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წინასიტყვაობა 
 

პროექტი „სვანური ტოპონიმიკა (ფუნდამენტურ – გამოყენებითი გამოკვლევა ტოპონი-
მური ლექსიკონითურთ), რომელიც დაფინანსდა შოთა რუსთაველის  სახელობის  ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის მიერ, წარმატებით განხორციელდა. დასაბეჭდად მომზადდა ორნაწილიანი 
მონოგრაფია. 

სამეცნიერო გამოკვლევა ,,სვანური ტოპონიმიკა შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან: 1. 
სვანურ ტოპონიმთა ლექსიკონი, რომელიც სასკოლო რვეულის ფურცლებზე ხელნაწერის სახით 
არსებობდა (დამუშავებულ იქნა კომპიუტერულად და მომზადდა დასაბეჭდად) 2. აღნიშნული 
ლექსიკონისა და სხვა გამოქვეყნებული სვანური ტექსტებიდან ამოწერილი ტოპონიმების 
საფუძველზე შეიქმნა ფუნდამენტურ-გამოყენებითი გამოკვლევა. 

I ნაწილში მოცემული მასალა, რომელმაც ხელნაწერის სახით მოაღწია ჩვენამდე, 
შედგენილია ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ამბაკო ჭკადუას მიერ გასული 
საუკუნის 60-70 -იან წლებში.  ამბაკო ჭკადუა თავის ავტობიოგრაფიაში (ხელნაწერის სახით ინა-
ხება მის მიერ შეგროვებულ მასალასთან ერთად) წერს: „ბატონმა არნოლდმა, როცა გადაწყდა 
სვანეთის ტოპონიმური მასალის შეგროვება, მითხრა – ბატონო ამბაკო, თქვენ თუ ამ საქმეს გაა-
კეთებთ, ეს იქნება უდიდესი საჩუქარი ქართველი ერის ისტორიისათვის“.  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრასთან არსებული 
ტოპონიმიკის ლაბორატორიის (ამჟამად ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი) თანამ-
შრომელმა ა. ჭკადუამ, მართლაც, პირნათლად შეასრულა სათაყვანებელი მასწავლებლის რჩევა-
დარიგება. „ფეხით შემოვიარე ზემო და ქვემო სვანეთის მთა-ბარი. შევაგროვე კეთილშობილი 
სვანი ინფორმატორების დახმარებით თითქმის ყველა გეოგრაფიული სახელწოდება (ტოპონი-
მები)“. სვანეთში დღემდე ახსოვთ ზურგჩანთააკიდებული ახალგაზრდა კაცი, რომელიც სოფ-
ლის ცენტრში შეკრებდა ხოლმე იქაურ მცხოვრებთ მასალის მოსაპოვებლად. მიუხედავად უგ-
ზოობისა, საცალფეხო ბილიკებით (სიცოცხლის რისკის ფასად) ახერხებდა თითქმის მიუვალ 
დასახლებებში მისვლასა და საჭირო ინფორმაციის ჩაწერას. ხშირად ადგილობრივები ცხენს 
ათხოვებდნენ ხოლმე, თუმცა ცხენით სიარულიც საფრთხესთან იყო დაკავშირებული. იგი სევ-
დანარევი ღიმილით იგონებდა ხოლმე, როგორ გადაურჩა სიკვდილს, როდესაც ცხენიანად ხევ-
ში გადავარდა.  

მიუხედავად ასეთი მძიმე პირობებისა, მას არ შეეძლო სხვანაირად მოქცეულიყო, რადგან 
მშობლიურ კუთხეზე უზომოდ შეყვარებული იყო. ამასთან ერთად ა. ჭკადუა გახლდათ ტოპო-
ნიმიკის ლაბორატორიის თანამშრომელი დაარსების დღიდან. აღსანიშნავია, რომ ამ მეტად 
მნიშვნელოვანი ცენტრის  მუშაობის პრინციპები იმთავითვე იყო მეცნიერული სიზუსტე და კე-
თილსინდისიერება. სხვა კარდინალურად მნიშვნელოვან ამოცანებთან ერთად, ლაბორატორიის 
უპირველესი მიზანი გახლდათ ტოპონიმური  მასალის შეგროვება მთელი საქართველოს მას-
შტაბით. აკად. შ. ძიძიგური, მაშინდელი ახალი ქართული ენის კათედრის გამგე, კრებულის 
„ტოპონიმიკა I“ შესავალში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ „ტოპონიმური მასალის აღწერის მთელი 
სიმძიმე აწევთ ლაბორატორიის თანამშრომლებს“. სვანეთი, ტოპონიმური მასალის აღნუსხვა-ჩა-
წერის პირობების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი მძიმე რეგიონი იყო თავისი რელიეფის გამო, 
თუმცა ამას არ შეუშლია ხელი ა. ჭკადუასათვის შეეგროვებინა უნიკალური მასალა „სვანეთის 
ტოპონიმია“. სამწუხაროდ, თავად ბატონი ამბაკო აღნიშნული ნაშრომის გამოცემას ვერ მოეს-
წრო, რადგან ამ  მეტად საშური და მნიშვნელოვანი საქმის ბოლომდე მიყვანა  ფინანსებთან იყო 
დაკავშირებული. 

საბედნიეროდ, 2016 წელს არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქარ-
თველურ ენათა განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელთა ერთმა ჯგუფმა (ე. გაზდელიანი, რ. 
ჭკადუა, მ. საღლიანი, ლ. გიგლემიანი, ნ. შავრეშიანი) მოიპოვა რუსთაველის სამეცნიერო ეროვ-
ნული ფონდისგან დაფინანსება (პროექტი: „სვანური ტოპონიმიკა (ფუნდამენტურ-გამოყენები-
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თი გამოკვლევა ტოპონიმიური ლექსიკონითურთ“), რამაც შესაძლებელი გახადა ამ საშვილიშვი-
ლო საქმის შესრულება.  

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ა. ჭკადუას მიერ ჩაწერილი მასალა ტოპონიმიკური 
კვლევის ფართო შესაძლელობას იძლევა. მკვლევარს არ გამორჩენია თითქმის არცერთი სახელ-
დებული ობიექტი: სოფელი, უბანი, შეკრების ადგილი, სათიბი, საძოვარი, სავარგული, ნასოფ-
ლარი, ეკლესია, ნაეკლესიარი, ტყე, მწვერვალი, სალოცავი, ხევი, ხეობა, უღელტეხილი და ა. შ. 
საკუთარ გეოგრაფიულ სახელებს ხშირად ახლავს ხალხური ეტიმოლოგიები, 
ადგილმდებარეობის, გარემოს დაწვრილებითი აღწერა, მოთხრობილია ტოპონიმთან დაკავში-
რებული ლეგენდებისა და ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის შესახებ.  

შეგროვებული მასალა მდიდარია დიალექტური ფორმებითაც. მათი ლინგვისტური კუ-
თხით კვლევამ შეიძლება ზოგი მოვლენა ახლებური სახით წარმოაჩინოს. მნიშვნელოვანია ერ-
თი გარემოებაც – სვანური ტოპონიმიის მკვლევართ ა. ჭკადუას მასალის მიხედვით (სხვა ქარ-
თველური ტოპონიმიის მსგავსად) შეუძლიათ გამოყონ სტრუქტურული და სემანტიკური ჯგუ-
ფები.  

სტრუქტურული ტიპები: მარტივი (გაუფორმებელი), რთული (აფიქსებით ნაწარმოები), 
სიტყვათშეერთებით ნაწარმოები რთული სახელები, ორ- ან მეტკომპონენტიანი მიკროტოპონი-
მები.  

სვანეთის მიკროტოპონიმიაში გამოიყოფა ნაირგვარი სემანტიკური ჯგუფები: საცხოვრე-
ბელ ადგილთა და ნაგებობათა, სამეურნეო საქმიანობის, ისტორიული ამბების, ძველი ყოფა-
ცხოვრების და რელიგიურ-საკრალურ ტერმინთა შემცველი გეოგრაფიული სახელები. სხვად-
ასხვა ცხოველთა და ფრინველთა ბინადრობასთან დაკავშირებული ლექსიკა; ერთგვარ მცენარე-
თა გავრცელების ადგილის დასახელებანი, ბუნებრივი კატაკლიზმების ამსახველი ტოპონიმები 
და ა. შ. 

დასახელებულ ნაშრომში ერთ-ერთი საინტერესო თემატიკაა საკუთარი გვარ-სახელები. 
ბევრი მათგანი თანამედროვე სვანურში არც დასტურდება (აზნაგეფი, ქელეჩბი, ჯანყვათ, ებე-
დუყ, სათგერ, ზაგამბე და სხვ.). მასალის ჩაწერის პერიოდისთვის ზოგიერთი გვარი სხვანაირად 
გამოითქმოდა და იწერებოდა. მაგ.: აველიანი, ნაცვლად ავალიანისა, მარგვლიანი, ნაცვლად მარ-
გველანისა და ა. შ. 

ა. ჭკადუას შიგადაშიგ ჩაუწერია მეგრული ტოპონიმებიც: თუდონი, ხობწყარიში გინოლუ, 
ნაკშ დუდი, ონორიე სუკი და ა. შ.  

ხშირია ადგილის სახელთან დაკავშირებული რიტუალის აღწერა: შგერიაშ ლცხტი – 
დეკიანი „დეკის დასაკუწი“ ადგილია, ტოტს მოტეხავენ, ამ ადგილას დადებენ და ლოცვას 
იტყვიანო: ღმერთო, კარგი გზით გვატარეო. 

სასკოლო რვეულის ფურცლებზე ჩაწერილი „სვანური ტოპონიმია“ წიგნად გამოცემის შემ-
დეგ ბევრ საინტერესო საკითხზე დააფიქრებს მომიჯნავე დისციპლინების მკვლევართ. მაგ.: გეო-
ბოტანიკური ტერმინების შემცველი მიკროტოპონიმებით მდიდარი მასალა ნათელს ხდის, თუ რა 
ხე-მცენარეები, ბალახეული, პურეული და მარცვლეული კულტურა ხარობდა სვანეთის ტერიტო-
რიაზე. დროთა განმავლობაში ბუნებრივი პირობების ცვლილებასთან ერთად, შეიცვალა მცენარე-
ული საფარიც. სვანეთის მცხოვრებნი დიდი ხნის განმავლობაში მოუწესრიგებელი ინფრას-
ტრუქტურის (ძირითადად, უგზოობის) გამო იძულებული იყვნენ თავიანთი თავის იმედად ყო-
ფილიყვნენ. კერძოდ, მძიმე და ხანგრძლივი ზამთრის პირობებში, ლამაზი, მაგრამ მკაცრი ბუნე-
ბის პირისპირ დარჩენილები, ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ თავი გაეტანათ. ეს განაპი-
რობებდა მარცვლეული კულტურის მრავალფეროვნებას სვანეთში. შემდგომ, პირობების გაუმჯო-
ბესებამ (საავტომობილო გზის გაყვანამ, სავაჭრო ობიექტების სიმრავლემ  და ა. შ.) ნელ-ნელა შეამ-
ცირა პურეულის დათესვა-მოყვანა, რადგანაც უკვე გაჩნდა საჭირო პროდუქტების შეძენის შესაძ-
ლებლობა. აქედან გამომდინარე, ზოგიერთი კულტურის გავრცელების ადგილი მხოლოდ სახელ-
წოდებებში შემოგვრჩა. მაგ.: ნ-ქირც- – ყანა (ლენტეხი, ლესემა) „ნაოსპარი“; ნა-მნაშ- – საძოვარი 
(მესტია, ჭუბერი) „ნაჭვავარი“; ნა-ღედრ – ყანა (ლენტეხი, მაზაში) „ნაცირცვალი“ და ა. შ. 
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დაუსრულებლად შეიძლება იმ მეტად მნიშვნელოვანი საკითხების ჩამოთვლა, რომელთა 
კვლევაც ა. ჭკადუას მიერ ათეული წლის განმავლობაში, მეცნიერული კეთილსინდისიერებით 
აღნუსხული და დიდი რუდუნებით შეკრებილი მასალის საფუძველზე შეიძლება განხორციელ-
დეს. წარმოდგენილი ლექსიკონი სამომავლო კვლევა-ძიებისათვის მრავალფეროვან და მეტად 
საჭირო საშუალებას წარმოადგენს. 

II ნაწილში წარმოდგენილია მეცნიერულად დამუშავებულია სვანური ტოპონიმების 
ძირითადი საკითხები. 

უაფიქსო ტოპონიმთა პარალელურად შესწავლილ იქნა ძირეული მორფემები, საწარმოებე-
ლი აფიქსები, კომპოზიტური ტოპონიმების ტიპები, სინტაგმური ტოპონიმები, როგორც ატრი-
ბუტული, ასევე გენეტიურ მსაზღვრელიანი ტოპონიმები. დადგენილ იქნა მსაზღვრელ-სა-
ზღვრულის ისტორიული რიგი, გამოვლენილ იქნა ისეთი სახელები, რომლებიც დღეს აღარ იხ-
მარება. 

პროექტზე მომუშავეთა მიერ შესწავლილ იქნა სემანტიკური ჯგუფები, მნიშვნელოვანი სა-
მუშაო ჩატარდა სახელთა ეტიმოლოგიური კვლევის კუთხითაც. 

პროექტზე მომუშავე ჯგუფი მადლობას უხდის რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო 
ფონდს, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თსუ არნ. ჩიქობავას 
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტს. 

         როენა ჭკადუა 
 

Foreword 
 

Project "SVan Toponymy" (fundamental-applIed  InVestIgatIon wIth the toponymIc dIctIonary), 
whIch was fInanced by   Shota RustaVelI NatoIonal ScIentIfIc FoundatIon has been successfully 
Implemented. CollectIon  of works was prInted, consIstIng of two basIc  parts: 

1. DIctIonary  of SVan Toponyms (A. Chkadua); 
2. Researches based on  aboVe-mentIoned dIctIonary  and the toponyms from preVIously publIshed 

SVan teXts (El. GazdelIanI, R. Chkadua, M. SaglIanI, L. GIglemIanI, L. ShaVreshIanI). 
DIctIonary  of SVan toponyms Included In I part of the book Is recorded  by a candIdate In 

phIlology  A. Chkadua In the 60s and 70s of the last century  (surVIVed tIll present day In the form of  
manuscrIpt on the school notebook  pages). 

A. Chkadua was a member of Laboratory of Toponymy at  New  GeorgIan Language Department of  
TbIlIsI State UnIVersIty sInce Its foundatIon. 

In terms of collectIng  and recordIng condItIons of toponymIc materIal, SVanetI  was a dIffIcult 
regIon  because of Its  relIef and InaccessIbIlIty, but thIs could not  preVent the young researchers  to lIst 
completely the toponymy of the whole Upper and Lower SVanetI. Unfortunately, Ambako Chkadua  dIdn’t 
lIVe so long  to see the publIcatIon of unIque materIal (“DIctIonary of Toponyms”) because to brIng thIs 
Important case to an end needed fInancIal resourses. 

Fortunately, In 2016  the   team  of scIentIsts of  Department  of KartVelIan  Languages at Arn. 
ChIkobaVa InstItute of LInguIstIcs, had obtaIned the fInancIng of RustaVelI NatIonal ScIentIfIc 
FoundatIon  and the aboVe-mentIoned dIctIonary  was prInted, for whIch we eXpress our deepest gratItude 
to the organIzatIon. 

In  II part, the researches on the SVan toponyms haVe been processed and presented; In partIcular, 
the types of structure are studIed: sImple (undIrIVed), compound (derIVed by  affIXes), mergIngs of words, 
derIVed compound nomInals, mIcro-topomyms wIth two- or more components. Parallelly attentIon Is 
focused on dIfferent semantIc groups; types of compleX toponyms, attrIbutIVe  and genetIc determInants 
are analyzed; proper nouns  are also studIed etymologIcally. I belIeVe  that the book "SVan Toponymy" 
wIll be Important InVestment for the professIonals workIng  In thIs fIeld. 

R. Chkadua 
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ა 
 

აბან – ყანა (ლნტ. ჩოლ. მუწვდი), ს. მუწვდიში, 
ტყის ბლები შეიძლება იყო. გ. დ. ხაბულიანი, 
36 წ. 1978 წელი. 

აბანოლრ – მინ. წყლების მიდამოები, ტყე, გზა 
(მესტია,ზედა ვედი, ხაიში) მდ.ედრელას 
მარცხ. მხარეზე, ზედა ვედის გზაზე. არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 წელი. 

აბარეშ – ნაეკლესიარი (ლენტეხი, ჩოლური, დუ-

რაში). ს. დურაშში, გიჯ, ჲებ და სხვა ხილი-

ცაა. ბენდელიანი კ. 1978 წელი. 
აბარეშ – ტყე (ლენტეხის რაიონი, შტვილი, ჩოლუ-

რი), ს. შტვილში, სალოცავი ადგილიცაა, ნაეკ-

ლესიარი არაა, ტყეში ბალიც ურევია, სხვა ხი-

ლიცაა გარეული. თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ.1978 
წელი. 

აბაშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია,წვირმი, იფა-

რი), ს. წვირმიშია, ზედა ჩობანის უბანში. თამ-

ლიანების საგვარეულოს კოშკი, სახურავის გა-

რეშე. მირიან ხალამპრეს ძე ფანგანი, ს. იფარი, 
მესტიის რ-ნი. 40 წ. 1971 წელი. 

აბგან ლახ – საძოვარი (მესტია, ლნჯ. ქაშვეთ-
ლეშთხვერი), ენგურის ხეობის მარცხ. კალთა-

ზე, მაღლობი ადგილია, გრილი შედარებით, 
სარგებლობს ლენჯერისა და იელის მოსახლე-

ობის საქონელი. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯ-

ვანი, 37წ. ლენჯერის რ-ნი., 1972. 
აბგნ ლახ – საძოვარი (მესტია, იელი, იფარი), 

ენგურის მარცხ. კალთაზე, ანდйრიანის მთას-

თანაა, ლატალს ეკუთვნის. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77წ. ს. იფარი, 1972. 

აბგნი – სათიბი (მესტია, ლატალი, კვანჭიანარი), 
ს. კვანჭიანარის სამხრეთით, ენგურის მარცხ. 
მხარეზე. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973. 

აბგნი – ყანა (მესტია, ლატალი, ლაჰილი) ს. ლა-

ჰილშია, დასახლება, აღმოსავლეთით ვაკეა. 
ზ.ს. პაკელიანი, 48 წ. 1973. 

აბდანი – (იხ. აბდნი). 
აბდელნრე მურყამ – ნაკოშკარი (ლეშუკვი, ლა-

ტალი), ს. ლეშუკვშია, თავმონგრეული, აბდე-

ლიანების ყოფილა. ამჟამად ეს გვარი არ ცხოვ-

რობს. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 1973. 
აბდნი – ყანა (მახაში, ჩიხარეში) ლენტეხის სს, ს. 

მახაში რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
აბლნი – გზა (ლაღამი, მესტია), ირინე მელიქიშ-

ვილი, 1961 წელი. 
აბლნი – სათიბი (ღვებალდი, ცხუმარი), ს. ღებ-

ლდეშია, სათიბ ქირალდის ჩრდ.-დასავლ. 
მიშა ილოს ძე გერლიანი, 39წ. 1969 წელი. 

აბლნი ლიც – წყარო (ლაღამი, მესტია), ირინე მე-

ლიქიშვილი, 1961. 
აბლნიშ სარგ – წყარო (ღვებალდი, ცხუმარი), სა-

თიბ აბლნი-შია წყაროს წყალი (მაზაბ), მიშა 
ილოს ძე გერლიანი, 39 წ. კოლმეურნე, 1969 
წელი. 

აბლნი – საძოვარი (ლაღამი, მესტია), დ. ს. გვარ-

ლიანი, 27 წ. 1972 წელი. 
აბრამრე მურყამ – ნაკოშკარი (ჟაბელუჰა, ფარი), 

სოფლის შუაში, ჩამონგრეული ჩრდ. კედელი, 
სამხ. კედელი დარჩენილია ნახევრამდე, „აბ-

რამელების კოშკი“, ს. ლჷჰა, იერმინე რამზის 
ძე ცალანი, 68 წ. 1969 წელი. 

აბრამშა – თემი-უბანი (ლაჰილი, ლატალი), ს. ლა-

ჰილშია, კვანჭიანების საგვარეულოს თემი. 
ზურაბ ს-ძე პაკელიანი, 48 წ. 1973. 

აბრამშა – სათიბი (ჰეშკილი, ლენჯერი), ჰეშკილ-

შია, ნამოსახლარია, გვარი არ იციან. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972 წელი. 

აბრამშა ცხეკ – ტყე (ლაჰილი, ლენჯერი), ს. ლაჰი-

ლის სამხ.-აღმ. თამლიანების საგვარეულოს 
ყოფილი ტყე, ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ. 1973 წელი. 

აბრამშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ჰეშკილი, ლენჯე-

რი), ს. ხეშვილშია, სათიბ ტეშნიერში. ნაკოშკა-

რი ვინმე აბრამელებისა, ს. ხეშვილი. მ. დ. 
ფილფანი, 87 წ. 1973 წელი. 

აბრამშერ ნამურყამ – ნაკოშკარი (უშხვანარი, ბე-

ჩო), ს. ზედა უშხვანარში აბრამიანთ ნაკოშკა-

რი, ეკუთვნის აბრამ კვიციანს. ადრე იყო ვინმე 
სორთმანშერის (სორთმაანთ) გრამიტონ ბესა-

რიონის ძე კვიციანი, 63 წ. კოლმეურნე, 1969 
წელი. 

აბულშა – საძმო (კაერი, ლენჯერი), ს. კაერში, მე-

რლანების საგვარეულო თემის – დიდიშე-

რის ერთ-ერთი საძმო (სამხუბ), დ. გ. თამლია-

ნი, 1973 წელი. 
აბყშ – (იხ. ჩჟი აბაყ-შვედი) 
აბყშ – ყანა (ლენტეხი, ჩოლური, ჭველიერი);  ზე-

და ჭველიერი, აბყა „ყბა“;  გ. ნ. ზურაბიანი, 45 
წ. 1976 წელი. 

აგარა – საძოვარი (მესტია, ხალდე, ბაიარი);  სოფ. 
ბაირაშია დასახლების ზემოთ. გ. შ. ჩანქსელი-

ანი, 20 წ. 1974 წელი. 
აგრუნი – ყანა (ლენტეხი, ჟახუნდერი), სოფ. ჟა-
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ხუნდერში ცენტრალური ადგილია სოფლის. 
შამილ სპირიდონის ძე ონიანი. 1980 წელი. 

აგრჲ – საბალახო, ყანა (მესტია, ლატალი, კვანჭია-
ნარი), ს. კვანჭიანარშია, ყანაცა და საბალახოც. 
შ. ნ კვანჭიანი, 49 წ. 1973 წელი. 

აგრჲ – სოფელი (მესტია, კალა), სოფ. კალის ს. ს-ში 
შემავალი დასახლება, ენგურის მარჯვ. კალთა-

ზე, ცხოვრობენ ხარძიანები. დგას ერთი კოშკი 
კარგად შენახული, 4 ოჯახით. დაახლოებით 
2000 მ. ზღვის დონიდან. ნასო დიმიტრის ძე 
გულბანი, 55 წ. (კოლმეურნეობის თავმჯდომა-

რე), 1971 წ. 
აგრჲ – ყანა (მესტია, იფარი, ნაკიფარი). ს. იფარის 

აღმ. დამრეცი ადგილია, მდ. ენგურის მარცხე-

ნა კალთის ტერასაზე. ლეკუა ბესის ძე გულბა-

ნი, 88 წ. 1971 წ. 
აგრჲ – ყანა, საბალახო (მესტია, ლატალი, მაცხვა-

რიში, კვანჭიანარი), სოფ. მაცხვარიშის სამხ-
აღმ. ჟიბე და ჩუბე აგრა-იდ იყოფა. გ. გ. გირ-

გვლიანი, 64 წ. 1973 წელი. 
აგრჲ ცხეკ – ფიჭნარი ტყე (მესტია, კალა, აგრაი), 

ს. აგრაის ჩრდ-ით მდებარე ფიჭვნარი. ნასო 
დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ. 1971 წელი. 

აგული მეწყრ – ტყე, კლდე (ლენტეხი, ჟახუნდე-

რი, ლუჯი), სოფ. ლუჯის მთა უჟალში. ტყეში 
ნამეწყრალი ადგილებიცაა და სანადირო ად-

გილებიც. თენგიზ გიორგის ძე ონიანი. 44 წ. 
1980 წელი. 

აგულჲ – (იხ. აგლჲ). 
აგლჲ – ტყე (მესტია, ლაღამი), დ.ს. გვარლიანი, 

27 წ. 1972 წელი. 
ადამუშა – უბანი (მესტია, ხალდე, ცხუმალდი), 

ცხუმალდში მაცხოვრებელელი გაზდელიანე-

ბის საგვარეულო თემი. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 
1974 წელი. 

ადანშ – ყანა, სათიბები (მესტია, ხალდე, ფაყი), 
სოფ. ხარაშშია, ირგვლივ სათიბები და ტყე აკ-

რავს. ე.ს. გვიდიანი, 24 წ. 1974 წელი. 
ადაჲშრ – (იხ. ფეტუშრ, ტვიბი). 
ადაშერ მურყამ – კოშკი (მესტია, ხერხვაში),სოფ. 

ხერხვაშში დგას ჩანგლიანების ყოფილა ადრე, 
ახლა ეს გვარი აღარაა. დავით დუდარუყის ძე 
ანსიანი, 51 წ. 1969 წელი. 

ადჲშა – უბანი (მესტია, ლენჯერი, კაერი), ს. კაერ-

ში მერლანების საგვარეულო თემის – 
დიდიშერის ერთ-ერთი საძმო (სამხუბ), დ. 
გ. მერლანი, 23 წ. 1973 წელი. 

ადჲშა ლრლ – საძოვარი (მესტია, მულახი, ჩვა-

ბიანი), სოფ. ჩვაბიანის ჩრდ., მულხურას მარ-

ჯვენა კალთის ყოფილი სათიბი, ად ნიგუ-

რიანის იქნებოდა. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 
61 წ. 1971 წელი. 

ადჲშა მურყამ – (2) კოშკი (მესტია, მულახი, ჟა-

ბეში, იხ. მჷქეშა მურყვამ), ა. ჟაბეშშია, დასახ-

ლების აღმოსავლეთი კარგადა დაცული, 
ეკუთვნის ნიგურიანების გვარს. მესა იასონის 
ძე კახიანი, 77 წ. 1971 წელი. 

ადჲშა მურყამ – (იხ. მჷქეშა მურყამ). 
ადჲშა ცხეკ – ტყე (მესტია), აეროპორტისკენ, ნი-

გურიანების საგვარეულოს ყოფილი ტყე. თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 1972 წელი. 
ადნირ – ყანები (მესტია, იფარი, ზეგანი), სოფ. 

ზეგანის სამხ-აღმ., კაჩ-ის გაგრძელებაა. დისონ 
გიორგის ძე გულბანი, 49 წ. 1971 წელი. 

ადჲ მურყამ – კოშკი (მესტია, ლენჯერი, კაერი), 
სოფ. კაერშია მერლანების საგვარეულო ერთ-
ერთი კოშკი, კარგადაა შენახული, გადახურვაა 
საჭირო. დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973 წელი. 

ადჲშა – (2) უბანი (მესტია, ნესგაუბანი), ნიგურია-

ნების საგვარეულოს თემი, აქვთ კოშკიც მჷქე-

შას თემთან საზიარო. თედორე ტარასის ძე ნა-

კანი, 63 წ. 1972 წელი. 
ადნ ჭალჲ – საძოვარი (მესტია, ლატალი, კვან-

ჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, ჭალჲ (ენგურის) 
მარჯვ. მხარეზე, შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973 წე-

ლი. 
ადილარი ნაქართოფლლ – საძოვარი (ლენტეხი), 

ციღურეში ადილარ ხვისტანის ნაკარტოფი-

ლარი. გ.ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978 წელი. 
ადლიშ – კლდე (მესტია), ირინე მელიქიშვილი, 

1961 წელი. 
ადსლ მურყამ – კოშკი (მესტია, იფარი, ადიში), 

სოფ. ჰადიშშია, ადსლა ავალიანისა. მანი ლე-

ვანის ასული პირველი, 50 წ. 1971 წელი. 
აეროდრომ – აეროდრომი (ლენტეხი, ჩიხარეში), ს. 

ჩიხარეშში, ლაშხურის მარცხენა მხარის დავა-

კება. 
აეროდრომი ლეჭმლარ – სათიბები (ლენტეხი, 

ჩიხარეში). 
აზაულ – სათიბი (მესტია, ხალდე, წანაში), სოფ. 

წანაშშია, იფნალდის მხარეზე;  ნ. გ ასული 
ლიპარტელიანი, 27 წ. 1974 წელი. 

აზაი დაბარ – ყანები (ლენტეხი, ჩიხარეში, ახალ-

შენი), ახალშენშია, ჩიხარეშის ზემოთ, ბინმე 
აზავისა. ასტერ ქელეშბის ძე ნემსაძე, 52 წ. 1981 
წელი. 
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აზა-ნებიჲ ღრ – სათიბი (მესტია, ხალდე), ლა-

ბურღუს მთაშია, წყაროც არის ტყეში, ფიჭვნა-

რიც. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974 წელი. 
აზმახ – (იხ. ნაკაშ აზმახ), საძოვარი მთა, მთა ნაკას 

ქვემოთ, ირგვლივ ტყე, შიგ ჭაობიანი ვაკე ად-

გილია. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემ-

სი, წალენჯიხის რაიონი, სოფ. ჩქვალერი, 1970 
წელი. 

აზმახ – ჭაობიანი პატარა ტბა (მესტია, ხაიში,ზედა 
ვედი), გვანდრაშ სუკისა და მაქეშ ოციმუშის 
საზღვარზე დგას დაჭაობებული პატარა ტბა, 
პატარა ზეგანია, გაუვალი ტბაა. შალვა ძაკუს 
ძე გოგილავა, 34 წ. 1970 წელი. 

აზმახიშ სუკი – გორა, საძოვარი (მესტია, ხაიში,ზე-

და ვედი), გვანდრაშ სუკისა და მაქეშ ოციმუ-

შის საზღვარზეა, მის ქვემოთ დაწაობებული 
ტბაა. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ. 1970 წე-

ლი. 
აზრნი – სათიბები (ჩიხარეში, მახაში). რ. მ. ჭელი-

ძე, 1976 წ. 
აზრნიშ ზაგრ – სათიბი (მესტია, ცხუმარი, ლეზ-

გარა), სოფ. ლეზაგრას ქვემოთ, პაპარობშ 
ზაგრს მოსდევს ენგურისკენ. თინა მეკას ასუ-

ლი ქალდანი, 22 წ. 1969 წელი. 
ათრეჯინშა – ნაკოშკარი (ლატალი, ნავყვამი), 

სოფ. ნაშყამშია, ზემო ნაწილი მონგრეული 
აქვს, ამჯამად ალექსანდრე გირგვლიანს 
ეკუთვნის. ალექსანდრე ბექზას ძე გირგვლია-

ნი, 80 წ. 1973 წელი. 
ათრნი – სათიბი (მესტია, კიჩხულდაში), სათიბ 

ლაროლშს აკრავს ჩრდ-აღმ. სოფლისკენ, 
ფერდობი ადგილია. სამსონ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ. 1969 წელი. 

ათრნი – სათიბი (მესტია, ფარი, ხოსრარი), დასახ-

ლება ლაყრას დასავლ., ნირნიშ ტიბრას 
მარჯვნივ, საძოვარი ქურთრის აღმოსავლე-

თით. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ. 
1969 წელი. 

ათრნი – ყანა (მესტია, კიჩხულდაში), სოფ. 
კიჩხლდშის ჩრდ-დასავლ., ცხოვრობს ერთი 
მოსახლე. კიჩხელდშიდან ცალერისკენა გზის 
ქვემოთ, თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 
წ. 1969 წელი. 

აკაშ – უბანი, საძოვრები (ლენტეხი, ჩიხარეში, მა-

ხაში), სოფ. მახაშის ერთერთი ნაწილი, უწინ 
საძოვრები იყო მხოლოდ;  რ. მ. ჭელიძე. 1976 
წელი. 

აკაშ – წყარო (ლენტეხი, ჩიხარეში, ახალშენი), სოფ. 

ახალშენშია, დასახლების ბოლოში;  მ.ლ. ნემ-

საძე. 40 წ. 1974 წელი. 
აკაანაჲ – ყანა (ლენტეხი, ჩიხარეში, ახალშენი), 

ა.ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981 წელი. 
აკლდამშ დაბ – ყანა (მესტია, ფარი, ლამხერი), 

სოფ. ლამხერის სიფის ჩრდ., ფარსა და ლამ-

ხერს შორის. ყოფილა სასაფლაო (ქვითკირისა-
ფიტკრიშ აკლდამრ ქა თერახ – დადეჩქელია-

ნისააო);  მახამეთ გურმაჩის ძე დევდარიანი, 49 
წ. 1969 წელი. 

აკოპრ – საძოვარი (მესტია, ჭუბერი, ლეწფერი), 
სოფ. ლეწფერშია დასახლების ზემოთ, სანგრე-

ბი ყოფილა 1943 წელს, ამჩნევია ამჟამადაც;  
იანსონ სოზარის ძე სუბელიანი, 60 წ. 1970 წე-

ლი. 
აკოფრ – საძოვრები, ლაკულმახი (მესტია, ჭუბე-

რი), II სამამულო ომის დროინდელი სანგრე-

ბი, დარჩენილია კვალი. ლაკელმხიშ ჭედის 
თავზე, ოდნავ მოვაკე ადგილია. დღესაც რუ-

სული სახელი ჰქვია;  ვასიკო მუზას ძე ჩხეტი-

ანი. 40 წ. 1970 წელი. 
აკჷლდამ – (იხ. ლასფლავრ – ზმ. ვედი). 
აკჷლდამ – (იხ. ლასფლარ). 
ალაგოლარ – იხ. ლატაფილ – (ლენტეხი, ჩიხარე-

ში,ახალშენი), სოფლის მოედანი (ახალშენი). მ. 
ლ. ნემსაძე, 1981 წელი. 

ალგარ – საძოვარი (ლენტეხი, ჟახუნდერი, ლემზა-

გორი), სოფ. ლემზაგორის საძოვარი მთა, სა-

ზიაროა ხერიასთან;  ციალა დავითის ასული 
ლობჟანიძე, 38 წ. 1980 წელი. 

ალექსანდრეჲ დობირ – სათიბი (ლენტეხი, რცხმე-

ლური, ყვედრეში), სოფ. ყვედრეშშია, ალექ-

სნადრე ლიპარტელიანის ყოფილი სათიბი. 
დობირ „ფერდობზე მოქცეული ვაკე ადგილი, 
ტერასის ტიპისა;  ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ. 
1974 წელი. 

ალექს მოლ – საბალახო (ლენტეხი, ჩიხარეში, მე-

ლე), სოფ. მელეში ალექსი ავალიანის ყოფილი 
ახო. 

ალიმჲზი ლრა – სათიბი (მესტია, ლატალი, ლე-

შუკვი), სოფ. ლეშუკვის აღმ. ვინმე ალიმაიზის 
ყოფილი მიწა;  შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 1973 
წელი. 

ალიშოლ დაბ – ყანა (ლენტეხი, ხოფური, ნანარი), 
სოფ. ნანარშია, ალიშოლ მეშველიანის ყანა;  ვ. 
ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 წელი. 

ალმასიაჲ ლიც – წყარო (ლენტეხი, ჟახუნდერი, 
ლემზაგორი), ს. ლემზაგორში, თედორაძე ალ-
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მასიას აღმოჩენილი და მისი სახელით შემო-

რჩენილი, საზიაროა ხერიასთან. 
ალმაშნი – სათიბი (მესტია, ცხუმარი, ვებალდი), 

სოფ. ღებალდშია, სათიბ ბადრას ესაზღვრება 
დასავლეთით;  მიშა ილოს ძე გერლიანი, 39 წ. 
1969 წელი. 

ალმახცგირიშ ბაჩრ – გზა (მესტია, ჭუბერი, ლა-

კულმახი), კირრიშ ტობს ქვემოთ, გზაზეა დი-

დი ქვა, ქვემოთ ხრამია, ვიწრო გზაა, ვინმე 
ალმცგირ (ქალდანის) სახელობის ქვები;  ვა-

სიკო მუზას ძე ჩხეტიანი. 40 წ. 1970 წელი. 
ალმცგირიშ მაზბ – წყარო (მესტია, ჭუბერი, 

ლარილარი), სოფ. ლარილრშია ჩბე ლარი-

ლარში, გზის ზემოთ, ერთადერთი წყაროს 
წყალი. ალმცგირ ქალდანის სახლტან და მისი 
მიხედვითაა სახელწოდებაც;  ალმაცგირ ის-

ლამის ძე ქალდანი, 65 წ. 1970 წელი. 
ალმცგირიშ ჭედ – საძოვარი (მესტია, ჭუბერი, 

ლარილარი), ჩბე და ჟბე ლარილარის სა-

ზღვარზე აღმ. ჟიბე მარლისა და ლარილარის 
დამრეცი ფოთლოვანი კედელი;  ალმაცგირ 
ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ.1970 წელი. 

ალფეზ მოლ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური), 
მთისკენა გზაზე ტყის ზონაში, ალფეზ მუკბა-

ნიანის ნაცხოვარი;  ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978 
წელი. 

ალლიანი – ყანა (მესტია, უშგული, მურყმელი), 
სოფ. მურყმელის ჩრდ-აღმ. სამანქანო გზის 
ზემოთ;  მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 
წ. 1971 წელი. 

ამადიშა – უბანი (ლენტეხი, გულიდა), ს. გულიდა-

შია, ქურასბედიანების საგვარეულო თემი. მ. ბ. 
ქურასბედიანი., 46 წ. 1974 წელი. 

ამადიშა დაბრ – ყანები (ლენტეხი, ხოფური, ნანარი), 
სოფ. ნანარშია ქურასბედიანების საგვარეულო 
ყანები;  ვ.ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 წელი. 

ამადიშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (ლენტეხი, გული-

და), სოფ. გულიდაშია ყოფილი ქურასებდია-

ნების საგვარეულო კოშკი;  მ. ბ. ქურასბედია-

ნი, 46 წ. 1974 წელი. 
ამადიშრ – (იხ. ამადჷშერლ). 
ამადჷშერლ – უბანი (ლენტეხი, ხოფური, ნანარი), 

სოფ. ნანარშია შემავალი ქურასებდიანების 
ერთ-ერთი საგვარეულო თემი;  ვ. ნ. ქურასბე-

დიანი, 35 წ.1974 წელი. 
ამბაკო მოლ – საძოვრები (ლენტეხი, ჩიხარეში, მელე), 

სოფ. მელეში ამბაკო ავალიანის ყოფილი ახო. 
ამბრელნი – სახნავი (ბეჩო, ქართვანი), ყანა ლატ-

ფილრის ჩრდილოეთით;  გრამიტონ პავლეს 
ძე გაბულდანი 47წ. 1969 წელი. 

ამეხე ლპლი – სათიბ-საძოვრები (მესტია, ხალდე, 
ჯუდარი), სოფ. ჯუდარშია, მანანაურის ღელეს 
მარჯვ. მხარეზე;  ი. დ. ლიპარტელიანი 73 წ. 
1974 წელი. 

ამეხენი ლწებშ – ყანა (ლენტეხი, ხოფური,მაზა-

ში), სოფ. მაზასში, მდ. ლაშხირის მარჯვ. მხა-

რეზე;  შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ. 1976 წელი. 
ამეხნი ბეყენდშ – საძოვარი (ლენტეხი, კახურა), 

სოფ. კახურას ჩრდ-დასავლეთით ტყეშია;  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წელი. 

ამეხნი ლჷჯხრ – საძოვრები (ლენტეხი, კახურა), 
ლასკადურას ხეობაში, მარჯვენა მხარეზე ტყი-

ანი ადგილია;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 
წელი. 

ამეხნი ნაჟალშ – საძოვრები (ლენტეხი, კახურა), 
სოფ. კახურას ჩრდ-დასავლეთით. ამ ადგი-

ლებშო შვავი იცის;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 
1974 წელი. 

ამეხნი ტიბრ – ხევი (ლენტეხი, კახურა), ლასკა-

დურას ხეობაში, მდ. ლუორის მარცხ. მხარე-

ზე, ადრე სახნავებიც ყოფილა;  ჯემალ ანტო-

ნის ჯე ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წელი. 
ამეხნი ჩიჩაჲ ლჭემა – სათიბი (ლენტეხი, კახურა), 

ლასკადურას აუზში, მთა გოლდაშში;  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წელი. 

ამირნ – მწვერვალი (ლენტეხი), ჰადიშის ქედის 
ჩრდ. სიმაღლე -4060 მ.ზღვის დონიდან;  გი-

ორგი აკაკის ძე მეშველიანი. 
ამნნი – ყანა (მესტია, ეცერი, უღვალი), მდ. 

დაშრის მარცხნივ სახნავი დლდშის ჩრდ-
დასვლ.;  ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 
60 წ. 1969 წელი. 

ამპოლ – საძოვარი (მესტია, ფარი), მდ. ლექერი 
ჭალს მარჯვენა კალთაზე, საძოვარ ნა-

ნხორშის ჩრდ-დასავლ. ტყიანია – უფრო მუხ-

ნარი, პატარა დავაკებული ადგილია, ადრე სა-

თიბიც იყო;  გურმაჩ ალიბურზას ძე რეზესიძე, 
65 წ. 1969 წელი. 

ამფხრი – იხ. ლამფხრი. ტყე, სათიბი (მესტია, 
ეცერი), სოფ. ეცერის ჩრდ-აღმ., სათიბ მრია-

მიშ ფოყს ჩრდ.აღმ., ლეაცხეკის სამხრ. მოე-

დიენა წყლებიც;  აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე. 
66 წ. 1969 წელი. 

ამხე ბოგჷლ – სათიბი, ტყე (მესტია, ხაიში,ზედა 
ვედი);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 
წელი. 
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ამხე ბოგჷლშ ნენჩა – წიწვნარი (მესტია, ხაიში, ზე-

და ვედი), არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 
წ. 

ამხე ბოგლშ ლარა – სათიბი (მესტია, ხაიში,ზედა 
ვედი), არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 
წელი. 

ამხე გერბშ – საძოვარი (მესტია, ლატალი, მაცხვა-

რიში), მდ. ლჰლ ჭალაშია გერბაშის საძოვ-

რებში, მდ. ლჰლა ჭალას მარჯვ. კალთაზე;  
გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ. 1973 წელი. 

ამხე ლეგჷლდნი – წიწვნარი (მესტია, კიჩხულდა-

ში), ღელე ტიბის მარცხ. კალთა, სოფ. 
კიჩხლდაშის სამხრ-დასავლეთი წიწვიანი 
ტყის მასივი;  სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლია-

ნი. 59 წ. 1969 წელი. 
ამხე ლრშ – სათიბი (მესტია, ფარი, ხოსრარი), 

სოფ. ხოცრარის ბოლოს, კიდეა სოფლის, და-

მრეცი სათიბია;  სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმი-

ანი, 59 წ. 1969 წელი. 
ამხე მუბირ ტიბილდ – ხევი (მესტია, ხაიში, ჭო-

ბარი), სოფ. ტობრის ჩრდ-დასავლ. ნაწილი, 
დამრეცი ადგილი, ხმელნარი, მოდინება წყა-

რო, არის ღელე. „მუბრს“ უწოდებენ, რადგა-

ნაც მობნელო ელფერს ტოვებს;  ისლამ ბათე-

რის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970 წელი. 
ამხე ნანყბულშ ლშვმინა ნაკგლდ – (იხ. კჷლხთი 

ბოგშ ლშკმინა ნაკჷლდ). 
ამხე ჴარჴჷლდ – კლდეკარი (მესტია, ხაიში), სოფ. 

ხაიშის ჩრდ-აღმ. 1 კმ-ზე, ზემო ხაიშიდან გა-

დის საცალფეხო გზა საქონლისთვის 
ნშიხისკენ, სერი გადის, გაჭრილია ხახის 
მაგვარად, ირგვლივ ტყეა შერეული;  ნესტორ 
სემას ძე ჭკადუა, 64 წ. 1970 წელი. 

ამხენიშ ჭვრილრ – საძოვარი (მესტია, ცალერი), 
ღელეს აქეთა ნაწილი;  1969 წელი. 

ამხეშრ – უბანი (მესტია, ლახამულა, ხევრა);  ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ. 1973 წელი. 

ამხნ ტაფ – უბანი (მესტია, ლენჯერი, ლაშთხვე-

რი), ლაშთხვერის დასავლ. ნაწილი. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი. 37 წ. 1972 წელი. 

ამხნტაფ – უბანი (მესტია, სეტი), სეტშია, ერთერ-

თი ნაწილი, სამანქანო გზის ქვემოთ;  თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი. 63 წ. 1972 წელი. 

ამხ ტიბრა – ღელე (მესტია, ლატალი, ლახუშ-

დი), მთა ანდრინიშია, მოედინება სასმელი 
წყალი;  გიორგი ანდრიას ჯე ფირცხელიანი 65 
წ. 1972 წელი. 

ამხ ფყ – (2) უბანი (უშგული, ჟიბიანიშ, ჩაჟაში), 

სოფ. ჩაჟაშის აღმ. მხარე;  ილია ერმალოს ძე 
ნიჟარაძე, 31 წ. 1971 წელი. 

ამხ ფყ – ჟიბიანის ჩრდ. მხარე, სოფ. ჟბიანის 
ჩრდ-დაავლ. მხარე დასახლებისა, ლალცხვა-

დის მარცხენა მხარე, ცხოვრობენ:  რატიანები, 
ნიჟარაძეები, ჭელიძეები, ხაჭვანები;  გივი 
ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ. 1971 წელი. 

ამხ ღელა – ღელე (ლენტეხი, ჩიხარეში, შგედი);  ჟ. 
ს. ონიანი, 34 წ. 1976 წელი. 

ამჲზილშ შნირ – სათიბი (მესტია, ფარი, ზაგა-

რი), სოფ. ზაგრის აღმ., საძოვარ ჭიბის ჩრდი-

ლოეთით ამზ მიქიანის სათიბია;  გაიანე კა-

მეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ. 1969 წელი. 
ამჲზიშ ლაგარდიშ – ყანა (მესტია, ეცერი, უს-

გვირი), ჭალს მარჯვ. მხარეზე, ამაიზ გურ-

ჩიანის საკრტოფილე;  ა.ბ. გურჩიანი, 65 წ. 1973 
წელი. 

ამჲზჷლშ კალჷლდ – კალო (მესტია, ფარი,ზაგა-

რი), ს. ზაგრის დასავლ. ზეგანზე, ბჲშერ 
კალჷლდრის ზემოთ ბრბილამდე, ამჲზის 
კალო;  გაიანე ჯამეთის ასული ცინდელიანი, 
50 წ. 1969 წელი. 

ამჲზრ – უბანი (მესტია, ლატალი, მაცხვარიში), ს. 
მაცხვარიში, ერთ-ერთი საძმო გირგვლიანების 
საგვარეულოდან, ჯულაშბას ნაყარი;  გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ. 1973 წელი. 

ანაშა – უბანი(ლენტეხი, ჩოლური, მამი), ს. მამშია 
ბაბლუანების დასახლებაა;  ი. ნ. ჯამბურიძე, 
59 წ. 1978 წელი. 

ანგრანი – ყანა (მესტია, მულახი, ჭოლაში), ს. 
ჭოლაშის დასახლების დასავლეთით ვაკე ად-

გილია;  სოფრომა საბას ჯე გუჯეჯიანი, 62 წ. 
1971 წელი. 

ანგრეან – ყანები, უბანი (ლენტეხი, ჩოლური, 
დურაში);  კ. ბენდელიანი, 1978 წელი. 

ანგრეანი დაბ – ყანა (ლენტეხი, ჩოლური, მამი);  
ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978 წელი. 

ანგრნი – სათიბი (მესტია, ნაკი, ნასახლარი, 
ჯუხვლნი), ნასახლარ ჯუხლნის ჩრდ-აღმ., 
საკულტო ადგილი ლაჯრის ჩრდ-აღმ. კარგი 
სათიბია, დიდ მოსავალს იძლევაო;  ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 54 წ. 1969 წელი. 

ანდერინი – საძოვარი მთა (მესტია, ლატალი, ლა-

ხუშდი), ს. ლახუშდის საზაფზულო საძოვარი 
მთა, მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, კარგი სა-

ბალახო მთაა, ვინმდე ანდრიას სახელობის 
მთა;  გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელიანი, 65 წ. 
1972 წელი. 
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ანდვრი ნაკ – (იხ. ლაღუნვრ) 
ანდრიჲ ნალზიგ – ნასახლარი, (ლენტეხი, ბაბი-

ლი), მდინარე ჩოლშერას მარჯვენა მხარეზე, 
ანდრია გასვიანის ნასახლარი;  ნ. ბ. ქურასბე-

დიანი 33 წ. 1974 წელი. 
ანდელი ნაკ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, მულახი, 

ჟაბეში), მდ. ტიბრელას მარცხ. კალთაზე სა-

თიბ-საძოვარი, მოვაკო ადგილიცაა, ფერდო-

ბიც;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი. 44 წ. 1971 წე-

ლი. 
ანზჷლდ – საკულტო ადგილი (მესტია, იფარი, 

ადიში), ს. ჰადიშის ჩრდ. აღმ., სათიბების ფერ-

დობზე. იციან ლოცვები, მხოლოდ მამაკაც-

თათვისაა დაშვებული. ვაკე ადგილია, ტერა-

საა, საყდარი არაა, დგას კერია და გამოაცხობენ 
ხაჭაპურებს, საკლავიც მიაქვთ, ლემზრლს 
გამოაცხობენ და ევედრებიან ღმერთს, რომ 
კარგი ამინდი და მოსავალი იყოს;  მანი ლე-

ვანის ასული პირველი,50 წ. 1971 წელი. 
ანზჷლდ – საძოვარი,(მესტია, ლენჯერი, ლაშ-

თხვერ-ქაშვეთი), ენგურის ხეობის მარცხენა 
კალთის საძოვარი;  ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი. 37 წ. 1972 წელი. 

ანზჷლდ ნაკ – ვაკობი (მესტია, იფარი, ადიში). 
ანთიმოზი მოლ – ყანა (ლენტეხი, რცხმელური, 

ლაღარვაში), ანთიმოზ ლიპარტელიანის სახე-

ლობის ყანა ს. ლაღარვაშში;  გ. ბ. ქურასბედია-

ნი, 52 წ. 1976 წელი. 
ანთუყი ლექერ – წისქვილის მიდამო (მესტია, 

ბეჩო, ბაგვდანარი), ს. ბაგვდანარის მარცხ. მხა-

რეზე, ლლქერი ლიცზე დგას ანთუყ ხორ-

გუანის წისქვილი, პატრონის (სახლის უფრო-

სის) მიხედვით;  ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 
წ. 1969 წელი. 

ანთშ – საძოვრები (ლენტეხი, ჟახუნდერი);  შა-

მილ სპირიდონის ძე ონიანი. 
ანიჲშა ნალზიგ – ნასახლარი (ლენტეხი, ჩოლუ-

რი, ზედა ჭველიერი), ზედა ჭველიერში ვინმე 
ანიას სახლი ყოფილა;  გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ.ს.ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976 წელი. 

ანტონი მოლ – ყანა (ლენტეხი, რცხმელური, ლა-

ღარვაში), ანტონ ტვილდიანის სახელობის ყა-

ნა ს. ლაღარვშში;  გ.ბ. ქურასბედიანი, 1976 წე-

ლი. 
ანტონი ნაჭემ ფარ – სათიბი (ლენტეხი, ჩიხარეში), 

ს. ჩიხარეშის აღმ. მთის სათიბები, ანტონ ჯან-

ხოთელის ყოფილი სათიბები. 
ანტორ – (იხ. ჩუბე წყურგინ) 

ანტორე ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია, ხაიში, 
ქვედა ვედი), ჟიბე და ჩუბე წყურგინებს შორი-

საა ანტო (ჭკადუაანთ) სასაფლაო;  ვარდან მა-

ხამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ. 1970 წელი. 
ანტორე ლაშდღვირ – იხ. ანტორე ლასფლარ 

აჲლამა – ბანაკი – (ლენტეხი), მ. აილამის სამხ. 
მდელოზე ალპ. ბანაკი. სიმაღლე 2200 მ.;  გი-

ორგი აკაკის ძე მეშველიანი. 
აჲლამა – მწვერვალი (ლენტეხი), სიმაღლე 4544 

მ.ზ.დ.;  გიორგი აკაკის ძე მეშველიანი. 
აჲრაშ – (იხ. აჲრაში ლახვ) 
აჲრაში ლახვ – საძოვარი მთა (ლენტეხი, ჩიხარეში, 

მელე). 
აჲრშ – მწვერვალი (მესტია, უშგული), ს. ჩაჟაშის 

სამხ-აღმ. მისი სიმაღლეა 3167 მ. საარჩვო-სა-

ჯიხვე კლდეა;  პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ. 
1971 წელი. 

არაჩინშა – უბანი (ლენტეხი, ჩოლური, მამი), ს. 
მამში, შავრეშიანების უბანია;  ი. ა. ჯამბურიძე, 
59 წ. 1978 წელი. 

არაჩნშა ბა – (იხ. ჩუბე ბა). 
არდევანი მოლ – სათიბი (ლენტეხი, ჩოლური, 

ლევშერი), ლევშერში, არდევან ქურდიანის ნა-

სახლარი;  გ.ზ. ბაბლუანი 55წ. 1978 წელი. 
არდეანი ლენჩხარ – სათიბი (ლენტეხი, ჩიხარეში, 

ახალშენი), ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981 წელი. 
არეთშ დაბ – ყანა (მესტია, ხაიში, ლუხი), ს. ლუხ-

შია, სამაქანო გზის მარცხნივ, ჟბე ლუხის ჩრდ. 
ს. ლახამისკენ. არეთა ჭკადუას ყოფილი ყანა, 
მოვაკო ადგილია;  ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა 
65 წ.  

არსელედ – ყანა (მესტია, მულახი, ლახირი), ს. ლა-

ხირის დასახლების ქვემოთ;  ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი 99 წ. 1971 წელი. 

არსენაშ მოლრ – სათიბი (მესტია, ბეჩო), ს. დოლის 
დასავლეთით;  ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი 54 წ. 
1969 წელი. 

არსნშ – ყანა (მესტია, კალა, დავბერი), ს. დავბერსა 
და ს. ლალხორს შორის ენგურის მარჯვ. კალ-

თაზე;  ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი 40 წ. 
1971 წელი. 

არტენი ნადგარ ღელა – ღელე (ლენტეხი, კახურა), 
მდ. ლასკადურას აუზშია, გუგავა არტენი, ზე-

მო სვანებს მოუკლავთ დაბიერის მხარეზე;  ჯ. 
ა. ლიპარტელიანი 37 წ. 1974 წელი. 

არშელნი – ყანა (მესტია, იფარი, ჰადიში), ს. ჰადი-

შის დასავლეთი დასახლება;  სოფრო გიორგის 
ძე ავალიანი 60 წ. 1971 წელი. 
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არშელნირ – (იხ. არშელნი) 
არშლიდრ – საძოვარი (მესტია, ლახამულა, თო-

თელეში), ს. თოთელეშის სამხ. ზემოდან მოე-

მართება ორი ტოტი ღარისა, შარვლის ტოტის 
მაგვარად ორი წყაროს შესართავი;  დეშა შარ-

დენის ასული ჭკადუა, 46 წ. 1970 წელი. 
არშლიშ – ყანა (მესტია, ფარი, ქვედა ლუჰა), ს. ჩ. 

ლეჰას ქვედა ნაწილი, ყანა ნენგ-ლშის 
ჩრდილოეთით. შევიწროებულია;  სილევან 
იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ. 1969 წელი. 

არჩილი მოლ – სათიბები (ლენტეხი, ჩოლური, 
ლევშერი), ლევშერშია, არჩილ ბაბლუანის ნაა-

ხოვარი, გ.ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978 წელი. 
არცხელი ჭალჲ (იხ. ჭალჲ-არცხელი) 
არცხელი ჯგრგ (იხ. ჯგრგ-არცხელი) 
არცხლ – სოფელი (მესტია, მულახი), მულახის 

ს.ს.ში შემავალი სოფელი. მდებარეობს მდ. 
მულხურას მარჯ. კალთის ტერიტორიაზე, ს. 
ჟამუშსა და ღებრას შორის. დგას ორი კოშკი 
და ერთი ეკლესია -ჯგრგ. ცხოვრობენ:  მარ-

გიანები, ჟორჟოლიანები, დადვანები. არის 
ხილნარი:  ვაშლი და მსხალი, ბალი, ტყემალი;  
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ. 1971 წ. 

არცხლი სგიმ| სგიმ – წყალი მჟავე (მესტია, მულა-

ხი, არცხელი), ს. არცხელის სამხ-აღმ., მდინარე 
მარცხენა მხარეზე, ხიდთან;  ნოდარ ნიკოლო-

ზის ძე მარგიანი 33 წ. 1971 წელი. 
არცხლი სიფ (იხ. სიფ-არცხელი) 
არჴშ – სათიბი, ტყე (მესტია, კალა, ვიჩნაში), ს. 

ვიჩნაშის ჩრდ-დასავლ. ენგურის მარჯ. კალ-

თაზე, არყნარი ტყითა და შიგადაშიგ სათიბე-

ბი;  ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი 43 წ. 1971 
წელი. 

არჩიანშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (ლენტეხი, ჩო-

ლური, ზედა ჭველიერი), ზედა ჭველიერშია 
ვინმე არაჩიანის საგვარეულოსი;  გ. ნ. ზურა-

ბიანი 46 წ. ს.ს.მუკბანიანი 45 წ. 1976 წელი. 
არჩინშა ნალზიგ – ნასახლარი (ლენტეხი, ჩო-

ლური, ჭველიერი), ზედა ჭველიერში ვინმე 
არაჩიანის ყოფილი ნასახლარი, ამჟამად სა-

ხლებია;  გ. ნ.ზურაბიანი, 46 წ. 1976 წელი. 
არეტშიშ ლჯ – დასასვენებლი ადგილი (მესტია, 

ცხუმარი, ღვებალდი), ს. ღებალდშია, კი-

ბილდის ქვემოთ, პატარა დასასვენებლი ად-

გილია, დგას ლჯ (იფანი);  აკაკი კოსდას ძე 
გერლიანი,  55 წ. 1969 წელი. 

ასალდშ – ყანა (მესტია, ხალდე, ლესხანი), ლეს-

ხანშია, დასახლების ბოლოში, ვაკე ადგილია, 

მის გვერდით ღელეა;  ჯ. ა. ჩანქსელიანი 26 წ. 
1974 წელი. 

ასანიშ ლკცური – კლდე (მესტია, ჭუბერი), მდ. 
ჭუბრულას მარცხენა მხარეზე, მთა შდალე-

რის ჩრდ-ით. კლდეებია საჯიხვე, ციცაბო 
კალთებით;  თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე 18 
წ. 1970  წელი. 

ასაშა – უბანი (ლენტეხი, ჩოლური, მამი), ი. ნ. ჯამ-

ბურიძე 59 წ. 1978 წელი. 
ასაშა კითხ – უბანი (ლენტეხი, ჩოლური, ზემო 

მამი), ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978 წელი. 
ასაშა მოლარ – სათიბები (ლენტეხი, ჩოლური, მა-

მი), ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978 წელი. 
ასკარდ – უბანი (მესტია, იფარი, იელი), ს. იელი-

შია, ცხოვრობენ სამსიანები, დგას:  იან მახ-

რობელი (ეკლესია), ჯგრგ;  რეჯიბ ვარლამის 
ძე ხვიბლიანი, 38 წ. 1972 წელი. 

ასლანბეგი მოლდრ – სათიბი, ტყე (მესტია, იფა-

რი, ბოგრეში), ს. ბოგრეშის აღმ., ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, ასლანბეგ გულბანის სათი-

ბი;  გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ. 1971 წელი. 
ასლანბექიშ ნაკ – საძოვარი (მესტია, ეცერი, ბარში), 

ს. ეცერის ჩრდ.-აღმ., საძოვარ გეშლრიშ ნაკ-ის 
ქვემოთ, შიშველი ადგილია;  ბაჯუ პირიბეს ძე 
გერლიანი 27 წ. 1969 წელი. 

ასლანდარ – უბანი, ყანები (ლენტეხი, ჩოლური, 
დურაში), კ. ბენდელიანი, 1978 წელი. 

ასლანი ნაჭემ ფარ – სათიბი (ლენტეხი, ჩიხარეში) 
ასლანრე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ეცერი, ის-

კარი), სოფლის სამხ.,-აღმ. ნახევრად ჩამო-

ნგრეული;  აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე 27 წ. 1969 
წელი. 

ასლანშა მურყამ – კოშკი (მესტია, მულახი, არ-

ცხელი), ს.არცხელშია, კარგად დაცულია, ას-

ლანშა კოშკი, ჟორჟოლიანების საგვარეულო-

სი;  ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971 
წელი. 

ასლაყლ – ყანები (ლენეტხი, ხელედი), ხელედ-

შია, გიოშერლების უბანში, გზათაგასაყარე-

ბია;  ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი 43 
წ. 1976 წელი. 

ასმშ – კლდე, მყინვარი (მესტია, მულახი), ტიბე-

რის ხეობის ჩრდ-ით, მყინვარ ტიბერის მარ-

ცხენა მხარეზე;  ჭიჭიკო ივანეს ჯე კახიანი, 44 
წ. 1971 წელი. 

ასონი მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, მულახი, ჟა-

ბეში), ს. ჟაბეშშია, ტიბრას მარჯვ. მხარეში, 
ნანგრევებია მხოლოდ, კახიანებისა;  მეხა ია-
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სონის ძე კახიანი, 77 წ. 1971 წელი. 
ასტმელდ ტიბ – ხევი (მესტია, მულახი, არცხე-

ლი), ს. არცხელის დასახელების ჩრდ. პატარა 
ღელეა;  ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 
1971 წელი. 

ასტმჷლდ – ბუჩქნარი, საძოვარი (მესტია, მულახი, 
მურშკელი), ს. მურშკელის სამხ-დასავლ. პა-

ტარა ღელეცაა, ბუჩქნარი;  ისლამ გოჯის ძე 
გულბანი, 13 წ. 1971 წელი. 

ასქართ – სათიბი (მესტია, ბეჩო, ქართვანი), მდ. ენ-

გურის მარჯვ. კალთაზე, ყანა ჯობანის ჩრდ-
ით, სოფლის სამხ.-აღმ. გაყვანილია მოსარწყა-

ვი წყალი. მის აღმოსავლეთით საკულტო ად-

გილია, დგას იფი, რომლის ხელის ხელბაც კი 
აკრძალულია;  პავლე სულას ძე გაბულდანი, 
80 წ. 1969 წელი. 

ასჷრთნიერ – ყანები (მესტია, ბეჩო, ქართვანი), ყა-

ნებს საშიერსა და წილნის შუა, დასახლება 
დასავლეთით;  გრამიტონ პავლეს ძე გაბულ-

დანი, 47 წ. 1969 წელი. 
ატოლუშა მოლ – სათიბი (ლენტეხი, ლექვსირი), 

მდ. ჩოლურის მარცხენა კალთაზე, მეშველია-

ნების საგვარეულო;  ჯ. რ. მეშველიანი 50 წ. 
1974 წელი. 

ატოლშა მოლ – ყანა (ლენტეხი, ყარიში), ს. ყარიშ-

შია, მეშველიანების საგვ. ყოფილი ყანა;  დ.ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ. 1974 წელი. 

ატყერ – საძოვარ-სათიბები (მესტია, უშგული), ს. 
უშგულის სამხ-აღმ. მდ. ქვიშირის მარჯვ. 
კალთაზე, ალპური ზონაა;  მერაბ ანტონის ძე 
ნიСარაძე 60 წ. 1971 წელი. 

აფაკიშ ნაკრა – საძოვარი მთა (მესტია, ჭუბერი, 
ყარი), მთა რატიანებისა და მთა შამფრილს-
შუა. დამრეცი შიშველი ადგილია წიწვნარ-
ფოთლოვანი ტყეში;  გელა გელას ძე სუბელია-

ნი, 45 წ. 1970 წელი. 
აფაკიშ ჭედ – ტყე (მესტია, ჭუბერი, დევრა), 

სოფ. დერას სამხ.-აღმ. ფოთლოვანი ტყის კე-

დელი, მდ. დერელას მარჯვენა მხარე, ტყე 
შერეულიცაა;  გერასიმე ნიკოლოზის ძე გა-

დრანი, 50 წ. 1970 წელი. 
აფაყიშ ნაკრა – საძოვარი მთა (მესტია, ჭუბერი, 

ლახამი), მდ. ლახამის მარცხენა მხარეზე,ნა-

დრუყიშ თავზეა ვაკე ადგილი, სადაც აფაყ 
გარდანს კარავი ჰქონია;  ნინა მახათას ასული 
ცინდელიანი, 55 წ. 1970 წელი. 

აფკვირ – მწვერვალი (მესტია, ფარი);  ვახტანგ ჟე-

მუზას ძე ნარსავიძე, 1965 წელი. 

აფრასიძე გელაშ ლექერ – წისქვილის მიდამო 
(მესტია, ბეჩო, ბაგვდანარი), ს. ბაგდანრის 
თავში, მარცხ. მხარეზე, მდ. გულა ჭლა -დან 
გამოყვანილ წყალზეა გაკეთებული – 
ლალქერ ლიცზე, აფრასიძე გელას კუთვნი-

ლი წისქვილი;  ივანე ვამანას ძე კვიციანი 81 წ. 
1969 წელი. 

აფრასშა – უბანი (ლენტეხი, ჩოლური, ჭველიერი), 
ლიპარტელიანების საგვარეულო ერთერთი 
შტო ქვედა ჭველიერში;  შ. ვ. ლიპარტელიანი, 
36 წ. 1974 წელი. 

აფრაშშა იხ. აფრასშა 

აფრჲშერ – უბანი (მესტია, ჭუბერი, ყარი), ყარშია, 
ჩუბე ყარში, სამანქანო გზის მარცხენა მხარეზე, 
მდ. ჭუბრულას მარჯ. მხარეზე. დავაკებულია, 
კარგი ვაშლნარ-მოსახლეობით. სახნავ-სათე-

სებით. ჩრდ.-დასავ. ესაზღვრება ყრი;  ანდრია 
ბიმერზას ძე აფრასიძე. 1970წელი. 

აფსნი – სათიბი (მესტია, ბეჩო, ტვებიში), ს. 
ტებიშის ბოლოს მდებარე სათიბი, ლშლი-

დის ჩრდ., ეკუთვნის ცალანებს (ყარბეგშა-ყა-

რეგაანთი);  რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 
62 წ. 1969 წელი. 

აფსნი – სახნავ-სათიბი (მესტია, ფარი, ქვედა ლუ-

ჰა), ს. ჩ. ლეჰას აღმ., ბაღი სარბითის სამხ. ჟაბე 
ნენგლშამდე. კარგი ვაშლნარია (სანფრ), 
ხილიანია ძველთაგანვე;  სილევან იშმაგის ძე 
დადეშქელიანი, 54 წ. 1969 წელი. 

აფქნი – სათიბი (მესტია, ეცერი, ისკარი), სამანქა-

ნო გზის ზემოთ, სათიბ ლამაშდლრს და-

სავლ. სათიბ თეტელნი-მდე;  ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ. 1969 წელი. 

 აფქნი (2) – სათიბი (მესტია, ცხუმარი, მაგარდე-

ლი, ისკარი, ეცერი), ს. მაგარდელის ზემოთ, 
სათიბ ნაქორს სამხ. (ზემოთ);  ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ. 1969 წელი. 

აფხდნრ – გზა (მესტია, მულახი, ზარდლაში), ს. 
ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. ტყე ლეჟჴა რადან 
სოფლამდე სამარხილო გზა;  ნოდარ შამშის ძე 
გაბლიანი 32 წ. 1971 წელი. 

აფხზრ ნაშდუხ გორგ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, 
ჭუბერი, ყარი), მთა შალურას ჩრდ. მიმარ-

თულებით, სადაც გზა თეთნაშერასა და 
დერას უერთდება. მაღლობია, დაახლოებით 
1780,5 მ. შიშველი საძოვარიცაა, სათიბიც. კვა-

ლი ნამარხისა არ ჩანს. მდ. თეთნაშერასა და 
მდ. დერულას შორის;  გივი მეზას ძე სებე-

ლიანი, 30 წ. 1970 წელი. 
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აფხზრე ნენზილდრ – საძოვარი (მესტია, ნაკრა), 
ნაკრას მარჯვენა კალთაზეა, საძოვარ ჟჴრ 
ჭალს ჩრდ.-აღმ. ნენზილდრ (სოჭი) ხაგხ, 
გზას მიმავალი აფხაზების სადგომი ყოფილა;  
ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57წ. 1969 წელი. 

აფხერშ – ყანა (ლენტეხი, ჟახუნდერი, ლემზა-

გორი) 
აქიმშა მუყამ – ნაკოშკარი (მესტია, უშგული,ჩაჟა-

ში), ს. ჩაჟაშშია, ჟიბეფყში, კედლები მთელი 
აქვს, სახურავი და შიგნითა მხარე-არა. ნიჟარა-

ძეებისაა;  ღუტა ნიკოს ძე ნიСარაძე 24 წ. 1971 
წელი. 

აქნი დაბი ღელდ – ღელე (ლენტეხი,ჩოლური,ბუ-

ლეში);  ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ.1978 წელი. 
აქნ დაბ – ყანა (ლენტეხი, ჩოლური, ბულეში), ს. 

ბულეშში, ვინმე აქნის ყანა;  ჟ. ა. მუკბანიანი, 
41 წ. 1978 წელი. 

აქსენტი მურყამ (იხ. ხორგუანშა მურყამ) – კოშ-

კი (მესტია, იფარი, ნაკიფარი), ს. ნაკ-იფარის 
ტერიოტორიაზეა, აქსენტი პირველისაა ამჟა-

მად, ადრე ყოფილა გულბანების ;  ლეკვა ბესის 
ძე გულბანი, 88 წ. 1971 წელი. 

აყარლ – ყანა (ლენტეხი, ჩიხარეში, მახაში);  რ. მ. 
ჭელიძე, 1976 წელი. 

აშლდ – სახნავი (ლენტეხი, ჟახუნდერი, სასაში). 
მიტუშა ვასილის ძე ონიანი, 41 წ. 1974 წელი. 

აშილდაშ – სათიბი (ლენტეხი, ჩიხარეში, მახაში). 
რ.მ. ჭელიძე,1976 წელი. 

აშირყერ მაცხრ – ეკლესია (მესტია, უშგული, 
მურყმელი), ს. მურყმელის სამხ. აღმ. ნაწილში 
დგას მაცხოვრის ეკლესია;  ნაპო დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971 წელი. 

აშლან – სახნავი (ლენტეხი, ლასკადარი);  ბ. დ. გუ-

გავა, 24 წ. 1974 წელი. 
აშნშ – საძოვარი (მესტია, ხალდე, ბაიარი);  გ. შ. 

ჩანქსელიანი, 20 წ. 1974 წელი. 
აშხანაშ – სათიბ-სახნავი (ლენტეხი, ჟახუნდერი, 

სასაში), ს. სასაშშია, მდ. ლაშხირის მარჯვ. მხა-

რეზე, მიტუშა ვასილის ძე ონიანი, 41 წ. 1974 
წელი. 

აშხაშურ – ღელე (ლენტეხი, ჩიხარეში, ახალშენი), 
ცხენის წყლის მარჯვ. შენაკადი, მოედინება 
მახე ლახულიდან, ახალშენში ჩამოედინება;  მ. 
ლ. ნემსაძე, 40 წ.1974 წელი. 

აშხნ – სათიბი (მესტია, მულახი, ჟაბეში), ს. ჟაბე-

შის სამხ.-დასავლ., ჟაბე ლახვის დასავლ. ვაკე 
ადგილია, ზაგრზეა;  ივანე გედის ძე კახიანი, 
83 წ. 1971 წელი. 

აშჷლდ – ტყე, გზა (მესტია, უშგული, მურყმელი), 
ს. მურყმელის სამხ-დასავლ. ენგურის მარცხ. 
სამარხილო გზა გადის, არყნარი ტყით;  ნუცა 
ანტონის ასული ნიჟარაძე, 62 წ. 1971 წელი. 

აშჷლდ-ჰოკერ – არყნარი (მესტია, უშგული, მურ-

ყმელი), მურყმელის სამხ. დასავლ. ენგურის 
მარცხნივ, სამარხილო გზაა, არყნარი ტყით;  
ნუცა ანტონის ასული ნიჟრაძე, 62 წ. 1971 წე-

ლი. 
აშრ – უბანი (ლენტეხი, ბაბილი), ბაბილის ერთ-

ერთი დასახლება, ლიპარტელიანებისა და ქუ-

რასბედიანების;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974 
წელი. 

აშრ (იხ. მაცხარ-ლმზჷრ) – ყანები (ლენტეხი, 
გულიდა), ს. გულიდაშია მაცხოვრის ეკლესი-

ის მიდამოები;  მ. ბ. ქურასბედიანი,46 წ. 1974 
წელი. 

აშილდ – სათიბი (ლენტეხი, ჩოლური, ჭველიე-

რი), ზედა ჭველიერშია, მოედინება თბილი 
წყალი;  გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ.ს.ს. მუკბანიანი 
46 წ.1976 წელი. 

აჩახმათრე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ფარი), 
ამჟამად სახლი დაუდგამს აკაკი ნარსავიძია. 
დაუნგრევიათ დადეშქელიანებს, რადგანაც 
მათ კოშკზე მაღალი ყოფილა, ცენტრშია;  
გურმაჩ ალიმურზას ძე რეზესიძე 65 წ. 1969 წე-

ლი. 
აჩინ – სახნავ-საძოვარი (ლენტეხი, ჟახუნდერი, სა-

საში), ცხოვრობენ გულბანები;  მიტუშა ვასი-

ლის ძე ონიანი. 
აც – უბანი (მესტია, იელი, იფარი), ს. იელიშია, და-

სახლების სამხ- დასავლ. უბანი, ეკლესიები;  
თრინგზელ, ძუღვში, ჯგრგ, ლამრია;  რე-

ჯიბ ვარლამის ძე ხვიბლიანი, 38 წ. 1972 წელი. 
აც ბოგ – ხიდი (მესტია, იელი, იფარი), ენგურზეა 

ხიდი აციდან სათიბებისკენ;  იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ. 1972 წელი. 

აც ლახულდ – საძოვარი (მესტია, იფარი, იელი), 
ენგურის ხეობის მარცხენა კალთაზეა, მთა 
ლეშნიერიშია;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი,77 წ. 
1972 წელი. 

აცჷლდი – ყანა (მესტია, იფარი, იელი), ს. იელიშია, 
ენგურის მარჯვ. მხარეზე, აცის აღმ, ვაკე ადგი-

ლი;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972 წე-

ლი. 
აცჷლდი რიყ – რიყე (მესტია, იფარი, იელი), ენგუ-

რის მარჯვენა სანაპიროს რიყე, უბან აცში;  იო-

ნა ვისიბის ჯე სამსიანი, 77 წ. 1972 წელი. 
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აძი – უბანი (ლენტეხი, ჩოლური, მუწვდი);  გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ. 1978 წელი. 

აწოლირ – მწვერვალი, (მესტია, ხალდე), მდ. ხე-

ლედურას მარცხ. კალთის კლდე-მწვერვალი, 
ზვინისებური;  რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ. 1974 
წელი. 

აჭაფარა – კლდე (მესტია, ჭუბერი), მდ. დალრის 
დასაწყისის ზემო კლდეებში სანადირო 
კლდეა. 

ახალდაბ – ყანა (ლენტეხი, ჟახუნდერი);  შამილ 
სპირიდონის ძე ონიანი, 55 წ. 1980 წელი. 

ახალშენ (2)– (მესტია, ბეჩო, დოლსვიფ), ს. ბაგ-

ვდანარის სამხ. მოსაზღვრე ახალი სოფელი. 
ცამოსახლებულნი არიან ს. გულიდან, ხოვრო-

ბენ:  გოშუანები, კვიციანები, ხავთანები;  აღმ-
ით ჩამოუდის მდ. თეთნე ლიც/ /  გულ 
ჭალ, მარჯ. მხრიდან – ფერმაა;  კატი გიორგის 
ძე გოშუანი, 42 წ. 1969 წელი. 

ახალშენ (იხ. დოლსვიფ) 
ახლაშერ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ფარი), 

სოფლის ცენტრშია, ძირი დარჩენილია, გრიშა 
ნარსავიძეს მის გვერდით სახლი აუშენებია;  
გურმაჩ ალიმერზას ძე რეზესიძე, 65 წ. 1969წე-

ლი. 
ახო – სახნავი (ლენტეხი, ცანა);  

ახსანბეგიშ ნაკ – საბალახო (მესტია, ეცერი), ს. ეცე-

რის საზაფხულო საძოვარი მთა, საძ. მთა 
გეშლრიშ ნაკ-ის აღმ. ნაკარვებია, ვაკე, ვინმე 
ახსანბექის ყოფილა;  აკაკი სორეხის ჯე აფრა-

სიძე 66 წ. 1969 წელი. 
ახსანბეგიშ ნაკ (იხ. ახსანბეგიშ ნაკ)– ვაკობი (მე-

სტია, ეცერი), აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე,  
66 წ. 1969 წელი. 

ახში ჯგჷრуგ – ნასაყდარალი (მესტია, მულახი, 
ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის დასახლ. ჩრდ. სათიბ 
ლამპრნიში იყო, ამჟამად ნანგრევებია. სალო-

ცავად ეხლაცაა გამოყენებული, გიორგობის 
თვეს (ლიგერგის);  არჩილ დავითის ძე გიგანი, 
51 წ. 1971 წელი. 

ახჷლშენ – სოფელი (ლენტეხი, ჩიხარეში), ს. ჩიხა-

რეშის ჩრდ. საკმაოდ ძველი დასახლებაა. 

ცხოვრობენ ნემსაზეები, ფერცულიანები, აბა-

შიძეები, ნიჟარაძეები, ნიბჩვიანები. დგას ეკ-

ლესია მაშნა, დაცულია ხატებიცაა, ლაშხუ-

რის მარჯვენა მხარის ფერდობზე;  ასტერ ჭე-

ლეშბის ძე ნემსაძე , 48 წ. 1974 წელი. 
ახარ – სათიბი (ლენტეხი, ჩიხარეში, შგედი), ს. 

შფედში, ბუჭვშერის ტერიტორიაზე, ნაახოვა-

რია, განაწმენდი;  ქ. მ. გაბიანი, 49 წ. 1976 წე-

ლი. 
აჯამეთ – სათიბი (ლენტეხი, ჩიხარეში), ს. ჩიხა-

რეშშია, ახალშენის მხარეს;  ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 
1981 წელი. 

აჯამეთილ – სათიბ-საძოვრები (ლენტეხი, ჩიხარე-

ში, მელე). 
აჯერშა – უბანი (მესტია, ლანჩვალი), ლანჩვალშია, 

გოშთელიანების საგვარეულო თემი, დგას 
კოშკი – აჯერშა მურყამ;  თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი,64 წ. 1972 წელი. 

აჯერშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ლანჩვალი), ლან-

ჩვალშია გოშთელიანების საგავრეულო კოშკი;  
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972 წელი. 

აჯჲერშა ცხეკ – ტყე (მესტია), რახ ცხეკის ერთი 
ნაწილი, პატრონობდნენ გოშთელიანები, აე-

როპორტის სამხ-დასავლ;  თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ. 1972 წელი 

აანი – ნიგვზნარი (ლენტეხი, ჩიხარეში,მელე), 
სოფ. მელეში ფერდობზე ნიგოზის ხეა გაშენე-

ბული. ძაძუ ლავრენტის ასული ნემსაძე, 50 წ. 
სამსონ გიორგის ძე ონიანი, 54 წ. 1980 წელი. 

ალათრ – უბანი (მესტია, ლატალი, მაცხვარიში), 
სოფ. მაცხვარიშში, სრქშს ნაყარია. გირგვლი-

ანების საგვარეულოს საძმო. გ. გ. მაცხვარიში, 
64 წ. 1973 წელი. 

ალთშა ტიბ – ხევი (მესტია, მულახი, არცხე-

ლი), ს. არცხელის სამხრეთით, მდ. მულხურას 
მარცხ. შენაკადის ხეობა. ნოდარ ნიკოლოზის 
ძე მარგიანი, 33 წ. 1971 წელი. 

არშ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ლატალი, შყა-

ლერი). მთა მხერის აღმ. ღაზრის მთის 
სამხ. სბშის ყიმბის სამხრეთით. გ. რ. გურ-

გვლიანი, 40 წ. 1973 წელი. 
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ბესანი – ყანა (ლესემა. ხელედი), ს. ლესემაში ვე-

ნახებიცაა. ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ. 1974. 
ბესანიჲ ღელა – ღელე (ლესემა, ხელედი), ლესემ-

შია, აბესანში ჩამოდის. ა. ს. გაზდელიანი 36 წ. 
1974 წელი. 

ბესნი – ყანა (ფაყი, ხელედი) ს. ლეჴდარეშის 
დასავლეთით. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ. 1974 

ბრეგილ – კლდე (ლებურცხილა, ხაიში,), მდ. ენ-

გურის მარჯვ. მხარეზე, მეჩხერტყიანი კლდეა, 
გზა გადის, მის თავზე ჴარჴქა, ადამიანის ბი-

ლიკია მხოლოდ. საქონელი ვერ გადის, გზა 
ჭველეთონასა და ტყაბედნიერს შორის. რომა-

ნოზ მუზას ძე ჭკადუა, 74 წ. პენსიონერი, 1970 
წელი. 

ბრეგილ ლრლ – საბალახო (კახური, მესტია), 
კახერშია, ტყრბაზის აღმოსავლეთით. ადრე 
სათიბი იყო. თედორე ბარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 
1972 წელი. 

ბ ნამშყდ – კლდე (კაერი, ლენჯერი), ს. კაერის 
ჩრდილოეთით, აბი მერლანის ჩამონავარდნი 
კლდე. დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973 წელი. 

დგიში ჩჟი ნაშყდ ტიბ – ხევი (მესტია, ლანჩვა-

ლი).პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ.  
ზკი – საძოვარი (მესტია, ბეჩო, ტვებიში), შერეუ-

ლი ტყის მასივი მთა ჭერენდას მარცხენა მხა-

რეზე, „ზკი“- გაუგებარია. რომანოზ სიმონის 
ძე არღვლიანი, 62 წ. 1969 წელი. 

მადიშერლ – უბანი (ლენტეხი, ხოფური, ნანარი), 
სოფ. ზედა ნანარშია ქურასებდიანების საგვა-

რეულო ერთერთი შტო;  ვ. ნ. ქურასბედიანი, 
35 წ. 1974 წელი. 

მჷრზრე დაბრ – ყანები, უბანი (მესტია, ჭუბერი, 
ლახამი), მდ. ლახამის მარჯვენა მხარეზე, 
ჩბე ლახამის დასავლავლეთით კალთაზეა 
ტერასა, სადაც 1 მოსახლე ცხოვრობს მერზა 
რეზესიძის შთამომავალი;  ნინა მახათას ასუ-

ლი ცინდელიანი, 55 წ. 1970 წელი. მერზრე 
ჭოდრ – საძოვარი, (მესტია, ჭუბერი, ლახამი), 
მდ. ლახამის მარჯვ. მხარე, ჩბე ლახამის და-

სავლ. მერზრე დაბრის ზემოთ, ქვემოთ შე-

სველი, აქა-იქ ხეები, ზემოთ წიწვნარი, დამრე-

ცი კედელი, მერზა რეზესიძის სახელობის;  
ნინა მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ. 1970 
წელი. 

ნგრნი – სათიბ – სახნავი (მესტია, ცალერი), ჩ. 
ცალერის სამხ-დასავლ., ტიბრას მარჯვნივ, 

მოვაკო ადგილია, ჩრდ. მხარე საძოვარია, ფერ-

დობია;  ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 
წ. 1969 წელი. 

ნგრნი (2) – სათიბი (მესტია, ნაკი, კირჩხულდა-

ში, ცალერი), სოფ. კიჩხლდშის სამხ-და-

სავლ., სათიბ ლტყლას ჩრდ-აღმ., მოფერდო 
ადგილია, შიგა და შიგ ხილნარია;  თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969 წელი. 

ნთიოზიშ ნშიხ – ნიგვზნარ-მუხნარი (მესტია, 
ხაიში, ეჩხე ხაიში), გაღმა ხაისში, ძოვაგიშ 
ნშიხის ქვემოთ, დასავლეთით. ქვედა ნაწი-

ლი ნიგვზნარია, ზემოთ მუხნარი და ფოთლო-

ვანი ტყეა აქა-იქ;  ნთიოზ (ბიუ) ჭკადუას წი-

ნაპრების ნამწვი ადგილი. დაუწვავთ, რადგა-

ნაც დიდი ტყე ყოფილა. ფერდობი ადგილია, 
თავზე მერყევი კლდეა, ჩამოდის ქვა;  ნაგაშა 
ემეზას ასული ჭკადუა, 44 წ. 1970 წელი. 

ნილ – უბანი (მესტია, ნაკი), ნაკის სას. საბჭოში 
შემავალი, მდ. ნაკრას მარცხ. მხარის საცხოვ-

რისი, სულ 3 ოჯახია – ვიბლიანები, სუბელია-

ნი, ცინდელიანი. სიძველის ნიშანი არ ატყვია;  
ვასილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 58 წ. 1969 წელი. 

ნსიანიშ ფოქ – (მესტია, ნაკი), გამოქვაბული, მდი-

ნარე ნაკრას მარჯვენა კალთაზეა, საძოვარ მთა 
გირკშერის ძირში. დგას დიდი ქვა, რომელ-

შიც 10 კაცის თავშესაფარი გამოქვაბულია, 
გვერდით წყალი ჩამოდის, ვინმე ანსიანის გა-

მოქვაბული;  ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ.1969 წელი. 

ნსნი – ყანა (მესტია, ლახამულა), საცხოვრისი 
ნოდშის სამხ. სახლებს ქვემოთ მდ. ენგურის-

კენ;  გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969 წელი. 
ნქერნი – საძოვარი (მესტია, ცხუმარი, ლაბსყალ-

დი), წიფრ ზაგრს დასავლეთით, საძოვარ 
ოღლნის თავზე, წიწვნარ ტყეშია;  ბასილო 
თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ. 1969 წელი. 

ნღლბა ლმზერ – ფიჭვნარი (მესტია, იფრარი, კა-

ლა), ს. იფრარის ჩრდ-დასავლ. ფიჭვნარი ტყეა 
წმინდა. შიგ მინდორია, სადაც ალბათ სალო-

ცავი იყო;  გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ. 
1971 წელი. 

ნჷლ – ტყე (მესტია, ეცერი, ბრშ), სოფლის და-

სავლ. ლალქანის ტყეს აკრავს დასავლეთით 
ტყე:  წიფელა, თხმელა;  შალვა ამაის ძე გურ-

ჩიანი, 78 წ. 1969 წელი. 
ნჷლ (2) – სათიბი, ტყე (მესტია, ფარი, სვიფი), 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  22 

მდ. ენის ზემოთ მარჯვნივ, ტყე ნშიხის 
ჩრდ. ტყეცაა ფოთლოვანი და სათიბებიც;  ია-

სონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ. 1969 წელი. 
ჲთეგი ლარე – სათიბ- სახნავი (მესტია, ეცერი, 

უსგვირი), უსგვირშია, ჭალს მარცხ. მხარე-

ზე. გვარი არ ახსოვთ, ამჟამად მესტორ გურჩი-

ანისაა;  ა. ბ. გურჩიანი 65 წ. 1973 წელი. 
ჲსი – სახნავი (მესტია, ლენჯერი, ნესგუნი), ფუშ-

ყვერის მარჯვენა მხარეზე. ელგუჯა ვლადიმე-

რის ძე გულედანი, 36 წ.1972 წელი. 
პრილ – სათიბი (მესტია, ბეჩო, გული), ს. გულის 

აღმოსავლეთით მდებარე ქედი (ზეგანი), ლა-

კარას ზემოთ, საზღვარი ბეჩოსა და ლატალის 
ჩრდილოეთით, უშბის სამხ-აღმო. მთების 
კვანძის დასაწყისი. სამხრეთით შერეული ტყე 
აკრავს;  ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. 1969 
წელი. 

ჟენ – საძოვარი მთა (მესტია, ლახამულა, იფარი), 
მდ. იფრიშ ტიბის მარცხენა შენაკადების 
თავზე, ალპურ ზონაშია, ტყის ზედა ზონაში, 
დგას კარვები;  სეითბე უმარის ძე ჭკადუა, 66 
წ. 1970  წელი. 

რგილრე – სათიბი (მესტია, მულახი, არცხელი), 
ს. არცხელის დასახლების სამხ-დასავლ. ფერ-

მის შენობებია, მდ. მულხურას მარჯვ. მხარეს;  
ერმალო ცისყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ. 1971 წე-

ლი. 
რგილრლ – სათიბები (მესტია, მულახი, ჩვაბია-

ნი), ს. ჩვაბიანის სამხ-დასავლ., სამანქანო გზის 
ქვემოთ;  არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 1971 
წელი. 

რიმიშ ტიბილდ (იხ. ლემღარა) – ხევი (მესტია, 
იდლიანი);  დავით ფუთარის ძე ცალანი 92 წ. 
1970 წელი. 

რჩილდშ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური, მამი), 
ს. მამის ჩრდ. აღმოსავლეთი;  ბ.გ. ბაბლუანი, 

73 წ.,1978 წელი. 
 რჩილშერ – უბანი (მესტია, დჷს), ნაურეზ ანსია-

ნის სამოსახლო ადგილი, არჩილის შტო;  იესებ 
სემას ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970 წელი. 

რჩილშერ (იხ.შოთაშერდიზი) 
რჩილ მურყამ – კოშკი (მესტია, იფარი, ჰადიში), 

ს. ჰადიშშია, არჩილ ქალდანისა;  მანი ლევანის 
ასული პირველი, 50 წ. 1971 წელი. 

რჩილშ ლაგარდვიშ (იხ.კოსდშ ლაგარდვიშ)(მე-

სტია, ხაიში) – საკარტოფილე მთა ჯიქერში;  
მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ. 1969 წ. 

რჩილშ ლაკრი – იხ. კოსდშ ლაკრი (მესტია, 
ხაიში), მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ. 1969 
წელი. 

რჩიჲ ნაკრ – ყანები (მესტია, ხალდე, ზემო ხაჩე-

ში);  რ. დ. ჩანქსელიანი 27 წ. 1974 წელი. 
რჩიშა დაბ – ყანა (მესტია, ხალდე, ხაჩეში), ს. ხა-

ჩეშშია, უტეხურიას ტერიტორიაზე, ვინმე არ-

ჩიშა ყოფილი ყანა;  ნ. ნ. ჩანქსელიანი 25 წ. 1974 
წელი. 

ცხიშ ზაგრ – ზეგანი (მესტია, ცხუმარი, ტვიბერ- 
ლეზგარა), ცხიშ ღრს ზემოთ;  მიხეილ ლემი-

ნის ძე ქალდანი, 45 წ. 1969 წელი. 
ცხიშ ღრ – ტყე (მესტია, ცხუმარი, ტვიბერ-ლეზ-

გარი), ს. ტიბერის თავზე, ტიბერსა და 
ლეზგარას შუა, ტყის მასივი, მშრალი ღარი;  
მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ. 1969 წელი. 

ჭიფ – სოფლის მოედანი (ლენტეხი, მელურა), ს. 
მელურაშია, დგას რამდენიმე ცაცხვი, როგორც 
ჩანს ადრე საკულტო დანიშნულების იყო;  ვ. მ. 
მუსელიანი, 57 წ. 1974 წელი. 

ჴშრ (იხ. ჴშ) – სახნავი (მესტია, მულახი, ჩვაბი-

ანი), არჩილ დავითის ძე გიგანი,51 წ. 1971 წე-

ლი. 
ჴშ – სახნავი (მესტია, მულახი, ჩვაბიანი), არჩილ 

დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 1971 წელი. 
 

 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

23 

ბ 
 

 [ ბ] ბნირ – სათიბი (მესტია, ხოსრარი, ფარი), ს. 
ხოსრრშია, ფერმის ჩრდილოეთით, ხილნარი, 
ბბნი ხაგნხ. [ ბ] ბნი < ბბანი. სვიმონ აზნა-

გეფის ძე ჩხვიმაინი, 59 წ. 1969.  
ბაბა ანტეშ ჟბე გორგ – ქედი (მესტია, ქვ. ვედი, 

ხაიში), ედრჷლას მარჯვ. კალთის წიწვნარი 
ქედი, მდ. ნერღდ-სა და ნამსგალეიშ 
ტიბის წყალგამყოფი. აღწევს ყჷლბჲას მთა-

მდე. ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ. 1970.  
ბაბა გაბრიელიშ დაბ (იხ. ჩუბე დაბ – ქვ. ვედი).  
ბაბა გოჯ მუყამ – კოშკი (მესტია, ჩაჟაში, უშგუ-

ლი), ს. ჩაჟაშშია, კლდეზე დგას კოშკი-სახლი 
(დიდი მოცულობისაა), 3 სართულიანი. ეკუთ-

ვნის ლეონტი ნიძარაძეს. ეჩხეფყშია. ბაბუა 
გოჯის (ნიჟარაძის)კოშკი;  ღუტა ნიკოს ძე ნი-

ჟარაძე, 24 წ. 1971.  
ბაბდში ჩჟი ნაშყდ – ფერდობი (მესტია, ლანჩვა-

ლი), აეროპორტის ჩრდ. ნსგ ლახშია. ფერ-

დობი, საიდანაც ჩამოვადნილია ბაბდი რატია-

ნის ცხენი. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ. 
ბაბილ – სოფელი (ლენტეხი), ლენტეხის რ-ში შე-

მავალი სოფელი, ლენტეხის სოფ. მდ. ცხენის-

წყლის ორსავე კალთაზეა გაშენებული, ჟიბე 
ბაბილ მდინარის მარჯვ. მხარეზე, ჩუბე ბაბილ 
მდინარის მარცხენა მხარეზე;  რევაზ ბეგლა-

რის ძე ქურასბედიანი, 22 წ. ნიკო ბეგლარის ძე 
ქურასბედიანი, 33 წ. რობიზონ ბეგლარის ძე 
ქურასბედიანი, 28 წ. 1974.  

ბაბილნაშ – საძოვარი (მესტია);  ირინე მელიქიშ-

ვილი, 1961.  
ბაბლინეჲ მოლ – ყანა (ლენტეხი, ბაბილი), ჩოლ-

შურას მარცხენა კალთაზე;  ნ. ბ. ქურასბედია-

ნი, 33 წ. 1974.  
ბაბში ღრილრ – საძოვარი (სიდიანარი, ლატა-

ლი), ს. სიდიანარის ჩრდ. პატარა ღარებია;  ვა-

ლო ა-ძე სიდიანი, 37 წ. 1973.  
ბაბშია ფოქ – გამოქვაბული (მესტია, ნაკი), მდ. ნა-

კრას მარცხენა კალთაზე, ტყე ბაბშის აღმ. დი-

დი გამოქვაბულია, 200 კაცის დასატევი, შიგ-

ნითაა წყალიც, თომიცაა შიგ, ფუნთქირი ხაგ 
ბამბშალ. გადმოცემით:  ვინმე მონადირე ყო-

ფილა შიგ ნანადირევით, მოსულა დევი (სინო-

ნიმია ბაბა) ბანჯგვლიანი ყოფილა და იმას 
აკეთებდაო, რასაც მონადირე. მონადირეს ტა-

ნისამოსზე ცეცხლი მოუდვია, – დევსაც, რო-

მელსაც მოჰკიდებია და დამწვარაო;  ვასილ 

ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969.  
ბაბშ დაბ – საძოვარი (მესტია, იელი, იფარი), ს. 

იელიში, ჩუბე უბანშია მლშს ქვემოთ;  რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ. 1972.  

ბაბ დაბჷლდ – ყანა (მესტია, ქვ. მარღი, ჭუბერი), ს. 
ჩუბე მარღის შუაში, სოფლის გზის ზემოთ 
აღმით. `ბაბუას პატარა ყანა~. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  

ბაბჲ მოლ / /  თემრზი მოლ – სათიბი (ლენტეხი, 
ლასკადარი), მდ. ლასკადურას მარჯვენა მხა-

რეზე, გუგავა თემრაზის ყოფილი სათიბი და 
სახნავი;  ბ. დ. გუგავა, 24 წ. 1974.  

ბაბჲ მოლჷლ[ დ]  – ყანა (ხარაში, ხელედი), ს. ხა-

რაშშია, მოლარშია, პატარა ახოა (საშ. სიდიდი-

სა, სხვა მოლებთან შედარებით), `ბაბა~ ვინ 
იყო, არ ახსოვთ;  ე. ს. გვიდიანი, 24 წ. 1974.  

ბაბჲ ნაყარლ – უბანი (ლენტეხი, გვიმბრალა, 
რცხმელური), ს. გვიმბრალშია, მუსელიანი 
უნდა ყოფილიყო;  გ. ა. მუსელიანი, 1976. 

ბაბშ – ტყე (მესტია, ნაკი), მდ. ნაკრას მარცხენა 
კალთაზე სოჭნარი ტყე (1:  200000). ბაბშ ნა-

მგენ ლჷმრ (დევი = ბაბა), აღმ. არის დიდი გა-

მოქვაბული ბაბშია ფოქ;  ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ. 1969.  

ბაბშ დაბჷლდ – სათიბი (მესტია, ქართვანი, ბეჩო), 
სათიბ ლაღერის დასავლ. სამანქანო გზის 
ქვემოთ, სათიბ ჰელდერს აკრავს, სათიბი ყო-

ფილა ვინმე ბაბასი;  გრამიტონ პავლეს ძე გა-

ბულდანი, 47 წ. 1969.  
ბაბშ ლარა – საძოვარი (მესტია, ტობარი, ხაიში), 

მდ. ორმელეთის მარცხენა მხარეზე, ვაკე ად-

გილი, ირგვლივ წიფლნარია, ნაბა ლი, საზა-

ფხულო საძოვარია, ვინმე ბაბას („ბაბუა~) სა-

ხელზეა დარჩენილი. მოედინება ბაბშ ტიბ, 
მდ. ორმელეთის მარცხენა შენაკადი;  ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970.  

ბაბშ ნაქორ – ნასახლარი (მესტია, ზ. მარღი, ჭუბე-

რი), ს. ჟიბე მარღის ჩრდ. მთა ტობულდარის-

კენა გზაზე, ლანხუწარის გზაზე ჩხვიმიან 
იმათ – ბაბას ჰქონია ხის მრგვალი სახლი. ღე-

ლე ადგილია, საძოვრებია, იმის ზემოთ 
ნშიხ არის, საძოვარია, მრავლადაა მოცვი და 
იყენებდნენ სათიბად;  ბუჟღუ რაჟდენის ძე 
გურჩიანი, 38 წ. 1970. 

ბაბშ ტიბ – ხევი (მესტია, ტობარი, ხაიში), მდ. 
ორმელეთის მარცხენა შენაკადი, მოედინება 
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ბაბშ ლარადან (საძოვარია), ტყეა, ზემოთ ხრა-

მიცაა;  ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970.  
ბაგელდ – საძოვარი (მესტია);  ირინე მელიქიშვი-

ლი, 1961.  
ბაგრტი ლრილ – სათიბი (ნასახლ. სგობულდი, 

ლატალი), ნასახლარ სგობულ-შია. ბაგრტ 
ჩურგულიანის ყოფილი სათიბი (ამჟამად და-

ლში ცხოვრობენ);  მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973.  
ბაგრტიჲ ლჭემა – სათიბი (ხაჩეში, ხელედი), ს. 

ჟიბე ჴაჩეშში. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ. 1974.  
ბაგრტიჲ მოლ – საძოვარი (ხურაშვილი, ხელედი), 

ჴურშილის მხარეში, ბაგრატ ჩანქსელიანის 
ყოფილი ახო;  ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ. 1974.  

ბაგდანრ – სოფელი (მესტია, ბეჩო), ბეჩოში შემა-

ვალი სოფელი, აღმოსავლეთით ჩამოუდის მდ. 
გულ ჭალ. რამდენიმე ოჯახით, ჩრდ-ით და-

მრეცი კედელი ესაზღვრება, სამხ. – ახალშენი;  
ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ. 1969.  

ბაგდანრთეშ შუკ – გზა (მესტია, ბაგვდანარი, 
ბეჩო), სამანქანო გზა ს. მაზერიდან ს. ბაგვდა-

ნარისკენ. გადის სკოლასთან, მიემართება აღმ. 
ს. გულისკენ. ს. ბაგდანრ-ისკენ მიმართუ-

ლებისა გამო, სოფლის გზაა;  ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი, 81 წ. 1969.  

ბაგდნი ლახ – საძოვარი მთა (მესტია, ბაგვდა-

ნარი, ბეჩო), ს. ბაგვდანარის ჩრდ., ლეგგჷბის 
ზემოთ. ბაგდნი (?)-ს მთა;  ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი, 81 წ. 1969.  

ბადალა შური ღელა – ღელე (ლენტეხი, ბაბილი), 
მდ. ჩოლშურის მარცხენა შენაკადი. ნ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 33 წ. 1974.  
ბადალა-შურ – სათიბ-საძოვარი მთა (ლენტეხი, ბა-

ბილი), ალპ. ზონაა ბაბილის სამხ-აღმ. ნ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 33 წ. 1974.  
ბადალაშირი შუკ – გზა (ლენტეხი, ბაბილი), 

მთა ბადალაშურისკენა სამარხილო გზა;  ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ. 1974.  

ბადალშ – სათიბი (ჩოლური, ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერის მთაში;  გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ. 1976.  

ბადგერე დაბრ (იხ. ბადგერრ).  
ბადგერე ლაროლ – სათიბი (მესტია ზ. სგურიში, 

ჭუბერი), ს. ჟბე (ჟაბე) სგურიშ-შია ჩრდ-ით, 
ვაკე ადგილია, შიგა და შიგ თხილნარი, ბად-

გერ ცინდელიანის ყოფილი სათიბები. ამჟამად 
მის შვილს ეკუთვნის. „ბადგერ-აანთ სათიბე-

ბი~;  ნინო ბიმურზას ასული აფრასიძე – გა-

დრანი, 70 წ. 1970.  

ბადგერე ნაკჷლდ – სათიბი (მესტია, სგურიში, ჭუ-

ბერი), ს. ჟბე სგურიშშია. ბადგერ ცინდელია-

ნის (მკვდარია) კუთვნილი ყოფილა. ამჟამად 
ცხოვრობს როზან ცინდელიანი, მაღლობზეა, 
ფედობზე ვაკე ადგილი, ტერასულია;  თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970.  

ბადგერე ყაფ – სათიბი (მესტია, სგურიში, ჭუბერი), 
მდ. ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, ს. ჟბე 
სგურიშშია, სათიბია ბადგერელების ზემოთ, 
ტყეშია შიშველი სათიბი;  ბადგერ ცინდელია-

ნის ყაფ „ტყეში შიშველი ადგილი~;  თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970.  

ბადგერრე დგი (იხ. ბადგერრ). 
ბადგერრ – ყანები (მესტია, სგურიში, ჭუბერი), 

მდ. ჭუბრულას მარჯვენა მხარე, ს. ჟბე სგუ-

რიშშია, ბადგერ ცინდელიანის კუთვნილი ყა-

ნები. „ბადგერაანთ ყანები~;  თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970.  

ბადიგერიშ ჭედ – საძოვარი (მესტია, ლარილარი, 
ჭუბერი), ს. ჩბე ლარილარის დასაწყისში, 
მდ. მარღელას მარჯვნივ, ცხოვრობენ ბადგერ 
ცინდელიანის შთამომავალნი. ფერდობი ზე-

მოთ, საცხოვრებელი მინდორი;  ალმაცგირ ის-

ლამის ძე ქალდანი, 65 წ. 1970.  
ბადიგერიშ დგი (იხ. ბადიგერრ).  
ბადიგერრ – უბანი (მესტია, ლარილარი, ჭუბერი), 

მდ. მარღელას მარჯვ. მხარეზე, ლარილარის 
დასაწყისში ცხოვრობენ ბადიგერ ცინდელიანის 
შთამომავალნი. ვაკე, სახნავ-სათეს-ხილნარით;  
ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ. 1970.  

ბადიშ ღრ – ღელე (მესტია, ხაიში), ბექსოლშ ნა-

ლგენსა და ლაღრალშ ზაგრს შუა, მდ. ენგუ-

რამდე (შნიშ ჭალთეისგა), მოედინება წყა-

ლიც დაახლ. პატარა წისქვილის საკმარისი, 
ზემო ნაწილი უფრო შიშველი ადგილებიც 
აქვს, წიწვნარიც, ქვემოთ შერეული ტყეა;  სა-

მსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ. 1970.  
ბადრა – სათიბი (მესტია, ღვებალდი, ცხუმარი), ს. 

ღებალდშია, სათიბ ჭიბილდ აძევს ქვემოდან 
(ჩრდ.);  მიშა ილოს ძე გერლიანი, 39 წ. 1969.  

ბადრიჲ ლალცირლ – საძოვარი (შგედი, ჩიხარე-

ში), ს. შგედში. ლელცირი ჩანს, ვინმე ბადრის 
სახელობის;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976.  

ბადრიშა მოლ(არ) – სათიბები (ჩოლური, ზ. ჭვე-

ლიერი), ზედა ჭველიერში, მუკბანიანების;  გ. 
ნ. ზურაბიანი, 46 წ. 1976.  

ბადრიშერალ – უბანი (ჩოლური, ზ. ჭველიერი), 
ზედა ჭველიერში, მუკბანიანების საგვარეუ-
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ლო;  გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 
წ. 1976.  

ბადროშა რიყ (იხ. რიყი დაბ).  
ბადრშ – ტყე (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში, ფოთ-

ლოვანი ვინმე ბადრის კუთვნილი.  
ბადღე მურყამ – კოშკი (მესტია, ადიში, იფარი), 

ს. ჰადიშშია, ბოდღო ქალდანისა;  მანი ლევა-

ნის ასული პირველი, 50 წ. 1971.  
ბადჷგერე ჩუბე ზენრ – ჭუბერის ცენტრი (მესტია, 

ჭუბერი), მდ. ჭუბრულას მარცხ. მხარე, ცენ-

ტრის ჩრდ. გაყოლებით, არის სატყეოს სახერ-

ხი ქარხანა, საავადმყოფო, კლუბი, მოსახლეო-

ბა, მაღაზიები, რუსთა სასაფლაო, ბადჷგერ 
ცინდელაინის კუთვნილი ყოფილა;  ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  

ბადრ – საძოვარი (მესტია, ფალედი, ფარი), ს. ფა-

ლედის ჩრდ. მხრისკენ, გზა სირხაიშ ნენძის 
ჩრდ.-აღმ., ჩავარდნილი ადგილია (დეყ დგი 
ლი). მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969.  

ბადრიშ ლჯრებრ – კლდე (მესტია, ღეშდერი, 
ფარი), მდ. ღეშდრჷლას მარცხენა კალთაზე, 
სათიბ-საძოვარ ლაბგუნის ჩრდ-დასავლ. ტყეა 
– წიწვნარი, ფოთლოვანი (თხილის, არყის…). 
ლჯრებრ `ჩაფლრე ლაღფი~ – ჯჷრბ გო-

გირდოვანი ნივთიერებაა, უღებენ ტყავის შე-

საღებად;  ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ. 
1969.  

ბად მოლარ – საძოვრები (ლენტეხი, ჩოლური, მა-

მი), ს. მამის ჩრდ-აღმ. ნაახოვარი ბადის;  ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ. 1978.  

ბადეშ ლარა – ვაკობი (ხევრა, ლახამულა);  ვ. მ. 
ჭკადუა, ლახამულა, 30 წ. 1973. 

ბადშა – უბანი (ლახირი, მულახი), ს. ლახირის 
ცენტრალური ნაწილი, იოსელიანების საგვა-

რეულოს სამოსახლო;  მადონა ადიგოს ასული 
იოსელიანი, 29 წ. 1971.  

ბათიშრ – უბანი (ლენტეხი, ჩუკული, ჟახუნდე-

რი), ს. ჩუკულის ერთ-ერთი დასახლ. უბანი. ნ. 
დ. გულბიანი, 26 წ. 1976. 

ბათჷრშერ – ნასახლარი (მესტია, ხაიში), მდ. ენგუ-

რის მარჯვენა მხარეზე დავაკებაა, ცხოვრობს 
ორი ოჯახი – ცალანი და ფილფანი. ნიგვზნა-

რია კარგი, ზღვის დონიდან 640,0 მ. მანძილი 
ხოშიდან 5 კმ. ბათჷრ ჭკადუა (ამბობენ:  ზჷმა-

მაძეებიო);  დავით ფუთარის ძე ცალანი, 92 წ. 
1970. 

ბათჷშერ – ხილნარი, ყანა (მესტია, ლეწფერი, ჭუ-

ბერი), ს. ლეწფერშია, ეზაშერის სამხ. ვაკე ად-

გილია, ხილნარ-სახნავ-სათესები, ბათჷრ სუ-

ბელიანის მამულის სახელი;  იასონ სოზარის 
ძე სუბელიანი, 60 წ. 1970.  

ბათჷშერ დგი (იხ. ბათჷშნი).  
ბათჷშნი – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ტიტა, ჭუბე-

რი), ს. ტიტაშია, სამხ. შემოკავებული ვაკე ად-

გილია, სათიბიცაა და საძოვარი, ბევრია ან-

წლი, „ბათჷ სუბელიანის კუთვნილი~;  ნოდარ 
თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ. 1970.  

ბათჲ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ადიში, იფა-

რი), ს. ჰადიშშია, ბათო ავალიანისა, კოშკზე 
დგას მოზრდილი გჷგიბ;  მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ. 1971.  

ბათ მურყამ – კოშკი (მესტია, ჩვაბიანი, მულა-

ხი), ს. ჩვაბიანშია, კარგად შემონახული, ახალი 
ნაგებია – დაახლ. 1915 წ., გიგანებს ეკუთვნით, 
ბუთუ ცოცხალია;  ბუთუ დავითის ძე გიგანი,  
61 წ. 1971.  

ბაკაშა – უბანი (კვანჭიანარი, ლატალი), ს. კვანჭია-

ნარში შემავალი ერთ-ერთი თემი, კვანჭიანე-

ბის საგვარეულოს ერთ-ერთი საძმო;  შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ. 1973.  

ბაკაშა ლრე – სათიბი (მესტია, ჭოლაში, მულახი), 
უღვირის ქედზეა, ეკუთვნის ვინმე ბაკაელებს, 
ამჟამად ლუხუტაშვილებს აქვთ;  ალექსანდრე 
გელას ძე დევდარიანი, 80 წ. 1971.  

ბაკაშა მურყამ – ნაკოშკარი (კვანჭიანარი, ლატა-

ლი), ს. კვანჭიანარშია, ძირიღაა დარჩენილი, 
ბაკა კვანჭიანის ყოფილი კოშკი;  შ. ნ. კვანჭია-

ნი, 49 წ. 1973.  
ბაკაშერ (2) – უბანი (მესტია, ყარი, წირმინდი), ჟიბე 

ყრ-შია, მდ. თეთნაშერას მარჯვენა მხარეს, სა-

მანქანო გზის ზემოთ, სათიბ-სახნავებით, 
ხილნარია, ნიგვზნარი;  ბაკა ვიბლიანის ყოფი-

ლი მამული (ცოცხალი არაა);  ანდრია ბიმურ-

ზას ძე აფრასიძე, 61 წ. 1970.  
ბაკაშერ (იხ. მბჷშერ – წირმინდი).  
ბაკაშერ ნაბა – სათიბი (მესტია, ყარი, ჭუბერი), 

მდ. თეთნაშერას მარცხ. შენაკადის გასწვრივ 
მდებარე სათიბი, ნაბა არის, საძირკველი ემ-

ჩნევა, ირგვლივ ტყეა შერეული, ბაკა ვიბლია-

ნის სახელობის;  თამაზ დიმიტრის ძე ნარსა-

ვიძე, 18 წ. 1970.  
ბაკაშერ ტიბ – ხევი (მესტია, ქვ. მარღი, ჭუბერი), 

ს. ჩუბე მრღის სამხ.-აღმ. ტყის მასივია, შერე-

ული, ბაკა ვიბლიანის ყოფილი ტყე, დამრეცი 
კალთებით, „ბაკაანთ ღელე, ხევი~;  ვასიკო მუ-

ზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  
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ბაკაშერ ღრ – საძოვარი (მესტია, ქვ. მარღი, ჭუბე-

რი), ს. ჟიბე მრღის აღმ. დამრეცი ღარია, ადრე 
ტყის დამუშავების კანტორაც იყო, ირგვლივ 
წიწვნარი და შერეული, მშრალი ღელე, ბაკა 
ვიბლიანის კუთვნილი;  ბუჟღუ რაჟდენის ძე 
გურჩიანი, 38 წ.  

ბაკაშერ ჭედ – სავარგული (მესტია, ყარი, ჭუბე-

რი), ს. ყარის დასავლ. აღმართული ფერდობი 
(კედელივითაა), თესავენ გჷგიბს (თესლითაც 
და ნერგითაც), ყოფილა ადრე ბაკა ვიბლიანის 
(ცოცხალი არაა);  ანდრია ბიმურზას ძე აფრა-

სიძე, 61 წ. 1970.  
ბაკაშერშნი (იხ. კაკოშანი) – ყანა (მესტია, სგური-

ში), ს. ფაფალ სგურიშსა და თეთნაშერას შო-

რის, სამანქანო გზის ზემოთ, ფერმის შენობებს 
ზემოთ, დასავლეთით, ბაკა ვიბლიანის კუთ-

ვნილი მამული, (ცოცხალი არაა), „ბაკაანთ~;  
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970.  

ბაკაშერშნი (იხ. კაკოშნი).  
ბაკაშნი (იხ. ბაკაშერშნი).  
ბაკოჲ გორა – საძოვარი (ყვედრეში, რცხმელური), 

ს. ყვედრეშშია, კლდე კაცხ-ის თავზე, ბაკო 
ლიპარტელიანის ყოფილა;  ჯ. პ. ლიპარტელი-

ანი, 30 წ. 1974. 
ბაკშა მურყამ – ნაკოშკარები (იენაში, ლატალი), 

ს. სგობულდშია, დაცული არაა, ყოფილი კვან-

ჭიანების საგვარეულო კოშკები, ორია;  მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ. 1973.  

ბაკშ ნაკრა – საძოვარი (მესტია, ჭერი, ხაიში), მდ. 
ენგურის მარცხენა მხარეზე, შჷლდერიშ ღრი-

სა და ლეცრა ღრის შუა. ბაკა ჭკადუას საზამ-

თრო ადგილი საქონლისათვის, ამჟამად მისი 
შთამომავლები წირმინდში – აქვსენტი და მი-

სი ძმების მამის;  ჟვანია ზჷმას ძე ჭკადუა, 42 წ. 
1970.  

ბაკშინ – სათიბი (მესტია), აეროპორტის მიდამო-

შია, ეკუთვნის ხერგიანებს, გოშთელანებს, (ბა-

კა საკ. სახელია);  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
60 წ. 1972.  

ბაკე ზაგარ – ზეგანი (ლენტეხი, მახაში, ჩიხარე-

ში), ს. მახაშშია, ნაეკლესიარია, საკულტო.  
რ. მ. ჭელიძე, 1976.  

ბაკრილ – უბანი (მესტია, ნაკი), ს. ნაკიში შემავა-

ლი სამოსახლო უბანი, ნაკრას მარცხენა მხარე-

ზე, დასახლება კიცნის ზემოთ;  ვასილ ბურ-

ნაყის ძე ქალდანი, 58 წ. 1969.  
ბაკრშ – სათიბი (ფაყი, ხელედი), ს. მიქელშერსა 

და ხარაშს შორის, გვეგნიშერშია.  

ბაკშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ლახუშდი, ლა-

ტალი), ს. ლახუშდშია, ფირცხელანების საგვა-

რეულოს კოშკი (ბაკუ საკ. სახ.), გვერდით იყო 
მეორე კოშკი, მაგრამ დაურღვევიათ. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ. 1972.  

ბაკ ნაშყდ – კლდე, სათიბ-საძოვარი (მესტია, 
ბოგრეში, იფარი), ს. ბოგრეშის სამხ-აღმ., ენ-

გურის მარცხ. კალთაზე, საზაფხულო საძოვარ 
მთასთან, დგას კარვები. ბაკუ ქურდიანის და-

სამარცხი კლდე;  სოლომონ ივანეს ძე გულბა-

ნი, 62 წ. 1971.  
ბალ – ზეგანი (ბეჩო), ს. ბეჩოს აღმოს. ესაზღვრება 

ტყით (შერეული) დაფარული ზეგანი, რომე-

ლიც სვან. ენის ორი დიალექტის პირობით სა-

ძღვრად არის ცნობილი, ბზ. კილო, ბალსქ. კი-

ლო;  ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. პენსი-

ონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს. მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. 

ბალ – ზეგანი (მესტია, ბეჩო), ს. ბეჩოს აღმ. ესა-

ზღვრება ტყით (შერეული) დაფარული ზეგა-

ნი, რომელიც სკან. ენის ორი დიალექტის პი-

რობით საზღვრად არის ცნობილი – ბზ. კილო, 
ბალსქვემ. კილო. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 
80 წ. 1969. 

ბალ[ დ] ჩი ზაგრ – მესტია, ლაღამი), ლექ ლა-

ხუის ჩრდ., საბალახო ლეგმრისკენა გადა-

სასვლელი ქედი;  დ. ს. გვარლიანი, 27 წ. 1972. 
ბალდერ – საძოვარი მთა (მესტია, ეცერი), საზა-

ფხულო საძოვარი მთა, (ადრე საგაზაფხულო 
საძოვარი). შედარებით უფრო დაბალი ადგი-

ლი და პირველად იქ მიგვყავს საქონელიო, 
დგას ორი კარავი;  აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვია-

ნი, 45 წ. 1969. 
ბალდიშ – მთის სათიბები (ხელედი), ს. ხაჩეშისა 

და ჯუდარის მთის სათიბები ჩრდ-დასავლ. 
მდ. მანანაურის მარცხენა კალთაზე;  ნ. ნ. ჩა-

ნქსელიანი, 25 წ. 1974. 
ბალდიში შუკ – გზა (ხელედი), ს. ხაჩეშ-ჯუდა-

რიდან სათიბებისკენა სამარხილო გზა;  ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ. 1974.  

ბალეშირ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ადიში, იფა-

რი), ს. ჰადიშის ჩრდ-დასავლ. ჰადიშჷრას მარ-

ჯვენა კალთაზე, არყნარი ტყეა, წიწვნარიც 
ურევია;  სოფრომ გიორგის ძე აველიანი, 60 წ. 
1971. 

ბალყჩარ – ტყე (ლენტეხი, ჩოლური, ხეობა), მა-

მის ჩრდ. თხმელნარია;  ი. ნ. ჯამბურიძე,  
59 წ. 1978.  
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ბალყჩერ – გზა, სათიბი (მესტია, ფხოტრერი, ეცე-

რი), ს. ფხოტრერის ჩრდ.-დასავლ. თებექრე 
ქურშის გაგრძელებაა გეშლრიშ სგიმამდე. 
თხემლნარია (ბალყეჩ გარ ხაგ). „თხმელნარი“;  
ეგნატე ამიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ. 1969.  

ბალყჩერი – ტყე (მესტია, სვიფი, ეცერი), სოფლის 
ჩრდ-დასავლ., მდ. ჴჷნის აღმ., სათიბ შჲდერს 
აკრავს დასავლ. თხმელის ტყეა, „თხმელნარი ~ 
(?) – ბალყეჩ `თხმელა~;  აკაკი სორეხის ძე აფ-

რასიძე, 66 წ. 1969.  
ბალყჩი თრინგზელ – ნაეკლესიარი (მესტია, ჭო-

ლაში, მულახი), ს. ჭოლაშის ჩრდ-აღმ., ტყე 
ბალყჩი ნაკრშია, ბალყჩ დღეს არაა – საერ-

თოდ კი. იქ ამჟამად მუხნარია სულ;  სოფრომა 
საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ. 1971.  

ბალყჩი ნაკრ – საძოვარი (მესტია, ჭოლაში, მულა-

ხი), ს. ჭოლშის ჩრდ-აღმ., საძოვრებია, ვაკე 
ადგილია, ლეგგიბსა და დბირი ცხიკ-ს შო-

რის. ბალყჩრ დსა ხაგხ ეჩე;  სოფრომა საბას 
ძე გუჯეჯიანი, 62 წ. 1971.  

ბალყჩშ – საძოვარი (ჩოლური, მუწვდი), ს. მუწ-

ვდიში, ადრე სახნავები იყო. თხემლნარია. 
ბელყაჩ „თხმელა~;  გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ. 
1978.  

ბალყჩრ – სათიბები (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ს. 
ჟაბეშის ჩრდ-დასავლ. მდ. მულხურას მარჯვე-

ნა კალთა, არის ბალყჩრ, სათიბ ლაცგასა და 
მდინარეს შორის, ჭაობიანიცაა;  ჟორა მუზას ძე 
კახიანი, 31 წ. 1971.  

ბალყჩრ – სათიბები (ნასახლ. სგობულდი, ლატა-

ლი), ნასახლარ სგობულშია, თხმელნარია;  მ. 
ჯ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973.  

ბალყჩ (იხ. ბალყჩი ნაკრ). 
ბალნი – ტყე, საძოვარი (მესტია, ჩვაბიანი, მულა-

ხი), ს. ჩვაბიანის სამხ-დასავლ., ფოთლოვანი 
ტყეა, საძოვარ გედრეზინის ზემოთ;  არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 1971. 

ბალნი (იხ. ბალნირ). 
ბალნირ – ყანები (მესტია, ლემსია, ლენჯერი), ს. 

ლემსიაშია, სამანქანო გზის ქვემოთ, ვაკე ად-

გილია, სუფთაა;  შ. ა. შუკვანი, 28 წ. 1972. 
ბალნ ნაშდუღ – სასაფლაო (ჰეშკილი, ლენჯე-

რი), ს. ჰეშკილშია სასაფლაო ვინმე ბალნისა;  
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ბამბილ – ყანები, ბაღი (მაცხვარიში, ლატალი), ს. 
მაცხვარიშის აღმ. ვაკობი, გზის ქვემოთ ხილ-

ნარიცაა;  გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ. 1973.  
ბამბჲ სიკ – ქედი (ლენტეხი, რცხმელური), ლაშ-

ხირის მარჯვენა მხარეზე რბილთიხიანი ად-

გილია;  ვ. ა. ლიპარტელაინი, 1976.  
ბამბჲ სიკ – მთა-ქედი (ყვედრეში, რცხმელუ-

რი), ს. ყვედრეშის მთა დიდ-ის გაგრძელება, 
კლდიანია ალპურ ზონაში;  ჯ. პ. ლიპარტელი-

ანი, 30 წ. 1974.  
ბამლოთშერლ – უბანი (ლენტეხი, ლექვსირი), ს. 

ქვ. ლექსურაშია. მეშველიანების ერთ-ერთი 
საგვარეულო თემი;  კ. ე. ფურცელიანი, 34 წ. 
1974.  

ბამლუდშერ – უბანი (ლენტეხი, ყარიში), ს. ყარიშ-

შია, მეშველიანების საგვარეულო თემი;  

ბამლოდ ნაშყად – სათიბი (ლენტეხი, ლასკადა-

რი), ლასკადურას აუზშია, ვინმე ბამლოდის 
(ლიპარტელიანი ?) გადანავარდნიაო;  მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ. 1974.  

ბანდე (იხ. ბნდუ) – საძოვარი (მესტია, ფარი);  
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965.  

ბანდრლ – უბანი (მესტია, ლახირი, მულახი), ს. 
ლახირის დასახლების აღმ. მხარე;  მადონა 
ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ. 1971.  

ბანჯუშ დგი – სამოსახლო (მესტია, ყარიში, ჭუბე-

რი), ს. ყარშია – ჩუბე ყრ-ში, სამანქანო გზის 
მარცხენა მხარეზე, მოვაკებული ადგილია, სა-

ხნავ-სათიბებით, ბაღით, ცხოვრობს ბანჯუ 
ცინდელიანი;  ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 
61 წ. 1970.  

ბანჯურ (იხ. ბანჯუშ დგი).  
ბანკ – ბანაკი (ცანა), აილამის ბანაკი „აილამა~.  
ბაჲბაჲ სიკ (იხ. ბამბჲ სიკ) (ლენტეხი, რცხმე-

ლური);  მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსი-

კონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939. 
ბაჲრ – უბანი (ფაყი, ხელედი), ს. ფაყის ერთ-ერთი 

კუთხე-სოფელი, უბანი, ცხოვრობენ ჩანქსე-

ლიანები, ბენდელიანები, ლიპარტელიანები;  
გულნაზი შალვას ძე ჩანქსელიანი, 20 წ. 1974. 

ბაპა ლარლ – სათიბი (ლენტეხი, ლეკოსანდი, 
ჟახუნდერი), ს. ლეკოსანდში, ნაეკლესიარი 
არაა, მღვდლის ყოფილა;  გრიგოლ ბექურბის 
ძე ონიანი, 50 წ., ჯუმბერ შარდენის ძე ჯანე-

ლიძე, 48 წ. 1980. 
ბაპა მîლ (იხ. ბაპ მოლ) (ლენტეხი, რცხმელური). მ. 

ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, თბ., 1939.  

ბაპარლ – უბანი-თემი (ფაყი, ხელედი), ს. ლექმე-

თის ერთ-ერთი დასახლ. უბანი ჩანქსელიანე-

ბის გვარისა, წინაპარი მღვდელი იყოო, ტვიბ-

ლედი;  ე. ს. გვიდიანი, 24 წ. 1974. 
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ბაპიშერ (იხ. ლემშახლდ). 
ბაპლე ლრა – საძოვრები (ლენტეხი), ცხენისწყლის 

მარცხენა დავაკებასავითაა.  
ბაპრე ლარლ – საძოვრები (მესტია, მურყმელი, 

უშგული), ს. მურყმელის სამხ-აღმ., ენგურის 
მარცხენა გრნშ-ის აღმ. ალპური საძოვრები;  
ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971. 

ბაპრე ლრა – საძოვარი, ტყე (ლემსია, ლენჯერი), 
ს. ლემსიის ჩრდ-აღმ., მთა ლლიშისკენა გზა-

ზე. 
ბაპშა – უბანი (მესტია, ლანჩვალი), ლანჩვალშია, 

ნიგურიანების საგვარეულოა, დგას ორი კოშ-

კი;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972. 
ბაპშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ჟაბეში, მულახი), 

ს. ჟაბეშშია, ტიბრას მარცხენა მხარეში, ყანა 
ნამხვერში, დაცულია კედლები, აქვს სახურა-

ვიც, ამჟამად ქოჩქიანების გვარს ეკუთვნის;  
მუსა იასონის ძე კახიანი, 77 წ. 1971. 

ბაპშა მურყმრ – კოშკები (2) (მესტია, ლანჩვალი), 
ლანჩვალშია, ბაპშა-ს თემში, ნიგურიანების სა-

გვარეულოსია;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 
წ. 1972. 

ბაპშერ (იხ. იჲსავშერ). 
ბაპშრ – უბანი (ჩოლური, ზ. ჭველიერი), ზედა 

ჭველიერში, მუკბანიანების საგვარეულო;   
გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 
1976.  

ბაპჷშა ლელზოა – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), ს. 
ჟაბეშშია, სათიბ გიმშისა და სათიბ ჟიბე 
ოთშა ზაგრს შორის მდებარე ჭაობიანი სა-

თიბი. ბაპიშა – თემის (ქოჩქიანების) ყოფილა, 
ბაპაანთ (ქოჩქიანების საგვარეულო);  ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 

ბაპ ბოგ (იხ. ჩბინი ბოგ). 
ბაპ კალ – ეზო (მესტია, მურშკელი, მულახი), ს. 

მურშკელის ცენტრში, ჟიბე მურშკელშია, 
ჯგჷრგის ეზო;  გურამ ალექსანდრეს ძე ქურ-

დიანი, 34 წ. 1971. 
ბაპ მოლ – უბანი (ლენტეხი, რცხმელური), რცხმე-

ლურის ერთ-ერთი დასახლებული უბანი, 
ლაშხრის მარჯვენა მხარეზე;  ე. ა. ტვილდიანი, 
1976. 

ბაპ კედლრ – წყარო (შყალერი, ლატალი), 
მჷხერის მთაშია, მოედინება კარგი წყარო სა-

ყდართან – მჷხრის საყდარი ქვემოთ, (კედ 
„ჭა“ ლჷტბე~);  გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ. 1973. 

ბაპნი (იხ. ბაპნირ).  
ბაპნი ლიც – წყარო (მესტია, მურშკელი, მულახი), 

ს. მურშკელშია, ჴურულდშშია, ეკლესიასთა-

ნაა – ჯგჷრგთან, მღვდლის ყოფილ საცხოვ-

რისთან, კარგი წყაროა;  ისლამ გოჯის ძე გულ-

ბანი,  
13 წ. 1971. 

ბაპნი ტიბრა – ღელე (მესტია, ბოგრეში, იფარი), 
ს. ბოგრეშის ჩრდ-ით., უღვირიდან მოედინება 
პატარა წყალი;  გუნტერ ილამაზის ძე გულბა-

ნი, 38 წ. 1971. 
ბაპნირ – ყანები (მესტია, ბოგრეში, იფარი), ს. 

იფარის ჩრდ-აღმ. ს. ბოგრეშის საზღვრამდე, 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე;  ლუკუა ბესის ძე 
გულბანი, 88 წ. 1971. 

ბაპშა ღრ – ღელე (მესტია, ბოგრეში, იფარი), ს. 
ბოგრეშის ჩრდ-აღმ. ჰადიშჷრას მარცხენა კალ-

თაზე, წიწვნარი და შერეული ტყით;  სოლო-

მონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ. 1971. 
ბარბალ – ნაეკლესიარია (მესტია), ს. ჭოლაშშია;  

სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ. 1971. 
ბარბალ – უბანი (ლენტეხი, დურაში, ჩოლური), ს. 

დურაშში;  კ. ბენდელიანი, 1978. 
ბარბალ (2)– ნასაყდრალი (ჰეშკილი), ჰეშკილშია, 

ძირია დარჩენილი;  ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ბარბალ (4) – საყდარი (მესტია, ზარდლაში, მულა-

ხი, მურყმელი, უშგული), ნასაყდრალი– ჰეშ-

კილი, ლენჯერი, ჭოლაში, მულახი), ს. მურ-

ყმელის დასავლეთით, დგას ეკლესია წმ. ბარ-

ბარეს სახელობისა;  მაქსიმე დავითის ძე კაკ-

რიაშვილი, 40 წ. 1971. 
ბარბალ ზაგრ – ქედი (მელურა), ოვალური რელი-

ეფისაა, მთა ნლიშში;  ვ. მ. მუსელიანი,  
57 წ. 1974. 

ბარბალ ზაგრ – ყანა (ბაბილი), ჩოლშურის მარ-

ცხენა კალთაზე, ქურასბედიანი იასონის ყო-

ფილი ყანა;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974. 
ბარბალ ზაგრ (3) – ყანა, ქედი (ლენტეხი, ბაბილი, 

გულიდა, მელურა), ს. გულიდშია აღმ. მხარე-

ზეა, მაღლობზეა მრგვალი რელიეფით, ხილ-

ნარიცაა;  თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ. 1974. 
ბარბალ ნაკ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური), ს. 

ჭველფის ჩრდ. ტყეში;  დ. ნ. ზურაბიანი,  
57 წ. 1978. 

ბარბალ ნაკ (2) – ტყე, საძოვარი, ს. სასაშში.  
ბარბალ ნაკ (3) – ტყე, საძოვარი (ლუჯი, სასაში – 

ჟახუნდერი, ჭველფი – ჩოლური), ს. ლუჯის 
აღმ. ზეგანზე ვაკე ადგილი, ნაეკლესიარიცაა, 
მარიამობაზე დღესაც საკულტოა. ეკლესია ჩა-
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მარხული უნდა იყოს, სპილენძის ნაკეთობებია 
ნაპოვნი, სახურავიც უნდა ყოფილიყო. 

ბარბლაშრ – ყანა (მესტია, კაცხი, ფარი), დასახლ. 
კცხის სამხ. დამრეცი რელიეფით, ბრბოლ-ის 
წილი მიწა;  დანიელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 
წ. 1969. 

ბარბლ დაბრ (იხ. ბარბლ სიფ).  
ბარბლ მიდამ – ეკლესიის მიდამო (მესტია, მურყმე-

ლი, უშგული), ს. მურყმელის დასავლ. ყანა 
ნაჴრჷლდის სამხ. დგას ეკლესია წმ. ბარბარესი;  
მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 1971. 

ბარბლ სიფ (2) – სახნავ-სათიბები (მესტია, ჭო-

ლაში, ზარდლაში), ს. ჭოლაშის დასახლების 
ზემოთ, ადრე ყოფილა ეკლესია ბარბალ, ამჟა-

მად სახნავ-სათიბებადაა გადაქცეული, ნაეკ-

ლესიარიც არაა;  სოფრომა საბას ძე გუჯეჯია-

ნი, 62 წ. 1971. 
ბარბლ სიფ (იხ. სიფ – ზარდლაში). 
ბარბოლ – ნაეკლესიარი (მესტია, ლაშხრაში, ნაკი), 

ნასახლარ ლშხრშის სამხ-აღმ., ამჟამად 
ჲენშის ჩრდ. ნაეკლესიარია წმ. ბარბალესი. 
(საქონლის – მეშ-მელეღ როქ ოთფიშრა);  ვა-

სილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969. 
ბარბლშ – სათიბი (მესტია, ლაშხრაში, ნაკი), ნა-

სახლარ ლშხრშში, ნაეკლ. ბარბოლის აღმ. 
ადრე ყანები ყოფილა;  ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ. 1969.  

ბარიონი ცხეკარ – ტყე (ჩოლური, ბულეში), ს. ბუ-

ლეშში, ფოთლოვანი, (ბარიონის ყოფილი 
ტყე);  ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978. 

ბარიტ – კარიერი (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), ს. ნა-

ნყბულის ჩრდ-აღმ. კალთაზე, არის ბარიტის 
კარიერი, ღარის სათავეზეა, კლდის დასაწყის-

ში. მუშაობა წარმოებს, გაყვანილია რამდენიმე 
გვირაბი, ბარიტის საწარმო;  კოწია ქერექის ძე 
ჭკადუა, 69 წ. 1970.  

ბარიტიშ ბოგ – ხიდი (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), 
საცხ. ნასფელზენიდან ჩრდ-დასავლ. ღელე 
ნჩელზე, გზა მიდის ბარიტის კარიერისაკენ;  
მაგრაფინა გიორგის ასული ჭკადუა, 44 წ. 1970.  

ბარიტიშ ნაჭკორ – გზა (მესტია, წვ. ვედი, ხაიში), ს. 
ქვედა ვედიდან მიემართება ს. ნაკის გავლით 
ნანყბულის ბარიტისკენ, სამანქანო გზ; . დო-

მენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ. 1970. 
ბარიტიშ ღრ – ღელე (ქვ. ვედი, ხაიში), ნანყბული-

დან მოედინება, ხაიშურას მარჯვენა შენაკადი, 
ჩბე წირმინდთან;  კოწია ქერექის ძე ჭკადუა, 
69 წ. 1970. 

ბარიტიშ შუკ (იხ. ბარიტიშ ნაჭკორ). 
ბარსანუყ – სათიბი (მესტია, ფარი);  ვახტანგ ჟემუ-

ზის ძე ნარსავიძე. 
ბარქშლრ – წყარო (იელი, იფარი), ენგურის მარ-

ცხენა კალთაზე, აცის პირდაპირ. ბარქშის 
მაგვარი ქვაა გაკეთებული, ბარქშ „საწყაო 
კარვას მაგვარი~;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ. 1972. 

ბარღულჲ – საძოვარი (ჩოლური, ბულეში), ს. ბუ-

ლეშში;  ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978. 
ბარყენი დაბ – სახნავი (ცხუმალდი, ხელედი), ს. 

ცხუმალდშია, აღმ. ნაწილში ტყემალი (4 – მდე 
დგას);  შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974. 

ბარყენი ნიცლ – წყარო (ლენტეხი, ქვ. ჩუკული, 
ჟახუნდერი), ჟიბე ჩუკულშია, დგას ტყემალი;  
ნუნუ დადაშის ასული გულბიანი, 26 წ. 1976. 

ბარყნაშრ – ყანები (კვანჭიანარი, ლატალი), ს. 
კვანჭიანარშია, ფერდობია, დგას რამდენიმე 
ძირი ტყემალი;  შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973. 

ბარჴა (იხ. ბარჴშ) – ღარი (მესტია, გვალდერი, ეცე-

რი), ს. გალდერის თავზე ხის ჩამოსაყრელი 
ღარი;  ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ. 1969. 

ბარჴშ – სათიბი (მესტია, კიჩხულდაში, ნაკი), ს. 
კიჩხჷლდშის აღმ., ტყე სნჩიშ-ის ჩრდ-აღმ. 
სოფლისაკენ, მის ჩრდ. სათიბი ლტყლა აკ-

რავს, (შდრ. ბარხა ს. ჯვარი);  თემრაზ ვიბლია-

ნის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969. 
ბარჴშ – ღარი (მესტია, გვალდერი, ეცერი), ს. 

გვალდერის თავზე, ხის ჩამოსაყრელი ღარია;  
ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ. 1969. 

ბარჯ – საძოვარი (შყალერი, ლატალი), მთა 
ღაზრშია, მთა ჴაჩ-ის აღმ. ზეგანზეა მწვერ-

ვალი;  გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ. 1973. 
ბარჯშიშ გალჷლდ – საძოვარი, სათიბი (მესტია, 

ბარჯაში, ხაიში), ჩუბე ბარჯშ-შია, ოდნავ ზე-

მოთ, ტყეშია ყაფჷლდ, საძოვარია, წყე – ლე-

წყევეცაა, შერეული ტყით;  პაშა გაიოზის ასუ-

ლი ჭკადუა, 38 წ. 1970. 
ბარჯშიშ ტიბ – ხევი (მესტია, ბარჯაში, ხაიში), 

მდ. ენგურის მარცხენა შენაკადი, წისქვილის 
საკმარისი ბარჯშის ქვემოთ;  პაშა გაიოზის 
ასული ჭკადუა, 38 წ. 1970. 

ბარჯშილ – წყარო (ლენტეხი, ჩოლური, მურგვი-

ში), დასახლება მუგვრიშ-ში;  ბ. გ. ბაბლუანი, 
73 წ. 1978. 

ბარჯ ლპკინლ – კლდე, ბილიკი (იელი, იფარი), 
ს. იელიშია, ენგურის მარჯვენა მხარეზე, 
ლაკლ-ის ზემოთ;  რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 1972. 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  30 

ბარჯშ – სათიბი (მესტია), ს. კიჩხჷლდშის ზე-

მოთ, ყანა ლემნის აკრავს ჩრდ-ით, მოძრავი 
ადგილია (მაქთან ლი), (ბარძაყი ?);  თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969. 

ბარჯშ (2) – სოფელი (მესტია, ხაიში), სათიბი (კი-

ჩხულდაში, ნაკი), მდ. ენგურის მარცხენა ხეო-

ბის კალთაზე, სამანქანო გზის ზემოთ, ს. ხაი-

შიდან მე-18 კმ-ზე იყოფა 3 ნაწილად ნენსგშ 
ბარჯშ, ჩუბე ბარჯშ, ჟიბე ბარჯშ;  პაშა გაიო-

ზის ასული ჭკადუა, 38 წ. 1970.  
ბარნე ლრე – სათიბი (მესტია, არცხელი, მულა-

ხი), ს. არცხელის სამხ-დასავლ., მულხურას 
მარცხ. კალთაზე, დამრეცი, ჟორჟოლიანებისაა 
ამჟამად;  ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 
წ. 1971. 

ბასათეშ შუკ – გზა (მესტია, ჭუბერი), ნენსგერის 
მარცხენა კალთაზე, ციცაბო და დამრეცი ბი-

ლიკი = გადასასვლელისკენ (ბასას გადასას-

ვლელისკენ), იწყება იგი საზაფხულო საძოვა-

რი მთა ნენსგერში, (იხ. რუქა 1:  100000);  თა-

მაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970.  
ბასილშერლ – უბანი (ლესემა, ხელედი), ს. ლესე-

მაში შემავალი თემი გაზდელიანების გვარისა;  
მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ. 1974. 

ბასიჲ ლჭემა – სათიბი (ყვედრეში, რცხმელური), 
ს. ყვედრეშშია, ბასი ლიპარტელიანის ყოფილი 
სათიბი, ტიბი ღელას მარცხ.;  ჯ. პ. ლიპარტე-

ლიანი, 30 წ. 1974. 
ბასიჲ მოლ– საძოვარი (ლენტეხი, წიფლაკაკია, 

რცხმელური), ს. წიფლაკაკიაში. ბასი ლიპარ-

ტელიანის ყოფილი ახო;  მ. გ. ლიპარტელიანი, 
42 წ. 1976. 

ბასკაფშარშ ტიბ (იხ. ბაშკაშარშ ტიბ). 
ბასკუნჯარა (იხ. ლარაკაკა). 
ბასლანშერ – თემი (ქვ. ბავარი, ხელედი), ჩაბე ბა-

ვარში აფაქიძეების საგვ. ერთ-ერთი თემი;  შ. მ. 
ბენდელიანი, 35 წ. 1974. 

ბასლანშერლ – უბანი (ლესემა, ხელედი), ს. ლესე-

მაში შემავალი თემი აფაქიძეთა საგვარეულო-

სი;  მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ. 1974. 
ბასყშ – სათიბი (მესტია, ტვებიში, ბეჩო), ლემე-

ლისა და კახრშ-ის შუა მშრალი ღელე, მარ-

წყვი აქა-იქ თუ იქნებაო, ფლორის მიხედვით;  
რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ. 1969. 

ბასშ ლიც – ღელე (მესტია, ჭუბერი), მთა ბასადან 
მოედინება წყალი, მდ. ნენსგერის მარცხენა შე-

ნაკადი, ჭორომიანი და წყალმარჩხი;  თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 

ბატაშა დაბრ – ყანები (ნანარი, ხოფური), ს. ნანარ-

შია, ქურასბედიანების ყოფილი და არსებული 
ყანები;  ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974. 

ბატაშერ – უბანი (ლენტეხი, ხოფური), ხოფურის 
ერთ-ერთი უბანი, ქურასბედიანების საგვარე-

ულო;  ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ. 1976. 
ბატაშერლ (2) – უბანი (ლენტეხი, ნანარი, ხოფუ-

რი, გულიდა), ს. ნანარში შემავალი ქურასბე-

დიანების საგვ. თემი.  
ბატუშტარშ – ყანა (მესტია, ფარი), ბატუ კაცის სა-

ხელია;  ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, გიორ-

გი ნარსავიძე, 86 წ. 1965. 
ბატშა მუყამ – კოშკი (მესტია, ჟიბიანი, უშგუ-

ლი), ს. ჟიბიანში, ლალცხვადის მარჯვენა მხა-

რე, ბატა რატიანის კოშკი, კარგად შენახუ-

ლია;  „ბატაანთ კოშკი~;  გივი ერისტოს ძე რა-

ტიანი, 33 წ. 1971. 
ბაქან– საძოვარი (ხევრა, ლახამულა);  ვ. მ. ჭკადუა, 

30 წ. 1973. 
ბაღართჷშა – უბანი (სიდიანარი, ლატალი), ს. სი-

დიანარში სიდიანელების საგვარეულოს თე-

მი;  ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ. 1973. 
ბაღართჷშა მურყამ – ნაკოშკარი (სიდიანარი, ლა-

ტალი), ს. სიდიანარშია, დანგრეულია. სიდა-

ნელების საგვარეულოს კოშკი;  ვალო ა-ძე სი-

დიანი, 37 წ. 1973. 
ბაღოლ მოლ – ყანა (ლენტეხი, ბაბილი), ბარბალ 

ზაგარის სამხ. გაგარძელება, ქურასბედიანი (?) 
ბაღოლას ახო;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974. 

ბაღოლჲ მოლ – სახნავ-სათიბი (ლენტეხი, მელუ-

რა), მდ. ჩოლშურას მარცხენა მხარეზე, „ვინმე 
ბაღოლაის ახო~;  ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ. 1974. 

ბაღულდ – სათიბი, ტყე (მესტია), აეროპორტშია, 
ჯაფარიძეებისაა, მესტია=ჭალაჲს მარცხ., 
თეთნში ცხეკრს ზემოთ, ბაღულდ „ფუღუ-

რო~;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 1972. 
ბაღულდ ცხეკრ – ტყე (მესტია), აეროპორტშია, 

მურზაყანშა ჯაფარიძეების ტყეა, ბაღულდ 
„ფუღურო~;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 
1972. 

ბაღჷლდ – საძოვარი (მესტია, ლალხორი, ხაიში), 
ლალხორშია;  რევაზ პლატონის ძე გელოვანი, 
39 წ. 1970. 

ბაყჷლდ – ტყე (მესტია, ზაგარი, ფარი), ს. სიფის 
ჩრდ.-აღმ., სათიბ შგუბნის აღმ. შერეული 
ტყით;  ნინა პავლეს ასული მიქიანი, 29 წ. 1969.  

ბაშკაშარშ ტიბ – ხევი (მესტია, იდლიანი, ხაიში), 
მოედინება საზაფხულო საძოვარი მთა ბაშკა-
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შარას მთიდან (მეგრელებისაა), უერთდება მდ. 
კაკშ ტიბს მარცხენა მხრიდან, ტყიანი ხე-

ობაა შერეული;  რომანოზ მუზას ძე ჭკადუა, 
74 წ. 1970. 

ბაშშა – უბანი (მესტია, ლანჩვალი), ლანჩვალშია, 
მარგიანების საგვარეულოს თემის ერთ-ერთი 
შტო (?);  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 
1972. 

ბაჩე ისკ – საბალახო (ლენტეხი, ლეხვიდი, ხე-

ლედი), ლეჴიდშია, ვაშლი გამხმარია ბაჩ 
„ქვა“. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 

ბაჩმჷყქა (იხ. ტებდიში ბჩ – ლეშუკვი).  
ბაჩრ – საძოვარი (მესტია, ლაბსყალდი, ცხუმარი), 

ს. ლაბსყალდის აღმ., თანღილს ქვემოთ, ქვია-

ნი ადგილი. „ქვიანი~ (ბჩ `ქვა~);  ბასილ თავას 
ძე გუგუსიანი, 57 წ. 1969.  

ბაჩრილ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, სოლი, ლენ-

ჯერი), ს. სოლის ჩრდ. მთა შიხულდშშია, 
ქვიანი ადგილია;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972. 

ბაჩქშ სარგჷლ – წყარო (მესტია, ზ. ვედი, ხაიში), 
ს. ზედა ვედში, ნამსგალევისკენა გზაზე, დიდი 
ქვის ძირში, მგზავრთათვის მეტად სასიამოვ-

ნო;  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
ბაძუარე ლეჭმოლ – სათიბები (მესტია, ყარი, ჭუბე-

რი), საზაფხულო საძოვარი მთა ჟიბე ხარაშის 
აღმ. მდ. თეთნაშჷრას მარჯვენა შენაკადის 
მარჯვენა მხარე, ალპური ზონა, სათიბი ბაძუ 
ნარსავიძის ყოფილი;  თამაზ დიმიტრის ძე ნა-

რსავიძე, 18 წ. 1970. 
ბაძუარე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ფარი), 

სოფლის სამხ.-დასავლ. ძირი ჩანს, ყოფილა ნა-

რსავიძეების;  გურმაჩ ალიმურზას ძე რეზესი-

ძე, 65 წ. 1969.  
ბაძუარე ტიბ – ხევი (მესტია, ქვ. მარღი, ჭუბერი), 

ს. ჩუბე მრღ-ის სამხ.-აღმ. მოედინება პატარა 
წყალი, ზოგჯერ შრება, ტყის მასივი – წიწვია-

ნი. ანწლიც ბევრია, კალთები დამრეცი, ბაძუ 
ვიბლიანის კუთვნილი ღელე;  ვასიკო მუზას 
ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970. 

ბაძარრ – უბანი (მესტია, სგურიში, ჭუბერი), ს. 
ჩბე სგურიშშია, სამანქანო გზის ქვემოთ, გო-

რაზეა, ვაკე ადგილი, ხილნარია, ბაძუ ნარსა-

ვიძის ყოფილი კუთვნილი მამული, სათიბ-სა-

ხნავებით, ხილ-ვენახებით;  თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 

ბაძიშ ნაკრა – საძოვარი (მესტია, ჭუბერი), სა-

ზაფხულო საძოვარი მთა ჟბე ტიტაშია, ჟბე 
კარრსა და ნენჩშ კარრს შორის, ვაკე ად-

გილია, ყოფილი კარვარები, ბაძუ შემთხვევით 
ღამე მოუკლავთ, მის შემდეგ კარავი არაა;  ვა-

სიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  
ბაძრე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ცალერი, 

ნაკი), ჩუბე ცალერშია, ბაძუ ვიბლიანის ნაკოშ-

კარია;  ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 
წ. 1969.  

ბაწა – ქედი (მესტია, ქვ. ლუჰა, ფარი), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთის ქედი, იწყება საძოვარ ლაბ-

ჯგილიდან და გრძელდება ნაძვნარი ტყის და-

საწყისამდე, ტყე წიფლნარია უფრო, აქა-იქ წე-

რექოც ჩანს ღელესკენო;  იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ. 1969. 

ბაწშ გორგ (იხ. ბაწა). 
ბახ (იხ. ბაჴ) – მთა (მესტია, ფარი);  ვახტანგ ჟემუ-

ზას ძე ნარსავიძე, 1965. 
ბახუჲ მოლ – სათიბი (ლენტეხი, ლექვსირი), მდ. 

ლექსურას მარჯვენა კალთაზე, ვინმე ბახუს 
ყოფილი ახო;  ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ.  

ბახშ ნამშყედ – კლდე (მესტია, ქვ. ლუჰა, ფა-

რი), მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე, სამანქა-

ნო გზის ქვემოთ, ქანშ კოჯ-ზე, ბახა წუ-

ლუკიანის გადმონავარდნი;  სილევან იშმაგის 
ძე დადეშქელიანი, 54 წ. 1969.  

ბა – საძოვარ-სათიბი (მესტია, ქვ. ლუჰა, ფარი), ს. 
ჩ. ლჷჰას ზემოთ, სამანქანო გზის ჩრდ. სათიბ 
ნენჯლრის ჩრდ. ყოფილი საქონლის საზამ-

თრო სადგომი;  სილევან იშმაგის ძე დადეშქე-

ლიანი, 54 წ. 1969.  
ბალდ ტიბ – ხეობა (მესტია, სოლი, მულახი), ს. 

სოლის ჩრდ-დასავლ. ფოთლოვანი ტყით, ბა-

ულდ ნაგემ მამა ლი;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972.  
ბალშ – საძოვარი მთა (ლენტეხი, ქვ. ბავარი, ხე-

ლედი), ქვ. ბავარის საზაფხულო საძოვარი 
მთა. ლაშთხაშურას თავში;  შ. ი. ბენდელიანი, 
40 წ. კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ. 1976.  

ბალში შუკ – გზა (ლენტეხი, ქვ. ბავარი, ხელე-

დი), ს. ქვედა ბავარიდან მთა ბავალაშისკენა 
საცალფეხო გზა;  შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ. კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ. 1976.  

ბალშხოჲ ქაშანრ – გზა (ბავარი, ხელედი), მთა 
ბავალაშისკენა სასაქონლო გზა;  თ. ი. აფაქიძე, 
54 წ. 1974.  

ბარ – სათიბი (ლელბაგი), ს. ლელბაგის დასახ-

ლების ქვემოთ, ბა-ს ნაგები არაა;  ჟ. დ. აბდე-

ლანი, 37 წ. 1973.  
ბარ (2) – სოფელი, სათიბი (ლენტეხი, ხელედი, 

ლელბაგი, ლატალი), შედის ს. ხელედის ლაშ-
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ხირის მარცხენა მხარეში (ხელედულა = ლაშ-

ხირ), იყოფა:  ჩბე ბარ ნესკჲ ბავრ და 
ჟბე ბაარ, შკედილდშ, ცხუმალდ, ჟჷდრ / /  
მანანაურ. ცხოვრობენ:  ჩანქსელიანრ, გაზდე-

ლიანრ, ბენდელიანრ, ლიპარტელიანრ;  
შალვა ივანეს ძე ბენდელიანი, 40 წ. კორნელი 
სამსონის ძე ჩანქსელიანი, 44 წ. 1976.  

ბარე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ლანტელი, 
ეცერი), შუა სოფელში, ძირიღაა დარჩენილი, 
ყოფილა ბეა გურჩიანის, „ბაუაანთ კოშკი~, 
ბიძინა გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ. 1969.  

ბაშ ზაგრ – გორაკი (მესტია, ზაგარი, ფარი), ს. 
ზაგრის აღმ., საძოვარ ყაზელნის ჩრდ-აღმ., 
ლალჴან შუკს ზემოთ, ადრე ბა ყოფილა 
(უნდა ყოფილიყოო), ამჟამად არაა;  გულიძე 
ალექსის ძე ჩხეტიანი, 37 წ. 1969. 

ბგიშ დაბ – ყანა (მესტია, იფარი, ლახამულა), ს. 
იფარშია, ბგის ყოფილა, გვარი არ ახსოვთ, ვა-

კე ადგილია, დაახლ. 300 კვ. მ.;  სეითბე უმა-

რის ძე ჭკადუა, (სერუძე) 66 წ. 1970. 
ბგ – სათიბი (ნესგუნი, ლენჯერი), ფუშყვერის 

მარცხენა მხარეზე, ბგ წვა მასრდ. 
(„ბგ(რა)~ ხარობს აქა-იქ ტყეში;  ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972. 

ბდიორ – საძოვარი (მესტია, ნაკი), ნასახლ. 
ჯუხლნის აღმ., საძოვარ სჷრჷნგიშის ჩრდ.-
კენა სათიბ ლაყვრაშრს აკრავს მშრალი, 
ტიტმ დგი ლი. არის ნაკოშკარი და ნასახლა-

რიც, ვისი ? – არა ჩანს;  ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 54 წ. 1969.  

ბდიშ წიფ – ტყე (მესტია, უშხვანარი, ბეჩო), ს. 
უშხანრს სამხ.-აღმ., სკოდირს მარჯვნივ, 
წიფლნარი ტყეა, სადაც ვინმე ბდის წიფხო-

ლიშ (?) ლიშდბ (კეთება) უყვარდაო;  გრამი-

ტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969.  
ბდიშა – უბანი (მესტია), ლანჩვალშია, გოშთელი-

ანების საგვარეულო თემის ერთ-ერთი შტო. 
დგას კოშკი – ბდიშა მურყამ, ბდი (საკუთა-

რი სახელი?);  თედორე ტარასის ძე ნაკანი,  
63 წ. 1972.  

ბდიშა ბჩ – ქვა (მესტია, მულახი), ტიბერის 
მყინვარზეა, მყინვარ ლჷჭდის დასაწყისთან 
დიდი მრგვალი ქვაა, ირგვლივ მყინვარია;  
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971.  

ბდიშა მურყამ – კოშკი (მესტია), ლანჩვალშია, 
გოშთელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
შტოს კოშკი, ბდი (საკუთარი სახელი);  თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972.  

ბდიშა ცხეკ – ტყე (მესტია), რახ ცხეკის ერთ-ერ-

თი ნაწილი, პატრონობდნენ გოშთელიანები 
(ბდიშა-ელები), აეროპორტის სამხ-დასავლ. 
მალთუთ (თემი?);  თედორე ტარასის ძე ნაკა-

ნი, 64 წ. 1972.  
ბდნშ ნადგარ – ადგილი ტყეში (მესტია, ებუდი, 

ეცერი), ს. ჰებუდის აღმ., ტყე ჯოღშის ჩრდ. 
ღელე სოლედჷრას გამოყვანის დროს მოუკ-

ლავთ. ბდიანი (საკუთარი სახელი);  ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ. 1969.  

ბდრიშა ლაძსრლ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, 
წვირმი, იფარი), ს. წვირმის ჩრდ-ით, უღირ-
ზაგრის ჩრდ-დასავლ. ტყეშია. ბდრიანთ სა-

თიბ-საძოვარი (გვარი – ?);  რობინზონ იესეს ძე 
ფანგანი, 31 წ. 1971.  

ბდრიშა მოლ – ტყე (ლაჰილი, ლატალი), ს. ლაჰი-

ლის სამხ. მთისკენა გზაზე, დასასვენებელი 
ადგილია მგზავრთათვის, ბადრის ნაახოვარი 
(ვინმე ბადრი);  გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ. 1973.  

ბდრიშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ჭოლაში, 
მულახი), ს. ჭოლაშშია, დასახლ. დასავლ. ქონ-

გურები არა აქვს, არც სახურავი, ჯაჭვლიანე-

ბის საგვარეულო, ამჟამად შარვაშიძეებს 
ეკუთვნის;  სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 
წ. 1971.  

ბდნი – წყალი (მესტია, ისკარი, ეცერი), მთის სა-

ძოვარი ლაღართანაა, შუაში წყაროს წყალი 
(მთა დეცილის სამხ.). ფუჩე ფუჩეს ძე გერლია-

ნი, 87 წ. 1969.  
ბდ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ჟაბეში, მულა-

ხი), ს. ჟაბეშშია, ტიბრასა და გაყს შორის, 
ნანგრევების ძირებიღა ჩანს, ძველს სახლს ყო-

ფილა მიშენებული, კახიანებისაა;  მესა იასო-

ნის ძე კახიანი, 77 წ. 1971.  
ბკიშ ბაჩრ – ბოსტანი (მესტია, მაგარდელი, ცხუ-

მარი), ს. მაგარდელში, ვინმე ბკი (?)-ის (საკ. 
სახ.) მიხედვით, გვარი უცნობია, ბკის საკანა-

ფე / /  ბკის ქვები (?);  ივანე ბექას ძე მილდია-

ნი, 99 წ. 1969.  
ბკიშ ლალქანა (იხ. ბკიშ ბაჩრ).  
ბკიშ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, მაგარდელი, 

ცხუმარი), შუა ს. მაგარდელშია ნაკოშკარი, 
ბკიანთ კოშკი;  ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 
1969. 

ბკიშ ყორ – მოედანი (მესტია, მაგარდელი, ცხუმა-

რი), ს. მაგარდელში, შუა სოფელში თავსაყრე-

ლი ადგილის სახელწოდება. ბკი (საკუთარი 
სახელი). ბკიშ ყორ „ბაკი-ს კარი~ (?);  ივანე 
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ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 1969. 
ბლ (იხ. ბალ). 
ბლ-ზაგრ – ბალის ქედი (ბეჩო, ლატალი), ს. ბე-

ჩოსა და ს. ლატალის გამყოფი ქედი, შყაბ-
ზაგრსა და ჰარეტის მთას შორის;  გიორგი მა-

მურზას ძე გირგვლიანი, 42 წ. 1973.  
ბლიერ – სათიბი (მესტია, ტვებიში, ბეჩო), ს. 

ტებიშის დასავლ. ნაწილი, ყანა გოგლნის 
ზემოთ. ბ[ ] ლე `ფოთოლი~ (დაახლ. 2 ჰა.). 
რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი;  62 წ. 1969.  

ბნ – უბანი (ლენტეხი, ბაბილი), მდ. ჩოლშურას 
მარცხ. კალთაზე, მუკბანიანის 1 ოჯახი, და-

ნარჩენები ქურასბედიანები;  ნ. ბ. ქურასბედი-

ანი, 33 წ. 1974. 
ბნდღლრ – სათიბები (ნავყვამი, ლატალი), და-

სახლება ზაგრალის ზემოთ. ფერდობები. ა. ბ. 
გირგვლიანი, 80 წ. 1973.  

ბნდ კოჯ – ტყე (მესტია, ცალდაში, მულახი), ს. 
ცალდაშის სამხ.-აღმ. ფერდობი, კლდენარევია 
ტყეში. თავზე საჯდომი ადგილია – 
ბანდრშალ, დავაკებაა;  პავლე ბითეს ძე ზუ-

რებიანი, 83 წ. 1971.  
ბნდ – საძოვარი (მესტია, ზაგარი, ფარი), ჯგჷრგ 

ზაგრიშის ჩრდ., ტყე ლსქარის ქვემოთ, აღმ.;  
იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ. 1969.  

ბნიშერ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, მაგარდე-

ლი, ცხუმარი), შიგ სოფელშია, ნანგრევებიღაა, 
ბნიაანთ კოშკი;  ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 
წ. 1969.  

ბნჯღ ტიბ – ხევი (მესტია, არცხელი, მულა-

ხი), ს. არცხელის სამხ-დასავლ. მულხურას 
მარცხენა კალთის ხევი, ვინმე ბნჯღუს სახე-

ლობისა, ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი;  33 
წ. 1971. 

ბჲლარლ – საძოვარი (მესტია);  ირინე მელიქიშ-

ვილი, 1961. 
ბჲლკრემ – სათიბი, ტყე (მესტია, ცალდაში, მუ-

ლახი), ს. ცალდაშის სამხ-აღმ., სათიბ თეკერ-

თან. ვინმე ბჲ გაყინულაო. ლეკჯარლ ჩუ 
ხარ. ფოთლოვანი შერეული ტყეა – წიფრა, 
ჟჴრა, ჰებრა… პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ. 1971. 

ბჲმნშა მურყამ– კოშკი (მესტია, ლაღამი), ბაძუ-

შა მურყამ (თუ ხოჯელნრე მურყამ). ს. ლა-

ღამშია, მთელია, ყოფილი ხოჯელანების სა-

გვარეულოს კოშკი, ამჟამად კოსდანდ ბარლი-

ანის კუთვნილებაა;  გ. ი. ფალიანი, 38 წ. 1972. 
ბჲმნშა ცხეკ – ტყე (მესტია, ლაღამი), ს. ლაღამის 

ჩრდ., ბარლიანების ყოფილი ტყეა (ბჲმნ ბარ-

ლიანი);  გ. ი. ფალიანი, 38 წ. 1972.  
ბჲნალგნრ– საძოვარი (მესტია);  ირინე მელი-

ქიშვილი, 1961. 
ბჲშერ კალჷლდრ – კალო (მესტია, ზაგარი, ფა-

რი), ნაეკლესიარ ჲენშრის ჩრდ-აღმ. ბრბო-

ლის გორამდე, იქ ჰქონდათ კალო (მგ ეჩეჟი 
ხაკლიდ);  გაიანე ჯამუთის ასული ცინ-

დელიანი, 50 წ. 1969. 
ბრბლაშრ – სათიბი (მესტია, ცალერი, ნაკი), ს. 

ცალერსა და ლშხრშის გორგს შორის, ადრე 
ყანები ყოფილა;  ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარა-

მიანი, 57 წ. 1969. 
ბრბლშილრ – ყანები (მესტია, ზ. კალაში, ეცე-

რი), სოფლის სამხ-აღმ. სახნავი მიწები, ყანა 
ნენგმარრს აღმ. „წმ. ბარბალეს სახელობის ყა-

ნები~ (?);  გიორგი კოსდას ძე მურღულიანი, 60 
წ. 1969.  

ბრბოლ – ეკლესია (მესტია), სუა სოფელშია, შიგ-

ნით არაფერი არ ინახება. სასაფლაოც ყოფილა, 
„წმ. ბარბარეს სახელობის ეკლესია ისკარისა~;  
აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე, 27 წ. 1969. 

ბრბოლ – ნაეკლესიარი (მესტია), სოფელშია, და-

რჩენილია ნანგრევები მხოლოდ, დგას 2 იფანი, 
ყოფილა სასაფლაოც. „წმ. ბარბარე (ბარშისა)~;  
შალა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ. 1969. 

ბრბოლ – საკულტო ადგილი (მესტია), ს. ზაგრის 
დასავლ. გორაზე, ამჩნევია ნაეკლესიარი, ჩე-

რიებით სავსეა, ლოცვა ამჟამადაცაა ძროხების 
სახელზე;  გაიანე ჯამუთის ასული ცინდელი-

ანი, 50 წ. 1969. 
ბრბოლ (5) – სალოცავი ადგილი, ნაკელესიარი, 

ეკლესია (მესტია, ისკარი, ბარში, ლაშხრაში, 
ზაგარი, ფარი), სოფლის სამხრეთით ყანებს 
საპრრის ზემოთ, აკრძალული ადგილია 
(ლჷცხტ დგი ლი). „წმ. ბარბალე~ ბრბოლ < 
ბრბორ < ბრბარ;  გიორგი კოსდას ძე მურღუ-

ლიანი, 60 წ. 1969. 
ბრბულ (2) (იხ. ბრშიშ ბრბულ, ზაგრიშ ბრბულ) 

(მესტია), წმინდა ადგილის – მაცხარიშ-ის 
დასავლ., ნაეკლესიარი არის ბრბულ 
ზაგრზე, „წმ. ბარბალე~;  გერმან ბემურზას ძე 
აფრასიძე, 58 წ.1969. 

ბრბულ ზაგრ – ზეგანი (მესტია, ლადრერი, ეცე-

რი), სოფლის დასავლ., გორაა (სერი), არის ნა-

ეკლესიარი ბრბულ. „წმ. ბარბალეს ზეგანი~;  
გერმან ბემურზას ძე აფრასიძე, 8 წ. 1969. 

ბრყნაშრ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, უღვალი, 
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ეცერი), ს. უღვალის აღმ., კლდე ჩამშ ნა-

მშყედòშ ზაგრ-ის ჩრდ-აღმ. (ჰებუდისკენ), 
ტყემლნარი ადგილი არაა, არის პანტა მსხლე-

ბი;  ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ. 
1969. 

ბრყნაშრ – სათიბ-საძოვრები (მესტია, ებუდი, 
ეცერი), კლდე ჩამნამშყედის აღმ. ტყემლნა-

რია. ს. ჰებუდის სამხ-დასავლ. ს. უღალისა 
და ს. ჰებუდის ძველ გზაზე, საცალფეხო გზა-

ზე. ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ. 
1969. 

ბრყნაშრ (2) – ყანები, სათიბ-საძოვარი (კვანჭია-

ნარი, ლატალი, ებუდი, ეცერი), ს. მაცხვარიშის 
სამხ-დასავლ. ვაკობი, ტყემლნარია ზოგა;  გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ. 1973. 

ბრყნრე ღრ – ღარი (მესტია, ტობარი, ხაიში), 
მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე, ჭუბრულას 
შესართავის ქვემოთ აღმ. მიმართულებით, 
ქვედა მხარეში ტყემლნარი არის, მის ზემოთ 
ტყეა ნმგემ ლი;  ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 
65 წ. 1970.  

ბრყნშ (2) – სათიბი (მესტია, თავრარი, ნაკი, 
ებუდი, ეცერი), ს. თავრრსა და ცლერს შო-

რის, ადრე სახნავი იყო, აქა-იქ ტყემლებიც 
ჩანს;  უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ. 
1969. 

ბრყნშ (იხ. ბრყნაშრ). 
ბრშ – სოფელი (მესტია, ეცერი), ს. ეცერის და-

სახლ. პუნქტი ჩრდ.-აღმ. მხრით, ს. ისკრის 
ჩრდ.-აღმ. დგას 1 მთელი კოშკი ოთარშერ 
(დადეშქელიანისა), არის 42 კომლიანი. ყველა-

ზე დიდი ს. ეცერის დასახლებული უბნები-

დან;  შალა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ. 1969. 
ბრშიშ ბრბულ – ნასაყდრალი (ეცერი), ბარშშია, 

ნანაგრევებიღაა დარჩენილი, დგას 2 იფანი, 
ყოფილა სასაფლაოც, წმ. ბარბარეს სახ. ბარში-

სა;  შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ. 1969.  
ბრშიშ ლამარშ – ნასაყდრალი (მესტია, ბარში), 

სოფლის დასავლეთით ნაეკლესიარია, არის 
სასაფლაო, დგას იფანი, ჩამოუდის წყარო 
(ლჷცხტ დგი ლი), „ლამარიასი (ბარშისა)~. 
შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ. 1969. 

ბრშიშ ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია, ბარში, 
ეცერი), სოფლის ჩრდ.-დასავლ., კოშკის და-

სავლეთით, „ბარშის სასაფლაოები~;  შალა ამა-

ის ძე გურჩიანი, 78 წ. 1969. 
ბრშიშ ლაშთხირ (იხ. ბრშიშ ლასფლარ). 
ბრალდჷლშ – სათიბი (მესტია, მურყმელი, უშ-

გული), ს. მურყმელის დასავლ. მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, ადრე სახნავი იყო, პატარა 
სათიბია, ბრ „ბარი~, თბილი, სამზევე ადგი-

ლია;  მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 
1971. 

ბრნ მურყამ – ნაკოშკარი (ჰეშკილი, ლენჯე-

რი), ს. ხეშკილშია, დანგრეულია 2/ 3 ნაწილი, 
ყოფილი ბბლუანების საგვ. კოშკი;  ლ. მ. 
ფილფანი, 74 წ. 1973. 

ბრნი – სათიბ-სახნავი (მესტია, ბოგრეში, იფა-

რი), ს. ბოგრეშის ჩრდ., ჰადიშჷრას მარჯვენა 
კალთაზე, სამოსახლო ფერდი ადგილი ვინმე 
ბრნ ლჷმზიგ;  კატო მიხეილის ასული 
გულბანი, 26 წ. 1971. 

ბსილშა – უბანი (ლეჴვდარეში, ხელედი), ს. 
ლეჴდარეშშია, გაზდელიანების საგვ. თემის 
ერთ-ერთი შტო;  გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ. 1974. 

ბსლანშა – უბანი (ფაყი, ხელედი), ს. ლეხვდარეშ-

შია, აფაქიძეების საგვარეულო თემი;  გ. გ. გა-

ზდელიანი, 28 წ. 1974. 
ბსლიშა მურყამ – კოშკი (მესტია, წვირმი, იფა-

რი), ს. წვირმიშია, ლამულდის უბანში, დაცუ-

ლია, გიგლემიანების საგვარეულო კოშკი;  მი-

რან ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ. 1971. 
ბშილ (იხ. ბშლ თანღ). 
ბშლ თანღ – გადასასვლელი, მყინვარი (მესტია, 

ჟაბეში, მულახი), ტიბერის მყინვარებშია, 
გადასასვლელი ყაბარდო – ბალყარეთისკენ 
(იხ. 1:  10000 …). პავლე ბითეს ძე ზურებიანი,  
83 წ. 1971. 

ბშშერ – უბანი (ლენტეხი, მელურა), ს. მელურას 
ლიპარტელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
თემი;  ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ. 1974. 

ბშლი თხიმ – მწვერვალი, კლდე (მესტია, ჟაბე-

ში, მულახი), ტიბერის ხეობის ბოლოში, 
გადასავლელ ბშილის ჩრდ.-ით. სიმაღლეა 
4146 მ. (1: 100000);  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 
44 წ. 1971.  

ბჩ-ლაკბა – გზა (იფხი, ლატალი), მთა ჰარეტში, 
ქვების შესაგროვებელი, (ლიკბე ქვების ერ-

თმანეთზე დაწყობა);  ე. ი. ნანსყანი, 61 წ. 1973. 
ბჩმეხრა (2) – ქვიანი ადგილი (მესტია, იფრარი, 

კალა, კლდე (ბოგრეში, იფარი), ს. იფრარის 
ჩრდ. ღრლჟა, კჷრაბ ზაგრთან ახლოს, მე-

რღვე ბჩ ლი;  გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 
61. 1971.  

ბჩმჷყ – ტყე (მესტია, ადიში, იფარი), ს. ჰადიშის 
სამხ-აღმ., ჰადიშჷრას მარცხენა კალთის სერი, 
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ფოთლოვანი და ალაგ-ალაგ წიწვნარი ტყით, 
ტყე ლეწალდის გვერდით, ზემო მხარეს ქვია-

ნი ადგილია – კლდე;  გულადი სოფროს ძე 
ავალიანი, 33 წ. 1971. 

ბჩ დბ – ყანა (ლელბაგი, ლატალი), ს. ლელბაგის 
ჩრდ-აღმ. ქვიანი ადგილია;  ჟორა დ-ძე აბდე-

ლანი, 37 წ. 1973. 
ბჩშ (3) – საძოვარი (იელი, ნესგუნი), სათიბი (ქაშ-

ვეთ-ლაშთხვერი, ლენჯერი), ენგურის მარცხე-

ნა კალთაზე, მთა მჷჰშ დასავლ. ქვიანი ადგი-

ლია, სანადირო ადგილიცაა;  იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ. 1972. 

ბჩშზაგრ – ქედი (მესტია, ლახუშდი, ლატალი), 
საზღვარი ს. ლენჯერისა და ლახუშდისა, ს. 
ლახუშდის აღმ. ტყიანია შერეული, დგას ერ-

თი ქვა, რომლის აღმ. ლენჯერისაა, დასავლ. – 
ლაატლისა;  რიდა ბესის ასული ფირცხელანი, 
55 წ. 1972. 

ბჩრილ ნაკ – საძოვარი (მესტია, სოლი, ლენჯე-

რი), ს. სოლის ჩრდ., ღუნჩ ნაკთანაა, ვაკე ად-

გილი არყის ტყით;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972. 
ბძგჷნიშ – სათიბი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 

ლენჯერი), ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, შერე-

ული ტყე;  ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ. 1972. 

ბჭირე ზენრ – სათიბ-საძოვრები (მესტია, სგუ-

რიში, ჭუბერი), ს. ჟბე სგურიშშია, დასაწყისში 
სოფლისა, ვაკე ადგილია, გაფანტულად ხის 
მცენარეებიც, (ნაძვნარ-თხილნარი, მდ. ჭუბ-

რულას მარჯვ. მხარის რიყეზე თხემლნარია, 
ბჭო ჩხვიმიანის კუთვნილი მიწები (ცოცხალი 
არაა)., „ბაჭიაანთ მინდვრები~;  თამაზ დიმიტ-

რის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
ბჭირე დგი – უბანი (მესტია, სგურიში, ჭუბერი), 

ს. ჩბე სგურიშშია, სამანქანო გზის ქვემოთ, 
ფერმის შენობების ზემოთ გორაზე, მაღლობია, 
დამრეცი მოვაკო ადგილი, ხილნარი, ბჭო 
ჩხვიმიანის (ცოცხალი არაა) კუთვნილი მამუ-

ლი, „ბაჭიელების~, „ბაჭიაანთ ადგილი~;  თა-

მაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
ბჭირეშნი – სათიბი (მესტია, ზ. სგურიში, ჭუბე-

რი), ს. ჟბე სგურიშშია, მდ. ხარაშის მარცხენა 
მხარეზე, ვაკე, თხილნარი ადგილი, ალაგ-
ალაგ სათიბები, ბჭი ჩხვიმიანის კუთვნილი 
სათიბები (ოჯახის უფროსი);  თამაზ დიმიტ-

რის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
ბჯგილდშ – მთა (ლენტეხი, ხელედი), ხელედ-

შია, ლაშხირის მარჯვ. ალპ. ზონაში. კარვებია, 

საზაფხულო საძოვრები წჷხადჷრას მარცხენა 
მხარეზე, იხ. წჷხადჷრა, შდრ:  ლნტ. კპ, ბქვ. 
კმპ „კაპი“;  მეგრ. ბარჯგ-ი. სვან. ლი-ბჯგ-ი /  
ლიბე /  ჯგი (ბაჯ-ი ?) ბაჯ-ბაჯ-ი;  ანზორ აკა-

კის ძე ბენდელიანი, 33 წ. 1976.  
ბჯგილდში ღელე – ღელე (ლენტეხი, ხელედი), 

ხელედშია, მთა ბაჯგილდაშიდან მოედინება 
ლაშხირის მარჯვ.;  ანზორ აკაკის ძე ბენდელი-

ანი, 33 წ. 1976. 
ბბშხნი ფერმლ – საძოვრები (მესტია, ზეგანი, 

იფარი), ს. ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასი-

ლის მარცხენა კალთაზე, ფერმის შენობები 
დგას;  ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 
წ. 1971. 

ბნჩანი – ტყე (მესტია);  ირინე მელიქიშვილი, 
1961.  

ბნჩლი (იხ. ბნჩლ ტიბ).  
ბნჩლ ტიბ – ხევი (მესტია, ლეხთაგი), მულ-

ხურას მარცხენა კალთის ღელე, საზღვარი მუ-

ლახისა და მესტიის;  ჩათო ესტატეს ძე ჩა-

რთოლანი, 45 წ. 1972.  
ბაჴშ ტობ (2) – ტბა (მესტია, ეცერი, ცხუმარი), მთა 

ბაჴზეა ტბა (იხ. რუკა), „ბაჴის ტბა~;  აკაკი ნეს-

ტორის ძე ჩხეტიანი, 45 წ. 1969. 
ბაჴშ ჴარჴ (2) – უღელტეხილი (ეცერი, ცხუმარი, 

ბეჩო). 
ბაჴდრიშ ზენ – საძოვარი, მდ. ენგურის მარჯვე-

ნა მხარეზე, სამანქანო გზის გასწვრივ, ს. იფა-

რის გამოღმა, ვაკე ადგილია, გორვებიანი, ბევ-

რია ნიგოზი. იყო სასტუმრო საგზაოსი, წამ-

სვლელ-წამომსვლელთათვის. ს. ყაზყ. ეფრო-

სი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 12.10.70 წ. 

ბებე – სათიბი (მესტია, ჭელირი, ეცერი), ს. ჭელი-

რის ჩრდ. მდ. კედრჷლას ჩრდ.-დასავლ. სათიბ 
ჰუყრს აკრავს ჩრდ-აღმ. მხრიდან. გვერდებ-

ზე თხემლნარ-თხილნარია. „ბებე“ ნადირის 
მნიშვნელობით (ბავშვების შესაშინებლად);  
აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969. 

ბებელნი – სახნავი (მესტია, ისკარი, ეცერი), მდ. 
კედრჷლას აღმ., სათიბ ნახშირ-ის აღმ-ით;  
ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ. 1969.  

ბებნრ – ტყე, ყანები (მესტია, ზაგარი, ფარი), ს. 
ზაგრს ქვემოთ, სამხ-აღმ. სათიბ სარგშ-ის 
დასავლ. ნახევრად ტყეა, ნახევრად – ყანა, 
ხილნარია, ბაბნირ ხაგანხ (ბებნი ლხმ). 
„ბებნ-ი“ მსხლის ჯიშია;  გაიანე კამუთის 
ასული ცინდელიანი, 50 წ. 1969. 
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ბებოლშერ დაბრ – საძოვრები (მესტია, ფარი), მდ. 
ლექერი ჭალ-ს მარჯვ. კალთაზე, სათიბ 
მჷჟჲშის აღმ. ჯგჷრგ ზაგრიშის, გორის აღმ.;  
ჩიჩო მუზას ძე წულუკიანი, 63 წ. 1969. 

ბებუშა – უბანი (წანაში, ხელედი), წანაშში მცხოვ-

რები ლიპარტელიანების საგვ. ერთ-ერთი თე-

მი;  თ. გ. ლიპარტელიანი, 23 წ. 1974. 
ბებუშა (იხ. ბებუშერლ).  
ბებუშა მოლ – სახნავ-სათიბი (ხაჩეში, ხელედი), ს. 

ხაჩეშშია, ჴურშილის მხარეში, ლიპარტე-

ლიანების ყოფილი ახო, საკარტოფილეა;  ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ. 1974. 

ბებუშა მოლ შუკ – გზა (ხაჩეში, ხელედი), ს. ხა-

ჩეშშია, ყანებისკენა მიმავალი გზა სამარხი-

ლო;  ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ. 1974. 
ბებუშა ღელა – ღელე (ხაჩეში, ხელედი), ს. ხაჩეშ-

შია, ყოფილი ბებუშა ლიპარტელიანის სახე-

ლის მიხედვით;  ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ. 1974.  
ბებუშერლ (2) – უბანი (ხაჩეში, ჯუდარი, ხელე-

დი), ს. ხაჩეშშია, ლიპარტელიანების საგვ. 
ერთ-ერთი შტო;  ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ. 1974. 

ბებუიშერ დაბარ – საძოვარი (მესტია, ფარი), 
მდებარეობს გირგვლანის დასავლეთით და 
ზაგრიშის ქვემოთ. ტაფობია, შუაზე ყოფს ღეშ-

დერი-ფარის სამარხილე გზა, ამ საძოვარს ორი 
მხრიდან ტყე აკრავს, ხალხს ბებუ არ ახსოვს;  
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, მოსე ნარსავი-

ძე, 50 წ. 1965.  
ბეგლნი – მოედანი (მესტია, ისკარი), ყანა (სვიფი, 

ეცერი), მდ. კედრჷლას მარჯვენა მხარე, სკოლის 
ეზოა, მოედინება წყაროც, დგას ეცერის საშ. სკო-

ლა;  ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ. 1969.  
ბეგლნი – სახნავი (მესტია, სვიფი, ეცერი), ყანა 

ჰუჯელშის აღმ. მდ. დაჴშრამდე;  აკაკი სო-

რეხის ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969.  
ბეგლნირ – სახნავი (მესტია, ბარში, ეცერი), მდ. 

დაჴშრისა და მდ. კედრჷლას შორის ს. ჭელი-

რამდე, ს. ბრშის ჩრდ.-აღმ.;  შალა ამაის ძე 
გურჩიანი, 78 წ. 1969. 

ბეგო – ვაკობი, სახნავი (მესტია, ხაიში), გაღმა ხა-

იშში, ემუზა ჭკადუას სახლის ქვემოთ მდ. ენ-

გურის მარჯვენა სანაპიროზე (თითქმის). ვაკე 
ადგილია (ზენ ლი), ქვიშიანი ადგილია, მოე-

დინება კარგი წყარო, ხარობს ბზა მრავლად, 
გადმოცემით:  ვიმე ბეგო (მეგრელი) მოსულა 
და ბზას ჭრიდა და მიჰქონდაო წყლით (ენგუ-

რით) სამეგრელოში;  ნატაშა ემუზას ასული 
ჭკადუა, 44 წ. 1970. 

ბედაშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ჩვაბიანი, მულა-

ხი), ს. ჩვაბიანშია, კარგადაა დაცული, გიგანე-

ბის საგვარეულოსია, ამჟამად შალიკო გიგანი-

საა;  სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971. 
ბედი წყარო – წყარო (მესტია, უშგული), ს. უშგუ-

ლის აღმ., ლჷხეკრის დასავლ. მოედინება 
გზაზე წყარო, ბედი (საკ. სახ. ?);  პავლე ნიკოს 
ძე ნიჟარაძე, 43 წ. 1971. 

ბედიჲშა მურყამ – კოშკი (მესტია, სოლი, ლენ-

ჯერი), ს. სოლშია, შუკვანების საგვარეულო 
კოშკი;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972. 

ბედიჲ დბილდ (2) (იხ. ჰაჯშრ) – ტყე (მესტია, 
სოლი), ს. სოლის დასავლ., სამანქანო გზის 
ზემოთ, შიგ ტყეში პატარა ვაკე ადგილია, რე-

ლიეფურად – ვაკე, ადრე სახნავი ყოფილა;  რ. 
ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972.  

ბედიჲ დბილდ (იხ. ჰაჯშრ). 
ბედიშა ზაგრლ – სათიბები (კაერი-ლემსია, ლენ-

ჯერი), ს. კაერისა და ლემსიის მთაში;  დაზმირ 
გ-ძე თამლიანი, 1973. 

ბედორე ლაქენრ (იხ. ლაქენრ). 
ბედნშა – უბანი (კვანჭიანარი, ლატალი), ს. კვან-

ჭიანების ერთ-ერთი თემი;  შ. ნ. კვანჭიანი,  
49 წ. 1973. 

ბედნშა მურყამ – ნაკოშკარი (კვანჭიანარი, ლა-

ტალი), კვანჭიანების სოფელშია, ძირიღაა და-

რჩენილი;  შ. ნ. კვანჭიანარი, 49 წ. 1973. 
ბედნშა ცხეკ – ტყე (ლაჰილი, ლატალი), ს. ლაჰი-

ლის სამხ. კვანჭიანების საგვარეულოს ყოფი-

ლი ტყე;  ზ. ს. პაკელანი, 48 წ. 1973. 
ბედლშა – უბანი (ჭველიერი, ჩოლური), მუკბანი-

ანების საგვ. ერთ-ერთი შტო ქვ. ჭველიერში;  შ. 
ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ. 1974. 

ბეთქნ[ ი]  ნაშყდ – კლდე (მესტია, ჟაბეში, მუ-

ლახი), ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. წანრჷლას მარცხენა 
კალთის კლდე – სგებნე თეთნულდის ჩრდ. 
კალთის ბოლო;  ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ. 
1971.  

ბეკოჲ მოლ – სათიბი (ლენტეხი, ლექვსირი), მდ. 
ცხენისწყლის მარჯვენა მხარეზე, ლათქველი-

შია ლიპარტელიანისა უნდა ყოფილიყო;  ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ. 1974. 

ბელდნი – სათიბები (იენაში, ლატალი), ს. იენაშის 
სამხ-აღმ. გზის ქვემოთ;  ილიკო გ-ძე ფარჯია-

ნი, 49 წ. 1973. 
ბელინი – ყანა (მესტია);  ირინე მელიქიშვილი, 1961. 
ბელყეჩშ (იხ. ლესემა), ძველი სახელწოდება ლე-

სემასი, (ხელედი). 
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ბელყჩრ – სათიბი (მესტია, კიჩხულდაში, ნაკი), ს. 
კიჩხჷლდშის დასავლ. სათიბ-სახნავ დი-

ნოლშ-სა და ლჴლად-ს შორის, მურყნარი-

ცაა აქა-იქ;  თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 
49 წ. 1969. 

ბენ – სათიბი (მესტია, წვირმი, იფარი), ს. წვირმის 
სამხ-დასავლ. ვაკე ადგილი, ენგურის მარჯვე-

ნა ნაპირზე, ყანა ჭალჲს მოსაზღვრედ, არჩილ 
მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ. 1971. 

ბენდშ – უბანი (წანაში, ხელედი), ს. წანაშია, ერთ-
ერთი კუთხე;  ნ. გ. ლიპარტელიანი,  
27 წ. 1974. 

ბენიერ – სათიბები (მესტია, ქართვანი, ბეჩო), ს. 
ქართანის დასავლ., ენგურს აძევს ჩრდ. 
მხრიდან, ყანა წილნის სამხ.;  პავლე სულას 
ძე გაბულდანი, 80 წ. 1969. 

ბენირ – უბანი (ლენტეხი), ლაშხურას მარჯვენა 
მხარეზე, ცხოვრობენ ფერცულიანები, ჭელიძე, 
ლობჟანიძე, რატიანი. ბენ – „შეჭრილი, მოსაბ-

რუნებელი ადგილი, სადაც წყალი დგება~. 
ბეჟანი მოლ – სათიბი (ჩოლური, ჭველიერი), ჴამე-

ტარის ტერიტორიაზე, ყოფილი ლიპარტელი-

ანი ბეჟანისა;  ფ. ი. მუკბანიანი 27 წ. 1974. 
ბეჟნჲშა მოლ – სათიბი (ლენტეხი, ზ. ბავარი, ხე-

ლედი), ზედა ბავარში, გვიდიანი ბეჟნას სახე-

ლობის ახო;  შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ. კ. ს. ჩა-

ნქსელიანი, 44 წ. 1976. 
ბეჟნჲშა მორელ – მჟავე წყალი (ლენტეხი, ბავარი, 

ხელედი), ს. ბავარში, ბეჟან გვიდიანის სახე-

ლობის. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ. კ. ს. ჩანქსელი-

ანი, 44 წ. 1976. 
ბეჟნჲშერ (3) – უბანი (შკედილდაში, ზ. ბავარი, 

ფაყი, ხელედი), ს. შკედილდაში, გვიდიანების 
საგვარეულო თემის ერთი შტო;  ი. დ. ლიპარ-

ტელიანი, 73 წ. 1974. 
ბეჟნჲშერლ – უბანი (დ. ლენტეხი), ლენტეხში 

მცხოვრები გვიდიანების საგვარეულოს ერთ-
ერთი შტო;  ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ. 1974.  

ბეჟ მოლ– ახოები (ლენტეხი, ჩოლური, საყდარი), 
ს. საყდარში, იყოფა ჩუბე და ჟიბე მოლ-ებად;  
კ. ბენდელიანი, 1978. 

ბერდგოლნი – საძოვარი (კაერი, ლენჯერი), ს. კა-

ერის ჩრდ. სახნავი იყო ადრე, იდგა ინდიკო 
მერლანის კარავი;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973. 

ბერდინი – ყანა (მესტია, დავბერი, კალა), ს. და-

ვბერის აღმ. მდებარე ყანა;  ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ. 1971. 

ბერინშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ზარდლა-

ში, მულახი), ს. ზარდლაშშია, ტიბშია, ძირი-

ღა ჩანს, ბერიანების საგვარეულოსი;  შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ. 1971. 

ბერაჩილ – სათიბები (ლენტეხი, ლასკადარი), 
ლასკადურას აუზში, გოლდაშის მთაში;   
მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ. 1974. 

ბესარიონი მოლ – საძოვარი (ლემზაგორი, ჟახუნ-

დერი), ს. ლემზაგორში, ბესარიონ ლობჟანიძის 
ნაახოვარი, საზიაროა ს. ხერიათან.  

ბესარიონი სემარ – სათიბი (ლენტეხი, ჩოლური, 
ქვ. ფანაგა), ლექა ფანაგაში, ბესარიონ შავრე-

შიანის ნაახოვარი;  ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. გ. 
გასვიანი, 70 წ. 1978. 

ბესეტკა – შესასვენებელი (მესტია, ზ. ხაიში), ჟიბე 
ჴჲშდ-ის ქვედა მარჯვენა ნაპირი, კარგი სახე-

დია, დგას გადახურული ფარდულივით, სკა-

მებით. ირგვლივ ტყითაა მოცული;  ნესტორ 
სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ. 1970. (ადრე გელოვანე-

ბი ვიყავითო). 
ბესკშ– სათიბი, მთა (ხელედი), ს. ტვიბლედისა და 

ბავარის, ხაჩეშის სათიბი მთა. ნ. ს. ჩანქსელია-

ნი, 24 წ. 1974. 
ბესლანრ – უბანი (მესტია, დიზი, ლახამულა), ს. 

დჷსშია, მდ. ნაჟჰშ ლიცის მარჯვენა მხარე-

ზე, ბესლან ჭკადუას ადგილ-მამული;  იესებ 
სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970. 

ბესოე ლადსრლ (იხ. ლადსრლ). 
ბესოლ მოლ – სათიბი (ყვედრეში, რცხმელური), 

ს. ყვედრეშშია, ქარდავა ბესოლის ყოფილი სა-

თიბი (სვანებიც არიან ქარდავები);  ჯ. პ. ლი-

პარტელიანი, 24 წ. 1974. 
ბესოჲ მოლ – ყანა (ლენტეხი, ლაღარვაში, რცხმე-

ლური), ბესო გუგავას სახელობის ყანები ს. 
ლაღარშ-ში;  გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ბესოშინირ– სათიბები, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 
ლენჯერი), ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, გვარი 
უცნობია;  ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ. 1972. 

ბეს დეცილ (იხ. ლბილარ) – სათიბი (ლენტეხი, 
ჩოლური), ს. ფანაგაშია, ლშხურის მარჯვ. 
მხარის ფერდობები, ღაროებივით, შუროსებუ-

რი ლბი შურო;  ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. გ. 
გასვიანი,  
70 წ. 1978. 

ბეს მოლრ – საძოვარი (ლენტეხი, მელე), ს. მელეშ, 
ბესას ნაახოვარი.  

ბესრიონი მლქორშ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში, 
მულახი), ს. ჟაბეშის სამხ-აღმ., ლეჟ ლახ-ის 
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ჩრდ-ით, სოფლისაკენ, ბესარიონ იოსელიანის 
სათიბი;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 

ბესრიონიშ ლარა – სათიბი (მესტია, ჰამაში, ლახა-

მულა), ჰამაშშია, საკულტო თოდრის სამხ-და-

სავლ. ბესარიონ ჭკადუას სათიბი ყოფილა;  
დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ. 1969.  

ბესრიონიშ ნლზიგ – ნასახლარი (მესტია, ქვ. ვე-

დი, ხაიში), საცხ. ლლქერის დასავლ. ლა-

როკშ ღრსა და გურშ ღრს შორის, 
ვედრჷლას მარცხ. კალთის ტერასა. გარემომ-

ცველ რელიეფთან შედარებით მაღალია, შიშ-

ველი (ნშიხვ ლი), ნაცხორებია ბესარიონ ჭკა-

დუასი (1949 წ.-მდე), დგას ნიგვზები, ვაშლი, 
ტყემალი;  სამსონ როზანის ძე ჭკადუა, 74 წ. 
1970. 

ბეს ნაკრალ – საძოვარი მთა (იელი, იფარი), ენ-

გურის მარცხენა კალთაზეა, მთა ლეშნირშია;  
იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972. 

ბეს ნამოლ – ტყე (ნასახლ. სგობულდი, ლატალი), 
ნასახლარ სგობულ-ის სამხ-დასავლ. ქვედა 
სგობულისაა, ვინმე ბესის ნაახოვარი;  მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ. 1973. 

ბესლ მურყამ – კოშკი (მესტია, ლაღამი), ს. ლა-

ღამშია, მთელია, ხერგიანების საგვარეულოს 
კოშკია;  გ. ი. ფალიანი, 38 წ. 1972. 

ბესნი – სათიბი (მესტია, კიჩხულდაში, ნაკი), ს. 
კიჩხჷლდშის დასავლ., ჟარშ ლიც-ს აკრავს 
დასავლ-ით (მარჯვ.);  ბესო-ანთ. თემრაზ ვიბ-

ლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969. 
ბეტლნირ (იხ. ჟიბინი ტიბ). 
ბეტლნირი თხიმ (იხ. ჟიბინი ტიბი თხიმ). 
ბეტლნი – ყანა (მესტია, წვირმი, იფარი), ს. წვირ-

მის შუა ადგილას, ტაფობია;  შალვა სარდიო-

ნის ძე ფანგანი, 60 წ. 1971. 
ბექაშე[ რ]  მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ზ. ლუჰა, 

ფარი), სოფელშია, ბექ ცალანის კუთვნილი, 3 
კედელი კარგადაა შემონახული, თავზე ჩამო-

ნგრეულია, „ბექაანთ კოშკი~;  იერმინე რამზის 
ძე ცალანი, 68 წ. 1969.  

ბექზაშა – თემი (კაერი, ლენჯერი), ს. კაერში, მე-

რლანების საგვარეულო თემის დიდიშერ-
ის ერთ-ერთი საძმო (სამხუბ);  დ. გ. მერლანი, 
23 წ. 1973. 

ბექზაშა ლექ ნამქურლა – ყანა (კაერი, ლენჯერი), 
ს. კაერის დასავლ. პატარა ყანაა;  დ. გ. მერლა-

ნი, 23 წ. 1973.  
ბექზაშა მურყამ (2) – ნაკოშკარი (კაერი, ლენჯე-

რი), კოშკი (ჩვაბიანი, მულახი), ს. კაერშია, მე-

რლანების საგვარეულოს ერთ-ერთი ყოფილი 
კოშკი, ძირიღაა დარჩენილი;  დ. გ. მერლანი,  
23 წ. 1973. 

ბექზაშა ნამქურლა – ნასახლარი (კაერი, ლენჯერი), 
ს. კაერშია, არის ნასახლარი, ამჟამადაც ბოსტა-

ნია;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973. 
ბექთოშ კაკ – ნიგვზის ხე (მესტია, ღვებალდი, 

ცხუმარი), საძოვარ გეგნრში დგას კაკლის ხე 
(ნიგოზი), გზის ზემოთ, ს. ღებალდს აღმ. 
„ბექთოს ნიგოზი~;  აკაკი კოსდას ძე გელიანი, 
55 წ. 1969. 

ბექმჷრზაშ ნადგარ – საძოვარი (მესტია, დოლასვი-

ფი, ბეჩო), ს. დოლესიფს ჩრდ.-აღმ. მარჯვენა 
მხრით ესაზღვრება მირჰილდ (სათიბი), ვინმე 
ბექმჷრზა მოუკლავთ და დარქმევია მისი სახე-

ლიც;  გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 
1969.  

ბექნïშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ზეგანი, 
იფარი), ს. ზეგანის ლექ უბნ-შია, ბექნჷ 
ხვისტანის საგვარეულოსი;  დისონ გიორგის 
ძე გულბანი, 49 წ. 1971. 

ბექნჷშერ ჭედ – საძოვარი (მესტია, ლარილარი, 
ჭუბერი), ს. ჩბე ლარილარის აღმ. კედელი 
ჟიბე მარღისა და ლარილარის შუა, ფოთლოვა-

ნი დამრეცი საძოვარი, ბექნჷ რეზესიძის სახ. 
საძოვარი (მკვდარია);  ალმაცგირ ისლამის ძე 
ქალდანი, 65 წ. 1970. 

ბექნშა მოლ – სათიბ-საძოვარი (ლენტეხი, ლევშე-

რი, ჩოლური), ლევშერის სამხ. ბექნუანთ ნაა-

ხოვარი;  გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 
ბექოშა – უბანი (ლენტეხი, სასაში, ჟახუნდერი), 

ონიანების საგვ. ერთ-ერთი თემი;  მ. ვ. ონიანი, 
41 წ.1974. 

ბექსოლრე ნალგენ – საძოვარი (მესტია, ხაიში), მდ. 
ენგურის მარჯვნივ, ვაკე ადგლია, ირგვლივ – 
ტყე. დაახლ. 760 მ. სიმაღლეზე, აქვს ციცაბო 
კალთები, ბექსოლრს უწოდებდნენ თობეშე-

რის თემს ჰქვია, არსენა და ხჩის…ქობალიების 
წინაპართა სადგომი, გაზაფხულისას თურმე 
საქონელი მოჰყავდათ;  ნალგენ „ნადგომი~ (?);  
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970. 

ბექსოლრე ნალგენიშ თხიმ – მწვერვალი (მესტია, 
ხაიში), მდ. ენგურისა და მდ. ჭუბრულას შე-

სართავის მარჯვენა მხარის მწვერვალი, ყვე-

ლაზე მაღლობი, რუქაზე 1568,2 მ. (1:  100000), 
ტყიანი და შიგადაშიგ კლდიანი კალთებით, 
ტყე შერეულია;  ისლამ ბათჷრის ძე ჭკადუა, 65 
წ 1970. 
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ბექშა – უბანი (ლენტეხი, გულიდა), ს. გულიდაშია, 
მეშველიანების საგვარეულო თემი;  მ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 46 წ. 1974. 
ბექშერ (იხ. ბექშერლ). 
ბექშერლ – უბანი (ნანარი, ხოფური), ს. ნანარში 

შემავალი ქურასბედაინების საგვარეულო თე-

მი;  ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974. 
ბექჷრბიჲ მოლ– საძოვარი (ლენტეხი, ხოფური), ს. 

ხოფურში, ქურასბედიანი ბექჷრბის ყოფილი 
ახო, ტყეშია;  ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ. 1976. 

ბექჷრბიშ ლაროლ – სათიბი (მესტია, ღვებალდი, 
ცხუმარი), ს. ღებალდის აღმ., სათიბი 
შყალდშს ქვემოთ, ენგურისკენ, სამანქანო 
გზის ქვემოთ, ადრე დადეჩქელიანი ბექჷრბის 
კუთვნილება ყოფილა, „ბექჷრბის სათიბები~;  
აკაკი კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ. 1969. 

ბექჷრბიშ ჯგჷრგ (იხ. ჯგჷრგ – ლესემა). 
ბექჲ ნამოლ – საძოვარი (ლელბაგი, ლატალი), ს. 

ლელბაგის ჩრდ. ტყეში – გჷგბრში, ბექჲ – გვა-

რად უცნობი;  ჟორა დ-ძე აბდელანი, 37 წ. 1973. 
ბექჲლშა მურყამ – კოშკი (ლაშთხვერი, ლენჯე-

რი), ამხნ ტაფშია, გადახურული, ჯაჯვანების 
საგვარეულოსი;  ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯ-

ვანი, 37 წ. 1972. 
ბექჲლშ ლაყურყილ – საძოვარი (მესტია, ტვი-

ბერი, ცხუმარი), სოფლის თავზე, სამხ-ით. 
ტყის დასაწყისი, სახლია ამჟამადაც, ბექას სა-

მარყუზე;  მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ. 
1969. 

ბექჲშ – საძოვარი (მესტია, ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, საძოვარ პანიქართის აღმ. 
ფერდი, ადრე სათიბიც იყო, ირგვლივ შერეუ-

ლი ტყით;  გელა ფუთეს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969. 
ბექჲშა – უბანი (მესტია, ლეხთაგი), ლეხთაგშია, 

ხერგიანების საგვარეულო თემის ერთ-ერთი 
შტო, დგას კოშკი;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
67 წ. 1972. 

ბექჲშა მურყამ– კოშკი (მესტია, ლეხთაგი), ლეხ-

თაგშია, ხერგიანების საგვარეულოს კოშკი;  
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 1972. 

ბექჲ ბა – სახნავ-სათიბი (იფხი, ლატალი), 
იფხშია, ჟამიანობის დროს სახლაკი ჰქონია, 
ვინმე (გვიჩიანიო) ბექჲ ნაბაკები;  ე. ი. ნანსყა-

ნი, 61 წ. 1973. 
ბექნ შუკ – ბილიკი შხარაზე (მესტია, უშგუ-

ლი), შხარას სამხ. კედელზე, ბექნუ ხერგიანის 
სახელობის გზა;  გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 
წ. 1971. 

ბეღულშერ – უბანი (ლენტეხი, კახურა), ს. კახურა-

ში, ლიპარტელიანების თემი, ჟაბშარის ქვე-

მოთ;  ჟ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974. 
ბეღულშერლ – უბანი (ლენტეხი, ყვედრეში), ს. 

ყვედრეშშია, ტვილდიანების საგვარეულო თე-

მი;  ჟ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ. 1974. 
ბეღნი – სახნავი (მესტია, ღეშდერი, ფარი), ს. 

ღეშდერის სამხ-აღმ. ყანა;  ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ. 1969. 

ბეყენდშ – სათიბ-სახნავი (დ. ლენტეხი), მდ. 
ჩოლშურას მარჯვენა ნაპირზე;  ე. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 62 წ. 1974. 
ბეყჷნდერ – ეკლესია (ლუჯი, ჟახუნდერი), ს. ლუჟ-

ში, ეკლესია დაცულია სასაფლაოებიცაა, აღ-

დგომების დროს ლოცვა-კურთხევა მიმდინა-

რეობს, კონჯირობაზეც. 
ბეშგნშა მუ[ რ] ყმრ – კოშკები (მესტია, ჩაჟაში, უშ-

გული), ს. ჩაჟაშის, ეჩხეფყშია, დგას ორი კოშ-

კი დავთულიანების, კარგად შენახული, „ბეშ-

გაანთ (დავთულიანების) კოშკები~;  ღუტა ნი-

კოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ. 1971. 
ბეშლუხშა მურყამ – კოშკი (იენაში, ლატალი), ს. 

იენაშშია, ამჟამად გვიჩიან ანტონს ეკუთვნის, 
თავმონგრეულია, ბებლუხელები ვინ იყვნენ, 
არ ახსოვთ;  ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ. 1973. 

ბეშშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ჭოლაში, მულახი), 
ს. ჭოლაშშია, ძალიან კარგი კოშკია. დევდარი-

ანების საგვარეულოსი, გამკეთებელს ხელები 
დააჭრეს, რომ უკეთესი არავის აუგოსო, ბესი 
ყოფილა უფროსი, ბეშშა < ბესშა;  სოფრომა სა-

ბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ. 1971. 
ბეშშა ტიბ – ხევი (მესტია, ცალდაში, მულახი), ს. 

ცალდაშის სამხ-აღმ. ფერდობზე, ღელე მოე-

დინება, ტყე – არყნარი, გოგლნდ, ბეშა დევ-

დარიანის ყოფილა;  პავლე ბითეს ძე ზურები-

ანი, 83 წ. 1971. 
ბეშშერ (იხ. ჟიბე ცხუმელირ). 
ბეშშა მოლარ – სათიბები (ჩოლური, მუწვდი), ს. 

მუწვდიში, ბესოშა < ბეშშა;  გ. დ. ხაბულიანი, 
36 წ. 1978. 

ბეჩალდ – საძოვარი (მესტია, ბოგრეში, იფარი), ს. 
ბოგრეშის ჩრდ-ით, სამანქანო გზის აღმ. 
(უღალის მიმართულებით), ქვიან-ტყიანია;  
კატო მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ. 1971. 

ბეჩენდურ – ყანა (ლენტეხი, ჩოლური, საყდარი), ს. 
საყდარში;  მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ. 1978. 

ბეჩ-ლალდსგალ – სათიბი (ღობი, ჩიხარეში), ღო-

ბის მთაში, დიდი ქვაა. 
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ბეჩრი – სათიბი (მესტია, მაზერი, ბეჩო), ს. მაზერის 
ბოლოს, ჴოჟრს ესაზღვრება მარჯვენა მხრი-

დან, აქვს სათიბებიც, ქვემოთ წიწვიანი ტყის 
მასივი აკრავს. ბეჩრი – „ქვიანი~. რომანოზ სი-

მონის ძე არღვლიანი, 62 წ. 1969. 
ბეჩჷლდერ – სათიბი (მესტია, ქვ. ლჷჰა, ბეჩო), ს. ჩ. 

ლჷჰას სამხ.-აღმ., სათიბ აფსნის აღმ. ქვიანი 
ადგილია (ხოჩა ბაჩრ ხაგხ ი ეჟღა ხაჟხა);  სი-

ლევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ. 1969. 
ბეჩრ ლბი – ტყე (ჩოლური, შგედი), ს. შგედშია, 

დიდლოდებიანი ადგილია, გზაა ვიწროებში, 
გზა ადის ლაპეჟ ლახთე;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 
1976. 

ბეჩშ – მთა (უსგვირი, ეცერი), ჭალჲს მარჯვენა 
კალთაზე, ვაკობია, მრავლადაა ქვები დიდი 
ზომით, აქვს ბეჩშიშ ფოქ;  ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ. 
1973. 

ბეჩშ – საძოვრები (ჩოლური, ჭველიერი), ს. ჭვე-

ლიერის საზაფხულო ადგილი, დგას ქვა – გა-

მოქვაბულივითაა, ბეჩ „ქვა~. მ. ე. ლიპარტე-

ლიანი, 80 წ. 1974. 
ბეჩშიშ ფოქ – გამოქვაბული (უსგვირი, ეცერი), 

ჭალჲს მარჯვენა კალთაზე, ვაკობივითაა, 
ბეჩშ-შია, გვირაბია პატარა, დიდ ქვასთან;  ა. 
ბ. გურჩიანი, 65 წ. 1973. 

ბეჩიშ თანღი – გადასასვლელი (მესტია, ბეჩო), 
ზღვის დონიდან 3375 მ.-ზე გადასასვლელი 
ბეჩოდან ჩრდ. კავკასიაში, გზისა გამო, გადა-

სასვლელია ტურისტული;  რომანოზ სიმონის 
ძე არღვლიანი, 62 წ. 1969. 

ბეჩიშ თანღიშ ჴარჴ – კლდეკარი (ბეჩო), გზა-
გადასასვლელი ბეჩიშ თანღიზე ჩრდ.  
კავკასიაში. 

ბეჩიშ პ[ ე] რევლ (იხ. ბეჩიშ თანღი). 
ბეძგნრ – სათიბ-საძოვრები (შყალერ-მაცხვარიში, 

ლატალი), ბალზაგარის აღმ. ლატალისკენა 
მხარეზე, ტყენარევი სათიბ-საძოვარი;  გ. მ. 
გირგვლიანი, 42 წ. 1973. 

ბეძგნრ – ტყე (იფხი, ლატალი), ბალის ქედზეა, 
შერეული ტყეა;  გ. ე. ნანსყანი, 37 წ. 1973. 

ბეჭულშა მოლ – საძოვარი (ლენტეხი, შგედი, ჩი-

ხარეში), ს. შგედში, ზურაბიანების სახელობის, 
მოლ „ახო~;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976. 

ბეჭლუშა – უბანი (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), ს. 
შგედში, ზურაბიანების საგვარეულო;  ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ. 1976. 

ბეხიშ ნაკრა – უბანი (ლებურცხილა, ხაიში), ს. 
ლებჷრცხილაშია, ქვემო მხარეში ენგურისკენ, 

დაფერდებული სახნავ-სათესებით, პირველი 
მოსახლე ლებჷრცხილაში (რომანოზ ჭკადუა 
ცხოვრობს), სიმაღლეა 700,5 მ. ადრე ნაკარვები 
ყოფილა, ალბათ მეგრელიო;  რომანოზ მუზას 
ძე ჭკადუა, 74 წ. 1970.  

ბეჯნჲშა მურყამ (2) – კოშკი (მესტია, მურყმე-

ლი,უშგული), ს. მურყმელის ჩრდ-ით. დაცუ-

ლია კარგად, ეკუთვნის ვალიკო ღვაჩლიანს. 
ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971. 

ბეჯნჲშერ (იხ. ბეჟნჲშერ) – (ფაყი), ს. ფაყში ჴარა-

შის ერთ-ერთი თემი გვიდიანების გვარისა. ე. 
ს. გვიდიანი, 24 წ. 1974. 

ბეჯნშა მუყამ – კოშკი (მესტია, მურყმელი, უშ-

გული), ს. მურყმელის ჩრდ-ით, დაცულია 
კარგად, ეკუთვნის ბეჟან ღვაჩლიანს. ნაპო და-

ვითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971.  
ბეარე ჭედ – ტყე, ფერდობი (მესტია, ჭუბერი), 

ს. ჩუბე მრღ-ის აღმ. აღმართული ტყის კედე-

ლი, უფრო მეტად წიწვიან ტყის მასივით. ყო-

ფილი ბეა ჩხიმიანის კუთვნილი გაშ ღარ-
ამდე, „ბეუაანთ კედელი~;  ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ. 1970. 

ბიასლნშა – უბანი (შყალერი, ლატალი), ს. შყალერის 
დასახლების ჩრდ-დასავლ. ნაწილი გვარად:  
გურგლინრ;  გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ. 1973. 

ბიაუშა მურყამ – კოშკი (იელი, იფარი), ს. იელი-

შია, აცის უბანში, ხორგუანების საგვარეულოს 
კოშკი;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972.  

ბიბეშა – უბანი (მესტია, ლეხთაგი), ლეხთაგშია, 
ჩართოლანების საგვარეულო თემის ერთ-ერ-

თი შტო, დგას ეკლესია მჷჩფა, კოშკი (?) ბიბე 
(საკ. სახ.);  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 
1972. 

ბიბეშა ცხეკ – ტყე (დ. მესტია), აეროპორტისკენ, 
მოლრი ცხეკრ-შია, ჩართოლანების საგვარეუ-

ლოს ყოფილი ტყე, მოლრი < მოლრი;  თედო-

რე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 1972. 
ბიბლჩშიერ – ყანები (ლენტეხი, მახაში, ჩიხარეში), 

ს. მახაშშია;  რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
ბიბუარე ზენრ – უბანი (მესტია, ჭუბერი), ს. ჭუბე-

რის ცენტრში, მდ. ჭუბრულას მარცხენა მხარე-

ზე, სკოლის ზემოთ, დასახლებული ადგილია, 
ბიბუ ოთხანის კუთვნილი ყოფილა;  ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  

ბიბუშერ – უბანი (მესტია, დიზი, ლახამულა), ს. 
დჷსშია, ნაჟჰიშ ლიცის მარცხენა მხარეზე, 
ბიბუ ანსიანის მიხედვით;  იესებ სუმას ძე ჭკა-

დუა, 65 წ. 1970. 
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ბიბნი – სახნავი (მესტია, ქურაში, ეცერი), ს. ქურა-

შის სამხ.-აღმ. სახნავ ჩიჩჷლდერის ჩრდ.-აღმ.;  
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ. 1969.  

ბიგშ – სახნავები (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშშია, 
ლშხრშის უბანში.  

ბიდნი – ყანები (კაერი), ს. კაერის დასახლების 
დასავლ.;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973. 

ბიდნი (2) – ყანა (მესტია, სოლი, კაერი, ლენჯერი), 
ს. სოლშია, სამანქანო გზის ზემოთ, დასახლე-

ბის ჩრდ-აღმ;  რომანოზ ალექსანდრეს ძე ხაფ-

თანი, 52 წ. 1972. 
ბიზმრ – კლდე, ტყე (მესტია, ხერხვაში, ნაკი), ს. 

ხერხვაშშია, სათიბების იფხლაშრ-ის ჩრდ.-
დასავლ. ღელე ტიბრ-ამდე, ლეღმერ ლი ი 
კოჯარ ხარ;  დავით დუდურუყის ძე ანსიანი, 
51 წ. 1969. 

ბითთარშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ნა-

შთქოლი, ბეჩო), ს. ნშთქოლის შუაში, ეკუთ-

ვნის ხორგუანებს, სამ სართულამდეა, ვინმე 
ბითთარაანთის (ბითთა პირის სახ.) გვარი უც-

ნობია, საკ. სახელის, პატრონის მიხედვით;  
ქიშვარდი იოსების ძე წერედიანი, 49 წ. 1969. 

ბიკმაზერ – კლდე (მესტია, ბეჩო), მ. უშბის მარცხე-

ნა მხარე, ციცაბო კლდეებია;  სოფრომ იასონის 
ძე ხორგუანი, 43 წ. 1969. 

ბიკრე ლშდლ (იხ. ბიკრე ლშდლი ტიბ) – ხევი 
(მესტია, არცხელი, მულახი), ს. არცხელის 
სამხ-დასავლ., მულხურას მარცხენა კალთაზე, 
მთა ზურულდიდან ჩამოყრიდნენ ბიკრს (კვა-

რის კუნძებს), ზემოთ ფიჭვნარი ტყე;  ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 

ბიკრე ლშდლი ტიბ – ხევი (არცხელი, მულახი), 
მულხურას მარცხენა კალთა, მთა ზურული-

დან კვარის კუნძების (ბიკარების) ჩამოსაყრე-

ლი ხევი. 
ბილნიდ ბოგ – ხიდი (მესტია, ჩაჟაში, უშგული), ს. 

ჩაჟაშის დასავლ. ხიდი მდ. ენგურზე, საცალ-

ფეხო;  ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ. 1971. 
ბილნიდ გურნა – ქვა (მესტია, ჩაჟაში, უშგული), ს. 

ჩაჟაშის დასავლ. მდ. ენგურის მარცხენა ნა-

პირზე დევს დიდი ქვა, ბილნიდ (საკ. სახ. ?);  
ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ. 1971.  

ბიმარე მურყამ (იხ. ბიმრ).  
ბიმრ – კოშკი (მესტია, ისკარი, ეცერი), სოფლის 

სამხ.-აღმ. კოშკი შენახულია კარგად,”ბიმა~ 
საკ. სახ. – ბიმაანთ კოშკი (ბიმა გერლიანისაა);  
აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე, 27 წ. 1969. 

ბინვილ (იხ. ლათთუნარ). 

ბინი ქურა – ტყე (ქაშვეთი, ლაშთხვერი, ლენჯერი), 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, ალაგ-ალაგ საძოვ-

რებიცაა;  ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ. 1972. 

ბინილ (6) – წყარო (ლენტეხი, ჩოლური, ტვიბი, 
ფაყი, ბაბილი, ზ. ჭველიერი, ხაჩეში), ლაწოლა 
ქვანარში, ბინილ „წყაროს წყალი~;  თ. დ. ხაბუ-

ლიანი, 48 წ. 1978. 
ბინილ (იხ. ლათნრ – ზ. ჭველიერი).  
ბინილ (იხ. ნაკრე ბინილ – ფაყი). 
ბინილი ღრ – ღელე (ლენტეხი, წიფლაკაკია, ხო-

ფური), ს. წიფლაკაკიაში, პატარა ღელე, ბინილ 
„წყარო~;  მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ. 1976. 

ბინულ (2) – წყარო (ლენტეხი, გულიდა, ცხუმალ-

დი), ს. გულიდის აღმ. „ბინილ~ (შდრ. სარაგ. 
სუფთა წყაროს წყალი, „მდორედ მომდინარე 
პატარა წყარო~, (ფშა ?);  თ. ბ. ქურასბედიანი, 
30 წ. 1974. 

ბინულ (3) (იხ. სარაგ – ლენტეხი, ცხუმალდი, გუ-

ლიდა). 
ბირღლშ – სათიბი, ტყე (მესტია, თოთელეში, 

ლახამულა), ს. თოთელეშსა და სათიბ თო-
ხბრს შორის, ირგვლივ ღუმრრ ხაგხ, შუაში – 
ტიბს ბირღრ ხმთქვახ;  დუშა შარდენის 
ასული ჭკადუა, 46 წ. 1970.  

ბიტაშა – უბანი (ბაიარი, ხელედი), ჩანქსელიანების 
საგვარეულო ერთ-ერთი შტო;  გ. შ. ჩანქსელი-

ანი, 20 წ. 1974. 
ბიტაშერ – უბანი (ბაიარი, ხელედი), საცხ. ბაჲრის 

ერთ-ერთი თემი ჩანქსელიანების საგვარეუ-

ლოსი;  ე. ს. გვიდიანი, 24 წ. 1974. 
ბიტოშა – უბანი (ლენტეხი, ჩოლური, მამი), მამშია, 

ბაბლუანების;  ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ. 1978. 
ბიტოშა მოლ – სათიბი (ჩოლური, ზ. ჭველიერი), 

ზედა ჭველიერში, მუკბანიანების სათიბი;  გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ბიტოშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (ჩოლური, ზ. ჭვე-

ლიერი), ზედა ჭველიერში, ამჟამად არაა, ამჟა-

მად ზედ სახლი დგას, მუკბანიანების საგვარე-

ულო;  გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 
45 წ. 1976. 

ბიტოშერალ – უბანი (ჩოლური, ზ. ჭველიერი), ზე-

და ჭველიერში მუკბანიანების საგვარეულო, 
ეკლესიის ყოფილი მსახურნი;  გ. ნ. ზურაბია-

ნი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 
ბიტშა მოლრ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური, 

ციოყშერი), ციოყშერში, ბიტო ბაბლუანის ყო-

ფილი ადგილი;  ნ. დ. შავრეშიანი, 46 წ. 1978.  
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ბიშîლ – საძოვარი (ლენტეხი, ნაცული, ჩიხარეში), 
ს. ნაცულში;  დურმიშხან ასლანის ძე ბაკურა-

ძე, 1980. 
ბიშîლი წყარო – წყარო (ნაცული, ჩიხარეში), ს. ნა-

ცულში, ბიშულის საძოვართან. 
ბიძიჲ დაბ – ყანა (ლენტეხი, ბაბილი), ბარბალ ზა-

გარშია, მუსელიანი ბიძის ყოფილი ყანა;  ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ. 1974. 

ბიძიჲ მოლ – ყანა (ლენტეხი, ლაღარვაში, რცხმე-

ლური), ბიძი ტვილდიანის სახელობის ყანა ს. 
ლაღარვშ-ში;  გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ბიჭო ლაღშური – კლდე (მესტია, ნაკი), მდ. ნა-

კრას სათავე, მწვერვალ ლაბარგულის სამხ., 
ნენგერიშ სიკზე, ბიჭოს გვარი უცნობია;  
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969. 

ბიჭოლჲ მოლ – ყანა (ლენტეხი, რცხმელური), ბი-

ჭოლა ტვილდიანის სახელობის ყანა;  გ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 1976. 
ბიჭოშ კაჩჷლდრ – გზა (მესტია, ლეზგარა, ტვიბე-

რი, ცხუმარი), გზა ჩიშდისა და საძოვარ მთა 
მჷჰჷლდრს შუა მიმავალი, აღმართია. „ბიჭოს 
აღმართები~ (ბიჭო – საკ. სახელი), გვარი უც-

ნობია;  გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ. 
1969. 

ბიჭოშერ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ცალანარი, 
ეცერი), ს. ცალანრ-ის თავშია, ძირიღაა და-

რჩენილი, ვინმე ბიჭო ცალანის კუთვნილება 
ყოფილა, „ბიჭოაანთ კოშკი~;  აკაკი ნესტორის 
ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 

ბიჭულდ – სათიბი (ლენტეხი, ლესემა, ხელედი), 
ხელედშია, ისკალდის მთის სათიბები, ალპუ-

რი ზონა;  ანზორ აკაკის ძე ბენდელიანი, 33 წ. 
1976. 

ბიჭშა მუყამ – კოშკი (მესტია, მურყმელი, უშ-

გული), ს. მურყმელის დასავლ. კარგად დაცუ-

ლია, ეკუთვნის გიორგი ჩანქსელიანს;  ნაპო 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971. 

ბიჯიშ – ყანები (მესტია, ჭოლაში, მულახი), ს. 
ჭოლაშის დასახლების დასავლ. ვაკე ადგილე-

ბია;  სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ. 1971. 
ბიჯშირ (იხ. ბიჯიშ). 
ბობშრე ნაკჷლდ – საძოვარი (მესტია, ხერხვაში, ნა-

კი), ს. ხერხვაშის ჩრდ. პატარა ვაკე ადგილია, 
თავრრს ისხს ლჷმჴიდნელიხ სოფლიშდ 
(! ) (ისხ `უფლიშიშ ლასჰენი ჴნ~;  დავით 
დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 წ. 1969. 

ბობშრე ნაჟჰულრ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, 
ადიში, იფარი), ს. ჰადიშის აღმ. ჰადიშჷრას 

მარჯვენა კალთაზე, შვეული და როდესაც იქ 
ცხოვრობდნენ, ალბათ ბავშვები ჩაიტნია ზვავ-

მა;  სოფრო გიორგის ძე ავალიანი, 60 წ. 1971. 
ბოგ (3) (იხ. ლაშხირი ბოგ, რიენიშ ბოგ, აც ბოგ).  
ბოგ ჟიქნ (2) – ყანა, სათიბ-საძოვარი (სასაში, ჟა-

ხუნდერი), ს. სასაშში, ფერდობზეა, ხიდი არაა, 
მაღლობზე. 

ბოგ ეშგინ – სათიბი (მესტია, ზეგანი), ს. ზეგანის 
სამხ. მდ. ლასილზე გადებული პირველი ხი-

დის მარჯვენა მხარეზე;  ბესო მიხეს ძე გულ-

ბანი, 66 წ. 1971. 
ბოგა ლრე – სათიბი, სახნავი (სასაში), ს. სასაშში, 

ხიდთანაა, ლუჯისკენა გადასასვლელთან. 
ლაშხ. მარჯვ.;  მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974. 

ბოგა ლრლ – ყანები (ლუჯი), ს. ლუჯში, მდინა-

რესთან. ხიდს გაღმა. 
ბოგა ქურლ – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნ-

დერში, ლშხურზე ხიდის მიდამო.  
ბოგე ლარა (იხ. ბოგ ლარა). 
ბოგ-ზაგრ (5) – საძოვარი (ლახამულა, ქვ. ლუჰა-

ფარი), უბანი (დ. მესტია), გზა (იფარი, ლახა-

მულა), ნახიდარი (გვალდერი, ეცერი), ენგუ-

რის მარცხენა ფლატეს ზემოთ, სათიბ 
ნანერის ქვემო კიდეში, გადის გზაც სოფ-

ლისკენ (ზაგლჷლ ხარ);  კოწი იოსეს ძე კვანჭი-

ანი, 55 წ. 1969. 
ბოგ-ზჷსგი – ნახიდარი (ჩოლური, ჭველიერი), მდ. 

ლაშხურის მარჯვენა მხარეზე, ზჷსგი „მშრა-

ლი~ (შდრ. ზჷსყი „ნედლი~);  მ. ე. ლიპარტე-

ლიანი, 80 წ. 1974. 
ბოგ-ზჷსკი (2) – სათიბი (ლენტეხი, ჩოლური, ბუ-

ლეში, გულიდა), ბულეშის მთაში, ღელეა შუა-

ში, მოზრდილია, ჩოლურისა და ლენტეხის სა-

ზღვარი, ზჷსკი „მშრალი~;  ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 
წ. 1978. 

ბოგ-ზჷსკ ტერ – ტყე (ჩოლური, ბულეში), ბუ-

ლეშის მთაში, ფიჭვის ტყე, ტევრი „დიდი ტყი-

ანი და ხშირი ტყე~;  ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978. 
ბოგ-ზჷსკ ქაშან – ბილიკი (ლენტეხი, გულიდა), ს. 

გულიდ-შია, ლემერხელიდან ბოგზჷსკისკენა 
ბილიკი, ზჷსკი „მშრალი~ (შდრ. ზჷსყი „ნედ-

ლი~);  თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ. 1974. 
ბოგზრ – უბანი (დ. მესტია), მესტია ჭალჲზე გა-

დებული ხიდის მარჯვენა მხარეზე, ჯაფარი-

ძეების სამოსახლო;  ჩათო ესტატეს ძე ჩართო-

ლანი, 45 წ. 1972. 
ბოგლედიერ – ყანები (ჩოლური, ჭველიერი), ს. 

ჭველიერში. ლაშხურის მარცხენა მხარეზე, ნა-



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

43 

ხირადებია, არის ნაკოშკარი, ძირიღაა დარჩე-

ნილი, ოდნავ შესამჩნევია;  მ. ე. ლიპარტელია-

ნი, 80 წ. 1974. 
ბოგლდარ– უბანი (ჩოლური, ჭველიერი), მუკბა-

ნიანების საგვარეულო თემი ქვედა ჭველიერ-

ში;  ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ. 1974. 
ბოგმჷყ (2) (იხ. ჩიბინი ბოგმჷყ;  ბოგმჷყი დბ). 
ბოგმჷყი დბ – ყანა (მესტია, არცხელი, მულახი), ს. 

არცხელის სამხ., ხიდის მარჯვენა მხარეზე, 
მულხურას მარჯვენა მხარეზე, ნოდარ ნიკო-

ლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 
ბოგოლრ (იხ. ბოგლრ) – საძოვარი (დ. მესტია), 

გალდა ტიბზეა რამდენიმე ადგილას ხიდე-

ბი, ბოგოლ „პატარა ხიდი~;  თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 60 წ. 1972. 

ბოგრეშ – სოფელი (მესტია, იფარი), ს. იფარში შე-

მავალი სოფელი, მდ. ენგურისა და ჰადიში 
ჭალს შესაყარის მიდამოებში. ცხოვრობენ:  
კორძაიები, ქურდიანები, გულბანები, ხორგუ-

ანები, პირველები, ხვისტანები, ხიდები ყოფი-

ლა და ამჟამადაც მდინარეებზე – ჰადიშჷრასა 
და ენგურზე;  დოდო სალარეფის ასული ხვის-

ტანი, 23 წ. 1971.  
ბოგრეშ – სოფელია, ასევე მდებარეობს ორ მდინა-

რეს შუა (ენგურსა და მის შენაკად ადიშურას 
შუა). ყურადღებას იპყრობს იმით, რომ გვიან 
შემოდგომიდან თებერვლის თვემდე ამ სო-

ფელს მზე არ გადმოხედავს, მთა აქვს ჩამოფა-

რებული, სახელწოდება წარმოსდგება „ბოგ~ – 
ხიდი და `რეშ~ – შლამი-ის შეერთების შედე-

გად. ე. ი. ბოგ-რეშ = ხიდე – შლამი. სახელი 
მახვილგონივრულადა შერჩეული. ამ პატარა 
სოფელს ხუთი ხიდი აკავშირებს სხვადასხვა 
პუნქტთან და შლამიც ბევრია, სოფელი იფარს 
ეკუთვნის;  არსენ ოგინლეს ძე კორძაია, ბესა-

რიონ ივანეს ძე გულბანი, 83 წ. 1965. 
ბოგშილ – ტყე, საძოვარი (მესტია, ლაშხრერი, ეცე-

რი), ს. ეცერიდან ს. გალდერისკენა გადასას-

ვლელი ნაბოგართან (ნახიდართან, მდ. ენგურ-

ზე). კლდე ჲერხენდას სამხ.-აღმ., ენგურის 
მარჯვენა ნაპირზე, შეშის მოსაგროვებელი ად-

გილი. ბოგ-შილ = ბოგცახნ „ხიდთანა / /  სა-

ზვინე (შეშის)~;  აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 
45 წ. 1969. 

ბოგჷლ – სათიბ-საძოვარი, ყანა (ზ. ვედი, ხაიში). 
ბოგჷლდ(იერ) – საბალახო (იელი, იფარი), ენგუ-

რის მარჯვენა მხარეზე, ნსგ უბანშია;  იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972. 

ბოგჷლდრ – სათიბ-საძოვრები (მესტია, ზაგარი, 
ეცერი), სათიბ ზაგრსა და მდ. დაჴშრს შო-

რის, პატარ-პატარა ხიდებია (ბოგები) გადებუ-

ლი, სათიბიცაა და საძოვარიც. ბოგჷლდრ „პა-

ტარა ბოგები, ხიდები~;  კოწია ბექერზას ძე პა-

კელიანი, 72 წ. 1969. 
ბოგჷლდრ (2) – გზა (მესტია, მარღი, ჭუბერი, ნეს-

გუნი, ლენჯერი), მდ. მარღჷლაზეა. ხიდი, იმ 
ადგილის არემარეს ბოგჷლდრ, ტყეა შერეუ-

ლი. ორგანაა გადებული ხიდი, გზა ჩუბე მარ-

ღიდან ზედა მარღისკენ;  უმარ მიტოს ძე ჩხვი-

მიანი, 39 წ. 1970. 
ბოგჷლშ ბაქან – ბაქანი (მესტია, ზ. ვედი, ხაიში);  

მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ. 1969. 
ბოგჷლშ ლიც – ღელე (მესტია, ზ. ვედი, ხაიში);  

არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
ბოგჷლშ ლლქერი ლიც – ღელე (ზ. ვედი, ხაიში), 

წისქვილების მონაკვეთზე უწოდებენ, ზოგა-

დად კი – ბოგჷლშ ლიც. 
ბოგჷლშ ლჭმოლ – სათიბები (ზ. ვედი, ხაიში). 
ბოგჷლშ ნშიხ – ფერდობი (მესტია, ზ. ვედი, ხა-

იში);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
ბოგჷლშ ტიბ – ხევი (მესტია, ზ. ვედი, ხაიში);  

არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
ბოგ დბ – საძოვარი (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ს. 

ჟაბეშის ჩრდ. მდინარე მულხურას მარჯვენა 
მხარეზე, მბში ბოგთან;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კა-

ხიანი, 44 წ. 1971. 
ბოგ ლარა – სათიბი (მესტია, დოლასვიფი, ბეჩო), 

მდ. დოლრას მარცხენა მხარე, მესტიისკენ მი-

მავალი გზის ჩრდ.-აღმ. (ზემოთ). „ხიდთანა 
სათიბი~– ბოგ `ხიდი~, ლარა „სათიბი~;  ყჷრჷმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 1969. 

ბოგ ლრა – სათიბი 2 (ქაშვეთი, სოლი), ს. კაერის 
სამხ. მესტია ჭალჲს მარცხ;  დ. გ. მერლანი, 23 
წ. 1973. 

ბოგ ლრა (იხ. სოლ ბოგ ლრა). 
ბოგ შუკრ – გზა (კვანჭიანარი, ლატალი), ს. 

კვანჭიანარის სამხ-აღმ. ენგურისკენ;  შ. ნ. კვან-

ჭიანი, 49 წ. 1973. 
ბოგრ (იხ. ბოგ შუკრ). 
ბოგშ – საცხოვრისი (ლენტეხი), ს. თეკალში, ნახი-

დარის მიდამოები;  ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ. ნ. მ. 
ბაბლუანი, 66 წ. 1978. 

ბოგშ (2) – უბანი, სახნავ-სათესი (ლენტეხი, ჩო-

ლური, თეკალი), ს. თეკალში, კინკილდაშის 
დასავლ. კინკილდაში ჰყოფს ორ ბოგაშ-ს;  ი. გ. 
გარდაფხაძე, 62 წ. ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ. 1978.  
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ბოგშ ჟიბრ – საძოვარი, სახნავი (მესტია, გვალ-

დერი, ეცერი), ს. გალდერის აღმ., ჯჭიშ 
ბოგს ზემოთ, ჩამოდის მანჩხაფ, ტყიანია;  
ჲემჷზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ. 1969. 

ბოგ ლრა – სათიბი (კვანჭიანარი, ლატალი), ს. 
კვანჭიანარშია, ენგურის მარცხენა მხარზე, 
ხიდს გაღმა;  შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973. 

ბოგში ლრა – სათიბი (მესტია, ზეგანი, იფარი), 
ს.ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარ-

ცხენა კალთაზე, ხიდია მის ახლოს;  ალექსან-

დრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ. 1971. 
ბოგშილ ბოგ – ხიდი (მესტია, ზეგანი, იფარი), 

ს.ზეგანის სამხ-დასავლ. ხიდი მდ. ლასილზე 
სათიბ ბოგშილამდე;  ალექსანდრე ბიასლანის 
ძე გულბანი, 80 წ. 1971. 

ბოგშილ ღრ – ღელე (მესტია, ზეგანი, იფარი), ს. 
ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 
კალთის ფოთლოვანი ტყე, ხიდი არაა მდინა-

რეზე, ბოგშილა ლრას ზემოთ, სეზონურია 
ღელე;  ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 
80 წ. 1971. 

ბოგრილ – მოედანი (დ. მესტია), ირინე მელიქიშ-

ვილი, 1961. 
ბოგლარ (2) – სათიბი, საძოვარი (სასაში, ჟახუნ-

დერი, ჩუკული), ს. სასაშში, ლაშხირის მარჯვ. 
ნახიდარები არაა;  მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974. 

ბოგლრ– გზა, ნახიდარები (დ. მესტია), მესტია 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
გალდ ტიბის ხიდი, ადრე ორი ყოფილა;  
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. 1972.  

ბოდრნი – სახნავი (ლენტეხი, ჩოლური, მამი);  ს. 
მამში. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ. 1978. 

ბოზალ – სათიბი (ღობი, ჩიხარეში), ღობის მთაში, 
ალპურ ზონაში. 

ბოთონოლშა დობირ – სათიბ-სახნავი (ყვედრეში, 
რცხმელური), ს. ყვედრეშშია, სათიბ ლჷჯხარის 
გაგრძელებაა ქვემო მხრიდან, ლიპარტელიანის 
ყოფილი;  ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ. 1974. 

ბოთოჲ შურ – საძოვარ-სათიბი, შურო (ლენტეხი, 
ბაბილი), ლევარხევის აღმ. ვინმე ბოთოს სახე-

ლობის შურო – საძოვრებით;  ნ. ბ. ქურასბედი-

ანი, 33 წ. 1974. 
ბოთ მოლრ – სათიბები (ლენტეხი), მოროულის 

აღმ. ბოთო (ვინმე) ნაახოვარი;  გ. ზ. ბაბლუანი, 
55 წ. 1978. 

ბონდინი (2) – ყანები, სათიბი (იფხი, ლატალი), 
იფხშია, სახნავიცაა და თავზე სათიბები;   
ე. ი. ნანსყანი, 61 წ. 1973. 

ბონდორაჲ ლაშყედლ – საძოვარი (სასაში, ჟახუნ-

დერი), ს. სასაშის მთაში. 
ბონდლ – საძოვარი (ლამფალაში, ჟახუნდერი), ს. 

ლამფალაშში, ტყეში;  რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 
16 წ. 1981. 

ბოჟოშა – უბანი (ჩოლური, ჭველიერი), ლიპარტე-

ლიანების საგვარეულო ერთ-ერთი შტო ქვედა 
ჭველიერში;  შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ. 1974. 

ბოჟ ნაშყდ – კლდე (მესტია, ვიჩნაში, კალა), ს. 
ვიჩნაშის სამხ-დასავლ. ენგურის მარცხენა 
კალთაზე, ბოჟო საკ. სახელია ვინმე ქვემო სვა-

ნისა;  ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ. 
1971. 

ბორგშ – სათიბი (მესტია, ადიში, იფარი), ს. ჰადი-

შის აღმ., ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთაზე, ფერ-

მის შენობებია, ვაკე ადგილია, იმე ნაკ ლი, იმე 
გოლჲ (= შვეული, დამრეცი);  სოფრო გიორ-

გის ძე აველიანი, 60 წ. 1971. 
ბოსელა – მთა (ლენტეხი, რცხმელური), მ. ჩიქო-

ვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. 
IX, თბ., 1939 წ.  

ბოსელე (იხ. ბოსელა). 
ბოტლოჩ – სათიბი (მესტია, ხოსრარი, ნაკი), ს. 

ხოსრრშია, ღელე ნირნიშ ტიბრას მარ-

ჯვენა კალთაზე, ოღრო-ჩოღრო ფერდობია სა-

თიბ ათრნის სამხ.;  სვიმონ აზნაგეთის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ. 1969. 

ბოფშრე ნაღლატ – საძოვარი (მესტია, ლაღამი);  
დ. ს. გვარლიანი, 27 წ. 1972. 

ბოფშრე ნაღლატერ – სათიბი (დ. მესტია);  ირინე 
მელიქიშვილი, 1961. 

ბოფშრშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ჩვაბიანი, მუ-

ლახი), ს. ჩვაბიანშია, კარგად შემონახული, 
გულბანების საგვარეულოსია ამჟამად, გადმო-

ცემით:  დაბადების შემდეგ მშობლები იხოცე-

ბოდნენ, რჩებოდნენ მხოლოდ ბავშვებიო;  
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971. 

ბოღ მეწყერალ – საძოვრები (მელე, ჩიხარეში), მე-

ლეს ჩრდ. მთა აირაშის ზევით, ნამეწყრია. 
ბოშტოშრ – უბანი (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), ს. 

შგედში, ზურაბიანების საგვარეულო;  ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ. 1976.  

ბოშშა ნიც – წყარო (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), ს. 
შგედში, სოფლის სასმელი;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 
1976. 

ბოშშა სასაფლაო – სასაფლაო (ლენტეხი, შგედი, 
ჩიხარეში), ს. შგედშია, ნამზიგვარში;  ქ. მ. გა-

ბიანი, 49 წ. 1976. 
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ბოშშა შუკ – გზა (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), ს. 
შგედში, სამანქანო გზა;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976. 

ბოშშრ (2) – უბნები (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), 
ს. შგედის ერთ-ერთი უბანი, ცხოვრობენ:  
გარდაფხაძე, ზურაბინალ, ჩანქსელინარ, ჭე-

ლიძე, ჩუბუნიძლ, ცხომარინალ, 
ონინშრალ, ქურდინალ, დედარინალ, გა-

ბინარ;  ჟორა სიმონის ძე ონიანი, 34 წ. 1976. 
ბრიგონ – ყანები, სათიბები (ზესხო, ცანი), ზესხოს-

კენა გზაქზეა, დავაკებაა, ბრიგონ კაცის სახე-

ლი ყოფილა, ნესტორ თაისავის ძე ქალდანი, 
89 წ.;  იაროსლავ ნესტორის ძე ქალდანი, 52 წ. 
ფრიდონ გიეს ძე ქალდანი, 27 წ. 1979. 

ბრიგონი საყდრ – ნაეკლესიარი (ზესხო, ცანი), ს. 
ზესხოს დასავლ.  

ბრინჯილდშ – სათიბი (ჯუდარი, ხელედი), ჯუ-

დარისაა, ბალდიშის მთასა და ჯუდარს შუა, 
ალპურ ზონაში, ნახნავის კვალი არაა;  ე. ჟ. 
ლიპარტელიანი, 24 წ. 1974. 

ბუბჲ ლაჟაჰ (იხ. ბუბ ლაჟაჰ)– ფერდობი (მე-

სტია), ს. ჰადიშის დასავლ., ჰადიშჷრას მარ-

ჯვენა კალთაზე, ვინმე ბუბა (ბიძია) დაღუპუ-

ლა;  გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ. 1971. 
ბუბ ლაჟაჰ – კლდე (მესტია, ადიში, იფარი), ს. ჰა-

დიშის სამხ-დასავლ. ჰადიშჷრას მარცხენა 
კალთაზე;  მანი ლევანის ასული პირველი, 50 
წ. 1971. 

ბუგუ (2) – გორაკი (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), საძო-

ვარი (ლახამულა) საცხ. ნერღდსთან, ამო-

მაღლებულია, ფაფალშალ ლი, ზგ…ვარლან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ. 1970. 

ბულონ (2) – მთა (ზ. ვედი, ხაიში, ცხუმალდი, ხე-

ლედი), მეგრელების საზაფხულო საძოვარი 
მთა, ბულონსუკისა და ტყის შესაყრელთან 
დავაკებაა, საოჩესა და ლაკუმურას შორის, 
დგას კარავი ალპურსა და სუბალპურ ზონებს 
შორის, მის ქვემოთ არყნარია, (ბულონ რე), 
ბევრია ჩრდ-დასავლ. მოცვი;  მეგონა კონსტან-

ტინეს ძე მიქენაია, 60 წ. მუშნი ბეგის ძე მიქე-

ნაია, 46 წ. უშანგი მიხას ძე მიქენაია, 50 წ. 1970. 
ბულონი ღელა – ღელე (ცხუმალდი, ხელედი), ბუ-

ლონის მთიდან მოედინება, მეგრელების სა-

ძოვარი მთაა;  შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974. 
ბულონიშ ლიც – ღელე (ზ. ვედი ხაიში). 
ბულონიშ ღრ – საძოვარი (ზ. ვედი, ხაიში). 
ბულონიში სორო – საძოვარი (ზ. ვედი, ხაიში), 

თუდონი ბულონის სამხ. კალთაზე ღარი, 
იქით-აქეთ წიფლნარია, არყნარი, შუაშია სორო 

რე ვერჩეთ;  შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ. 
1970. 

ბულონიში ღალჷ – მდინარე (ზ. ვედი, ხაიში), სა-

მაჭირხლოს ტოტი, მომდინარე მთა (საძოვარი) 
ნატახტჷდან;  შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ. 
1970. 

ბულონსუკი – ქედი (ზ. ვედი, ხაიში), საზაფხულო 
საძოვარი მთა ბულონისა და ბულონსუკიშ 
დუდი შემაერთებელი ალპური ქედი, საძოვ-

რებია, დამრეცი კალთებით, ჩანს ბული, არ-

ყნარი მის ორივე კალთებზე, აღმ. ხრამებია 
სუკი „ქედი~. გადასასვლელიცაა მასზე, რუქა-

ზეა;  მეგონა კონსტანტინეს ძე მიქენაია, 60 წ. 
მუშნი ბეგის ძე მიქენაია, 46 წ. უშანგი მიხას ძე 
მიქავა, 50 წ. 1970. 

ბულონსუკიშ დუდი – მწვერვალი (ზ. ვედი, ხაი-

ში), სუბნივალური მწვერვალი, ხრამებითა და 
შიშველი ციცაბო კალთებით, ბულონსუკის 
თავზე დაახლ. 2596 მ-მდე, საოჩესა და ჩიქო-

ნიშ დუდს შუა. გადასასვლელია დადაბლე-

ბულ ადგილზე ხობწყარისკენ;  მეგონა კონ-

სტანტინეს ძე მიქენაია, 60 წ. უშანგი ბეგის ძე 
მიქენაია, 46 წ. უშანგი მიხას ძე მიქავა, 50 წ. 
1970. 

ბულონ-ღალჷ – ღელე (ზ. ვედი, ხაიში), მოედინება 
ბულონიშ დუდის ძირიდან, ყინვარულ ჭიშ-

კრიდან, საზრდოა გლეტრერი, ჯიშთი. ალპუ-

რი მდინარეა, ირგვლივ საძოვრები, ზედა დი-

ნება ორად იყოფა, მარჯვენა შენაკადსა და 
მარცხენას შორის ხრამებია;  მეგონა კონსტან-

ტინეს ძე მიქენაია, 60 წ. მუშნი ბეგის ძე მიქე-

ნაია, 46 წ. უშანგი მიხას ძე მიქავა, 50 წ. 1970. 
ბულონღალჷშ ნათჷფჷ – მთა (ზ. ვედი, ხაიში), სა-

ძოვარი მთა ბულონსა და ლაკუმურას შორის, 
მდ. ბულონღალჷს მარცხენა კალთაზე, არის 
ნაკარვები და საქონლის ნადგომი სუბალპურ 
ზონაში. საცალფეხო გზაზეა, ნათჷფჷ „ორინ-

ჯიშ გინარნა~;  მეგონა კონსტანტინეს ძე მიქე-

ნაია, 60 წ. 1970. 
ბულხუნი – საძოვარი (მესტია, კიჩხულდაში, ნა-

კი), ს. კიჩხჷლდშის ჩრდ-აღმ., ტყე ჰინგრო-

ლის გაგრძელებაა ჩრდ-აღმ., ადრე სათიბი ყო-

ფილა, ამჟამად გატყიურდაო – წიფლნარ-წიწ-

ვნარია, დამრეცი მშრალი ადგილი, (მულ-
ხნი ?);  თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 
წ. 1969. 

ბუნაგ – სათიბი (ლუჯი, ჟახუნდერი), ს. ლუჯის 
მთა უჟალში, ბუნაგის ფორმისაა.  
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ბუნდრნი – სათიბები (მესტია, ლანტელი, ეცერი), 
სათიბ მარმნის დასავლ. კედრჷლამდე, ჩრდ. 
მხრიდან სამანქანო გზა აკრავს, ვაკეა კარგი სა-

თიბებით;  კოწია ბექჷრზას ძე პაკელიანი,  
72 წ. 1969.  

ბუნშ ტიბ – ხევი (მესტია, ზ. ვედი, ხაიში), „ბუ-

ნა~ საკ. სახელია;  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 
წ. 1969. 

ბუნშ ტიბიშ ნენჩა – წიწვნარი (ზ. ვედი, ხაიში);  
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 

ბუნშ ტიბიშ ნშიხ – ტყე (მესტია, ზ. ვედი, ხაი-

ში);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
ბურდღუჲ ლაროლლ – სათიბები (ლენტეხი, ლექ-

ვსირი), მდ. ჩოლშურას მარცხენა მხარეზე, 
ლიპარტელიანი ბურდღუს ყოფილი სათიბე-

ბი;  ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ. 1974. 
ბურთჲ ნაცლჷლ – საბალახო (ხარაში, ხელედი), ს. 

ხარაშშია, კარტოფილსაც თესავენ. გადმოცე-

მით:  ხარი, სახელწოდებით ბურთჲ მგელს 
დაუგლეჯიაო;  ე. ს. გვიდიანი, 24 წ. 1974. 

ბურიშერ ტანრ – ტყე (მესტია, ლანხვრი, ბეჩო), ს. 
ლანხრის ჩრდ.-აღმ., საძოვარ ლსქრ სამხ.-
აღმ. საძოვრებია, ბუჩქნარის. ტანრ „ბუჩქე-

ბი~;  აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ. 1969. 
ბურნაყრე კარრ – საძოვარი მთა (მესტია, ყარი, 

ჭუბერი), მთა შაალურას ჩრდ.-დასავლ. ქედ-

ზეა მდ. დერულას მარჯვენა მხარეზე, ალპუ-

რი ზონაა, შიშველი, ოდნავ დატალღებული 
რელიეფით, ჩრდ. კალთაზე ალპური მცენარე-

ებია, ლეჟჴერ, წიფელა, შგერი, ლეცინყა, მე-

ლგმულ, ბურნაყ ქალდანის კუთვნილი საძო-

ვარი მთა, დგას 2 კოშკი;  გივი მუზას ძე ჩხე-

ტიანი, 30 წ. 1970. 
ბურნაყრე ლეჭმოლ (იხ. ბურნაყრე ჭყიბრ). 
ბურნაყრე ნალგენ – საძოვარი (მესტია, დიზი, ლა-

ხამულა), ს. დჷსის ზემოთ, გზა ლხნისგის 
გვერდით ვაკე ადგილია, წყლები მოედინება 
და საძოვარია კარგი, ირგვლივ წიფლნარი და 
წიწვნარია, ნაბაულ ი ნაგარდოშ ლი. ბურნაყ 
ქალდანის ყოფილი კუთვნილება, ბურნაყაანთ 
ნადგომ;  ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ. 
1970. 

ბურნაყრე ჭყიბრ – მთის სათიბ-საძოვარი (მესტია, 
ყარი, ჭუბერი), მთა შარულას შუა ნაწილი, 
ვაკე ადგილია, ამფითეატრისებული რელიე-

ფით (ტერასული), დაყოფილია 3 ზოლად, 
ზოლი მთის მცენარეულობითაა (ჯუჯა მცენა-

რეებით). ზემო სათიბის ქვედა კუთხეში დგას 

სოჭის ერთი ხე, მარჯვენა მხრიდან ჩამოუდის 
მდ. დერულა, სათიბი დაახლ. 7 ჰა. ვაკე ად-

გილი ჭაობიანია, ჩრდ. მხრიდან ერთ ადგილას 
ნაძვნარიცაა, ბურნაყ ქალდანის ყოფილი სა-

თიბები;  გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ. 1970. 
ბურღდერ – საძოვარი მთა (ქვ. ვედი, ხაიში), ტა-

ფობი. 
ბურღდერიშ ზაგრ – ზეგანი (მესტია, ქვ. ვედი, 

ხაიში), საზღვარი მთა ბურღდერისა და მთა 
შგენშისა, სუბალპურიდან ალპური ზონა, 
ცოტაოდნავად დავაკებაა;  ვალო გაიოზის ძე 
ჭკადუა, 36 წ. 1970. 

ბურღდერიშ თხიმ – მწვერვალი (მესტია, ქვ. ვე-

დი, ხაიში), მთა ბურღვდერის სამხ. ყველაზე 
მაღალი კლდე (იხ. 1:  100000 მ. ოთეფურა – 
3058 მ. სხვაგან. …მეგრელების საძოვრებია მის 
კალთებზე. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ. 
1970. 

ბურღდერიშ ლაგარდშ – ნაკარტოფილარები 
(მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), საზაფხულო საძოვა-

რი მთა ბურღვდერში, კერძო მოსახლეები 
ხნავდნენ და მოჰყავდათ კარტოფილი, ეკუთ-

ვნოდათ:  ბექ გვიჭიანს, ზოსმე, შალიკო, ის-

ლამ, არდევან ჭკადუებს, ხნავდნენ თავთავი-

ანთი კარვების წინ;  უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 
56 . 1970. 

ბურღდერიშ სარგჷლრ – წყაროები (მესტია, ქვ. 
ვედი, ხაიში), საძოვარი მთა ბურღვდერის და-

სავლ. მოედინება წყაროები;  უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ. 1970. 

ბურყი ნაჭომ – ღარი (მესტია, უშგული), ს. უშგუ-

ლიდან აღმ., ლასდილშია აღმართი, სადაც 
ვინმე ოს ბურაყს აურბენია და მომკვდარა, 
„ბურაყის ნარბენი~, ნაჭომ „ნარბენი~;  ღუტუ 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ. 1971. 

ბუტიარე მურყამ – კოშკი (მესტია, მულახი), ს. 
ჩვაბიანშია, კარგად დაცული, გიგანების საგვა-

რეულოსი ყოფილა, ამჟამად გუჯეჯიანებისაა;  
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971. 

ბუტიშა მურყამ (2) (იხ. იროდ მურყამ, ბათ 
მურყამ). 

ბუყუნსთუ – მთა (მესტია, იდლიანი, ხაიში),მდ. 
კაკშ ტიბის მარჯვენა მხარე, ქვედა კალ-

თა ტყეა – წიფლნარი. აქა-იქ წიწვნარი, ზემოთ 
კლდეებია და საძოვრები. მეგრელების საზა-

ფხულო საძოვარი მთა;  რომანოზ მუზას ძე 
ჭკადუა, 74 წ. 1970. 

ბუშრე ლაშთხვიარ – სამარხი (მესტია, ფარი), 
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ქართ. „ბუშების სამარხი~, მდებარეობს სოფ-

ლის სამხ.-აღმ. ნაწილში. გადმოცემით, ზაგარ-

ში 7 ძმას უცხოვრია, ბუში ყოფილა მათი გვა-

რი, თუ მეტსახელი. თავად დადეშქელიანს 
ერთ დღეს დაუხოცია და ერთ ორმოში ჩაუყ-

რია;  ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, ნიკოლოზ 
ნარსავიძე, 90 წ. 1965. 

ბუჭუნი კ – ფერდობი (ლენტეხი, ბაბილი, მელუ-

რა), მთა ნალიშშია, სამხ-დასავლ. აყალოიანი 
თიხაა, ვინმე „ბუჭუნის ვაკობი~ ;  ვ. მ. მუსე-

ლიანი, 57 წ. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974. 
ბუჭლუშრ (იხ. ბუჭîლუშა). 
ბუჭშა ლაზგა – უბანი (ლენტეხი, ზ. ჭველფი, ჩო-

ლური), ლეჟ ჭველფში, ზურაბიანების სამო-

სახლო;  დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ. 1978. 
ბუშა ლეფხნჭ – მსხალნარი (მესტია, არცხელი, 

მულახი), ს. არცხელის სამხ-დასავლ. მულხუ-

რას მარცხენა რიყეში, დადვანების მსხალი 
იყო. ლეფხნჭ „საადრეო პანტა მსხალი~;  ნო-

დარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 
ბუშა ტიბ – ხევი (მესტია, არცხელი, მულახი), ს. 

არცხელის სამხ-დასავლ. მულხურას მარცხენა 
კალთაზე, ქვემოთ – ფოთლოვანი, ზემოთ – 
წიწვნარი ტყე, დადვანებისა ყოფილა;  ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 

ბღორრ – სათიბი (მესტია, ლანხვრი, ბეჩო), ს. 
ლანხრის ქვემოთ, სათიბ ნემპრს აკრავს ქვე-

მო მხრიდან, ბუჩქნარია, ადრე სახნავი ადგი-

ლი ყოფილა, შავმიწიანი. ბღორ „შავმიწიანი 
ადგილი~ (?) („ბღორ~ გმი მეშხე ლუერ 
დგილს ხაჟხა);  აკაკი კოსდას ძე გაბულდანი, 
57 წ. 1969. 

ბბშ – საძოვრები (სიდიანარი, ლატალი), ს. სი-

დიანარის ჩრდ., ტიბში, იყოფა :  ჟიბე და ჩუბე 
ბბშ-ად;  ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ. 1973.  

ბლდაშ – საძოვარი (მესტია);  ირინე მელიქიშვი-

ლი, 1961. 
ბლდაჩ – სათიბი, საძოვარი (მესტია, ლაღამი), 

ირინე მელიქიშვილი, 1961. 
ბლდჩ (იხ. ბლდაჩ) ;  დ. ს. გვარლიანი, 24 წ. 1972. 
ბ – სათიბი (მესტია, დავბერი, კალა), ს. დავბე-

რის ჩრდ-აღმ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ. 1971.  

ბლდრ – ტყე, საძოვარი (მესტია, მურყმელი, უშ-

გული), ს. მურყმელის აღმ. ქიშირის მარცხ. 
არყნარი ტყითა და საბალახოებით, ბუ;  ნაპო 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971.  

ბრ[ ე]  ქბ – სადგომი (მესტია, ჩაჟაში, ჩვაბიანი, 

უშგული), ს. ჩაჟშ – ჩვაბიანი. ფიქლისაგან 
აგებული პატარა სადგომი მწყერებისა, მდ. 
ქვიშირის მარჯვენა მხარეზე, დროებითი ნაგე-

ბობაა;  პავლე ბითეს ძე ნიჟარაძე, 43 წ. 1971.  
ბრე ნიც – წყალი (მესტია), ს. ჟაბეშის სამხ-აღმ., 

სიფის აღმ. ტყე შნის ძირში, მოედინება წყა-

ლი – ბარე ნიც, ტყის ძირში მდებარე საძო-

ვარსაც „ბარ~ ჰქვია, ბა არა დგას;  ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971.  

ბრ – საძოვარი (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ტყე 
შნის ძირში, მოედინება წყალი – ბარე ნიც, 
ბა არაა;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971.  

ბდშ – სათიბ-სახნავი (მესტია, ზეგანი, იფარი), ს. 
ზეგანშია, სამანქანო გზის მარცხენა მხარეზე, 
დასახლება ლესლნისკენ;  გუნტერ ილამა-

ზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971. 
ბნარ – უბანი (ლენტეხი, მამი, ჩოლური), მამის 

ჩრდ. აღმ. ხე-ტყის უბანი;  ი. ნ. ჯამბურიძე, 
 59 წ. 1978. 

ბშირ – საძოვრები (ჟახუნდერი). 
ბჷგი – ტყე (მესტია, ფალედი, ღეშდერი – ფარი), 

მდ. ღეშდრჷლას მარჯვენა კალთაზე, ნაჭკო-

რის დასავლ. ლახამულამდე, შერეული ტყით, 
ნასახლარის კვალი ჩანსო, ძველი ნამარხებიაო, 
მსხლის ხეებიცაა;  მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმია-

ნი, 69 წ. 1969. 
ბჷგლ (იხ. ბჷგლ ლიც). 
ბჷგლ ლიც – წყარო (მესტია, არცხელი, მულახი), 

ს. არცხელის სამხ-დასავლ., სათიბ რგი 
ლრესთან, ცივი წყაროა, კარგი;  ნოდარ ნიკო-

ლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 
ბჷდაჩრე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ზ. ლუჰა, 

ფარი), სოფელშია, ბჷდაჩ ცალანის, ნახევრა-

მდე დარჩენილია, „ბჷდაჩელების კოშკი~;  
იერმინე რამზის ძე ცალანი, 68 წ. 1969. 

ბჷზჷნგი – საძოვარი (მესტია, ნაკი), მთა თონღუზ-
ორუნის სამხ., მთა ლედეშდის დასავლ. სა-

ძოვარი ფერდობი, (ოსური ?);  ბითე ისლამის 
ძე ქალდანი, 57 წ. 1969. 

ბჷკრე ლშდა – ღარი (მესტია, სოლი, ლენჯერი), ს. 
სოლის ჩრდ. ღარია წიწვნარ-ფოთლოვან ტყი-

დან, კვარის ჯირკვების ჩამოსაყრელი, 
გჷგბრის ძირიდან;  რ. ა. ხაფთანი, 62 წ. 1972. 

ბჷკრერ – ტყე (მესტია, ფარი), მდ. ლექერი ჭალს 
მარცხენა კალთაზე, ღელე ყერდას ჩრდ. წიწ-

ვნარია უფრო, საკვარე ადგილიაო (მჷხირ 
ხმთქვა, ნამხჷრ ლი), ბიკ[ რ]  „ჯირკვი~ (კვა-

რის);  იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ. 1969. 
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ბჷკრ – ტყე (მესტია, ცალერი, ნაკი), ს. ცალერის 
ჩრდ-აღმ., საძოვარ მუნწლადრის ჩრდ-აღმ. 
მალშთეისგა აჰიესგ, უფრო მეტად წიფლნა-

რია, აქა-იქ ღუმრრ, ბიკ „ჯირკი~ (მჷხრიშ 
ბიკ);  გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ. 1969. 

ბჷლათრე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ისკარი, 
ეცერი), სოფლის ჩრდ.-აღმ., ჩამონგრეულია, 
ბჷლათ გერლიანისაა, ბჷლათ (საკ. სახელი) – 
ბჷლათელების კოშკი;  აკაკი ფაცის ძე აფრასი-

ძე,  
27 წ. 1969. 

ბჷლათრ – უბანი (ისკარი, ეცერი), ისკარ-ის ჩრდ-
აღმ. ნაწილი, დგას ნახევრად ჩამონგრეული 
კოშკი – ბჷლათრე მურყამ;  აკაკი ფაცის ძე 
აფრასიძე, 27 წ. 1969. 

ბჷლდჩი – საძოვარი (მესტია, ცალდაში, მულახი), 
ს. ცალდაშის სამხ. ლეჟ ლახისკენ, ფერდო-

ბი, ფოთლოვანი ტყით;  ჭიჭიკო ბითეს ძე ზუ-

რებიანი, 83 წ. 1971. 
ბჷლრიშ – საძოვარი (იფხი, ლატალი), იფხსა და 

ბალის ქედს შორის;  ე. ი. ნანსყანი, 61 წ. 1973. 
ბჷლშ – სოფელი (ჩოლური), ჩოლურის ს. მდ. 

ჩოლშურის მარჯვენა მხარეზე, ცხოვრობენ 
მუკბანიანები, ერთი ოჯახია ხაბულიანის, ყვე-

ლა სახის ხილი ხარობს, ბაღნარიცაა;  ჟორდან 
ალფეზის ძე მუკბანიანი, 41 წ. 1978. 

ბჷტშ ქან – საძოვარი (ხევრა, ლახამულა), ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ. 1973. 

ბჷღბაშა – უბანი (იელი, იფარი), ხვიბლიანების სა-

გვარეულო თემი, დგას 3 კოშკი.  
ბჷღბაშა მურყმრ – კოშკები (იელი, იფარი), ს. იე-

ლიშია, ხვიბლიანების – გრიშა, პოლისტე და 
გრიგოლ – 3 კოშკი, პოლისტე ხვიბლიანის 
კოშკი დანგრეულია;  იონა ვისიბის ძე სამსია-

ნი, 77 წ. 1972. 
ბჷღბ ნბრულდ – სათიბი (იელი, იფარი), ენგუ-

რის მარცხენა კალთაზეა;  ბჷღბა ალბათ ხვიბ-

ლიანი იყოო, ტყეშია;  იონა ვისიბის ძე სამსია-

ნი, 77 წ. 1972. 
ბჷღშა ნაგთ – სათიბ-საძოვრები (მესტია, ლალ-

ხორი, კალა), ს. ლალხორის ჩრდ., იფრარის 
გზის მარჯვ. და მარცხ. კალთები;  ნინა გიორ-

გის ასული გამყრელიძე, 49 წ. 1971. 
ბჷღ ლეჭმლი – სათიბები (ჩოლური, ჭველიერი), 

ს. ჭველიერის საზაფხულო მთაში, ხაბულიანი 
ბჷღის ყოფილი სათიბები;  ფ. ი მუკბანიანი, 27 
წ. 1974.  

ბჷღ ჴედერშ – სათიბი (ლენტეხი, ფანაგა, ჩო-

ლური);  ს. ფანაგაში. ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. 
მ. გასვიანი, 70 წ. 1978. 

ბჷძშ ჭედ – საძოვარი (მესტია, ლარილარი, ჭუ-

ბერი), ს. ჟბე ლარილარის აღმ. მხარე, ჟიბე 
მარღისა და ჟბე ლარილარის შემაერთებელი 
კედელი დამრეცი, ზემოთ ფოთლოვანის სიხ-

შირე, ქვემოთ აქა-იქ, ბჷძა ქალდანის სახელო-

ბის საძოვარი (ცოცხალია);  ალმაცგირ ისლა-

მის ძე ქალდანი, 65 წ. 1970. 
ბაჴ – გზა (ჟახუნდერი), სათიბი (სასაში), სათიბ-სა-

ხნავი (ქვ. ჭველიერი), ტყე, კლდე (შდიღირი, 
ლახამულა), სათიბ-საძოვარი (ეცერი, ბეჩო), 
ქედი (ფარი), ს. ჟაჴუნდერში, ზიადის მთაში 
გადასასვლელი, ცხენის უნაგირივითაა. 

ბაჴ[ ] რ – სათიბები (ჩოლური, ზ. ჭველიერი), ზე-

და ჭველიერში, მთისკენ, ტყის ზონაში. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ. 1976. 

ბაჴ-ზაგრ –საძოვარი მთა, ზეგანი (მესტია, ეცერი), 
ს. ეცერის სამხ. (დასავლ.) ზეგანი, შიშველი, 
ალპური რელიეფის, „ბაჴ (ზეგანი)“;  აკაკი ნეს-

ტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 
ბაჴჷლდ (2) – საძოვარი, გადასასვლელი (მესტია, 

ნაკი, მაზაში, ხოფური), გზა ს. ხერხვაშიდან 
მოდის ბაჴჷლდში, პირუტყვი გადმოჰყავთ სა-

ძოვრად, მდ. ნაკრას მარცხ. კალთის ქედზეა;  
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ. 1969. 

ბაჴ მოლ – ყანა, სათიბები (ტვიბლედი, ხელედი), 
ს. ტვიბლედშია, ვინმე ბაჴას ყოფილი ახო;  მ. ს. 
ჩანქსელიანი, 24 წ. 1974. 

ბაჴრ – საძოვრები (მესტია), ენგურის მარცხენა 
კალთის ქედი, კილეთის ქედამდე ადის ენგუ-

რიდან, ს. შდიღირის პირდაპირაა, წიწვნარ 
ფოთლოვანი ქედია;  გელა ფუთეს ძე ჭკადუა,  
64 წ. 1969.  

ბაჴრ (3) – სათიბ-საძოვარი (ჭველიერი, ჩოლური), 
კლდე (ადიში, იფარი). 

ბაჴრ– კლდე (მესტია), ს. ჰადიშის ჩრდ-აღმ., თეთ-

ნულდის სამხ. კალთის კლდე, იმის იქეთ 
თეთნულდია;  მანი ლევანის ასული პირველი, 
50 წ. 1971. 

ბაჴრიშ გორგ – ქედი (ლახამულა). 
ბაჴრიშ თხიმ – მწვერვალი (მესტია, ლახამულა). 
ბაჴრიშ ტიბრა – ღელე (მესტია, ლახამულა), ენ-

გურის მარცხენა შენაკადი, მოედინება მთა კი-

ლეთიდან (ბაჴის ქედიდან);  გელა ფუთეს ძე 
ჭკადუა, 64 წ. 1969.  

ბაჴშ – საძოვარი (ლენტეხი, ბავარი, ხელედი), ბა-

ვარის მთა თეკრაშში, გადასვლელია მეორე 
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მთაში;  შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ. 1976.  
ბაჴშ ზაგრ – ზეგანი (მესტია, ეცერი, ცხუმარი), 

ზეგანი, არის ტბაც, დაახლ. სიგრძის, სიღრმე 
დაახლ. 1მ., ვაკე ადგილია. (იხ. რუკა 100 000 
1962 წ.) სოფლის სამხ.;  ჩხეტიან ემუზას ძე 
ჩხეტიანი, 47 წ. 1969.  

ბაჴშ თანღი – გადასასვლელი (მესტია, ბეჩო), მთა 
ბაჴზე გადასასვლელი, უღელტეხილი, ს. 

ტებიშის თავზე ს. ეცერისკენა გადასასვლე-

ლი, ზღვის დონიდან დაახლ. 2424 მ. რელიე-

ფის მიხედვით;  რომანოზ სიმონის ძე არ-

ღვლიანი, 62 წ. 1969. 
ბაჴშ პერევალ (იხ. ბაჴშ თანღი).ბბლნშ – ტყე 

(მესტია), ჰაწვალდის ჩრდ. ფერდობი, წიწვნა-

რი ტყით;  ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 
1972.  

 

 
გ 

 

გაბედნ – სათიბი (იელი, იფარი), ენგურის ხეობის 
მარცხენა კალთაზეა, მთა ლაჴშშია, სახელი 
და გვარი ასეთი ამჟამად არაა;  იონა ვისიბის 
ძე სამსიანი, 77 წ. 

გაბედნი – ყანა (ლენტეხი, მამი, ჩოლური), ს. მამ-

ში. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978.  
გაბედნ დაბ (იხ. გაბედნი).  
გაბელნი – ყანა (მესტია, ბარში, ეცერი), გზა 

ნეჯდრს აკრავს ჩრდ., სოფლის ჩრდ.-აღმ.;  
შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ. 1969.  

გაბილოშა მოლ – საძოვარი (ლენტეხი, წიფლაკა-

კია, ხოფური), ს. წიფლაკაკიაში, უწინ სახნავი 
იყო, ლიპარტელიანების ყოფილი ახო;  მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ. 1976.  

გაბილოშერ – უბანი (ლენტეხი, კახურა), ს. კახუ-

რაში, ტვილდიანების ერთ-ერთი საგვ.;  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974.  

გაბიშა – მოსახლეობა (მესტია, ლეხთაგი), ლეხ-

თაგშია, ჩართოლანების საგვარეულო თემის 
ერთ-ერთი შტო, კოშკი (?), გაბი (საკ. სახ.);  თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 1972.  
გაბიშა მოლ[ ] რ – ყანები (ლენტეხი, ლაღარვაში, 

რცხმელური), ს. ლაღარვაშშია, ლიპარტელია-

ნების საგვარეულო;  გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976.  
გაბიშა ნაკ – სახნავი (ლენტეხი), ს. ყვედრეშშია, 

ლიპარტელიანი გაბის ყოფილი ყანა;  ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ. 1974.  

გაბიშერ – უბანი (მესტია, ლალხორი, ხაიში);  რე-

ვაზ პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ. 1970.  
გაბიშერლ – უბანი (ყვედრეში, რცხმელური), ს. 

ყვედრეშშია, ლიპარტელიანების საგვარეულო 
თემი;  დ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ. 1974.  

გაბინი – ყანები (ლენტეხი, შტვილი, ჩოლური), 
შტვილშია, არავინ ცხოვრობს;  თ. დ. ხაბული-

ანი, 48 წ. 1978.  
გაბირ (იხ. გაბიშერ).  

გაბინი – ყანა (ლენტეხი, საყდარი-შტვილი, ჩო-

ლური), ს. საყდარსა და შტვილს შორისაა, 
იყოფა ორად:  ერთი ნაწილია შტვილისა, მეო-

რე საყდრის;  მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ. 1978.  
გაბლოშა მოლ– ყანა (ლენტეხი, მაზაში, ხოფური), 

ს. მაზაშშია, ლიპარტელიანების საგვარეულო-

სი უნდა ყოფილიყო;  შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 
წ. 1976.  

გაბოლნი – საძოვარი (მესტია, ისკარი, ეცერი), სა-

ძოვარ ლაღეშგალრს აკრავს სამხ.-აღმ., სათიბ 
ტასლერ-ის სამხ.;  ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 
87 წ. 1969.  

გაბოშა – უბანი (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), ს. 
შგედში, ცხოვრობს ერთი ოჯახი, ზურაბიანე-

ლების საგვარეულო;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976.  
გაბოშაჲნი – ყანა (მესტია, ლალხორი, კალა), ს. 

ლალხორის ჩრდ-აღმ. დასახლების თავში, გა-

ბოშა – დადვანების საგვარეულო;  ნინა გიორ-

გის სული გამყრელიძე, 49 წ. 1971.  
გაბოშერ – უბანი (ლენტეხი, ყარიში), ს. ყარიში, 

ლიპარტელიანების საგვ. თემი;  დ. ი. ლიპარ-

ტელიანი, 33 წ. 1974.  
გაბოშერა (იხ. გაბოშერლ).  
გაბოშერლ – უბანი (დ. ლენტეხი), ლიპარტელი-

ანთა გვარის ერთ-ერთი თემი, ცხოვრობენ 
ლენტეხში;  ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 1974.  

გაბოშჲერ (იხ. გაბოშა).  
გაბოჩი მოლ – სათიბი (ყვედრეში, რცხმელური), ს. 

ყვედრეშშია, ადრე სახნავი ყოფილა;  ლიპარ-

ტელიანი გაბოს ყოფილი ახო;  ჯ. პ. ლიპარტე-

ლიანი, 30 წ. 1974.  
გაბრნი (2) – საძოვარი, ტყე (მესტია, ლეზგარა, 

ცხუმარი), ტყე (ფალედი, ფარი), ს. ლეზგარას 
ჩრდ. (მდ. ენგურისკენ);  მჷკა ამაიზის ძე ქალ-

დანი, 61 წ. 1969.  
გაბრნი – სათიბ-საძოვარი (მაცხვარიში, ლატალი), 
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ლაჰლა ჭალაჲს მარჯვენა მხარეზე;  გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ. 1973.  

გაბუტი მოლ – სახნავ-საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში;  გაბუტ ონიანის ნაახოვარი.  

გაბუშრ – გზა (მესტია, ებუდი, ეცერი), გზა ს. 
ლანჴრიდან ს. ჰებუდამდე ძველი სამარხი-

ლო გზა, ორივე მხარეზე ყორეა (ჴილა) გაკე-

თებული;  გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 
36 წ. 1969.  

გაბნილ – საძოვარი (მესტია, ქვ. ლუჰა, ფარი), 
ტვიბის მარცხენა კალთაზე, ყანა ქინჩილდის 
აღმოსავლეთით, გორვებიანია;  სიმონ თოსდა-

ნის ძე ცალანი, 57 წ. 1969.  
გაგლშ – ყანა (მესტია, ღვებრა, მულახი), ს. ღვებ-

რას სამხ-აღმ., ტიბის მარცხენა მხარეზე ფერ-

დობია, გვერდებზე წყლები ჩამოუდის, მაგრამ 
ლალიც არაა;  ალექსანდრე მახარობლის ძე 
მარგიანი, 83 წ. 1971.  

გაგნლ – საძოვარი (ღობი, ჩიხარეში), ღობის მთი-

დან გადასასვლელი რაჭისკენ.  
გაგუშა სარაგ (იხ. ლეჟ სარაგ).  
გაგუშა ცხიკ – ტყე (მესტია, ჩვაბიანი, მულახი), ს. 

ჩვაბიანის სამხ-დასავლ. ჲერხა შუკ-ს ქვე-

მოთ, წიწვნარი ტყეა, გაგუშა ქალდანის ყოფი-

ლა;  სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971.  
გაგნ ნსკინ – წყლის კიდე (ჰეშკილი, ლენჯე-

რი), ს. ჰეშკილშია, მდ. ჲელლჷრაზე გადამხტა-

რა ვინმე მონადირე გაგნ;  ვახტანგ გრამიტო-

ნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  
გაგ მოლრ– სათიბები (ნასახლ. სგობულდი, ლა-

ტალი), ნასახლარ სგობულშია, ტყეშია, ჭაობი-

ანი;  მ. დ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973.  
გაგნი (იხ. გაგნირ).  
გაგნირ – ყანები (მესტია, ღვებრა, მულახი), ს. 

ღვებრას დასახლ. ქვემოთ;  ალექსანდრე მახა-

რობლის ძე მარგიანი, 83 წ. 1971.  
გადაბნარი – სახნავი (ლენტეხი, ხოფური), მ. ჩიქო-

ვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. 
IX, თბ., 1939.  

გაზიშ ნამოლ– ტყე (მესტია, შდუღირი, ლახამუ-

ლა), ს. შდჷღირის პირდაპირ მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარეზე, ლჷცმჷწარის მარჯვნივ, 
ბაჴრსა და ლჷცმჷნწარის შუა. ტყეა, დამრეცი 
კალთებით, გაზუ ჭკადუას ქოდმოლა ობელ 
ზურალს, იქ ცხოვრობდაო, ნასახლარია, ქვის 
ხერგი ამჟამადაც ამჩნევია, მოვაკო ადგილია 
პატარაა;  მარო ფულას ძე ჭკადუა, 1970.  

გაიოზი ლჭემა – სათიბი (ლენტეხი, ზ. ბავარი, ხე-

ლედი), ს. ზედა ბავარის მთა მაცხვარიშში:  გა-

იოზ ავალიანის სახელობის ყოფილი ახო.  
გაკანი – ყანა (ლენტეხი, ყარიში), ს. ყარიშშია, ქვე-

მო მხარეში ნიგვზნარია;  დ. ი. ლიპარტელია-

ნი, 33 წ. 1974.  
გაკანირ (იხ. გაკანი) – ყანა (მდ. ჩოლშურას მარ-

ცხენა ნიგვზის ხეები დგას;  ჯ. რ. მეშველიანი, 
50 წ. 1974.  

გაკრ – საკულტო ადგილი (ლენტეხი, მამი, ჩო-

ლური), ს. მამშია, ნიგვზნარი;  ბ. გ. ბაბლუანი, 
73. 1978.  

გალდშ – ტურბაზის მიდამოები (დ. მესტია), 
მულხურასა და მესტია-ჭალჲს შუა, სათიბ-სა-

ხნავები, ტურბაზის ტერიტორია.  
გალფხნშა მურყამ (იხ. თეკლი მურყამ). 
გალფხნ სარგ – წყარო (ლენტეხი, ჭველიერი, 

ჩოლური), მდ. ლაშხრის მარჯვ. წყაროა, გა-

ლფხანის სახელის მიხედვით (გვარად გარდა-

ფხაძე). ლენტეხისა და ჩოლურის საზრვარზე;  
მესტორ ესტატეს ძე ლიპარტელიანი, 80 წ. 
1974.  

გალშა – უბანი (მესტია, ლანჩვალი), ლანჩვალშია, 
სგიმირში, რატიანების საგვარეულო თემის 
ერთ-ერთი შტო. კოშკი (?). გალა (საკ. სახ.);  
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972.  

გალჲნილ – ყანა (მესტია, არცხელი, მულახი), ს. 
არცხელის დასახლების ჩრდ-დასავლ. ვაკე-
ფერდობიანია, გვერდით ბუჩქნარებია;  ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971.  

გალშ – სამოსახლო, სახნავი (მესტია, დოლასვი-

ფი, ბეჩო), მდ. დოლრას მარჯვენა მხარეზე, 
ცხოვრობს 4 ოჯახი, ჩრდ.-დასავლ, ესაზღვრე-

ბა ლჰინკრიშ ტიბ;  ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშ-

ხვანი, 54 წ. 1969.  
განგლრ – საძოვარი (მესტია, კიჩხულდაში, ნაკი), 

ს. კიჩხჷლდშის დასავლ. (ჩრდ-დასავლ.), სა-

თიბ ქაქნის ჩრდ. აკრავს. ნახნავი ა. ამჟა-

მად ეკალნარია (გენ დგი ლი, ჩუქა კოჯ ხარ, 
ვერ დჷთხალდგარ ხზ);  თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969.  

განზნი – საძოვარი (მაცხვარიში, ლატალი), ლაჰ-

ლა ჭალჲს მარჯვენა კალთაზე;  გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ.1973.  

განშუკარ – გზა (ლენტეხი), მთა მურყამისკენა 
გზა, ფერდობზეა, განით;  მ. ვ. ონიანი,  
41 წ. 1974.  

განრ – გზა (წანაში, ხელედი), ს. წანაშის მთისკენა 
გზა, ზაგრიდან, იყოფა შემდეგ ღობურისკენა 
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და ედიშისკენა;  ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ. 
1974.  

გაჲ-დაბნრ – ტყე (ლევშერი), ს. ლევშერშია, წიფ-

ლის ტყე – დიდ ვაკობზე;  ა. ზ. ბაბლუანი,  
43 წ. 1974.  

გარბალეშ – ყანა (ლენტეხი, დურაში, ჩოლური), კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

გარდა ნაკ – საბალახო, ტყე (მესტია, ლახამულა), ჟ. 
ლახმჷლ-ის ჩრდ-აღმ. ჭყირ რისა და 
ლადლჷნშ ლჷცემ შორის მუხნარი ტყითაც, 
საერთოდ, – შერეული ტყით, საბალახოც ურე-

ვია, ჩუ ლჷცხკე ლი. მომრგვალო ვაკე ადგი-

ლია, (ნაკ კჷრტი ლი);  კოწი იოსეს ძე კვანჭია-

ნი, 55 წ. 1969.  
გარმაჭ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ფარი), ღელე 

ტიბის მარცხენა კალთაზე, ხრიოკი და მწირი 
ადგილია. ს. ფარსა და ზაგრს შორის, სათიბ 
წიფრის ჩრდ. მხარე;  იურა გურმაჩის ძე რე-

ზესიძე, 24 წ. 1969.  
გარმაჭ – საძოვარი (მესტია, ფარი), მდებარეობს ქა-

შუეთსა და ზაგარს შორის, ხრიოკი ადგილია. 
ზაფხულში ეს ადგილი ძალიან ჰგავს გამხდა-

რი პირუტყვის გვერდებს, სვან. „ლუგრმჭე~ 
ნიშნავს „გაძვალტყავებულს~;  ვახტანგ ჟემუ-

ზას ძე ნარსავიჯე, 86 წ. 1965. 
გარხნშ – ტყე (ჟაბეში, მულახი), მდ. წანრჷლას 

მარჯვენა კალთაზე, ლკჩხრი ბჩის მეზობ-

ლად მდებარე ქვიანი ტყე;  ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ. 1971.  

გარრ – საძოვარი (მესტია, ნასახლ. ჯუხლნი, 
ნაკი), ნასახლარ ჯუხლნის სამხ-დასავლ. 
წიფლაშრის სერის ჩრდ-დასავლ. ღაროებივი-

თაა რელიეფი, მოედინება წყლები, გრ „ხის 
საწნახელი საქონლისათვის წყლის დასალევი-

ნებელი~;  ვასილი ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 
1969.  

გარ ნაშდუღ – გზა (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ს. 
ჟაბეშის აღმ., წანრჷლას მარჯვ. კალთაზე, წანა-

რისკენა გზაზეა, ვინმე ბალყარელის ნასაფლა-

ვებიაო დიდი ქვის ძირში. საფლავზე წვრილი 
ქვების გორაა მიმავალთა მიერ მიყრილი, ხო-

ლა ლაქუნუ ჯარ გარაგარას მაცხოვრის ეკლე-

სია გაუძარცავს და სოფელი იქ დაწევია და ჩა-

უქოლავთ;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 
1971.  

გაუ – ღელე (მესტია, გვალდერი, ეცერი), წესლიშ 
ტიბ-ს ესაზღვრება აღმ. მხრიდან. (ქჷრაფ 
დგი ლი) კლდიანია (ქარაფიანი), წყალი 

გადმოდის კლდეზე, გაუ (საკ. სახ.);  ემუზა 
დავითის ძე ჩხვიმიანი, 91 წ. 1969.  

გაულდ ნლგმ – საძოვარი (მესტია, ზარდლაში, 
მულახი), ტიბერის ხეობის მარცხენა კალთა-

ზე, ფერდობია, ბალახიანია, მხოლოდ გზა არ 
გადის და არც საქონლის საბალახოა, ჟამიანო-

ბის დროს გახიზნული იყოო ვინმე გაუ;  პავ-

ლე ბითეს ძე ზურაბიანი, 83 წ. 1971.  
გაუშ მუ[ რ] ყმრ – კოშკები (2) (მესტია, ჩაჟაში, 

უშგული), ს. ჩაჟაშის ეცხეფყში, ორი კოშკია 
ერთმანეთზე მიდგმული, კარგადაა შენახული, 
ნიჟარაძეებისა სოგრატისა და კალისა, გაუანთ 
(ნიჟარაძეები) კოშკები;  ღუტა ნიკოს ძე ნიჟა-

რაძე, 24 წ. 1971.  
გაუშნი – ყანა (მესტია, მურყმელი, უშგული), ს. 

მურყმელის ჩრდ-ით. ვინმე გაუს სახელობისა;  
მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 1971.  

გაურ (2) – ტყე (მესტია, ზაგარი, დაკრი), ს. 
ზაგრის სამხ-აღმ., სათიბ დავბერის აღმ. მდ. 
ჴჷნიმდე, გზა ნაჭკორას ზემოთ, მრავლადაა 
წვრილი მუხნარის ტყე, თხილნარი;  გაიანე კა-

მუთის ძე ცინდელიანი, 50 წ. 1969.  
გაურ (იხ. დკრ).  
გაყულდ – სათიბი (მესტია, იელი, იფარი), იელი-

შია სამხ-დასავლ. საზღვარია იელისა და ლენ-

ჯერისა;  რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 1972.  
გაყულდაშ – საძოვრები (მელე, ჩიხარეში), ს. მელე-

ში. სამად იყოფა ჟიბე, ჩუბე და ნესგშ, გაყ 
„ჭის მაგვარი~ რამ, საიდანაც წყალს იღებენ.  

გაყლ – წყარო (მებეცი, ჟახუნდერი), ს. მებეცში, 
წყაროს წყალია შემოკავებული ამჟამად არაა, 
დასალევია კარგი;  გრიგოლ ბექურბის ძე ონი-

ანი, 50 წ. 1980.  
გაყ – სათიბი (მესტია), ს. ჟაბეშის აღმ., დასახლე-

ბის აღმ. მოსაზღვრე სათიბები, დლტნისა 
დასახლებას შორის;  ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახი-

ანი, 20 წ. 1971. 
გაყ – წყარო (მესტია), წყაროს წყალი ს. ჟაბეშის 

დასახლების სამხ-აღმ. ივანე კახიანის ეზოს 
წყალია, რომლიდანაც სარგებლობენ სხვებიც 
სამეზობლოში;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 
წ. 1971. 

გაყ – წყარო, ს. ახალშენშია, ნაკა დაბის ძირში;  მ. 
ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974.  

გაყ (5)– წყარო (ლენტეხი, სასაში, ჟახუნდერი, 
ახალშენი,) (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ყანა 
(წვირმი, იფარი), სათიბი (ჟაბეში, მულახი), ს. 
სასაში, დასახლება ლჷგილჯშია, პატარა წყა-
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როს უწოდებენ „გაყ~;  მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974.  
გაყე დაბ – სახნავი (შგედი, ჩიხარეში), ს. შგედში 

გაყ მიწიდან ამოსული წყალი, წყარო;  ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ. 1976.  

გაყე ნიც – წყარო (ლენტეხი, ჩუკული, ჟახუნდე-

რი), ჟიბე ჩუკულშია, რიყეში, გაყ ;  ნუნუ და-

დაშის ასული გულბიანი, 24 წ. 1976.  
გაყილარ – სათიბი (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), 

ს. შგედი, ჩავარდნილი;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976.  
გაყირ (იხ. გაყ)– ყანა (მესტია, წვირმი), ს. 

წვირმის დასავლ. ნაწილი, ჩობანის დასახლე-

ბაში;  შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ. 1971.  
გაყ-ჩუქნ – სათიბი (ნაცული, ჩიხარეში), ს. ნა-

ცულში, ჭის მაგვარია გაკეთებული და მის 
ქვემო ადგილები, გაყ „ჭა~ (?) პატარა.  

გაყ ნიც – წყარო (მესტია, წვირმი, იფარი), ს. 
წვირმის დასავლ. მხარეში, ჩობანის დასახლე-

ბაშია, მოედინება წყაროს წყალი;  შალვა სა-

რდიონის ძე ფანგანი, 60 წ. 1971.  
გაშკფი ნაგამ – სათიბ-საძოვარი (ყვედრეში, 

რცხმელური), ს. ყვედრეშშია, წყლის (შხი 
ღელჲს მარცხ. სანაპიროზე დათვის შესაშინე-

ბელი ყოფილა აგებული, გაშკფ „საფრთხობე-

ლა~, წისქვილის ბორბალივითაა გაკეთებული, 
რომელსაც მკლავის მაგვარი უკეთაა, მობრუ-

ნების დროს ხვდება რაიმე სპეც. გაკეთებულ 
საგანს და ხმას გააქვს, რითაც აშინებენ…);  ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ. 1974.  

გაჭრილ (2) (იხ. სამანქანო შუკ, მანქანშ შუკ).  
გახაკ მოლარ – ახო (ლენტეხი, თეკალი, ჩოლუ-

რი), ს. თეკალის სამხ. აღმ. ვინმე გახაკის სა-

კარტოფილე;  ი. მ. გარდაფხაძე, 62 წ. ნ. მ. ბაბ-

ლუანი, 66 წ. 1978.  
გახში[ შ]  შუკ – გზა (კაერი, ლენჯერი), ს. კაერი-

დან მთისკენა გზა;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973.  
გახშ – ტყე (კაერი, ლენჯერი), ს. კაერის ჩრდ. წიწ-

ვიანი ტყე, ბორცვიანი, დამრეცი რელიეფით;  
დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973.  

გახშ (2) – ტყე, საძოვარი (მესტია, სოლი, კაერი, 
ლენჯერი), ს. სოლის ჩრდ-აღმ., ტიბრის 
მარცხენა კალთა, შერეული ტყეა და შიგადა-

შიგ საძოვარიც, (გახ „მოლიპული ადგილი~);  
რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972.  

გაჰნრ – ტყე (მესტია, ფარი), ჯგჷრგ ზაგრიშის გა-

გრძელებაზე, საძოვარ ჯოლერის ჩრდ.-აღმ. 
მუხნარი ტყეა საძოვარ ჴელერის ჩრდ-ით;  
იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ. 1969.  

გეგაშა – უბანი (წანაში, ხელედი), წანაშში მცხოვ-

რები ლიპარტელიანების საგვ. ერთ-ერთი თე-

მი.  
გეგე ნალდაბ – საძოვარი (მესტია, ლახამულა), ენ-

გურის მარცხენა მხარეზე, შგედში, საძოვარ 
რობის დასავლ. ადრე სახნავი ყოფილა ვინმე 
გეგესი;  კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ. 1969.  

გეგედნი – სათიბი (მესტია, ნაკრა, ნაკი), ნაკრას 
მარცხენა კალთაზე. სათიბ თეკერშია, ვინმე 
გეგეს სათიბი იქნებოდაო (?);  ვასილ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 58 წ. 1969.  

გეგილდ – სათიბი (მესტია, ლაბსყალდი, ცხუმა-

რი), ს. ლაბსყალდის აღმ., სათიბებს – 
კურცხნისა და ყამნის ქვემოთ, მდ. ენგურის-

კენ, გეგილდ (საკ. სახ.);  ბასილო თავას ძე გუ-

გუსიანი, 57 წ. 1969.  
გეგიშერ – უბანი (ლენტეხი, კახურა), ს. კახურაში 

ტვილდიანების საგვ. თემი. ჯ. ა. ლიპარტელი-

ანი, 37 წ. 1974.  
გეგნარრ – საძოვარი (მესტია, ხერვაში, ნაკი), ს. 

ხერვაშშია, საძოვარ ურიდნიკიშ ნადგარ-ის 
ჩრდ. მათ შორის ტყეა მუხნარი, აქა-იქ ნაძვე-

ბიცაა;  დავით დუდარუყის ძე ანსიანი, 51 წ. 
1969.  

გეგნრ (2) (იხ. გეგნარრ – ხერვაში, ნაკი;  გეგნრ 
– ღვებალდი, ცხუმარი).  

გეგნრიშ ლიც – წყარო (მესტია, ღვებალდი, ცხუ-

მარი), საძოვარ გეგნრ-ის მიდამოებში, ჩამო-

დის წყაროს წყალი, გეგნრის წყალი;  აკაკი 
კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ. 1969.  

გეგოდნი – ყანა (მესტია, სვიფი, ფარი), დასახლ. 
უბან სიფის აღმ., ყანა მანძშ-ის დასავლ. ია-

სონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ. 1969.  
გეგსნობ ნაკრ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, და-

ვბერი, კალა), ს. დავბერის ჩრდ-აღმ., ენგურის 
მარჯვენა კალთაზე, ვაკე ადგილებია, ტყე – 
არყნარით;  ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ. 1971.  

გეგშა ლრა – უბანი (ლენტეხი, თეკალი, ჩოლური), 
ს. თეკალში, გეგისიანთი სათიბებ;  ი. გ. 
გარდაფხაძე, 62 წ. ნ. მ. გარდაფხაძე, 66 წ. 1978.  

გეგნშა ლრე – სათიბი (მესტია, ადიში, იფარი), ს. 
ჰადიშის აღმ. ჰადიშჷრას მარჯვ. კალთაზე. გე-

განელების ყოფილა – გეგნ ავალიანისა. სოფ-

რო გიორგის ძე ავალიანი, 60 წ. 1971.  
გეგნშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ლაღამი), ს. ლა-

ღამშია, გვარლიანების საგვარეულო კოშკი, 
მთლიანია, ამჟამად არჩილ გვარლიანის კოშ-

კი; . გ. ი. ფალიანი, 1972.  
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გეგნშა ცხეკ – ტყე (მესტია, ლაღამი), ს. ლაღამის 
ჩრდ., მუხნარი ტყეა, გეგან გვარლიანის ყოფი-

ლი ტყე;  გ. ი. ფალიანი, 38 წ. 1972.  
გეგ ლრლ – სათიბები (ახალშენი, ჩიხარეში), ს. 

ჩიხარეშში, ახალშენის უბანში, გეგი ნემსაძის 
სახელობის (სათიბები);  ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 
1981.  

გეგ მლჷლდ – საძოვარი, ტყე (მესტია, იელი, 
იფარი), იელის აღმ., ტყეშია, გეგი ხვიბლიანის 
ყოფილა;  რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 1972.  

გეგ ნალჯემ – ყანა (კვანჭიანარი, ლატალი), ს. 
კვანჭიანარშია, ნაკარის ყანებშია, გეგი გირ-

გვლიანის ყოფილი ყანა, (ნალჯემ „საზომი 
ერთეული, უდრის 700 კვ. მ.);  შ. ნ. კვანჭიანი, 
49 წ. 1973.  

გეგჲ ლროლ (იხ. გეგ ლრლ) – სათიბი, ს. 
ახალშენის ჩრდ-აღმ. ვინმე გეგისა;  მ. ლ. ნემ-

საძე, 40 წ. 1974.  
გეგშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ხალდე, კა-

ლა), ს. ჴალდეშია, ჩოფლიანების საგვარეუ-

ლოს კოშკი;  ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 
1971.  

გეგინი – ყანა (მესტია, ჩვაბიანი, მულახი), ს. 
ჩვაბიანშია, სამანქანო გზის ქვემოთ. ალბათ 
გამყიდველის სახლი იყო გეგი და იქიდანო;  
არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 1971.  

გედიშერ [ მ] ურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ისკარი, 
ეცერი), სოფლის აღმ. გედიშერ-ის ნაკოშკარია, 
(ამჟამად დანგრეულია), „გედიაანთ კოშკი~;  
აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე, 27 წ. 1969.  

გეზულდნ ი – ყანა (მესტია, კიჩხულდაში, ნაკი), ს. 
კიჩხჷლდშ-ს ქვემოთ, ყანა პოშეშის თავზე;  
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969.  

გეთაშა (იხ. გეთაშინი).  
გეთაშინი – უბანი (მესტია, წვირმი, იფარი), ს. 

წვირმის სამხ-დასავლ. ზედა ჩობანში ყოფილა 
ვინმე გეთაელები, ამოწყვეტილან და სახელი-

ღაა შემორჩენილი, ამჟამად თამლიანები ცხოვ-

რობენ;  შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ. 
1971.  

გელაშა – უბანი (იენაში, ლატალი), ს. იენაშში, 
ლეშგრუნის უბანში ჩარკვიანების საგვარე-

ულო თემი, 3 ოჯახია, დგას 2 კოშკი, მათივე 
საგავრეულოსი – გელაშა მურყმლ;  ილიკო 
გრიგოლის ძე ფარჯიანი, 49 წ. 1973.  

გელაშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ბოგრეში, 
იფარი), ს. ბოგრეშში იყო, გელა ქურდიანის სა-

გვარეულოსი ყოფილა, დანგრეულია, ძირიღაა 

ენგურის მარჯვ. სანაპიროზე;  კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ. 1971.  

გელაშა მურყმლ (2) – კოშკები (იენაში, ლატა-

ლი), ს. იენაშშია, ჩარკვიანების საგვარეულოს 
კოშკი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ. 1973.  

გელაშერ (იხ. სუმაშერ – დიზი).  
გელახსანიშ ნამოლ – საძოვარი (მესტია, ლანხვრი, 

ბეჩო), სამანქანო გზის ზემოთ, თხერემ 
ჴარჴჷლდს ესაზღვრება ჩრდ-აღმ. მხრიდან, ს. 
ლანხრის ჩრდ.-დასავლ. ვინმე „გელახსანის 
(საკ. სახ.) ნაკაფი~;  აკაკი ანდრიას ძე გაბულ-

დანი, 57 წ. 1969.  
გელდნირ – ყანა (მესტია, ლეხთაგი), პატარა მი-

წის ნაკვეთი, მესერითაა შემოვაკებული ლეხ-

თაგში;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972.  
გელდნი – ყანა (ლემსია, ლენჯერი), ს. ლემსიაშია, 

სამანქანო გზის ქვემოთ, ამ გვარის არავინაა, 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ. 1972.  

გელოშა დაბ – სათიბები (ლენტეხი, ყარიში), ს. ყა-

რიშშია, ლიპარტელიანების საგვ. ყოფილი სა-

თიბები, დგას მსხლები;  დ. ი. ლიპარტელიანი, 
33 წ. 1974.  

გელოშა ვიცხრ (იხ. გელოშა დაბ).  
გელოშა მოლ – საძოვარი (დ. ლენტეხი), მდ. ჩოლ-

შურას მარცხ. მხარეზე. ლიპარტელიანების 
საგვ. ყოფილი ყანა;  ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ. 
1974.  

გელოშერლ – უბანი (ლენტეხი, ქვ. ლექსურა), ს. 
ქვ. ლექსურაშია, ლიპარტელიანების საგვარე-

ულოს ერთ-ერთი თემი;  კ. ე. ფურელიანი, 34 
წ. 1974.  

გელნი – სახნავი (მესტია, ღვებალდი, ცხუმარი), ს. 
ღებალდს აღმ., გიჭშალდს მოსდევს;  აკაკი 
კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ. 1969.  

გელნიშ ფაფალ – გორაკი (ღვებალდი, ცხუმარი), 
ღვებალდის აღმ. სახნავ გელასთან. 

გელშ ქორულდ – ნასახლარი (მესტია, ბაგვდანა-

რი, ბეჩო), ს. ბაგდანრის თავზე (ჩრდ.) დგას 
ერთი ქვის სახლი შემოვაკებულია მესერით, 
არის საძოვარიც, ეკუთვნოდა გელა კვიციანს, 
გელშ ქორულდ „სახლი გელასი~;  ივანე ვამა-

ნას ძე კვიციანი, 81 წ. 1969. 
გელშ ქორჷლდ (იხ. გელშ ქორულდ).  
გემზ მურყამ (იხ. ბაძუშა მურყამ).  
გერბში ჯგჷრგ – ნასაყდრალი (ლატალი), ლჰლა 

ჭალჲს საძოვარ გერბშ-ში, არის ნასაყდრა-

ლიცა და ნასახლარის ნიშნები;  გ. გ. გირგვლი-

ანი, 35 წ. 1973.  
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გერბშ – საძოვარი (ლატალი), ლჰლა ჭალჲს ორი-

ვე მხარეზე, იყოფა ეჩხე და ამხე გერბშ-ად. ნა-

სახლარებია, არის ნაეკლესიარიც – გერბში 
ჯგჷრგ;  გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ. 1973.  

გერგილდშიშ ლახ – მთა (მესტია, ნაკი), მწვერ-

ვალ გერგილდშ-ის კალთები, მდ. ნაკრას 
მარჯვ. წვრილფეხა საქონლის საძოვრებია;  ვა-

სილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969.  
გერგილდშ ტიბრა – ღელე (მესტია, ნაკი), მდ. 

ნაკრას მარჯვენა შენაკადი, მომდინარე მთა 
გერგილდშ-იდან, პატარაა;  ვასილ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 57 წ. 1969.  

გერგილდშ – მწვერვალი (მესტია, ნაკი), მდ. ნა-

კრის მარჯვენა კალთაზე, რომლის სიმაღლეა 
3262 მ. (1:  100000), მწვერვალ შტავლერსა და 
გირკშერს შორის, ვინმე გერგილდის 
ლთხარ ლჷმრ;  ვასილ ბურნაყის ძე ქალდა-

ნი, 57 წ. 1969.  
გერგილდშიშ ლახ (იხ. გერგილდშიშ ლახ).  
გერგიშნი – ყანა (ნაცული, ჩიხარეში), ს. ნაცულ-

ში;  გერგი ბაკურაძის სახელობის.  
გერგშერ (2) – უბანი (ლენტეხი, კახურა, ბაბილი), 

ს. კახურაში, ქურასბედიანების საგვ. თემი;  ჯ. 
ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974.  

გერდაშერა – მდინარე (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), 
მდ. ხაიშურას ერთ-ერთი მთავარი მარცხ. შე-

ნაკადი, მოედინება მთა კვეტ-იდან და 
ედრჷლას უერთდება ს. ქვედა ვედში. გერ-

დშალ ხაცხიპხ კოჯრ ეჩხენ-ამხენ (გერდ 
„მრგვალი, შემორკალებული – რკალი~. შდრ. 
გჷრდი „მრგვალი რამ~);  უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ. 1970.  

გერდაშერშ ბოგ– ხიდი (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), 
ოჯიშ ხინჯი, ჩვაბე ვედშია, ხიდი მდ. გერდა-

შერაზე, სახერხს ზემოთ, 1932 წ. რუქაზეა აღ-

ნიშნული ოჯი, ოჯი სუკი (ა. ჯავახიშვილის 
ხემძღვანელობით შედგენილი);  უმარ როზა-

ნის ძე ჭკადუა, 56 წ. 1970.  
გერდაშერშ ლხერხრ (იხ. ლხერხრ).  
გერდაშერშ რიყ – რიყე (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), 

გერდაშერასა და ედრჷლას შესართავის 
მარცხ. ვაკე ადგილი, რიყი;  გაბრიელ ბექნუს 
ძე ჭკადუა, 92 წ. 1970.  

გერდაშერშ ტიბ – ხევი (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), 
მდ. გერდაშერას ტყიანი და ციცაბოკალთებია-

ნი ხეობა. გერდ-შალ ხაცხიპხ ეცხენ-ამხენ 
კოჯრ. (გერდ „შემორკალებული, რკალი~);  
უმარ რომანოზის ძე ჭკადუა, 56 წ. 1970.  

გერდაშერშ შუკ (იხ. მშინშ შუკ).  
გერდაშერშ ჩბე ტიბ – ხევი (მესტია, ქვ. ვედი, 

ხაიში), მდ. გერდაშერას მარცხ. კალთა სა-

ცხოვრის ჟიბე ედისკენ, რომელშიც შედის 
ჟიბე ედის ჟბე გორგ და ჟბე ლესგ. ტყე შე-

რეული, განსაკუთრებით ბლომადაა შქერი;  
უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ. 1970.  

გერმანიშ მურყამ (იხ. პკელანრე მურყამ).  
გერონტ მლქორშ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში, მუ-

ლახი), ს. ჟაბეშსა და ლეჟ ლახს შორის, გე-

რონტი ნავერიანის სათიბი;  ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ. 1971.  

გეროჲ მოლ – ყანა (ლენტეხი, ლაღარვაში, რცხმე-

ლური), ს. ლაღარვაშშია, ამჟამად გერონტი 
ქურასბედიანის ყანა;  გ. ბ. ქურასბედიანი, 
1976.  

გეროჲ მოლრ (იხ. გეროჲ მოლ). 
გესტოლა – მწვერვალი (ლენტეხი), Гестола თეთ-

ნულდის ჩრდ-აღმ. სიმაღლე 4860 მ. ზ. დ.  
გეყრე დაბრ – ყანები (მესტია, ლახამი, ჭუბერი), 

დასახლ. უბან ჟიბე ლახამის ჩრდ. ნაწილი, და-

ვაკებაა, სახნავ-სათესი, ხილნარი, მოედინება 
კარგი წყარო, გეყა ანსიანის კუთვნილების 
მიხედვით;  ნინა მახათას ასული ცინდელიანი, 
55 წ. 1970.  

გეყრე ნლზიგ – ნამოსახლარი (მესტია, ნასახ-

ლარ. ჯუხვლანი, ნაკი), ნასახლარ ჯუხლნი-

შია, სამხ. სადაც 2 ნახევრად დანგრეული კოშ-

კი დგას, გეყაანთ ნასახლარი (გვარად – ანსი-

ანები);  ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 
1969.  

გეშლრიშ ნაკ – საძოვარი (მესტია, ეცერი), საზაფხ. 
საძ. მთა ს. ეცერისა (ს. ბრშ, ქურშ, სიფ, ჭე-

ლირ), ძველი ნადგომებიცაა საქონლისთვის 
(ბრშ, ქურშ, სიფ, ჭელირ = გეშლრს ნიშნავ-

სო). (ლაათხმალ ლალგნრ (სადგომები) 
ლიხ). გეშლრ (<– გიოშელრ <–გიოშერრ „გი-

ოაანთ~?);  გელა ფუთეს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969.  
გეშრნი – უბანი (მესტია, ლახამულა), ს. ლახამუ-

ლას დასავლ. მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზე. 
სამოსახლოა – ცხოვრობს 1 ოჯახი. ს. ლახამუ-

ლიდან მე-4 კმ-ზე დასავლ;  გელა ფუთეს ძე 
ჭკადუა, 64 წ. 1969.  

გერე მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ღვებალდი, 
ცხუმარი), ს. ღვებალდის სამხ. ზედა ნაპირზე, 
გერლიანების (გეაანთ) კოშკი. „გეაანთ კოშ-

კი~;  აკაკი კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ. 1969.  
გიგიჲ მოლ – ყანა (ლენტეხი, რცხმელური), რცხმე-
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ლურში, ლაშხირის მარჯვ. ვინმე გიგის ახო;  ე. 
ა. ტვილდიანი, 1976.  

გიგოჲ ლეხილ – ხილნარი (ლენტეხი, კახურა), ს. 
კახურაშია, ლიპარტელიანი გიგოს ხილნარი;  
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974.  

გიგოშერლ – უბანი (ხაჩეში, ხელედი), ს. ხაჩეშშია, 
ჩანქსელიანების საგვ. ერთ-ერთი შტო;  ნ. ნ. ჩა-

ნქსელიანი, 25 წ. 1974.  
გიგსჷშა (იხ. გიგსჷშრა).  
გიგსჷშა მურყამ – კოშკი (დ. მესტია), ლანჩვალ-

შია, ხერგიანების საგვარეულოს კოშკი;  თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972.  
გიგსჷშა ცხეკ – ტყე (დ. მესტია), რახ ცხეკის ერთი 

ნაწილი, პარტონობდნენ ხერგიანები აერო-

პორტის სამხ-დასავლ. მალთუთ (თემი?);  თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 1972.  
გიგსჷშრა – უბანი (დ. მესტია), ლანჩვალშია, ხერ-

გიანების საგვარეულოს სამოსახლო. გიგსჷ 
(საკ. სახელია);  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 
წ. 1972.  

გიგს ლჷცრ – საძოვარი (მესტია, იელი, იფარი), 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, საზაფხულო საძო-

ვარი მთა მჷჰშ ზემოთ, მოედინება წყლები;  რ. 
ვ. ხვიბლიანი, 39 წ. 1972.  

გიგს ნჷცრ (იხ. გიგს ლჷცრ).  
გიგუ კათხ – კლდე (მესტია, უშხვანარი, ბეჩო), 

ზეგან ჰარეტის სამხ.-დასავლ., მაშრ-ს ესა-

ზღვრება მარჯვენა მხრიდან;  გრამიტონ ბესა-

რიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969.  
გიგშ დაბ – ყანა (მესტია, უღვალი, ეცერი), ს. 

ეცერშია, სამანქანო გზის ჩრდ. სათიბ ყუბნის 
აკრავს აღმ. მხრიდან, შედის ყანა სარგის მი-

დამოში, „გიგას ყანა~ (გიგა „тетя;  გიგა „სი-

დედრი~), (გიგა უმფრიანის ყანა);  ერასტო ნი-

კოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ. 1969.  
გიგ ლრე – სათიბი (სასაში, ჟახუნდერი), ს. სა-

საშში;  გიგო ონიანის ყოფილი სათიბი.  
გიგ მოლ – სახნავი (ახალშენი, ჩიხარეში), ს. 

ახალშენში, გიგო ნემსაძის სახ. ყან; . ა. ქ. ნემსა-

ძე, 52 წ. 1981.  
გიგ მოლარ – სათიბები (მუწვდი, ჩოლური), ს. 

მუწვდიში, გიგო ხაბულიანის ნაახოვარ;  გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ. 1978.  

გიგე ღრ (იხ. ლექრთლი ღრ).  
გიერგი ნამოლურ – ყანა (ლენტეხი, გულიდა), ს. 

გულიდშია, გიერგის (ვინმე) ნაახოვარი;  თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ. 1974.  

გიერგილშ ფოქ – გამოქვაბული (მესტია, ფარი), 

ორბეთის აღმოსავლეთით ფიჭვნარში არის სა-

კმაოდ მოზრდილი გამოქვაბული, რომელიც 
ისეა შენიღბული, რომ სანამ ზედ კარს არ მი-

ადგები, ვერც შენიშნავ. გვერდს მთის ნაკადუ-

ლი ჩაუდის, გიერგილშ ფოქ – გიერგილას გა-

მოქვაბული;  ვახტანგ ჟემუზას ძე ნასავიძე, 
1965.  

გიერგინი – ყანები (კაერი, ლენჯერი), ს. კაერის 
დასახლ. ჩრდ-დასავლ.;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. 
1973.  

გიერგ დაბრ – საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 
ლენჯერი), ენგურის ხეობის მარცხ. კალთის 
საძოვარი;  ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ. 1972.  

გით ნაშყადუარ – კლდეები (ლენტეხი, ჭველფი, 
ჩოლური), ს. ჭველფის ჩრდ. ვინმე გითას 
გადმონავარდნი;  დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ. 1978.  

გით ნაშყედარ (იხ. გით ნაშყადარ) – კლდე, ს. 
ლუჯის მთა გორვაშის კლდიან ადგილებზე, 
ვინმე გითას გადმონავარდნი.  

გიკულადრ – უბანი (ლახამი), ლახამში. 
გიკულადშ დაბრ – ყანები (მესტია, ქვ. ლახამი, 

ჭუბერი), ჩბე ლახამშია, მდ. ლახამის მარ-

ჯვნივ, ვაკე ადგილია, სახნავ-სათეს-სათიბე-

ბით, ცხოვრობს 2 ოჯახი. გიკულად ცინდე-

ლიანის სახელობის;  ნინა მახათას ძე ცინდე-

ლიანი, 55 წ. 1970.  
გიკულადშ ლაროლ (იხ. გიკულადშ დაბრთან) – 

სათიბები (ქვ. ლახამი, ჭუბერი).  
გიკულადშ ნამშყედ – კლდე (მესტია, ყარი, ჭუ-

ბერი), მთა ცხვანდირშია, მწვერვალ ყუბას 
ჩრდ.-დასავლ. შიშველი, ციცაბო კალთებით, 
საჯიხვე, ვინმე მონადირე გიკუ გადმოვარ-

დნილა;  თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 1970.  
გიკიშ დაბ – ყანა (მესტია, დიზი, ლახამულა), ს. 

დჷსის დასავლ. ჟბე ნშიხს ქვემოთ, კა-
რრის სამხ-დასავლ. ძველი სასაფლაოს მი-

დამოებში, მოვაკო ადგილია, ტყეშია სუფთა 
ყანა, მოედინება წყაროც. გიკუ ანსიანის კუთ-

ვნილი ყანა;  მიშა იესების ძე ჭკადუა, 21 წ. 
1970.  

გილიდრ – სათიბ-საძოვარი (ნესგური, ლენჯერი), 
ფუშყერის მარცხ. კალთაზე, ალპურ ზონაში;  
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 
1972.  

გილინი – საძოვარი (იენაში, ლატალი), ს. იენაშის 
სამხ. ყოფილი ჩარკვიანების ნასოფლარი;  ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ. 1973.  
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გილინირ – ყანები (მაცხვარიში, ლატალი), ს. მა-

ცხვარიშის სამხ. ვაკე ადგილია;  გ. გ. გირ-

გვლიანი, 64 წ. 1973.  
გილირ (იხ. ჟიბშარე გილ).  
გიმალჷ ბულონი – გზა (ზ. ვედი, ხაიში), საძოვარი 

მთა ჟინი ბულონის ქვემოთ, აღმართი არყნა-

რია და ხვამცას მცენარეც ბევრია. მდ. სამაჭირ-

ხოლოში წყარისა და ბულონში წყარის შესარ-

თავის ზემოთ;  შალვა ბაკუს ძე გოგილავა, 34 
წ. 1970.  

გიმდრლ – სათიბი (მესტია, მაჯვდიერი, მულა-

ხი), ს. მაჯვდიერის დასახლ. სამხ-დასავლ. მდ. 
მულხურას მარცხენა კალთაზე, ვაკე ადგი-

ლია;  ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 
61 წ. 1971.  

გიმლრ – საძოვარი (მესტია, სვიფი, ფარი), სიფის 
დასავლ., ღოშგერიშ ტიბრას მარჯვენა მხარე-

ზე, ადრე სახნავიც ყოფილა, გიმ – ლარე;  ტა-

რიელ ქემუზას ძე გადრანი, 59 წ. 1969.;  

გინადრუყშერ მურყამ – კოშკი (მესტია, ხერხვა-

ში, ნაკი), ს. ხერხვაშშია, გინადრუყველების, 
გვარად ანსიანებ;  დავით დუდარეყის ძე ანსი-

ანი, 51 წ. 1969. 
გინდერ – სათიბი (იელი, იფარი), ენგურის მარ-

ცხენა კალთაზეა, აცის დასახლებისაა, გრძე-

ლი, დიდი სათიბია;  იონა ვისიბის ძე სამსია-

ნი, 77 წ. 1972.  
გიო ლჷკროლ – უღელტეხილი (ჭველიერი ?), უშ-

გულისკენა გადასასვლელზე ვინმე გიოს მი-

ჰქონდა მარცვალი, დასველებოდა და გაუშრია 
ლჷკრა-ზე. ლჷკერა „ბრტყელი ქვებისგან გა-

კეთებული დერეფნის მაგვარი პურის მარ-

ცვლის გასახმობად~;  მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974.  
გიოჲ მოლ – საძოვარი (ბაიარი, ხელედი), ს. ბაიარ-

შია, ვინმე გიოს ყოფილი ახო;  გ. შ. ჩანქსელია-

ნი, 20 წ. 1974.  
გიორგიჲ მოლ – სათიბ-საბალახოები (ლენტეხი), 

რცხმელურშია, ლაშხირის მარცხ. მეშველიანი 
გიორგის ახო;  ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

გიორგიჲ მოლ (2) – საძოვარი (ლენტეხი, ხელედი, 
რცხმელური), ხელედშია, გაზდელიანი გიორ-

გის სახელობის ახო;  ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ. 1976.  

გიორგიჲ ჭალ – ყანები (ლენტეხი, ბაბილი), ს. ბა-

ბილში, ჩოლშურას მარჯვ. მხარეზე, მუსელია-

ნი გიორგის სახელობის, ჭალის პირია;  ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ. 1974.  

გიორგიშ ი ლემინიშ ნაკრა – ნაკარვები (მესტია, 

ტვიბერი, ცხუმარი), მჷქლანშის შუაში, საძო-

ვარი ჯიჯირის ძირში, გიორგი და ლემინ 
ქალდანების ნაკარვები, „გიორგი და ლემინ 
ქალდანების ნაკარვები~;  მიხეილ ლემინის ძე 
ქალდანი, 45 წ. 1969.  

გიორგ მოლ – საძოვარი (ჩოლური), ლბლარში, 
ნაახოვარი გიორგი მუკვბანიანისა;  ჟ. ა. მუკ-

ვბანიანი, 41 წ. 1978.  
გიორგ მოლდ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური), 

გიორგი რატიანის ნაახოვარი, პატარა ადგი-

ლებია;  გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978.  
გიორგ ნაშყდ – კლდე (მესტია, ცალდაში, მუ-

ლახი), ტიბერის ხეობის მარცხ. კალთის 
კლდე, ლუჴილის კლდეებშია, გიორგი მუბ-

ჩვანის გადანავარდნიაო, მონადირე ყოფილა;  
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971. 

გიოშ ნაკრა – ტყე (მესტია, ლახამულა), საცხოვ-

რის ნოდშის ჩრდ-დასავლ. გიო ჭკადუას ნა-

კარვები ყოფილა, მუხნარი ტყის მასივია, გელა 
ფუთეს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969.  

გიოშა (იხ. ქუთულდაშარ – ჭველიერი).  
გიოშა დაბრ – სახნავები (ლენტეხი, ზ. ლექვსირი), 

ს. ზედა ლექვსირშია, ყოფილი ლიპარტელია-

ნების საგვარეულო ყანები;  კ. ე. ფურელიანი, 
34 წ. 1974.  

გიოშა ლჭემა – სათიბი (ნანარი, ხოფური), ს. ნანა-

რის ჩრდ-აღმ. ქბი გორა-ს გვერდით, ვინმე 
გიოშა გიოს ყოფილი სათიბი, ლიპარტელია-

ნების გვარისა;  ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974.  
გიოშა მოლ – ყანა (ლენტეხი, ყარიში), ს. ყარიშშია, 

ლიპარტელიანების საგვ. ყოფილი ყანა;  დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ. 1974.  

გიოშა მურყამ (იხ. ხატ [ შ]  შდურშ).  
გიოშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ზარდლა-

ში, მულახი), ს. ზარდლაშშია, ნაკოშკარია, 
მარგიანების საგვარეულოსი;  შამში ნესტორის 
ძე გაბლიანი, 67 წ. 1971. 

გიოშერ (2) (იხ. მერანგუშერ – წიფლკაკია).  
გიოშერ (იხ. მერანგუშერ).  
გიოშერლ – თემი (ლენტეხი, ლექვსირი), ლენტე-

ხის ს-ში შემავალი ლიპარტელიანთა გვარის 
თემი, ზემო და ქვემო ლექვსირში;  ა. რ. ლი-

პარტელიანი, 23 წ. 1974.  
გიოშერლ (2) – უბანი (ლენტეხი, ხელედი, ლექ-

ვსირი), ს. ხელედის ერთ-ერთი უბანი, ბენდე-

ლიანებისა და ლიპარტელიანების საცხოვრისი 
მეტი წილი ბენდელიანებისა;  ილამაზ ნიკო-

ლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ. 1976.  
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გიოშერლე ლაჯოგ – საძოვარი მთა (ყვედრეში, 
ხელედი), ხოფურის ს. საზაფხულო საძოვარი 
მთა, ლიპარტელიანების ყოფილი საზაფხულო 
საძოვარი მთა;  ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ. 
1974.  

გირგოლი მოლ – საძოვარი, ს. ლამფალაშში, ონია-

ნი გირგოლის ნაახოვარი;  რამაზ ომეხის ძე 
ონიანი, 16 წ. 1981.  

გირგოლი მოლ (2) – სათიბი (ლენტეხი, ყარიში, 
ლამფალაში, ჟახუნდერი), ს. ყარიშშია, გირ-

გოლ ლიპარტელიანის ყოფილი სათიბი;  დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ. 1974.  

გირგოლი მოლდ – სათიბი (ლენტეხი, ფანაგა, 
ჩოლური), ს. ფანაგაში, გირგოლ ბაბლუანის 
ნაახოვარი;  ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. 1978.  

გირგოლი ნლზიგ – ყანა (ბაიარი, ხელედი), ს. ბაი-

არში, ნამოსახლარი გირგოლ ჩანქსელიანისა. 
გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ. 1974.  

გირგოლიშღალ ნალზიგ – ყანა, სათიბი (მესტია, 
ციცხვარი, ხაიში), ს. ჟიბე ციცხვარშია, სახლს 
ქვემოთ, გირგოლ ჭკადუას (სიხაშერ) ყოფი-

ლი ნასახლარი. მკვდარია – გირგოლიშღალ;  
ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ. 1970.  

გირგოლნი – ყანა (ჟახუნდერი), ს. ჟაჴუნ დერში, 
ოლია ონიანის ყანაა ამჟამად. ონიანი გირგო-

ლის სახელობის.  
გირგდრ – საძოვარი მთა (მესტია, ნაკი), მდ. ნა-

კრას მარჯვ. მხარეზე, მთა შდალერის ძირში, 
კერთხლრიშ გორგის ჩრდ. კორკოტ ღარრ 
ხარ, გირგუდა ღარრ ხარ, დგას კარვები და 
მოედინება გირგდრიშ სგიმ;  ვასილ ბურნა-

ყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969.  
გირგდრიშ ლესგ (იხ. ლესგ).  
გირგდრიშ სგიმ – მჟავე წყალი (მესტია, ნაკი), 

ნაკრას მარჯვ. კალთაზე, მთა გირგდრში, 
მთა შდავლერის ძირში;  ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ. 1969.  

გირგდლ – წყარო (მესტია, ჟამუში, მულახი), ს. 
ჟამუშის დასახლების დასავლ., სოფლის სა-

სმელი წყალი, ჩავარდნილი ადგილია, რაიმე 
სალოცავის მაგვარი არ ყოფილა. გირგელდ 
„მრგვალი რკალი~ (ჟი ლუგურგლდე „მო-

რკალებული~);  ვლადიმერ გიორგის ძე ნავე-

რიანი, 40 წ. 1971. 
გირგლნი – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ფარი), 

ჯგჷრგ ზაგრიშის აღმ., საძოვარ ფაკნირ-ის 
ჩრდ. მუხნარი აკრავს, გირგლნი „გირგოლი-

სული~;  ჩიჩო მუზას ძე წულუკიანი, 63 წ. 1969.  

გირგლშ – უბანი (მესტია, ჰამაში, ლახამულა), 
ჰამაშშია, საცხოვრისი სარაფიონ ჭკადუასი, 
ხილნარია, სახნავ-სათიბი. გირგლშ (<– გირ-

გოლშ);  დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ. 
1969.  

გირგლშიშ დაბრ – ყანები (ჰამაში, მულახი).  
გირდ – საძოვარი, სათიბი (მესტია, ფარი), ს. ღეშ-

დერისკენა გზის ქვემოთ, საძოვარია, დიდი 
კლდეა წყლამდე და არის „ქუროდ~, გერდ 
„მრგვალი~;  იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ. 
1969.  

გირდიშ – ყანები (მესტია, ლახუშდი, ლატალი), ს. 
ლახუშდშია, ჩრდ-დასავლ. ნაწილში, შემოკა-

ვებულია, მინდვრებია სახნავ-სათესად, მო-

მრგვალო რელიეფისაა;  რიდა ბესის ასული 
ფირცხელანი, 55 წ. 1972.  

გირკოლნი – ყანა, საძოვარი (მესტია, სოლი, ლენ-

ჯერი), ს. სოლშია, სამანქანო გზის ქვემოთ;  რ. 
ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972.  

გისტლა – კლდე (მესტია, მულახი), მდ. წა-

ნერჷლას მარცხ. კალთის კლდე, სანადირო 
კლდეა, თვეთნულდის ძირამდეა. (იხ. 1:  
100000 Гистола – 4859 м);  ივანე ბედის ძე კა-

ხიანი, 83 წ. 1971.  
გიცრი ნბგრ – კლდე, საძოვრები (მესტია, მურ-

ყმელი, უშგული), ს. მურყმელის სამხრეთით, 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, კლდიანი ადგილია 
და საბალახოც ალპური საძოვარია, რელიეფის 
მიხედვით;  ნუცა ანტონის ასული ნიჟარაძე, 62 
წ. 1971.  

გიცრი ფს / /  გიცრი ფშ – სათიბი (მესტია, ცალე-

რი, ნაკი), ს. ცალერის დასავლ. სათიბ ქეხნის 
სამხ.-დასავლ. ირგვლივ ტყეა (ნაცრჷლ გიცრიშ 
ფაშრ ლჷმდენხ);  გრიგოლ ახას ძე ცინდელია-

ნი, 77 წ. 1969.  
გიცრი ფშ (იხ. გიცრი ფს).  
გიშრა– ტყე (მესტია), ს. მურშკელის ჩრდ-დასავლ. 

კლდეა, გარშემო ფოთლოვანი ტყეა;  ლადო 
სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ. 1971.  

გიშრ კოჯ – კლდე (მესტია, მურშკელი, მულახი), 
მურშკელის ტყის კლდეები, ირგვლივ ფოთ-

ლოვანი ტყე აკრავ; . ლადო სოგრატის ძე ქურ-

დიანი, 13 წ. 1971.  
გი ლრლ – საძოვარი (მესტია, იელი, იფარი), ს. 

იელის სამხ-დასავლ. სოფლისკენა გზაზეა მე-

სტიიდან, გიე ფანგანისა ყოფილა ადრე;  რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ. 1972.  

გიგუშა მურყამ – კოშკი (აცი, იფარი), ს. იელი-
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შია, აცის უბანში, ხორგუანების საგვარეულოს 
კოშკია;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972.  

გირგი ნაჟაჰ ღრ – ღელე, საძოვარი (მესტია, ხალ-

დე, კალა), ს. ჴალდეს დასავლ. ფერდობზე, სე-

ზონური ღელეა, დაიღუპა ზვავით გიერგი 
(ვინმე);  ახმედ შამშის ძე ჩეგიანი, 49 წ. 1971.  

გიე ნამოლ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ს. 
ჟაბეშის აღმ., მდ. წანრჷლას მარცხ. კალთაზე, 
სათიბ ლემყ ლრას ქვემოთ;  ივანე ბედის ძე 
კახიანი, 83 წ. 1971.  

გიერგშა – უბანი (მესტია, ლანჩვალი), ლანჩვალ-

შია, რატიანების საგვარეულო თემია, დგას 
კოშკი. გიერგ (საკ. სახელი);  თედორე ტარა-

სის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972.  
გიერგშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ლანჩვალშია), 

ლანჩვალშია, რატიანების საგვარეულოს კოშ-

კი, გივერგშას თემისა;  თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ. 1972.  

გინშა ცხეკ – ტყე (დ. მესტია), მესტია-ჭალჲს 
მარჯვ. მხარეზე, თეთნში ცხეკრ-შია, ნაკა-

ნების საგვარეულოს ყოფილი ტყე. მოლრი <– 
მოლრი;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 
1972.  

გიორგ ლეჭმლირ – სათიბები (იფხი, ლატა-

ლი), მთა ჰარეტის სათავეები, გიორგი გვიჩია-

ნის სათიბები;  კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ. 1973.  
გიოშა მურყამ – კოშკი (მესტია. ნაკ-იფარი, იფ-

რარი), ს. ნაკ-იფარშია. გიოშა კოშკი კარგადაა 
შენახულ, პირველების საგვარეულოსი;  ლუკ-

ვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ. 1971.  
გი ლლფჷრლ – საძოვარი (მესტია, ჩაჟაში, უშ-

გული), ს. ჩაჟაშის სამხ.-აღმ., მდ. ქვიშირის 
მარცხ. კალთაზე, ალპური საძოვარია მსხვილ-

ფეხა საქონლის, კლდიანი რელიეფით. 
ლლფჷრა „მარცვალსახმობი ადგილი~, „გიოს 
გასაფენი~ (?) (გვარი არ ჩანს);  პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ. 1971.  

გჲერგშა დაბრ – ყანები (ნანარი, ხოფური), ს. ნა-

ნარშია, მეშველიანების (2) ყოფილი ყანები;  ვ. 
ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974.  

გჲერგშერლ – უბანი (ლენტეხი, ზ. გულიდა), ს. 
ზედა გულიდაშია, ქურასბედიანების საგვარე-

ულო თემი;  მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ. 1974.  
გჲერგნი – ყანა (ლენტეხი, ზ. ბაბილი), ს. ზედა ბა-

ბილში, დამრეცი რელიეფით;  ნათელა გელას 
ასული ბენდელიანი, 28 წ. 1974. 

გჲუნუშა – უბანი (დ. მესტია), ნსგ უბნში, ნაკა-

ნების საგვარეულო თემი. (გჲუნუ – საკ. სახე-

ლი), დგას 3 კოშკი;  თედორე ტარასის ძე ნაკა-

ნი, 63 წ. 1972.  
გჲუნუშა მურყმრ – კოშკები (მესტია, ნესგა უბანი), 

ნსგ უბნში, ნაკანების საგვარეულო თემის 
კოშკები (3) ძველი ნაგებობებითურთ;  თედო-

რე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972.  
გჲჲ-დაბანრ (2) – საძოვარი (ლენტეხი, ბაბილი, 

მელურა), საძოვარი მთა. ბადალაშის სამხ. სა-

ჯოგეებიცაა;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974.  
გჲშჲნი – სახნავ-სათიბი (მესტია, ჩვაბიანი, მუ-

ლახი), ს. ჩვაბიანის დასახლების დასავლ. შგე-

დის ქვემოთ;  არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 
1971.  

გობე ლაყრა – ტყე (მესტია, დოლი, ბეჩო), ს. 
დოლს ზემოთ, ჴელდშს აკრავს ზემოდან, შე-

რეული ტყის მასივითა და შიგა და შიგ საძოვ-

რებით. ლღნშ სიკს ჩრდ.-აღმ. აკრავს. 
„გობეს (?) საწოლი~? ყჷრჷმ;  პეტრეს ძე უშხვა-

ნი, 54 წ. 1969.  
გობილდაშ – ტყე (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშშია, ფოთ-

ლოვანი ტყეა.  
გობ-ლრე – სკოლის მიდამოები (მელე, ჩიხარეში), 

ს. მელეშია, ადრე სათიბები იყო, ჩავარდნილია 
გობივით.  

გობულდშიშ ლშდრ – ღარი (მესტია, ჭკიდანარი, 
ბეჩო), მდ. დოლრას მარჯვ. მხარე, ხის ჩამო-

საყრელი ღარი შჷრიშ-ს ზემოთ;  ყჷრჷმ პერტეს 
ძე უშხვანი, 54 წ. 1969.  

გობჯიხინი – სათიბი (მესტია, ლაღამი);  დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ. 1972.  

გოგაშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ხალდე, კა-

ლა), ს. ჴალდეში, გოგა გასვიანის საგვარეულო 
კოშკი;  ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 1971.  

გოგაშა – უბანი (მესტია, ლახირი, მულახი), ს. 
ლახირის ჩრდ. ნაწილი, გვიდანების საგვარე-

ულოს სამოსახლო უბანი;  მადონა ადიგოს 
ასული იოსელიანი, 29 წ. 1971.  

გოგაშა მურყამ – კოშკები (მესტია, ლახირი, მუ-

ლახი), ს. ლახირშია, გვიდანების საგვარეუ-

ლოსი, დგას 2 კოშკი;  მადონა ადიგოს ასული 
იოსელიანი, 29 წ. 1971.  

გოგ-დაბ – ყანა (ლენტეხი, მახაში, ჩიხარეში), ს. მა-

ხაშშია;  რ. მ. ჭელიძე, 1976.  
გოგდნი (იხ. გოგდნირ).  
გოგდნირ – ყანები, სათიბები (მესტია, ზეგანი, 

იფარი), ს. ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასი-

ლის მარჯვ. კალთაზე, დასახლების ქვემოთ, 
გოგჷნდრ არა ჩანს;  გუნტერ ილამაზის ძე 
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გულბანი, 38 წ. 1971.  
გოგეშიშ ყიმბ – მწვერვალი (მესტია, ეცერი), ს. 

ეცერის ჩრდ.-აღმ., მთა ჭრჷნდას დასავლ. ახ-

სან ბექიშ ნაკის თავზე;  აკაკი სორეხის ძე აფ-

რასიძე, 66 წ. 1969.  
გოგია – სათიბი (მესტია, ჰებუდი, ეცერი), მდ. სო-

ლედჷრას მარცხ. კალთაზე, სათიბ ნაკლის 
მოპირდაპირე მხრით;  გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ. 1969.  

გოგინოლშა დაბ – ყანა (ლენტეხი, რცხმელური), 
რცხმელურში, ლაშხირის მარჯვ. ტვილდიანე-

ბის ყანაა;  ე. ა. ტვილდიანი, 1976.  
გოგიტლ – ყანა (ლენტეხი, სასაში, ჟახუნდერი), ს. 

სასაშში, ლაშხურის მარჯვ.;  ვ. მ. ონიანი, 41 წ. 
1974.  

გოგიშა – უბანი (ლენტეხი, სასაში, ჟახუნდერი), 
ონიანების საგვარეულო ერთ-ერთი თემი;  მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ. 1974.  

გოგიშრალ – უბანი (ჭველიერი, ჩოლური), ლი-

პარტელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
შტო ქვედა ჭველიერში;  შ. ვ. ლიპარტელიანი, 
36 წ. 1974.  

გოგიჩშა – უბანი (ახალშენი, ჩიხარეში), ს. ახალ-

შენში მცხოვრები ნემსაძეების საგვ. ერთ-ერთი 
შტო, ამავე თემში შედის ყველა გვარის მცხოვ-

რები;  მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974. 
გოგიჩშრა (იხ. გოგიჩშა).  
გოგიჩშა მურყამ – კოშკი (მესტია, უშგული), ს. 

ჟიბიანშია, კარგად შენახული გოგიჩა რატია-

ნის სახელობის „გოგიჩაანთ თემისა~;  გივი 
ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ. 1971.  

გოგი ფაფალ – ყანა (ლენტეხი, ლასკადარი), მდ. 
ლასკადურას მარჯვ. მხარე. ამაღლებული რე-

ლიეფით, ვინმე გოგიასი;  ბ. დ. გუგავა, 24 წ. 
1974.  

გოგიჲშა ნაკ – საძოვარი, მდ. ჩოლშურას მარცხ. 
მხარეზე, ვინმე გოგიასი, ვაკეა;  ჯ. რ. მეშველი-

ანი, 50 წ. 1974.  
გოგლჷნდრ – ტყე (მესტია, მურშკელი, მულახი), 

ს. მურშკელის ჩრდ-აღმ., ლადბშილ- სა და სა-

ძოვარ ტყაბიერს შორის, ხარობს გოგლანდის 
ხე („ცირცელი~);  ლადო სოგრატის ძე ქურდი-

ანი, 13 წ. 1971.  
გოგლნი – ყანები (მესტია, ტვებიში, ბეჩო), ს. 

ტებიშში, სათიბ აფსნის ჩრდ. გოგლნდ 
„ცირცელი~, თუმცა არსად ამჟამად ყანის მი-

დამოებში არაა, ფლორის მიხედვით:  რომა-

ნოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ. 1969.  

გოგლნი – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ჟაბეში, მუ-

ლახი), ს. ჟაბეშის შუა დასახლების აღმ., მდ. 
წანრჷლას მარცხ. კალთაზე, გოგლნდ ამჟამად 
არაა, ერთ დროს იყოო;  ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კა-

ხიანი, 20 წ. 1971.  
გოგონდრ – სათიბი (მესტია, ფარი), მდ. ლექერი 

ჭალს მარცხ. კალთაზე, ღელე ყერდას მარ-

ცხნივ, სათიბ ცჲშის ჩრდ. ფიჭვნარია (ლეგ-

გიბ), გორვებიანია, მთაგორიანია (ლეგრეზი 
ხოშა მჷნწირდ);  იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 
24 წ. 1969.  

გოგორრ – ხეხილიანი (მესტია, ლაშხრერი, ეცე-

რი), სოფლის სამხ., სათიბ ტყაბრის დასავლე-

თით, ხარობს პანტა ვაშლი, მსხალი;  აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 

გოგორრიშ ლეხლერ (იხ. გოგორრ).  
გოგრალდ – სათიბი (მესტია, ლეზგარა, ცხუმარი), 

სათიბი ღარი სათიბ ლჷმხრნდის სამხ.-და-

სავლ.;  გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ. 
1969.  

გოგუნდრ (იხ. გოგჷნდრ) – ტყე (მესტია, ფარი);  
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965.  

გოგჩუშა პინო – სათიბი (ლენტეხი, ფანაგა, ჩოლუ-

რი), ს. ფანაგაში, ზურაბიანების ნაახოვარი;  ს. 
ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. მ. გასვიანი, 1978. 

გოგჷნდრ – საძოვარი (მესტია), ფრიშ ჭალს 
მარცხ. მხარეზე, კცხის ჩრდ. არის წიფლიანი, 
ბლომადაა გოგლნდ, ღუმირ, ჯიჰრა, საერ-

თოდ, შერეული დასახლ. უბანი კცხ;  დანიელ 
ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 3 წ. 1969.  

გოგჷნდრ (2) – საძოვარი (მესტია, ზეგანი, იფარი, 
კაცხი, ფარი), ს. ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. 
ლასილის მარცხ. კალთაზე, არის გოგლნდე-

ბი;  გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971.  
გოგჲშ – ღელე (მესტია, კაცხი, ფარი), ქედი კედე-

რის აღმ. მოედინება. ყოველ ჩამოწვიმებაზე 
მეწყერი იცის, არის შლამიანი, (გაგშალ ლი);  
ვალოდია სოსოს ძე გადრანი, 13 წ. 1969.  

გოგჲშერ – უბანი (დ. ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 
ერთი ოჯახი ქურასბედიანის ყოფილი საგვა-

რეულო თემი, ამჟამად პირველი ცხოვრობს;  ე. 
გ. ლიპარტელიანი, 62 წ. 1974.  

გოგ მოლ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, ლენჯე-

რი), ჰაწვალისკენაა, ტყეშია სათიბი;  ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  

გოგ ლაქთალა – სათიბი (ახალშენი, ჩიხარეში), ს. 
ახალშენში, გოგი ნემსაძის საქათმე (?);  ა. ქ. 
ნემსაძე, 52 წ. 1981.  
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გოგშ – სათიბი (ახალშენი, მელე, ჩიხარეში), 
ახჷლშენშია, ჩიხარეშის ს. მდ. აშხაშურის 
მარცხ. მხარეზე;  ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981.  

გოგშა ნაკარ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩუკული, ჟა-

ხუნდერი), ჩუკულშია, კარვები არაა ვაკე, ირ-

გვლივ ტყე, ნასახლარიცაა და სასაფლაოც. ნ. 
დ. გულბიანი, 26 წ. 1976. 

გოგშა ნაკრ (იხ. გოგოშა ნაკარ).  
გოგში სგიმ – მჟავე წყალი (მელე, ჩიხარეში), ს. მე-

ლეშია, ორ ადგილასაა გოგოშის სათიბებში.  
გოგნი – სათიბი (ხერია, ჟახუნდერი), ს. ხერიისა.  
გოგნი – ყანა (მესტია, ლეზგარა, ტვიბერი, ცხუ-

მარი), ს. ლეზგარასა და ტიბერს შორის, სა-

ხნავ ზუგულდის ჩრდ. (მდ. ენგურისკენ);  მჷკა 
ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ. 1969. 

გოდ – ყანა (აცი, იფარი), აცის უბანშია, ენგურის 
მარჯვ. მხარეზე;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ. 1972.  

გოდორაშ – ტყე (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), ს. 
შგედის ზემოთ;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976.  

გოდორი ღრ – სათიბი (ზესხო, ცანი), ს. ზესხოს 
ჩრდ-აღმ. ჭოროხში.  

გოდ რიყ – რიყე (აცი, იელი), ენგურის მარჯვ. სა-

ნაპიროს რიყე, აცშია, ყანა გოდ-ს აკრავს;  იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972.  

გოთშერლ – უბანი (ლენტეხი, გულიდა), ს. ქვემო 
გულიდაშია, ქალდავების საგვარეულო თემი;  
მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ. 1974.  

გოლ[ ა] ჲ (3) – საძოვარი, გზა, ტყე (ჩოლური, 
ჭველფი), ლალაგენიშია, მთაგორიანი გოლაჲ 
„გორიანი~;  ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978.  

გოლაჲ – გზა (ჩოლური), ს. მუწვდისკენა სამანქანო 
გზა გორაზე მიჰყვება;  გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ. 
1978.  

გოლაჲ (3) – ტყე (ლენტეხი, ჭველფი, ჩოლური), 
საძოვარი, გზა (მუწვდი, ჩოლური), ჭველფში, 
მუხნარი ტყე, ქედზე;  დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ. 
1978.  

გოლაჲ მოლ – ყანა (მელე, ჩიხარეში), ს. მელეში, 
მაღლობზეა, გოლა ფერდობი.  

გოლბშირ– ყანა (ლესხანი, ხელედი), ლესხანშია, 
ფერდობზე. გოლუბ--შ-ირი. ჯ. ა. ჩანქსელია-

ნი, 26 წ. 1974.  
გოლდაშ (იხ. მუთრა).  
გოლდოშნი – საძოვარი (მესტია, ლაყვრი, ფარი), 

ზაგრიშის ქედის დასავლ., ფერდობია, ჩრდ-
დან შერეული ტყის მასივი აკრავს, ს. ლაყრი-

სა და ზაგრიშ-ს შორის;  მიშა რაჟდენის ძე ცა-

ლანი, 28 წ. 1969.  
გოლდშ – სათიბი, მთა (ლენტეხი, კახურა), ლას-

კადურას აუზში, ალპური ზონა;  ჯ. ა. ლიპარ-

ტელიანი, 37 წ. 1974.  
გოლდშ (2) – სათიბ-საძოვარი (ლენტეხი, კახურა, 

გულიდა), ს. გულიდ-ის საზაფხულო საძოვა-

რი მთა, არის მთის სათიბებიც;  თ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 30 წ. 1974.  
გოლჲ – ტყე (გულიდა), ს. გულიდ-შია, მუხნარი 

ტყით, ჩავარდნილია;  თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 
წ. 1974.  

გოლჲ – ტყე (ფაყი), ს. ხარაშშია, წაბლნარ-თხილ-

ნარი, ნაძვნარიცაა, ფერდობია;  ე. ს. გვიდიანი, 
24 წ. 1974.  

გოლჲ – ტყე-მუხნარი (ჩოლური, ჭველიერი), ზე-

და ჭველიერის პირდაპირ, წყალს გაღმა;  გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ. 1976.  

გოლჲ – ყანა (ფაყი, ხელედი), ლესხანშია, ამაღ-

ლებულზე;  დ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ. 1974.  
გოლჲ (5) – საძოვარი (მაზაში, ხოფური);  ყანა (ფა-

ყი, ხელედი);  ტყე (ლენტეხი, ჩოლური, გუ-

ლიდა, ხარაში, ხელედი, ჭველიერი);  შ. მ. ლი-

პარტელიანი, 29 წ. 1976.  
გომბეშ (იხ. ნაჩვალ – ლაყვრი). 
გომბორ – ყანა (მესტია, ლახამულა), ჩვ. ლახმჷლ-

ის დასავლ. ურბეთის ყანის ზემოთ ხვალმიშ-
ისკენა გზის ქვემოთ,“გომბორის~ ხილნარი 
ყოფილა უწინ, ამჟამად გომბორის ჯიშის მსხა-

ლი აქ არაა, სხვაგან – კი;  გელა ფუთეს ძე ჭკა-

დუა, 64 წ. 1969.  
გომბრი იცხ – მსხალი (მესტია, არცხელი, მულა-

ხი), ს. არცხელის ჩრდ.-აღმ., დასახლების ზე-

მოთ, ჟორჟოლიანი გოგის საკარმიდამოშია, სა-

ჩირე პანტას ჯიშის მსხალი, შედარებით სხვა 
მსხლებზე მოგრძო და მსხვილია;  ნოდარ ნი-

კოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971.  
გომბშრ – სათიბი (მესტია, ხოსრარი, ფარი), ჩ. 

ხოსრარის აღმ., ფერმის სადგომია, ს. ლაყრი-

დან ჩასული მეწყერი დაბინავებულია იქ, ამ-

ჟამად ფერმის ნაგებობებია, ჭანჭრობიანი;  
სვიმონ აზნაგეჴის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ. 1969.  

გომინი – სახნავები (ჩოლური, მუწვდი), ს. მუწ-

ვდიში, ვაკე ადგილია;  გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ. 
1978.  

გომრ – სათიბი (ლეშუკვი), მთა ტებდიშშია, ჩიჴ-
ჩაჴურ ლიხ;  შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 1973. 

გომრ (2) – სათიბი (მესტია, დავბერი, კალა, ლე-

შუკვი, ლატალი), ს. დავბერის სამხ. ენგურის 
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მარცხ. კალთაზე, კლდეებიანი და ოღრო-ჩოღ-

რო ადგილები, თავშესაფარი ადგილები აქვს, 
გემ „გომური~;  ნოდარ პლატონის ძე მარ-

გვლიანი, 40 წ. 1971.  
გომრ – კლდე, სათიბი (მესტია, ზეგანი, იფარი), ს. 

ზეგანის სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთა-

ზე;  ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ. 1971.  
გონიერიშერლ (იხ. გონიერშა). 
გონიერშა – უბანი (ცხუმალდი, ხელედი), ს. ცხუ-

მალდში ჩანქსელიანების საგვარეულო თემი;  
შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974.  

გონიერშა ლახ – სათიბი (ტვიბლედი, ხელედი), 
ს. ტვიბლედშია, მდ. ლაშხირის მარჯვ. მხარე-

ზე, ჩანქსელიანების ყოფილი;  ნ. ს. ჩანქსელია-

ნი, 24 წ. 1974.  
გონიერშელრე მოლ – სათიბ-საძოვარი (ლენტეხი, 

ხელედი), ხელედშია, ჩანქსელიანი გონიერის 
სახელობის ახო;  ილამაზ ნიკოლოზის ძე გა-

ზდელიანი, 43 წ. 1976.  
გონიერშერ – თემი (ფაყი), ლესხანში მცხოვრები 

ჩანქსელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი თე-

მი;  ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ. 1974.  
გონიერშერ (2) – უბანი (ჟ. ბავარი, ლესხანი, ხელე-

დი), ს. ჟაბე ბავარში მცხოვრები ჩანქსელიანე-

ბის საგვ. ერთ-ერთი თემი;  შ. მ. ბენდელიანი, 
35 წ. 1974.  

გონიერშერლ – თემი (ლესემა), ს. ლესემაში, ჩა-

ნქსელიანების საგვ. ერთ-ერთი შტო;  მ. რ. გა-

ზდელიანი, 32 წ. 1974.  
გონიერშერლ (2) – უბანი (ტვიბლედი, ლესემა, ხე-

ლედი), ს. ტვიბლედში მცხოვრები ჩანქსელია-

ნების საგვარეულო თემი;  ნ. ს. ჩანქსელიანი, 
24 წ. 1974.  

გონჯოშა დაბრ – ყანები (ლენტეხი, ჩოლური, 
ჭველფი), ს. ჭველფში, ვინმე გონჯო-სიანების 
ყოფილი ყანები;  დ. ნ ზურაბიანი, 57 წ. 1978.  

გონჯოშა ჴედერშ – სათიბი (ლენტეხი, ჭველფი, 
ჩოლური), ჭველფშია, ლაშხურის მარცხ. მხა-

რის ჭალა;  დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ. 1978.  
გორგიშ კარრ – საძოვარი (მესტია, ჭუბერი). 

კირრიშ ჭაობის ქვემოთ, ძირში, გორაკია, შიშ-

ველი, ადრე კარვები ყოფილა, ამჟამად საძოვ-

რებია მხოლოდ. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 
წ. 1970.  

გორელნი – საძოვარი (მესტია, ისკარი, ეცერი), მდ. 
დაჴშრის აღმ. საძოვარი კოჯრის ჩრდ.-აღმ.;  
შუშანა პირიბეს ასული გერლიანი, 21 წ. 1969.  

გორ-ზაგრიშ ლესგ – ფერდობი (ხევრა, ლახამულა), 

თეკრაშშია, ალპური ზონა, გორ-ზაგარის სამხ-
აღმ. ფერდობი;  ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ. 1973.  

გორ-ზაგრ – ქედი (ხევრა, ლახამულა), უსგრულა-

სა და ჴელლჷრას გამყოფი ქედის ალპური ზო-

ნა;  ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ. 1973.  
გორშრ (იხ. გორშ).  
გორგ – ტყე, საძოვარი (მესტია, შ დიხირი, ლახა-

მულა), ს. შდჷღირის ჩრდ.-დასავლ. მეჩხერ-
ტყიანი გორა დამრეცი კალთებით, ტყე შერეუ-

ლია, აკრავს სოფელს ჩრდ-დასავლ. მხრიდან;  
პაშა ფულას ასული ჭკადუა, 1970.  

გორგ (იხ. ბურნაყრე კარვრ). 
გორშ – საძოვარი (მესტია, ლამხერი, ფარი), მაშრი 

შუკსა და ხირზიშ ჭალს შუა, დასავლ. 
ტყიანია, დაღმართი;  მახამეთ პეტრეს ძე დევ-

დარიანი, 49 წ. 1969.  
გორლ – საძოვარი მთა (მესტია, ზარდლაში, მუ-

ლახი), ს. ზარდლაშის ჩრდ-დასავლ. გალდ 
ტიბის მარჯვ. კალთის ალპ. საძოვარი;  ნო-

დარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ. 1971.  
გორაშ/ / გრაშ– საძოვარი მთა (ლუჯი, სასაში, 

ჟახუნდერი), ს. ლუჯის ჩრდ.-დასავლ. სუბალ-

პური და ალპური ზონა, ფერდობები კლდია-

ნიც, კარვებიცაა.  
გორრ – გზა (მესტია, ლანტელი, ეცერი), გზის 

სახელწოდება ზიგულდრ-იდან ს. ლანტელი-

მდე;  ქვიანია, ქვანაყარი. გორე „გროვა~;  ბი-

ძინა გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ. 1969.  
გოსტა ქაშან – საძოვარი (ლემზაგორი, ჟახუნდერი), 

ს. ლემზაგორის საზაფხ. მთაში, საზიაროა ს. 
ხერიასთან.  

გოტრეშ – წყარო (მესტია, სვიფი, ცხუმარი), ს. 
სიფში, ოთარშე მურყამს სამხ. მოედინება 
წყარო, საქონლის გასარეკი და საძოვარი ად-

გილი;  შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ. 
1969.  

გოშნი – საძოვარი (მესტია), მდ. დაჴშრის მარჯვ. 
მხარეზე, საძოვარი სგიმილდრს ესაზღვრება 
აღმ. მხრიდან, სათიბ შდუხლერის ჩრდ-აღმ. 
გოშნი < გიოშ-შნი „გიოაანთ~;  აკაკი სორეხის 
ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969.  

გოშნი (2) – უბანი (მესტია, ბაგვდანარი, ბეჩო), ს. 
ბაგვდანარში, ჩრდ.-აღმ. დგას 8 წლიანი საშ. 
სკოლა, დასავლეთით სოფლის გზაა, ეკუთ-

ვნის ანთუყ[ ò]  ხორგუანსა და ერასტი ქალ-

დანს;  ივანე ვამანის ძე კვიციანი, 81 წ. 1969.  
გოშანრეშ ლასფლარ – სასაფლაო (იხ. მესტია, 

გული, ბეჩო), ჟიბე გულ-შია, წმ. გბრელ-ის 
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ეკლესიის გვერდით, მის დასავლ. დგას ერთი 
სახლი, თეკროლ (ნეკერჩხალი) ხაგხ. სასაფ-

ლაო განკუთვნილია მათთვის, ვინც ეკლესიას 
უვლის, ეკლესის მომსვლელად კი გოშუანები 
ყოფილან, საიდანაც ტოპონიმიც – გვარის მი-

ხედვით. დიდილ კი პირის სახელი ყოფი-

ლა, უფროსი გოშუანების ოჯახისა;  ანთყუ ნა-

სავის ძე ხორგუანი, 80 წ. 1969.  
გოჩოლ ქაბ – საძოვარი (ლენტეხი, კახურა), ს. 

კახურას ჩრდ-დასავლ. გამოქვაბულიცაა 
კლდეში;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974.  

გოჩშა – თემი (ლენტეხი), ონიანების საგვ. ერთ-ერ-

თი თემი;  მ. ვ. ონიანი, 1974. 
გოჩშა (2) – უბანი (ჩოლური, ჭველიერი, სასაში), 

ლიპარტელიანების საგვ. ერთ-ერთი შტო ქვ. 
ჭველიერში;  შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ. 1974.  

გოჩშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ჩვაბიანი, მუ-

ლახი), ს. ჩვაბიანშია, კედლები კარგადაა 
შემონახული, სახურავი არა აქვს, გიგანების 
საგვარეულოსი, გოჩი – საკ. სახელი;  სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971.  

გოჩშერ/ / გოჩჩერ – უბანი (ლენტეხი, ხოფური), ს. 
ხოფურის ერთ-ერთი უბანი, ქარდავების სა-

გვარეულო;  ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ. 1976.  
გოჩ ლაშყედლ – კლდე (ახალშენი, ჩიხარეში), ს. 

ჩიხარეშში, ახალშენის მხარე, ვინმე გოჩოს 
მარხილიანად გადანავარდნი;  ა. ქ. ნემსაძე, 52 
წ. 1981.  

გოწხირ – ფერდობი, საძოვარი (მესტია, ზაგარი, 
ფარი), ს. ზაგარის ჩრდ-აღმ., საკულტო 
ლწირელიდის ქვემოთ, ჩადის ბილიკი 
კლდიან ფერდობზე, ჩანს კოწახურის მცენარე, 
ცაგრ. „კოწახური~;  გაიანე კამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ. 1969.  

გოხნრ – საძოვრები (შყალერი, ლატალი), ს. შყა-

ლერის დასავლ. გზის ქვემოთაა;  გ. ძ. გირ-

გვლიანი, 47 წ. 1973.  
გოხრ – საძოვარი (მესტია, სოლი, ლენჯერი), ს. 

სოლშია, სამანქანო გზის ორივე მხარეზე, იყო 
სათიბ-სახნავი;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972.  

გოჯ ლიცლ – წყარო (ჩოლური, მუწვდი), ს. მუწ-

ვდიში, გოჯი პირველის წყარო;  გ. დ. ხაბუ-

ლიანი, 36 წ. 1978.  
გოჯ მლქორშ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში, მულა-

ხი), ს. ჟაბეშისა და ლეჟ ლახს შორის, გოჯი 
კახიანის სათიბი;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 
44 წ. 1971.  

გოჯ ნადაშ – გზა (მესტია, ბოგრეში, იფარი), ს. 

ბოგრეშიდან უღვირისკენა გზაზე, იფარიდან 
მე-4 ასახვევი, გოჯი პირველის გადანავარდნი 
ადგილი (შოფერი ყოფილა კარგი);  გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971. 

გრამიტონი ლაქთალა – სათიბები (ჩიხარეში, ახ-

ლშენი), ს. ახალშენში, გრამიტონ ნემსაძის სა-

ქათმე (?);  ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981.  
გრამიტონი ლენჩხარ – სათიბი (ახალშენი, ჩიხარე-

ში), ს. ახალშენში;  ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981.  
გრამიტონი მოლ – ყანა, სათიბი (ლენტეხი, ბაბი-

ლი), ლენსკირშია, ქურასბედიანის ყოფილი 
ახო;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974.  

გრამიტონი ჴუმფშ – სათიბი (ახალშენი, ჩიხარე-

ში), ს. ახალშენში, გრამიტონ ნემსაძის ;  ა. ქ. 
ნემსაძე, 52 წ. 1981.  

გრეჭალ – საძოვარი (ზ. ჭველიერი, ჩოლური), ზე-

და ჭველიერის მთის საძოვარი ქვიანია, ლო-

დებიანი, გურჭ „მსხვილი ქვა~;  გ. ნ. ზურა-

ბიანი, 46 წ. 1976.  
გრიშშ ნაკ – ბაღი (მესტია, ხაიში), ბაღის დასავლ. 

ნაწილი, მდ. ენგურის მარჯვენა მხარე, გრიშა 
სოულახის ძე ჭკადუას (ძოვაგის ძე) კუთვნი-

ლი სამოსახლო ადგილი, ის ომის წინა წლებში 
მოხალისედ წასულა ომში და არ დაბრუნებუ-

ლა, სახელი მისი შერჩენილი აქვს;  ნატაშა 
ემუზას ასული ჭკადუა, 44 წ. 1970.  

გრნშ – ტყე (მესტია, მურყმელი, უშგული), ს. 
მურყმელის სამხ-აღმ. გორა ლენკერის გა-

გრძელება, არყნარით, ფერდობია;  ნაპო დავი-

თის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971.  
გრჭალ – გადასასვლელი (ლენტეხი), მთა ნაი-

ლისში და ლეჴფურაში გადასასვლელი;  გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ. 1978.  

გუაჲრ – უბანი (მაცხვარიში, ლატალი), ს. მა-

ცხვარშის ერთ-ერთი საძმო გირგვლიანების 
საგვარეულოდან, ჯულაბშას ერთ-ერთი ნაყა-

რი;  გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ. 1973.  
გუარე ცხეკ – ტყე (ლაჰილი, ლატალი), ს. ლაჰილის 

სამხ-აღმ. გირგვლიანების საგვარეულოს ყო-

ფილი ტყე;  ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ. 1973.  
გუაშა მოლარ – სახნავი (ლენტეხი, ტვიბი, ჩოლუ-

რი), ს. ტვიბში, გუა ზურაბიანის ნაახოვარი;  ა. 
ა. ზურაბიანი, 20 წ. 1978.  

გუაშა მურყამ – კოშკი (აცი, იელი, იფარი), ს. 
იელშია, ამჟამად იანუ სამსიანის კუთვნილე-

ბაა ერთი და მეორე მოსოსტრ სამსიანისა, და-

ხურული არაა;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 
1972.  
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გუაშა მურყამ – კოშკი (აცი, იფარი), ს. იელიშია, 
აცის უბანში, სამსიანების კუთვნილებაა;  იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972.  

გუაშა ღარლ – სათიბი (მესტია, წვირმი, იფარი), ს. 
წვირმის დასავლ. იელის მხრისკენ, გუა სამსი-

ანისა;  არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ. 
1971.  

გუაშღარრიშ ლიც – ღელე (მესტია, ქვ. მაღრი, ჭუ-

ბერი), ს. ჩუბე მრღის ჩრდ.-აღმ. მოედინება 
წყალი გუაშ ღარრ-იდან, მარჯვენა მხარეზე 
ცხოვრობს ბადჷგერ ცინდელიანის ოჯახი. 
„გუაშ ღარრიშ წყალი~;  ვასიკო მუზას ძე ჩხე-

ტიანი, 40 წ. 1970. 
გუბელდ ტიბრა – ღელე (მესტია, ჟაბეში, მულა-

ხი), მდ. ტიბერჷლას მარცხ. შენაკადი, ალპუ-

რი ზონაა, ჩამოუდის ფაფლ ცხას აღმ. მხრი-

დან;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971.  
გუბრია თხიმ (იხ. ჭიბერიშ ჴარჴ). 
გუბრი ხანსარ – მყინვარი (მესტია, ჭუბერი), მოე-

დინება მდ. გური ლიც, ყარაჩაისკენა გადა-

სასვლელზე მყინვარი, ნენსგერის სათავე;  თა-

მაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
გუბრიშ ლიც – ღელე (მესტია, ჭუბერი), მდ. ნენ-

სგერის მარჯვ. შენაკადი, მოედინება მთა გუ-

ბარიდან, ყინვარული ნაკადულია;  თამაზ დი-

მიტრის ძე ნარსავიძე, 1970.  
გუბრიშ ტობრ – ტბები (მესტია, 3 – ჭუბერი), მდ. 

ჭუბრულას სათავის მარჯვენა მხარეზე, ნენ-

სგერის თავზე, ყარაჩაისკენ გადასასვლელზე, 
მთა გუბრზე არის 3 ტბა 20 X 30 მ-ისა, დავა-

კებულია და გამდინარე, მოედინება წყალი 
გუბრიშ ლიც, ყინვარული წარმოშობისაა;  
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970.  

გუბნი[ ე] რ – ყანები (ჭველიერი, ჩოლური), ს. ჭვე-

ლიერში, ლაშხურის მარჯვ. მხარზე;  მ. ე. ლი-

პარტელიანი, 80 წ. 1974.  
გუბნიჲ დაბ (იხ. გუბნერ).  
გუბრ – მთა-გადასასვლელი (მესტია, ჭუბერი), 

მდ. ნენსგერის დასაწყისის მარჯვნივ, ზღვის 
დონიდან 2661 მ. სიმაღლეზე. ტაფობია, შიგ 3 
ტბა (მომცრო). ირგვლივ კლდეების (ციცაბო) 
გალავანი აკრავს, შიგა და შიგ მრგვალი ბორ-

ცვებია, ჩრდილოეთის მხრიდან მყინვარის 
ენაა, საიდანაც მოედინება წყალი გუბრია ლიც, 
უერთდება მარჯვ. მხრიდან ნესგურს. გუბ 
„მომრგვალო ბორცვი~;  ხაბჯი ბიბუს ძე ჩხვი-

მიანი, 68 წ. 1970.  
გუბძი – ტყე (ლენტეხი, ლასკადარი), ლასკადუ-

რას ხეობაში, საძოვრებიცაა;  მ. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 31 წ. 1974.  
გუგულჲ კუც – ყანა (ლენტეხი, მაზაში, ხოფური), 

ს. მაზაშშია, კუც „სიმინდის ტაროს წვერი, 
ფიმფილი~;  შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ. 1976.  

გუგუტაშერ – ტყე (მესტია, ზაგარი, ფარი), ხევი 
ანჴჷლის ჩრდ. ვაკე ადგილია, მუხნარი უფრო, 
საერთოდ შერეული ტყეა;  გულიძე ალექსის 
ძე ჩხეტიანი, 37 წ. 1969.  

გუგუშა ლარილრ (იხ. გუგუშა ლრლ) – საძოვარი 
(მესტია);  ირინე მელიქიშვილი.  

გუგუშა ლრლ – საძოვარი (მესტია, ლეხთაგი), 
მესტია ჭალაჲს მარცხ. მხარეზე, წიწვნარ ტყე-

ში, გვარი არაა ცნობილი;  ჩათო ესტატეს ძე ჩა-

რთოლანი, 45 წ. 1972. 
გუგუშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ქაშვეთი, 

ლენჯერი), ს. ქაშვეთშია, ძირიღა ჩანს, არავი-

სია, არც ახსოვთ, თუ ვისი იყო;  მათე ზოსმეს 
ძე ფილფანი, 42 წ. 1972.  

გუგჩშა ნაღლაბრ – ტყე (მესტია, წვირმი, იფა-

რი), ს. წვირმის ჩრდ-აღმ. შერეული ტყით, 
გუგჩაანთ თემი ყოფილა, გვარით ყიფიანები, 
„გუგჩაანთ ჩანასაფრები~, ლიღლბი „ჩასაფრე-

ბა~;  ვალიკო ამბაკოს ძე ფანგანი, 30 წ. 1971. 
გუგჩჲშა ნაღლაბრ (იხ. გუგჩშა ნაღლაბრ). 
გუგიშრ – სახნავი (მესტია, ბარში, ეცერი), ს. 

ისკრს აღმ., სახნავ ლწლშის აღმ. მდ. 
დაჴშრამდე;  ბაჯუ პირიბეს ძე გერლიანი, 27 
წ. 1969.  

გუგლჲ კალ – ვაკობი (კვანჭიანარი, ლატალი), ს. 
კვანჭიანარშია, გადის გზა, აღმ. მხარეზე, კალო 
ამჟამად არაა, დაღმართია;  შ. ნ. კვანჭიანი, 49 
წ. 1973.  

გუგში ლრლ – სათიბი (მესტია, ჟამუში, მულა-

ხი), ს. ჟამუშის დასახლ. დასავლეთით, მოდის 
წყალი გუგშ, რითაც ეს სათიბები ირწყვება;  
ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ. 1971.  

გუგში ტიბ – ხევი (მესტია, ჟამუში, მულახი), ს. 
ჟამუშის დასახლ. დასავლ. სეზონური ღელე, 
გუგში ლრლ-თანაა;  ვლადიმერ გიორგის 
ძე ნავერიანი, 40 წ. 1971.  

გუგჩნი – ყანა, სათიბი (მესტია, ქვ. ლახამულა), 
ჩბე ლახმჷლის აღმ., სასაფლაოს დასავლ. 
ზემო ნაწილი სათიბია, სამანქანო გზის ქვე-

მოთ;  გელა ფუთეს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969.  
გუგშ – წყარო, ბუჩქნარი (მესტია, ჟამუში, მურ-

შკელი, მულახი), ს. ჟამუშის დასახლ. დასავ-

ლეთით, სათიბებში მოედინება წყაროს წყალი, 
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მოზრდილი წყაროა, იხმარება სარწყავადაც;  
ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ. 1971.  

გუგშ (3) – ბუჩქნარი, ღელე, წყარო (მესტია, 
მურშკელი, არცხელი, ჟაბეში, მულახი), ს. 
მურშკელის დასახლების აღმ. ღელე გუგშის 
მარჯვენა მხარეზე;  ვალადი ბათოს ძე მჭედ-

ლიანი,  
13 წ. 1971.  

გუდრნ ლიც – წყარო (ხეშკილი, ლენჯერი), ს. 
ხეშკილის ჩრდ-აღმ. პატარა წყაროა, ჭანჭრო-

ბიანი ადგილია;  მ. დ. ფილფანი , 87 წ. 1973.  
გუდრლდ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, დავბერი, 

კალა), მდ. ენგურის მარცხენა კალთა, ს. და-

ვბერის სამხ. ფოთლოვანი ტყით;  ნოდარ პლა-

ტონის ძე მარგვლიანი, 40 წ. 1971.  
გუდ ჭუიბ – საძოვარი, ჭაობნარი (მესტია, მურ-

შკელი, მულახი), ს. მურშკელის დასახლების 
სამხ-აღმ. ჭუიბი აქვს, წყალი მოდის და ჭან-

ჭრობივითაა, იყოო სამჭედლო ოქროსი, იპო-

ვება ქალის მძივები, გათხრები უწარმოებია 
არქეოლოგ შოთა ჩართოლანსაც და გეოლო-

გებსაც, მაგრამ ოქროს სამკაულების გარდა 
არაფერი უპოვიათ;  გურამ ალექსანდრეს ძე 
ქალდანი, 34 წ. 1971.  

გუზ – საძოვრები (ჩოლური, ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში, მთისკენ მიწის ჩამონალექია, „გუ-

ზა~ ჩამონალექი სუფთა მიწის;  გ. ნ. ზურაბია-

ნი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976.  
გულ – ნასოფლარი (ბეჩო), გულის ტერიტორია 

მთლიანად.  
გულაჴარჴ – სანადირო ადგილი (მესტია);  ირინე 

მელიქიშვილი, 1961.  
გულბა – კლდე (მესტია, ნასახლ. გული, ბეჩო), ს. 

გულის ჩრდილოეთით, მთა უშბის დასაწყისი, 
სუბნივალური ზონის კუთვნილებაა, კლდეა 
შიშველი;  სოფრომ იასონის ძე ხორგუანი, 43 წ. 
1969.  

გულბნი – სათიბი (მესტია, ქართვანი, ბეჩო), სა-

მანქანო გზის ქვემოთ, სათიბ მუხურშნის 
სამხ.-დასავლ. ხილნარიცაა;  გულბაანთ გრა-

მიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ. 1996.  
გულედნ ალერ მურყამ – კოშკი (სოლი, ლენ-

ჯერი), ს. სოლშია, ყოფილი თორიების საგვა-

რეულო კოშკი, ამჟამად ვალერი გულედანს 
ეკუთვნის;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972.  

გულერ – ხილნარი (ნესგუნი, ლენჯერი), ნსგუნის 
დასახლებაში, სამანქანო გზის ზემოთ, მოედი-

ნება სარაგ – გულლი სარაგ;  ელგუჯა ვლადი-

მერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972.  
გულიდ – სოფელი (დ. ლენტეხი), ლენტეხის ს-ში 

შემავალი სოფელი, მდებარეობს ჩოლშურას 
მარჯვ. კალთაზე, გულ-იდ (?);  მურძა ბესარი-

ონის ძე ქურასბედიანი, 46 წ. 1974.  
გულიდილ – უბანი (ლენტეხი, წანაში), ს. წანაშშია, 

ბენდშის უბანში;  ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ. 
1974.  

გულლი სარაგ – წყარო (მესტია, ნესგუნი, ლენჯე-

რი), ნსგუნის დასახლებაში, სამანქანო გზის 
ზემოთ, იქვეა ხილნარი გულერ (გულ-ერ-იშ > 
გულრ-შ > გულლ-ი);  ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ. 1972.  

გულლი სიფ – სოფლის მოედანი (ნესგუნი, ლენ-

ჯერი), ნესგუნის დასახლების დასავლ. ნაწი-

ლი, სამანქანო გზის ზემოთ;  ელგუჯა ვლადი-

მერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972.  
გულუმბურ – სათიბი (ნაცული, ჩიხარეში), ნაცუ-

ლის მთაში, ალპური.  
გულშერი ღელა – ღელე, წყარო (ჩოლური, მუწ-

ვდი), ს. მუწვდიში;  გ. დ. ხაბულიანი,  
36 წ. 1978.  

გულშ – სათიბები (ლენტეხი, მახაში), ჩიხარეშის 
ს. მახაშში;  რ. მ. ჭელიძე, 1976.  

გულ გებრელ (იხ. გულ გბრელ). 
გულ გბრელ / /  გულ გებრელ – ეკლესია (მე-

სტია, გული, ბეჩო), ს. გულშია, ზედა გულში – 
ჟიბე გულ-ს, წმინდა გაბრიელის სახ. ეკლესია 
– პატარა ორმაგი ქვითკირის კედლებივით, 
არის სასაფლაო ეკლესიის მომვლელისა – გო-

შუანების, დგას ერთი სახლიც, რომელშიც 
ცხოვრობდა გოშუანი რომანოზ, ამჟამად ჩამო-

სახლდა ს. ახალშენში (ბეჩო) წმინდა გაბრიე-

ლის (მიქელ გაბრიელი ?) სახ.;  ანთუყ ნასავის 
ძე ხორგუანი, 80 წ. 1969.  

გულ ჴარჴ (2) – უღელტეხილი (ნესგუნი, ლენჯე-

რი), ს. გულიდან გადასასვლელი ნსგუნისა 
და ლემსიას მთებისკენ;  ელგუჯა ვლადიმე-

რის ძე გულედანი, 36 წ. 1972.  
გულ [ შ]  ჭალ – მდინარე (მესტია, ნასახლ. გული, 

ბეჩო), მოედინება მთა უშბის ქვემო მყინვარი-

დან, ჩამოუდის ს. გულს მარჯვენა მხრით, 
უერთდება მეშხე ჭალს ს. უშხანრ-თან, 
ჭალ „მდინარე~ – გულშ ჭალ „მდინარე გუ-

ლი~, თეთნე ლიც „თეთრი წყალი~, თეთრი 
ფერისაა;  ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. 
1969.  

გუმაჩ – მთა (მესტია);  ირინე მელიქიშვილი, 1961.  
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გუმაჩშ – გადასასვლელი, კლდე (მესტია, სპარ-

დიში);  ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი,  
37 წ. 1972.  

გუმბიშ – საძოვარი (მესტია, კეცნანი, ლახამულა), 
საცხოვრის კეცნნის ჩრდ-აღმ. სამაქანო 
(ნაჭკჷრას) გზის ზემოთ, ადრე სახნავი იყო, 
ხილნარია, მსხალიცაა, შეიძლება ადრე გიმბ 
ხაგან;  გელა ფუთას ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969.  

გუმბრლ – ყანები (ზ. იფხი, ლატალი), ჟიბე იფხის 
დასავლ. ხილნარია (გომბირ – ხილია ნამყენი, 
საზამთრო);  ე. ი. ნანსყანი, 61 წ. 1973.  

გუმბშიშ ნტყცრ – ხრამი (მესტია, კეცნანი, ლა-

ხამულა), საცხოვრის კეცნნის ჩრდ. მდ. ენგუ-

რის მარჯვ. საძოვარ გუმბიშის ჩრდ-დასავლ. 
ნტყცრ ხარ;  გელა ფუთას ძე ჭკადუა, 64 წ. 
1969.  

გუმბშიშ სგიმილდ – მჟავე წყალი (მესტია, კეცნანი, 
ლახამულა), საცხოვრის კეცნნის ჩრდ., გუმ-

ბშიშ ნტყცრის ძირში, მდ. მალშის მარჯვ. 
ძგიდეში, საძოვარ გუმბიშ-თან;  გელა ფუთას 
ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969.  

გუნ ნაკრ – საძოვარი (მესტია, სპარდიში), მესტია 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
იყოფა ჟიბე გუნ ნაკრ, ჩუბე გუნ ნაკრ, ვაკე 
ადგილნარევია;  ავთანდილ ანდრიას ძე რატი-

ანი, 37 წ. 1972.  
გუნჲ – სათიბი (მესტია);  ირინე მელიქიშვილი, 

1961.  
გუნჲ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, სპარდიში), მე-

სტია ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის 
ჩრდ. ალპურია, ზემოთ კლდეებით მთავრდე-

ბა, გუნჲშშალ მეშხე ჯოკ ლი;  ავთანდილ ან-

დრიას ძე რატიანი, 37 წ. 1972.  
გურ – საძოვარი (სახაფხულო) (მესტია, ეცერი), სა-

ძოვარ (საკარვე) ჯგჷრაბშშია, ამარლებული 
ადგილია, მრგვალი, შიშველი (კუკჰიდ, 
გურდ);  აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 
1969.  

გურ – საძოვარი გორა (მესტია), მთა მენჟერის 
ჩრდ-აღმ. მდებარე საძოვარი გორაა, გურ 
(„შიშველი~?);  ვახტანგ შავგენის ძე გაბულდა-

ნი, 35 წ. 1969.  
გურ – საძოვარი მთა (მესტია, ჰებუდი), ს. ეცერის 

ჩრდ-აღმ., მთა მეზჷრის დასავლ. მომრგვალო 
საძოვარია;  გიორგი ბესარიონის ძე სუბელია-

ნი, 36 წ. 1969.  
გურ (4) – გორა (მესტია, წირმინდი, ხაიში), საძოვა-

რი გორა (ლანხვრი, ბეჩო), საძოვარი მთა (ებუ-

დი, ეცერი), მდ. ხაიშერასა და მდ. კასლედჷრას 
მარჯვ. კალთაზე, დაფერდებული კალთის ქე-

დი მეჩხერი ტყით, მომრგვალო ფორმის;  აქ-

სენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ. 1970.  
გურა – საბალახო, ტყე (მესტია, სკორმეთი), ს. 

სკორმეთშია, დასახლება კბეშერის ჩრდილო-

ეთით, შიშველიცაა, მომრგვალებული (კვერ-

ცხისებური) ფორმის;  ვენერა რაჟდენის ასუ-

ლი ჭკადუა, 28 წ. 1970.  
გურა (3) – მთა (მესტია, ჭუბერი), ნასახლარი, საბა-

ლახო, ტყე (ქვ. ვედი, სკორმეთი – ხაიში), მთა 
შარულას ჩრდ.-დასავლ. შიშველი მომრგვა-

ლო ფორმის, ციცაბო კალთებით, სუბნივალუ-

რი, რელიეფით მაღალმთის ბალახგული, თხე-

ბის საბალახოა. მდ. დერულას დასაწყისის 
მარცხ. მხარეზე, მის ძირშია პატარა წითელ-

შლამიანი ტბა, მარჯვენა მხარეზეა კლდე 
ხარმ. დამწვარი ფერისაა თიხა და ქვები თავ-

ზე ტურისტების მიერ ჩასობილი პალოა. სი-

მაღლე ზღვ. დ. 2854, 7 (ჩემთან მის ძირში 2393 
მ.) მარცხენა კალთის ძირი დავაკებულია, ნა-

ცრისფერ ქვების ნატყარით, გალავანივითაა, 
გალავანს ქვემოთ თეთნე ტობ (უფრო ცისფე-

რი, რაკრაკა);  გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ. 
1970. 

გურად – ყანა (ღობი, ჩიხარეში), ს. ღობში.  
გურამრ (იხ. ჩვიბშრ).  
გურანდელ – ყანა (ლენტეხი, ბაბილი), ლაშხირის 

მარცხენა მხარეზე, დავაკება;  ნ. ბ. ქურასბედი-

ანი, 33 წ. 1974. 
გურბიშნი – საკარმიდამო (მესტია, ზაგარი, ფარი), 

ს. ზაგარის ქვემოთ, სამხ-აღმ. გამოყენებულია 
ეზოდაც და სახნავადაც;  გაიანე კამუთის ასუ-

ლი ცინდელიანი, 50 წ. 1969.  
გურბილ – ყანები (მესტია, მურყმელი, უშგული), 

ს. მურყმელის ჩრდ-აღმ., დამრეცი რელიეფით 
(მხ. გვირბ);  მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვი-

ლი, 40 წ. 1971.  
გურ-ზაგრ (იხ. გორ-ზაგრ) – ქედი (მესტია, უს-

გვირი), მთა თეკრაშისა და უსგვირის გამყოფი, 
შიშველი ალპ. ქედი, მისი სიმაღლეა 2710 მ. 
ზღვ. დ. (უღელტეხილზე);  ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ. 1973.  

გურმაჩიშ ღრ – საძოვარი (მესტია, ზ. მარღი, ჭუ-

ბერი), ს. ჟიბე მრღის აღმ., მშრალი ღელეა, ხის 
ჩამოსაზიდი ღელე, შურო, ირგვლივ შერეული 
ტყე;  ბეჟღე რაჟდენის ძე გურჩიანი, 38 წ. 1970.  

გურსნი – დასახლებ უბანი (მესტია, ნაკი), ნაკრის 
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მარცხ. კალთის ოროჯახიანი საცხოვრისი, შუა 
მოედინება ლაწომბშ ტიბრა, ცხოვრობენ 
ცინდელიანები, გადმოცემით:  ცხოვრობდნენ 
ვინმე გორსოშერ, შემდეგ გადასახლებულან 
ბეჩოში – უშხვანარში და კვიციანებად მონათ-

ლულანო;  ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ. 
1969. 

გურსნი – ყანები (მესტია, უშხვანარი, ბეჩო), ზედა 
უშხანრსა და ლალქერი ლიცს შორის მდე-

ბარე სახნავ-სათეს ყანებს უწოდებენ გურსნის 
– კარგი მოსავლიანიაო – ხოჩა კეცენ როქ 
ლჷმჴედნოლლი იჩუ როქ იგრნიდა;  გრამი-

ტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969.  
გურსნი (3) – სათიბი (მესტია, უსგვირი, ეცერი), 

ყანები (უშხვანარი, ბეჩო), უბანი (ნაკი), მდ. 
ჭალჲს მარჯვ. მხარე ნაკოშკარია, კოშკის ნა-

ნგრევის სიმაღლე 2 მ-მდე აღწევს;  ა. ბ. გურჩი-

ანი, 65 წ. 1973.  
გურსნიშ მურყამ – ნაკოშკარი (უსგვირი, ეცე-

რი), ჭალჲს მარჯვ. მხარეზე, დანგრეულია, 
ძირიღაა დარჩენილი, (დაახლ. 2, 5 მ);  ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ. 1973.  

გურ-სიკ – კლდე (ხაჩეში, ხელედი), ხელედუ-

ლას მარცხენა კალთაზე, მომრგვალო ფორმის;  
რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ. 1974.  

გურულდ – საძოვარი, ტყე (იენაში, ლატალი), ს. 
იენაშის ჩრდ-აღმ. სიკ ხარ, ფოთლოვანი ჭარ-

ბობს, გურა ხარ;  ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ. 1973.  
გურშ ღრ – ღელე (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში), 

ლლქერის დასავლ., საძოვარ გურას დასავლ. 
პატარა ღელე, ადრე შურო იყო, ბაქანიც (პრი-

ცინტ) ყოფილა;  სამსონ როზანის ძე ჭკადუა, 
74 წ. 1970.  

გუსტანშა მურყამ – კოშკი (მესტია), ს. ლახირშია, 
აღმ. მხარეში. იოსელიანების საგვარეულოსი;  
მადონა ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ. 1971.  

გუსტანშა მურყამ (2) – კოშკი, ნაკოშკარი (მესტია, 
ლახირი, მულახი), ს. ლახირის დასახლების 
ჩრდ-აღმ. მხარეშია, კედლებჩამონგრეული, 
იოსელიანების საგვარეულო;  მადონა ადიგოს 
ასული იოსელიანი, 29 წ. 1971.  

გუსტნშა – უბანი (ლახირი, მულახი), ს. ლახირის 
აღმ. მხარეში, იოსელიანების საგვარეულოს 
სამოსახლო;  მადონა ადიგოს ასული იოსელი-

ანი, 29 წ. 1971. 
გუშ-ტობრლ – საძოვრები (ლენტეხი, მახაში, ჩი-

ხარეში), ჩიხარეშის ს., მახაში;  რ. მ. ჭელიძე, 
1976.  

გუჩა (იხ. ბესრიონიშ ნლზიგ) (ქვ. ვედი).  
გუჩაშა ი ალფშა მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, 

ქაშვეთი, ლენჯერი), ქაშვეთშია, ნახევრად და-

ნგრეული, ეკუთვნის ფილფანებს;  მათე ზოს-

მეს ძე ფილფანი, 42 წ. 1972.  
გუჩაშა მურყამ – ნაკოშკარი (ჰეშკილი, ლენჯერი), 

ს. ხეშკილშია, ფილფანების საგვარეულოს 
კოშკი, დანგრეულია;  ლ. მ. ფილფანი, 74 წ. 
1973.  

გუჯელნი – ყანები (მესტია, ლამხერი, ფარი), სა-

მაქანო გზისა და ს. ლამხერის შორის, გიჯრ 
დემეგ ხაგხ – გჯიჯ „ბოლოს~ მნიშვნელო-

ბით, სოფლის ბოლოს ლუგუჯე (მეგამ თხუმ 
ქა ლოსყიდ – ქა);  მახამეთ გურმაჩის ძე დევ-

დარიანი, 49 წ. 1969.  
გუჯრრ – ტყე (მესტია, ზ. კალაში, ეცერი), სოფ-

ლის აღმ., სათიბ ჩელდაშრს აკრავს აღმ. 
მხრიდან. გუჯრ „წაბლიანი~ (?);  გიორგი 
კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ. 1969.  

გუჯიშ თფ– საძოვარი მთა (მესტია, იდლიანი, 
ხაიში), საზაფხულო საძოვარ მთებს კიბოსა და 
ბასკაფშარას შორის, მდ. ენგურის მარჯვ. მხა-

რეზე, მდ. კაკშ ტიბის სათავის მარჯვენა 
მხარეზე, შიშველი მთაა, ქვემოთ წიწვნარი, მე-

გრელებისაა;  ვარდენ ქერექის ძე კვანჭიანი, 61 
წ. 1970.  

გუჯიშ ნალგენ – საბალახო (მესტია, ხაიში), 
ნშიხსა და სკორმეთს შუა, ტყეშია პატარა 
დავაკება, ადრე სახნავი ყოფილა ნაკაშრ 
(ხუტრ), მისი სიმაღლეა 970, 2 მ. ვინმე გუჯუს 
ნამყოფი (მეგრელი);  არიმ უმრის ძე ჭკადუა, 
87 წ. 1970.  

გუჯიშ ნალგენიშ ტიბილდ – ღელე (მესტია, 
იდლიანი, ხაიში), ნაშიხსა და დასახლ. ნაკს 
შორის, გუჯიშ ნალგენის მარჯვენა მხარეზე 
მოედინება პატარა ღელე, რომელიც ზაფხუ-

ლობით შრება;  არიმ უმარის ძე ჭკადუა, 87 წ. 
1970.  

გუჰლი – ქედი (სიდიანარი, ლატალი), ს. სიდიანა-

რის აღმ. ტყიანი ქედი, წიწვნარ-ფოთლოვანი 
ტყით, დგას გუჰლი თრჷნგზელ;  ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ. 1973.  

გუჰლი თრჷნგზელ – საყდარი (სიდიანარი, ლატა-

ლი), დგას საყდარი ტყეში გუჰლი-ში, ვაკეში 
დაცულია;  ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ. 1973.  

გუჰშ – სათიბი (მესტია, მურყმელი, უშგული), ს. 
მურყმელის ჩრდ-დასავლ. დაახლ. 2 კმ-ზე. 
შიშველი, დამრეცი რელიეფით, გუჰ „საქონ-
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ლის გულმკერდი~ (შდრ. გუგუფ);  მაქსიმე და-

ვითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 1971.  
გუ [ შ]  ლარე – სათიბი (მესტია, უღვალი, ეცერი), 

ს. უღვალის აღმ. სათიბ ბრყ ნაშრს აკრავს 
ჩრდ-აღმ.-დან (ჰებუდისაკენ), გუას სათიბი~;  
ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ. 1969.  

გუ ღრ – ტყე, საძოვარი (მესტია, ზეგანი, იფარი), 
ს. ზეგანის სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთის 
მშრალი ღარი, გუა ხვისტანი;  გუნტერ ილამა-

ზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971.  
გჷგბერშ – ტყე (მესტია, ხერხვაში, ნაკი), ს. ხერ-

ხვაშშია, ტყე და კლდე ბიზმრ-ის ჩრდ-ით, ნა-

ძვნარია აქა-იქ, ხოლო გჷგიბ „ფიჭვი~ არაა არ-

სად, ჟი მეხტე ლი;  დავით დუდარეყის ძე 
ანსიანი, 51 წ. 1969.  

გჷგბი ლესგ – საძოვარი (მესტია, ბაგვდანარი, ბე-

ჩო), ს. ბაგვდანარის ჩრდ., ლაბჷკთანაა, ფიჭვი 
არ ხარობს, სახელი ფლორის მიხედვითაა, 
გჷგიბ „ფიჭვი~;  ივანე ვამანის ძე კვიციანი, 81 
წ. 1969.  

გჷგბიშ ქან – ტყე (მესტია, ლუხი, ხაიში), მდ. 
ორმელეთის მარცხენა მხარეზე, კლდიანი 
ღარია მშრალი, გვერდითი კალთები ლეჯჰერ 
ხარ, ღარი შიშველია, მის თავზე ლეგგიბ ხარ-

ძველი, ბევრი მაინც და მაინც არააო;  ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970. 

გჷგბიშ ქანშ გორგ – გორა (მესტია, ლუხი, ხაი-

ში), მდ. ორმელეთის მარცხენა მხარეზე, 
კლდიანი გორა, ჰყოფს ჟბე და ჩბე ნშიხს, 
შერეული ტყეა – ლეგგიბ, ლეჯჰერ;  ისლამ ბა-

თერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970.  
გჷგბინი – სათიბი (ლეშუკვი, ლატალი), ს. ლე-

შუკვსა და ჯიჰრ-ის ტყეს შორის, გჷგიბ-ი არაა 
(გვარი?);  შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 1973.  

გჷგბრ – სათიბი, ტყე (მესტია, წვირმი), ს. წვირმის 
ჩრდ-დასავლ., სოჭნარი ტყე და შიგ სათიბები;  
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ. 1971.  

გჷგბრ – ტყე (მესტია, ლანტელი), სათიბ ზებლიშს, 
მდ. დაჴშრსა და ბუჩქნარ უღლურს შორის, 
ბუჩქნარი ტყეა, ადრე ფიჭვნარი ყოფილა, 1943 
წ. სამხედროელებს გაუჩეხიათ, მას შემდეგ არც 
ერთი ფიჭვი არაა, სახელი კი ჰქვია. „ფიჭვები~, 
(„ფიჭვებიანი~, „ფიჭვნარი~);  კოწია ბექერზას 
ძე პაკელიანი, 72 წ. 1969.  

გჷგბრ – ტყიანი საძოვარი (ლენტეხი, წიფლაკა-

კია), ს. წიფლაკაკიაში, გჷგიბი ჩანს;  მ. გ. ლი-

პარტელიანი, 42 წ. 1976.  
გჷგბრ – ფიჭვნარი (მესტია, უშგული), მდ. ენგუ-

რის მარჯვ. კალთაზე, ს. მურყმელიდან და-

ახლ. 2 კმ. ფიჭვის ტყეა;  მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ. 1971.  

გჷგბრ – ფიჭვნარი, საძოვარი (მესტია, სოლი), ს. 
სოლის ჩრდ. სერი გასდევს, მის სამხ. ფერ-

დობზეა ფიჭვნარი ტყე;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 
1972.  

გჷგბრ (6)– ტყე (მურყმელი, უშგული, ლეშუკვი, 
ლატალი, ლანტელი, ეცერი), სათიბი, ტყე 
(წვირმი, იფარი), საძოვარი, ტყე (სოლი, წიფ-

ლაკაკია, ლენჯერი, ხოფური), ს. ლეშუკვის 
ჩრდ. სოჭნარი ტყე;  შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 
1973.  

გჷგბრ (7) – ტყე (მურყმელი, უშგული, ლეშუკვი, 
ლატალი, გვიმბრალა, რცხმელური, ლანტელი, 
ეცერი);  სათიბი, ტყე (წვირმი, იფარი);  საძო-

ვარი, ტყე (სოლი, ლენჯერი, წიფლაკაკია, ხო-

ფური), რცხმელურის ს. გიმბრალაში უწინ 
გჷგიბ-ის ტყე ყოფილა, ამჟამად მხოლოდ 
ფოთლოვანია;  გ. ა. მუსელიანი, 1976.  

გჷგბშ – ტყე (ნესგუნი), ფუშყვერის მარჯვენა მხა-

რეზე, ფიჭვნარის ტყეა;  ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ. 1972.  

გჷგბშ (2) – საძოვარი (იენაში, ლატალი), ტყე (ნეს-

გუნი, ლენჯერი), ს. იენაშშია, მაღლობზე, 
გჷგბ-ი არაა;  ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ. 1973.  

გჷგბლრ – ფიჭვნარი (ნესგუნი), ფუშყვერის მარ-

ცხენა მხარეზე, დგას ფიჭვის ხეები;  ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972.  

გჷგიბჩიბ – ფიჭვნარი, კლდე (მესტია, მურყმელი, 
უშგული), მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე, 
ფიჭვნარია, ს. მურყმელიდან დაახლ. 2 კმ. ფიჭ-

ვნარი ზემო მხარეზეა, მის ქვემოთ ხრიოკი, 
კლდეები, ტყე გჷგბრშია, „ფიჭვებს ქვემოთ~;  
მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 1971.  

გჷზშ – სათიბი (მესტია, ებუდი, ეცერი), მდ. სო-

ლედჷრას მარცხ. ს. ჰებუდის ჩრდ-აღმ. ჩრდ 
შერეული ტყე. თხილნარია. გჷზ (გიზ კალან-

დის წინა დღისას, თხილის კონა);  გიორგი ბე-

სარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ. 1969.  
გჷლა – საძოვარი (მესტია, ფალედი), ეკლესია 

კჲშა თრგლეზერის სამხ-აღმ. საძოვარიცაა 
ჩრდ-აღმ. და ხრამი (ნტყიც) სამხ-დასავლ. 
მდ. ღეშდრჷლას მარჯვ. კალთა, გჷლა – ქა მე-

გლე ხარ „მოხეული, მოგლეჯილი~;  დანიელ 
ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ. 1969.  

გჷლა (2)– საძოვარი მთა, ხრამი (მესტია, ლახამუ-

ლა, ფალედი, ფარი), ენგურის მარცხენა კალ-
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თის ქედზე, ნაკ ჰაპკვირის სამხ-აღმ. ბაკრს 
ხზ (უდეშდშია);  გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 
წ. 1969.  

გჷლთნი – ყანები (იენაში, ლატალი), ს. იენაშშია, 
სამანქანო გზის ზემოთ, ვაკეა;  ილიკო გ-ძე 
ფარჯიანი, 49 წ. 1973.  

გჷლრიშ – ტყე, საძოვარი (მესტია, ჟაბეში, მუ-

ლახი), ს. ჟაბეშის სამხ-აღმ., დასახლების ზე-

მოთ, ტყეში საძოვარი, შერეული ტყით, ირ-

გვლივ ტყე აკრავს, შუაში პატარა სათიბია;  ჭი-

ჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971.  
გჷმრრე ნაშდუხ – საძოვარი (მესტია, თავრარი, 

ხერხვაში, ნაკი), ს. თავრარის ჩრდ., საძოვარი 
მთა ლკითანალის ჩრდ-დასავლ. ხვრელი 
აქვს, საკმაო სიღრმისა, გადმოცემით, ვითომ 
გოლიათების სასაფლაო იყოო (გჷმრრე);  
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ. 1969.  

გჷნწიშ – საცხოვრისი (იფარი, ლახამულა);  ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ. 1973.  

გჷნწიშ (2) – სათიბი (მესტია, უღვალი, ეცერი), სა-

ცხოვრისი (იფარი, ლახამულა), სამანქანო 
გზის ქვემოთ, სათიბ ჩჷმათის აღმ., სათიბ 
დაშნჷლ-ის აღმ. მხარე, არის გჷნწშრ;  ერასტო 
ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ. 1969.  

გჷნწიშ ზენ – ყანები (იფარი, ლახამულა);  ვ. მ. ჭკა-

დუა, 30 წ. 1973.  
გჷნწშრ – ტყე და სათიბი (მესტია, თოთლეში), ს. 

თოთლეშის სამხ-აღმ. დასახლება ჰამშის სა-

თიბების ბოლოს. აქა-იქ გჷნწიშ ურევია, საერ-

თოდ შერეული ტყეა;  დუშა შარდენის ასული 
ჭკადუა, 46 წ. 1970.  

გჷნწშრ (2)– ყანა (მესტია, სვიფი, ფარი), ტყე, სა-

თიბი (თოთლეში, ლახამულა), სათიბ 
ჴიდერს აკრავს ჩრდილოეთიდან, გორაკზე 
(ფაფალქა) გჷნწიშ ხაგ, ყანებში არაა;  იასონ გი-

ორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ. 1969.  
გჷრდა / /  გჷრდ – ყანა (მესტია, მაგარდელი, ცხუ-

მარი), ს. მაგარდელში, ტიბრს ზემოთ. აღმ. 
ადგილი მრგვალია, ფორმის მიხედვით;  ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 1969.  

გჷრდი – სათიბი (მესტია, ლახამულა)– ენგურის 
მარცხ. შგედში, სათიბ ლეშთხას დასავლ. ირ-

გვლივ თხილნარ-წიფლნარი ტყე აკრავს 
მრგვალი ფორმის სათიბს;  კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ. 1969.  

გჷრდი (2) – ყანა (მესტია, უღვალი, ეცერი), სათიბი 
(შგედი, ლახამულა), სამანქანო გზის ზემოთ, 
ყანა ნტყიფის აღმ. მრგვალი ფორმისაა, 

„მრგვალი~;  ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრია-

ნი, 60 წ. 1969.  
გჷრდილ – ვაკობი (მესტია), მთისკენ მიმავალ გზა-

ზე (სოფლის დასავლეთიდან, ბაჴისკენ) არის 
კალოსოდენა მრგვალი მოვაკო ადგილი, საი-

დანაც მორების ჩამოსაშვები ღაროა. გჷრდილ 
„მრგვალი~ (პატარა);  ჩხეტიან ჲემჷზას ძე ჩხე-

ტიანი, 47 წ. 1969.  
გჷრდილ (2) – ყანა (კვანჭიანარი, ლატალი), ვაკობი 

(გვალდერი, ეცერი), ს. კვანჭიანარშია, უზნშას 
თემში შედიოდა;  (გჷრდი „მომრგვალო~);  შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ. 1973. 

გჷრდლ – ყანა (მესტია, ღვებრა, მულახი), ს. 
ღვებრას სამხ., ტიბ-ს მარცხენა კალთაზე, ვა-

კე ადგილია;  ალექსანდრე მახარობლის ძე 
მარგიანი, 83 წ. 1971.  

გჷრდლრ – სათიბი (მესტია), ს. მურშკელის 
ჩრდ-დასავლ. გალდ ტიბის მარცხ. სანაპი-

როზე, სათიბ გალდრის ბოლოში, ირგვლივ 
ყორეს ნარტყმევია (ჴილშ ბაჩრ ჟი ხასიდ), 
მრგვალია კვერცხივით, გჷრდლრ (მრგვალი 
„მურგლ~– ~გჷრდი~ არ იციან);  ისლამ გო-

ჯის ძე გულბანი, 13 წ. 1971.  
გჷრდლრ (2) – სათიბი (მესტია, ზარდლაში, 

მურშკელი – მულახი), ს. ზარდლაშის ჩრდ-
დასავლ., მურგალ ლრე ლი, გჷრდი „მრგვა-

ლი~;  ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ. 1971.  
გჷრეჭლ – საძოვარი, ლოდნარი (ლენტეხი, ბაბ-

ლი), გჲჲ დაბანარს აღმ. ქვები ყრია დაბლობ-

ში, კარვებიცაა, ქვისაა, გჷრეჭ;  ნ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 33 წ. 1974.  
გჷრტიშნი – სათიბი (მესტია, ხერხვაში, ნაკი), ს. 

ხერხვაშის ჩრდ-აღმ. მრგვალი სათიბია, 
გჷრტი-შნი < კჷრტიშნი (?);  დავით დუდა-

რეყის ძე ანსიანი, 51 წ. 1969.  
გჷრლედ – ყანა (ბაიარი, ხელედი), ს. ბაიარშია, 

დაფერდებული რელიეფით;  გ. შ. ჩანქსელია-

ნი, 20 წ. 1974.  
გჷრჭალ (იხ. გრჭალ) – ქედი (ჩოლური, ლევშე-

რი), ს.ლევშერის მთაში, გჷრჭ „დიდი ქვა“ 
(შდრ. „კურეჭ“);  ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ. 1974.  

გგიშ – ყანები (მელე, ჩიხარეში), ს. მელეში, რბი-

ლი ადგილია, გაგ არ იციან.  
გგშირ – სათიბები (მესტია, ჟამუში, მულახი), ს. 

ჟამუშის დასახლ. დასავლ. გუგში ტიბის 
დასავლ. კალთა (მარჯვ.), ნავერიანებისა იყო, 
მშრალი ადგილია:  ვლადიმერ გიორგის ძე ნა-

ვერიანი, 40 წ. 1971.“ 
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გლდაშ (იხ. გალდშ) – სა ძოვარი (მესტია);  ირინე 
მელიქიშვილი, 1961.  

გყან – სათიბი (ნასახლ. სგობულდი, ლატალი), 
ნასახლარ სგობულდშია, დასახლების ზემოთ;  
მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973.  

გბრე ლმზჷრ – გორა (მესტია, ლანხვრი, ბეჩო), ს. 
ლანხრის აღმ., გორაა, საიდანაც ჩანს გულშ 
გბრელ, სალოცავი ადგილია წმ. გაბრიელის 
საპატივცემულოდ (ტოტებს დებენ, ლაცხტი 
დგილი), წმ. გაბრიელის სალოცავი;  აკაკი 
კოსდას ძე გაბულდანი, 57 წ. 1969.  

გბრელ (2) (იხ. გულ გბრელ) – ნაეკლესიარი (მე-

სტია, ქართვანი), მდ. ენგურის მარჯვენა კალ-

თაზე, სათიბ ლაყამს აკრავს თავზე, სალო-

ცავია, ეკლესიის საძირკველი ამჩნევია. წმ. მი-

ქელგაბრიელი;  პავლე სულას ძე გაბულდანი, 
80 წ. 1969.  

გბრელ (იხ. გულ გბრელ).  
გბულდ– წყარო (მესტია, ისკარი, ეცერი), მთა დე-

ცილის სამხ., საძ. ლაღარის მიდამოებში, გბ 
„გობი“ (?);  ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ. 
1969.  

გგულდშ (2) – სათიბი (მესტია, ბოგრეში, ადიში, 
იფარი), ს. ბოგრეშის ჩრდ-აღმ., ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. ფერდობია – შერეული 
ტყით, გგო „გუგული~;  კატო მიხეილის ასუ-

ლი გულბანი, 26 წ. 1971.  
გგნი (იხ. გგნიშ დაბრ). 
გგნიშ დაბრ – ყანა (მესტია, ცალანარი, ეცერი), 

ს. ცალანრის ჩრდ. (თავზე). ადრე მთა ჟა-

მილშ-იდან წყალი იყო გამოყვანილი და 
არაყს ხდიდნენო.,ამჟამად სახნავ-სათესია, გაგ 
? (ქაქ „ფაფა~);  აკაკი კოსდას ძე ჩარკვიანი, 45 
წ. 1969.  

გდჲშ ლაყუნზელი – ყანა (მესტია, ქვ. ვედი, ხაი-

ში), მახამეთიშ დაბრშია, საცხოვრის 
წარრის ზემოთ, ყურძნის ვაზი არაა, ადრე 
ყოფილა. „გდ-ს (ჭკადუას) საყურძენე~;  ვარ-

ლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ. 1970.  
გლ -ზაგრ– სათიბი (ნესგური, ლენჯერი), ფუშ-

ყვერის მარცხენა მხარეზე, პატარა ქედია, ზედ 
ვაკე-ზეგანი;  ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულე-

დანი, 36 წ. 1972.  
გმიშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლაშთხვერი, ლენჯე-

რი), ამხნ ტაფშია, ნახევარია მხოლოდ, ჯაჯ-

ვანების კუთვნილებაა;  ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  

გნზიშ (იხ. ოთარშერ გნზიშ).  

გნიშირ – სათიბები (მესტია, ზარდლაში, მულა-

ხი), ს. ზარდლაშის დასავლ. ვაკე, განიერი სა-

თიბი, რამდენიმე ჰა;  ნოდარ შამშის ძე გაბლი-

ანი, 32 წ. 1971.  
გნჭიდერ – საძოვარი, ყანები (ლენტეხი, კახურა), 

ს. კახურაშია, ანწლნარია;  ჯ. ა. ლიპარტელია-

ნი, 37 წ. 1974.  
გნშ (იხ. გნიშირ).  
გჲ-დაბანრ – საძოვარი (მელურა), ნალიშის მთის 

მწვერვალი, გჲ-დაბანრ < გჲჲ-დაბანრ;  ვ. მ. 
მუსელიანი, 57 წ. 1974.  

გჲ-დაბნრ – წიფლნარი (ლენტეხი, ფანაგა, ლევ-

შერი, ჩოლური), ს. ფანაგის თავზე სამხ. გჲ-
დაბან ფართო, გაშლილი ადგილი;  ს. ს. ჯამ-

ბურიძე, 90 წ. დ. მ. გასვიანი, 70 წ. 1979.  
გჲლშ (იხ. გჲლაშრ).  
გჲლშრ – ყანა (მესტია, ქურაში, ეცერი), ს. 

ქურშშია, მდ. დაჴშრის მარცხენა კალთა, ყა-

ნების ღორეკისა და კაჩჲლრის ჩრდ-დასავლ. 
გჲლ „საქონლის შეძახილი~;  ილარიონ კოს-

დას ძე ხორგუანი, 60 წ. 1969.  
გჲოზი მოლ – ყანა (ლენტეხი, რცხმელური), 

რცხმელურშია, ლაშხირის მარჯვ. გაიოზ 
ტვილდიანისაა;  ე. ა. ტვილდიანი, 1976.  

გრჩიშ – ყანა (დ. მესტია;  ირინე მელიქიშვილი, 
1961.  

გრჩნი – სათიბი (მესტია, ხოსრარი, ფარი), ჩ. 
ხოსრრშია, სათიბ ნაწორის დასავლ. მდ. 
ღეშდრჷლამდე, ხილნარია;  სვიმონ აზნაგეფის 
ძე ჩხვიმიანი, 59 წ. 1969.  

გჯლნი – ყანა (მესტია, ზ. ლუჰა, ფარი), ს. ლჷჰას 
სამხ. ყანა სრ-ისა და სათიბ ცაგრჷლ-ის 
ჩრდ. გჯი (ცალანი) საკ. სახელია;  სიმონ 
თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ. 1969. 

გ ნარსგ – სათიბი (მესტია, ბოგრეში, იფარი), 
ს. ბოგრეშის სამხ-დასავლ. ლასილის მხარეზე, 
არყნარი ჴილშის ზემოთ;  კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ. 1971.  

გბიშ – ყანა, ბაღი (ლენტეხი, შგედი, ჩიხარეში), ს. 
შგედშია, ნაკრში, ჩავარდნილია;  ქ. მ. გაბიანი, 
49 წ. 1076.  

გბშ (იხ. გბიშ) – ყანა, ბაღი (შგედი, ჩიხარეში), 
ს. შგედშ;  ი. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976. 

გლშიერ (იხ. გლშ).  
გლშ – ყანა (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ს. ჟაბეშის 

დასახლების დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ, 
სათიბ-სახნავ ნამხერის დასავლ. ვაკე ადგი-

ლია;  ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ. 1971.  
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გრაშ – საძოვარი მთა (ლენტეხი), ს. სასაშის 
ჩრდ-დასავლ. კლდიანია, ალპური ზონა;  (1:  
100 000 – 27 м.). მ. ვ. ონიანი, 41. წ. 1974.  

გნ – ტყე, საძოვარი (მესტია, მურყმელი, უშგუ-

ლი), ს. მურყმელის სამხ-აღმ. ენგურის მარცხ. 
არყნარი, შქერი და საძოვრები, დიდი ფართო-

ბით;  ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 
1971.  

გნირ (იხ. გნ). 
გნლ – კლდე (მესტია, ბოგრეში, იფარი), ს. იფა-

რის სამხ-დასავლ. სანადირო კლდე ლასილის 
მხარეზე;  კატო მიხეილის ასული გულბანი, 26 
წ. 1971. 

გალარ – სათიბი (ლენტეხი, ჩოლური), ს. ტვიბ-

შია, მთის ზონაში გუალ „გვალვა~;  ა. ა. ზურა-

ბიანი, 20 წ. 1978. 
გალარ (2) – სათიბი, საძოვარი, ტყე (ტვიბი, ზ. 

ჭველიერი – ჩოლური), ზედა ჭველიერის საძ. 
მთაში ოღრო-ჩოღროიან, გალარ „ოღრო-
ჩოღრო~;  გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. 1976.  

გალდერ – სოფელი (მესტია, ეცერი), მდ. ენგუ-

რის მარცხენა მხარეზეა, აღმ.-ით ს. ცხუმარი 
ესაზღვრება, ცხოვრობს 8 ოჯახი. ირგვლივ 
(სამხ. გარდა) ტყე და ხევებიანი ქედები ფარ-

გლავს, გალშალ ღუნჭურე ლი /  „ბოსელი-

ვით შეკრებილი, შეკრულიაო~);  ჲემჷზა დავი-

თის ძე ჩხეტიანი, 91 წ. 1969.  
გალდირ – მდინარე (მესტია), მესტია ჭალჲს 

მარცხ. შენაკადი, მოედინება გალდირი 
ტიბიდან, ჩამოუდის აეროპორტს;  პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ. 1972.  

გალდირი ლასდღუნლ მჷჰ – ხელოვნური აუზი 
(მესტია), აეროპორტისკენა მიმავალ გზაზე, 
მარჯვ. მხარეზე, აუზია საბანაო;  თედორე ტა-

რასის ძე ნაკანი, 1972.  
გალდირ – საძოვარი, ყანა (მესტია, ჩაჟაში, უშ-

გული), მდ. ქვიშირის მარჯვ. სანაპირო, ჩაჟა-

შის ზემოთ, ვაკე ადგილია, ჩრდ. კლდიანია, 
სამხ. ქვიშირი, ჩაკეტილივითაა;  ილია ერმა-

ლოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ. 1971.  
გალდ თრინგზელ – საყდარი (მესტია, ზარ-

დლაში, მულახი), ს. ზარდლაშის დასახლების 
ჩრდ., მინდორ სპღშ-შია, გალდის თავზე;  
შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ. 1971.  

გალდ ტიბ – ღელე (მესტია), მესტია ჭალჲს 
მარცხ. შენაკადი, აეროპორტის ჩრდ-აღმ. მოე-

დინება;  ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. 
1972.  

გალდ ტიბ – ხევი (მესტია), ს. ზარდლაშის და-

სავლ. მდ. მესტი ჭალს მარცხ. შენაკადი, მო-

ედინება ფირცინიდან (საძოვარი მთა), იქვეა 
სათიბი გალდრ;  ნოდარ შამშის ძე გაბლია-

ნი, 32 წ. 1971.  
გალდ ტიბ (3)– ხევი (მესტია, მურშკელი, ზარ-

დლაში, მულახი, სპარდიში), ს. მურშკელის 
დასავლ. მხრიდან, მოედინება ფირციანრის 
მთიდან, მულხურას მარჯვ. შენაკადი, საკმა-

ოდ მოზრდილი ღელეა;  ისლამ გოჯის ძე 
გულბანი, 13 წ. 1971.  

გალდრ – სათიბი (მესტია), ს. მურშკელის ჩრდ-
დასავლ. სათიბებს ჩარგმშსა და სიფილ-
დრს შორის, ღელე გალდ ტიბის მარცხ. 
კალთა. ვაკე ადგილია აქა-იქ ბუჩქნარიცაა და 
ჭაობიანი ადგილებია, მოედინება წყაროებიც;  
ისლამ გოჯის ძე გულბანი, 13 წ. 1971.  

გალდრ (2) – სათიბი (მესტია, ზარდლაში, მურ-

შკელი, მულახი), ს. ზარდლაშის ჩრდ-დასავლ. 
ვაკე ადგილია;  ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 
წ. 1971.  

გალჷლ დრ – ყანა (მესტია), მდ. ჭუბრულასა და 
ს. ლაკჷლმხის შორის, ღრმა ღარის (ჩაღრმავე-

ბული) ფორმა აქვს. გალ „ბოსელი~, საქონ-

ლის სადგომი ძველ სვანურ სახლში;  ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  

გალჷლდ – სათიბი (მესტია), მდ. სოლედჷრას 
მარცხ. მხარეზე, ვიწრო სათიბი – გალს ჰგავს, 
მის აღმ. სამარხილო გზაა და ტყეშია შიგნით;  
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ. 1969.  

გალჷლდ (2) – საძოვარი (მესტია, ლანჩვალი);  სა-

თიბი (ებუდი, ეცერი);  პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანი, 33 წ. 1972.  

გალჷლდრ – საზაფხულო საძოვარი მთა (მე-

სტია), ს. მაგარდელის საზაფხულო საძოვარი 
მთა, სოფლის სამხ. ჰიჭ ზაგრს ზემოთ;  ივა-

ნე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 1969. 
გალჷლდრ – სათიბები (მესტია), ნასახლარ 

ლშხრშის ჩრდ-დასავლ., საძოვარ ჰადჷლდის 
ჩრდ-აღმ. ჩაღრმავებულია, გალშალ სათიბე-

ბია, ზოლებად ბუჩქები ჰყოფს სათიბებს;  ვა-

სილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 54 წ. 1969.  
გალჷლდრ – საძოვარი (მესტია), სოფლის და-

სავლ. წესილსა (სადგომია საზამთრო) და 
კალჷლდრს შორის (კალჷლდრ პატარა ად-

გილების სახელია);  ემუზა დავითის ძე ჩხე-

ტიანი, 91 წ. 1969.  
გალჷლდრ – საძოვარი (მესტია, მულახი), ს. 
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ზარდლაშის მთა ლჷცლშშია, ტყეშია საძოვ-

რები პატარ-პატარა;  შამში ნესტორის ძე გა-

ბლიანი, 67 წ. 1971.  
გალჷლდრ – ყანა (მესტია), ქედანში ორ მოსახ-

ლეს შორის მდ. ჭუბრულასკენ (ქვემოთ), ღა-

რივით ფორმა აქვს, იქით-აქედან გორაკები გა-

ჰყვება გალ : ჩაკეტილი, ბოსლის მაგვარი~;  
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  

გალჷლდრ – ყანა, ს. შგედშია, ყანაა ფართობით 
(დაახლ. 1 ჰა). აღმ. მხარეზე ტყეა – ლეცხტერ 
(ჭინჭი). საქონელს უყვარს იქ ყოფნა – იქ წვე-

ბიან საღამოობით;  შუშანა ოთარის ასული 
იოსელიანი, 50 წ. 1970.  

გალჷლდრ (9) – საძოვარი (კვანჭიანარი, ლატა-

ლი, გვალდერი, მაგარდელი, ეცერი, ზარდლა-

ში, მულახი), სათიბი (ნაკი), ყანა (ქედანი, ლა-

კულმახი – ჭუბერი), ყანა (შგედი, ხაიში), ს. 
კვანჭიანარშია, ჭალჲს (ენგურის) მარჯვ. მხა-

რეზე, შეჭრილ-შემოჭრილი რელიეფით, 
თხილნარია;  შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973.  

გალჷლდრ (იხ. ბარჯშიშ გალჷლდრ). 
გალრ – სათიბები (ლენტეხი), ჲებერალაშია, მო-

ფერდო ადგილია, შემოზღუდულია;  გ. ზ. ბაბ-

ლუანი, 55 წ. 1978.  
გალ დაბრ – ყანები (იენაში, ლატალი), ს. იენაშ-

შია, სამხ-აღმ. ჩელდრილში ქვემო ნაპირის 
ყანები, მდინარისკენ;  ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 
49 წ. 1973.  

გალლ – სათიბები (ლენტეხი, ლასკადარი, კახუ-

რა), ლასკადურას ხეობაში, გოლდაშის მთაზე, 
იყოფა ჟიბე და ჩუბე-დ;  მ. გ. ლიპატრელიანი, 
31 წ. 1974.  

გალრ – საძოვარი, ტყე (ჩოლური, ჭველიერი), 
ზედა ჭველიერშია, ტყის ზონაში, ხევები აქვს;  
გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. 1976.  

გალრ (3) – სათიბი (მესტია, ფარი), საძოვარი (ზ. 
ჭველიერი), სათიბ-საძოვარი (წვირმი), ს. ფა-

რის სამხ.-დასავლ. ბოლო, სათიბ ყჷრბიშის 
დასავლ. ვახტანგ ქემუზას ძე ნარსავიძე – 
„გალ“ ნიშნავს იმ ადგილს, სადაც ზამთარში 
ძროხებს აბამენ~;  იურა გურმაჩის ძე რეზესი-

ძე, 24 წ. 1969.  
გალშ ტიბ – ხევი (მესტია, ზ. ვედი, ხაიში);  არ-

ჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
გალშ ტიბიშ ლეწფერ – წიფლნარი (მესტია, ზ. 

ვედი, ხაიში);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 
1969.  

გალშ ტიბიშ ლიც – ღელე (მესტია, ზ. ვედი, ხა-

იში), იცის კალმახი;  არჩილ კოსდას ძე ჭკა-

დუა, 40 წ. 1969.  
გალშ ტიბიშ ლჭმოლ – სათიბები (მესტია, ზ. 

ვედი, ხაიში);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 
1969.  

გალშ ტიბიშ ჴარჴ – გადასასვლელი (მესტია, ზ. 
ვედი, ხაიში), კასლეთისკენ ან პირიქით, მთა 
კასლეთიდან ტობარისკენ ან ჭყონასკენ;  მიხე-

ილ ქურექის ძე ჭკადუა, 59 წ. 1969.  
გალრ – სათიბები (მესტია, ჭოლაში, მულახი), 

უღვირის ქედზეა, სამანქანო გზის მარცხ. მხა-

რეზე, ზაგრისკენ (უღვირ ზაგრთე), გალ 
„ვიწრო ადგილი ხევში~ (შდრ. გალრ „სა-

ძროხე~ – გალ);  ალექსანდრე გელას ძე დევ-

დარიანი, 80 წ. 1971.  
გალდ – საძოვრები (ლუჯი, ჟახუნდერი), ს. 

ლუჯის მთა გორვაშში, დავაკებაა.  
გალრ – სათიბები (მესტია, ჩვაბიანი, მულახი), 

ს. ჩვაბიანის სამხ-დასავლ., სათიბ ლე-

მულდის მეზობლად, შერეულ ტყეშია გო-

რებივითაა, შერეული – ვაკე-ფერდობი;  სემ-

ლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971.  
გამბრულ – ხილნარი (ლენტეხი, კახურა), ს. კა-

ხურაშია, გამბრ „მსხლის ჯიში~;  ჯ. ა. ლი-

პარტელიანი, 1974.  
გამლ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩუკული, ჟახუნ-

დერი), ჩუკულის ტერიტორიაზე, ტყეშია შიგ-

ნით;  ნ. დ. გულბიანი, 26 წ. 1976.  
გამლ (იხ. გამლ).  
განგულდ – სერი (მესტია, სოლი, ლენჯერი), ს. 

სოლის დასახლების ჩრდ., სამანქანო გზის ზე-

მოთ;  რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ. 1972.  
განდრა – საკარვე, საძოვარი (ხაიში), საზაფხულო 

საძოვარი მთა სვანებისა – განდრ, რომელ-

საც მეგრელები „ფართო ღალჷ~-ს უწოდებენ, 
დგას ერთი კარავი, იდგა 4. იყო საკარტოფი-

ლეც, ამჟამად დაბალახებულია, სიმაღლეა 
1761 მ. ზღვის დონიდან;  შალვა ბაკუს ძე გო-

გილავა, 34 წ. 1970.  
განდრაშ(ი) სუკი (იხ. განდრშ ზაგრ).  
განდრშ ზაგრ – ზეგანი (ხაიში), ობორიეს 

მწვერვალიდან გვანდრაში სუკიმდე, შიშველი, 
ტალღოვანი ზეგანი, გამყოფი მთა ვანისა და 
გვანდრასი;  შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ. 
1970.  

განდრშ ზაგრ – ზეგანი, საძოვარი (ზ. ვედი, ხა-

იში), ნამადენიშ დუდიდან დაწყებული მაქეში 
ოციმუშამდე ეწოდება შიშველ ზეგანს, გამყო-
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ფი მთა ვანისა და გვანდრასი, შიშველი, ალპუ-

რი საძოვრებით;  შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 
წ. 1970.  

განდრშ ზენრ – საძოვრები (ზ. ვედი, ხაიში).  
განდრშ ლებჷლყეჩ – თხემლნარი (ზ. ვედი, ხაი-

ში);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969.  
განდრშ ლეწფერ (იხ. ლეწფერ).  
განდრშ ლწრექირ (იხ. ლწრექირ – ზ. ვე-

დი).  
განდრშ ჩბე ნაკ – საბალახი (მესტია, ზ. ვედი, 

ხაიში);  არჩილ კოსდას ძე, 40 წ. 1969.  
განდრშ ჩბე ნაკშ ნფტშ – ნაკარტოფილარი 

(მესტია, ზ. ვედი, ხაიში);  არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ. 1969.  

განდრშ ჭალ – მდინარე (მესტია, ზ. ვედი, ხაი-

ში);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969.  
გარი ლახ – სათიბი (მელე, ჩიხარეში), ს. მელეს 

სათიბი მთა ცხენის წყლის მარცხ. ლაფურის 
დასაწყისში.  

გარლ – კლდე (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ს. ჟაბე-

შის აღმ. კლდიანი ადგილია, მდ. წანერჷლას 
მარცხ. კალთაზე, ალაგ-ალაგ სათიბისათვის 
გამოსადეგი ადგილები აქვს, გრე „ტყავი~ 
(სინონ. ტუფისა);  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 
წ. 1971.  

გაშ ღარრ – ტყე, საძოვრები (მესტია, ქვ. მარღი, 
ჭუბერი), ს. ჩუბე მრღის ჩრდ. აღმ. ტყიანი 
კალთა ღარებიანია, ქვემო ნაწილი შერეული 
ტყით, ზემოთ წიწვიანი, მრავალი ღარებია, 
მოედინება მდ. გაშღასირიშ ლიც (მდ. ჭუბ-

რულას მარცხენა შენაკადი) (იხ. რუქა), ვინმე 
გუას სახელობის;  ბაჯა ებედუყის ასული ან-

სიანი, 1970.  
გაჩშ დაბ (იხ. სგებნე დაბ – ჭუბერი).  
გაწნი – საძოვარი (მესტია, თოთელეში, ლახამუ-

ლა), საძოვარი ს. თოთელეშის ჩრდ-დასავლ. 
საძოვარი შიშველია, ადრე სახნავიც ყოფილა, 
ფეტვს თესავდნენ. ჩრდ.-დასავლ. წიწვნარი 
ტყე აკრავს წიფლნარევით, გაწ „ხორბლეუ-

ლის ცარიელი მარცვალი, რეცხვის დროს 
წყალში რომ ამოტივტივდება~;  დუშა შარდე-

ნის ასული ჭკადუა, 46 წ. 1970.  
გაჯრ – სათიბი (მესტია, ლეხთაგი), მესტია 

ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, ქვიანი სათიბებია, 
გორვებიანი შეყრილი, რომელთა შორისაცაა 
პატარა სათიბი. (გაჯ /  გოჯ – ნაგოჯლ როქ 
ლი ჟი ლჷგჯე „მოგროვილი~);  ჩათო ესტა-

ტეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 1972.  

გებე ლაყრა – ტყე, საძოვრები (მესტია, ებუდი, 
ეცერი), ს. ჰებუდის სამხ-დასავლ., სათიბ 
ლზქარის აღმ. არის ტყე და საძოვრები, ერთ 
დროს ყანა ყოფილა, სათიბებიც, ალბათ, ვინმე 
გებე-სიო;  ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველია-

ნი, 39 წ. 1969.  
გებრა (იხ. გებრლირ).  
გებრლირ – სათიბი (მესტია, ღვებრა, მულახი), 

ს. ღვებრას სამხ-დასავლ. მდ. მულხურას მარ-

ჯვენა კალთაზე;  არსენა ზურაბის ძე წიფიანი, 
75 წ. 1971.  

გეგეჲ ლრე – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ცალდა-

ში, მულახი), ს. ცალდაშის ჩრდ-აღმ. მულხუ-

რას მარჯვ. კალთის სათიბი, გეგე გუჯეჯია-

ნის;  პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971.  
გეგიშა – უბანი (მესტია, ლახირი, მულახი), ს. 

ლახირის სამხ-დასავლ. დასახლებული უბანი, 
იოსელიანების სამოსახლო უბანი;  მადონა 
ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ. 1971.  

გეგიჲ ლალწბუ – მჟავე წყალი (მესტია, ცალდა-

ში, მულახი), ტიბერჷლას მარცხ. კალთაზე, 
სათიბ ლაფურის დასაწყისთან, ჭალის ძირს, 
ვინმე გვეგის ნაპოვნიაო. ლილწბე „ლოკვა~ 
(ლალწბუ „სალოკავი~);  პავლე ბითეს ძე ზუ-

რებიანი, 83 წ. 1971.  
გეგიჲ ლრე – საძოვარი (მესტია), ს. ჩვაბიანის 

დასახლების ჩრდ., მდ. მულხურას მარჯვ. 
კალთაზე, გეგი – ალბათ გუჯეჯიანის იყოო, 
ამჟამად გუჯეჯიანებს უკავიათ;  სემლარ და-

ვითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971.  
გეგნილ ლრა – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 

ლენჯერი), ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, ვინმე 
გვეგნისა ყოფილა, ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  

გეგნიშა – უბანი (ჯუდარი, ხელედი), ს. ჯუდარ-

ში მცხოვრები ლიპარტელიანების საგვ. თემი;  
ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ. 1974.  

გეგნიშა ლიც – ღელე (ფაყი, ხელედი), გვეგნიშე-

რის დასახლებაშია;  ბ. შ. ბენდელიანი, 27 წ. 
1974.  

გეგნიშერ – თემი (ფაყი), ს. ფაყის ერთ-ერთი თე-

მი ლიპარტელიანების გვარისა;  ე. ს. გვიდია-

ნი, 24 წ. 1974.  
გეგნიშერ (2) – უბანი (ხარაში, ფაყი, ხელედი), ს. 

ხარაშსა და მიქელშერას შორის, ცხოვრობენ 
ლიპარტელიანებიცა და ჩანქსელიანები, სა-

ხელწოდებად ორივე გვარისთვის გეგნიშერ-
ია გამოყენებული. საერთოდ, ლიპარტელიანე-
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ბის საგავრეულო თემია, ისე ჩანქსელიანები 
იწოდებიან სალდანშერლ-ებად;  ბ. შ. ბენდე-

ლიანი, 27 წ. 1974.  
გეგნიშერ (იხ. გეგნიშა). 
გეგნიშერლ – უბანი, ს. ტვიბლეთშია ლიპარტე-

ლიანების საგვარეულო თემი;  ნ. ს. ჩანქსელია-

ნი, 24 წ. 1974.  
გეგნიშერლ (2) – უბანი (დ. ლენტეხი, ტვიბლე-

თი – ხელედი), ლენტეხის ს-ში შემავალი თემი 
ლიპარტელიანთა გვარის;  ა. რ. ლიპარტელია-

ნი, 23 წ. 1974. 
გეგნრ – საძოვარი (მესტია, ღვებალდი, ცხუმარი), 

ს. ღებალდ აღმ., სახნავ ნნგმარს მოსდევს და-

სავლ. ჩამოუდის წყაროს წყალი, გადმოცემით, 
გეგნჷშერ (გეგნჷაანთელები) ცხოვრობდნე-

ნო;  აკაკი კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ. 1969.  
გეგნშა ლრე – სათიბი (იფხი, ლატალი), ბალის 

ქედზეა, გეგნის (ვინმე) სათიბი ყოფილა;  გ. 
ე. ნანსყანი, 37 წ. ლატალი, 1973.  

გეგლ – საძოვარი, გზა (შყალერი, ლატალი), მთა 
აურაშიდან გზა მთა ჴრ-ამდე;  გ. რ. გურ-

გვლიანი, 40 წ. 1973.  
გეგშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლაშთხვერი, ლენ-

ჯერი), ამხნ ტაფშია, ქონგური მორღვეული 
აქვს, ჯაჯვანებს ეკუთვნის;  ვახტანგ გრამიტო-

ნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  
გედრეზინი – საძოვარი (მესტია, ჩვაბიანი, მულა-

ხი), ს. ჩვაბიანის სამხ-დასავლ. კალთის წიწვნა-

რი ტყე, სამანქანო გზა უღვირისკენას ზემოთ;  
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 1971.  

გელ – სათიბ-საძოვარი (მებეცი, ჟახუნდერი).  
გელდაშ – წყარო-ყანები (მებეცი, ჟახუნდერი), ს. 

მებეცში. 
გელი ლრელ – საძოვარი (მებეცი, ჟახუნდერი).  
გემილდ – სახნავი (ტვიბერი, ცხუმარი), სოფლის 

დასაწყისი, ნასახლარია, გემ „გომი~ (ბეღელი, 
საჭირნახულე);  მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 
45 წ. 1969. 

გემილდირ (იხ. გემილდრ).  
გემილდრ (იხ. გემილდ).  
გემილდრ – უბანი (დ. მესტია), სამანქანო გზის 

ქვემოთა ნაწილი, ლეხთაგის ქვემოთ, მესტია-
ჭალჲს მარჯვ. (სკოლა, საავადმყოფო…). გემ 
„მარანი~;  გემილდრ „სამარნე ადგილი~;  
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972.  

გემლრ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, ლენჯერი), 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე;  ვახტანგ გრამიტო-

ნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  

გენეშა მურყამ (იხ. ჰნდუშა მურყამ).  
გერდლ – ყანა (ლაჰილი, ლატალი), ს. ლაჰილ-

შია, დასახლების ქვემოთ, ფლატის ზედა მხა-

რე;  ზ. ს. პაკელანი, 48 წ. 1973.  
გერზინი – ტყე (მესტია, მურყმელი, უშგული), ს. 

მურყმელის სამხ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, 
არყნარი ტყეა;  ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 
26 წ. 1971.  

გერჰნირ – ყანები (მესტია, ეცერი), ს. ისკრს 
ჩრდ.-აღმ., ყანა ჟიბღლირს აღმ. მხრიდან, 
ქვიანი ადგილია (ლებეჩ ადგი ლი), ყანებიდან 
მოზიდულ ქვებს ერთ ადგილზე ყრიან და გო-

რაკივითაა მისგან;  ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 
87 წ. 1969.  

გეშ ლარრ – ტყე, სათიბ-საძოვარი (მდ. ჴჷნის 
თავზე, ეცერლებისააო);  ნინა პავლეს ასული 
მიქიანი, 29 წ. 1969.  

გიბ (2) – საძოვარი (ქვ. ჭველიერი, ჩოლური), მო-

ედანი (ღვებრა, მულახი – იხ. გიბირ), ს. ქვე-

და ჭველიერშია, კოდია, წყალი დგას გუბე;  ფ. 
ი. მუკბანიანი, 27 წ. 1974.  

გიბარ (იხ. გიბრ) – ყანა (ლევშერი), ს. ლევშერ-

შია, წყლიანი ადგილია, გიბ „გუბე~;  ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ. 1974.  

გიბი ლიც – ღელე (მესტია, ღვებრა, მულახი), ს. 
ღვებრაშია, მოედან გიბში მოდის;  სიმონ ბე-

ქას ძე მიბჩუანი, 87 წ. 1971.  
გიბირ – სოფლის მოედანი (მესტია, ღვებრა, მუ-

ლახი), ს. ღვებრაშია, სახლებს შორის;  სიმონ 
ბექას ძე მიბჩუანი, 87 წ. 1971.  

გიბრ – უბანი (ლენტეხი, ლევშერი, ჩოლური), 
ლეშერშია, ჭაობის მაგვარი არის, პატარა გუ-

ბეებიც დგება, გიბ „გუბე~;  გ. ზ. ბაბლუანი, 
55 წ. 1978.  

გიბრ – ტბა, გუბეები (მესტია, მურყმელი, უშგუ-

ლი), ს. მურყმელის სამხ-აღმ., ენგურის მარცხ. 
დგას პატარა ტბა, გუბეს მაგვარი;  ნაპო დავი-

თის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971.  
გიბლდ – კლდე (მესტია, ჩაჟაში, უშგული), ს. 

ჩაჟაშის აღმ., სუფრის ქვემოთ, წვიმიანი ამინ-

დისა და ზამთრის პერიოდში დგება პატარა 
გუბე, „პატარა გუბე~;  ილია ერმალოს ძე ნიჟა-

რაძე, 31 წ. 1971. 
გიდანი – ყანა (ბაიარი, ხელედი), ს. ბაიარშია;  გ. 

შ. ჩანქსელიანი, 20 წ. 1974.  
გილდშია მაზაბ – წყარო (მესტია, ნაკი), ნაკრას 

მარცხენა კალთაზე, სათიბ გილიდშში;  ბი-

თე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969.  
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გილიდშ – სათიბი (მესტია, ნაკი), ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე, დასახლება ლაწომბას თავზე ქეზა-

ნენჩამდე, ამობურცულია, გულივით. მოედი-

ნება გილდშია მაზაბ;  ბითე ისლამის ძე 
ქალდანი, 57 წ. 1969.  

გიმბრანი კოჯრ – კლდეები (მესტია, სპარდიში), 
მესტია ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის 
ჩრდ-აღმ. 30 გრადუსზე, ბორცვნარი ფერდო-

ბია, გიმბ „ამობურცული~ (ადგილი);  ავთან-

დილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. 1972.  
გიმბრლ – სოფელი (ლენტეხი, რცხმელური), 

რცხმელურის ს. ლაშხირის მარცხ. მხარეზე, 
მაღლობზე;  გერონტი მუსელიანი არტემის ძე, 
51 წ. 1976.  

გიმინ – საძოვარი (შყალერი, ლატალი), ს. შყა-

ლერის დასავლ. სამანქანო გზის ქვემოთ;  გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ. 1973.  

გიმრნი – საძოვარი მთა (მესტია, ფარი), მდ. 
ღეშდრჷლას მარჯვ. კალთის ჩრდ. მხარე, 
კლდეკარ ყორჷლდრის გაგრძელება ჩრდ-აღმ. 
გიმრნალი არაა;  მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმია-

ნი, 69 წ. 1969.  
გიმრრ – სათიბი (მესტია, კაცხი, ფარი), სათიბ 

ჯედილაროლ-თან, სათიბ ნაკრის სამხ. 
გვიმრნალია;  ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 
წ. 1969.  

გინდიშნი – ყანა (მესტია, ფხოტრერი, ეცერი), ს. 
ფხოტრერის სამხ.აღმ., ქვემოდან ესაზღვრება 
მდ. კედრჷლა და სათიბი დრჩელშ. გინდი 
– საკ. სახელია ქალის. გვარი უცნობია, „გინ-

დიშნი~ უდრის „გინდის საკუთრებას~;  ეგ-

ნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ. 1969.  
გირგინ (2) – ბორცვი, საძოვარი (ლენტეხი, ბა-

ბილი, კახურა), მთა ნალიშში. ამაღლებული, 
ბორცვი;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974.  

გირგინა – საძოვარი (კახურა), ს. კახურას ჩრდ-
აღმ. სოფელს დაჰყურებს თავზე. ნაყანარია 
(შდრ:  გირ-გინ < გვირგვინი – გიჯ);  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974. 

გირგნი შუკ – ბილიკი (კაერი, ლენჯერი), ს. 
კაერის ჩრდ. ლშკდლდისკენა გზა;  დ. გ. მე-

რლანი, 23 წ. 1973.  
გირკშერ (2) – საძოვარი მთა, მწვერვალი (მესტია, 

ნაკი), მდ. ნაკრას მარჯვ. მხარეზე, მწვერვალ 
გირკშერის სამხ-აღმ. კალთები მდ. ნაკრამდე, 
ნაკარვები არის, ძველი სადგომების ნიშნებია 
(ბაჩემ დეყრ ლიხ), ალბათ:  საივლისო სა-

ძოვრებია (გირკ „ივლისი ~ ახალი სტილით 

28 ივლისს დღესასწაულიცაა „ლიგურკე~ – 
კვირიკობა. ა. ჭ.);  ვასილ ბურნაყის ძე ქალდა-

ნი, 57 წ. 1969.  
გირკშერიშ თხიმ – მწვერვალი (მესტია, ნაკი), 

მდ. ნაკრას მარჯვ. კალთის მწვერვალი, მწვერ-

ვალ ბასას სამხ. სანადირო კლდეებია, გირ-

კლისგა ხმთქახ ლითხარ (ივლისის თვე-

ში), ჩანჩქერებიანი (მანჩხფრ ხარ ეჩხენჩუ). 
სამხ-აღმ. კალთებზე საძოვრებია. (1:  100000 – 
გვერგიშერი);  ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ. 1969.  

გირკშრ – სახნავ-სათიბი (მესტია, ქვ. კალაში, 
ეცერი), სოფლის დასავლ., სახნავ ნნკრულ-
დრს ჩრდ.-აღმ.;  გიორგი კოსდას ძე მურღუ-

ლიანი, 60 წ. 1969.  
გიტ მოლ – საძოვარი (ლენტეხი, მამი, ჩოლუ-

რი), მამის ჩრდ. ტყეში ვინმე გვიტის ნაახოვა-

რი;  ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ. 1978.  
გიტ მოლარ – საძოვრები (ლენტეხი, ჩოლური), 

ს. ჭველფის ჩრდ. ტყეში, ნაახოვარია;  დ. ნ. 
ზურაბიანი, 57 წ. 1978.  

გიტ მოლარ (2) – სათიბები (ლენტეხი, ფანაგა, 
ჭველფი, ჩოლური), ს. ფანაგაშია, ჯამბურიძეე-

ბის (გვიტის) ნაახოვარი;  ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. 
დ. მ. გასვიანი, 70 წ. 1978. 

გიჩინრე ლასფლარ – სასაფლაო (იფხი, ლატა-

ლი), ს. იფხშია, ლამარიის ეკლესიის სასაფ-

ლაო;  გრიგოლ ესტატეს ძე ნანსყანი, 37 წ. 1973.  
გიჭიანრე მოლ – საძოვრები (ლენტეხი, ხელე-

დი), ხელედშია, გვიჭიანების ახო;  ილამაზ ნი-

კოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ. 1976.  
გიჭინშა – ნაკოშკარი (იფხი, ლატალი), ზედა 

იფხშია, გიჩიანების (?) საგვარეულო კოშკი, 
ზედა ნაწილი მონგრეულია;  ე. ი. ნანსყანი, 61 
წ. 1973. 

გიჭინი – ყანა (მესტია), ასკარდშია, დასახლების 
ცენტრში, ნაცხოვრებიაო ვინმე გვიჭიანისა, ამ-

ჟამად არაა ამ გვარის არავინ;  რ. ვ. ხვიბლიანი, 
38 წ. 1972.  

გიჭინი (2) – ყანები (მესტია, ზარდლაში, მულა-

ხი, იელი, იფარი), ს. ზარდლაშის დასახლების 
დასავლ. ყანები;  შამში ნესტორის ძე გაბლია-

ნი, 67 წ. 1971.  
გიჭშალდ – სახნავი (მესტია, ღვებალდი, ცხუმა-

რი), ს. ღებალდს აღმ., ბექჷრბის ლაროლს 
ესაზღვრება ქვემოდან;  აკაკი კოსდას ძე გერ-

ლიანი, 55 წ. 1969.  
გიჯ – სათიბი (მესტია, ქვ. ლუჰა, ფარი), დასახ-
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ლების აღმ. ჴრიშ ჭალმდე (ლექერრიშ 
ტიბამდე, სათიბ ზაგრე ლის გაგრძ. აღმ. 
სოფლის ზედა ბოლო, წაბლნარი არაა, „გიჯ~ 
მნიშვნელობით:  ბოლო(?) (იხ. „გიჯ თხუმ-

ჟი~) – თუ `წაბლი?~:  სილევან იშმაგის ძე და-

დეშქელიანი,  
54 წ. 1969.  

გიჯლშ – საძოვარი (დ. მესტია);  ირინე მელი-

ქიშვილი, 1961.  
გიჯ-მენგერა – საძოვარი (ლენტეხი, კახურა), კა-

ხურაშია, წაბლი დგას დიდი. მ. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 31 წ. 1974.  
გლუ – სათიბი (ნასახლ. სგობულდი, ლატალი), 

ნასახლარ სგობულდშია, პატარა სათიბი ტყე-

ში;  მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973.  
გლრილ – სათიბი (მესტია);  ირინე მელიქიშვი-

ლი, 1961.  
გწშ – სათიბი (ნაცული, ჩიხარეში), ს. ნაცულში, 

რისი სახელია, არ იცის, გწი. 
გლდ – ყანა (მესტია), ს. იფრარის ჩრდ-დასავლ. 

სიფს აძევს დასავლ. ჩავარდნილი ადგილია, 
უარყოფითი რელიეფი;  გემა ანდრიას ძე მარ-

გვლიანი, 61 წ. 1971.  
გლდ (2) – საძოვარი (მესტია, ხალდე), ყანა (იფ-

რარი, კალა), მდ. ჴალდე ჭალს მარცხ. მხარე-

ზე, საძოვარია, ს. ჴალდეს აღმ. დაახლ. 5 კმ. 
დაშორებით. ზემო ალპ. ქვემოთ არყნარი 
ტყით;  ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 1971.  

გლდ შუკ (იხ. ლპჟილრჩîი შუკ).  
გნგ – საძოვარი (მესტია, ლეზგარა, ცხუმარი), 

საძოვარ თეთელს ქვემოთ;  გიორგი სათგერის 
ძე ქალდანი, 78 წ. 1969.  

გრილდ – გორაკი (ჭოლაში, მულახი), უღვირის-

კენ, ჭიტვე ლრასა და ფაკ-ის ფერდობის გა-

მყოფი, საცალფეხო გზაა;  სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ. 1971.  

გრიშ – საძოვარი (მესტია, ჟაბეში, მულახი), ს. 
ჟაბეშის ჩრდ., ტიბერის ხეობის დასაწყისთან 
მდებარე საძოვარი, მდ. ტიბერჷლას მარცხენა 
კალთაზე;  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 
1971.  

გრინი – ყანა (მესტია, წვირმი, იფარი), ს. წვირ-

მიშია, ლამულდსა და ჩობანის შორის. შალვა 

სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ. 1971.  
გრლე ღრ – ღარი (მესტია, ბოგრეში, იფარი), ს. 

ბოგრეშის სამხ-აღმ., ენგურის მარცხენა მხარე-

ზე, მრავლადაა დუცი (ღეჰი). კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ. 1971.  

გრლრ – კლდეები (იელი, იფარი), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, ცრი ტიბშია, სანადირო 
კლდეებია;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 
1972.  

გრმიანიშ ნაკ – საძოვარი (მესტია, ჭუბერი), მდ. 
თეთნაშჷრას ხეობის მარცხენა მხარეზე, ვაკე 
ადგილი ტყეში – უფრო წიწვნარი, გარმიან 
გარმიანის საძოვარი. ს. სგურიშიდან 2-5 კმ.;  
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970.  

გრმნირ – სახნავ-სათიბი (მესტია, ზაგარი, ფა-

რი), ს. ზაგრის ქვემოთ, მდ. ჴჷნისკენ, დაფერ-

დებული, პანტა მსხლებითა და ვაშლებით;  
გაიანე კამუთის ასული ცინდელიანი, 50 წ. 
1969.  

გშ ბა – ნაკარვები (მესტია, ტვიბერ-ლეზგარა, 
ცხუმარი), შგერიშ ლაცხტის სამხ.-აღმ., შე-

რეული ტყეა, სადაც ვინმე გუას ჰქონია საზამ-

თრო კარავი, ჰყოლია თხები, გუშ ბა „გუას 
სადგომი კარავი~, ბა „კარავი – სადგომი ადა-

მიანისა და საქონლისა~;  მჷკა ამაიაზის ძე 
ქალდანი, 61 წ. 1969.  

გჩ მოლ – სათიბი (იელი, იფარი), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზეა, გაჩის გვარი უცნობია, 
აცის უბნისაა;  იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 
1972.  

გ ლზგა – სახნავი (იფხი, ლატალი), იფხშია, 
ვინმე გუას ნასახლარი;  ე. ი. ნანსყანი, 61 წ. 
1973.  

გ ნალზიგ (იხ. გ ლზგა).  
გლ ქბ – ტყე (მესტია, ზარდლაში, მულახი), 

ტიბერჷლას მარჯვ. კალთაზე, მთაშია, არყნა-

რი ტყე, გამოქვაბულივითაა კლდეში 5-6 კაცის 
დასატევი, გლ მარგიანის ქვაბი;  პავლე ბი-

თეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971.  
გბ – წყარო (მესტია, ლახირი, მულახი), ს. ლახი-

რის სასმელი წყალი სამხ-აღმ. მხარეზე, წყა-

როა, დაგუბებული არაა;  ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ. 1971 
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დაბ (2) – საძოვარი, ტყე (ზ. ხაიში), ს. ხაიშის აღმ. 
გორას ზემოთ, ჟიბე ხაიშიდან 1, 5 სიშორეზე, 
დამრეცი ადგილია შიშველი, ირგვლივ წიწვ-
ნარი, დასავლეთით კლდე აკრავს;  ნესტორ 
სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ. 1970 წელი. 

დაბლიდ – საძოვარი (ნანარი, ხოფური), ს. ნანარს 
საზაფხ. საძოვარი მთა, ხოფურისაცაა, გორებშ-
ია მოქცეული;  ვ.ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 
წელი. 

დაბრ (3) – საძოვარი (მულახი, მურშკელი,ფარი, 
ღეშდერი), ს. მურშკელის ჩრდ-დასავ. გალდ 
ტიბის მარცხ. კალთაზე, ლეჟარას ტყის 
ქვემოთ, ყანისმაგავრაია, ნახნავებია -არა, 
ზედაპირი აქვს, ოდნავ დაფერდებული;  
ისლამ გოჯის ძე გულბანი, 13 წ. 1971 წ. 

დაბრე თხუმ – სათიბი, ყანა (ლენტეხი, ხელედი, 
ცხუმალდი). შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974 
წელი. 

დაბრე თხუმი ლიც – წყალი (ხელედი, ბავარი), 
ყანების ზემო მხარეში, დაბარე თხუმში 
მოედინება, წყაროს წყალია, ბინულია კარგი;  
თ. ი. აფაქიძე 54 წ. 1974 წელი. 

დაბშ ჴომ – ყანები, საცხოვრისი (ხაიში, დაკარი), 
დაკარის საცხოვრებელი ადგილის სამხრეთი 
ნაწილი, ოდნავ დაქანებული ვაკე ადგილი, 
ცხოვრობს 1 ოჯახი – ივა ჭკადუა;  ვალერიან 
სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ. 1970 წელი. 

დაბდრ – ყანები (მესტია), მესტიაშია, კოლმეურ-
ნეობისაა;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 
1972 წელი. 

დბდერ – სახნავ-საძოვარი, ტყე (მესტია, ლეხ-
თაგი), სახნავი ტუბარის გვერდით, ლეხთაგის 
ტყეში;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972 
წელი. 

დაბდრილ (იხ. დაბდრ) 
დაბერ (2) – სათიბი, ყანა (ფარი, ლუჰა), სამანქანო 

გზის ზემოთ, მინდორივითაა, შემოკავებული, 
ადრე სახნავი ყოფილა;  ვასილ თოსდანის ძე 
ცალანი, 44 წ.1969 წ. 

დბერ – საძოვარი მთა (ლენტეხი, კახურა-
ლასკადურა-მელურა), მდ. ლასკადურას ხეო-
ბის თავზე, ალპ. ზონა, ვაკეა მთლიანად. 
კახურა-ლასკადურასა და მელურას საზაფხუ-
ლო საძოვარი მთა;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 
1974 წელი. 

დაბერრ – სათიბები (ფარი, ლამხერი), სოფ. 

ლამხერის სამხ-აღმ., სათიბ ლამაშდმელის 
აღმ. მხოლოდ სათიბებია, აღწევს ნაჭკორამდე, 
დიდი ფართობის კარგი სათიბებია;  მახამეთ 
პეტრეს ძე დევდარიანი. 49 წ. 1969 წელი. 

დაბერილ – სათიბი (ეცერი, ლშხრერ), სოფლის 
სამხ. აღმ., საძოვარ ნამნაშისს სამხ.აღმ., 
ირგვლივ ტყე აკრავს, შუაში დაახლ. 0,5 ჰა 
სათიბია, ნაყანარია;  აკაკი ნესტორის ძე 
ჩარკვიანი, 45 წ. 1969 წელი. 

დაბერი ღელლ – ღელეები (ლენტეხი, კახურა), 
მთა დაბურში შემავალი ღელეები;  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წელი. 

დაბერ – სათიბი, სერი (კალა, დავბერი), ს. 
დავბერის სამხ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, 
სერია, გორაა, სუბალპური ტყე;  ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ. 1971 წელი. 

დბინირ – სათიბ-საძოვარი (იფარი, წვირმი), ს. 
წვირმის ჩრდ-დასავლ., სათიბ ზურულდის 
აღმ. ფერდობია;  რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 
31 წ. 1971 წელი. 

დბიერ (2) – იხ.დაბირლ, დბიერილ (მულახი, 
ღვებრა, სპარდიში). 

დაბირ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური, მამი), ს. 
მამში, ადრე იხვნებოდა;  ი.ნ. ჯამბურიძე, 59 წ. 
1978 წელი. 

დბირ (3) – ყანები, სათიბები (მულახი, ცალდაში, 
ჭოლაში), ს. ცალდაშის ჩრდ-დასავ. მდ. 
მულხურას მარჯ. მხარეზე, ვაკე ადგილია;  
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971 წელი. 

დბირლ – სათიბები (მესტია, სპარდიში), მესტია 
ჭალს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
ამჟამად სათიბებია;  ავთანდილ ანდრიას ძე 
რატიანი, 37 წ. 1972 წელი. 

დბიერილ – ყანა (მულახი, ღვებრა),ს. ღვებრას 
დასახლების დასავ. მხარეში, მოფერდოა;  
ალექსანდრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ. 
1971 წელი. 

დბირი ცხიკ – ტყე (მულახი, ჭოლაში), ს. ჭო-
ლაშის ჩღდ-აღმ., მულხურას მარჯვ. ლა; თის 
ტყე-ფოთლოვანი – შდეხინდ, რცხილა, ჯიჰრა, 
არყნარი, ერვი;  სოფრომა საბას ძე გუჯე-
ჯიანი, 62 წ. 1971 წელი. 

დბილდ (2) – საძოვარი (იფარი, იელი, ზაგარი), ს. 
იელის სამხ-დასავ, ადრე სახნავი იყო;  რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ. 1972 წელი. 

დბლდ – სათიბი (იფარი, ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
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დასავლ., ენგურის მარჯვ. კალტაზე, ადრე ყანა 
ყოფილა, პატარა ფართობისაა;  გალაკ საფოს 
ძე კორძაია, 15 წ. 1971 წელი. 

დბილდრ – საძოვარი (მესტია, კახშიანი), 
კახშიანშია, მესტია ჭალაის მარცხ. კალთაზე;  
ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 1972 
წელი.       

დაბიშ – უბანი (ჩიხარეში), ერთ-ერთი საცხოვრე-
ბელი უბანია ჩიხარეშში. 

დბშ – უბანი (ჩიხარეში), ჩიხარეშის ს.ს. 
ცხოვრობენ ჯანხოთელები, ნემსაძეები. 

დაბლეთ – სათიბი (მაზერი, ბჩ.სს), მაზერის 
ბოლოს, სათიუბ ეჩრის მარჯვენა მხარეზე, 
იდს ზემოთ, მარჯვენა მხარეზე ჩამოუდის 
მშრალი ღელე ნაჩალ;  რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ. კოლმ., 

დაბლისგშ უცხრ – მსხალნარი (ზ.ვედი, ხშ. სს), 
საცხოვრის ჟბე ვედშია, დასახლების დასავლ. 
წყაროსთან. 

დაბნლრა – ყანები (ე, კალა), ს. ეს ჩრდ-ით, მდ. 
ენგურის მარჯვ. კალტაზე;  ნასო დიმიტრის ძე 
გულბანი, 55 წ. 

დბნამხერ (ის. ნამხერ) 
დაბლდრ – საძოვარი (კუცნანი, ლხმ.სს), სა-

ცხოვრის კეცნნის ჩრდ., რობშ ცხეკის ჩრდ-
დასავლ. პატარა ვაკე ადგილებია, ტყიანიცაა, 
ნახნავი არ ამჩნევია;  გელა ფუთუს ძე ჭკადუა. 

დაბლდრიშ სარგლ – წყარო (კეცნანი, ლხმ.სს), 
საცხოვრის კეცნნიშია, საძოვარ დაბელ-
დრშია ქვემოთ;  გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 69წ.  

დაგლშ – ყანები (ლახორი, მულახი), ს. ლახირის 
დასახლების ზემოთ, ჩღდ-დასავლ;  ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99წ. 

დადანე ლეჭმლირ – საძოვრები (კაერი, ლნჯ. სს), 
ს. კაერის ჩრდ-აღმ, დადან შუკვანის ყოფილი 
სათიბები;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. ლენჯერი. 

დადნი – ყანები (იენაში, მაცხვარიში, ლატალი), ს. 
იენაშის დასავლ.მხარე, გზის ზემოთ, სკოლის 
მიდამოები;  ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ. 
ლატალი. 

დადშა – უბანი (ლახირი, მულახი), ს. ლახირის 
ცენტრალური ნაწილი, იოსელიანების 
საგვარეულოს სამოსახლო უბანი;  მადონა 
ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ. 

დადშ – მწვერვალი (ლახუშდი, ლატალი), მთა 
მუბირის ტავზე, დიდი კლდეებია, საჯიხვეა, 
სუბნივალურიდან ნივალურ ზონამდე 
(იხ.1; 200000), დადაში პირველად მისულა ამ 

ადგილას სანადიროდ და მისი სახელი სწო-
რედ ამიტომ დაურქმევიათ;  გიორგი ანდრიას 
ძე ფირცხელანი, 65 წ. 

დადშირ – სათიბები (ქვ. კალაში, ეცერი), 
სოფლის ქვემოთ, სათიბ რობარს ესაზღვრება;  
გიორგი კოსადს ძე მურღლიანი, 60 წ., 
კოლმ.,მესტიის რ. 

დადში არ – უღლტეხილი (ლატალი), მთა 
ჩიდან გადასასვლელი ქვ. სვანეთისკენ;  გ. გ. 
გირგვლიანი, 35 წ. ლატალი 

დადშ ლაშდღალ – ნასასაფლაოარი (ხევრა, 
ლხმ.სს), ერაშია, დადა ტამარ ჭკადუას 
ყოფილი სასაფლაო;  ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ. 

დდნშა მურყამ – ნაკოშკარი (ჩვაბიანი, 
მულახი), ს. ჩვაბიანშია, ნაკოშკარი, 
დადვანებისა ყოფილა, ამჟამად ქოჩქიანებს 
აქვთ;  სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. პენს.  

დდშ – საძოვარი (მურყმელი, უშგული), ს. 
მურყმელის ჩრდ-დასავლ., ალპური საძოვარი, 
ვაკე ადგილით, ადრე ხნავდნენ;  მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 

დადი მოლარ – საძოვრები (ჩოლური), მთის 
გზაზე, მოფერდოზე ნაახოვარი;  თ.დ. 
ხაბულიანი, 48 წ. 

დდიანი – ყანა (ფაყი, ხლდ.), ს. მიქელშერშია, 
თითქოს დადიანს ეჩუქებინოს ადგილობრივ-

თათვის;  ბ. შ. ბენდელიანი, 27 წ. 
დდიანი მოლარ – საძოვრები (დურაში, ხლდ.);  კ. 

ბენდელიანი, 1978 

დადიაშ (2) – საძოვარი მთა (ჩიხარეში და ჟახუნ-
დერი), საზაფხულო საძოვარი ჟახუნდერსა და 
ჩუკულის. 

დადიაშ (იხ/ / დადიაში ლახ) – საძოვარი მთა, 
ახალშენისა და ჩიხარეშის საზაფხულო 
საძოვარი მთა;  მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 

დდიშ – მწვერვალი (მესტია, ლენტეხი), 
სვანეთის ქედზეა, სიმაღლე 3535 მ.ზ.დ. 

დდიშ (იხ. დადიაშ) – ს. ჩაჟაშის სამხ.აღმ. ალპ. 
საძოვარი მტა, მისი მწვერვალის სიმაღლეა 
3535 მ;  ღუტუ ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ. 

დადიაში ლახვ (იხ. დადიაშ) 
დდილშ – საძოვარი (ფარი), ლალქერი ჭალს 

ხიდს ჩრდ. მარჯ. კალთაა, საძოვარი, ჩრდ-აღმ. 
კლდიანია, თხილნარი;  იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ. 

დადუში ღლა – ღელე (რცხმელური);  მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შღ., 1939 წ. 

დ ლგმლა – კლდე, ქედი (დავბერი, კალა), ს. 
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დავბერის აღმ., მდ. ენგურის ორივე მხარეზე, 
ფიქალ-კედელივით;  ნოდარ პლატონის ძე 
მარგველანი, 40 წ.  

დ ლგმალა –კლდე (უშგული), მდ. ენგურის 
ორივე მხარეზე, კედელივითაა ფიქალი 
კლდისა, გადმოცემით, ვითომ დევმა ააშენაო ;  
მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 

დან – სათიბები (ლენტეხი), ცხენის წყლის 
მარცხნივ, ფერდობები. 

დნ – სათიბ-საძოვრები (დავბერი, კალა), ს. 
დავბერის სამხ. ენგურის მარცხენა კალტაზე;  
ნოდარ პლატონის ძე მარგველანი, 40 წ. 

დ ნაფცხურ – საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 
ლნჯ), ენგურის მარცხენა კალთის ქვა-
გორვებიანი საძოვარი. ერთ ადგილასაა ქვები 
მოგროვილი, ირგვლივ საძობვრებია, მაღლობ 
დლ ნაცხენალვრშია;  ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 

დ ნაჭათ – გზა (მესტია), ლანჩვალის 
ყანების ბოლოში, ლექ ლახვისკენაა გზის 
დასაწყისი. ცუდი ასასვლელი გზაა. ამჟამად 
სამარხილოა;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 
წ. მესტია, 1973. 

და ყორლ – ხეობა (ზესხო, ცანა), ს. ზესხოს 
ჩრდ. 

დვშ ნასგურ – საძოვარი, სათიბი (ფარი), ს. ფარსა 
და ლამხერს შორის, საძ. ლეკრის სამხ-აღმ., 
პატარა ვაკობია ფრიშ ჭალს მხრისკენ, 
საჯდომს ჰგავს. ღამე ამ ადგილზე დევი 
მოდიოდა. ერთხელ დევს ტერფში ეკალი 
შეერჭო, დევმა ჩაიმუხლა, ეკალი ამოიღო და 
დაიწყევლა:  ჩამეწყერდეს და წყალმა წაიღოს 
ეს ადგილი და დარჩეს მხოლოდ ის სადაც 
ახლა მე ვზივარო. „დვშნასგურ“ სვანურია 
და ნიშნავს „დევის ნაჯდომს“;  ს. ფარი, 
მესტიის რაიონი. 

დაბაჩ – ლოდი (ბოგრეში, იფარი), ს. ბოგრეშის 
ჩრდ-აღმ., ჰადიშრას მარცხ. სანაპიროზე დევს 
დიდი ქვა (ვნახოთ ლეგენდა „ძეგლის 
მეგობარი“);  კატო მიხეილის ას გულბანი, 26 წ. 
მოსამმსახურე, ს. ბოგრეში, იფარის სს., 1971 წ. 

დაბერი – სოფელი (კალა), კალას ს.ს-ში შემავალი 
სოფელი, მდ. ენგურის ორივე მხარეზე. დგას 
ეკლესია ჯგრგ კარგად შემონახული, აქვს 
მოხატულობა, სხვა არაფერია. დგას 2 კოშკი -
ლამრია, გაგაშა მურყამ (დადვანების 
საგვარეულოსი), ცხოვრობენ:  მარგველანები, 
დადვანები;  ნოდარ პლატონის ძე 

მარგველანი, 40 წ. მოსამსახურე, ს. დავბერი, 
1971 წ. 

დაე შტმ – ტყე, დასასვენებლი ადგილი 
(ჩოლ.სს) წიფლნარი, წიფელას გამონაზარდი 
მთის გზაზე;  თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

დათილშერ – უბანი (ზ. ჭველიერი, ჩოლური), 
ზედა ჭველიერში მუკბანიანების საგვარეუ-
ლო;  გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., 1976. 

დთუშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლაშთხვერი, 
ლნჯ.), თავდარღვეულია, უდესიანების 
საგვარეულოსია;  ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ. 1972წ. 

დაითი ლაღიარ – სათიბები (მუწვდი, ჩოლ), ს. 
მუწვდის ჩრდ-დასავლ. მთაშია;  გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978 წ. 

დაითი ლაღირ – (იხ. დავითი ლაღიარ) 
დითი მოლ – სახნავი (ცხუმალდი, ხლდ.), ს. 

ცხუმალდშია, ჩანქსელიანი დავითის ყოფილი 
სახნავი;  შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ, 1974 წ. 

დაითია მოლლ  – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში ვინმე დავითიას ნაახოვარი.  

დითი მუყამ (იხ. ქუელშა მუყამ -მურყმელ) 
დითი ნიცილდ – წყალი (ჩვაბიანი, მულახი), ს. 

ჩვაბიანის დასახლების სამხ. ნაწილში 
სამანქანო გზაზეა, დევს დიდი ქვა, საიდანაც 
მოედინება წყალი. დვით მარგიანის 
სამოსახლოსთან, მოვაკო ადგილია;  არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ, 1971 წ. 

დითი უმფშ – სათიბი (ახალშენი, ჩიხ.);  ა. ქ. 
ნემსაძე, 52 წ. 1981   

დათკაი ნახილ – ყანა (ახალშენი, ჩიხ.);  ა. ქ. 
ნემსაძე, 52 წ. 1981 

დათიკ ენახილ – ყანა (ახალშენი,ჩიხ.), ს. 
ახალშენშია, ვინე დათიკა ყოფილა, რომელსაც 
ვენახი დაურგავს, მაგრამ ვენახი არაა;  მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ. 1974 

დთიკ მლქორშ – სათიბი (ჟაბეში, მლხ), ს. 
ჟაბეშს სამხ-აღმ., რაფ ლეღზოვას ჩრდ.-აღმ., 
სოფლისკენ, დათიკო გუჯეჯიანის სათიბი;  
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971 წ. 

დთლარე ლარლ – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი, 
უშგ.), ს. ჟიბიანის ჩრდ-აღმ., მდ. ენგურის 
მარჯ. კალთაზე ფერდობია;  სოსოს ზემლარის 
ძე ნიჟარაძე, 19 წ. 1971 წ. 

დათოშა – უბანი (წანაში, ხლდ.), წანაშ მცხ. 
ლიპარტელიანების საგვარ. ერთ-ერთი თემი;  
თ. გ. ლიპარტელიანი, 23 წ, 1974. 

დთუშა მურყამ – კოშკი (იენაში, ლატ.), ს. 
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იენაშიშია, ლედშანის უბანშია, ყოფილი იოსე-
ლიანების საგვ. კოოშკიი, ამჟამად ფარჯიანე-
ბის საგვარეულოს ეკუთვნის;  ი. გ. ფარჯიანი,  
49 წ, 1973. 

დაკრ – უბანი (ხაიში);  ვალერიან სანდროს ძე 
ჭკადუა, 48 წ. 1970წ. 

დკრე ნაკრა – საძოვარიი (ხევრა, ლხმ);  ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ. 1973 წ. 

დლ ლარა – გამოქვაბული (სპარდიში, 
მესტია), დალის სარკმელი, გამოქავბული 
მართლაც სარკმელს მოგაგონებს;  ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ, 1972 წ. 

დლ ლცრ – წყაროები (შყალერი, ლატალი), მთა 
არშშია, წყაროებიცაა და სათიბებიც;  გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ. 1973 წ. 

დლ ნაკ – საძოვარი (ნესგუნი, ლნჯ), ფუშყვერის 
მარცხ. კალთაზეა, ალპურ ზონაშია;  ელგუჯა  
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972 წ. 

დლ ნაკრ – საძოვარი (მესტია);  ირინე 
ლელიქიშვილი, 1961 წ. 

დლ ნაცხენალრ –გორაკი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 
ლნჯ.), ენგურის ხეობის მარჯვ. კალთაზე, 
ამაღლებულ ადგილას, სადაც გადმოცემით, 
დალი მჯდარა და თმებს ივარცხნიდაო, მო-
სულლა დევი და ქვები შემოუგროვებია მის 
თავშესაყვარებლადო, რომელსაც შემდგომ 
დარქმევია და ნაფცხურ;  ვახტანგ 
გრამიტნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972 წ.  

დალნი – ტყე (ფარი), მდებარეობს ლენხორაშის 
სამხრეთით, სერზე, ტყეში მეტწილად მუხა და 
ნაძვი გვხდება, ხარბს რცხილა და წიფელაც. აქ 
დალის უცხოვრია და ამიტომაც დაარქვეს „და-
ლნი“;  ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე,  80 წ. 
1965 წ 

დალნიშ გორგ – ქედი (ფარი), მდ. ლლქერი 
ჭალა-ს მარჯ. კალთის გორა (ქედი), მაშრი 
შუკუს ჩრდ. ტყიანი;  გურმაჩ ალიმურზას ძე 
რეზესიძე, 65. 1969 წ.დ 

დალრ – საძ. მთა (ჭუბერი), მდ. დალრიას ზემო 
წელის კალთებზე, ვაკე ადგილას დგას ფაცხა 
არყისა და ტოლისაგან გაკეთბული;  თამაზ 
ნარსავიძე, 18 წ. 1970 წ. 

დალრიშ ტობრ – ტბა (ჭუბერი) 
დლბ – ტყე-კლდეები (ცხუმალდი, ხლდ.), ს. 

ცხუმალდის სამხ-დასავლ. კალთა, შერეული 
ტყეებით და ზემოთ კლდეები;  შ.მ. ჩანქსე-
ლიანი, 46 წ. 1974 წ. 

დლბეშ – ყანა (ჰადიში, იფრ.), ს. ჰადიშის ჩრდ-

აღმ., გზის ზემოთ;  სოფრო გიორგის ძე 
ავალიანი, 60 წ. 1971 წ. 

დლდნი – სათიბი (ჟაბეში, მლხ), ს. ჟაბეშის აღმ., 
მდ. წანრელას მარცხ. კალთაზე, სათიბ 
ქართაშის აღმოსავლეთით;  ჯეირან ჭიჭიკოს 
ძე კახიანი, 20 წ, 1971 წ. 

დლდშ – სახნავი (უღვალი, ეცერი), ს. უღვალის 
დასავ. მდ. დაშარს მარცხ. არის სათიბიც, 
სახნავიც:  პანტა მსხლებიცაა;  ერასტო ნიკო-
ლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ. 1969 წ. 

დლიშ – ყანა (ჟამუში, მლხ.), ს. ჟამუშის შუაში, 
შესაძლებელია საკულტო მნიშვნელობის;  
გიორგი გაბრიელი ძე ნავერიანი 76 წ. 1971 წ. 

დლიშ დაბრ – ყანები (ებუდი, ეცერი), ს. ჰებუდის 
სამხ., სახნავ ლარაშის ქვემოთ, დალის 
სახელბის ყანები, ხნავდნენ სუფთა ხორბალს;  
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ. 1969 წ. 

დლლარა – სათიბები (ქართვნი, ბჩ.), მეშხე ლიცს 
(შუაღელეს) აღმოსავ. კარგი სათიბებია;  პავლე 
სულას ძე გაბულდანი, 80 წ. 1969 წ. 

დლლარაშ ლალან შუკ – გზა (ქართვანი, ბჩ.), 
გზა სამარხილო სათიბ დალლარადან ს. 
ქართვანიშამდე;  პავლე სულას ძე გაბულდანი, 
80 წ. 1969 წ. 

დლ-ლასგრა – გორაკი (უსგვირი, ეც.), ჭალაის 
მარცხ. მხარეზე;  ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ. 1973 წ. 

დლ-ნაკ – საძ. მთა (ფარი), საძ. მთა , შიშველი რე-
ლიეფით, ვაკეა;  იურა გურმაჩის ძე რეზესიზე, 
24 წ. 1969 წ. 

დალრია – ხევი (ჭუბერი), მდ. ჭუბრლას მარჯვ. 
მხარე, დალრიაშ ლიცის ხეობა, დალრიას 
ზემო კალთებზე საძოვარია, საზაფხულო მტა, 
მეგრელებს ჰყავთ დაბა წალენჯიხიდან;  
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 78 წ. 1970 წ. 

დალრი თანღი – გადასასვლელი (ჭუბერი), მდ. 
დალია ლიც-ის თავზე, გადასასვლელია უზ-
რუნყულისკენ (ყარაცაელების საძოვ), საქონ-
ლის გადასაყვანიცაა;  ხაბჯი გიგეს ძე ჩხვი-
მიანი, 68 წ. 1970 წ. 

დალრიშ ლიც – შენაკადი (ჭუბერი), მოედინება 
დალრიას ხეობაში, დალარის გადასასვლელის 
მყინვარიდან. 

დალრიშ სოტრ – კლდე (ჭუბერი), მდ. დალრიას 
სათავეების ზემოთ, მყინვარებია ძირში, წვე-
ტიანი სვეტების მაგვარი კლდეებია, 2 მაღალი, 
მთა დალარს გადაჰყურებს ჩრდ. დასავლეთის 
მხრიდან;  თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ. 1970 წ. 
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დლტნი – ყანა (ჟაბეში, მლხ), ს. ჟაბეშის აღმ., 
სათიბ ლასკრაშის დასავლ. სათიბ გაყლარას 
აღმ. წანერელას მარცხ. კალტაზე;  ჯეირან 
ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ. 1971 წ. 

დლშირ – ყანები (ჟამუში, მლხ.), ს. ჟამუშის 
დასახლების სამხ., ვაკე სახნავებია, რაიმე 
საკულტო ნაგებობების ნიშნები არაა;  ვლა-
დიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ. 1971 წ. 

დამას ღელე (იხ ყელბშ ტვიბ) 
დამშ ღრ – (იხ ყელბშ ტვიბ) 
დამბლ (2) – საძოვარი (ჟ. წირმინდი, დაკარი, 

ხაიში), მდ. კასლედერას მარჯვ. კალთაზე მთა, 
როკვარის ზეგანზე არის დიდი დავაკება, ორი-
ვე მხრიდან კლდეები აკრავს, ალპური ზონაა, 
დადაბლებული ადგილი;  კარლო თეიმურა-
ზის ძე ჭკადუა, 35 წ. 1970 წ. 

დამბლ (იხ. არ-დაკარი) 
დამბალ ბა – სათიბი (სასაში, ჟახუნდერი), ს. 

სასაშის მთაში დადაბლებულზე გადასასვლე-
ლიცაა, ალპ. ზონაა, მთა-გორებს შორის 
უღელტეხილიცაა;  მ. გ. ონიანი, 41 წ. 1974 წ. 

დამბ შუკ – გზა (ხლდ.) ლაჭხალდის 
მთისკენაა, ბილკი ლაჭხალის ღელესთან. 
დამბა ყოფილა ადრე, ხის ჩამოსაცურებლად;  
შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974 წ. 

დამენილ – ტყე (ლადრერი, ეცერი);  სოფლის ჩრდ-
დასვლ., ტყე ნეშდურასთან, გადის ბილიკი, 
გადმოცემით დამას გზა;  გერმან ბერმუზას ძე 
აფრასიძე, 58 წ. 1969 წ. 

დამენილშ შუკვ – ბილიკი (ლადრერი, ეცერი), 
ტყე დამენილაში. 

დნრ – ყანა (ნესგული, ლემსია, ლენჯერი), 
ფუშყვერის მარჯვ. ნესგუნის დასახლების 
დასავ. მხარე, სამანქანო გზის ზემოთ, უბან 
ამხნ ტაფში;  ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ. 1972 წ. 

დნი – სათიბი (ხალდე, კალ), მდ. ალდე ჭალას 
მარცხ. კალთაზე, ს. ალდედან 2, 5 კმ., არყ-
ნარია;  ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 1971 წ. 

დანლა მოლ – სათიბი (ლევშერი, ჩოლ.), 
ლევშერში დანიელ შავრეშიანის ნაახოვარი;  
გ.ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978 წ. 

დანოზი სემარ – სათიბი (ქვ. ფანაგა, ჩოლ), ლექვა 
ფანაგაში ხინთელანი დანოზის ნაახოვარი;  
ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. 1978 წ. 

დჭ ლაბმ – სათიბი (ჰეშკილი, ლნჯ), ს. ხეშვი-
ლის ჩრდ. სათიბია ჩავარდნილი რელიეფით;  
ლ. მ. ფილფანი, 74 წ. 1973 წ. 

დარბზლ – სახნავ-სათიბი (ნაკ), ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე, საცხვრის ლაწომბას ქვემოთ 
სამხრეთსკენ, სათიბ ლაღეშგალის დასავ. ადრე 
საბძელი ჰქონიათ, ამჟამად კვალი არაა;  ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969 წ. 

დრჩშ – სათიბი (ბგრეში, იფრ.), ს. ბოგრეშის აღმ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე, არყნარი ტყით, 
სამყურა ბალახია;  სოლომონ ივანეს ძე 
გულბანი, 62 წ, 1971 წ. 

დრჩიშ – საძოვარი, ტყე (ლეხთაგი, მესტ.), ლეხ-
თაგის ჩრდ.დასავლ. ქვემოთ საძოვარია, ზე-
მოთ ტყე, ჩამოდის შურო;  ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ. 1972 წ. 

დარჩი ლახ – საძოვარი (კახურა, ლნტ), 
ლასკადურას აუზში, მტა სყელდერებს შუა, 
მდინარის მარცხ. სუბ. ზონაში;  ჯ. ა. ლიპარე-
ლიანი, 37 წ. 1974 წ. 

დრჩლშ – სათიბი (ფხოტური, ეცერი), სფ. ფხო-
ტურის აღმ. მხარე, ყანა გინდიშანის მოსდევს 
აღმ. მდ. კედრელამდე, კარგი სათიბია;  ეგნატე 
ამაიზას ძე ქანცლიანი, 55 წ. 1969 წ. 

დარცილ – წყარო (ზარდლაში, მლხ.), ს. 
ზარდლაშშია, სამხ.დასავლ. ნაწილში;  შაში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ. 1971 წ. 

დარცინ – სათიბი (ლეშუკვი, ლატალაი), ს. 
ლეშუკვშია, დასახლების ქვემოთ, ფერდი 
რელიეფის;  შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 1973 წ. 

დრცხენ – სათიბი (ზდ. ლახამულა, ლხმ.), ჟ. 
ლახმლშია, ტუიბროლის ქვემოთ კიდესთან 
მოფერდო ადგილი, დგას მსხლები, ტყემლე-
ბი;  კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ. 1969 წ. 

დასნი – სავარგული (კიჩხულდაში, ნაკ), ს. 
კიჩხულდაშიდან ს. ცალერისკენ მიმავალი 
გზის ჩრდ. მდ. მაულაშის მარცხ. კალთა, 
ფიჭვის ნერგია დათესილი;  თემრაზ ვიბ-
ლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969 წ. 

დაღშ (2) – მდინარე, საძ. მტა (ტვებიში, ბჩ.);  
რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ. 1969 წ. 

დაღნშ – სათიბები (ლახიი, მლხ.), ს. ლახირის 
აღმ., ერაშის მარცხენა კალთაზე;  ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ. 1971 წ. 

დშდ ნასდღუნლ (2) – სათიბი, წყარო 
(ჰეშკილი, ლნჯ), ჭალაის მარცხენა მხარეზე, 
ერთ ადგილას ამოდის პატარა წყალი, 
ზურულდის ჩრდ-დასავლ;  ვახტანგ გრამიტო-
ნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972 წ. 

დშდ  ნებგ – სათიბი, ტყე, კლდე (ჟამუში, 
ცალდაში, მლხ. ზეგანი, იფარი), ს. ცალდაშის 
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სამხ. დასავლ. კლდეა და სათიბებიც აქვს;  
პავლე ბითე ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971 წ. 

დშდ ნებგრ –   სათიბი (ჰებუდი, ეც.), ს. ჰე-
ბუდის აღმ., სათიბ მაწქუნრარის აღმოსავლე-
თით;  გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 
წ. 1969 წ. 

დშდრილ – სათიბი (ლელბაგი, ლატ.), ს. 
ლელბაგის დასახლების ქვემოთ, ფოთლოვანი 
ტყით (თხილნარ-მუხნარი);  ჟ.დ. აბდელიანი, 
37 წ. 1973 წ. 

დშდშ სარგ  – წყარო, ტყე (ჰებუდი, ეცერი), ს. 
ჰებუდის აღმ., ტყე ლენკუაშის ჩრდ-აღმ., 
ტყიანია, მოედიენბა წყაროს წყალი;  ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ. 1969 წ. 

დშდე ბეჩო   – გზა (ჭველიერი, ჩოლ.), ზედა 
ჭველიერშია, მთის გზაზე ;  გ. ნ. ზურაბიანი, 
46 წ. 1976 წ. 

დშდე ნებგრ  – სათიბი (ქართვანი, ბჩ.,), 
სამანქანო გზის ქვემოთ, სათიბ ნაკელდარის 
სამხ-ით, გორაკიანი ადგილი;  გრამიტონ 
პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ. 1969 წ. 

დშდე სარგ  – წყარო (ლანხვრი, ბჩ.,) , მთა 
მენჟერში, დაახლ. 1 კმ. დაშორებით (მთა 
ეკუთვნოდა ს. ჰებუდის მცხოვრებლებს);  
ვახტანგ შავგენის ძე გაბულდანი, 35 წ, 1969 წ. 

დშდეშ ნებგოლ – კლდე, საძოვარი (ლეზგარა, 
ცხუმ.), მთა ლეფურის დსავლეთით, კლდიანი 
ადგილი;  შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ. 
1969 წ. 

დშდლნი – ყანები (ლაშთხვერი, ქაშვეთი, 
ლენჯ.), ლაშთხვერის დასახლების ქვემოთ;  
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972 წ. 

დშდვლნირ – (იხ. დშდლნი) 
დშდლშ – ყანა (მურყმელი, ჩაჟაში, უშგ.), ს. 

მურყმელის ჩრდდ. აღმ. სამანქანოს ზემოთ, 
ითესებოდა ჭვავი, ქერი. ჩაჟაშის პირდაპირ, 
ენგურის მარჯ. კალთაზე;  ნუცა ანტონის 
ასული ნიჟარაძე, 62 წ. 1971 წ. 

დშდოლ   – საძოვარი (მაჯვდიერი, მლხ.), ს. 
მაჯვდიერის სამხ. სათიბებს ზემოთ, ადრე 
იდგა დიდი სხალი, რომელზეც, როცა ადიოდა 
დათვი, დაგებულ ცელზე ფეხი დაუჭრია და 
მეორე დღეს მოუკლავთ სოფელში;  ნიკოლოზ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ. 1971 წ. 

 დშდლდშ    – სათიბი (ჰადიში, იფრ.), ს. 
ჰადიშის ჩრდ-დასავლ. ჰადიშერას მარჯ. 
კალთაზე, ნაძვნარი ტყით, დგას საყდარი 
(მოუღლელი) დაშდულდში თრინგზლ;  

სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ. 1971 წ. 
დშდლდში თრინგზელ – საყდარი (ჰადიში, 

იფრ.), ს. ჰადიშის სამხ. დასავ. ტყე 
დშდულდაშშია, დგას საყდარი, მონგრეულია 
უკვე;  მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ. 
1971 წ. 

დაშნლ – სათიბი (უღვალი, ეც.,), სამაქანო გზის 
ქვემოთ, სათიბ ჩემათის აღმ.;  ერასტო 
ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ. 1969 წ. 

დაშტე ლრა (2)  – სათიბი, მთა (მამი, ლევშერი, 
ჩოლ.), ს. მამის ჩრდ., ირგვლივ ტყიანი , მოცვი 
და მეგმულდი ჩანს;  გ.ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978 წ. 

დშტი ლაბარალ – გუბე (ლაღარვაში, რცხმ.), ს. 
ლაღარშშია, ტყეშია);  გ. ბ. ქურასბედიანი, 
1976 წ. 

დშტი ლაბარალი – ტყე (გულიდა, ლნტ.), ს. 
გულიდაში, ტყეშია წყალიცა და ჭაობიანი 
ადგილიც;  თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ. 1974 წ. 

დშტი ნაფი ღელა – ღელე (რცხმ.), ლაშხირის 
მარჯვენა მხარეზეა; ვ. ა. ლიპარტელიანი. 

დაშტო ლაბარლ  – საძოვარი (ჩოლ.), მთის გზაზეა, 
წყაროცაა;  თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ. 1978 წ. 

დაჩშერ – უბანი (კახურა, ლნტ.), ს. კახურაში 
ქურასბედიანების საგვ. თემი;  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 

დჩქელნი – სათიბი (ზარდლაში, მლხ.), ს. 
ზარდლაშის ჩღდ.დასავლ. გალდ ტიბის 
მარჯვ;  ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ. 1971 წ. 

დაჩქელანირ – სახნავ-სათესი (ლადრერი, ეცერი), 
სოფლის სამხ. დსავლ. სასაფლაო ჩხუდას 
ქვემოთ, სათიბ ლდრერიშ კაჩსა და სასაფლაო 
ჩხუდს შორის;  გერმან ბიმურზას ძე 
აფრასიძე, 58 წ. 1969 წ. 

დჭკელშა ლაკ – სათიბი (ბაბილი, ლნტ.), 
ბარბალ ზაგარის აღმ. ქურასბედიანების საგვა-
რეულოს თემი;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974 წ. 

დჭკელშა ოთარი დაბ – ყანა (ნანარი, ხოფ.), ს. 
ნანარშია, ქურასბედიანების ყანაა ნაწილობ-
რივ;  ვ. ნ. ქურასბედიანი. 

დჭკელშერ (2) – უბანი (ზ. ნანარი, ხოფ., 
მელურა), ს. ნანარში მცხოვრები ქურასბე-
დიანებს ერთ-ერთი საგვარეულო თემი;  ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 წ. 

დალა შიყ (2)  – სათიბი (მამი, ჩოლ., მახაში), 
ალპიურ ზონაში, მამის ჩრდილ;  ი. ნ. 
ჯამბურიძე, 59 წ. 1978 წ. 

დარე უცხ – საძოვარი (ქვ. ლახამულლა, ლხმ), ქვ. 
ლახმელის დასავლ. ხვალმიშისკენა გზის 
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ქვემოთ, სახნავი გომბორის მიდამოებშია. 
ფერდობი ადგილია, მსხლები და ნიგვზის 
ხეებია, რომელთაც ეტანებიან თხები;  გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969 წ. 

დაშრ – ღელე (ეცერი), ს. ლანტელის ჩამოუდის 
აღმ. მხრიდან, უერთდება მდ. ენგურს;  კოწია 
ბექერზას ძე პაკელიანი, 72 წ. 1969 წ. 

დებოსანა – ტყე (შგედი, ჩიხ.);  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 
1976 წ. 

დედბერა – საძოვრები (მამი, ჩოლ.), მამში, 
ლაშხურის მარჯვ. ტყეა ირგვლივ;  ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ. 1978 წ. 

დედა  დაბარ – ყანები (ნესგა ჩიხარეში, ჩიხ.). 
დედეშ დაბლდ – ყანა (ლანხვარი., ბეჩ.), ს. 

ლანხუარისა და მშკდილს შორის, სამანქანო 
გზის ზემოთ. მურზაყან დადეჩქელიანის 
დედას „დედე-ს“ ეძახდნენო და აქედან დედშ 
დაბლდ ;  აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ. 
1969 წ. 

დედრინშა ლიცლ (2) – წყარო (სასაში, 
ჟახუნდერი) 

დედრიან შრ – უბანი (შგედი, ჩიხ.), ს. შგედში 
დევდარიანების საგვარეულო;  ჟ. ს. ონიანი, 34 
წ. 1976 წ. 

დედვრან შრ (იხ. დედვრიანშრ) 
დედფალი დაბ –  ყანა (მარქვიში, ჩიხ.), 

დურმიშხან ასლანის ძე ბაკურაძე, 45 წ. 1979 წ. 
დედფალი დაბ (იხ. დედვფალი დაბ) 
დედფლ სარგ – წყარო (უსგვირი, ეცერი), 

ჭალაის მარჯვ. მხარეზეა;  ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ. 
1973 წ. 

დეა სარაგ – წყარო (ახალშენი, ჩიხ.), ს. ახალშენის 
აღმ. კლდიდან მოედიენბა პატარა წყარო, 
აყუდებული კლდეა, დევივით;  მ. ლ. ნემსაძე, 
40 წ. 1974 წ. 

დეაშ (2) – სახნავ-საძოვრები (ლესემა, ხლდ. 
ლექვსირი, ლენტ.), ს. ლესემაშია, სათიბ-
სახნავი, ზაგარს იქით, ლექსვირში მდ. ცხ. 
წყლის მარჯვენა მხარეზე;  მ. ნ. ბენდელიანი, 
49წ. 1974 წ. 

დეაში ბოგ – ხიდი (ლნტხ.), ღელე  დევაშზეა, 
სამანქან ხიდია, ცხენის წყლის მარჯვ. 
მხარეზე;  ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ. 1974 წ. 

დეაში ზაგრ – ქედი (ლნტ.), მდ. ხელედურას 
მარჯვ. კალთის ქედი, არის მთა დევაში, ფო-
თლოვანი ტყით;  ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ. 
1974 წ. 

დეაში ტიბ – ხევი (ლნტ.), მდ. ჩოლშურა მარჯვ. 

შენაკადი მოედინება მთა დეშიდან;   
ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ. 1974 წ. 

დევაში ღელა (იხ. დევაშურა) 
დემდრნი –  სათიბი, ტყე (ცალერი, ნაკ.), ს. 

ცალერის სამხ. ნასახლარიცაა, სათიბებიც;  
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 წ. 1969 წ. 

დეეთიშ ცხეკ – ტყე (ღვებალდი, ცხუმ.), ს. 
ღებალდის დასავ., ტყე ნანცხმორის 
გვერდით, ეკუთვნის დეეთ არღულიანს , 
ფოთლოვანი ტყის მასივია;  მიშა ილოს ძე 
გერლიანი, 39 წ. 1969 წ. 

დეეთშერ – უბანი (ზმ. ნანარი, ხოფ.), ს. ნანარშია 
(ჟიბეში), ქურასბედიანების ერთ-ერთი თემი;  
ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 წ. 

დელშ – სათიბები (ტვიბი, ჩოლ.), ს. ტვიბში, 
ცხამრიელის მარცხ. კლდის თავზე;  ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ. 1978 წ. 

დელეთშა დაბრ – ყანები (ნანარი, ხოფ.), ს. 
ნანარში ქურასბედიანების საგვარ. ყოფილი 
ყანები;  ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 წ. 

დელეთშა ლაკ – სათიბი (ბაბილი, ლნტ.), 
სათიბ ლაკში ქურასბედიანების 
საგვარეულო;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974 წ. 

დელეთშა მოლლ – ყანები (ბაბილი, ლნტ.), მდ. 
ჩოლშურას მარცხ. ქურასბედიანების ყოფილი 
ახოები;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974 წ. 

დელეთშა რობ  – ყანა (მელურა, ლნტ.), ს. 
მელურაშია ქუარსბეიანების საგვარეულს 
ყოფილი ყანა;  ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ. 1974 წ. 

დელეთშა სასო ლჭემა  – სათიბი (ბაბილი, 
ლნტხ.), ქურასბედიანების სახელობის 
ყოფილი სათიბი;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 
1974 წ. 

დელეთშერ – უბანი (მელურა, ლნტხ.), ს. მელუ-
რას ქურასბედიანების ერთ-ერთი საგვარე-
ულო თემი;  ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ. 1974 წ. 

დერა – სოფელი (ჭუბერი), შედის ჭუბერის სს-
ში., მდ. ჭუბრულას მარჯვნივ, ჩრდ. აღმ., 
ჩამოუდის მდ. დერულა, დერულას მარ-
ჯვნივ სოფ. ლეწფერამდე გადაჭიმულია და-
მრეცი მვაკებული სახნავ-სათეს-სათიბებით;  
გერასიმე ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ. 1970 წ. 

დერაშ ნაკ – ტყე (ზმ. დევრა, ჭუბერი), ჟიბე 
დევრას ვაკე ადგილი, ტყის მასივი წიწვნარი, 
უფრო მეტად დაფერდებული ვაკე ადგილია. 
ამოდის გზა სატრაქტორო. მარჯვენა მხარეზე 
მოედინება მდინარე დერელა;  გივი მუზას 
ძე სუბელიანი, 30 წ. 1970 წ. 
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დერაშრე კარრ – საზაფხულო კარვები, მთა 
შაულურას ჩრდ.დასავლ. შიშველ კალთაზე 
დგას  2 კარავი, დევრა სოფლის კარვებია, 
საზაფხულო საძოვარია;  გივი მუზას ძე 
სუბელიანი, 30 წ. 1970 წ. 

დერაშ ტიბ (იხ. ტიბ -დევრა) 
დერულა – ღელე (დევრა, ჭუბ.,);  გერასიმე 

ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ. 1970 წ. 
დეკე ლიცილდ – წყარო (წვირმი, იფარი), მოდის 

შუაგულ სათიბში, ძალიან გემრიელი და ცივი 
წყალია, აღმოუჩენია დეკო ფირცხელიანს სოფ. 
წვირმიში მცხოვრებს, ამჟამად ამ დეკოს 
შთამომავლებიდან მხოლოდ ორი ქალია 
ცოცხლაი, ისინი იქნებიან დეკს მე -6 თაობის 
წარმომაგდენლები;  ასლან კორძაია, 1965 წ. 

დემეტრ (იხ. დემეტრე დგი) 
დემეტრ ლასფლარ – ნასასაფლაოარი (ქ. 

მაზერი, ბეჩო), ს. მაზერში (ქვედა მაზერში) 
არის სასაფლაო ვინმე დემეტრესი, გვარი 
უცნობია;  ჯულაბ გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 
წ. 1969 წ. 

დემეტრე დგი – უბანი (ზმ. ყარში, სგურიში, 
ჭუბერი), ს. ჟბე ყარშია, მდ. თეთნაშერას 
მარჯვ. მხარე, სამანქანო გზის ზემოთ, სათიბ-
სახნავი ბაღი დემეტ ჩხეტიანის ყოფილი 
კუთვნილი მამული;  ანდრია ბიმერზას ძე 
აფრასიძე, 61 წ. 1970 წ. 

დემეტრე ლიც (იხ. ვომანშ ლიც) 
დემზხ (იხ. ლაზმეხი ღრილდ) 
დემზხიშ კოჯშ (იხ. ლემზხიშ კოჯრ) 
დერ ლარილ – ტყე , სათიბი (ნაკ), ნაკრას მარცხ. 

კალთაზე, ქეზა ნენჩაშია, გვიან ზაფხულამდე 
იცის თოვლი;  ვასილ გურნაყის ძე ქალდანი, 
58 წ. 1969 წ. 

დერდინი – ყანა (იელი, იფრ.), ჩუბე უბანშია, 
დასახლების ქვემოთ;  რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 
კოლმ. 1978 წ. 

დეროლ – საძოვარი (ყაზაყი, ლხმ), მთა კირრიშ 
ნაკ-ის ზემოთ ღაროებია, მთიდან ჩამოზვავე-
ბული და დაგროვებული თოვლი გვიანო-
ბამდე;  ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75წ. 
1970 წ. 

დეროლ ნაკ – სათიბი (ბაბილი, ლნტ.), მთა ბა-
დალაშურშია, დერა არის გვიანობადე (მაისის 
ბოლომდე);  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 წ. 

დესნტი ნადგარ ღელა  – ღელე (კახურა, ლენტხ.), 
ლასკადურას აუზში, მდინარის მარცხ. 
შენაკადი;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 

დეტკორლ – ტყე (ლასური, ფარი), სოფლის სამხ. 
დასვლ. ფერდბია ტყიანი;  მახამეთ გურმაჩის 
ძე დევდარიანი, 49 წ. 1969 წ. 

დეტკორლშ ცხეკ  (იხ. დეტკორლ) 
დფნრ – სათიბ-საძოვარი (ზარდლაში, მულახი), 

ს. ზარდლაშის ჩრდ-დასავლ. ალპური ზონა, 
ფერდობზეა კალოებისებური ტერასები;  შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ. 1971 წ. 

დეღშირ  – ყანები (იელი, იფრ.), ასკარდშია, მო-
ვაკო ადგილია;  რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 1072 წ. 

დეყ – საძ. მთა (ჭუბერი), საზაფხ. საძოვარი ლა-
რაშია, ს. ჟბე მარღის სოფლისა, ჩავარდნილი 
ადგილია, შიშველი, გორვებიანი, დგას 6 კარა-
ვი;  ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970 წ. 

დეყრ – ტყე, საძოვრები (ებუდი, ეცერი), ცხეკიშ 
ზაგარის აღმოსავლეთით, სამანქანო გზის 
ზემოთ, ტყე ჯიჰრა, ცხუიმრა, წიფრა (უფრო 
მეტად). შიგადაშიგ პატარ-პატარა საძოვრებია 
და ოღრო-ჩოღრო ადგილები;  ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ. 1969 წ. 

დეყიშ რობრ – საძოვარი (ჭუბერი), საზაფხ. მთა 
ლარაშია, ჩავარდნილი ადგილია, შიშველი და 
გორვებიანი, ქვებიანი;  ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ. 1970 წ. 

დეშდე დაბლ  – ყანა (ახალშენი, ჩიხარეში);  ა. ქ. 
ნემსაძე 52 წ. 1981 წ. 

დეშდე ლრე – სათიბი (სასაში, ჟახ.);  მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ. 1974 წ. 

დეშდე ლასკნლ – ფერდობი (ლუჯი, ჟახ.), ს. 
ლუჯიდან მთა გორვაშისკენა გზაზე, 
ფერდბზე. 

დეშდლე ნიცლდ – წყარო (ნაცულდი, ჩიხ.) 
დეცე  იცხ – გზა (კახურა, ლნტხ.), ს. კახურაში 

იდგა დიდი მსხალი;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ. 1974 წ. 

დეცილ (2) – სათიბები (მამი, ჩოლ.), ადრე 
ნასახლარები, ნაეკლესიარები იყო;  ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ. 1978 წ. 

დეცილრ  – მთა (მაგარდელი, ცხუმ), საძოვარი, 
მტა ლალგენს ქვემოთ, საძოვარ როკოს ქვე-
მოთ;  ივანე ბექას ძე მილდიანი, 29 წ. 1969 წ. 

დეცლდრა (იხ. ტიბრა ბეჩო) 
დეწლრ  – ყანა (მურყმელი, უშგ), ს. მურყმელის 

ჩრდ-ით, დამრეცი რელიეფით;  მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 1971 წ. 

დერილ – ყანა (ხარაში, ხლდ.), ს. ხარაშშია, 
სათიბებია ირგვლივ, ხარობს მარწყვსებური 
რი, მწვანე ფერით რჩება და მარწყვზე 
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უფრო დიდია, ეკლიანია;  ე. ს. გვიდიანი, 24 წ. 
1974 წ. 

დიდირ  – უბანი (კაერი, ლნჯ.) ს. კაერში 
მცხოვრები მერლანების საგვარეულოს თემი. 
იყოფა საძმოებად:  ბექზაშა, ჯახუშა, ადშა, 
აბულშა;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973 წ. 

დვიდვილშერ ლასფლავრ (იხ. გოშუნრეშ 
ლასფლავრ) 

დვიდვიშერ (იხ. დვიდვირ) 
დიასახლი ლაჭთუნლ – საძოვარი (სასაში, 

ჟახუნდ). 
დიშ –(წვირმი, იფრ.), ს. წვირმის აღმ. სათიბ ნა-

კარშია;  მრან ხალამპრეს ძ ფანგანი, 40 წ. 1971 წ. 
დიშ დაბრ – (ქართვანი, ბჩ.) ყანა ასერთნიერის 

სამხ. აღმ., კარგი შერჩეული ყანებიაო. 
ყოფილან დიდი დედას ყანები;  გრამიტონ 
პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ. 1969 წ. 

დ ბჩ – კლდე-ლოდი (ჟაბეში, მლხ.) , მდ. 
ტიბერელაზეა სათიბ-საძოვარ ყითლდის 
ზემოთ, კლდისმაგვარი ქვაა;  ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ. 1971 წ. 

დიდ – სათიბ-საძ. მთა (რცხმ.) ლასირის მარჯ. მხა-
რეზე მდებარე სათიბ-საძ., მთა, იყოფა ჟბე და 
ჩუბე დიდ-ად;  ვ. ა. ლიპარტელიანი, 1976 წ.  

დიდვე – საძოვარი (ზ. ვედი, ხშ.), საძოვარ 
სამაჭირხოლოდ სამხ. ნაწილი გადასასვლე-
ლის მიმართულებით, დაფერდებული ღა-
რისებური საძოვარი, მდ. სამაჭირხოლს ღალ 
ორ შტოს შორის;  შალვა ძაკეს ძე გოგილავა, 34 
წ. 1970 წ. 

დიდვეში გინალ სუკი (იხ. დიდვეშ ჟაბე რ) 
დიდეშ ჟბე არ – უღელტეხილი (ზ. ვედი, ხშ.,), 

საძოვარი სამაჭირხოლოს თავზე, გადასასვლე-
ლი შიშველი რელიეფით, საძოვარ დიდვეს 
ზემოთ, გზა ხობწყარისკენ (მეორე მხრიდანა 
გზა);  შალვა ძაკეს ძე გოგილავა, 34 წ., 1970 წ. 

დიდქუშ ცხეკ – ტყე (იდლიანი, ხშ.),მდ. კაკშ 
ტიბის მარცხენა მხარეზე, მეგრ. საზაფხ. საძ. 
დიდქუას ქვემო კალთა, წიწვნარი ტყე, მის 
ზემოთ დიდი კლდეებია, საძოვარა მხოლოდ 
წვრილფეხათათვის;  რომანოზ მუზას ძე 
ჭკადუა, 74 წ. 1970 წ. 

დიდ-ღელე  – საძ. მთა, ღელე (ცხუმალდი, ხლდ.), 
მთა დიდ-ღელედან მოედინება, მეგრელების 
საზაფხ.საძ. მთაა, ცხუმალდის დასავლ; შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974 წ. 

დიდხნშა – უბანი (შყალერი, ლატ.), ს. შყალერის 
დასაწყისის მოსახლეობა, გვარად გირგვ-

ლიანები;  გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ. 1973 წ. 
დილარ – ტყე (ლემზაგრი,ჟახუნდერი), ს. ლემზ-

აგორში წიწვნარ ტყეში საზიაროა სოფ. 
ხერიასთან. 

დიო ლგრინალრ – კლდე (მურყმელი, უშგ.), 
მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე;  ნაპო დავითის 
ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971 წ. 

დიმიტრირ – (იხ. კამატრე დგი) 
დიმიტრ მოლ (2) – სათიბი (იელი, იფრ.), ენგურის 

მარცხ. კალთაზეა, აცის მოსახლეობაა, დიმიტ-
რი სამსაინისაა, იქ ცხოვრობდა;  იონა ვისიბის 
ძე სამსიანი, 77 წ. 1972 წ. 

დიმიტრი დაბ – ყანა (ბაბილი, ლნტხ.), მდ. ჩო-
ლშურას  მარცხ. კალთა;  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ. 1974 წ. 

დიმიტრი მოლულდ – ყანა (ლაღარვაში, რცხმ), ს. 
ლაღარვაშში დიმიტრი ქურასბედიანის 
სახნავი;  გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976 წ. 

დიმიტრი ნალზიგ – საძოვარი (ბაბილი, 
ლნტხ.), ყანა ჭალასთან, ნასახლარი არა ჩანს, 
ლიპარტელიანი დიმიტრის ყოფილი ნასახლა-
რი;  ნ. მ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974 წ. 

დიმიტრიშერ – (იხ. დიმიტრირ) 
დიმლშ – ტყე (მურყმელი, უშგ.), ს. მურყმელის 

სამხ. აღმ. ენგურის შენაკად ქიშირის მარცხ. 
არყნარი ტყით;  ნაპო დავითის ძე კაკრია-
შვილი, 26 წ. 1971 წ. 

დინშ – გზა, ყანა (ზეგანი, იფარი), ს. ზეგანის სამხ. 
დასახლებასა და ლასილის მდინარეს შორის;  
გენტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971 წ. 

დინშირ – ყანები (ზეგანი, იფარი), ს. ზეგანის 
სამხ-დასავლ., მდ. ლასილის მარჯ. მხარეზე, 
დასახლების ქვემოთ;  დისონ გიორგის ძე 
გულბანი, 49 წ, 1971 წ. 

დინოლშ – სათიბი (კიჩხულდაში, ნაკ.), ს. 
კიჩხულდაშის დასავლ. საძოვარ ლუხროლუს 
აძევს   ჩრდ. პატარა სათიბია, სარწყავი, ფერ-
დობი;  თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 
1969 წ. 

დინჭიშ ნაკ – ტყე (ლებურცხილა, ხშ.), მდ. კაკას 
მარცხნივ, წიწვნარი ჩავარდნილი ადგილი, 
უბნის თავზე, ღარივითაა ოღონდ, მოვაკო ად-
გილია;  რომანოზ მუზას ძე ჭკადუა, 74 წ. 1970 წ. 

დრლე ნაჭკრალ (იხ. ლადირალ) 
დირლ-ნაჭკორ – ტყე, ლასკადურას ხეობაში, კახუ-

რას ჩრდ.;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 
დირლ-ნაჭკორ სიკ – ქედი, ს. კახურადან გოლ-

დაშის მთისკენაა აზიდული ქედი, ზემოთ 
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სათიბებია;  ს. ბ. ლიპარტელიანი, 29 წ. 1974 წ. 
დირშრ – ტყე (ქვ. ლუჰა, ფარი), მდ. ენგურის 

მარცხ. კალთაზე, შერეული ტყის მასივით, 
სადაც ზოგან დავაკებასავითაა, ზოგან 
ფერდობი, დამრეცი;  იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ. 1969 წ. 

დისონი მოლ – საძოვარი (ლემზაგორი, ჟახ.,), ს. 
ლემზაგორშია, დისონ თედორაძის ნაახოვარი. 

დში ლიც – წყარო (წვირმი, იფრ.), ს. წვირმის აღმ. 
სათიბ დშ-ის წყაროს წყალი;  მირიან 
ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ. 1971 წ. 

დიხსლიშ ლაჭთენრ – გზა (ისკარი, ეცერი), მდ. 
კედრელას მარცხ., სათიბ ლჰლდის სამხ.;  
შუშანა პირიბეს ასული გერლიაი, 21 წ. 1969 წ. 

დობირ – საძ. მთა (მაზაში, ხოფ.), ს. მაზაშის მთა 
ლაბრაზე, დობირ, მოვაკებული ტყიანი 
ადგილი;  შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ. 1976 წ. 

დობირილ – საძ. მთა (ყვედრიში, რცხმ.), ს. 
გვიმბრალას საზაფხ. საძ. მთა, ფერდობზეა, 
ამაღლებული ადგილი, ტერასაზეა კარვები;  
ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ. 1974 წ. 

დოგ იცხ – საძოვარი (ლელბაგი, ლატალი), ს. 
ლელბაგის დასახლების ქვემოთ, დოგ 
ივეჩიანის მსხალი;  ჟ. დ. აბდელიანი, 37 წ. 
1973 წ. 

დოდშა მურყამ – კოშკი (ზეგანი, იფარ.,), ს. 
ზეგანის ლექ უბანშია, კარგადაა შენახული, 
დოდა ხვისტანების საგვარეულოსი;  დისონ 
გიორგის ძე გულბანი, 49 წ. 1971 წ. 

დოლ – სოფელი (ბჩ.), მდ. დოლრას მარჯ. მხარე, 
მესტიისკენ მიმავალი გზის ჩრდ. დასავლ;  
ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 1969 წ. 

დოლ ბოგ – ხიდი (დოლი, ბჩ.), მდ. დოლრაზე გა-
დებული სამანქანო ხიდი, მესტიისკენ მიმავა-
ლი გზისა;  ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 
1969 წ. 

დოლსიფ – სოფელი (ბეჩ.), მდ. დოლრას მარცხ. 
მხარე, ვაკე რელიეფით, არის საშ. სკოლის 
შენობა, კოლმ. გამგეობა, სავაჭრო მაღაზიები;  
ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 1969 წ. 

დოლსიფიშ სგიმ – მჟავე წყალი (დოლსიფ, 
ბჩ.,), ს. დოლსიფიში მოედინება მჟავე 
წყალი, შემოკავებული ჭასავითაა;  გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969 წ. 

დოლტიბ – ხევი (დოლი, ბჩ.), მდ. დოლრას 
მარჯვნივ,ს. დოლის ზემოთა ხეობა; ყრმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 1969 წ. 

დოლტიბი ლიც – ღელე (დოლი, ბჩ.)  

დოლშ შუკ – ბილიკი (ლანხვირი, ბჩ.,), 
საცალფეხო გზა, ს. ლანხურიდან ს. დოლამდე, 
სამანქანო გზის ზემოთ;  აკაკი ანდრიას ძე 
გაბულდანი, 57 წ. 1969 წ. 

დოლესვიფ (იხ. დოლსიფ) 
დოლი თრნგზელ – ნასაყდრალი (ნასახ. 

სგობულდი, ლატ.), ნასახლარ სგობულდშია, 
კედლებიღაა დარჩენილი;  მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 
წ. 1973 წ. 

დოლობრ – საძოვარი (ლნტ.) მდ. ლაშხურის 
მარჯვენა და მარცხენა მხარე. 

დოლონ – საძოვარი მთა (ზ. ვედი, ხშ.,), მთა 
ნამსგალევის ჩრდ. დასავლ. ყორშ არს, 
დასავლლეთის შიშველი საზაფხ. საძ. მთა, 
ფერდობია, დასავლეთით ესაზღვრება 
დოლონ სუკი, ჩრდ.-აღმ. მხრიდან ტყის ზედა 
ზონაა, წიფლნარიცაა და წიწვიანი არყნარიც;  
ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 72 წ. 1970 წ. 

დოლონ-სუკი – უღელტეხილი (ზ. ვედი, ხშ.,), 
ვარლამ მიხას ძე მიქავა, 54 წ. 1970 წ. 

დოლონსუკიშ გინოლ (იხ. ყორშ არ) 
დოლონ-წყარი (იხ. ყორშ ჭალ) 
დომნი – ყანები (კაერი, ლნჯ.), ს. კაერის დასახლ. 

ჩრდ. აღმოს.;  დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973 წ. 
დომბ ლარა – სათიბი (ლახამი, ჭუბ.,), მდ. 

ლახმის მარცხენა მხარეზე, ვაკე ადგილია, 
კარგი სათიბია, ირგვლივ ტყეა:  ღუმირ, ნენზ, 
წიფრა, ჟრა, ცინყა, ერხლა, ცხიმსა და 
სხვა მთის ჯუჯა მცენარეები. ცრა, ზესხრა, 
უფრო მეტად წიწვიანია, გადმოცემით დომბა 
ბუდობდაო (დომბა ტყის უზარმაზარი ხარი);  
ესტატე ილიას ძე ჯაჭვლიანი, 42 წ. 1970 წ. 

დორსტრო (იხ. საგზაო) 
დორღ – ყანა (ქვ. ლახამულა, ლხმ.), ჩვ. ლახმელის 

სამხ. დასავლ. მდ. ენგურის  მარჯვ. კალთაზე, 
სათიბ ხანუს ჩრდ. აღმ., მის გორაკზე ვაშლები 
დგას;  გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969 წ. 

დოფა – საძოვარი (კაცხი, ფარ.), გორაკებიანი და 
კლდიანი საძოვარი. 

დოქაშა მურყამ (2) – კოშკები (ჟაბეში, მლხ. 
ლაღამი, მესტ.), ს. ჟაბეშის დასახლების აღმ., 
მხარეში, ამჟამად ნიგურიანებს უკავიათ, ადრე 
ჩამეგიანების ყოფილა;  მუსა იასონის ძე 
კახიანი, 77 წ. 1971 წ. 

დოლურაში – ტყე, სახნავი (ნაწომარი, 
რცხმელური), ქვემო სვანეთის დასაწყისი, 
დოღურაშის შესახებ ხალხური გადმოცემა 
გამიგონია 1925-26 წლებში. ეს გადმოცემა 
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ასეთია:  მურის ციხეები დადიანს ეკუთვნოდა. 
სამეგრელოს მთაარი ზაფხულობით ლეჩხუმ-
ში ატარებდა დროს, ხოლო ზამთრობით 
დაბლობს უბრუნდებოდა ზღვის მმახლობ-
ლად. დადიანს ქვემო სვანეთის „მთავარი“ 
დადეშქელიანი მტრობდა. ერთხელ, როცა 
დადიანი სამეგრელოში წავიდა, დადიშქე-
ლიანმა იდროვა და მურის ციხეს თვს დაესხა. 
გაჩაღდა ბრძოლა, მეციხოვნეებმა კაცი გაგ-
ზავნეს დადიანთან, მტერი დაგვესხა თავზეო. 
დადიანა, როგორც კი შეიტყო, ბრძანება გასცა 
რომ ჯარი შეეკრიბათ; თანაც მურისკენ 
შიკრიკი გამოაგზავნა და შემოთვალა:  ციხე 
ცოცხლებმა არ დაუთმოთ, დოღურ+აშო!  
(მოკვდით მანდო). შიკრიკის მოსვლამდე 
მეციხოვნეება მტერი უკუაქციეს და ხევში 
გადარეკეს. შიკრიკმა იმ დროს მოუსწრო, როცა 
სვანები შეტევაზე გადმოდიოდნენ. დადიანის 
ბრძანება მეგრელებმა და ლეჩხუმლებმა 
შეასრულეს; ყველანი დაიხოცნენ და ცოცხალი 
მტერს არ დანებდნე. მას აქეთ ამ ადგილებს 
დაერქვა მეგრული სახლი:  დოღურ+აშო 
=დოღურაშიო;  მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, 1939 წ. 

დოშდლერ – ტყე (მაგარდელი, ცხუმ.), ჰიჭ 
ზაგრს ქვემოთ, დაახლ. 8 ჰა, ტყის მასივი;  
ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 1969 წ. 

დოხშა დაბრ – ყანები (ჭველფი, ჩოლ.,), ს. 
ჭველფში, ვინმმე დოხშას თემის ყოფილი;  
დ. ნ. ზურაბიანი, 52 წ. 1978 წ. 

დუდ ნაბოგიშ ზაგრ – ქედი (ბეჩ.,), ს. ცხუმარში 
ჩასახვევი სამანქან გზის დასავლ. მდ. დოლრას 
მარცხ. კალთის ზეგანი;  გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ. 1969 წ. 

დუდრ – საძოვარი (ლალხორალი, ხშ.), რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ. 1970 წ. 

დუდშ – სათიბები (უსგვირი, ეცერი), მდ. ჭალაის 
მარცხ. მხარეზე უსგვირში;  ა. ბ. გურჩიანი 65 
წ. 1973 წ. 

დუდშიშ მურყამ – ნაკოშკარი (უსგვირი, ეცერი), 
ჭალს მარცხენა მხარეზე, საძირკველიღაა 
დარჩენილი;  ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ. 1973 წ. 

დუდშ ჩორლ – სახნავი (ქართვანი, ბჩ.,), ყანა 
ჩორალს დასავლ. საღლიანი დუდას სახელბის 
ყანა;  გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ. 
1969 წ. 

დუდელანშ დგი – სათიბ-სახნავი (ზმ. ყარი, 
ჭუბ.), ს. ჟიბე ყარშია, მდ. თეთნაშერას მარჯვ. 

სამანქანო გზის ზემოთ, სათიბ-სახნავი, ბაღუ, 
დუდელან ვიბლიანის ყოფილი მამული;  
ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ. 1970 წ. 

დუდელანშ ბარ – საზ. სათიბ-სადგომი (ყარი, 
ჭუბერი), მდ. ხარმის მარცხ. სანაპიროზე, 
საზაფხ. მთა, ხარმის ქვემოთ. მოედინება 
მჟავე წყალი, დგას 3 კარავი;  თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიზე, 18 წ. 1970 წ. 

დუდელანშ ლეჭმოლ  (იხ. დუდელანშ ბარ) 
დუდიშა მურყამ – ნაკოშკარი (ხალდე, კალ.,), ს. 

ალდეშია, ჩეგიანების საგვარეულოსი;  ახმედ 
შამშეს ძე ჩეგიანი, 49 წ. 1971 წ. 

დუდიშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ქვ. ლახამულა, 
ლხმ.), ჩვ. ლახმლის სიფის აღმ. ყოფილა 
კოშკი, გელახსან ჭკადუას სახლთან, ამჟამად 
ძირიღაა დარჩენილი;  გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ. 1969 წ.  

დუაშა მურყამ – კოშკები (ზარდლაში, მლხ.), ს. 
ზარდლაშშია, დადიანების საგვარეულოსი, 
ერთი დანგრეულია, მეორე არა;  შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი;  67 წ. 1971 წ. 

დუდაშა მოლ – ყანა. სათიბი (ლევშერი, ჩოლ.,), გ. 
ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978 წ. 

დუდაშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ზმ. უშხვნარი, 
ბჩ.,), ს. უშხვანარში დუდაანთ კოშკი, გვარად 
კვიციანები იყვნენო, ამჟამადაც კვიციანებს 
უკავიათ; გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 
63 წ. 1969 წ. 

დუმა – საბალახო (ჟახუნდ.), ს. ჟახუნდერში 
ხიდის მიდამოები. 

დუმ – საძოვარი (ჭველიერი, ჩოლ,). მთის 
საძოვარი, ალპ. ზონაში;  ფ. ი. მუკვბანიანი,  
27 წ. 1974 წ. 

დუნ მლქორშ – სათიბი (ჟაბეში, მლხ.,), ს. 
ჟაბეშსა და ლეჟ ლახს შორის, დუნა 
გუჯეჯიანის სათიბი;  ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ, 1971 წ. 

დურღუმ – საძოვარი (კახურა, ლნტხ.), მდ. 
ლუვრის მარცხ. კალთაზე, ადრე ყანა ყოფილა;   
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 

დურშულა – სათიბი (ბოგრეში, იფრ.,), ს. ბოგრეშის 
დასავლ., ენგურის მარცხ. მხარეზე, ვაკე 
ადგილია, ადრე იხვნებოდა;  კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ. 1971 წ. 

დრშ – სოფელი (ჩოლ.სს), ჩოლურის ს.ს. ცხოვ-
რობენ ბენდელიანები, მეშველიანი, ხაბულია-
ნი, მუყვბანიანი. მდ. ჩოლშერასა და ტუბერს 
შორის;  კ. ბენდელიანი, 1978 წ. 
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დრაში შუკ – გზა (დურაში-საყდარი, ჩოლ.სს), ს. 
საყდარიდან ს. დურაშისკენ უვლის სიდ 
ლეხილას;  მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ.  1978 წ. 

დს – სოფელი (ლხმ.სს.), მდებარეობს მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო გზის 
ზემოთ, მთა კირარის სამხ-აღმ., კალთაზე, 
დამრეცი ადგილია, სახნავ-სათეს-ვენახებითა 
და საძოვრებით. ჩამოედინება მდ. ნაჟაჰ, მდ. 

ენგურის მარჯვ. შენაკადი. შიგ სოფელში 
მეჩხერი უფრო ხილნარი ტყეა, ჩრდ. წიფლნა-
რია და უფრო ზემოთ წიწვნარი. ცხოვრობენ:  
ანსიანები, დავითიანები, ჭკადუები;  ესებ 
სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ, 1970 წ.  

დსრ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, ლნჯ.), 
ჰაწვალისკენაა, ჭალს მარცხენა კალთაზე;  
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972 წ. 

 
 
ე 

 

ეაგმიდაბრ–ყანები (მესტია, ჰადიში), ს. ჰადი-

შისდასახლებისდასავლ. სოფროგიორგის-
ძეაველიანი, 60 წ. 1971.  

ებეყიშ ნადგარ ღრ – საძოვარი (ყარი, ჭუბერი), 
მდ. თეთნაშერას მარცხ. მხარეზე, შვეული 
ღარია ტყიანი კალთებით, თავზე პატარა ვაკე 
ადგილია, ხის ჩამოსაზიდია. ებეყ ჩხვიმიანი 
ჩაუტნევია ხეს, რის გამოც დაერქვა;  კეხვსა 
რამინის ძე ვიბლიანი, 34 წ. 1970 წ. 

ედაშა – უბანი (ლელბაგი, ლატალი), ს. ლელბა-
გის აბდელიანების საგვარეულო თემი. იყოფა 
საძმოებად. ედაშა და კაკარ;  ჟ. დ. აბდე-
ლიანი, 37 წ. 1973წ. 

ედიშ – სათიბი (წანაში, ხლდ.), ს. წანაშია, ხელე-
დულას მარჯვ. მხარეზე;  ნ. გ. ლიპარტელიანი, 
27 წ. 1974 წ. 

ედრ (იხ. ედრე დგი) 
ედრე დგი – უბანი (ნესგაშ სგურიში, ჭუბერი), ს. 

ნენსგაშ სგურიშის დასავლ. ნაწილში სამან-
ქანო გზის ზემოთ, ვაკე ადგილი, ხილნარი. 
ედა ნარსავიძის კუთვნილი მამული;  თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიზე, 18 წ. 1970 წ. 

ეზაშერ – სამოსახლო, ს. ტიტაშია, ჩრდილოეთით 
ტიტას ბოლო დასახლება, მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარეზე. სამანქანო გზის გასწვრივ. 
ვაკე ადგილია, სახნავ-სათესებით. მრავლადაა 
ანწლი, ფუტკრები. მოედინება წყალი – 
ტიბრა. რამდენიმე ძირი ვაშლი, მსხალი;  
ნოდარ თებექის ძე ცინდელიანი, მექანიკი, 21 
წ. 1970. 

ეზაშერ (2) – უბანი (ლეწფერი, ტიტა, ჭუბ.), ს. 
ლექფერშია სახნავ-სათიბ-ვენახებით. მოვაკო 
ადგილია, სილიანი. ეზა ცინდელიანის 
სახელობის მამული;  იანსონ სოზარის ძე 
სუბელიანი, 60 წლის, ტყისმცველი, 1970 წ. 

ეზაშერ ლეჩჰერ – ტყე (ცალერი, ნაკ.), ს. ჩ. ცალერის 

დასავლ. სათიბ ანგურანის აკრავს დასავ. 
მხრიდან, მუხნარი ტყეა, ეკუთვნოდა ეზა ცინ-
დელიანს;  ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 
წ. 1969 წ. 

ეზაშერ ჰებიშ – ნასახლარი (ნაკ.), ნასახლარ ჰები-
შშია, ტყე ჩილართან ნაკრას მარჯვ. კალთაზე. 
ეზა ცინდელიანის საცხოვრისი ყოფილა;  ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969 წ. 

ელი (იხ.ელი -აყი) 
ელყვან – საძოვარი (ფარი);  ვახტანგ ჟემუზას ძე 

ნარსავიძე, 1965 წ. 
ელხაზრე ნთი – საძოვარი (ზ. მარღი, ჭუბერი), 

სოფ. ჟიბე მარღის ჩრდ. მხარე, ვაკე ადგილია, 
საძოვარი, ლესხოზის სათიბია, ელხაზ 
ცინდელიანის სახელობის;  ბეჟღუ რაჟდენის 
ძე გურჩიანი, 38 წ. 1970 წ. 

ელხაზრე დგი – უბანი (სგურიში, ჭუბერი), ს. 
ნენსგაშ სგურიშშია, სამანქანო გზის ორივე 
მხარეზე, ვაკე ადგილია, ელხაზ ცინდელიანის 
კუთვნილი მამული;  თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ. 1970 წ. 

ელხაზრ (იხ. ელხაზრე დგი) 
ელჯარუყ – საძოვრები (უსგვირი, ეცერი), მდ. 

ჭალაის მარცხ. მხარეზე, მოფერდო ადგილია;  
ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ. 1973 წ. 

ენგურ  (იხ. ჭალ, შვნის ჭალა, მეშხე ჭალ) 
ენგური ქუჩა  – ქუცა (მესტია), დ. მესტიაში, მდ. 

მულხურას  მარცხ. მხარეზე. ამოწერილია დ. 
მესტიის დასახლების ნაგებობების 
განლაგების სქემატურ გეგმიდან. გრისა 
ესტატეს ძე ნანსყანი, 38 წ. 1973 წ. 

ერდგლა  (ის. ერდგლა – ღვებლადი) 
ერისალემ – საძოვარი (ხარაში, ხლდ.), არაშშია, 

ბარის დასახლების ზემოთ;  ვ. შ. ჩანქსე-
ლიანი, 20 წ. 1974წ. 

ესბიშლალდებ (იხ. ესებიშ ლალგენ) 
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ეფთ ნჭმორ – სათიბი (ბოგრეში, იფრ.), ს. 
ბოგრეშის სამხ-აღმ., ენგურის მატცხ. მხარეზე, 
ეფთი ხვისტანის სათიბები;  სოლომონ ივანეს 
ძე გულბანი, 62 წ. 1971 წ. 

ექთიმე მოლ – ყანა (რცხმ), რცხმელურში, ლაშ-
ხირის მარჯვნივ, ტყვილდიანების ყოფილი 
ნაახოვარი;  ე. ა. ტვილდიანი 1976 წ. 

ეჩეხე ლპლი – ყანები (ჯუდარი, ხლდ.), ს. 
ჯუდარშია მანანაურის ღლეს მარცხ. მხარეზე;  
იასონ დიმიტრის ძე ლიპარტელიანი, 73 წ. 
1974 წ. 

ეჩეხენი ლწებშ – ყანა (მაზაში, ხოფ.), ს. მაზაშში, 
ლაშხირის მარცხ. მხარეზე;  შ. მ. ლიპარტე-
ლიანი, 29 წ. 1976 წ. 

ეჩეხენი ლჯხრ – საძოვრები (კახურა, ლნტხ.), 
ლასკადურას აუზში, მდინარის მარჯვ. 
მხარეზე, ტყიანია;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 
1974 წ. 

ეჩეხნი ბეყენდშ – საძოვარი (კახურა, ლნტ), ს. 
კახურას ჩრდ. დასავლ. ლასკადურას მარცხ;  კ. 
ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 

ეჩეხნი მოლ – სათიბ-სახნავი (ყვედრეში, რცხმ.), ს. 
ყვედრეშშია, ტიბი ღელეს მარჯვენა 
ნაპირზე;  ჯ. პ. ლიპარტელიანი;  30 წ. 1974 წ. 

ეჩეხნი ნაჟალშ – საძოვარი, ს. კახურას დასავ-
ლეთი. ჩრდ.-დასავლეთით შვავი იცის;  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 

ეჩეხნი ტიბრ – საძოვარი (კახურა, ლნტ.), მდ. 
ლასკადურას მარცხ. ხეობები, წყლები 
მოედინება;  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 

ეჩეხნიშ ჩიჩა  ლჭემა – სათიბი (კახურა, ლნტ.), 
ლასკადურას აუზში, მტა გოლდაშში;  ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974 წ. 

ეჩხანთე სარაგ – წყარო (ცანა), ცხენის წყლის 
მარცხ. გზის ზემოთ, ცანის პირდაპირ 

ეჩხანთე წყარო – (იხ. ეჩხანთე სარაგ) 
ეჩხე ბოგლ – ნაახოვარი (ზ. ვედი, ხშ.), ადრე 

სახნავ-სათეს-სათიბი, ამჟამად გატყიურებუ-
ლია;  არჩილ კოსდას ძე   ჭკადუა, 40 წ. 1969 წ. 

ეჩხე ბოგლშ ლარა – სათიბ-საძოვარი (ზ. ვედი, 
ხაიშ.);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40, 1969 წ. 

ეჩხე ბოგლშ ლცინყ– მოცვნარი (ზ. ვედი, ხშ.);  
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 წ. 

ეჩხე ბოგლშ ნაგარდიშ – ნაკარტოფილარი (ზ. 
ვედი, ხშ.);  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა,  
40 წ. 1969 წ. 

ეჩხე ბოგლშ ნენჩა – წიწვნარი (ზ. ვედი, ხშ.), 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 წ. 

ეჩხე ბოგლშ ნმგემ ღრ – საძოვარი, შურო (ზ. 
ვედი, ხშ.);  არჩილ ჭკადუას ძე ჭკადუა,  
40 წ. 1969 წ. 

ეჩხე გერბშ – საძოვარი (მაცხვარიში, ლატალი), 
ლჰლა ჭალშია, საძოვარ გერბაშში, ჭალაის 
მარცხენა მხარეში;  გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 
35 წ. 1973 წ. 

ეჩხე დაბ – ყანა (ქვ. იფარი, ლხმ), ს. იფარშია, 
ეკლესია ქრისდე იფრიშისა და მდ. ენგურის 
ფლატეს შორის. მის კიდეზე სამანქანო გზა 
გადის. დასახლებიდან სხვასთან შედარებით 
მოშორებითაა და მოიპოვება მრავლად თიხის 
მილები და შლაკი. ეკლესიის ქვემოთ ყოფილა 
რაღაც სამრეწველო. ჟაბე ზაგარიდან მთა 
როკვარამდე გზა ყოფილა სამარხილო, 
საიდანაც ჩანს, ეზიდებოდნენ მასალას, რომ 
იფარში არსებულ ქარხანაში გადაემუშავები-
ნათ;  სეითბე უმარის ძე ჭკადუა, 66 წ. 1970 წ. 

ეჩხე დაბრ – ყანები (ს. სგურიში, ჭუბერი), ს. ჟაბე 
სგურიშშია, მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მხარე, 
ლემონ გადრანის კუთვნილი ყანები, ვაკე 
ადგილია;  ნინო ბიმერზას ას. აფრასიძე-
გადრანი, 70 წ. 1970 წ. 

ეჩხე დაშრ – ღელე (ლანტელი, ეცერი), ს. 
ისკართან იყოფა მდ. დაშრი, ნახევარი 
ჩმათს ჩამოუდის, ნახევარი ლანტელის. 
წყალი წისქვილისთვისაა გამოყენებული;  
კოწია ბექრზას ძე პაკელიანი, 75 წ. 1969 წ. 

ეჩხე ზენ – საბალახო (ხშ.), მდ. ხაიშურას მარცხ. 
მხარეზე, ვაკე ხაიშამდე, არის სახელმწიფო 
გარაჟი, გადის გზა ვედისკენ. ს. წირმინიდს 
სამხ-დასავლ;  აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ. 
1970 წ. 

ეჩხე ლეგნლ – ტყე (შგედი, ჩიხ.). ს. შგედშია 
გვერდობზე;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976 წ. 

ეჩხე ლეგლდნი – ტყე (კიჩხულდაში, ნაკ.), ღელე 
ტიბის ჩღდ. კალთა, ტყის მასივი – წიწვიანი., 
კიჩხელდაშის სამხ-დასვლ. ქედი მბირობის 
ჩრდ-დასავ;  სამსონ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ. 1969 წ. 

ეჩხე ლრა – სათიბი-საძოვარი (ზარდალაში, მლხ.), 
ს. ზარდალაშის ჩრდ. დასავლ. გალდ 
ტიბის მარცხენა კალთაზე;  ნოდარ შამშის ძე 
გაბლიანი, 32 წ. 1971 წ. 

ეჩხე ლმგემი ღრ (იხ. ეჩხე მუბვირ ტვიბილდ) 
ეჩხე ლრშ – სათიბი (ხოსრარი, ფარი), ს. ჩ. 

ხოსრარის ბოლო, კიდე, ოდნავ დამრეცი 
რელიეფით, ამხე ლრშის იქითაა;  სვიმონ 
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აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ. 1969 წ. 
ეჩხე მუბკირ ტიბილდ – ხევი (ტობარი, ხშ.), სოფ. 

ტობრის ჩრდ-აღმ. შემოკავებულს (ყანებს) 
ჩრდილოეთით ტყეა;  ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ. 1970 წ. 

ეჩხე ნაკ – ყანა (ციცხვარი, ხშ.), ს. ციცხვარშია, მდ. 
ენგურის მარცხენა კალთაზე, ფერდობი 
ადგილია, სახნავი;  ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 
36 წ. 1970 წ. 

ეჩხე ტიბრა – ღელე (დევრა, ჭუბერი), მდე-
ბარეობს ჩბე დერასა და სოფ. ლეწფერს 
შორის, საზღვარია, გორგვებიანი ვაკესავით. 
მოედინება პატარ წყალი, სამანქანო გზის 
ზემოთ, ხრიოკია და საძოვარიც;  გერასიმე 
ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ. 1970 წ. 

ეჩხე წირმინდ – უბანი (წირმინდი, ხშ.), მდ. 
კასლედერას მარცხ. კალთაზე, ტერასული 
ტიპის, სახნავ-სათეს-სათიბ-ბაღ-ვენახებით;  
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ. 1970 წ. 

ეჩხე ჭალ – ტყე , მდინარის მუხლი (ლხმ), 
ენგურის მარცხ. სანაპიროზე, შგედიშ ბოგის 
დასავლ. ადრე სათიბი იყო, ამჟამად გატყი-
ურებულია;  კოწი იოსეს  ძე კვანჭიანი, 55 წ. 
1969 წ. 

ეჩხე არლდ – კლდეკარი (ხშ.), ს. ხაიშის ჩრდ.აღმ, 
მეორე კილომეტრზე ზემო ხაიშიდან გადის 
საცალფეხო გზა, ირგვლივ ტყეა შერეული;  
ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ. 1970 წ. 

ეჩხე აჯგაშრ – სათიბი (ხოსრარი, ფარი), 
ხოსრარის სამხ. აღმ.;  სვიმონ აზნაგეის ძე 
ჩხვიმიანი, 52 წ. 1969 წ. 

ეჩხე შდ – უბანი (ხშ.), ეჩხე შდ მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეს. მდინარის დონიდან დაახლ. 

100 მ. ზემოთ ზოგან ვაკე, ზოგან დამრეცი 
სახნავ-სათესი და საძოვარი ადგილებია. 

ეჩხენ დაბარ  (იხ. ეჩხენ-დაბრ);  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 
1976 წ. 

ეჩხენ-დაბრ – ყანები (შგედი, ჩიხ.);  ქ. მ. გაბიანი, 
49 წ. 1976 წ. 

ეჩხენიშ ჭვრილრ – საძოვარი (ცალერი, ნაკ.), 
საძოვარი ჭვრილრის ერთ-ერთი ნაწილი. 

ეჩხეშრ – უბანი (ხევრა, ლხმ.);  ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ. 
1973 წ. 

ეჩხნრე ლშკილი – სათიბი (ყვედრიში, რცხმე-
ლური), ს. ყვედრიშშია, ტიბე ღელასა და 
შხიე ღელას შორის. იცის შიშკილი. ეჩეხენ ე. 
ი. სოფელს იქითა მდ. შხივის მარჯვენა მხარის 
მცხოვრების ყოფილა;  ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 
30 წ. 1974 წ. 

ეჩხნ -ტაფ – უბანი (მესტია, ლაშთხვერი, ლენ-
ჯერი), სეტის ერთ-ერთი ნაწილი, ბოგზაგრი-
დან სგიმისკენა გასასვლელ ხიდამდე –თებუშა 
კოშკამდე;  თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 
1972 წ. 

ეჩხნ ტაფლდ – სათიბ-საძოვარი (სოლი, ლნჯ.), ს. 
სოლის ჩრდ.-აღმ., მთა შიხულდშშია, სამ 
ადგილასაა ამ სახელწოდების სათიბ-
საძოვარი;  რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972 წ. 

ეჩხ ღელე – ღელე (შკედი, ჩიხ.);  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 
1976 წ. 

ეცწყარი (იხ. ეციშ ლიც) 
ეყან – სათიბი (ფარი), ს. ფარის ჩრდ. დასვლ. 

სამარხილო გზის ქვემოტ, სგიმისკენ, ს. 
ღეშდერის გზისკენ, ჩრდ. გვიმრნალია, სამხ. 
აღმ. სათიბები. ადრე სახნავი ყოფილა;  იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ. 1969 წ. 

 

ზ 
 

ზაგალდშ – ყანა (მიქელშერი), ს. მიქელშერშია, 
მომაღლო ადგილზე. ადრე 4-წლიანი სკოლის 
შენობა იყოო. ბ. შ. ბენდელიანი, 27 წ., 1974. 

ზაგალდ – საცხოვრისი (მამი) ს. მამის ჩრდ.-აღმ. 
ზეგანზე. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ზაგარ – საძოვარი, ს. სასაშის ალპ. საძოვარი. 
ზაგარ (2) – საძოვრები (მამი, სასაში) მამის ჩრდ.-

აღმ., ზაგალოდის აღმ. ქედი. ბ. გ. ბაბლუანი, 
73 წ., 1978. 

ზაგარი ტუბა – ტბა (ლეკოსანდი, ჟახუნდერი), ს. 
ლეკოსანდის საძოვარ მთაში ტბა დგას. გრი-

გოლ ბექურბის ძე ონიანი, 50 წ., მათემატიკოსი. 

ზაგარლ – საძოვრები (ყარიში) ს. ყარიშში, და-

სავლ. მხარე ტერასისა. დ. ი. ლიპარტელიანი, 
33 წ., 1974. 

ზაგდერლე ლექრლ – წისქვილები (ჟამუში) ს. 
ჟამუშის აღმ ., ღელე რშის ხეობაში. ლექრ 
„წისქვილი“. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 
76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ზაგდერლე ლრლ – სათიბები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
სამხ.-აღმ., მულხურას მარჯვ. მხარეზე. ადრე 
ქალდანების იყო, ამჟამად – კოლმეურნეობი-

საა. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
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მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ზაგდერლე მურყამ – კოშკი (ჟამუში) ს. ჟამუშის 

დასახლების აღმ., ქალდანების საგვარეულოს 
უბანში. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ზაგლიდ – გორაკი (ჰებუდი), ს. ჰებუდშია, სოფ-

ლის მოედანი ლაცალდის სამხრეთით, ამაღ-

ლებული ადგილი, დგას იფანი. იდგა 2 კოშკი , 
არის სასაფლაოც გვერდით. გიორგი ბესარიო-

ნის ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტრომბერი. 

ზაგლიდშ – ყანა (ცალერი) ს. ცალერის დასავლ. 
(ჩრდ.-დასავლ.), ყანა კობლშის ჩრდ.-აღმ. 
ზაგრ დგი ხარ. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 
77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ზაგლიდშ ლაშთხვირ (იხ. ლაცალდშ ლაშ-

თხვირ) 
ზაგლშ – ყანა, სათიბი  (ჰადიში), ს. ჰადიშის სამხ.-

დასავლ. სოფლის დასაწყისი ყანა. მომაღლო 
ადგილია. სოფრო გიორგის ძე ავალიანი, 60 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი,  
1971 წ. აგვისტო. 

ზაგლდ – გორა (ზ. ვედი). სალოცავი (ზ. ვედი). 
მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზაგლდშ ლეცინყე (იხ. ზაგლდშ ლცინყ) 
ზაგლდშ ლმზრი – სალოცავი (ზ. ვედი). მიხე-

ილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ზაგლდშ ლცინყ – ფერდობი (ზ. ვედი). მიხე-

ილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ.,  ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ზაგლდშ ფელტ – სათიბი (ზ. ვედი). მიხეილ ქე-

რექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზაგლდშ შუკრ – გზა (ზ. ვედი). სამარხილო 

გზა. მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, კოლმ., 59 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ზაგრალ – სათიბები (ლემზაგორი) ს. ლემზაგორში, 

ამაღლებულია. 
ზაგრალი მურყამ – კოშკი (ჰადიში), ს. ჰადიშ-

შია, ჩრდ.-აღმ. მაღლობზე. დგას კოშკი. მანი 
ლევანის ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ზაგრელ – სათიბი (ქვ. ლუჰა) სოფლის აღმ., ყანა 
ლქირალდ-ის აღმ. სამანქანო გზამდე, ამაღ-

ლებული ადგილია, ირგვლივ ხეხილიანი 
(გურშალ დგილრ ხუღ). ზაგრ+ელ (< ერ) > 
ზაგრ-ელ (< ზაგრერ ?). სილევან იშმაგის ძე 
დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზაგრი დაბ – ყანა (ლამფალაში) ს. ლამფალაშში. 

რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 
ზაგრი დბ – ყანა (არცხელი) ს. არცხელის ჩრდ.-

დასავლ., ტიბის მარცხ. სერზე. ნოდარ ნიკო-

ლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ზაგრი თრინგზელ – საყდარი (წვირმი), ს. წვირმის 
აღმ. ზეგანზეა ორსართულიანი პატარა საყდა-

რი, შიგ ხატებია. შალვა სარდიონის ძე ფანგა-

ნი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ზაგრი თრნგზელ – ნასაყდრალი (შყალერი), ს 
შყალერის სამხ. ზეგანზეა, ძირიღაა დარჩენი-

ლი. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 
ზაგრი ლრა – საძოვარი (იელი) ს. იელის სამხ.-

დასავლ., მესტიისკენა გზაზე. რ. ვ. ხვიბლიანი, 
38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VII. 

ზაგრი ლლგენ – საძოვრები (ლეხთაგი) ლეხთაგის 
ჩრდ.-დასავლ., სუბალპ. ზონაში. ჩათო ესტა-

ტეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ლეხთაგი, 1972. 
ზაგრი მაცხრ – ნასაყდრალი (სიდიანარი), ს. სი-

დიანარის დასახლ. სამხ. ძველთა ძველი ნა-

საყდრალია, ზედ უშველებელი იფანის ხეა. 
ნანგრევებია. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ზაგრილ – სერი (ხევრა), ელლრას მაცხ. კალთა-

ზეა, პატარა ქედია. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახა-

მულას ს.ს., 1973. 
ზაგრიშ – სასაფლაო (ფარ. ს.ს.). ეს ადგილი მდება-

რეობს გირგლანსა და მუჟაიშს შორის, გორაზე. 
სვან. „ზაგარ“ – „გორა“. ივანე ნარსავიძე, 40 წ., 
19065. 

ზაგრიშ (2) – ქედი, სასაფლაო (ფარ. ს.ს.), ქედი, 
რომლეზეც გადის ლაყრიშ შუკ ღეშდე-

რისა და ფარისკენ. ჯოლერამდე აღწევს 
თრგლეშ-იდან. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვი-

მიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ზაგრიშ ბრბულ – ნაეკლესიარი (ლადრერი), ნაეკ-

ლესიარის ლადრერის დასავლ. ზეგანზე. 
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ზაგრიშ დაბ – საძოვარი (ყაზაყი) ს. ყაზაყის აღმ., 
დავაკებული ადგილია, ადრე სახნავ-სათესი 
იყო შიხიშ ნშიხამდე. ეფროსი უმარის ასუ-

ლი ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ზაგრიშ ლეშგრანა (იხ. ტობრიშ ზაგრიშ 
ლეშგრვანა) 

ზაგრილ – საძოვრები ს. ცანის დასავლ, ზეგანისე-

ბურია. 
ზაგრილ (2) – საძოვარი (ჩაჟაში, ცანა) მდ. ქვიში-

რის  მარჯვნ. მხარეზე, საძოვარ კაბარჯის გა-

გრძელება, ვაკეა, მაღლობია შედარებით სოფ-

ლისა. ადრე ყანა იყო „ზეგნები“. ილია ერმა-

ლოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ზაგრლ – საძოვარი, სერი (ლემსია-კაერი), ლემ-

სია-კაერის საძ. მთა. ფერდობებია გვერდებზე. 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯე-

რის ს.ს., 1972. 
ზაგრრ – საძოვარი (ლაშხრერი) სოფლის სამხ., 

ხილნარ გოგორრის დასავლეთით. გორაა, სა-

ძოვარია. ზეგანები (მხ. ზაგრ). აკაკი ნესტო-

რის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზაგრლ – უბანი (იფხი), ს. იფხის დასახლებული 

უბანი. მის სამხრეთით ცხოვრობენ გვიჭიანები 
(?). ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 

ზაგრლ  – გორაკი (ცანა), ს. ცანის დასავლ. გადის 
გზა გორაკზე. შესასვნებელი ადგილია. 

ზაგრლ  – გორაკი ს. აგრაის ჩრდ.-აღმ., ლარში 
ტიბრამდე. ამაღლებული ადგილია. ნასო 
დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., კოლმ. თავ-რე, ს. 
ფე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ზაგრლ  – გორაკი ს. იფრარის დასავლ., ყანების 
იქითა საზღვარი ღელემდე. ზაგრ „ამაღლე-

ბული ადგილი, გადასასვლელი“. სვან. 
„ზაგრ“ და „თანღ“ სინონიმებია. გემა ანდრი-

ას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., კალას ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ზაგრლ  – სათიბი ს. ჰადიშის აღმ. მხარე, ტბრას 

მარცხ. კალთის სერი, პატარაა ჰადიშრას 
მარჯვ. კალთაზე. მანი  ლევანის ასული პირ-

ველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ზაგრლ (5) – ყანა (ზმ. ჩუკული), სათიბი (ჰადიში), 

გორაკი (ცანა, აგრაი, იფრარი), ჟიბე ჩუკულ-

შია, მაღლობზე. ნუნუ დადაშის ას. გულბიანი, 
26 წ., 1976. 

ზაგრლრ  – საძოვარი, ს. ზარდლაშის ჩრდ.-და-

სავლ. საძოვრები, ბორცვნარ-ქედიანია. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს. 

ზაგრლრ (2) – ტყე, საძოვარი (ჭოლაში, ზარ-

დლაში), უღვირის ქედზეა, დუქანის ზემოთ, 
პატარ-პატარა გორებია. ფიჭვნარი ტყე კარგი 
(ლეგგიბ). ალექსანდრე გელას ძე დევდარიანი, 
80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ზაგრ – გადასასვლელი (უშგული). ს. უშგულიდან 
გადასასვლელი ს. ყორულდშისკენ (იხ. 1 :  100 
000, 2642 მ. пер. Загар) მთა გადასასვლელი, 
ზეგანი. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამ-

სახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
ზაგრ – გორაკი (ყარიში). ს. ყარიშისკენა გზაზე, 

დავაკებაზეა პატარა გორაკი. დ. ი. ლიპარტე-

ლიანი, 33 წ., 1974. 
ზაგრ – ზეგანი (წანაში), ს. წანაშის მთაში ასას-

ვლელში. დავაკებამდე დავაკებისა და კალთე-

ბის საზღვარი. ნ. გ. ლიპატელიანი, 27 წ., 1974. 
ზაგრ – ზეგანი ს. თავრარიდან სამარხილო გზა 

ნაკისკენ, ქედი შერეული ტყით. ვასილ ბურნა-

ყის ძე ქალდანი, 54 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ზაგრ – ზეგანი. დაკრს სამხ. ≈ 300 მ. სიშორეზე, 
ქედი ჩადის, რომელზედაც სამარხილე გზა გა-

დის ტყისკენ. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
აგვისტო. 

ზაგრ – სათიბი, ს.  მუწვდიშია, მაღლობზე, ფერ-

დობის თავი ბულეშიდან. გ. დ. ხაბულიანი, 36 
წ., 1978. 

ზაგრ – სათიბი, ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ. ზეგანია, სუ-

ბალპურ ზონაშიცაა და ტყეშიც. ივანე ბედის 
ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ზაგრ – სათიბი, სახნავ ნაცემნიშს აკრავს მდ. 
დაშრ-ამდე. მაღლობი ადგილია. რელიეფის 
მიხედვით, „ზეგანი“. კოწია ბექერზას ძე პაკე-

ლიანი, 72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ზაგრ – სათიბ-საძოვარი (ლესემა), ს. ლესემაშია, 
მდ. ელედურას მარჯვ. მხარეზე. მაღლობია, 
კარტოფილს თესავენ. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 
1974. 

ზაგრ – სასაფლაო, საძოვარი (სკორმეთი), ს. 
სკორმეთის აღმ. მხარე, შიშველი, დამრეცი რე-
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ლიეფით. არის სასაფლაოც. აქა-იქ ვაშლი (პან-

ტა) და ბუქის ტიპის მცენარეებია. კოწია ჯუ-

ლაბის ძე ჭკადუა, 107 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ზაგრ – საძოვარი (შდღირი), ს. შდღირის სამხ.-

აღმ. მოსაზღვრე ზეგანი, ამაღლებული, ქედი-

ვით აკრავს სოფელს, მეჩხერ ტყიანია, არის სა-

საფლაო. მარო ფულას ას. ჭკადუა, კოლმ., ლა-

ხამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბე-

რი. 
ზაგრ – სოფელი, ფარის   სასოფლო საბჭოში შემა-

ვალი 2-კომლიანი დასახლ. პუნქტი, მდ. 
ტიბსა და მდ. ნის გამყოფ ქედზე, ფარის 
აღმ. მაღლობზე. არის ნაეკლესიარი „ზაგრიშ 
ბარბოლისა“ და ნაკოშკარიც, საძირკველი ამ-

ჩნევია. ადრე 11 ოჯახი ცხოვრობდაო. ზაგრ (< 
ზეგან-იდან ?). გაიანე კამუთის ას. ცინდელია-

ნი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ზაგრ – ტყე (იენაში), ს. იენაშის სამხ.-აღმ. მულ-

ხურას მარცხ. კალთის ქედი. ზაგ-რ – ზაგ-ლ-
დ – ზუგ. შდრ. ზეგ-ანი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ზაგრ – ქედი (ხევრა), ტყიანი ქედია მდ. 
ელლრას მარჯვ. მხარეზე. ვ. მ. ჭკადუა, ლა-

ხამულას ს.ს., 1973. 
ზაგრ – ყანა ს. სიდიანარის ტერიტორიაზე, და-

სახლების სამხ.-დასავლ. ზაგრ ხარ – ლატა-

ლისკენ გადასახედი. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ზაგრ (16) – სოფელი (ფარ. ს.ს.+, ყანა (სიდიანარი), 
სათიბ-საძოვარი (ლანტელი, შდიღირი, ჟაბეში, 
მუწვდი, ლესემა), უბანი (წვირმი), გორაკი (ყა-

რი), სასაფლაო (სკორმეთი), ქედი (ხევრა), ტყე 
(იენაში), ზეგანი (დაკარი, თავრარი, წანაში, 
მსტ., შგედი), გადასავლელი (უშგ. ს.ს.). 

ზაგრი ლალან შუკ – გზა (გულიდა) ს. გულიდ-
იდან ლაყარის გზით. სამარხილოა ქედით.თ. 
ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ზაგრი პერევლ  (пер. Загар) – გადას ასვლელი 
(მესტია, ლენტეხი), ზემო სვანეთიდან ქვემო 
სვანეთში გადასასვლელი, სამანქანო გზაა. 

ზაგლდრ – ყანები (ქართვანი), ყანა კასდნის 
აღმ., სოფლის სამხ. (ზუგ – ზუგ ხარხ). გრამი-

ტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბე-

ჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ზალგშ – სათიბი (სვიფი) მდ. დაშრის დასავლ., 

ტყე ნენგიმარის ძვირში. სათიბებია, მოედინე-

ბა მჟავე წყალი მდ. დაშრის მარჯვ. მხარეზე. 
აკაკი სორების ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ს. 
სიფ, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.X.1969 წ. 

ზალნირ – სათიბ-სახნავი (ქვ. კალაში) სოფლის 
სამხ.-დასავლ., სახნავ ლექერ ღეშგმრ-ს 
ჩრდილოეთით. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზანგრლ – საძოვარი (ბაგვდანარი, მაზერი), ს. მა-

ზერისა და ს ბაგდანარის გამყოფი სერი. ზე-

განივითაა, ზანგრლ „პატარა ზეგანი“. ს. 
ბაგდანარისა და ს. მაზერის საზიარო. ივანე 
ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ზანრე  ნაკრა (2) – ნაკარვები (ქაშვეთ-ლაშთხვე-

რი, ლეზგარა) ენგურის მარცხ. კალთაზე, მდ. 
ელღრას  მარცხ. მხარეზე. ადრე დაცურების 
ხალხს (მეგრელებს) ჰქონიათ კარვები. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

ზანრე ნაკრარ – ნაკარვები (ცხუმარი), მდებარე-

ობს საძოვარ მთებს უცრშ-სა და ლთლერს 
შორის. „მეგრელების ნაკარვები“. შოთა მიხეი-

ლის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. ლეზგა-

რა, ცხუმარის ს.ს., მესტის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ზანრე შუკვ (იხ. ყლბათეშ შუკვ) 
ზანრე შუკ– გზა (ქვ. ვედი), ძველი გზა მეგრელი 

მწყემსებისა ჟაბე ვედის ლეწფერით მთაში. 
ზანლდშ – სათიბი (ზეგანი) მდ. ლასილის მარცხ. 

კალთაზე, ს. ზეგანის სამხ.-დასავლ. ფერდობია. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ.ნ, 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
ზარნი ნაკ – სათიბი  (იელი), იელშია, სახმ.-და-

სავლ. მოვაკო ადგილია. რ. ვ. ხვიბლიანი,  
38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტისი რ-ნი, VII. 
1972 წ. 

ზებლიშ – სათიბი, სათიბ ქურას აკრავს სამარხილე 
გზას ზემოთ, კარგი სათიბია, აღწევს სამანქანო 
გზამდე. მათი ახსნით:  საქონელი კარგად ძღე-

ბოდნენო და აქედან სახელიც (ეთხმლ ხო-

ჩამდ ხებზიხ;  შდრ. მუზებ / /  მ-ზებ „მჭა-

მელი“). ბიძინა გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 
წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. X. 

ზებლიშ (2) – სათიბი (კალაში, ლანტელი), ჟაბე და 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

93 

ჩაბე კალშ-ის საზღვარი. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზეგნი ჭალ (იხ. ლსლრ) – მდინარე, მდ. ენგუ-

რის მარცხენა შენაკადი. მოედინება მთა ლასი-

ლიდან, ს. ზეგან-ს სამხრეთის მიმართულე-

ბით ჩაუვლის. დისონ გიორგის ძე გულბანი, 
49 წ., კოლმ., იფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ზეგრშ – სათიბი  (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 
კალთზაე, სერივითაა, არის ფოთლოვანი ტყეც 
და შერეულიც. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გუ-

ლედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
ზეგნ – სოფელი (იფრ. ს.ს.), იფარის ს.ს.-ში შემავა-

ლი ერთ–ერთი სოფელი, ზღვის დონიდან 1740 
მ., უფრო ვაკეა, ტერასული ტიპისა. მის ქვე-

მოთ – ჩრდ.-აღმ. ნაკ-იფარია. ცხოვრობენ 
გულბანები, ხვისტანები, პირველები, სულავა 
(3 ოჯახი). დგას 5 კოშკი და ერთი ეკლესია – 
ლამრია. ესაღზვრება:  სამხ.-აღმ. ხეობა ლასი-

ლი, სახმ.-აღმ.  ს. ზეგანი იყოფა უბნებად:  
ლეჟუბნ – ცხოვრობენ მხოლოდ გულბანები, 
სოფლის სამხ.-აღმ. მხარე;  ლექ უბნ – 
ცხოვრობენ ხვისტანები, სოფლის სამხ.-და-

სავლ.;  კრშ – პირველები – ჩრდ.-აღმ., 
ლესლნი – პირველები, გულბანები, სულა-

ვები – სოფლის დასავლ. მხარე. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ზედა ლეჟომლ – სახნავი (რცხმელური). მ. ჩიქო-

ვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომ-

ები, ტ. IX, 1939 წ. 
ზელნი – სათიბი  (უღვალი) ს. უღვალის აღმ., 

ტყეშია, სათიბ ჭიბლდის აღმ. ზელნი < * ზენ-
ნი (?). ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ზემლიანკოლ (იხ. აკოფრ) –საძოვრები II სამ. ომის 
დროინდელი. 

ზენ – მინდორი (ქვ. მარღი) ჩუბე მარღის ჩრდ.-და-

სავლ., დასახლების ბოლომდე სიგრძეზეა 
გადაჭიმული. ვაკე ადგილია, ოდნავ დამრეცი, 
საძოვარია, ანწლნარი და თხმელნარი. ბესარი-

ონ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 60 წ., მოსამსახუ-

რე, ს. ჩუბე მარღი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
19.9.1970 წ. 

ზენ – სათიბი და სახნავი, ს. ლამიშ ჭალს სამხ. 
საწყისი, დამრეცი სათიბია და სახნავიც. მის 
ზემოთ მოსახლე – კვანჭიანების. ლამიშ 

ჭალ. ვარლამ გრიშას ძე კვანჭიანი, 40 წნ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ზენ – საკარმიდამო, სკოლა. ს. ლაანის აღმოსავლ., 

მდ. ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე ვაკე ად-

გილზე დგას ქვიტკირის სახლი, აქვს საკარმი-

დამო, შემოკავებულია. იყო სკოლა 3 კლასა-

მდე. ცხოვრობს რუსი მიროშჩენკო. გზის და-

რაჯი ყოფილა (საგზაოსი) და დარჩენილა. 
გზის ქემოთ ხილნარია, მრავლადაა ნიგოზი. 
არსენა აზნაგების ძე ქობალია, 73 წ., პენს., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ზენ – საცხოვრისი ს. ხაიშში, მდ. შდრას მარ-

ჯვნივ, მაღლობზე, ვაკე ადგილი. არის საავად-

მყოფო და კერძო მოსახლეობა, ყანები, ხილნა-

რი. ზენ „ვაკე ადგილი“. ნესტორ სემას ძე ჭკა-

დუა, 64 წ. პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი 
(ადრე გელოვანები ვიყავითო), 31.VII. 1970 წ.  

ზენ (4) – ნაყანარი, ს. იდლიანშია, დასახლება 
ნშიხის სამხ.-დასავლ. დასაწყისში. ვაკე 
ადგილია, პატარა. ადრე ყანა იყო, ამჟამად 
სატყეოს უბნის შენობები დგას. კანტორაა. 
მდ. რომშ ტიბის მარცხენა მხარეზე. გივი 
მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 

ზენ (8) (იხ. ჩვიბე ზენ, ჩუბე ზენ), საცხოვრისი (ხა-

იში), საკარმიდამო (ლახანი), სათიბ-საძოვარი 
(ლახვმიშ ჭალ), მინდორი (ქვ. მარღი), ნაყა-

ნარი (იდლიანი), სათიბ-სახნავი (იხ. ლლქე-

რიშ ჟბეზენ). 
ზენ (იხ. ლლქერიშ ჟბე ზენ) 
ზენ-გვანდრა – საძოვარი მთა (ზ. ვედი), მთაა გვან-

დრაში, ვაკე ადგილია.  
ზენ-გვანდრა (იხ. ჟიბე გვანდრა) 
ზენილდისგშ სარაგ –წყარო (გ. ხაიში), როზანიშ 

ნალზიგთან მდინარე ენგურის მარჯვენა სა-

ნაპიროზე მდებარეობს პატარა მინდორი, სა-

დაც მოედინება წყაროს წყალი. ნატაშა ემუზას 
ას. ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ივლისი. 

ზენიშ თხიმ – საძოვარი (ციცხვარი), ს. ციცხარ-

შია, სამხ.-აღმ., სამანქანო გზის მარცხენა მხა-

რეზე, ზემოთ. ვაკე ადგილია, მის გაგრძელება-

ზე ზენ-ი არაა. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 
წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ზენიშ ლებლყეჩ – რიყე (ქვ. ვედი), ჩვ. ვედშია, ნა-

ნყბულშ ზენ-სა და ვედრულას შორის წვრი-
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ლი და ხშირი მურყნარის ტყე. მაგრაფინა გი-

ორგის ას. ჭკადუა, 44 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ზენიშ ლებრყენ – ტყე, მდინარე (ზ. ვედი). მიხე-

ილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ზენიშ ლეჰბერი – ბალნარი (ზ. ვედი). გერმან შარ-

დენის ძე ჭკადუა, კოლმ., 45 წ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969. 
ზენიშ ნტყიც – ხრამი (ზ. ვედი). მიხეილ ქერექის 

ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ზენიშ წსხოლ – საძოვარი (ზ. ვედი). მიხეილ ქე-

რექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზენიშ ჭყიბ – სათიბი (ზ. ვედი) ს. ზედა ვედში, 

მუდმივადაა ჭანჭრობი, სათიბადაა გამოყენე-

ბული, სათიბ-სახნავ ზენ-თან. მიხეილ ქერე-

ქის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზესხო – ალპური ბანაკი (ზესხო), ს. ზესხოს ზე-

მოთ. 
ზესხო – მწვრვალი (ზესხო) ს. ზესხოს სამხ. ზეს-

ხოს ქედზე სიმაღლე – 2909 მ. ზ.დ.  
ზექრ ნაგმ – ნასახლარი (ნესგუნი). ელგუჯა ვლა-

დიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ნესგუნი, მესტი-

ის რ-ნი, 1972. 
ზიად – საძოვარი (დახ. ს.ს.) ს. ჟაუნდერის მთის, 

ხარებისთვისაა განკუთვნილი. 
ზიგულდრ – გზა (ლანტელი), სათიბ ჩმათისკენა 

გზა, ბოგლდრს, დაშრსა და ტიბს შორის 
პატარა გორაკებია (ზიგ „გორაკი“), სადაც გზა 
გადის. „გორაკებიანი“ (?). ბიძინა გრამიტონის 
ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ზითენილ – ყანა (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის აღმ., მდ 

მულხურას მარჯვ. კალთის ყანებში – 
დბირშია. საკ. სახელია „ზითე“ (?). სოფრომა 
საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ზისხ-ტიბ – სათიბ-საძოვარი (ბოგრეში) ს. ბოგ-

რეშის სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კლთაზე, სა-

მან. გზიდან ≈ 5 კმ. ჩრდ.-აღმ.-ით. კატო მიხეი-

ლის ას. გულბანი, 26 წ. მოსამს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ზოირი – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის სამხ.-
აღმ. სათიბები, ვაკე ადგილია. სგიმ ლრა-
სთან. ჭიჭიკო ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 

პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ზორგეთ – სათიბი (ფალედი) მდ. ღეშდრელას 

მარჯვ. კალთაზე, სათიბ მეშხე ფხანჭშრის 
ჩრდ.-დასავლ. ჩავარდნილი ადგილია (ჩ 
ლი, ეშხუ მარემიშ ლჭმად ლაკჰალი ლი 
ერთ დღეშიო). მამერზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 
69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ზორგთ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ.  
კალთაზე, შკედში, სათიბ ლეშთხასა და მდ 
შორის. სამხ.-დასავლ. პატარა გორაკივითაა. 
ადრე სახნავი ყოფილა. კოწი იოსეს ძე კვანჭია-

ნი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბე-

რი. 
ზოსიმ მოლდარ – სათიბი (მამი), ზოსიმეს ნაა-

ხოვარი (ბაბლუანი). გ. ხ. ბაბლუანი,  
55 წ, 1978. 

ზოსი მოლ (2) – სათიბ-სახნავი (ხაჩეში, ნანარი), 
ს. ხაჩეშშია, ურშვილის მხარეში, ჩანქსელია-

ნი ზოსის ყოფილი ახო. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 
წ., 1974. 

ზოსიმოლ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია, მეშველია-

ნების ყოფილი ახო. ვ. ნ. ქურასბედიანი,  
35 წ., 1974. 

ზოსმეშ ნაკრარ –ნაკარვები (ტობარი) მდ. ენგუ-

რის მარცხ. მხარეზე, ჭუბრულას შესართავის 
აღმ. მიმართულებით, სგერგილშ ჟბე ღრის 
თავზე ზოსმე ჭკადუას ჰქონია კარავი ხის 
წარმოების დროს. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 
65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 
ზოსმეშ ჭედ – საძოვარი (ლარილარი), ჟბე ლა-

რილარშია, ბძშ ჭედის მარჯვენა მხარეზე, 
ს. ჟიბე მარღისა და ჟაბე ლარილარის შემაერ-

თებელი წიფლნარი კედელი. ზოსმე ჩხეტია-

ნის სახელობის საძოვარი (ცოცხალია). ალმაც-

გირ ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ., პენსიონერი, 
ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
19.9.1970 წ. 

ზუგ –  ადგილის სახელწოდება (მაზერი). ს. მა-

ზერში. შუა ადგილას მაღლობი ადგილია, 
ხალხის შესაკრები გართობის მიზნით, სოფ-

ლიშ ლანზორალ ზუგ. რელიეფის  მიხედვით. 
ჯულაბ გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიო-

ნერი, ს. მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. სექტემბერი. 

ზუგ (2) – სათიბი (ლემსია), მოედანი (იხ. ლანზო-
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რალ ზუგ), ს. ლემსიაშია, უბან ეჩხნ ტაფში. 
ყანებს შუაა ამობურცული. შადურ ადილარის 
ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ზუგლდ – საძოვარი (ლეხთაგი) ლეხთაგისა და 
ლექვლახვის გზაზე. ჩათო ესტატეს ძე ჩა-

რთოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 
ზუგულდ – სახნავი სს. ტიბერსა და ლეზგარას 

შორის. ზუგულდ „ბორცვი“. მკა ამაიზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუ-

მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ზუგულდ (2) – სათიბ-სახნავი (ლანხვრი, ლეზგა-

რა) ს. ლანხრის ქვემოთ, სათიბ ლჯლარას 
ჩრდილ. გორიანია (ზუგ ხარ). აკაკი ანდრიას 
ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ზუგულდრ – სათიბ-საძოვარი (ლაშხრერი) სოფ-

ლის სამხ., ენგურის მარჯვ. მხარეზე, ტყე ბოგ-

შილდს დასავლ. ბორცვებიანი რელიეფით, ეკ-

ლნარია, მსხლებიც და თხმელაც (ბელყჩრ). 
ზუგულდ „გორაკები, ბორცვაკი“. აკაკი ნეს-

ტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ზუგლდ – ყანები (ნესგუნი), ნესგუნის დასახლე-

ბის ქვედა ნაწილი, ფუშყვერის მარჯვ. ამაღ-

ლებული ადგილია, ჩირთის ნადები ზუ-

გულდრ ლიხ. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გუ-

ლედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1978. 
ზუგ – სახნავი (თავრარი) ს. თავრარშია, სახნავი 

წირხლნირის დასავლ. ამობურცული ადგი-

ლი – ზიგშალ ლი. უშანგი ბარდღუს ძე ცინ-

დლიანი, 32 წ., კოლ. ბრიგადირი, ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ზუგ (2) – სახნავი (ლაშთხვერი, თავრარი), ლაშ-

თხვერშია, ფუშყვერს მარჯვ. მხარე, ამაღლე-

ბულია. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 

ზუგლდ – ამობურცული ადგილი ს. არცხელის 
სიფში, ამაღლებული ადგილი, პატარა ბორ-

ცვი. ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ზუგლდ – გორაკი, საძოვარი აეროპორტის 
ჩრდ.-აღმ., საძოვარია, დგას კარავიც (ზექრა), 
ამაღლებული რელიეფით. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1970. 

ზუგლდ – საძოვარი (კახშიანი, ჟაბეში, ლეხთა-

გი, არცხელი, მურშკელი), კახშიანშია, 
ჭომნდის გვერდით. ბორცვაკი. ჩათო ესტატეს 

ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 
ზუგლდ – საძოვარი ს. ჟაბეშის ბოლოში, მულ-

ხურას მარცხ. მხარეში, ამობურცული რელიე-

ფით. გადის სამარხილო გზა. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ., სექტემბერი. 
ზუგლდ (5) – საბალახო (მურშკელი, არცხელი, 

მესტია, ჟაბეში), ს. მურშკელის დასახლების 
დასავლ. პატარა ამობურცული რელიეფით. 
მწყემსთა „საგუშაგო“ ადგილია, კარგად ჩანს 
სამწყემსოები იმ ადგილიდან. გურამ ალექსან-

დრეს ძე ქურდიანი, 34 წ., მოსამსახურე, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 სექტემბერი. 
ზუგრ – სახნავი (ზარდლაში), ს. ზარდლაშის 

დასახლ. დასავლ. ამომაღლებული ადგილი. 
შამში ნესტორის ძე  გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ზუნგირ – საძოვარი (ბაგვდანარი), ს. ბაგვდანარ-

ში, დამრეცი ადგილი, გოშანის თავზე. გამოყე-

ნებულია როგორც სოფლის საძოვარი. რელიე-

ფის მიხედვით. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 
წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს სს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ზუნტირ – ბუჩქნარი (ლაშხრერი) სოფლის სამხ., 

საძოვარ ნამნაშს ესაზღვრება აღმ. მხრიდან. 
არის ზღმარტლი. ზუნტი „ზღმარტლი“.აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ზუნტრიშ ნაკ – საძოვარი (ქედანი) მთან. ქედნშ 
ლახულდს ქვემოთ, მდ. ენგურის მიმართუ-

ლებით. ვაკე ადგილია, ლღორა ფაფალზე. 
მეჩხერი ტყეა შიგ. ჟვანია ზმას ძე ჭკადუა, 42 
წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნო-

ემბერი. 
ზუნტრშ კოჯ – კლდე (ჭერი) მდ. ეგურის მარჯვ. 

მხარეზე, კლდე, საზღვარი ს. ლაანის ადა ჭე-

რისა. ციცაბოკალთებიანი დიდი კლდე. ზუნ-

ტი ამჟამად აქა-იქ არის. ჟვანია ზმას ძე ჭკა-

დუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ზუნტრშ ღრ – ტყე (ლახანი), ციცაბოკალთებიანი, 
მეჩხერტყიანი ზედა ნაწილში, ქვემოთ ნიგ-

ვზნარია. 
ზუნტრ – საძოვარი (ლახანი) ს. ლაანის ჩრდ.-და-

სავლ. დაფერდებული ღარია, ციცაბო კალთე-

ბით, მეჩხერტყიანია ზემოთ, ქვემო ნაწილი 
ნიგვზნარია მთლიანად. არსენა აზნაგების ძე 
ქობალია, 73 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., მე-
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სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ზურაბიშ ბაუ – სათიბი (ზ. სგურიში), ს. ჟბე სგუ-

რიშშია, მდ. ხარამის მარცხ. მხარეზე, დგას ხის 
ორსართულიანი სახლი საქონლისთვის, 
ეკუთვნის ზურაბ ნარსავიძეს (ქვედა სართ. სა-

ქონლ., ზედა – თივისათვის), მდებარეობს ზუ-

რაბიშ ლარე-ს აღმოსავლ. ბაუ „საცხოვრებელ 
სახლს მოშორებული სადგომი საქონლის-

თვის“. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

ზურაბიშ ლარე – სათიბი (ზ. სგურიში), ს. ჟბე 
სგურიშშია, მდ. ხარაძის მარჯვ. მხარეზე. ვაკე 
ადგილია, ზურაბ ნარსავიძის კუთვნილი სა-

თიბი. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ზურაბიშ ლიცილდ (იხ. ხარმიშ ლიც) 
ზურაბიშ ღრ – სათიბი (ყარი) მდ. თეთნაშრას 

მარცხ. მხარეზე, ჟიბე ბაქანის ჩრდ.+-აღმ. მო-

შიშვლებული ადგილი აქვს და ითიბება. ირ-

გვლივ ტყეა, უფრო წიწვიანი. ზურაბ ნარსავი-

ძის სათიბი (ცოცხალია). თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავრიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, 
ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.11.70 წ. 

ზურაბიშ ყაფ – სათიბი (ყარი) ჟიბ დერას ჩრდ.-
დასავლ., მდ. დერულას მარჯვენა მხარეზე, 
ფერდობია. მთაში ითიბება 8-10 მარხილი, ირ-

გვლივ ტყეა შერეული. ზურაბ ნარსავიძის 
კუთვნილია. გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., 
კოლმ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ. 

ზურაბშა – უბანი (სასაში), ონიანების საგვ. ერთ-
ერთი უბანი. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., მოსამსახ., ს. 
სასაში, 1974. 

ზურაბშა დაბრ – ყანები (ჭველფი), ს. ჭველფშია, 
ზურაბ-ის ნაახოვარი. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 
1978. 

ზურაბშა მოლარ – სახნავი (ტვიბი) ს. ტვიბში, ზუ-

რაბ ზურაბიანის ნაახოვარი. ა. ა. ზურაბიანი, 
20 წ., 1978. 

ზურაბშა მურყამ – ნაკოშკარი (ხალდე) ს. ალდე-

ში, დასახლების დასავლ. ჯოხაძეების საგვა-

რეულო კოშკი. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 
წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
ზურაბშა ცხეკ – ტყე (ლაჰილი) ს. ლაჰილის სამხ., 

პაკელიანების საგვარეულოს ყოფილი ტყე. ზ. 

ს. პაკელიანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 
ზურალა ნაკაფაუნ – საძოვრები ს. ლამფალაშში. 

რამაზ ომენის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 
ზურებინშა მურყამ – კოშკი (ლაღამი), ს. ლაღამ-

შია, მთელია, ზურებიანების საგვარეულოსი 
ყოფილა. ამჟამად არ ცხოვრობენ. გ. ი. ფალია-

ნი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. ივ-

ლისი. 
ზურთ – კლდე, სათიბი (ჟაბეში) ხეობა ტიბერსა 

და წნერს შორის. სანადირო კლდეებიცაა. 
ქვემოთ სათიბებიცაა. ზუგ ადგილი, ქედივი-

თაა, ზეგანივით. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ზურმინშა – უბანი (ლახირი) ს. ლახირის ცენტრ-

თან, ზურებიანების საგვარეულოს სამოსახ-

ლო. მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., მო-

სამსახ., მულახის ს.ს., 1971 წ. სექტემბერი. 
ზურმინშა მურყამ (3) – კოშკი (ლახირი), ს. ლა-

ხირშია, სამხ. მხარეში, ცენტრში. ზურებიანების 
საგვარეულოსი. მადონა ადიგოს ას. იოსელია-

ნი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ზურულდ – სათიბები, ტყე მესტიის სამხ.-აღმ., 

ჰაწვალ-ის თავზე, ზეგანი. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 

ზურულდ – სათიბი, არყნარი (ქაშვეთ-ლაშთხვე-

რი), იელისა და ლენჯერის საზღვარი. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

ზურულდ (3) – სათიბი (წვირმი, ქაშვეთ-ლაშთხვე-

რი, ლეხთაგი) ს. წვირმში, იყოფა ლეჟ და 
ლექვ-დ. 1971. 

ზურლდ – ტყე, სათიბები ს. ჟამუშის სახმ., მულ-

ხურას მარცხ კალთის ტყიანი სათიბები, შერე-

ული ტყეა. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 
76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ზურლდ (2) – სათიბი, ტყე (არცხელი, ჟამუში) ს. 
არცხლის სამხ., უღვივრის ქედის გაგრძელება-

ზე დასავლ. ყოფს ს. წვირმსა და მულახს. სა-

ზიარო სათიბია ორივე სოფლისა. ნოდარ ნი-

კოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ზრგში ტიბ – ხევი (მესტია) აეროპორტის აღმ., 

გამოდის მწვერვალ ბანგურიანიდან. მრავალი 
წყარო იყრის თავს და იქმნება მოზრდილი ღე-
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ლე. * ზარაგ < სარაგ (?). თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ზრგშ – სათიბები (მესტია) აეროპორტის ჩრდ.-
აღმ., ეკუთვნის მუშკუდიანებს, ფალიანებს, 
რატიანებს, ჩართოლანებს, ჯაფარიძეებს. დგას 
პატარა ეკლესია. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
63 წ., მესტია, 1972. 

ზნილდ (სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის სამხ., ენ-

გურის მარცხ. კალთაზე, ფოთლოვანი ტყით – 
წიფელა, არყი. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლი-

ანი, 40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ზნილდშ – ტყე, სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
სამხ.-დასავლ., ჰადიშრას მარცხ. კალთაზე, 
ქვემო მხარეში ვაკეა – სათიბი. არყნარ-
თხმელნარ-მნცხლდ (მოცხარი). „ზნ/ ზენ“ 
დაბლობის მნიშვნელობით. ბზ-ში არაა. გუ-

ლადი სოფროს ძე ავალიანი, 33 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ზსხ – სოფელი (ცან. ს.ს.), შედის ცანის ს.ს. 
ცხოვრობენ დევდარიანები, ქალდანები, გიგა-

ნები, გამყრელიძე, ქოჩქიანი10 ოჯახი. ზღვის 
დონიდან 1800 მ. ფოთლოვანი ტყეებია ირ-

გვლივ. არა ჩანს ცაცხვი. გადმოსულები არიან 
1934-დან. ცცხ „ცაცხვი“. ნესტორ თაისავის 
ძე ქალდანი, 89 წ., პენს., იაროსლავ ნესტორის 
ძე ქალდანი, 52 წ., ბრიგადირი, ფრიდონ გიეს 
ძე ქალდანი, 27 წ., მოსამსახ., 1979. 

ზსხრილ – ნასახლარი (ზესხო), ცანისა და ზეს-

ხრულას წყლების შესართავთან ადრე ორი 
ოჯახი ცხოვრობდა. ამჟამად ყანებია. 

ზსხრლ – საძოვრები (ცანა) ს. ცანაში, ცხენის-

წყლის მარცხ., ცაცხვნარია. ზსხ / /  ზესხ 
„ცაცხვი“. მერი სანდროს ას. ნიჟარაძე.  

ზ-ნაკრ  – სათიბ-სახნავი მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვ. კალთაზე. დიდი ვაკეა, ცხენით ვერ 
დაივლიო. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ზ-ნაკრ (2) – სახნავ-საძოვარი (მაზაში), სათიბ-
სახნავი (ლექვსირი) ს. მაზაშში, ლამანაშურის 

პირდაპ. მთაზე, ვაკე ადგილი. შ. მ. ლიპარტე-

ლიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 
ზ-ნაკრი შუკ – სამარხილო გზა. მთა ზ-

ნაკრისკენა გზა. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 
ზრდლშ – სოფელი (მლხ. ს.ს.). შამში ნესტორის 

ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ზდლრ – საცხოვრისი (ნაკი), ნაკის ერთ-ერთი 

დასახლ. უბანი, ნაკრას მარცხ. მხარეზე. ცხოვ-

რობს 3 ოჯახი. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ზრკშ – სათიბი (შკედი), ს. შკედშია. ქ. მ. გაბიანი, 
49 წ., 1976. 

ზზშ – სათიბი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის ჩრდ., და-

ფერდებულია. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
ზნკრ – სათიბი (ზ. ლუჰა) ღლე ტიბრას მარცხ., 

ყანა ჟიბღლის ჩრდ.-აღმ. მხარე, მრგვალი მი-

ნდვრებია (ლაროლ) პატარა, მის ზემოთ – 
ზუნტირ ხაგხ. სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 
57 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ზნტრშ კოჯრ – კლდე (ლახანი) მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე. გუმბათისებური კლდეები, 
ციცაბო კალთებით, მეხჩერტყიანი, ს. ლაანი-

სა და ს. ჭურის გამყოფი კლდე. არსენა აზნაგე-

ბის ძე ქობალია, 73 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ზსკი ტიბილ – ხევი (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭვე-

ლიერში, მთის გზაზე, სეზონურია. ზსკი 
„მშრალი“. გ. ნ. ზურაბიანი, 346 წ., ს. ს. მუკბა-

ნიანი, 45 წ., 1976. 
ზსკი ღელ – ღელე (მახაში), ს. მახაშშია, მშრალი 

ღელე. ზსკი „მშრალი“ (გამხმარი?) (შდრ. 
ზსყი „ნედლი“, გაუმხმარი). რ. მ. ჭელიძე, 
1976. 

ზსყი ლარა –სათიბი (კახურა), ს. კახურაშია, ნა-

ჩოლვარის დასახლებაში, ჭაობიანი ადგილია. 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 
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თაბეგშე მურყამ – ნაკოშკარი (მაგარდელი), ს. მა-

გარდელის აღმ. მხარე, ნაკოშკარია – თაბეგაან-

თი (თაბეგ მილდიანისა). „თაბეგაანთ კოშკი“. 
ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის სს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

თაბოშე{ რ} მურყამ – ნაკოშკარი (ზ. ლუჰა) სოფ-

ლის აღმ., 3-სართულამდე დარჩენილია. „თა-

ბოანთ კოშკი“ (თაბა ცალანისო). იერმინე რამ-

ზის ძე ცალანი, 68 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თაბუნი ლესგ – ფერდობი (ლაღამი) ს. ლაღამის 

ქვედა მხარეზე. ციცაბო ფერდობია. გ. ი. ფა-

ლიანი, 38 წ., მოსამსაზხ., მესტიის რნი, 1972. 
VIII. 

თაბუშა – საცხოვრებელი (ნესგა უბანი), ნსგა 
უბანშია. გვარად მუშკუდიანების თემისა. თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 
თაბუშა მოლ – სათიბ-საძოვარი (ლევშერი), ს. 

ლევშერშია, ბაბლუანების საგვარეულოს ყო-

ფილი ახო. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 
თაბუშა მურყამ – კოშკი (ნესგა უბანი). სათემო 

კოშკი ნსგა უბნ-ში – თაბუშა-ანთ და შეგშა-
ანთ (საგვარეულო მუშკუდიანებისა). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

თაბუშერ ნაქორ – ნასახლარი (ლაბსყალდი) ლაბ-

სყალდის თრგლეზერის ქვემოთ, თანღილზე 
არის გუგუსიანი თაბუ-ს (?) ნასახლარი. „თა-

ბუანთ ნასახლარი“. ბასილო თავას ძე გუგუსი-

ანი, 57 წ., მეტყევე, ს. ლაბსყალდი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თაბუშრ – უბანი (ლევშერი), ს. ლევშერშია, ერთ-
ერთი დასახლ. უბანი, ბაბლუანების საგვარე-

ულო თემი (?). ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 
თაბ ქნ – კლდე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-

დასავლ., ენგურის შენაკადის ყშრას თავზე. 
ვინმე თაბის სანადირო ადგილი. კატო მიხეი-

ლის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგ-

რეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
თავადეშდგი (იხ. თავადრ) 
თაზიშინი – სათიბი (მესტია). 
თათარყანიშ ლარა – სათიბი (უსგვირი) ჭალს 

მარჯვ კალთაზე. თათარყან დადეჩქელიანის 
ნაჯდომ ადგილს უწოდებენო (საერთოდ – უს-

გვირის პატრონობდნენ დადეჩქელიანები). ა. 

ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 
თათიანშ – საყდარი (ნაგომარი). მ. ჩიქოვანი, ტო-

პონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ.  
IX, 1939 წ. 

თათ ღრ – სათიბი (კაერი), ს. კაერისა და ს. ლემ-

სიის საზაფხ. საძოვარი მთაში. დ. გ. მერლანი, 
23 წ., ლენჯერი, 1973. 

თათ ღრლ – სათიბი (ლემსია-კაერი) ლემსია-კა-

ერის საზაფხ. მთაში, მშრალი ღარია (თათა საკ. 
სახ. ?). შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

თაკრაშ – საძოვარი  (მესტია). 
თაკრ – სათიბი (შკედი) ს. შკედში. თეკ „თო-

კი“. თოკი > თეკ > თეკ >  თაკ. თაკვერ > 
* შდაგერ > შდეგერ? საზომის მნიშვნელო-

ბით? თაკ ზმ როქ არი მიჟ. ოშა თაკ როქ 
იცსოლ (მიჟი ჩუ ლიზლდ). ჟ. ს. ონიანი, 34 
წ., 1976. 

თალნიერ – სახნავ-სათიბი (დოლი) მეტიისაკენ 
მიმავალი სამანქანო გზის ზემოთ ხიდი 
დოლბოგ-ამდე. ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 
წ., მეტყევე, ს. დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

თამარიშ მურყვამ (იხ. ჩარგაშერ მურყვამ) 
თამარიშ ნაშდუღ – საძოვარი (ზ. ვედი). მიხეილ 

ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თამარშნი – სათიბი (ტვიბერი), სათიბ ჰასკალდს 
აკრავს ჩრდ. მხრიდან. გადმოცემით:  თამარ 
მეფეს ამ ადგილზე გამოვლისას შეუსვენიაო 
და აქედან:  თამარშნი „თამარის წილი“. მიხე-

ილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

თამარშნი { შ} ლარე (იხ. თამარშნი) 
თამარშრ – უბანი (ლეშუკვი), ს. ლეშუკვშია, ივე-

ჩიანების საგვარეულო საძმო. შალვა გ-ძე ივე-

ჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 
თამბიცხლ – მოედანი (ლეკოსანდი), ს. ლეკოსან-

დის ცენტრალური ადგილი. 
თამრშა მურყამ (2) – კოშკი (იენაში), ნაკოშკარი 

(ლეშუკვი), ს. იენაშშია, ყოფილი ივეჩიანების 
საგვარეულო კოშკი, ამჟამად ფარჯიანებისაა. 
ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ.,  ლატალი, 1973. 

თამშა მურყამ – კოშკი (ლახირი), ს. ლახირშია, 
გვიდანების საგვარეულოსი. ამჟამადაც გვიდა-
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ნებისაა. ორი კოშკია. მადონა ადიგოს ას. იოს-

ელიანი, 29 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თანე კირ – საძოვარი (ჟამუში) ს. ჟამუშის და-

სხალ. სამხ., მდ. მულხურას მარჯვ. მხარეზე, 
ფერდობი, ვაკე, მოედინება წყლი, ჰყავს თევ-

ზი. კევრის ფორმა აქვს ქვემოთ. „კირ „კავ-

რი“. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
თანფლიც – წყარო (მურშკელი), ს. მურშკელის 

(ურულდშის) ცენტრშია – ქვემო მურშკელ-

ში. წყაროა, რომელიც აღდგომის დღეს ღორის 
თხრით გაჩენილა, ამოსულა ამონათხარში. სა-

კმარისად მოდის. გურამ ალექსანდრეს ძე 
ქურდიანი, 34 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971. 

თანღი ზაგრ (იხ. თანღ-ზაგრ) 
თანღი თრნგზელ –ეკლესია (ლახუშდი), ს. ლა-

ხუშდის აღმ. ზეგანზკეა, ვაკე ადგილია, არის 
თანღილსიფ, ირგვლის ტყეა. საყდარი  შიგ-

ნით მოხატული. რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 
55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 

თანღილ (2) – გორაკი (ლაბსყალდი, ლახუშდი) ეკ-

ლესია ლაბსყალდშ თრგლეზერ-ის ქვემოთ, 
ნასახლარია, ხეხილიანი (მსხალი, ვაშლი). შიო 
თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრიგნადი-

რი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
თანღილ ლეწფრ (იხ. წიფინ) 
თანღილ სიფ – მოედანი (ლახუშდი). ს. ლახუშ-

დის აღმ., ზეგანზეა თანღი თრნგზელ-ის სა-

ყდარი, რომელსაც აქვს მოედანი თანღილსიფ. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., 
მესტია, 1972. IX. 

თანღ (იხ. ვნითანღ) 
თანღ ზაგრ – ქედი (ტვიბერი) ტიბერის ხეობის 

ბოლო მხარეში, ყოფს სვანეთსა და ყაბარდო-
ბალყარეთს. ამ ქედზეა ტიბერის გადასას-

ვლელი. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამ 
ს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემ-

ბერი. 
თართ ნაშხატ – ყანა (ნაღომარი), პატარა ნაკვეთი 

ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. ვინმე თართას 
(საკ. სახ.) შემონაკავები. ელგუჯა არტემის ძე 
ტვილდიანი, 1976. 

თარიგზელ – ეკლესია (კახურა) ს. კახურაში, სასაფ-

ლაოებით. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

თარიგლეზერი – საყდარი (ყვედრეში), ს. ყვედ-

რეშშია, დაცული. ჯ. პ. ლიპარტელიანი,  
30 წ., 1974. 

თარხლრ – ყანა (ისკარი) მდ. დაშრს აღმ., ს. 
უღალისკეან. ღელეა (ტიბ), მოედინება მდ. 
დაშრა. მოშაო მიწაა. მხოლოდ ქერს (მანშს) 
თესენ. უნაყოფო ადგილია. თარხ „თალხი“ ? 
ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

თაფლმოლ – ყანა (ქვ. ბავარი) ს. ქვედა ბავარში, 
ჭალას ტერიტორიაზე. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., 
კოლმ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., 1976. 

თაფლმოლლ (იხ. თაფლმოლ) 
თაფშირ – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ.-

დასავლ., ს. იფარისკენა გზაზე. სამანქანო გზა 
გადის, ვაკეა. საკრებულო ადგილი ყოფილა 
თემებისა მულახისა და იფარის – შესაჯიბრი 
ადგილი ყოფილა. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 
61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

თაფშ  – სათიბ–საძოვრები (ჟამუში). ს. ჟამუშის 
სამხ., მულხურას მარცხ. კალთის სათიბ–სა-

ძოვრები, უღვრირის ქედისკენ, ჩუბე მჰის 
სამხ.-დასავლ. სასადილოს სახმ.-დასავლ. ნა-

წილი ჭოლაშისა, ნაწილი – ჟამუშის. გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თაფშ (2) – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ. ტა-

ფობი ადგილია, გარშემო ტყე. არჩილ მელი-

ტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

თაადრ (საცხოვრისი (ყარი), ს. ყარშია, ჩუბე 
ყრს, სამანქანო გზის მარჯვენა მხარეზე, სა-

კარმიდამო ნაკვეთებით – სათიბ-სახნავი, ბაღ-
ვენახები. თაადე ჩხეტიანის საკარმიდამოა 
(ცოცხალია). ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 
61 წ., მოსამსახურე (ტყის მცველი), ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

თაბედშა – უბანი (ქვ. ჭველიერი), ლიპარტელია-

ნების საგვარეულო შტო ქვედა ჭველიერში. 
შალვა ვლადიმერის ძე ლიპარტელიანი, 36 წ., 
მოსამსახ., ჩოლურის ს.ს., 1974. 

თარნი – საძოვარი (ნაკ. ს.ს.) კლდე კრმშის 
ძირში, კლდე ლედეშდის სამხ.-დასავლ. 
ჩამოედინება მდ. ნაკრა. უწინ თავრრის კუთ-

ვნილება ყოფილა. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდა-

ნი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
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თარნირ – ყანები (თავრარი), ს. თავრარის აღმ. 
მოფერდო სახნავი მიწები კახრიშ ლეჯჰერა-

მდე. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
თარრ – სოფელი (ნაკ. ს.ს.). ნაკის ს.ს.-ში შემავა-

ლი 6-კომლიანი სოფელი სამხ.-დასავლ. – 
ხერხვაში ესაზღვრება, დასავლ. – ნასოფლარი 
ჯუხლნი (ამჟამად ფერმაა), ჩრდ. – ნასოფ-

ლარი ლშხრშ;  ჩრდ.-აღმ. – ს. ცალერ. არის 
სართულნახევრამდე დარჩენილი კოშკი, ნაეკ-

ლესიარი მაცხრ, რომლის გარშემო სასაფ-

ლაოა. ადრე 18 კომლი ყოფილა, უფრო ცენ-

ტრიც – თარ. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდე-

ლიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავრარი, 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

თადი მოლ – სახნავ-სათიბი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშ-

შია, ხურაშვილის მხარეში, ღელე ტიბის 
მარჯვ. მხარეზე. თავდ ლიპარტელიანის ყო-

ფილი ახო. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ, 1974. 
თაშ ბაულდ – საძოვარი (ლაბსყალდი) ლაბ-

სყალდშ ტიბს აღმ., გზის სანაპიროზე. თაა 
(საკ. სახელი), ბაუ „სახლაკი რაიმე მიზნისა-

თვის“ (თავისათვის...). ბასილო თავას ძე გუ-

გუსიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თასაშა (2) – უბანი (მამი, სასაში) ს. მამის, ჯამ-

ბურიძეების საგვარეულო. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 
წ., 1978. 

თბილისის ქუჩა – ქუჩა (მესტია) დ. მესტიაში, სტა-

ლინის ქუჩის მარჯვ. მხარეზე. დ. მესტიის სქე-

მატური გეგმიდან, სვანური გამოთქმა გრიშა 
ნანსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 

თებექრე ქურა – საძოვარი (ფხოტრერი) ს. ფხოტ-

რერის ჩრდ.-დასავლ., ჭრელ შუკრის გა-

გრძელებაზეა, დაახლ. 200 მ. სიშორეზე. თებექ 
გურჩიანის ქურა ყოფილა, აქედან თებექაანთ 
ქურა. ეგნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

თებუშა – უბანი (მეასტია), სანკის ერთი ნაწილი, 
ჭედლიანების საცხ. ნაწილი. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

თებუშა მურყამ – კოშკი (სეტი) ამხნ-ტაფშრა. 
თებე ჭედლიანის ყოფილი კოშკი, ჭედლიანე-

ბის საგვარეულოსი. თედორე ტარასის ძე ნაკა-

ნი, 63 წ., მესტია, 1972. 
თეგანშ ნლზიგ – ნაკოშკარი (ლაშხრერი) სოფ-

ლის აღმ., სიფს ქვეამოთ. კოშკი ამჟამდა არაა, 

დანგრეულია, ვინმე დგებუაძე თეგან-ის ნა-

ცხოვრები ყოფილა, ამჟამად არღვლიანები 
ცხოვრობენ. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

თეთელ – საძოვარი (ლეზგარა), მდ. ქანდარ-ის 
შენაკად მდ. ლაღშერას სათავე. კირიანი ად-

გილია, თეთრი ფერისაა. თეთელ (/ /  
თეთელ) „თეთრა“ ? (შდრ. თეთილ „ძროხის 
სახ.“). გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თეთნა კიც – ტყე (კიხჩლუდაში). ს. კიჩხლდშის 

ჩრდ.-დასავლ. სავარგულ ჯედიშის ჩრდ.-
აღმ., წიწვნარი ტყეა, თეთნე ლხეკ ლი, 
ლკცურიშალ გვრიშდ. თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

თეთნა ტიბრა – ღელე (ყარი), მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ. შენაკადი. მოედინება მთა ცხვანდირი-

დან. აქვს 40-მეტრიანი ჩანჩქერი, მაშრი ჭალ 
სამხ.-დასავლ. გზიდან კარგად ჩანს. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამ-

თავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 14.VII.70 წ. 
თეთნაშერშ ლიც (იხ. ხარმი { შ} ლიც) 
თეთნაშრა – მდინარე (ყარი). მდ. თეთნაშრა მოე-

დინება კლდე ხარშის აღმ. კალთებიდან. მიე-

დინება ს. ყარსა და სგურიშს შუა. უერთდება 
მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მხრიდან. კეხვსა რამი-

ნის ძე ვიბლიანი, 34 წ., მოსამსახურე, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.VIII.1970 წ. 

თეთნაშრა – ღელე (დევრა), მოედინება მთა 
შალრა-დან, უერთდება მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ. მხრიდან. ჰყოფს სოფ. ყარსა და სგუ-

რიშს. მოიპოვება მოთეთრო სალესი ქვა. შესაძ-

ლებელიაო თეთნა+შირა-დან. მდინარე ჩქარია, 
აქაფებულივით და ჩანს თეთრი ფერის. გერა-

სიმე ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ., დაცურე-

ბის კ(ადრი მუშა, ს. დევრა, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 
თეთნაშრშ ლიც (იხ. თეთნაშრა) 
თეთნაშრშ სგიმრ – მჟავე წყალი (სგურიში), მთა 

ჩუბე ხარამში მიედინება სამი მჟავე წყალი, 
კარვების ქვემოთ, ტყეში. მდ. თენთაშერას 
მარჯვენა მხარეზე 1, მარცხ. – 2. ხაბჯი ბიბეს 
ძე ჩხვიმიანი, 68 წ., კოლმ., ს. სგურიში ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ. 
თეთნაშრშ ტიბ – ხევი (ყარი), მდ. თეთნაშრას 
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ხეობა მთა ხარმ-ამდე, ტყეა, წიწვნარიც, ფოთ-

ლოვანიც. ადის სამანქანო გზა მთა ხარშის 
ქვედა კალთების ძირამდე. კეხვსა რამინის ძე 
ვიბლიანი, 34 წ., მოსამსახურე, ს. ყარი, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.VIII.1970 წ. 
თეთნე კოჯრ – კლდე. სოფ. ლებრცხილას და-

სავლ. დიდი მეჩხერგგიბიანი კლდე, ციცაბო 
კალთებით. თეთრი ფერის კლდეა, კირიანი. 
კირს წვავენ იქიდან (რუკის მიხედვით 
Чеклдер 1227,1 მ. 1 :  100 000). რომანოზ მუზას 
ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებურცხილა, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
თეთნე ლიც (იხ. გულ { შ} ჭალ) 
თეთნე სარგრე ღრ – წყარო (ლახანი). ს. ლაანის 

სამხ.-აღმ. ქვემოთ ფოთლოვანი, ზემოთ წიწ-

ვნარი ტყეა. ღარი აღწევს როკვარის კლდეება-

მდე. ღელეა, მოედინება წყალი, ვარდნილები 
აქვს. კარგი წყარო ყოფილა და სახელიც იქი-

დან. მოედინება წყალი, იცის მეწყერი მაგარი, 
ენგურს ღობავსო. ჩანჩერებიანია, ციცაბო 
კლდეებზე მოედინება, ფერიც თეთრი ამიტომ 
აქვს. არსენა აზნაგების ძე ქობალია, 73 წ., პენ-

სიონერი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

თეთნე ტობ – ტბა (ყარი), მთა შავლერის ჩრდ.-და-

სავლ., რტიანიშ გორგის ბოლოს, მოედინება 
მჟავე წყალი – თეთნე ტობშ სგიმ. გელა გელას 
ძე სუბელიანი, 45 წ.,კოლმ., ს. ჩბე ყრ, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ. 
თეთნე ტობგორგ – გორა, მთა შავლურას ჩრდ.-

დასავლ. მხრიდან ჰორიზონტზე, მთა გურას 
მარცხნივ, მდ. დერულას დასაწყისი. ალპუ-

რი ზონაა, გორის თავთან არის თეთნე ტობ. 
შიშველი რელიეფით. სიმაღლე ≈ 2352,2. „უვა-

ლია“ რუკის მიხედვით. ჩვენი გაზომვით 
2312,5. გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., 
კოლმ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ. 

თეთნე ტობშ სგიმ – მჟვავე წყალი (ყარი). მთა შა-

ველრას ჩრდ.-დასავლ., რტიანიშ გორგ-ის 
ბოლოს, თეთნე ტობის ქვემოთ მოედინება მჟა-

ვე წყალი. ალპური ზონაა. გელა გელას ძე სუ-

ბელიანი, 45 წ., კოლმ., ს. ჩბე ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ. 

თეთნე ფოქ – გამოქვაბული (ნანგვლი). ს. ნანგუ-

ლის სამხ.-დასავლ., კლდე კაკშ კოჯის აღმ. 
კედელი, გამოქვაბულივით აქვს, საკმოად დი-

დი მოცულობით. თეთრი ფერისაა, კირია 

სუფთა. კირის კლდეა. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

თეთნულდი პირელ ჩიხ – ჩიხი (მესტია), დ. მე-

სტიაშია, სტალინის ქუჩის მარჯვნივ. დ. მე-

სტიის სქემატური გეგმიდან, სვანური გამო-

თქმა გრიშა ნანსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 
თეთნულდი ქუჩა – ქუჩა (მესტია) დ. მესტიაში, 

სტალინის ქუჩის მარჯვნივ. დ. მესტიის სქემა-

ტური გეგმიდან, სვანური გამოთქმა გრიშა ნა-

ნსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 
თეთნულდი ჩიხ – ჩიხი (მესტია), დ. მესტიაშია, 

სტალინის ქუჩის მარჯვნივ. დ. მესტიის სქემა-

ტური გეგმიდან, სვანური გამოთქმა გრიშა ნა-

ნსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 
თეთნულდშ – საძოვარი (ზესხო) ს. ზესხოს აღმ.  
თეთნშ – საძოვარი (ხალდე), მდ. ალდე ჭალს 

მარჯვ. კალთა, მთაგორიანი რელიეფით, ალ-

პური საძოვარი. ს. ხალდედან ≈ 5 კმ. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
თეთრი მთა – გადასასვლელი (ცხუმალდი), ს. 

ცხუმალდიდან სამხ.-დასავლ. მხრიდან სამეგ-

რელოს მთებისაკენ გადასასვლელი. შ. მ. ჩა-

ნქსელიანი, 46 წ., 1974. 
თეთრი უცნობი – მწვერვალი (ზესხო) ს. ზესხოს 

ჩრდ.-აღმ., სიმაღლე 4200 მ. ზ.დ. 
თეთრი ღლა – ღელე (რცხმელური).მ. ჩიქოვანი, 

ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ. 

თეთრი ღლას დაბერ – სახნავი (რცხმელური). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

თეთრნახშირა (იხ. თეთნაშრა) 
თეთროლრ – კლდე (მესტია) 
თეთლრ – საძოვარი (ლანჩვალი). პირიბე ქელეჩ-

ბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 
თეკერ – საძოვარი მთა (ტიბერ-ლეზგარა). ს.ს. 

ტიბერ-ლეზგარას საზაფხ. საძოვარი მთა, 
დგას კარვები, აკრავს შერეული ტყე, უფრო – 
ნეკერჩხლიანია. მკა ამაიაზის ძე ქალდანი, 61 
წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თეკერ (2) – სათიბი (ნაკ. ს.ს.), საძოვარი მთა (ტიბე-

რი, ლეზგარა) ნაკრას მარცხ. კალთაზე, სათიბ 
კირიშილის ჩრდ.-დასავლ. გაგრძელება. დი-

დი სათიბია, ბლომადაა ბოკვის (თეკრა) ხე. ვა-

სილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
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მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
თეკლი კუცი კოჯ – კლდე (დურაში) ს. დურაშის 

ჩრდ., შუა ტყეში. კ. ბენდელიანი, 1978. 
თეკლი ტიბ – ხევი (თეკალი) ს. თეკალში, მოე-

დინება მდნ. თეკლურა, მისი ხეობაა თეკლი 
ტიბ. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 
66 წ., 1978. 

თეკლი ჭალა (იხ. თეკლრა), მდ. ლაშხურის 
მარცხ. კალთა. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. 
ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

თეკლრა – მდინარე (თეკალი), მდ. ლაშხურის 
მარცხ. შენაკადი. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. 
ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

თეკრილი ნაკ – სათიბი ს. მუწვდის ჩრდ.-დასავლ. 
ვაკე ≈ 5 ჰა-მდე. თეკარ ჩანს. გ. დ. ხაბულიანი, 
36 წ., 1978. 

თეკრილიდარ – შესასვლელი (მუწვდი), ს. მუწ-

ვდიდან მთისკენა გზაზე, თეკარ ხაგხ. გ. დ. ხა-

ბულიანი, 36 წ., 1978. 
თეკრლირ – სათიბ-საძოვარი (ჰადიში) ს.  ჰადი-

შის ჩრდ.-დასავლ., ჰადიშრას მარჯვ. კალთა-

ზე. თეკრა ამჟამად არაა. სოფრომ გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

თეკრშ – საძოვარი მთა (ხევრა). ერას საზაფ. 
საძ. მთა. იყოფა ჩუბე და ჟიბე თეკრშ-ებად. 
ბოკვები ქვემოშია. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამუ-

ლა ს.ს., 1973. 
თეკრშ (2) – საძოვარი მთა (ბავარი), ბავარის სა-

ზაფხ. მთა. თეკრა ჩანს. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., 
კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

თეკლ – სოფელი (ლნტხ.) მდ. ლშხურის მარცხ. 
მხარეზე. თეკ-რა არაა. ჯამბურიძე, ზურაბია-

ნი, ხაბულიანი, მუკვბანიანი, კვასტიანი, ლი-

პარტელიანი, ბაბლუანი, პირველი, მარგველი-

ანი, გარდაფხაძე, ონიანი. ივანე გრიგოლის ძე 
გარდაფხაძე, 62 წ., პედაგოგი, ნოე მიქელის ძე 
ბაბლუანი, 66 წლის. მოსამსახურე, 1978. 

თეკლი მურყამ – კოშკი (თეკალი) ს. თეკალში. ი. 
გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ., 
1978. 

თეკლდირ – საძოვარი (დავბერი). ს. დავბერის 
სამხ., ენგურის მარცხ. კალთაზე დიდი საძო-

ვარია (ძღდ ლრა ლი). დიდი მინდორია, 
თეკრა არაა. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

თეკრში ღარლ – სათიბები (ზეგანი) ს. ზეგანის 

სამხ., მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. თეკრები 
არის. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მო-

სამსახ., ს. ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
თეკრშ – სათიბები, საძოვრები (ზეგანი) ს. ზეგა-

ნის სამხ.-დასავლ., მდ ლასილის მარცხ. კალ-

თაზე. თეკრას ტყე არაა. ალექსანდრე ბიასლა-

ნის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
თეკრშ (2) – სათიბ-საძოვრები (სპარდიში, ზეგა-

ნი). ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მო-

სამსახ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972.  
თეკნდერ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჰეშ-

კილი ჭალს მარცხ. კალთაზე. შერეული 
ტყეა, წვრილი თეკრაა. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

თემზაშა მურყვამ – კოშკი (ცალდაში), ს. ცალდაშ-

შია (მლხ. ს.ს.), ზურებიანების საგვარეულო. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971. 
თემზი ლიც – წყარო (ცალდაში) ს. ცალდაშის და-

სახლების ზემო მხარეში, თემზა ზურებიანის 
დასახლებასთან გამომდინარე წყარო – 
მაზბ. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თემირი ფოქრ – საძოვარი (ნაკი). მდ. ნაკრას 
მარჯვ. კალთაზე, სათიბ ლეჭმოლის სამხ.-და-

სავლ. სათიბ-საძოვრები და კლდე, რომელშიც 
გამოქვაბულიცაა (მონადირეთათვის გამოყე-

ნებული). (ვინმე) „თემირის გამოქვაბულები“. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

თემირშა – უბანი (სეტი), ს. ნაკის ერთ-ერთი საცხ. 
ნაწილი ჭედლიანების საგვარეულოსი. თედო-

რე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 
თემრაზი ლარლ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშში, 

თემრაზ ონიანის ყოფილი სათიბი. 
თემრზი მოლ (იხ. ბაბმოლ) 
თემრზიშ ბოგ – ხიდი (ლახამი). ხიდი  მდ. ლახამ-

ზე, ჟიბე ლახამისა და ჩაბე ლახამის საერთო 
სარგებლობის ხიდი (არა სამანქანო გზაზე, მის 
ზემოთ). ვინმე ხეტყის წარმოების მუშაკი ყო-

ფილა, რომელსაც გაუდვია ხიდი – აქედან:  
თემრზიშ ბოგ. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 
55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

თემრზიშ დაბლდ – ყანა (ლახამი) მდ. ლახამის 
მარცხ. მხარეზე, ჟიბე ლახამშია. ვინმე თემრზი 
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ყოფილა, ხეტყის წარმოების მუშაკი, იმისი კუთ-

ვნილებისა ყოფილა, სახელიც მისი შერჩა. ნინა 
მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

თემურაზი მოლ – საძოვარი (მაზაში) ს. მაზაშში, 
თეიმურაზ მუსელიანის ნაახოვარი. შ. მ. ლი-

პარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 
თემშა გგბრ – ტყე, სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის 

ჩრდ.-დასავლ. თემაანთ (მუკვანებისა) ტყე – 
ფიჭვნარი. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

თემმოლ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერ-

ში, ტყეშია ვინმე თემოს ნაახოვარი. 
თემრბექიშ ქანრ – კლდე (ჭუბერი) მდ. ჭუბრუ-

ლას მარცხენა მხარეზე, აღმ. სანადირო ადგი-

ლია, კლდიანი, შუაში კლდეა, ირგვლივ ტყე. 
თემრბექ ჩხეტიანის სანადირო ადგილი ყო-

ფილა. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, 
ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

თემრბექრ – საცხოვრისი (ლაკალმახი) ს. 
ლაკლმხის სამხ.-დასავლ., მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარეზე, რიყის ახლოს. თემრბექის 
სახლის ზოგადი სახელწოდება. თემრბექ ჩხე-

ტიანი – ოჯახის უფროსის მიხედვით. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
თენგიზ-თფ (იხ. თენგიზიშ ნაკრავ – ჭუბერი) 
თენგიზი ლიცლ – წყარო (ზმ. ლევშერი) ჟიბე 

ლევშერში. თენგიზ გარდაფხაძის წყარო, რო-

მელსაც მოსამსახურეს აზიდვინებდაო. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1974. 

თენგიზიშ ნაკრა (2) – საძოვრები (ჭუბერი), ტყე 
(ფარი), მდებარეობს მდ. ლახამ ლიცის სათა-

ვეებს შორის, უერთდება არშ ტობიშ 
გორგს. ვინმე თენგიზის ნაკარვებია. ამჟამად 
საძოვრებია და დგას ერთი კარავი. მის ქვემოთ 
არის დომბ ლარა. თენგიზის ნაკარვები. ეს-

ტატე ილიას ძე ჯაჭვლიანი, 42 წ., კოლ. წევრი, 
ს. სგურიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
11.9.1970 წ. 

თენგიზიშ ყრშ ნაყარ – ტყე (ქვ. ვედი) ვაგონიშ 
ნენჩას თავზე, ვაკე ადგილია, სადაც თენგიზ 
მახამეთის ძე ჭკადუას ყავარი გამოუხდია. 
ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. 
ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

თერგიშ ლიც – ღელე (ტვიბერი, ლეზგარა), მდ. 
ლაღშურას უერთდება დასავლ. მხრით (შდრ. 

სათიბი „თერგნშ“ მთა შავყვანრე ლალგნრში 
(ბეჩოს ს.ს.). ლოლა მკას ას. ქალდანი, 24 წ., 
კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თერგნშ – სათიბი (ბეჩო), საძოვარ მთა შაყანრე 

ლალგნრს ჩრდ. ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 
წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

თეტელნი – სათიბი (ისკარი), სამანქანო გზის ზე-

მოთ, სათიბ აფქნის დასავლ. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

თეტენარ – სათიბი (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, ტოპო-

ნიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ. 
თეტენარ (2) – კლდე (სასაში) ს. სასაშის მთაში, სა-

ნადირო. 
თეტენრ (2) – კლდე (კახურა, ნანარი) მდ. ლასკა-

დურას სათავეებში, „თეტენის“ მაგვარი მწვერ-

ვალებით. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამ-

სახ., ს. კახაურა, 1974. 
თეტიშ – ყანა (იფრარი), ს. იფრარის დასავლ. მხრე, 

ყანა გლდ-თან. გემა ანდრიას ძე მარგვლია-

ნი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

თეტლნიშ ნამურყამ – ნაკოშკარი (ცალანარი), 
მდ. კედრლას აღმ., სამანქანო გზის ზემოთ, 
სათიბ თეტლნიში ყოფილა, ძირი ოდნავ შე-

სამჩნევი დარჩენილა მხოლოდ, ამჟამინდელ 
ფოსტის შენობის დასალვ. გადმოცემით:  
ოთარშერ (დადეჩქელიანების) კუთვნილება 
ყოფილა ვინმე თეტლანისა (თუ თეტლაანთ?). 
შემდეგ უცხოვრიათ დუდიშერს (ლახმლრს). 
ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., პენსიონ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

თეტნი (იხ. თეტელნი) 
თეტნარ –კლდე (ლევშერი), ებერალშია, კლდო-

ვანია, ქიმებიანი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
თეფიშ ნაფს – ყანა (ღვებალდი), ჩბე დაბრშია 

(ნაწილი). შესყიდულია, თოფის სანაცვლო. ყა-

ნა მიცემულია თოფზე. „თოფის ნაფასური“. 
მიშა ილოს ძე გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
თეღლდშ – საძოვარი (მაგარდელი) ს. მაგარ-

დელში, ტყაბ-ს დასავლ., ადრე ხნავდნენო. 
ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი , 
ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 
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თეხუ – სათიბი (ზ. ვედი). სოფ. მე-2 კმ-ზე მინდო-

რი, მთა ჯიქირისკენა გზაზე. სათიბ-სახნავი 
იყო. ითესებოდა:  ქერი, ფეტვი, ჭვავი, კარტო-

ფილი. ირგვლივ წიწვნარი ტყე აკრავს. არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

თეხუშ ბაქან – ბაქანი (ზ. ვედი). თეხუს ფერდობე-

ბიდან ეზიდებოდნენ მორებს, ბაქანზე ტვირ-

თავდნენ და მიჰქონდათ მანქანებით. მიხეილ 
ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თეფანე საყდრ (იხ. ფეხშარე ინ ნათმცეელ – 
წვირმი) 

თვაზონ – საძოვარი (ზ. ვედი) მთა ლაკუმურას 
აღმ., თვაზონღალს მარჯვენა შიშველი კალ-

თა. ბლომადაა თვაზონ (წერქვა). დამრეცი 
კალთებით, ალპური ზონა, მთა ბულონსა და 
ლაკუმურას შორის (საძ. მთები). ვარლამ მიხას 
ძე მიქავა, 54 წ., მწყემსი, ს. ჯგალი, წალენჯი-

ხის რ-ნი, 23.9.1970 წ. 
თვაზონიშ დუდი – მწვერვალი (ზ. ვედი). მთა ლა-

კუმურას სამხ.-აღმ. მწვერვალია, თვაზონ-

ღალ-ს თავში. შიშველი სუბნივალური, და-

მრეცი, ხრამიანი კალთებით, ბულონიშ დუდ-

სა და ლაკუმურაშ დუდს შორის მწვერვალი ≈ 
2700 მ-მდე. ვარლამ მიხას ძე მიქავა, 54 წ., 
მწყემ სი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 
23.9.1970 წ. 

თვაზონიშ ჯიშთი – მყინვარი (ზ. ვედი). მთა სა-

ზაფხ. ლაკუმურა-სა და თვაზონს შორის ღე-

ლეა, თვაზონიშ დუდის ჩრდ. კალთის ხევში. 
დაგროვებულია და მარადიული თოვლია ≈ 
700 მეტრი სიგრძის. ქვედა ნაწილიდან მიედი-

ნება თვაზონღალ – მყინვარულ ჭიშკრიდან. 
ალპური ზონა მის ირგვლივ, საძოვრები ყველა 
მხარეზე, დამრეცი კალთებით. ვარლამ მიხას 
ძე მიქავა, 54 წ., მწყემსი, ს. ჯგალი, წალენჯი-

ხის რ-ნი, 23.9.1970 წ. 
თვაზონღალ – ღელე (ზ. ვედი), მთა ლაკუმურასა 

და საძოვარ თვაზონ შორის, მიედინება პატარა 
მდინარე, უერთდება მდ. ბულონიშ წყარს 
მარცხ. მხრიდან, შემდეგ ნამსგალევს მარჯვენა 
მხრიდან კარვების ქვემოთ (რუკაზეცაა აღნიშ-

ნული). ბლომადაა წერექო. შიშველი რელიე-

ფი, ალპური და სუბალპური. სათავეში თოვ-

ლია (ჯშთი) (დერე). ვარლამ მიხას ძე მიქავა, 
54 წ., მყემსი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 
23.9.1970 წ. 

თვეთელ (იხ. თეთელ) 
თვეთნე ჯგრგ (იხ. ჯგრგ – არცხელი) 
თილგდ – ყანა (ლაშთხვერი) ფუშყვერსა და და-

სახლებას შორის. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
VII. 

თიმბექ – საცხოვრისი (ქვ. ვედი), ქვედა ვედშია, 
ვედრულას მარცხ. მხარეზე. არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

თიმბექიშ ლმგემი ღრ – ღელე (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

თიმთლშ – ტყე (ხერხვაში), ს. ხერხვაშშია, ტყე 
ნაჩლრის აღმ., შერეულია, წიწვნარ-ფოთ-

ლოვანი. დავით დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 
წ., მეტყევე,  მესტიის რ-ნი, 1969 წ ნოემბერი. 

თინთრნი – ყანა (კაცხი) კცხის სამხ.-აღმ. დაქა-

ნებული, დაფერდებულია ქვევით გრძლად, 
ფრსა და კცხს შორის. ხოთანთური „უშნოდ 
ჩამოკიდებული“. შალვა ფილოვანის ძე ჩხეტი-

ანი, 13 წ., მოსწ., ფარის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

თიხნრ (იხ. სიხნი – ლასკადარი) 
თიხნ (იხ. სიხნი – ლასკადარი) 
თობეშერ (იხ. ნრიქრ) 
თოგორ – კლდე (ცხუმარი). კოშკისებური კლდე, 

წვეტიანი, პიკი. თოგორა „წვეტიანი“ (თირ 
„წაწვეტებული რამ“). ლოლა მკას ას. ქალდა-

ნი, 24 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თოდრ – საკულტო (ჰამაში), ჰამაშშია, საძოვარ 
რობლის დასავლ. ნაეკლესიარი უნდა იყოს, 
სპენდიკრ ზიხ. ძველად სალოცავი იყო, ალ-

ბათ ლითოდრიშ (თანაფამდე 6 კვირით წინ 
– აპრილ- მაისი). დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 
46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

თოთ – მყინვარი (ჟაბეში) ტიბერის ხეობის ჩრდ.-
ით, კლდეა და მყინვარები. არის გადასასვლე-

ლი. თოთ – пер. Тот (1 :  100 000). ჭიჭიკო ივა-

ნეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თოთალად – საძოვარი (მაგარდელი) ს. მაგარდე-

ლის სამხ. (თავზე), კურხშ-ის აღმ. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მა-

გარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

თოთან – მწვერვალი ს. ზეგანის სამხ.-დასავლ. მდ. 
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ლასილის მარცხ. კალთის მწვერვლაი (იხ. 1:  
100 000 – г. Тот – 3100).  

თოთან – საძოვარი ლასკადურას აუზში, დაბერის 
მითს ქვემოთ. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მო-

სამსახ., 1974. 
თოთან – ქვიანი ნაყარი. მთა უშბის მარჯვენა კი-

დის დასაწყისში ქვების გროვა. სოფრომ იასო-

ნის ძე ხორგუანი, 43 წ., მასწავლ., ს. ტვებიი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 

თოთან (4) – სოფელი (ხაიში), ლოდნარი (ტვები-

ში), საძოვარი (კახურა), მწვერვალი (ზეგანი) 
მდ ენგურის მარცხენა ხეობის კალთაზე, ტე-

რასაზეა გაშენებული რამდენიმე ხის სახლი. 
ცხოვრობს ამჟამად 3 ოჯახი. ძველი სამანქანო 
გზის მარცხენა მხარეზე, ახალი გზის ქვემოთ, 
ხაიშიდან მე-15 კმ-ზე. გაიოზ თასავის ძე ჭკა-

დუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

თოთან ღელა – ღელე (კახურა) ლასკადურას აუზ-

ში, მთა თოთანიდან ჩამოედინება. ჯ. ა. ლი-

პარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 
თოთელეშ – უბანი (ლხმ. ს.ს.) ს. ლახამულას ჩრდ., 

ს. კიჩხლდაშის სამხ.-აღმ., 2 მოსახლეა. არის 
ნაკოშკარიც – „ლამრიშ მურყამ“ (ჟი მეხრე 
ხარ) და არის ნაეკლესიარიც (ლამიშ სპენ-

დიკრ აშ ხარ). სამხ.-ით საძოვრებიცაა და შიგა 
და შიგ ტყე, დანარჩენი მხრებიდან უფრო მე-

ტად წიწვნარი ტყე აკრავს. თოთელეშს აღმ. 
ესაზღვრება ღაჰდიაშ ზაგრ ს. ფალედის-

კენ. თოთელეშ (ლხმ.), თოთოლშ (ჩბხ. კიჩხ.). 
დუშა შარდენის ას. ჭკადუ, 46 წ., კოლმ., ს. ჰა-

მაშის  ნაცხოვრები, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექ-

ტემბერი. 
თოთნი ზაგრ – ქედი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-

დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. კალთის მწვერ-

ვალი (იხ. 1: 100 000 – т. Тот – 3100). გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., ს. ზეგა-

ნი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
თოთნი ნაკ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-და-

სავლ., მდ. ლახილის მარცხ. კალთაზე. ვაკე 
ადგილია. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

თოთნრ – მუხნარი (იელი) ს. იელის სამხ.-და-

სავლ., სამანქანო გზაზეა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 
წ.,  კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VII. 

თოთნრ – საზაფხულო საძოვარი მთა,  ალპ. ზო-

ნაშია, მეგრელებისაა. შ. მ. ჩანქსელიანი,  
46 წ., 1974. 

თოთნრი ღელა  – ღელე (ხლდ. ს.ს.), ლჭხელდ 
ღელას შენაკადი, საძოვარ თოთნარიდან მოე-

დინება. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 
თოთნშ ტიბ – ხევი (თოთანი) ს. თოთანის ქვე-

მოთ, მდ. ენგურის მარცხ. შენაკადი. წიქვილის 
წყალზე უფრო დიდია. ბლომადაა ზმეხ 
„ძმერხლი“ Ruscus  hIpophIl l um L. გაიოზ თასა-

ვის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

თოთნშ ღრ – წაბლნარ-წიწვნარი (თოთანი) ს. 
თოთანის ქვემოთ, მდ. ენგურის მარცხ. მხარე-

ზე, სამანქანო გზის ზემოთ. მშრალი ღელეა, 
წაბლნარი, წიწვნარიც. გაიოზ თასავის ძე ჭკა-

დუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

თოთნრ – სათიბი, ტყე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სახმ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთზე. ფო-

თოლოვანი ტყეა და შიგა და შიგ სათიბები. 
მინდორიცაა. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 
წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
თოთოლაშრ – სათიბები (ლაშხრერი), ს. ლშხრე-

რის ქვედა ნაწილი, სათიბები, მოედინება სა-

სმელი წყალი არის თოთო მიწა, რბილი (თო-

თოლ „მეშგე მ ირი, ეჯის ლატულიდ“). თო-

თოლ „რბილი“ (?). აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვი-

ანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

თოთოლშ  – სათიბი (ხოსრარი), ს. ხოსრრშია 
(ჩრდ.-აღმ.), ბბნირს აკრავს ჩრდ. ნამოსახ-

ლარია. ხილნარი. აღწევს ლაყრიშ შუკ-
მდე. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
თოთოლშ (2) – წყარო (ლაშხური) სოფლის ბო-

ლოში, სათიბებ თოთოლაშრ-ში. „თოთოლა-

სი“ (თოთოლ „რბილი“). აკაკი ნესტორის ძე ჩა-

რკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თოთოლშიშ ლაროლ (იხ. თოთოლაშრ) 
თოთოლ – საძოვარი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის ზე-

მოთ. შიშველი ადგილია ქვემოთ, ზემოთ ტყე. 
მსხალი ერთი იყო, დაბერდა და ამჟამად მსხალი 
არცაა. ჟორა დ–ძე აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

თოთ სარაგ – წყარო (ჭოლაში), უღვირის ქედზეა, 
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სათიბში მოედინება კარგი წყარო. დუქანს 
ჩრდ. ჭოლაშისკენ. გზის (სამანქ.) მარცხნივ. 
ვაკე ადგილია, მნშგე ლი, ლეჭბარა ლი ჩუ-

ბა. თოთ „ჭყინტი“ (თოთ თშ როქ ლი – 
თოთო). შნშვნ. თოთ <  * თოთშ (სარაგ). ალექ-

სანდრე გელას ძე დევდარიანი, 80 წ., პენს., ს. 
ჭოლაში, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ., 
სექტემბერი. 

თოთლშ – ყანა (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-და-

სავლ., დასახლების ბოლოში. გუნტერ ილამა-

ზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

თოლდნი – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., ჰა-

დიშრას მარჯვ. კალთაზე. ვაკე ადგილია. 
სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., 
იფარის  ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

თონღუზ-ორუნ – უღელტეხილი (ნაკ. ს.ს.). ქამკ 
თანღი. გადასასვლელი ს. ნაკიდან ქ. ნალჩი-

კისკენ. მის სამხ. ფერდობებიდან იღებს სათა-

ვეს მდ. ნაკრა. სიმაღლე 1: 100 000 მიხედვით = 
3161 მ. თონღუზ „ღორი“ – ორუნ „გადასარეკი“ 
(ოსურად?). ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ. 
პედბაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

თორალნი კოჯ – კლდე (ჭველიერი) ს. ჭველიერ-

ში, ლაშხურას მარცხ. მხარეზე. მ. ე. ლიპარტე-

ლიანი, 80 წ., 1974. 
თოფრე ლაკნა – ტყე, გზა (კაერი, ლემსია), ს. კაე-

რის ჩრდ. ლემსიის მთისკენა გზაზე. დ. გ. მე-

რლანი , 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
თოფრე ლკჰალნა – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 

სამხ.-აღმ., საძოვარ სგიმლდარის აღმ., სამარ-

ხილო გზის ზემოთ. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

თოხბრ – სათიბი (თოთელეში), ს. თოთელეშის 
სამხ.-დასავლ. ჭანჭრობიანი სათიბია, შუაში 
და ძგიდეებზე – სათიბი. დუშა შარდენის ას. 
ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს.,  მესტი-

ის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
თოხბრ – სათიბი (კიჩხულდაში) ნენწელის სამხ.-

აღმ., თოთალშის სამხ.-დასავლ. ოღრო-ჩოღ-

რო ადგილია. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლია-

ნი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

თუდონ{ }  ბულონი – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) მდ. 
ურაშიში ღალს მარცხ. ქედზე, თუდონი ბუ-

ლონიში სუკიზე, საძოვარ უდუდემდე.  წიფ-

ლნარიცაა და არყნარიც. შალვა ძაკუს ძე გოგი-

ლავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. 
ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

თუდონი  ბულონიში წიფურონი – ტყე (ზ. ვედი), 
მთა სვან. განდრასა და თუდონი ბულონის 
შუა მდებარე წიფლნარი. წიფელა კარგი ტანი-

საა, მაღლები და მსხვილები. მთის წიფელა, 
წიფელა არაა. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970 წ.  

თუდონი ბულონიში სუკი – ქედი (ზ. ვედი), თუ-

დონი ბულონის  გაგრძელება, ზეგანი უდუ-

დემდე მთის მცენარეულობით, არყნარითა და 
ხვამლონით. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970 წ.  

თუდონი გვანდრა – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) მდ. 
გვანდრაში წყარის მარჯვ., ტყის ზედაპირის 
დასასრულს. ალპ. ზონა, დაფერდებული სა-

ძოვრებით. დგას 3 კარავი განცალკევებულად. 
შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წა-

ლენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  
თუდონი ობორიე – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) მდ. 

განდრაშ წყარის მარჯვ. მხარეზე, ტყის ზედა 
ზონის დასასრულს. დგას 1 კარავი. შალვა ძა-

კუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის 
რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

თუთაშერ – საცხოვრისი, ეჩხე წირმინდშია, მდ. 
კასლედრას მარცხ. კალთაზე, სახნავ-სათიბე-

ბითა და ბაღ-ვენახებით. აქსენტი ბაკას ძე ჭკა-

დუა, 58 წ., მოსამსახ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი,  
1970 წ. ნოემბერი. 

თუთაშერ (2) – უბანი (დიზი, წირმინდი) თუთა 
დავითიანის კუთვნილი ყოფილი მამული. ს. 
დსის ქვედა მხარე, სოფლის დასაწყისი. იესებ 
სემას ძე ჭკადუა, 65 წ. პენსიონერი, ლახამუ-

ლას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 
თუთაშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ზ. ლახამულა), ჟ. 

ლახმლშია, დასახლების ჩრდ.-დასავლ. ზემო 
კიდე მონგრეული აქვს. თუთა დავითიანისა. 
კოწი  იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
თურთინ– საძოვარი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 

დასახლების ზემოთ. დგას დიდი მსხალი, მისი 
მიდამოებიც ამ სახელს ატარებენ. მსხალი ამჟა-

მად არაა. ჟორა დ-ძე აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 
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თურქაშა მურყამ – კოშკი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშშია, 
ტიბრას მარცხ. მხარეში. ამჟამად ნავერიანებს 
ეკუთვნის. მუსა იასონის ძე კახიანი, 77 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
თუხ ბუდი ღარლ – ღელე (დავბერი). ს. დავბე-

რის აღმ. მდებარე ვიწრო ღელე პატარა, ენგუ-

რის მარჯვ. კალთაზე. მშრალი ღელეა, კლდია-

ნი, სგიმირის აღმ. ≈ 30 მეტრზე. ნოდარ პლა-

ტონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. დავბე-

რი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
თხარპელ – სათიბი (ცალდაში(ს. ცალდაშის სამხ.-

აღმ., სათიბ ქორელდშთან, ლეჟ ლახვთანაა. 
ფერდობი, შიშველი რელიეფით. პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
თხერემ არლდ – გორა (ლანხვრი) მდ. სო-

ლედრას დასავლ. საზღვარია ს.ს. ბეჩოსა და 
ეცერისა ს. ლანხრისთან, სამნაქანო გზაზე. 
გორაა და ამოჭრილია ხახის მსგავსად. მი-

მსგავსებით? – თხერემ არლდ „მგლის ხა-

ხა“. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლ-

მეურნე, ბეჩოს ს.ს., ს. ლანხრი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

თხერემ არლდ – კლდეკარი (ლანხვრი, ეცერი) 
სამანქანო გზაზე, შავღელეს იქით, გზის მო-

სახვევ. მოსაბრუნ კლდიან ადგილას. ხახისე-

ბურია, გზა გაჭრილი კლდეში. ერასტო ნიკო-

ლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თხერემ არლდშ ლესგ – ფერდობი (ჰებუდი) 
მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, სამანქანო გზა 
ჭრის. თხერემ არლდის დასავლ. მხარე. 
„ჭრილი გზისა ჰგავს მგლის ხახასო“. ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი.  

თხერემი ლიცილდ – წყარო (ლასკადარი) ლასკა-

დურას ხეობაში, კარგი წყარო. მ. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 31 წ., 1974. 
თხერილშ ნაკ – საძოვარი მთა (ბარში) ს. ეცერის 

ჩრდ.-აღმ. ასლანბექიშ ნაკსა და გეშლრიშ ნაკს 
შორის. შიშველი რელიეფით. „მგელუკას ვაკე 
(პატარა მგლის ვაკე)“. ბაჯუ პირიბეს ძე გერ-

ლიანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

თხვარიშვილი – საბალახე (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ. 

თხოფელირ – სათიბები (ახალშენი) ს. ახალშენის 
ჩრდ.-აღმ. ფერდობი – ტყენარევით. მ. ლ. ნემ-

საძე, 40 წ., 1974. 
თხოფელირი შუკ – გზა (ახალშენი). სამრახილო 

გზა სოფლიდან თხოფელიერის სათიბებამდე. 
მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

თხუმე ლარა – სათიბი (ღვებალდი), ს. ღებალ-

დშია, სათიბ ლამშკას ესაზღვრება დასავლ. 
მხრიდან. წინა სათიბი („თავი“ სათიბი?). მიშა 
ილოს ძე გერლიანი, 39 წ: ., კოლმეურნე, ცხუ-

მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თხუმე ლაროლ – სათიბები (ცხეკვანი). მდ. დოლ-

რას მარცხ. მხარეზე სათიბები, მდ. დოლრასა 
და ყანა რობრს შორის. თხუმე ლაროლ „მო-
თავ-ე სათიბები“. მდებარეობის მიხედვით. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

თხუმე ნაკრ – ტყე (მაცხვარიში) ლაჰლა ჭალაჲს 
მარცხ. მხარეზე. გურამ  გ-ძე გირგვლიანი, 35 
წ., ლატალი, 1973. 

თხუმია ლარლ – სათიბები (მელე), ს. მელეშია, 
ლაშხურის მარცხ. მხარეზე, შარის თავზე.  

თხუმია ჲელხვშ (იხ. თხუმიაჲელხვაშ) 
თხუმია ჲერხაშ – საოძვარი (ჭვერიელი) ს. ჭვე-

ლიერში, მთისკენ. მ. ე. ლიპარტელიანი,  
80 წ., 1974. 

თხუმი კეჰ – კლდე (ცალდაში), წანერლას მარცხ. 
კალთის კლდეებთანაა, მეშხე ყუმბილთან – 
აშხ სიკჟი  ლიხ, ჟიხი ლი, თხუმაჟი, 
სკრლ ლი ჰენგრი კეჰშალ. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

თხუმი ლარე (იხ. ჟიბე ლარე – ხაჩეში) 
თხუმჲ ნაკრ – სათიბები (მესტია). ჰაწვალდის სა-

თიბების თავში, ვაკე სათიბები. ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

თხუმრ – ტყე (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, სამანქანო გზის (ნაჭკორას) ქვემოთ, 
საძოვარ ილრის აღმ., დასახლ. ჩრდ.-და-

სავლ., ყანების თავზე. ნიგვზებიცაა და მუხნა-

რიც.  სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 
წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

თხუმშ (2) – სათიბი (ფხოტრერი) ს. ფხოტრერის 
დასავლ., სათიბ ლეგმერა-ს ჩრდილოეთით 
(ლეგმერასა და თხუმშს ჰყოფს ტყე). სათა-

ვე(-ური). „ალ ლაროლრე სათავე ლი ი ეჯღა“. 
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ეგნატე ამჲზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლ. წევ-

რი, ს. ეცერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
თხურ  –  ? (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 

ს.ს., 1973. 
თხელში ტიბრა (ხევი (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის და-

სავლ., მდ. ენგურის მარჯვ. შენაკადი, საძოვარ 
თხველშ-თან. ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 
43 წ., მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

თხელშ  – საძოვარი (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის და-

სავლ., ენგურის მარჯვ. მხარეზე. ნასახლარი 
არის. ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., 
მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

თხელშ – სათიბი (ზაგარი) მდ. ნის  მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ ლიმუნდის ჩრდ.-აღმ. გული-

ძე ალექსის ძე ჩხეტიანი, 37 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თხელშ (2) – ტყე, საძოვარი (სოლი). ს. სოლის 
ჩრდ., ფოთლოვანი ტყით. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

თხერლ – კლდე (ცალდაში) ტიბერის ხეობის  
მარცხ. კალთაზე, ქაშნრს ლაჩახხარ ჯიხვე-

ბის. მის წინაა ლამჟნაკ / /  ლაღუნრი. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თხრშა მურყამ – კოშკი (ჩვიბიანი), ს. ჩვიბიან-

შია, ჩარკვიანების თემის კოშკი, შენახულია. 
თხარაანთ თემის კოშკი. ტარიელ თავადეს ძე 
ნიჟარაძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
უშგული, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

თრიგზელ – საყდარი (ზმ. ლევშერი) ჟიბე ლევ-

შერში, დაცულია. აქვს სასაფლაო. აშენებულია 
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში დავით შავრე-

შიანის მიერ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
თრიგზელი ლესგ – საძოვრები (დურაში) ს. დუ-

რაშში, ნაეკლესიარია. კ. ბენდელიანი, 1978. 
თრიგზელი ნაკ – სახნავ-საძოვარი (ზმ. ლევშერი), 

ნაეკლესიარია, ჟიბე ლევშერის თავზე, ვაკეა. გ. 
ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

თრიგძელ – საყდარი (სასაში) ს. სასაშში, კლდე 
ქიშაშ-ში. მ. ვ. ონიანი, 41 წ. მოსამსხა., ს. 
სასაში, 1974. 

თრიგძელ ქვიშაშიშ (იხ. თრიგძელ) 
თრინგზელ  – ნასაყდრალი (ხეშკილი), ს. ხეშკილ-

შია, დანგრეული. ლ. მ. ფილფანი, 74 წ., ლენ-

ჯერი, 1973. 
თრინგზელ  – სასაფლაო (მესტია). 

თრინგზელ  (7) – საყდარი (ლანჩვალი,მაცხვარი-

ში, იელი, ჰადიში), ნასაყდრალი (ჟაბეში, ხეშ-

კილი), სასაფლაო (მესტია), ლანჩვალშია, მთა-

ვარანგელოზის სახელობის საყდარი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

თრინგზელ ლმზრ  – ტყე (იელი), ს. იელის 
სამხ.-დასავლ. გზაზეა, ცხირ ლადსგთანაა. რ. 
ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1972.VII. 
თრინგზელი ლაშდვიღ – სასაფლაო (ჟაბეში) მდ. 

მულხურას მარჯვ. კალთაზე, საძოვარ მბეშში, 
საეკლესიარ თრინგზელის სასაფლაო. მუსა 
იასონის ძე კახიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თრინგზელი ლაშდღირ – სასაფლაო (მაცხვარი-

ში). თრინგზელის საყდრის სასაფლაოები. 
ასაფლავებენ მხოლოდ კვანჭიანები და გირ-

გვლიანები. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატალის 
ს.ს., 1973. 

თრიძელ ქიშშიშ (იხ. თრიგძელ) 
თრხინი – ყანა (ღვებრა), ს. ღვებრას დასახლება-

შია, სახლებს შორის ქვემო მხარეში. ალექსან-

დრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ. პენს., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
თრგზელ – საყდარი (მუწვდი) ს. მუწვდიში, 

სვიფში. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 
თრნგზელ (6) – საყდარი (ლახირი, იელი, ლაშ-

თხვერი, სიდიანარი, კვანჭიანარი, ჩვაბიანი). ს. 
ლახირის ჩრდ., ტყის ზემოთ დგას ეკლესია. 
მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექეტმბე-

რი. 
თრნგზელი ლაშთხირ – სასაფლაო (ჩვაბიანი), 

ს. ჩვაბიანშია, დასახლების დასავლ. მხარეში, 
ეკლესია თრინგზელთან. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის  
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თგილრ – საძოვრები (ჰეშკილი) ს. ჰეშკილის და-

სახლების ქვემოთ. მ. დ. ფილფანი, 87 წ., ლენ-

ჯერი. 1973. 
თზ ლჭმლრ – სათიბები (დავბერი) ს. დავბე-

რის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. თა-

ზი მარგველანი დაღუპულა (მარხილს მოუტ-

ნევია) და იქიდან ტოპონიმიც. ნოდარ პლატო-

ნის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

თმბირ – საცხოვრებელი (ქვ. სგურიში), ს. ჩბე 
სგურიშშია, ჩრდ.-აღმ.. ვაკე ადგილია, ხილნა-
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რია. თმბი ჩხეტიანის (გარდაცვლილია) კუთ-

ვნილი მამული. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავი-

ძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრეუბლი, ს. ყრ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

თმბირე მურყამ – ნაკოშკარი (ქვ. კალაში), სო-

ფელშია, ქვემო ნაწილი მთელია, ჩრდ. მხარის 
კედელი – ჩამონგრეული. თამბი მურღლია-

ნისაა. „თამბიანთ კოშკი“. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თმბირედგი (იხ. თმბირ) 
თმზშა მურყამ – კოშკი  (მურყმელი). ს. მურყმე-

ლის ცენტრში დგას კარგად დაცული კოშკი 
ვახტანგ ჭელიძისა. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშ-

ვილი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 2971 წ. 
ივლისი. 

თნდვიშ ლრე – ტყე (ლახამულა), ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, კკელანშ ნენჩას დასაწყისში (ჩუბე 
ძგიდს) ტყეში იყო სათიბი ძივაშერ (ჭკადუა). 
ამჟამად წიწვნარი ტყეა. კოწი იოსეს ძე კვანჭი-

ანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
თნდიდაბ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია, თანდი 

ქურასბედიანის ყოფილი ყანა. ვ. ნ. ქურასბე-

დიანი, 35 წ., 1974. 
თრგლეზერ – ეკლესია (სკორმეთი). ს. ლამიშ 

ჭალს სამხ.-აღმ. გორაზეა ძველი ნაეკლესია-

რი. ადრე ნანგრევიღა ყოფილა, მერე შეურე-

მონტებიათ, მაგრამ ამჟამად კედლების ნაწი-

ლიღაა დარჩენილი. გორა დავაკებულია და 
სასაფლოაცაა, ჩანს ძველადაც ყოფილა. ეკლე-

სიიდან ≈ 300 მ. დაშორებით მურყვამია, სადაც 
ძველი ნაგებობის კვალი კარგად ჩანს, ქვითკი-

რის საძირკველი 30 მეტრამდე, კარგად შემო-

ნპახული, მეტრი და მეტი სიმაღლისა. ვარლამ 
გრიშას ძე კვანჭიანი, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

თრგლეშ  – ნაეკლესიარი ქედი (ზაგარი), ქედი 
ზაგრიშის გაგრძელება სამხ. არის ნაკლესიარი, 
ბზა ჩანს ნაეკლესიარზე. არის სახნავ-სათიბიც. 
სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

თრგლეშ (2) – ნაეკლესიარი (ტვიბერი) სოფლის 
აღმოსავლ., სგებნე დაბრს სამხ. (ზემოთ). 
„მთავარანგელოზისა“.მიხეილ ლემინის ძე 
ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუ-

მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თრგლეშრ – სახნავ-სათიბი (ტვიბერი), სოფლის 

სამხ.-აღმ., ნაეკლესიარი, თრგლეშის მიდა-

მოები. მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., 
კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თრხელნი – საძოვარი (დოლასვიფი) ს. 

დოლსიფს ჩრდ.-აღმ., ბექმრზაშ ნადგარს 
აღმ. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

თში ლამეზრ – სათიბ-სახნავი (ხელედი) აწოლი-

რის ძირში, ხელედშია. ილამაზ ნიკოლოზის 
ძე გაზდელიანი, 43 წ., მოსამ., 1976. 

თში ლმეზირ (იხ. თში ლმეზრ) 
თში ლჭკერილ – გზაზე შესასვ. ადგილი (ბა-

ბილი) ნალიშის მთისკენა გზაზე. ნ. ბ. ქურას-

ბედიანი, 33 წ., 1974. 
თში ლჭკერილ – საძოვარი (ლექვსირი) 

ლთქველის ტერიტორიაზე, შესასვენბელი 
მთიდან ჩამომსვლელთავის. ჯ. რ. მეშველიანი, 
50 წ., 1974. 

თში ლჭკერილ – შესასვენებელი ადგილი (მე-

ლურა) მთა ნლიშისკენა გზაზე. ისვენებენ და 
თშს ჭრიან (საგზალს მიირთმევენ). ვ. მ. მუსე-

ლიანი, 57 წ., 1974. 
თში ლჭკერილ – შესასვენებელი ადგილი 

(ყვედრეში) ს. ყვედრეშიდან მთისკენ მიმავალ 
გზაზე. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

თში ლჭკერილ (5) – ვაკობი (გულიდა), შესას-

ვენებელი (ბაბილი, ლექვსირი, ყვედრეში, მე-

ლურა) ს. გულიდში, ტყეშია პატარა ვაკობი. თ. 
ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

თშლაჯაბ – გორაკი (იფრარი). ს. იფრარის ჩრდ.-
ით, წიწვნარი ტყის ზემოთ, პატარა ზეგანიანი 
გორაკია, იგრგვლივ  სათიბები. ალბათ ქალები 
ძველად იქ მიდიოდნენ, აცხობდნენ 
ლემზრრს და იდბაშალხ (იმზრხ). მხოლოდ 
ქალები. გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., 
პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

თშმჯბლ – საძოვარი არცხელი) ს. არცხელის 
სახმ.-დასავლ., მულხურას მარცხ. მხარეზე. სა-

თიბი იყოო ადრე. ფერდობის – ერხ ტიბის 
ძირშია. თშმჯბლ „ყველმოხარშული“ (კნი-

ნობითში). ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 
წ., მოსამ ს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

თსავიშ ნმგემი ღრ – ღარი (ხაიში) მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარეზე, ბრყნრე ღრშ თავზე, 
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ხაიშიდან ჭუბერისკენ დაახლ. 2 კმ. დაშორე-

ბით. კლდეებიცაა, ციცაბო კალთებით. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტო-

ბარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 
თსაი დაბრ – სათიბები (შყალერი) მთა მხე-

რის აღმ.-ით, ვაკეა. თსავ გირგვლიანის ყო-

ფილი სათიბები. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
თსალ ლახულდრ – სათიბი (ბოგრეში) ს. 

ბოგრეშის სამხ.-აღმ. ენგურის მარჯვ. კალთა-

ზე, შერეული ტყით, შიგადაშიგ სათიბები. 
თა გულბანის სათიბები ყოფილა. იასონ 
მურზას ძე კორძაია, 75 წ., პენს.,წ იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

თსარე ნაქორ – ნასახლარი (ლაბსყალდი). ლაბ-

სყალდშ თრგლეზერ-ის (ეკლესიის) ჩრდი-

ლოეთით ყოფილა თსა გუგუსიანის ნასახ-

ლარი, ამჟამად არავინ ცხოვრობს. ნანგრევები-

ღაა. „თსა(აანთ) ნასახლარი“. შიო თავას ძე 
გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ცხუმა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
თსაშერ – უბანი (კახურა), კახურაშია, ლიპარ-

ტელიანების საგვ. ერთ-ერთი თემი. ჯ. ა. ლი-

პარტელიანი, 37 წ., 1974. 
თსაშერლ – უბანი (დ. ლენტეხი). ლენტეხში 

მცხოვრები ლიპარტელიანების საგვარეულოს 
ერთ-ერთი უბანი. ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., 
მოსამსახ., 1974. 

თრსლშ – ყანა (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის დასახლების 
დასავლ. ვაკე რელიეფით. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თრნგზლ – საყდარი (იფრარი), ს. იფრარშია, 
სიფში დგას პატარა საყდარი მთავარანგე-

ლოზისა, შიგნით არაფერია ხატის მაგვარი. 
აქვს მოხატულობა. გემა ანდრიას ძე მარგვლი-

ანი, 61 წ., პენს., კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

თალიერუ – ყანა (დოლი) ს. დოლის სამხ.-აღმ., 
მდ. დოლრას მარჯვნივ. ყრმ პეტრე ძე უშ-

ხვანი, 54 წ., მეტყევე, ს. დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

თარაძელრე – სათიბი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნ-

დერში, საიდანაა არ იცის თვარაძე ამჟამად, 
მათ მახსოვრობაში არ ცხოვრობდა.  

თეთელედიშ – ყანა (ლესხანი), ლესხანშია, ღე-

ლეს გვერდითაა, დაფერდებული. ჯ. ა. ჩანქსე-

ლიანი, 26 წ., 1974. 

თეთელედიში ლარე – სათიბი (ლესხანი), ლეს-

ხანშია, ყანა თეთელედის ქვემო მხარე. ჯ. ა. 
ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

თეთელრ – კლდე (ზარდლაში) წანრლას ხეო-

ბის ბოლოში, ყარაშის მეორე მხარეზე, მზიანი 
მხარე (ლამჟხნ). კლდე თეთრი ფერისა. პავ-

ლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წგ, პენს., მულა-

ხის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სქეტემბერი. 
თეთნაშრ – საცხოვრისი (ბეჩო), ს. ბაგდანრს 

ესაზღვრება სამხრეთიდან, ცხოვრობს ერთი 
ოჯახი – რაჟდენ ფანგანი. დგას ერთი ქვითკი-

რის (თეთრად თეთრი) სახლი, ჩამოუდის წის-

ქვილების წყალი. წყლის სახელწოდების მი-

ხედვით – თეთნე ლიც „თეთრი წყალი“. ქიშ-

ვარდი იოსების ძე წერედიანი, 49 წ., კოლმე-

ურნე, ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

თეთნე ბაჩრ – მთის სათიბი (ლახირი), ს. ლახი-

რის ჩრდ. ალპური ზონაა, სათიბებია. ქვების 
გროვაა, საქონელი ვერ ადის. მადონა ადიგოს 
ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თეთნე მჰ (იხ. ჩუბე მჰ) 
თეთნე ოლ – მყინვარი (მესტია). ავთანდილ ან-

დრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის 
რ-ნი, 1972. IX. 

თეთნე-მეშხე ლალყრ ქაშნ – ბილიკი (ზარ-

დლაში) წანერლას ხეობის ბოლოში ქედის-

კენ, კლდეების თეთნე და მეშხეს ბილიკი 
კლდეზე, ხშირად წოლელა უნდა წახვიდე, 
ადგილებია ჯიხვების სამყოფი, დასაწოლი. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მ 
ულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
თეთნშ  – ტყე (მურყმელი) ს. მურყმელის სამხ.-

დასავლ. არყნარი ტყე, დამრეცი. ნუცა ანტო-

ნის ას. ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 
თეთნშ (2) – სათიბი (მესტია) აეროპორტის აღმ., 

მესტია ჭალს მარცხ. მხარეზე. იყოფა:  ჟიბე 
თეთნშ, ჩუბე თეთნშ, გალდ ტიბის 
მარცხ. მხარეზე. ავთანდილ ანდრიას ძე რატი-

ანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 
თეთნშიშ დაბრ – ყანა (ნაშთქოლი), ს. თეთ-

ნაშრ-ში მდებარე სახნავ-სათესი ადგილები. 
ქიშვარდი იოსების ძე წერედიანი, 49 წ., კოლ-

მეურნე, ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
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თეთნშიშ ლიც – შენაკადი (ნაშთქოლი) ს. 
თეთნაშრს მოედინება თეთნე ლიც / /  
გულ ჭალ-ს შენაკადი წისქვილებისთვის. 
წყლის მიხედვით. ქიშვარდი იოსების ძე წერე-

დიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

თეთნში შუკრ – გზა (მესტია) მესტია ჭალს 
მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის აღმ. ლეჟ და 
ლექ თეთნშის გამყოფი. თედორე ტარა-

სის ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
თეთნში ცხეკრ – ტყე, საძოვრები (მესტია) მე-

სტია ჭალს მარჯვ. მხარეზე, აეროპორტის 
აღმ. მხარე. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

თეთნშირ – სათიბები (მესტია) აეროპორტის 
აღმ., იყოფა ლეჟ და ლექ თეთნშ-ად. თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 
თეთნლდ – მწვერვალი (ზარდლაში), ლჯრა. 

ს. მულახის აღმ., მწვერვალი (იხ. 1 :  100 000). 
4852. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-0ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
თეთნლდ – მწვერვალი ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ. 

გულადი სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., მო-

სამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
თეთნლდ ღრ – ღარი (ჟაბეში) მდ. წანრლას 

მარცხ. მხარეზე, სგებნე თეთნლდის და-

სავლ. კედლის მშრალი ღარი, ბლომადაა ქვის 
ჩამონაშალი. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსა მს., მულახის ს.ს., მესტის რ-ნი, 1971 წ. 

სექტემბერი. 
თეთლაშ – კლდე (მესტია). 
თეთლრ – კლდე (ჟაბეში), მთა წანერისკეკნ: ა 

სანადირო კლდე, თეთნლდის ჩრდ.-დასავლ. 
პყერშსა და თოთს შორის. ალაგ-ალაგ თოვ-

ლია შემორჩენილი ზაფხულობით. 
თეთლრ „თეთრიანები“. ივანე ბედის ძე 
კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

თენთე კოჯრ (2) – კლდე (უშხვანარი, ხაჩეში) ს. 
უშხანრ-ს ჩრდ.-აღმ., ხალმის მარჯვენა 
მხარე ჰარეტის ზეგანამდე, კლდე თეთრი ფე-

რის, გარშემო შერეული ტყით. გრამიტონ ბე-

სარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმეურნე, ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

თენთე კოჯრ (2) – კლდეები. მარადთოვლიანი 
კლდეები ლლას მხარეზე. რ. ა. ჩანქსელიანი, 
27 წ., 1974. 

თეშა – უბანი (ჭველიერი), მუკბანიანების საგვ. 
ერთ-ერთი შტო ქვედა ჭველიერში. შ. ვ. ლი-

პარტელიანი, 36 წ., 1974. 
თლედ – ყანა, სათიბები (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 

აღმოსავლ., ჟიბე ნაწლამსა და ღარლრს შო-

რის მდებარეობს, მის ქვემოთ სამარხილო გზა 
გადის. ვაკე, შიშველი რელიეფით. ჟორა მუსას 
ძე კახიანი, 31 წ., მოსამს., 1971 წ. სექტემბერი. 

თრილდშ (2) – ყანა, ღელე ლეხვდარეში) ს. 
ლევდარეშის ჩრდ.-აღმ. გ. გ. გაზდელიანი, 
28 წ., 1974. 

 
 
ი 

 

იბრშერ – უბანი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახა-

მულას ს.ს., 1973. 
იბრშ ნაკრა – სათიბი (ხევრა) ერას დასავლ. 

ელლრას მარცხ. კალთაზე, იბრ ჭკადუას 
ნაკარვები. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 
1973. 

იდგანშ – ყანა (ტვებიში) ს. ტებიშის ბოლოს, 
დგას ფერმა კოლმ.-ისა, ჭოდლიერის (სახნავი) 
მარჯვნივ. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 
62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

იდგნრ – ყანა (იფხი), იფხშია, დამრეცი რელიე-

ფით. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 
იდლიან – სოფელი (ხშ. ს.ს.). ხაიშის ს.ს.-ში  შემა-

ვალი, მდ. ენგურის მარვენა ხეობის კალთაზე 
მდებარე სოფელი. მისი საშუალო სიმაღლე 850 
მ-მდეა ზღვის დონიდან. სოფელი ვრცელია. 
იყოფა ნენზიშ ნაკად და ტობშ ნაკად;  მათ 
ჰყოფს პატარა ღელე – ნენზიშ ნაკიშ ტიბრა.  
არის 8-წლიანი საშ. სკოლა, კოლმეურნეობა და 
ტყის წარმოებაც. იცის კარგი ხილი – ვაშლი, 
მსხალი, ნიგოზი, ზღმარტლი, ტყემალი, ყურ-

ძენი (ადესა, ფრანგულა)... პირველი მოსახლე 
ყოფილან თობეშერ (ქობალიები ლახამული-

დან?). მდ. ენგურის მარჯვენა მხარე. გივი მო-

სეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ.  
იდლიანშ ბოგ – ხიდი (იდლიანი). მდ. ენგურზე 
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გადებულია რკინის ხიდი, სამანქანო. გივი მო-

სეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ. ს. იდიანი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 

იდლიანშ თრგლეზერ (იხ. თრგლეზერ) 
იელი – სოფელი (ფარ. ს.ს.) მდ. ენგურის მარჯვ. 

კალთის ტერასაზე. რეჯიბ ვარლამის ძე ხვიბ-

ლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. ივ-

ლისი. 
იელიდშ – გორა (კიჩხულდშ), ს. კიჩხლდშის 

აღმ. დასაწყისი, გზის ზემოთ (თოთელეშიდან 
მომავალი გზის), თხეროლშის დასავლ. გო-

რაკია, ლცხტ;  ადრე იელობის საკულტო 
იყო. პატარა მინდორივითაა, ირგვლივ წიწვნა-

რი (იხ. შავი ნაწერი! ). თემრაზ ვიბლიანის ძე 
ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი,  1969 წ. ნოემბერი. 

ივნ მახრობელ (იხ. ივნ ათმცეველ) 
იზრმშ – საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ენგუ-

რის ხეობის მარცხ. კალთაზეა. ვახტანგ გრამი-

ტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
ითილ – გორა (ზესხო) ს. ზესხოს აღმ. მთაზე. იყო 

ანძის მაგვარი, საჩვენებელი ნიშანი. 
ითინ – მწვერვალი (დავბერი) ს. დავბერის სამხ., 

მდ. ენგურის მარცხ. კალთის ერთ-ერთი 
მწვერვალი. საძოვარ ყელრის თავზე. აშენე-

ბულია ქვის კოშკის მაგვარი, თვალსაჩინოები-

სათვის. სიმაღლე 2840 მ. ზღ. დონიდან. კარგი 
სახედია იქიდან. ყველა მხარე ჩანს. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წნ.,  მოსამსახ., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ითლზნი – ყანა (ლახამულა) საცხოვრის 
ნოდშის ჩრდ.-დასავლ, სათიბ ლაკჩრის ზე-

მოთ, ნაჭკრას ქვემოთ. ნასახლარია ყარამან 
ჭკადუასი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ითლზნიშ ცხეკ – ტყე (ლახამულა) საცხოვრის 
ნოდშსა და საცხოვრის ერხვშს შორის. მუხ-

ნარი ტყე, ყანა ითლზნის ზემოთ. გელა ფუ-

თუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ითნილ – გორაკი(იფრარი) ს. იფრარის ჩრდ.-ით, 
წიწვნარი ტყის ზემოთ, ქვნა ღალას გვერდით. 
სახედია იქიდან. გვერდები ითიბება, ყველა-

ფერი ჩანს, რასაც თვალი გასწვდება. გემა ან-

დრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, 
კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ითნრ – საძოვარი (იფხი) მთა ჰარეტში, საკულტო 
ადგილი, დგას ჰარტი თრნგზელ (სამლოც-

ველო, დგას კოშკურა ქვებით). კ. შ. გვიჩიანი, 
66 წ., ლატალი, 1973. 

ითოლ მოლ – საძოვარი (ბაბილი) მდ. ჩოლშურას 
მარცხ. კალთაზე. ქურასბედიანი ითოლას 
მზითვად მისცეს და დარჩა მისი სახელი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ითლ – საძოვარი (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ., საძოვარ ქურდ ნალგნის ზემოთ, ქედ-

ზე ≈ 1 კმ. ზემოთ. ვლადი ბათოს ძე მჭედლია-

ნი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ილგმა – ყანა (ლაშთხვერი) დასახლების ქვემოთ, 
ვაკე ადგილია. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვა-

ნი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 
ილდნშა მურყამ – კოშკი (ლაშთხვერი), ეჩხნ 

ტაფშია, თავმონგრეულია, ილდანების საგვა-

რეულოსია. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 

ილიშ დაბ – საძოვარი (ხევრა), ერაშია, ილია 
ჭკადუას ყოფილი ყანა.  ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლა-

ხამულას ს.ს., 1973. 
ილიშ ლარა – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის სამხ.-

აღმ., სათიბ ჟნიშშია. გადრანი ილიას ყოფი-

ლი სათიბი. გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 
50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ილშ ლალან (იხ. ილშ ნალან) 
ილშ ნალან – ტყე (შგედი) ს. შგედიდან აღმ. 

ლმზრილიდან ყაჩლშ ტიბამდე სამარ-

ხილო გზა. ამჟამადაცაა. ილა ფიფიას მიერ გა-

კეთებული. ადგილმრეწველობის გამგე ყოფი-

ლა. ჰქონია სახერხი, ამჟამად არაა. შუშანა 
ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., კოლმ., პედაგო-

გი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბე-

რი. 
ილ მოლ – ყანები (ლაღარვაში). ილა ტვილდია-

ნის სახელობის ყანები ს. ლაღარვაშში. გ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 1976. 
იმინდრ – სათიბები (ქვ. ჭველიერი) ცხენისწყლის 

მარცხენა მხარეზე, იყოფა ჟიბე და ჩუბე 
იმინდრ-ად. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

იმრე ლაროლ – სათიბი (ლახამი), ს. ლახამშია, ჟი-

ბე ლახამის შუაში, დავაკებაა, სათიბია. იმა ან-

სიანის (უფროსი ოჯახისა) ყოფილი ადგილი. 
ნინა მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

იმრე{ შ}  დაბრ – საცხოვრისი (ლახამი) ს. ლახა-
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მის, ჟიბე ლახამშია, შუა ადგილას, დავაკებაა, 
სახნავ–სათესებით, ბაღ-ვენახებით. იმა ანსია-

ნის შთამომავალნი ცხოვრობენ. ნინა მახათას 
ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
იმრეშ ლაროლ (იხ. იმრე ლაროლ) 
ინასარულ – სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის აღმ. 

მთაში.  
ინგური (г. Ингури) – მწვერვალი (მსტ.) მწ. ვახუშ-

ტისა და უნამუსოს გადასასვლელს შორის. სი-

მაღლე – 4200 მ. ზ.დ.  
ინდიკვ ნაკრავრ (იხ. ბერდგოლნი) 
ინდიკომოლ – საძოვარი მდ. ჩოლშურას  მარცხ. 

მხარეზე, ლიპარტელიანი ინდიკოს ყოფილი 
ყანა. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ინდიკეშ ნაკრა – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ინიშ – სახნავი (მელე), ს. მელეშია, დამრეცი. 
ინმოლ – სათიბი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 

ჭალს მარცხ. კალთაზე. ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ.  

ინმოლრ (იხ. ინმოლ) 
ინუშა მურყამ – ნაკოშკარი (ხალდე), ს. ალდე-

შია, ჩოფლიანების საგვარეულოს კოშკი. ზუ-

რაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ინშიშ ლასფლარ – სასაფლაო (იფარი), ნაეკლე-

სიარ ინშ-შია, ჩეჩენრე ლასდგომში. დგას 
იფანი, ს. ზაგრის სამხ.-დასავლ. მახამეთ პეტ-

რეს ძე დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ინშიშ ნაკ (იხ. ინშ – ზაგარი) 
ინშრ (იხ. ინშ ზაგარი) 
ინშ  – სერი (ფარი) 
ინშ – საძოვარი (თავრარი) ს. თავრარსა და ნასოფ-

ლარ ლშხრშს შორის. საკულტო ყოფილა, 
ლცხტ ლი.  უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელია-

ნი, 32 წ. კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის 
ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ინშ – საძოვარი (ლაშხრაში) ნასახლარ ლშხრშის 
სამხ.-აღმ., საძოვარ ბადიორის გაგრძელებაა 
ჩრდ.-ით საკულტოა (ლცხტ ლი). ნაეკლესია-

რია. წმ. იენის სახელობისო (მოსავლის – ფეტ-

ვის? ღმერთის სახელობის). ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 54 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ინშ – საძოვარი (ფარი) ს. ზაგრის სამხ.-დასავლ. 

გორაა შიშველი, სათიბ დაბერის ჩრდ.-აღმ. ჩე-

ჩენრე ლასდგომია.  მახამეთ პეტრეს ძე დევ-

დარიანი, 49 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ინშ (5) – ნაეკლესიარი (ლამხერი) ს. ზაგრთან 
გორაზე, ჩეჩენრე ლასდგომთან. ნაეკლესიარია. 
დგას იფნის ხე და ირგვლივ სასაფლაოა. მახა-

მეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ინშ (იხ. ენშრ – ზაგარი) 
იორდანე მოლ (იხ. ორდანე მოლ) 
იოსელინშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლაღამი), ს. 

ლაღამშია, ნახევარი კოშკია, შუაზეა გაპობი-

ლი. ერთი ნახევარი მთელია. იოსელიანების 
საგვარეულოსი ყოფილა. ამჟამად არ ცხოვრო-

ბენ. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-
ნი, 1972. VIII. 

ირიშა მოლ – ყანა (ხელედი), ხელედშია, გაზდე-

ლიანი ირის სახელობის ყანა. ილამაზ ნიკო-

ლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 
1976. 

ირიშერ – უბანი (ხელედი), ხელედშია, ძუღარეშის 
ერთ-ერთი კუთხე, გაზდელიანების საგვარეუ-

ლო. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 
წ., მოსამსახურე, 1976. 

იროდ  მურყამ – კოშკი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
კარგად შემონახული, გიგანების საგვარეულო-

სი. ამჟამად იროდი გიგანის კუთვნილებაა. 
სემლარ  დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ირღულდ – საძოვარი  (მესტია), ლექ ლახუშია. 

ზამირა დათიკოს ას. მარგიანი, 18 წ., საშ. სკო-

ლადამთავრებული, დ. მესტია, 1972 წ. VIII. 
ირღულდ (2) – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 

ჭალს მარცხ. კალთაზე, ტყიანია. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 წ. 

ირთრ – კლდე (ცალდაში). წანრლას მარცხ. 
კალთის კლდე, თეთნალს ჩრდ.-აღმ., ნივა-

ლური ზონაა. მყინვარიცაა და კლდეებიც. პავ-

ლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ირთრ – კლდე. ტიბერის ხეობის მარცხ. კალ-

თის კლდე. შიშველი კლდეა და ქვემოთ შგე-

რიანია (მთის). პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ისგილდ – საძოვარი (მურყმელი) ს. მურყმელის 
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სამხ-აღმ., ქიშერის მარცხ. მხარეზე. ფერდო-

ბია მაღალი. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 
26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
ისგლერ (იხ. ისგლრ) 
ისგლიდ (იხ. ისგილდ) 
ისგლრ – საძოვარი (ხე) ს. ეს ჩრდ.-დასავლ. სა-

ძოვარ ქმერის ზემოთ, ფიჭვნარი ტყით. ნასო 
დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., კოლმ. თავ-რე,, 
ს. ე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ისგულდაშ / /  ვისგილდაშ – საძოვარი, ფერმის ეზო 
(ფარი), მდებარეობს სოფლის ბოლოში, მწირი 
და ხრიოკი ადგილია. ადრე აქ ყანა ჰქონიათ, 
მაგრამ ცუდი მოსავალი მოდიოდა და საძოვ-

რად აქციეს. „ისგულდაში“ ნიშნავს „შუალას“. 
პირველად ამ ადგილს, ალბათ, „ვისგულდაში“ 
ერქვა, რაც „მაჟალოეთს“ ნიშნავს და მართლაც, 
საძოვრის კიდეში ახლაც დგას დიდი მაჟალო. 
შემდგეში კი სახელს ფონეტიკური ცვლილება 
განუცდია და ახლა გვხვდება ფორმით „ის-

გულდაშ“. 
ისგლდ (იხ. ისგლდ) – სათიბი (მესტია) აერო-

პორტის ჩრდ.-აღმ. ჩამოუდის ზრგში ტიბ. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 
1972. 

ისგშ ზენ – საძოვარი (თოთან) მდ. ენგურის მარ-

ცხენა მხარეზე, სამანქანო გზის ქვემოთ, თო-

თანს აქეთ ხაიშისკენ. გაიოზ თათსავის ძე ჭკა-

დუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ისგლდ – გზა, სათიბი (მესტია) მესტია ჭალს 
მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. სათიბ 
ზრგშიდან ჩრდ. სათიბიც არის გზის ბოლოს. 
ზარგში ტვიბ ჩამოუდის. ავთანდილ ანდრიას 
ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

ისგლდაშიშ თარგლეზერ – ნაეკლესიარი (ფარ. 
ს.ს.). ს. ფარიდან ღეშდერის გზაზე, ნახევარი 
კმ-ის მანძილზე მუხის ქვეშ ახლაც შეინიშნება 
ნანგრევები. ეკლესია თლილი კირქვით ყოფი-

ლა აგებული. ამჟამად შემონახულია სვეტები. 
წარწერებს და სხვა რამეს არ მოუღწევია. „ის-

გულდაშიშ თარგლეზერ“ – „ისგულდაშის 
მთავარანგელოზი“. გიორგი ნარსავიძე, 86 წ., 
1965. 

ისგლდაშიშ ჯიჰრა – მუხა (ფარ. ს.ს.). „ისგულდა-

შის თარგლეზერის“ ნანგრევების თავზე. ტო-

ტები გაუშლია უზარმაზარ მუხას, რომლის 

სიმაღლე 18-19 მ-ს აღწევს. მუხა ეკლესიის და-

ნგრევის შემდეგაა ამოსული. გიორგი ნარსავი-

ძე, 86 წ., 1965. 
ისგლდშ – საძოვარი (ფარი) ს. ფარის ჩრდ.-და-

სავლ. საძოვარ ლატბას ზემოთ. ვაშლოვანია, 
ფერმაა. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოსამსახ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ისგნდერ – საძოვარ-სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 

სამხ., ეკლესია მაცხრის ზემოთ – სამხ.-და-

სავლ. ფერდობია. გარშემო ტყეა შერეული. 
ტიბრას მარჯვ. კალთაზე. ივანე ბედის ძე კა-

ხიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1071 წ. სექტემბერი. 

ისკალ –ტყე (სვიფი). ს. სიფის სამხ., საძოვარ 
ლლების სამხ. შერ ეული ტყეაა (ნაძვნარიც). 
პატარა მდელოცაა, ძველი მონადირეები იქ 
იხდიდნენ გიორგობის დღესასწაულს (ლი-

გერგის). ნახევარი კალოს ოდენააო – ისგ-კალ. 
შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს. ს. თავ-
რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ისკალდ (იხ. სკალდ – ხელედი) 
ისკანჩუ – საძოვარი (კახურა) ს. კახურას ჩრდ.-და-

სავლ., ლასკადურას მ არცხ. მხარეზე. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ, 1974. 

ისკ-ლეწფარ – გზა (თეკალი) თეკალის სამხ. მთის-

კენა გზაზე, წიფლნარი, შუა გზაა. ი. გ. გარდა-

ფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 
ისკრიშ ლამარშ – საყდარი (ისკრ) სოფლის ცენ-

ტრში, ბრბოლის ეკლესიის ადგილი. ადრე სა-

საფლაოც ყოფილა. „წმ. მარიამისა“. აკაკი ფა-

ცის ძე აფრასიძე, 27 წ., სტუდენტი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ისკრ – სოფელი (ეც. ს.ს.), დასახლებული უბანი ს. 
ეცერში. დასავლ. ესაზღვრება ს. ფხოტრერ, აღმ. 
– უღალ, ჩრდ.-სამხ. – ბრშ, სამხ. –სამანქანო 
გზა. არის საშ. სკოლა, ს. საბჭო, კოლმეურნეო-

ბის გამგეობა, ფოსტა, კლუბი. 41 კომლია. ცენ-

ტრალურიაო და ამიტომ (ნენსგაჩუ ლი ი ეჯღა 
ხაშხა ისკრ – ისგლისგა ლი) (?). ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტისი რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ისკშ – სათიბები (ჭველიერი) ს. ჭველიერის მთა-

ში. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 
ისლამიშ დაბ – ყანა (ქვ. ვედი), საცხოვრის ჟიბე 

ვედშია, ჭყიბთანაა სამხ.-დასავლ. ისლამ ჭკა-

დუასი (ნაკშ ისლამ) ყოფილა. უმარ როზანის 
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ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ისმშ ბჩ – ლოდი (ლეწფერი), ს. ლეწფერშია, და-

სახლების ზეომთ. არყის გამოხდის დროს ისმა 
სუბელიანის დასაჯდომი ქვა. ჭედშია (საძო-

ვარი). იანსონ სოზარის ძე სუბელიანი, 60 წ., 
ტყისმცველი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
17.9.1970 წ.  

ისპენდიკ – ვაკობი (ჯორკვარი) იფარსა და 
ჯორკრს შორის, მდ. ენგურის მარჯვენა მხა-

რეზე, სამანქანო გზის ორივე მხარეზე. ვაკე 
ადგილია გრძელი, ზოგან ნიგვზნარია, ზოგან 
ღუმრრ. ისპენდიკ „კირისმაგვარი ქვა, რომ-

ლესაც წვავნენ და კირად იყენებენ“. პარმენ გი-

ორგის ძე ჭკადუა, 77 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ისპენდიკიშ ზენ (იხ. ისპენდიკ) 
ისრრიშ ღრ – ღელე, სათიბი (კურხვაიში) ნაკრას 

მარჯვ. მხარეზე, ს. კურხშშია, სათიბ 
სგიმლდრის ჩრდ. არსენა სიმონის ძე გვარა-

მიანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ისკი ლრა – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
ვინმე ისაკის ყოფილი სათიბი, დასახლ. ზე-

მოთ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 
ისყი მლქორშ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშსა და 

ლეჟ ლახს შორის, ისყ გულბანის სათიბი. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ისნდერ – სათიბი (ხელედი), ხელედშია, დაშხი-

რის  მარჯვ. მხარეზე. ისლდერ > ისნდერ ? 
ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

იფარ (იხ. იფრ) 
იფდერ – სათიბები (სპარდიში) მესტია ჭალს 

მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ.-აღმ. იფნა-

რი არაა, თხმელა – კი. იფის კუნძებიღაა და-

რჩნილი. ეკუთვნის:  რატიანებს, ფალიანებს, 
ნაკანებს, ჩართოლანებს, ჯაფარიძეებს. ავთან-

დილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, 
მესტიის რ-ნი, 1972:  

იფდრილი (იხ. იფდერ) 
იფიშ – ყანა (ლაშხრერი) სიფს ზემოთ, ყოფილა 

დიდი იფანი (ლჯრა), სახელიც აქედანააო. 
„იფნისა“. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
იფნდაბარ – ყანები (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, 

იფნა არ დგას. ადრე ტყეები ყოფილა.  
იფრიერ – სახნავ-საძოვარი (მაზერი) სოფლის სკო-

ლის ზემოთ, ლატობას ჩრდ. ფლორის მიხედ-

ვით. ჯულაბ გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., 
პენსიონერი, ს. მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

იფრიშ თხუმ – საძოვრები (იფარი) ს. იფარიდან ს. 
ერა (ელრა)-სკენ მიმავალ გზაზე, სოფლის 
ბოლო – ეკლესია ქრისდე იფრიშამდე. ვაკესა-

ვითაა, საძოვარი, ხილნარი – პანტა ვაშლი, 
მსხალი. სეითბე უმარის ძე ჭკადუა (სურუძე), 
66 წ, მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულას ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი,  
15.11.70 წ. 

იფრიშ ტიბ (იხ. ტიბ – იფარი) 
იფრლ – სოფელი, მდებარეობს ამაღლებულ ად-

გილზე და მთელი დღის განმავლობაში მზის  
გულსაა მიშვერილი. ზაფხულში სიცხეა აუტა-

ნელი. სახელწოდება წარმომდგარია ზმნისაგან 
„იფრლ“ ე. ი. „უკვე ხმება“, „გახმობამდეა მი-

სული“. ზედმეტი სიცხისაგან აქ თითქმის გა-

ხრიოკებულია ადგილი. ძალიან ღარიბია მცე-

ნარეული საფარით. მართებული სახელია. 
თემურყან რაჟდენის ძე დადვანი, 97 წ., 1965 წ. 
17 აგვისტო. 

იფრლ – სოფელი (კალა) მდ ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე, სამანქანო გზიდან 1 კმ. დაშორებით. 
დგას 1 კოშკი ბესლშა მურყამ. ეკლესია 
თრნგზელ. ცხოვრობენ მარგველანები, და-

დვანები, პირველები, აველიანები, გასვიანები, 
ხარძიანები. თესენ კარტოფილს, მანშს, 
ჭმინს. ითესებოდა:  კვეცენ-მჭ ანუ 
ნამჟღროშ, ლფხ, მაწრან, ხულუგ. იფი არაა. 
სიმაღლე ზღვის დონიდან 2050 მ. გემა ანდრი-

ას ძე მარგველანი, 61 წ., პენს., ს. იფრარი, კა-

ლას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
იფსელნი – ტყე (ნაცული) ს. ნაცულში, ფოთლო-

ვანი. 
იფხ – სოფელი (ლატ. ს.ს.). ლატალის ს.ს.-ში შემა-

ვალი სოფელი. ცენტრიდან ჩრდ.-დასავლ. 
გვარები:  გიჩინრ, ნანსყნრ. იყოფა სამხუ-

ბებად:  ჯარშა – გვიჩიანების საგვარეულო სა-

ძმო, გიჭინშა – გვიჩიანების საგვარეულო 
საძმო, ოტაშა – ნანსყანების საგვარეულო სა-

ძმო. კონსტანტინე შავარდენის ძე გვიჩიანი, 66 
წ., პენს., იფხი, 1973. 

იფხალდ – დასახლებული უბანი (წანაში). ს. წანაშშია 
(ქვემოში). ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  116 

იფხალდრ – ყანები (წანაში), ს. წანაშშია, მდ. ხე-

ლედულას მარჯვ. მხარეზე. იფხალდის ყანე-

ბი. ნანული გელას ასული ლიპარტელიანი, 27 
წ., მოსამსხა., ს. წანაში, ხელედის ს.ს., ლენტე-

ხის  
რ-ნი, 1974. 

იფრ – სოფელი (ლხმ. ს.ს.), მდებარეობს მდ. ენგუ-

რის მარცხენა მხარეზე, მდ. ერშ ტიბსა და 
იფრიშ ტიბს შორის. ვაკე ადგილია, ხილნარი 
– ვაშლი, მსხალი, ნიგოზი, ვენახი. 8 ოჯახია, 
ლახამულას ს.ს.-ში შედის. დასავლეთის მხრი-

დან წიფლნარი ტყეა. იყოფა ჩუბე იფრ-ად და 
ჟიბე იფრ-ი. არის ეკლესია – ქრისდე იფრიშ – 
ორი ხატით. სეითბე უმარის ძე ჭკადუა (სუ-

რუძე), 66 წ., მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

იფრ – ყანა (მახაში) ჩიხარეშის ს.ს., ს. მახაში. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

იფრ – ყანები (მაცხვარიში) ს. მაცხვარიშის ჩრდ. 
ახალი მოსახლეობა. იფნარი ამჟამად არაა. გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

იფრ (2) – სოფელი (იფრ. ს.ს.), იფარის ს.ს.-ში შე-

მავალი სოფელი მდ. კლა ჭალს მარცხ. კალ-

თის ტერასაზე. ცხოვრობენ პირველრ, 
გულბნრ, ი ხაჭნრ, ხვიტნ (1 ოჯახი). 
დგას ჯგრგ-ისეკლესია. ვიცითო გიორგობის 
თვე. არის წიგნებიც და ხატებიც, თასები, ყან-

წები ვერცხლის. იდგა იფი დიდი, მგარამ 
ჩამოხმა და ამჟამად სკოლის ეზოა. საერთოდ 
იფები არის. ლუკა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. ნაკ-იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
იყოფა ორად:  ჟიბე ლაკა, ჩუბე ლაკა. ფიქლებიანია, 

განსაკუთრებით ზემო მხარეში, ტყესთან. 
რიდა ბესის ასული ფირცხელანი, 55 წ., 
დიასახლისი, მესტიის რ-ნი. 1972, IX 

იშმგიშა მურყამ – კოშკი (ქვ. მურშკელი). ს. ქვე-

მო მურშკელშია დაცული კოშკი ქურდიანების 
საგვარეულოსი. გურამ ალექსანდრეს ძე ქურ-

დიანი, 34 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
იჩხნთე დაბრ – სათიბები (ლენტეხი) ცხენის-

წყლის მარცხნივ. 
იცხლადრ – მოედანი (ნესგუნი) ნსგუნის ცენტრა-

ლურ ნაწილში, იდგა მსხალი, რაც მოხუცების 
თავსაყრელს წარმოადგენადო. ელგუჯა ვლა-

დიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

იცხლად – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
იცხრლ – საძოვარ-სათიბი (ლეკოსანდი) ს. ლეკო-

სანდში, იცხ არის. 
იცხრლ – ყანები (ბენიერი), ს. ბენიერშია, მსხლე-

ბიანი. 
იცხრლ (3) – მთა (ლემზაგორი), ს. ლემზაგორის 

საზაფხულო მთა. იცხ („მსხალი“) არაა. 
იცხრილ – ტყე-სათიბი (ჩვაბიანი) ს.გ ჩვაბიანის 

დასახლების სამხ.-დასავლ., სამანქანო გზის 
ქვემოთ, გი ლრლს ზემოთ. მსხლები დგას, 
არის წიწვნარი ტყეც. არჩილ დავითის ძე გიგა-

ნი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი/  1971 წ. სექტემ-

ბერი. 
იცხნდერ – სათიბ-საძოვარი (სოლი), ს. სოლშია, 

დასხალების სამხ.-აღმ., სამანქანო გზის ქვე-

მოთ. მსხლები ცოტაა შემორჩენილი. იყო  
ბლომადო. რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მო-

სამსახ., მესტია, 1972 წ. სექტემბერი. 
იცხნდერ (2) – სათიბ-საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშ-

თხვერი) ჭალს მარჯვ. მხარეზე, მსხალნარე-

ვია. ფერმის ნაგებობებია. ვახტანგ გრამიტო-

ნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
იცხნდრი ფელტ – ფერდობი (კაერი) ს. კაერის 

სამხ. სამანქანო გზის ქვემოთ. დ. გ. მერლანი, 
23 წ., ლენჯერი, 1973. 

იწ – სათიბი (ღობი) ს. ღობში. 
იწ (2) – სათიბი (მელე) ს. მელეს აღმ. წყლის მარცხ. 

ჩიხარეშის საზღვართან. იყოფა ჟიბე და ჩუბე 
იწ-ად.  

იან მახრობელ – ეკლესია (იელი), ს. იელიშია, ას-

კარდის უბანში. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

იანე მურყამ – კოშკი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 
ივანე ავალიანისა. მანი ლევანის ასული პირ-

ველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  
იანე გიმიშ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-

აღმ., ტყის ზემოთ. ივანე კახიანის სათიბი. ჭი-

ჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
იანე ლჯიხ – საძოვარი (ყარიში), ს. ყარიშშია, 

ლიპარტელიანი ივანეს ყოფილი შემონაკოდი. 
ლიჯხი „შემოკოდვა, კანის შემოცლა“. დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

იანი მოლ – საძოვარი მდ. ჩოლშურას მარცხ. მე-

შველიანი ივანეს ყოფილი ყანა. ჯ. რ. მეშველი-

ანი, 50 წ., 1974. 
იანოშა მოლარ – სახნავი (ტვიბი) ს. ტვიბში, ივანე 
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ზურაბიანის ნაახოვარი. ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 
1978. 

იან მოლულდ – საძოვარი (ბაბილი) ლებოჩიკის 
დასხალების სამხ. ქურასბედიანი ივანეს ყოფი-

ლი საძოვარი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ილშირ – სათიბ-საძოვარი (ლეხთაგი), ლეხ-

თაგშია, ფუშყვერის მარცხ. მხარეზე, სამანქანო 
გზის ზემოთ. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 
45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ინ ათმცეელ – ეკლესია (ლახირი). ს. ლახირსი 
დასახლების აღმ. ეკლესია. მადონა ადიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ინდეგიშ – ტყე-ბუჩქნარი (ჩაჟაში) მდ. ქვიშირის 

მარჯვენა მხარეზე, არყნარი ბუჩქებით. საძო-

ვარიცაა, შგერიანი ადგილიც. ინდეგ (საკ. 
სახ.). პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსა-

ხურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ინდეგიში სიკ – სერი (ჩაჟაში) მდ. ქვიშირის 

მარჯვ. კალთაზე, ტყე-საძოვარ ინდეგიშ-ის 
სერი. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსა-

ხურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ინი ლრა – სათიბი (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-და-

სავლ., მთა შიხულდშშია, გვარი უცნობია. რ. 
ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 
1972. IX. 

ინილ მურყამ – ნაკოშკარი (მაგარდელი) ს. მა-

გარდელის დასაწყისში, გზის ზემოთ, ვინმე 
ივნილასი, გვარი უცნობია. საკ. სახელის მი-

ხედვით. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენ-

სიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ინიშა – უბანი (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშის 

ერთ-ერთი თემი სტეფლიანების საგვარეუ-

ლოდან. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატალის 
ს.ს., 1973. 

ინიშა მურყამ – ნაკოშკარი (მარცხვარიში), ს. 
მაცხვარიშში იყო, დაუნგრევიათ, ამჟამად ძი-

რიც არაა. მასზეა დაშენებული. ყოფილი 
სტეფლიანების  საგვარეულოსი. გ. გ. გირ-

გვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 
ინლ – კლდე (ლატ. ს.ს.). ლჰლა ჭალას სათა-

ვე, საჯიხვე კლდეა. გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., 
ლატალი, 1973. 

 

 
კ 

 

კა – ახოები (დურაში) ს. დურაშში, ფერდობი. კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

კა – კლდე  უშბის მარცხ. მხარეზე, შდუგრას მარ-

ჯვნივ, კლდიანი რელიეფით. კა „ფიქალი“. რო-

მანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. 
ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექ-

ტემბერი. 
კა – კლდე (უშგული) ს. უშგულის სამხ.-აღმ. წვი-

ლი ლასგვრას იქით. ფიქლებიანი კლდეა. პავ-

ლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

კა – კლდე მთა ლეფურის თავზე (ცხუმარის სამხ.). 
კლდიანია დგილია, ფიქლის კლდე. „ფიქალი“. 
შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს 
თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კა – ხევი ჭალს მარჯვ. კალთაზე, მკარა დგი, 
ტიბ ლი, სგიმ  ი ანღრი. ა. ბ. გურჩიანი,  
65  წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

კა (6) – საძოვარი (მაცხვარიში), კლდე (ცხუმარი, 
უშგული, ბეჩო), ხევი (უსგვირი), ახო (დურა-

ში) ლაჰლა ჭალას მარცხ. კალთაზე, ლეკრა 

ლი. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 
1973. 

კაბარჯ – საძოვარი (ჩაჟაში) მდ. ქვიშირის მარჯვ. 
მხარეზე, ფერმის ქვემოთა საძოვრები. ადრე 
ყანა იყო. იცის ფიქლის ქვები, ყავრის მაგიერი. 
კა-ბარჯ (?). ილია ერმლაოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსხაურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

კაბა დაბ – ყანა (მელე), ს. მელეშია.  
კაბერი{ შ}  ნამშყედ – კლდე (ფარ. ს.ს.), საძოვარი 

მთა ლალცრისა და მთა ლადეალს შორის. 
ვინმე კაბერი გადავარდნილა, გვარი არ იციან. 
მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. 
ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კაბოლნი – ტყე (ლახამულა) ენგურის მარცხ. ნა-

პირსა და სათიბ ღუმირმიყს შორის, შერეული 
ტყეა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კაბრჯილ – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის სამხ.-
დასავლ., სათიბ ჩხტერის დასავლ., სათიბ-სა-

ხნავ ლაურის ქვემოთ. ჰგავს მოყვანილობით 
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კაბრჯს – ორივე მხრიდან ტყე აკრავს ფრთე-

ბივით. კაბრჯ (ყაბრჯ < * ყა-ბრჯ < * ა-
ბარჯ(?) ა – მეგრ. ტოტი). ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი;  მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კაერ-ლექნ  – ყანა (სოლი), ს. სოლშია, დასახლე-

ბის ჩრდ.-აღმ., სამანქანო გზის ზემოთ. კაერსა 
და სოლს შორის გზის ზემოთ. რომანოზ ალ-ძე 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

კავშ ლეგგიბ – სოჭნარი (ზ. ვედი), მთა ტობარში. 
კაზაგრ – კლდე (ლახუშდი) მთა მუბსა და 

ლახშდლდს შუა, ფიქლიანი კლდე. მის 
თავზეა ცრცკოჯ. გიორგი ანდრიას ძე ფირ-

ცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 
კაზანი – მთა (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმი-

კური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ.  
კაზარმ მოლ(რ) – ყანები (ლაღარვაში), ს. ლა-

ღარვშშია, იდგა „ყაზარმა“ ჩაკვეტაძე კუკუ-

ლასიო. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 
კაზლნი – ყანები (ჰებუდი), ს. ჰებუდშია, ტიბ-

რას (სოფლის წყალი) ორივე მხარეზე, ყანებ 
დლიშ დაბრშია. ზაგამბე სამსონის ძე ფარ-

ჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კაკ – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელის სამხ., ჟიბ-

ღლის თავზე. კაკ „ნიგოზი“ – ფლორის მი-

ხედვით. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენ-

სიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კაკაშა ნალზიგ – ნასახლარები (ლაღარვაში), ს. 

ლაღარვაშში ლიპარტელიანების ნასახლარი. გ. 
ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

კაკაშერლ – უბანი (კახურა) ს. კახურაში, ლი-

პარტელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
შტო. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

კაკიჩშა მურყამ – კოშკი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანშია, 
ეჩხე ფყშია. ქონგური მონგრეული აქვს. კაკიჩა 
ხაჭვანის სახელობის. „კაკიჩაანთ თემისა“. გი-

ვი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამსახ., უშ-

გულის ს.ს.ნ, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კაკნრ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალს მარცხ. 

კალთაზე, შერეული ტყით. ვახტანგ გრამიტო-

ნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ.  
კაკნრი კოჯ – კლდე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი). 

ჭალს მარცხ. მხარის კლდე. ვახტანგ გრამი-

ტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს, 1972 წ. 
კაკოშნი – უბანი (ტიტა), ს. ტიტაშია, სახმ., კაკო 

ვიბლიანის საკრამიდამო და კოლმურნეობის 

სათიბ-სახნავი ადგილებია. ვაკე, ვაშლნარი, 
ნიგვზნარი. ეწევა მეფუტკრეობას. მდ. ჭუბრუ-

ლას მარცხ. მხარეზე. კაკოაანთ (/ /  ბაკაანთ – 
ბაკა ვიბლიანი) – ცოცხალია, ბაკა – გარდა-

ცვლილია (სახლის უფროსი). ნოდარ თებექის 
ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. ტიტა, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 
კაკო დაბრ – ყანები (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარ-

შია, ნაკარის ყანებშია. კაკო კვანჭიანის ყოფი-

ლი ყანა. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
კაკრე თხუმე ღრ – საძოვარი (ჭერი) ს. ჭერის ზე-

მოთ, ყანებს ზემოთ, მშრალი ღარია ქვემოთ. 
კლდის ქედებს შორის. ნიგვზნარია. მის თავზე 
წყაროები მოედინება, ქვემოთ იკარგებიან. ჟვა-

ნია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

კაკუშნი – ტყე (ზაგარი) მდ. ნის მარცხ. კალთა-

ზე, სათიბ ნდზარის სამხ. გაიანე ჯამეთის 
ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კაკფერ – სათიბი (ნესგუნი) ს. ლენჯერის ჩრდ.-და-

სავლ. ფუშყერის სათავის მარჯვ. მხარეზე. 
რელიეფურად მრგვალი ადგილია (კაკფ „კე-

ფასავით, მრგვალივით“, შდრ. გიჯ თავისა – 
თხუმე გიჯ). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გუ-

ლედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
კაკშა სანშ – სათიბ–სახნავი (გულიდა), ს. გული-

დაშია, აღმ., ქურასბედიანების საკუთრებაა. 
თინა ბესარიონის ასული ქურასბედიანი, 30 წ., 
მოსამსახ., ლენტეხის ს.ს., 1974. 

კაკშ ღრ – საძოვარი (ლავმიშ ჭალა) ს. 
ლამიშ ჭალს აღმ. ფერდობი, ღარია ქვე-

მოთ უფრო ღუმირ გარ ხაგ. დგას დიდი ნიგო-

ზი და მან განაპირობა სახელიც. ვარლამ გრი-

შას ძე კვანჭიანი, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
კაკნი – ყანები, გორაკი (ნაკ-იფარი) ს. იფარის ქვე-

და კიდეში, ვაკე ადგილი. ენგურის მარცხ. 
კკინდის მცენარე ხარობს, ქვემოთ მოედინება 
მჟავე წყალი. კკინდ / /  მინკ „ბლისმეაგვარი 
ხეა, იჭმევა ნაყოფი“. ლუკუა ბესის ძე გულბა-

ნი, 88 წ., პენს., ს. ნაკ-იფარი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

კაკშა მურყამ (3) – კოშკი (მურყმელი, ჟიბიანი) ს. 
მურყმელის აღმ., დაუზიანებელი კოშკი ბაჯუ 
კაკრიაშვილისა. ნასო დავითის ძე კაკრიაშვი-

ლი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
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კალ – კალო (ლელბაგი) ს. ლელბაგის დასახლების 
ქვემოთ. კოლმ. სალეწი ადგილი –კალო. ჟ. დ. 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

კალ (2) – კალო (სიდიანარი, ლელბაგი) ს. სიდია-

ნარის დასახლების ზემო ყანებშია კალო სოფ-

ლის. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
კალადშ – საძოვარი (ნასოფლ. ლაშხრაში) ნა-

სოფლ. ლშხრშის ჩრდ. საბალახო ლატრხა-

ნალის ჩრდ.-აღმ. დავაკებაა, ალპური  საძოვ-

რების დასაწყისი. დგას კარვები. ვასილ ბურ-

ნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კალამუშარე ლრა – საძოვარი (თეკალი) ს. თეკა-

ლის აღმ. ი. გ. გარდაფხაძე, 69 წ., ნ. მ. ბაბლუა-

ნი, 66 წ., 1978. 
კალაერ – ბაღი (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერში, 

დამრეცი რელიეფით. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. 
ს. მუკბანიანი, 45 წ.,  1976. 

კალე დაბარ – ყანა (მელე) ს. მელეში, ვაკე ადგილია. 
კალოდარ – უბანი (ახალშენი), ს. ახალშენის ერთს-

ერთი კუთხე, დასახლების თავში. მ. ლ. ნემსა-

ძე, 40 წ. 1974. 
კალოდილლე შურ – შურო (მაზაში). ს. მაზაშში 

შურო კალოსამაგვარი ადგილებით. კალოდ 
„პატარა კალო“. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ.,  
მუშა, 1976. 

კალოდილმორელ – მჟავე წყალი (ზ. ბავარი), ჟბე 
ბავარშია, საძოვარ კალოდილ-თანაა. შ. მ. ბენ-

დელიანი,  35 წ., 1974. 
კალპეტი ბოგ – ხიდი (თეკალი). ს. თეკალიდან მა-

მისკენ მიმავალ გზაზე, ლაშხურზე, ვიწრობ-

ზეა გადებული ხიდი. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., 
ნ. გ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

კალულდ – თავსაყრელი ადგილი (ლაბსყალდი), 
ლაბსყალდშ თრგლეზერის ძირში თავსაყრე-

ლი ადგილი, სიფის მნიშვნელობით. „პატარა 
კალო (ეზო ?)“. ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 
57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

კალულდრ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. და-

ვბერის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
პატარა ვაკე ადგილები. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კალულდრ – საძოვრები, მთა ანდრიანშია, მრგვა-

ლი, კალოსებური საძოვრებია. გიორგი ან-

დრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972. IX. 

კალულდრ – ტყე, ს. კალასა და ს. უშგულის სა-

ზღვარი, მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზე. ვაკე და 
ფერდობი ადგილით. კალულდრ „კალოები 
პატარა“. მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 
წ., მოსამსხაურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971. წ. VII. 

კალულდრ (5) – საძოვარი (ფარ. ს.ს., ლახუშდი), 
სათიბ-საძოვარი (დავბერი), ტყე (მურყმელი), 
სათიბი (ჟაბეში) მთა ცგდერის გაგრძ. სამხ.-
დასავლ. გორგის დასავლ. კალლდრ ხარ პა-

ტარ-პატარა, ლწრექი ლი. მამურზა ივანეს 
ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კალუშოლ ნაჯოგ – საძოვარი (ბაბილი) მთა ნა-

ლიშში, კალუშას საჯოგე (ლიპარტელიანია 
გვარად). ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

კალშიშ ლახ – საძოვარი მთა (ეც. ს.ს.), საძოვარი 
მთა უცრშ-ის სამხ. დგას 3 კარავი. „კალ(ა)შის 
მთა“. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
კალშიშ ტვიბ (იხ. მაქლდნი) 
კალშიშ ტიბ (2) – ხევი (გვალდერი) (იხ. 

მაქლდნი) სოფლის დასავლეთით, მთა ბეჩ-

ლადან მოედინება, კალშიშ ტიბ ჰქვია 
ლალქერი ტიბამდე ანუ მაქლდნი-მდე, 
შემდეგ ლალქერი ტიბს ან მაქლდნი-საც 
უწოდებენ. ეკუთვნის ს. კალშის მცხოვრებთ. 
ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონე-

რი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1869 წ. ოქტომ-

ბერი. 
კალშიშ შუკვ (იხ. ლანწრშ შუკვ) 
კალჩუქან – სოფლის მოედანი (ლაღამი) ს. ლაღა-

მის ცენტრში, თავშესაყარი ადგილია. გ. ი. ფა-

ლიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VIII. 

კალ ჭალ(იხ. ენგური) – მდ. ენგური, რომელიც 
ჩამოუდის ს. კალასა და მის უბნებს სამხ. 
მხრიდან. ნასო დიმიტრსი ძე გულბანი, 55 წ., 
კოლმ. თავ-რე., ს. ე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
კალშ – სოფელი (ეც. ს.ს.), იყოფა ჟიბე და ჩვაბე 

კალშ-ებად.  
კალდ – მოედანი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, ლამ-

პრობ იციან გზის ქვემო მაცხოვრებლებმა. 
თავსაყრელიცაა სოფლის. მანი ლევანის ასუ-

ლი პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., 
მე: სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
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კალდ – სათიბი, ასკარდშია, ვაკე ადგილია, 
ფრენბურთსაც თამაშობენ. რ. ვ. ხვიბლიანი,  
38 წ., კოლმ., მესტისი რ–ნი, 1972 წ. VII. 

კალდ – საძოვარი (მესტია) მესტია ჭალს მარცხ. 
მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. სა ზუგს ქვე-

მოთ. კალოს მაგვარი მინდორია. ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მე-

სტიის რ-ნი, 1972. 
კალდ – საძოვარი (ჟამუში), ს. ჟამუშის დასავლ. 

სამხ. მდ. მულხურას მარჯვ. მხარეზე. ვაკე, კა-

ლოსებური ადგილია ფერდობზე. მის მიდა-

მოებს კალდრ  ჰქვია. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კალდ (6) – საკულტო (ჭველფი), საძოვარი (ჟამუ-

ში, მესტია), სათიბი (იელი), მოედანი (ჰადიში, 
მესტია) ს. ჭველფში, თენების დღეს სალოცა-

ვად მიდიან, სათიბშია. ჯრა დგას. დ. ნ. ზუ-

რაბიანი, 57 წ., 1978. 
კალდარ – საძოვარი მთა ლემ მლში. დავაკებაა, 

საქონელიც რჩება ხოლმეო. ი. გ. გარდაფხაძე, 
62 წ.გ, ნ. გ. ბაბლლუანი, 66 წ., 1978. 

კალდარ (2) – ყანა (სასაში) ს. სასაშში, ნამოსახლა-

რებია.  
კალდრ – სათიბი  (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-

აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ჭაფვირ ხაგ.;  
ვაკე ადგილით. სოლომნ ივანეს ძე გულბანი, 
62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

კალდრ – სათიბი (ჟაბეშში – განმარტება იხ. 
კალლდრ) 

კალდრ – სათიბ-საძოვარი (ლაღამი) ს. ლაღამის 
ზემოთ, ფერდობი ვაკენარევით. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

კალდრ – საკარვე ადგილი, ლექ ლახშშია, 
ალპურ საძოვარზე. დგას კარავი. ჩათო ესტა-

ტეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 
კალდრ – საძოვარი (მურშკელი) ს. მურშკელის 

ჩრდ.-აღმ., ვაკეა კალოსებური 4 ადგილას. 
ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
კალდრ – საძოვრები ს. ჟამუშის დასახლების 

სამხ., მულხურას მარჯვ. მხარის ფერდობები. 
აქვს კალოსებური ადგილი – კალდ, რომლის 
მიდამოებს კალდრ ჰქვია. გიორგი გაბრიე-

ლის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კალდრ (7) – სათიბი (წვირმი, ჟაბეში, ბოგრეში), 
სათიბ-საძოვარი (ლაღამი), საძოვარი (მურშკე-

ლი, ლეხთაგი, ჟამუში) ს. წვირმის აღმ. ვაკე 
ადგილია, პატარა. არჩილ მელიტონის ძე ფან-

განი, 57 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კალდლ – საკულტო ადგილი (მამი), ს. მამშია, 
დავაკებაა კალოსავით. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 
1978. 

კალლდრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ 
., ჟიბე ლაბირღვის სათიბის ზემოთ – სამხ.–
დასავლ., ვაკე ადგილებია. ივანე ბედის ძე კა-

ხიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

კალრ – მთა კარვებით, სადგომი, ფუშყვერის 
მარცხ. მხარეზეა, სადგომადაა გამოყენებული, 
დგას კარვები. კალოებივით ადგილია. ელგუ-

ჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯე-

რის ს.ს., 1972. 
კალრ – გზა, საძოვარი (ლაბსყალდი) ს. ლაბ-

სყალდის სამხ. (აღმ.)  გზა მთისკენ მიმავალი, 
მინდორია (დაახლ. 2000 კვ. მ. (?)). მწყემსები 
თავს იყრიან მწყემსობის დროს, მოსაცდელი 
ადგილია. კალ „კალო“, მაგრამ კალო არაა. 
ჩანს, მინდვრის მნიშვნელობით იხმარება. 
კალრ „კალოიანი“ (?). ბასილო თავას ძე გუ-

გუსიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კალრ – საძოვარი მთა (ლახირი) ს. ლახირის 

ჩრდ.-აღმ., რშის  მარცხ. კალთზე. დავაკებაა. 
მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 239 წ., მოსამ-

სახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი . 
კალრ – ყანები (წანაში), ს. წანაშშია. ნ. გ. ლიპარ-

ტელიანი, 27 წ., 1974. 
კალრ (5) – საძოვარი (ბაიარი, ლახირი, ლაბ-

სყალდი, ნესგუნი), ყანა (წანაში), ს. ბაიარშია, 
დასახლების ზემოთ. დავაკებაა, სახნავი იყო 
ადრე. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

კალლდ  – საძოვარი (ქედანი) დასახლება ქედა-

ნის ზემოთ, ვაკე ადგილია მომცრო, სადაც 
ხორბალს აკლიხ. „პატარა კალო“. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ.,  მუშა, ს. ჭუბერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
კალლდ (2) – გზა (ლეზგარა) სათიბ ლყარალდ-

ის ჩრდ.-დასავლ., ადრე კალო ყოფილა, ამჟა-

მად გზა გადის. კალლდ „პატარა კალო“. მკა 
ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. 
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ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კალლდრ – ვაკობი (გვალდერი) წესილის აღმო-

სავლეთით, სათიბ ლშგენირს ესაზღვრება, 
პატარა კალოსოდენა, გამოყენებულია საჭირო 
მასალის დასადებად (ტყიდან მოზიდულისა, 
სანამ მიაღწევდნენ სოფლამდე ?). „პატარა კა-

ლოები“ (ეზოს მნიშვნელობით). ემუზა დავი-

თის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 196, წ. ოქტომბერი. 

კალლდრ – სათიბი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის და-

სახლ. ქვემოთ. ძველი ნაკალოებია. ჟ. დ. აბდე-

ლანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
კალლდრ – საკულტო ადგილი (თვეთნაშრ) ს. 

თეთნაშრ-ს ყოფილა სალოცავი ადგილი 
(ლალამ), სადაც ს. ბეჩოს ზედა სოფლები – 
გულ, ბაგდანრ, ნშთქოლ, ჭოხულდ და 
ტებიში – ჰლ (ელიაობა) იქ აკეთებდნენ. რე-

ლიეფის მიხედვით. ქიშვარდი იოსების ძე წე-

რედიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ს. ნაშთქოლი, ბე-

ჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
კალლდრ – ყანა (დოლი) ს. დოლში, მდ. დოლ-

რას მარჯვ. ს. დოლის აღმოსავლ., ვაკნარი ად-

გილი. რელიეფის მიხედვით, კალოები(ანი) ? 
ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ს. 
დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

კალლდრ (5) – საძოვარი (შყალერი), მთა არშ-
შია, შგერნარია, ვაკკე ადგილებია შგერებში. გ. 
რ. გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

კალლდშ – ღელე (თავრარი) ს. თავრარიდან 
დევდრანისკენა სამარხილო გზის ზემოთ, მო-

ვაკო ადგილია, სადაც წყალი მოედინება. იმავე 
სახელწოდების საზაფხულო საძოვარი მთაა, 
დგას კარვები. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელი-

ანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

კალლდშ (2) – საძოვარი მთა, ღელე (თავრარი, 
ხერხვაში) ს. თავრარის ჩრდ. წიწვნარი ტყის ზე-

მოთ. დავაკებაა, შერეული ტყით, დგას კარვები. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 196, წ. ნოემბერი. 

კამატრე ლეჭმოლ – სათიბი (ყარი), საზაფხულო 
საძოვარი მთა ხარშის სათიბებს ქვემოთ, დუ-

დელანშ ბარს სამხრეთით. სათიბებია და 
შემდეგ საძოვრებადაა გამოყენებული. კამატ 
ცინდელიანის სახელობის სათიბ-საძოვრები. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკო-

ლადამთავრებული, ს. ყრი, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის  რ-ნი, 13.9.1970 წ. 
კამატრე ჰებიშ – ნასახლარი (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას 

მარჯვ. კალთაზე, ნასოფლარ ჰებიშში, შამთიშ 
ჰებიშის ჩრდ. კამატ ცინდელიანის ყოფილი 
სამოსახლო. ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კამატრე დგი (2) – სკარმიდამო (ყარ) (იხ. 
აფრშერ), ს. ყარშია, ჩუბე ყარშია, სამანქანო 
გ.ზის მარცხ. მხარეზე, სახნავ-სათიბებით, ბაღ-
ვენახებით. ცხოვრობს დიმიტრი ნარსავიძე 
(სკოლის დირექტორი). დიმიტრის ნარსავიძის 
კუთვნილი მამული. ანდრია ბიმურზას ძე აფ-

რასიძე, 61 წ., მოსამსახურე, ს. ყარი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

კამატრე დგი (იხ. აფრშერ) – სახნავ- სათიბი (ყა-

რი) ს. ყარში – ჩუბე ყარში, სამანქანო გზის  
მარცხნივ, დავაკებული სახნავ-სათიბებით, ბა-

ღით. კამატ ცინდელიანის ყოფილი კუთვნი-

ლი საკარმიდამო (ცოცხალი არაა). ანდრია ბი-

მურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., მოსამსახურე, ს. ყა-

რი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ. 
კამი ტიბ – ხევი (უსგვირი), კა-დან იწყება, საკმა-

ოდ მოზრდილი ღელეა. ა. ბ. გურჩიანი,  
65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

კამუთიშ ლკცური – კლდე (ნაკ. ს.ს.), ნაკრის ხე-

ობის მარჯვ. მხარის  საჯიხვე კლდეები, საძ. 
მთა ჟიბე ზის ჩრდ.-დასავლ. კნჯბრ ხარ ი 
ლაჩახი. ვინმე კამუთ ცინდელიანის საჯიხვე. 
კლდე. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პე-

დაგოგი, მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
კამუთრე ჭყიბრ (იხ. ცენტრ) 
კამუთრე ჭყბრ – უბანი (ჭუბ. ს.ს.), მდ. ჭუბრუ-

ლას მარცხ. მხარე, ცენტრში, ცხოვრობს რამ-

დენიმე ოჯახი. ჭაობიანი ყოფილა ადრე, ამჟა-

მად მოსახლეობამ ამოაშრო, წყალს გზა მისცა. 
კამუთ რეზესიძის კუთვნილი მიწები. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მე-

სტიის რ+ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
კანათ – საძოვარი (ზ. მარღი) ს. ჟიბე მრღის სამხ.-

ით. საძოვარი ადგილი. სოფლის დასაწყისში. 
ადრე ხეტყის გაზიდვა იყო კანატით. გაშხა-

რის ღელემდე. ტყეს ეზიდებოდნენ ზედა მარ-

ღიდან. უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლ-

მეურნე, ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 18.9.1970 წ.  

კანკულ იცხი მოლ – საძოვარი (ახალშენი) ს. ახალ-

შენის აღმ. თხოფელიერის გზაზე. მოკაკვებუ-
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ლი მსხალი იდგაო. კანკულ „მოკაკული“. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

კანოლ – სათიბი (ლდრერ) ენგურის ჩრდ.-აღმ. 
სოფლის დასავლ. საძოვარ ნფურას აღმ. სა-

კანონმდებო ადგილი;  გადმოცემით, აქ იყ-

რიდნენო ძველად თავს რაიმე კანონის დასად-

გენად სოფლის თავკაცები. ხშირი პანტა 
მსხლებია (ლამორალ ლმრ). გერმან ბიმრუ-

ზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. აგვისტო. 
კანტორა – საცხოვრისი (ქვ. ვედი), საცხოვრებედ-

ლი ადგილი ს. ქვედა ვედში. 
კანტოროლ (2) – ნაკანტორები (დევრა) საძოვარი 

(ტიტა) (იხ. ჟაბე ტვიბ, პირველი ნაკვეთი – ყა-

რი) ჟიბე დევრის დასაწყისში, იდგა ლესპრომ-

ხოზის შენობები, ამჟამად კარავია. ტყის 
წარმოება ახლაც არის. დავაკებაა, წიწვნარია 
მეტად, სამანქანო გზის გასწვრივ. ბაქანია ამჟა-

მად მხოლოდ. სახლები დაშალეს და ამჟამად 
არ ჩანს საძირკველიც. კანტორები. გივი მუზას 
ძე სუბელიანი, 30 წ., კოლ, წევრი, ს. ყარი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ.  
კანტოროლ (იხ. ჟაბე ტვიბ – ლახამი, პირველი ნა-

კვეთი – ყარი) 
კანტორშ ბოგ (იხ. ჯჭვშ ბოგ – ქვ. ვედი) 
კანტორშ სარგლ –წყარო (ქვ. ვედი), ნაკანტორში 

მოედინება კარგი წყაროს წყალი, ედრლას 
მარჯვ. კალთაზე. ვარდან მახამეთის ძე ჭკა-

დუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

კანტორშ ღრ – საძოვარი (ტიტა) მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარეზე, ჩხტლშ ჰკედ-ის დასავ-

ლეთის ფერდობზე. წიწვნარია უფრო მეტად. 
ღარია ხის ჩამოსაყრელი კანტორამდე. ჩრდ.-
აღმ. ტიტას მიმართულებით ბევრია ანწლი. 
ნოდარ თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანი-

კი, ს. ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
9.IX.1970 წ. 

კანტორშ შუკ – გზა (ქვ. ვედი), საძოვარ რობი-

დან მიმავალი საცხენოსნო გზა ნაკარტორა-

მდე. ლეო გრიგოლის ძე  ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

კანტორლ – საოძვარი (ზესხო) ს. ზესხოში, ნაკან-

ტორალია გეოლოგების.  
კანჩაბ – ყანა (იელი), ს. იელიშია, ენგურის მარჯვ. 

კალთაზე, ნსგ უბანშია, ფერდობი ადგილია. 
იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ.,  პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

კანჩბირ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-აღმო-

სავლ. ფერდობი, ლეჟ უბნის სამხ.-აღმ. და-

სახლების ქვემოთ. დისონ გიორგის ძე გულბა-

ნი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

კანჩხბრ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბე-

რის აღმ., სამანქანო გზის ზემოთ. კლდიანი 
ადგილია. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

კარ{ } ტი ტიბ (იხ. კარეტი ტვიბ) – ხევი (ყორულ-

დაში) ს.;  ყორულდაშის აღმ.  
კარაულარ (იხ. კარალარ) – სათიბი ს. ახალშენში. 

ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 
კარაალ – ყანა (მამი) ს. მამის დასავლ. კარვები 

არაა. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
კარალარ – სათიბი (ახალშენი) ს. ახალშენის 

ჩრდ.-აღმ. ნაკარვები ყოფილა ადრე. მ. ლ. ნემ-

საძე, 40 წ., 1974. 
კარერ – სახნავ-საძოვარი დასახლ. უბან კცხის 

სამხ.-დასავლ., სახნავ ბარბლაშრ-ის დასვლ. 
(ლეკარე დგი ლი). კა „ფიქალი“. დანიელ ჩი-

ჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ., პედაგოგი, ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X  

კარერ (2) – სათიბ-საძოვარი (ფალედი, კაცხი) მდ. 
ღეშდრლას მარჯვ. რიყე, სათიბებია. ადრე სა-

ხნავიც იყოო. ფიქლიანია ქვემოთ. ს. ფალედის 
აღმ. მამრუზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., დანი-

ელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კარეტ  – გადასასვლელი (უშგული), გადასასვლე-

ლი შხარადან ლასდილში. კარეტ „გადასას-

ვლელი“. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მო-

სამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
კარეტ – გადასასვლელი ხალდეში, ს. უშგულის 

ჩრდ. მთა კარეტა (1: 100 000 მიხედვით 3525 მ. 
ზღვ. დონიდან). გადასასვლელი უშგულის 
მხრიდან ალდეს მთაში. კარეტ „გადასასვლე-

ლი“ (საერთოდ). პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 
წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

კარეტ (3) – სათიბ–საძოვარი მთა (ყორულდაში), 
ყორულდაშის აღმ. მთა. სათიბ-საძოვრები.  

კარეტ თხიმ – საძოვარი (უშგული) ს. მურყმელის 
სამხ.-დასავლ. შიშველი რელიეფით, ვაკე ადგი-

ლია ტყეში. ნუცა ანტონის ას. ნიჟარაძე, 62 წ., 
პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 
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კარეტა –მწვერვალი (მსტ., ლანტხ.), კარეტას ქედ-

ზეა, სიმაღლე – 3525 მ. ზ.დ.  
კარეტი ტიბ – ხევი (ზესხო), ს. ზესხოშია, მთა კა-

რეტიდან მოედინება.  
კარეტილ – გადასასვლელი (ახალშენი). უშგულის-

კენა გადასასვლელი. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 
კარიერ (2) – კლდე (ზმ. მარღი) ჟიბე მარღის აღმ. 

მდ. გაშღარრის ორივე მხარეზე. დაახლ. 
1800 მ. ზღ. დონიდან. კლდეა მარმარილოსი. 
უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეურნე, 
ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
18.9.1970 წ.  

კარიერ (იხ. პაპლდ) 
კარკალ { }  – საძოვარი (რცხმელური), ლაშხირის 

მარჯვ. მდელო, გამოყენებული სათიბ-საძოვ-

რად. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 
კარპატელრე ბაქან – საძოვარი (ტიტა) მდ. ჭუბრუ-

ლას მარცხ. მხარეზე, ს. ტიტადან ≈ 2,5 კმ. კარ-

პატელები მუშაობდნენ ხე-ტყეზე 1959-60 
წლებში. პატარა მინდორია, ზემოთ ადის 
ლშდა ღრ. ირგვლივ წიწვნარია. ნოდარ თე-

ბექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. ტიტა, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 

კარპნალ – სათიბები (ტვიბი) ტვიბში, მთის სათი-

ბები. კარპან „ფარდული“. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 
წ., 1978. 

კარცხნი – ყანები (არცხელი) ს. არცხელის დასახლე-

ბის ჩრდ.-დასავლ., ვაკე ადგილია, ოდნავი და-

მრეცით. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., 
პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემ-

ბერი. 
კარცხნიერ (იხ. კარცხნი) 
კარ – საძოვარი, ტყე (ფხოტრერი) ფხოტრ 

ზაგრს დასავლ. საძოვარ ჭიბრის თავზე. ფი-

ქალ ქვიანი (ჩუ იკრიხ შიშდ). ეგნატე ამზის 
ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლ., ევრი, ს. ეცერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
კარვი ნაგამ (იხ. ფიცრი კარვი ნაგამ) 
კარლ – წყარო (მურყმელი), ს. მურყმელის პირ-

დაპირ, ენგურის მარცხ. სანაპიროზე მოედინე-

ბა კარგი წყარო, ფიქალების ქვეშ. ამჟამად გა-

კეთებულია მილი. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშ-

ვილი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

კარი ლრე – სათიბი  (შკედი) ს. შგედის მთაში. 
ტყეში მრგვალი ადგილია. კარავი ამჟამად 
არაა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

კარლ – საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის სამხ., 

ენგურის მარცხ. კალთაზე. დროებითი სადგო-

მებია გაზაფხულობით, მუშრ ტიბშია. ნო-

დარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამ-

სახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
კარრ – დასახლებული უბანი (დსი) ს. დსის 

ჩრდ.-აღმ. ცენტრიდან ≈ 1 კმ. სიშორეზე. ცხოვ-

რობს 3 ოჯახი ანსიანებისა, სამხ.-აღმ.-ით მუხ-

ნარია, ჩრდ.-აღმ. მეჩხერი ვერხვნარია, 
ლეჟერიც. იესებ სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენ-

სიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.10.70 წ. 

კარრ – დასახლებული უბანი (ქედანი), ჩბე 
ქედანშია, ქვემოთ, დაფერდებული ადგილია, 
ქედნშ ტიბის განშტოებების ადგილზე 
ცხოვრობს ერთი მოსახლე – ჭკადუა მიშა გი-

ორგისა ძე. ადრე კარვები იყო საზამთროს 
თვალსაზრისით. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 
წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნო-

ემბერი. 
კარრ (3) – საძოვარი, ნაკანტორალი (ლახანი), 

უბანი (დიზი, ქვ. ქედანი) მდნ. ლანშ ტიბის  
მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო გზის ზემოთ, 
კანტორა ყოფილა ხეტყის წარმოების დროს. 
ამჟამად სკოლაა 1-3 კლასამდე. ვაკე ადგილია. 
ხილნარი – ნიგოზი, წაბლი, მსხალი, ვაშლი. 
ხრიოკი ადგილია. არსენ აზნაგების ძე ქობა-

ლია, 73 წ. პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

კასლედრა –მდინარე (წირმინდი), მდ. ხაიშურას 
მარჯვ. მთავარი შენაკადი. მოედინება მთა ჭი-

ჭე ვანის აღმ. კლდეებიდან. მოზრდილი მდი-

ნარეა. აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსა-

ხურე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
კასლეთილ (იხ. კასლეთილრ)  
კატარშ – საძოვარი (ბაბილი) მდ. ჩოლშურას მარცხ. 

კალთაზე.  ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
კატარში ბინილ – წყარო (ბიბილი), საძოვარ კატა-

რაშშია, ჩოლშურას მარცხ. კალთაზე. ნ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 33 წ., 1974. 
კატიშ ღრ – საძოვარი (ქვ. ვედი) ედრლას 

მარჯვ. კალთაზე, კატი და ივანე ჭკადუების 
სახლს ზემოთ, შქერიანი  და შერეული ტყით. 
ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
კატშა მოლრ – ყანები (ხაჩეში), ს. აჩეშშია, ლი-

პარტელიანების საგვარეულოს ყანები. რ. დ. 
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ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 
კატშერლ – უბანი (ხაჩეში) ს. ხაჩეშში, ლიპარტე-

ლიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო.  
რ. დ. ჩანქსელიანი,  27 წ., 1974. 

კატშერ – უბანი (ფაყი), ს. ფაყშია, არაშის ერთ-
ერთი თემი ლიპარტელიანების გვარისა.  
ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

კაქშერლ – უბანი (გულიდა), ს. ქვემო გულიდა-

შია, ქურასბედიანების საგვარეულო თემი.  
მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

კაჩ – სათიბ-საბალახო, ს. ხარაშშია, დამრეცი ად-

გილი. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 
კაჩ – ყანა (ზეგანი) ს. ზეგანის ლეჟ უბნის სამხ.-

აღმ. დამრეცი ყანა. დისონ გიორგის ძე გულბა-

ნი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ,. აგვისტო. 

კაჩ – ყანა (ლახამულა) ს. ლახამლ-ის ჩრდ.-აღმ., 
სათიბ სკრქ-ის ქვემოთ. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მეტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
კაჩ – ყანა (ჭელირი) ს. ჭელირის აღმ., მდ. 

დაშრის მარცხ. მხარეზე, სათიბ ლაფცხე-

ნილს აკრავს ჩრდ. მხრიდან დამრეცი (უფრო 
ამრეცი) ადგილია (კაჩშალ ლი). აკაკი სორეხის 
ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

კაჩ (5) – ყანა (ჩაჟაში) მდ. ენგურის მარჯვ. კალთა-

ზე, სამანქანო გზის ზემოთ, დამრეცი რელიე-

ფით. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამ-

სახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
კაჩალ – ყანები (მესტია), მესტიაშია. კაჩ „აღმარ-

თი“. თედორე ტარასის ძე ნაკანიმ, 64 წ., მე-

სტია, 1972. 
კაჩალარლ – სათიბი (ლეკოსანდი) ს. ლეკოსანდ-

ში, ფერდობზე. 
კაჩარ – სახნავები (ნაცული) ს. ნაცულში, ფერდო-

ბები. 
კაჩარ (2) – ყანა (ახალშენი) ს. ახალშენში, დამრეცი. 

ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 
კაჩ-დაბრ – ყანები, ბაღი (მელურა), ს. მელურაშია, 

მოფერდო ყანებია. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პე-

დაგოგი, 1974. 
კაჩ-დბ – სათიბი (ბულეში), ს. ბულეშშია, სახნავი 

იყო ადრეო. ფერდობზე. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 
1978. 

კაჩ-დბ – ყანა (მელე), ს. მელეშია, ფერდობია.  
კაჩ-დბ (3) –ყანა (ღობი) ს. ღობში, დამრეცი ყანა.  

კაჩლირ (იხ. კაჩალ) 
კაჩ-ლრე – სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის ჩრდ.-

აღმ. აღმართია, ახალშენში. ა. ქ. ნემსაძე,  
52 წ., 1981. 

კაჩ-ლრე (2) – სათიბი (შგედი) ს. შგედში, ფერდო-

ბი. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
კაჩლდირ – ყანები (ზეგანი). ს. ზეგანის სამხ. 

მდებარე დაფერდებული ყანები. დისონ გი-

ორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კაჩ-მოლდ – საძოვარი (ქვ. ჭველიერი) ს. ქვედა 
ჭველიერში, დამრეცი, მიყუდებული ახო, გარ-

შემო ტყეა. შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1874. 
კაჩნი – საძოვარი (ქვ. ლახამულა), ს. ჩვ. ლახამუ-

ლასა და ჰამაშს შორის მდებარე ფერდობი, სა-

მანქანო გზის ზემოთ, კაჩ ადგი ლი, ადის ზიგ-

ზაგა ბილიკი. დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 
წ., კოლმ., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კაჩნირ (იხ. კაჩნი) 
კაჩნიშ ლაცგევი – ბილიკი (ლახამულა). საცალ-

ფეხო ბილიკი ს. ლახამულიდან ჰამშიშ ფა-

ფალთეჟი. ზიგზაგა ბილიკია. დუშა შარდენის 
ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  
ნოემბერი. 

კაჩრა – სათიბი (ქურაში) ს. ქურშშია, სათიბ ხოშა 
ლარას აკრავს ჩრდ.-აღმ. დაფერდებულია 
(ფელტ ლი, კაჩ ლი), ირგვლივ ტყე აკრავს. 
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კაჩრა – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელში, 
თეღლდშ-ს დასავლ., ზემოთ ფერდობი ად-

გილია, დამრეცი. კაჩ „აღმართი“. ივანე ბექას 
ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდე-

ლი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
კაჩრა – ყანები (ქაშვეთი) ს. ქაშვეთის აღმ., 

ლეჟშხნის სახნავებშია. მათე ზოსმეს ძე 
ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, მე-

სტიის რ-ნი, 1972. X. 
კაჩრა (5) – სათიბი (ქურაში), ყანა (ქაშვეთი, მაგარ-

დელი,  ისკარი – იხ. კაჩრ) 
კაჩრერუ – ყანა (თავრარი) ს. თავრარის (ჩრდ.)-და-

სავლ., ლაბურგალ სიფ-ს დასავლ. მოფერდო 
ადგილია. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 
32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ნაკის ს.ს., მესტიის  
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კაჩრილ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის ჩრდ.-
აღმ. დამრეცი ადგილია. მაქსიმე დავითის ძე 
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კაკრიაშვილი, 40 ზწ., მოსამსახურე, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

კაჩრილ (3) – ყანა (ლალხორი) ს. ლალხორის 
ჩრდ.-აღმ . დამრეცი ყანები. ნინა გიორგის 
ასული გამყრელიძე, 49 წ., მოსამსახურე, ს. 
ლალხორი, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

კაჩრილ (იხ.კაჩრ – ლახუშდი) 
კაჩრილუ (იხ. კაჩ დაბ) – ყანები (ახალშენი) ს. 

ახალშენის დასავლეთით, მოვაკო ადგილი. მ. 
ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

კაჩრ (იხ. კაჩრა – მაგარდელი) 
კაჩრლრ – საძოვარი (ჩაჟაში) მდ. ქვიშირის 

მარჯვ. მხარეზე, ფერმის აღმ. გზის მიდამოე-

ბი, ოდნავ დამრეცი რელიეფით. „დაღმართია-

ნი“ (კაჩრ). ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

კაჩულედ – ყანები (ტვიბი) ს. ტვიბში. ა. ც. ზურა-

ბიანი, 20 წ., 1978. 
კაჩ-შუკ – გზა (იენაში), ს. იენაშია, სამანქანო 

გზიდან ს. ლეშგრუნისკენ – სამარხილო. ოდ-

ნავ დამრეცი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

კაჩშუკრ – გზა (მ ურშკელი) ს. მურშკელის ზე-

მოთ, სამარხილო გზა ტყეებისკენ. ფერდობის 
გზებია. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19761 
წ. სექტემბერი. 

კაჩჩუ – სათიბი (ზ. ლუჰა), ს. ჟ. ლჰაშია, ღელე 
ტიბრას მარცხ. მხარეზე. ენგურის ჩრდ.-ით. 
დაფერდებულია (ფელტ ლი გმიდ). სიმონ 
თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., ფარის  ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კაჩხნ – ტყე (მურშკელი) ს.  მურშკელის დასახ-

ლების ფერდობის ჯუჯა მუხნარი ტყე, ჩრდ.-
აღმ. მხარეზე. გურამ ალექსანდრეს ძე ქურდი-

ანი, 34 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი 1971 წ,. სექტემბერი. 

კაჩ ლიც –ღელე (ხარაში), ს. ხარაშშია, საბალახო 
კაჩ-შია, პატარა ღელეა, სასმელად ვარგა. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1874. 

კაჩ შუკ – გზა (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის დასახლე-

ბის  ჩრდ.-ით  მდ. მუხრასკენ. დამრეცი სა-

მარხილო გზა. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კაჩრ – სათიბი (კიჩხულდაში) ყოფილ საცხოვრის 
ჩუბარრის სამხ.-დასავლ., სათიბ რობს აკრავს 

ჩრდ.-დასავლ., ფელტრ დგი ლი. სამსონ 
სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კაჩრ – სათიბი (უშხვანარი) ს. ახალშენსა და ს. 
უშხანრს შორის, დაღმართი რელიეფით, 
პანტა მსხლებით. კაჩ „აღმართი“. რელიეფის 
მიხედვით. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიცია-

ნი, 63 წ., კოლმეურნე, ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

კაჩრ – სათიბ-საძოვარი (იელი), ჩუბე უბანშია, 
ფერდობი ადგილებია. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

კაჩრ – სათიბ-სახნავ-საძოვარი (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის დასახლების აღმ. მხარეზე, და-

მრეცი ადგილია. შამში ნესტორის ძე გაბლია-

ნი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

კაჩრ – საძოვარი (იფხი), იფხშია, აღმართები. ე. ი. 
ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 

კაჩრ – ყანა (ისკარი) მდ. დაშრის აღმ. მხარე, მო-

ფერდო ადგილია, ყანა გერჰნირს აკრავს აღმ. 
მხრიდან. „აღმართები“. ფუჩე ფუჩეს ძე გერლია-

ნი, 87 წგ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. X. 

კაჩრ – ყანა (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის ჩრდ.-აღმ მხარე-

ში, ეკლესია ლამარიაშის ქვემოთ, დამრეცი. 
კაჩ „აღმართი“. ჯემალ ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 
წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

კაჩრ – ყანა (ცალდაში), ს. ცალდშშია, დასახლე-

ბის ქვემოთ.  ჭიჭიკო ბითეს ძე ზურებიანი, 83 
წ., პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

კაჩრ – ყანები (ლახუშდი) ს. ლაშუხდის დასახლე-

ბის ჩრდ.-აღმ. მდებარე ყანები, დაფერდებუ-

ლია. რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., დია-

სახლისი, მესტია, 1972. IX. 
კაჩრ – ხილნარი (ლექვსირი) ს. ზემო ლექვსირშია, 

ადრე სასიმინდე ყანები იყო. ამჟამად კოლმ. 
ხილნარია, ფერდობია. კაჩ „აღმართი“ (შდრ.  
მეგრ. ე-კ-ე, დ-კ-ე). კ. ე. ფურელიანი, 34 წ., 
1974. 

კაჩრ (11) – ყანა (დავბერი, ჟიბიანი, ცალდაში, ლა-

ხუშდი, ისკარი, თავრარი), ხილნარი (ზ. ლექ-

ვსირი), სათიბ-საძოვარი (იელი, ზარდლაში, 
იფხი, კიჩხულდაში, უშხვანარი) ს. დავბერის 
აღმ., დამრეცი ადგილი. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მე-
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სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კაჩრიშ დაბრ – ყანა (ქვ. ლახამულა) ჩვ. ლახმლ-

ის ჩრდ.-აღმ., ყანა გუგჩნის აკრავს დასავლ. 
მხრიდან სამანქანო გზის ქვემოთ. მის ზემოთ 
კაჩნია ჰამშ ესაზღვრება. გელა ფუთუს ძე ჭკა-

დუა,  64 წ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი . 
კაჩლრ – ყანა (ქურაში), ს. ქურაშშია, სათიბ 

ქალდს აკრავს აღმ. მხრიდან., მდ. დაშარის 
მარჯვ. კალთაზე, ტასლერიშ შუკს ზემოთ – 
ჩრდ.-აღმ. დაფერდებული რელიეფით. ილა-

რიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
კაჩრი – სათიბი (ბულეში) ს. ბულეშში, დამრეც-

ზეა ხილნარი. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
კაჩრი ცხეკ – ტყე (ბულეში) ს. ბულეშში, ფოთ-

ლოვნია. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
კაჩ დაბ (იხ. კაჩრილუ)  ყანა (ახალშენი) ს. ახალ-

შენში. დამრეცი რელიეფით. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 
1981. 

კაჩლდ – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-დასავლ., 
ყანა ქრისდეშსა და გგბრის ტყე სშორის. და-

ფერდებული ადგილია კჩლდ ღრის ქვე-

მოთ. კაჩ „შვეულად დახრილი, აღმართი“. რო-

ბინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კაჩლდ (2) –  სათიბი (უშხვანარი), ბალის ზეგან-

ზეა, სათიბებს – ლებნისა და კრტილრს შო-

რის. კაჩლდ „მოაღმართო“. რელიეფის მი-

ხედვით. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 
63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს .ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

კაჩლდრ – სათიბები (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., 
საძოვარ ლატფრის ჩრდ.-დასალვ. მხარე. კაჩ 
დგი ლი. გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 
წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კაჩლდრ – სათიბები (ჟ. კალაშ) სოფლის ჩრდ.-
დასავლ., ყანა ჟიბღლირ-ს ჩრდ. ფერდი, და-

ღმართი რელიეფით. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კაჩლდრ (3) – საძოვრები (ჩვაბიანი) სათიბი, (ზა-

გარი, ზ. კალაში) მდ. მულხურას მარჯვ. მხა-

რეზე, ფერდობებია, მბეშში, ჩაბიანის პირ-

დაპირ – ჩრდ. გოგუცა შოთას ას. მარგიანი, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, მულახის ს .ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კაჩლდშ – ყანა (იელი), ს. იელიშია, ენგურის 

მარჯვ. კალთაზე. აცის უბანია, ყანებია. იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
1972  VII. 

კაციალშა – უბანი (ნანარი), ს. ნანარშია, ქურასბე-

დიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი შტიო. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

კაციალშა ერმინე ლჭემა – სათიბი (ბაბილი) სა-

თიბ უმჩშში, ქურასბედიანების. ნ. ბ. ქურას-

ბედიანი, 33 წ., 1974. 
კაციალშერ – უბანი (ბაბილი)  ს. ბაბილში, ქურას-

ბედიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი თემი. ნ. 
ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

კაცოლშა – უბანი (ლეხვდარეში), ს. ლეხვდარშია, 
გაზდელიანების საგვარეულო თემის ერთ-ერ-

თი შტო. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 
კაცოლშა დაბ – ნაყანარი (ყარიში), ს. ყარიშშია, ყო-

ფილი ყანა მეშველიანების გვარისა. დ. ი. ლი-

პარტელიანი, 33 წ., 1974. 
კაცოლშერ – უბანი (შ. ბავარი), ს. ნესკ ბავარის 

გაზდელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
თემი. ს. ლ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

კაცოლშერლ – უბანი (ლესემა), ს. ლესემაში შემა-

ვალი გაზდელიანების ერთ-ერთი საგვარეუ-

ლო თემი. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 
კაცრშ – სათიბი, ტყე (ნასახლ. სგობული) ნასახ-

ლარ სგობულ-ში, ლექ სგობულ-ის სამხ. 
ტყეში. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ,., ს. იენაში, 1973. 

კაცხრ – სათიბ-საძოვრი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., 
მდ. წანრლას მარცხ კალთაზე, სათიბ ჯიჰერ-

სა და საძოვარ მჰრსა შორის, ვიწროა, კონუ-

სისებური – კონუსიანი. ივანე ბედის ძე კახია-

ნი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

კაცშა მოლ(რ) – ყანები (რცხმელური), ს. ლაღ-

ვარვაშშია, ლიპარტელიანების შტოს კუთვნი-

ლი ყანები.  გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 
კახაშერ – საძოვარი (მელურა), ს. მელურაშია, შე-

ფერდებულია. ამჟამად გუგავებისაა. კახაანთ, 
თუ ვინ? – არ ახსოვთ. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., 
პედაგოგი, 1974. 

კახბერშა – უბანი (ლეხთაგი), ლეხთაგშია, ხერგია-

ნების საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო. კოშკი 
(?). კახბერ „კახაბერ“. თედორე ტარასის ძე ნა-

კანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
კახბერშა მურყამ – კოშკი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანშია, 

ამხე ფყში, კარგად შენახულია. კახბერ ნიჟა-

რაძისა. „კახბერაანთ კოშკი“. გივი ერისტოს ძე 
რატიანი, 33 წ., მოსამსახ., უშგულის ს.ს., მე-
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სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კახლედ – ბუჩქნარი, ყანა (მელურა), ს. მელურაშია, 

შეფერდებული ადგილით. კახ „გამოფიტუ-

ლის მნიშვნელობით“, ქა ლუკხე ესერ ლი 
„გამოფიტულიაო“. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., 1974. 

კახრიშ ლეჩჰერ – ტყე (თავრარი) ს. თავრარის აღმ. 
ყანა თავრნირის აღმ. მდებარე მუხნარი ტყე. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. 
ბრიგადირი, ნაკის ს.ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

კახრ ზაგრ – ტყე, ზეგანი (დ. მესტია), მესტიაშია, 
ტურბაზის აღმ., საზღვარი მესტია-მულახისა. 
ზეგანია ტყიანი. მალთეთ (თემი?). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. 

კახრ მაზაბ –  წყარო (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის აღმ., მჰშის ყანაში მოედინება 
სათიბ-სახნავ კახრ-თან. სამსონ სვინჩილდის 
ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კახრ მჰ –  სეზონური ტბა (დ. მესტია), კახრშია, 
რელიეფურად ჩავრადნილია, გაზაფხულო-

ბით დგება ტბა 200-300 კვ. მ. ტურბაზის აღმ. 
კახრ-ში სახნავები (კახრ >  კახრ). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ.მესტიის რ-ნი, 1972. 

კახრდაბრ – ყანები (დ. მესტია), კახრშია, სახნა-

ვი მიწები ტურბაზის აღმ. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

კახრრ –  საძოვარი, ტყე (კაცხი) კცხის ჩრდ.-და-

სავლ., საძოვარ ცშ-ის ჩრდ.-აღმ. ტყიანია, მე-

ტად წიფლნარი. დავაკებაცაა პატარა, გორაკე-

ბიც – ოღრო-ჩოღრო რელიეფით. საპნის კახრ 
(?). ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ., ს. 
ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კახრშ – ტყე (ჭოხულდი, ნაშთქოლი) მდ. დოლ-

რას მარჯვ. მხარე, ტყე ლშლიდ-ს ქვემოთ. 
ეკუთვნის ს. ნშთქოლსა და ჭოხულდს. გრა-

მიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წგ., კოლ-

მეურნე, ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

კახრშ (2) –  სათიბი (მაზერი), ს. მაზერის მშრალი 
ღელე სახრის მარჯვნივ ღელემდე, ქვემოდან 
აკრავს სათიბი ბასყშ. ქვიანია, გვერდითი 
ფერდობები ფიქალიანი ქვით – „ლბჩ დგი, 
მეკარ დგი ხარ“. რელიეფის გამო (?) – კახრ 
„ხრიოკი“ ? რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 
62 წ., კოლმ., ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

კახრშიშ ცხეკ – ტყე (უშხვანარი), მდ. დოლრას  

მარჯვენა მხარე, კლდიანი ტყის მასივით, სა-

თიბ კახრშ-ს (ს. ტებიში) სამხ. გრამიტონ ბე-

სარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვა-

ნარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემ-

ბერი. 
კახრშუკ – გზა (დ. მესტია). ტურბაზიდან მიმა-

ვალი გზა, ახალი ტურბაზისაკენა და მულახი-

საკენა სამანქანო გზა. თედორე ტარასის ძე ნა-

კანი, 64 წ,., მესტიის რ-ნი, 1972. 
კახრშ შუკ – გზა (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდს. 

თოთელეშისკენ. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბ-

ლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკი სს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

კახრ ლრიელ – სათიბი (იელი) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, ბარქშილრს ქვემოთ. იონა ვისიბის 
ძე სამსიანი, 7. წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

კახრლდ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ,. VIII. 

კახრლდ სგიმ –მჟავე წყალი (ლაღამი).დ. ს. გვარ-

ლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ,. VIII. 
კახურ – სათიბი (მუწვდი) ს. მუწვდიში, ვაკე ად-

გილია. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 
კახშინ – სათიბ-საძოვარი (დ. მესტია), მესტიაშია, 

მულხურას მარცხ. შგედში, არის პატარა სახნა-

ვიც, პანტა მსხლებით. თედორე ტარასის ძე ნა-

კანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
კახშინი –უბანი (დ. მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
კახშირ (იხ. კახშინ) 
კახლდ – გზა (ღვებალდი) ს.ს. სიფისა და 

ღებალდის მთისკენ მიმავალი გზების შესაყ-

რელი. ვარლამ ილოს ძე გერლიანი, 34 წ., 
კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

კახრ – სათიბი. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., 
ს. ლაღამი, 1972 წ. VIII. 

კახრ – სათიბ-სახნავი (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის აღმ., კახრშ შუკ-ის ჩრდ. სა-

მსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კახრ – საძოვარი (ხოსრარი) ყანა ჩუბე ღოშგერის 
დასავლ., მდ. ღეშდრლას მარცხ. კალთაზე. 
სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კახრ – სახნავები, ტყე შერეული (მესტია), მესტია 
ჭალსა და მულხურას შორისაა, ტურბაზის 
აღმ. დგება სეზონურად ტბა 200 მ2-მდე. თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 
კახრ – ტყე (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., ეკ-
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ლესია ჯგრგ წიფრიშის აღმ. ფიჭვნარი 
(გგიბ). ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 
წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  
ოქტომბერი. 

კახრ – ტყე, საძოვარი (ღვებრა) ს. ღვებრას და-

სავლ. შერეული ტყეა, ვაკე ადგილია. სიმონ 
ბექას ძე მიბჩუანი, 87 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კახრ (7) – სოფელი (ლნტხ. რ.), სათიბ-სახნავი 
(კიჩხულდაში, დ. მესტია, ლაღამი), ტყე, საძო-

ვარი (ხოსრარი, ღვებრა, ჰებუდი), ლენტეხის 
რაიონის ერთ-ერთი სოფელი. მდებარეობს მდ. 
ჩოლშურას მარჯვენა კალთაზე, დაბა ლენტე-

ხის ჩრდ. ტერასული ტიპის რელიეფზე. ჯე-

მალ ანტონის ძე ლიპარტელიანი, 37 წ, მოსამ-

სახურე, ს. კახურა, 1974. 
კახრ-ზაგრ –ტყე (ღვებრა) ს. ღვებრას დასავლ. 

ქედი, მესტიისკენა სამარხილო გზაზე. სიმონ 
ბექას ძე მიჩბუანი, 87 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კაჰდილაშრ – საძოვრები (ფალედი) მდ. 
ღეშდრლას მარჯვ. კალთაზე, სათიბ 
ლაზრალდის სამხ.-დასავლ. მამურზა ივანეს 
ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კაჰდილშ – ტყე (ფარ. ს.ს.) ჯგრგ ზაგრიშის 
ჩრდ., სათიბ ჯოლერის ჩრდ.-აღმ. კარგი წიფ-

ლნარი ტყეა. იქ დარჩენია ვიღაცას კაჰდაო (ნა-

ჯახი). ჩიჩო მეზას ძე წულუკიანი, 63 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კა (იხ. ტობრიშ კა) 
კალდრიშ ლესგ – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 

30 წ., ლახამულა, 1973. 
კალდრ – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 

კალთაზე, საძ. მთა ქურას ზემოთ, კალდრ 
ხარხ. კა „კალო“ („პატარა ვაკე, კალოსებუ-

რი“). კოწი იოსეს ძე  კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კაშ ლმელგმულ – საძოვარი (ზ. ვედი) მთა ტო-

ბარში, კა-ს ჩრდ.-დასავლ. ვალიკო ნესტორის 
ძე ჭკადუა, 55 წ., მეატყევე, ს. ზედა ვედი, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
კაშ ჭყიბრ – საძოვარი (ზ. ვედი) მთა ტობარში, 

ტობრიშ კაუ-ს ჭანჭრობიანი ადგილი. ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

კაერ – სოფელი (ლნჯ. ს.ს.), ლენჯერის  ს.ს.-ში შე-

მავალი სოფელი, 7 კომლისაგან,  მერლანები 

არიან მხოლოდ. ტერასაა, სამანქანო გზის ზე-

მოთ. დაზმირ გელას ძე მერლანი, 23 წ., კოლ-

მეურნე, ს. კაერი, ლენჯერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1973. 

კაერი ფელტ – ფერდობი (კაერი) ს. კაერის სამხ. 
დასახლების ქვემოთ, სამანქანო გზამდე. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

კაშ დაბ = საძოვარი (ნანგვლი) ს. ნანგლის ჩრდ.-
დასავლ., ნყანარია, ვაკე ადგილი. კაი (მეგრე-

ლი) ქარდავას გაუტეხია და დარჩენილა მისი 
სახელიც. მოუხნავს ყამირი მიწა პატრონის ნე-

ბართვით (კვანჭიანების) და ნაყოფი წაუღია. 
სახელიც მისი შერჩენილა. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ.  

კალდ – ვაკობი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახა-

მულას ს.ს., 1973. 
კალდრიშ ლესგრ – საძოვარი, ტყე (ხევრა). ვ. მ. 

ჭკადუა, 32 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 
კალდრიშ ტიბილდ – ხევი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 

32 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 
კალდრ – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 

ლახამულას ს.ს., 1973. 
კედერ – საძოვარი (ფარ. ს.ს.) ს. ფარის აღმ. ზეგანი 

(ქედი, გორა), სალოცავი ადგილი ღუმრრ-
ამდე. კედერ (კედრ ?). შალვა ფილოვანის ძე 
ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კედერიშ კოჯრ – კლდე (კაცხი) კცხის ჩრდ.-აღმ., 
სიფის სამხ.-აღმ. ტიბრას მარცხნივ. შალვა 
ფილოვანის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწავლე, ფა-

რის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კედრლათექშ შუკვ (იხ. კედრლშ შუკვ) 
კედრლშ შუკ – გზა (ისკარი). ს. ისკარის დასახ-

ლების თავზე გადის სამარხილო გზა დასახლ. 
უბან ფხოტრერისკენ. „მდ. კედრულას (მდე) 
შუკა (გზა)“. ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კეზნი – ყანა (ლეზგარა) საძოვარ ჩხრშტნის 
ჩრდ., სოფლისკენ. მიხეილ ლემინის ძე ქალ-

დანი, 45 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის  რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კეკეშ ნამოლ – საძოვრები, ტყე (ზაგარი) ს. ზაგრის 

აღმ., მდ. ნისკენ, ბაშ ზაგრის აღმ. ტყეცაა 
და ყაფრ ი ლიხ. გულიძე ალექსის ძე ჩხეტია-

ნი, 37 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

კეკე მოლრ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ვინმე კე-
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კეს ახო (ყოფილი). ნ. გ. ლიპარტელიანი,  
27 წ., 1974. 

კეკ დაბლ – ყანა (მახაში) ს. მახაშში. რ. მ. ჭელი-

ძე, 1976. 
კელაშნი – სათიბი  (კიჩხულდაში) დასახლ. თო-

თელეშის ჩრდ., ნენწელის აღმ. ტყიანია – ჯიჰ-

რა, ცხიმრა... შერეული. თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კელდრ – ხრიოკი (ცალანარი) სამანქანო გზის 
ჩრდ., მდ. კედრლას დასავლეთ. სოფ. ცა-

ლანრ-ს დასაწყისადმე. ხრიოკი ადგილია. 
კელ-დრ (კელ – გამოუყენებელ ადგილს ვეძა-

ხითო). აკაკი ნესტორის ძე ჩვარკვიანი, 45 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. X. 

კელერ – სათიბი (ტვებიში) ს. მაზერის თავზე, სგი-

მერის ზემოთ, ყოფ. ოთარ დადეჩქელიანის 
კუთვნილება. რომანოზ სიმონის ძე არღვლია-

ნი, 62 წნ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
კელლდრ – საძოვარი  (იელი), ს. იელიშია, ენგუ-

რის მარჯვ. მხარეზე, აცის ზემოთ. სამარხილო 
გზის ზემოთ. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

კელდარ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშში. 
კემეთურ – ყანა (სასაში) ლაშხირის მარჯვ. მხარე-

ზე. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 
კემეთურალ – სათიბი (ლუჯი) ს. ლუჯში. 
კერალ – ყანა (ქვ. ჭველიერი) ს. ქვედა ჭველიერში, 

ფიქალნარევია, ქვიანი. კა „ფიქალი“. ფ. ი. მუკ-

ბანიანი, 27 წ., 1974. 
კერბულაშ – სათიბი (შკედი), ს. შკედშია, ვაკეა. ჟ. ს. 

ონინი, 34 წ., 1976. 
კერბულაშ – ყანა (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში. 
კერბულაში დაბარ (იხ. კერბულაშ) 
კერილ – სათიბი  (ზ. ლახამულა) ჟ. ლახმლ-ში, 

ნაჭკრას ქვემოთ,  ყანა ჯედიშის დასავლ. ად-

რე სახნავი იყოო. ზემო მხარე ფართოა, ქვემო – 
წვრილი (სკრ). კოწი იოსეს ძვე კვანჭიანი, 55 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 

კერი – სათიბი (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერში. 
გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი,  
45 წ., 1976. 

კერკნი – სათიბი (ბარში) მდ. დაშრის დასავლე-

თით. გადმოცემით:  „კერრ დაუკლავთ და 
იმიტომო“. ბაჯუ პირიბეს ძე გერლიანი, 27 წ., 
მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კერცხ – ყანა (ლეხთაგი), ლეხთაგშია, სამანქანო 

გზის ზემოთ. მხ. კერცხ (შდრ. კეცხშ, მეგრ. 
კერცხი, კრცხი ? მრ. ყანა – კერცხლ, ხოლო 
კერცხლირ – სახნავ-სათესი ტყეა-საძოვრე-

ბის ჩათვლით. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 
წ., მესტია, 1972. 

კერცხ{ } ლირ – ტყე (ლეხთაგი) ლეხთაგში, სამან-

ქანო გზის ზემოთ, მუხნარია, საძოვარიცაა და 
კირის სატეხიც. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 
წ., მესტია, 1972. 

კერცხალ (იხ. კერცხ) 
კერცხალირ (იხ. კერცხ) 
კერნი – საძოვარი, ტყე (უღვალი) ს. უღვალის 

აღმ., ადგილ ლარის აღმ. მოედინება წყარო 
კერნიშ სარგ, გადის კერნიშ შუკ. „საღო-

რე“ (კერ „მამალი ღორი“ – გარეული ?). ერას-

ტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცე-

რის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
კერნიშ სარგ – წყარო (უღვალი) ს. უღვალის აღმ., 

საძოვარ კერნისთანაა, მოედინება წყაროს წყა-

ლი. „კერანის წყარო“ (კერნი – კერ „მამალი 
ღორი“ ?). ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კერნიშ შუკ – გზა (უღვალი) ს. უღვალიდან სა-

ძოვარ კერანისკენა გზა სოფლის აღმ. იქვეა 
წყაროც – კერნიშ სარგ. „კერანის შუკა“. 
ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კერლდ – ტყე (სიდიანარი) ს. სიდიანარის ჩრდ. 
ტბის მარცხ. კალთა. ლებლყაჩ ხარ. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

კერლდ (2) – ყანა (ბოგრეში), ტყე (სიდიანარი) ს. 
ბოგრეშის დასავლ., სამანქანო გზის ქვემოთა და 
ზემო ნაწილიც, მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, 
სერივითაა. გალაკ საფოს ძე კოძრაია, 15 წ., მოსწ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

კერლდირ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის და-

სავლ., დასახლების დასავლ, გზის ზემოთ. ად-

რე ყანა ყოფილა. სოფრო გიორგის ძე აველია-

ნი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კესრი ლფაშდ – საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.) მდ. ნაკრას 
მარჯვ. კალთის ზეგანზეა, მთა თნრის სამხ.-
აღმ., ვაკეა, ირგვლივ წიწვნარი ტყეა. „კეისრის 
ქებული“. ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პე-

დაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
კესნი – საბალახო (ლახამულა) სამანქანო გზის 

ზემოთ, ტყე ტიბრს ჩრდ.-აღმ ნასახლარიცაა, 
საძირკველი ამჩნევია. მოედინება კარგი სასმე-
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ლი წყალი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენ-

სიონერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 
კესრ სარგ – წყარო (ჰებუდი) მდ. სოლედრას 

მარცხნივ, ჩრდ.-დასავლ. საძოვარ ნაკრარი-

სა. მოედინება კარგი წყარო. ვითომ კეისრის 
საკადრისი წყარო – კარგის მნიშვნელობით 
(მეფე წყარო). გიორგი ბესარიონის ძე სუბელი-

ანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კესშ სარაგ – წყარო (ეც. ს.ს.) ს. ეცერიდან სამანქა-

ნო გზის გაყოლებით გზაზეა წყარო, ძალიან 
კარგი. ადრე ქანდაკებაც იყო გაკეთებული. 
ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კეტიტშერ – საცხოვრისი (წირმინდი), ეჩხე წირ-

მინდშია, მდ. კასლედრას მარცხ. კალთაზე, 
ბაღ-ვენახებითა და სახნავ-სათიბებით. კეტიტ 
დავითიანის სახელობისა (კეტიტაანთ). აქსენ-

ტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

კეტიტშერ ზენ – საძოვარი, საცხოვრისი (ხაიში) ს. 
ხაიშიდან 1 კმ. მანძილზე წირმინდამდე, მდ. 
შდრას მარცხენა მხარეზე. ამჟამად ტრაქ-

ტორებისა და მანქანების სარემონტო ბაზაა. 
ვინმე დავითიანი ყოფილა, კეტიტიანთი. ადრე 
ეს ადგილი გამოყენებელი იყო სახნავად. ნეს-

ტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. 
ხაიში, მესტიის რ-ნი, 31.VII.1970 წ. 

კეტიტშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ზ. ლახამულა) ჟ. 
ლახმლის სამხ.-დასავლ დასაწყისში. სახურა-

ვი მონგრეული აქვს, კეტიტ დავითიანის ყო-

ფილა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კეშოლშერლ – უბანი (კახურა), ს. კახურაშია, 
ლიპარტელიანების საგვარეულო თემი. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

კეცნნი – საცხოვრისი (ლახამულა) ს. ლახამულასა 
და საცხვორის ნოდშს შორის. ცხოვრობს გელა 
ჭკადუა – ერთი ოჯახი. სათიბებიცაა და ყანე-

ბიც. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
კეცრიშ ლფაშდ – სათიბ-საძოვარი (შდიღირი) ს. 

შდღირიდან ჩრდ. მთაზე, სათიბი და საძოვა-

რი, ვაკე ადგილია, შიშველი. პაშა ფულას ას. 
ჭკადუა, კოლმ., ლახამულას ს.ს.ვ, მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

კეცხრ – ტყე (ქურაში) ს. ქურშის ჩრდ.-აღმ. საძო-

ვარ ქუროლის ჩრდ.-დასავლ. აღწევს მქლე-

რიშ ზაგრ-ამდე. ქედზე გორაკებია 
(ლნსკროლ ლიხ კცხ). ილარიონ კოსდას ძე 
ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

კეცხშ – საძოვარი (ზ. ლახამულა) ჟ. ლახმლის 
ჩრდ. ყანების ბოლო სამანქანო გზის ზემოთ. 
კეცხშ „წინა ადგილი“ (სგებნე დგი 
ლაროლთე – სახლში. ლნინ – კეცხშთე, 
ხოხრა ნნემ – კა ღეშგიმ. კოწი იოსეს ძე კვან-

ჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
კეცლშ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ., 

სათიბ ყანცლრის დასავლ. ვაკე ადგილია 
მეჩხერი ტყით – ცხეკი ლეჭმლ ლი. არყნარია, 
გოგლანდ, შდხინდრ – ჩავარდ ლასყიდ. კეც 
„{ ნა} ტკეცი წნელის“. პავლე ბითეს ძე ზურე-

ბიანი, 83 წ., პენს.წ, მესტისი  რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
კეხელში ღელა =–ღელე (მამი) ს. მამის დასაწყის-

ში. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
კეხლშ – ღელე (მამი), პატარა ღელეა მამში. ბ. გ. 

ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
კეჰი დბ – სათიბი (ლაღამი) ს. ლაღამის ჩრდ.-და-

სავლ. ფერდობი ადგილია, ნახნავი არაა. დბ  
„არა მარტო სახნავი, ყანა, არამედ, სათიბიც“. 
გუა იონას ძე ფათელიანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

კერალე ნატბუარ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშის 
სამხ. ნაძვნარია, კევრებს თლიდნენ. მ. ვ. ონია-

ნი, 41 წ., 1974. 
კერიშ ნატაბ – ვაკობი (ხევრა), ერაშია, პატარა 

ვაკე ადგილია. ითიბება. ირგვლივ ტყეა, კევ-

რის ნაკეთებია (ნათალიაო). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა ს.ს., 1973. 

კეშა – საძოვარი (ლასკადარი) მთა დაბურის და-

საწყისში. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 
კვათშერ (იხ. კვთიშა) 
კვაკვატიშერ ნლზიგვ (იხ. კვაკვატიშერ) 
კვამრ (იხ. კვამრია გორგ) 
კვასდნიერ (იხ. კვასდნი) 
კვატ ქურა (იხ. კვტიშ ქურა) 
კვახრილ (იხ. კვახრ) 
კვედარ (იხ. კვედრ) – სახნავი. მ. ჩიქოვანი, ტოპო-

ნიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939. 

კვედრ ღალა – სახნავი (წიფლაკაკია).მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ. 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

131 

კვლე ცხეკ (იხ. კვლ) 
კვნჭლ (იხ. კვნჭილ) 
კვტიშ ქურა – საძოვარი (ფარ. ს.ს.) მდ. ლექერი 

ჭალს მარჯვ. კალთაზე, საძოვარ მარჩლნის 
აღმ. ადრე სახნავი ყოფილა. ფარის დასავლ. 
„კტი“ საკ. სახ. ჩიჩო მუზას ძე წულუკიანი, 
63 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კვბი სიკვ (იხ. კვბ) 
კვბიერ (იხ. კვბ) 
კიბილდ – ადგილის სახელწოდებაა, ს. ღებალ-

დშია, ჯანყათის კოშკთან, გზის გასწვრივ. 
წყალი ჩამოდის. „პატარა კიბე“. აკაკი კოსდას 
ძე გერლიანი, 55 წ., მოსამსახურე, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კიბილდ (2) ბილიკი (უსგვირი) ჭალს მარჯვ. 
მხარეზე, საცალფეხო ბილიკია. ა. ბ. გურჩიანი, 
65 წ., ეცერის, 1973. 

კიბილდრ – გზა (ზმ. წირმინდი). მდ. კასლედრას 
მარჯვ. კალთაზე გადის გზა მთისკენ, რომელ-

საც კიბის მაგვარი საფეხურები აქვს. გზა 
კლდეზეა. კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 
წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

კიბო – საძოვარი მთა (ნანგვლი). საზაფხულო სა-

ძოვარი მთა სვანეთისა, მდ. კაკშ ტიბის 
ჩრდ.-დასავლეთით, ტყის ზონის შემდეგ, ალ-

პური ვაკე, შერეული ადგილია. ვარდენ ქერე-

ქის ძე კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 
კიბნილ – საძოვარი (მაგარდელი) ს. მაგარდელს 

სამხ.-დასავლ., დამრეცი ადგილია, კიბისებუ-

რი რელეიფით. რელიეფის ფორმის მიხედვით. 
ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

კიზანი ნასყე კარა – ტყე, ჭალა (ლუჯი) ს. ლუ-

ჯის მთა უჟალში, ხეშკურის ხეობაში. ვინმე 
კიზიანის ნაკარვები, რომელიც აწარმოებდა 
ოქროს საძიებელ სამუშაოებს (ტორქსინი იყო, 
ოქროს წარმოება იყო). 

კილეთ – მწვეარვალი (ლახამულა). ნაკ-ჰაპკვირის 
დასავლ. მწვერვალი (რუს. და ქართ. ტოპ. რუ-

კებზეა – აბაკურა 2603 მ. ზვ. დ.). მამლის კინ-

თის მოხაზულობა აქვსო. გელა ფუთუს ძე ჭკა-

დუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
კილეთიშ ზაგრ –ზეგანი (ციცხვარი). ს. ციცხვარის 

სამხ.-აღმ. ტყიანი ზეგანი, კლდეებიც. მისგან 
მოედინება ლრყიშ ტიბ, მისი კალთები-

დან (რუკის მიხედვით 1745,3 ?). ვალო გაიო-

ზის ძე ჭკადუა, 36  წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1979 წ. ნოემბერი. 
კილთიშ ლაკრი –საძოვარი მთა (ლახამულა). 

მწვერვალ კილეთის აღმ. საძოვარი, სადაც ად-

რე კარავი იყო. ენგურის მარცხ. კალთის ქედ-

ზე. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
კილთიშ ლწრექი – ფერდობი (ლახამულა). მწვ. 

კილეთის ჩრდ. ფერდობი, ციცაბოა. იცის 
ჰერსკნრ და მხოლოდ თომი (წერქვა ჩანს). გე-

ლა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ–
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კილოთ – საძოვარი (ჰებუდი), საერთო სახელწო-

დება. იყოფა ჟიბე და ჩუბე კილოთ-ად.  
კილოთი (იხ. კილეთიშ ზაგრ) 
კილნი – სათიბი (ფარ. ს.სნ.) მთა ლდეალისკენა 

გზაზე, საძოვარ ლაქრილის სამხ.-დასავლ. 
გზა კიბესავითაა. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 
24 წ., მოსამსახ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

კილთ (იხ. მეშურ) 
კილთშ კოჯრ – კლდე (ჰებუდი). სამანქანო 

გზასა და ს. უღვალიდან. ს. ჰებუდისკენ მიმა-

ვალ ბილიკს შორის საძოვარ ჟიბე და ჩუბე კი-

ლოთის გამყოფი ნაძვნარი კლდე, ხარობს იე-

ლიც (ჰადრა). ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველა-

ნი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 
1969 შწ. ოქტომბერი. 

კინთი{ შ}  ყიმბ –  საძოვარი (კიჩხულდაში) მდ. 
მალშის მარჯვ. კალთის ჩრდ., მთა მაშრი 
ლახ-ის თავზე (გურა მექშალ ხაგ). ჟი ხოსრ 
მერმა დგილრს. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბ-

ლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

კინკილდაშ – ხრიოკი (თეკალი), ს. თეკალშია, 
მდინარის მარჯვ. სანაპიროზე, ბოგრეშის 
გვერდით. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ.. მ. ბაბ-

ლუანი, 66 წ., 1978. 
კინჩხიშ თხუმ –  სათიბი (ტვიბერი) სოფლის თავ-

ზე, ტყის დასაწყისის ქვემოთ. „კისრის თავი“. 
მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმე-

ურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კინჩხ ლარა – სათიბი (გ. ვედი), ს. ზედა ვედშია, 
მახუ ჭკადუას სახლის ზემოთ, ტყესა და 
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სახლს შორის მდებარე დამრეცი სათიბი. გერ-

მან შარდენის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 

კინჩხ ლარშ ლეცხმერ – რცხილნარი (ზ. ვედი). 
გერმან შარდენის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  
კიჟი დბ – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
კირა – ტყე (შყალერი) ს. შყალერის დასავლ. კირი 

არაა. კირავ „საბძელი“ (ლნტხ.). გ. ძ. გირგვლი-

ანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 
კირაი ნაგემ – სათიბი (შგედი) ს. შგედში. კირა 

„საბძელი“. ჟ. ს. ონიანი, 37 წ., 1976. 
კირალ – სათიბი (წანაში), ს. წანაშშია, მთა ღო-

ბურშია, უდგათ საბძლები. კირა „საბძელი“. 
ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

კირვშილე ლრე (იხ. კირვშილ) 
კირი ლაკშა – კარიერი (ჩოლ. ს.ს.), კირის ქვის სა-

ტეხი. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
კირი ლკდირ – კლდე (ლეხთაგი) ლეხთაგის 

ჩრდ.-დასავლ. კლდეა კირიანი. ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

კირი ლკშა (2) ხრამი (ბაგვდანარი) ს. 
ბაგდანრ-ის აღმ. სათიბ მაშყბნშ-ს თავზე. 
კედელივით ფერდი ადგილია, მის თავზე ნა-

ძვნარია. ირგვლივ შერეული ტყის მასივით. 
მის ძირში ჩამოედინება მეშხე ჭალ. კირის სა-

ტეხია. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენ.ს., ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

კირი ლკშა (იხ. ლკრალ) 
კირი ლკშრ – კლდე (სვიფი) სოფლის ჩრდ.-

აღმ., საძოვარ ჟაბე წიფრს ჩრდ.-აღმ. აკრავს. 
კლდე კირქვიანია, სოფელი ხმარობს საჭიროე-

ბის შემთხვევაში. „კირის სატეხი“. აკაკი სორე-

ხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
კირილე დაბრ – ყანები (ნესკა ბავარი) ნესკ ბა-

ვარშია, გაზდელიანი კირილეს სახელობის. შ. 
მ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

კირილე მოლ – საძოვარი (ყარიში), ს. ყარიშშია, 
ლიპარტელიანების საგვარეულოს ყოფილი 
ყანა. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

კირი-მურყმლ – კლდე (ლახუშდი) მთა მუბის 
თავზე, კლდე დადშის ერთ-ერთი მხარე. კი-

რიანი კლდეა, კოშკების მაგვარი რელიეფით. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., 
მესტია, 1972. IX. 

კირიშ მურყამ – კლდე (უსგვირი) ჭალს მარცხ. 

მხარეზე. თეთრი კლდეა, კოშკურა, ტყეში 
(წიწვნარში). ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

კირიშ სოტრ – კლდე (ლეზგარა) საძოვარ თეთე-

ლის თავზე, მდ.ნ ლაღშერას თავზე, კლდე 
კირიანია, ბოძებივითაა კირის კლდეები. „კი-

რის სატეხი“. რელიეფის მიხედვით. გიორგი 
სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კირიშ ყორ (იხ. კარერ) 
კირ-ლაკვშა – კლდე (კაცხი). ს. კცხის თავში აღ-

მართულია ეს კლდე. მოსახლეობა ანგრევს ამ 
კლდეს, იღებს კირს, წვავს საკირეში და ღებუ-

ლობს მშენებლობისათვის ძვირფას მასალას. 
ადრე, რაკი წმ. გიორგის ეკლესია დაჰყურებდა 
ამ კლდეს, ვერ ბედავდნენ კირის ამოღებას. 
პირველად დიმიტრი ვიბლიანს აუფეთქებია 
კლდე. კირლაკვშა „კირის საბადო“. 

კირ-ლკდირ – საკირე (მესტია), მესტიაშია, შგე-

დი სგიმის პირდაპ., მულხურას მარჯვ. ქვა-კი-

რის სატეხია, კახრში. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

კირ-ლკშა – კლდე (სიდიანარი) ს. სიდიანარის 
აღმ. ჰარეტის სამხ. კირის საბადოა. ვალო ა–ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

კირლკშრ – საკირე (ლანხვრი) ს. ლანხრის 
ჩრდ., ტყე ჟრილრს ჩრდ. დაახლ. 3 კმ. და-

შორებით. კირქვიანი ადგილია, კირისთვის 
იყენებენ, ჩამოაქვთ სოფელში. „კირსატეხი“. 
აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმე-

ურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექ-

ტემბერი. 
კირ-ლკშ ტიბ – ღელე (ნესგუნი) ფუშყვერის 

მარჯვ. მხარეზე, სასწვავი კირის საბადო. ელ-

გუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენ-

ჯერის ს.ს., 1972. 
კირ-ლკშ შუკრ – გზა (სიდიანარი) ს. სიდია-

ნარის აღმ. კირ-ლკშადან მიაქვთ კირი, გზა 
სამარხილოა. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
კირლ – ღელე (ლაჰილი) ს. ლაჰილის სამხ.-აღმ. 

კირიანია ზემო ნაწილში. ზურაბ ს-ძე პაკელა-

ნი, 48 წ., ლატალი, 1973. 
კირრ – კლდე მარმარილოსი (ჭუბერი) უთრიშ 

არ-ის სამხრეთ ფერდობზე, მდ. ტიტას მარცხ. 
მხარეზე. დაწყებულია გზის გაყვანა და სასინ-

ჯი სამუშაოები ჩატარებულია. არის რუხი მარ-

მარილო. წვავენ ადგილობრივნი და კირად 
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ხმრაობენ, აქედან კირრ „კირიანი“. ნოდარ თე-

ბექის ძე ცინდელიანი, 21 წ,., მექანიკი, ს. ტიტა, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 

კირრ – საზაფხულო საძოვარი მთა (ყაზაყი). ს. ყა-

ზაყის საზაფხ. საძ. მთა, იალაღი მთა კირარ-

თან. მოედინება მდ. მეშხოლ, მდ. ყაზყიშ 
ტიბის მარცხ. შენაკადი. დგას 1 კარავი (იყო 
4, მეწყერს წაუღია). სამხ.-აღმ. ალპური მცენა-

რეებია, ლეჟერ, ცხიმრა, წიფრა... ზემოთ 
ფერდობია და კლდენარევი. ზემოთ შიშველი 
რელიეფის საძოვრები. ეფროსი უმარის ასული 
ჭკადუა, 76 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

კირრ – ტყე (ლახამულა) ენგურის მარცხ. კალთა-

ზე, მთა მჟელის დასავლ.-დან შგედ-ამდე. 
ტყე შერეულია, უფრო წიწვიანი. კირიანი ად-

გილია, ძველად კირი და ყავარი იქიდან მო-

ჰქონდათო. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კირრ (4) – ყანა (გული) ჩუბე გულს ქვემოთ. ყანა 
ხუწრს მოსდევს აღმოს.-ით კირიანი ადგი-

ლია, ხარობს პანტა მსხლები. კირიანი ადგი-

ლია, აქედან „კირრ“. ანთუყ ნასავის ძე ხორ-

გუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

კირრიშ ნაკ – საძოვარი (ყაზაყი), მთა კირრშია, 
დგას კარავი, მოვაკო ადგილია, გორვებიანი, 
ჩრდილოეთის მხრიდან ჩამოსულია კლდის 
ნაყარი. ს. ყაზყის საზაფხ. იალაღი. ეფროსი 
უმარის ასული ჭკადუა, 76 წ., პენსიონერი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

კირრიშ ნენჩა (იხ. კირრ – ლახამულა) 
კირრიშ ტობ – ტბა (ჭუბ. ს.ს.) კლდე კირრის ქვე-

მოთ, ძირში, საზაფხ. საძ. მთა ტობულდარის 
ზემოთ. ზემოთ კლდეა, დეყ ლი. ≈ 10-12 კვ. მ. 
ჭაობის მაგვარი, საქონელი შედის. ვასიკო მუ-

ზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ლეკულმახი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 22.IX.70 წ.  

კირ მოლარ – სათიბები (მუწვდი) ს. მუწვდიში, 
კირი ხაბულიანის ნაახოვარი. გ. დ. ხაბულია-

ნი, 36 წ., 1978. 
კირ ნკდურ – საკირე (წვირმი) ს. წვირმის 

ჩრდ.-დასავლ., სათიბ ზურულდის ჩრდ.-ით. 
კირის საბადოა. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 
31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

კირლ – წყარო (მელე) ს. მეალეში, წყაროს წყალი 
კირიანია.  

კირალდშ – სათიბ-საძოვარი (სოლი) ს. სოლის 
ჩრდ.-დასავლ. მთა შიხულდშის დასაწყისია. 
კირიანია დგილი არაა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1072. IX. 

კირშ – გზა (წვირმი). ს. წვირმის აღმ. გზისა და 
მისი მიდამოს სახელწოდება. არის კირის სა-

წვავი. არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., 
მოსამსახურე, იფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

კირშ (2) – ყანები (ნაკიფარი) ს. იფარის ჩრდ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. დაფერდებუ-

ლი, კირიანი ადგილებია. გზის ზემოთ. მეჰად 
კირ გარ ლი. ლუკუა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
კირშილ – სათიბი (მლხ. ს.ს.) უღვირის ქედის 

დასავლ. გაგრძელებაზე, სათიბ ზურლდშია. 
საკირე ამჟამად არაა. კირენ „ანთებული სა-

ნთელი მიცვალებულის სასთუმალთან“. ნო-

დარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსა-

ხურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
კიტრ – გზა, ტყე (სგობულდი) მდ. ენგურის 

მარცხ. მხარეზე, მინოშრას ღელეს მარცხ. ტყეა 
და გადის გზა. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 
1973. 

კიტარე ლხილ – ხილნარი (იენაში). ს. იენაშის 
დასავლ., სამანქანო გზის ქვემოთ ხილნარია, 
ნამყენებიცაა და პანტა მსხლები და ვაშლები 
(ვინმე კიტო ?). ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

კიტიშ ნნჭერ –ყანა (დიზი) ს. დსში, აღმ., მდ. 
ენგურისაკენ, მოვაკო ადგილია, დამრეცი. იე-

სებ სემას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახა-

მულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ.  
კიულდრ – ბუჩქნარი, საძოვარი (ცალანარი) მდ. 

კედრლას დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთა 
და ქვემოთ. დამრეცი ადგილია (ფელტ ლი). 
ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ, პენსიონე-

რი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
კიჩხ – კლდე (ცალანარი) ტიბერის ხეობის მარცხ. 

კალთის კლდე. კიბეებივითაა ასასვლელი, 
ზაგრს ლი ლაჭმ – ლბდინამდე. პავლე ბი-

თეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კიჩხა – ფერდობი (ხევრა) გურ-ზაგარის შიგნითა 
მხარე, ტერასული ტიპის ალპურ ზონაში. კ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  134 

კიჩხარ – გზა (ჭველიერი) ს. ჭველიერში. ადრე ბი-

ლიკები იყოო. კიჩხ „კიბე“. მ. ე. ლიპარტელია-

ნი, 80 წ., 1974. 
კიჩხე ლრა – სათიბ–საძოვარი (მურშკელი) ს. 

მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. გალდ ტიბის 
დასაწყისთან. კიბეებისებური ფერდობია, შიშ-

ველი სათიბი. კიჩხ „კიბე“. ისლამ გოჯის ძე 
გულბანი, 13 წ., მოსწ., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კიჩხრი – სათიბ-საძოვარი (ტვიბი), ტვიბის მთაა, 
კიბისებური რელიეფით. ალპურ ზონაში, მა-

მის საზღვარზე. კიჩხ „კიბე“. ჯ.  გ. ზურაბიანი, 
40 წ., 1978. 

კიჩხლარ  – გზა (ჟახუნდერის) ს. ჟაუნდერის 
მთისაკენ. კიჩხ „კიბე“. 

კიჩხლარ (2) – ფერდობი (მახაში), ს. მახაშშია, ში-

გადაშიგ სათიბებიცაა, კლდენარევია, კიბისე-

ბური. კიჩხ „კიბე“. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
კიჩხლდშ – სოფელი (ნაკ. ს.ს.), მდებარეობს მდ. 

მანშურას (მალშის) მარცხ კალთაზე, ნასოფ-

ლარ ხოსრრის ჩრდ., ჩრდ.-აღმ. ტყის გორაა 
(შერეული). არის ნაკოშკარიც – სოფლიშ. ძი-

რიღაა დარჩენილი, ნაეკლესიარიც – ჯგრგ 
ჟიბრეშია. შედის ნაკის ს.ს.-ში.  კიჩხ „კიბე“ 
(ბზ.). მართლაც, მთის კორტოხზეა კიბეები-

ვით ასასვლელი (კიბშალ ლაად ლი). სამოსონ 
სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 

კლას თხუმ – საძოვარი (ჩვიბიანი) ს. ჩვიბიანის 
სამხ.-აღმ., ყოფილი სკოლის ზემოთ მდებარე 
საძოვარი. ღუტუ ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მო-

სამსახურე, ს. უშგული, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

კლსშ ზენ (იხ. ლჯრშ ზენ) 
კობნირ – ყანები (მაცხვარიში) ს. მაცხვარიშის 

სამხ. კვანჭიანარების ჩრდ.-ით. ვაკეა. გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

კობნირ – სათიბები (ნავყვამი) ს. ნაყვამშია, და-

მრეცი, ზოგან ტერასები. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 
წ., ლატალი, 1973. 

კობლშ – ყანები (ცალერი) ს. ცალერის დასავლ., 
სათიბ ტიბილშის ჩრდ.-აღმ., ფერდობია, 
ლჭირხე დგი ხარ აშხთე. კობლ „ლჯემ, 
მრწნშ ლაქშა“ გრიგოლ ახას ძე ცინდელი-

ანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

კოდრ – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ფერდო-

ბი ოღრო–ჩოღრო რელიეფით, ჭაობიანიცაა, 
პატარ-პატარა ღელეებით. ალაგ-ალაგ ჩი ჭინდ 
ჩანს. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

კოკ-ლაშყდ – კლდე, სათიბები (ბოგრეში) ს. ბოგ-

რეშის ჩრდ.-აღმ., ჰადიშრას მარჯვ. მხარეზე. 
ტყიანია, ქვემოთ კლდე. სოლომონ ივანეს ძე 
გულბანი, 62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კოკნ ქურა – საძოვარი (ქართვანი), ს. ქართვანშია, 
ტყე ლგრბელას ქვემოთ, აღმ. მხრით. ტყეცაა 
და საძოვარიც. ადრე სახნავიც ყოფილა. ვინმე 
კოკნსიო. პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., 
პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

კოკო – ტყე (ხერხვაში), ს. ხერხვაშშია, გზა 
კათხის აღმ. მუხნარი ტყეა და აქა-იქ წიწვნა-

რი (ღუმირ ხაგ მოლე). დავით დუდარუყის ძე 
ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ.:  ნოემბერი. 

კოკოდნი – ყანა (მახაში) ს. მახაშში. რ. მ. ჭელიძე, 
1976. 

კოკოშ ტიბილდ – ხევი (ნოდაში), საცხოვრის ნო-

დაშშია, საძოვარ მოლლდსა და საძოვარ 
ითლზნის შუა, წყალი ზაფხულობით შრება. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კოკ ლარლ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნ-

დერში, ვინმე კოკოს სათიბები (ყოფილი). 
კოლთხი მოლ –ტყე (შგედი), ს. შგედშია, მაღლობ-

ზეა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
კოლთხი მოლა შუკ – გზა (შგედი) ს. შგედში, სა-

მარხილო გზა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
კოლთხი ქრა – საძოვარი (ახალშენი) ს. ახალშენ-

ში, შემაღლებულზე. ქურა „მოლი“ (?). ა. ქ. ნემ-

საძე, 52 წ., 1981. 
კოლი ნაშყად – გზა (მაზაში) ს. მაზაშში, სამან-

ქანო გზაზე, გაზდელიანი კოლიას გადანა-

ვარდნი. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 
კოლმეურნეობშ ბაღ – ხილნარი (ხაიში). ყანა ნაკ-ს 

სამხ.-დასავლ. კოლმეურნეობის ხილნარია, 
მდ. ენგურის მარჯვნივ. ვაკეცაა და ფერდობე-

ბიც. ვაშლი, მსხალი, ნიგოზი. ნატაშა ემუზას 
ას. ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ივლისი. 

კოლმეურნეობ ფარდულ – კალო (ნანარი) ს. ნა-

ნარში, სალეწი კალო. ვ ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 
1974. 

კოლნი – სათიბი, კალო (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 
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დასახელბის ქვემოთ. სალეწი ადგილია – კა-

ლო. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
კომკაშირი ქუჩა – ქუჩა (მესტია) დ. მესტიაში, მე-

სტია ჭალს მარცხ. მხარეზე. ამოწერილია სქე-

მატური გეგმიდან. სვანური გამოთქმა ეკუთ-

ვნის გრიშა ნანსყანს, 38 წ., ს. ლატალი, 1973. 
კონტრიკ – სათიბი (ფარ. ს.ს.) ჯგრგ ზაგრიშის 

ჩრდ., სათიბ ჯოლერის ჩრდ.-აღმ., მოედინება 
წყარო, მრგვალი სათიბია (≈ 100 კვ.მ.). ჩიჩო მე-

ზას ძე წულუკიანი, 63 წ., პენს., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კოპალნი – ყანა (გულიდა), ს. გულიდაშია, კოპა-

ლიანები არ ცხოვრობენ. მ. ბ. ქურასბედიანი, 
46 წ., 1974. 

კორბლდ – სათიბი (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
დასავლ. მხარეში. რიდა ბესის ას. ფირცხელა-

ნი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 
კორობილრ – სათიბი (ზესხო) ს. ზესხოში, ჭო-

როხში. 
კორობ – ყანა (ლასკადარი), ს. ლასკადარშია, 

შემორკალებულივითაა, ტყე აკრავს ერთი 
მხრიდან. ბ. დ. გუგავა, 24 წ., 1974. 

კორღან – ტყე (ლემზაგორი), ს. ლემზაგორისა და 
ჩიხარეშის საზღვარი, წიწვნარი ტყე. საზიაროა 
სოფ. ხერასთან.  

კორღანო – კლდე (მუწვდი) ს. მუწვდის ჩრდ.-და-

სავლ., შიშველი კლდეები, საჯიხვეა. გ. დ. ხა-

ბულიანი, 36 წ., 1978. 
კორღნალ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფალა-

შის მთაში. რ. ო. ონიანი, 16 წ., 1981. 
კოსდანდინე მოლ – საძოვარი (ლემზაგორი), ს. 

ლემზაგორშია, ტყეში კოსტანდინ ლობჟანიძის 
ნაახოვარი. საზიაროა ს. ხერასთან. 

კოსდშ ლაგარდვიშ – საკარტოფილე (ზ. ვედი) მთა 
ჯიქურაში, კოსდა ჭკადუასი.  

კოსდშ ლაკრვი – საკარვე ადგილი (ზ. ვედი) მთა 
ჯიქურში. 

კოსდშ ნაგარდვიშ – ნაკარტოფილარი (ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზე-

და ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
კოსდშ ნაკრავ – საძოვარი (ზ. ვედი), მთა ტობარ-

შია. მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კოსდნდ – გზა (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-დასავლ., 
დასახლებასა და მდ. ლსილს შორის, გზაა და 
ქვემოთ კლდეც. გუნტერ ილამაზის ძე გულბა-

ნი, 38 წ., მოსამსახ., ს. ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

 კოსტ ნაკარა – საძოვარი (ლასკადურა) ლასკა-

დურას ხეობაში, მთა დაბიერში. ვინმე მეგრე-

ლი იყოო. მიზდონ გერონტის ძე ლიპარტელი-

ანი, 31 წ., მოსამსახ., ს. ლასკადურა, 1974. 
კოსტ მოლ – საძოვარი (შგედი) ს. შგედში, კოსტა 

გაბიანის სახელობის ახო. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 
1976. 

კოტიტშა მურყამ –კოშკი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
ამხე ფყში. კარგად შენახულია. ნიჟარაძეებისა 
ყოფილა. „კოტიტაანთ კოშკი“. გივი ერასტოს 
ძე რატიანი, 33 წ., მოსამსხა., უგულის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კოტრტიშ ლაგარდვიშ –საკარტოფილე (ზ. ვედი). 

მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19690 წ. ოქტომბერი. 
კოჩუბ – სათიბები (მელე), ს. მელეს აღმ. წყლის 

მარცხ. შეფრდებაა ოდნავ. იყოფა ჟიბე და ჩუ-

ბედ. 
კოჩ ლაყრჯა – გზა (ცალდაში) ს. ცალდშის 

სამხ., მდ. ჰადიშრას მარჯვ. კალთაზე. გზა 
ზაგრიდან ჩვაბიანისკენ. კოჩ „დიდრქიანი 
ხარი“ (შდრ. კოჩ ?) (ლყრჯე „გაჩერებული, 
ჯიუტი, ჩუ ერ იბჯგნი, ქა მამ ერი“). პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კოჩნი – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. ლაღმი, 1972. VIII. 

კოჩრ – ყანა (მელე) ს. მელეში, ფერდობი. კაჩ „აღ-

მართი“. კაჩირ > კაჩრ > კოჩრ. 
კოჩნი  – ყანა (მესტია  – ირ. მელიქიშვილი) 
 კოცრი  – საძოვარი (იელი), ს. იელიშია, ენგურის 

მარჯვ. კალთაზე. აცის უბანშია. იონა ვისიბის 
ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

კოწიშერ  – უბანი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლა-

ხამულა, 1973. 
კოწიშერ ნაკრა  – მთა (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 

ლახამულა, 1973. 
კოწი მოლულ  – ყანა (ლაღარვაში), ს. ლაღარვაშ-

შია, ქურასბედიანი კოწიას ყანა. გ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 1976. 
კოწიშ ლაგარდშ  – საკარტოფილე (ზ. ვედი). 

მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კოწიშ ნალგენ  – საძოვარი (დაკარი) დაკრ-ის 

სამხ.-აღმ., მიაგის ნალზიგ-იდან აღმ. ფარ-

თობით 1,5 ჰა. საძოვარია, ადრე იყო ვინმე კო-

წიას ნაცხოვრები, ნასახლარი არაა. „კოწიას ნა-

ფასური“. ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., 
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პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

კოჭბნი  – საცხოვრისი (ნაკ. ს.ს.). მდ. ნაკრის 
მარცხ. მხარის 3-ოჯახიანი საცხოვრებელი 
უბანი. ცხოვრობენ ანსიანები, ვიბლიანები. 
დგას ფერმის შენობა. ბითე  ისლამის ძე ქალ-

დანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

კოჭ ნალაგან  – საძოვარი (დურაში), ვინმე კოჭო 
(მეგრელის) ნადგომი  მთაში. კ. ბენდელიანი, 
1978. 

კოხლინი  – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში. ა. ა. ზუ-

რაბიანი, 20 წ., 1978. 
კოჯ – ყანები (არცხელი) ს. არცხელის სამხ.-აღმ., 

მულხურასა და არცხელის დასახლებას შორის. 
ქვიანი ყანებია (კლდიანი). ნოდარ ნიკოლო-

ზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კოჯა დაბლ – ყანა (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. ჭე-

ლიძე, 1976. 
კოჯა თხუმ – სათიბი (მახაში), ს. მახაშის მთაშია. 

რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
კოჯარარ – საძოვარი (ფარი) 
კოჯ-მეხრა – სათიბები (მახაში), ს. მახაშშია, იქვეა 

კოჯ-მეხრა ტუბა. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
კოჯ-მეხრა ტუბა – ტბა (მახაში), ს. მახაშშია, კოჯ-

მეხრას სათიბებთან. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
კოჯრი – საძოვარი (ისკარი) მდ. დაშრის აღმ., 

გორელნის ესაზღვრება სამხ.-აღმ., დამრეცი 
ვაკე ადგილია. კოჯ „კლდე“. შუშანა პირიბეს 
ას. გერლიანი, 21 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. X. 
კოჯრია ზაგრ – თხემი (ნანგვლი) ს. ნანგლის 

სამხ.-დასათვლ. კლდის კედელი და მისი 
თხემი, უნაგირის მაგვარი რელიეფით, ციცაბო 
კალთებით, მეჩხერი ტყით – გგიბით. 
კაკშ კოჯის აღმ. მხარე. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

კოჯულდრ – გზა (მაცხვარიში) ლჰლა ჭალს 
მარჯვ. მხარეზე, კლდოვანია. გურამ გ-ძე გირ-

გვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 
კოჯჩუქან – საძოვარი (არცხელი) ს. არცხელის სამხ.-

აღმ., მულხურასა და არცხელის დასახლებას 
შორის, ყანა კოჯ-ის ქვემო საბალახო. ნოდარ ნი-

კოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულა-

ხის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
კოჯრლ – კლდე (იელი), ს. იელიშია, ენგურის 

მარჯვენა კალთაზე, აცის ზემოთ, აცისკენა 
გზაზეა. კლდიანი ადგილი. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

კოჯ დაბრ (იხ. კოჯ) 
კოჯ მორელ – მჟავე წყალი (ბავარი), ს. ბავარშია, 

კლდიდან მოედინება მდ. ლაშხირის (ხელე-

დულას ! ) მარჯვ. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

კოჯრ – კლდე (თოთანი) ს. თოთანის ქვემოთ, 
წრნი ვერსა და თოთანს შორის. გაჭრილია სა-

მანქანო გზა. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., 
კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

კოჯრ (3) – კლდე (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშშია, ეხჩ ფყში, 
კლდიანი ადგილია. „კლდიანი“. ილია ერმა-

ლოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

კოჯრ (იხ. მაქეოცმშ ახრა) 
კოჯრ ლცრ – წყაროები (ტობარი) ჭუბრულასკე-

ნა ხიდის აღმ. კლდეზე მოჩუხჩუხებს წყაროე-

ბი. მდ. ჭუბრულას მარცხენა მხარეზე. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტო-

ბარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  
კოჯრე თხუმ – ქვის სატეხი (კახურა) ს. კახურას 

ზემოთ, ყანა ნნის ზემოთ. ქვის სატეხია სამშე-

ნებლოდ. ზემოთ პატარა დავაკება აქვს. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

კოჯრილ – საბალახო (ზ. ლახამულა) ჟ. ლახმლ-
ის ჩრდ., სამანქანო გზის ზემოთ, გორა 
ფუსდშ ზაგრსა და საბალახო კეცხშს შორის. 
პატარა კლდეებია და მეჩხერტყიანი. კოწი იო-

სეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

კოჯშ ლეგრე – ტყე-ლოდნარი (ლაღრალი) ლაღ-

რალ-ის ჩრდ. ქვანშ კოჯის ქვემოთ. ირგვლივ 
ტყეა, უფრო წიწვიანი. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 
73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1973 
წ. აგვისტო.  

კოჯშ ლიც – ღელე (შდიხირი) ს. შდხირის ჩრდ. 
შემოღობილის მეზობლად კლდიდან მოედი-

ნება პატარა წყალი. მის მარჯვენა მხარეზე 
ძველი შლაკები მოიპოვება დამრეც ფერდზე. 
ამჟამად გვიმრნალია და პატარ-პატარა მცენა-

რეები – ვერხვი, სვინჯ (სვან. წიფლნარი, 
თხილნარი. ჩაულდშალ ხარ ი ეჩეჩუ ნა-

მშიხრ წვახ, შხიბრ. მარო ფულას ას. ჭკა-

დუა, კოლმ., ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 
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კოჯშ სარგ – წყარო (ლადრერი) მდ. ნის აღმ., 
სათიბ ნეშილის აღმ. გამოდის კლდიდან. 
„კლდის წყარო“. გერმან ბიმურზას ძე აფრასი-

ძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. აგვისტო. 

კოჯშ სარგ – წყარო (ფხოტრერი) ს. ფხოტრერის 
ჩრდ.-დასავლ. გზა ჰულდუმის კალთაზე 
(კალთსგა). „კლდის წყარო“. ეგნატე ამაიზის 
ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
კოჯშ ომრ – ტყე (ფალედი) მდ. ღეშდრლას 

მარჯვ. კალთაზე, ტყე კაჰდილაშრის სახმ. 
კლდე და ტყე. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 
69 წ., პენს., ს. ღეაშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კოჯ ლლგენ – საძოვარი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ვაკე ად-

გილია, საქონელს იქითკენ წაიყვანდნენ. ღამის 
სათევად იყო გამოყენებული საქონლისათვის. 
კატო მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., 
ს. ბოგრეში, იფარსი ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

კოჯ ჰყბა = კლდე (ჟაბეში) მდ. ტიბერლას 
მარცხ. კალთაზე, პიტალო კლდეა, გადის გზა 
მის კედლის შუა ადგილას, იწყება მუყარ 
ზაგრიდან. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

კოჯლ – წყარო (მურშკელი). ს. მურშკელის და-

სახლების ზემოთ, ყანა ტიბრლუს ძირში 
მოედინება წყარო. კლდიდან მოედინება. გუ-

რამ ალექსანდრეს ძე ქურდიანი, 34 წ., მოსამ-

სახურე, მულახის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

კოჯლრ – გორაკი (მესტია) ლექ ლახ-ში მი-

მავალ სამარხილო გზაზე მესტიიდან დასა-

წყისში, ყანებს ზემოთ. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ, 
მოსამსახ., ს. ლაღაამი, 1972. VIII. 

კოჯლრ – კლდე (ნესგუნი). ელგუჯა ვლადიმე-

რის  ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მესტიის  
რ-ნი, 1972.  

კოჯლრ – კლდეები (მესტია) მესტია ჭალს 
მარცხ. კალთაზე, აეროპორტის ჩრდ. პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ, კოლმ., ს. ლან-

ჩვალი. 
კოჯლრ (4) – საძოვარი (სიდიანარი) ს. სიდიანა-

რის ჩრდ. პატარა კლდეებია. ვალო ა-ძე სიდი-

ანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

კოჯრ – გზა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
კოჯლდრ – გზა (ცხუმარი) ტობიდან მთა 

მინდშისკენა გზა. რელიეფი კლდიანია. „პა-

ტარა კლდეები“ – რელიეფის მიხედვით. მკა 
ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კოჯლდრ (2) – გორაკი (ჯორკვარი) ს. 
ჯორკრის ჩრდ.-აღმ. (45°), მეჩხერტყიანი 
გორაკი, მუხნარია, პატარ-პატარა კლდეებია. 
სამანქანო გზის მარცხნივ. პარმენ გიორგის ძე 
ჭკადუა, 77 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

კონი – ტყე (უშხვანარი) ს. ჟიბე უშხანრს 
ჩრდ.-აღმ. ფოთლოვანი ტყის მასივი, ტყე 
ოხთაგიშე ტიბ-ის მარჯვნივ. გრამიტონ ბე-

სარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვა-

ნარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 შწ. სექ-

ტემბერი. 
კუდრლ – ტყეა (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ. ტყე 

შერეული, უფრო წიწვნარი. კუდირ „მორი“. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ,., პენს., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
კუდ – მყინვარი (უსგვირი) მდ. უმფრელის 

მარჯვ. ყვანას ზემოთ. ხანსარგარ ლი, კუდ 
ხანსრრ ხარ. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

კუდ (2) – კლდე (ლეზგარა). საჯიხვე კლდეა, 
ლჰლას სამხ.-დასავლ. კლდე ჭინჭ-ს ესაზვრე-

ბა.;  „მოკლე“. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 48 
წ., ს.ს. თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კუდ ლერყ – ხევი (ნაკ. ს.ს.), მწვერვალ ლერყის 

დასავლ. კალთის ღელე, მდ. ნაკრას მარცხ. შე-

ნაკადი. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პე-

დაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
კუდ შედრ – ტყე (ტობარი) მდ. ორმელეთის 

მარცხენა მხარეზე, ჩბე ნშიხის დასაწყის-

ში. კლდიანი ადგილია, დასადგმელი ყოფილა 
კვერნას დასაჭერი ჭურჭლისა (გარელდრს), 
მაგრამ მოკლეს აკეთებენ, რადგანაც დასადგა-

მი ადგილი არ ყოფილა. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

კუდშ კოჯრ (იხ. კუდ – უსგვირი) 
კუთხუ ჰებერ – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვი-

ლი) 
კუთხულ – საძოვრები (მახაში). ს. მახაშის მთის 

საძოვრები. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  138 

კუთხული ზაგრ – ზეგანი (მახაში) ს. მახაშის მთა-

ში, ტყიანია. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
კუთხურ – ყანა (მაჯვდიერი) ს. მაჯვდიერის და-

სახლების მდ. მულხურასკენა ყანები. კუთხე-

დებადაა დაყოფილი. ნიკოლოზ კონსტანტი-

ნეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, 
მესტიის რ-ნი, 19071 წ. სექტემბერი. 

კუთხურ – ყანა (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, სამანქა-

ნო გზის ზემოთ, კუთხოვანი ყანაა. არჩილ და-

ვითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

კუთხურ – ყანები (ლახირი) ს. ლახირსი დასახ-

ლების დასავლეთის ყანები. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კუთხრ – ყანა (ჟაბეში), ს. ჟაბეშშია, ტიბრას 
მარცხ. მხარეზე, ნაკრშია, კუთხოვანი ფორმი-

საა. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
კუკლაშნი – სათიბი (კაცხი) ს. კცხის დასახლების 

აღმ., მდ. ტიბრას მარცხ. მხარე. ჯეირან ჟორ-

ჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ., ს. ფარი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კუკოლნი – ყანა (მელე) ს. მელეში, მაღალი ადგი-

ლია. კუკოლ „ამაღლებული ადგილი“. 
კუკურ მუყამ / /  კაკშა მუყამ – კოშკი ს. მურ-

ყმელის აღმ. ნაწილში, მთლიანია. ეკუთვნის 
კუკური კაკრიაშვილს. ნაპო დავითის ძე კაკ-

რიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

კუკუშ ლაკჩ – ყანა (ტვიბერი) სოფლის დასაწყის-

ში, სახნავ გემილდს აღმ., ყანა გრძელია. კუ-

კუ (საკ. სახ.), ლაკჩ „(მარხილის) გრძელი თო-

კი“. გრძელ ყანასაც უწოდებენო. მიხეილ ლე-

მინის ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კუკაშა – უბანი (ლაჰილი) ს. ლაჰილში, თამლია-

ნების საგვარეულოს თემი. ზურაბ ს–ძე პაკე-

ლანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 
კუკაშა მურყამ (იხ. ნრსაშა) 
კუკაშა ნჭმორ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრე-

შის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
კუკაშრლ – თამლიანებია გვარად. კატო 
მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსპხ., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

კუკაშა ცხეკ – ტყე (ლაჰილი) ს. ლაჰილის სამხ.-
აღმ., თამლიანების საგვარეულოს ყოფილი 
ტყე. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

კუნკუფულ – გორაკი (კახურა), ს. კახურაშია, 
თსავშერალთან. ჯ. ა. ლიპარტელიანი,  
37 წ., 1974. 

კუპატა – სახნავი (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-

მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939 წ. 

კუპატა – ფერდობი (ხოფური), ს. ხოფურშია, 
ფოთლოვანი ტყით. იყოფა ჟიბე და ჩუბე კუპა-

ტა-დ. ადრე სახნავი ყოფილა. ქ. ს. ლიპარტე-

ლიანი, 44 წ., 1976. 
კუპატა (2) – სათიბ-საძოვარი (გვიმბრალა) ს. 

გიმბრალში, ტყეშია, ლაშხირის მარცხ. გ. ა. 
მუსელიანი, 1976. 

კუპატ შუკ – ბილიკი (ხოფური) ს. ხოფურში, 
კუპატარისკენა სამარხილო გზა. ქ. ს. ლიპარ-

ტელიანი, 44 წ., 1976. 
კურა – საძოვარი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., 

საძოვარ ფის ჩრდ.-აღმ. ბუჩქნარია – თხმე-

ლა, იელი, ოღრო-ჩოღრო. დგას პატარა ტბა – 
კურშ ტობ. ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 
44 წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

კურპი დაბ – ყანა (ქედანი), ქედანშია, მოსახლეებს 
შუა, დამრეცი ადგილია მომრგვალო ფორმის. 
კურპი დაბ „მრგვალი ყანა“. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, მუშა, 40 წ., ს. ჭუბერი, მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

კურცხანი (იხ. კურცხნი) 
კურცხნი – სათიბი (ლაბსყალდი) ს. ლაბსყალდის 

აღმ., სახნავ ყამანის აღმოსავლ. ბასილო თავას 
ძე გუგუსიანი, 57 წგ, მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კურხა – ყანა (ლაშთხვერი) ფუშყვერსა და დასახ-

ლებას შორის. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვა-

ნი, 37 წგ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 
კურხვიშ – აკრძალული ადგილი, მინდორი (ფა-

რი). მდებარეობს სკოლასთან ახლოს. ძველად 
აქ საკლავს კლავდნენ და დღეობებს მართავ-

დნენ. გიორგი და ნიკოლოზ ნარსავიძეები. 
1965. 

კურხშ – სახნავ–სათიბი (მაზერი). ს. ჭოხულდსა 
და ს. მაზერს შორის მდბარე ყანები და სათესი 
ადგილი. ჯულაბ გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 
წ., პენსიონერი, ს. მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

139 

კურხიშ – ყანა (ფაყი) ს. ლევდარეშის ჩრდ.-და-

სავლ მხარეში. დამრეცი, ირგვლივ წიფლნარ-
რცხილნარია. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

კურხიშ – ყანა (ხარაში), ს. ხარაშშია, დასახლების 
ქვემოთ. ხილია ბევრი – პანტა მსხალი, ვაშლი. 
მკუხე „ური“ (/ /  კუხ – შდრ. კიხ{ } ). ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

კურხშ – საკულტო ადგილი (ფარი) ს. ფარის 
ზემოთ. ნაეკლესიარი იყოო, ამჟამად არაა. სა-

კულტო ადგილია (ლცხტ ლი) – სალოცა-

ვად:  უფლიშერქა, თანაფლადეღ, 3 მშლადეღ. 
მთელი სოფლი იქ იყრის თავს (უფლისიდან 3 
კვირა). კურხ(< * კურთხევისა ?). იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კურხშ – საძოვარი (მაგარდელი) ს. მაგარდე-

ლის სამხ., ჟიბღლის ზემოთ, სახნავ კაკს ზე-

მოთ. სამხ.-აღმ. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 
წ., პენსიონერი, ს. მაგრადელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კურხშ (3) – უბანი (ნაკ. ს.ს.) ნაკრის მარჯვ. მხა-

რეზე, ცხოვრობს 6 ოჯახი. ცხოვრობენ:  გვარ-

მიანები, ცინდელიანები და ვიბლიანები. არ-

სენა სიმონის ძე გვარმიანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კურშ ტობ – გუბე (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., 
საძოვარ კურა-შია პატარა ტბა. ბავშვები აგუ-

ბებენ და ბანაობენ. ანზორ არდევანის ძე სუბე-

ლიანი, 44 წ,, პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კუტაშერ მურყუამ – ნაკოშკარი (ლადრერი), ამჟა-

მად დაშენებულია სახლი, კუტა გერლიანის-

გაან უყიდიათ ჩარკვიანებს. „კუტაანთ კოშკი“. 
გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კუტრ –საცხოვრისი (წირმინდი) ეჩხე წირმინდის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. კასლედრას მარცხ. კალთაზე, 
სახნავ-სათიბებითა და ბაღ-ვენახებით. ადგი-

ლი ყოფილა კუტა კვანჭიანისა. ამჟამად კბე-

შერ (ჭკადუები) ცხოვრობენ. აქსენტი ბაკას ძე 
ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

კუტრე ნამურყვამ (იხ. ხუტრე ნამურყვამ) 
კუღლშ – სათიბ-საძოვარი (ჩაჟაში) მდ. ქვიშირის 

მარჯვენა მხარეზე, შიშველი რელიეფით. 
ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახუ-

რე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კუცრი – საძოვარი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ., 

ენგურის მარჯვ., ფერდობი, ნაყანარია. ვაკე 
ადგილი. კატო მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., 
მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ–
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კუცრი ეშგიმ – საძოვარი, ტყე (ბოგრეში) ს. ბოგ-

რეშის ჩრდ.-ით, კლდე კუცრის ზემო ტყე და 
საძოვარი. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამსახ., ს. ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

კუცრ – კლდე (ფალედი) ეკლესია კშ (მიქმ) 
თრგლეზერის ქვემოთ (სამხ.-აღმ.), საძოვარ 
ტელეფდრის ჩრდ. მხარე. ციცაბო კლდეებია, 
იცის კლდის ნადირი (შარშან მოკლესო კიც). 
მდ. ღეშდრლას მარჯვ. კალთაზე. კიც 
„ღაშრე დი“. დანიელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 
33 წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქრტომბერი. 

კუცრი – ტყე (ქვ. მამი) ქვედა მამში, რცხილნარი 
ტყე. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

კუჭი დერე – საძოვარი (ჭუბ. ს.ს.) მდ. ნენსგერის 
მარცხ. კალთაზე, ტერასულია, დავაკება დრო-

ებითი სადგომით. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსა-

ვიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყა-

რი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII. 70 წ. 
კუჭისდელა (იხ. კუჭი დერე) 
კუჭრე ნასდგომ – საძოვარი (ტობარი) მდ. ორმე-

ლეთის მარჯვენა მხარეზე. ზემოთ ღელეა სა-

ძოვარი, ძირში ვაკე ადგილია. ღუმრრ ხარხ და 
მწყემსებისა და მონადირეების სადგომი. ადრე 
კარავიც ყოფილა. მეგრელებს ეძახდნენო – კუ-

ჭელები? ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენ-

სიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ. 
კუნი – ყანა (შყალერი), ს. შყალერშია, ეკუთვნით 

მაცხვარიშელებს. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
კდოლ – ყანა (ჟიბიანი, მურყმელი) ს. ჟიბიანის 

პირდაპირ, მდ. ენგურის (ჭალს) მარცხ. მხა-

რეზე. ნაჯახის მოყვანილობი გამო (?) (ჯდა 
„ნაჯახი“, კდოლ „პატარა ნაჯახი“). ჯემალ 
ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 წ., მოსამსახურე, უშ-

გულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კლდერ – სახნავი (მელე) ს. მელეში, დასახლების 

ბოლოში, გზის ზემოთ. ფიქალნარევია. 
„კლდი“ ნაკლებად სახმარი, მწირი ადგილი. 

კლდერ (2) – სახნავ-საძოვარი  (ჩიხარეში) ს. ჩიხა-

რეშში, ნაყანევი. 
კლ ჭალ (იხ. ენგური) – მდ. ენგურის სვანური 

სახელწოდება. ჩამოედინება უშგულიდან, 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  140 

ჩამოუდის სოფ. იფარს. ლუკუა ბესის ძე გულ-

ბანი, 88 ვწ., პენს., ს. ნაკ-იფარი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

კლრდ – ყანა (ლაღამი) ს. ლაღამის ქვედა ნაწი-

ლი, დამრეცია ოდნავ. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მო-

სამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. VIII. 
კლრ (იხ. ენგურ / /  ენგურ) 
კმყ – სათიბ-საძოვარი (ჩაჟაში) ს. უშგულის აღმ., 

მდ. ქვიშირის მარჯვ. კალთაზე, ფერდობია, 
ალპური ზონა. მის ქვემოთ კალოს მაგვარი 
ადგილია, საქონელი წვება. კმყ (< * კალმყ ?) 
„კალოსთან“. პავლე ნიკოს ძენიჟარაძე, 43 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

კმყირ (იხ. კმყ) 
კრკიშ – საძოვრები (მებეცი), ს. მებეცშია.  
კრლ – საძოვრები (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-

აღმ., ენგურის მარცხ. კალთაზე, საძოვარ ორ-

პილთანაა. ფიქალებიანი ადგილია, ფიქალ 
კლდიანი. სოლომონ ივანეს ძე გულბქანი, 62 
წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
კრლ (3) – ყანა (ჟიბიანი, მესტია), საძოვარი (ბოგ-

რეში) ს. ჟიბიანში, მდ. ენგურის მარჯვ. კალ-

თაზე. ჩანს, ფიქალნარევია. კა „ფიქალი“ – 
„ფიქლებიანი“. ჯემალ ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 
წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

კრლდ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

კბეშერ – საცხოვრისი (სკორმეთი), ს. სკორმეთში 
შესმავალი დასხალებული უბანი. სახელწო-

დება შეიცავს მდ. სკორმეთიშ ტიბის მარცხე-

ნა და მარჯვენა მხარეს. ცხოვრობს 3 ოჯახი 
ჭკადუებისა. მარცხ-ზე ტერასებია და გამოყე-

ნებულია ვაკე ადგილები სახნავ-სათიბებად. 
ხილნარიცაა. ზღვის დონიდან ≈ 932,0 მ. სი-

მაღლისაა. მარჯვ. მხარეზე 2 ოჯახი. ერთიც 
კვანჭიანებისა მარცხ. მხარეზე. კბეშერ „კაბე-

ანთი“ („კაბე“ – საკ. სახელია). ვენერა რაჟდენის 
ასული ჭკადუა, 28 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

კბი{ შ}  ნალგენ – საძოვარი (კიჩხულდაში) მთა 
ცალგმილ-ის სამხ., მთა მაშრი ლახ-ის  ჩრდ. 
ვინმე კბის ნაკარვებიან. თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კბში ბაჩრ – სათიბ-საძოვარი (ლაშთხვერი) ფუშ-

ყვერსა და დასახლებას შორის, დევს დიდი 
ქვები. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 

კბშ – ყანა (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ფუშყვერსა და 
დასახლებას შორის. გვარი უცნობია. ლაშ-

თხვერ-ქაშვეთისაა. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს, 1972. 
VII. 

კკელანშ ნენჩა –ტყე (ლახამულა) ენგურის 
მარცხ.კ ალთზაე, ლაჟჰშ ღრს აკრავს დასავლ. 
წიწვნარია უფრო. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კკირ – ყანები (ხელედი), ს. ხელედშია, ლაშხირის 
მარცხ. მხარეზე. ფიქალი ან კირი ამჟამად არაა. 
ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

კლი ყორ – გზა (ღეშდერი) მდ. ღეშდრლას 
მარცხ. კალთაზე, სათიბ ნენტყრის სახმ. 
კლდეშია ჩაჭრილი გზა, ვიწრო გასასვლელი, 
ერთადერთი გზაა. მწყემსი იქ არკვევდა საქონ-

ლის უკლებობასო. კლი „აკლია“ (დავა-კელ-ი 
– კლ-ინ). ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 
წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

კლირ – ტყე, საძოვარი (უშგული) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე. არ-

ყნარი ტყეა და ფიქალკლდიანი ფერდობი. კა 
„ფიქალი“. მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

კლნდრ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის სამხ.-და-

სავლ. ჩობანის უბანში. ვაკე ადგილები და 
ფერდობები. კალთების მაგვარი ადგილები 
აქვს. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მო-

სამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

კმყ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის 
სამხ., ენგურის მარცხ. კალთის ალპ. ზონა. 
მუშრ ტიბშია, ფერდობია. ნოდარ პლატო-

ნის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. და-

ვბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
კნკ ღრ – კლდე, ღელე (ზეგანი) ს. ზეგანის 

სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე, მეჩხერ-

ტყიანი კლდე-ღელე, მოედინება პატარა წყა-

ლი, მიხვეულ-მოხვეულია. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კრ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის სამხ.-აღმ. მდ. 
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მალშამდე, დგას დიდი მსხალი, ჩავარდნი-

ლი რელიეფით. წა მკარა ბჩ (კა წვა). არის 
ნაკოშკარი – ლამურყამ. კრ (< * კარ) „ფიქ-

ლიანი“. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
კრი ტვიბ (იხ. კრი ტვიბ) 
კრილი – ბილიკი (ჟაბეში), მდ. ტიბერლას 

მარჯვ. კალთის საცალფეხო გზა უფრო ტუ-

რისტთათვის. ს. ჟაბეშის ჩრდ. ქვიანი ადგი-

ლია. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამ-

სახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
კროლა (ირ. მელიქიშვილი) (იხ. კრი ტვიბ) 
კრქიშ ღრ – ღელე (ფარ. ს.ს.). მდ. ლალქერი 

ჭალ-ს მარჯვ. პატარა ღელე, საძოვარ 
ღაზერსა და ლქრილს შორის. იურა გურ-

მაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კჩრიშ – მოედანი (ტვიბერი), ს. ტიბერის ცენტრ-

ში დგას პატარა ეკლესია – ჯგრგ კაჩრიშ, შიგ 
ხატის ფორმის მოხაზულობისა ჰკიდია. გარ-

შემო ნიგვზნარია, სასაფლაოცაა. ირგვლივ მო-

სახლეობაა. რელიეფი დამრეცია. კაჩ „აღმარ-

თი“ (?). მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., 
კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1989 წ. ოქტომბერი. 
კჩრიშ ლასფლარ – სასაფლაო (ტვიბერი) სოფ-

ლის შუაში, ჯგრგ კჩრიშ ეკლესისი გარშემო 
სოფლის სასაფლაო. კჩრის სასაფლაოები. მი-

ხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, 
ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

კჩხუნდრ – სათიბი (იფხი, ლეშუკვი) მთა ტებ-

დიაშის სათავე, ტერასული რელიეფითაა, ვაკე 
ნარევი, ბეჩოს მხრიდან. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., 
ლატალის ს.ს., 1973. 

კჩლდ ღრ – საძოვარი (წვირმი) ს. წვირმის 
ჩრდ.-დასავლ, ყანა კაჩლდის ზემოთ, მშრალი 
ღარია, გვერდითი კალთები წიწვნარია, ზე-

მოთ – შერეული. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 
31 წ., მოსამსახურე,  იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კცხ – სოფელი (ფარ. ს.ს.), ს. ფარის ბოლო დასახ-

ლება (თავში), სიფის სამხ.-დასავლ. 10 კომ-

ლით. არის ნაკოშკარი,  დარჩენიწლია 5-6 მ. 
სიმაღლის ჯობე გადრანის სახლთან. კცხ 
„წვერი“, „ბოლო“ (?) დანიელ ჩიჩოს ძე წულუ-

კიანი, პედაგოგი, 33 წ., ფარის ს.ს., მესტიის რ–
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კცხ / /  კაცხი – სოფელი, ს. ფარის ჩრდილოეთით 
მდებარეობს. კაცხს ზემოთ სოფელი არ ყოფილა 
და ამიტომ დაურქმევიათ ეს სახელი. „კაცხ“ ნიშ-

ნავს ბოლოს, წვეროს. გიორგი ნარსავიძე, 86 წ., 
1965. 

კცხლდ – სათიბი, ყანა (ლაღამი) ს. ლაღამის 
ჩრდ.-აღმ., დასახლ. ზემოთ. ბოლო ყანები და 
სათიბებია. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მე-

სტიის რ-ნი, 1972. VIII. 
კცხლდ (2) – სათიბი, ყანა (ზაგარი) ს. ზაგარის 

სამხ.-დასავლ., მდ. ლასილის მ არცხ. კალთა-

ზე, სათიბების ბოლოში. ალექსანდრე ბიასლა-

ნის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
კხიშ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), უჯერშია, 

ჭალს მარცხ. მხარეზე. ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

კხინ – წყარო, სათიბები (ჩვაბიანი). ს. ჩვაბიანის 
დასახლების სამხ. ნაწილში მოედინება წყარო. 
სოფლად კახიანები არ ცხოვრობენ, არც ძვე-

ლად. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კხინირ (იხ. კხინ) 
კხშ – ტყე (ლეხთაგი) ჰაწვალდისკენ, წიწვნარი 

ტყე, მესტიის სამხ. ჩათო ესტატეს ძე ჩართო-

ლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 
კშ – ეკლ. მიდამო (ფარ. ს.ს.) 
კშა ნაკ – საძოვარი (ფალედი) მდ. ღეშდრლას 

მარჯვ. მხარეზე, საძოვარ ლალთრის ჩრდ.-
დასავლ. ვაკე ადგილია კშ თრგლეზერის 
სახელობის (?). მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 
69 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X.  

კშ თრგლეზერ – ეკლესია (ღეშდერი) ს. ღეშდე-

რიდან ჩრდ.-დასავლ. 315°-ზე კრაგად ჩანს. ქე-

დის აღმ. კიდეზე წიწვნარ ტყეში ვაკე ადგილი, 
ნასახლარიცაა და სასაფლაოებიც ყოფილა (იხ. 
რუკა 1: 100 000). მდ. ღეშდრლას მარჯვ. კალ-

თა. დანიელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ., პედა-

გოგი, ფარის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
კლდრ (იხ. კლდრ) 
კლდრ – ყანა (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის დასავლ. 

მულხურასა და სამანქანო გზას შორის. ფი-

ქალნარევითაა. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 
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კ ნაკ – ტყე, საძოვარი (კაერი) ს. კაერის ჩრდ. 
თხილნარია, შიგ პატარა საძოვარი ფიქალნა-

რევით. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
კ სეტ – კლდე (ზარდლაში). წანერლას მარცხ. 

კალთის კლდე, სგებნე თეთნლდის ჩრდ.-
აღმ., მყინვარ პყარაშისკენ, კ კოჯ ლი. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კ ღრ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-დასავლ. 
მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. ფიქალნარევია. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კლ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარჯვ. მხარე-

ზე, წაფხ დგი ლი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

კლდში ბოგ – ხიდი (ჟაბეში). ხიდი მდ. წანრლა-

ზე, სამარხილო ხიდი სოფლის ჩრდ.-აღმ. 
კლდშისკენა მიმართულების. ჭიჭიკო ივანეს 
ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
კლდში მურყამ – კოშკი (ჟაბეში) მდ. 

ტიბერლასა და წანრლას შესართავების 
ზემოთ, ტყეში. კარგად დაცული. სათვალთვა-

ლო დანიშნულებისა იყოო – კარგად ჩანს იქი-

დან ხეობები ტიბერისა და წანრლასი. მუსა 
იასონის ძე კახიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კლდშ – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრლას მარჯვ. კალთაზე, ბოგ დბსა და 
კნშს (საძოვ.) შორის. ფიქალი არაა, ქვიანი 
კია. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
კრი ტვიბ – ხევი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 

მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ. VIII. 
კრმყ – ყანა (ნესგუნი) ფუშყვერის მარჯვ. მხარე-

ზე, სამანქანო გზის ქვემოთ. ნაკოშკარია (კრ 
გასასვლელი დახურულში        კრქა როქ ნსა 
ადჩეს კუმშ). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულე-

დანი, 36 წ., ლენჯეარის ს.ს., 1972. 
კსრი ნცი ლათრა – წყარო (მურყმელი). ს. მურ-

ყმელის სამხ., ენგურის მარცხ. კალთაზე მოე-

დინება ყინულივით ცივი წყარო. „კეისრის 
წყლის სალევი“. ნუცა ანტიონის ას. ნიჟარაძე, 
62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. VII. 

კშ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ.-და-

სავლ., ჰადიშრას  მარჯვ. მხარის სათიბის სა-

ერთო სახელწოდება. ლეკია გარ ლი, ჩუ 
ნაჩალ ლი. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
კშ – სათიბი, ტყე ს. იფარის აღმ., ჰადიშის ჭალას 

ხეობაში, ვაკე ადგილია, სათიბი, დიდი მოცუ-

ლობით. გვერდები ტყიანი ფერდობებია. წიწ-

ვნარი ტყით. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვსიტო. 

კშ (2) – კლდე (ხალდე) მდ. ალდე ჭალს მარცხ. 
კალთაზე, ფიქლებიანი კლდე. ს. ალდეს 
პირდ. აღმ. „ფიქლისა“. ზურაბ აბრამის ძე ჯო-

ხაძე, 68 წ., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
კში ტიბრა – ღელე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-

დასავლ., ჰადიშრას მარჯვ. შენაკადი. მანი 
ლევანის ასული პირველი, 50 წ., დიასხალისი, 
იფარის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კში ღრ – ღელე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ.-
აღმ., ჰადიშრას მარჯვ. მხარეზე, სათიბ კშა-

მდე აღწევს, პატარა წყალია – წიწვნარია. იასონ 
მურზას ძე კორძაია, 75 წნ., პენს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კსრი ბაჩრ – ლოდები (ჟამუში), ს. ჟამუშშია, ცენ-

ტრში, სიფში დიდი ქვებია ხალხის დასაჯ-

დომი, დაახლოებით 30 კაცის დასატევი. „კე-

ისრის ქვები“. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერია-

ნი, 40 წ., მოსამსახ., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

კსრი ნიც – წყარო (სასაში), ს. სასასშია, კარგი წყა-

როს წყალი. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 
კლთხი კალ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნ-

დერის საზაფხულო მთაში. 
კლთხი მოლ – საძოვარი (მახაში) ს. მახაშში. რ. მ. 

ჭელიძე, 1976. 
კლთხი მოლ – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში. ჯ. გ. 

ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
კაბნი – საცხოვრისი, საძოვარი (ლეზგარა) ს. 

ლეზგარას ქვემოთ, მაღლობზე არის ერთი მო-

სახლე. ლოლა მკას ას. ქალდანი, 21 წ., კოლმ., 
ს. ტიბერი, ცხუმარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

კაბნიშ მურყამ – ნაკოშკარი (ლეზგარა), 
კაბანშია ნაკოშკარი, ძირი დარჩენილია, ს. 
ლეზგარას სამხ.-დასავლ. კაშა (საკ. სახ. ?). 
თინა მკას ასული ქალდანი, 22 წ., მოსამსახუ-

რე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 
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კადლშ – სათიბ-საძოვარი (წვირმი) ს. წვირმის 
აღმ., უღვირის ქედზე ტყეში. თხილნარიცაა 
და შერეული ტყე. კადლ „(თხილის) წნელი“. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კადლშ – საძოვარ-სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრე-

შის ჩრდ.-აღმ. ჰადიშურას მარჯვ. მხარეზე. 
თხილნარია, ჩლე ლაშხტად და გოდრების-

თვის კადლს ხმარობენ. იასონ მურზას ძე 
კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კადლშ (3) – გზა (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ. 
ზაგრის მხარეზე, გზა ლეჟ ლახთე, სათიბე-

ბისკენ წვრილი ხეებია (ზექ). კადლ „წნე-

ლი“. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., მულა-

ხის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
კათხ – საძოვრები (ლანტელი) სათიბ-სახნავ 

ურუს ქვემოთ, მოდის სასმელი წყალი. და-

ღმართია (ფელტ დგი ლი). კათხ „ფერდზე 
უფრო შვეული“. კოწია ბექერზას ძე პაკელიანი, 
72 წ., პენს., ე=ერის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. X. 

კათხ (2) – ბილიკი (ხერხვაში), საძოვარი (ლანტე-

ლი) ს. ხერხვაშსა და ტიბრს (ღელეა) შორის, 
საძოვარ ნალქორს ჩრდ. დავით დუდარუყის 
ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კათხ{ } რა – ტყე (უშხვანარი) მდ. მეშხე ლიცს 
აღმ., კენშრსა და ტყე ურულდს შუა, ტყის 
მასივით. რელიეფის მიხედვით. გრამიტონ ბე-

სარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმეურნე, ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

კათხრ – გზა (ყარი) მდ. თეთნაშრას მარჯვ., გზა 
საცალფეხო მთა შალრასკენ. აღმართი ად-

გილია ტყში. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 
18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  
კათხრ – საძოვარ-სათიბი (ლახირი) ს. ლახირის 

ჩრდ., ღელე რშის მარცხ. კალთა, ფერდობე-

ბია, კათხრ ხარ. ალექსი ისამის ძე იოსელია-

ნი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1971 წ. სექტემბერი. 

კათხრ (3) გზა (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახა-

მულა, 1973. 
კათხშ თხიმ – საძოვარი (დაკარი), ლაღრალშ 

ზენისა და დკრს შორის გზაზეა, ვაკე ადგი-

ლია. მოსახლეობიდან – დკრიდან რომ ამოი-

აღმართებს მგზავრი, ამოვა კათხშ თხიმა-

მდე. ირგვლივ ტყეა, უფრო წიწვიანი. სამსონ 
გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

კათხშ სარგ – წყარო (ლანტელი), საბალახო 
კათხ-ში მოედინება სასმელი წყარო. 
„კათხშ წყარო“. კოწია ბექერზას ძე პაკელია-

ნი, 72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. X. 

კათხშ ცხეკ – მუხნარი (ხერხვაში) ს. ხერხვაშსა 
და ღელე ტიბრს შორის, საძოვარ ნალქორის 
ჩრდ. მუხნარი ტყეა. დავით დუდურაყის ძე 
ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, საკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კათხშ წსხა – გზა (ხევრა) ერადან მთა თეკ-

რაშისაკენ მიმავალ გზაზე აღმართის დასაწყი-

სი. ვასო მიხეილის ძე ჭკადუა, 30 წ., მოსამსა-

ხურე, ლახამულას ს.ს., 1973. 
კაკატიშერ – ნამოსახლარი (გვალდერი) სოფ-

ლის დასავლეთით, სათიბ-სახნავ ლაკრნკილს 
ქვემოთ, ტყეშია, ნასახლარი ამჩნევია, სახლის 
ძირი ჩანს;  გვარი უცნობია. ემუზა დავითის ძე 
ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კაკნი – ყანა (ზ. ლევშერი), ჟიბე ლევშერშია. 

კვაკვა ერქვაო (?). გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
კაკშ კოჯრ (იხ. ლამხრიშ კოჯრ) 
კაკშ ტიბ – ხევი (ლებურცხილა) მდ. ენგურის 

მარჯვენა მხარე, უბანია სატყეოსი, ადის მანქა-

ნის გზა. იწყება მდინარე აფხაზეთ-სვანეთის 
საზღვარზე მეგრ. საზაფხ. მთა ლარაკაკ-
დან. მდინარის მარჯვ. მხარე კლდიანია, 
მარცხ. – ტყე. კაკა (აფხაზ. ?). რომანოზ მუ-

ზას ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებურცხილა, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

კამბშინი – საძოვარი (მესტია) ლექ ლახ-შია, 
იყოფა ორ ნაწილად:  ჟიბე და ჩუბე კამბ-

შინი.  
კამრია გორგ – ქედი (კიჩხულდაში) ს. 

კიჩხლდშის სამხ.-აღმ. იმიშის ქედის 
გაგრძ. ჩრდ.-ით. მბირობსა და იმიშს შო-

რის. იმშია თხიმ ლი. შერეული ტყით. 
თითქოს:  კამრ ნ ხარდენახ აშხ მეზგა, 
ეჯი ათშყედახ ი ეჩხენქა? სამსონ სვინჩილდის 
ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კამფრ – ხრამი (ცანა) სამანქანო გზის ქვემოთ. 
ცხენისწყლის მარცხ. 

კამრი – სათიბი (სასაში) ს. სასაშში, მთის სათი-
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ბი, ალპური ზონა. კვამ „კვამლი“, კვამნ 
„მურა ფერის. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

კანშ თხიმ – მწვერვალი (სგურიში), მთა და-

ლრა თანღიდან  მოემართება ბილიკი  მთა მე-

მულისაკენ. მისი სიმაღლეა 3665,5 მ. ჩრდ. მხა-

რე მყინვარულია, სამხ.-დასავლ-აღმ. ალპური 
და სუბნივალური. საჯიხვეებია. ხაბჯი ბიბუს 
ძე ჩხვიმიანი, 68 წ., კოლმ., ს. სგურიში, ჭუბე-

რის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ.  
კარ – სათიბები (ჭველიერი) ს. ჭველიერში, ლაშხუ-

რას მარცხ. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 
კარალ – სათიბი (ხერია) ს. ერიისა. 
კართხალ – სათიბი (მამი) ებერალში, ამობურ-

ცული ადგილი. მცირე კლდოვანი ადგილიცაა. 
კვართხ „ჩაქუჩი“. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

კარკაზ – წყარო (ნაშთქოლი) ს. ნშთქოლის 
აღმ. წყაროს წყალი. პატარა წყაროა, უდგას ღა-

რი და ეჭნახ „საწნახელი“ (ზან.). ქიშვარდ 
იოსების ძე წერედიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ნა-

შთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექ-

ტემბერი. 
კარმშ – მყინვარი (ჭუბერი), მდ. ჭუბრულას და-

საწყის ის მარცხ. კალთის სათავე, გადასასვლ. 
ჭიბერ აზაუს ჩრდ., გორვებიანი, დამსხვრეუ-

ლი მყინვარი. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 
18 წ., საშ: . სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

კასდნი – ყანები (ქართვანი) ყანა ჭიბრის აღმ., 
დასახლების ქვემოთ, სამხ. ვინმე კოსდას სახე-

ლობისო (კოსდაანთი). გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

კაცხ – მუხნარი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, მუხ-

ნარი ტყეა, ჯუჯა მცენარეებიცაა. კცხ „საშუ-

ალო სიმაღლის მცენარე“, „დაბალი ტყე-ჯაგ-

ნარი“, მაჟარა Thal Ict um mInus  L. ჯ. პ. ლიპარ-

ტელიანი, 30 წ., 1974. 
კაცხ ლშდა – შურო (ნესგუნი) (კაცხ „მსხვილი 

შეშა, საშეშე ხე“). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გუ-

ლედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მესტიის რ-ნი, 1972. 
კახარშ – ტყე, სათიბი (ლემზაგორი) ს. ლემზა-

გორში. 
კახირეშ – სათიბ-საძოვარი, ტყე (მესტია), მე-

სტიაშია, შგედში, მესტია ჭალს მარცხ. ხერ-

გიანებისაა.  კახ „ცარიელი(პური)“, მწირი 
ადგილის მნიშვნელობით, ნაყოფიერი მიწა 
არაა. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტი-

ის რ-ნი, 1972. 

კახნი – საკულტო (ჭველიერი) ს. ჭველიერში, 
მარცხეანა მხარეზე მდ. ლაშხურასი. ტყეცაა 
კახნი ცხეკ. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 
1974. 

კახნი ცხეკ – ტყე (ჭველიერი) ჭველიერში, მდ. 
ლაშხურას მარცხ. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 
1974. 

კახრ – ყანები (არცხელი) ს. არცხელის დასახ-

ლების ზემოთ, ფერდობი  ადგილია. კახ 
„ქვიან-ღორღიანი, უნაყოფო, მწირი“ (შდრ. 
კახ „ვეგეტერიანული, მარხვის დღეს სახმარი 
საჭმელები“). ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 
85 წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

კედ – გუბე (ლახირი), ს. ლახირშია, შუა სოფელ-

ში, დამდგარი გადახურული წყლი. იყენებენ 
სარეცხავად, საქონლისთვის. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კედი დაბ – ყანა (მიქელშერი), ს. მიქელშერშია, იქ 
ყოფილა წყალი, მაგრამ დაკარგულა. კედ 
„გუბის მაგვარად, ჩათხრილი ორმოდან ამო-

დის წყალი“. 
კედი ლიც – წყარო (კახურა) ს. კახურაში. კვედი 

იყო გაკეთებული. ამჟამად ბეტონითა გაკეთე-

ბული. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 
კედილშ – მჟავე წყალი (მესტია) აეროპორტის 

აღმ., სააბაზანო მჟავე წყალი. თედორე ტარა-

სის  ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი, 1972 . 
კედრ – სათიბ-საძოვარი (წიფლაკაკია), ს. წიფ-

ლაკაკიაშია, თხილნარია. კედალ „წკნელი“. მ. 
გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

კეთილშ – სათიბი (ნაკი) ნაკრას მარცხ. კალთა-

ზე, სათიბ თეკერში . მუფილდშის დასავლ. 
კარგი სათიბიაო. ვასილ ბურნაყის ძე ქალად-

ნი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  
ნოემბერი. 

კენიშირ – ყანა, საძოვარი, ტყე (ბენიერი), ს. ბე-

ნიერშია. კენ „კვერნა“. 
კენინ – საძოვარი (ბაიარი) ს. ბაიარის დასახლე-

ბის ზემოთ, ტყიანი. გ. შ. ჩანქსელიანი,  
20 წ., 1974. 

კენშრ – ტყე (უშხვანარი) ს. უშხანარის ჩრდ.-
აღმ., ჟჰერს მარჯვნივ, კათხრას მარცხ., ქვე-

და ნაწილი ფოთლოვანია, ზედა – წიწვიანი. 
ადრე კვერნებს იჭერდნენო. კვერნას სვან. სა-

ხელი „კენ“. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიცი-

ანი, 63 წ., კოლმეურნე, ს. უშხვანარი, ბეჩოს 
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ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
კერალდ – სათიბი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას ქვე-

მოთ, პაპარობს სამხ.-დასავლ. ლოლა მკას ას. 
ქალდანი, 24 წ., კოლმ., ს. ტიბერი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კერზიშ – ყანა (იფრარი), ს. იფრარშია, ყანა 
ლამფლის დასავლ. (გვერდით). ვაკე ადგი-

ლია, ბგი ადგილი. წისქვილის ზედა ქვის სა-

ტრიალებელ რკინას სვან. ეწოდება კერეზ. 
გემა ანდრიას ძე მარგველანი, 61 წ., პენს., კა-

ლას ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კერთხლრიშ გორგ – გორა (ნაკი) მდ. ნაკრას 

მარჯვ. კალთის, მყინვარ შდალერის აღმ. ქედი, 
ალპური საძოვარია (მეკურთხი არაა დამახასია-

თებელიო). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კეტ – კლდე (ქვ. ვედი), მდ. გერდაშერას დასა-

წყისის კლდეები, სუბნივალური და ნივალუ-

რი. ისგხენჟი როკ ლიხ, ლღრავე ლი. აღმ. 
მხრიდან მარად თოვლია (ხანსრრ).უმარ რო-

ზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

კეტი ნადგარ შუკ – საძოვარი (სიდიანარი) ს. 
სიდიანარის ჩრდ. ტიბის ტერიტორიაზე, ვინმე 
კვეტი მომკვდარა. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

კეტიარე მურყამ – ნაკოშკარი (შყალერი) ს. შყა-

ლერის სამხ.-დასავლ. დანგრეულია. ზეგანზე, 
გირგვლიანებისაა. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
კეჩიშ – საძოვარი (ბავარი) ს. ბავარის მთა თეკ-

რაშში. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ.,  ს. ს. ჩანქსელი-

ანი, 44 წ., 1976. 
კეჩინი – სათიბი (არცხელი) ს. არცხელის სამხ.-

დასავლ., მდ. მულხურას მარცხ. მხარეზე. და-

მრეცი რელიეფით. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟო-

ლიანი, 85 წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი . 

კეცილდ – კლდე (სიდიანარი), ს. სიდიანარშია, 
ფიქლიანი კლდე. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

კიკაშა – უბანი (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშის 
ერთ-ერთი თემი თამლიანელბის საგვარეუ-

ლოდან. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 
1973. 

კიკაშრა (იხ. კიკაშა) 
კილ – ყანა (იელი) ენგურის მარჯვ. კალთაზე, 

კლდესთან ს. იელიში, ჩუბე უბანშია. იონავი-

სიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1972. VII. 
კიმფხანშ ტელფ – საკლუტო (ზ. ლუჰა) კლდე 

კნჯბის ჩრდ., ლამურყამთან, ვინმე კიმ-

ფხან ცხოვრობდაო. კლდეს აქვს შეჭრილი დე-

რეფანივით ≈ 5х2 მ. გადმოცემით:  მდიდარი 
ოჯახი ვინმე კიმფხანისა ცხოვრობდაო. ვა-

სილ თოსდანის ძე ცალანი, 44 წ., ბრიგადირი, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კირი – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელს სამხ., ყა-

ნა ღეზლდშს ზემოთ. ივანე ბექას ძვე მი-

ლდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ,. ოქტომ-

ბერი. 
კირიკეშ ნლზიგ – ნამოსახლარი (ქვ. ვედი) 

ედრლას მარჯვ. კალთაზე, კატი და ივანე 
ჭკადუების დასახლების დასავლ. კვირიკ ჭკა-

დუას ნასახლარია. ვარდან მახამეთის ძე ჭკა-

დუა, 76 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომ-

ბერი. 
კირიკიშ დაბრ – ყანები (ქვ. ვედი) ედრლას 

მარჯვ. კალთაზე, მახამეთიშ დაბრის დასავლ. 
ივანე (დამბლ) ჭკადუას ყანებია. კვირიკ ჭკა-

დუას ყანები (ყოფილი). ვარდან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
კირიშა მოლარ – სახნავი (ტვიბი) ს. ტვიბში, კვი-

რი ზურაბიანის. ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 
კირიშილ – სათიბი (ნაკი) ნაკრას მარცხ. კალთა-

ზე, ჟიბე ზაგრთან, საიდანაც თავრარელებს 
კირი მიჰქონდათო, კირი ბლომად იყოო. ვა-

სილ ბურნაყის ძე ვქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი , 1969 წ. ნოემერი. 

კირი ლქისგ – გზა-გორაკი (ქაშვეთ-ლაშთხვე-

რი, ჰეშკილი) ჭალს მარცხ. კალთაზე, გადის 
გზა ჰაწალის სათიბებისკენ – ჰეშკილის მი-

მართულებით. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯ-

ვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 
კიჩხჟბ – საცხოვრისი (მურყმელი), ს. მურყმელ-

შია, სამხ. ნაწილი სოფლისა. გორაზეა. კიჩხ 
„წვრილი ხე“. მაღლობის მნიშვნელობით, რე-

ლიეფის  მიმსგავსებით. ნაპო დავითის ძე კაკ-

რიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

კიც – ტყე (ნესგუნი) ფუშყვერის მარჯვ. მხარეზე, 
სანადირო ადგილი ყოფილა – ლკცირ 
ლმრ. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 
36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
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კიცილდში ნაკლდ – საძოვარი (იფრარი) ს. იფ-

რარის ჩრდ. წიწვნარ ტყეში, ვაკე ადგილია, 
ირგვლივ წიწვნარი (გგბრ). „კვიცილდის პა-

ტარა ვაკე“. გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., 
პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

კიცილდშ – საცხოვრისი (მესტია) მულხურასა 
და მესტია-ჭალს შესართავთან. ბუჩქნარი 
ფერდობი. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია, 1972. 

კიცკრა – საცხოვრისი (ლასკადურა, კახურა) ს. 
ლასკადურას აღმ. ტყიანია, მდ. ლუვორის 
მარცხ. ყანები, სათიბები. ბ. დ. ქურასბედიანი, 
24 წ., ჯ. ა. ლიპარტელიანი 37 წ. (კახურადან), 
1974. 

კიცმეკშდა  – კლდეა საჯიხვე მრზა ჭალსა და 
საძ. მთა ჩხტალს შორის. მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარე. მდ. კიცმეკშდას სათავე. 
კლდეებია. საჯიხვე. შიშველი რელიეფით. სა-

კმაოდ დიდი კლდეებია. მდ. ტიტშ ჭალს 
ჩრდ.-აღმ. (იხ. 1 :  100 000 2901,7 მ. ზღვ. დონი-

დან). თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

კიცმეკშდა  (2) – ღელე (ყარი) კლდე კიც-

მეკშდადან მოედინება და უერთდება მდ. 
ჭუბრულას მარცხ. მხრიდან მთა ცხანდირის 
პირდაპირ – მაშრი ჭალის (საზაფხ. საძ. მთა) 
პირდაპი რ). თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 
18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 
კიცნი – უბანი (ნაკი), ნაკის ს.ს.-ში შემავალი და-

სახლ. უბანი, ნაკრას მარცხ. მხარეზე.;  ცხოვ-

რობს 7 ოჯახი – ცინდელიანები, კვიციანი, 
ოთხუანი, სუბელიანი. კიცნი < გვარი კვი-

ციანი-დან. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

კიცნიშ ლამურყამ – ნაკლესიარი (ნაკი), ნა-

კშია, ნაეკლესიარი კვიცნის თავზე, ნაეკლე-

სიარი ჩანს, რომელსაც ლამურყვამს უწოდე-

ბენ. ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგო-

გი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
კიწკრშ კოჯ – კლდე (ეც. ს.ს.) მთა საძოვარ ლაღ-

რალშ ნაკს აკრავს ჩრდ.-დასავლ. კლდის სა-

ხელია. კლდეში გამოქვაბულებიცაა. ამბობენ:  
კიწკრშის კოჯიდან ს. ტებიშამდე ყოფილა 
გვირაბი. ამ გვირაბში ჩაუშვიათ ვერძი და ს. 
ტებიშში ამოსულა. ბაჯუ პირიბეს ძე გერლი-

ანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

კიჭშერ – ყანები (ყარიში), ს. ყარიშშია, ლიპარტე-

ლიანების საგვარეულოს ყანები. დ. ი. ლიპარ-

ტელიანი, 33 წ., 1974. 
კლ – ტყე (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, ფოთ-

ლოვანია. 
კლუ – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის დასალ., ჩობა-

ნის უბანშია, ვაკე ადგილია. შალვა სარდიონის 
ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კნშ – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრლას მარჯვ. კალთაზე, კლდშის აღმ., 
ვაკეა, ტყე აკრავს ჩრდ.-ის მხრიდან. კვერნის 
საჭერი რამ მოწყობილობა ამჟამად არაა. ჭიჭი-

კო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამსახურე, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
კბ (2) – გორაკი (ცანა), იხ. ნაშალვრი კვბ. ს. ცა-

ნის სამხ.-დასავლ. 
კთიშა – უბანი (გულიდა) ს. გულიდაში (ქვემო-

ში), ქურასბედიანების საგვარეულო თემი. მ. ბ. 
ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

კთიშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (გულიდა), ს. 
ქვედა გულიდაში ყოფილა ქურასბედიანების 
საგვარეულო კოშკი (ყოფილი). მ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 46 წ., 1974. 
კთშა საანშ – ხილნარი (გულიდა), ს. გული-

დაშია, აღმ., ქურასბედიანებისაა. თ. ბ. ქურას-

ბედიანი, 30 წ., მოსამსახ. 
კთხ – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., სამანქანო 

გზის ზემოთ. შერეული ტყით, აღმართია. რო-

ბინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კმბრ – ბილიკი (ზეგანი) ს. ზეგანის აღმ., ლეჟ 
უბნის ზემოთ, სამარხილო გზაცაა და დასას-

ვენებელი, კლდე. კმბრ „ცუდი ასასვლელი“. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსა-

ხურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
კნჭილ – სათიბი (მაგარდელი) ს. მაგარდელის 

თავზე, სათიბ შათრს ესაზღვრება. ივანე ბე-

ქას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარ-

დელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

კნჭილდ – ტყე (ლაბსყალდი) ლაბსყალდშ 
ტიბსა და ერხალდს შორის, ჩრდ. ესა-

ზღვრება ფეტრრ ზაგრ (ზეგანი). 
კნჭილდ „პატარა“ ? კნჭ. ბასილო თავას ძე 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

147 

გუგუსიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
კნჭილ ლადგრ – ტყე, სათიბი (მურყმელი) ს. 

მურყმელის დასავლ., მდ. ენგურის მარჯვ. არ-

ყნარია და სათიბებიც. ვინმე „კნჭილას მო-

საკლავი“. მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 
40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
კნჭინრი ბოგ – ხიდი (კვანჭიანარი) ს. კვანჭია-

ნარის სამხ.-აღმ. ხიდი სამარხილო იყო ენგურ-

ზე. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი,  1973. 
კნჭინრ – სოფელი (ლატ. ს.ს.). ლატალის ს.ს.-

ში შემავალი სოფელი. ცხოვრობენ კვანჭიანე-

ბი. შალვა ნიკოლოზის ძე კვანჭიანი, 49 წ., პე-

დაგოგი, , ს. კვანჭიანარი, 1973. 
კრმშ – მწვერვალი (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას სათავე 

კლდის მწვერვალი  ყინულოვანი, 1 :  100 000-
ის მიხედვით სიმაღლე ზღვის დონიდან უდ-

რის 3710 მ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 

კრმშ – წყარო (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კლათაზე, კლდე ნსტიშ კოჯს აღმ. ნაკარვები-

ცაა და მოედინება ყინულივით  ცივი წყარო, 
გლიშ ფერიშ ლი ი ჩუ ლათრა დემეგ ხარ 
ნკრემიშ. გელა ფუთუს ძე ჭკადუ,ა 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 

კტირე მურყამ – ნაკოშკარი (ლეზგარა) ს. 
სიფში, სამხ.-დასავლ, კტი არღლიანის 
(კტი საკ. სახელია ამჟამადაც). შოთა მიხეი-

ლის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. ლეზგა-

რა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
კბ – საძოვარი (იფრარი) ს. იფრარის ჩრდ. ფიჭ-

ვნარი ტყის თავზე, ვაკე ადგილია, მრგვალი ≈ 
0,5 ჰა. დასავლ. ფიჭვნარია, აღმ. საძოვარი აკ-

რავს. კბ უდრის „ზიგ“-ს („ბორცვი“). გემა 
ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, 
კალას ს .ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

კბ – სერი (უშგული) ს.;  უშგულის აღმ., მდ. ქვი-

შირის მარჯვ. მხარეზე. სამარხილო გზაზეა 
ამობურცული, აღმართ-დაღმართის თავი. 
კბ „ამაღლებული გზისა“. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კბ (3) – სათიბ-საოძვარი (დავბერი, იფრარი), 

გორაკი (უშგული) ს. დაბერის ჩრდ.-აღმ., მდ. 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ყჰს ქვემოთ. ვიწ-

რო ადგილი და შვეული რელიეფით. ნოდარ 

პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, 
ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

კბნშა მურყამ – კოშკი (იელი), ს. იელის უბან 
აცშია, კებლიანების საგვარეულო კოშკი. გვა-

რიც კვებლიანია. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ., პენსნ., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

კლთხი – მწვერვალი (დაკარი), ლაღრალშ 
ზაგრზეა ≈ 1794,4 მ. ზ.დ. 

კლთხი ბოგ – ნახიდარი (ზ. ვედი) ს. ზედა ვე-

დისკენა გზაზე. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 
წ., კოლმ., ს ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

კლთხი ბოგშ ლშმინა ნაკლდ – ნაგზევი ვაკო-

ბი (ქვ. ვედი) ედრლას მარცხ. მხარეზე, 
კლთხი ბოგის ზემოთ, სადაც ძველი საცხე-

ნოსნო გზა გადიოდა, იყო დასასვენებელი, 
იდგა შრაც. ამჟამად მის ქვემოთ გადის სა-

მანქანო გზა. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 
წ., პენს., ს. ვედი. მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
კლთხი ბჩ – ლოდი (იელი). იელიდან წვირმის-

კენ მიმავალ გზაზეა მაღალი ქვა, სახლზე მა-

ღალია, კოშკივითაა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

კლთხი მოლრ – ტყე (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
სამხ., ტყეში ნლდბის დასავლ. მომაღლებუ-

ლი რელიეფით. გზა გადის და საძოვრები 
ურევია. მოლ „ნაქაჩ ჟი ლუშდბუნე“ ნამოლ 
„ნაქაჩ“. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

კლთხი იტხირი – კლდე (ლეზგარა) ლჰლას 
სამხ.-დასავლ. საჯიხვე კლდე, ჟაბე იტხირო-

ის დასავლეთით, მაღალი მთაა. „მაღალი იტ-

ხირი“. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. 
თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კნჯბიშ ღრ – ღარი (ხევრა) ელლრას მარჯვ. 
მხარეზე. ზემოთ მშრალია, ქვემოთ წყალი მო-

ედინება. იწყება კნჯბიდან. ვასო მიხეილის 
ძე ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

კნჯბიშ შუკრ – ბილიკი (ზ. ლუჰა). ს. ჩ. ლჰასა 
და ჟ. ლჰას შემაერთებელი ბილიკი, რომელიც 
კლდე კნჯბზე გადის. იერმინე რამზის ძე ცა-

ლანი, 68 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

კნჯბრ – კლდიანი ადგილი (ხევრა), თეკრშის 
მთაშია, ტყის ზემო მხარე. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 
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კნჯბრ (3) – კლდე (დაკარი) დაკრის სამხ., 
კლდოვანი ადგილია. აქა-იქ მუხნარი მცენარე-

ებია. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ. პენსიონე-

რი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 
კნჯბრ (იხ. ხარმი კოჯრ – სგურიში) 
კნჯბრე ფოქ – გამოქვაბული (დაკარი) დაკრს 

სამხ. კლდოვან კნჯბრის დასასრულში აღმ.-
ით გამოქვაბულია სიგრძით 8 მ-მდე, სიმ-

ღლით – 2 მ., განი – 3 მ. სამსონ გაუს ძე ჭკა-

დუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

კნჯბ (2) – კლდე (ზ. ლუჰა, ხევრა) ს. ჩ. ლჰასა 
და ჟ. ლჰას შორის, გადის ბილიკი მდ. ენგურ-

სა და სამანქანო გზას შორის. ცუდი ადგილია, 
კლდიანი. იერმინე რამზის ძე ცალანი, 68 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
კრტი ლარა – სათიბი (ქართვანი) მდ. ენგურის 

მარჯვ. კალთაზე, სათიბ ჭშხრს აკრავს ჩრდ., 
დასახლების სამხ. მრგვალი ფორმისაა (კურპი 
ლარა ლი). „მრგვალი სათიბი“ (მინდორი). პავ-

ლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. IX. 

კრტი ქურა – ტყე, საძოვარი (თოთელეში). ს. თო-

თელეშის ჩრდ.-დასავლ., წიწვნარ ტყეში არის 
მრგვალი საძოვარი (ლცხეკ ლი) ადგილი. ად-

რე სახნავი უნდა ყოფილიყო. დუშა შარდენის 
ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., მე-

სტიის  რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
კრტილ – სათიბი (სვიფი), ს. ეცერშია, მდ. 

დაშრის მარცხენა მხარეზე, მრგვალი მოყვა-

ნილობის სათიბია. კრტი „მრგვალი“. აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კრტილ (2) – საძოვარი (ლამხერი). მრგვალი, პა-

ტარა საძოვარი სოფ. ლამხერის დასავლ., მაშ-

რი შუკის შუაში – კრტილქა. მახამეთ პეტ-

რეს ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

კრტილრ – გზა (ჯორკვარი), ს. ჯორკრის და-

საწყისი, სამხ.-დასავლ. (240°). გზის მოსაბრუ-

ნი ადგილია, ქვემოთ სახნავია. მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე. პარმენ გიორგის ძე ჭკა-

დუა, 77 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

კრტილრ – სათიბი (უშხვანარი), ბალის ზეგანზეა 
– სათიბებს კაჩლდსა და მაჯდას შორის. 
ნიშნავს „მომრგვალოს მქონეს“. რელიეფის მი-

ხევდით. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 
63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

კრტილრ – სათიბი (ქვ. ვედი) საცხოვ. ნერღდას 
ზემოთ. ადრე ყანა ყოფილა. დავაკებებზე. ზო-

გან დახნული იყო, ზოგან არა, ჩანს, მრგვა-

ლად. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., 
პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბე-

რი. 
კრტირ – სათიბები (ფხოტრერი) ფხოტრ 

ზაგრს დასთალვ., სათიბ ლშმალდ-ის გა-

გრძელებაა ჩრდ. მხრიდან. მრგვალი ფორმის 
საითბებია. კრტირ „მრგვლიანები“. ჭიჭიკო 
პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

კრბ ზაგრ – ზეგანი (ხალდე), ს. ალდესა და ს. 
იფრარის საზღვარი, გგბრ ხაგ მასრდ. ალ-

ბათ საკრებულო ადგილი თემებისა. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კჭნირ – სათიბები (ხერხვაში) ს. ხერხვაშის 

ჩრდ.-აღმ., ნნჭერრის ტყის აღმ. ადრე სა-

ხნავი ყოფილა, გმიდ ლკანჭუნე, მუსოდ 
ლი. ნეცინ ცხეკ ჩიხენ სგა ხოსგურ. დავით 
დუდარუყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
კლთხი – სახლ-კოშკი (ჩაჟაში). ს. ჩაჟაშის სამხ.-

დასავლ ნაწილში, ჩიბრიში დგას დიდი 
სახლ-კოშკი, კედლებიღაა დარჩენილი 3 სა-

რთულის. ჩვეულებრივ კოშკებზე დაახლ. 2-
ჯერ დიდია მოცულობით. ამჟამად ილია ნიჟა-

რაძის კუთვნილებაა. ჩანს, უწინ ქალდანისა 
ყოფილა. „ქალდაანთ მაღალი“ (კოშკი). ღუტა 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, უშგუ-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
კლთხი მოლ – სათიბი (სასაში), ს. სასაშშია, მაღ-

ლობზეა. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 
კრშალე მურყამ – ნაკოშკარი (ზეგანი) ს. ზეგანის 

კრშის უბანში, ნახევარიღაა დარჩენილი. 
პირველები ფლობენ. დისონ გიორგის ძე 
გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

კრშ – უბანი (ზეგანი), ს. ზეგანის დასაწყისი სა-

ხლი, დგას კოშკი. ვაკე ადგილია, გზის მარჯვ. 
მხარე. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახ., ს. ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 



ლ 
 

ლ��ლშერ ლრლ – სათიბები (კაერი), ს. კაერისა 
და ლემსიას სათიბები მთაში. დ. გ. მერლანი, 
23 წ., ლენჯერი. 1973. 

ლ[ ჷ] ედმოყჟი – სათიბი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, დიდი ქვაა, ლოდია იმ სათიბთან. 
„ლოდისაყოლებითი“. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 
30 წ., 1974 

ლქრთა – სკოლის ეზო, ამჟამად ამ ადგილზე 
სკოლაა, ადრე კი სასაფლაო ყოფილა და იდგა 
XVIII საუკუნეში აშენებული მაცხოვრის 
ეკლესია. ეს ადგილი ეკუთვნოდა 
დადეშქელიანებს და ციოყ დადეშქელიანს 
ღობე შემოუვლია ამ ადგილისთვის და 
ნადირობდა, ამიტომაც უწოდეს „ლქრთა“, 
რაც „შემოღობილს“ ნიშნავს. ს. საფარი, 
მესტიის რ-ნი. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 
თსუ. სტუდენტი,  ნიკოლოზ ნარსავიძე, 1965 

ლაბად (2)– საძოვრები (კაერი), ტყე (ლემსია), ს. 
კაერის ჩრდ-აღმ. ადრე იყოო პანტა მსხლები, 
ამჟამად აქა-იქ თუაო. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1973. 

ლაბადირ – ყანა (გულიდა), ს. გულიდაშია. მ. ბ. 
ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ლაბადშ – სახნავ-სათიბი, სოფლის სამხ.-აღმ., 
სათიბ სყაშრს ესაზღვრება დასავლ. მხრიდან, 
ქვემოდან მდ. ენგური. ხეხილიანია. (ლებადე 
ხილრ-ისგან ?). გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ. 1969 წ. ოქტ.  

ლაბარ – საძოვარი (ცალდაში), ტიბერის 
ხეობაშია, პატარა ვაკე ადგილია, უფრო ბარი 
ადგილია. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლაბარგალ – მწვერვალი (ნაკი), თონღუზ-ორუნის 
დასავლ. ნადირთა გადასასვლელი 
ჭიბერისკენ. ბრ „ნადირთ ჯოგი“. ბითე 
ისლამის ძე ჭკადუა, ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაბარგალშ ჟბე ჴარჴ – ზ. გადასასვლელი (ნაკი), 
თონღუზ-ორუნის დასავლ., მწვერვალ 
ლაბარგალ-ის მარჯვ. (ჟბე) გადასასვლელი 
ჭიბერისკენ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაბარგალშ ჩბე ჴარჴ – ქვ. გადასასვლელი 
(ნაკი), თონღუზ-ორუნის დასავლ., მწვერვალ 

ლაბარგალის ქვედა გადასასვლელი 
ჭიბერიკენ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 75 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაბარგალშ ხანსარ – მყინვარი (ნაკი), მდ. ნაკრას 
მკვებავი მყინვარი, მთა თონღუზ-ორუნის 
დასავლ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
1969 წ. პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლაბარგლ – საძოვარი (ნანარი), ს. ნანარშია, 
საქონლის დროებითი სადგომ-საბალახო. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ლაბასყირ – საძოვარი (ბაიარი), ს. ბაიარის 
დასახლების ზემოთ. მარწყვი იცის. გ. შ. 
ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ლაბასყჷლდაშ – ნასახლარი (ბულეში), ბულეშშია, 
ამჟამად არავინ ცხოვრობს. სამარწყვე ამჟამად 
არაა. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 
1978. 

ლაბაჴ – საძოვარი (მესტია), საცხ. ლაყვრის სამხ.-
დასავლ., საძოვარ ბნის აღმ. ფერდობი, 
ხრიოკია, ცუდი ადგილია (ხოჩა მეკრჩხ ხაკუ). 
მიშა რაჟდენის ძე ცალანი, 28 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაბაჴ (2) – ყანები (ლახამულა), საძოვარი 
(ლაყვრი), მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე, 
ყანა სდგერის გაგრძელებაზე, ჩვ. ლახმჷლ-ის 
სამხ.-დასავლ. ჰალგ ლჷმრ ჩიგარ ი ჰალგქა 
კიბილდრშალ ხოზ ქა ლაზ. გელა ფუთეს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლაბგუნი – სათიბ-საძოვარი, ს. ღეშდერის სამხ.-
დასავლ. (?) მდ. ღეშდრჷლას მარცხენა 
კალთაზე, სათიბ ნენტყ რის დასავლ. კლდე 
ბადრიშ ლჯრებრ-ის სამხ-აღმ. ლევარსან 
ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლაბგუნი (2)– უბანი (ნაკი), სათიბ-საძოვარი 
(ღეშდერი), ნაკის ს.ს.-ში შემავალი 3-ოჯახიანი 
დასახლებული უბანი, ნაკრის მარცხენა 
მხარეზე, ცხოვრობენ დადეჩქელიანი, 
ცინდელიანები. არის ნაკრაზე. ბოგას ნადები 
(ბოგშ ნდისგ ლი). მოედინება 3 ადგილას 
წყარო. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაბგლ – ყანა (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის პირდაპირ, 
მდ. ენგურის (ჭალს) მარჯვენა კალთაზე. 
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მყარი – ბჷგი. მდინარიდან ≈ 100-150 მ. 
სიშორეზე. ჯემალ ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

ლაბგილდშ – სათიბი (ნაკი), ნაკრას მარცხენა 
კალთაზე, სათიბ თეკერის დასავლ., ირგვლივ 
ფოთლოვანი ტყეა, არის ნასახლარიც – 
ცხოვრობდა ჯეგე ცინდელიანი. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. 

ლაბენ – ტყე (ღობი), ს. ღობში. 
ლაბეჩლ – სახნავი (შგედი), ს. შგედში, ქვიანი 

ადგილია, სამოსახლოც. ს. შკედი, ჩიხარეშის 
ს.ს., ლენტეხის რ.  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაბზიალა გოლაჲ – ტყე (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერის დასავლ. მთის მაგვარი, ტყიანი, 
ბზიანია.  

ლაბიზ – სათიბი, საძოვარი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის 
ჩრდ.-აღმ. მდ. ენგურის მარჯვენა მხარეზე. 
ფერდობი ადგილი. სოსო სემლარის ძე 
ნიჟარაძე, 19 წ., საშ სკოლადამთავრებული, ს. 
უშგული, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლაბიშირი ღლა – ღელე (ყვერდეში – ჩიქ.). 
ლენტეხის რ. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

ლაბოგირ – ყანები (ლექვსირი), მდ. ცხენისწყლის 
მარცხენა მხარეზე, ნახიდარებია. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლაბოგოლშ – ყანები (ლენტეხი, ხელედი), 
ხელედშია, ლაშხირის მარცხენა სანაპირო 
მხარეზე. ნახიდარები ამჟამად არაა. ლენტეხის 
რ., ს. ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე. 1976. 

ლაბრალდშ – წყალი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაბრალდშ (2)– ღელე (ჟიბიანი, ლახამულა), ს. 
ჟიბიანის ბოლოში, ამხე ფყშია, წყალი 
სამრეცხაოდაა გამოყენებული. უშგულის ს.ს., 
გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 

 ლაბრალდში გურნა – ლოდი (ჟიბიანი), ს. 
ჟიბიანის ბოლოში, ამხე ფყშია, წყალი მოე-
დინება, რომელიც სარეცხად იყო გამოყე-
ნებული, დევს ბრტყელი ქვა. „სამრეცხაოს 
ქვა“. გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამს., 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლაბრაჴ – საზაფხულო საძოვარი მთა, ლენტეხის რ. 
დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლაბრაჴ – საზაფხულო საძოვარი მთა, მთა შის 
ზევით. დიდი მთაა. გადასვლელია იქიდან 
სამეგრელოსა და ლეჩხუმის მთებისკენ. 
ლექვსირი. ჯ. რ. მეშველიანი, 1974. 

ლაბრაჴ – სათიბი, ფუშყვერის მარცხენა მხარეზე, 
კარგი სათიბი. ს. ნესგუნი. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ლაბრაჴ (4)– საძოვარი მთა (წიფლაკაკია, ყარიში, 
ლექვსირი), სათიბი (ნესგუნი), ს. წიფლაკაკიას 
საზაფხულო საძოვარი მთა. ლენტეხის რ. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ლაბრშ (იხ. ლაბრშ) – სათიბი (ჰადიში), ს. 
ჰადიშის სამხ-დასავლ. გალაკ საფოს ძე 
კორძაია, 15 წ., მოსწ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლაბრხ (იხ. ლაბრჴ). 
ლაბრჴ – მთა (რცხმელური), ლაშხირის მარჯვ. 

საძოვარი მთაა. ლენტეხის რ. ვ. ა. 
ლიპარტელიანი, 1976. 

ლაბრშ – ტყე, სათიბები (ჰადიში), ს. ჰადიშის 
სამხ-დასავლ. ჰადიშჷრას მარცხენა კალთაზე, 
ტყეა და სათიბებიც, მოედინება წყალი, მჟავე 
წყალიც, ღობრ ლჷგხ, იბრლხ – სამკურნალო 
მიზნით. ლაბარალ > ლაბრალ + აჲშ > 
ლაბრლშ > ლაბრშ > ლაბრშ 
(ახალგაზრდების მეტყველება). გულადი 
სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო.  

ლაბრში სგიმ– მჟავე წყალი (ჰადიში), ს. ჰადიშის 
სამხ-დასავლ. ჰადიშჷრას მარცხენა 
სანაპიროზე. მჟავე წყალს ხმარობენ 
სამკურნალოდ, ვანებისათვის. გულადი 
სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლაბრალდაშ – საძოვარი (მუწვდი), ს. მუწვდიში, 
წყალი არ მოედინება, დაფერდებულია. 
ლიბრალ – სიმღერა (ლაშხ.). ჩოლურის ს.ს., გ. 
დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლაბსყალდშ თრგლეზერ – ეკლესია 
(ლაბსყალდი), ს. ლაბსყალდის აღმ., ლხილის 
თავზე, გორაზე, დგას ეკლესია მთავარანგე-
ლოზის სახელობისა, არის სასაფლაო, სამხ. 
მხრიდან აკრავს რცხილნარი ტყე, ცხოვრობს 2 
ოჯახი. „ლაბსყალდის მთავარანგელოზი“. შიო 
თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ., ბრიგადირი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაბსყალდშ ლასფლარ – სასაფლაო (ლაბსყალ-
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დი), ს. ლაბსყალდის ეკლესიის თრგლეზერის 
ქვემოთ, არის სასაფლაო. „ლაბსყალდის სასაფ-
ლაოები“. შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., 
კოლმ., ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაბსყალდშ სგიმ – მჟავე წყალი (ლაბსყალდი), ს. 
ლაბსყალდისკენა გზის დასაწყისში. ღელე 
ჴერალდის დასაწყისში. „ლაბსყალდის მჟავე 
წყალი“. ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., 
მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

ლაბსყარ – ყანა (საყდარი), ს. საყდარის უბან 
ჲესიჲერ-ში. ბასყ ჩანს ? ლენტეხის რ. მ. ა. 
ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ლაბუნტყ ლროლ – სათიბი (ახალშენი), ს. 
ახალშენის ჩრდ-აღმ. ბალახი იცის ბუმბულის 
მაგვარბეწვიანი, ბურტყლი. ბუნტყულ 
(ბუმბული ქათმის). მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლაბურგალ სიფ (იხ. სიფ – თავრარი). 
ლაბურღალშ ნაკ – საძოვარი (ცალერი), საძოვარ 

ფუსდ ნწილს აკრავს სამხ-დასავლ. ვაკე 
ადგილია. ხარების საყვარელი სამყოფია 
მთაში. ჭჷშხე ნაბურღალშ ძი ლჷბარჯე ლი). 
ლიბურღელ. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 
77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლაბურღუ – საძოვარი მთა, ცხუმალდის 
საზაფხულო საძოვარი მთა. ხოშა და ხორვა-დ 
იყოფა. ტყიანია. ბურღვი ჩანს. ბურღუ 
„ბუერა“. ხელედის ს.ს., შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 
წ., 1974.  

ლაბურღუ (2)– ხევი, საძოვარი მთა (ცხუმალდი), ს. 
ცხუმალდის დასავლ. ხორვა ვანის მთების 
კალთებიდან. ბურღუ „ბუერა“. ხელედის ს.ს., 
შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლაბურღ – ტყე (ბაბილი), ნალიშის მთის გზაზე. 
ბუერა ბლომადაა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 
1974. 

ლაბურღი ღლა – ღელე (გვიმბრალა – ჩიქ.). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939 წ.  

ლაბურღლ ტიბ (იხ. ჲერხ ტიბ – არცხელი). 
ლაბურძუგა – ტყე, გორაკი (მურყმელი), ს. 

მურყმელის სამხ-დასავლ. ენგურის მარცხენა 
მხარეზე. ბორცვიანი ადგილია. ლუბურძუგე 
„ამობურცული“, ბურძგლ „ბორცვიანი“. 
ზუგ „ბორცვი“. ნუცა ანტონის ასული 
ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. უშგულის 

ს.ს., 1971 წ. VII. 
ლაბღანშ ჴარჴჷლდ – გზა, გორაკი (სგურიში), ს. 

ჩბე სგურიშის დასაწყისში, გორაა, 
რომელსაც უვლის მანქანის გზა. იელის 
მცენარეებია გორაზე ერთ ადგილას, 
ტიტველია სხვა მხრივ. ნაომარი ადგილიაო 
ოდესღაც. ლებღან „უშხარ ლოქ ლახბღანან“. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთვარებული,  ს. ყრის ს.ს., ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 11.9.1970 წ. 

ლაბძგილ – სათიბი (ფარი). მესტიის რ-ნი. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965. 

ლაბძგილ (იხ. ლაბჯგილ). 
ლაბჭრი ბჩ – ლოდი (მესტია), აეროპორტის 

მიდამოს ტყეში, დიდი ქვაა, გამოქვაბულივით 
აქვს. (საბიჭვარი, საბუშარი ?). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი. 1972 წ. 

ლაბხელიდ – საძოვარი (ფარი), მესტიის რ-ნი. 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965. 

ლაბჯგილ – საძოვარი (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, ბოგზაგრის საძოვრიდან 
≈ 0,5 კმ. ადრე სახნავიც ყოფილა. საძოვრის 
თავზე დასასვენებელიც ყოფილა და საკულტო 
(ლაცხტი) ადგილიც. „ლაბჯგილ“ 
მნიშვნელობით „დასასვენებელიო“. ჩაბე 
ლჷჰა, შეიძლება ბოჯგ ? იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაბჷკიშ ლესგრ (იხ. ლაბჷკ – ბაგვდანარი).  
ლაბჷჯგერი – კლდე, გორა, ს. ნანყბულის გორის 

სამხ.-აღმ. კალთა, თავზე ტყეა, აღმ. კალთა 
ციცაბოკლდიანი. თხემის საბალახოა, ჩანს 
ბოჯგ. „სა-ქუჩ-ე“ (ბოჯგერ „ქუჩი“). კოწია 
ქერექის ძე ჭკადუა, 69 წ., პენს., ხაიშის 
სს.,მესტიის რ-ნი. 17.11.70 წ. 

ლაბდაშრ – ყანები (შყალერი), ს. შყალერის 
დასავლ. ყანები. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., 
ლატალი. 1973. 

 ლაბჴჷლ – სათიბი (იენაში), ნასახლარ 
სგობულშია, ყოფილი ნაყანარი, მოედინება 
წყალი. ლეჟ სგობლ ტიბრა-სა და ლექ 
სგობლ ტიბრას შორის. ლატალის ს.ს., მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., 1973. 

ლაბსყილ – საძოვარი (ბაბილი), ს. ბაბილში, 
ლექსურისა და ბაბილის საზღვარი ლაშხირის 
მარჯვენა კალთაზე. მარწყვი იცის. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლაბრ – სათიბები (მახაში), ს. მახაშშია, იყოფა:  
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ჟიბე, ლეჟ და ლექ ლაბრ-ად. ჩიხარეშის 
ს.ს., ლენტეხის რ.  რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაბრი კეცხ – საძოვარი მთა (მახაში), ს. მახაშის 
საძოვარი მთა. სათიბ ლაბრის ზემოთ. კცხ > 
კეცხ, ბრ ? (შდრ. ბქვ. შიმიბერ…). ლნტხ. რ., 
ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაბრღ – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის სამხ-აღმ., 
სათიბ ჯიჰერის მოსაზღვრეა აღმ. მხრიდან. 
ბუერა ხარობს ღელეებთან. ივანე ბედის ძე 
კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაბრღლრ – საძოვარი (წვირმი), ს. წვირმის 
დასავლ. ჩობანის დასახლებაშია. ფოთლოვანი 
ტყეა. მტვრიანია ზაფხულობით, მტვრის 
კორიანტელი ადისო. ბრღ „მტვერი“. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლაბრღ ლრე – სათიბი (მესტია, არცხელი), ს. 
არცხელის სამხ-დასავლ. მდ. მულხურას 
მარცხენა კალთაზე. ბრი ჩანს, ლაბრღ 
ტიბის დასაწყისში. ბრღი „ბუერა“. 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., 
ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაბგი – ნახიდარი (ხაიში), ხიდის გასადები 
ვიწრობი მდ. ენგურზე, ხაიშიდან დასავლ. მე-
2 კმ-ზე. ადრე ხიდიც იყო. ამჟამად არაა. რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლაბეგ – საძოვრები, ტყე (იფარი), ს. იფარის სამხ-
აღმ. ენგურის მარცხენა კალთის საძოვარი და 
ტყე – შერეული. ადრე ნახიდარები იყო 
მარცხენა კალთაზე ენგურისა. ლუკვა ბესის ძე 
გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო. 

ლაბრნი – კლდე (შგედი), წჷრნი ქანშ 
თხუმჟი, კლდიანი ადგილია, ტყე წიწვნარი. 
თხების დასაღამებელი და საყვარელი 
ადგილი. ბურან-იდან. გარეული თხებიც იცის. 
შუშანა ოთარის ასული იოსელიანი, 50 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 

ლაბრიშ ჴარჴ (იხ. ჭიბერიშ ჴარჴ). 
ლაგაბლა – ყანები (ლესემა), ს. ლესემაშია, გორაზე. 

მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 
ლაგაბლლ – ყანები (ფაყი), ს. ლეხვდარეშის სამხ-

აღმ. ლენტეხის რ. გ. გ. გაზდელიანი,  
28 წ., 1974. 

ლაგაბლა – გორაკი (ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 
მდ. ლასკადურას მარჯვენა კალთაზეა, 

გორაკი, ტყიანი. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 
1974. 

ლაგალვა – უბანი (ფარი), უბანი ლქრთას 
გვერდითაა. აქ დადეშქელიანების სასახლე 
ყოფილა. ამ უბანში სამი წყარო მოედინება. აქ 
ცხოვრობენ ცალანები და წულუკიანები. 
დადეშქელიანების სასახლიდან არაფერია 
დარჩენილი. შეიძლება, ამ ადგილს ადრე 
„ლაყალვა“ ერქვა, რაც „დასაშინებელს“ 
ნიშნავს. შეიძლება „ლაკალვა“ – ე.ი. ადგილი, 
სადაც კალო ჰქონდათ, ყოფილიყო. პირველი 
მოსახლე ხომ წყაროსთან ახლოს გამართავდა 
კალოს. შემდეგში კი სახელმა ფონეტიკური 
ცვლილება განიცადა. ვახტანგ ჟემუზას ძე 
ნარსავიძე, თსუ სტუდენტი, გიორგი 
ნარსავიძე, 86 წ., 1965. 

ლაგანჭშ – სახნავ-სათიბი (ლასკადარი), ს. 
ლასკადარშია, მდ. ლასკადურას მარცხენა 
მხარეზე. გნჭ ხარობს. ბ. დ. გუგავა, 24 წ., 
1974. 

ლაგარდოშ – საძოვარი (ქვ. ვედი), საცხ. 
ნასოფელზენშია, სკოლის შენობის ჩრდ-აღმ. 
ნაძვნარამდე, სადაც კარტოფილი 
ითესებოდაო. მაგრაფინა გიორგის ასული 
ჭკადუა, 44 წ., კოლმ, მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ოქტ. 

ლაგარდოშ მიყჟიშ ლეღმერ – ტყე (მესტია, ქვ. 
ვედი), საცხ. ნასოფელზენშია, სკოლის 
შენობის ჩრდ-დასავლ. ნაძვნარია, 
ახალგაზრდა ტყეა, ადრე ხშირი ტყე ყოფილა, 
საძოვარ ლაგარდოშის ზემოთ. ადრე 
ითესებოდა კარტოფილი ნაძვნარის ზემოთ. 
მაგრაფინა გიორგის ასული ჭკადუა, 44 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

ლაგარდოში – სახნავ-სათიბი (იფარი, ლახამულა), 
იფრიშ ტიბშია, იფარიდან 6 კმ. მთა 
როკვარისკენ. ვაკე ადგილია, გამოყენებულია 
საკარტოფილედ – სახნავად და სათიბად. 
მოედინება მჟავე წყალი. სეითბე უმარის ძე 
ჭკადუა, (სურუძე), 66 წ., მჭედელი, ს. იფარი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 15.11.70 წ. 

ლაგარდშ – ყანა, სათიბი (შგედი), ს. შგედშია, მდ. 
ენგურის მარცხენა კალთაზე, საკარტოფილე 
იყო. ვაკე ადგილია. მის ზემოთ საძოვრებია – 
ჩბე ნაკრ. შუშანა ოთარის ასული 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის სს., 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლაგარდიშილ – საძოვარი (თოთანი), ს. თოთანის 
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სამხ-დასავლ. მოვაკო ადგილია, ადრე 
კარტოფილის სათესი ყოფილა. გაიოზი 
თათსავის ძე ჭკადუა, 79 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლაგალა – სათიბი, წყალი (ფარი), ს. ფარის აღმ., 
სამანქანო გზის ქვემოთ. გაუ (?) იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაგიცრულ ლრე – საძოვარი (ლამფალაში), ს. 
ლამფალაშის მთაში. გიცრულ (მცენარეა, 
შესაკმაზი) ჩანს. ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ 
ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ლაგნა (2)– საძოვარი (ჟახუნდერი, მელე), ს. 
ჟაჴუნდერში, ჯოგის სადგომი.  

ლაგნელ – სათიბი (ლეკოსანდი), ს. ლეკოსანდში, 
მაღლობზე, კუმაშ იგნი.  

ლაგოჯა – საძოვრები (ცალერი), ს. ცალერის ჩრდ-
აღმ. კჷნჯბილრ ხარ, კოჯ ლჷგოჯე ლიხ მარემ 
ნაგემშალ. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 
57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლაგურკა – საყდარი (მახაში), ს. მახაშში. ლენტეხის 
რ. ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაგურკშ – ყანა, ს. ლემზაგორში, რაიმე საკულტო 
ამჟამად არაა.  

ლაგურკშ (2)– ი უბანი (მახაში), ყანა (ლემზა-
გორი), ს. მახაშში, ლაგურკას საყდრის ქვემოთ. 
ლენტეხის რ. ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 
1976. 

ლაგფჲ – სათიბი (ციოყშერი), ციოყშერის სამხ. 
დამრეცი. ლენტეხის რ. რ. დ. შავრეშიანი, 46 წ., 
1978. 

ლაგჭჷლდრ – სათიბ-საძოვარი (მესტია), 
მესტიაშია, მულხურას მარცხ. შგედში. ლაგჭა 
„დასაკავებელი“. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
64 წ., მესტიის რ-ნი. 1972 წ. 

ლაგჷრდანლ – სათიბი (ღობი), ს. ღობში, გრძელი 
ფორმისაა.  

ლაგჷრდეშ – სათიბი (ხევრა), ჴერაშია, საკარტო-
ფილე ყანა იყო ადრეო. ლახამულას ს.ს., ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ. 1973. 

ლაგჷრკლ – სახნავი (შკედი), ს. შგედში, 
ფერდობი, პატარ-პატარა სახნავებით. 
ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაგლა – ყანები (ჩოლური), ლაშხურის მარ-
ჯვენა მხარეზე, ფერდობზე. ლენტეხის რ. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლაგრბილა – საყდარი (მესტია), აეროპორტის 

ჩრდ-აღმ. ზრგშ-ში. მუშკუდიანების სამლო-
ცველოა უფრო მეტად. ქალთა სადღე-
სასწაულო ამაღლების დღეს. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია. 1972. 

ლაგმ – კლდე, ს. ქვედა ბავარის მთა ბავალშში. 
ხელედის სს, ლენტეხის რ., ს ბავარი. შ. ი. 
ბენდელიანი, 40 წ.,  კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 
კოლმეურნე, 1976. 

ლაგმი კოჯ– კლდე (ბავარი), მთა ბავალაშის 
თავზე, სანადირო კლდეებია. ხელედის სს.,  
თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლაგდურლ – ტყე (ჰადიში), ს. ჰადიშის სამხ-
აღმ., ჰადიშჷრას მარცხენა კალთის 
ფოთლოვანი ტყე. გულადი სოფროს ძე 
აველიანი, 33 წ., მოსამს, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი.1 971 წ. აგვისტო. 

ლაგირკშ– საძოვრები (ლუჯი), ს. ლუჯში, ადრე 
სახნავები იყო, ნაეკლესიარიცაა.  

ლაგმურა (იხ. სიფ – ლაშთხვერი). 
ლაგნირ– საძოვარი (ლეზგარა-ტვიბერი), 

საძოვარ ლალდესგალრს აღმოსავლეთით. 
ოდნავი მოღრუბლულობის დროსაც კი 
წვიმსო, ე. ი. ხშირად წვიმს იმ ადგილებშიო. 
„�სა�ტირილიანი“ (?), „ცრემლიანი“. ლოლა 
მჷკას ასული ქალდანი, 24 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის სს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ.  

ლაგნიშ – უბანი (ლანჩვალი), ლანჩვალშია, 
პატარა მოედანივითაა. ნამეწყრალია, 
აღმოუჩენიათ გათხრის დროს მამაკაცის 
ბრინჯაოს ბეჭედი, ქალის მძივები, საყურეები, 
მოჭედილი ხანჯალი, აკვნის ნამტვრევები, ძვ. 
სვანური ხის ჯამები, კოვზები და საოჯახო 
ნივთები. გათხრა სახლის აშენებასთან 
დაკავშირებით უწარმოებიათ. ერთ-ერთი 
მონაწილე ბეგლარ გოშთელიანი ამჟამადაც 
ცოცხალია. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია. 1972. 

ლაგნიში შუკრ – გზა (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
ჩრდ-ით, ზემოთ დასახლებისა. განივი 
სამარხილო გზა, ჯუჯა მცენარეებია ციცაბო 
კალთებით. კატო მიხეილის ასული გულბანი,  
26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, იფარის სს, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლაგნრ (იხ. ლაგნირ). 
ლაგრნი ღრ – საძოვარი, სათიბი (სპარდიში), 

მესტია ჭალჲს მარცხენა მხარე, აეროპორტის 
ჩრდ. სა ზუგს ზემოთ. ტყეცაა და სათიბ-
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საძოვრები. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 
37 წ., სპარდიში, მესტიის რ-ნი. 1972. 

ლაგჯერი (2)– სათიბი (ლეზგარა, ტვიბერი), ს. 
ლეზგარას ქვემოთ, სათიბ ქინილდშ-ს ჩრდ.-
აღმ. გიჯ „წაბლი“. ლოლა მჷკას ასული 
ქალდანი, 24 წ., კოლმ. წევრი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაგჯერიშ ლჭმა (იხ. ლაგჯერი). 
ლაგწულრ – ბილიკი (რცხმელური), მთა 

სახრავიდან დიდ-ის მთამდე გადასაძრომ-
გადასასვლელი ბილიკები. ლენტეხის რ. ვ. ა. 
ლიპარტელიანი, 45 წ.,  1976. 

ლად�ა�რაჯილ – სახნავ-საძოვარი, ხელედშია, 
ლაშხირის მარცხენა მხარეზე, მაღლობზეა. 
ლენტეხის რ. ს. ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის 
ძე გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე. 1976. 

ლადარაჯილ – მთა (ცხმელური – ჩიქ.). ლენტეხის 
რ. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, 
თსუ შრომები, ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

ლადარჯი – საძოვარი (რცხმელური), ლაშხირის 
მარჯვ. საძოვარი მთაა. ლენტეხის რ. ვ. ა. 
ლიპარტელიანი, 1976. 

ლადარჯილ (2)– ფერდობი (ლენტეხი), სახნავ-
საძოვარი (ხელედი), მთა შისა და ლაბრაჴს 
შორის. ჟ. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ლადბაშიერ – საძოვარი (ახალშენი), ს. დადაშშია, 
საკულტო არაფერია. ს. ახალშენში. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლადბაშირ (იხ. ჩუბე ლახშკედი).  
ლადბაშირი მურყამ – საძოვარი (ჩიხარეში), ს. 

ჩიხარეშში, ნაკოშკარი არ ჩანს, მაღლობია 
რელიეფურად.  

ლადბაშჷლ (იხ. ლდბაშ). 
ლადბშლ – საკულტო (ლუჯი), ქალების სალო-

ცავი ადგილია ლემშახლდში. იციან მაისის 
ბოლოს, ხვნა-თესვასთან დაკავშირებული.  

ლადბშ – საკულტო (წიფლაკაკია – ჩიქ.). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

ლადბში – ნაეკლესიარი, ს. ყვედრეშშია, შხივის 
საძოვრის ზემოთ მუხნარშია ნაეკლესიარი. ჯ. 
პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლადბში – საკულტო, ლესხანშია, ლარჩში 
სიკ-ზეა. მუხის ხეებია (პატარა), 
ნაეკლესიარი არაა. ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., ს. 
ფაყი, ხელედის სს., 1974 წ. 

ლადბში – საკულტო, მდ. ჩოლშურას მარცხენა 
მხარეზე, სალოცავი ადგილია აღდგომის 

დღეს. ს. ლექვსირი. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 
1974. 

ლადბში – სასაფლაო, ს. ლასკადურაშია, სასა-
ფლაოს მიდამოები. ადრე საკულტო დღეობა 
იმართებოდა, წელიწადში ერთხელ. ბ. დ. 
გუგავა, 24 წ., 1974. 

ლადბში (5)– საკულტო (ცხუმალდი, ლექვსირი, 
ფაყი), სასაფლაო (ლასკადარი), ნასაყდრალი 
(ყვედრეში), ს. ცხუმალდშია, ნაგებობა არაა. 
კოხინჯრობის სალოცავია განსაკუთრებით. შ. 
მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლადბშილ – კლდე, ტყე, მდ. ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე, ტყე ნადდალის სამხ. ენგურამდე. 
საკულტო ადგილია, კლავენ საკლავს, ყიჟს, 
ლოცულობენ მოსავალზე – ლამრიაშ ლმზჷრ 
(საკლავია ხბო ან ცხვარი). ლიდბში < ლი-
დაბ-ში ? სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 
54 წ., მეტყევე, ჭარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

ლადბშილ – სათიბები, ს. კაერის სამხ-დასავლ. 
მესტია-ჭალჲს მარცხენა კალთაზე. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., 1973. 

ლადბშილ – საძოვარი, ს. ღეშდერის ჩრდ-
დასავლ. სათიბ ლაყარალდის აღმ. ადრე 
საკულტო ადგილი უნდა ყოფილიყოო. 
მწყემსებს მიჰქონდათ კვერები (ლემზჷრრი) 
და იმ ადგილზე ლოცულობდნენო). ლადბში 
„ადგილი, სადაც ლოცვა ხდება“. ლევარსან 
ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლადბშილ – ყანა, ლესხანშია, საკულტო არაა. 
მოცულობით დიდი ყანაა. ს. ფაყის, ხელედის 
ს.ს.,  ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974 

ლადბშილი ქაშან – ბილიკი (ფაყი), ლესხანშია, 
ყანა ლადბშილისკენა ბილიკი. ხელედის ს.ს., 
ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

ლადბშიჲ სიკ – სერი (კახურა), ლასკადურას 
მარცხენა მხარეზე, „ლილე“-ს რესტორნიდან 
კახურამდე გაყოლებით. ტყიანია. მის თავზეა 
საკულტო ნაგებობა და იციან ლიდბში 
(ივნისში) – კოხინჯრობ (ამინდის შესახებ). 
სოზარ ბესოს ძე ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა. 
1974. 

ლადბშლ (5)– საკულტო, ტყე (მურშკელი, ქვ. 
ლუჰა), საძოვარი (ღეშდერი), სათიბი (კაერი), 
ყანა (ფაყი), ს. მურშკელის ჩრდ-აღმ. მიმავალი 
სამარხილო გზაზეა, საკულტო ადგილია, ვაკე 
ადგილია. აქედან მოჩანს თარინგზელი 
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ლახირისა და აქედან ელოცებიან. ლადბშ 
„ლოცვა ხდება ლახირის თარინგზელის 
სახელზე“. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლადგიმ – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის 
ჩრდ-აღმ. მდ. ენგურის (ჭალს) მარჯვენა 
კალთაზე. ნაგებობების ნიშნები არაა. სოსო 
სემლარის ძე ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. 
სკოლადამთვარებული, ს. უშგული, მესტიის 
რ-ნი.  1971 წ. ივლისი. 

ლადდჷნა – ღელე (ლახამულა), ღელე – საზღვარი 
ს. ლახამულასა და ჩბე ლჷჰასი (ფარი). 
კონსტანტინე (კოწი) იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლადდჷნშ კოჯ – კლდე (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარჯვენა კალთა, სამანქანო გზიდან 
ენგურამდე. ლოდე „ხოშა გარ ბჩს ხაჟხა, 
ლოდე გარ როქ ბჩ ლი მგ“. ბოგს ჩუ 
ლალდეიდ ხუნჟი. იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლადეშდულ – საძოვარი (ლამფალაში). ს. 
ლამფალაშში, ტყეშია. ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ 
ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ლადეალ – მთა, ლალცომრილს ზემოთ. ერთ 
კილომეტრზეა ეს მთა. მთა ქვიანი და მოუ-
ხერხებელია კარვის გასამართად. რაკი მთა 
დევის ბუნაგივით ბნელი და მიყრუებულია, 
ამიტომაც უწოდეს „ლადეალ“, რაც დევის 
საცხოვრებელ ადგილს ნიშნავს. ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ნარსავიძე, თსუ, სტუდენტი. 1965.  

ლადეალაშ ფოქ – გამოქვაბული (მესტია, ფარი), 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე. 1965. 

ლადეალშ – სათიბი (ხეშკილი), ს. ხეშკილის 
დასახლების ქვემოთ. მ. დ. ფილფანი, 87 წ., 
ლენჯერი. 1973. 

ლადეალშ ლიც – ღელე (ფარი), მოედინება მთა 
ლადევალიდან (1: 100000), ღელე ლალცირიშ 
ლიცის შენაკადი. მდ. ღეშდრჷლას მარჯვენა 
კალთაზე. ბიმურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., 
პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი.  
1969 წ. ოქტ.  

ლადეალში ტიბ – ხევი (ჰეშკილი), ჭალჲს 
მარცხენა შენაკადი, სათიბიცაა და ტყეც. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

ლადერი ბჩ – ლოდი (ლეხთაგი), ლეხთაგის 
ჩრდ-დასავლ. ღელეში დევს დიდი ქვა, სადაც 
აუზებია გაკეთებული და იქიდან სასმელი 
წყალია გამოყვანილი ლეხთაგისთვის. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ლეხთაგი. 1972. 

ლადიმ მოლ – სახნავ-სათიბი (ჭველიერი), სათიბ-
სახნავ ჴამეტარშია, ვლადიმერ ლიპარტელია-

ნის ყოფილი მამული. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ., 
1974. 

ლადიჲ ლჭემა – სათიბი (ზ. ბავარი), ს. ზედა 
ბავარის მთა მაცხვარიშში ლადი ბენდელიანის 
ყოფილი სათიბი. ხელედის ს.ს., ლენტრხის რ. 
შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 
წ., 1976.  

ლადლჷნშ ტიბ (იხ. ლადლჷნა).  
ლადლჷნშ ჭალ – მდინარე (ქვ. ლუჰა), მდ. 

ენგურის მარჯვენა შენაკადი, წისქვილის 
წყლის ოდენა (უფრო დიდიც), საზღვარი ს. 
ლახამულასა და ლჷჰასი. მოედინება 
ღეშდერიდან. სამანქანო გზის ქვემოთ – 
ლადლჷნშ ჭალა, ზემოთ ღეშდრჷლა. იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლადმოყ – სათიბ-საძოვრები (ჟაბეში), მდ. 
ტიბერჷლას მარცხენა კალთაზე, ალპური 
ზონაა, აღმ. ესაზრვრება სათიბი ყითლდ. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლადოლ სარაგლ – სათიბი (ბაბილი), 
ლენსკირშია, ქურასბედიანი ლადოლას 
ყოფილი ყანები. წყარო პატარა არის. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლადრაჯლ – გზა, ყანა (იელი), ს. იელიში, მდ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე მესტიისკენა 
გზასთანაა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1972, VII. 

ლადრჯილ – სათიბი (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ-
დასავლ. მთა მეფტშის აღმ. ირგვლივ ტყეა, 
სათიბ-ტყე-ტბა მჷჰრის გვერდით, სერი 
ჰყოფს. რობიზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო. 

ლადრჯირ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა. 
გადასახედია კარგი ბეჩოში. გ. ე. ნანსყანი, 37 
წ., ლატალი. 1973. 

ლადსრლ – სათიბი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ-აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთის 
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ფერდობზე, არყნარია, ჩანს ფოშდელი და 
პატარ-პატარა ამობურცულები აქვს, ჭიანჭვე-
ლების მიერ შექმნილი ბორცვები. იასონ 
მურზას ძე კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლადსრლ – სათიბი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ-აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთაზე. 
არყნარია და სათიბი – ფოშდელი ჩანს. იასონ 
მურზას ძე კორძაია, 75 წ., პენს, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო.  

ლადჴჷლდ – საძოვარი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ენგურის ხეობის მარცხენა კალთის შერეულ-
ტყიანი საძოვარი. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლადჴშ – ყანა-სათიბი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის 
პირდაპირ, მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე. 
სამწყემსოცაა თხების. ლადაჴშ „სათხე“. 
ჯემალ ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

ლადჴშირ (იხ. ლადჴშ). 
ლადჴრ – სათიბები (იენაში), ნასახლარ 

სგობულ-შია. დყ ი ლი და ნაკრ-იც. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., 1973. 

ლადჷლდჷნრ – გზა (ლეზგარა), გორაზე გადის 
გზა, მაჯვენა და მარცხენა გვერდები 
ფერდობია, ფეხის დადგმაზე მიწა თითქოს 
მოძრაობსო. ლადჷლდჷნრ „სამერყეო (?), 
სამოძრაო“. მჷკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლად მოლ – ყანები (ლენტეხი), ლასკადურას 
მარჯვენა მხარეზე, („ლადის მოლი“). ა. რ. 
ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლად მოლლ (იხ. ლად მოლ). 
ლადრალ – ტყე (ნაცული), ს. ნაცულში, დჷრ 

„დირე“. 
ლადგი – სათიბ-საძოვარი, ს. ჟიბიანის ჩრდ-აღმ., 

ენგურის მარჯვენა კალთა, ფერდობი 
რელიეფით. პავლე ნიკოს ძე ჩაჟაში, 43 წ., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლადგი (2)– სათიბ-საძოვარი (ხალდე, ჟიბიანი), ს. 
ხალდეს ჩრდ-აღმ., მდ. ჴალდე ჭალას 
მარჯვენა კალთაზე. ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

ლადგილრი სიკ – ქედი (მესტია), ს. ზეგანის 
სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 

მხარეზე, ტყიანია – შერეული. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლადბში – საძოვარი (ხევრა), ჴელლჷრას 
მარჯვენა მხარეზე;  ჩანს, ძველად საკულტო 
ადგილი უნდა ყოფილიყო. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლადბშილ – საძოვარი, გორა (ცალერი), ს. 
ცალერის აღმ., მდ. მალშამდე აღწევს. 
ლასოლამდე (კლდე, ლმზჷრ დგი დემეგ 
ლი. აქ ადრე სახნავი ყოფილა, ახლა არაა. 
ეკლესიის აღმ. (ლამზჷრ დგი ლი). ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი.  1969 წ. ნოემბ.  

ლადბშილშ გორგ (იხ. ლადბშილ). 
ლაზარეშ ნშიხ – სახნავი, საძოვრები (შგედი), ს. 

შგედის სამხ. ირგვლივ ლუღმერ ხარ. 
კარტოფილის ყანებია და საძოვრები. ლაზარე 
ჭკადუას ყოფილი კუთვნილი. შუშანა ოთარის 
ასული იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლაზარლშირ – უბანი (მახაში), ს. მახაშის ერთ-
ერთი თემის უბანი, ჭელიძეების საგვარეულო. 
ლნტხ. რ., ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაზგა – ტყე (ღობი, მარგვიში), ს. ღობში, 
ნასახლარებია ჩიხარეშის ს.ს.  

ლაზ-ლაჩად ღრ – საძოვარი, ბილიკი (ბავარი), 
საძოვარი, მთა ბავალაშისკენა გადასასვლელი. 
ს. ბავარის მთა თეკრაშიდან ბავალაშში 
მიმავალი ბილიკი. ხელედის ს.ს., ლენტეხის რ. 
შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი 44 წ., 
1976. 

ლაზმეხი ღრილდ – ღარი (ლალხორალი), ს. 
ხაიშიდან მდ. ენგურის გაყოლებით 2,5 კმ-ზე, 
მდ. ენგურის მარცხენა კალთაზე, დემზხიშ 
კოჯრის ქვემოთ. შერეული ტყით და 
აჭარბებს „ძმერხლი“. „სამარხილე ღარი“. 
რევაზ პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., 
სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბ. 

ლაზრშ – სათიბი (ნესგუნი), ს. ლენჯერის ჩრდ-
დასავლ., ფუშყერის მარჯვენა კალთაზე, 
ალპურ ზონაში, მთაში. ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაზრი – საძოვარი მთა (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, კკელანშ ნენჩას თავზე 
(თხუმჟი). მთა ჰაპკირის ჩრდ-აღმ. ადრე 
საკარვე მთა იყო, გზაჯვარედინია –
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ჰაპკვირიდან, მჷჟელიდან, ლათოფ ლრედან… 
ზორ – (ლან-ზორ-ალ, ლი-ზრ-ეი). კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაზრლ – საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის ჩრდ-აღმ., 
ლამრია სიფის ჩრდ-აღმ. ფერდობია, ტყეა, 
ნაძვნარ-არყნარი, ნეკერჩხალიც. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაზქარ – ტყე (ფარი), ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965. 

ლაზქრ – ტყე, სათიბი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ., 
შერეული ტყეა და შიგადაშიგ საძოვარი. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1972, 
IX. 

ლაზთა (იხ. ლასთა) – შურო (ხევრა), ჴერაშია, 
სეთის გასაწყობი იყოო, ხე-ტყის ჩამოსაყრე-
ლიცაა ამჟამად. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 
ს.ს., 1973. 

ლაზინირ – საძოვარი (ლეკუმბასტი), უბან 
ლეკუმბასტშია, მთისკენ. ადრე ითიბებოდა. 
ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ. ზ. ს. გულბი-
ანი, 22 წ., მოსამსახურე ს. ჩუკულიდან. 1976. 

ლაზრალდ – სათიბი (ფალედი), მდ. ღეშდრჷლას 
მარცხენა კალთაზე, საძოვარ ლატბას აღმ. 
მდ. ღეშდრჷლამდე (?) ჭალთეჩუ. კარგი 
სათიბია. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., 
პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. სექტ. 

ლათალდაშ – სათიბები (მებეცი), ს. მებეცის 
სათიბები მთაში. 

ლათაშ – საძოვარი მთა (ნაკი), მდ. ნაკრას მარჯვენა 
მხარეზე, მთა შდალერის სამხ. კალთა, კარგი 
საზაფხულო საძოვარი მთაა. ვასილ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ნოემბ. 

ლათაშჷრი ღუმირ – შესასვენებელი ადგილი 
(ლეზგარა, ტვიბერი), მთა … სკენა გზაზე 
მიმავალნი მთიდან ან მთაში ისვენებდნენ 
ერთ „საკულტო“ ნაძვთან, ამოიღებენ ყველს, 
მიირთმევენ მგზავრნიც და იქაც ტოვებენ 
ლუკმისოდენას, აქედან ლათაშჷრი „საყველე“. 
„საყველე ნაძვი“. მჷკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 
წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლათთუნარ – საძოვარი (საყდარი), ს. საყდრის 
დასაწყისში, წყაროცაა და დიმიტრი 
ბენდელინ თესდა თუთუნს. ლენტეხის რ. მ. ა. 

ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 
ლათთუნრ – საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 

ჭალჲს მარჯვენა მხარეზე. ადრე თუთუნი 
ითესებოდა. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლათთინილ – შესასვენებელი (იფრარი), ს. 
იფრარის ჩრდ., წიწვნარი ტყის ზემოთ. 
მომუშავეთათვის დასასვენებელი ადგილი, 
თამბაქოს მოსაწევი. გემა ანდრიას ძე 
მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, კალის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლათნში ნაკ – სათიბები (კაერი, ლემსია), ს. 
კაერისა და ს. ლემსიას მთის სათიბები. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 1973. 

ლათოფ ლრე – საძოვარი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, მთა ჰაპკვირიშ ზაგრს 
ქვემოთ (ჩრდ.), რომლის ქვემოთ კარვებია, 
წყაროც – სარაგ. მთაში მიმავალთა და 
მეკარვეების სამიზნე ადგილიაო. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ნოემბ. 

ლათოფრ – საძოვარი (დურაში), მთა მაჲდან-ში, 
ალპური ზონაა, ჟაჴარ, თეკრა, წიფრა. 
ლენტეხის რ. ბენდელიანი კ. 1978. 

ლათოფრიშ ზენ – სათიბი (ზ. ვედი), ზედა 
ვედშია, ჩანს თოფრა („დიდგულა“ ?). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

ლათოფრიშ ნჩელ – ღელე (ზ. ვედი), დასახლების 
აღმ., ნაღვარევია. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 
წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. IX. 

ლათრალდში ჴფ – საძოვარი (მესტია). ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლათრლდშ – საძოვარი (სპარდიში), მესტია 
ჭალჲ-ს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
ნსგ ლახულდს თავზე. მის ქვემოთ 
მოედინება წყალი. რელიეფურად ჩიბუხს 
წააგავს – აქედანო. 1:  200000-ის მიხედვით 
ლათრლდშის მწვერვალის სიმაღლეა 3369 მ. 
(შეცდომითაა г. Татраль-даш). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., სპარდიში, მესტიის 
რ-ნი. 1972. 

ლათქელდშ – სათიბი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში. ლათქელ / /  ლიყარიელ. 
ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ, ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლათშინილ – საბალახო (ლაღამი). დ. ს. 
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გვიდიანი, 27 წ., მოსამსახ., 1972 წ. VIII 

ლათშჷლდ – საძოვარი (ქვ. ლუჰა), საძოვარი მთა 
ქართჷლდსა და ბაჴის ქედს შორის;  გზაზე 
შგერის მეტი არაფერია, არის დასასვენებელი 
მიმავალ-მომავალთათვის. მთიდან მომავალი 
დაისვენებდა, ყველს (თშს) ხმარობდნენ 
საჭმელად. თშ – ლა-თ�ა�შჷლდ. იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლათხარ – სათიბი (დოლასვიფი), მდ. დოლრას 
მარჯვენა მხარე, სათიბი ღელე ჭკიდანრ-სა 
და ნაკს შუა. ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., 
ტყის მცველი, ს. დილსიფ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლათხარშ – ყანები (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერშია. ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 
46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლათხიარ – სათიბები (ჩუკული), ჩუკულის 
მთაში, მინდორია იყოფა ჩუბე და ჟიბე 
ლათხიარ-ად. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ. 
ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლათხიარი თხუმ – სათიბი (ჩუკული), 
ჩუკულშია, მთა ლათხვიარის ზემო ნაწილი, 
(ბოლო). ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის ს.ს., ნ. დ. 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლათხიარი ნიც – წყარო (ჩუკული), ჩუკულის 
მთაშია, წყაროს მაგვარია. ჟახუნდერის ს.ს., 
ლენტეხის რ. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976.  

ლათხმლდ – სათიბ-საძოვარი (ჟაბეში, 
ცალდაში), ს. ჟაბეშის სამხ., ზაგრის ჩრდ-ის 
ფერდობი, სოფლისკენა მხარე, დასახლების 
სამხ.-ზემოთ ზაგრის მიმართულებით. სათიბ 
მჷთხინის ქვემოთ. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ.  

ლათჴრ – საძოვარია (შტვილი), ს. შტვილშია, 
ტყეში, სათხეა, კარვები იყო, ყანებიც. ლენტე-
ხის რ., ჩოლურის ს.ს., თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 
1978. 

ლათჴლ დბ – საძოვარი (მაცხვარიში), მთა 
არში სამხ-ით. თხების საძოვარია მხოლოდ. 
გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი. 1973. 

ლათლდაშ – სათიბი (სასაში), სასაშის ჩრდ.-
დასავლ. მთაში. ლათლ „გასანაწილებელი“. 
ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლათლდაშ (2) – სათიბი (სასაში, ლუჯი), ს. 
ლუჯის მთა უჟალის გზაზე, ხეშკურის 
მარჯვენა მხარეზე. 

ლათრშ – საძოვარი (ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში, ვაკე ადგილი, ფერმის მიდამოები. 
ლათრშ „სამოსწავლო ?“. ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლათნა – ყანა, სათიბ-საძოვრები (ჩაჟაში), მდ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე, ს. ჩაჟაშის 
პირდაპირ ჩრდ-დასავლ. მოედინება პატარა 
წყარო. იქითკენ საქონლის დასალევი წყალია, 
მოხერხებული გზაზე მიმავალთათვის. 
„სალევი“. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

ლათნა ზენ – საბალახო (თოთანი), ს. თოთანშია, 
ამჟამად საბალახო, ადრე სათიბი ყოფილა, ვაკე 
ადგილია. მხოლოდ მდ. ენგურის მარცხენა 
სანაპირო რიყესთან. საქონელს იქ ასმევენ 
წყალს ენგურის სანაპიროზე. ლათნა ზენ 
„წყლის დასალევი ზენი“. გაიოზ თაისავის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 
წ. ნოემბერი. 

ლათნშ – წყარო (გულიდა), ს. გულიდში. 
სოფლის სასმელი წყალი. გადმოყვანილია. თ. 
ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ლათნშ ღრ – ღელე (თოთანი), თოთანიდან 
ხაიშისკენა გზაზე, მდ. ენგურის მარცხენა 
კალთაზე. ქვემო ნაწილში პატარა წყალი 
მოედინება, ზემოთ მშრალი ღელეა, ტყე 
ბლომადაა და კლდეებიც, ბლომადაა წყე, 
საძოვარ ლათნა ზენ-ის სამხ.-აღმ. ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლათნრ – წყარო (ზ. ჭველიერი), ზედა ჭვე-
ლიერში, საქონლის წყლის დასალევი 
ადგილი. ბინილ „ბინოლი“ წყარო. ს 
ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ.,  ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლათრშ – სათიბი (ლამფალაში), ს. ლამფალაშში, 
მოედინება წყალი. ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ 
ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ლათრშიელ – საძოვარი (ჩაჟაში), მდ. ქვიშირის 
მარჯვენა მხარეზე, ფერმების იქითა მინდორი, 
ადრე სახნავი იყო. მოდის წყალიც. ლათრშ 
„სასმელისა“. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 
წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. ივლისი. 

ლაკ��ჭ – საძოვარი (მაცხვარიში), ლაჰლა ჭალაჲს 
მარჯვენა კალთაზე, თეთრი კენჭნარი, კაჟივი-
თაა. კჭ „თეთრი კენჭი, კაჟისმაგვარი“. გურამ 
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გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი. 1973. 
ლაკა – სათიბები (ლახუშდი), ს. ლახუშდის სამხ.-

აღმ. მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე,  
ლაკაჲ – კლდიანი ადგილი, ს. ლუჯში, 

ფიქალნარევი კლდეებია.  
ლაკაჲ – საძოვრები, ს. მახაშის მთის. ლნტხ. რ., 

ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
ლაკაჲ (3) – სათიბ-საძოვარი (სასაში, მახაში), 

კლდე (ლუჯი), ს. სასაშის საზაფხულო მთა 
ფიქალნარევი. 

ლაკაჲლარ – საძოვრები (შკედი), ს. შგედის საძოვ. 
მთაში. არის ფიქალი ქვა. კა „ფიქალი“,  „დიდი 
ბრტყელი ქვა“. ს. შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. 
რ. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაკაჲლა – საძოვარი (შკედი), ს. შგედშია, 
ლაპეჟ ლახვში, კლდიანი კია. ს. შგედი, 
ლნტხ. რ., ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ლაკაჟლ – ტყე, სათიბი (ლემზაგორი), ს. 
ლემზაგორში, წიწვნარია კაჟი ამჟამად არაა. 
ჯოკია მიტუშას ძე ლობჟანიძე 29 წ.პედაგოგი 
(ფიზიკოსი). 

ლაკაჟლარ – საძოვარი (სასაში), ს. სასაშში, ტყიან 
ზონაშია, კაჟი არის, ბაჴის ზემოთ. ლნტხ. რ. მ. 
ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლაკარა – კლდე, ს. ფალედის ჩრდ-დასავლ. 
ფიქალებიანი კლდეა (ბჩ ლი ხოჩა ლაკარა), 
კარგად ხსნადი ქვებიაო. მდ. ღეშდრჷლას 
მარჯვენა კალთაზე. დანიელ ჩიჩოს ძე 
წულუკიანი, 33 წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაკარა – სათიბი (მესტია), ს. გულს აღმ., ლაკარშ 
ლალგნრს ზემოთ, დამრეცი რელიეფით, 
სათიბიცაა. ლაკარა „გასახსნელი (?) ადგილი 
ფიქალისა“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლაკარა – ფიქალქვიანი ადგილი, სამანქანო გზის 
ზემოთ, შავღელეს (/ /  ნაჩლრის) თავზე, 
ფიქალქვიანი ადგილია. კა  „ფიქალი“ –  ლა-
კარ-ა  „საფიქლე“. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაკარა (4) – ტყე (თავრარი), სათიბი (ბაგვდანარი), 
კლდე (ფალედი), ფიქლიანა (ჰებუდი). ს. 
თავრარის აღმ. სათიბ სკიზნის სამხ.-აღმ. 
ფიქალქვიანი ყოფილა, ამჟამად შერეული 
ტყეა. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაკარა ტიბ – ხევი (დევრა), მდ. დერულას 
მარჯვენა შენაკადი. შერეული ტყეა წყლის 
ორივე მხარეზე, წყალი პატარაა. საწისქვილ-
ესოდენა. კაიაქ ბჩ წანდ. საფიქლე ღელე, 
ხევი. გერასიმე ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ., 
დაცურების კადრი, მუშა, ს. დევრა, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 11.9.1970 წ. 

ლაკარაიალა – საძოვარი (ჭველიერი), ს. ჭვე-
ლიერში, მთაშია ნაკარვები. ფ. ი. მუკბანიანი, 
27 წ., 1974. 

ლაკარი – ტყე (გულიდა), ს. გულიდ-შია, 
ფოთლოვანია უფრო. ფიქალი არაა შეშას 
იქიდან ეზიდებიან. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 
1974. 

ლაკარჩხ – გზა (ყაზაყი), სჷრმილდშიშ ტიბზეა, 
ციცაბო გზაა მონადირეთათვის, კლდეა. მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე. ეფროსი უმარის 
ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 12.10.70 წ. 

ლაკარშ ლალგნრ – საძოვარი (ბაგვდანარი), ს. 
გულს აღმ., მდებარეობს მეშხე ლიცსა და 
ქანჷლდშ ლიც-ს შუა. დგას 3 კარავი, 
სუბალპური ზონაა, ჩრდ.-აღმ. შიშველი, სამხ-
აღმ. ესაზღვრება ტყიანი ქედი. ლალგენ  
„სადგომი“ – ლაკარშ ლალგნრ  „ლაკარას 
სადგომი“ (კა „ფიქალი“ < კარ ?). ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ.,პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტ. 

ლაკარშ ლიც (იხ. მეშხე ლიც). 
ლაკაჩ – ყანები (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში, 

ფერდობებია. 
ლაკაჩხარ – ტყე, კლდე (ტვიბი), ს. ტვიბისკება გზა, 

მდინარის მარჯვენა მხარეზე, სადაც 
საცალფეხო ბილიკი გადიოდა. ლენტეხის რ. 
ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლაკაც რობ – სათიბ-საძოვარი (სოლი), ს. სოლის 
საზაფხულო საძოვარი მთა შიხულდშშია, 
არყნარი ჩავარდნილი ადგილია. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლაკდაბან – სათიბი (ხალდე), მდ. ჴალდე ჭალს 
მარცხენა კალთაზე, ს. ჴალდეს სამხ-დასავლ. 
ტყით მოცული ვაკე ადგილები. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლაკელდრ – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქ.). ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

ლაკელშ – სათიბი (ჩოლური), მთის გზაზე, ტყეშია. 
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ლენტეხის რ. თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ. 1978. 
ლაკთხრილ ტიბ – ხევი (უშგული), ს. 

უშგულის ჩრდ-აღმ., მდ. ენგურის მარცხენა 
კალთაზე, პატარა შენაკადი ენგურისა. 
„კუთხოვანი ქვა“. მერაბ ანტონის ძე ნიჟარაძე, 
60 წ., პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. ივლისი. 

ლაკირ – ტყე (ბულეში), ს. ბულეშში, შერეული 
ტყე, კირის საწვავი თუ იქნებოდაო. ჩოლურის 
ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლაკოჯილლ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, 
ფლატიანია. ს. წანაში, ხელედის ს.ს., ნ. გ. 
ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ლაკრნკილ – სათიბ-სახნავი (გვალდერი), 
სოფლის დასავლეთით, სახნავ ნანყრშს 
ესაზღვრება ზემოდან. კალშიშ ტიბის 
მოსაზღვრედ. „საგორავებელი“. ემუზა 
დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაკულიდრ – ტყე (ლანტელი), მდ. დაჴშრისა და 
ენგურის შესართავთან, წიფლან-რცხილნარი 
და თხმელნარი (შერეულიც) ადგილია. კილ 
(შდრ. მეგრ. კილა), ტყე ყოფილა უწინ კარგი, 
იქ, ალბათ, ხის (წიფლის)-აგან ჭრიდნენ 
დასაჯდომად კილრს. კოწია ბექერზას ძე 
პაკელიანი, 72 წ., კოლმ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლაკუმურა – საძოვარი მთა (ზ. ვედი), მდებარეობს 
მთა ლაკუმურაშ დუდის ჩრდ. კალთაზე, 
ქედზეა, დგას ერთი ყავარკედლებიანი კარავი. 
ზღვის დონიდან 2212,3 მ. შიშველი 
რელიეფით. პატარ-პატარა მინდვრებით. 
კარავთან (და საერთოდ, საქონლის ნადგომზე) 
ბლომადაა კუმუნთხური (ტელეფი) და ახშარა. 
დასავლეთის მხარეზეა:  წაქაწყარიში ტომბა, 
მისი მომიჯნავე ციცაბოკალთებიანი 
კლდეები, ღარებითა და ღელეებით. სამხ-აღმ. 
ბლომადაა შქეროსებრთა მცენარე – ხვამცა. 
ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 72 წ., მწყემსი, ს. 
ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი. 22.9.1970 წ. 

ლაკუმურა წყარი – ღელე (ზ. ვედი), მოედინება 
მთა ლაკუმურას მარცხენა კალთებიდან. 
საზაფხულო საძოვარ მთას, სადაც კარავი დგას 
და ფოქას (საკარვე) შუა, უერთდება მდ. 
მანჩხაფიშ ლიცს მარჯვენა მხრიდან 
საზაფხულო საძოვარი მთა ნამსგალევთან. 
პატარა ღელეა, ზემო წელი ალპურია, 
შესართავთან – სუბალპური. მდ. წაქაწყარის 

მარჯვენა მხარეზე. ხაიში. ვარლამ მიხას ძე 
მიქავა, 54 წ., მწყემსი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის 
რ-ნი. 23.9-1970 წ. 

ლაკუმურაშ დუდი – მწვერვალი (ზ. ვედი), 
თვაზონიშ დუდსა და ლაკუმურაშ დუდს 
შორის მწვერვალი, შიშველი, სუბნივალური, 
ხრამიანი, ციცაბოკალთებიანი, მისი სიმაღლე 
≈ 2700-მდეა. მისი ძირიდან მოედინება 
ლაკუმურაწყარი – თოვლისაგან იკვებება. 
რუქაზე ლაკუმურაშ დუდი, მაგრამ მას სხვა 
სახელი ჰქვია – წაქაწყარიშ ტომბაშ დუდი 
3264, 4 (1:  100000). მეგონა კონსტანტინეს ძე 
მიქენაია, 60 წ., მუშნი ბეგის ძე მიქენაია, 46 წ., 
უშანგი მიხას ძე მიქავა, 50 წ., 1970 წ. 

ლაკურზშ – სათიბ-საძოვარი (გული), ესაზღვრება 
ღობრს სამხ., ს. გულის აღმ. ფერდობი 
ადგილია, არის პანტა მსხალი და ვაშლი. 
გამოყენებულია სათიბადაც და საძოვრადაც. 
სოფრომ იასონის ძე ხორგუანი, 43 წ., 
მასწავლებელი, ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

ლაკჩიშ (იხ. ლაკჩ – გული). 
ლაკჩირ (იხ. ლაკჩ – ღვებრა). 
ლაკჩხალდ (იხ. ლკჩხალდ). 
ლაკჩრ – გზა, ენგურის მარცხენა კალთაზეა, გზა 

მთა ლეშნირისკენა. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII. 

ლაკჩრ – სათიბი, ს. ღებალდში სათიბ ლამჰა-ს 
აკრავს. მიშა ილოს ძე გერლიანი, 39 წ., 
კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

ლაკჩრ – ყანები, ს. ლემსიაშია, სამანქანო გზის 
ქვემოთ, დამრეცი ადგილი. ს. ლემსია. შ. ა. 
შუკვანი, 28 წ., მოსამს., მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლაკჩრ (4) – სათიბები (ლახამულა, ღვებალდი), 
ყანა (ლემსია), გზა (იელი), საცხოვრის 
ნოდშის ჩრდ-დასავლ. ვარლამის დაბ-ის 
ზემოთ (კაჩჟი ზიხ). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაკჩრ – უბანი (იენაში), ს. იენაშის ერთ-ერთი 
დასახლებული უბანი. ოდნავ დამრეცი სწორი 
ადგილით. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., 1973. 

ლაკჩლრ – ყანები (არცხელი), ს. არცხელის 
დასავლ. მდებარე მოფერდო ყანები. იქ 
ამჟამად დასახლდა ილარიონ დადვანი. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 
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ლაკცჷლდ – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის სამხ-
დასავლ., ზაგრის სამხ. ჰადიშის მდინარისკენ. 
ჭოლაშელების სათიბია. კჷც (შდრ. ტკიც). 
ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაკცლდ – სათიბ-საძოვარი (ჰადიში), ს. ჰადიშის 
დასავლ., ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთაზე. არის 
კიც (ერთგვარი ბალახია). სოფრომ გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლაკჷლდამიშ ბჩ – სასაფლაო (ბაგვდანარი), 
ამაღლებული ადგილია, სადაც ეს ქვა დგას 
ირგვლივ დასახლებული პუნქტია. მის ძირას 
სასაფლაოა. აქ კვირაობით სოფლის კაცები 
ჯდებიან, ამ ქვის სავარძელზე ისვენებენ. ამ 
სოფელში ცხოვრობდა ერთი ძალიან ღონიერი 
დაბალი ტანის ჯმუხი კაცი. მას ეს ქვა და 
კიდევ ქვის პატარა სკამი ერთი კმ-ის 
სიშორიდან მოუტანია და სოფლის შუაგულში 
დაუდგამს. სიკვდილის წინ დაუბარებია, ამ 
ქვის სავარძელთან დამმარხეთო. მართლაც, აქ 
დაუმარხავთ. ამ ქვას 15 კაციც ვერ ასწევს. 
პატარას კი ერთი ღონიერი კაციც კი კოჭებს 
ზევით ვერ ასწევს. მესტიის რ-ნი. ცუცა 
აბდელიანი, 1970 წ. 

ლაკჷლმახრ – საძოვრები (ჟამუში), ს. ჟამუშის 
სამხ. მულხურას მარჯვენა მხარეზე. მოე-
დინება წყალი ლაკჷლმახრი ლიც, რომლის 
მიდამო საძოვრებს ეწოდება ლაკჷლმახრ. 
ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაკჷლმახრი ლიც – ღელე (ჟამუში), ს. ჟამუშის 
დასახლების ქვემოთ, მომდინარეობს ტბა 
პილლთფრიდან. მულხურას მარჯვენა 
შენაკადი. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლაკჷლმხ�ი� ტიბრა – ღელე, მდ. ენგურის მარ-
ჯვენა კალთის პატარა შენაკადი, საკალმახეა, 
კალმახი იცის. ს. ბოგრეშის სამხ-აღმ. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს, ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლაკჷლმხ�ი� ტიბრა – ღელე, საზღვარი იელისა 
და ლენჯერისა ენგურის მარცხენა მხარეზე. 
საკალმახე ღელეა. ენგურის მარცხენა მხარეზე 
შენაკადი, მოზრდილია. ს. იელი. იონა ვისი-
ბის ძე სამსიანი, 77 წ.,  პენს., იფარის ს.ს., 1972, 

VII. 
ლაკჷლმხ�ი� ტიბრა (3) – ღელე (ვიჩნაში, ბო-

გრეში, იელი), ს. იფარისა და კალას საზღვარი 
მდ. ენგურის მარჯვენა მხრიდან. ახმათ 
მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახ., 
კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლაკჷლმხი – ს. ლაკჷლმხის ჩამოუდის პატარა 
წყალი. ადრე ბევრი კალმახი სცოდნია, 
ამჟამად ამოწყდაო, უერთდება მდ. ჭუბრულას 
მარცხენა მხრიდან ს. ლაკჷლმხის ბოლოს, 
ლექერრთან. „საკალმახე“. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მესტიის რ-ნი, ს. ჭუბერი. 1970 
წ. სექტ. 

ლაკჷლმხი – სოფელი, მდ. ნაკრას მარჯვენა 
მხარეზე, ჟბე ნაკ-სა და ჩბე ნაკს შორის. 
ადრე კარგი საკალმახე ყოფილა ნაკში. არსენა 
სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., პედაგოგი, ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაკჷლმხი (3) – სოფელი, ღელე (ჭუბერი, ნაკი), 
მდებარეობს მდ. ჭუბრულას მარცხენა ჭალის 
ზემოთ, ცენტრის ქვემოთ. ხეხილიანია კარგი, 
სათიბ-სახნავებით. ცხოვრობს 12 ოჯახი. 
ჩამოედინება წყალი ლაკჷლმხი. „საკალმახე“ 
– სახელწოდება სოფლისა მიღებულია წყლის 
სახელისგან. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მესტიის რ-ნი. ს. ჭუბერი. 1970 წ. სექტ. 

ლაკჷლმხი ლიც – ღელე (სგურიში), მდ. 
ჭუბრულას მარჯვენა შენაკადი, მოედინება 
მთა ხარამის აღმ. კალთის ძირიდან, ს. სგუ-
რიშის ბოლოს. ვაკე ადგილია, დგას წისქვილი. 
კალმახი იცის საკმაოდ. ლმჰარ-ს უწოდებენ 
საწისქვილე წყალს „ლექერთე ლჷკანე 
ლიცს ხაყლედ“. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის სს, მესტიის რ-ნი. 10.9.1970 წ. 

ლაკჷლმხიშ ყაფრ – სათიბი-საძოვარი (ლაკუ-
ლმახი), ს. ლაკჷლმხის სამხ.-აღმ. ქედნშ 
გორაგამდე ტყეშია აქა-იქ მოლიანი სათიბები 
დამრეცი (წაფხ ლი) რელიეფით. ვასიკო მუზას 
ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მესტიის რ-ნი, ს. ჭუბერი. 
1970 წ. სექტ. 

ლაკჷლმხიშ ჭედ – საძოვარი (ლაკულმახი), 
სოფელ ლაკჷლმხის ჩრდ.-აღმ. მხარე, დაქანე-
ბული ფერდი, დამრეცი კალთებით. გამოყე-
ნებულია საქონლის გასარეკად, საძოვრებად. 
„საკალმახეს კედელი“. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მესტიის რ-ნი. ს ჭუბერი. 1970 
წ. სექტ. 
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ლაკჷრტჷნა – გზა (იელი), ს. იელის სამხ.-
დასავლეთითაა, სამანქანო გზა მესტიიდან 
მომავალი სოფლამდე, სოფლის ახლოსაა. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., მოსამსახ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1972, VII. 

ლაკჷც კარა – საბალახო (ლანჩვალი), მესტია 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, აეროპორტის 
ჩრდ. კიც (ბქვ. ტკიც). პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 1972. 

ლაკჲ აყბა – სათიბი (ახალშენი), მთა დადიაშშია, 
მაშენამსგოჯარ-ის აღმ. ფიქალსახდელი 
კლდეა. რელიეფურად ყბასავითაა. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლაკრჩხ – კლდე (აგრაი), ს. აგრაის აღმ. კლდიანი 
ადგილია. ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., 
მოს., კოლმ. თავმჯდომარე, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

ლაკდ – რიყე (ლახამულა), ჩვ. ლახამულისა და 
მდ. ენგურს შორის, მდ. ენგურის მარჯვენა 
სანაპიროს რიყე, ეკლესიის აღმ. მორნიშის 
სათიბის დასავლ. მორევია, სადაც საშეშე 
მასალას იჭერენ. ლაკდ „ზექიშ ლალკდი“. 
(იტხეხ, ირმისგხ). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაკლ – საძოვარი (ლადრერი), სოფლის ჩრდ.-
დასავლ. სამანქანო გზის ზემო და ქვემო 
ნაწილები, ხრიოკი ადგილია, წიწვიანი ტყე 
აკრავს დასავლ. მხრიდან. „უნაყოფო, მწირი“ 
(?). გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაკჲ – სათიბები, ბარბალ ზაგარის აღმ. სათი-
ბები. ფიქალნარევია. ს. ბაბილი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974.  

ლაკჲ (2) – სათიბი (მელურა, ბაბილი), მდ. 
ჩოლშურას მარცხენა მხარეზე ფიქლიანი არაა, 
ქვემოთ – კი მოედინება ღელე.  კა „ფიქალი“. ვ. 
მ. მუსელიანი, 57 წ., 1974. 

ლაკჲ ტიბრა – ღელე (ჟაბეში), მდ. ტიბერჷლას 
მარჯვენა შენაკადი, ჩამომდინარე მთა ლელა-
შხას შუა ნაწილიდან. ღელეს ფიქალ-ქვა აქვს 
ბლომად. მესა იასონის ძე კახიანი, 77 წ., სექტ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაკჲლრ – თხილნარი (ცანა), ს. ცანას ბოლოში, 
დავაკებაა, დევს დიდი ლოდები, თხილნარი-
ცაა. 

ლაკჩ – სათიბი, მდ. ხირზიშ ჭალს მარცხენა 
კალთა, ფერდი, სათიბ ლაშხალდის ჩრდ-აღმ. 

ს. ლამხერი. მახამეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 
49 წ., 1969 წ. ოქტ. 

ლაკჩ – სათიბი, ს. ლანხრის ქვემოთ, სამანქანო 
გზის ქვემოთ, დაღმართი (კაჩ) ადგილია. 
ლაკჩ  „მარხილის გრძლივი თოკი“. აკაკი 
ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლაკჩ – ყანა, ს. ლანტელის სამხ.-დასავლ. ყანა 
ჯოდიშს დასავლ. ფორმის მიხედვით (ჯოდი 
თკშალ ლაკჩ როქ ლი. ლაკჩ საშ 
ლათლჷრა კაჩთეშ). კოწია ბექერზას ძე 
პაკელიანი, 72 წ., 1969 წ. X. 

ლაკჩ – ყანა, ს. ჟიბე გულ, ჩრდ. ესზღვრება 
მრხილნი (სათიბი), მრხილნისა და ლაკჩ-ს 
შუა გადის სამარხილე გზა, ეკუთვნის 
გოშუანთ. კაჩ  „აღმართი“, ლაკჩ, „აღმართი 
ადგილი, დამრეცი“. ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლაკჩ (7) – ყანა (ლემსია, ლანტელი, გული, ღვებ-
რა, მურშკელი), სათიბი (ლამხერი, ლანხვრი), 
ს. ლემსიაშია, სამანქანო გზის ქვემოთ, დამრე-
ცი რელიეფით. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 
28 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლაკჩ / /  ლაკჩირ – ყანა (ები) (მესტია), ს. 
მურშკელის დასახლების ჩრდ-დასავლ. 
დამრეცი ყანებია. გურამ ალექსანდრეს ძე 
ქურდიანი, 34 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაკჩ / /  ლაკჩირ – ყანა, ს. ღვებრას დასახლების 
დასავლ. ფერდობია. ალექსანდრე მახარობ-
ლის ძე მარგიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაკჩიშ დაბ (იხ. ლაკჩ). 
ლაკილშ – საძოვარი (ლენტეხი, ქვ. ბავარი), ს. 

ქვ. ბავარის მთა ბავალაშში. ხელედის ს.ს., 
ლენტეხის რ. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კოლ-
მეურნე, კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმეურნე, 
1976. 

ლაკ ბოგ – ხიდი (ლახუშდი), ხიდია მდ. ენგურზე, 
წყალგაღმა გასასვლელი, სამანქანო ხიდია. 
სათიბ ლაკა-სა და შგედ-ს აერთებს. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი. 1972. IX 

ლაკ ლტიბ – ღელე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, მოედინება წყალი, 
ფიქალქვიანიცაა. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 
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ლაკლ – სათიბი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი). 
ლაკლ (2) – სათიბი (იელი), სათიბი, ტყე (ქაშვეთ-

ლაშთხვერი), ენგურის მარჯვენა კალთაზეა, 
ფიქლები არაა, დასახლების ქვემოთ. ს. იელი, 
იფარის ს.ს., რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი. VII. 72 წ.  

ლაკჯილარ – სათიბ-საძოვრები (სასაში, მებეცი), 
ს. სასაშში, კლდიანი ქვემოთაა. 

ლაკჯლარ – სახნავი, სათიბი (სასაში), ს. სასაშის 
დასავლ. ტყენარევია, ასასვლელშია კლდე. 
ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლაკარამ – საძოვარი (კახურა), ს. კახურას ჩრდ-
დასავლ. ტყეშია. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 
1974. 

ლაკეშდინალ (2) – გზა (მესტია, ტვიბერი), ტყე 
(სვიფი, ფარი), ტყე ლაჟჴარის ჩრდ. (ქვემოთ). 
გზა ზიგზაგებიანი ს. ტიბერისკენ. ლაკეშ-
დინალ  „საკეცი (გზები)“. ბორის ბესარიონის 
ძე ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

ლაკეშდინალ / /  ლაკშდიარრ – გზა, ტყე, 
საძოვარ ლსქარრზე გადის გზა, მიხვეულ-
მოხვეული. წიწვნარი ტყეც მის სახელს 
ატარებს (ლკეშდინალ შუკრ ლიხ). კეშდ 
(< კეთ) „კეცა“ (იკეცება). სიფ, ფარის ს.ს., 
ტარიელ ქემუზას ძე გადრანი, 57 წ., კოლმ., 
პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ.  

ლაკეშდინალრ (იხ. ლაკეშდინალ – ტვიბერი).  
ლაკინ – საძოვარი (ლეზგარა), არყნარი ადგი-

ლია, დგას დიდი ქვა, საჯდომად ვარგისი. 
გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს.ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაკიც – ლროლ– სათიბები (ახალშენი), ს. 
ახალშენის ჩრდ-აღმ. გადმოცემით:  ცხენს 
კვიცი მოუგიაო (?). მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლაკიც ლარლ – სათიბები (ახალშენი), ს. 
ჩიხარეშის ჩრდ-აღმ. ახალშენში. კიც-ი (?). 
ჩიხარეშის ს.ს., ა. ქ ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

ლაკმაშრ – სათიბები (ზ. ბავარი), ს. ზედა 
ბავარის მთა მაცხვარიშშია. ხელედის ს.ს., 
ლენტეხის რ. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ.,  კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ. 1976. 

ლაკრემ – კლდე (მამი).  
ლაკრემ – სათიბი (ჩუკული), კლდე (მამი), 

ჩუკულის მთაში. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის 
რ. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლაკრემაშ – საძოვარ-სახნავი (მამი), მამში, საქონ-
ლის შესაყრელი ადგილია. წყარო მოედინება, 
დაჭაობება არაა. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. 
ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ.,  1978. 

ლაკრემილ – საძოვარი (ლახამულა), დასახლ. 
გეშრრის სამხ-დასავლ. მინდორია, მჰერვა 
ლი, მიჟ მოლე გარ ხერკენი, მდ. ენგურის მარ-
ჯვენა სანაპიროსკენ. გელა ფუთეს ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენსიონერი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლაკრფხ – ტყე (არცხელი), ს. არცხელის სამხ-
აღმ., მულხურას მარცხენა მხარის ფოთლოვა-
ნი ტყე. ლაკრფხ (კფხ  „ნორჩი ყლორტი“). 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მო-
სამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლაკრფხი ბოგ – (ჟამუში, არცხელი), ს. ჟამუშის 
დასახლების სამხ. მდ. მულხურაზეა სამანქანო 
ხიდი. საძოვარ ლაკრფხის მიდამოებში. 
გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაკშდიარრ (იხ. ლაკეშდინალ – სვიფი, ფარი). 
ლაკცაშ – უბანი (თეკალი), ს. თეკალში, გზის 

ზემოთ. ლაკცაშ  „საჯიხვე“ ? ლიკცრე  „ქვის 
შეგროვება ყანაში“. ლენტეხის რ. ი. გ. 
გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ლაკცირ სგიმ (იხ. ლთხარი სგიმ). 
ლაკნა – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის 

ჩრდ-აღმ. მდ. ენგურის (ჭალას) მარჯვენა კალ-
თაზე, სათიბ-საძოვარ შყაბნშის თავზე. 
შეკრულ თივას ყრიდნენ იქიდანო. „სასრო-
ლი“. სოსო სემლარის ძე ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. უშგული, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლაკრემიალ – ღელე (ლენტეხი), მდ. ჩოლშურას 
მარჯვ. იყინება. მოედინება ლაკრემიალე 
კოჯ-იდან.  

ლაკრემიალე კოჯ – კლდე (ლენტეხი), მდ. ჩოლ-
შურას მარჯვენა კალთაზე. წყალი მოედინება 
და იყინება. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ლალაბ – სათიბი (ნასახლ. ლაშხრაში), ჯუხლ-

ნისა და ლშხრშს შორის მდებარე ქელიშ-ის 
სათიბშია, სათიბ ფრცმნის ჩრდ. ნოტიო 
ადგილია. ლშხრშიდან ქვემოთ ≈ 400 მ-ზე 
არაყის გამოსახდელი იქაა მარტო. კასრებიდან 
საარაყეს ქვაბებში გადასხმას „ლილა~ბი“ ჰქვია 
(?). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 
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ლალაგენი – საძოვარი (ბულეში), მთის საძოვარია, 
საქონლის სადგომი, კარვებიცაა. ჩოლურის 
ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლალაგენ ლიცლ – წყარო (ბულეში), ს. ბულეშის 
მთაში, ლალაგენში. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლალაგენ ტერ – ტყე (ბულეში), ფიჭვნარი ტყე 
ბულეშის მთაში. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლალაგენლ – სათიბ-საძოვარი (ქვ. ჭველიერი), ს. 
ქვედა ჭველიერშია, საკარვე ადგილიცაა. ფ. ი. 
მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 

ლალაზ ღარ / იშ ლჭმოლ – სათიბი (ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

ლალაზ ღარ / იშ ნენჩა – წიწვნარი (ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. 
ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
IX. 

ლალაზ ღრ – ღელე (ზ. ვედი), ბოგელის ხევში, 
მარჯვენა მხარეზე. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 
40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის სს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

ლალაზ ღრიშ ნაკჷლდრ – ტყე, საძოვარი (ზ. 
ვედი). არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., 
ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. IX. 

ლალაპარ – გზა (მაზაში), ს. მაზაშში, მთისკენა 
გზაზე. ლალაპარ „მისაპარებელი ადგილი“. 
ლენტეხის რ. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა. 
1976. 

ლალასგიდლ – საძოვარი (ჩუკული), უბან ლეკუ-
მბასტში, მაღლობი, გადასახედი (ს.  ჩუკული). 
ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ. ზ. ს. გულ-
ბიანი, 22 წ., მოსამსახურე ს. ჩუკულიდან. 1976. 

ლალასიპოლარ – გზა (ახალშენი), სამარხილო გზა 
მურყვამისკენ გზათა გასაყარია, ერთი მიდის 
ლაშხარაშისკენ, მეორე – ახალშენისკენ. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლალაჭ – საძოვარი (ლახამულა), ენგურის მარ-
ცხენა კალთაზე, საძოვარ წნის დასავლ. მჷნაკ 
დგი ლი, ხილნარი. ნმგემ ლი ი გჷრკდიშენ 
ცხეკ ხარ – უფრო წიწვიანი ტყეა. (რჭ 
ამჟამად არააო). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლალახა დაბ – სათიბი (მაცხვარიში), მაცხვარიშის 
მთის დასაწყისში, ეკლესია მის ზემოთაა. 
დამრეცი რელიეფით. ხელედის ს.ს., შ. მ. 

ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 
ლალაჴად – სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 

ტყის გამოსასვლელის შემდეგ მდებარეობს, 
მაღლობზე. „გამოსასვლელი“. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლალბშ ლიც – წყარო (მესტია, ნასახლ. 
ჯუხვლანი), ნასახლარ ჯუხლნისა და 
ნასახლარ ლშხრშს შორის, სათიბ ქელიშშია, 
ჭაობიანი ადგილი. ნაკის ს.ს., ლაშხრში. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლალბში – საძოვარი (წიფლაკაკია), ს. 
წიფლაკაკიაში. დგას დიდი ცაცხვი საკულტო 
ადგილი. ლილბშ აპრილის თვეში ამინდის 
შესახებაა ლოცვა. ლენტეხის რ. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ლალგენ – საძოვარი მთა (მაგარდელი), ს. 
მაგარდელთან საძოვარი მთა, დგას კარვები. 
ლალგენ „სადგომი“ (?). ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლალგენ (2) – მთა (შკედი, მაგარდელი), ს. შგედში. 
ვაკე ადგილია, საქონლის სადგომი. კუმში 
ლალგენ ლჷმარ. ს. შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ.,  1976. 

ლალგნრ – საძოვარი მთა (ისკარი), მთა დეცილის 
სამხ., საძოვარ მთა ღაჩქჷლის დასავლ. 
ნაკისკენ. დგას 2 კარავი, ადრე 10-მდე 
ყოფილა. *ლა-ლა-გენ-რ „სადგომი“. ფუჩე 
ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლალგუჰრლა – ქვიშნარი (კაერი), ს. კაერის სამხ. 
მდ. მესტია ჭალჲს მარჯვნივ, ნაპირთან. არის 
ძველი ნახიდარ-ნაწისქვილარი. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 1973. 

ლალგრა – ღელე (მახაში), ს. მახაშშია. ლნტხ. რ., 
ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლალგეჰერ ტიბ – ხევი (ზესხო), ს. ზესხოში, 
ადრე წისქვილები იყო. ცანის ს.ს., ლნტხ. რ. 

ლალგრა – საძოვრები (ლუჯი), ს. ლუჯში, მდ. 
ხეშკურის მარცხენა მხარეზე. წისქვილები 
არის. ლეგერ.  

ლალდესგალრიშ სარგ – წყარო (ტვიბერი, 
ლეზგარა), თერგის წყლის შენაკადი, წყარო 
წყლისოდენაა. საძოვარ ლალდესგალრ-თან. 
ჰიდრონიმის მიხედით. ლოლა მჷკას ასული 
ქალდანი, 24 წ., კოლმეურნე. ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 
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ლალდესგალრ – საძოვარი (ტვიბერი, ლეზგარა), 
ლჭბიდალრიშ ტობ-ის დასავლ. ჩამოუდის 
თერგის წყლის შენაკადი – ლალდესგალრიშ 
სარგ. წყაროსთან დასავენებელი ადგილია, 
ფეხზე იხდიან, იბანენ და ისვენებენ, სახელიც 
აქედანაა – „ფეხს ჩასაცმელი“. ლოლა მჷკას 
ასული ქალდანი, 24 წ., კოლმეურნე. ს. ტი-
ბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ.  

ლალდღირ – საბალახო (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის 
სამხ., მდ. მულხურას მარცხენა კალთის 
ფერდობები. ნიკოლოზ კონტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლალდღირი ლეფხნჭ – მსხალნარი (არცხელი), 
ს. არცხელის სამხ-დასავლ. მულხურას 
მარცხენა მხარეზე. საძოვარ ლალდღირი-შია 
საადრეო პანტა მსხლებია, რომელიც გაირჩევა 
სხვა მსხლებისაგან. ლეფხნჭ „საადრეო 
პანტა მსხალი“. ნოდარ ნიკოლოზის ძე 
მარგიანი, 33 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლალდღირი ლრე – სათიბი (არცხელი), ს. 
არცხელის სამხ-დასავლ. მდ. მულხურას 
მარცხენა კალთაზე. საძოვრები იქნებოდაო. 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., 
ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლალდღრ – საძოვრები (გული), ს. გულის ჩრდ-
აღმ. სათიბ-საძოვარ ჴურრ-ის აღმ., შიშველი 
ალპური ზონა, საერთო საძოვარია მთელი 
ბეჩოს ზედა სოფლებისათვის. ლალდღრ 
„საძოვრები“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 
წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლალდღრ ზენრ – საძოვრები (ლაკულმახი), ს. 
ლაკჷლმხისა და ცენტრს შორის მდებარე მდ. 
ჭუბრულას მარცხენა რიყის ვაკე ადგილი. 
გორვებიანი რელიეფითა და თხმელნარით. 
„სამწყემსაო ზენები“ (ვაკეები). ჭუბერის ს.ს., 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა. 
მესტიის რ-ნი, ს. ლაკლმხი. 10.9.70 წ. 

ლალედ – ყანა (გულიდა), ს. გულიდაშია. ლალ-ედ 
? მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ლალენჭყრ – სათიბი (შკედი), ს შგედში ჭაობნარი. 
ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 
1976. 

ლალთჷრ – საძოვრები (ფალედი), მდ. ღეშდრჷლას 
მარჯვენა კალთაზე, საძოვარ ჰჲშრის 

დასავლ. მოედინება წყალი. ლალთჷრ „სასმე-
ლი“ (?) მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., 
პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

ლალთლდაშ – სათიბი (მამი), მამის ჩრდ. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. ი. ნ. ჯამბურიძე,  
59 წ., 1978. 

ლალკირლ – სათიბი (სასაში), ს. სასაშში, კირიცაა. 
ლალკოშნა – ყანა (ახალშენი), ახალშენის აღმ., 

ჩიხარეშის ერთ-ერთ უბანში. ა. ქ. ნემსაძე,  
52 წ., 1981. 

ლალმესგლ – სათიბი (ნაცული), ნაცულის მთაში, 
ალპური ზონა. 

ლალოკა – კლდე (ციცხვარი), ს. ციცხვარის სამხ., 
ტყიან ადგილას კლდეა, პატარა გამოქვაბუ-
ლიც, სადაც ჟონავს, ასველებს წყალი, იცის 
მრავლად გარეული თხა (ჰერსკნრ). ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბერი. 

ლალოკა (2) – კლდე (ხევრა, ციცხვარი), ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულა. 1973. 

ლალსგურა – გზა (ლემსია), ს. ლემსიიდან მთა 
ლლიშისკენ მიმავალ გზაზეა, კარგი სახედი 
ადგილია მწყემსთათვის. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლალსგურა – ტყე, ლემსიის ჩრდ-დასავლ. ტყეშია 
პატარა მაღლობი. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლალსგურა – შესასვენებელი ადგილი, (ლაჰილი), 
ს. ლაჰილსი სამხ-დასავლ. გზაზეა 
შესასვენებელი, გზა მთა ჭალჲსკენ (ლჰლჲ). 
ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 1973. 

ლალსგურა (4) – საძოვარი (ღვებალდი), შესასვენე-
ბელი (ლაჰილი), გორაკი (ლემსია), ს. 
ღებალდის ჩრდ.-დასავლ. დაახლოებით. 1 
კმ. სიშორეზე, პატარა მდელოა, მუშაობის 
შემდეგ ისვენებენ, ან გზად მიმავალისთვისაც 
დასასვენებელი ადგილია. მის გვერდითაა 
სათიბი ჭიშხილდ (≈ 0,5 ჰა.). მიშა ილოს ძე 
გერლიანი 39 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლალულდირ – ყანები (ზეგანი), ს. ზეგანის 
ლესლნის უბანშია, ვაკე ადგილებია. დისონ 
გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლალქან (2) – ტყე (სვიფი – ეცერი);  იხ. ნალქან 
(ფარი), ს. სიფის ჩრდ.-დასავლ. სიკს 
ქვემოთ ტყიანი (გატყიურებული) ადგილი. 
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ადრე სახნავი ყოფილა (ქანს ლჷმჴანელიხ). ქან 
„კანაფი“ – საკანაფე. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. X. 

ლალქან (იხ. ნალქან – ფარი). 
ლალქანა – სათიბი, ს. ლანხრის ქვემოთ, ნემპრიშ 

სიკს აკრავს ჩრდ.-დასავლეთით. ნახნავია 
თუ არა, არ ჩანს. ლალქანა „საკანაფე“. ს. 
ლანთხრი.  აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 
წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. სექტ. 

ლალქანა – საძოვარი, (მესტია), ს. ჭერის ქვემოთ, 
მდ. ენგურის მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო 
გზის ორივე მხარეზე. ადრე კანაფის სათესი 
ადგილი ყოფილა. ს. ჭერ. ჟვანია ზემას ძე 
ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ნოემბ. 

ლალქანა – სახნავი, ს. ზარდლაშის დასახლების 
აღმ. მხარეზში შემოკავებულია. ითესება კანა-
ფი. ნაწილი კალოა. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლალქანა – სახნავი, ს. ტიბერის დასავლ. სახნავი 
მიწა. თამარშნის აკრავს ჩრდ-ით. „საკანაფე“. 
მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., 
კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლალქანა (5) – საძოვარი (ლახამულა, ჭერი), 
სათიბი (ლანხვრი), ყანა (არცხელი, ტვიბერი, 
ზარდლაში), ენგურის მარცხენა სანაპიროს-
თან, ბოგზაგრს აღმ. რიყესკენ. ადრე კანაფის 
სათესი იყოო, ამჟამად რიყის საძოვარია. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლალქანელ – ნაყანები (ლემზაგორი), ს. ლემზა-
გორაში. ქან ითესებოდაო ალბათ. 

ლალქანი ღელა – ღელე (გულიდა), ტყეში 
მოედინება, ლალქანიარში. ლენტეხი. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ., 19874. 

ლალქანიშ – საძოვარი (ტვიბლედი), ს. ტვიბლე-
დშია, მდ. ტვიბლედურას მარჯვენა მხარეზე. 
დაფერდებულია. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ლალქანირ – ტყე (გულიდა), ს. გულიდ-შია, 
იყოფა:  ჩუბე ლალქანი და ჟიბე ლალქანი. 
ღელეა შუაში – ლალქან ღელა. ტყე წიწვნა-
რია, კარტოფილი ითესებოდაო, ქანიც ითესე-
ბოდა. ქან „კანაფი“. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 
1974. 

ლალქანლ – ყანა (ციოყშერი), ციოყშერში. კანაფის 
სათესი იყოო. ლენტეხის რ. რ. დ. შავრეშიანი, 
46 წ., 1978. 

ლალქანლიდ – სათიბი (სიდიანარი), ს. 
სიდიანარის აღმ., ტიბის მარჯვენა კალთაზე. 
ნახნავი არააო. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი. 1973. 

ლალქანშ დაბ (იხ. ლალქანა –ტვიბერი). 
ლალქან დბ – ყანა (არცხელი), ს. არცხელის სამხ-

დასავლ. მულხურას მარცხენა კალთაზე. 
ამჟამად კანაფი არ ათესია. ადრე კი.  

ლალქანლ – ყანა (ლაღამი), ს. ლაღამის 
დასახლების სამხ-დასავლ. ოდნავ დამრეცი 
ადგილია. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი. 1972, VIII. 

ლალქანლ – სათიბ-საძოვარი (ჰადიში), ს. 
ჰადიშის დასავლ. ჰადიშჷრას მარჯვენა 
კალთაზე, ადრე სახნავი ყოფილა, ითესებოდა 
კარტოფილი. ქან „კანაფი“. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლალქანლი ტუბრა – ღელე (ჰადიში), ს. ჰადიშის 
სამხ-დასავლ. ჰადიშჷრას მარჯვენა შენაკადი. 
მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ., 
დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო. 

ლალქანრ – ყანები (ნაკიფარი), ს. იფარის ჩრდ-
აღმ. მდ. ენგურის მარცხენა სანაპიროს ყანები – 
ხიდემდე. შეიძლება კანაფს თესდნენო. ლუკვა 
ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. ნაკ-იფარი, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლალქან ქაშან – ბილიკი (გულიდა), ს. 
გულიდშია. ჩრდ-აღმ. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 
წ., 1974. 

ლალქანლ – ყანა (ხევრა), ს. ჴერიაშია. საკანაფე 
ამჟამად არაა. 

ლალქოდრ – სათიბი (იელი), ენგურის მარცხენა 
კალთაზეა, აცის უბნის კუთვნილებაა. იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
1972, VII. 

ლალქერი ლიც (იხ. ჩაბე ლჷჰშ ტიბ) (2) – 
ღელე (ნაშთქოლი), ს. ნაშთქოლს აღმ., ქამე 
ლარას მარცხნივ. არის რამდენიმე წისქვილი. 
დანიშნულების მიხედვით. ქიშვარდი იოსების 
ძე წერედიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ს. 
ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ლალქერი ლიც (იხ. ჩაბე ლჷჰშ ტიბ). 
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ლალქერი ტიბ (იხ. ჩაბე ლჷჰშ ტიბ). 
ლალქი – საძოვარი, ს. უშგულის აღმ., მდ. 

ენგურის მარცხენა კალთაზე, არყნარი ტყეცაა 
და კლდოვანი ადგილიც. სათიბ ლალშრლის 
მარჯვნივ. მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 27 წ., 
მოსამს., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

ლალქი – ტყე, ფუშყვერის მარცხენა მხარეზე, 
შერეული ტყით. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლალქი (3) – სათიბი (მაცხვარიში), ტყე (ნესგუნი), 
საძოვარი (ჟიბიანი), ლჰლა ჭალაჲს მარცხენა 
კალთაზე. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., 
ლატალი. 1973. 

ლალღახრილ – ტყე (მურყმელი), ს. მურყმელის 
დასავლ., მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე 
ფოთლოვანი ტყეა, უმეტესად არყნარი. იცის 
დიდი თოვლი, გზას გადათოვებენ. ლილღჰი 
„გადმოთოვა“. ნუცა ანტონის ასული ნიჟარაძე, 
62 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, უშგულის ს.ს., 1971 
წ. VII.  

ლალღამ – საძოვარი (ტვიბი), ს. მუწვდისა და ს. 
ტვიბის საზღვარზე. მჷხრას მარჯვენა მხარეზე. 
ლაღამ ? დიღომ „ნოყიერ მიწა“ (?). ჩოლურის 
ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., გ. დ. ხაბულიანი, 
36 წ., 1978. 

ლალყმაჩ – ყანები (ლალხორი), ს. ლალხორის 
აღმ. მხარე, ხალდეშურას მარჯვენა კალთაზე. 
ნინა გიორგის ასული გამყრელიძე, 49 წ., 
მოსამს., ს. ლალხორი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

ლალშერალრ – სათიბი (ლემსია), ს. ლემსიას 
საზაფხულო მთაშია, ფერდობია, ფიქალის 
მაგვარ ქვიანია, კინჯბჷლრლ ხჲ დგის 
ხარ. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლალშირლ – კლდე (მურყმელი), ს. მურყმელის 
დასავ, კლდე, საიდანაც მოაქვთ წისქვილის 
ქვების სალესი ქვაც. ლაშრ „სალესი ქვა“. შრა 
„წისქვილის ქვა“. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლალშრლ – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი), ს. 
უშგულის აღმ., ენგურის მარცხენა კალთაზე. 
საძოვარ ლალქისა და ონ ტიბს შორის. 
კლდოვანი ადგილია, საწისქვილე „საბადოც“. 
შრა „წისქვილის ქვა“. (ლაშრ „სალესი ქვა“). 
მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 27 წ., მოს., ს. 

ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 
ლალჩქარ – გზა, საძოვარი (მაგარდელი), ჰიჭ 

ზაგრს სამხ., ლემჷნჯარს ზემოთ, მთისკენ. 
ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

ლალჩლ – გამოქვაბული (ჟაბეში), მდ. წანერჷლას 
მარცხენა მხარეზე, კლდე ნაგების ძირში, 
ცალმაგივითაა. გამოქვაბულია უზარმაზარი – 
ცალმგს წააგავს. ლალჩა „ცალმგ“. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლალცი – ყანა (ქვ. წირმინდი), ს. ჩბე 
წირმინდშია. ტასო ბაკას ასული ჭკადუა, წ ? 
მოსამს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი.1970 წ. 
ნოემბ. 

ლალცი ღელ – ღელე (ლუჯი), ს. ლუჯის მთა 
უჟალში. ჟახუნდერის ს.ს., ლნტხ. რ. 

ლალცი შუკულ – ნაბილიკარი (ახალშენი), უწინ 
გაყ-იდან ეზიდებოდნენ წყალს. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლალციაშ – რუ, ს. ახალშენშია, სასმელი წყალი 
შემოყვანილი. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლალციაშ – ყანები, სათიბ თხოფელიერისკენ 
მიმავალი გზის ზემოთ. მოედინებოდა წყალი, 
ახლა გადმოყვანილია სოფელში. მ. ლ. ნემსაძე, 
40 წ., 1974. 

ლალციაშ (4) – ყანა (ახალშენი, ჩიხარეში), რუ 
(ახალშენი), სათიბი (ლემზაგორი), ს. 
ლემზაგორში, წყლიანია. 

ლალციაში – სახნავი (ხოფური – ჩიქ.). ლენტეხის 
რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, 
თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

ლალციდშ – სათიბი (ლესემა), ისკალდის მთაში, 
წყაროები მოედინება. მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 
1974. 

ლალცილშ ტიბ – ხევი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, მჷჰჷლშ ნენჩას დასავლ. 
„ლიც“-დან. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლალცირი ნიც – წყარო (შკედი), ს. შგედში, სათიბ 
ლალცირიშია. ს. შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. 
რ., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლალცირ – საძოვარი მთა (ღეშდერი), საძოვარ 
მთა გიმრნის სამხ-აღმ. მთა ლდევალის 
დასავლ. წყალი გადმოჰყავდათ საქონლის-
თვის ლალცირიშ ლიციდან. (ლჷლჰენშ). 
მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. 
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ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

ლალცირიშ ლიც – ღელე (ღეშდერი), მოედინება 
მთა ლადეალის (იხ. 1:  100000) აღმ. მხრიდან, 
საძოვარ ლალციართან. მამურზა ივანეს ძე 
ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლალციშ – სათიბები, მთა ნალიშის ქედს სამხ. 
წყლები მოედინება. ს. ბაბილი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 37 წ., 1974. 

ლალციშ – ყანები (ჭველიერი), ს. ჭველიერში. მდ. 
ლაშხურას მარცხენა ზაფხულობით იცის 
წყალი. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლალციშ (3) – ყანა, საზღვარი (ჭველიერი), სათიბი 
(ბაბილი), ზედა და ქვედა ჭველიერის 
საზღვარი. წყალი სეზონურადაა. ს. ჭველიერი, 
ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ.,  ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლალციშიერ (იხ. ლალციშ – ჭველიერი).  
ლალცომრილ – მთა, მუნყვლიდან 3 კმ-ის 

მანძილზე მდებარეობს ეს მთა. სვანები მთაზე 
რომ საქონელს არეკავენ, იმ დღეს, ან მე-2-ე 
დღეს ხარშავენ ყველს, რომლისაც ბალს 
ქვემოთ „ლეცმარს“ ეძახიან, ბალს ზემოთ კი 
„თაშმუჯაბს“, რაც ქართულად ნიშნავს 
ადგილს, სადაც ლეცმარი გააკეთეს. ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 
თსუ, სტუდენტი. 1965. 

ლალცომრილ – საძოვარი მთა (ფარი), მთა 
ლდეაის სამხ. გადმოცემით:  ფარელებისა 
და ღეშდერელების საცილობელი მთა 
ყოფილაო, ფარელები მოერივნენ და და 
„ლეცმრ ჩუ ესერ ოთცინნახ ფარრს“. იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოს., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლალცომროლ – ტყე, ღელე (კიჩხულდაში), ს. 
ღეშდერის სათავესთან, ს. კიჩხჷლდშის 
ჩრდ.(-დასავლ.). ტყე ლცგილისა და ტყე 
ცხალასტნი-ს შორის მოედინება კარგი წყალი 
(ღელეა), სადაც მწყემსებს მიჰქონდათ ყველი 
და ფქვილი და აკეთებდნენ ლეცმრს 
რელიეფურად უფრო მეტად ვაკნარია. 
ლეცმრ. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 
49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლალცხატ – საკულტო (ქართვანი), სათიბ 
ლალღერს აკრავს დასავლ. მხრიდან. არის 
სალოცავი ადგილი;  იმ ადგილზე არავინ არ 

თიბავს. (ლიმზჷრსი იჩოხ – ლიდბშის 
უფლიშერქა). გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. IX. 

ლალცხატე იცხ – ყანა (მესტია – მელიქიშვ.). 
მესტიის რ-ნი. იცხ – მსხალი. ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

ლალცხტ – სახნავები, ს. სიდიანარის დასახლების 
ქვემოთ. არის ოდინდელი ნასაყდრალი 
წარწერიანი, ქვაა, თუ რაა, გაუგებარია. ვალო 
ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი. 1973. 

ლალცხტ (2) – საკულტო (ლელბაგი), სახნავი 
(სიდიანარი), ს. ლელბაგის ზემოთ, ლნგმრ-
ას ყანაში. სალოცავი ადგილი. ნაგებობები 
ნაეკლესიარისა არა ჩანს. ჟორა დ-ძე აბდელანი, 
37 წ., ლატალი. 1973. 

ლალცხდ – ეკლესიის მიდამო (ჩაჟაში, ჟიბიანი), 
ს. ჩაჟაშშია მაცხრ, რომლის ტერიტორიას 
უწოდებენ ლალცხდ, გალავნის გარეთ. იყო 
წვრილფეხა საქონლის შესაკრები სოფლისა 
მწყემსისთვის, იქ ვინც არ მოიყვანდა, მის 
შემდეგ მწყემსი პასუხისმგებლობას არ 
კისრულობდა. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 
წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. ივლისი. 

ლალცრ – საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია. ლნტხ. 
რ., ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლალცრი – სათიბი (შკედი), ს. შგედში, ლჷცირი 
ჩანს. ს. შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლალცრი ღარ – სათიბი (მამი), მთა ჲებერალში. 
ლენტეხის რ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 

ლალხნშ – სათიბ-სახნავი (ხელედი) მდნ. 
ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე, ტყეშია შიგ. ორი 
ჰა-იქნება (და არა ლალჴნაშ! ). შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლალხნშ – სათიბ-სახნავი (ხელედი), მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე. ტყეშია შიგ. ორი 
ჰა. იქნება (და არა ლალჴნაშ! ). შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., ლენტეხის რ. 1974. 

ლალხორ – საძოვარი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშ-სა და 
მუყმერ-ს შორის მდებარე ადგილი, მდ. 
ენგურის მარცხენა სკოლის ეზოს ქვემოთ. ს. 
უშგულის თავშესაყრელი ადგილი ყოფილა. 
მერაბ ანტონის ძე ნიჟარაძე, 60 წ., პენს., 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლალხორ ნაკირ – ყანები (ხე), ს. ჴეს ჩრდ., მდ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე. ნასო დიმიტრის 
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ძე გულბანი, მოსამსახურე, კოლმ. თავ-რე, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლალხორალ – უბანი (ხაიში), ს. ხაიშიდან მე-3 კმ., 
მდ. ენგურის მარცხენა კალთაზე, სამანქანო 
გზის ზემოთ ≈ 0,5. შუშანა ოთარის ასული 
იოსელიანი, 50 წ.,  პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი.1970 წ. ნოემბ. 

ლალხორალშ ტიბ – ხევი (ლალხორალი). ხაიშის 
ს.ს., შუშანა ოთარის ასული იოსელიანი, 50 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბ. 

ლალხორლ – საკრებულო (ხელედი), ზედა და 
ქვედა ხელედს შორის. ლენტეხის რ. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ლალხორშ – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი), ს. 
ჟიბიანის ჩრდ-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე. შხარის სამხ. კედლის ძირთან. 
ლალხორ „შესაკრები, შესაგროვებელი“. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლალხორში ტიბ – ხევი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის 
ჩრდ-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვენა შენაკადი, 
სათიბ-საძოვარ ლალხორშს ჰყოფს. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი.  

ლალხრ ბოგ – ხიდი (ლალხორი), ხიდი მდ. 
ჴალდეშურაზე – ლალხორიდან დავბერისკენ. 
ნინა გიორგი ასული გამყრელიძე, 49 წ., 
მოსამსახურე, ს. ლალხორი, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი.  

ლალხია შუკ – გზათშესაყარი (ლემზაგორი), ს. 
ლემზაგორშია, შესაყარი გზები, საზიარო 
ხერიასთან. „შესახვედრი გზა“. 

ლალჴად დაბ – გზა (ხელედი), მთა ლჷჯაში 
შესასვლელი გზა. დავაკებაა. სამარხილო, 
სამანქანო. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლალჴან – გზა (სვიფი – ეცერი), ს. სიფის ჩრდ-
დასავლ.-იდან მთა ბაჴამდე მიმავალი გზა. 
„სასაფლაო გზა“ / /  „სამარხილე“ / /  
„სასაქონლო“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლალჴან (2) – გზა (ზ. ჭველიერი, სვიფი – ეცერი), 
ზედა ჭველიერიდან მთაში მიმავალი 
სამარხილო გზა. ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლალჴან შუკ – გზა, ს. ზაგრიდან აღმ. მდ. 
ჴჷნიმდე სამარხილო გზა. ს. ზაგრ. გულიმე 

ალექსის ძე ჩხეტიანი, 37 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლალჴან შუკ – გზა, ს. თავრარიდან მიმავალი გზა 
სამარხილო ს. კიჩხჷლდშამდე. ს. ცალერი. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 58 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი.1969 წ. ნოემბ. 

ლალჴან შუკ (2) – გზა (ტვიბლედი, ლანტელი 
(იხ. ჩჷმათქშ ლალჴან შუკ). ჩუბე და ჟიბე 
ტვიბლედის დამაკავშირებელი სამარხილო 
გზა. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ლალჴან შუკ (5) – გზა (თავრარი, ცალერი, 
ზაგარი, ტვიბლედი, ლანტელი – იხ. ჩჷმათქშ 
ლალჴან შუკ), ს. თავრარიდან სამარხილო 
გზა სათიბ დედრნიმდე. უშანგი ბარდღუს 
ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლალჴან შუკ (იხ. ჩჷმათქშ ლალჴან შუკ) – გზა. 
ლალჴანჷრიალ – საძოვარი (ზ. ჭველიერი), ზედა 

ჭველიერის მთაში, სამარხილო (ლალჴან) გზა 
გადიოდა. ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლალჴედ – სათიბი (ლეკოსანდი), ს. ლეკოსანდში, 
პირველი შესასვლელი იცხრულში. 

ლალჴედი ღუმლ – სათიბი (ლეკოსანდი), ს. 
ლეკოსანდში, სათიბ ლალჴედში დიდი 
ღუმლ, რომელიც თავშესაფარიცაა ცუდ 
ამინდსა და და სიცხიანობის დროსაც.  

ლალჴნი შუკ – გზა (ბაგვდანარი), ს. 
ბაგვდანარის ჩრდ., სამარხილე გზაა შეშის 
ჩამოსაზიდი – ჩიჩლშისა და ლაცხტენის 
შუა. გზის გამო. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 
წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლალჴმდრ – კლდე, ტყე (ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის სამხ-აღმ., ,მდინარე ენგურის 
მარცხენა კალთის ძირში. ჯგჷრგი ნაგმ ლი 
ეჩეჩუ, ნაეკლესიარი არის. სანადირო 
ადგილია. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., 
მოსწავლე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლალჯენ – სათიბი (სოლი) ს. სოლის ჩრდ., მთა 
შიხულდშშია. ფერდობის ძირშია პატარა 
ვაკე, სადაც სეთების მოზიდულ თივას 
მარხილებზე დებენ (ჟი ალჯენიხ). რომანოზ 
ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახურე, მესტია, 
1972. IX. 

ლალჯენ (2) – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 
შემოზიდულ თივას მარხილზე შესაკვრელად 
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აქ აგროვებენ (მრხილის „ლალჯენი“ ადგილი). 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლალჯენრ – სათიბ-საძოვარი (ლემსია, კაერი), 
მთა ხაჭრშშია. ღარების ძირშია მოთიბულის 
მარხილზე დასადები ვაკე ადგილი. შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., მოსამსახურე, 
მესტია, 1972. IX. 

ლალჯილ – სათიბ-საძოვარი (ფალედი) საძ. მთა 
ნადეცუროლის ქვემოთ (სამხ.). საძოვარი მთაა, 
გამოყენებულია სათიბადაც მისი კალთები, 
საიდანაც გამოაქვთ ლალჯილამდე ცოტ-ცოტა 
თივა და იქ ხოშა სს ხალჯიდ. მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ლალჰნერ – სათიბი (მაგარდელი) ს. მაგარდელის 
სამხ.-აღმ., სათიბ ნკრილს დასავლ. არის 
წყლის მონაშვები, ლცრე ნფიშდ ლი. 
ლალჰან (?).  ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლალჰნირ (იხ.ლალჰნერ) 
ლალბ – საძოვარი, ს. ბულეშის ზემოთ. დასასვე-

ნებელი ადგილიცაა, წყარო. ჩოლურის ს.ს., ჟ. 
ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლალბ – საძოვარი, ს. დავბერის სამხ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო.  

ლალბ (3) – ახო (საყდარი), საძოვარი (ბულეში, 
დავბერი), ს. საყდარში, იყოფა:  ჟიბე და ჩუბე 
ლალბ-ად. ლენტეხის რ. მ. ა. ბენდელიანი, 68 
წ., 1978. 

ლალჲდი ზუგ – საძოვარი, გორაკი (ღამი). დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ. 
VIII 

ლალჲდ – ყანა, ს. წვირმის სამხ-დასავლ. ჩობანის 
უბანშია. ლალრა „საზიარო“. ს. წვირმი. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლალჲდ (2) – სათიბ-საძოვარი (ლაღამი), ყანა 
(წვირმი), ს. ლაღამის ჩრდ.-აღმ. ვაკეა და 
ფერდობიც. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი. 1972, VIII 

ლალდშ – სათიბი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
ეკლესია მაცხოვრის ზემოთ. არჩილ დავითის 
ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლალდში ლაშთხირ – სასაფლაო (ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანშია, ეკლესია მაცხირთანა. სათიბსაც 
ჰქვია ლალდშ. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 
61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. სექტ. 

ლალდ – სათიბი (მაცხვარიში), ლაჰლა ჭალას 
მარჯვენა მხარეზე. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 
35 წ., ლატალი. 1973. 

ლალკლრ – კლდე (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის ჩრდ-აღმ. 
წნერის ზემოთ, ჩამოსხლეტილი (ლჷხკჷნე) 
რელიეფით, სანადიროა, მოედინება მჟავე 
წყალი. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლალლდ – ყანები (ზეგანი), ს. ზეგანის ჩრდ-აღმ., 
დასახლების ზემოთ. ვაკე ადგილია. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლალერ (იხ. ჩუბე ჴე). 
ლალეჭდშ – საძოავრი (ზეგანი), ს. ზეგანის 

სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა კალ-
თაზე. ლჭი „დიდი ქვები“, ლჭი ახხიდა 
„ქვიანი ადგილი ნახაო“. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლალრ – ტყე, სათიბი (ჰადიში), ს. ჰადიშის სამხ-
დასავლ. ჰადიშჷრას მარცხენა კალთაზე, ვაკე 
ადგილია, სამანქანო გზა გადის. მიწა რბილი, 
ქვიანი არა. ერ „მიწა“ (?) სოფრო გიორგის 
ასული აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. 
ჰადიში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლალმპრი – ტყე (ქვ. ჭალაში) სათიბ ზებლიშის 
სამხ.-დასავლ. ენგურისკენ. ხრიოკი ადგილია, 
ტყეც. ადრე ლამპრებს ანთებდნენო. ნიშანი 
ახლაცაა. გიორგი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 
წ., კოლმ.,  ეცერის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლალხარი შუკ – გზა (ქვ. ჭველიერი) ს. ქვედა 
ჭველიერში. ტყიდან ჩამოდის სამარხილო გზა. 
მ. ე. ლიაპრტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლამ{ } ელ – საძოვრები, ტყე (იფარი) ს. იფარის 
სამხ.-აღმ. საძოვრები და ტყე შერეული. ლუკვა 
ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენსიონერი, ს. 
იფარის, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვსიტო.  

ლამალუნდ – სათიბი (ტვიბი) ს. ტვიბში. მლ 
„მელია“. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლამანაშვირი ღელა (იხ. ნამანაშვირი ღელა) 
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ლამანაშურ – მთა (რცხმელური) მდ. ლაშხირის 
მარჯვ., საძოვარი მთა. ვ. ა. ლიპარტელიანი, 
1976. 

ლამანაშური ღელა – ღელე (კახურა) მდ. 
ლასკადურას აუზში, მარცხ. შენაკადი. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, 1974. 

ლამანაშურ – საძოვარი (ყარიში), ს. ყარიშშია, 
ადრე მანშ ითესებოდაო, იყოფა ჩუბე 
ლამანაშურ და ჟიბე ლამანაშურ-ად. დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლამანაშურ (2) – საძოვარი (ლექვსირი) მდ. 
ჩოლშურას მარცხ. მხარეზე. ჭვავს 
თესავდნენო. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლამანაშირ – საბალახო (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მარცხ. მხარეზეა. რამდენიმე დღით 
შეასვენებენ მთაში წაყვანის დროს საქონელს. 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, 1974. 

ლამანაშირ – საძოვარი (მაზაში). ს. მაზაშის 
საძოვარ-სათიბები მთაში. შესაძლებელია 
ჭვავის სათესი იყო. მანშ „ჭვავი“. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლამანაშირ – საძოვარი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშ-
შია, საკარტოფილე იყოო და ახლაც თესავენ.  
მანშ „ჭვავი“. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლამანაშირ (4) – უბანი (მაზაში). ს. მაზაშის ერთ-
ერთი უბანი, ლიპარტელიანების, ქურასბე-
დიანების, გუგავების სამოსახლო. მდ. ლაშ-
ხირის მარჯვ. ტერასაზე. შ. მ. ლიპარტელიანი, 
29 წ., მუშა, 1976. 

ლამანაშირი სიკ – შესასვენებელი (ყვედრეში) 
ს. ყვედრეშიდან მთისკენა გზაზე. 
მეჩხერტყიანი. ლამანაშურის თავზე („ჩხარ 
„მეჩხერი“). სიკ „მაღლობი“, ქედი. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ,., 1974. 

ლამანაშირი ღელა (2) – ღელე (მაზაში) ს. 
მაზაშში, გაედინება ლამანაშვირის 
დასახლებაზე. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 
მუშა, 1976. 

ლამანჩური – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ტყეშია. მანჩ 
„მაჩვი“. ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ლამანშარ – ტყე (ჭველიერი) ს. ჭველიერში, 
ლაშხურას მარცხ. ადრე მანაშ ითესებოდაო. მ. 
ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლამარაშრ – ყანები (ლადრერი) სოფლის აღმ., 
სათიბ ჭოლრის ჩრდ.-დასავლ. კარგი 
მოსავლიანი ყოფილა. უხვი მოსავლის 
მოსვლის მნიშვნელობით ამბობენ:  ლამარია 
როქ დგურნან. გერმან ბიმურზას ძე 

აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამარია (იხ. ლაჴმ – ლენტეხი) 
ლამარიაშ ლაჴმი – საყდარი (ჭკვიდანარი) ს. 

ჭკიდანრის დასავლ. მდ. დოლრას მარჯვ. 
მხარე, წმ. მარიამის სახ. ეკლესია. წმ. მარიამის 
სახ. ეკლესიის მიხედვით. ყრმ პეტრეს ძე 
უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლამარიჲ დაბრ – ყანები (ლექვსირი), ს: . 
ლექვსირშია, საყდარ ლამარიას ირგვლივ. 
ჯუმბერ რაჟდენის ძე მეშველიანი, 50 წ., 
მოსამსხურე (კოლმ. წევრი), ს. ლექვსირი, 
ლენტეხის ს.ს., 1974. 

ლამარ-კა – კლდე (ტვიბერი), ნაკრარ-ს 
(ლთლერის ჩრდ.-აღმ.) აკრავს ჩრდ. მხრიდან. 
ფიქლის მაგვარი კლდეა, მენკარ, მეხარ კოჯ 
ლი. გადასასვლელიცაა – მრემ ლაშუკ. 
„საკაცე ფიქალი“ (?). გიორგი სათგერრის ძე 
ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლამარშ (2) – (იხ.:  1. ბრშიშ ლამარშ, 2. ისკრიშ 
ლამარშ) 

ლამარშ დაბრ (იხ. ლამარაშრ) 
ლამარშ ლაშთხირ – სასაფლაო (ისკარი). წმ. ბარ-

ბარეს სახ. ეკლესიის გარშემო ადრე სასაფლაო 
ყოფილა. ამჟამად არაა. „წმ. მარიამის სასაფ-
ლაო“. აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე, 27 წ., სტუ-
დენტი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლამარშ ლაშთხჲრ – სასაფლაო (ბარში) სოფლის 
დასავლ. ლამარშ ნალჴამის სასაფლაო. „წმ. 
ლამარას სასაფლაო“. შალვა ამაის ძე გურჩია-
ნი, 78 წ., პენს., ეცერის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. X. 

ლამარშ ნალჴამ – ნასაყდრალი (ბარში) სოფლის 
დასავლეთით, ლამარშ-შია, ჰქვია იმ ადგილს, 
სადაც ეკლესია იდგა. „წმ. ლამარას 
ნაეკლესიარი“. შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლამარშ სარგ – წყარო (ბარში) სოფლის  დასავლ., 
ლამარშ ნალჴამის ქვედა მხარეს მოედინება. 
ჭაობიანიცაა. „წმ. ლამარას წყარო (/ /  ჭაობი)“. 
შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლამარშ ჭიბ –ჭაობნარი (ბარში) 
ლამასენტუჲ ღრ – საძოვარი (ლესემა) ისკალდის 

აღმ. ფერდობზე. დაქანებულია. მასენტუ 
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„საჭმელი ბალახია“ (ლნტ. ლეცირი, ლშხ. 
ლეცრი). მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 

ლამაშდლრ – სათიბები (ისკარი) სოფლის 
სამხრ., სამანქანო გზის ზემოთ. დგას ფერმის 
შენობა, მდ. დაჴშრს დასავლ. სათიბ 
აფქნიმდე მოედინება (მოჟონავს) წყლები. 
ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლამაჯა (იხ. ლამჯა) 
ლამაჯრ – გზა (ჰებუდი). ს. ჰებუდის აღმ., ტყე 

(წყარო) დშდშ სარგის აღმ. სამარხილო 
გზაა, საიდანაც ეზიდებიან ხეს, შეშას, კირს 
(სამშ.  მასალას). ლიმაჯე „წილ-წილად 
გამოტანა“ (გადმოზიდვა). ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამალშ – ტყე (ზმ. ბაბილი) ჟიბე ბაბილში, 
ფოთლოვანია, მუხნარია. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ., 1974. 

ლამალშ ცხეკ (იხ.ლამალშ) 
ლამგრი – საძოვარი (მუწვდიში) ს. მუწვდიში. 

ლიმგარილ „გაბრაზება“, მუგრი „ნაწყენი“. 
მუგვ (?). გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლამზრი ღუმრ – შესასვენებელი, საკულტო 
(მუწვდი) ს. მუწვდიდან მთა ლაყრისკენა 
გზაზე. დგას ნაძვი 4 ცალი, სხვაგან არსადაა. 
ადრე სალოცავი იყოო. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 
1978. 

ლამზრი ჯიჰრა – საკულტო (ტვებიში). ს. მაზერის 
თავზე, ჴიდში, კელერ-ს ზემოთ, დგას  მუხა. 
რევმატული დაავადებების წინაამდეგ სალო-
ცავი ადგილი;  ეკლესია არაა. „სალოცავი 
მუხა“. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., 
კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ლამზრლ – საძოვრები (შკედი) ს. შკედის მთაში. 
სალოცავი ადგილია. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლამთლდ – ყანები, საძოვრები (ლახუშდი), ს. 
ლახუშდშია, დასავლეთით. რიდა ბესის ას. 
ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. 
IX. 

ლამლიდ – ტყე (ლანტელი), სათიბ ჩმათშია, 
სათიბ ჴომე ლარეს აკრავს აღმ. მხრიდან. 
სოფლის ტყე იყო და კაფავდნენ. სვან. ჟი როქ 
ანმოლეხ ცხეკ – ლიმოლე „ხის კაფვა“. კოწია 
ბექერზას ძე პაკელიანი, 75 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლამლიდ ბაჩრ – ლოდები (ლაღამი). დ. ს. 

გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახურე, ს. ლაღამი,  
1972 წ. VIII. 

ლამლდ – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ლამლდ ღრ – ღელე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ., 

ტიბრის მარჯვ. კალთა. სეზონურია. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 
1972. IX. 

ლამლდრ – ტყე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ. 
შერეული ტყეა და შიგა და შიგ საძოვარი. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 
1972. IX. 

ლამმერი – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-
აღმ., მდ. სოლედრას მარჯვ. კალთაზე. 
სოლედრა ჰყოფს სათიბებს ლამმერისა და 
გზშს. გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 
წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ლამნარალი – ნაძვნარი (ლესემა), ს. ლესემაშია, 
მაღლობზე. ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 

ლამნერი (იხ. ლამმერი) 
ლამნ ლეჟ ღრ – საძოვარი, ტყე (ზეგანი) ს. 

ზეგანის სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე, 
ძღდ ღრის გვერდით. მშრალი ღარია 
შერეული ტყით. ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლამნ ლექ ღრ – საძოვარი, ტყე (ზეგანი) ს. 
ზეგანის სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. მხარეზე, 
ლეჟ ლამნ ღრის გვერდით. მშრალი ღელეა 
შერეული ტყით. ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლამნშილ ნაკ – ტერასა (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
აღმ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე, ალპურ 
ზონაშია. კლდეებშია დაფერდებული ტერასა. 
ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლამოლა – სათიბები (ქვ. ბავარი) ს. ქვედა ბავარში. 
შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კოლმეურნე, კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმეურნე, 1976. 

ლამოლახოჲ შუკრ – გზა (ბავარი). სამარხილო 
გზა ლამოლჲ დაბრხო. წყალსგაღმა.  
თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახურე, ჩვაბე 
ბავარი, 1974 წ. 

ლამოლშ – საძოვრები(დურაში) ს. დურაშში. კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

ლამოლჲ დაბრ – ყანები (ბავარი) მდ. ლაშხირის 
მარჯვ. მხარეზე, ლაშთხაშის ხეობაში. 
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ირგვლივ სათიბები აქვს.  თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., 
მოსამსახურე, ჩვაბე ბავარი, 1974 წ.  

ლამოლჲ თხუმრ – ტყე (ბავარი) მდ. ლაშხირის 
ხეობის მარჯვ. მხარეზე, ლამოლას სათიბებს 
ზემოთ. შერეული ტყით. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., 
მოსამსახურე, ჩვაბე ბავარი, 1974 წ. 

ლამოლჲ ლჭემოლ – სათიბები (ბავარი), ღელე 
ლაშთხაშის ხეობაშია. ყანებიცაა შიგნით 
სათიბებში. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახურე, 
ჩვაბე ბავარი, 1974 წ. 

ლამოლჲ სარაგ – წყარო (ბავარი) მდ. ლაშხირის 
მარჯვ. მხარის ყანა ლამოლასთან. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახურე, ჩვაბე ბავარი, 1974 
წ. 

ლამოსლაშ – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულის 
აღმოსავლეთით.  

ლამპრნი – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
დასახლ. ჩრდ.-აღმ., მდ. მულხურასა მარჯვ. 
მხარეზე. არის ნაეკლესიარი ჯგრგ-ისა. 
არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამჟარი – ტყე, ყანები (მაზაში), ს. მაზაშშია, 
ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. სამზეო ადგილია. 
მიჟ „მზე“. შ. გ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 
1976. 

ლამჟარლ – ტყე (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის გაღმა, 
ლახშურის მარცხ. კალთაზე. სამზეო ადგილია 
უფრო. წყლები არ მოედინება. ასტერ 
ქელეშბის ძე ნემსაძე, 48 წ., პედაგოგი. 

ლამჟირა – კლდე, საძოვარი (გული), ს. გულის 
ჩრდ.-აღმ. მარჯვენა მხარე, კლდიანი 
ადგილია;  ალპური ზონაა და საძოვრადაცაა 
ზაფხულობით გამოყენებული. შიშველი 
ველებიცაა, მარცხ. მხ., სამხ.-აღმ. მდ. მეშხე 
ლიც / /  ლაკარშ ლიც;  უშბას სამხ.-აღმ. მხარე. 
ზემოდან ჩამოზვავებული თოვლი გროვდება 
და თითქმის სველია ყოველთვის. ლამჟირა / /  
ნამჟირა „სასველე ადგილი“. სოფრომ იასონის 
ძე ხორგუანი, 43 წ., მასწავლებელი, ს. ტებიში, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი.  

ლამჟრილ – ტყე, საძოვარი (მურყმელი) ს. 
მურყმელის სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხ. 
არყნარი ტყითა და ვერხვნარით. შიგა და შიგ 
საძოვრები. მზის მხარეზეა, სამზევე. 
„სამზევე“. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამჟრ – ყანა, საძოვარი (ხოფური), ს. ხოფურშია, 
დავაკება, მზიანი, გუბეებიცაა. მზღირ 

„სველი“. ლამჟრ – მიჟ. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 
44 წ., 1976. 

ლამჟ ნაკ – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ., 
მაცხარის ზემოთ. მოვაკოა, მზიანი. ივანე 
ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენსიონერი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამჟრილრ – ტყე (ლეშუკვი) ბალის ქედზე, 
ლეშუკვის ყოფილი ტყე. წყლიანიცაა და მზე 
ადგებაო ადრიანად. შალვა გ–ძე ივეჩიანი, 30 
წ., ლატალი, 1973. 

ლამრია (იხ. ლამრია ლახვ) 
ლამრია ლახ – სათიბ-საძოვარი (ჭველფი, მამი) ს. 

მამის ჩრდ., ნაეკლესიარიცაა. ბ. გ. ბაბლუანი, 
73 წ., 1978. 

ლამრიაშ – ყანა (ლნტხ. რ.) დასახ. ჲესიჲერშია, 
საყდრის მაგვარი არაა. მ. ა. ბენდელიანი,  
68 წ., 1978. 

ლამრი ნაკ – სათიბი (ჭველფი) ს. ჭველფის ჩრდ., 
ნაეკლესიარიცაა, ვაკეა. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 
1978. 

ლამრი ოშგინ – საძოვარი (ჩაჟაში) ს. ჟიბიანის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარცხ. მხარეზე. წმ. 
მარიამის ეკლესიის უკანა საძოვრები. ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამრი ლეზგრ – საძოვარი (უშგული), ს. 
უშგულის აღმ. გორაკია, ლამარიას ეკლესიის 
იქითა მხარე, არყნარი ტყითა და საძოვრებით. 
„ლამარიას საზეგანო“. გივი ერისტოს ძე 
რატიანი, 33 წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., 
მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამუნცხერიშ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ., ჰადიშრას მარცხ. კალთაზე. ტყე – 
შერეულია, მნცხლდი (მოცხარი) არის. 
მანცხლდ „მოცხარი“. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლამურგლი – ტყე (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის აღმ., საძოვარ ჟბე თხეროლშს 
აკრავს ჩრდ.-ით. ადრე სახნავი იყოო, 
გატყიურდა. შიგა და შიგ მინდვრებიცაა 
პატრა. მრგვალად იყოო ყანები. მურგლ 
„მრგვალი“. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 
59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლამურყვამ (იხ. კვიცნიშ ლამურყვამ), სახნავი 
(ბარში), ტყე (ნაკი, ლეზგარა), ნაკოშკარი 
(სვიფი – ცხუმ. ს.ს.), სათიბი (ცალერი), 
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ბორცვი (იხ. ლამურყვამი ზუგ – უშგული) 
ლამურყვამ (იხ. ლამურყვამი ზუგ – უშგული) 
ლამურყვამლა (იხ. ნამურყვამლა – სოლი) 
ლამურყმა – საძოვარი, ტყე (ჭოლაში) მდ. 

მულხურას მარცხ. კალთაზე, ს. ჭოლაშის 
სამხ.-დასავლ. კოშკებივითაა რელიეფი. 
მაღალი. მრე ჟი ედ ღრი. ალექსანდრე 
გელას ძე დევდარიანი, 80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამურყამ – ნაკოშკარი (სვიფი). ჩუბე 
ლამარიშთან არის ნაკოშკარი, ვისი – 
უცნობია. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., 
საბჭოს თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამურყამ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის სამხ.-
აღმ., სათიბ კრ-შია, არის ნაკოშკარი და 
ნასახლარი. ადრინდელი სახნავის კვალი ჩანს. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლამურყამ – სახნავი (ბარში) მდ. დაჴშრის აღმ., 
ტასლერისკენა გზის ჩრდ. ნაკოშკარი არაა. 
„საკოშკე“. ბაჯუ პირიბეს ძე გერლიანი, 27 წ., 
მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლამურყამ – ტყე (ლეზგარა) ფერმის ქვემოთ, მდ. 
ენგურის სამხ. სანაპირო. ლამურყამ „საკოშკე 
ადგილი“ (?). მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამურყამ – ტყე (ნაკი) მდ. ნაკრას  მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ ლამრიშ-ს ჩრდ.-დასავლ. 
ტყეშია ნაეკლესიარ-ნაკოშკარი, ძირები 
ამჩნევია. არის ლეგენდა მდიდრისა და 
ღარიბის ცხოვრებაზე. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ლამურყამი ზუგ – ბორცვი (უშგული). მდ. 
ქვიშირის მარჯვ. მხარეზე, ს. ჩაჟშის აღმ. 
ბორცვია, ნანგრევი არაა. ილია ერმალოს ძე 
ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამურყამრ – სათიბები, ტყე (ქვ. კალაში) 
სოფლის დასავლ., სახნავ წრნირს ჩრდ., 
ფერდობი ადგილია, არის სათიბები, ტყე და 
მრავლადაა საშენი ქვა. „საკოშკე“ (ქვები?). 
გიორგი კოსდას ძვე მურღლიანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლამურყამში დაბრ = ყანები (კახურა) ს. 
კახურაში, დასახლების ქვემოთ. ნაკოშკარი 
არაა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ლამფალშ – უბანი (ჩუკული). ჩუკულის ერთ-ერთი 
დასახლ. უბანი. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლამფალშ (2) – სოფელი (ჟახ. ს.ს.). ჟახუნდერის 
ს.ს.-ში შემავალი სოფელი. ცხოვრობენ:  
ონიანები, გვიდიანები, ფერცულიანები, 
ფარჯიანები, მუკვბანიანები. ლაშხურის 
მარჯვენა კალთაზე. რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 
16 წ., მოსწავლე, 1981 წ.  

ლამფხვრი – ტყე, სათიბი (ეც. ს.ს.) ეცერის ჩრდ.-
აღმ., ღაზვ ხარ, ლმჟრ დგი ლი, მოედინება 
წყალიც. ლამფხვრი ჭიბ (თუ ჭუიბ?). აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 1969 წ.  

ლამფლ – ყანა (იფრარი) ს. იფრარის დასავლ., ყანა 
ნაცდთან. გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 
წ., პენს., ს. იფარის, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლამქარლ ბჩ – საჯილდაო ქვა (არცხელი) ს. 
არცხელის სიფშია, ეკლესიის ეზოში. ძალის 
გამოსაცდელი ქვა. დიდი ქვაა საკმაოდ. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამქრლრ – საძოვარი (იელი), ს. იელიშია, 
ენგურის მარჯვ. მხარეზე, სამანქანო გზის 
ქვემოთ. კლდეებია. მუქრლ „ბალახი“, 
ნიორის მაგვარია, საჭმელად იხმარება, 
მომჟავო გემოსი. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ლამღა  – ყანა (ჰადიში) ს. ჰადიშის დასავლ., 
დასახლების ქვემოთ. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლამღა (2) – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის 
სამხ.-აღმ., ნაპო კაკრიაშვილის სახლსა და 
ენგურს შორის. ლამღა „მოსავლის 
გალეწვამდე შესანახი ადგილი“. ნაპო 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამღაა ღრ – საძოვარი (ხალდე), ს. ხალდეს 
დასავლ. მდებარე ფერდობი. ახმედ შამშეს ძე 
ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ჴალდე, კალის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამღაირ (იხ. ლამღა) 
ლამღა მურყამ – კოშკი (ჰადიში). ს. ჰადიშის 

ჩრდ.-აღმ. ნაწილში დგას კოშკი. მანი  ლევანის 
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ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლამღარ – ყანა (ჩვიბიანი), ს. ჩვიბიანშია, მდ. 
ეანგურის (ჭალს) მარცხ. კალთაზე. ლამღა 
„სამოსავლო“ (მოღ „მოსავალი“) (შდრ. მეგრ. 
მოღე:  „მუ მოღე რე თენა“). ტარიელ  თავადეს 
ძე ნიჟარაძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, 
ს. უშგული, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამღურღუნლ – ტყე (მურყმელი) ს. მურყმელის 
სამხ., მდ. ენგურის მარცხ. კლათაზე. არყნარი 
ტყით. ნუცა ანტონის ას. ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ,. VII. 

ლამყდრა – კლდე-ფერდობები (ჟაბეში). მდ. 
წანერლას მარჯვენა კალთის სანადირო 
კლდეები – მიწაყრილი ფერდობებით. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი , მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამყმშ – სათიბ-საძოვრები (ჭოლაში) ს. 
ჭოლაშის სამხ.-დასავლ, მდ. მულხურას 
მარცხ. კალთაზე, საძოვარ. ტყე ლამურყვამის 
ზემოთ. ალექსანდრე გელას ძე დევდარიანი, 
80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამშგედ – ტყე (ცანა) ს. ცანას ჩრდ.-დასავლ.-ით. 
ლამშელიდრ – ტყე (კალაში) სოფლის ჩრდ.-აღმ., 

ღუმრ ტიბს აღმ. სამანქანო გზამდე. ზოგან:  
ვაკეა, ზოგან ფერდობი. ადრე სახნავადაც 
ჰქონიათ. გიორგი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლამშკლაშურა – ღელე და მისი მიდამოები (ზ. 
ბავარი) სოფ. ზედა ბავარში, ლაშხირის მარჯვ. 
შენაკადი. სათიბ ლამშკლდაშს ჩამოუდის. შ. 
ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი,  
44 წ., 1976. 

ლამშკლაშურა – ღელე, მდ. ლაშხირის მარჯვ. 
შენაკადი, სათიბ ლამშკლდშს ჩამოუდის. შ. 
მ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

ლამშკლდშ – სათიბი (ზ. ბავარი) ს. ზედა 
ბავარში. ვაკეა, ლუფუყვარეა და ჭინჭველები 
იცის.  
შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 
წ., 1976. 

ლამშკლშ – ყანები, სათიბები. შ. მ. ბენდელიანი, 
35 წ., 1974. 

ლამშკლშ (იხ. ლამშკლდშ) 
ლამშკლშურაჲ ღელა (იხ.ლამშკლაშურა) 
ლამჩქრი – მსხალი (ლახამულა), ჟ. ლახმლშია, 

ტიბროლშ-ის ქვემო კიდესთან ძევს დიდი 
ქვა, აქვს დიდი ხვრელი, სადაც იცის მაჩვი. 
მანჩქ „მაჩვი“(< ზან. * მუნჩქ{ უ} ი). კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ,., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლამხა ტობ – ტბა (ხაიში), მდ. ორმელეთის 
საწყისი. ტბა ≈ 300 კვ.მ. შიშველ ადგილას, 
საიდანაც მოედინება ორმელეთ. გადმოცე-
მით, უწმინდურის მიკარებისას იავდრებსო. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ.  

ლამხა ტობრ – ტბები (მეგრ. ოზერო) მდ. 
დალრის მარჯვ. მხარეზე. შიშველ გორაზე 3 
ტბაა შესანიშნავი, სუფთა. სოფლიდან 
მიდიოდნენ საავდროდ („ოზერო“, ალბათ, 
ალპინისტებისაგან). თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70წ.  

ლამხერ – დასახლებული უბანი (ფარი), ს. ფარშია, 
სამანქანო გზის ზემოთ. აღმ . ესაზღვრება 
ღელე ტიბ, დასავლ. – ნენხორშიშ გორგ. 
დგას ეკლესია ჯგრგ ხმლიშ. ცხოვრობს 5 
კომლი. ბლომადაა ვაშლი, მსხალი. ლამხერი 
(< მ-ხირ-იდან?). სოფელში წიწვიანი ტყე 
არაა, ადრე იყოო. პერიფერიაში, მის სამხ.-
დასავლ. ბევრია ნაძვი. ჲესებ დევდარიანის 
გადმოცემით (100 წ.) ძველად:  „ნეჩჩა ესერ 
ლმრ ამელეჟა;  ნტყიფრქა ლშიხ მეგმრ 
ხეხელივხ ფიშირუნ“. მახამეთ პეტრეს ძე 
დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამხერ – უბანი  (ფარი). ს. ფარის ცენტრის 
სამხრეთითაა ეს უბანი. „ლამხერი“ ქართ. 
„მომფხანე“. პირველად „ლამხერი“ „ლამხრ“ 
ფორმით უნდა ყოფილიყო, რაც „გასაავდრე-
ბელს“ ნიშნავს. იყო ისეთი ადგილები, 
რომელთა წაბილწვა გაავდრებას იწვევდა. 
ეტყობა, ესეც ასეთი ადგილი იყო. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, თსუ სტუდენტი, 1965. 

ლამხერე ნთი – საძოვარი (ჟ. მარღი) ს. ჟიბე 
მარღის ჩრდ.-ით, დამრეცი ადგილი. შიშველი 
ადგილია, აღმ. მხრიდან ტყეაა, უფრო 
წიწვიანი. ს. ფარის დასახლ. უბანის – 
ლამხერიდან გადმოსულების სახელობის, 
ცხოვრობენ ჟიბე მრღში, დევდარიანები არიან 
ხილი მათია. ბუჟღვ რაჟდენის ძე გურჩიანი, 38 
წ., კოლმ., ს. ჟიბე მარღი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ.  
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ლამხერი – სოფელი (ფარ. ს.ს.). მახამეთ გურმაჩის 
ძე დევდარიანი, 49 წ., 1969. 

ლამხერიშ სიფ (იხ. სიფ – ლამხერი) 
ლამხირ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაში სამხ.-

ამღ., ლეჟ ლახვ-შია. ალპური ზონაა, მოე-
დინება წყალი. ხშირად მეხიც ჩამოვარდება და 
ხშირად საქონელიც იღუპება და ერთი კაციც 
ძლივს გადარჩაო. მეხ „მეხი“. „სამეხე“. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამხერ – სასაფლაო (ღვებრა) სოფ. ღვებრას 
დასახლების ზემოთ. რაჟდენ გოგის ძე 
მარგიანი, 101 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამხერ – ყანა (ლაღამი) ს. ლაღამის დასახლების 
სამხ.-დასავლ. დაფერდებულია ოდნავ, 
დამრეცია. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ, გ. 
ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი,  
1972. VIII. 

ლამხერ – ყანა (ლემსია), ს. ლემსიაშია, 
ეჩხნტაფის უბანშია. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლამხერ (5) – ყანა (ლახირი). ს. ლახირის 
დასახლების დასავლ. ყანა. მეორე ყანაა 
სამხრეთის მხარეშიც ამავე სახელწოდებისა. 
ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამხრი სარაგ – წყარო (ღვებრა) ს. ღვებრას 
დასახლების დასავლეთით. სიმონ ბექას ძე 
მიბჩუანი, 87 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამხრილ (იხ. ლამხვერი – ლაღამი, ღვებრა) –  ს. 
ღებრას დასახლების დასავლ. მხარის ყანები. 
ალექსანდრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამხრილ (იხ. ლამხერ – ლაღამი, ღვებრა) 
ლამხრ (იხ.ლამხერ – ლაღამი) 
ლამხრიშ კოჯრ – კლდე (ლებურცხილა) ს. 

ლებრცხილას სამხ.-დასავლ. სავარცხლისე-
ბური თეთრი კლდე, დასაწყისი კაკაშ 
კოჯრისა. მეჩხერი ტყე, ლეგგიბ ლი, ადრე 
ნამწვია. ბევრია კვარი. ჯუმბერ რადიონის ძე 
დავითიანი, 18 წ., მოსწავლე, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლამჯურშ – საძოვარი (უშგული) მდ. ქვიშირის 
მარჯვ. მხარეზე, ფერმასთან. სეზონური გუბის 

მიდამო. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლამჯრ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის აღმ., 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ლეგურას 
სათიბთან. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., 
პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლამჰა – სათიბები (მაჯვდიერი) ს. მაჯვდიერის 
სამხ.-აღმ ., იყოფა ორად – ლეჟჲ ი ლექ ლამჰა. 
ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამჰა – სათიბები (მესტია) აეროპორტის მიდა-
მოებში, ეკუთვნის რატიანებს, გოშთელიანებს, 
ნაკანებს. ტბაა ≈ 400-500 კვ.მ. ირგვლივ 
სათიბებია. ლამჰ მჰ „ტბა“. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ლამჰა – სათიბი (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას მარცხ. კალთაზე, 
საცხოვრის გურსანის აღმ. ფერდობი. შუაში 
სოფ. ლაწომბადან ჩამოუდის რუ. წყლის 
დასაგუბებელი არა აქვს, ნაყანები კია. 
შეიძლება მოსავალი დროზე მწიფდებოდა და 
შერჩა სახელი „ლამჰა“-ო. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ლამჰა – სათიბი (ღვებალდი) ს. ღებალდში, 
სათიბ ლტაფს ესაზღვრება. მიშა ილოს ძე 
გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამჰა – ყანები (მაზერი) ს. მაზერიდან ს. 
ტიბიშისკენ მიმავალი გზის ჩრდ., სგიმერს 
ქვემოთ. ჭაობიანი ადგილის მიხედვით? თუ 
მჰი „მწიფე“ ? ჯულაბ გრიგოლის ძე კვიციანი, 
73 წ., პენსიონერი, ს. მაზერი, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლამჰა (7) – საძოვარი (ზესხო), ს. ზესხოს აღმ. 
ნაწილი. მჰ დგდება. 

ლამჰა (იხ. ჰაეროპორტ) 
ლამჰ დბ – სათიბ-სახნავი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 

სამხ.-აღმ. დასახლების მიდამოებში, სიფს 
ქვემოთ აღმ.-სკენ. გუბე დგება გაზაფხუ-
ლობით. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ლამჰ ლრლ (იხ.  ლამჰა – მესტია) 
ლამჰლ – სათიბი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის 

დასახლების დასავლ ნაწილი. ვაკე სათიბებია, 
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ლიც ხოგ – ეჯღა ხშხა ლამჰლ. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს.,  მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამლა – სათიბი (სიდიანარი) ს. სიდიანარში, 
დასახლების სამხ.-დასავლ.-ით. ვალო ა–ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლამლა – საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე, 
შიშველი ადგილია. მლ „მელია“. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლამლა – სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის ჩრდ.-
აღმ., სათიბ კბის ქვემოთ. ტყე ნარევია 
(არყნარით) (მლ „მელია“). ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამლლ – სათიბი (მურყმელი) მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, ს. მურყმელიდან დაახლ. მე-
5 კმ-ზე. დასავლ. ნაეკლესიარია. მლ „მელია“, 
„სამელე“. მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 
40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლამნაშუარე შუკ – ბილიკი (ქვ. ჭველიერი), ს. 
ქვედა ჭველიერშია. მ. ე. ლიპარტელიანი,  
80 წ., 1974. 

ლამრ – გზა (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ.-ით, 
უღვირისკენა გზა-ბილიკი, მოკლე საცალფეხო 
გზა. მანქანას გაასწრებს მოკლე გზით კაცი 
უღვირამდე. კატო მიხეილის ას. გულბანი, 26 
წ., მოსამსახურე, ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლამრია – ეკლესია (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშშია, 
მოქმედი ეკლესიაა. 

ლამრია – საყდარი (სასაში), ს. სასაშშია, 
დაცულია. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., მოსამსახურე, 
1974. 

ლამრია (3) – საყდარი (სასაში) ს. სასაშში, 
ჟიბეშხენში, დაცულია. გრიგოლ ვარდენის ძე 
ონიანი, 56 წ., პედაგოგი, მათემატიკოსი, 
X.1980 წ.  

ლამრია ნაკ – საძოვარი (ახალშენი), დადიაშის 
მთაშია, ვაკე, ნაგებობები ამჟამად არაა. ისე 
ქალები, მთაში რომ ავიდოდნენ, ლოცულობ-
დნენ. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლამრი ნაკ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფა-
ლაშის მთაში. რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 
1981. 

ლამშნლი – საძოვარი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 

ჩრდ.  ნახნავია, ფეტვს ვთესავდითო, ჭმინიც 
ითესებოდაო. შალვა გ–ძე ივეჩიანი, 30 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლამშნლი (2) – ყანები  (კვანჭიანარი), ს. კვანჭია-
ნარშია, ამჟამად ქერია, ადრე მანშ ითესე-
ბოდაო. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლამჯა – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი), 
ლექ ლახ-შია, იყოფა სამ ნაწილად:  ჩუბე 
პილ ლამჯა, ჟიბე პილ ლამჯა, ნსგ 
ლამჯა. 1972. VIII. 

ლამჯლ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ფერდობია, 
შიგა და შიგ ფოთლოვანი ტყით. კალთებიდან 
ამოსაზიდია ცენტრალურ სამარხილო გზამდე 
ნესტორ კორძაია თიბავს. კატო მიხეილის ას. 
გულბანი, 26 წ., მოსამსახურე, ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვსიტო.  

ლამ ტიბრლ – წყალი (მურშკელი) ს. 
მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. მთა ლმის და-
სავლ. მყინვარიდან მომდინარე ღელე. ლადო 
სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ.მოსწავლე, მუ-
ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10971 წ. სექტემბერი. 

ლამრია – ეკლესია (მიქელშერი), ს. მიქელშერშია,  
დაცულია, ირგვლივ სასაფლაოა. ბ. შ. 
ბენდელიანი, 27 წ., 1974. 

ლამრია – ეკლესია (ნშთქოლი). ს. ნშთქოლის 
შუაში დგას წმინდა მარიამის სახელობის 
ეკლესია – ლამრია. აქვეა სასაფლაოც. წმ. 
მარიამის სახელის მიხედვით.  ქიშვარდი 
იოსების ძე წერედიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ს. 
ნაშთქოლი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექეტმბერი. 

ლამრია – ეკლესია (უშგული). ს. უშგულის აღმ. 
სერზე დგას კოშკი და ლამარიას სახელობის 
ეკლესია. აკრავს გალავანი, ზღვის დონიდან 
მისი სიმაღლეა 2280 მ. (ანეროიდის 
მიხედვით). ზღუდის შიგნით არის სასაფლაო. 
აქვეა საფლავი მემორიალით ბესარიონ 
ნიჟარაძისა. გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ, 
მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლამრია – სასაფლაო (ქვ. გული) ს. ქვედა (ჩუბე) 
გულის შუაში. სოფლის სასაფლაო. წმ. 
მარიამის სახელობის სასაფლაო. ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ლამრია – საყდარი (ლექვსირი) ს. ლექვსირში, 
დაცულია. კ. ე. ფურელიანი, 34 წ., 1974. 
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ლამრია (7) – საყდარი (ბაიარი), ს. ბაიარშია, 
დაცულია. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ლამრია (იხ. ლაწრველი ლამრია)  – ეკლესია 
(უშხვანარი). ს. ჩუბე უშხანრში დგას 
ეკლესია წმ. მარიამის სახელობისა. იგი 
დღესაც მოქმედია. პაპრ წირს იჩომდახ 
„მღვდლები გალობდნენო“ – აქედან 
„ლაწრელი“ – საგალობელი. წმ. მარიამის 
სახელის მიხედვით. გრამიტონ ბესარიონის ძე 
კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლამრია ლეზგარა (იხ. ლეზგარა – ცალდაში) 
ლამრიშ ლაჴმი – ნასაყდრალი (ნაკ. ს.ს.), ნაკშია, 

საცხოვრის ზჲდლრის სამხ.-დასვლ. სათიბ 
ლამრიშში. ცოდნიათ ლოცვები და დღესაც 
მაისში ღუნობ (უფლიშ-ის შემდგომი კვირა). 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლამშდმლ – საძოვარი (ლამხერი) მდ. ტიბიშ 
ლიცის მარცხ. კალთაზე. ფერდობია. იცის 
მშდმლ. მახამეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 
წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლამხ – სათიბი (იენაში), ს. იენაშშია, გზის ზემოთ. 
ნასახლარია. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი,  
49 წ., ლატალი, 1973. 

ლამრია  – ეკლესია (ზეგანი), ს. ზეგანის ლექ 
უბნშია, გორაზე. კარგად დაცული. დისონ 
გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10971 წ. აგვსიტო.  

ლამრია  – ეკლესია (იელი), იელიშია, ნსგ 
უბანშია. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ლამრია  – ნაეკლესიარი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშშია, 
მდ. ჰადიშრას მარჯვ. მხარეზე. ნანგრევებია 
მხოლოდ. დოდო სალარეფის ას. ხვისტანი, 23 
წ., მოსამსახურე, ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვსიტო.  

ლამრია  – ნასაყდრალი (იფხი), იფხშია, წმ.  
მარიამის სახელობის საყდარი. დანგრეულია. 
აქვს სასაფლაო. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 
1973. 

ლამრია  – ნასაყდრალი (კვანჭიანარი – იხ. 
ჩრლდ ლამრია), ს. კვანჭიანარშია, ძირიღაა 
დარჩენილი შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

 ლამრია  – ნასაყდრალი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 
ჩრდ. დგას ლამრია მყ-ის საძოვარში, 

ძირიღაა დარჩენილი. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 
წ., ლატალი, 1973. 

ლამრია  – ნასაყდრალი ტიბერისა და წანრლას 
ხეობების თავზე, ვაკე ადგილია კლდის 
თავზე. ნანგრევებია, აქვს კარგა მოზრდილი 
მოედანი. მუსა იასონის ძე კახიანი, 77 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამრია  – საყდარი (იენაში), ს. იენაშშია, ყოფილი 
სამლოცველო ქალდანების საგვარეულოსი. 
ქალდანები ლატალში არ არიან. ი. გ. 
ფარჯიანი,49 წ., ლატალი, 1973. 

ლამრია  – საყდარი (იხ. ლეხთგი ლამრია), 
ლეხთაგშია, წმ. მარიამის სახ., ჩართოლანების 
სამლოცველოა. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 
წ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ.  

ლამრია  – საყდარი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 
მაცხრის ჩარდ. კედელზე მიშენებული, 
ზღვის დონიდან. 2187 მ. მანი  ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლამრია  – ტყე (ხალდე) ჴალდეს სამხრეთით, მდ. 
ჴალდე ჭალს მარცხ., პატარ-პატარა 
სათიბებით. არის ნაეკლესიარი. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამრია (12) – საყდარი (კაერი), ს. კაერშია, 
დაცული. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1073 
წ.  

ლამრია ძღიდ – ეკლესიის გალავანი (ჟიბიანი). 
ს. ჟიბიანის აღმ. ეკლესია ლამარიას გალავანი, 
ქვისაა. გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლამრიამყ – საძოვარი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 
ჩრდ., ლამრიას საყდრის მიდამოები. შალვა გ-
ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლამრი დაბრ – ყანები (ზეგანი), ს. ზეგანის 
ლექ უბნ-შია, ლამარიას ეკლესიის აღმ. 
მხარეზე. დისონ გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., 
კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლამრი ლაშდხირ – სასაფლაო (იენაში), ს. 
იენაშშია, ყოფილი გვარის – ქალდანების 
სასაფლაო ყოფილა. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლამრი ღრ – ღარი (ჟამბეში). მდ. წანრლას 
მარჯვ. კალთის ღარი, რომელიც აღწევს 
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ლამრი სიფამდე. გამოცხადებულია 
წმინდა, საკულტო ადგილად, ჩეხვა აკრ-
ძალულია. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამრი ცხეკ – ტყე (ჟამუში) ს. ჟამუშის სამხ., მდ. 
მულხურას მარცხ. კალთის ფერდობი, ჟამუშის 
ხიდის სამხ. პირდ. ლამარიას სახელობის ტყე. 
ტყე განეკუთვნება მაცხოვრის ეკლესიის 
მომვლელებს, ქალდანებს. წიწვნარია მხო-
ლოდ. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლამრიშ – ნაეკლესიარი (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხლდშშია, ჩუბრის ჩრდ.-დასავლ., სათიბ 
ქალდნის ჩრდ., ნაეკლესიარის ძირი ჩანს, 
ლცხტ ლი. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 
49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლამრიშ – ნაეკლესიარი (ტვიბერი). ს. ტიბერ-ის 
ჩრდ.-დასავლ., სოფლის ქვედა კუთხეში ნაე-
კლესიარია. „წმ. მარიამისა“. მიხეილ ლემინის 
ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი , 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლამრიშ – საკულტო ადგილი (თავრარი) ს. 
თავრარის ჩრდ.-აღმ., სასმელი წყალი 
ნაწდიშ-ის თავზე. მაისის თვეში იციან 
ღუნიშ ყიჟიშ ლიზჰენი. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლამრიშ – სალოცავი ადგილი (თოთელეში) ს. 
თოთელეშსა და ჰამშს შუა. ნაეკლესიარი 
არის. საქონლისადმი მიძღვნილი სალოცავია 
ამჟამადაც. დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., ლახამულას ს .ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
სექტემბერი. 

ლამრიშ (5) – სათიბი (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას მარცხ. 
მხარეზე, საცხოვრის ზჲდლრის სამხ.-
დასავლ. ნაეკლესიარია – ლამრიშ ლაჴში 
ყოფილა, ნასახლარიც ფუთა სუბელიანისა. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლამრი ლალცხატრ – სათიბ-საძოვარი (შყალე-
რი), მთა აურაშ-შია, მწვერვალ ბარჯის კალ-
თაზე. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

ლამრი ნამსგოჯრ – ნაკლესიარი, სათიბები 
(მურყმელი). ს. მურყმელის ჩრდ.-დასავლ. 

ნაეკლესიარი ჩანს. გადმოცემით:  გაუხედნავი 
მოზვერი გაუშვია სოფელს, სადაც გაჩერდება, 
იქ ეკლესია აშენდესო. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლამრი სიფ – ნაეკლესიარი (ჟაბეში). ს. ჟაბეშის 
ჩრდ.-აღმ. მთაზეა ნანგრევი ლამარიას 
სახელობის საყდრისა. ამჟამად რაიმე 
საკულტო მნიშვნელობის დღესასწაულები არ 
იციან. სოფ. მულახი კარგად მოჩანს, ვაკე 
ადგილია. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ლამრილ – საძოვრები (ნესგუნი) ფუშყვერის 
მარჯვ. მხარეზე, დასახელბის ზემოთ, საყდარ 
იელის ზემო მხარე. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლამრილ – ტყე (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., სათიბ 
დლდნისა და სათიბ მჰრ-ს შორის. ჯეირან 
ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამშგილ – საძოვარი (მამი) ს. მამში. ი. ნ. 
ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ლამირგ ნაკ – ტყე (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-აღმ. 
დასახლების ზემოთ, ზეგანზე, შერეული ტყეა 
და ვაკეც. არის მურგვი აქა-იქ. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლამლდრ – ტყე და საძოვარი (იფარი) ს. 
იფარის ჩრდ., ყანა კირშის ზემოთ, ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 
წ., პენსიონერი, ს. ნაკ-იფარი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ლამდენილ – სათიბი (ზაგარი) მდ. ჴნის მარჯვ. 
კალთაზე, ტყე ლექშერას ჩრდ. ნამადენარი 
არ არისო. გულიძე ალექსის ძე ჩხეტიანი, 37 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლამლჯ – სათიბი (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის დასავლ., 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. ტყენარევია. მლჯა 
ხაგ მასრდ. ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 
წ., მოსამსახურე, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ლამნჯლ (იხ. ლამნჯილ – ირ. მელიქიშვილი) 
ლამჟ – ტყე (ცანა) ს. ცანას დასავლ., მზიანი 

მხარეა.  
ლამრია – საკრებულო (ლემსია), ს. ლემსიაშია, 

ეჩხნტაფშია. რაიმე საკითხების გადასაწყვეტი 
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საკრებულო ადგილი. მოედინება სასმელი 
წყალი. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლამრია სარაგ – წყარო (ლემსია) 
ლამრმლდ = ტყე, საძოვარი (ლეხთაგი), ს. 

ლეხთაგის ჩრდ.-დასავლ ფერდობი, ტყე 
ფიჭვნარ-ფოთლოვანი. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლამრყამ – სასაფლაო (ზ. ლუჰა). კლდე 
კნჯბის თავზე, სამანქანო გზამდე, 
სასაფლაოა. ნაკოშკარი და ნასახლარი არაა, ისე 
ლცხტ დგი ლი, ნაეკლესიარია – 
ლამრყამშ თრგლეზერ. იერმინე რამზის ძე 
ცალანი, 68 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამრყამშ თრგლეზერ – ნაეკლესიარი (ზ. 
ლუჰა). ს. ჟაბე და ჩაბე ლჰას შორის, კლდე 
კნჯბის თავზე არის ნაეკლესიარი – 
ლამრყამის სასაფლაოსთან (კირრ ლიხ). 
იერმინე რამზის ძე ცალანი, 68 წ., პენს., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამრცხარა – ტყე (ჟახუნდერი) ს. ჟაჴუნდერში. 
მნცხარ „მოცხარი“.  

ლამრხელი – სათიბები (ცანა) ცანის სამხ.-
დასავლ., ჭინჭარი ჩანს.  

ლამრხელი – საძოვარიც და გამოუყენებელი 
ადგილი (თავრარი) ს. თავრარის აღმ., მდ. 
მალშამდე. ბლომადაა ჭინჭარი, საჭინჭრეა. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ,., 
კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის ს.ს.ს, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლამრხელი (3) – სათიბი (ლახირი) ს. ლახირის 
ჩრდ.-ით, სათიბ ლჭდესთან. მერხლრ 
არააო. ალპური ზონაა. მადონა ადიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლამრხელი ღელე – ღელე (ცანა) ცანის სამხ.-
დასვლ., ნეშლთან. „მერხელი“ ჩანს. ღელე 
სათიბ ლამრხერიდან მოედინება. 

ლამრხლდილშ – საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე. მშრალი 
ღარია, ტყე შერეული, არის ლამრხელიც. 
მერხელ „ჭინჭარი“. ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 
წ. პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლამრჯილ – ღელე, ტყე (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 
27 წ., მოსამსახურე, ს. ლაღამი, 1972 წ. VIII. 

ლამშკა – სათიბი (ლეზგარა) სამოსახლო კაბნის 

ქვემოთ (ჩრდ.), ს. ლეზგარას ქვემოთ. სათიბი, 
რომელსაც აჩვევიაო ჭიანჭველა. მშკ „ჭიჭნ-
ჭველა“. თინა მკას ასული ქალდანი, 22 წ., 
მოსამსახურე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამშკა (2) – სათიბი (ღვებალდი) ს. ღვებალდის 
ქვემოთ, ენგურისკენ. ესაზღვრება სახნავ 
რობარს. მშრალი ადგილია, იცის 
ჭიანჭველები. არის პატარ-პატარა ბორცვაკები. 
ლამშკა „საჭიანჭველე“. მიშა ილოს ძე 
გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლამჭლეთ – საძოვარი (ღვებალდი), საძოვარ 
ჲერდგლს ესაზღვრება ზემოდან, ღელეა, 
ჩამოდის წყალი და ხის ჩამოსაყრელია. მიშა 
ილოს ძე გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლამჭლეთიშ სარგ – წყარო (ღვებალდი). საძოვარ 
ლამჭლეთში მოედინება წყარო, ღელეშია (ხის 
ჩამოსაყრელ ღარში). მიშა ილოს ძე გერლიანი, 
39 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლანათშ ნტყიც – ხრამი (ხაიში). რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ნოემბერი. 

ლანგდრა – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის სამხ., 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. შერეული ტყით – 
ფიჭვი, წიფელა, რცხილა, ნაძვი... შიგ 
სათიბებიცაა. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 
წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ლანგდრ ნაკ – საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. ტყიანი საძოვარია, ვაკეა. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლანგდრ ტიბ – ხევი (ზაგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. შენაკადი. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლანგლი – კანიონი (ლეხთაგი), ენგურის ორივე 
მხარის ვიწრო ხეობა (მესტია-ჭალჲსა). 
ლანგლი „ნეხვის გადასაყრელი სარკმელი“. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 53 წ., მესტია, 
1972. 

ლანგლი ტიბ – ხევი (მურყმელი) ს. მურყმელის 
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სამხ.-დასავლ., ენგურის მარცხ. მშრალი 
ტყიანი ღელე, ზემოთ ალპური საძოვარია. 
ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., 
პედაგოგი, მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლანგლიდშ – სათიბი (თავრარი) ს. თავრარის 
აღმ., სკიზნირის სათიბებს აკრავს აღმ. 
მხრიდან. მრგვალი ადგილია, იქითა მხრიდან 
აკრავს ცხვიმლდშია ცხეკ. უშანგი ბარდღუს 
ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ს. 
თავრარი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლანგლდ – უბანი (სასაში), ს. სასაშის ჩრდ. 
მხარე, ცხენისწყლის პირას, დასახლების 
დასაწყისი. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლანგლდ – ჭალა (სასაში) ს. სასაშში, 
ცხენისწყლის მარცხენა სანაპირო.  

ლანგლდი ნიც – წყარო (სასაში), ს. სასაშშია,  
დასახლების ბოლოში მოედინება. მ. ვ. ონიანი, 
41 წ., 1974. 

ლანდაბუარლ – უბანი (ხოფური). ს. ხოფურის 
ერთ-ერთი დასახლებული უბანი, 
ქურასპედიანების საგვარეულო.  

ლანზორალ ზუგ – მოედანი (მაზერი), სოფელშია, 
საკრებულო მოედანი. 

ლანზრა – საბალახო (მელე), ს. მელეს საფერმე 
ადგილია წყალთა შესაყარი – ლეტბერასა და 
ხიდრულას შესაყარი. 

ლანკრაულდ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
აღმ., ჰადიშრას მარცხ. კალთაზეა. ნაკარვები 
არაა, ვაკე ადგილია, ფიქალნარევია. გულადი 
სოფროს ძე აველიანი, 33 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლანკლ კოჯრ – კლდეები (მესტია) მესტია 
ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
მოსამწყვდევი კლდეა, ცხენების დასაჭერი. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლანკაშდ შუკ (იხ. ქაშნ – ტვიბლედი) 
ლანკრილ – გზა, საძოვარი (ლაბსყალდი). ს. 

ლაბსყალდიდან მთისკენ მიმავალი გზა, 
საძოვარ (გზა) კალრის თავზე;  ირგვლივ 
ტყეა, დევს ქვა, რომელზედაც წერტილებია 
გაკეთებული, რაც მწყემსების რაოდენობას 
აღნიშნავსო (?). ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 
57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ლანსკრლ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 
27 წ., მოსამსახურე, ს. ლაღამი, 1972 წ. VIII. 

ლანტელი – სოფელი (ეც. ს.ს.). ეცერის ს.ს.-ში 
შემავალი 15-კომლიანი უბანი. მდებარეობს 
მესტიისკენ მიმავალი სამანქანო გზის ქვემოთ, 
დასახლ. პუნქტის – ლშხრერის ჩრდ.-აღმ. 
ადრე ბევრი ხე ხარობდაო, შესაძლებელია 
მიღებული იყოს ლანტლ-იდან (ტლ „ნიშანი 
დაკოდვის შედეგად“. ჩუ როქ ატლ მეგემ „ხე 
დააზიანაო“). კოწია ბექრზას ძე პაკელიანი, 72 
წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ლანქეჲრ – სათიბ-საძოვარი (ისკარი) მდ. 
კედრლას მარცხ. მხარე, სათიბ-საძოვარ 
ლაჭთრილ-ის ჩრდ. გგბრ (ლეთკრ ლი). 
„საჩრდილო“ ? შუშანა პირიბეს ას. გერლიანი, 
21 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
X. 

ლანქორ – საძოვარი (ხალდე) ს. ჴალდეს დასავლ., 
სამარხილო გზის ზემოთ. ადრე სახნავი 
ყოფილა. ნასახლარი არაა. ახმედ შამშეს ძე 
ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ჴალდე, კალის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლანქერ – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ლანქრილრ – საძოვრები (მესტია), ლექ 

ლახვშია, სამხ.-დასავლ. აქა-იქ ფიჭვისა და 
მუხის ხეები დგას. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლანღერტიშ – კლდე (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ლანღეშტირ – საძოვარი (ლანჩვალი). პირიბე 

ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი. 

ლანღეშტირ – საძოვარი (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ., გალდ ტიბის 
თავზე, ბანგურიანის კლდის ქვემოთ. ნოდარ 
შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ. ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლანღეშტრ – ტყე, კლდე (ლუჯი) ს. ლუჯის მთა 
გორვაშში, ტყიან-კლდიანი.  

ლანყვმშ (იხ. ლამყვმშ) 
ლანყამ – საცხოვრისი (ახალშენი), ს. ახალშენის 

მიდამოა, ს. გულიდან ჩამოსახლებულები 
ცხოვრობენ:  გოშუანები, კვიციანები, 
ხაფთანები. აღმ. მხრიდან ჩამოუდის თეთნე 
ლიც;  მარჯვ. მხრით ესაზღვრება ფერმა. ადრე 
კოშკიც კი იყოო, მაგრამ მეწყერს წაულეკია. 
ნაკოშკარი ადგილის გამოო:  ლანყამ < 
ლამურყამ-იდანო (?). კატი გიორგის ას. 
გოშუანი, 43 წ., კოლმეურნე, ს. ახალშენი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  182 

ლანყმშ (2) – სათიბი (იელი), იელიშია, ასკარდის 
უბნის ჩრდ.-ით. მაღლობი ადგილია, ანძა 
გაუკეთებიათ ტურისტებს. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. ივლისი. 

ლანჩვლი ტვიბრა – ღელე (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. შენაკადი. 
ლანჩვლის ტვიბის ღელეა, ლანჩვლ-ის 
სათიბთან. ალექსანდრე ბიასლანის ძე 
გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლანჩრა – სათიბი (ლემზაგორი) ს. ლემზაგორის 
საზაფხულო მთის სათიბი, საზიაროა 
ხერიასთან.  

ლანჩალ – საცხოვრისი (მესტია), მესტიის ერთ-
ერთი დასახლებული უბანი. ნამეწყრალზეა 
დასახლებული. ჩლ „მეწყერი“. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972.  

ლანჩლი ტიბ – ხევი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. სა-
თიბ ლანჩლის ზემოთ. მოედინება ტიბრა. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლანჩლ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. 
ტიბრა ანღრი ეჩელექა. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლანცრილ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. 
დავბერის სამხ., მუშურის ღელეს მარცხ. 
კალთაზე. ენგურის მარცხ. კალთაზეა. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, 
ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლანცარილ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშის მთაში, 
კლდიანი. 

ლანწრა – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 
მხარეზე. ფერდობია, ღელეც, მოედინება 
პატარა წყალი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლანწყშ – ღარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ჩრდ., მდ. 
მულხურას მარჯვ. კალთის კლდის ღარი, 
რომელიც სეზონურად მშრალია. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წგ., პედაგოგი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლანწრა – ტყეა (ლაშხრერი), სოფლის ბოლოს, 
სათიბ ღორეკის ბოლოს (ლანწრა ლი, სგა 
ლჲნწრე „მომწყვდეული“). აკაკი ნესტორის 
ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმეურნე, ეცერის ს.ს., 

მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ლანწრშ შუკ – გზა (ეც. ს.ს.). ს. ეცერიდან ს. 

კალშისკენ და ს. ცხუმარისკენ მიმავალი გზა. 
„ლანწრას გზა / /  კალშის გზა“. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმეურნე, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლანჭრილ – ყანები (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ., ნსგა უბანშია. ვაკე ადგილია. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლანხვრი (იხ. ნანხვრი) 
ლანხუწრ (იხ. ნანხუწრ) 
ლანხუწრ ღელე – საძოვარი (ზმ. მარღი) ს. ჟიბე 

მარღის ჩრდ., მთა ტობულდარისკენ. ღელე 
შიშველია, ირგვლივ ტყეა. გზა ლანხუწრის 
ჩრდ.-ით. უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., 
კოლმეურნე, ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ.  

ლანხუწრიშ გორგ – გზა (ზმ. მარღი) ჟიბე მარღის 
ჩრდ. გზა მთა ტობულდარისკენ. გვერდითი 
კალთები დამრეცია, ტყით, შუაზე ქედი 
გადის. უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., 
კოლმეურნე, ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ.  

ლანხუწრიშ მაზბ (იხ. ნანხუწრიშ მაზბ) 
ლანხუწრიშ ღრ – ღელე (ტიტა) ს. ტიტას სამხ.-

აღმ., ტყე ლანხუწარის სამხრეთი ფერდობი. 
არის  მშრალი (სეზონური) ღელე. იყო ხეტყის 
ჩამოზიდვა. ამჟამად საბალახო. ბლომადაა 
ანწლი. აღწევს ჩბე ტიტამდე. ნოდარ 
თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. 
ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ.  

ლანხრი (2) – სოფელი (ბჩ. ს.ს.), მდებარეობს ს. 
ქართნის ჩრდ.-დასავლ., სამანქანო გზის 
ჩრდ., ასახვევში გორაზე. არის ეკლესიის 
ნანგრევები, ჩრდ.-აღმ. სიფ-ზე ეკლესისის 
ნანგრევები ახლაც ჩანს – ჯგრგ ლაღნშ-
ისა. ყოფილა ეკლესია – მაცხარ ლანხრიშ 
(/ /  ლანჴრიშ). ცხოვრობს 4 ოჯახი. 
გადმოცემით:  სოფ. ლანხრის გვერდით (აღმ.) 
ქვა იყოო მოხრილი (ჟი ლენჴ), რომელზედაც 
ქვა იდო და ქმნიდა გამოქვაბულსო (პატ.). 
ერთი მხრიდან მობმული იყო ქვა ქვაზე (ბჩ 
ბჩს ხენჴან). ამჟამად ცალ-ცალკეა. აქედან 
„ლანჴრი“ (?). ხარობს ჴარი ბლომად. აკაკი 
ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ს. 
ლანხრი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 
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ლანჴვრი (იხ. ლანხვრი) 
ლანჯრა – ვაკობი (ნაკ. ს.ს.), ნაკრას მარცხ. კალთის 

ზეგანზეა, ჩბე ზაგრის სამხ. გაგრძელება. 
წიწვნარ-იელნარი. მასალა ფერდობებიდან 
მოჰქონდათ ცოტ-ცოტათი და იქ აწყობდნენ 
ერთმანეთის გვერდით, მიჯრით (ლიჯარე 
„მიწყობა გვერდიგვერდ, მიჯრით“). არსენა 
სიმონის ძე გვარამიანი, 54 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლანჯდ ნაკრ – საძოვარი (ჟიბიანი) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
იცის მრავლად გარეული ფრინველი. ნჯდ 
„მახე“ (ძუისაგან). ღუტუ ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 
წ., მოსამსახურე, ს. უშგული, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლანზრი ტიბრა – ღელე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. მხარეზე, 
ფერმასთან ახლოს. სახნავია, კარგი ყანაა. 
ლანზორა „კარგი, თავსაყრელი, მოსავლიანი“. 
გიორგი ასლანბეგის ძე გულბანი, 54 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ოქტომბერი. 

ლანზრ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის ლექ 
უბნის დასახლების ქვემოთ, დამრეცივითაა. 
ლანზ „საკვალო“ (?), ნზ „კვალი“. დისონ 
გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლანრ – სახნავი (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, ტოპო-
ნიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939 წ.  

ლანრ ლექვეჲ (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-
მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

ლანსყრი – ტყე (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
დასახლების ზემოთ. შერეული ტყით, გადის 
გზა – ლანსყრი შუკ. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლანსყრი შუკ – გზა (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის დასახლების ჩრდ. ტყე შერეული, 
გადის სამარხილო გზა. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლანჩდიალ – სახნავი (ხელედი), ხელედშია, ღელე 
ჴელედურასა და ლაშხირის შესაყარი ადგილი. 
ანზორ აკაკის ძე ბენდელიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, ხელედის ს.ს., 1976. 

ლაჲრდლაშ – სათიბი (მუწვდი) ს. მუწვდის ჩრდ.-
დასავლ.-ით. არდლი „ერთგვარი მომჟავო 
ბალახი, იჭმება“. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლაჲწადიერ – შესასვენებელი (ლუჯი) ს. ლუჯიდან 
მთა გორვაშისკენა გზაზე. ადრე სათიბებიდან 
ჩამოჰქონდათ თივა და ზვინებს დგამდნენ. 
აწვლრე სადგომი, თივის ზვინების სადგომი.  

ლაჲწალდ – საძოვარი (მამი), მთა ჲებერალიდან 
ჩამოზიდული თივის საზვინე ვაკე ადგილი. გ. 
ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლაორ – ყანა (მელე) ლეჴიდში. ერ „თიხა“. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლაორი დაბ – ყანა (ჩუკული) ს. ჩუკულში, ჟიბეა 
ჩუკულში. ნუნუ დადაშის ას. გულბიანი,  
26 წ., 1976. 

ლაპაჟ – ტყე (კიჩხულდაში). წიწვნარი ტყე სათიბ 
მოლულდის ჩრდ.-აღმ., მბირობის გორამდე. 
დაბურული ტყეა. სამსონ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლაპეჟლ – საძოვარი (ჩუკული) ჩუკულის მთაში, 
ალპური ზონა, გამოქვაბულივითაა. პეჟ – 
(გაი)-პარ-ა. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლაპეჟ ლახლ (იხ. ლაპეჟვ ლახვ) – საძოვარი 
მთა, ს. შკედშია, ლეხერგას ზევით, ალპურ 
ზონაში. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ლაპეჟ ლახ – საძოვარი (შკედი) ს. შკედის 
მთაში, ოღრო-ჩოღრო რელიეფით. კლდიანია-
ცაა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაპინტ ლრა – ბუჩქნარი (ქვ. ჭველიერი), ს. 
ქვედა ჭველიერშია, მდინარის მარცხ. მხარე. 
ლიპნტე „გაფანტვა“ (ბქვ. პანტ-ე). შ. ვ. 
ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

ლაპჟელრ – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქი-
შვილი) 

ლაპუშიარ – სათიბი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში. 
პუშ ბალახია ერთგვარი ყაყაჩოსავით. ცისფერ 
ყვავილს იკეთებს.  

ლაპუშიარ – სათიბი (ჩუკული) ს. ჩუკულის მთაში, 
პუშ ჩანს (კარტოფილის ფოთოლს ჰგავს).  
ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლაჟაჰ ღრ – ღარი (ქვ. ვედი) ლლქერის დასალვ, 
ვედრულას მარცხ. კალთაზე, მმურზაშერ 
ღრს დასავლ. (პარალელური). კლდიან-
ტყიანია, ჩამოდის ყოველთვის (თითქმის) ჟჰ. 
სამსონ როზანის ძე ჭკადუ,ა 74 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლაჟაჰ ღრ – ღარი (ქვ. ვედი), ლლქერიშ 
ტიბშია, ღელეს მიმართულებით. იცის 
ზვავი. სამსონ როზანის ძე ჭკადუ,ა 74 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
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ლაჟაჰ ღრ – ღელე (ლახამულა). ენგურის მარცხ. 
კალთის ღელე, მანჩხფლშ-ის ზემო 
გაგრძელება მთა ჰაპკირისკენ. ჟჰ ხმთქვა 
ჩიგარ. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ. 
მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჟაჰ ღრ (4) – საზვავე (ქვ. ვედი) ედრლას 
მარჯვ. კალთაზე, კვირიკეშ ნლზიგიშ 
პირდაპირ (ჩრდ.-აღმ.). ადრე საზვავე ღარი 
იყო, ამჟამად ნიგვზებია დარგული და იკავებს 
იგი. ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1971  წ. ოქტომბერი. 

ლაჟბარილ (იხ. ლაჯბარილ) 
ლაჟნღრ – საძოვარი (შყალერი), მთა ლაზრშია, 

განცალკევებულადაა, მომაღლო გარე რელი-
ეფისაგან (ჟინღ „ბატკანი“). გ. რ. გურგვლიანი, 
40 წ., ლატალი, 1973. 

ლაჟორ ტიბ – ხევი (ზესხო) ს. ზესხოს სამხ.-
დასავლ.-ით.  

ლაჟუა – ყნა (ლენტეხი) მდ. ჩოლშურას მარჯვ. 
მხარეზე, დ. ლენტეხის დასავლ. ფერდობი. 
იცის მაგარი შვავი. ლაჟა ლი (შდრ. ჟჰ 
„შვავი“. ქართ. შ-ვ-:  სვან. ჟ < * შ-ვ-). ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ლაჟჰირ – ყანა (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., გზის 
ზემოთ. ფერდობია და ხშირად ახლაც იცის 
ჟჰ. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

 ლაჟჰშ ღრ (იხ. ლაჟაჰ ღრ – ლხმ.) 
ლაჟჲ შუკ – შურო (ლუჯი) ს. ლუჯიდან მთა 

უჟალისკენა გზაზე, საზვავე შუროა.  
ლარა – სათიბი (დიზი) მდ. ნაჟაპის მარცხნივ, ს. 

დსში. სათიბი დამრეცი რელიეფით. იესებ 
სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ლახამულას, ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ.  

ლარა – სათიბ-სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 
ვაკე ადგილია. ჯ. პ. ლიაპრტელაინი,  
30 წ., 1974. 

ლარა (3) – საძოვარი მთა (ზმ. მარღი), ს. ზედა 
მარღის საზაფხულო საძოვარი მთა, 
სოფლიდან ≈ 6 კმ. ტყის ზედა ზონიდან. 
სუბალპური და ალპური ზონა. შიშველი 
ველია, ოვალური. გორგ, კარვებთან ჴჩ 
დგი ხარ. თესავენ კარტოფილს, არის 
სათიბები. დგას 2 კარავი, ანსიანების 
კუთვნილება. ლარა „მდელო, სათიბი“ (?). 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. 
ლეკულმახი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
22.IX.70 წ.  

ლარა მაზერ – სკოლის მიდამოები (მაზერი). ს. 
მაზერის, ბაგვდანარის, ნშთქოლის, 
ახალშენის საზიარო 8-წლიანი სკოლაა – 
მაზერისა და ბაგვდანარის საზღვარზე. „ვაკე 
მაზერი“ – რელიეფის მიხედვით. ჩიჩუ გელას 
ძე კვიციანი, 50 წ., პედაგოგი, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლარაკაკა – საძოვარი მთა (ლებურცხილა). მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარის მთა, კაკაშ 
ტიბის დასაწყისი მთა. მინდორია დიდი (≈ 3-
4 კმ.), ქვემო მხარე წიფლნარი, ზემოთ – 
კლდეები. მეგრელების საძოვარი მთაა, 
კარვებიცაა. წარმოებს გეოლოგიური ძიებებიც. 
მეგრ. ბასკუნჯარა-ს უწოდებენ. რომანოზ 
მეზას ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებურცხილა, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლარალა მოლ – სათიბი  (ქვ. ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, ქვედა ყვედრეშელებისაა. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლარალა მოლ – სათიბი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, დასახლების ზემოთ. ლარალა 
„საზიარო“. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლარამიყ – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ ჯედიშის სამხ.-დასავლ., 
ჰაპკვირისკენა გზაზე. ადრე სათიბი იყო. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლარგიანლე შუკ – ტიბ = გზა (მესტია – ირ. 
მელიქიშვილი) 

ლარიელ – საძოვრები (მახაში) ლაშხურის მარჯვ. 
მხარეზე. 

ლარილდშ – სათიბი (ზ. ცალერი) ს. ჟბე ცალერ-
ის ჩრდ.-დასავლ., ღელე ღოშგერიშ ტიბრას 
ჩრდ.-აღმ. ადრე სახნავიც იყოო. ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლარილრ – სათიბ-საძოვარი, ტყე (ნაკ. ს.ს.) მდ. 
ნაკრას მარჯვ. მხარე, ღელე ლაქნაშერას ნაკრას 
შესართავთან. პატარა ვაკე ადგილია, არის 
ტყეც, საძოვარიც, სათიბიც. ვასილ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ლარილრ – საძოვარი (ისკარი) ს. უღალსა და 
საჯრს შორის, ალაგ-ალაგ საძოვარ 
ადგილებს (ჩიგ-ჩიგ ლარილრ ლიხ ი ეჯას 
ხაყლედ). „პატარ-პატარა სათიბები (საძოვ-
რები)“. ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
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ლარილრ – სახნავ-საძოვარი (ზაგარი) ს. ზაგრის 
სამხ.-აღმ., სახნავ გურბიშნის სამხ.-აღმ. შუაში 
სახნავია, გარშემო საძოვრები. გაიანე კამეთის 
ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლარილრ (4) – სოფელი (ჭუბ. ს.ს.), ს. ჭუბერში 
შემავალი, მარღლასა და მეკშდ ბოგს 
შორის. იყოფა ორ ნაწილად – ჩბე და ჟბე 
ლარილრ. ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 65 
წ., პენსიონერი, ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., 
მეტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ. 

ლარილრიშ ჭედ – საძოვრები (ზმ. მარღი) ჟიბე 
მარღის სამხ.-დასავლ. ჟიბე მარღისა და  
ს. ლარილრის შემაერთებელი ფერდობი. 
საძოვარიცაა, ტყე შერეული. უმარ მიტოს ძე 
ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ს. ჟიბე მრღ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ლარნოლდ – სათიბი (ნასახლ. გული) ს. გულის 
ჩრდ.-დასავლ, ესაზღვრება სათიბ ტიბს 
სამხ.-დან. დამრეცი სათიბი ადგილია. ქვედა 
მხრიდან აკრავს სუბალპური მცენარეები – 
არყნარი, მუხნარი. ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლაროკა – მდინარეთა შესაყარი (იფარი). მდ. 
იფრიშ ტიბის ორი ტოტის შესაყარი  
ს. იფარიდან მე-4 კმ-ზე (იხ. 1 :  100 000). 
სეითბე უმარის ძე ჭკადუა (სურუძე), 66 წ., 
მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულას ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 15.11.70 წ.  

ლაროკა – ქედის დასაწყისი (ყაზაყი), მდ. ყაზყიშ 
ტიბის შენაკადების წყალგამყოფ ქედს ჰქვია. 
ტყიანი. მდინარეთა შესართავი. ეფროსი 
უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ლაროკა – შესართავი (ჭუბერი). მდ. ჭუბრულასა 
და მდ. დალრის შესართავი. ვაკე ადგილია. 
მეგრელებს ფაცხაც კი ჰქონდათ საზაფხულო 
საძოვრად. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

ლაროკა – წყალთა შესაყარი (უსგვირი). უსგვირისა 
და ყვანას წყლების შესაყარი ადგილი. ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

ლაროკა – წყალთშესაყარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულა, 1973. 

ლაროკა – ხევთშესაყარი (გვალდერი). წესლიშ 
ტიბისა და გაუს (ღელე) შესართავი. ადგილი, 

სადაც ერთმანეთს უერთდებიან. ლაროკა 
(როკ) „შესაერთი“. ემუზა დავითის ძე 
ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მეტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლაროკა (7) – მდ., წყ., ხევთა შესაყარი ადგ. 
(ლალხორალი, უსგვირი, იფარი – ლახმ. ს.ს., 
ყაზაყი,  ხევრა, ყარი, გვალდერი). რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლაროკა ღრ – ღარები (ლაკულმახი) მდ. 
გაშღარრის ზემო წელი, კარიერის ზემოთ 
ღარები ერთდება. მოედინება წყლები, არის 
მრავლად ღეჰი, კიც, ბურღვი. ციცაბოკალთე-
ბიანი, აქა-იქ ფოთლოვანი მცენარეები – 
გოგლნდ, წიფრ, ზესხრა, ცჲრა. ქვემოთ შავი 
ტყეა. მის ზემოთ საძოვარი მთა ლარშ 
გორგია. მარჯვნა მხარეზე კლდე კირრ. 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. მუშა,  
ს. ლაკლმთხი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
22.IX.70 წ.  

ლაროკშ ლიც – ღელე (დიზი). ღელე, რომელიც ს. 
დსს ჰყოფს, მდ. ენგურის მარჯვ. შენაკადი. 
წისქვილის წყალია, მოედინება მთა ყნი-
დან. იცის ზვავი (ჟჰ). იესებ სემას ძე ჭკადუა, 
65 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 19.10.70 წ.  

ლაროკშ ნაკ – საძოვარი (ყაზაყი) მდ. ყაზყიშ 
ტიბის შენაკადთა შესართავს ზემოთ, 
ლაროკასა და საძ. მთა კირრს შორის. ყოფილა 
ხეტყის დამუშავების პუნქტიც. ირგვლივ ტყეა, 
შიგ ვაკე ადგილი, ადიოდა სატრაქტორო გზა. 
ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.10.70 წ.  

ლაროკშ ტვიბ (2) – ხევი (ყაზაყი), ლაროკას ქედის 
ხევი. ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.10.70 წ.  

ლაროკშ ტიბ – ხევი (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარცხ. შენაკადი, წისქვილის წყლისოდენაა. 
საძოვარ ქაქულ-ის ქვემო კიდესთან, სადაც 
უერთდება ლაროკშ ტიბ ლცხკურიშ 
ტიბს (?). იშმაგ სორთმანის ძე დადეშქე-
ლიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 
196, წ. ოქტომბერი. 

ლაროკშ ღრ – ღელე (ქვ. ვედი) საცხ. ლალქერის 
დასავლ., ედრულას მარცხ. კალთაზე, გურას 
აღმ. შუროა (ლმგემი ღრ ლი). ორი ღელე 
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მოედინება, რომელნიც ქვემო წელში ერთდე-
ბიან. სამსონ როზანის ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვსიტო.  

ლაროკშ ჩბე ტიბ – ხევი (ყაზაყი) მდ. ყაზყიშ 
ტიბის მარჯვენა შენაკადი, რომელიც მოე-
დინება მთა უთვირის სამხ.-აღმ. კალთებიდან 
(იხ. რუკა). ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 
წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 12.10.70 წ.  

ლაროლ – სათიბი (შდიღირი) ს. შდღირის ცენტრ-
ში, ჩავარდნილი ტაფობია, იცის დატბორება. 
ჭანჭრობია. ჩანს, ადრე ტბა დგებოდა. 
კოლმეურნეობის სათიბია ამჟამად დაახლ. 1 
ჰა-მდე. პაშა ფულას ას. ჭკადუა, ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლაროლ – სათიბი (ციცხვარი), ს. ციცხვარშია, 
სამანქანო გზის ზემოთ. დაფერდებული 
რელიეფით. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ლაროლ (3) – საძოვრები (ფაყი), ს. მიქელშერშია, 
ადრე სათიბები ყოფილა. ბ. შ. ბენდელიანი, 27 
წ., 1974. 

ლაროლლ – სათიბი  (იხ. ჩიქ., ლაროლლ). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური  ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX. თბ., 1939 წ.  

ლაროლლ – სათიბები (რცხმელური) რცხმელურ-
ში, ლაშხირის მარჯვ. მ. ჩიქოვანის მიეხვდით 
– ლაროლლ. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ლაროლშ – სათიბი, ბაღი (ქვ. ლახამულა), ჩვ. 
ლახმლს აკრავს ზემო მხრიდან, სამანქანო 
გზამდე. ხილნარია კოლმეურნეობის, ღელე 
ტიბრას აღმ. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი,1969 წ. ნოემბერი. 

ლაროლშ (2) – სათიბები (კიჩხულდაში), სათიბ 
ხარჩფის ჩრდ.-აღმ. ესაზღვრება ს. კიჩხლდ-

შისკენ. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაროლშ თხიმ – სათიბი (ხევრა), ჴერაშია, 
სათიბების თავზე. ტყესა და სათიბებს შორის. 
ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლაროლშ თხიმ (2) – სათიბები (ზ. წირმინდი), ს. 
ჟიბე წირმინდშია, დასახლების ზემოთ. 
ყანების ზემო მხარე. კარლო თეიმურაზის ძე 
ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლაროლშ თხმ (იხ.ლაროლშ თხვიმ – ხევრა) 

ლაროჩხლ – ადგილი (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

ლარსკნ ბჩ – ლოდი (ლაღამი) ს. ლაღამის ჩრდ., 
ჯიჰრთე შუკშია. მოზრდილი ქვაა, რომელიც 
დარტყმის დროს ხმას გამოსცემს. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ლარტაბაგან – სახნავ-საძოვრები (ხელედი), 
ხელედშია, ლაშხირის მარცხ., ბუჩქნარიცაა. 
ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ლარტამ – სათიბი (ნასახლ. სგობულდი), ნასახლარ 
სგობულდშია. ამ ჟამად მხოლოდ სათიბებია, 
დასახლების ზემოთ იყო, ჩანს – სამტილე. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, ლატალის ს.ს., 1973. 

ლარტმლ – ხილნარი (ქედანი), ქედანშია, მდ. 
ჭუბრულას მარცხ. მხარეზე. ხილნარი 
ადგილია – ვაშლი, მსხალი, ზღმარტლი, 
ნიგოზი. ნაღვარევი ადგილია. დამრეცი 
რელიეფით. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
სექტემბერი. 

ლარტყარი (იხ. ლარტყრ) 
ლარტყლშ – სათიბი (ჰამაში), ს. ჰამაშშია, სათიბ 

სუფრეშის აღმ. მოსაზღვრე. ადრე სახნავი 
ყოფილა. იჩხენ-ამხენ ცხეკ ლი (ლეღმერ, 
ლეგგიბ), ნენსგა-ლეჟა ლრტყშალ ლჭმა 
ხეჩდა. ვაკეა. დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლარტყლ – კლდე (ლასკადურა) მთა დაბიერის 
თავზე. სანადირო კლდეებია, შრეებიანია. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ლარტყრ – კლდე (ყარი) მდ. ჭუბრულას მარჯვ. 
მხარეზე, ტყის ზემო ზონა. ქვედა ძირში 
ლეჟჴერ ხარ. სუბალპურია, ზემოთ გლუვი 
კლდეებია, დასავლ. წვეტიანია. 
სუბნივალურია. 3 სარტყელივით განი აქვს. 
სარტყელმოვლებულს ჰგავს. მეგრელები 
ლარტყარი-ს უწოდებენ. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

ლარუნდ – სათიბი (წანაში), ს. წანაშშია, დიდი 
მოცულობის სათიბი. ნ. გ. ლიპარტელიანი,  
27 წ., 1974. 

ლარფლ – საძოვარი (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ., 
გორას დასავლ. კალთა. რაფლე „თივას 
აწყობენ მომსხო რფ ტოტებზე, შეკრავენ და 
ჩამოუშვებენ“. ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 
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99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ლარჩვში სვიკვ – სერი (ფაყი) ყანა ლარჩვშ-თან. 
ლარჩშ – ყანა (ლესხანი), ლესხანშია, დამრეცია, 

კენჭნარ-ქვიშნარია. ირეცხება ხოლმე 
უამინდობის დროს. ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., 
1974. 

ლარჩში სიკე ქაშან – ბილიკი (ფაყი), ლესემის 
დასახლებაშია, ყანა  ლანჩშისკენ მიმავალი 
ბილიკი. ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

ლარჩში შუკ – გზა (ფაყი), ლესხანშია, 
სამარხილო გზა. ყანა ლარჩშისკენა გზა. ჯ. ა. 
ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

ლარჭი ღრ – საძოვარი (ხალდე), ს. ჴალდეს 
დასავლ. მდებარე ფერდობი, მშკბში ღრის 
დასავლ. ახმედ შამშეს ძე ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., 
ს. ჴალდე, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლარხნალ – ღელე (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას მარცხ. 
შენაკადი, საზაფხულო მთა ჴეს სამხ., ლჯემ 
ტობის გვერდით. მოედინება ცხეკშდა-დან 
(ყა-დან). მანჩხაფ ხარ ხოშა ჰერიშ ი ეჩხენქა 
ლარხნალ ხაჟხა. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ლარჰშ – ტყე (ლახუშდი) ს. ლახუშდის აღმ., მდ. 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, შერეული ტყით. 
მაღალი ადგილია, მზე პირველად მას ხვდება. 
დგას ლარჰში მურყამ, ქონგურები 
მორღვეული აქვს. ბჩ ზაგრს ქვემოთ. რიდა 
ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, 
მესტია, 1972. IX. 

ლარჰში მურყამ – კოშკი (ხეშკილი) ს. ხეშკილის 
დასავლ., საღია, საყარაულო კოშკი ლატალისა 
და ხეშკილისა. ლ. მ. ფილფანი, 74 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ლარჰში მურყამ – ნაკოშკარი (ლახუშდი) ს. 
ლახუშდის აღმ., ბშს ზაგრის გვერდით. 
ბაკუ ფირცხელანის მიერააო აშენებული. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., 
მესტია, 1972. IX. 

ლარლ – სათიბები (მუწვდი) ს. მუწვდიში. გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლარშ რობრ – საძოვრები (ლეკულმახი). 
საზაფხულო საძოვრები საზაფხულო მთა 
ლარაში. რობ ხარ. ბორცვები, შიშველია, 
ურევია შგერი. სუბალპური ზონა. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ლეკულმახი, 

ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 22.IX.70 წ.  
ლარშ ტიბ – საძოვარი (ზმ. მარღი) ს. ჟიბე 

მარღის ჩრდ.-აღმ., დასახლების ბოლო. ღელეა 
დიდი, გზა მიჰყვება მთა ლარასკენ. უმარ 
მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ს. ჟიბე 
მრღ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ.  

ლარლ – სათიბ-საძოვარი (ჩუკული), ჩუკულშია, 
მთისაა. იყოფა ჟიბე ლარლ და ჩუბე ლარლ-
ად. ნუნუ დადაშის ას. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლასîლდ – სათიბები (შყალერი), ს. შყალერის ჩრდ-
დასავლ. ფერდობები. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ. 
1973. 

ლასïმლ – გზა (მესტია, უშგული), ს. მურყმელი-
დან დასავლ. ს. კალისკენ სამარხილო გზა 
გადის, კლდიანი ადგილია და თავშესაფარი 
წვიმის დროს. მერაბ ანტონის ძე ნიჟარაძე, 60 
წ. 1971. 

ლასა ნაკ – სათიბი (ლენტეხი, მამი), ჲებრალის 
მთაში. მარხილების გასაკეთებელი ადგილია. 
გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 

ლასა შუკ – გზა (მესტია, ლაღამი), დაბა 
მესტიიდან ლექ ლახ-ში მიმავალი 
სამარხილო გზა. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ. 1972. 

ლასგრა (2) – საძოვარი (მესტია, კიჩხჷლდაში), 
საძოვარი მთა (ცალერი), მდ. მალშის 
მარჯვენა კალთის ჩრდ. მაშრი ლახის სამხ-
დასავლ. მოვაკოა, მთაში მიმავალი ისვენებსო, 
ნაკარვებიც არის. თემრაზ ვიბლიანის ძე 
ვიბლიანი, 49 წ. 1969. 

ლასგრლდშ – სათიბები (მესტია, ჟამუში), 
უღვირის ქედზეა, აღმ., ლეჟ ლახ-შია. 
ეკუთვნის ჭოლაშ-ჟამუშს. გიორგი გაბრიელის 
ძე ნავერიანი, 76 წ. 1971. 

ლასგრ ბაჩრ – (მესტია, არცხელი), ს. არცხელის 
ცენტრში, სიფში დგას სკამისებურად გამოთ-
ლილი (საკარცხული) ქვა, აგრეთვე ბრტყელი 
ქვებიც 2 ცალი ხალხის ჩამოსაჯდომად. 
საკარცხულს მახშ ბჩს უწოდებენ. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 

ლასგრშ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ფალედი), ს. 
ფალედის ჩრდ. მხრისკენ, საძოვარ ბადრის 
ჩრდ-აღმ. მაღლობია და ყოვლმხრივ კარგი 
სახედი (ჩუ ისგრიხ ლასუნთლიდ, 
ლსგიდრიდ). მამუზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 
წ. 1969.  

ლასგრლდშ – სათიბი, ტყე (მესტია, ჰადიში), ს. 
ჰადიშის ჩრდ.-დასავლ. დასახლების ზემოთ. 
ვაკე ადგილია, არყნარიცაა და შეშის საჭრელი. 
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სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ. 1971. 
ლასგრლიდ – სათიბი (იფხი), მთა ჰარეტში, 

შესასვენებელი ადგილია. იყოფა ორად – ჟიბე 
(ლშმინა) ლასგრლიდ, ჩუბე ლასგრლი-
დ. კ. შ. გვიჩიანი, 6 წ. 1973. 

ლასდგომ ბაჩრ (იხ. ლალნდ).  
ლასდილ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, უშგული), ს. 

უშგულის აღმ. დგას ფერმა. არის კარგი სათიბ-
საძოვრები. უშგულიდან დაახლ. 13 კმ. სასა-
დილო. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ. 1971. 

ლასდილ (2) – საძოვარი (მესტია დავბერი. უშგუ-
ლი), ს. დავბერის სამხ. ენგურის მარცხენა 
კალთაზე. მუშურიდან მომავალი იქ სადი-
ლობდა. ვაკე ადგილია. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ. 1971. 

ლასდილ ნაკ – ვაკობი (ლენტეხი, ჩოლური), მთის 
გზაზე, დაშტვლიარის მთისკენ. სადილსაც 
მიირთმევენო. შესასვენებელიცაა. ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ. დ. მ. გასვიანი, 70 წ. 1978. 

ლასდილი სიკ – ქედი (ყორულდაში), ს. 
ყორულდაშის ჩრდ. მხარე, ალპური ზონა. 

ლასდილი ტიბ – ხევი (მესტია, ჩაჟაში), ს. 
უშგულის აღმ., ცხენისწყლის შენაკადი. 
ტყეცაა – არყნარი, სოფლის საბალახო ადგილი 
ყოფილა და სადილსაც იქ მიირთმევდნენო. 
`სასადილო ღელე~. (მჷსდილ `სადილის 
მომტანი~). პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ. 
1971. 

ლასდღუნლ მჷჰ – ხელოვნური ტბა (მესტია), 
აეროპორტისკენა გზაზე, მელლრში. ტბა არაა, 
მაგრამ გვალდირის წყლის შენაკადებში კია 
საბანაო. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ. 
1972. 

ლასდლ – საძოვარი (ნაცული), ნაცულის მთაში, 
შესასვენებელი ადგილი, რაჭისკენა გადასა-
სვლელთან.  

ლასთა (იხ. ლასთა).  
ლასთირ – ვაკობი (მესტია, სპარდიში), მესტია 

ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ., 
სათიბ-საძოვარ ლჷჭდის ზემოთ, პატარა ვაკე 
ადგილია, სადაც სეთებად კრავდნენ თივას. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. 1972. 

ლასთჲრ – გზა (მესტია, ბაგვდანარი), ს. გულის 
ჩრდ.-დასავ., სათიბი ტიბის აღმ. სერებს 
(გორაკებს) შუა გადის გზა, სადაც ჩამოეზი-
დებიან სეთ-ით თივას. სეთ – მარხილის 
მაგივრობას ასრულებს თივის ზიდვის დროს. 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. 1969. 

ლასკადარ – სოფელი (ლენტეხი), ლენტეხის ერთ-
ერთი სოფელი, მდ. ლასკადურას მარცხენა 
მხარეზე. ლა-სკად-არ (ლა-სკად ჩემნ `ტევა 
ქენი~) გადმოცემით:  სამჭედლო იყოო – 
ლამსკადარ შდრ. მჷსკდ `ბეჭედი~. ბორის 
დომენტის ძე გუგავა, 24 წ. 1974. 

ლასკადარალე დაბ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია, 
ფურელიანების ყოფილი ყანა, ვ. ნ. ქურასბე-
დიანი, 35 წ. 1974. 

ლასკადარლ – უბანი (ლენტეხი, ხოფური), ს. 
ხოფურის ერთ-ერთი დასახლებული უბანი 
ფურელიანების საგვარეულო. ქ. ს. 
ლიპარტელიანი, 44 წ. 1976. 

ლასკადურა – მდინარე (ლენტეხი), მდ. ცხენის 
წყლის მარჯვენა შენაკადი. ა. რ. 
ლიპარტელიანი, 23 წ. 1974. 

ლასკადჷრა (იხ. ლასკადურა) – მდინარე (კახურა), 
მდ. ჩოლშურას მარჯვენა შენაკადი (იხ. 1:  
100000). არის ს. ლასკადარ მის მარცხენა 
სანაპიროზე. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974. 

ლასკადჷრჲ ბოგ – ხიდი (დ. ლენტეხი), ხიდი მდ. 
ლასკადჷრაზე, სამანქანო, რკინა-ბეტონისა. ე. 
გ. ლიპარტელიანი, 62 წ. 1974. 

ლასკადჷრჲ ლიც (იხ. ლასკადურა). 
ლასკარ – გზა (მესტია, ფხოტრერი), ს. 

ფხოტრერიდან ს. ისკარამდე მიმავალი 1 კმ-
მდეა. ლა-სკარ – სკარ `სალოცავად თავშეყრა~ 
(?)> ორი-სამი მოსახლე შეუამხანაგდებიან და 
ლიმზჷრ ხარხ. ლასკარ შუკ გზაჯვარედი-
ნზეა – ფხჷტრერ, ბრშ, უღალ. ძველად 
ფარისკენა გზაც იყოო. ეგნატე ამაიზის ძე 
ქანცლიანი, 55 წ. 1969. 

ლასკარ შუკ (იხ. ლასკარ). 
ლასკორჷლ – საძოვარი (მესტია, ღეშდერი), მდ. 

ღეშდრჷლას მარცხენა მხარზე, საძოვარ 
ნენტყრჷლის სამხ-აღმ. შიშველი ფერდობია. 
ლა-სკორ-ჷლ `საფიქრალი~ (ადგილი ?). 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ. 1969. 

ლასკრშ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ. 
მდ. წანრჷლას მარცხენა კალთაზე, სათიბ 
ჰებრლრ-სა და ჩირთლს შორის. ვაკე 
ადგილია. ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20წ. 
1971. 

ლასკრელ (იხ. ლასკრ – ზარდლაში). 
ლასკრ (3) – სოფლის მოედანი (მესტია, ჰადიში), 

ნასაყდრალი (იელი), ყანა – სათიბი (ზარ-
დლაში), ს. ჰადიშშია, სოფლის ლანყა. შეიძ-
ლება ადრე საკულტო იყო. ლამპრობა იციან 
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გზის ზემოთა მაცხოვრებლებმა. მანი ლევანის 
ასული პირველი, 50 წ. 1971. 

ლასკრალ ზუგ – საძოვარი (ლაღამი). დათიკო 
სევერიანეს ძე გვარლიანი, 27 წ. 1972. 

ლასკრა ბაჩარ – შესასვლელი (ლენტეხი, 
შტვილი), ს. შტვილიდან მთისკენა გზაზე. 
ქვებია შესასვენებელი. თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ. 
1978. 

ლასკრლდშ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), ს. 
ჟაბეშის სამხ. ლეჟ ლახუშია, ქვემო მხარეში. 
ნახნავივითაცაა. ჰადიშისკენა გზის ქვემოთ. 
სკირ `მორზე უფრო წვრილი შეშა~. საშეშე 
ხე, წვრილი, წნელზე მსხვილი. 

ლასლაჲ – სახნავი (ლენტეხი, სასაში), ს. სასაშის 
აღმ. სილიანია, ქვიშიანი. სილაჲ `სილა~. მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ. 1974. 

ლასნყილ –ტყე (მესტია, ლამხერი), მდ. ხირზიშ 
ჭალს მარცხენა კალთაზე, ნაჭკორს ზემოთ, 
ხირზიშ ჭალს ლესგს (კალთას) ჰქვია. ლა-
სნყ-ილ (<– ლა-ცინყ-ილ ?). მახამეთ პეტრეს 
ძე დევდარიანი, 49 წ. 1969. 

ლასტოლშ – ტყე, სათიბები (მესტია, ფარი), 
საძოვარ ლექშერას მოსდევს ჩრდ.-დან 
ჴჷნიშ ლიცის მარცხენა მხარე. ხარობს ჟჴრა, 
გჷგიბ…ფერდობი ადგილია (მეგამ ქა ლოხქი-
ფე, ჩუბ იგნიხ). იასონ გიორგის ძე ჩხვიმიანი, 
69 წ. 1969. 

ლასულდ (იხ. ლასîლდ) – სათიბები (ნავყვამი), 
დასახლება ზაგრალშია. დამრეცი რელიეფით, 
ქვედა სამანქანო გზამდე. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 
წ. 1973. 

ლასულდრ (იხ. ლასîლდ). 
ლასუნყირ – საძოვარი, უბანი (მესტია, არცხელი, 

მურშკელი), ს. არცხელის ჩრდ-აღმ., ღელე 
გუგშის მარჯვენა მხარის გორაკი. ამჟამად 4 
მოსახლეა. უწინ იმ ადგილიდან იყო მულახის 
საზოგადოების შესატყობინებელი ბუკით. 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ. 1971. 

ლასფლარ – ნასაფლავები, უსგვირშია, ჭალჲს 
მარჯვენა მხარეზე, კოშკურა გორაკზე. იქვეა 
ქრისდეშარის ნაეკლესიარი. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ. 1973. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), დაკრ-ის ჩრდ.-
აღმ., სალოცავ ლმზჷრჷლის სამხრეთით 
დაახლ 100 მ-ზე. ნაკში მცხოვრებთა სასაფ-
ლაოა. დაფერდებული ადგილია, გვიმრნალია. 
ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ. 1970.  

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), ნაკში (კროფი 

ჭკადუას სახლის ზემოთ) არის სასაფლაო, 
ახალი, ასაფლავია სოუნ, კროფი ჭკადუები. 
ნატაშა ემუზას ძე 44 წ. 1970. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), ჟიბე ვედის 
აღმ. პლატოსთან, საცხოვრის ჟბშარის ჩრდ-
აღმ. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ. 1970. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), ს. შდეღირის 
სამხ.-აღმ. მხრიდან, ზაგრზეა სასაფლაო, 
სამხ-აღმ. კალთა დამრეცი კალთა, სამანქანო 
გზის ჩრდ.-ით. აქა-იქ პატარ-პატარა 
მცენარეებია –რცხილნარი, რამდენიმე 
ვერხვიც. მარო ფულას ასული ჭკადუა, 1970. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), ს. ჭკიდანარის 
დასავლ. ლამარიაშ ლაჴმისთან სოფლის 
სასაფლაოა. ლასფლარ `სასაფლაო~. ყჷრèმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 1969. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), ს. ხაიშის აღმ. 
ლაჴმის ირგვლივ სასაფლაოა. ნესტორ სუმას 
ძე ჭკადუა, 64 წ. 1970. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), სასაფლაო 
სიფ ზაგრზე, სოფელ ღებალდს აღმ., 
შყალდშს (სათიბი) ესაზღვრება, სამანქანო 
გზის ზემოთ. `სასაფლაოები~. აკაკი კოსდას ძე 
გერლიანი, 55 . 1969. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), საცხ. 
ლლქერის ზემო სახნავებში. სამსონ როზანის 
ძე ჭკადუა, 74 წ. 1970. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), საძოვარ 
მურყმულშია, ჟიბე მურყმულში, ვაკე ადგილი, 
მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მდ. ლახამის 
შესართავთან. ცინდელიანების სასაფლაო. 
ნინა მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ. 1970. 

ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია), შუა სოფელში, 
ეკლესია მაცხრ-ის ეზოში. `სასაფლაოები~. 
ივანე ბექას ძი მილდიანი, 99 წ. 1969. 

ლასფლარ – საძოვარი, სასაფლაო (მესტია), ს. 
ნანგლის ჩრდ-აღმ. მაღლობი ადგილია, 
სასაფლაოა და ირგვლივ საძოვრები, 
სასაფლაო კვანჭიანებისა. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ. 1970. 

ლასფლარ (16) – სასაფლაო (იხ. ნაკშ ჯარილდ 
– ნაკი, ღვებალდი, ხაიში, გ. ხაიში. დაკარი, 
ჭკიდანარი, შდიხირი, ქვ. ვედი, ნანგვლი, 
ლახამი, მაგარდელი, ზმ. ვედი), ნასაფლ. 
(უსგვირი), იხ:  ლაშდღირ (დიზი), 
ლაშდღირ სიფ (ფხოტრერი), ლამარშ 
ლშთხირ (ბარში, ისკარი).  

ლასფლარ (2) (იხ. 1. ლამარშ ლაშთხირ – 
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ბარში, 2. ლამარშ ლაშთხირ – ისკარი). 
ლასფლარ (იხ. ლაშდღირ – დიზი).  
ლასფლარ (იხ. ლაშდღირ სიფ – ფხოტრერი). 
ლასფლარი (მესტია, ლაკელმახი), მდ. 

ჭუბრულას და ს. ლაკჷლმხის შორის, ყანა 
ნკცანსა და სათიბ ნკიშს შორის, გორაკი 
ადგილია, მაღლობი. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ. 1970. 

ლასფლარიშ გორგ – (მესტია, ტობარი), ს. 
ტობარის აღმ. ნაწილი, პატარა გორაკია, დავა-
კებული თხემით, არის სოფლის სასაფლაო. 
გორაკს კალთები დამრეცი დასავლ. მხრიდან, 
სამხ.-აღმ. ციცაბო, შიშველი, დგას ნიგვზის ხე, 
პატარა ვაშლი, გვიმრნალია. ისლამ ბათერის 
ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970. 

ლასხდირ – საძოვარი (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარცხენა მხარეზე, საჩრდილო ადგილია 
საქონლისთვის (კუმშ სგა ხესხდიხ ეჩეჩუ). 
(სგა ხესხდიხ ლოლაქირ, ჩრდილი ადგი-
ლია). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 
წ. 1972. 

ლასჴედარ – მყინვარი, კლდე (მესტია, ჟაბეში), 
ტიბერის ხეობის სათავის ბოლოში, მყინვარ 
ლეჟ ჲელჭენის თავში, აღმართის სახელია 
ლასჴედარ, მის ზემოთ რუქის მიხედვით არის 
… ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 

ლასლი თანღ – გადასასვლელი (მესტია, ზეგანი), 
ს. ზეგანის სამხ-დასავლ. გადასასვლელი მთა 
ლასილზე. (იხ. 1:  100000 …). გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971. 

ლასლი ჭალჲ (იხ. ლასლჷრ). 
ლასლჷრ – მდინარე (მესტია, იფარი), ს. ზეგანის 

ქვემოთ. ლასილიდან მოედინება, მდ. ენგურის 
მარცხენა შენაკადი. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 
88 წ. 1971. 

ლასმილ – ტყე (ლელბაგი), ს. ლელბაგის ჩრდ. 
ტყე გჷგბრშია, შიშველ ადგილას დგას 
ფიჭვები, რომელთაც ეს სახელწოდება ჰქვია. 
ჟორა დ-ძე აბდელანი, 37 წ. 1973. 

ლასთა – სათიბი (მესტია, ღეშდერი), მთა 
ცალგმილ-ის (1:  100000 – 3990 მ.) სამხ. ჩანჩქერ 
მანჩხფრის დასავლ. აკეთებენ სეთს და ისე 
ეზიდებიან სამარხილემდე. სეთ. მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 

ლასთჲრ (იხ. ლასთჲრ). 
ლატîლიდ – საძოვარია, დაშტე ლარაშია, მაღ-

ლობზე. გ. ბ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 
ლატîლიდ (2) – გორაკი (მესტია, დავბერი), 

საძოვარი (მამი), ს. დავბერის სამხ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე. სოფლისკენა გადმოსაძა-
ხებელიო. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ. 1971. 

ლატîლიდარ – შესასვლელი (ლენტეხი, მამი), 
მამიდან მთისკენა გზაზე მთაში გადასაძა-
ხებელი. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978. 

ლატაფ – სათიბი (ლენტეხი), ს. სასაშის სამხ. 
ალპური ზონა, ფერდობი. მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 
1974. 

ლატაფ – სათიბი, ს. ლეკოსანდის სათიბი. მთა, 
ლეჩხუმის მოსაზღვრეა, ქვედა ლეჩხუმისაა, 
ზედა ლეკოსანდელების. 

ლატაფ – სახნავები (მუწვდი), ს. მუწვდიში, ვაკეა. 
გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ. 1978. 

ლატაფ – ყანა, ლესხანშია, ფერდობზეა. ჯ. ა. ჩან-
ქსელიანი, 26 წ. 1974. 

ლატაფ – ყანები (მესტია), ჩვ. ლახმჷლ-ის ჩრდ-
დასავლ. სიგრძეზე გაჭიმული ყანები, ხლმიშ-
ისკენა გზის ზემოთ. ლატაფ `განივი~ (?). გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969. 

ლატაფ (6) – ყანა (ლეხვიდი, მუწდი, ფაყი, 
ლახამულა), სათიბი (ლენტეხი, ლეკოსანდი, 
სასაში), ლეჴიდში, ტაფ ლაჴან ლოქ ხარახ. გ. 
ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 

ლატაფ ცაგდერ – ყანა (მესტია, კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხჷლდშის ჩრდ-აღმ., სათიბ-სახნავ კახჷრის 
ჩრდ-აღმ. მოფერდო ადგილია, მელიშ ცგ 
სურუ ხმთქა. სამსონ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ. 1969. 

ლატაფილ – მოედანი (ახალშენი), ს. ახალშენში, 
დასასვენებელი და თავსაყრელი ადგილი შუა 
სოფელში. უწინ ლექ ახჷლშენ არ ყოფილა, 
ლატაფილზე ღობე იყო, რომ ყანებისკენ 
საქონელი არ გასულიყო. ალაგ (შდრ. ჰალგ). 
მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974. 

ლატაფლ – ყანა (ლენტეხი, მახაში), მახაშშია, 
იყოფა ჟიბე და ჩუბე ლატაფლად. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ლატბა – საძოვრები (მესტია, ფარი), მდ. 
ლალქერი ჭალს მარცხენა კალთაზე, 
საძოვარს აკრავს ჩრდ. მხრიდან, დგას პატარა 
ტბა (ტბორი). `სატბორე~. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ. 1969. 

ლატბჷნილ – საძოვარი (მესტია, ლახამულა), ჟ. 
ლახმჷლის ზემოთ, ნაჭკჷრას (სამანქანო გზის) 
ზემოთ ტიბმიყჟი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ. 1969. 
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ლატბჷნრ – სახნავი (ლექვსირი), მდ. ჩოლშურას 
მარჯვენა მხარეზე. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ. 
1974. 

ლატბრ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩუკული), 
ჩუკულშია, ტყეში, ფერდობია, მის მარჯვნივ 
პატარა ტბა იცის. ტობ /  ტუბაჲ `ტბა~. ნუნუ 
დადაშის ასული გულბიანი, 26 წ. 1976. 

ლატლახ – ყანა (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშშია. 
ლატლახიარ – გზა, საძოვარი (ლენტეხი, მამი), 

ტალახიანი ადგილია. ტალახ `ტალახი~. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 

ლატლი – სოფელი (მესტია), მესტიის რ-ში 
შემავალი ს. ს. არის საშ. სკოლა, ბაღი, საბჭო. 
იყოფა სოფლებად (უბნებად):  იფხ, სიდინრ, 
კნჭინრ, ჲენშ, ლეშუკ, ლელბაგ, 
მაცხრიშ, ლჰილ, შყალერ, ლახუშდ, 
ნაუყამ, ზაგრლ, სგობულ (ნასახლარი). გ. ე. 
ნანსყანი, 37 წ. 1973. 

ლატლფ (იხ. ლტლფ – ჟაბეში). 
ლატლშ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, მურყმელი), 

ს. მურყმელის ჩრდ-დასავლ. ფერდობი, ვაკე. 
მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ. 1971. 

ლატობა – სათიბი (მესტია), სათიბ ლაგჯერის 
ესაზღვრება აღმ. მხრიდან, ჩავარდნილი 
ადგილია, წყალი გამოჰყავთ არხით, 
სარწყავად. `სატბევი~. მიხეილ ლუმინის ძე 
ქალდანი, 45 წ. 1969. 

ლატობა – საძოვარი გუბეებიანი (მესტია), 
მესტიიკენ მიმავალი სამანქანო გზის ქვემოთ, 
მდ. დოლრას მარჯვენა მხარე. ლატობა 
`სატბე~. ადგილის მიხედვით. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969. 

ლატობა – სახნავ-სათესი (მესტია), ს. მაზერის 
მარჯვენა მხარე, 8 წ. საშ. სკოლის ზემოთ. ვაკე 
ადგილია, დასაგუბებელი. ადრე წყლები 
ჩამოუდიოდაო. ჯულაბ გრიგოლის ძე 
კვიციანი, 73 წ. 1969. 

ლატობა – ტყე (მესტია), სოფლის, ბრბულ ზაგრს 
დასავლ., წიფლნარ რცხილნარია (მეტად), 
ჩაზნექილი (უარყოფითი ფორმა) ადგილია, 
მოდის წყალი, პატარა გუბეც (ტბის ტიპის) 
დგება. (იხ. ლატობშ სარგ). `სატბევი~, 
`სატბევის ტყე~. გერმან ბემურზას ძე 
აფრასიძე, 58 წ. 1969. 

ლატობა – ყანა (მესტია), ს. იდლიანის სამხ. 
ნაწილი, ნენზიშ ნაკ-ის სამხ. ფერდობია, ყანის 
ძირში იცის გუბურები. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 
43 წ. 1970. 

ლატობა – წყარო, ს. ლეჴდარეშშია, სოფლის 
სასმელი წყალი. ქვაბურია, სადაც გუბეები 
დგას. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ. 1974. 

ლატობა (8) – საძოვარი (მესტია, ზ. ვედი, 
დოლასვიფი), სათიბი (ტვიბერი, ქართვანი), 
ყანა (იდლიანი, მაზერი), ტყე (ლადრერი), 
წყარო (ფაყი). არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 
1969. 

ლატობა (იხ. ლატობოლ – ქართვანი). 
ლატობოლ – სათიბი (მესტია, ქართვანი), მდ. 

ენგურის მარჯვენა კალთაზე, სათიბ ლჷყდინს 
ქვემოთ. ჩამოუდის ჰაწლშ ლიც, რომელიც 
(ჩუ იტობი) იტბორება ხოლმე. `სატბევი~. 
პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ. 1969. 

ლატობრ – სათიბი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში, გუბეებიანი. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. 
ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ლატობშ ლარე (იხ. ლატობა – ტვიბერი). 
ლატობშ სარგ – წყარო (მესტია, ლადრერი), ტყის 

მასივ ლატობაშია, სოფლის დასავლეთით, 
ბრბულ ზაგრს დასავლ. `სატბევის წყარო~. 
გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ. 1969. 

ლატობშ ცხეკ (იხ. ლატობა – ლადრერი). 
ლატომბლრ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ლემსია – 

კაერი), მთა ხაჭრშშია, ჭაობიანი სათიბ-
საძოვარი (ტომბრ იგნიხ მოლე-მოლე). შადურ 
ა-ძე შუკვანი, 28 წ. 1972. 

ლატრლდაშ – ყანა (ჭველიერი), ჭველიერშია, 
ლაშხირის მარცხენა კალთაზე. სათამაშო 
შეიძლებოდა ყოფილიყო. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ლატულილრ – საძოვარი (ლამფალაში), ს. 
ლამფალაშში, მაღლობზეა. რამაზ ომეხის ძე 
ონიანი, 16 წ. 1981. 

ლატურკუნლა სიკუ – გზა (მესტია, ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის ჩრდ-აღმ., ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე, გადის სამარხილო გზა სერზე. 
ლიტურკუნლ `ნჯღრევა-ნჯღრევით 
მარხილის მოტანისას~. კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ. 1971. 

ლატფარ – სათიბები, ს. ნაცულში, ფერდობებია. 
ტაფ `გვერდი~.  

ლატფარ – საძოვარი (ლენტეხი), მამის ჩრდ. 
კარვებიცაა. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978. 

ლატფარ (3) – ყანა (ახალშენი), სათიბი (ნაცული), 
ს. ახალშენში, განივად სოფლის დასავლ. 
დაფერდებული. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981. 

ლატფარი შუკ – გზა (ლენტეხი, მამი), 
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ლატფარისკენ გადასასვლელი გზა. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ. 1978. 

ლატფარი წყარო – ყარო (ნაცული), ს. ნაცულში, 
სათიბ ლატფარში.  

ლატფარილე დაბარ – ყანები (ახალშენი), ს. 
ახალშენშია, ფერდობი. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 
1974. 

ლატფი ლრე (იხ. ლატფილშ). 
ლატფი შუკ – გზა (მესტია), აეროპორტის ჩრდ-

აღმ. ზიგზაგა გზაა (ტაფ). თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ. 1972. 

ლატფილ – საძოვარი (მესტია, ჰამაში), ჰამაშისკენა, 
სათიბ ქემილის ქვემოთ, ჟბე ლახმჷლის 
ნაზიმჟი, გზა უხვევს ტაფთე, ტაფდ ესღრი, 
მუსოდ ლი კაჩნის აკრავს აღმ. დუშა 
შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ. 1969. 

ლატფილრ (2) – საძოვრები, სახნავი (მესტია, 
ლეჰა, ქართვანი), სოფლის დასავლ. (ჩრდ.-
დასავლ)., ლალქერი ტიბის მარცხენა 
კალთაზე, ფელტრ ლიხ. (ლალქერი ტიბ / /  
ჟ. ლჷჰა `ჩაბე ლჷჰშ ტიბ~). ლატფ 
დგილრ ლიხ. იერმინე რამზის ძე ცალანი,  
68 წ. 1969. 

ლატფილშ – სათიბი (მესტია, არცხელი), 
უღირის ქედის დასავლ. გაგრძელებაზე, 
სათიბ ზურულდის ჩრდ. მხარეში. დამრეცია. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 

ლატფილშ შუკრ – სამარხილო გზა (მესტია, 
ლახამულა), სამარხილო გზა ს. ლახამულიდან 
ჰამშამდე, გადის საძოვარ ლატფილზე. დუშა 
შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ. 1969. 

ლატფირ (3) – სათიბი (მესტია, დავბერი), ყანა 
(არცხელი, ჩვაბიანი), ს. დავბერის ზემო განზე 
მდებარე სათიბი. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ. 1971. 

ლატფირ (იხ. ლატფ – ჩვაბიანი). 
ლატფრი ღელა – ღელე (ლენტეხი, ნაცული), ს. 

ნაცულში, ლატფარზე გადის.  
ლატფრ – გადასასვლელი (მესტია), ს. კალის სამხ. 

იხ. 1:  100000 … 1834 მ. გადასასვლელი ქვემო 
სვანეთში. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40წ. 1971. 

ლატფრ – სათიბი (მესტია), ს. ჟაბეშის სამხ-აღმ., 
სათიბ ჟიბე ოთიშა ზაგრის აღმ. მოგრძო 
სათიბია ფერდობზე. ივანე ბედის ძე კახიანი, 
83 წ. 1971. 

ლატფრ – სათიბ-საძოვარი (მესტია), ს. ზაგრის 
აღმ., სათიბ ჭიბრის ზემოთ, ფერდობია, ადრე 

სახნავიც ყოფილა. გაიანე კამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ. 1969. 

ლატფრ – საძოვარი, ს. კაერისა და ს. ლემსიის 
საზაფხულო საძოვარი მთაში, ფერდობია, 
იყოფა:  ჟიბე, ჩუბე და ნსგ ლატფრ-ად. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ. 1973. 

ლატფრ – ყანები, ლეხთაგშია, სამანქანო გზის 
ზემოთ. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 
1972. 

ლატფრ (6) – გზა (მესტია, სვიფი – ღვებალდი), 
სათიბ-საძოვარი (ზაგარი, ჟაბეში, კაერი – 
ლემსია), ყანა (ლეხთაგი), გადასასვლელი 
(დავბერი), ლა-ტაფ-რ (?) `განედი~ (გზის 
მნიშვნელობით ?). ვარლამ ილოს ძე 
გერლიანი, 34 წ. 1969. 

ლატფლ – სათიბი (მესტია, ცალდაში), ს. 
ცალდაშშია, განივი სათიბები. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ. 1971. 

ლატფლ (იხ. ლეჟ ლატფლ).  
ლატყამშ (2) – საძოვარი, ტყე (მესტია, ფარი, 

ღეშდერი), ჯგჷრგ ზაგრიშზეა, ტყე ლსქას 
ჩრდ. წიწვნარი ტყე. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ. 1969. 

ლატყენ – საძოვარი (მესტია), ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრჷლას მარცხენა კალთაზე, სათიბ 
დლდნის ქვემოთ. ამჟამად რაიმე სამუშაო 
შესაფერისი არ ხდება, მის ზემოთ ტყეებია – 
შერეული. ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ. 
1971. 

ლატყენ (2)– საძოვარი (იენაში, ჟაბეში), ს. იენაშის 
აღმ. გზის ორივე მხარეზე. ზემო მხარეში 
მუხნარი ტყეა, ბუჩქის მაგვარი. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ. 1973. 

ლატყნი შუკ – გზა (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
აღმ-ით, მდ. წანრჷლას მარცხენა მხარის გზა. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 

ლატყანსგუნალ ლრე – სათიბი (სასაში), ს. 
სასაშისა. 

ლატყიარ – საძოვრები (ლენტეხი, სასაში), ს. 
სასაშის სამხ., მთაში ალპ. ტყვიას 
პოულობდნენ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974. 

ლატხა ლარლ – სათიბი (ახალშენი), დადიაშის 
მთის აღმ. ფერდობზეა, სრული მარხილით 
ვერ ამოაქვთ, უბრუნდებიან მეორედ. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ. 1974. 

ლატხა ლბი – ტყე (ლენტეხი, შგედი), ს. შგედშია, 
ძნელად ამოსატანი ადგილია მინდვრამდე 
(`ამოსატანი~). ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976. 
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ლატჷრხანალ – საძოვარი (მესტია, ნაკი), ნასახლარ 
ლშხრშის ჩრდ-აღმ., ჟიბე ზაგრის ზემოთ, 
დევს საშუალო ზომის ქვა, საკულტო 
მნიშვნელობის. გზას მიმავალი მწყემსი ესვრის 
ქვას, თუ მოახვედრებს, კარგის ნიშანიაო. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969.  

ლატფი – ყანები (მესტია, იფარი), ს. იფარის 
დასახლების წინა ყანები. ვაკე ადგილია. 
ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ. 1971. 

ლატფ – გზა (მესტია), მესტია ჭალჲს მარცხენა 
მხარე, აეროპორტის ჩრდ. ფერდობზე გადის 
სამარხილო გზა. ლუნჩლის გადამკვეთი 
გზა. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. 
1972. 

ლატფ – გზა (მესტია), ს. ბოგრეშის ჩრდ-აღმ., 
უღვირიდან გზა ჰადიშისაკენ. იასონ მურზას 
ძე კორძაია, 75 წ. 1971. 

ლატფ – გზა, ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, კირი 
ლქისგამდე მოდის ფერდობზე სამარხილო 
გზა. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 
1972. 

ლატფ – გზის სახელწოდებაა, მდებარეობს 
წვირმისა და ფეხს შორის. სიტყვა 
წარმოებული უნდა იყოს `ტაფ~-იდან. ნიშნავს 
ჰორიზონტალურს ლა – თავსართი სვანურში 
სა – თავსართი. ასლან კორძაია, 1965. 

ლატფ – სათიბი (მესტია), ს. ღებალდშია, სათიბ 
ჭიბილდს მოსდევს დასავლეთის მხრიდან. 
ლატფ `განედი~ (?). მიშა ილოს ძე გერლიანი, 
39 წ. 1969. 

ლატფ – სათიბი (მესტია), ს. ჩვაბიანის 
დასახლების სამხ-აღმ. ძუბუშა ლრლშია. 
(ძუბუ ჭეხანი). არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 
წ. 1971.  

ლატფ – სამარხილო გზა, მდ. მულხურას 
მარცხენა კალთის ფერდობზეა, გვარილდის 
გორაკის ქვემოთ, განზე ჭრის კალთას. 
ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ. 
1971. 

ლატფ – სამარხილო გზები, სგ ლახ-იდან ქმე 
ლახში მიმავალი 3 სამარხილო გზა. შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ. 1972. 

ლატფ – საძოვარი, ფიჭვნარი (მესტია), ს. 
იფრარის ჩრდ., ფიჭვნარი ტყის შუაგულში, 
ფერდობი გვერდზე. გემა ანდრიას ძე 
მარგვლიანი, 61 წ. 1971. 

ლატფ – სახნავი (ლენტეხი), ს. ქვედა ბავარში, 
ჭალის ერთ-ერთი ნაწილი. ვაკე. შ. ი. 

ბენდელიანი, 40 წ. კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ. 
1976. 

ლატფ – სახნავი (მესტია), გზა კალჷლდს სამხ.-
დასავლ. ს. ლეზგარას ჩრდ.-დასავლ. მოვაკო 
ადგილია. ლატფ `ტაფობი~ (?). მჷკა ამაიზის 
ძე ქალდანი, 61 წ. 1969. 

ლატფ – ყანა (მესტია), ს. ლალხორის დასავლ. 
დასახლების ზემოთ. მარჯვენა მხარეს. 
გვერდითი ყანაა. ნინა გიორგის ასული 
გამყრელიძე, 49 წ.  

ლატფ – ყანა (მესტია), ს. ჰადიშის დასავლ. 
დასახლების დასავლ. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ. 1971. 

ლატფ – ყანა (მესტია), ჩუბე უბაშია, დასახლების 
ქვემოთ. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 1972. 

ლატფ – ყანები (მესტია,), ს. ჩვაბიანშია, სამანქანო 
გზასა და სათიბ ლამპრნის შორის. სიგრძეზეა 
ყანები. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 1971. 

ლატფ (16) – ყანა (ქვ. ბავარი, ლალხორი, 
ლეზგარა, ჰადიში, იელი, ჩვაბიანი), გზა 
(სპარდიში, ბოგრეში, ლემსია, ქაშვეთ-
ლაშთხვერი, მაჯვდიერი), სათიბი (ჩვაბიანი, 
ღვებალდი), საძოვარი (იფრარი), ს. ქვედა 
ბავარშია, ვაკეა, იყოფა ლექჲ და ლეჟჲ 
ლატაფად.  თ. ი. აფაქიძე, 54 წ. 1974. 

ლატფილ – წყარო (ფაყი), . ლეხვდარეშშია, 
კლდის მახლობლადაა, ფაყისკენ მიმავალ 
გზაზე. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ. 1974. 

ლატბ[ ] ჲ ლრა – სათიბი, ბაღი (ლენტეხი, 
ფანაგა), ს. ფანაგაში, შგედი ღელა-ს 
დაბოლოებაში. ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. გ. 
გასვიანი, 1978. 

ლატბა – სათიბი (მესტია), ს. ცალერის დასავლ., 
ლშხრშის გორგის აღმ. (ამხენჩუ). სათიბ 
ბრბლშ-ს აკრავს ჩრდ-ით. ფერდობიცაა და 
ვაკეც (დეყ ხარ, ტობ იგნი), ტბორდება 
გაზაფხულზე. ვლადიმერ სეითბეს ძე 
გვარამიანი, 57 წ. 1969. 

ლატბა – ტბა და მისი მიდამო (მესტია), მდ. 
ნაკრას მარჯვენა კალთაზეა, დგას ტბა დაახლ. 
30 X 20 მ. მოედინება შდალერიშ 
ცალგმილიდან (იხ. რუქა 1:  200000 …). 
ლატბა <– ლატობა. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ. 1969. 

ლატბა – ტყე (მესტია), ს. კიჩხჷლდშის ჩრდ-აღმ., 
ტყე ლებნის ჩრდ., ნაკშალ დგი ლი, ტობ 
იგნი. `სატბევი~. თემრაზ ვიბლიანის ძე 
ვიბლიანი, 49 წ. 1969. 
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ლატბა (5) – საძოვარი (ფალედი, ღეშდერი), 
სათიბი (ცალერი), ტყე (კიჩხულდაში), ტბის 
მიდამო (ნაკი – იხ. ლატბა – ფარი), პატარა 
ტბაა, ირგვლივ ტყე და საძოვარი, გზა ლაყლას 
ჩრდ.-დასავლ. ტყე ბჷგის ჩრდ. მამურზა ივანეს 
ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 

ლატბა (იხ. ლატბა – ფარი). 
ლატბაჲ – სათიბი (ლენტეხი), ჲებერალში, 

ჩაღრმავებული ტუბჲ `ტბა~. გ. ზ. ბაბლუანი, 
55 წ. 1978. 

ლატბაჲ (3) – ყანა (ლენტეხი, სასაში), სათიბი 
(მამი), საძოვარი (ჭველიერი), ს. სასაშში, 
წყალი დგება ლაშხ. მარჯვ. გუუბები დგას. მ. 
ვ. ონიანი, 41 წ. 1974. 

ლატბაჲრუ – ყანები (ახალშენი), ს. ახალშენის 
აღმ. აშხაშურის მარჯვენა კალთაზე. ღვარები 
გროვდება გუბეებად. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974. 

ლატბჲ (4) –საძოვარი, ზედა ჭველიერის 
საძოვარი მთა სეზონური ტბორები. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ლატელ – უბანი (მესტია, ლეხთაგი), ლეხთაგშია, 
სამანქანო გზასა და ლატლი ლესგს შორის. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972. 

ლატელირ (იხ. ლატელ). 
ლატფრ – ტყე (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ., 

მდ. წანრჷლას მარცხენა კალთაზე, ტყე 
შერეული, გიე ნამულის სათიბისკენა გზის 
ზემოთ. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ. 1971. 

ლატლი ლესგ– საძოვარი (მესტია, ლეხთაგი), 
ლეხთაგშია ლატელ-ის დასახლების ზემოთ, 
მაღლობზეა.  

ლაურბი ზაგრ – საძოვარი (მესტია). ირინე 
მელიქიშვილი, 1961. 

ლაურბილ – საძოვარი მთა (მესტია, სპარდიში), 
მესტია ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორ-
ტის ჩრდ. საკარვე ადგილიცაა. ნაკარვებია 
ამჟამად. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. 
1972. 

ლაურბლ – საძოვარი მთა (იელი), ენგურის 
ხეობის მარცხენა კალთაზეა, მთა ლაჴშთა-
ნაა. კარვებიცაა თიბვის დროს. სათიბები. იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
1972, VII. 

ლაურტყალ – ყანა (ბაიარი), ს. ბაიარში. უწინ 
მოსახლე ყოფილა ჩანქსელიანების გვარისა. გ. 
შ. ჩანქსელიანი, 20 წ. 1974. 

ლაურტყალი შუკ – ბილიკი (ბაიარი), ს. 
ბაიარშია, ტყისკენა გზა. მოსახლე იყო, 

ნასახლარი არის ამჟამადაც. გ. შ. ჩანქსელიანი, 
20 წ. 1974. 

ლაურჯულ – საძოვარი (მესტია). ირინე 
მელიქიშვილი, 1961. 

ლაუსგ – ყანა-სათიბი (მესტია, დავბერი), ს. 
დავბერის ჩრდ-დასავლ. ვაშლნარი არაა. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ. 1971. 

ლაუფილ – მთა (მესტია, ფარი). ვახტანგ ჟემუზას 
ძე ნარსავიძე, 1965. 

ლაფî ლარლ – საძოვარი მთა (მუწვდი), ს. 
მუწვდის ჩრდ-აღმ. გ. დ. ხაბულიანი,  
38 წ. 1978. 

ლაფîზილ სგიმ – მჟავე წყ. (ლემზაგორი), ს. 
ლემზაგორშია, ტყეში ლაფუზილ-ის ზემოთ. 
საზიაროა ხერიასთან. 

ლაფა (3) – სათიბ-საძოვარი (მელე, შგედი, ლე-
მზაგორი), ს. მელესია. მთაში იყოფა:  ლაჴნრი 
ლაფა და ლაჭმა ლაფა (/ /  ჩუბე ლაფა).  

ლაფეთქურაშ – ყანა (ნაცული), ს. ნაცულში. 
ლაფკირი ჭალაჲ – საძოვარი (ახალშენი), მდ. 

აშხაშურის მარცხენა სანაპირო. თხმელნარია, 
საქსოვი დაზგას აკეთებენ, რომელსაც 
ლაფკრ-ს უწოდებენ. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 
1974. 

ლაფნრ – წყ. (მესტია, მურყმელი), ს. მუყმელის 
დასავლ., ენგურის მარცხენა ნაპირის გაყო-
ლებით. არყნარია და მოცხარიც. ნუცა ანტონის 
ასული ნიჟარაძე, 62 წ. 1971. 

ლაფრირ – საძოვარი მთა (მესტია, ფარი), მთა 
ლდეალის აღმ. კარვებია, არყნარია ბლო-
მად, საიდანაც ლდეალისკენ ვირებით შეშა 
ხმელი (ჴჷრი) მიჰქონდათო. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ. 1969. 

ლაფრირიშ ღრ – საძოვარი (მესტია, ჰებუდი), მდ. 
სოლედჷრას დასაწყისის ჩრდ-დასავლ. 
დაფერდებული და წიწვნარია. გადმოჰყურებ-
სო, გააზრებით „ლაფრი“ საფარი (ლაფრირ 
„საფარებიანი“), შეიძლება ლი-ფრე „ხმობის“ 
თვალსაზრისით. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ. 1969. 

ლაფრრიშ ღრ – საძოვარი, ღელე , ტყე (მესტია, 
წირმინდი), მდ. ხაიშურას მარჯვენა კალთაზე, 
დასახლება ნანყბულისკენა ფერდობი. ბევრია 
წიფელა, ბრცხილ, შგერი და სხვა ჯიშის 
მცენარეები. მშრალი ღელეა, საძროხე ადგილი. 
ლაფრ-რ-ი-შ „საძროხისი“. აქსენტი ბაკას ძე 
ჭკადუა, 58 წ. 1970. 

ლაფსყალდ (იხ. ლაბსყალდ) – სოფელი (მესტია, 
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ცხმარი), ცხოვრობს 9 კომლი, ს. ცხუმარის 
სამხ-აღმ. მთის კორტონზე, ს. ლაფსყალდის 
აღმ. არის წიფრ ზაგრ, საზღვარი ს. 
ცხუმარისა და ლატალისა. სოფელში არის 
ეკლესია – ლაფსყალდს თრიგლეზერ („ლაბ-
სყალდის მთავარანგელოზი“. არის რამდენიმე 
ადგილას ნასახლარი. ლა-ფსყ-ალდ <– ლა-ბსყ-
ალდ (?) „სამარწყვე“ (პატარა! ) ბსყ „მარწყვი“ 
(…) შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ. 1969. 

ლაფსყალდ (იხ. ლაბსყალდ). 
ლაფსყი – ტყე (მესტია, თოთელეში), ს. თოთელეშ-

ის სამხ-აღმ., ტყე გჷნწშრის აღმ. ვერხვნარ-
მუხნარია უფრო, შერეულიც. სამარწყვე 
ამჟამად არაა, შეიძლება იყოო. დუშა შარდენის 
ასული ჭკადუა, 46 წ. 1970. 

ლაფსყლდ – ყანა (მესტია, წვირმი), ს. წვირმის 
ჩრდ-დასავლ. ლამულდის უბანშია. მარწყვი 
იპოვებაო. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ. 
1971. 

ლაფუზლ – საძოვარი (ლემზაგორი), ს. ლემზა-
გორში, ტყეშია მოლი, წიწვნარ-წიფლნარში 
საზიაროა ს. ხერიასთან. ფინზ. 

ლაფუზრ – ტყე (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის გაღმა, 
ლაშხურის მარცხენა მხარე. შენაკადი ტყით.  

ლაფულ – საძოვარი (მესტია, ქართვანი), ს. 
ქართვანის ჩრდ-აღმ., სამანქანო გზის (ნაჭკორ 
შუკს) ზემოთ, ტყე ლერეხას ზემოთ, მის 
ზემოთ გორაა. კარგი ხეხილიანია. იცის ქარი. 
(ლაბიქ + ულ(დ) –> ლაბქულ(დ) –> 
ლაბფულ(დ) –> ლაფულ ?). გრამიტონ პავლეს 
ძე გაბულდანი, 47 წ. 1969. 

ლაფურ (2) – სათიბ-საძოვარი (ნესგუნი, შყალერი), 
ფუშყვერის მარცხენა მხარეზე. მოთიბვის 
შემდეგ ჩამოჰყავთ საქონელი, როგორც 
ყუათიანი საძოვარი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ. 1972. 

ლაფურალ – სათიბი (მესტია, მაგარდელი), ს. 
მაგარდელის სამხ., სათიბ აფქნის ზემოთ. 
ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 1969. 

ლაფუშნი – სათიბები (მესტია, ფხოტრერი), 
ფხოტრ ზაგრს დასავლ. სათიბ ღეშგმრს 
მოსდევს დასავლ. მხრიდან. ლა-ფუშ-შნი ? 
(ლაფუშ საკუთარი სახელი, ამჟამად არააო ?). 
ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ. 1969. 

ლაფქულიაჲ – საძოვარი (ლენტეხი), ს. მახაშში. რ. 
მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაფშდლ – გზა (მესტია). ირინე მელიქიშვილი, 
1961. 

ლაფცხენილ – ყანა, სათიბი (მესტია, ჭელირი), ს. 
ჭელირის აღმ., მდ. დაჴშრის მარცხნივ. ლა-
ფცხენ-ილ (ფაცხ ?). აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ. 1969. 

ლაფცხლდ – საძოვარ-სათიბი (მესტია, დავბერი), 
ს. დავბერის სამხ. ენგურის მარცხენა 
კალთაზე. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ. 1971. 

ლაფცხნილ – საძოვარი (მესტია, ისკარი), მთა 
დეცილის სამხ., საძოვარ ლაღარს ქვემოთ. 
დამრეცი ადგილია, ტყიანი. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ. 1969. 

ლაფჴჷლდ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ფარი), ს. 
ფარის ჩრდ.-დასავლ., სამარხილო გზის ქვედა 
გვერდზე, ძაღლების მოსაკლავი და დასამარხი 
ადგილი (მთელი სოფლისა). იურა გურმაჩის 
ძე რეზესიძე, 24 წ. 1969. 

ლაფრცხ – კლდე (მესტია, ცალდაში), წანრჷლას 
ხეობის ბოლოში, ქედამდე, გზა გადის 
მყინვარებზე, ლაჴარცხ ლი. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანიი, 83 წ. 1971. 

ლაფრცხ – ბილიკი (ნესგუნი), ფუშყვერის მარ-
ცხენა კალთაზე, ცუდი ბილიკია. მთისკენ 
მიმავალი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ. 1972. 

ლაფლშ ზაგრ – ქედი (მესტია, ქართვანი), ს. 
ქართვანის ჩრდ., სამარხილო გზის ზემოთ, 
საძოვარ ლაფულის თავზე, ჩრდ-ით. 
გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ. 1969. 

ლაფშდელირ – სათიბი (მესტია, ხალდე), ს. 
ხალდეს ჩრდ-აღმ., მდ. ხალდე ჭალს 
მარჯვენა კალთაზე. ფოშდელ-ის მცენარე 
ხარობს ბლომად. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 
68 წ. 1971. 

ლაქართ – საძოვარი (მესტია, დაკარი), დაკრის 
ჩრდ-აღმ., ლმჷრჷლ-ის სამხ-აღმ. ამჟამად 
საძოვრადა გამოყენებული, ხილიცაა რამდენი-
მე ძირის ბალი, ვაშლი. დაფერდებული 
ადგილი. ადრე კომბოსტო ითესებოდაო, 
ძველი შემონაღობარია. ვალერიან სანდროს ძე 
ჭკადუა, 48 წ. 1970. 

ლაქართ (2) – სათიბი (ხევრა), საძოვარი (დაკარი), 
ჴერაშია, იყოფა ორად – ჟიბე და ჩუბე 
ლაქართად. ადრე ითესებოდაო კომბოსტო. ვ. 
მ. ჭკადუა, 30 წ. 1973. 

ლაქართობილ – სახნავი ადგილი (მესტია, ქედანი 
– ჭუბერი). ქედანისა და მდ. ჭუბრულას შუა. 
სახნავია კარტოფილი, ლობიო – ვაკე 
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ადგილია. დასახლება ქედანი. ვასიკო მუზას 
ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970. 

ლაქართობლირ – სახნავი (წანაში), მთა ედიშშია, 
საკარტოფილე ნაკვეთები. ნ. გ. ლიპარტელია-
ნი, 27 წ. 1974. 

ლაქართოფილ – სახნავი (მელე), ს. მელეშია, 
ლაფურში. ითესება ქართოფილ. 

ლაქართოფილრ – სათიბები (ლუჯი), ს. ლუჯის 
მთა უჟალში, უწინ კარტოფლი ითესებოდა.  

ლაქბია – ყანა, საძოვარი (ქაშვეთი), ფუშყვერსა და 
დასახლებას შორის. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ლაქთ[ ] ლა – სათიბი (ახალშენი), ახჷლშენის 
უბანში. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981. 

ლაქთალა (იხ. ლაქთლა). სათიბი (ახალშენი), ს. 
ახალშენშიას, ჩრდ-აღმ. ტყენარევი უწინ გარე-
ული ქათმები იცოდაო. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 
1974. 

ლაქლ კუდჲ – ტყე (მესტია, იფარი), ს. იფარის 
აღმ., ჰადიში ჭალის ხეობაშია, კარგი ტყეა – 
წიწვნარი. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ. 1971. 

ლაქნაშერა – ღელე (მესტია, ნაკი), მდ. ნაკრას მარ-
ჯვენა კალთის წყალი, მოედინება მწვერვალ 
შდავლერის ცალგმილიდან, წისქვილის წყლი-
სოდენა. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 
1969. 

ლაქნილ – ადგილი (მესტია, ლახამულა), ჩვ. 
ლახამულაშია, ღელესთან ტიბრასთან 
მოსაფარებელ ადგილას საბანაო ყოფილაო. 
(ეჩეჩუ ლჷმქანლხ სოფელ). ლაქნილ <– 
ლაქნილ (შდრ. ლაქნალ). გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ. 1969. 

ლაქორიშ – საცხოვრებელი, ყანა (ლენტეხი, 
ლევშერი), ს. ლეშერში, ტუბრას მარცხ. ქორ 
„სახლი“. ლეგრ „წისქვილი“. გ. ზ. ბაბ-
`ლუანი, 55 წ. 1978. 

ლაქოშპ – სათიბი (კაერი, ლემსია), ს. კაერისა და ს. 
ლემსიის მთაში. დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973. 

ლაქოშტჷრი – მთა (ლენტეხი, ხოფური), მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939. 

ლაქურიშ – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილის სამხ. 
ნახნავი არაა. მთისკენა გზაზე. (ქურა „ყამირი, 
მოუხნავი, დატოვებული, სახნავად უვარგისი 
ადგილი“). გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ. 1973. 

ლაქფაშრა (იხ. ლაქფაშჷრა). 
ლაქფაშჷრა – ღელე (მესტია, ლუჰა), მდ. ენგურის 

მარცხენა კალთაზე პატარა ღელე, გაგრძელება 

ლჩხნალდშ ტიბისა რიენამდე (ენგურამ-
დე), საძოვარ ლაბჯგილის აღმ. მის დასავლ. 
არის ლკნური, სადაც ადრე იჭერდნენ 
კვერნებს. იქვეა საძოვარი ქუფ (იხ.) „ლუხუწე 
ქუფშალ“. იშმაგ სორთმანის ძე დადეშქე-
ლიანი, 88 წ. 1969. 

ლაქფილრ – ბილიკი (მესტია, ჟიბიანი), ს. 
ჟიბიანის ჩრდ-აღმ. მდ. ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე. გზა, სადაც ზურგით მოჰქონდათ 
თივა ადრე. ქაფ `ტვირთი~. სოსო სემლარის ძე 
ნიჟარაძე, 19 წ. 1971. 

ლაქფირ – სათიბი (მესტია), ს. ზეგანის ლეჟ უბნის 
სამხ-აღმ. თივის გასაზიდი ზურგით. დაგრო-
ვილი თივა გააქვთ სამარხილემდე ზურგით. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971. 

ლაქფირ (2) – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ლახირი, 
ზეგანი), ს. ლახირის ჩრდ-აღმ., ღელე ჴრშის 
მარცხენა კალთაზე. კალრის ქვემოთ. 
მადონა ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ. 1971. 

ლაქშოლ – საცხოვრებელი (მელე), ს. მელეში. 
სახნავებიცაა. ვაკე ადგილია. 1 მეტრზე – 
ქვიშაა. ქშ < ლა-ქიშ-ოლ.  

ლაქჩლ – ტყე (ნაცული), ს. ნაცულში, შერეული, 
ფოთლოვანის სიჭარბით. 

ლაქჩლე ღელა – ღელე (ლენტეხი, ნაცული), ს. 
ნაცულის სამხ-დასავლ. მეთხშურის ზედა 
წელი.  

ლაქჷრთა – სათიბი (მესტია, უღვალი), ს. უღვალის 
აღმ., ღელე მალ ტიბრას აღმ. შემოკავებული 
სათიბია. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 
60 წ. 1969. 

ლაქჷრთი – ბაღი (მესტია), სოფლის აღმ. ქვედა 
ნაწილი – ჩრდ.-აღმ. ხე-ხილიანი ადგილია – 
ვაშლი, მსხალი (უფრო). ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ. 1969. 

ლაქჷრთი (3) – საძოვარი, ბაღი (მესტია, ქვ. ვედი, 
მაგარდელი იხ. სარგაშრე ლაქჷრთი). საცხ. 
ლლქერის დასავლ. შემოვაკებულია, ოდნავ 
დავაკებაზე. ბოსტნეულია. სამსონ როზანის ძე 
ჭკადუა, 74 წ. 1970. 

ლაქჷრთი (იხ. სარგაშრე ლაქჷრთი). 
ლაქჷრსლრ – სათიბი (მესტია, არცხელი), ს. 

არცხელის სამხ-დასავლ., მულხურას მარცხენა 
კალთაზე. ნახნავი არის, ფეტვი ეთესათო. ქირს 
„ოსპი“. (ქირსს ესერ ხქა;  მჷწხიჟი ქმლაშ, 
მაჴდ მიშგუ გეშ ლეს). ნოდარ ნიკოლოზის 
ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 

ლაქბშ – მდინარე (მესტია, ლეზგარა), მდ. 
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ლაღშურასა და ლაქბშის შესართავთან 
არის ტოპონიმი ტობ…გიორგი სათგერის ძე 
ქალდანი, 78 წ. 1969. 

ლაქბშიშ ტობ – ტბა (მესტია, ლეზგარა), ლა-
ღვშურასა და ლაქბშის ღელეების შესართავ-
თან წარმოიქმნება ტბა (ტობ). შესამოწმებელია 
! . გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ. 1969. 

ლაქენრ – ღელე (ლაჰილი), ს. ლაჰილის სამხ. 
მთისკენა გზაზე, სანიავებელი ადგილია, 
სერივით რელიეფურად. (ლიქენე „განიავე-
ბა-გაგრილება“). გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ. 1973. 

ლაქნირილ – გზა (მესტია, ციცხვარი), ს. 
ციცხვარიდან მთა შგენაშისკენა გზაზეა, 
კლდეზე, ფერდობზე რაღაც მაგვარი სუნი 
უდის. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ. 1970. 

ლაქრილ (2) – საძოვარი (მესტია, ფარი, 
ღეშდერი), მდ. ლალქერი ჭალს მარჯვენა 
კალთაზე, სათიბ ჭიბრილის ზემოთ, (ქურა 
დგი ლი). იურა გურმაჩის ძე რე პატარა 
სახლებს დგამდნენო – ქვის ან თიხის, მათი 
სათამაშო იყოო. ლაქრილ `სამოსახლო~ (?). 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ. 1969. 

ლაქსულდ – საძოვარი, თხილნარი (ლემსია), 
ლემსიის ჩრდ. ქმე ლახვის მიმართულებით, 
ძველ გზაზე. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 
წ. 1972. 

ლაქშრი შუკ – გზა (მესტია), გზა ლაღამის 
ღელემდე მთის მიმართულებით. ქვიშიანია. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ. 1973. 

ლაქციაშ – ტყე (ლენტეხი, მამი), მამის ჩრდ-
დასავლ. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ. 1978. 

ლაქ ნაკრიელ – (იხ. ლექ ნაკრილ).  
ლაქ ფყ – უბანი (მესტია, მურყმელი), ს. 

მურყმელის ქვემო უბანი. ნაპო დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 26 წ. 1971. 

ლაღîლი – ყანები (ბულეში), ს. ბულეშში. ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ. 1978. 

ლაღîლ ღელა – ღელე (ბულეში), ს. ბულეშში. ჟ. ა. 
მუკბანიანი 41 წ. 1978. 

ლაღîლ ცხეკ[ ] რ – ტყე (ბულეში), ს. ბულეშში, 
ფოთლოვანი. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978. 

ლაღîლდ – სათიბი (ბულეშ), ს. ბულეშში, ტყეში. 
ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978. 

ლაღარ – სათიბი (მესტია), ს. თოთელეშის ჩრდ-
დასავლ. სათიბს შუაში ჩამოუდის წყალი, ღა-
რივითაა ქონდრიშის ქედსა და კიჩხჷლდშს 
შორის. დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ. 
1970. 

ლაღარ – სათიბი (მესტია), ს. ქურაშის ჩრდ-აღმ. 
ტყე რახ-ის ზემოთ ველრიშ ქედს იქით. `სა-
ღარ-ე~ – რელიეფის მიხედვით. ილარიონ 
კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ. 1969. 

ლაღარ – საძოვრები (მთაში) (მესტია), საძოვარ 
ლსნყილს აკრავს დასავლ. მთა დეცილის 
სამხ. `საღარე~. ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ. 
1969. 

ლაღარ – ყანა (მესტია, ლეზგარა), ს. ლეზგარას 
ქვემოთ, საშიშ ზაგრს ჩრდ.-დასავლ. `საღა-
რე~. თინა მჷკას ასული ქალდანი, 22 წ. 1969. 

ლაღარ (5) – გზა, ტყე (მესტია, ფალედი), ყანა 
(ლეზგარა), საძოვარი (ისკარი), სათიბი 
(ქურაში, თოთელეში), გზა ს. ფალედიდან ს. 
კიჩხჷლდშ-ამდე, წიწვიანი ტყის მასივი, 
გორაზე (ქედზე) გადასასვლელია (ღრ ხარ 
გორგქა). მდ. ღეშდრჷლას მარჯვენა კალთაზე. 
დანიელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ. 1969. 

ლაღარულ – სათიბი (ახალშენი), ახჷლშენის 
უბანშია, ღელე ლაღარული ღჷლა-ს მარცხ. 
იყოფა ჟიბე და ჩუბე ლაღარულ=ად. ა. ქ. 
ნემსაძე, 52 წ. 1981. 

ლაღარული ღელა – ღელე (ახალშენი), მდ. აშხა-
შურის შენაკადი. სათიბ ლაღარულთან მოე-
დინება, ღარებისებური რელიეფით, ოღრო-
ჩოღრო. ადრე ტყე იყოო. სადაც ღარებს 
აკეთებდნენო. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974. 

ლაღარშ – სახნავი (ლენტეხი, გვიმბრალა), მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939. 

ლაღარშ კოჯ – კლდე (ლენტეხი, გვიმბრალა), მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939. 

ლაღარშ – სოფლის (ლენტეხი, რცხმელური), 
რცხმელურში შემავალი სოფელი, ლაშხირისა 
და ლაღარვაში ღელას შორის. ღარივით 
მდებარეობით. გერონტი ბესის ძე ქურასბე-
დიანი, 52 წ. 1976. 

ლაღარში დაბრ – ყანები (ლენტეხი, ლაღარვა-
ში), ს. ლაღარვაშში, დაუნაწევრებელი ყანები. 
გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ლაღარში კოჯრ – კლდე (ლენტეხი, ლაღარვა-
ში), ს. ლაღარვაშის თავზე. გ. ბ. ქურასბედიანი, 
1976. 

ლაღარში ღელა – ღელე (ლენტეხი, ლაღარვაში), 
მდ. ცხენისწყლის (/ /  ლაშხირის) მარცხენა 
შენაკადი, ლაღარვაშ-ს ჩამოუდის. გერონტი ბ-
ძე ქურასბედიანი, 52 წ. 1976. 
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ლაღარში შუკ – გზის (ლენტეხი, ლაღარვაში), 
ს. ლაღარვაშისკენა გზა. გ. ბ. ქურასბედიანი, 
1976. 

ლაღეარ – სათიბები (ლენტეხი, სასაში), ს. სასაშის 
სამხ-დასავლ. ალპური ზონა. ღე ბლომადაა. ღე 
`დუცი~. მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974. 

ლაღეიარი – საბალახო (ლენტეხი, ყვედრეში), მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, თბ., 1939. 

ლაღეჲ ლრა – სათიბი (მელე), ს. მელესია 
ლაფუჩის მთისკენ. ღეჲ `დუცი~ ჩანს. 

ლაღეჲარ – საზაფხულო მთა (ლენტეხი, დურაში), 
ს. დურაშისა და საყდარს ღეჲ ითხი. კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

ლაღეჲარ (2) – საბალახო (ლენტეხი, მახაში, დურაშ 
– საყდარი), ს. მახაშში, ჩანს ღეჲ. რ. მ. ჭელიძე, 
1976. 

ლაღეჲრ – სათიბი (ლენტეხი, კახურა), ლასკადუ-
რას ხეობაში, გოლდაშშია, ღეჲ ჩანს. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974. 

ლაღეჲრ (2) – სათიბი (ყარიში, კახურა), მთა 
ლაბრაჴისა და მთა შის გამყოფი სათიბი. ღეი 
ჩანს. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ. 1974. 

ლაღეშგა ლრა – სათიბი (მესტია, ხალდე), ს. 
ჴალდეს სამხ-დასავლ. მდ. ჴალდეე ჭალს 
მარცხენა კალთა. `საცილობელი სათიბი~. 
ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 1971. 

ლაღეშგალ დბი საყდრ – ნაეკლესიარი (ზესხო), ს. 
ზესხოში. 

ლაღეშგალრ – საძოვარი (მესტია, ისკარი), 
საძოვარ ტყაბრსა და სათიბ ტასლერს შორის. 
ლაღეშგალრ `სართმეველა~ (?). ფუჩე ფუჩეს 
ძე გერლიანი, 87 წ. 1969. 

ლაღეშგლ დბ – ყანები (ზესხო), ს. ზესხოში. 
საცილობელი ყოფილა. 

ლაღეხ ლრა – საძოვრები (ცანა), ს. ცანას ჩრდ. მდ. 
ცხენისწყლის მარჯვნივ. ღეხ („დუცი“) არის.  

ლაღეხ ლრჲ ნაკ – საძოვრები (ცანა), ს. ცანის ჩრდ. 
ცხენისწყლის მარჯვენა დავაკებაა. 

ლაღერ – სათიბ-საძოვრები (ლენტეხი, ხელედი), 
ხელედშია, ღეჲ ჩანს. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ. 1976. 

ლაღვბა დაბ – ყანა (ლენტეხი, მამი), ს. მამშია, ღებ 
მჷრეს ხოგანდახ. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978. 

ლაღიარ – სათიბები, ს. მუწვდის მთა, ღეჲ ჩანს. გ. 
დ. ხაბულიანი, 36 წ. 1978. 

ლაღიარ (2) – სათიბი (სასაში, მუწვდი), ს. სასაშის 
სათიბი მთა. ღეი იცის. 

ლაღიარი – სათიბი (ლენტეხი, მამი), ალპურ 
ზონაში, მამის ჩრდ. ღეჲ ჩანს. ი. ნ. ჯამბურიძე, 
59 წ. 1978. 

ლაღირ – სათიბი (ლენტეხი, ლევშერი), მთა 
ლევშერისა. ღეჲ ხარობს. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 
1978. 

ლაღირ – სათიბები (ჭველიერი), ჭველიერის 
მთაში. `ღეი~ იცის. იყოფა:  ჟიბე და ჩუბე 
ლაღირ-ად. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ. 1974. 

ლაღმი ლასფლარ – სასაფლაო (ლაღამი), ს. 
ლაღამის შუაშია სოფლის სასაფლაო. გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ. 1972. 

ლაღმი ტიბ – ხევი (ლაღამი), ღელეა წისქვილის 
წყლის ოდენაა. მოედინება სათიბ 
ირღულიდან (ლექ ლახ-შია). გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ. 1972. 

ლაღნუარ (იხ. ლაღნუარ).  
ლაღობ – ბაღი (ფაყი), მიქელშერის დასახლებაშია, 

ფუტკარი ჰყოლიათ. ბ. შ. ბენდელიანი, 27 წ. 
1974. 

ლაღობრლი – სათიბი (წანაში), ს. წანაშშია, 
იფხალდის მხარეში, შემოკავებულია. ნ. გ. 
ასული ლიპარტელიანი, 27 წ. 1974. 

ლაღობულლ – საძოვარი (კახურა), ს. კახურას 
ჩრდ-დასავლ. საძოვარ ლავარხვში. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974.  

ლაღობულრ – ყანების (ლენტეხი, რცხმელური), 
ლაშხირის მარჯვენა სკები ჰყავდათო უწინ. ვ. 
ა. ლიპატრელიანი, 1976. 

ლაღოღირ – საძოვარი (მესტია, ბაგვდანარი), ს. 
ბაგვდანარი, ზუნგირის ქვემოთ, ფერდობი 
ადგილია, ბუჩქის მაგვარი ტყით. ივანე ვამანას 
ძე კვიციანი, 81 წ. 1969. 

ლაღრა – ტყე, საძოვარი (მესტია, ჟაბეში), მდ. 
წანერჷლას მარჯვენა სანაპიროზე, ღაებით 
ყოფილა მდინარიდან წყალი გამოყვანილი 
სათიბებში. `საღარე~. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ. 1971. 

ლაღრალ – საძოვარი (მესტია, ეცერი), კლდე 
მურყმერის ქვემოთ, ს. ეცერის ჩრდ-ით. ადრე 
სათიბიც იყო. ნაკარვებიცაა ფერმის. შეიძლება, 
მუშაობის დროს მღეროდნენო. აკაკი სორეხის 
ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969.  

ლაღრალ (იხ. ლაღრალშ ნაკ) (2) – სათიბ-საძოვარ-
სახნავი (დაკარი, ეცერი), დგას ეკლესია 1970. 

ლაღრალშ ზაგრ – ქედი (მესტია, ხაიში), ზეგადი 
გადაჭიმული კჷლთხი (1794,4) მწვერვალიდან 
ენგურამდე, ს. ტობარის პიდაპირ. მარცხენა 
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მხარეს ორმელეთის ხეობაა. განლაგებულია 
მასზე მწვერვალები კჷლთხი – 1794,4, ქანშ 
თხიმ – 1834,9, ლცხნირ – 1568,2. სამსონ 
გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ. 1970. 

ლაღრალშ ზენ (იხ. ლაღრალშ ნაკ – ხაიში). 
ლაღრალშ თრგლეზერ – საყდარი (მესტია, 

დაკარი), ლაღრალშ ზენისა და ჩუბე ნაკ-ს 
შუა, ლამაზ ნაძვნარში ვაკე ადგილია, სადაც 
აუგია გაუ დკს ძე ჭკადუას დაახლ. 80 წლის 
წინ. შიგ მრავალი ხატი და ხუცური წიგნებიც, 
მათ შორის ორი კარგად შემონახული. სამსონ 
გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ. 1970. 

ლაღრალშ ნაკ – ყანების, სათიბების (მესტია), ს. 
ხაიშის ჩრდ.-დასავლ. მდ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე ზემოთ, ლაღრალშ ზაგრის ქვემოთ. 
ტყეში ჩაფლული, შუაში ვაკე ადგილია, დგას 
სახლებიც ხის, არის სამხ.-აღმ. ლაღრალშ 
თრგლეზერ. ფართობით დაახლ. 5 ჰა. მსხა-
ლი, ვაშლი, ბალი, ტყემალი. ირგვლივ წიწვ-
ნარი ტყეა. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ. 1970.  

ლაღრალშ ნაკ (2) – სათიბ-საძოვარი (მთაში) 
(მესტია, ბარში ხაიში), მთა ბაჴ-ის სამხ.-აღმ. 
დგას კარვები, ვაკე ადგილია. `სამღერალი 
ვაკე~. ბაჯუ პირიბეს ძე გერლიანი,  
27 წ. 1969. 

ლაღრალშ ტიბ – ხეობა (მესტია, ხაიში), 
ლაღრალიდან მოედინება წყალი, უერთდება 
მდ. ენგურს მარჯვენა მხრიდან. სამსონ გაუს 
ძე ჭკადუა, 73 წ. 1970. 

ლაღრალშ ქან – ხრამი (მესტია, ხაიში), 
ორმელეთის ტიბ-ის მარჯვენა მხარეზეა 
დიდი ხრამი, ჩამოსხლეტილი, კალთებზე 
წიწკნარია, ხრამი იწყება ლაღრალშ 
თხუმხენჩუ, აღწევს ორმელეთიშ ტიბს. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970.  

ლაღრშ ლიც – ღელე (მესტია, თოთელეში), ს. 
თოთელეშის დასავლ. მოედინება წყალი ს. 
ლახამულას გავლით. დუშა შარდენის ასული 
ჭკადუა, 46 წ. 1970. 

ლაღულდაშ – ღელე (ჟახუნდერი), ს. ჟაჴუნდერში. 
ლაღულდრ – საძოვარი (მესტია, ჩვაბიანი), ს. 

ჩვაბიანის სამხ-აღმ., დასახლების ზემოთ, 
ფერდობი. ტიბრას მარჯვენა მხარეზე. 
არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 1971. 

ლაღუნ – საძოვარი (მესტია, დოლი, ჰებუდი), ს. 
დოლის ზემოთ, გობე ლაყრას ქვემოთ. 
შიშველია, ლანხრის ჩრდ., ლაღნშ სიკს 
აკრავს აღმ. მხრიდან. ლაღუნ `სახბორე~. ყჷრჷმ 

პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 1969. 
ლაღუნ – საძოვრები (მესტია), ს. ჰებუდის სამხ-

დასავლ., სათიბ ლზქარის ქვემოთ. სახბორეა 
ამჟამადაც. ლაღუნ (შრდ. ლაღნრი). ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ. 1969. 

ლაღუნარი – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური), 
ლატფარის საზღვარზე. ი. ნ. ჯამბურიძე, 55 წ. 
1978. 

ლაღუნრ – საძოვრები (ლენტეხი), ს. ჭველფის 
ჩრდ. მთაში. საჯოგეა ამჟამად. დ. ნ. ზურა-
ბიანი, 57 წ. 1978.  

ლაღუნრ – საძოვრები, ს. ლუჯის მთა გორვაშში. 
ალპური ზონაა. 

ლაღუნრ (4) – სათიბი (ჩიხარეში, ნაცული), 
საძოვარი (ლუჯი, ჭველფი), ს. ნაცულში. ღუნ 
„ხბო“.   

ლაღუნრ (იხ. ლაღნუარ) – სათიბები, ს. 
ჩიხარეშის უბან ახალშენში. ნამოსახლარე-
ბიცაა. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 1981. 

ლაღუნრ – საძოვარი (მაცხვარიში), ლჰლა 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზე. სახბორე იქნებო-
და. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 . 1973. 

ლაღუნრი – საძოვარი მთა, ს. ხაჩეშის საზაფხუ-
ლო საძოვარი. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ. 1974. 

ლაღუნრი – საძოვარი, მდ. მანანაურის მარჯვენა 
კალთაზე, სკორბშის მთაზე. ი. დ. ლიპარტე-
ლიანი 73 წ. 1974. 

ლაღუნრი – საძოვარი, მთა დაბიერშია. უფრო 
სახბორეა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974. 

ლაღუნრი (4) – სათიბები (ლაღამი), საძოვარი 
(მანანაური, კახურა, ხაჩეში). დ. ს. გვარლიანი, 
27 წ. 1972. 

ლაღუნრი ზუგ – გორაკი (ლეხთაგი), მესტიის 
სამხ-დასავლ. სამანქანო გზის ქვემოთ. 
ტყემლნარი გორაკია. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ. 1972. 

ლაღუნრილ – სათიბი (ლაღამი), დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ. 1972. 

ლაღუნრ – სათიბ-საძოვრები (მესტია, ჟაბეში), 
მდ. ტიბერჷლას მარცხენა კალთაზეა, ალპურ 
ზონაში მოვაკო ადგილია, სადგომები არაა, 
ჩანს, ადრე სახბორე იყო. „ანდა“ ბქვ.-ში 
„მწყემსი“ ბზ-ში (მლხ-ში) – „მჷლდეღ“. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971.   

ლაღუნრი – საძოვარი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
დასახლების ზემოთ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ. 1973. 

ლაღუნრილ – საძოვარი (მესტია, ჩაჟაში), მდ. 
ქვიშირის მარჯვენა მხარეზე, ფერმის ჩრდ-
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დასავლ. ამჟამად განსაკუთრებით არაა 
გამოყენებული ხბოებისთვის, ძველად – კი. 
ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ. 1971. 

ლაღჷრმკ – სათიბები (მაცხვარიში), ლჰლა 
ჭალჲს მარჯვენა კალთაზე, ვაკე ადგილია. 
გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 3 წ. 1973. 

ლაღმ – სოფელი (მესტია), დაბა მესტიაში შემა-
ვალი სოფელია აღმ-ით, დაახლ. 1,5 კმ-ია 
დაშორებული სეტიდან. დგას მაცხრი 
საყდრ – ? კოშკი ცხოვრობენ:  გვარლიანები, 
ბარლიანები, ხოჯელანები, ფალიანები, რა-
ტიანები, ხერგიანები. გ. ი. ფალიანი, 38 წ. 1972. 

ლაღრ – საძოვრები (მესტია), ს. კიჩხჷლდშის 
სამხ., სათიბ ქონდრიშის თავზე, ს. კიჩხჷლ-
დშიდან ფალედისკენა გზაზე. თოთელეშის 
ჩრდ. (ჟიბე ნენწელს ქალებჴიდ – ეჩეჩუ ლაღაე 
ხარ ჩიხენ, მტყფილრ ლიხ, მეზი ვერ ლი). 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969. 

ლაღრ (2) – ყანა (მესტია, სვიფი – იხ. ლაღარ), 
საძოვარი (კიჩხულდაში), ს. სიფის ჩრდ.-აღმ., 
ენგურისკენ. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 
წ. 1969. 

ლაღრჭუნა – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა, წყალი 
გადის ზიგზგად, ღელე ჩამოუდის შუაში. 
(ღრჭუნ `კლაკნილი~). გ. ე. ნანსყანი, 7 წ. 1973. 

ლაღ – საძოვარი (მესტია, იხ. ლაღრ), ც. 
ცალდაშის დასახლ. ზემოთ, სამხ. ჭიჭიკო 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971. 

ლაღ ბულდშ – საძოვრები (მესტია, ლეჰა), 
სამანქანო გზის ქვემოთ, საძოვარ ნენჩარას 
ჩრდ. მოფერდო ადგილია, ხილნარიც. აქა-იქ 
ვაკე (ნაკჷლდრ) ადგილებია. სკის ნადგომიაო 
(ღობრე ნაგემ ლი). ვასილ თოსდანის ძე 
ცალანი, 44 წ. 1969. 

ლაღასკაცრი – კლდე, ტყე (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერშია, გამოქვაბულიცაა. გ. ნ. ზურაბია-
ნი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ლაღაშ – საძოვარი (მესტია, ტვიბერი), საძოვარი 
თეთელის ქვემოთ. ლაღაშ `საჯიხვე~. მჷკა 
ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ. 1969. 

ლაღაშ კოჯ – კლდე (მესტია, ჟაბეში), მდ. 
ტიბერჷლას მარცხენა კალთის კლდე, ალაგ-
ალაგ საბალახოცაა, რომელსაც ეტანებიან 
ჯიხვები. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 4 წ. 971. 

ლაღაშილარ – საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური), 
მთაშია, ღვაშის სანადირო ადგილებია, 
კლდეებიცაა ახლო-მახლო. ა. ა. ზურაბიანი, 20 
წ. 1978. 

ლაღაშლარ – კლდეები (მუწვდი), ს. მუწვდის 
ჩრდ-აღმ. ღაშ `ჯიხვი~. გ. დ. ხაბულიანი, 36 
წ. 1978. 

ლაღლიში ღრ – ღელე, სათიბი (მესტია, ხალ-
დე), ს. ჴალდეს ჩრდ-აღმ., მდ. ჴალდე ჭალს 
მარჯვენა კალთა. პატარა წყალი მოედინება. 
ზურა აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 1971. 

ლაღლნ – ყანა (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, 
ოდნავ დამრეცია. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973. 

ლაღმელა – დასასვენებელი ადგილი მთის გზაზე 
(ნესგუნი), ფუშყვერის მარცხენა და 
ნაწილობრივ მარჯვენა მხარეც. გზა მარცხენა 
მხარეზე ადის, ფოთლოვანი ტყეა. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი,36 წ. 1972. 

ლაღმელა – დასახლება, ს. ჩიხარეშში შემავალი 
უბნების საერთო სახელწოდებაა. გადმოცე-
მით:  ღუმელი-დანო.  

ლაღმელა (3) – სათიბი (მესტია, იელი), უბანი 
(ჩიხარეში), შესასვლელი (ნესგუნი), იელის 
დასახლების სამხ-დასავლ. შერეული ტყით. რ. 
ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 1972. 

ლაღმელი – საძოვარი (ლენტეხი, მამი), ს. მამის 
ჩრდ-აღმ. კირის სატეხი ყოფილა. ბ. გ. 
ბაბლუანი 73 წ. 1978. 

ლაღმელ შუკ – გზა (ლენტეხი, მამი), ს. მამის 
ჩრდ-ით, საძოვრებისკენა. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 
1978. 

ლაღნარი – მთა (მესტია, ფარი). ვახტანგ ჟემუზას 
ძე ნარსავიძე, 1965. 

ლაღნუარ – სათიბი (ახალშენი), ს. ახალშენშია, 
ადრე სახბორე იყოო, ხბოების საძოვარი 
მთელი სოფლისა. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974. 

ლაღნურ – საძოვარ-სათიბი (ხერია, ჩუკული), ს. 
ხერიაში.  

ლაღნურ (2) – სათიბ-საძოვარი (ლენტეხი, 
ჩუკული, ხერია), ს. ჩუკულის ერთ-ერთ 
უბანში, ლეკუმბასტში. სახბორე-საძოვარი. ზ. 
ს. გულბიანი, 22 წ. 1976. 

ლაღნური – ყანები, საბალახო (ჭველიერი), 
ქვემო ჭველიერშია, საბალახოცაა და 
სახნავებიც. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ. 1974. 

ლაღნრი – გზის მიდამოები, საძოვარი (მესტია), 
ს. ცალერიდან აღმ. მდ. მალშისკენა გზა 
სახბორე;  სამხ. კლდეა (ღუნრს ლჷმგენნ-

ნელიხ). მიხეილ ზოსიმეს ძე გვარმიანი, 30 წ. 
1969. 

ლაღნრი – საძოვარი (მესტია), მდ. კასლედჷრას 
ხეობის მარჯვენა კალთაზე, მთაში, მჷჰრის 
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ჩრდ-დასავლ., გზის ჩასაკეტია, მიღმა ხბორე-
ბის საძოვარია. კარლო თეიმურაზის ძე 
ჭკადუა, 35 წ. 1970. 

ლაღნრი – საძოვარი, მდ. ჭალჲს მარჯვენა 
კალთაზე, მთაა, მეგრელებს მოჰყავდათო. 
ძველად ჰქონიათო სახბორედ. ა. ბ. გურჩიანი, 
65 წ. 1973. 

ლაღნრი (5) – ყანა (მესტია, იდლიანი), საძოვარი 
(ზმ. წირმინდი, უსგვირი, ცალერი), ხ. 
ლბჭიდნი (გვალდერი), ს. იდლიანშია, 
ტობშ ნაკის ჩრდ-აღმ., ნენჴერილაშ (ყანა) 
გაგრძელებაა, სამი მხრიდან წიწვნარია. ადრე 
შეიძლება სახბორე იყო. ჩავარდნილი 
ადგილია. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ. 1970. 

ლაღნრი (იხ. ლჭბიდნი – გვალდერი). 
ლაღნრი ნაკ – სათიბი (მესტია, დავბერი), ს. 

დავბერის სამხ. ენგურის მარცხენა კალთაზე, 
ლატფარის გადასასვლელის ჩრდ. ვაკეა. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ. 1971. 

ლაღნრი ღარრ – საძოვარი (მესტია, ზ. ვედი), 
მთა ჯიქურსა და ყოლბაიას შორის. 3 მშრ. 
ღარია. თიბავენ ზოგჯერ. არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ. 1969. 

ლაღნრი ღარშ ლიც – ღელე (ზ. ვედი), 
საზაფხულო საძოვარი მთა განდრას მარცხ. 
მხარეზე ჩამოუდის მდინარე, უერთდება მდ. 
გვანდრაში წყარი-ს მარცხნიდან. ჭორომებია-
ნია და იცის ადიდება. შალვა ბაკუს ძე 
გოგილავა, 34 წ. 1970. 

ლაღნრი ღრ – საძოვარი, ღელე (ზ. ვედი), 
საძოვარი მთა, რომელსაც სვანები `ლაღნრი 
ღრს~ უწოდებენ, მოედინება წყალი, მდ. 
გვანდრაშ წყარის მარცხენა შენაკადი. მისი 
სათავის ჩრდ.-დასავლ. მეგრ. საძოვარი ნაკა-ა. 
შალვა ბაკუს ძე გოგილავა, 34 წ. 1970. 

ლაღნშ სიკ – ქედი (მესტია, ლანხვრი), ს. 
ლანხრიდან იწყება ჩრდ.(-აღმ.). არის ნაელე-
სიარი ჯგჷრგ ლაღნშ. `სახბორე გორა~. 
აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ. 1969. 

ლაღრნილ (იხ. ლაღრნლ) – სათიბი (ხეშკი-
ლი), ს. ხეშკილშია, ნასახლარია, არის 
ნაკოშკარი – ლაღრნლ მურყამ, ფერდო-
ბია, წყლები ამჟამად არაა. ლ. მ. ფილფანი, 74 
წ. 973. 

ლაღრნლ – საძოვარი (ჰეშკილი), ჰეშკილშია. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ლაღრნლ მურყამ – კოშკი (ხეშკილი), ს. 
ხეშკილშია. სათიბ ლაღრნლ-ში, არის 

ნასახლარებიც. ფერდობია, წყლები ამჟამად 
არაა. მ. დ. ფილფანი, 87 წ. 1973. 

ლაღშურა – ღელე (მესტია, ტვიბერი), მდ. 
ქანდრ-ის ზედა მარცხენა ტოტი, შენაკადი. 
`საჯიხვეური~ (?). გიორგი სათგერის ძე 
ქალდანი, 78 წ. 1969. 

ლაღშჷლარე ტიბ – ხევი (მესტია, ზეგანი), ს. 
ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 
შენაკადი. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ. 1971. 

ლაღშჷლრ – სათიბი (მესტია, ზეგანი), ს. 
ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 
კალთაზე. შიშველი ადგილია, მის ზემოთ 
სანადირო ადგილებია. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ. 1971. 

ლაღშ – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში. 
ტყეშია. მოლივითთა, ადრე სახნავი ყოფილა. 

ლაღრ – საძოვრები (მესტია, ცალდაში, 
ჩვაბიანი), მთა ზაგარისკენა გზის გაყოლებით 
საძოვარი, საძოვარ ლაჭურიელის ზემოთ. 
იცის ღვარი, ღარია. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 
წ. 1971. 

ლაყარა – სათიბი (მესტია, ლაბსყალდი), ს. ლაბსყა-
ლდის აღმ., სათიბ გეგილდ-ის აღმოსავლე-
თით. არის ტყეც;  წიფელა, თხმელა, წიწვნარი 
არაა. ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ. 1969. 

ლაყარალდ – სათიბი (მესტია, ღეშდერი), ს. 
ღეშდერის ჩრდ-დასავლ., სათიბ მოლრის 
დასავლ. მოშორებით (ჩრდ-აღმ.) წიწვნარი ტყე 
აკრავს – საყავრე ხეები. (ამჟამადაც ყავარს 
ხდიან, ლაყარა დგი ლი). ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ. 1969. 

ლაყარი (ტყე (გულიდა), ს. გულიდ-შია, წიწვნარია 
უფრო. ყავარს ხდიან. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 
წ. 1974. 

ლაყარიჲ ნაკ – საბალახო (ნანარი), ს.. ნანარშია, 
საქონლის დროებითი სადგომი ნაძვნარ 
ტყეშია ვაკე. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974. 

ლაყარილ – ტყე (ლასკადურა), ლასკადურას 
ხეობაშია, წიწვნარიცაა. მ. გ. ლიპარტელიანი, 
31 წ. 1974. 

ლაყაროლ – საძოვარი (მესტია, დოლასვიფი), 
მესტიისკენა სამანქანო გზის ქვემოთ, მდ. 
დოლრას მარჯვენა მხარე. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969. 

ლაყარრ ნაკ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 

ლაყარ ტიბ – ღელე (გულიდა), ს. გულიდ-შია, 
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წყალი მოედინება, ირგვლივ წიწვნარია. 
ყავარს ხდიდნენ. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ. 
1974. 

ლაყლა – გზა (მესტია), საცალფეხო გზა ტყე ბჷგის 
ჩრდ. ლახამულამდე, ტყიანია. მარილის 
მომტანნი ჩამოუძახებდნენ მშველელს ღეშ-
დერელებს, დასაძახებელი ადგილის. ღეშდე-
რისკენ. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 
1969. 

ლაყლა (2) – ტყე, გორაკი (მესტია, ზაგარი), გზა 
(ფალედ-ღეშდერი), სოფლის სამხ.-აღმ., საძო-
ვარ ლექერრის ჩრდ-დასავლ. ტყე და 
გორაკი, საიდანაც `ხოჩა ლჰერალ ლი~. 
ლაყლა `საძახებელი~. გაიანე კამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ. 1969. 

ლაყლა ზაგრ – კლდე (უსგვირი), ჭალჲს 
მარცხენა კალთაზე, გორაკია, ხმა მოისმის 
სოფლამდე. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ. 1973. 

ლაყლიშ (იხ. ლაყლჲშირ). 
ლაყლიში ტუბრა – ღელე (მესტია, ჰადიში), ს. 

ჰადიშის დასავლეთით, ჰადიშჷრას მარჯვენა 
შენაკადი, ლაყლიში-ის ტყე-სათიბებს ჩამოუ-
დის. მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ. 
1971. 

ლაყლრიშ ზენ – საძოვარი, ბუჩქნარი (მესტია, 
ხაიში), ნაკჷლდსა და ნაკს (ყანებია) შუა. მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე. ვაკე ადგილია, 
ქვიანი, წიწვიანი ტყეცაა და ფოთლოვანი. 
საკმაოდ ლამაზი ადგილია. აღმ. მდ. ენგურის 
მარჯვენა პლატო, ფერდი, ჩრდ. ფოქშ ღრ და 
ლეჲრხელის (ჲრხლა) ფერდობი. ლაყლრიშ 
ზენ – ქვის ქვიჯები ყოფილა სვანური თოფე-
ბის წამლის დასანაყად. სახელიც აქედანო. 
ნატაშა ემუზას ასული ჭკადუა, 44 წ. 1970. 

ლაყლშ ფაფლჷდ – გორაკი (ხევრა), მთა თეკრაშ-
შია, ბორცვია, დასაძახებელი ადგილია, მაჴ-

ფინის ზემოთ. ფაფალ < ფარ-ფალ. ვ. მ. ჭკა-
დუა, 30 წ. 1973. 

ლაყლშირ – სათიბი, ტყე (მესტია, ჰადიში), ს. 
ჰადიშის დასავლ., ჰადიშჷრას მარჯვენა კალ-
თაზე. ტყე – თხილნარ-არყნარი. ადრე ყანა 
იყოო. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ. 
1971. 

ლაყმედიშ – სათიბი, ტყე (ლემსია), ლემსიიდან 
ქმე ლახში მიმავალ გზაზეა. შადურ ადილა-
რის ძე შუკვანი, 28 წ. 1972. 

ლაყმედში კთხ – გზა (ლემსია), ლემსიიდან ქმე 
ლახვში მიმავალ გზაზე, აღმართი ლაყმედის 

ტყესთან. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ. 
1972. 

ლაყრîლუდრ – ტყე (მესტია, ლაყვრი), ს. მურშკე-
ლის ჩრდ-აღმ., ტყე გოგლანდარის შუაში. ვაკე, 
შიშველი ადგილია, სადაც საქონელი რჩება 
ღამე. ლაყრა `საწოლი~. ისლამ გოჯის ძე 
გულბანი, 13 წ. 1971. 

ლაყრულ შუკრ – გზათგასაყარი (დ. მესტია, 
ლაღამი), ს. ლაღამის ჩრდ. მესტია ჭალჲს 
მარჯვენა მხარეზე, საძოვარ მთა ლექ 
ლახვში. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ. 1972. 

ლაყრულლ – სათიბი (ლენტეხი, მახაში), ს. 
მახაშშია, მაღლობია და გადასახედი, საქონ-
ლის დასაზვერავი ? რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაყრნდშ – საძოვარი, ტყე (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარცხენა მხარეზე. ფიჭვნარიცაა, ფოთლოვა-
ნიც. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 
1972. 

ლაყრშ ლიცილდ – წყარო (ხეშკილი), ს. ხეშ-
კილის სამხ. საძოვარ შიხრშია. ყავარის 
გამოსახდელი, ტოპონიმი არ ჩანს ლაყრშ 
ფორმით. მ. დ. ფილფანი, 87 წ. 1973. 

ლაყრლრ (იხ. ლაყრîლუდრ). 
ლაყსგუნი – საძოვარი, ტყე (მესტია, ეცერი), მდ. 

ჴჷნის აღმ., საძოვარ მჷშკდნის ჩრდ., წიფლ-
ნარი ტყით. ლასყგუნი `სასროლი~. (ოხყუსგ-

ნე როქ `ესროლაო~). აკაკი ნესტორის ძე 
ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 

ლაყსგუნირ – სათიბები (მესტია, ზ. კალა), სოფ-
ლის აღმ., სათიბებია. გიორგი კოსდას ძე 
მურღულიანი, 60 წ. 1969. 

ლაყსგუნიშ ლალდღრ – საძოვარი (ეცერი), აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 

ლაყულილარ – საძოვარი (მელე), ს. მელეს ჩრდ. 
მთა ჟიბე ლახვში. მაღლობზეა, გადასაძა-
ხებელი. 

ლაყუმბერ – სათიბი (მესტია, სვიფი – ეცერი), ს. 
ეცერშია, მდ. დაჴშრის მარცხენა მხარეზე. 
ხეობიდან ამაღლებულია, ზემოთ შიშველია 
(ტიბხენჟი ლყიბანალ ლი, ჟიქაქა შიშელ 
ლი). აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969. 

ლაყჷნსგალრ – სათიბი (მესტია, ქართვანი), 
სამანქანო გზის ზემოთ, გორა ლაფლშ 
ზაგრის ჩრდ. დავაკებულია, ადრე მწყემსების 
სარიკტაფელარი ყოფილაო. ყჷნსგ `რიკი~. 
გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ. 1969. 

ლაყჷნლდრ – გზა (მესტია), ირინე მელი-
ქიშვილი, 1961. 
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ლაყჷრჩა შუკ (იხ. ყრჩათეშ შუკ).  
ლაყრა – ტყე (მუწვდი), ს. მუწვდის ჩრდ-აღმ. 

ნაძვნარ-წიფლნარია, ყავარს ხდიან. ყრ 
ყავარი. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ. 1978. 

ლაყრა ზაგრ – სათიბები, ტყე, ზეგანი (ხეშკილი), 
ს. ხეშკილისა და იელის საზღვარი, წიწვნარია, 
საყავრე ხეები ბლომადაა. მ. დ. ფილფანი, 87 წ. 
1973. 

ლაყრა ლენზრ – ტყე (ლანჩვალი), მესტია ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ.  

ლაყრალ – სათიბი (სასაში), ს. სასაშის მთისკენ. 
ნაძვნარიცაა.  

ლაყრი ლენეზურა – წიწვნარი (ლენტეხი, 
რცხმელური), მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. IX, 1939.   

ლაყრ – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშია, აღმ. 
წიწვნარშია სახნავი, ყავარს ამჟამადაც ხდიან. 
თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ. 1974. 

ლაყრეულ – ტყე (ლასკადარი), დაბიერის მთის 
შესასვლელში, შერეული ტყეა. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ. 1974. 

ლაყბუდნ – ტყე (მესტია, ჟამუში), ს. ჟამუშის 
სამხ., მულხურას მარცხენა კალთის შერეული 
ტყე. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ. 
1971. 

ლაყბურა – ყანა (მესტია, ტვებიში), ს. ტებიშ-ში, 
სასაფლაო გზის ქვემოთ, ლაყერს მოსდევს 
სამხ. ადგილი ცუდი დასამუშავებელიაო, 
ცუდი სათოხნი. ადგილის თავისებურების 
გამო (?). მაშა სარდიონის ასული არღვლიანი, 
57 წ. 1969. 

ლაყბლა ნაკ – ტყე (მესტია, სოლი), ს. სოლის 
ჩრდ. ტყიანი ვაკე ადგილია. თუ რატომ ჰქვია, 
ამჟამად არ ახსოვთ. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972. 

ლაყბლდ – საძოვარი (ლენტეხი, ტვიბერი), ს. 
ტიბის მთის ზონაში. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ. 
1978. 

ლაყებრი ტობ – ტბა, საძოვრები (ჭველიერი), ს. 
ქვედა ჭველიერის საზაფხულო საძოვარ 
მთაში, ცხენისწყლის მარცხენა მხარეში. 
ფავრის ინდიკოს ძე მუკბანიანი, 27 წ. 1974. 

ლაყეიდაში – სახნავი (ლენტეხი, წიფლაკაკია), მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939. 

ლაყეიდაში (2) – წყარო, ყანა (ლენტეხი, 
წიფლაკაკია), მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. IX, 1939.  

ლაყელ შუკ – გზა (ლენტეხი, მახაში), მახაშშია, 
გზის გასაყარი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაყერ – სახნავი (მესტია, ტვებიში), ს. ტებიშის 
ბოლოს, სახნავ იდგანშ-ს ქვემოთ, სასაფლაო 
გზის მარცხენა მხარე. ყერ `ნეზვი~ (დედალი 
ღორი) ? მაშა სარდიონის ასული არღვლიანი, 
57 წ. 1969. 

ლაყილ – შუკარ – საძოვარი (ნაცული), ს. 
ნაცულში. გზების გასაყარ-შესაყარი.  

ლაყილ შუკ – სათიბები-საძოვარი (ჟახუნდერი, 
სასაში), ს. ჟაჴუნდერში, გზაჯვარედინი.  

ლაყილ შუკ – საძოვარი, ს. სასაშის მთაში, 
გზათა გასაყარი (ჟახუნდერისკენ, ლეკოსან-
დისკენა). 

ლაყრი – საცხოვრისი (მესტია, ფარი), ზაგრიშის 
ქედის ჩრდ-დასავლ., ცხოვრობს 1 ოჯახი, 
ხოსრრის აღმ. შედის ს. ფარში. ადრე 
მცხოვრებთა რაოდენობა მეტი ყოფილა 8 
ოჯახი, მაგრამ მეწყერს ჩაუტანია. 197 წ. 
აპრილში. მიშა რაჟდენის ძე ცალანი, 28 წ. 1969.  

ლაყრიაშრ – სათიბები (მესტია, თავრარი), ს. 
თავრარის ჩრდ-აღმ. ფრილდის ტყის ზემოთ. 
საქონელს უყვარს წოლა – სერივითაა, სანიავო 
და საჩრდილო. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ. 1969. 

ლაყრილდშ – სათიბი (მესტია, ნაკი), ნაკრას 
მარცხენა კალთაზე, სათიბ ლახულდრის 
ჩრდ-დასავლ. მხარე, ვაკე ადგილია, მოედი-
ნება წყალიც, სადაც ჩაღობავენ (ჩუ აჰლგიხ), 
რომ საქონელი არ შევიდეს სათიბებშიო, იქაა 
მარტო ჩასაკეტი საქონლისთვის (ეჩექა გარ ლი 
ჩუ ლაკლი – ლაყორა). ლაყრილდშ (<– 
ლაყორილდშ ?). ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 58 წ. 1969. 

ლაყრიშ შუკ – გზა (მესტია, ლაყვრი), ს. 
ლაყრის ქვემოთაა, ფარისკენაც, ღეშდერის-
კენაც და სხვა დასახლებულ პუნქტებთან. 
დამაკავშირებელი გზა. სვიმონ აზნაგეთის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ. 1969. 

ლაყსგლდ – საძოვარი (სიდიანარი), ს. 
სიდიანარის აღმ., ტყე გუჰლისა და ჰარეტს 
შუა. ყსგ მცენარეა, იჭმევა. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ. 1973. 

ლაყბალდშ – ტყე (მესტია, ხალდე), მდ. ჴალდე 
ჭალს მარცხენა კალთაზე, არყნარი ტყით, ს. 
ჴალდედან დაახლ. 2 კმ. ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68 წ. 1971. 

ლაყნცური – საკულტო (იელი), ენგურის 
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მარცხენა კალთაზეა, გზა მთა ლეშნიერისკენ. 
იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972. 

ლაშა[ ] არდან (2) – ტყე, კლდე (ლენტეხი, 
ბულეში), მდ. ჩოლშურას მარცხენა კალთაზეა. 
ცუდი სასიარულოა. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ. 
1974. 

ლაშალელ – ტყე-საძოვარი (მელე), ს. მელეში. 
მთის გზაზე.  

ლაშამბულა – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდ-შია – 
აღმ. შამბნარი ადგილია. თ. ბ. ქურასბედიანი, 
30 წ. 1974. 

ლაშამბულრიში ი გოლჲ ქაშან – ბილიკი (გული-
და), ს. გულიდშია. ჩრდ-აღმ. ლაშამბულა-
რიდან გოლჲში მიმავალი ბილიკი. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ. 1974. 

ლაშაარდან – საძოვარი, ბულეშის მთა – 
საძოვარი. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 1978.  

ლაშგალრ – საძოვარი (მესტია, ტვიბერი – 
ლეზგარა), მთა ლშერას ესაზღვრება სამხ.-
აღმ. კარგი საძოვარია. `საწველები~ (?). ლოლა 
მჷკას ასული ქალდანი, 24 წ. 1969. 

ლაშგრი ნაჴდ – გზა, ღელე (მესტია, ცალდაში), 
ს. ცალდაშის ჩდ., მულხურას მარჯვენა 
კალთის ფართო ღელეა, სადაც მოსულა ოსთა 
ჯარიო, სამტროდ, ხალხი წაუყვანიათ. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971. 

ლაშგრობშ კარ – (მესტია, ლეწფერი), ს. 
ლეწფერიშ ტიბლისგა, ს. ლეწფრერიდან 
დაახლ. 2 კმ. ტყეში ყოფილა კარავი, სადაც 
სოფელმა თავი შეაფარაო 1924 წელს ჯარს 
(რომელიც ამყარებდა ჩვენს წყობილებას, 
გასაბჭოების დროს). დაიმორჩილეს შემდეგ. 
იასონ სოზარის ძე სუბელიანი, 60 წ. 1970. 

ლაშდა – შურო (ლენტეხი, შგედი), ს. შგედშია, 
ლეხერგადან ჩამოსყრელი შურო. ქ. მ. გაბიანი, 
49 წ. 1976. 

ლაშდა ლბი – ტყე (ლენტეხი, შგედი), ს. შგედშია, 
ტყეშია ჭრილი, სხვაგან გზა არაა. ჟ. ს. ონიანი, 
34 წ. 1976. 

ლაშდბენირ – საძოვარი (მესტია, ბაგვდანარი), ს. 
გულში, საძოვარ ლალდღრს აღმოსავლ. 
გორას იქით, დაქანებული, ფერდობი ადგილი. 
შიშველი ადგილია, ალპური ზონის. მათი 
ახსნით:  ლაშდბენი (– ლჷშდბ) საქონლის 
გადასავარდნ ადგილს უწოდებენ – ქადკაფან. 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. 1969. 

ლაშდიღ შუკრ – გზა (ლეშუკვი), ს. 
ლეშუკვიდან (სამხ.). ჩამოსასვლელი გზა 

საყდარ ჯგჷრგამდე. ახლა სამარხილო გზაა. 
შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 1973. 

ლაშდღირ – სასაფლაო (მესტია, დიზი), ს. დჷსის 
სამხ-აღ,. გორაკია, მოვაკებული, 
გამოყენებულია სოფლის სასაფლაოდ. იესებ 
სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970. 

ლაშდღირ სიფ – სასაფლაო (მესტია, 
ფხოტრერი), ს. ფხოტრერის დასავლ. გორაზე 
არის სასაფლაო ს. ბარშელებისა (ბრშ), 
ამჟამად ფხოტრერს ეკუთვნის. `სასაფლაო~. 
ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ. 1969. 

ლაშდღრუ – ყანა (მესტია, იელი), ასკარდის 
უბანშია, არ იციან, რატომ დაერქვა 
კარტოფილს არ ინახავენ, არც სასაფლაოს 
კვალი ჩანს. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. 1972. 

ლაშედოლ – სათიბი (მესტია, ფარი), მდ. 
ლალქერი ჭალ-ს მარცხენა კალთაზე, 
საძოვარ ნანწბრის ჩრდ-დასავლ. ვერხვნარი 
ადგილია (ჟი ახქიცე, ეჯღჲ ჟი ანღრი). იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ. 1969. 

ლაშთხაშურა – ღელე (ბავარი), მდ. ლაშხირის 
მარჯვენა შენაკადი. მოედინება ბაალშ-ის 
მთიდან. თხილნარია და თხმელნარი 
მეტწილად, იქვეა სათიბები ლაშთხშ. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ. 1974.  

ლაშთხაშურჲ ღელა – ღელე (ლენტეხი, ქვ. ბავარი), 
ს. ქვედა ბავარში, ლაშთხაშიდან მოედინება. 
ლაშხირის მარჯვენა შენაკადი. შ. ი. 
ბენდელიანი, 40 წ. კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ. 1976. 

ლაშთხერილ – ტყე (მესტია, ქვ. ლუჰა), ს. ჩ. ლჷჰას 
ჩრდ. სამანქანო გზის ზემოთ, ტყე ჩაჴრის 
აღმ. მუხნარ-ნაძვნარი. ხის ჩამოსაყრელია – 
შურო. შდუხორ `მეგრე მეგემ ქორშიაქ~. 
სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ. 1969. 

ლაშთხორლარ – საძოვრები (ლენტეხი, სასაში), 
სასაშის სამხ. ნაძვნარია, თხილნარ-წიფლნარი. 
იყოფა ლეჟშ და ლექშ, გაყოფილია ტყით. მ. 
ვ. ონიანი, 41 წ. 1974. 

ლაშთხშ – სათიბები (ლენტეხი, ქვ. ბავარი), ს. 
ქვედა ბავარში, თხილნარია. შ. ი. ბენდელიანი, 
კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ. 1976.  

ლაშთხერ – სოფელი (ლენჯერი), ს. ლენჯერში 
შემავალი სოფელი, სამანქანო გზის ქვემოთ, 
ოდნავ დამრეცი ვაკე რელიეფით. სამხუბი 
ჯაჯვანების ერთია, სამხუბი იყოფა:  ბექჲლშა 
– ჯაჯვანების, გეგიშა – ჯაჯვანების;  ჯაულშა 
– ჯაჯვანების, გმიშა – ჯაჯვანების;  ნატროშა 
და დთუშა – უდესიანების;  ილდნშა – 
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ილდანების სამხუბი. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  

ლაშთხერილ – ყანა (ფაყი), ს. ხარაშშია, ტყეშია, 
თხილნარია უფრო. ამჟამად სასაფლაოს 
მაგვარი არაა. დამრეცი. შდიხ `თხილი~. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ. 1974. 

ლაშთხრ – საძოვარი (მუწვდი), ს. მუწვდის 
ჩრდ-აღმ. ტყე შერეული. გ. დ. ხაბულიანი, 36 
წ. 1978. 

ლაშკდაშლ (იხ. ლაშკდაშლა შუკ).  
ლაშკდაშლა შუკ – გზა (ლენტეხი, საყდარი), ს. 

საყდარში, ლაშკდში ყოფილა ყანის თავზეო. 
მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ. 1978. 

ლაშკედლაშ – საძოვარი (მესტია), ირინე 
მელიქიშვილი, 1961. 

ლაშკედლრ (იხ. ლაშკედლაშ).  
ლაშკეროლდშ – სათიბი, ს. გულიდაშია, ჩრდ. 

ნაკლებად, ადრა (იელი) ბლომადაა. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ. 1974. 

ლაშკეროლდშ (2) – სახნავი (ლენტეხი, კახურა), 
სათიბი (გულიდა), ლასკადურას აუზში;  მთა 
გოლდაშის დასაწყისი შკერი აქა-იქ არის. დ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ. 1974. 

ლაშკიდში ზუგ (იხ. ლაშკდში ზუგ). 
ლაშმინა წიფ – შესასვენებელი, მთა ბეკო ლახულ-

ისკენა გზაზე დგას დიდი წიფელა (ტყეში), 
სადაც ისვენებენ ბეკო ნემსაძე. მ. ლ. ნემსაძე, 40 
წ. 1974. 

ლაშმინა წიფ (2) – შესასვენებელი (ახალშენი), მთა 
მურყვამისკენა გზაზე. წიფელა დგას, იქ 
ამვლელ-ჩამომვლელი ისვენებს. წამოსვლისას 
პატარა ქვას იღებდნენ, თავზე შემოივლიდნენ 
და იტყოდნენ:  მიშგვი მაფეშ ამეჩუ ემსედ. მ. 
ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974. 

ლაშმინლ – შესასვენებელი (ლენტეხი, ჩუკული), 
ჩუკულიდან დადიაშისკენა გზაზე. პატარა 
ვაკობი. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ. 1976. 

ლაშნ ქანრ – გზა (მესტია, ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის აღმ., სამანქანო გზაა მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, გზა ლშნა-მდე. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ. 1971. 

ლაშომ – შესასვენებელი (ლენტეხი, წიფლაკაკია), 
ს. წიფლაკაკიაში. ყანებისკენა გზაზე შესასვე-
ნებელი ადგილი. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ. 
1976. 

ლაშომ ბაჩრ – დასასვენებელი (ლენტეხი), ს. 
მაზაშიდან მთისკენა გზაზე დევს დიდი ქვბი, 
ისვენებენ. მ. შ. ლიპარტელიანი, 29 წ. 1976. 

ლაშომ ბაჩრ (2) – შესასვნებელი ადგილი 
(ლენტეხი, ხოფური), ხოფურის მთისკენა 
გზაზე, დევს ქვები. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ. 
1976. 

ლაშომ სიკ – გორაკის (ლენტეხი, რცხმელური), 
რცხმელურში, ლაშხირის მარჯვენა 
დასასასვენებელი ადგილია. ე. ა. ტვილდიანი, 
1976. 

ლაშპტილ – ყანა (მესტია, ზ. ლეჰა), ს. ჟ. ლჷჰას 
ყანა სრის ჩღდ. ხილნარია ირგვლივ, 
ითესება სიმინდი, ხორბალი. სიმონ თოსდანის 
ძე ცალანი, 57 წ. 1969. 

ლაშუკ – სახნავი (მესტია, ნაშთქოლი), ს. 
ნშთქოლ-ის ჩრდ.-აღმ. ქამე ლარამდე. 
ლაშუკ `საგზაო~. დანიშნულების მიხედვით. 
ქიშვარდი იოსების ძე წერედიანი, 49 წ. 1969. 

ლაშყოდარალ – (ჭველიერი), ჭველიერში. მრავალ 
ადგილას წყლები მოედინება. ამჟამად არავინ 
რეცხავსო. უწინ შეიძლება სამრეცხაო იყოო. მ. 
ე. ლიპარტელიანი, 80 წ. 1974. 

ლაშყდიშ (2) – ტყე, საძოვრები (იენაში), ღელე 
(სოლი), ს. იენაშის ჩრდ-აღმ. ტიბჷლდერის 
მარცხენა კალთაზე. კლდიანია. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ. 1973. 

ლაშყდიშ (2) – ღელე (მესტია, სოლი), ტყე, 
საძოვარი (იენაში), ს. სოლის ჩრდ-დასავლ. 
მოედინებება, წისქვილის წყლისოდენა. ახლო-
მახლო სახნავ-სათესი არაა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 
1972. 

ლაშყდიში ტიბ – ხევი (სოლი), სოლის ჩრდ-
დასავლ. 

ლაშყდიში – ყანები (მესტია, ზეგანი), ს. ზეგანის 
ლექ უბნის ქვემო ყანები, მოებინება წყალი. 
დისონ გიორგის ძე გულბანი, 49 წ. 1971. 

ლაშყდლშ – წყ. (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
ჩრდ. მხრისკენ, მდინარე წნრჷლას მარჯვენა 
მხარეზე. მოედინება წყალი, რომელსაც 
სარეცხად იყენებენ. სარეცხი ადგილი. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 

ლაშშგილიარ – სათიბები (მუწვდი), ს. მუწვდის 
ჩრდ-დასავლ. შიშგილი ჩანს. არ ჭამენ. გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ. 1978. 

ლაშხალდ – სათიბები (მესტია, ლამხერი), მდ. 
ხირზიშ ჭალს მარცხენა კალთაზე, სამანქანო 
გზის ზემოთ. ქვემო მხარე წიწვნარია, ირგვ-
ლივ, `ნეცინ მეგემ ხაგ~, ზემო მხარეში ხილნა-
რია. ლაშხალდშ (<– ლა-აშხალ – ?). მახამეთ 
პეტრეს ძე დევდარიაი, 49 წ. 1969. 
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ლაშხალდშ (იხ. ლაშხალდ). 
ლაშხირ – მდინარე (ლენტეხი), ცხენის წყლის 

სვანური სახელწოდება. სახელმდების ცნობიე-
რებაში, მდინარის სახელი წარმოიქმნება იმ 
სოფლის მიხედვით, რომლიც უახლოესია. ქ. ს. 
ლიპარტელიანი, 44 წ. 1976. 

ლაშხირ (5) – მდინარე (ლენტეხი, ნაღომარი, 
ხოფური, ლესემა, ცხუმელირი, ხელედი – იხ. 
ჴელედულა), ნაღომარში (ს. რცხ.) ცხენის 
წყლის 4 სახის სახელი ჩავიწერე:  ლაშხირი / /  
ლაშხური, ცხენის წყალი / /  ცხენის წყალი. I – 
II  – ლშხ-იდან, III – ცნ-იდან, IV – ცნის 
გადაზრიანებაა. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ლაშხირ (იხ. ჴელედულა) – მდინარე, მდ. ხელე-
დურა, 1:  100000-ზე ხელედულითაა აღნიშნუ-
ლი. ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ. 1974. 

ლაშხირ (იხ. ჴელედურა – ლესემა, ცხუმელირი, 
ხელედი). 

ლაშხირი ბოგ – ხიდი (ლენტეხი, ხოფური), მდ. 
ლაშხირზე (ცხენის წყალზე), სამანქანო ჯაჭვის 
ხიდი. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ. 1976. 

ლაშხრერ (იხ. ლაშხლერ). 
ლაშხრშ – ყანა (ლენტეხი), ს. მახაშშია. რ. მ. 

ჭელიძე, 1976. 
ლაშხრშ (2) – უბანი (ჩიხარეში), ყანა (მახაში), ს. 

ჩიხარეშის ერთ-ერთი დასახლებული ნაწილი. 
ცხოვრობენ:  დონღუანები, ჯინჭარაძეები, 
გასვიანები, ნიჟარაძეები. აბრამ ვასილის ძე 
ჯანხოთელი, 70 წ.  

ლაშხტიარე ღრ (იხ. ლაშხტირ). 
ლაშხტირ – ღელე (მესტია, ზეგანი), ს. ზეგანის 

სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 
კალთაზე, ტყიანი – შერეული. თხილნარიცაა. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ. 
1971. 

ლაშხურ (იხ. ცნი ლიც). 
ლაშჰშ ღრ – ღარი (მესტია, ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 

32 წ. 1973. 
ლაშჷლდნ – გზათგასაყარი (მესტია, ლახუშდი), 

საზაფხულო მთა ლახშდლდშია, გზათა 
გასაყარი, სადაც საქონელს ითვლიან. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ. 1972. 

ლაშჷრბთილ – წყარო (მესტია, შგედი), ს. 
შგედიდან მთა შგენშისაკენა გზაზე 
დასასვენებელი ადგილია, მოედინება ცივი 
წყალი. ცივი წყლით შარბათს აკეთებენ. 
შუშანა ოთარის ასული იოსელიანი, 50 წ. 1970. 

ლაშლიდ – სათიბი (ნესგუნი), ს. ლენჯერის ჩრდ-

დასავლ. ფუშყვერის მარჯვენა მხარეზე, 
ალპურ ზონაში. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ. 1972. 

ლაშმ – სათიბები (ლენტეხი), ჩუკულის მთაში. ნ. 
დ. გულბიანი, 26 წ. 1976. 

ლაშმ – სათიბ-საძოვარი (ლუჯი, ჩუკული), ს. 
ლუჯში, იყო ნაეკლესიარი, ვისი სახელობის 
იყო, არ ახსოვთ.  

ლაშში სგიმარ (იხ. სგიმარ – ? ლუჯი, ჩუკული). 
ლაშამ ბაჩ – გზა (ჭველიერი), ს. ჭველიერში. 

სამანქანო გზის გაკეთებამდე დიდი ქვა იდო, 
სადაც ისვენებდნენო. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 
წ. 1974. 

ლაშამ ჟაჴრ – შესასვლელი (ლენტეხი, მამი), 
მამიდან მთისკენა გზაზე, ჟაჴ დღეს არაა. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ. 1978. 

ლაშამ წიფ – შესასვენებელი (მუწვდი), ს. 
მუწვდიდან მთა ლაყრისკენა გზაზე. დგას 
წიფელა. მ. დ. ხაბულიანი, 36 წ. 1978. 

ლაშამლ – საძოვარი (ლენტეხი, ლევშერი), 
ლევშერიდან მთისკენა გზაზე, ვაკე ადგილია. 
ლაშამ `დასასვენებელი~. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ. 1978. 

ლაშმინლ – სათიბ-საძოვარი (ლენტეხი, ჩუკუ-
ლი), ჩუკულის მთაში, უწინ სახნავ-სათესი 
ყოფილა. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ. 1976. 

ლაშრდალ – ბილიკი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ენგურის ხეობის მარცხენა კალთაზეა, გზა 
ლჰსიპას გასაყარი, ბილიკი მონადირეთა-
თვის. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 
1972. 

ლაჩაჟ – საძოვარი (კახურა) ლასკადურას აუზში,  
მარცხ. მხარეზე. საერთო საძოვარია (მარტო 
ცხენებისთვის არა). ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ., მოსამსახურე, 1974. 

ლაჩაჟა ნაკ – საძოვარი (რცხმელური), ლაშხურის  
მარჯვ., მთა ლამანაშურის გაყოლებით. ცხენე-
ბის საბალახოა. ვ. ა. ლიპარტელიანი, 1976. 

ლაჩაჟ ღელა – ღელე (კახურა) ლასკადურას აუზ-
ში, მარცხ. შენაკადი, ლაჩაჟთან ჩამოედინება.  
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, 1974. 

ლაჩაჟრ – ტყე (ბავარი) ს. ბავარში, ვაკე ადგილია, 
საჯოგე ყოფილა ადრე. ამჟამად ნარგავებია.  
შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 
წ., 1976. 

ლაჩარხშიშ ტიბ – ხევი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხ. შენაკადი (პატარა), შგედის აღმ. 
ნაწილში (შგედიშ ჟბე ძგიდთე). წისქვილის 
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საკმარისი ღელეა. (ჩრხ „პატარა მარხილი“). 
კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჩარხშ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, ლაჩარხშიშ ტიბის მარჯვ. მხარე-
ზე. სამარხილო გზაა (ჩრხ „პატარა მარხი-
ლი“). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჩარხშ ტიბ (იხ. ლაჩარხაშიშ ტვიბ) – ხევი, მდ. 
ენგურის მარცხ. პატარა შენაკადი. მოვაკო და 
ოდნავ დაქანებული, ხის ჩამოსაზიდია 
ლაჩარხა – ლაჩარხაშ. ლცხკურიშ გორგის 
აღმოსავლეთით. იშმაგ სორთმანის ძე დადეშ-
ქელიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ: . ოქტომბერი. 

ლაჩაქლ – უბანი (სასაში) ს. სასაშში. 
ლაჩერხაშ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფალაშში. 

ჩერხა. რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 
ლაჩვში ტვიბ (იხ. ლაჩვშ) 
ლაჩო – ნაყანარი (ბაბილი) მდ. ჩოლშურას მარჯვ., 

ყოფილი ყანა . წყლის პირი. ნ. ბ. ქურასბე-
დიანი, 33 წ., 1974. 

ლაჩრეხ – საძოვარი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის აღმ. 
მთაში.  

ლაჩუთ ლრე – სათიბი (მელე) ს. მელეში, ჩანს. 
ჩუთ, შეიძლება იქიდან? 

ლაჩხკნრ – სათიბი (ლებურცხილა), ს. ლებრ-
ცხილაშია, დამრეცი, სათიბი, კაკშ კოჯ-

რის ძირში, დასავლეითთ სოფლისა. დათვის 
შესაშინებელი მოწყობილობა იყო, მისი სახე-
ლიც შერჩენილა. ჯუმბერ რადიონის ძე დავი-
თიანი, 18 წ., მოსწავლე, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1979 წ. ნოემბერი. 

ლაჩხნალდ – კლდე (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ლაჩხტელი (იხ. ლაჩხტელშ) 
ლაჩხტელშ – საძოვარი (ლემსია), ქმე ლახვშია, 

ვაკე ადგილია, კენჭნარია. შადურ ადილარის 
ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაჩხტი – საძოვარი, სათიბი (ეცერი) მთა ბაის 
აღმ., ბეჩოსკენ, საბალახო ადგილია კენჭნარი. 
„საკენჭე“ ? აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლაჩხტლ – ტყე (მურყმელი) ს. მურყმელის სამხ.-
აღმ., გორა ლენკერის ჩრდ. ფერდობი არყნა-
რი ტყით. კენჭნარია, კლდიდან ცვივა კენჭები. 
ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლაჩხტრლდშ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. 

დავბერის სამხ., ენგურის  მარცხ. კალთაზე, 
კენჭნარი არაა, ვაკე.  ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. დავბერი, 
მესტიის  
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლაჩლდაშ – ყანა (მარგვიში), ს. მარგვიშშია. 
ლაჩალ. 

ლაჩლი (იხ. ლაჩრილ) 
ლაჩჟურ კოჯ – კლდე (მუწვდი) ს. მუწვდის ჩრდ.-

აღმ., ცხენები გადმოცვენილანო. ტყიანია.  
გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლაჩჟრი – საძოვრები (დურაში) ს. დურაშის 
ჩრდილოეთით. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ლაჩრილ – ტყე, საძოვრები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
სამხ., მულხურას  მარცხ. კალთაზე. ჟამუშის 
ხიდთანაა მარცხ. მხარეზე მდინარისა. შუაზე 
გადის სამარხილო გზა. მგზავრნი ამ ადგილზე 
(პატარა ვაკეა) ცხენებს უნაგირებს უსწორებენ. 
გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლაჩრლ – ტყე (მ ურყმელი) ს. მურყმელის სამხ.-
დასავლ., მდ. ენგურის  მარცხ. კალთაზე, 
არყნარი, დამრეცი რელიეფით. ნუცა ანტონის 
ას. ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ლაჩჲ ღრი ლიც – რუ (წანაში) ს. წანაშში, 
შემოყვანილი ლაჩჲ ღრ-იდან. ნ. გ. ლიპარტე-
ლიანი, 27 წ., 1974. 

ლაჩრთინა – გზა (ლატ. ს.ს.) ლჰლა ჭალჲს 
მარცხ. მხარეზე, გადის სამრახილო გზა. გურამ 
გუას ძე გირგვლიანი, 35 წ., ისტორიკოსი, 
ლატალის ს.ს., 1973. 

ლაჩპრ – ყანები (მელე) ს. მელეში, მოფერდო. 
ლიჩპე „მოიკოჭლებს“, „გვერდულად 
სიარული“. შდრ. ჩეპ/ ჩეპ (?). 

ლაჩალ – ნამეწყრალი (ბეჩო) ს. დოლს ჩრდ.-
დასავლეთით. ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., 
მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ლაჩალ ღრ – ღელე (ქვ. ვედი) ჩვ. ვედში, სგიმიშ 
ღრის დასაწყისი. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 
45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაჩალ ღრ (2) (იხ. ლშდა ღრ) 
ლაჩლემირ – სათიბ-საძოვარი (ზარდლაში), ს. 

ზარდლაშის მთა  ლცლშშია. ჩანს ბალახი 
ჩემლა. ჩემლა „ბალახია, ჩიჩლას მაგვარი“. 
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შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლაჩრლ – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ., 
გგბრის ქვემოთ. ლი ჩარე „გაწმენდა 
რაიმესაგან ყანის, სათიბის“. რობინზონ იესეს 
ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., იფარის  ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლაჩშ – ხევი (მურყმელი) ს. მურყმელის სამხ.-
დასავლ., ენგურის  მარცხ. მხარეზე, მოედინე-
ბა წყალი. „ირმის ღელე“(?). ნუცა ანტონის ას. 
ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ლაცაგ – სათიბი (ჩაჟაში) ს. უშგულის აღმ., 
გადასასვლელ ზაგრის გაგრძელება დასავლე-
თით. ეკლიანი ბალახია. „საეკლე“. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახ., ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლაცაგ ლრე – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულში. 
ლაცაგლდაშ – საძოვარი (ჭველიერი). ეკლნარი 

საძოვარია მთაში, ცხენისწყლის მარცხნივ.  
ფ. ი.  მუკვბანიანი, 27 წ., 1974. 

ლაცადშ – ხევი (ბავარი), ჯუდარის დასახლებაშია 
ღელე, დასახლებას ჩამოუდის აღმ. მხრიდან. ე. 
ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

ლაცადში ღელა – ღელე (ჯუდარი) მდ. 
მანანაურის მარჯვ. შენაკადი. საძოვრებია. ი. 
დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

ლაცადში შუკ – გზა (ჯუდარი) ჯუდარის 
დასახლებაშია, გადის სამანქანო გზა. ე. ჟ. 
ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

ლაცალდ – მოედანი (ჰებუდი), ს. ჰებუდშია, 
ცენტრში. დგას იფ(ლჯ) და ეკლესია მაცხარ, 
სადაც კოლმეურნეობის ჩამოყალიბებამდე 
საკულტო დღეებში იმართებოდა შეჯიბრებე-
ბი. ლაცალდ „სატოლე“. გიორგი ბესარიონის 
ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლაცალდშ ლაშთხირ – სასაფლაო (ჰებუდი), ს. 
ჰებუდშია, სასაფლაო ლაცალდ-ში (სოფლის 
მოედანთან). გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლაცაჲ ნაკ – საძოვარი(ლევშერი) ლევშერის სამხრ., 
იელნარია, ვაკე ადგილი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 
1978. 

ლაცგა – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ჩრდ.-დასავლ., 
მულხურას მარჯვ. კალთაზე, საძოვარ მაბეშის 
დასავლეთით. ცგ იცის (ეკლებიანი ბალახია). 

ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლაცგა – სათიბ-საძოვარი (ლემსია-კაერი). ს. 
ლემსიას სათბ-საძოვარი მთა. ხაჭრშას 
საძოვრის დასავლ. ფერდობია. საკმაოდ 
ეკლნარი ადგილიცაა, ხოლა ხარისხიშ ჭემ 
ხმთქვა. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
მოსამსახურე, მესტია, 1972. IX. 

ლაცგა – საძოვარი მთა – (ეცერი) ს. ეცერის ჩრდ.-
აღმ., საზაფხულო საძ. მთა ლალგნრ-ის ჩრდ.-
აღმ.-ით. ბალახში ეკლნარი ურევია (ცაგრ 
ხეჩდახ ცხეკს ი ლდიარალს). ილარიონი 
კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლაცგა (4) – საძოვარი (მაგარდელი, ეც. ს.ს.), სათიბ-
საძოვარი (ლემსია-კაერი), სათიბი (ჟაბეში) 
ღელე ჭილრს ქვემოთ, მთაში. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  

ლაცგირ – საძოვარი (ფარი) მდ. ღეშდრლას 
მარცხ. კალთაზე, საძოვარ მუნჭყრის ძირში. 
დაქანებული ადგილი, ბლომადაა ცაგრ 
(ლცგი შუკ დემეგ ლი). ცგ „ეკალი“. 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 54 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლაცგ ტიბ – ხევი (ჩაჟაში) ს. უშგულის აღმ., მდ. 
ქვიშირის მარჯვ. შენაკადი. მოედინება სათიბ-
საძოვარ ლაცაგიდან. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 
43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი.  

ლაცგშ – ტყე (მურყმელი) ს. მურყმელის სამხ.-
დასავლ., ენგურის მარცხ. არყნარი ტყით, 
დამრეცი. ბილიკებიცაა. ცგ „ეკალი“. ნუცა 
ანტონის ას. ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ლაცკური – საძოვარი, ტყე (ლახამულა) ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, ღელე ლაჩარხშიშ ტიბსა და 
საძ. ლებგერა-ს შორის. ტყიანია, წიფლნარ-
წიწვნარი. ლაცკური <*  ლაცხეკური (ნცხკრ 
ხმთქახ ლებგერაჟი, ნცხკარი ლრმი 
შედილდრ ათხელდ ხარხ). კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლაცლა ლახ – სათბი (ლუჯი) ს. ლუჯის მთა 
უჟალში. საცილობელი ყოფილა ლუჯისა და 
მებეგის მცხოვრებლებისა.  

ლაცრიშ ლჭმოლ (იხ. ჩუბე ლაცერ – ლაბსყალდი) 
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ლაცუშ – სათიბ-საძოვარი (ჩიხარეში) ს. ჩიხა-
რეშის მთაში. 

ლაცხეკ ღრ – საძოვარი ტყე (ბოგრეში) ს. ბოგრე-
შის ჩრდ.-აღმ., ჰადიშრას მარჯვ. კალთაზე. 
ხშირი ტყის გამო შეიძლება დარქმეოდა. 
შერეული ტყეა, უფრო მეტად ფიჭვი და 
ფოთლოვანი. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლაცხეკური – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშია. მ. 
ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ლაცხტენი – საძოვარი (ბაგვდანარი) ს. ბაგდანრ-
იდან ს. გულამდე მიმავალ გზაზე. მარცხენა 
მხრიდან ჩამოუდის მეშხე ლიც (შავი წყალი), 
მარჯვენა მხრიდან გულ ჭალ (გულის 
მდინარე). ს. ბაგდანრ-იდან დაახლ. 1,5 კმ. 
სწორი ადგილია, ფოთლოვანი მცენარეებით. 
წმინდა ადგილია. ლალცხატ „აკრძალული“. 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლაცხტი – გზა (ლახამულა), ჩვ. ლახმლ-ის 
ხიდისკენა გზაზე არის საკულტო ადგილი.  
მიმავალი ამ გზით ჩბე შგედ-ისკენ ტოტის 
ნატეხს (ცხტს) დებს, კარგი სურვილების 
მოგონებით (ცხირი – ჩხირი). გელა ფუთუს ძე 
ჭკუადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლაცხტი (2) – ტყე (ფარი) ეკლესია კჲშის ჩრდ. 
გაგრძელებაა, სამარხილო გზაა, წიწვნარი 
ტყით, არყნარითაც, ბუკნარიც. მდ. ღეშდრ-

ლას მარჯვ. კალთა. დანიელ ჩიჩოს ძე წულუ-
კიანი, 33 წ., პედაგოგი,  ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლაცხტილ – გზა (ხევრა). მთისკენ მიმავალი გზა. ვ. 
მ. ჭკადუა, 1973. 

ლაცხტიშ ზაგრ – ქედი (ტობარი). მდ. ენგურის 
მარჯვენა კალთის ციცაბოკალთებიანი ქედი 
(ზაგრ), ცხი ლმზრ ლაცხტის თავზე. 
მოედინება ქედის ორივე მხრიდან წყლები. 
ჩრდ. – წიწვნარი, აღმ.-დასავლ. – ლეჯჰერ. 
ისლამ  ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი , ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ლაცხუმ  – ტყე (ლასკადარი) მდ. ენგურის მარჯვ. 
მხარეზე. რცხილნარში  ტყეა, შიგ პატარა 
სახნავი – ლაცხუმი მოლ ? ბ. დ. გუგუავ,ა 24 წ., 
1974. 

ლაცხუმ (2) – წყრო (სასაში) ს. სასაშში, ბინული 

წყაროა და მას ჰქვია, რცხილნარში. მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლაცხუმი მოლ – სახნავი (ლასკადარი) ტყე ლა-
ცხუში, რცხილნარშია. ბ. დ. გუგავა, 24 წ, 1974. 

ლაცხადიარ – საძოვარი (ჭველიერი) მთის 
ალპურ ზონაში, ჩავარდნილი, ქვაბის მაგვარი. 
ცხად „ქვაბი“. ფ. ი. მუკვბანიანი, 27 წ., 1974. 

ლაცხადი კოჯ –კლდე (ტვიბი) ს. ტვიბში, 
ცხამრიელის მარცხნივ. ჯ. გ. ზურაბიანი,  
40 წ., 1978. 

ლაცხდშ – საძოვრები (ზ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში. ლაცხდრ „გადაკეტილი“ 
(ჩხუბის დროს). გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ.,  ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლაცგ ნაკ – საძოვარი (ჩაჟაში) მ დ. ქვიშირის  
მარჯვ. მხარეზე, ს. ჩაჟაშის აღმ.-ით. ეკლნარია. 
„საეკლნარო ვაკე“. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 
31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში,  მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლაცლგერ – ბილიკი (ჟამუში). ს. ჟამუშის სამხ. 
მიმავალი მოკლე სამიმოსვლო ბილიკი 
ცენტრალური გზისკენ. ლაცლგე „ბილიკი“, 
„საცალფეხო გზა“. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ., სექტემბერი. 

ლაძღალდაშ – საცხოვრისი (ტვიბი), ს. ტვიბის 
ერთ-ერთი უბანი, მდ. მხრას მარცხ. მხარე, 
დავაკებაზე. ძუღა „ზღვა“. ჯ. გ. ზურაბიანი, 
49 წ., 1978. 

ლაწალდ – ტყე (ქართვანი) მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, სათიბ ლატობას აღმ., თოფრე 
ლაკანა სიკს ქვემოთ. წვრილი ხეებია 
შერეული, არის ნასახლარი. საშეშეც არის ის 
ადგილი. „წლდ“(?) – არ ეძახიან, წალდი 
სვანურად (ბქვ.) ნ { ნ} სოლ.  პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. IX. 

ლაწანა – საძოვარი (იხ. ქართლდ – ქვალდერი) 
ლაწანა (2) – კლდე, ტყე (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 

მარცხ. კალთა, ტყე დირშრის თავზე, 
იცხილდშ გორგის დასაწყისამდე. ადრე 
სათიბი ადგილებიც ჰქონია (ლწრექი დგი 
ლი, ლჭმაჲ ლმრ ჯინალდ ყაფლ- დრქა). 
იშმაგ სორთმანის ძე დადაშქელიანი, 88 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაწანკრინლიშ ნაკ – სათიბ-სახნავი (დაკარი) 
დკრ მოსახლეობის სამხ.-დასავლ. ტყე 
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ლეწფერის გაგრძელება სამხ. ვაკე ადგილია, 
გამოყენებულია სახნავ-სათესად, შიგაც ტყეა 
წიწვიანი და ირგვლივაც. დკრ-იდან სამხ.-
დასავლ. ≈ 800 მ. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
აგვისტო.  

ლაწაქ-ლფშდა – ტყეა, შურო (მესტია). აერო-
პორტის ჩრდ.-აღმ. ხეების ჩამოსაზიდი შურო. 
გადმოცემით:  მთიდან ჩამოუშვებდნენ შრატს, 
რომ ამოსვლა არ დასჭირვებოდათ (?). თუ:  
ლაწაქ-ლფშდა < ლაწაფხ-ლფშდა ? ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 75 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

ლაწირხ – სათიბი, ტყე (დავბერი) ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. წაფხ 
დგი ლი და მარხილს თივის ჩამოტანისას 
ეჩხენ-ამხენ წირხლს ხოდსგუხ, რომ არ 
ჩამოქანდეს მარხილი. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. დავბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლაწლანდშ – წყარო (ნაღომარი) მერის ხიდთან 
ახლოს, სამანქანო გზაზე (?). ე. ა. ტვილდიანი, 
1976. 

ლაწობლარ – საძოვრები (მახაში) ს. მახაშში, ტყე-
ფერდობები. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაწოლა ქვანარ – საძოვარი (შტვილი), შტვილის 
მთაშია, ქვანარ ხარ. აწვალ „(თივის, ჩალის) 
ზვინი“. ო. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

ლაწომბა – საკულტო (ნასოფლ. ჯუხლანი) ნასო-
ფლარ ჯუხლნის სამხ.-აღმ., სახნავ სგებრია-
რის აღმ. ხილნარ-თხილნარი ადგილი. მიწა 
ეკლესიის იყოო, ლცხტ ლი. თხილის მცენა-
რის ფოთლებზე თაფლისმაგვარი წვენი იცი-
სო. აქედან ლაწობა > ლაწომბა „საწუწნი“ (?). 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., მოსამსა-
ხურე, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოებმერი. 

ლაწომბა (2) – დასაბლებული უბანი (ნაკი). ნაკრას 
მარცხ. მხარის დასახლებული უბანი, ცხოვ-
რობს 6 ოჯახი ქალდანებისა და სუბელია-
ნებისა. მოედინება პატარა მლაშე წყლები 
(ჩილრ ხარ), რომელსაც საქონელი ეტანება და 
წუწნის (იწო{ მ} ბე). ბითე ისლამის ძე ქალდა-
ნი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლაწომბშ ტიბრა – ღელე (ნაკი), სათიბ თეკერი-
დან მოედინება საცხოვრის ლაწომბის გავ-
ლით. მდ. ნაკრას მარცხ. შენაკადი. ბითე 

ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაწონა ქანარ – საძოვარი (დურაში), მთის 
ზონაშია, მაღლობზე. კ. ბენდელიანი, 1978.  

ლაწრექლ – საძოვარი (შკედი) ს. შკედის მთაში. 
წერექო იცის. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაწრექ { }  ლარ – სათიბი (მახაში) ს. მახაშში. რ. 
მ. ჭელიძე, 1976. 

ლაწრექიალ – სათიბ-საძოვარი (მამი) მამის 
ჩრდილოეთით. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლაწუნდარა – ტყე (ნაგომარი).მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, თბ., 1939 წ.  

ლაწუნდარა (2) – კლდე (ნაგომარი). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, თბ., 1939 წ.  

ლაწფაშ – ყანები (ჭველიერი)  ს. ჭველიერში, მდ. 
ლაშხურის მარცხ. მხარეზე. მ. ე. ლიპარტე-
ლიანი, 80 წ., 1974. 

ლაწბარ – წყარო (მელე) ს. მელეში, პატარა წყაროა. 
ლიწბე „მოწრუპვა“, „сосать“. წოვ – წობ.  

ლაწდიარ – ტყე (შკედი), ს. შკედშია. ჟ. ს. ონიანი, 
34 წ., 1976. 

ლაწდიარე შუკ – გზა (შკედი) ს. შკედში, 
სამრახილო გზა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაწრემლ  – სანადირო კლდე (სპარდიში) 
(აწრემი „ცრის“ – „ქვის საცვენი ადგილი“). ავ-
თანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მო-
სამსახურე, ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972 წ.  

ლაწრემლ (2) – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის  
მარჯვ. კალთაზე, დაფერდებულია საშუა-
ლოდ. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაწრიმლ – სანადირო ადგილი (იხ. ლაწვრე-
მლ – ი. მელიქიშვილი) 

ლაწსულდ – სათიბები (ნასახლ. სგობულდი), 
ნასახლარ სგობულდშია, ლეჟ სგობულდში. 
ტყეა გადამწვარი, მის ქვემოთ. მ. ჯ. 
კვანჭჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 

ლაწრდალ – სათიბი (სასაში) ს. სასაშში, ფერ-
დობი. 

ლაწრდალარ – სათიბები (ლუჯი) ს. ლუჯში, ფერ-
დობი. 

ლაწრველი ლამრია – საყდარი (უშხვანარი) 
ლაწრწნა – კლდე (იელი) ენგურის მარცხ. 

კალთაზე, მაშრი  ღრშია. წვრილ-წვრილი 
წყლები მოედინება. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 
77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972.VII. 
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ლაწსდალრ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის 
მარცხ. მხარეზე, ლაამის გვერდით. 
მოედინება მჟავე წყალი, სადაც იწსდეხ ლიცს. 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაწსდალრი სგიმ – ვეძა (ნესგუნი) ფუშყვერის 
მარცხ. მხარეზე, ლავამის გვერდით. სათიბ 
ლაწსდალრ-ში. მჟავე წყალს იწსდეხ 
„წრუპავენ, წოვენ“. ელგუჯა ვლადიმერის ძე  
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაჭაგიარ – საძოვრები (მამი) მამის ჩრდ.-
აღმოსავლეთით. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ლაჭანგ – სათიბ-სახნავი (სვიფი) ს. ჭელირის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. დაშრის მარცხენა მხარეზე, 
სათიბ ლაყუმბერის სამხ. ადრე ჭაგ-ს (ჭლაკვი) 
თესდნენო. სა-ჭლაკვო (შდრ. სოხ – ჭაგ – 
„ჭლაკვი“). აკაკი სორეხის ძვე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლაჭბიდალრ – საძოვარი (ტვიბერ-ლეზგარა), 
საძოვარ ლეცხალდს ესაზღვრება სამხ.-აღმ 
მხრიდან. საქონლის გზა არაა ორი ადგილის 
გარდა. „ჩასამწყვდევები“. ლოლა მკას ას. 
ქალდანი, 24 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაჭგური – კლდე (ლეზგარა), საძოვარ ხედშს 
დასავლ. ფერდი. კლდიანი. ჭაგ (?). გიორგი 
სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაჭვენილე თხიმ – გორა (ჩაჟაში), მდ. ქვიშირის 
საძოვრების თავი. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 
31 წ., 1971. 

ლაჭმა ლაფა  (იხ. ჩუბე ლაფა – მელე) 
ლაჭმნდ – სათიბი, ყანა (ლემსია), ს. ლემსიაშია, 

უბან ეჩხენტაფში. ადრე საკულტო ადგილი 
ყოფილა (ლლცხტ). შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაჭონირ – გზა (კახურა) ს. კახურიდან 
გოლდაშის მთისკენ, მიხვეულ-მოხვეული 
გზა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, 
1974. 

ლაჭონირ (2) – სათიბები (ლექვსირი) მდ. 
ცხენისწყლის მარჯვ. მხარეზე. ლაჭონიარ ხარ. 
ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლაჭრანგალ – საძოვარი (ახალშენი) ს. ჩიხარეშში, 
ახალშენის მხარეში, თხოფელიერი შუკვ-ს 
ქვემოთ. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

ლაჭურილი – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, 
სამხ. დასახლების ზემოთ. შემოკავებულია. 
ჭიჭიკო ბითეს ძე ზურებიანი, 83  წ., 
პენსიონერი, ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ლაჭფურ ნაკ – საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის 
სამხ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. ვაკე 
ადგილია. ჭაფრ „მთის სამყურა ბალახი“. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., 
მოსამსახურე, ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლაჭშდური ნაკ – საძოვარი (ლახირი) ს. 
ლახირის ჩრდ., ეკლესია მლდინის ჩრდ.-აღმ. 
პატარა ვაკე ადგილია, გვერდებზე 
ფერდობები. სალოცავი იყოო. მადონა ადიგოს 
ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახურე, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლაჭშხშ ღრ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
აღმოსავლეთით, ჰადიშრას მარცხ. კალთაზე. 
მეჩხრად არყნარი ქვემო მხარეში, ზემოთ  
ალპური ზონაა, მოედინება წყალი. გულადი 
სოფრომის ძე ავალიანი, 39 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლაჭხალდ – საძოვრები (ცხუმალდი) ს. 
ცხუმალდის დასავლ., ტყიანიცაა. იყოფა ხოშა 
და ხორვა ლჭხალდ-ებად. ფერმებისაა. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლაჭხალდ თხუმ – მწვერვალი  (ცხუმალდი) მთა 
ლაჭხალდის თავზე. კლდიანი. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლაჭნრ – გზა (კვანჭიანარი) ს. კვანჭიანარის 
სამხ.-აღმ., ზიგზაგა გზები. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 
წ, ლატალი, 1973. 

ლაჭდილ – სათიბ-სახნავი (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის დასავლ., სათიბ დინოლშს 
აკრავს აღმ.-დან. მნაკ დგი ლი. თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჭენილრ – ბილიკი – გზა (ლეხთაგი). 
ლეხთაგიდან ლექ ლახში მიმავალი 
ზიგზაგა გზა. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 
45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972.  

ლაჭენილრ – გზა, საძოვრების თავი (ჩაჟაში)  
მდ. ქვიშირის მარჯვ. მხარეზე, ბილიკი 
დაკლაკნილი და საძოვრებით. ილია ერმალოს 
ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1071 წ.. ივლისი. 

ლაჭენილრ – გზები (მურშკელი) ს. მურშკელის 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  212 

ზემოთ, საცალფეხო ზიგზაგა გზა ტყეში 
მთისკენ ლჯლჲ შუკვიდან. ისლამ გოჯის ძე 
გულბანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლაჭენილრ (4) – გზა (მურყმელი) ს. მურყმელის 
სამხ.-დასავლ., მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე. 
ბილიკი მოსახვევებით. მთა გორაშისკენ. 
ნუცა ანტონის  ას. ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ლახამ – მდინარე, მდ. ჭუბრულას მარჯვ. 
შენაკადი, მოედინება საზაფხულო საძ. მთა 
თენგიზიშ ნაკრავის კალთებიდან. აქვს 
წიწვნარი კალთაბი, ს. ლახამს ჰყოფს ორ 
ნაწილად – ჟიბე ლახამ და ჩუბე ლახამ. 
მოზრდილი მდინარეა. ნინა მახათას ასული 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმეურნე, ს. ლახამი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ლახამ (2) – სოფელი (ჭუბ. ს.ს.). ჭუბერის ს.ს.-ში 
შემავალი სოფელი, მდებარეობს მდ. 
ჭუბრულას (ნენსკრას) მარჯვენა მხარეზე, 
სამანქანო გზის ზემოთ, ს. ლეწფერსა და ს. 
ლუხ-ს შორის. პირველი სოფელი ჭუბერის 
ს.ს.-ში. შუაში მოედინება მდ. ლახამი, მდ. 
ჭუბრულას მარჯვ. შენაკადი. არის 
ოთხწლედი, სათიბ-საძოვრები, ბაღ-
ვენახებით. იყოფა:  ჟიბე ლახამ, ჩუბე ლახამ 
და ტიბად. ზღვის დ. ≈ 820 მ. გადმოცემით:  
პირველი მოსახლე თემუყ და მისი ძმები 
(ვიბლიანები) ტყიან დავაკებულ ადგილას 
დასახლებულან. ყოფილან გარეული ღორები 
და აქედან ლახამ „საღორე“. ნინა მახათას 
ასული ცინდელიანი, 55 წ., კოლმეურნე, ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ლახამრ – საბალახო (ჭველიერი) ლაშხურის 
მარცხ. მხარეზე, ადრე იხვნებოდა. ღორების 
სამყოფი იყოო. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 
1974. 

ლახაშირი ღალა – ღელე (რცხმელური). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

ლახერხრ – ტყე (სოლი) ს. სოფლის დასავლ., 
ჟორჟლნ-შია, ფოთლოვანი ტყეა. ადრე 
სახერხი ყოფილა. მის ზემოთ წიწვნარი ტყეა. 
იქიდან ჩამოსულ მორებს აქ ხერხავდნენო. რ. 
ა. ხაფთან: ი, 52 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1972. IX. 

ლახილ – ყანა (საყდარი) ს. საყდარში, ხილნარიცაა 
გვერდობზე. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ლახილ (2) – უბანი (სასაში), ს. სასაშის ერთ-ერთი 
დასახლებული უბანი. ადრე ხილნარი 
ყოფილა.  

ლახირ – სოფელი (მლხ. ს.ს.), მულახის ერთ-ერთი 
დასახლებული სოფელი. მდებარეობს მდ. 
რშის მარჯვენა მხარეზე, ს. ჟამუშის ჩრდ.-
ით. დგას 15 კარგად შენახული კოშკი, 3 – 
ნაკოშკარი. იყოფა უბნებად ბანდრლ – აღმ. 
მოსახლეობა და ლექ ლზგლ – დასავლ. 
უბანი სოფლისა. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი,1971 წ. სექტემბერი. 

ლახმური ბაჩ – ქვა (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ლახმ ტიბ – ხევი (მესტია), მესტია ჭალჲს 

მარცხ. შენაკადი. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 

ლახმ { შ}  ლხკრ – კლდე, (ლეწფერი) ს. 
ლეწფერის ტყის თავზე დასავლეთით. 
ირგვლივ წიწვნარი ტყეა, შუაში რამდენიმე 
შიშველი, ჩამოფხეკილი კლდეა მთაში, სადაც 
ბინადრობს ჰერსკნები. იანსონ სოზარის ძე 
სუბელიანი, 60 წ., ტყისმცველი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 17.9.70 წ.  

ლახმშ ტიბ – ხევი (ლახამი), მდ. ლახამ-ის 
ხეობა, იწყება სოფელს ზემოთ. მდინარის 
ორივე კალთა დამრეცია  და ტყიანი – 
დასაწყისი შერეული, ზემოთ წიწვნარი. ნინა 
მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმეურნე, ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლახმრალ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. 
ჟახუნდერში, მდ. ლაშხურის მარცხნივ.  

ლახმლ – სოფელი (მსტ. რ.), იყოფა ჟბე და ჩვბე-
დ. 

ლახნისგ – გზა (მახაში), ს. მახაშშია, სამარხილო 
გზა. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლახნისგრ – გზა (ლუჯი), ს. ლუჯიდან მთა 
გორვაშისკენა გზაზე შესასვნებელი ადგილი. 

ლახორგა – საძოვარი (ტვიბერი) ლაკეშდინალსა 
და ლეჟარს შუა, მქლანშიდან ჩამოყრილი 
მორები იხერგება ამ ადგილზე. ბორის 
ბესარიონის ძე ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლახორგოლ (იხ. ლახორგა) 
ლახორგშ ბჩ – ლოდი (ტვიბერი). ლახორგასთან 
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დიდი, სახლისოდენა ქვაა. ბორის ბესარიონის 
ძე ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლახორკალ – გზა (ფალედი). სათიბ- საძოვარ 
ლასგრშიდან ფერდობით გზა ჩრდ.-აღმ. 
საძოვარ ლალცჲრამდე. ბილიკებია ცუდი 
გასავლელი, ლახორკალ. ფალედის ჩრდ.(აღმ.). 
ლა-ხორკ-ალ (შდრ. ხორკლიანი). მამურზა 
ივანე სძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლახრატალ ღუმრ – ტყე (ლემზაგორი) ს. 
ლემზაგორში, წიწვნარ ტყეში ხის ჭურჭელს 
აკეთებდნენ. საზიაროა ს. ხერიასთან. 
ლიხრატი „გამოყვანა-გამოქარგვა“. 

ლახრერ – სახნავი (ლანტელი) ს. ლანტელის 
დასავლ., ყანა ყარბეგშნის აკრავს აღმ.-დან 
სათიბებამდე – მარმნიმდე. „ხეხილიანი“, 
„სახილნარი(?)“. მრავლადაა პანტა ვაშლი, 
მსხალი. კოწია ბექეზას ძე პაკელიანი, 72 წ,, 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლახრი ლრლ – სათიბები (ჭოლაშ-ლახირი) ს. 
ჭოლაშსა და ს. ლახირს შორის, ნაწილი 
ჭოლაშისაა. ჭოლაშელები ამ სახელით 
იცნობენ ამ სათიბებს. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლახრილ – ყანები (ლახირი) ს. ლახირის 
დასახლების ჩრდ.-დასავლ. ყანები. 

ლახრილი შუკ – გზა (ლახორი), ჩხელში შუკის 
გაგრძელება სოფლად. ჩამოდის ს. ლახირში. 
ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლახროლ – ხრიოკი (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ.-
აღმ. რშის ორვიე კალთაზე. საშეშე ადგი-
ლია, შეშის დასაგროვებელი. საზამთროდ 
დაგროვებული შეშის ადგილი (ჰინკარის 
სინონიმია). მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 
წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ლახრნე ნაშყდ – გზა (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
სამხ.-აღმ., გზა კადლშისკენ. გზაა და 
ქვემოთ გადასავარდნი კლდეებიც. ლახირის 
სოფლებსაც სამრახილო გზა აქეთკენ აქვთ. 
„ლახირელების ნავარდნი“. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლახსნისგარ – გზა (სასაში). ს. სასაშიდან მთაში 
მიმავალი გზა (შუა გზა). 

ლახულდ – მთა, სათიბი (ყარიში), მთა ში-სა და 
მთა ლაბრაის გამყოფზეა, პატარა მთაა. დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლახულდ – საზაფხულო საძოვარი მთა 
(ლექვსირი), ში-ს ქედზეა, საკარვეა, 
სათიბებიცაა. ჯ. რ. მეშველიანი, 1974. 

ლახულდ – საზაფხულო საძოვარი მთა (ჰებუდი) 
ს. ჰებუდის ჩრდ., სათიბ ფუთ ლახულდის 
ჩრდ.-დასავლ. კარვები არა დგას. პატარა მთაა. 
გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., 
პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლახულდ – საძოვარი მთა (თავრარი) ს. თავრარის 
ჩრდ., საძოვარ ცხეკშდას ჩრდ. ყას სამხ.-
დასავლ. დგას კარავი. ალპურ ზონაშია. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 38 წ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლახულდ (5) – საძოვარი (ხევრა), ელლრას 
მარჯვ. მხარეზეა პატარა მთა (კარვები არაა). ვ. 
მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლახულდრ – სათიბი (ნაკი) ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ ტელეფდრის დასავლ. 
ტყეცაა და ალაგ-ალაგ სათიბები. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლახულდრ – საძოვარი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ლაშხირის მარცხ., ლუყურყარის საძოვრეა-
ბის გვერდით. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ლახულდრ (3) (იხ.  ზისხ – ტვიბი) 
ლახუშდ – სოფელი (ლატ. ს.ს.), შედის ლატალის 

სასოფლო საბჭოში, მდ. ენგურსა და მულ-
ხურას შორის, ენგურის მარჯვენა მხარეზე. 
ხილნარი და ლამაზი ადგილია. ცხოვრობენ:  
ფირცხელნრ, ჩანგელნრ, ასუმბნრ, ნიკ-
ლოზინრ, კვნჭინრ. (?) ლახუშდ < ლახშდ 
(სტუმარ-მასპინძ. დაკავშირებით). ტანია 
გიორგის ას. ფირცხელანი, 23 წ, სტუდენტი, ს. 
ლახუშდი, მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ლახჯარლ – სათიბები (ნასახლ. სგობული), 
ნასახლარ სგობულ-შია. დასახლებებიდან 
სამხ.-ით, მთის დასაწყისში. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 
წ., ს. იენაში, 1973. 

ლახ მოლარ – სათიბები (მუწვდი) ს. მუწვდის 
ჩრდ.-დასავლეთით. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 
1978. 

ლახც – საძოვარი მთა (ქვ. ვედი) მდ. გერდაშერას 
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დასაწყისისაკენ, კლდე ძიასა და კლდე კვეტს 
შორის. ალპური ზონაა, ნეცინ ჭენჭ წვა, ჩუბავ-
ლეშგრვანა ხარ. ლახც < ხვამცა (მეგრ.)? უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენსიონერი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლახკ – გზა (წვირმი). გზა გადის სოფ. ფეხიდან 
თელისაკენ. სწორედ ამ გზაზე ენგურის 
მარჯვენა მხარეს მდებარეობს ეს ადგილი. 
ძალიან კლდიანი ადგილია და არაიშვიათად 
ზევიდან ჩამოდის ქვა და ღორღი. ზამთარში 
საშიშია, ზვავების ჩამოსვლის შემთხვევა 
ხშირია. „ლიხკე“ ნიშნავს ქვების ცვენას, 
„ლახკ“ – იმ ადგილს, სადაც ქვები ცვივა. 
ადგილი შედის სოფ. წვირმის ტერიტორიაში. 
ჩაწერილია თსუ სტუდენტ ასლან კორძაიას 
მიერ, 1965 წ. 30 აგვისტო.  

ლახრხლ – სახერხი (მესტია), მესტიაშია, შკედის 
მხარეში, მულხურას მარცხნივ. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლახრ ტიბ – ხევი (ცალდაში), მწვერვალ 
თეთნულდის ძირთანაა, სანადირო ადგილე-
ბია. კლდიდან თუ რამე ჩამოვარდება, იმ 
ღელეში იყრის თავსო. ჰადიშის მხარეზეა. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლახლ – საძოვარი (მუწვდი) ს. მუწვდის და-
სავლ., პატარა საზაფხულო მთაა. გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლახ – სათიბ-საძოვარი მთა (მესტია) დაბა 
მესტიის ჩრდ.-დასავლ, ალპურ და სუბალპურ 
ზონაში. იყოფა ორ ნაწილად:  ლექ ლახ და 
ლეჟ ლახ. დგას რამდენიმე კარავი კერძო 
მოსახლეობისა და ფერმისაც. არის სათიბებიც. 
დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამს., ს. ლაღამი, 1972 
წ. VIII. 

ლახ (2) – უბანი (ტობარი), ტყე (ნაკი), მდე-
ბარეობს მდ. ჭუბრულასა და მდ. ორმელეთის 
შესართავთან. ნახევარკუნძულივითაა, დავა-
კებული, სახნავ-საძოვრებით, ბაღ-ვენახებით, 
ცხოვრობს 7 ოჯახი. ზღვის დონიდან დაახლ. 
710,1 მ. იყოფა:  ჟიბე ნაკ, ჩუბე ლუხ, ჟბე 
ლუხ, ორო ლუხუ. ადრე საზამთრო 
(ლაბკი) სადგომი ყოფილა, უფრო დაბალი და 
თბილი – ლუფხ-იდანო. ხაიშის ს.ს., ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, მესტიის რ-ნი, I.XI. 70 

ლახთეშ შუკრ – გზა (გვალდერი). სოფლის 
დასავლეთის მხრიდან სამხ.-ის მთებისკენა 

გზა. „მთისკენა გზები“. ემუზა დავითის ძე 
ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლახმლდ – საძოვარი (მესტია – ი. მელიქიშვი-
ლი) 

ლახშდლდ – საძოვარი მთა (ლახუშდი). ს. ლა-
ხუშდის საზაფხულო საძოვარი მთა მდ. ენ-
გურის მარცხ. კალთაზე. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენსიონერი, მესტია, 1972. 
IX. 

ლახშდლდთე ლალსიპა – გზა (ლახუშდი). გზა 
მთა ლახუშდალისკენ და მთა მუბისკენ, მდ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. იყრება გზა 
მთებისკენ. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 
65 წ., პენსიონერი, მესტია, 1972. IX. 

ლახშდლდრა – ღელე (ლახუშდი), მთა 
ლახშდლდშია, ერთ-ერთი შენაკადი მდ. 
ჰრშლასი (მდ. ენგურის მარცხ. შენაკადი). 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., 
პენსიონერი, მესტია, 1972. IX. 

ლახშდლდ ლთნაღ – გადასასვლელი (ლახუშ-
დი). მთა ლახშდლდიდან გადასასვლელი 
ქვემოსვანეთში, ენგურის მარცხ. მხარეზე. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., 
პენსიონერი, მესტია, 1972. IX. 

ლახ ნაკ – საძოვარი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის ჩრდ.-
აღმ, მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზე. ვაკე 
ადგილია. „ლახ“ სახელწოდებით ერთადერ-
თია. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1071 წ. ივლისი. 

ლახ ქრა – საძოვარი (ლეხთაგი), ლექ 
ლახვშია. ნახნავის არაფერი ჩანს. ქა ნტყიც 
შლ ლიხ. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლახშ თრგლეზერ – საძოვარი (ისკარი) მდ. 
კედრლას მარცხ., მთის სათიბ ლჰლდის 
ქვემოთ. ნაეკლესიარია, ნანგრევები შეიმჩნევა. 
„მთის მთავრანგელოზი“. შუშანა პირიბეს ას. 
გერლიანი, 21 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლბგირ – სათიბი, ენგურის მარცხენა მხარეზე. 
ხიდი ამჟამად გადებულია, მის ზემოთაა ეს 
სათიბი, კვანჭიანარის სამხ. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 
წ., ლატალი. 1973. 

ლბგირ (2)– გზა (ლაჰილი), სათიბი (კვანჭი-
ანარი), ს. ლაჰილისკენა გზის, ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, არის ნახილარი. ზ. ს. 
პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 1973. 
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ლბრიალდშ – გზა (კახურა), ს. კახურაშია, 
ტყეში, ფერდობიანი. მ. გ. ლიპარტელიანი, 
31 წ., 1974. 

ლბრიალდში შუკ – გზა (კახურა), ს. კახურიდან 
ნაკრისკენა გზა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., 1974. 

ლბჯომ– სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ. 
წანრჷლასა და ტიბერჷლას შორის. დგას 
კოშკი – ლბჯგმ მურყამ. ვაკე ადგილია. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლბჯმ მურყამ (იხ. კლდში მურყამ). 
ლგენოლ (იხ. ლალაგენლ)– საძოვრები, 

სათიბები (ქვ. ჭველიერი), ს. ჭველიერში, 
იმინდარის სათიბებს ზევით. საქონლის სად-
გომი იყო. ამჟამად სათიბებია. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლგირ (იხ. ლეგურგულა)– სათიბ-საძოვარი 
(მესტია), აეროპორტის აღმ., შენდება 
ტურბაზა. მოლრი < მოლრი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი. 1972. 

ლგიწლრ – არყნარი (ლახუშდი), მთა ანდრიანშ-
ია, არყნარია, სადაც საქანელებს აკეთებდნენ 
ტოტებისაგან. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხე-
ლანი, 65 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლგლნდ – საძოვარი (ლეშუკვი), ს. ლეშუკვის 
ჩრდ. ძველი ნახნავია. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 
წ., ლატალი. 1973. 

ლგნა – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ-დასავლ. 
მდ. ლასილის მარცხენა კალთაზე. კარვებია, 
ლაჯოგ ლი. ალექსანდრე ბიასლანის ძე 
გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლგნებოლ – ყანა (ხელედი), ხელედში, ლაშხირის 
მარცხენა მხარეზე, სანაპიროზე. ლენტეხის რ. 
ს ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე. 1976. 

ლგნირ– სათიბი (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ-
დასავლ. მეფტშის ქვემოთ. კარგი სათიბია. 
ლგნა „სადგომი აღმოსაცენი“. რობინზონ იესე 
ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლგნოლ – საძოვარი (ცალერი), საძ. მთა ლასგრას 
ჩრდ-დასავლ. ვაკეა, საქონლის სადგომი 
ადგილია (ლეთშ ქა იზრელხ ეჩხა). 
გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ.  

ლგნ ნაკ (2)– საძოვარი (ზეგანი, ცალდაში), ს. 

ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 
კალთაზე, სადგომებია, ვაკე ადგილი. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლგნ მჷჰ – ტბა (ბოგრეში), ს. იფარის სამხ-
დასავლ. ლასილის მიმართულებით. 
სათიბებიცაა. დგას კარვებიც. კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლგნ ნაკ – საძოვარი, ს. ცალდაშის სამხ. საძოვარ 
ლაღ-შია, საქონლის სადგომი ვაკე ადგილია 
– სალდღ – სამწყემსო. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლგნ ნაკ ლლგენ – ნაკარვები (ზეგანი), ს. 
ზეგანის სამხ-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 
კალთაზე. სადგომებია ძველი, ნაკარვები. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლგნშ – ყანები (ლახირი), ს. ლახირის 
დასახლების ზემო მხარე. ვაკე ადგილია. 
ალექსი ისლამის ძე იოსელიანი, 99 წ., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. 

ლგნლრ – საძოვარი, სათიბი (ლახირი), მთა 
ლგზალირშია, დგას კარვები, ჩანს ფოშდე-
ლი. მადონა ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლგურკა – ეკლესია, ს. კალაში წმ. ივლიტისა და 
კვირიკეს სახელობის ეკლესია. ნასო 
დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., მოს., ს. ფე. 
მესტიის რ-ნი.  კოლმ. თავმჯდომარე. 1971 წ. 
ივლისი. 

ლგურკა (2)– ეკლესია (იელი, კალა), იელიშია, 
ჩუბე უბანში. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
იფარის ს.ს., 1972, VII. 

ლგჷრბელა – ტყე (ქართვანი), ს. ქართვანიშია, ტყე 
ფოგრის ჩრდ-აღმ. აკრძალულია (მოკრძალე-
ბული?), წიფლნარ-იფნარ-რცხილნარ-
მუხნარით, რომელთა მოჭრა აკრძალულია, 
მრგვალი ფორმისაა და ადგილიც კალოსავი-
თაა. პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

ლგჷრსლ – ტყე (ცალდაში), ს. ცალდაშის 
დასახლების სამხ. ფოთლოვანი ტყეა. 
გორვებიანი რელიეფია, შეშის ჩამოსათრევად 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  216 

ძნელი ადგილი, შეშა გრძლად უნდა მოუბა, 
რომ არ ჩაცურდეს. ფელტ ლი. ჭიჭიკო ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლგმ (2)– სათიბი (ხალდე), კლდე (ქვ. ბავარი), 
მდ. ჴალდე ჭალს მარცხენა კალთაზე, 
მინდორია, შიშველი რელიეფით, კარეტის 
დასავლ. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., 
პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლგზლირ – სათიბ-საძოვარი (ჟაბეში), მდ. 
მულხურას მარჯვენა კალთაზე, დამრეცი 
რელიეფით. ს. ჟაბეშის ჩრდ-დასავლ. მუჟალის 
მპირდაპირე მხარე. არის საზაფხულო 
სადგომები საქონლის, (კარვებია). თხილნარი 
არაა, საერთოდ მცენარეულობა არაა, ალპური 
ზონაა. გიზ (ლიგზე „ამოღება ქაფისა და 
ქონისა ან ხაჭოსი“…). ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლგრნილ – საძოვარი (მურშკელი), ს. 
მურშკელის ჩრდ-დასავლ., მურშკელის მთის 
დასაწყისი, სამხ. ფერდობზე შერეული ტყე, 
თვითონ ალპურ ზონაშია, პატარა ბუჩქებით. 
ღელე გლდა ტიბიდან არხის განაყვანია 
მურშკელის ტერიტორიის მოსარწყავად ვინმე 
ქურდიანის  მიერ. ვლადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლგწა ლრტყლ – კლდე (ცალდაში), მთა 
თეთნჷლდის (ლჷჯჲრას) ძირი, ქაშნ ხარ, 
ნახწი ლრტყ ხარ. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. სექტ. 

ლგწილ ღრ– სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი), ს. 
ჟიბიანის პირდაპირ, მდ. ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე, ყანებს ზემოთ. მშრალი ღელე. 
ლიგეწ „გაძრომა“. სოსო სემლარის ძე 
ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
უშგული, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი.  

ლგჯა – სათიბი, ს. ჭოლაშის დასახლების ჩრდ. 
ტყე ფეხ-ის ზემოთ, ალპ. ზონაში, მომრგვალო 
თავ-თავიანი მაღლობებით. გუჯჲ „მაღლობი 
ზეგანით“, ლუგჯე „ლურე“. სოფრომა საბას 
ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს ჭოლაში, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლგჯა (2) – სათიბი, კლდე (ცალდაში, ჭოლაში), 
ტიბერის ხეობის მარჯვენა კალთაზე, მულ-
ხურას მარჯვენა კალთაზე, მთა ლგზლიე-

რის ზემოთ. კლდეს გიჯ თხიმ ხარ, ლჭმა 
ლი, მარე აშ ლესთე ხარხ, ლლჴან მმ ლი. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლგჯა ზაგრ– ქედი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის ჩრდ., 
ქედი მიემართება ჰელრისკენა სათიბ 
ლგჯას ზემოთ. ალექსადრე გელას ძე 
დევდარიანი, 80 წ., პენს, ს. ჭოლაში, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლდარალ – საძოვარი (ნაკი), მთა თონღუზ-
ორუნის სამხ-დასავლ. ვაკე ადგილია, სადაც 
მგზავრი დაისვენებდა, საჭმელსაც მიირთ-
მევდა, საქონელსაც მოაძოვებდა. მოედინება 
წყალიც. ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი.1969 წ. ნოემბ. 

ლდბაშ – საძოვარი (ფაყი), ს. ხარაშშის 
მიდამოებში. მოლარშია, შუა ადგილზე 
ბორცვივითაა, ირგვლივ ნაძვნარით. იყო და 
არის მხოლოდ ქალების სამლოცველო 
ადგილი. კოხის წინააღმდეგ სამლოცველო 
იყოო და არისო. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ლდბში – საკულტო (ფაყი), ს. ლეხვდარეშის 
ჩრდ. ნაწილში. რაიმე ნაგებობა არაა. ხელედის 
ს.ს., გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ლდგილ – სათიბი, ს. ხეშკილშია, არის 
ნაკოშკარი – ლდგილ მურყამ. ლ. მ. 
ფილფანი, 74 წ., ლენჯერი. 1973 წ. 

ლდგილ (2)– ტყე-სათიბი (ნესგუნი, ხეშკილი), 
ფუშყვერის მარცხენა მხარეზე, შერეული 
ტყით. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლდგილ მურყამ – ნაკოშკარი (ხეშკილი), ს. 
ხეშკილშია, სათიბ ლდგილში, 
ნაკოშკარიღაა დარჩენილი, თუ ვისი, არ იციან. 
მ. დ. ფილფანი, 87 წ., ლენჯერი. 1973. 

ლდგილრ – სათიბები, ჭალჲს მარცხენა 
კალთაზე, ჰეშკილშია. ს. ჰეშკილი. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერი ს.ს., 
1972 წ. 

ლდდები – საკულტო (ფაყი), მიქელშერის 
დასახლებაში, იდგა დიდი ნაძვის ხე. ბ. შ. 
ბენდელიანი, 27 წ., 1974. 

ლდერილ – საძოვარი (ლასკადარი), მთა 
დავბერშია, ლასკადურას ხეობაშია. მ. გ. ლი-

პარტელიანი, 31 წ., 1974. 
ლდეშტორელი – საძოვარი (ყვედრეში), ს. 

ყვედრეშშია, ხარობს ბალახი დეშტორელ 
„ზერჩო“. დეშტორელ „ზერჩო“ (შეამოწმ. ბოტ. 
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ლექსიკონი). ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 
ლდეა – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ ხოშა 

ლაჩმა-ს ქვედა ნაპირი. „სადევე“ ? ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ლდეალ – საძოვარი მთა (ფარი), საზაფხულო 
საძოვარი მთა, არის კარვებიც, მისი მწვერვა-
ლის სიმაღლეა 3487 მ. (1: 100000). იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოს., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლდიარალ – საძოვარი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, ქვანჷლიდან ჰაპკვირის-
კენა გზაზეა პატარა მოვაკო ადგილი, 
ზაგლჷდმიყ. ალბათ, მგზავრი იქ ჭამდა 
საგზალს. გელა ფუთეს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი.  1969 წ. ნოემბ. 

ლდიმერიშ ნალქორ – ყანა (ლარილარი), ს. 
ლარილარშია, ჩბე ლარილარის ერთ-ერთი 
ყანა, ვაკე ადგილია. ლადიმერ ჩხეტიანის 
ნასახლარი. ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 
65 წ., პენსიონერი, ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 19.9.70 წ. 

ლდიმერიშ ჭედ – საძოვარი (ლარილარი), ს. 
ჩბე ლარილრის აღმ. მხარე ჟიბე მარღის 
დასაწყისამდე, კედელი ფოთლოვანი ტყით. 
ლადიმერ ჩხეტიანის სახელობის საძოვარი 
(ცოცხალია). ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 
65 წ., პენსიონერი, ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 19.9.1970 წ. 

ლდიმ ნამზიგ (იხ. მოლრ). 
ლდირნილ – სათიბი (ქვ. ლუჰა), სათიბ გიჯის 

გაგრძ. სამხ. ენგურამდე. ლი-დურნი „აკრ-
ძალვა, უარის თქმა“ (ლხმ. ლიდურნი). 
გადმოცემით:  დალი მშობიარობდა, გამოუვ-
ლია ერთ კაცს, რომლისთვისაც შესახვევი 
უთხოვია. ამ კაცს უარი უთქვამსო. სილევან 
იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, 
ფარის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლდმეყ – სათიბ-საძოვარი (ლახირი), ს. ლახირის 
ჩრდ.-აღმ. ეკლესია მალდინის ჩრდ-აღმ. 
ფერდობი. მოედინება წყალი. მადონა ადიგოს 
ასული იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლდრერ – სოფელი (ეცერი), სოფელ ეცერში 
შემავალი 23 კომლიანი უბანი;  მდებარეობს ს. 
ეცერის სამხ.-დასავლ. ბოლო სოფელია. 
გადმოცემით:  ტყიანი ყოფილა ადრე, 

მიჰქონდათ იქამდე დჷრრ (დჷრრე ლიჴდე 
გემთქუნ). მის. ჩრდ. წიწვნარის ნაშთიცაა. 
გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. აგვისტო. 

ლდრერიშ კაჩ – სათიბები (ლადრერი), მდ. 
ენგურის ჩრდ. მდ. კედრჷლას დასავლ. ჩრდ.-
აღმ. სოფლის ყანებია. ლდრერის აღმართი. 
გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. აგვისტო. 

ლდსრლ ლძსრლ – საძოვარი (წვირმი), ს. 
წვირმის ჩრდ-ით, ტყე-საძოვარი ლაყრულ-

დის აღმ. მინდორია ტყეში – შერეულია. 
დუსრ / /  დს. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 
31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო. 

ლზგა – ყანა (ხარაში), ს. ხარაშშია, ნასახლარი 
მაინცდამაინც არაა, ქვების გროვა კია, 
ირგვლივ პატარ-პატარა სათიბებია. ს. ფაყი. ე. 
ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ლზგალ – ყანები (ლესხანი), ლესხანშია, ნასა-
ხლარი ყოფილა, ვაკე ადგილი. ს. ფაყი, 
ხელედის ს.ს., ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

ლზგილ – სათიბი (სვიფი), მდ. კედრჷლას აღმ., 
ჩრდ.-აღმ. ალვის ხეებია დარგული (ჭადრ). 
ნამოსახლარია. „სამოსახლო“ (პატარა). ადრე 
დასახლებული იყოო, მაგრამ მთა ბაჴიდან 
ჩამოსულ მეწყერს ამოუწყვეტია, რომელთა 
ვინაობაც გაურკვეველია (ბაჴ ახტყეცა ი ეჩქჲშ 
ნხიტ ლიხ). აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლზგოლ – საძოვრები, საცხ. ლაყრის სამხ., 
ჩიბღლის საძოვრების ქვემოთ, სადაც ადრე 
საცხოვრებელი ყოფილა. მიშა რაჟდენის ძე 
ცალანი, 28 წ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

ლზგოლ – ყანები, ს. ზაგარის სამხ.-დასავლ. ტყე-
ყანების ბებნრის ჩრდ.-დასავლ. ნასახლარი 
არა ჩანს, მაგრამ ადრე 11 ოჯახი ცხოვრობდაო. 
ს. ზაგრ. გაიანე კამუთის ასული ცინდე-
ლიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

ლზგოლ (3) – ყანები (ლეხვდარი, ზაგარი), საძო-
ვარი (ლაყვრი), ს. ლეხვდარეშის ჩრდ-აღმ. 
ნასახლარი არა ჩანს. ს ფაყი. გ. გ. გაზდელიანი, 
28 წ., 

ლზგჲ დაბ (იხ. ლზგა).  
ლზგშ ლიც – წყარო (ჰამაში), ჰამაშშია, სათიბ 

ტობშ ლარას აღმ. მხარეში. ნასახლარია, 
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სადაც მოედინება წყარო. დუშა შარდენის 
ასული ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ნოემბ. 

ლზექირ – ტყე (ხარაში), ს. ხარაშშია, წიფლნარი 
ტყეა, საბალახოცაა და საკარტოფილეც. შეშის 
მოსამზადებელი ადგილი. ს. ფაყი. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ლზქარ – სათიბი (ჰებუდი), ს. ჰებუდის სამხ. 
დასავლ. ღელე ტიბრის მარცხენა კალთა. 
ადრე სამხ. ნაწილი სახნავიც ყოფილა;  აღმ. 
აკრავს ტყე, სადაც საზამთროდ სოფელი შეშას 
ამზადებდა. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლზქი – საბალახო (ზ. ვედი), შეშის დასაწყობ-
მოსამარაგებელი ადგილი. მიხეილ ქერექის ძე 
ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლზქი დბილდ – საძოვარი (სოლი), ს. სოლის 
ჩრდ., სამანქანო გზის ზემოთ. ადრე სახნავი 
ყოფილა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლზქრი ღრ – ხევი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ., 
ტიბრის მარჯვენა კალთა, სამანქანო გზის 
ზემოთ. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლთკერილ – ტყე (გვალდერი), ს. გალდერის 
სამხ., ღარი ბარჴას თავზე, არის არყნარი და 
ბოკვნარი (ლეთკერ). „საბოკვისი“ (კნინობით-
ში). ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლთკერილ (2) – სათიბი (ღვებალდი), ტყე 
(გვალდერი), ლშდა ღრის ზემოთ, სათიბია 
დაახლ. 1,5 ჰა-სი, შერეული ტყითა და 
ჭარბობს თეკრა „ბოკვი“. ლთკერილ 
„საბოკვისი“ (კნინ-ში). ვარლამ ილოს ძე 
გერლიანი, 34 წ., კოლმ., ს. ღებალდი, 
ცხუმარის ს.ს. მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლთკერილშ ტიბრა – ღელე (გვალდერი), ხევი, 
საზღვარი ს. ღებალდისა და გალდერის. 
მოედინება მთა ბაჴიდან, უერთდება ენგურს 
(იხ. რუკა). „ბოკვნარის (პატარა, კნინ.) ღელე“. 
ჲემჷზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., 
პენსიონერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ლთქელი – ყანები, საძოვრები, დ. ლენტეხის 
დასავლ. მდ. ჩოლშურას მარჯვენა მხარეზე. დ. 
ლენტეხი (ლექვსირი). ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 

წ., 1974. 
ლთქელი (2) – საძოვარი (ყარიში), ყანა, საძო-

ვარი (ლექვსირი), მთა შუის გზაზე. ირგვლივ 
ტყეა. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლთქელიჲ შუკ – გზა (ლექვსირი), გზა 
ლაბრაჴამდე, ლათქველის გავლით. დ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლთშნირ – საბალახო (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის 
დასახლ. სამხ-დასავლ. მაცხვარის ეკლესიის 
ზემოთ. ლაჯგ ლი. საქონლის გასათიში 
ადგილი პატრონებისკენ. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლთხელრ – საძოვრები (ზმ. მარღი), ჟიბე მარღის 
დასავლ. ცენტრისკენ, ნაპოვნია მძივებიო. ვაკე 
ადგილია, ქვიანია. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ანსიანი, 26 წ., მოსამსახურე, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 18.9.70 წ. 

ლთხარი სგიმ – მჟავე წყალი (უშგული), კლდე 
შხარას მარჯვენა მხარის კალთაზე მოჩქეფს 
მჟავე წყალი, ჯიხვების საყვარელი წყალიაო. 
პავლე ბითეს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლთხარილ – კლდე (უშგული), მთა შხარას 
მარჯვენა მხარეზე, ენგურის სათავის ზემო 
მარჯვენა მხარე. საჯიხვე კლდე, მოედინება 
მჟავე წყალი, ონკანივით ამოჩქეფსო. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლთხიარ კოჯრ – კლდეები (ყორულდაში), ს. 
ყორულდაშის ჩრდ.  

ლთჴა – სათიბი (სვიფი, ფარი), სიფის ზემოთ, 
სათიბ ლერთხნრის ჩრდ. იქით-აქეთ ტყე 
აკრავს, მის ზემოთ მჟავე წყალი მოდის, 
რომელსაც თხები ეტანებოდნენო. ლა-დჴ-ა > 
ლა-თჴ-ა ? ტარიელ ქემურზას ძე გადრანი, 59 
წ., კოლმ., პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლთჴშ სგიმ – მჟავე წყალი (სვიფი, ფარი), სიფის 
ზემოთ, სათიბ ლთჴას ჩრდ., მოედინება მჟავე 
წყალი, რომელსაც თხები ეტანებიანო (ალბათ, 
გარეულიც). ტარიელ ქემურზას ძე გადრანი, 
59 წ., კოლმ., პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლკდებან – ყანები (ლესემა), ს. ლესემაშია მდ. 
ხეკედურას მარცხ. ა. ს. გაზდელიანი  36 წ., 1974. 

ლკდრიშ ჴერრ – საძოვარი, ტყე (მაზერი), ს. 
მაზერის თავში სგიმერს ქვემოთ ლამჰამდე, 
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ტყიანი ადგილია, საქონლის გასარეკი და 
საძოვარი. ჯულაბ გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 
წ., პენსიონერი, ს. მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლკი – კლდე (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის ჩრდ-
დასავლ., ტყე ნაჩლრის დასავლ. სალი 
კლდეა, ფიქალი ქვით, მის ქვემოთ, ძირში 
არის კამილაკად. ლკმი (< ლაკმი ?) (შდრ. 
ზექ – ლზქი! ) (ფი-ქალ > კალ > კა ?). დავით 
დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლკითანალ – საძოვარი მთა (თავრარი, ხერხვაში), 
ს. თავრარის ჩრდ., ყას სამხ-დასავლ. გორას 
დასავლ. კარვებია, ალპური ზონაა შქერიანი. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი.1969 წ. ნოემბ. 

ლკირ – ნასაკირალი (გვალდერი), გვალდერის 
დასავლ. სათიბ ნაკრს ზემოთ. საკირე იყო 
უწინ. 

ლკიცჷრი ღრ – საძოვარი (ზ. მარღი), ს. ჟიბე 
მარღის ჩრდ., გზა ლანხუწარის ჩრდ.-აღმ. 
წყალი მოედინება, საძოვარი, შიშველი. არის 
კიც. ვახტანგ ალექსანდრეს ძე ანსიანი, 26 წ., 
მოსამსახურე, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
18.9.1970. 

ლკირ – გზა, კლდე (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარცხენა მხარეზე, ფიქალნარევი კლდეა, 
ფიქალი იქიდან მოჰქონდათო სახურავების-
თვის. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლკრა – სათიბი (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, მდ. 
ენგურის მარცხენა მხარეზე, სათიბ ყაბჷლდშში. 
ლეკაჲე(?)დგილ ლი. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლკრალ – კირსაწვავი (კახურა), მდ. ლუვორის-
კენა, გზაზე, კირის საწვავი ყოფილა. მის 
ახლოსაა კირის სატეხი. ჯ. ა. ლიპარტელიანი,  
37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლკრალე დაბ – საძოვარი (ლექვსირი), მდ. 
ჩოლშურას მარცხენა მხარეზე. კირიანია. ჯ. რ. 
მესველიანი, 50 წ., 1974. 

ლკრალე ღლა – ღელე (ლექვსირი), მდ. 
ჩოლშურას მარცხენა მხარეზე, კირი ჩამოყვება.  
დ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლკრაილ – სათიბი, საძოვარი (მესტია, ხალდე), 
ს. ჴალდეს ჩრდ-აღმ. ვაკე და ფერდობი 
საძოვარ-სათიბებით. ნაკარვები, ისპანკა ავად-
მყოფობის დროს გაქცეულან, ავადმყოფობას 

მოშორებიანო. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 
წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

ლკრი – საკირე (ჰებუდი), მთა დეცილის სამხ. 
ლკრი ზაგრზეა კირის ასაღები, 
დასამუშავებელი. ამჟამადაც სარგებლობენ. 
ლკრი < ლკირი. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

ლკრი ზაგრ – გორა (ჰებუდი), მთა დეცილის 
გაგრძელება სამხ. (იხ. 1:  100000). კირის 
დამუშავება ყოფილა, ამჟამადაც არის. 
„ლკირი ზაგრ“. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლკრიშ სარგ – წყარო (გვალდერი), სოფლის 
დასავლეთით, სათიბ ნაკრს ზემოთ, სამხ-ით, 
ზემო გალდერში (საძოვარი), ყოფილ 
ნასაკირალთან. მოედინება წყაროს წყალი. 
„საკირე / /  საკირეს წყარო“. ჲემჷზა დავითის 
ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლკჩïლდა ბჩ – გზა, კლდოვანი (ჟაბეში), ს. 
ჟაბეშის აღმ., მდ. წანრჷლას მარჯვენა კალ-
თაზე, წანერის გზის ზედა მხარეზე მდება-
რეობს დიდი ქვა, რომელსაც ნაკიბურებივით 
აქვს.  ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლკჩხჷლდ – ყანები, სათიბ-საძოვარი (მესტია), 
მესტია-ჭალაჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორ-
ტისკენა ხიდის ზემოთ. ირინე მელიქიშვილი, 
1961, თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ-ნი. 1972. 

ლკჩხჷლდშ – კლდე (ცალდაში), წანერჷლას 
მარცხენა კალთის კლდე, მყინვარებია, თე-
თნჷლდისკენ. ლაღურკერილას ღელეს ბოლო-
ში. კიბისებური კლდეა, მონადირეების მიერ 
შერქმეული. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სქეტ. 

ლკჩხრი ბჩ (იხ. ლკჩïლდ ბჩ). 
ლკცილდ – საძოვარი (ლეზგარა), კლდე 

ლაჭგურის ჩრდ.-დასავლ. (კიც ?). გიორგი 
სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

ლკცრილ – ტყე (ლეშუკვი), ბალის ქედზე, 
ივეჩიანების ყოფილი ტყე. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი.  1973. 
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ლკდებანი – საძოვარი (მელურა), მთა ნალიშის 
საზაფხულო საძოვარი. ვ. მ. მუსელაინი, 57 წ., 
1974. 

ლკნური – საძოვარი (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, ქვემოთ,  საძოვარ 
ჰაერთან, დასავლ. ადრე კვერნების (კენრე) 
დასაჭერი ყოფილა (ათხეი ამჟი ლი ეჩქჲშ 
ნსყევრ). იშმაგ სორთმანის ძე დადეშქე-
ლიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ.  

ლკნრი ბაჩრ – ლოდნარი (მაცხვარიში), 
ლჰლა ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, დგას 2 
დიდი ქვა. კერნა – კინორ – კენ, კენ < 
კერნ /  შდრ. შგედ < შგერდ??? გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი. 1973. 

ლკრემშ – საძოვარი (მაცხვარიში), ლაჰლა 
ჭალაჲს მარჯვენა მხარეზე. ლამჰერი მმა ლი. 
გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი. 1973. 

ლკრმ – კლდე, ძირში სათიბი, ფუშყვერის 
მარჯვენა მხარეზე. ამჟამად არაა ყინული. ცი-
ცაბო კლდეა. ს. ნესგუნი.  ელგუჯა ვლადიმე-
რის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლკრმ – სთიბ-საძოვარი, ს. ჟიბიანის ჩრდ., 
ენგურის (ჭალს) მარჯვენა მხარეზე, ხიდს 
ზემოთ, სადაც წყლები მოედინება. ზამთრო-
ბით იყინება. „საყინულე“. სოსო სემლარის ძე 
ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლკრმ – ღელე (ხალდე), კლდე, სათიბი (ნეს-
გუნი), სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი), მდ. ჴალდე 
ჭალს მარცხენა შენაკადი, მოედინება კარეტის 
დასავლ. კლდეებიდან. ადრე იყინებაო. 
„საყინულე“. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე. 68 წ., 
პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლკრმ ბოგ – ხიდი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის ჩრდ. 
მდ. ენგურზეა ხიდი სამარხილო. სოსო სემლა-
რის ძე ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. სკოლადამ-
თავრებული, ს. უშგული, მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. ივლისი. 

ლკრფხ – საძოვრები (ჟამუში), ს. ჟამუშის დასა-
ხლების დასავლ. მდ. მულხურას მარჯვენა 
მხარეზე. ფერდობნარევი საძოვრებია, ტყიან-
ბუჩქნარი არაა. (კფხ „ყლორტი“). ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლკშა – ტყე, საძოვარი (ღეშდერი), მდ. ღეშ-
დრჷლას მარცხენა კალთაზე, საძოვარ მუნ-
ჭყის აღმ., შერეული ტყეა, ქვიანი, არის 

სამარხილო გზა. შეიძლება ქვის სამტეხლო 
იყოო!  ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., 
პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
X. 

ლკცირ (იხ. ლთხრილ). 
ლკცრ – კლდე (ცალდაში), წანერჷლას მარცხენა 

კალთაზე, სგებნე თეთნჷლდის უკან, 
ჰადიშისკენ. საჯიხვეა, შიშველია. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლკცირი – კლდე-ქედი (მაზაში), ს. მაზაშის 
მთა ლაბრაჴის მხარეში. საჯიხვეები. კიცრა  
„ჯიხვი“. ლენტეხის რ. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 
წ., მუშა. 1976.  

ლლგენ ნაკ – საძოვარი (ხალდე), მდ. ჴალდე 
ჭალს მარცხენა კალთაზე, ვაკე ადგილია, 
არის ხარების სადგომი გაზაფხულობით, სამ-
წყემსაო. ღამით ხარებს იცავდნენ ქურდები-
საგან ძველად. „სადგომი ვაკე“. ზურაბ აბრამის 
ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლლდესგალ – საბალახო (ნაკი), ბასას გასასვ-
ლელის აღმ. ფერდზე, გადის გზა ყარაჩაისკენ. 
ამ ადგილიდან იწყება ყინული (ხანსარ) და 
იცვლიან საიმისოდ ფეხსაცმელს, ან თუ 
დასველდებოდა, იმ შემთხვევაშიო. (იხ. 1:  
100000 басеа). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლლდესკალ – გადასასვლელი (ხელედი), ქედზე. 
გადასასვლელი უსგვირში. მწვერვალზე. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლლებ – საძოვარი (სვიფი, ცხუმარი), ტყე 
ცხიმანის სამხ. (ზემოთ). ვაკე ადგილია, ადრე 
სახნავიც ყოფილა. შოთა მიხეილის ძე 
საღლიანი, 42 წ., ს. საბჭოს თავ-რე, ს. ლეზგარა, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლლებჷრი – სათიბი (ხევრა), ჴერაშია, 
ფერდობია, პოულობენ მძივებსო. ვ. მ. ჭკადუა, 
30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლლიდშ – სახნავი (ცალერი), ჩუბე ცალერის 
სამხ-აღმ., სახნავი ქალდნის აკრავს ჩრდ-აღმ. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 57 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი.1969 წ. ნოემბ. 

ლლიშ – სათიბ-აძოვარი (ლემსია), ს. ლემსიას 
ჩრდ-აღმ. ალპური საძოვარი. შადურ ადილა-
რის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლლკირ (იხ. ლკირ). 
ლლმჷრიშ (იხ. ლამრი ღრ).  
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ლლობოლ – სათიბები (უშხვანარი), ს. უშხან-

რიდან  ს. დოლამდე გაჭიმული სათიბები, 
აკავშირებს ორ სოფელს, სახელი მისიც 
აქედანაა:  ლილობე „ესაზღვრება, ეკვრის“. 
რელიეფის მიხედვით. გრამიტონ ბესარიონის 
ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

ლლსიპა – გზა, გასაყარი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ენგურის ხეობის მარცხენა მხარეზე, შერეულ-
ტყიანია, გზა უქცევს მთა ? ლაშრდალ-
ისკენ. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლლქერი – საცხოვრისი (ქვ. ვედი), ჩვ. ვედშია, მდ. 
ედრჷლას მარცხენა კალთაზე, მოედინება 
ლლქერი ლიც (დგას წისქვილები), ცხოვრობს 
4 ოჯახი ჭკადუებისა. გაბრიელ ბექნუს ძე 
ჭკადუა, 92 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

ლლქერი ლიც (იხ. ბოგჷლშ ლლქერი ლიც).  
ლლქერი ტიბ – ხევი (ციცხვარი), მდ. ენგურის 

მარცხენა შენაკადი, ნშხულშ ტიბსა და 
ლჲრყიშ ტიბს შორის მოედინება. 
წისქვილის წყლისოდენაა. დგას წისქვილები 
(2). ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბერი. 

ლლქერი ტიბილდ – ხევი (ლახვმიაშ ჭალა), 
მდინარე ენგურის მარჯვენა მხარეზე, ს. 
ლებჷრცხილასა და ლაჴმიშ ჭლშ შორის, 
ხევი, მოედინება წყალი – მარჯვენა შენაკადი 
მდ. ლაჴმიშ ჭალჲშ ტიბ-ისა. ვარლან გრიშას 
ძე კვანჭიანი, 40 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ნოემბ. 

ლლქერიშ ლეწფერ (იხ. ლეწფერ). 
ლლქერიშ ლიც – ღელე (ქვ. ვედი), საცხ. 

ლალქერისთან, ჩამოედინება ბურღვდერის 
მხრიდან, წისქვილებიც დგას 3 ცალი, 
უერთდება ვედრულას მარცხენა მხრიდან. 
გაბრიელ ბექნუს ძე ჭკადუა, 92 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი.1970 წ. ოქტ. 

ლლქერიშ ჟიბე ნენჩა – ტყე (ქვ. ვედი), 
ლლქერიშ-ის დასახლ. ზემო წიწვნარი 
(ზოგან ფოთლოვანიც) ტყეც, საძოვარ ჟიბე 
ნაკს ზემოთ, სადაც ხე-ტყის დამუშავებაც 
მიმდინარეობდა (ლმგემი ლას). სამსონ 
როზანის ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ოქტ. 

ლლქერიშ ჟბე ზენ – საძოვარი, ტყე (ქვ. ვედი), 
საცხ. ლალქერის აღმ. ედრჷლას მარცხენა 
კალთის ვაკე ადგილი, საძოვარიცაა და 

შერეული ტყეც, სახერხამდე. გაბრიელ ბექნუს 
ძე ჭკადუა, 92 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ოქტ. 

ლლქერიშ ტიბ – ხევი (ქვ. ვედი), ღელე 
ლლქერიშ ლიცის ხეობა, ბურღვდერის ჩრდ. 
კალთებიდან მოედინება. წყალი მოზრდილია, 
რომელზედაც დგას 3 წისქვილი. გაბრიელ 
ბექნუს ძე ჭკადუა, 92 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ოქტ. 

ლლქერიშ ღრ (იხ. ლაჟაჰ ღრ). 
ლლქერიშ ჩუბე ნაკ (იხ. ჩუბე ნაკ) (ქვ. ვედი). 
ლლქერი ლიც – ღელე (ბაგვდანარი), ს. 

ბაგდანრს მარცხენა მხრით ჩამოუდის 
წისქვილის წყალი, გადმოყვანილია იგი გულ 
ჭალ-დან. წყალს სასმელადაც ხმარობენ. 
დანიშნულების მიხედვითაა შერქმეული:  
„საწისქვილე წყალი“. ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლლქრი ტიბ (იხ. მაქჷლდნი).  
ლლშკიდში ზუგ – ტყე, ბორცვი (იელი), ენგურის 

მარცხენა კალთაზე, მთა ცერშია, პატარა ვაკე 
ადგილია. ნამოქმედარი არა ჩანს, ყბა ლი. 
იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის  
ს.ს., 1972, VII. 

ლლშუკულდ – გზა (ლაშთხვერი), ეჩხნ ტაფისა 
და ამხან ტაფის გამყოფი გზა-სამარხილო. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972, VII. 

ლლჩა – სათიბი (სოლი, ლემსია), ს. სოლის ჩრდ. 
მთა შიხულდშთან, სათიბ-საძოვარ ფრი 
ლესგის სამხ-დასავლ. რომანოზ ალექასნდრეს 
ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1972, IX. 

ლლჩა ფარ – სათიბი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის აღმ. 
სათიბები მთის ზონაში. 

ლლციდრილ (იხ. ლლციდშ – მესტია). 
ლლციდრილი სარგრ (იხ. ლლციდში სარგრ). 
ლლციდშ – ყანები (მესტია), მოედინება 

წყაროები – 3 ადგილას, სოფლის სასმელადაა 
გამოყენებული. აღმოუჩენიათ კერამიკის 
მილები (გათხრა აწარმოა მეცნიერ-მუშაკმა 
შოთა ჩართოლანმა). ლიც „წყალი“. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ. 1972. 

ლლციდში სარგრ / /  ლლციდრილი– 
წყაროები (მესტია), დაბა მესტიის დასახლების 
ზემოთ, ყანაში მოედინება 3 ადგილას წყარო, 
სოფლის სასმელად გამოყენებული. ლიც 
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„წყალი“. დაბა მესტია.  თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., 1972. 

ლლცირ ნაკ – სათიბი (ზესხო), ს. ზესხოში, 
ლეცირი არი გუნ (ერთგვარი ბალახია, მომჟავო). 

ლლციშ – ყანები, ს. ჟამუშის დასახლებაშია 
ყანები. სოფელი ამ ყანებით მიდის წყაროსკენ 
მოსავლის აღების შემდეგ. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლლციშ (2) – სათიბ-საძოვარი (მაცხვარიში), ყანა 
(ჟამუში), მთა მჷხერის სამხ. წყალი მოედინება, 
მოფერდოცაა და ვაკეც. გ. გ. გირგვლიანი, 35 
წ., ლატალი. 1973. 

ლლციში ლიც – ღელე (მაცხვარიში), სათიბ-
საძოვარ ლალციშ-ში, მთა მჷხერი სამხ. 
ლატალის ს.ს., გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., 1973. 

ლლციში სარაგ – წყარო (ჟამუში), ყანა 
ლლციშის გვერდით, ს. ჟამუშის 
დასახლებისაა. მულახის ს.ს.,  ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ.,  1971. 

ლლციში ღელა – ღელე (ხოფური), ს. ხოფურში. 
ლენტეხის რ.  ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ., 1976. 

ლლციში ჴარჴ – გზათგასაყარი (შყალერი), მთა 
მჷხრის მთაში, ერთი გზა მიდის სბშის 
არშის მიმართულებით, მეორე – მთა 
ლაზრის მიმართულებით. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი. 1973. 

ლლცხდ – სოფლის ზედა ნაწილი, ს. ჟიბიანის 
ჩრდ-აღმ. მხარე ეკლესია ჯგჷრგამდე. 
ცენტრალური ნაწილი სოფლისა. სამარხილო 
და სამანქანო გზა. ს. ჟიბიანი. გივი ერისტოს ძე 
რატიანი, 33 წ., მოსამს., უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლლცრ ნაკრ – სათიბები (მურყმელი), ს. 
მურყმელის ჩრდ-დასავლ. ვაკე-ფერდობები 
სათიბები, რიყებია გამოყვანილი. „სარწყავი 
ვაკე ადგილები“. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლლცდშ – საძოვარი (ლეხთაგი), ლეხთაგის 
ჩრდ., დასახლების ზემოთ. მოდის წყალიც 
(პატარა). ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
ს. ლეხთაგი. 1972. 

ლლცდში სარაგ – წყარო (ლეხთაგი), საძოვარ 
ლლცდშ-ში, ლეხთაგის დასახლების 
ზემოთ. პატარა წყაროა. მესტიის რ-ნი. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 1972. 

ლლცრილ – საძოვარი (ზარდლაში), ს. 

ზარდლაშის საძოვარი მთა. ჩრდ-დასავლ. 
ლეცირე ხაგ. ლეცრ „ბალახია, საჭმელად 
ვარგა“. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლლწბშ – სათიბი, კლდე, ს. ზეგანის სამხ., 
ლასილის მდინარის ორივე მხარეზე, სათიბ-
საძოვარ. ფერდობია. ს. ზეგანი. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლლწბშ – საძოვრები, ს. ბოგრეშის ჩრდ-დასავლ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე, ყანებს ზემოთ. 
დაკიდულივითაა, დამრეცი, ყანა ლაჯდი-

შის ზემოთ. ხოწიბ „დაკიდულია“. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლლწბშ (3) – საძოვარი (სოლი, ბოგრეში), 
სათიბი, ტყე (ზეგანი), ს. სოლშია, დასახლების 
ზემოთ, სამანქანო გზის ზემოთ. რომანოზ ალ-
ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია. 1972, IX. 

ლლწიბშ (იხ. ლლწბშ). 
ლლხნშ – სათიბები (ხელედი). შ. მ. ბენდელიანი, 

35 წ., 1974. 
ლლხნშ – სათიბები (ხელედი). შ. მ. ბენდელიანი, 

35 წ., 1974. 
ლლერ – გორა (ნაკი), ნაკრას მარცხენა კალთაზე, 

ენგურის მარჯვენა მხარეზე, ნაკრის ხიდიდან 
ლაჯურღულამდე სამანქანო გზის მიდამო. 
„ლალერ“ ერქვაო სვანეთის დასაწყისს:  „მაგ 
როქ ხოჩამდ რიხ უშკლშ ი ლლერიშ 
უშხარ ნენსგა“. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 
58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლლერ – სათიბი (იფარი), ს. იფარის აღმ. მდ. 
ჰადიში ჭალჲს ხეობაში, ვაკე ნარევი ადგი-
ლია, კარგი სათიბებით. ღარლ ი ხარ ცხეკრ ი 
ეზრ ხარხ. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლლერ – სათიბი (ნაკი), ნაკრას მარცხენა მხარე-
ზე, ლაწომბას ჩრდ-აღმ., სათიბ ცხეკნის 
ჩრდ-აღმ. ფოთლოვან ტყეში. ვასილ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ნოემბ. 

ლლერ – ყანა (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, 
დასახლების აღმ., კაჩრის მოსაზღვრედ. 
ნასაყდრალია, სადაც ლოცულობდნენო:  იცირ – 
კიცირ, ჯრ ლლრიშ თანფ თახალადეღ – 
იცოდნენო. ჭიჭიკო ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 
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ლლერ (4) – სათიბი (იფხი, იფარი, ნაკი), 
ტებდიაშის მთის მიდამოებში. იყოფა ჟიბე და 
ჩუბე�შ� ლლერ-ად. საქონლის საყვარელი 
ადგილია. (ლირე – შდრ. ლრა). კ. შ. 
გვიჩიანი, 66 წ., ლატალის ს.ს., 1973. 

ლლრ (2) – ყანა (ჟაბეში, ცალდაში), ს. ჟაბეშშია, 
ტიბრას მარცხენა მხარეზე, ნაკრშია. ჟორა 
მუსას ძე კახიანი, 31 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლლრლ – კლდე, ფერდობი (ჟაბეში), მდ. 
წანერჷლას მარცხენა კალთის კლდეები, 
სანადირო, მიწიანი ფერდობებია. ჩრდ.-ის 
მხარეა, საჩრდილობელი. შდრ. ორო 
„ჩრდილი“ (მეგრ. ორო ?). ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლმ – უბანი (იენაში). ს. იენაშის ერთ-ერთი 
დასახლებული უბანი ტიბლდერის მარჯვ. 
მხარეზე. ხინთელნშა-ს თემი – 
ხვინთელანების საგვარეულო თემი. ი. გ. 
ფარჯიანი,49 წ., ლატალი, 1973. 

ლმ (2) – საძოვარი (ხერხვაში), ს. ხერხვაშშია, ტყე 
თიმთლშს ჩრდ. აკრავს. აღწევს ს. ჯუხვ-
ლნიშ კოშკებამდე. მოედინება წყლები, 
მლმბ ადგი ჩუ ხარ, ნტყიც ი ხარ. ლმ (< 
* ლმბ ?). დავით დუდურუყის ძე ანსიანი, 57 
წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლმგემი ღარრ – შურო (ზ. ვედი), ს. ზედა ვედშია, 
მდ. ედრლას მარცხ. კალთაზე. გერმან 
შარდენის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  

ლმგემი ღრ – ღარი (ციცხვარი) ს. ციცხვარის 
სამხ.-აღმ., მდ. ენგურის მარცხენა კალთა. 
მშრალი ღელეა, ტყეა, ჩანს ჩამოსაყრელი იყო 
საჭიროებისამებრ ხეებისა. ამჟამად ლმგემი 
არაა. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 38 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლმგემლდ – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
სამხ.-აღმ., ღები ლრა-ს ზემოთ. მეგმლდ 
ხაგ, არყნარი ტყეა, ნასახლარი არაა, შუროც 
არაა. მის ქვემოთ წიწვნარი ტყეა. არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლმეზრ – სათიბი (ლექვსირი), ლათქვილის 
ტერიტორიაშია. დასასვენებელია. ამჟამად 
საკულტო ნაგებობა არა ჩანს. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლმეზრ (2) – სათიბი (ყარიში) მთა შუის გზაზე. 

რაიმე საკულტო ნაგებობა არა ჩანს. ტყეშია, 
გორაზე. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლმზრ – სათიბი (ღვებალდი), ჩბე ტიბრას 
(ღელეს) ესაზღვრება დასავლ. სალოცავი 
ადგილია, ადრე იქ აცხობდნენ კვერებს და 
ლოცულობდნენო. მრგვალი მომაღლო 
ადგილია (ბორცვია). დასავლ. ტყიანია 
განგურამდე. „სალოცავი“. მიშა ილოს ძე 
გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ცხუმრაის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქომბერი. 

ლმზრ – საძოვარი (ფხოტრერი) ს. ფხოტრერის 
დასავლ., ტყე ლეჩშერისა და კარრის ჩრდ.-
აღმ. (თავზე). საკულტო ადგილია (ლაცხტი – 
სგალაზჟი ხიმზირდ:  ჯგრგ თრგლეზერ, 
ქინლმგენე ი მარე მგ ხოჩამდ როქ ანტხ). 
ეგნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლმზრ (4) – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ ხოშა 
ლაჩმა-შია. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლმზრ (იხ. ნანყბულშ თრგლეზერ) 
ლმზრ კაკრ – საკულტო (ლარილარი), ს. 

ლარილრშია, სამანქანო გზის ქვემოთ, მდ. 
ჭუბრულას მარცხ. მხარეზე. მინდორია 
სუფთა, სალოცავი სოფლის ღუნობ, ჲელობ, 
უფლიშ. დიდი კაკლის ხეა და საჯდომი. 
ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ.  

ლმზრ კოჯ – კლდე (ჟიბიანი) ს. უშგულის ჩრდ., 
კლდე ხირაშის ჩრდ. ს. ჟიბიანის პირდაპირ, 
ჩრდ.-დასავლ. ადრე ქალების სალოცავი იყოო. 
შესაძლებელია ჟჰ-ის საწინააღმდეგოდ. მერაბ 
ანტონის ძე ნიჟარაძე, 60 წ., პენს., უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლმზრ ლაცხტი – კლდე (ტობარი) ტუნელების 
ზემოთ. ძველი გზითაც, ახლაც სამანქანო 
გზამდე ბილიკი ყოფილა, იქამდე ძნელი გზაა 
და რადგანაც აქამდე მშვიდობით გამოვაღწიე-
თო, „ჯგრგ ლასტიშს ხოჩა გუჟი ანზელალინ 
ჩიგარ“. ნაძვის ტოტს მოტეხავდნენ და დებდნენ 
ერთ ადგილას. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1.11.70 წ.  

ლმზრ ლაჴმი – ნაეკლესიარი (ზმ. ვედი). ჟიბე 
ვედის ჩრდ. პლატოზე, ჩვბე ზენში ბორცვია, 
დგას 3 ნაძვის ხე. ქვები ნაეკლესიარისა 
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დარჩენილია. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლმზრ ნაკ (იხ. ნაკლდრ) 
ლმზრ ნენზ – სალოცავი (ზმ. მარღი) ს. ჟიბე 

მარღში, დასახლება სალაზ მარღის შუაში, 
მინდორში დგას ქორფა სოჭი, რის 
მიდამოებშიც ხდება ლოცვა-კურთხევა ღუნობ 
ჲელობ-ის შესახებ. ვახტანგ ალექსანდრეს ძე 
ანსიანი, 26 წ., მოსამსახურე, ს. ჟიბე მრღი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ.  

ლმზრ ნენძილდრ – სალოცავი (სგურიში) მდ. 
ჭუბრულას მარჯვ. მხარეზე, პაპა ლარა-სთან, 
თითქმის შუა ნაწილში მდინარის მხარეზე, 
ხიდის პირდაპირ. ტყიან-ქვიანი ადგილია, 
დგას რამდენიმე ნენძ, სადაც ამჟამადაც 
სალოცავია. ღუნობისა და ჲელობის დროს 
საკლავითა და პურმარილით დღესასწაუ-
ლობენ ს. ტიტას მცხოვრებნი (ჲეზაშერრ – 
ცინდელიანები). თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ.  

ლმზრ ნენძრ (იხ.ლმზრ ნენძილდრ) 
ლმზრ ჩუბე ნაკლდ – სასაფლაო (ქვ. ვედი). ჟიბე 

საზნშ სიკ-ზეა პატარა ვაკე, სადაც 
გახსნილია ახალი სასაფლაო. ჩანს, ადრე რაიმე 
საკულტო მნიშვენლობისა იყო. მაგარი 
რცხილნარია. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლმზრ ჩუბე ნაკლდშ ლეცხმერ – ტყე (ქვ. 
ვედი), სგიმიშ ღრის ჩრდ.-აღმ., ჩუბე და ჟიბე 
ნაკლდშს შორის მდებარე რცხილნარი. ლეო 
გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის  
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლმზრი – გორა (ლახამულა) კლდე ლაჯურ-
ღულას აღმ., აღწევს ს. ხერხვაშამდე. სახიფათო 
ბილიკის სამშვიდობოში ასვლის შემდეგ 
ლოცულობენ:  „მ როქ შიდობ ოლჴდდ“. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ, პენსიონერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლმზრიშ ზაგრ – ქედი (ლახამულა) ლაჯურ-
ღულას აღმ., აღწევს ს. ხერხვაშამდე.  

ლმზრლ – ბორცვი (დაკარი). დაკრ-ის ჩრდ.-
აღმ., ჟიბე ნაკლდის სამხ. პატარა ბორცვია. 
საუფლო ლოცვა – აპრილის ბოლო რიცხვებში. 
ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

ლმზრლ – სალოცავი ადგილი (შკედი), ს. 

შკედშია, დასახლების აღმ. სუფთა ადგილია, 
ნაძვნარი (ლეღმერ). ადრე საკულტო 
ადგილი. შუშანა ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ლმზრლ (3) – საკულტო (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., სამანქანო გზაზე, ენგურის მარცხ. 
სანაპიროზე. ნაეკლესიარი არა ჩანს. კატო 
მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახურე, ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლმზრლდ – სათიბ-საძოვარი (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხენა 
კალთაზე. არის სათიბ-საძოვრებიც და 
კლდიანი ადგილი;  ლმზრლდ არის ბაკჲ 
ნაშყდ-თან – ბაკუ ქურდიანის დანამარცხებ 
კლდესთან. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., 
მოსწავლე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლმზრლრ – სათიბ-საძოვარი, სახნავი 
(ბაგვდანარი) ს. მაზერისა და ს. ბაგდანრ-ის 
საზღვარზე, სკოლის ჩრდ.-ით. ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლმნლ – სათიბი კლდე (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-
დასავლ. სათიბ ზაგრის სამხ. კალთაზე, 
ჰადიში ჭალსკენ. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლმრლა – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, 
ვაკე სათიბი, სგიმს ქვემოთ. მრი „მეორედ  
რომ ითიბება“. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლმჯინალ – კლდე (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას  მარცხ. 
კალთაზე, ტყე ლამურყამის ჩრდ. დაფარუ-
ლია ტყით. კირქვიანია, რომელსაც აქვს ღრმა 
გამოქვაბული – ლმჯინალშ ფოქ. ვასილ 
ბურნაყის  ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლმჯინალშ ფოქ – გამოქვაბული (ნაკ. ს.ს.). 
ნაკრას მარცხ. კალთის კირქვიან კლდე 
ლმჯვინალში არის ღრმა გამოქვაბული, 
რომლის დასაწყისის დიამეტრიცაა ≈ 3 მ. 
ბოლომდე არავინ მისულა. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ლმჰლდ – საძოვარი მთა (ლეზგარა) ს. ლეზგარას 
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სამხ., საზაფხულო საძოვარი მთა. ჩამოდის 
წყარო. ადგილი მრგვალი ფორმისაა, მრგვალი 
მინდორია (ლარე) „ნალჰანრ ჟი ხაგხ“. 
ჭაობიანი ადგილიაო. „ლმჰალდ“ ორაზროვა-
ნია:  1. საჭაობე, 2. მოსაწევი, ადრე მოსაწევი? 
მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლმჰლდ (2) – საძოვარი (მურშკელი) ს. 
მურშკელის ჩრდ., სათიბ-საძოვარ ტყბირის 
ზემოთ. წვერი, მაღლობი, ალპური ზონაა,  მის 
ქვემოთ თოვლის ნადნობია გაზაფხულობით. 
თავზე დავაკებაა. საქონლის თავსაყრელი, 
საგრილობელი. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 
13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ლმრი იცხ – ყანები (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ. დგას მსხალი, ახლოს ეკლესია არაა. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლმლდ – საძოვარი (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
ჩრდ.-დასავლ. მხარეზე ნაახოვარი (ნაკაფი) 
იყო ადრე, ამჟამად არ აჩეხვინებენ. ხილნარი, 
ლეშთხნდრა ლი ხოშა. რიდა ბესის ას. 
ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. 
IX. 

ლმლდ (2) – უბანი (წვირმი), ს. წვირმის დასავლ. 
მხარის დასახლება. ვაკე ადგილი, ყანებია 
მხოლოდ. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლმლდ ბარბალ – ეკლესია (წვირმი) ს. წვირმის 
დასავლ., ლამულდის უბანში, დანგრეულია. 
შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
აგვისტო.  

ლმრხელდ – სათიბი (იელი), ასკარდშია, 
ფერდობია, მერხელ არა ჩანს. რ. ვ. ხვიბლიანი,  
38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VII. 

ლმრხელიშ – ხევი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ, ჰადიშრას მარცხ. კალთაზე. 
მოედინება წყალი, მერხლრ ხაგხ. სოფრო 
გიორგის ძე ავალიანი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლმრხელიში ტუბრა – ღელე (ჰადიში) ს. ჰადი-
შის სამხ.-დასავლ, ჰადიშრას მარცხ.შენაკადი. 

მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ., 
დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.   

ლნგმრ – ყანები (ლელბაგი) ს. ლელბაგის და-
სახლების ზემოთ. ნასახლარებია, საძირკვე-
ლია ნაპოვნი. ჟორა დ-ძე აბდელანი, 37, 
ლატალი, 1973. 

ლნებრი (იხ. ლლებრი) 
ლნია სიკ – გორაკი (ლენტეხი) დ. ლენტეხის 

დასავლ., ტყიანია, მაღლობია, იცის ნიავი. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974.  

ლნიი სიკ – სათიბ-საძოვარი (ლექვსირი) 
ლათქველის ტერიტორიაზე, ქედია, ზეგანი.  
ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლნკეშდ შუკვ – ბილიკი (ლენტეხი) 
ცხენისწყლის მარცხ, ნაშალვარისკენაა. მოკლე 
გზაა სიფი ტიბი ღელე-დან ნაშალვარი 
ნაკამდე.  

ლნქერ – სათიბ-საძოვარი, ტყე (ჩაჟაში) ს. 
ჩაჟაშის აღმ., მდ. ქვიშირის მარჯვ. და მარცხ. 
მხარეზე. ტყე არყნარი. მარცხ. კალთაზეა. 
ლნქერ „საგრილობელი“. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლნღეშტირ – საძოვრები (ჩაჟაში). ს. ჩაჟაშის 
სამხ.-აღმ. საძოვრებია კლდის მიდამოებში, 
სადაც ნადირობდნენ არჩვებზე. ლნღეშტირ 
„სათიკნე“, ნაღშტ „თიკანი“. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლნღშტ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ., ჰადიშრას  მარცხ. კალთაზე. 
წიწვნარი ტყეა – გგიბ, ღუმირ, ლენზ. ნეღშტ 
„თიკანი“. მანი ლევანის ასული პირველი, 50 
წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ლნშხლდ – საძოვარი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
ფერდობი, მოედინება ღელე მოზრდილი. 
ღუტუ ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, 
ს. უშგული, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლნცულალშ კოჯრ – კლდე (წირმინდი) მდ. 
კასლედრას მარჯვ. კალთის მხარეზე. კლდეა 
მუხნარით. გზა გადის მხოლოდ ერთ ადგილას 
კლდეზე. ლნცლალ „სათვალთვალო“ (?). 
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ.., მოსამსახურე, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლნცლალ – საძოვარი მთა (დიზი). ს. დსის 
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მცხოვრებთა საზაფხულო საძოვარი მთა, მთა 
სამხ. კირართან (იხ. რუკა южный кирар). 
ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.10.70 წ.  

ლნწუდ – ტყე (იელი), ენგურის მარცხ. კალთაზეა, 
გზა გადის ლეშნიერის მთამდე კარგი 
შერეული ტყეა. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ.ნ, პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ლნწყიში ღრ – ღელე  (ჟაბეში) მდ. ტუბრლას 
მარჯვ. კალთაზე. მოედინება პატარა წყალი, 
ღელე ჩამოჰყვება ლელშხას ფერდობიდან მდ. 
ტიბერლამდე. არის ქვების დიდი 
ჩამონაშალი. ლინწყე (უშხარ ათუნწყე – 
დონწყ ქიანა). ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ლნჯინლა – ტყე (ხალდე). მდ. ჴალდე ჭალს 
მარცხ. კალთის ტყე, ს. ჴალდეს აღმ.-ით. 
ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. 
ხალდე, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლჲლა – მყინვარი (ხაჩეში) (იხ. 1 :  100 000) 
მუდმივი თოვლითა და გამყინვარებით. რ. დ. 
ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

ლჲნღჲ – სათიბი (კიჩხულდაში), სათიბ 
ლაროლშ-ს აკრავს ქვემოდან, ჩანს ინღა, 
ითიბება ერთი მარხილისოდენა. სამსონ 
სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჲნღი ნაკ – ტყე, საძოვარი (მესტია) მესტია 
ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ., 
ლჲნაღრ ლიხ. სა ზუგს ქვემოთ. 
ავთანდილ ანდრის ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
პარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლჲრყილრ – საძოვარი (ლეწფერი), ს. ლეწფერ-
შია, დასახლების ზემოთ, ჭედზე. წყალი 
მოედინება. იყო არყის გამოსახდელი. არის 
ანწლნარი. იანსონ სოზარის ძე სუბელიანი,  
წ., ტყისმცველი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
17.9.1970 წ.  

ლჲრყილრ (იხ. ჲეშაშერ ლჲრყილრ) 
ლჲრყიშ ტიბ – ხევი (ციცხვარი), მდ. ენგურის 

მარცხ. შენაკადი. მოედინება ლლქერი 
ტიბის პარალელურად. წისქვილის წყლის 
ოდენა ვერაა. მის მიდამოებში ურევია ანწლიც, 
ალბათ, არყის გამოსახდელიც იყოო. ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი 1970 წ. ნოემბერი. 

ლჲრლ – საძოვარი (ხალდე) მდ. ჴალდე ჭალს 
მარჯვენა მხარეზე. ფერმის საძოვარი მთაა,  
ს. ხალდედან ჩრდ.-აღმ. ≈ 6 კმ. ვაკე ადგილია. 
ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. 
ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლჲსგ – ტყე, საძოვარი (ლემსია) ლემსიის  
დასავლ., ს. კაერის ზემოთ. შადურ ადილარის 
ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლჲსგი ნსგ ნაკლდ – საძოვარი (კაერი) ს. კაერის 
ჩრდ.-აღმ., პატარა დამრეცი ვაკობი.  
დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლჲსგი ჟიბე პილი ნაკლდ – საძოვარი (კაერი) ს. 
კაერის ჩრდ.-აღმ., პატარა ვაკობია. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლჲსგი ფელტ – საძოვარი, ბუჩქნარი (კაერი) ს. 
კაერის აღმ. (ჩრდ.-აღმ.). თხილნარი ფერდობი.  
დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლჲსგი ჩბე პილი ნაკლდ – საძოვარი (კაერი) ს. 
კაერის ჩრდ.-აღმ. დამრეცი ტიპის საძოვარია. 
შიშველი რელიეფით. დ. გ. მრელანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ლჲსერილ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის 
ზემოთ, ტყე ბკრ-ს აკრავს ჩრდ.-დასავლ. 
სათიბი გარემოცულია შერეული ტყით. 
ფართობით ≈ 1,5 ჰა. მოფერდო (მჭდრა) 
ადგილია, სუფთაა (ხოჩა ჭქრი ლი). გრიგოლ 
ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 

ლჲსკ – საძოვარი მთა (მაზაში, ხოფური) მაზაშის 
მთა ლაბრაჴის გზაზე. შუა ადგილზეა – მთა 
ლაბრაჴსა და ს. მაზაშს შორის. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლჲფხირ – საძოვრები (კახურა) მდ. ლუორის 
მარცხ. კალთაზე. სახნავი ყოფილა, ამჟამად 
გვიმრნალია. იფხ. „გვიმრა“. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, 1974. 

ლჲღორა – ლებზჲრას ქვემო ადგილის სახელია. 
გაღმა ხაიშში, ლებზჲრას დასავლეთით, 
კაბეშერ-ების საზღვრამდე დგას დიდი ქვა. 
აღნიშნულია საზღვრად. ღრა „საზღვარი“ – 
ლჲღორა „სასაზღვრე“ ? ნატაშა ემუზას ას. 
ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ივლისი. 

ლჲღორა – წყარო (ხაიში), ს. ხაიშის ქვედა 
ნაწილი. სამანქანო გზის მარცხენა მხარეს მოე-
დინება წყაროს წყალი, ირგვლივ მოსახლეო-
ბაა. ლჲღორა „სასაზღვრო ადგილი“ – აღმ.-ით 
იყო ძოვგ ჭკადუასი (ნესტორ სუმას ძე 
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ჭკადუას ბაბუასი), დასავლეთით – ხერგიან 
(ჭკადუების)-ების. ნესტორ  სუმას ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი 
(ადრე გელოვანები ვიყავითო), 31.VII.1970 წ.  

ლჲღორა (3) – ქედი (ჯორკვარი). ს. ჯორკრის 
დასავლ. მხრიდან ჩამომავალი ქედი მთა 
კირრიდან ენგურამდე. ქვემო მხარე 
ფოთლოვანია,  ზემოთ – წიწვნარი. საზღვარი 
ს. ლაჴანისა და ს. ჯორკრისა. „სასაზღვრო“. 
პარმენ გიორგის ძე ჭკადუა, 77 წ., პენს., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლჲღორა ფაფალ – ტყე, გორა (ქვ. ქედანი). ქედი, 
რომელიც იყო საზღვარი ქვედა ქედანის – 
ჭერიშ ქედნშ-ისა და ჟბე ქედანის (ლაჴნშ 
ქედნშის). წიწვნარია, ურევია წიფელა. 
კლდიანი არაა. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., 
მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ლჲღორშ ლიც  – ღელე (იხ. ლჲღორა – ხაიში) 
ლჲღერიშ ლაშდრ – ღელე (ბეჩო), მდ. დოლრას 

მარჯვ. მხარე, ს. ჭკიდანარში – ჩრდ.-დას., 
ღელე შრიშს ზემოთ. ყრმ პეტრეს ძე 
უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლჲშ – საძოვარი, ტყე (სვიფი – ცხუმ. ს.ს.) ს. 
სიფს სამხ., ტყე ისკალის ზემოთ. მოედინება 
ცხიმიშ სარგ (ცხვიმის წყარო). შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს. საბჭოს თავ-
რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჲწალირ – სათიბები (ტვიბი) ტვიბის მთაში. 
თივას ზვინავენ ხეებზე, ზამთარში სეთით 
ჩამოაქვთ. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლპეჟრ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ადრე ტყე 
ყოფილა უღრანი. ნ. გ. ლიპარტელიანი,  
27 წ., 1974. 

ლპჟილრ – საბალახო (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის დასახლების დასავლ. ტყეში, 
ბუჩქნარ ტყეში. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 
67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ლპჟილრილ (იხ. ლპჟილრ) 
ლპჟილრჩუი შუკ – გზა ს. ღვებრადან მთა 

გლდამდე. გზა სამარხილო. რაჟდენ გოგის 
ძე მარგიანი, 101 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლპრილ (იხ. ლპრლ) – ს. კაერისა და ს. ლემისას 
მთის სათიბები. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 

ლენჯერი, 1973. 
ლპრლ – სათიბი (ლემსია) ბეჩოსა და ლენჯერის 

მთის საზღვარზე. ციცაბო ფერდობზეა. შადურ 
ადილარის ძე  შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. IX. 

ლპსლდ – სათიბი (იელი), ასკარდშია, ვაკე 
ადგილია. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1972 წ. ივლისი. 

ლჟნაღალდშ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
დასახლების ზემოთ, სამხ. ლეჟ ლახს 
ქვემოთ, ჩრდ. გზა ლტლფ-თან. ტყიანია, 
შიგა და შიგ სათიბებიც. ჟინაღ „კრავი“. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლჟნაღრ – საძოვარი (ლახუშდი), მთა მუბშია, 
მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე. ცხვრებსა და 
ბატკნებს იქით ვერეკებოდითო. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ.,  პენს., მეტსია, 
1972. IX. 

ლრელლ – სათიბები (კახურა), ს. კახურაშია, 
ქვედა კახურაში. ჯ. ა. ლიპარტელიანი,  
37 წ., 1974. 

ლრილრ – საძოვარი (ლალხორალი). რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლროლრ – სათიბები (იენაში) ს. იენაშის 
დასავლ., დამრეცი სათიბები. ილიკო გ-ძე 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლროლრ (2) – სათიბები (კვანჭიანარი), ს. 
კვანჭიანარშია. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

ლრსგი – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა ს.ს., 1973. 

ლრსგლ – სათიბი, ტყე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
ბორცვებიანი, არყნარი, წიწვნარი. სოლომონ 
ივანეს ძე გულბანი, 62 წ.პენს., ს. ბოგრეში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლრსგრ – სათიბ-საძოვარი (ლემსია) ს. ლემსიას 
ჩრდ.-აღმ., დამრეცი ადგილია, ფიქალნარევი. 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლრღლდში ქბ – გამოქვაბული (ცალდაში), 
ტიბერის ხეობის მარჯვ. კალთის კლდეშია, 
ლრღლდშ-ის კლდეში პატარა გამოქვაბუ-
ლი. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლრღლდშ – სათიბები, კლდე (ცალდაში) 
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ტიბერის ხეობის მარჯვ. კალთაზე. შერგნი 
სიკს ხზ. კლდიანი სათიბებია. მცოცავი, 
მრღვევი კლდეა. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლრშ – სათიბი (ხოსრარი) ს. ხოსრრში, ბოლო 
სოფლის, დამრეცი რელიეფით. იყოფა ორად – 
ეჩხე და ამხე ლრშ-ებად. სვიმონ აზნაგეფის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., 1969. 

ლრჭირ – ტყე (ზ. კალაში) სოფლის სამხ.-აღმ., 
სახნავ-სათეს ლქშირს ზემოთ. იცის ბევრი 
კურდღელიო. „საკურდღლიანო (?)“. გიორგი 
კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლრხ კოჯ (იხ. ლრხ კოჯრ) – კლდე (იფარი) ს. 
იფარის სამხ.-დასავლ., მდ. ლასილის მარჯვ. 
კალთის კლდე. კლდე ფიქლიანი არაა, სალი 
კლდეა – მაგარი. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 
წ., მოსწავლე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლრხლდშ – კლდე სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-აღმ., მდ. ლასილის მარჯვ. მხარეზე. 
სათიბიცაა, წიფლნარიცაა, არყნარიც. ბესო 
მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., პენს.ნ, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლრჰშ (იხ.ლარჰშ) – ტყე, ნაკოშკარიც (ჰეშკილი), 
ჰეშკილშია, კოშკი მონგრეულია ზემოთ. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972 წ.  

ლრჰში მურყამ (იხ.ლარჰში მურყამ) 
ლრჰლდ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი). 

ლაშთხვერის სათიბია, ჭალჲს მარცხ. 
კალთაზე. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ.  

ლრლდრ – სათიბები (ლეხთაგი) მესტია ჭალჲს 
მარცხ. მხარეზე.  ჩათო ესტატეს ძე ჩართო-
ლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 

ლსგიდრლ – გზა (მესტია, წვირმი), ს. წვირმის 
ჩრდ-აღმ., მაღლობი ადგილია, სახედავია 
კარგი ირგვლივ. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 
31 წ. 1971. 

ლსგმი შუკ (იხ. ლსგმუნა შუკ). 
ლსგუნირ – სათიბ-საძოვარი (ლაშთხვერი), 

ფუშყვერსა და დასახლებას შორის. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ლსგმუნა შუკ – გზა (მესტია, ფალედი), ს. 
ფალედის ჩრდ. გზა სგიმისაკენ. სგიმ. მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 

ლსდილი ღელე (ლენტეხი, ყორულდაში), ს. 

ყორულდაშის დასავლ.  
ლსდლ ნაკი – სათიბი (მესტია, ჰადიში), ს. 

ჰადიშის ჩრდ-აღმ., ტერასა დიდი სადაც 
მუშები სადილს ჭამენ, ფარდულს აკეთებენ და 
სადილობენ მომუშავენი. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ. 1971. 

ლსილ – საძოვარი (მესტია, ზაგარი), ს. ფარსა და 
ს. ზაგრს შორის, საძოვარ წიფრის სამხ. 
სათიბ დაბერამდე, ს. ლამხ. აღმ. ღელე ტიბის 
მარცხენა კალთა. გაიანე კამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ. 1969. 

ლსინჯალ ბაჩრ – ლოდნარი (მესტია, 
ლანჩვალი), მესტია ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, 
აეროპორტის ჩრდ. საძოვარზეა, მწყემსთა 
სამეთვალყურეო ქვა. პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანი, 33 წ.  

ლსინჯლშ – სათიბი (ხეშკილი), ს. ხეშკილის 
ჩრდ-დასავლ. ლ. მ. ფილფანი,  
74 წ. 1973. 

ლსკმრ – ყანა (მესტია, ჩვიბიანი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, ს. ჩვიბიანის პირდაპირ. 
ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ. 1971. 

ლსკნალ ბაჩრ – სათამაშო (ყარიში), დიდი ქვებია, 
ში-ში სადაც გადახტებოდნენ (გასართობია). 
დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ. 1974. 

ლსკურიშ ტიბ  (იხ. ლაროკშ ტიბ-თან) – ხევი. 
ლსლიდშ გორგ – ქედი (მესტია, ლამხერი), 

სოფლის ჩრდ.-დასავლ. მაშრი შუკ-ის ზემოთ 
წიწვნარი (და შერეული) ტყეა. მახამეთ პეტრეს 
ძე დევდარიანი, 1969. 

ლსლრ – საძოვრები (მესტია, ლამხერი), ტიბიშ 
ლიცის მარცხენა კალთაზე, გზა ლერსგანთე 
ლსიპის ჩრდ-ით. მახამეთ პეტრეს ძე 
დევდარიანი, 49 წ. 1969. 

ლსნეშდ – სათიბი (მესტია, ზარდლაში), ს. 
ზარდლაშის დასახლების დასავლ. ტყე ჟიბე 
ცხეკის ძირში. ტყე ჟიბე და ჩუბე ცხეკის შუაში. 
შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 76 წ. 1971. 

ლსნყილ (2) – (მესტია, ისკარი), ტყე (ეცერი), 
დეცილის სამხ-აღმ., საძოვარი ლალგნრს აღმ. 
ბუჩქნარია (ალპ. მცენარეები), საქონელი თავს 
აფარებს  სიცხის დროს. ადრე სოჭნარი 
ყოფილა (გჷგიბ ხაგან). ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ. 1969. 

ლსქარ – ტყე (მესტია, ფარი), ჯგჷრგ ზაგრიშის 
ჩრდ. სათიბ ჯოლერის ჩრდ. წიწვნარ ტყემდე 
(ნენჩამდე). ტყე წვრილია წიფლის. ჩიჩო 
მუზას ძე წულუკიანი, 63 წ. 1969. 
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ლსქარ (2) (იხ. ლზქარ) – ტყე (ფარი). 
ლსქარრ – საძოვრები (მესტია, სვიფი), სიფის 

ჩრდ-ით, ღოშგერიშ ტიბრას ზემოთ ტყემდე 
(ნენჩათეჟი). ლსქრ <– ლ-ზექ-რ. ტარიელ 
ქემუზას ძე გადრანი, 59 წ. 1969. 

ლსქრ (იხ. ლსქარრ). 
ლსყი – სათიბი (მესტია, ლახამულა), ენგურის 

მარცხენა კალთაზე, შგედშია, დასავლ. 
მხარეში სათიბ ლაჩარხშიშ ტიბისა. ამჟამად 
გატყიურებულია. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ. 1969. 

ლსყჲრიშ ლაკად – ხევი (მესტია, ნაკი), მდ. 
ნაკრას მარცხენა კალთაზე, მდ. ლარხჷნალის 
ქვემოთ (სამხ), ხრამიანია, ტყიანი, აქვს სალესი 
ქვები (ლსყირ). ლსყი/ ჲრ `სამართებლის 
სალესი ქვა~. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ. 1969. 

ლსყრნი – ყანა (მესტია, ლეჰა), ს. ჟ. ლჷჰასა და ყანა 
ლეჴედერს შორის. ღელე ტიბრას დასავლ. 
კარგი ყანაა, ყველაფერი ითესებაო. სიმონ 
თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ. 1969. 

ლსყლა – ყანა (ფაყი), ს. ლეხვდარეშის აღმ. გ. გ. 
გაზდელიანი, 28 წ. 1974. 

ლსჷნჯლშ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზე. ტყეშია ჩაღრ-
მავებული ადგილი. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ლსელდ – საძოვარი (იენაში), ნასახლარ 
სგობულის სამხ-აღმ. მთის დასაწყისი. ადრე 
საკარვე იყო. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973. 

ლტბიდ – საცხ. (მესტია, ლახანი), ს. ლაჴანის 
ბოლო, გზის ზემოთ, ვაკე ადგილია, 
მოსახლეა, ბოსტანი, მაღლობზეა უფრო. მის 
ზემოთ იპოვება შხიბრ და მილებიც. ამჟამად 
გზა გადაუყვანიათ ტრაქტორს და ვერ ვნახეთ 
რა. სალამა ხერგიანის ასული ქობალია,  
76 წ. 1970. 

ლტლფ – გზა, საძოვარი (მესტია), ს. ჟაბეშის 
სამხ. ზაგრისკენა და ლეჟ ლახისკენა გზა, 
ვაკე ადგილია, ჩანს ტელფი. ივანე ბედის ძე 
კახიანი, 83 წ. 1971. 

ლტლფ (2) – საძოვარი (მესტია), ს. ხალდეს ჩრდ-
აღმ., ჴალდე ჭალას მარჯვენა კალთაზე, 
ფერმის საზაფხულო საძოვარი მთა. `ტელფი~ 
ბლომადაა. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 
1971. 

ლტრალალ სიკ – ვაკობი (ლენტეხი, ხელედი), 
ხელედშია, მთა თაში ლამეზჷრისკენა გზაზე, 

შესასვენებელი და გასართობი ადგილი. 
ლიტრელლ `თამაშობა~. ანზორ აკაკის ძე 
ბენდელიანი, 33 წ. 1976. 

ლტფირ (იხ. ლტფირლ).  
ლტფირლ – ყანები (მესტია, ლახირი), ს. ლა-

ხირის დასახლების ჩრდ-დასავლ. გვერდითი 
ყანები. ალექსი ისლამის ძე იოსელიანი, 99 წ. 
1971. 

ლტყლა – სათიბი (მესტია, კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხჷლდშში, სათიბ ბარჴშის ჩრდ-აღმ., დგას 
პატარა ტბა. ტყელ `ოყჷლ ერ, საპენშარ, 
მენშგე~. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 
წ. 1969. 

ლტშულლდ ნაკ – სათიბი (მესტია, ჰადიში), ს. 
ჰადიშის ჩრდ. ტერასაა, დასახლების ჩრდ-ით. 
მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ. 1971. 

ლტხა (2) – ადგილის, სათიბი (მესტია, ციცხვარი, 
ცალდაში), ს. ციცხრშია, დასავლეთით, მდ. 
ენგურის მარცხენა სანაპირო, ვაკე ადგილი 
ყოფილა ადრე, ამჟამად რცხილაა რამდენიმე 
და ნიგოზიც დგას, მდ. ენგურის წანალეკია. 
(მორების გამოსატანი ?). `გამოსაღები~. ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ, 1970. 

ლტხლრ – სათიბი (მესტია, ვინჩაში), ს. ვინჩაშის 
ჩრდ-აღმ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე, 
ალპური სათიბი, ზონა. ახმათ მელიტონის ძე 
ხარძიანი, 43 წ. 1971. 

ლფგა – სათიბი (მესტია, წვირმი), ს. წვირმის 
სამხ-დასავლ., ჩობანშია, მაღლობია, კლდე და-
სავლ. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ. 1971. 

ლფგ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, წვირმი), ს. 
წვირმიშია, ჩობანის უბანში. ქონგურების 
გარეშეა, თამლიანების საგვარეულო კოშკი. 
მირან ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ. 1971. 

ლფკუნრი – კლდე (მესტია, ფარი), ს. ფარის ჩრდ-
დასავლ., სათიბ ლაფჴჷლდის ჩრდ. კლდეა, 
სადაც ს. კაცხელები ლეკვებს ყრიან (ეჩქა 
შიდერ ფეკნოლს). `ლეკვების საყრელი~ 
(ფეკნრე ლშდა). იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ. 1969. 

ლფკნლ – ტყე (მაცხვარიში), მდ. ლაჰლა ჭალაჲს 
მარჯვენა მხარეზე. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 
35 წ. 1973. 

ლფშდლდშ – საძოვარი (იელი), ენგურის 
ხეობის მარცხენა კალთაზეა მთა ლეშნიერშია, 
ფოშდელი ჩანს. დგას ტბა, საკმაოდ მოზრ-
დილი. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972. 

ლფშდა – ღარი (მესტია, მაგარდელი), სოფლის 
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სამხ.-ით წიფლნარი ტყის შუაში ღარია გაკე-
თებული ტყის ჩამოსაყრელად. ჩამოსაშვები / /  
წიფლის ჩამოსაყრელი ღარი. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ. 1969. 

ლფჯრილ – ტყე (მესტია, ნაკი), მდ. ნაკრას 
ხეობაშია, ს. კურხჲშის დასავლ. ფერდობი 
კერთხლრიშ გორგამდე, ლაქნაშჷრამდეა 
ჩრდ-ით. უფრო წიწვნარია, წყალი არსადაა. 
ლაფჯჷნა ?). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ. 1969. 

ლფშდრ – შურო (ლეხთაგი), ჰაწვალიდან 
კახშიანამდე, გვერდებზე ტყის მასივი აკრავს. 
ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 1972. 

ლქირსილ – ტყე, საძოვარი (მესტია, ჰებუდი), 
შავღელეს ჩრდ.-აღმ. ვაკე ადგილია, პატარ-
პატარა საძოვრები 3 კალოს ზომისა. 
ნახნავიცაა, რომელსაც მეწყერმა (შავღელესი ?) 
ძირი გამოუთხარა, ჩამოუნგრია. ქირს `ოსპი~ 
(…). ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 
39 წ. 1969. 

ლქირალდ – სათიბი (მესტია), ს. ჩ. ხოსრრშია, 
ხეხილიანი ადგილია, შიგა და შიგ – 
სათიბებიც, თუმცა ქლიავი არაა. ქირლდ 
`ქლიავი~. სვიმონ აზნაგეთის ძე ჩხვიმიანი, 59 
წ. 1969. 

ლქირალდ (2) – ყანა, სათიბი (მესტია, ლუჰა, 
ხოსრარი), სოფლის აღმ-ით, ყანა ქოშრის 
ზემოთ. ადრე ქლიავიანი ყოფილა, ამჟამად 
არაა ქლიავის ხე. აღწევს სამანქანო გზამდე 
(ნაჭკჷრამდე). სილევან ისმაგის ძე 
დადეშქელიანი, 54 წ. 1969. 

ლქლაქ – ყანა (მესტია, ჩვიბიანი), ს. ჩიბიანის 
პირდაპირ, მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე. 
ნაქალაქარის ნისან-თვისებისა არაფერი ჩანს. 
შეიძლება მეწყერმა შთანთქა. საერთოდ, 
მოსახლეობა ჩაჟაშ, ჟიბიან, ჩვიბიაბისა 
მხოლოდ ენგურის მარცხენა მხარეზეა. 
`საქალაქო~ ?ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ. 
1971. 

ლქსონჯ – საძოვარი (მესტია, ლახამულა), 
ენგურის მარცხენა კალთაზე, შგედში, საძოვარ 
უხამის სამხ.-აღმ. ირგვლივ – შერეული ტყეა, 
ფერდობი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ. 1969. 

ლქსნი – საძოვრები (მესტია, თოთელეში), ს. 
თოთელეშის სამხ-დასავლ., სათიბ ბირღ-

ლშის სამხ-დასავლ. ირგვლივ შერეული ტყე 
აკრავს. ლქირსნი. დუშა შარდენის ასული 
ჭკადუა, 46 წ. 1970. 

ლქთარ ტიბ – ხევი (მესტია, უშგული), მდ. 
ქვიშირის მარჯვენა მხარეზე, სათიბ-საძოვა-
რია. ჩავარდნილია ღრმად. ალპურ ზონაში. 
`საქურდეს ხევი~. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 
წ. 1971. 

ლქთრლ – გზა (ნესგუნი), ფუშყვერის მარჯვე-
ნა კალთაზე. მოფარებულ ადგილასაა. ქურ-
დთათვის ხელსაყრელი ადგილი. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972. 

ლქშარრ – უბანი (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშის 
ერთ-ერთი ნაწილი, ვაკე, ტაფობივით, 
ქედებშია დამწყვდეული. გ. გ. გირგვლიანი, 64 
წ. 1973. 

ლქშირ (იხ. ნაკრრ).  
ლქშრ – გზა (დ. მესტია). დ. ს. გვარლიანი, 27 წ. 

1972. 
ლქშრ (2) –ტყე, გზა (მესტია, ქვ. ლუჰა, ლაღამი), 

მდ. ენგურის მარჯვნივ, ქანშ კოჯის აღმ. 
სამანქანო გზის ქვემოთ ენგურამდე, კლდის 
ძირში ქიშას იღებენ, კლდის ქვიშა. მუხნარი 
ტყეა. სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 
წ. 1969. 

ლქცა – მწვერვალი (ჰადიში), ჰადიშის ქედზე, 
სიმაღლე – 4610 მ. ზღვის დონიდან. ალბათ:  
ლკცა (კიც). 

ლქშ – ტყე, კლდე (მესტია, ზეგანი), ს. ზეგანის 
სამხ-აღმ., დასახლების სამხ., მდ. ლასილის 
მარჯვენა კალთაზე. ქვიშნარია, ჩამონაშალია 
ზემოდან. ფერდობია შერეული ტყით. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971. 

ლღეირ – მთა (ყვედრეში), ს. ყვედრეშის საზაფ-
ხულო საძოვარი მთა. ფერმისაა. ღე `დუცი~ 
(ღეჰი). ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30წ. 1974. 

ლღეჲრ – სათიბები (ლესემა), ისკალდის და-
სავლ. ღეი არის. მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ. 1974. 

ლღეშგალ – სათიბი (მესტია, ნაკი), ნაკრას მარ-
ცხენა კალთაზეა ქეზა ნენჩას დასავლ. მგლები 
გვართმევდნენ საქონელსო (ნეღეშგალხ და-
ჴრს, ღოლაქრს…). ბითე ისლამის ძე 
ქალდანი, 57 წ. 1969.  

ლღეშკალ დობირ – საძოვარი (ლენტეხი, წიფ-
ლაკაკია), ს. წიფლაკაკიაში, საზაფხულო 
საძოვარი მთა. წიფლნარ ტყეშია. დობირ 
წიფლნარ ტყეში გაკაფული ადგილი. დობირ 
`ახო~ (?). მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ. 1976. 

ლღურკელი ჭალჲ – მდინარე, ღელე (მესტია, 
ჟაბეში), მდ. წნრჷლ შენაკადი მწვერვალ თეთ-
ნულდიდან. ადრე მყინვარი იყო, ამჟამად 
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ჩამოდნა და მხოლოდ სათავეშია მყინვარის 
ნარჩენი. ცუდი. კლდეებია, კანიონი მიხრილ-
მოხრილი. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ. 1971. 

ლღჷრღირ – სათიბი (მესტია, ლახამულა), ენ-
გურის მარცხენა კალთაზეა, ჟბე შგედში, 
ლაჩარხშ-ის სათიბის აღმ. მეგრე მელგარ ხაგ 
(ღერღ გარ). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ. 
1969. 

ლყრულდ – ბუჩქნარის სახელწოდება, ცოტა 
მომაღლო ადგილას მდებარეობს კარგად ჩანს 
გზა უღვირიდან. გადმოცემით ეს სახელი მას 
დარქმევია იმ დროს, როცა წვირმისა და 
მულახს შორის მტრობა ყოფილა. ამ ადგილას 
წვირმელები ჰყარაულობდნენ მულახელებს. 
ხალხური გადმოცემა ჭკუასთან ახლოა (ყრòლ 
ნიშნავს საყარაულოს, დ – სვანურში 
კნინობითის მწარმოებელი სუფიქსია. ადგილი 
განეკუთვნება ს. წვირმის ტერიტორიას. ასლან 
კორძაია, 1965. 

ლყრულდ – საძოვარი (მესტია, წვირმი), ს. 
წვირმის ჩრდ-აღმ. ტიბერის ჩრდ-აღმ. 
უღვირის გზაზე. შალვა სარდიონის ძე 
ფანგანი, 60 წ. 1971. 

ლყჷრილ – ტყე (ლეშუკვი), ს. ლეშუკვის ჩრდ. ტყე 
გჷგბრში. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ. 1973. 

ლყბინალ – გზათშესაყარი (მესტია, ნაკი), მდ. 
ნაკრას მარცხენა მხარეზე, სადაც ერთდებიან 
ყარაჩაისკენა და ბაქსანისკენა გზები, საძოვარ 
თარნის ბოლოში (სამხ.). ომის დროს ის 
ადგილი … იწოდებოდა (…). ლიყუბე 
`შეერთება~ (ბქვ. – ლიტყუბლ). ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969. 

ლყდურა – სათიბი (მესტია, ღვებალდი), სათიბ 
ლამჷშკას დასავლ. მდ. ენგურამდე. მიშა ილოს 
ძე გერლიანი, 39 წ. 1969. 

ლყილ ტიბრა – ღელე (მესტია, სპარდიში), 
(ხოშა ლსკნა ხარ ჟჰს ი ყîლი). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. 1972. 

ლყლშ ღრ – ღელე (მესტია, ნაკი), კლდე ჟბე 
და ჩბე კრმშის გამყოფი ხრამი ანუ ღელე, 
ცოტაოდენი წყალიც მოედინება.  = ყ = ლ= = შ, 
ყ = ილ, ყოფ < ყ-ოფ < ყა = ოფ. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969. 

ლყნალრ – საძოვარი მთა (მესტია, ჰებუდი), 
მთა დეცილის სამხ., მთა ყერჷნდას ჩრდ. 
საქონლის დასასვენებელი, განსაკუთრებით 
სიცხის დროს გასაგრილებელი – სანიავე. 
გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ. 1969. 

ლყნლდრ – ტყე, საძოვარი (ლაღამი), ლ. 
ლაღამის ჩრდ.-აღმ., ფერდობი ადგილია, 
უფრო მეტად ნაძვნარი ტყით. აქვს აქა-იქ ვაკე 
ადგილები, სადაც საქონელმა იცის დარჩენა. გ. 
ი. ფალიანი, 1972. 

ლშგენი (იხ. ლშგენირ).  
ლშგენირ – სათიბები (მესტია, გვალდერი), 

სოფელს ზემოთ, სამხ.-დასავლ. ტყის პირამდე. 
ჩხეტიან დავითის ძე ჩხეტიანი, 74 წ. 1969. 

ლშგილი – საძოვარი (მესტია, შდეღირი), ს. 
შდეღირის ჩრდ., მთა ლუხრას სამხრეთით 
დაახლ. 1 კმ. სიშორეზე, მჷნაკა ადგილია, 
ტყიანიცაა, შიშველი ადგილიც. ბევრია 
შიშველი. მარო ფულას ასული ჭკადუა, 1970. 

ლშგნილ – საბალახო (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ჭალჲს მარჯვენა მხარეზე, ნამძგიბშია. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 1972. 

ლშგნლრ – საძოვრები (მესტია, ქაშვეთი), ს. 
ქაშვეთის სამხ-დასავლ. ჭალჲს მარჯვენა 
მხარეზე. მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ. 1972. 

ლშდა – შურო, ს. ლახუშდის ჩრდ-აღმ., ლწირხ 
ზაგრიდან ჩამოსაყრელი მორებისა სოფლები-
საკენ. ტ. გ. ფირცხელანი, 23 წ. 1972. 

ლშდა (2) – ყანა (მესტია, ჭელირი), შურო (ლახუშ-
დი), ს. ჭელირის აღმ., მდ. დაჴშრის მარცხენა 
ყანა კაჩს აკრავს ჩრდ-აღმ.-იდან. `საყრელი~. 
აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969. 

ლშდა ღრ – ღარი (მესტია), ს. ლაკჷლმხის ჩრდ.-
აღმ.-ით, ლაკჷლმხიშ ჭედზეა მშრალი 
ღარი, ხე-ტყის ჩამოსაყრელი ღარი. `ჩამოსაყ-
რელი ღარი~.ვასიკო მუზს ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 
1970. 

ლშდა ღრ – შურო (მესტია), მდ. გაშღარარის 
მარჯვენა მხარეზე, შიშველი ღელეა, იყო ხის 
ჩამოსაყრელი, წარმოება ხის დამზადებისა, 
ამჟამადაც შეშის ჩამოსაყრელია. გვერდითი 
კალთები ტყეა შერეული. ბესარიონ ვიბლია-
ნის ძე ვიბლიანი, 60 წ. 1970. 

ლშდა ღრ – ხევი, ღარი (მესტია), სოფლის თავზე 
ხის ჩამოსაყრელი ღარი მთა სკჷრბაშიდან. 
ჩამოსაყრელი ღარი. მიხეილ ლემანის ძე 
ქალდანი, 45 წ. 1969. 

ლშდა ღრ (4) (იხ. კანტორშ ღრ) – შურო 
(ტვიბერი – ღვებალდი, ქვ. მარღლი, 
ლაკულმახი).  

ლშდხულდ – საძოვარი (მესტია, ნაკიფარი), ს. 
იფარის ჩრდ.-აღმ. გრძელი დაახლ. 700 მ. 
საძოვარი – საქონელთათვის მხოლოდ, მდ. 
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ენგურის მარცხენა კალთაზე. თხილნარია, 
ტყეა თხილნარისა. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 
88 წ. 1971. 

ლშდხულდ ლესგ – ტყე (მესტია, იფარი), ს. 
იფარის სამხ. ენგურის მარცხენა კალთაზე. 
ლჷბლ ცხეკ ხოშამდ, საერთოდ შერეული 
ტყეა. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ. 1971. 

ლშდრ (იხ. ნრჰი კოჯშ ლშდრ).  
ლშდ შდიხ – საძოვარი, ტყე (მესტია, უშგული), 

ს. უშგულიდან აღმ. ტყე არყნარით, 
ლასდილიდან მოზიდული შეშას ჩაყრიდნენ 
ქვემო სამარხილო გზამდე, უგზოობისა გამო. 
`ჩამოსაყრელი სერი~ (სიკ). შდიხ `სერი~. 
პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ. 1971. 

ლშერა – მთა (მესტია, ტვიბერი – ლეზგარა), ს. 
ტიბერისა და ლეზგარას საზაფხულო 
საძოვარი მთა. დგას 3 კარავი, სამხ. საძოვ-
რებია და კლდე, სხვაგან – არყნარია. ლშერა 
`სალესი ქვა~ ? მჷკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ. 
1969. 

ლშერლი – საძოვრები (ბაბილი), ბაბილშია, 
ჩოლშურას მარჯვენა მხარეზე. სალესი ქვებია. 
ლშერა `სალესი ქვა~. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 
წ. 1974. 

ლშთხში თხუმრ – ტყე (ბავარი), ღელე 
ლშთხაშის ხეობაში. ტყე შერეული. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ. 1974. 

ლშთხში ლჭემალ – სათიბები (ბავარი), 
ლაშხაშურას ღელეს მარჯვენა მხარეზე. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ. 1974. 

ლშთხშხოჲ ბოგ – ხიდი (ბავარი), მდ. ლაშხირ-
ზეა, სათიბ ლშთხშისკენა სამარხილო ხიდი. 
თ. ი. აფაქიძე, 54 წ. 1974. 

ლშთხშხოჲ შუკრ – გზა (ბავარი), სამარხილე 
გზა სათიბ ლაშთხაშისკენ. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ. 
1974. 

ლშიალ – საბალახო (უსგვირი), მდ. ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე, პატარა ვაკე ადგილია, 
ძველად ნაომარიაო – ქვემო და ზემო სვანების 
(ცაგერელების). იყოფა ორად – ჟაბე ი ჩაბე. ა. 
ბ. გურჩიანი, 65 წ. 1973. 

ლშირრ – კლდე (მესტია, ზ. ლუჰა), კლდე 
კჷნჯბთან, ს. ჟაბე და ჩაბე ლჷჰას შორის. 
წისქვილის ქვის – შირა ამზადებდნენო. 
იერმინე რამზის ძე ცალანი, 68 წ. 1969. 

ლშიშგილი ნაკ – საბალახო (მესტია, ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 

ლშიშკილი – ყანის (ლენტეხი, ლაღარვაში), ს. 

ლარარვაშშია, შიშკილ ამჟამად არაა. გ. ბ. 
ქურასბედიანი, 1976. 

ლშკდურილ – საყდარი (მესტია, ჩაჟაში), ს. 
ჩაჟაშის აღმ. გორაზე დგას თამარის 
სახელობის კოშკების გვერდით საყდარი, 
რომელსაც ლშკდურილს უწოდებენ. ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ. 1971. 

ლშკდჷლდ – ტყე (ნესგუნი), ფუშყვერის მარჯვენა 
მხარეზე. წიწვნარი ადგილია, ნშყის როქ 
ხკდუნახ. სპედიკი ქვებია, რომელსაც წვავენ 
და შესათეთრებლად იყენებენ. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972. 

ლშკდჷლრ – საძოვარი, კლდე (მესტია, ლაღამი), 
ლექ ლახ-შია, ზემო ნაწილი კლდიანია 
მუქი წითელი ფერის ქვებით. დათიკო 
სევერიანეს ძე გვარლიანი, 27 წ. 1972. 

ლშკდლდშ – ყანა (მესტია), ს. სოლშია, 
დასახლების ჩრდ-აღმ., სამანქანო გზის 
ზემოთ. მახსოვრობაში სამჭედლო არავითარი 
არაა. რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ. 1972. 

ლშკდლდშ – ყანები (კაერი, სოლი), ს. კაერის 
დასახლების ჩრდ-დასავლ. ფერდობი, 
სამჭედლოს ნიშნები არა ჩანსო. დ. გ. მერლანი, 
23 წ. 1973. 

ლშკდლთში ლეგგიბ – ტყე (კაერი), ს. კაერი ჩრდ-
დასავლ. სოჭნარი. დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973. 

ლშკდლთში ლეჟ სიკ – გორაკი (კაერი), ს. 
კაერის ჩრდ. პატარა ტყიანი, ქედია. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ. 1973. 

ლშკდლთში ლექ სიკ – გორაკი (კაერი), ს. 
კაერის ჩრდ-დასავლ. სერი ტიპისაა. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ. 1973. 

ლშკდლთში ჟიბე ნაკრ – ტყე (კაერი), ს. კაერის 
ჩრდ-დასავლ. მოვაკოა და ფოთლოვანი ტყით. 
დ. გ. მერლანი, 23 წ. 1973. 

ლშკდლთში ჩჷბე ნაკრ – საძოვრები (კაერი), ს. 
კაერის ჩრდ.-დასავლ. მოვაკო ადგილებია. დ. 
გ. მერლანი, 3 წ. 1973. 

ლშკდში ბაჩრ – ქვ. (მესტია, მურშკელი), ს. 
მურშკელის ჩრდ-დასავლ. საცალფეხო გზის 
სანაპიროზე, დევს ორი უნაგირა ქვა. 
გადმოცემით, ისრებს აკეთებდნენო აქ. ლადო 
სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ. 1971.  

ლშკდრ – კლდე (მესტია, ჩაჟაში), ს. უშგულის 
აღმ., შეშლშის ტიბის თავი. საჯიხვე 
კლდეა. `სამჭედლო~. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ. 1971. 

ლშკდრ – სათიბი (შყალერი), ს. შყალერის 
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დასავლ. კვალი სამჭედლოსი არაა. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ. 1973. 

ლშკილ – ტყე (ლენტეხი), დ. ლენტეხის გაღმა 
ტყე, მდ. ჩოლშურას მარცხენა კალთა, ქვემოთ 
ყანაც იყო, მაგრამ წყალმა წაიღო. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ. 1974. 

ლშლიდ – ტყე (მესტია), მდ. დოლრას მარჯვენა 
ტყიანი კედელი მთა მეზჷრამდე. კლდე – 
ღრეებიანია, შერეული ტყით. ს. ტებიშს 
სამხ. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 
1969.  

ლშლიდ (2) – სათიბი (მესტია, ტვებიში), ტყე 
(უშხვანარი), ს. ტებიშის ბოლოს დამრეცი 
სათიბი. ეკუთვნის კვიციანებს, ცალანებსა და 
აფრასიძეებს. რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ. 1969. 

ლშლიდშ ცხეკ – (მესტია, უშხვანარი), ს. 
ნშთქოლის დასავლ., მდ. დოლრას მარჯვენა 
კედელი შერეული ტყის მასივით, კარგი 
ლცინყჲ ლი `კარგი სამოცვეა~. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969. 

ლშმალდ – სათიბები (მესტია, ფხოტრერი), 
ფხუტრ ზაგრს დასავლ., სათიბ ლაფუშნის 
მოსდევს ჩრდ-ით. გორიდან ეძახდნენ 
მუშებსო:  ლშმალდ `საძახებელიო~ ? ჭიჭიკო 
პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ. 1969. 

ლშმინ იცხილდ – შესასვენებელი (ლელბაგი), ს. 
ლელბაგის დასახლების ქვემოთ, გზაზე. დგას 
მსხალი. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ. 1973. 

ლშნა – ყანები, ტყე (მესტია, იფარი), ს. იფარის 
სამხ-აღმ. ენგურის მარჯვენა მხარეზე. ფერმის 
შენობების ადგილები. ლუკვა ბესის ძე 
გულბანი, 88 წ. 1971. 

ლშნეგალრ – სათიბი, საძოვარი (ნესგუნი), 
ფუშყვერის მარცხენა მხარეზე, აქვს პატარა 
სათიბი. საქონელი არ ჩერდება იმ ადგილებში, 
რადაგანაც ცუდი საძოვრებია. (იშლიგლხ 
`ტყუილა მოსიარულე~ იმ როქ ხიშლიგლ 
`რას დაბოდიალობ~?). ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ. 1972. 

ლშნ მურყამ – კოშკი (მესტია, ბოგრეში), გელაშა 
მურყამ, ს. ბოგრეშის სამხ. ენგურის მარჯვენა 
სანაპიროზე, ქვაზეა გაშენებული, დასახლ. 
ლშნა-სთან. გელა ქურდიანისა იყოო. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ. 1971. 

ლშშგილი (იხ. ლშგილი). 
ლშხირ – მდინარე (წანაში), წანაშელები ხელედუ-

რას უწოდებენ ლშხირს (! ) შენიშვნა:  

ლენტეხელები ჴელედულა-ს უწოდებენ. ნ. გ. 
ლიპარტელიანი, 27 წ. 1974. 

ლშხლერ – სოფელი (მესტია, ეცერი), 
ხუთკომლიანი სოფელი ეცერის ქვედა 
უბანში;  დასავლ ესაზღვრება მდ. კედრჷლა, 
სამხ. – ენგური (რიენ, ჭალ), აღმ.-ით – 
მდინარე დაჴშრ, ჩრდ. სათიბები ბუნდრრი. 
ადრე ამ ადგილას წიფელას (შეშის) საპობი 
იყოო (წიფრრს ლჷმშხირინხ – ეჩხენქა ესსედა 
ჟახეი). ლ-შხრ-ერ < ლ-შხირ-ერ. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 

ლშხრერიშ ჯრ ჯგჷრგ – ნაეკლესიარი (მესტია, 
ლაშხრერი), სოფლის აღმ., სახნავ ნაკრრის 
დასავლ. ნაეკლესიარია, არის სასაფლაოები. 
`ლშხრერის წმ. გიორგის ჯარი~. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 

ლშხრშ – ნასოფლარი (მესტია, ნაკი), ს. ნაკიში 
შემავალი ნასოფლარი ადგილი. ადრე 25-მდე 
ოჯახი ყოფილა, ამჟამად სახლების კედლები-
ღაა დარჩენილი. ნასახლრ ჯუხლნის ჩრდ-
აღმ. და ს. თავრარის ჩრდ-დასავლ. ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969. 

ლშრ ნაკ – სათიბი (მესტია, ჰადიში), ს. ჰადიშის 
ჩრდ-აღმ., ნლის ქვემოთ, ჰადიშჷრას მარჯვენა 
კალთაზე. ოდნავ დავაკება აქვს – ტერასულია. 
ლშრა `ხელით მოწყობილი საფქვავი~. 
სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ. 1971. 

ლშრლ – სათიბები (ხეშკილი), ს. ხეშკილის 
ჩრდ-აღმ. ფერდობია საკმაოდ, არის საძოვ-
რები, შეიძლება შრლს სყენახ, ქვიანაია. მ. 
დ. ფილფანი, 87 წ. 1973. 

ლშმინა (იხ. მჷზნიშ ნაშხუდ).  
ლშმინა ზაგრ – გორა (ეცერი), ქედია, სადაც 

გადის გზა კალაშიდან ლანტელისკენ.  
ლშმინა ნენზრ (2) – შესასვლელი (ხევრა იხ. 

ჟბე თუხშ – ლშმინა ნენზრ). ვასო მ-ძე 
ჭკადუა, 30 წ. 1973. 

ლშმინა ნენზრ (ზ. ვედი). 
ლშმინა ფაფალ – გორაკი (მესტია, დიზი), ს. 

დჷსის დასავლ. მდ. ნაჟაჰ-ის მარჯვენა 
მხარეზე, ამაღლებული ადგილია, მიმავალ-
მომავალი სოფლიდან ისვენებს. მიშა იესების 
ძე ჭკადუა, 21 წ. 1970. 

ლშმინა წიფრა – შესასვლელი (ხევრა). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ. 1973. 

ლშმინღ – შესასვლელი (ეცერი), სოფლის ჩრდ., 
სოფლიდან ლანტელისკენა გზის სახელწო-
დება სათიბ ჩჷმათის ქვემოთ. ისვენებენ 
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კალშის მხრიდან ამოსულნი. `სასვენებელი 
(ზეგანი)~. გიორგი კოსდას ძე მურღულიანი, 
60 წ. 1969. 

ლშრინთა ტიბ – ღელე (მესტია, ლანჩვალი), 
მესტია ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, 
აეროპორტის ჩრდ. პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანი, 33 წ.  

ლჩშალდ – საძოვარი, ტყე (ფარი) ეკლ. კჲშის 
ჩრდ., ტყე ლაცხტის ზემოთ. წიწვნარ-არყნარ-
ბოკვნარი, მდ. ღეშდრლას მარჯვ. კალთა. 
მამურზა ივანეს ძე ჩხიმიანი, 69 წ., პენს., ს. 
ღეშდერი, ფარის ს.., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლჩჩვილრ (იხ. ლჩჩვილ) 
ლჩჩელ – საძოვარი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 

ტიბრას მარცხ. კალთაზე, სამანქანო გზის 
ქვემოთ. ჩიჩლა ჩანს ბლომად. მანი ლევანის 
ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლჩჩელიდ – საძოვარი (მესტია) მესტია ჭალჲს 
მარცხ. მხარეზე, აეროპორტსი ჩრდ., სა 
ზუგსა და ზრგში ტიბს შორის. საბალახოა, 
მის ახლო-მახლო ჩიჩლა არის, იქ კი არა. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლჩჩილ – საბალახო (მესტია) აეროპორტის 
მხარეში, ჩრდ.-აღმ., არის ჩიჩვლა. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

ლჩხელტრ – ტყე (ქართვანი(ს. ქართვანის ჩრდ.-
აღმ., ტყე ლგრბილას ჩრდ.-ით. ტყიანია და 
გროვა ქვებიანი (ლეჩხიტ ლი ი ლებჩ). პავლე 
სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ლჩხნალ – ტყე (ლახამულა). ენგურის მარცხ. 
კალთის ტყე, ლეჲცერშ ტიბის აღმ. იმგ 
ცხეკ ლი, იმგა ლაჟაჰ. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლჩხნალდშ ნაკ – ვაკობი (ქვ. ლუჰა), ტყე ბაწას 
სამხ. გაგრძელება, წიწვიანი ტყის მასივი, მდ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. ჩამოუდის 
ლჩხნალდშ ტიბ, რომელმაც იცის 
ღვარცოფი, ზვავი. ნახწი კოჯრ ხარ ი 
გმიდ ომიხ ეჩქას ხეყფნიხ კოჯარ ოდო 
სგა ხჩხინახ, ქა ხაყუბახ. იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჩხნალდშ ტიბ – ხევი (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთაზე მოედინება პატარა წყალი – 
ლჩხნალდშ ნაკის აღმ.-იდან. მაგარი ავდრის 
დროს კი გროვდებაო ბევრი და ჩამოაღწევს 
ღელე ლაქფაშრამდე. იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჩჰენი (იხ. ლჯჰენი) 
ლჩმელდიშ – სათიბები (ლახირი) ს. ლახირის 

ჩრდ.-აღმ., ჴრშის მარჯვ. მხარეზე. მადონა 
ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლცგილ – ტყე –კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 
ჩრდ., ტყე ცხალასტნის ჩრდ. წიწვნარი ტყეა 
კარგი. ცგ დემეგ ლიგ. თემრაზ ვიბლიანის ძე 
ვიბლიანი, 498 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლციანალ – ტყე, კლდე (ცალერი), მთა ბკრ-ს 
აკრავს ჩრდ. საძოვარი მთის დასაწყისი. იცის 
ნადირი, ცუდი მისასვლელი ადგილია. 
„საჭვრეტელა“? გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 
77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლციანალ ზაგრ – ქედი (ტვიბერი) საძოვარ ჟიბე 
იღის სამხ.-აღმ., სანადირო ადგილია, კლდეზე 
ბილიკი გადის, საიდანაც ყველა მხრით 
იჭვრიტება. ლცინალ ზაგრ „საჭვრეტი 
ზეგანი“. გიორგი სათგერის ძე  ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლცქულშ – ტყე (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, ლახმლდშ ჯგრგის პირდაპ. 
გაღმა, ნასხლეტია (ნტყიც) შერეული ტყით. 
თავდასხმების დროს, ეჩთე ლმმზხ ი ეჩხენქა 
სოფელთე ხოჩა ლწე ხრენახ ი ლათოფ ამხა 
ხრენახ (გელა ფუთუს ძე ჭკადუა). ადრე 
საყდრიდან „ლათოფ ხახ უფლიშერქა ეჩქას 
ნტყიც ხად“ (ამჟამად გატყევებულია). 
ლიციქრი „(ქურდულად) ჭვრეტა“ –  
კ. კვანჭიანი). სციქ „რაიმეს თხოვება“ 
(მეზობლისა მეზობელთან?). კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ,., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1060 წ. 
ნოემბერი. 

ლცქულშ ზაგრ – ქედი (ლახამულა). ენგურის 
მარცხ. კალთის ტყიანი ქედი, ტყე ლცქულ-

შის ზემო ნაწილი(თავზე). მეშხა კიციშ ქვედა 
გორამდე (გორგთეჟი). კოწი იოსეს ძე 
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კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლცქულშ ზაგრიშ ნენჩა – წიწვნარი (ლახამულა) 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, ჟიბე ლჭმოლშს 
დასავლ. მოედინება წყალი და აქვს ვარდნა 
(მანჩხაფ). იცის ზვავი. ზოგჯერ „მანჩხფშ 
ნენჩსაც“ უწოდებენ. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლცქულშ ტიბ – ხევი (ლახამუულა) მდ. 
ენგურის მარცხ. მხარეზე, ტყე ლცქულშის 
აღმ. პატარა წყალი მოედინება. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლცხდრლ – გზა (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის ჩრდ.-აღმ. 
სამარხილო გზა ენგურის მარჯვ. სანაპიროზე. 
ლცხდა „წყლის მიმართულების შეცვლა“. 
პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლცხეკური – ყანები, სათიბები (ბაბილი) ბარბალ 
ზაგარის ჩრდ. მხარეზე, ჩოლშურის მარცხ. 
მხარეზე. ირგვლივ ტყეა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ., 1974. 

ლცხკურიშ გორგ – ქედი (ქვ. ლუჰა) მდ. 
ენგურის  მარცხენა მხარეზე, საზღვარი ს. 
ლახამულასა და ჩბე ლჰას შორის. ტყეა, 
უფრო ფოთლოვანი და წვრილი ტანის. იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლცხკურიშ ტიბ – ხევი (ქვ. ლუჰა) (იხ. ლაროკშ 
ტიბთან). იშმაგ სორთმანის ძე დადეშქე-
ლიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ლცხნირ – კლდე (ცხუმარი) ლჰლას სამხ.-
დასავლ. კლთხი იტხირის ესაზღვრება 
დასავლეთით, საჯიხვე. ჰგავს სავარცხელს, 
კბილებიანია. ლცხნირ „სავარცხელი“. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. 
ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლცხნირ (2) – კლდე (ხაიში) ნენჩას თავზე, 
სავარცხელის მაგვარია, შიშველი, რუკაზე  
(1 :  100 000) 1568,2 მ. ზღვის დონიდან. ს. ხაი-
შიდან ჩრდ.-დასავლ., მდ. ენგურის მარჯვნივ. 
„სავარცხელი“ – თხელი თხემი აქვს, გვერდები 
– დამრეცი. ნატაშა ემუზას ას. ჭკადუა, 44 წ., 
დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ლცხრშ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარჯვ. 
მხარეზე. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 

36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
ლცხუმ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, რცხილნარია 

ზემოთ. ნ. გ. ლიპატელიანი, 27 წ., 1974. 
ლძსრლ (იხ.ლდსრლ) 
ლწბლდშ – ღელე (შყალერი), ს. შყალერის 

დასავლ მოედინება წყალი. გ. ძ. გირგვლიანი, 
47 წ., ლატალი, 1973. 

ლწებშ – ყანა (მაზაში), ს. მაზაშშია, მდ. ლაშხი-
რის ორივე მხარეზე. იყოფა ეჩეხენი და 
ამეხენი ლწებშ. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 
მუშა, 1976. 

ლწელი – საძოვარი (ლალხორალი). რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლწვრემილდი ღრ (იხ.  ლწვრემილში ღრ) 
ლწვრემლ ღრ – ტყე (ცალდაში), მშრალი ღარია 

ტყიან-კლდიანი, წანერულას მამრჯვ. 
კალთაზე.  

ლწირხ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალჲს 
მარცხ. მხარეზე, ზურულდის ჩრდ.-დასავლე-
თით. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

ლწირხ (2) – გზა (ლეშუკვი), სათიბი (ქაშვეთ-
ლაშთხვერი). ს. ლეშუკვისაკენ სამარხილო გზა. 
მთიდან მარხილს წირხს ხოდესგიხ დასამუხრუ-
ჭებლად. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 
1973. 

ლწირხ-ზაგრ  – ქედი (ლახუშდი) ს. ლახუშდის 
ჩრდ.-აღმ., ლეჟჲ ჯიჰარშია დავაკებული ად-
გილი, სადაც მორებს ჩამოსაყრელად მოამზა-
დებენ ხოლმე. მის სამხ. სოფლისკენ არის 
ლშდა. გ. გ. ფირცხელანი, 23 წ., სტუდენტი, 
ლატალის ს.ს., 1972.IX. 

ლწირხრ – გზა სათიბი (ხეშკილი) ს. ხეშკილის 
ჩრდ.-აღმ., მარხილს წირხს აბამენ. მ. დ. 
ფილფანი, 87 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლწირელიდ – საკულტო (ზაგარი), ს. ზაგრის 
ჩრდ.-აღმ. ზეგანზეა, გზა ჰიწის ზემოთ. 
ეკლესია ყოფილაო,  მაგრამ საძირკვლის ქვები 
სკოლის ასაგებად წაუღიათ. ზეგანზე დავა-
კებული ადგილია და სამლოცველოდ მი-
დიოდნენ ძველად (წირთე ომზხ ჯვინალდ). 
ლწირველდ „პატარა სამლოცველო, საგალო-
ბელი. გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლწლაშრ (იხ. ლწლშ) 
ლწლშ – სახნავი (ბარში) ს. ისკრის ჩრდ.-აღმ., ყანა 
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ჩუბღალრს მოსდევს აღმ. მხრიდან. ლა-წელ-შ 
(?) „ვირისი“. ბაჯუ პირიქეს ძე გერლიანი, 27 წ., 
მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლწრექვი (იხ. ქართლდ – გვალდერი) 
ლწრექვილ ყვიმბ (იხ. ლწრექვილ –ქაშვეთ-

ლაშთხვერი) 
ლწრექ დბ – საძოვარი (ნასახლ. სგობულდი) 

ნასახლარ სგობულდ-ის მთაში. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 

ლწრექი  – საბალახო მდ. ტიბის მარჯვენა 
ზემო წელის კალთა, მეჩხერტყიანი ფერდი. 
წერქვა იშოვება. საზაფხულო საძოვარი მთაა, 
დგას კარავი კვანჭიანებისა. ვარლამ გრიშას ძე 
კვანჭიანი, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლწრექი (3) – საძოვარი (ხევრა, იდლიანი, 
გვალდერი). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 
1973. 

ლწრექილ  – კლდე (ჯორკვარი) ს. ჯორკარის 
ჩრდ.-დასავლ. საძოვარ ლემლჯეს ზემოთ, 
მთა კირრამდე. მეჩხერტყიანია, ციცაბო 
კალთებით, ირგვლივ შერეული ტყეა. პარმენ 
გიორგის ძე ჭკადუა, 77 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლწრექილ – საძოვარი, ტყე (ქაშვეთ-
ლაშთხვერი). ენგურის ხეობის მარცხ. კალთის 
შერეულტყიანი საძოვარი. ჩანს წერაქ. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლწრექილ (3) – ფერდობი (ბოგრეში) ს. ბოგრე-
შის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
არყნარიცაა და წერექ ხაგ. კატო მიხეილის ას. 
გულბანი, 26 წ., მოსამსახურე, ს. ბოგრეში, 
იარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლწრექირ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლწრექირ – საძოვარი (ყაზაყი) მთა კირრის 
სამხ.-ასღმ. მხარე, ციცაბოკალთებიანი საძოვა-
რია თხების, ალპურ სუბნივალურ ზონამდე 
აღწევს. კლდე წითელი ფერისაა. შედის 
კირრიშ კოჯართეისგა. ეფროსი უმარის 
ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულა 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ლწრექრიშ ტობ – ტბა (ჭუბერი) ლთნრიშ 
ტობის ქვემოთ, საკარვეა ნაკრის ფერმისა, 
ლწრექვიშ ღრის თავზე. პატარა დაჭაობე-
ბული ტბის ფორმის, ვაკე ადგილია, 

შიშველია, ალპური ზონის. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-
ნი, 15.X.70 წ.  

ლწრექრიშ ღრ – საძოვარი ს. ნაკის მხრისკენ, 
ლთნრიშ ტობიდან ქვემოთ, ღარებია 
ლწრექვი. წერქვა მრავლადაა, დამრეცი, წაფხ. 
მთა ლუხრას თავი (დსაშერის ლაკრვი). 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. 
ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 15.X.70 წ.  

ლწრექრიშ ღრ (2) – ხრამი (ყარი, ლაკალმახი) 
მდ. თეთნაშრას მარჯვ. მხარეზე, ჩამოსხლე-
ტილი, ჩამორღვეულია, ციცაბო კალთებით. 
ბლომადაა წერექო. საძოვარ მთა ჩუბე ხარმის 
ქვემოთ, ტყის ზონაში. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 13.9.1970 წ.  

ლწრემილში ღრ – ღელე (დავბერი) ს. დავბერის 
სამხ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. მოედინება 
პატარა წყალი, ტყე – შერეული, ფოთლოვანი. 
კლდის ძირში ტტს ლმწი რიმნიხ საპნი-
სთვის. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 
წ., მოსამსახურე, ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ლწრემიშ – საძოვარი (ლატ. ს.ს.) ლაჰლა ჭალაჲს 
მარცხ. კალთაზე. გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლწრემლ – კლდე (ცალდაში). წანრლას მარჯვ. 
კალთის ტყიანი (ლეგგიბ) კლდე. მშრალი 
ღელეა. ლაჟაჰ დგი ლი, წაფხ ლი გუნ. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენსიონერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლწნწიხლ – სათიბი (ლეამსია), ს. ლემსიას 
საზაფხულო მთაშია, კლდეშია პატარა სათიბი, 
საიდანაც საბაგიროს მაგვარად ჩამოაცურებენ 
ხოლმე შეკრულ თივას. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972.IX. 

ლჭბიდალრიშ ტობ (იხ.ლჭბიდალრიშ  ტობ) 
ლჭბიდალრიშ  ტობ – ტბა (ტვიბერ-ლეზგარა) 

საძოვარ ლჭბიდალრ-ის სახმრეთით. ჰიდ-
რონიმის მიხედვით. ლოლა მკას ას. ქალდანი, 
24 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჭბიდნ – ყანა (მესტია – ი. მელიქიშვილი) 
ლჭბიდნი – ვაკობი (გვალდერი) სათიბ ლემნჯე-

რის დასავლ., ნიგვზნარიცაა და მსხლებიც. 
„ჩასამწყვდევი / /  სოფლის სახბორე“. ემუზა 
დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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ლჭბიდნი – კლდე (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ჩრდ, მდ. 
ტიბერლას მარჯვ. მხარის კლდე, რომელ-
შიცაა ჯიხვების საბალახო ადგილი და 
ჯიხვებს ამწყვდევდნენო. ჭიჭიკო ივანკეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლჭბიდნილ – საძოვარი (ჟაბეში) მდ. ტუბერლას 
მარჯვ. კალთაზე, წიფრილრს ქვემოთ, 
კლდეში მდებარე საძოვარი. გარშემო კლდე 
აკრავს, შესასვლელია დასავლეთიდან ვიწრო 
გზით. ამ გზის ჩაკეტვით შიგ მყოფი 
ჩაკეტილია კლდეებში. ჭიჭიკო ივანკეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლჭემოლლ – საძოვრები (ლექვსირი) მდ. ხელე-
დულას მარჯვ. კალთაზე, ადრე ითიბებოდა.  
ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლჭმა ნაკ (იხ. ჭყონშ ჩუბე ნაკ) 
ლჭმა ღარრ – სათიბი (ზ. ვედი) ზ. ვედის საზაფხ. 

საძ. მთა ტობარში. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 
40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ლჭმა ჩბე ლაროლ – სათიბები (ზ. ვედი), ჟიბე 
ვედშია, სარგრს დასავლეთით. უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ლჭმალდშ – საძოვარი (ლაფსყალდი) წიწვნარ 
ლემნჯრის სამხ.-დასავლ. ღელეა ორივე 
მხრიდან. ფოთლოვანი ტყით. არის საძოვარი. 
ალბათ, ადრე თიბავდნენ, სახელწოდებაც 
ამაზე მეტყველებს. „პატარა სათიბისი“, ძირია 
„ჭემ – ლჭმა“. შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., 
კოლმ. ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჭმოლ – სათიბი (ჰამაში), ს. ჰამაშშია, სათიბ 
ყიმბრნისა და სუფრეშს შუა (ჰამშხენჩუ). 
დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 41 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლჭმულრ  (იხ. ლჭმუნრ) 
ლჭმუნრ – სათიბ-საძოვარი (ჰებუდი) მთა 

დეცილის სამხ., საზაფხულო საძოვარი მთაა, 
დგას კარვები. სათიბადაცაა გამოყენებული. 
იყოფა ჟიბე და ნენსგა ლჭმოლ-ად. 
ლჭმულნრ < ლჭმოლრ. გიორგი ბესარიო-
ნის ძე სუბელიანი, 35 წ., პედაგოგი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჭმლდშ – სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთა. ტყე – 

არყნარი. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 
წ., მოსამსახურე, ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლჭმლდშ ტიბ – ხევი (მაგარდელი), მაგარ-
დელელთა საზაფხულო სადგომის ლალგენს 
ქვემოთ ღელეცაა, საძოვარიც. სათიბების 
(კნინ.) ხეობა, ღელე. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 
99 წ., პესნიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჭმნილ – საძოვარი (ღეშდერი) ს. ღეშდერის 
დასავლ., მწირი ადგილი, წიფრულრის ჩრდ.-
აღმ. ფერდობი. მის ჩრდ.-აღმ. წიფლნარი 
ადგილია. საკულტო ადგილია, სეტყვისაგან 
თავდახსნის მიზნთი ლოცვა ხდება ყოველი 
წლის ივლისშიო. ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 შწ. ოქტომბერი. 

ლჭხალდი ღელა – ღელე (ცხუმალდი) ს. 
ცხუმალდის დასავლ., ლჭხალდის მთიდან 
მოედინება. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლჭჰენი (იხ. ლჯჰენი) 
ლჭთრილ – სათიბ-საძოვარი (ეცერი) მდ. 

კედრლას მარცხ. მხარეზე, სათიბ ლჰლდ-
ის ჩრდ.-აღმ. საძოვარ ლარშის 
ჩრდილოეთით. „საწყევლა“. შუშანა პირიბეს 
ას. გერლიანი, 21 წ., კოლმ., ს. ჭელირი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლჭთრილ – სათიბ-საძოვარი (სვიფი) საძოვარ 
საბნის ჩრდ.-აღმ., ცუდი ადგილია, ხშირად 
საქონელი მარცხდება, ქვის საცვენიცაა (ლაბაჩ 
ლი). „დასაწყევლი ადგილი“ (კნინ.). აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლჭინიერი – საბალახო (მელურა), ს. მელურაშია, 
აღმ. ბუჩქნარი ადგილი. ჭინი „დაბალი 
ბალახია“. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 
1974. 

ლჭრა (იხ. ლეჭრლირ) 
ლხერხრ – სახერხი (ქვ. ვედი). მდ. გერდაშერასა 

და ვედრლას შესართავების მარცხ. მხარეზეა 
მორების სახერხი მოწყობილობა. გაბრიელ 
ბექნუს ძე ჭკადუა, 92 წ., პენსიონერი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ოქტომბერი. 

ლხილ – საძოვარი (ზ. ლუჰა) საძოვარ ნალდაბის 
აღმ., ნაჭკორამდე. ხეხილიანია – უცხრ, კაკრ, 
უსგრ, ზუნტი... ივდითე პეტრეს ას. 
ცინდელიანი, 67 წ., პენსიონერი ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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ლხილ – ხილნარი (იენაში), ს. იენაშის სამხ., 
ჯოდილარის სათიბებთან. პანტა მსხლები და 
ვაშლებიანია. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

ლხილ – ხილნარი (ლაბსყალდი) ს. ლაბსყალდის 
აღმოსავლეთით, ეკლესია თრგლეზერის 
დასავლეთ ფერდობზე, საცხოვრებელ უბან 
მეჰიალდს აღმოსავლთით. დგას პანტა 
მსხლები, ნიგოზი. ლხილ „სახილე“. შიო 
თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრიგად., 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლხილ (5) – სათიბი (კვანჭიანარი), ს. 
კვანჭიანარშია, შედის ლაროლარში, ერთი 
მსხალი დგას მხოლოდ. შ. ნ. კვანჭ იანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლხილ (იხ. ლეხილ) 
ლხლირ – ტყე (სოლი) ს. სოლის სამხ.-დასავლ, 

სამანქანო გზის ქვემოთ. ქვანრის კლდის აღმ. 
შერეული ტყეა. თხილნარ-მუხნარი, პანტა 
მსხლებიცაა, ტყემალნარევიცაა. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ლხლრ – დასახლება (მაცხვარიში) ს. მაცხვარი-
შის ჩრდ. მოსახლეობა, ახალია. ადრე შეიძ-
ლება ხილნარი იყო, ხილი ამჟამადაც საკმარი-
სადაა. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

ლხლრ (2) – ხილნარი (იხ. ლხილ – იენაში) 
ლხლშ – უბანი (ლახამულა), ჩვ. ლახმლშ-ის 

ზემო ნაწილი, ტიბრას აღმ. დგას 8-წლიანი  
სკოლა, ადრე ბლომად ყოფილა ხილი. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ლხნისგი – ბორცვი (ქვ. ვედი), ჟიბე ვედისა და 
ბურღვდერის გზის შუა ადგილი. „სამძღვარს“ 
ეძახიან იმიტომ, რომ გასაბჭოებამდე იმის 
ზემო მთები მეგრელი მწყემსებისა ყოფილა. 
უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ, პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლხნისგი – გზა (დიზი). ს. დსიდან კირრ-ამდე 
გზის შუა ნაწილი. გზა მთისკენაა, წიწვნარი, 
ქედის გაყოლებით, სამარხილო გზაა. ეფროსი 
უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, 
ლახმულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ლხნისგი (3) – ხევთშესაყარი (ტობარი), ადგილი, 
სადაც მდ. ხარხანტიში და ორმელეთი 
ერთდებიან. შუა ადგილი. არის ტყე წიწვნარი. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი , 
ს ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ.  

ლხნისგილ – გზა (ფხოტრერი). ს. ფხოტრერის 
ჩრდ. დასავლ., წყარო „კოჯშ სარგ“-ზე გადის 
გზა, მიდის გეშლრიშ სგიმ-ამდე. არის ეს გზა 
გეშლრიშ სგიმსა და ფხოტრერს შუა. 
ლხნისგილ „საშუალო, შუა (გზა)“. გენატე 
ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლხნისგიშ ბოგ – ხიდი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა, 1973. 

ლხნისგიშ ლაკრვი (იხ. წყურგინიშ ლაკრვი) 
ლხხი – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 

ლახამულას ს.ს., 1973. 
ლხხი ნაკშ ლეწფერ – წიფლნარი (ზ. ვედი) მთა 

ტობარში, ვაკეა და ირგვლივ წიფლნარი. ღეხი 
ბლომადაა. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., 
კოლმ.,  ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ., X. 

ლხხი ღრ – საძოვარი (ზ. ვედი), მთა ჯიქერის 
საძოვარი ფერდობი, ღეჰი ბლომადაა. არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ.,  ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ., X. 

ლხხიშ თხუმრ – ზეგანი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლხხიშ ღრ – საძოვარი მთა (ტობარი) მდ. 
ხარხანტიშ ტიბ-ის მარჯვენა მხარეზე. დიდი 
ღარია, მოვაკებულივით, საზაფხულო საძოვრა-
დაა გამოყენებული. დგას კარავი იდლიანე-
ლების. იცის ბლომად ღეჰი. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, მესტიის 
რ-ნი, 1.XI.70 წ.  

ლხრლდ – ქვიანა (იელი), ს. იელის სამხ.-
დასავლ., სამანქანო გზასთანაა. ქვის ასაღები 
ადგილია, აგურივით ქვა იცის. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1972. VII. 

ლხრშ ლკცერი – კლდე (ყარი) მდ. 
ჭუბრულას მარჯვ. მხარეზე. კლდე ციცაბო 
კალთებით, ქვემოთ ტყეა, ზემოთ ალპური 
ზონაა და მერე სუბნივალური. დაღარულ-
დაჩეხილი ფორმის. შლადიცაა, ქვები ენგრევა 
ხშირად. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  

ლხტა – ყანა (ლაკულმახი) მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარეზე. ს. ლაკლმხის სამხ.-დასავლ. 
მოედინება მდ. ლაკლმხი, რომელსაც 
მიმართულებას უცვლიდნენ და კალმახებს 
იჭერდნენ გამშრალ კალაპოტში. ლხტა 
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„ჩაკეტვა“;  „გადაღობვა“ („წყვეტაც“), წყლის 
ასაქცევი. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
სექტემბერი. 

ლხტრ – საძოვარი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის ჩრდ., 
ლამარიას უკან, მდ. ენგურის (ჭალს) მარცხ. 
მხარე. ადრე ყანები ყოფილა. მგელს ცხვრები 
ჩაუმწყვდევია და ამოუწყვეტიაო (?). 
ჩასამწყვდევი, ჩასაკეტი, ამოსაწყვეტი. ჯემალ 
ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 წ., მოსამსახურე, 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლჴდან – სათიბი (ცალერი) ჟბე ცალერის ჩრდ.-
დასავლ., ტირხრიშ ცხეკ-ის ქვემოთ. ცუდი 
სათიბია, ლზანგუნე ლი, მჭიბა ი ხარ 
(ლამჟირ დგი ლი). იქიდან ჩამოჰქონდათო – 
ქორრე  დრრს ლჴდანხენ ლმჴიდნე-
ლიხ). მის ჩრდ. წიწვნარი ტყეა. ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ. ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლჴმალდ – საძოვარი (ფარი) მთაში, დლნაკის 
აღმ., რგლგნას ჩრდ.-აღმ. მოედინება წყარო 
ლჴმალდშ სარგ. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახურე, ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჴმალდ (2) – მთა (ფარ. ს.ს.). მთა ლდეალსა 
(3487) და ჰჲლშ ჴარჴს (ბაჴის გადასასვლ. 
3134 მ.) შუა, კლდე წრნირის თავზე 
მწვერვალია, სადაც სიცხის დროს ხარები 
ადიან საძოვრად. ლჴმალდ-იდან მოედინება 
ფრიშ ჭალ. ტარიელ ქემუზას ძე გადრანი, 59 
წ., კოლმ., პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ლჴმალდშ სარგ – წყარო (ფარი), ლალქერიშ 
ჭალშ სათავე, საძოვარ მთა ლჴმალდს 
ჩამოუდის. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოსამს., ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლჴმედი კოჯრ – კლდეები (კაერი) ს. კაერის 
ჩრდ.-აღმ., ციცაბო კლდეებია. დ. გ. მერლანი, 
23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლჴულად – სახნავი (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლ-
დშის დასავლ., სათიბ-სახნავ ლჭდილ-ის 
თავზე. ყორეს ნაგები არაა, გამსკდარია და 
დიდი მოკედლო კლდე აქვს. თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1069 წ. ნოემბერი. 

ლჴშდლრე ქვბ – გამოქვაბული (ცალდაში) 
კლდე ლჴშდლრში, ტვიბერისა და წანერის 

მყინვარებს შორის. 
ლჴშდლრ – კლდე (ცალდაში), ლუჴილის 

კლდის ნაწილი, ტიბერისა და წანერის 
მყინვარებს შორის. აქვს გამოქვაბულივით, 
ძირში ტყეა – ბგრლ ხაგხ ძირში. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლჴმალდ – ტყე (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, მუხნარი ტყე ს. ლჰას ქვედა 
ტერიტორია ლადლნშ ჭალთეისგა – 
რიენამდე. ჩრდ. სარგარობშ გორგ-მდე. 
ლჰშ ჩბე ჴომ. ჴამ(?). იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჴრელდ – ტყე (მურყმელი) ს. მურყმელის 
სამხ.-დასავლ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. 
ფერდობია ფიჭვნარ-არყნარით. ზემო მხარეზე 
ჩავარდნილი ადგილია. ჴურუ „ხვრელი“. ნუცა 
ანტონის ას. ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ლჴრშ – სათიბ-საძოვარი (ბარში) ს. ეცერის 
ჩრდ.-აღმ., მთა ჟმილშის ზემოთ. შალა ამაის 
ძე გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლჴფლრ – სათიბი (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლეთით. მოედინება 
წყროები. ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., 
კოლმ., ს. ზარდლაში, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლჴშდლ – საძოვარი (ჟიბიანი) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენუგრსი მარცხენა კალთაზე. 
ადრე სათიბი ყოფილა. ლიჴშდი „გამოზიდვა 
ნაწილ-ნაწილ“. მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 
27 წ., მოსამსახურე, ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლჯალდალშ – ყანა (წანაში) ს. წანაშში, ვაკეშია. ნ. 
გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ლჯვიჰიშ ღრ (იხ. ფოქშ ღრ – წირმინდი) 
ლჯილდ – წყალი (მაზერი), ს. მაზერის შუაში 

მომდრინარე სასმელი წყლის. დგას ლჯრა 
(იფანი). ფლორის მიხედვით. ჯულაბ 
გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიონერი, ს. 
მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ლჯილდშ ლიც (იხ. ლჯილდ) 
ლჯ-ლარა – სათიბი (ლანხვრი) ს. ლანხრის 

ქვემოთ. სათიბ ჩჴს აღმ. სამანქანო გზის 
ქვემოთ დგას დიდი ლჯ „იფანი“.  „იფნის 
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სათიბი“. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., 
კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ლჯლჲ შუკვ (იხ.ლჯლჲრ) 
ლჯლჲრ – გზა (მურშკელი). ს. მურშკელის 

ზემოთ სამარხილო გზა მთისკენ. საქონლის 
ასარეკი გზა (ვის როდის შეხვდება საქონლის 
გარეკვა და მწყემსვა). ლაჯლჲ „სამარჩიელო1, 
„კენჭისყრა“. მჯლჲ სგ როქ ხიშდ – „რიგი 
მწყემსობისა თქვენა ხართო“. იმ დღის მწყემსს 
„მჯლჲ“ ჰქვია. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 
13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ლჯრა – საცხოვრისი (ხაიში) ს. ხაიშიდან 2 კმ-ის 
სიშორეზე, მდ. ენგურის მარჯვენა პლატოზე. 
ცხოვრობს 1 ოჯახი – ავალიანი ამირან არსენას 
ძე. ყანები, სათიბები, კენკროვანი მცენარეები = 
მაჟალო, მსხლები, ვაშლები. არის კოპიტნარიც 
(ლჯროლ). ადრე ბევრი ყოფილა კოპიტი 
(იფანი), მაგრამ გაუკაფავთ. ვალერიან 
სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი, 2.VIII.70 წ.  

ლჯრები კოჯ – კლდე (კაერი) ს. კაერის ჩრდ.-აღმ. 
ლჯრები მასალა არის, ფერით თეთრია. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლჯრებრ (იხ. ბადრიშ ლჯრებრ) 
ლჯრშ ბოგ – ხიდი (ხაიში). ს. ხაიშიდან მდ. 

ენგურის გაყოლებით მე-2 კმ-ზე გადებულია 
ჯაჭვის ხიდი. ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 
წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

ლჯრშ ზენ – საცხოვრისი (ხაიში) ხაიშიდან 
მეორე კმ-ზე ენგურის გაყოლებით, მარცხენა 
მხარეზე. 40-50 წლებში საშ. სკოლა იყო. რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ,, სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლჯჰელიდ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის აღმ., 
მდ. მალშის მარჯვ. კალთა. შერეული ტყეა 
სათიბის ირგვლივ. არის ჯიჰრაც. ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლჯჰენი – ტყე (თოთელეში) ს. თოთელეშის ჩრდ.-
დასავლ., მუხნარი ტყის სიჭარბით. საძოვარ 
გაწნის აკრავს დასავლ., ჰამშსა და 
თოთელეშს შორის. ლჭჰენი <*  ლჩჰენი <*  
ლჯჰენი <*  ლჯჰრენი. დუშა შარდენის ას. 
ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ლჯჰრ – ტყე (ლემსია) ს. ლემსიის ჩრდ., მუხის 
ტყე. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლჯღდალშ (იხ. ლჯალდალშ) 
ლჯლდ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა, ლჯ-ის 

ხეა დიდი. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
ლჰბერ – გადასასვლელი (სპარდიში) (რუკაზეა 

Чатын-тау – იხ. 1 :  200 000) (ჰაბრ „ჩელტი“, 
ბღექა ქა ლაზდ ხკდახ). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახურე, ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972 წ.  

ლჰბერი თანღ (იხ. ლჰბერ) 
ლჰილ – სოფელი (ლატნ. ს.ს.). ლატალის ს.ს. 

ერთ-ერთი სოფელი, მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთის ტერასაზე. ქვედა ნაწილი რამდენიმე 
ათეული წლის წინ ჩამოქცეულა და ენგურს 
წაულეკავს. მას ჩაჰყოლია 25 ოჯახიო. ამჟამად 
პაკელიანები, თამლიანები, შარგინი, 
კვანჭიანი, გურგვლიანი. ზურაბ სარდიონის 
ვძე პაკელანი, 48 წ., კოლმ., ს. ლაჰილი, 1973. 

ლჰილდ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-აღმ., 
მდ. ჰადიშრას  მარცხ. კალთის ალპური 
სათიბი (იხ. 1 :  100 000 Лагильда загар 2998). 
გულადი სოფროს ძე ავალიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლჰილდ (2) – მწვერვალი (ხე) ს. კალას ჩრდ.-ით. 
მისი სიმაღლეა 2998 მ. (იხ. 1 :  100 000 – г. 
Лагильда загар). ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 
55 წ., კოლმ. თავ-რე. ს. ჴე, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ლჰილდ ზაგრ – ქედი (ჰადიში) ჰადიშის სამხ.-
აღმ., ჰადიშურას მარცხ. კლათა, ალპური. 
გულადი სოფროს ძე ავალიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, იარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლჰინკარრ (2) – ქედი (უღვალი) იხ. ბოგშილ) 
სამანქანო გზის ზემოთ, საძოვარ ლცლედის 
აღმ. საზამთროდ შეშის შესაგროვებელი იყო. 
ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლჰინკარრ (იხ. ბოგშილ) 
ლჰინკრი ბოგ  (იხ. ჯაჭვიშ ბოგ) 
ლჰინკრი შუკვ  (იხ. ლჰინკრიშ შუკვ) 
ლჰინკრილ   – სავარგული (ლახამულა) სამანქა-

ნო გზის ზემოთ, კლდე ლმზრის აღმ. 
დამრეცი ადგილია, სატყეოს სანერგე ≈ 2000 
კვ.მ. საშეშე ადგილია. გელა ფუთუს ძე 
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ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, მესტიის რ-ნი, 1968 
წ. ნოემბერი. 

ლჰინკრილ   (2) – ნასასაფლაოარი (ხერხვაში) ს. 
ხერხვაშის ჩრდ.-დასავლ., ახალი სასაფლაო 
ქუროლის დასავლ. ძველი სასაფლაო, 
ამდჟამად ნახევარი ჩამონგრეული აქვს. იქითა 
მხრიდან ტყე აკრავს, შესაძლებელია ადრე 
ლჰინკრი იყო შეშისა. ამჟამადაც იციან იმ 
ადგილას ლოცვანი (ნესკრ ხვისგდ 
უფლიშერქა – ლცხტ ადგი ლი). 

ლჰინკრიშ – ვაკობი (გვარლდერი), ჯაჭვიშ ბო-
გის მარცხ. მხარე, ს. კალშ-ის დასავლეთით.  

ლჰინკრიშ ტიბ – ხევი (დოლასვიფი) მდ. 
დოლრას მარჯვ. მხარეზე. სეზონური ღელეა, 
ხეობა, ტყიანი. სახელწოდება:  ჰინკარ „ზვინი“ 
(უფრო მეტად – ხისა), ტიბ „ხევი, ღელე“. 
დანიშნულების მიხედვით – შეშის 
მოსამარაგებელი ხეობა. ყრმ პეტრეს ძე 
უშხვანი, 54 წ., ტყისმცველი, ს. დოლსიფ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლჰინკრიშ შუკ – გზა (ქვ. კალაში). სოფლიდან 
მიმავალი გზა ს. გალდერისკენ. მოაქვთ შეშა 
გაღმიდან, დგამენ შეშის ზვინს (ჰინკარს). 
გიორგი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლჰლა  – ვაკე ყინულოვანი (ცხუმარი), გადასასვ-
ლელი ლენტეხის რაიონისაკენ. ელვა იცის 
ძალიან ძლიერი. სახელიც აქედანააო (იხ. 
რუკა:  Лайла Лахами). გიორგი სათგერის ძე 
ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლჰლა – მყინვარი (უსგვირი). მყინვარი-ვაკობი 
ლჰლა-ჭალას თავში. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., 
ეცერი, 1973. 

ლჰლა (3) – მწვერვალი, მყინვარი (ლატ. ს.ს.) 
სვანეთის ქედის ყველაზე ამაღლებული 
ადგილი (იხ. 1 :  100 000). გ. გ. გირგვლიანი, 35 
წ., ლატალი, 1973. 

ლჰლა ჭალ – მდინარე (უსგვირი), მდ. ჴუმფრე-
რის სათავე, მოედინება მთა ლჰლადან. ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

ლჰლა ჭალჲ (იხ. ჭალჲ – მაცხვარიში) 
ლჰლ კაჩ – გზა (ლატ. ს.ს.). ს. ლჰილიდან 

მიმავალი სამარხილო გზა მთებისკენ 
(მხერისკენ). გრიშა რაჟდენის ძე გურგ-

ლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. შყალერი, 
ლატალის ს.ს., 1973. 

ლჰლ ქან – ხრამი (ლაჰილი) ს. ლაჰილ-სა და 
მდ. ენგურ-ს შორის, ენგურის მარცხ. მხარის 
ფლატე. ზურაბ ს-ძე პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 
1973. 

ლჰლ მაცხრ (იხ. მაცხრ) 
ლჰლ ჯგრგ (იხ.ჯგრგ  – ლაჰილი) 
ლჰჭრილ – საბლახო (ლაღამი). ლექ ლახ-ს 

აღმ. ფერდზეა ტყეში პატარა საბალახო 
ადგილი. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახურე, 
ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ლჰრდელ – საძოვარი (მაცხვარიში), მთა 
ლლციშშია, ჩანს ბალახი – ჰრდელ. 
საჭმელად ვარგა, მომჟავოა. გ. გ. გირგვლიანი, 
35 წ., ლატალი, 1973. 

ლჰრკა – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ.-
აღმ., სათიბ ირშის ზემოთ, ფერდობია, 
ტყიანიც. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლრ ლჷლჰენ – ტყე (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრჷლას მარცხენა კალთაზე, სათიბ კაცხრის 
აღმ., ტყე ლატფარის სამხ. გაგრძელება. 
ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლყლირ – ყანა (მურშკელი), ს. მურშკელის 
დასახლების დასავლ მხარეზე. ოყალო მიწაა, 
რომელსაც კალოს მოსაპირკეთებლად 
ხმარობენ. წებოსავითაა. გურამ ალექსანდრეს 
ძე ქურდიანი, 34 წ., მოსამსახურე, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლრხ კოჯრ – კლდე (ზეგანი). ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., ლსილის მარჯვ. კალთის გზაზეა 
კლდეები. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამსახურე, ს. ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლრხ ლეთკერ – ტყე, საძოვარი (ზეგანი). ს. 
ზეგანის სამხ.-დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. 
კალთაზე. ფოთლოვანი ტყეა, თეკერ ხაგ. მის 
მოპირდაპირედ კლდეა ლრხ. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვსიტო.  

ლრხ შუკ – გზა (ზეგანი). ს. ზეგანის სამხ., მდ. 
ლასილის მარჯვ. და მარცხ., კლდის მარცხ 
მხარეზე გზა სამარხილო. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., პენს.ნ, იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლაჴამეტი – სათიბი (ტვიბი) ს. ტვიბში, მთაში. ა. ა. 
ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 
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ლაჴან – სოფელი (ხშ. ს.ს.) მდ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე. დავაკებასავითაა, სათეს-სახნავ-
ვენახ-ხილნარით. სამანქანო გზის მარცხენა 
მხარეზე. ცხოვრობს 5 ოჯახი. ვაშლი, მსხალი, 
ნიგოზი, ყურძენი, ტყემალი, ქირვდ. გადმო-
ცემით:  ღაროებიანი ადგილია და ვითომ 
„ნაან – ესერ ხჯეშ“ –უფროსებმა დაარქვესო. 
არსენა აზნაგების ძე ქობალია, 73 წ., 
პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაჴაშირ – ყანა (ლექვსირი) მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვ. მხარეზეა, ლაჴაშერი ღელა უერთდება 
მდ. ცხენისწყალს. ჴაშ „ორკაპი“. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლაჴაშირი ღელა – ღელე (ლექვსირი) მდ. 
ცხენისწყლის მარჯვ. შენაკადი. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლაჴაშურ – ტყე (მაზაში) ს. მაზაშში, ლაშხირის 
მარჯვ. მხარეზე, შუროცაა. ჴაშ „კაპიანი ჯოხი, 
პალო“. შ. მ. ლიპრტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლაჴაჴარლ – სათიბი (სასაში) ს. სასაშში. 
ლაჴედოლ – სათიბები (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშში, 

ახალშენის მხარე.  
ლაჴედოლი ღელა – ღელე (ახალშენი) ს. 

ახალშენში. ლაშხურის შენაკადი. გადის გზა. მ. 
ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლაჴედლ – სათიბი (მახაში), ს. მახაშშია. 
ლაჴელდ – სახნავი (ტვიბი) ს. ტვიბში. ჯ. გ. 

ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
ლაჴვმიშ ჭალჲშ ტვიბ – ხეობა (იხ. ტვიბ – 

იდლიანი). წყლიანი ხეობაა, დასახლება 
ნანგვლის აღმ., ენგურსი მარჯვ. შენაკადი. 
სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 1970. 

ლაჴვრაშრ (იხ. ლაჴვრშ – ჰებუდი) 
ლაჴზრი  მურყმლ – კლდე (ლანჩვალი). პირიბე 

ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ.,  
ს. ლანჩვალი. 

ლაჴმალდშ ბაჩ – საკულტო (უღვალი). სამანქანო 
გზის ზემოთ, საძოვარ შყაზაგრის აღმ. დევს 
დიდი ქვა, სალოცავია, ლოცულობენ 
თვალების სნეულებათა წინააღმდეგ. 
ნაეკლესიარი არ უნდა იყოს, მაგრამ ქვას 
გავლენა ეკლესიისა აქვსო. ერასტო 
ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლაჴნუარ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშის მთაში, 
კლდიანი ფერდობები.  

ლაჴნშ ტიბ – ხევი (ლახანი), მოედინება მთა 

კირრიდან და უერთდება მდ. ენგურს 
მარჯვენა მხრიდან, ზენსა და ლაჴანს შორის. 
საწისქვილე წყალია, მოზრდილი, თავში 2-ად 
იყოფა – ქედანთან. არსენა აზნაგების ძე 
ქობალია, 73 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 13.10.70 წ.  

ლაჴნშ ქედან – საცხვორისი (ლახანი) მდ. ლაჴნშ 
ტიბის ზემო წელთან. იყოფა ორად. მარჯვენა 
შენაკადთან ამჟამად არავინ ცხოვრობს, 
დანგრეული მრგვალი ხის ნაგებობაა. არის 
ხილნარი – მსხალი, ვაშლი, ნიგოზი, ყურძენი. 
ტყეშია ტერასაზე, დაფერდებული რელი-
ეფით. ზემოთ წიწვნარი ტყეა. მეორე, ე. ი. 
მარცხენა შენაკადთან ცხოვრობს 2 ოჯახი – 
ქობალია ქექევის შვილები. მოვაკო ადგილია, 
ხილნარი. მარცხენა შენაკადი – ლაჴნშ ტიბ 
მოედინება მთა კირრიდან. სალამა ხერგიანის 
ას. ქობალია, 76 წ, პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ლაჴნრ – ალუპრი საძოვრები (მამი) მამის ჩრდ.-
ით. ხარების საძოვრები. ი. ნ. ჯამბურიძე,  
59 წ., 1978. 

ლაჴნრ – საძოვარი (ლახუშდი), მთა მუბშია, 
ენგურის  მარცხ. კალთაზე. ცხენებისა და 
ხარების საძოვარი მთაა. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

ლაჴნრ – საძოვარი (ლევშერი) მთა ლევშერის, 
ხარები გაჰყავთ საძოვრად. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ., 1978. 

ლაჴნრ – ტყე-საძოვარი (ნაცული) ს. ნაცულში. 
ხარების საძოვარი. 

ლაჴნრ (5) – სათიბი (იფხი), სათიბ კჩხუნდრ-
შია, ლალგენ დგი ლმრ ჴანრე, ყსრი 
ლალგენ ლმრ. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., ლატალის 
ს.ს., 1973. 

ლაჴნრთე ლალსიპა – გზა (ლახუშდი), მუბშია 
ლეჟ ლახში მიმავალი გზა. ხარებსა და 
ცხენებს იქით ერეკებიან საძოვრად. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცცელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972. IX. 

ლაჴნრი ლაფა – სათიბ-საძოვარი (ნაცული), მთა 
ლაფაშია. ჴან „ხარი“. 

ლაჴუნრ – საძოვრები (სასაში) ს. სასაშის სამხ., 
ალპურ ზონაში. კლდიანი ჩამონაშლები. 
„კლდის ჩამონაშალი“. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლაჴში – ტყე, კლდე (ტობარი) მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარეზე, კლდე და ტყე ქვემოთ 
(შავი), ს. ტობრის აღმ. მიმართულებით, 
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ენგურის მარცხენა კალთაზე. ვიწრობი 
ადგილია, ძველად ბილიკი იქ გადიოდა. 
შეიძლება ჴაშრქა ხედისგუნივს ჭერრს და იქ 
გადიოდნენო. იქ ადრე სამანქანო ხიდიც იყო 
გადებული (1 :  100 000-ზე вдп.). ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ლაჴშიშ ნტყიც – ხრამი (ტობარი),  მდ. ენგურის 
მარცხენა ხრამიანი კალთა, მცოცავი მიწაა, 
ადრე სამანქანო გზა იქ გადიოდა. ამჟამად 
საძოვარი ადგილებია და ხრამი. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ლაჴნრ – საცხოვრისი (კაერი) ს. კაერის აღმ., 
ღელე ლაჴანის მარჯვ. ცხოვრობს შუკვანების 
ერთი ოჯახი. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 
1973. 

ლაჴნ – ღელე (კაერი, ლემსია), ს. კაერისა და 
ლემსიის საზღვარი, ღვარცოფიანი ღელეა. 
წყალი მოედინება ჩახ-ის კლდეებიდან 
(ხრამებიდან). დ. გ. მერლანი, 23 წ., კოლმ., 
ლენჯერი, 1973. 

ლაჴნი ფელტ – ფერდობი (კაერი). ს. კაერის აღმ. 
ფერდობი, ლაჴანის ღელეს მარჯვ. კალთა. დ. 
გ.. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლაჴბჲლდშ – ტყა (ხალდე) მდ. ჴალდე ჭალს 
მარცხ. კალთეზე, არყნარი (ჟაჴერ), გოგლნდ, 
ბგანდ (ბგრა), თეაკრა, ჲერხ. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლაჴდრ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა, 
ტყეშია. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლაჴლირ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 
მხარეზე, ქვემოთ ფოთლოვანი ტყე აკრავს. 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაჴმი – ნაეკლესიარი (ხაიში). ს. ხაიშის აღმ., 
მაღლობზე პატარა მინდორია, სადაც ეკლესია 
ყოფილა გაშენებული. ამჟამად ნაეკლესიარია, 
მის ირგვლივ სასაფლაოა. ნესტორ სუმას ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის 
რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო), 
31.VII.1970 წ.  

ლაჴმიშ დაბ – საეკლესიო ადგილი, სასაფლაო 
(ლახამულა), ჩვ. ლახმლ-სა და მდ. ენგურს 
შორისაა, დგას 2 ეკლესია, 1 პატარა, რომელიც 
აგურ-აგურ ჩაინგრევა, იგი ქიმზეა. მეორე 
ახლად აშენებული (ცარიელია შიგნით) – 

ჯგრგ ლახმლშ. ირგვლივ სასაფლაო 
ყოფილა. გელა ფუფთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჴმიშ ზაგრ – სერი (ქვ. ვედი). ვედრლას 
მარცხ. კალთის სერი, ჴარჴლშ კოჯიდან ჟიბე 
ვედიშ ლმზრ ლაჴმილთეჟი. გაბრიელ 
ბექნუს ძე ჭკადუა, 92 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ლაჴმიშ ლასფლარ – ნასასაფლაოარი 
(ლახამულა). ლაჴმიშ დაბში, სადაც 
ეკლესიებია, ყოფილა უწინ სასაფლაო. ამჟამად 
უმოქმედოა, ჩანს ზოგან კუბოს ნაპირებიც. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტისირ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჴმიშ ლესგ  – ტყე (ხაიში). ჟიბე ჴჲშდის აღმ. 
ტყის – შერეული (ფიჭვი, ნაძვი, წაბლი, 
წიფლნარი, რცხილნარი...) კედელი, მხარე 
ყანებს ზემოთ. ქვემოთ ნაეკლესიარია და 
სასაფლაო – ჯგრგ ჴჲშდიშ. „ეკლესიის 
გვერდი“. ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე 
გელოვანები ვიყავითო), 31.VII.1970 წ.  

ლაჴმიშ ჭალ – საცხოვრისი (იდლიანი) მდ. 
ენგურის მარჯვ. მხარის კალთაზე, ს. 
ნანგლის აღმ., 5 ოჯახით. მისი საშ. სიმაღლეა 
1000,0 მ. მოქცეულია ლაჴმიშ ჭალჲშ 
ტიბის ორივე მხარეზე. ირგვლივ ტყით 
დაბურული მთები აკრავს, შიგ ვაკე და 
დამრეცი სათიბ-საძოვარ-სახნავ-ბაღ-ვენახე-
ბია. ცხოვრობენ ჭკადუები 2 ოჯახი, კვანჭია-
ნები –3. რომანოზ მუზას ძე ჭკადუა, 74 წ., 
პენს., ს. ლებურცხილა, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლაჴმლდ – ყანა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი იხ. 
ლაჴვმლდ) 

ლაჴმლდ – ყანა (ლაღამი) ს. ლაღამის დასავლ. 
ფერდობი. სუფთა ადგილია, მეჩხერად 
მსხლები და ვაშლები. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, მესტიის  რ-ნი, 1972. VIII.  

ლაჴმლდ – დასახლება (მესტია), სეტიშია, 
რაიკომის შენობის გვერდით. ადრე ბაზარი 
იყო, ამჟამად პროდუქტების მაღაზიის 
შენობაა. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლაჴმლდ – ნაეკლესიარი (იელი), ს. იელიშია, 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ნსგ უბანშია. 
ნაეკლესიარი არაა. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ლაჴრა – ღელე (თავრარ-ხერხვაში). ს. თავრარის 
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ჩრდ., ლახულდის საძოვრის გორას აძევს ქვი-
შნარი ღელე დასავლ. მხრიდან. ჩავარდნილი 
ადგილია და იცის ბლომად დუცი (ღეჰი). 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლაჴრაფ – წყარო (მაჯვდიერი). ს. ჭოლაშის აღმ., 
მულხურასკენა სამარხილო გზაზე, მოედინება 
კარგი წყაროს წყალი. მილი აქვს რკინის 
გაკეთებული. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძეა 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლაჴრშლ – ყანები (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
დასავლ., სახედი ადგილი ფანჯრიდან.  რიდა 
ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, 
მესტია, 1972. IX. 

ლაჴრშ – სახნავ-სათესი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის 
სამხ.-ით. ჩავარდნილია, შუაში წყალი ჩაუდის, 
ბევრია ასკილი. ლა-ჴრ-ი-შ „ასკილისი“ (?). 
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაჴრშ თხმ – მწვერვალი (ნაკი) მწვერვალ 
ლეჲრყსა და ცალგმილს შორის (იხ. 1 :  100 
000 3717 მ. ლახვრა), მდ. ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე. ჩაკეტილია ლეჲრყსა და ლაჴრშ-
ს შორის. გზა, გადასასვლელი სარკმლისებუ-
რია. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჴრშ ლახ – მთა (ნაკი) მდ. ნაკრას მარცხ. 
მხარეზე, ალპური ზონის ტიტველი ველი, 
მწვერვალ ლეჲრყის სამხ.-აღმ. საძოვარი არაა 
გარდა კლდის ცხოველებისა. ვასილ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჴრშ ლიც – ღელე (ნაკი), მდ. ნაკრას მარცხ. 
შენაკადი, მოედინება მთა ლაჴრა-დან, 
წისქვილის საკმარისია. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ლაჴრშ  – საძოვარი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 
ქვემოთ. შემოღობილშია, მოვაკო ადგილია. ჟ. 
დ. აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლაჴრშ (2) – ყანა (ღვებრა) ს. ღებრას სამხ.-
დასავლ., დასახლების ქვემოთ. ალექსანდრე 
მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლაჴში თხიმ – საძოვარი (იელი) ენგურის 
ხეობის მარცხ. კალთაზე, სათიბ-საძოვარ მთა 
ლაჴშ-ის თავზე. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 
77 წ., პენ.ს., იფარის ს.ს., 1972 წ. VII. 

ლაჴმ – ნაეკლესიარი (ნესგუნი). ფუშყვერის 
მარცხ. მხარეზე, კალრის გვერდით 
ნაეკლესიარია, ჩანს საძირკველი, არის 
სპენდიკის მასალა. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ.,  ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაჴმ – საყდარი (ლენტეხი) დ. ლენტეხის ჩრდ.-
აღმ. ირგვლივ სასაფლაოცაა. დაცულია. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ლაჴმრ – სახნავი (ცალდაში) ს. ცალდშსა და 
ჟაბეშს შორის. ადრე ნაეკლესიარი ჩანდა, 
ამჟამად სახნავადაა გადაქცეული. ჭიჭიკო 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლაჴშ  – სათიბი (იელი), ენუგრის ხეობის მარცხ. 
კალთაზეა, სათიბია მთაში. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1972. VII. 

ლაჴლ დაბ – ბაღნარი (საყდარი), ს. საყდარშია, 
გზის ზემო და ქვემო მხარე. იყოფა ჟიბე და 
ჩუბე-დ. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ლაჯანგეთი შურ – შურო (მაზაში), ს. მაზაშია, 
შუროა. სოფელ ლაჯანგეთიდან მოსულების 
შურო (ორბელის ს.ს., ცაგერის რ.). შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლაჯბარილ – სათიბ-საძოვარი (ხალდე) ს. 
ჴალდეს ჩრდ.-აღმ., ჴალდე ჭალს მარჯვ. 
კალთაზე. ფოთოლოვანი ალპური ტყით. 
კლდე სალი. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 
პენს.,  
ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლაჯგულრ – ნაკარვები (ნესგუნი) ფუშყვერის 
მარჯვ. კალთზაე, პატარა მინდორივითაა, 
არყნარი ტყით. ლაჯგულრ < ლაჯოგულრ 
(?). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლაჯდენ – ტყე – (მურყმელი) ს. მურყმელის 
დასავლ., ენგურის მარცხ. სანაპიროზე, 
არყნარი ტყით. ჯდი „გრძელი“. ნუცა 
ანტონის ასული ნიჟარაძე, 62 წ., პენსიონერი, 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ლაჯდენ (2) – ყანა (დავბერი) ს. დავბერის აღმ. 
მხარეში. მოგრძო ყანაა. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. დავბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
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ლაჯოგ – სათიბ-საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟაჴუნ-
დერის მთაში. 

ლაჯოგ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშის სამხ.-ით. 
ხარებისათვის განკუთვნილი საზაფხულო 
საძოვარი მთაში.. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლაჯოგ (3) (იხ. ცაგჲშა ლაჯოგ)  
ლაჯურღულა – გზა, კლდე, ტყე (ლახამულა) 
ლაჯურღულა (2) – სათიბები, ტყე (ქაშვეთ-

ლაშთხვერი) ჭალჲს მარცხ. კალთაზე, ფერ-
დობებია, თივა საზიდია ზურგით. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 წ. 

ლაჯურღულრ – კლდე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. 
ტიტველი კლდეა, ლასილსა და ყშრას შორის. 
სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ. პენსნ., ს. 
ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლაჯურღულშ კოჯრ – კლდე (ლახამულა) 
სამოსახლო გეშრანიდან დასალვ., 1 კმ. 
დაშორებით, ს. ლახამულიდან მე-5 კმ-ზე. 
გაჭრილია სამანქანო გზა, მდ. ნაკრას მარცხენა 
მხარისკენ. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 54 წ., 
პენსიონერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი.  

ლაჯრ – საკულტო ადგილი (ნაკი), ნასახლარ 
ჯუხვლნიშია. საკულტო მიწა ლაწომბას ჩრდ. 
დგას დიდი ხე იფნისა, სადაც იციან საკულტო 
დღეობები – ღუნობ და ჴანობ – მაისის შუა 
რიცხვებში. ლჯ „იფანი“. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., მოსამსახურე, ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლაჯგ – საძოვარი (ლეკოსანდი) ს. ლეკოსანდის 
მთა ლატაფში, გამწევი ძალის საბალახო. 

ლაჯლა – სათიბი, ტყე (ლემზაგორი), ს. ლემზა-
გორისაცაა და ხერიის. ჯლა მცენარეა, 
ბარდნარი, მაყლის მაგვარ ნაყოფს ისხამს. 

ლაჯდიშ – ყანები (ნაკი-ფარი) ს. იფარის ჩრდ., 
მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, დიდი 
ფართობის ყანებია. გზის ზემოთ. ლუკუა 
ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. ნაკი-ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლაჯიჰ – ტყე (ხალდე) მდ. ჴალდე ჭალს მარცხ. 
კალთაზე, ს. ჴალდეს სამხ.-აღმ. ტყე ფოთლო-
ვანი – არყნარი, ვერხვნარი, ბგინდ, გოგლნ-
დ. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს.,  
ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლაჯმუნ ნაკ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ჩრდ.-
აღმ., ლეჟ ლახშია. პირუტყვის მარილსაყ-
რელი ადგილი. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 

პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტებმერი. 

ლაჯმ კოჯ – კლდე (უშგული) კლდე შხარას სამხ.-
აღმ. კედელზე. მარილნარევი კლდე, 
რომელსაც ეტანებიან ჯიხვები, თავშესაფა-
რიცაა მათი. ცუდი მისადგომი კლდეა. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი.  

ლაჰალრი ბჩ – კლდე (ფარი). ს. ფარის ჩრდ.-აღმ, 
ტყე ჩელუნჴ-ის თავზე გადმოწოლილია 
კირქვის (სპენდიკის) კლდე, რომელსაც აქვს 
ხვრელი, ჴურულეჟა ჰალრ ხორიხ მასრდ. 
ბავშვები გვიმრას ცეცხლს უკიდებენ და 
კვამლით გაბრუებულ ციყვებს (ჰალრს) 
იჭერენ. ჰლ „ციყვი“. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ.მოსამსახურე, ს. ფარი, მესტიის  
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლაჰლგილ – გადაღობილი ადგილი, კარი გზაზე 
(შგედი), ს. შგედშია, სამხ.-აღმ. ს. შგედიდან 
მიმავალ წრთი ქანამდე არის შემოკავე-
ბული. გზაზე კარია – საქონლისათვის. შუშანა 
ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლაჰლგილ – კარივით გადაღობილი (ქვ. ვედი) 
სგიმიშ ღარიდან მიმავალ გზაზე. გადაკეტილი 
იყო მოძრავი კარით, რომ საქონელი არ 
შემოსულიყო ყანებში. ლეო გრიგოლის ძე 
ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ლაჰლგილ (3) – ტყე, გზა (ზ. ვედი) ეხუსა და მთა 
ჯიქურთს შორის. ღობეა გავლებული, 
საქონელი რომ არ ჩამოვიდეს მთიდან 
სათიბებში. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., 
კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. IX. 

ლაჰლგილშ ღრ – ღარი (ხაიში) ს. ხაიშის ჩრდ.-
აღმ. ≈ 1 კმ-ზე, სამანქანო გზის ზემოთ. გადის 
გზა ზემო ხაიშიდან. ირგვლივ შერეული ტყეა. 
გორაა, სადაც საქონლის გზის დასაკეტად 
ღობე იყო გავლებული. „სა-ღობე-ს ღარი“. 
ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. 
ხაიში ს, მესტიის რ-ნი, 31.VII.1970 წ.  

ლაჰლგიშ კოჯ – კლდე, გზა (ტობარი) ს. ტობარი-
დან აღმოსავლ., ტუნელებისკენ. ბილიკი 
გადის, საქონელს გარეკავენ საძოვარზე. იქ 
გადაღობავენ, რომ საქონელი არ დაბრუნდეს 
სოფელში. ადგილი:  კლდეა გრძლად, ორივე 
კალთა ტყიანია, იქითა მხრიდან წყაროს 
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წყალია, მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზეა. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, პენსიონერი, ს. ტობარი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ლაჰუნწილრ – ყანა (მურშკელი) ს. მურშკელის 
დასახლების ზემოთ, ბოლო ყანები ჩრდ.-აღმ. 
მხარეზე. მწირი ყანებია. ვლადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლაჰურზულირ – ყანები(ჰადიში) ს. ჰადიშის 
დასახლების სამხ.-დასავლ, ჰადიშრას მარჯვ. 
სანაპიროზე. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 
წ., პენს., ს. ჰადიში,  იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვსიტო.  

ლაჰწლ – სათიბი (ხე-აგრაი) ს. ჴეს ჩრდ., ტყის 
ზემოთ. სუბალპური ზონა. დამრეცი ადგი-
ლია. ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ.,  
კოლმ. თავ-რე, ს. ჴე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლაჰრდულრ –  სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგ; რეშის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, 
მურყმლრ-ს ქვემოთ. ტყიანი ქვემო მხარეში, 
ზემოთ ჟეღლაჭკრას სათიბია. კატო მიხეი-
ლის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამსახურე, ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლაჰემ – სათიბი (იელი), ჩუბე უბანშია, ფერთობი 
სათიბია, წყლები არ მოედინება. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს.ს, 
მესტიის რ-ნი, 1972 წ. VII. 

ლაჰლა – მთა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ლაჰნწ ღრ – სათიბი (შყალერი), მთა 

ლაზრშია, პატარა ღელეა (ჰნწ „ნაკელი). გ. 
რ. გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

ლაჰნწშ – სათიბ-საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ., მდ. ლახილის მარჯვ. კალთაზე. ხარების 
სადგომი ყოფილა. ნაკარვებია. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლაჰნწშ ჴრჴ – გადასასვლელი (ზეგანი) ს. 
ზეგანის სამხ., მთა ხანთლრისკენ გადასასვ-
ლელი გზა. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ლაჰნწში ღარლ – ღელეები (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. შენაკადები. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლაარგ (იხ. ლარგ). 
ლაარხ – საძოვრები (კახურა), ს. კახურას ჩრდ-

დასავლ. ვერხვნარი. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ., მოსამსახ., 1974. 

ლაარხ თხუმ – საძოვარი (კახურა), ს. კახურას 
ჩრდ.-დასავლ. ვერხვნარია. ჯ. ა. ლიპარტე-
ლიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლაარჯან – ყანები (ტვიბი), ს. ტვიბში. ლენტეხის რ., 
ჩოლურის ს.ს., დ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლადილა ლჷცრ – წყლები (ზარდლაში), 
გალდგ ტიბის 3 პარალელურად მომდი-
ნარე შენაკადები. ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 
32 წ., კოლმ., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. სექტ. 

ლადილ ნჷცრ – წყლები, მდ. მულხურას მარ-
ჯვენა კალთაზე, მოედინება მბეშში, 
გაყოფილია 3-ად, სამრეცხაოდ გამოყენებული. 
გოგუცა შოთას ასული მარგიანი, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაეთხმალე შუკ (იხ. ლალჴან – სვიფი, ეცერი). 
ლაეთხმალრ – საძ. (გვალდერი), მთა ედშრიშ 

კას დასავლ. შიშველი ველია, საძოვრები, 
ხარობს შქერი (დეკა?), არყის ხე, გოგლნდ 
ბილიკი (თეკრა). „საოთხმავლო(ები)“ (საქონ-
ლისთვის). ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლაერ – ყანა (იელი), ს. იელიში მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე ჩუბე უბანშია, მოწითალო 
თიხაა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1972, VII. 

ლაერდელლ – საბალახო, უბან ლეკუმბასტში 
მთის გზაზე. ჩანს ბალახი ერდელ, რომელიც 
იჭმევა, ყურძნის მტევნებისებური აქვს. 
ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ. ზ. ს. 
გულბიანი, 22 წ., მოსამსახურე ს. ჩუკულიდან, 
1976. 

ლაერდელლ – საძოვრები, ს. ლუჯის მთა 
უჟალის გზაზე, ერდელი ჩანს, საჭმელი 
ბალახია.  

ლაერდელლ (3) – საძოვარი (შკედი, ლუჯი, 
ჩუკული), ს. შგედის მთაში. ერდელ საჭმელი 
ბალახი მჟავე გემოსი, გარედან წითელი ფერის 
კანი აქვს. ს. შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ. ჟ. 
ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაინდი ღრ – ღელე (ლემსია), ს. ლემსიას 
საზაფხულო მთაშია, ნესტიანი ადგილია. 
(ლაინდ დგი ლი „სველი, არამზიანი, 
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ნესტიანი ადგილი“). შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლალა – უბანი (მამი), ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის 
რ. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლალიშ – საძოვარი (ტვიბი), ს. ტვიბში. ლენ-
ტეხის რ., ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი,  
40 წ., 1978. 

ლალუში – ყანები (ჭველიერი), ს. ჭველიერშია. 
სახნავები, ალბათ, ულიშის რელიგიური 
დღესასწაულის მიხედვით. „ულიშ“ 
დღესასწაულია რელიგიური (ივნისის თვეში). 
მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლალნდ – თავშესაფარი (სვიფი, ეცერი), დიდი 
ქვაა, მწყემსების თავშესაფარი ავდრიანობის 
დროს. ლალნდ „საავდრო“? / /  „სადგომი 
ქვები“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 65 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969. 

ლალნდიშ ლესგ – საძოვარი (სვიფი, ეცერი), 
ლალნდს (ლასდგომ ბაჩრს) აკრავს. 
„ლალნდის გვერდი“. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. X. 

ლალდში ცხიკრ – ტყე (ლანჩვალი), მესტია 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
შერეული ტყეა. პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ. 

ლალდშ – სათიბ-საძოვარი მთა (ლეხთაგი), 
აეროპორტის ჩრდ-აღმ. სათიბ-საძოვრებია, 
კარვებიც ნიგურიანების ძირითადად. ფუტკა-
რიც ჰყავთ. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 
წ., 1972.  

ლაორ – ყანა (ლევშერი), ს. ლეუშერშია, რბილი 
მიწაა. აყალოა. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ლაორბ – კლდე (უშგული), ს. უშგულის სამხ-
აღმ. მდ. ქიშირის სათავის თავზე. საჯიხვე 
კლდე. იციან ორბებიო. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ლაორჩხალი – სათიბ-საძოვარი (ნანარი), ს. 
ნანარშია, ჩამოედინება ლაორჩხალი ღელა. ვ. 
ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ლაორჩხალიჲ ღელა – ღელე (ნანარი), ს. ნანარშია, 
სათიბ-საძოვარ ლაორჩხალი-სთან მოედი-
ნება. ხოფურის ს.ს., ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 
1974. 

ლაორჩხჷლი ღელა – ღელე (ხურაშვილი), მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა შენაკადი, პატარა ღელეა, 
ჴურაშულთან. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ლაორჯან – ყანები (საყდარი), ს. საყდარში. 
ლენტეხის რ. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ლაჟარ ღელა – ღელე (ქვ. ჭველიერი), სათიბ-
სახნავ ბაჴ-თან. ჩოლურის ს.ს., ფ. ი. 
მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 

ლარენტირ – უბანი (ქვ. მარღი), ჩუბე მრღ-ის 
დასაწყისი. ოჯახის უფროსის ლარენტი 
ოთხანის მიხედვით. ვაკე ადგილია, ყანებია, 
სათიბ-საძოვრები. ზემოდან ქაუშერ ღრ 
ესაზღვრება. „ლარენტიაანთი“. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, მესტიის რ-ნი. 
ს. ჭუბერი. 1970 წ. სექტ. 

ლარი – საბალახო (უღვალი), ს. უღვალის აღმ. 
საძოვარ საჯრს აკრავს ჩრდ. მხრიდან. მიწის 
ამოსაღები ადგილია, („ვერ ანღე ეჩხენლის-
გა“). ერ „მიწა“. ერასტო ნიკოლოზის ძე 
უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. X. 

ლარირ – სათიბ-სახნავი (ჰებუდი), ს. ჰებუდის 
სამხ-დასავლ. საძოვარ ლქირსილის აღმ. 
ლაური „მიწის გამოყენება რაიმესთვის“ 
(სამიწე) ერ „მიწა“. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლარიშ – ღელე (იფრარი), ს. იფრარის დასავლ. 
ღელეა წისქვილის წყლისოდენა. მდ. ენგურის 
მარჯვენა შენაკადი. ხდიდნენ სისტემატურად 
არაყს. (ორშ, გადმოღვრა ორშისა არყის 
გამოხდისას). გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 
წ., პენს., კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

ლარიში ტიბ – ხევი (იფრარი).  
ლარ ლჷლჰენ – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის 

სამხ-აღმ., სათიბ ლამხიარის დასავლ. მხარე 
ტიბრა გარ ყილეხ, ტიბრახენქა ლჷლჰენ 
ანღრი. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლაფლანდ ტნრ – გზა (მაჯვდიერი), ს. 
მაჯვდიერიდან მიმავალი გზა სამხ-აღმ. ტყის 
ფერდობზე. ოფლნდ (მცენარეა – ნაყოფს 
ისხამს). ბუჩქი. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაქანა – საძოვარი (მაგარდელი), საძოვარ 
ნამშელიდსა და ჩეჲრს შორის, ადრე 
ხნავდნენო;  ლაქანა „საკანაფეო“ (?). ქან 
„კანაფი“. ფლორის მიხედვით? ივანე ბექას ძე 
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მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წლის 
ოქტომბერი. 

ლაღლდ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი), ს. 
დავბერის სამხ. მდ. ენგურის მარცხენა კალთა. 
არყნარი ტყით. ნოდარ პლატონის ძე ჭკადუა 
მარგვლიანი, 40 წ., მოს., ს. დავბერი, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლაღარეშ – ყანა (ჟამუში), ს. ჟამუშის შუა 
ადგილასაა. ვაკე ადგილია სამანქანო გზის 
ზემოთ. შემოკავებულია. ჰღრა (ჩალჰღ-

რად). გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლაღერ – სათიბი (ქართვანი), სათიბ 
ჭიბჷლდრის სამხ., სამანქანო გზის ქვემოთ. 
ხილნარიანია, კარგი სათიბი. მდებარეობს ს. 
ლანხვრისა და ს. ქართვანის  

ლაყალ – ყანა (შკედი), ს. შგედში, ოყალო თიხაა. 
ჭურებს აკეთებენ, თორნებს. ჩიხარეშის ს.ს., 
ლნტხ. რ., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლაყალ ნაკ – საძოვარი (სასაში), ს. სასაშში, 
ოყალო მიწაა. ვაკეა.  

ლაყალიერ – სათიბ-საძოვარი (სასაში), ს. სასაშში, 
აყალო მიწაა, მოაქვთ თონესთვის. ოყალ 
„აყალო“. ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლაყალირ – სახნავი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშში. 
ლაყლი კოჯრ – კლდე (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 

ჩრდ-აღმ. მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე. 
მოედინება ღელე (ტიბრა), შეშის ჩამოსაყ-
რელი ადგილია. კირი არ მუშავდებოდა. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლაყლირ – საძოვრები (ჟამუში), ს. ჟამუშის 
დასახლების სამხ., მდ. მულხურას მარჯვენა 
მხარეზე. ოყალო თიხაა, მიწას იყენებენ კალოს 
მოსაპირკეთებლად. ოყალ. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლაყამ – სათიბი (ქართვანი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა კალთაზე, სათიბ მჷნჭარას აღმ. ნასა-
ხლარიცაა, ზემო მხარე ტყიანია და ნაეკლე-
სიარიც (ლჷცხტ ლი). ლაყამ (< ლამურყამ 
ან ლაჴამ ?). პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

ლაყა – გზა (იდლიანი), ს. იდლიანიდან მთა 
ლჷხჷმამდე მიმავალი გზის ერთ-ერთი 

ნაწილის სახელია, გზაჯვარედინია. ზეგანზეა, 
გზა იყოფა ზეგანზე. ლაყრულა დგი. გივი 
მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 8.11.70 წ. 

ლაშერილ – სათიბი (ფარი), ს. ღეშდერისკენა 
გზის ქვემოთ, საძოვარ გირდის ჩრდ.-აღმ. 
არის პატარა სათიბიც და ღელეც. (ლაუშერა 
„აღვირი ლაგამის გარეშე“). იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოს., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

ლაჩიხ – სათიბ-საძოვარი მთა (ბეჩო), მდ. დოლრას 
მარჯვენა მხარზე, ლჲღერიშ ლშდრს იქით. 
ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლაჩიხიშ კარრ – საძოვარი (ბეჩო), მდ. 
დოლრას მარჯვენა მხარეზე, საძოვარ 
ლაჩიხში არის კარვები საზაფხულო. ყჷრმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლაჩიხიშ კარრ – საძოვარი (ბეჩო), მდ. 
დოლრას მარჯვენა მხარეზე, საძოვარ 
ლაჩიხში არის კარვები საზაფხულო. ყჷრჷმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ლაჩიხიშ ლჭმოლ – სათიბები (ბეჩო), მთა 
ლაჩიხში ს. ბეჩოს მკვიდრთა სათიბები. 
ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

ლაჩიხიშ სარგრ – წყაროები (ბეჩო), მთა 
ლაჩიხის წყაროები;  სარგ „წყარო“. ყჷრჷმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

ლახიშ – სათიბი (ცალერი), ს. ცალერის ჩრდ-
დასავლ., სათიბ ქეჲრილშის აღმ. სოფლისკენ. 
≈ 1 ჰა-მდეა. მის ზემოთ კარგი წიფლნარია, 
საიდანაც აკეთებდნენ ლახი-სო. გრიგოლ 
ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლაჴი ნაკ – საძოვარი (ლაღამი), ს. ლაღამის აღმ. 
მხრისკენ, სწორი ადგილია. ამჟამად მხოლოდ 
საძოვარია. ადრე, ჩანს კალო უნდა ყოფილიყო, 
ხორბლეულის სალეწად. ეჴ „ბზე“. გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, მესტიის 
რ-ნი. 1972, VIII. 

ლაჴუდ – ყანები (ცალერი), ს. ჟაბე ცალერის 
დასავლ., სათიბ ჩაღრრის ჩრდ-დასავლ. მის 
ქვემოთ ტყე წიფრ-ი აკრავს (ლჷცხტიშ ცხეკ – 
წიფრ ხზ). ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 
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57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბ. 

ლარგ – გზა (წვირმი), ს. წვირმის სამხ-აღმ. 
საცალფეხო ბილიკია ამჟამად, წვირმიდან 
იფარისკენა მოკლე ბილიკი. რგ „აზნაური“. 
გუნტერ ილამაზის ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლებარდელი სიკ – ქედი (ლენტეხი), ხელედისა 
და ლებარდეს საზღვარი. ანზორ აკაკის ძე 
ბენდელიანი, 33 წ., მოსამსახურე, ხელედის 
ს.ს., 1976. 

ლებარდელი სიკ (2) – გადასასვლელი (ხაჩეში), 
ქედი (ხელედი), ს. ხაჩეშიდან კურორტ 
ლებარდე-სკენა გადასასვლელი ქედი. რ. დ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ლებგîნდა – საძოვარი (მამი), ს. მამში., ბაგინდ 
ჩანდა. ბაგინდ. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-
ნი. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ლებგერ – ყანები (ლენტეხი, ტვიბი), ს. ტვიბში. 
ბჷგი „მაგარი“, ბეგარ „ბეგარა“., ლენტეხის რ-
ნი, ჩოლურის ს.ს., ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 

ლებდნ – ყანები (ლელბაგი), ს. ლელბაგის 
დასახლების ქვემოთ. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ., 
ლატალი. 1973. 

ლებელნი – სათიბები (სპარდიში), მესტია, 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის აღმ., 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლებეჩ ლარლ – სათიბები (დავბერი), ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
მოედინება წყაროს წყალი. ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ., ს. დავბერი, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლებზაჲრა ღლა – ღელე (რცხმელური-ჩიქ.). ს. 
რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, 1939 წ. 

ლებზჲრა – საცხოვრისი (ხაიში), გაღმა ხაიშში, 
სადაც ამჟამად პეტრე კაბეს ძე ჭკადუა 
ცხოვრობს. აქვს ყანები, აქა-იქ ბზაც არის 
დარჩენილი, ბეგოს დასავლ. ჯაჭვის ხიდამდე 
ჰქვია. ნაშხრ-ამდე ლებზჲრაა, ხარობს 
ბევრი ზღმარტლი, მურგი, ტყემალები, 
ვაშლები, მსხლები. „საბზე“ (სვან. „ბზაკლ“, 
მეგრ. „ბზაკალი“). ნატაშა ემუზას ასული 
ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ივლისი. 

ლებზჲრა (2) – საბალახო, საცხოვრისი  (ხაიში). 

რევაზ პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., 
სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ლებზჲრა ლექშ შუკ – გზა (გაღმა ხაიში), 
გაღმა ხაიშში, მოსახლეებიდან მიმავალი გზა 
ჯაჭვის ხიდამდე ბეგოს გავლით. ნატაშა 
ემუზას ასული ჭკადუა, დიასახლისი, მესტიის 
რ-ნი, 44 წ., 1970 წ. ივლისი. 

ლებილრ – კლდე (თავრარი), ს. თავრარსა და მდ. 
მალშს შორის, ჩაწყვეტილი კლდეა. კჷნჯბ 
ლი, წაფხ დგი. ლები. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლებიოტკა – საძოვარი, ტყე (ზმ. მარღი), ჟიბე 
მრღის ჩრდ.-დასავლ. საძოვარია, ტყეც. ადრე 
ლებიოტკით უშვებდნენ მჟავე წყლამდე ხე-
ტყეს. ს. ჟიბე მარღი. უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 
39 წ., ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, კოლმეურნე, 
18.9.1970 წ. 

ლებირღე – საბალახო (ზ. ვედი), მთა ტობარში. 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლებიქ – ტყე. მესტია ჭალჲს მარცხ. კალთაზე. 
წიწვნარ-ფოთლოვანი ტყით. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972, VIII 

ლებიქ – ტყე. შგედშია, ხშირი შერეული ტყით, 
მულხურას მარცხ. მხარე. მესტიის სამხ. ბიქ 
„ბუქი“. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ-ნი, 1972.  

ლებიქ (3) – სათიბი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 
მესტია), ჭალჲს მარცხ კალთაზე, ლაშთხვე-
რისაა. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

ლებლინყ (იხ. ჟიბე ჭალ).  
ლებოჩიკ – საცხოვრისი (ბაბილი), მდ. ჩოლშურას 

მარცხენა კალთაზე. ქურასბედიანების 
სამოსახლო ადგილი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 
1974. 

ლებოჩიკი მოლ – სათიბ-საძოვარი (ბაბილი), მდ. 
ჩოლშურას მარცხენა კალთაზე. ნ. ბ. 
ქურაბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლებოჩიკი მორელ – მჟავე წყალი (ბაბილი), 
საცხოვრის ლებოჩიკში. ჩოლშურას მარცხ. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლებოჩიკი ღელა – ღელე (ბაბილი), მდ. ჩოლშურას 
მარცხენა შენაკადი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 
1974. 

ლებრამ – ყანა, სათიბი (იფხი), იფხშია, სათიბ-
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სახნავებით. მაშენე ჩუხიქა ლი ი ეჯღა. ე. ი. 
ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 

ლებრეჟინი – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის 
სამხ. ზაგარზეა, ტყიანია – არყნარი. პავლე 
ბითეს ძე ზურაბიანი, 83 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლებურდუხ – ტყე, საძოვარი (იენაში), ს. იენაშის 
ჩრდ.-აღმ. ქედს იქით. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლებურღუ – საბალახო (მაზაში), ს. მაზაშშია, ჩანს 
ბუერა. ბურღუ „ბუერა“. ს. მაზაში, ლენტეხის 
რ-ნი, შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 1976. 

ლებურღ ოკერ – გზა (თეკალი), მთისკენა 
გზაზე თეკალის სამხ. ლებურღუს დასაწყისი 
(ბოლო) ბურღუ „ბუერა“ ჩანს. ს. თეკალი, 
ლენტეხის რ-ნი. ი. გ. გარდაფხაძე, 62წ.,  ნ. გ. 
ბაბლუანი, 66 წ., 1978.  

ლებურღ – სათიბები (გვიმბრალა), ს. გვიმბრალა-
ში, ლაშხირის მარცხნ. ბუერა ჩანს. ლენტხ. რ-
ნი;  რცხმელურის ს.ს., გ. ა. მუსელიანი, 1976. 

ლებურღიჲ ღელა – ღელე (მაზაში), ს. მაზაშშია, 
ლაშხირის მარჯვ. ბუერა ჩანს. ერთვის 
ლაჴშირის ღელეს. ს. მაზაში, ლენტეხის რ-ნი;  
შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლებჩა – სათიბი (ლეშუკვი), მთა ჰარეტის სათიბი 
ბეჩოსკენა მიმართულებით. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლებჴელრ – ტყე (სოლი), ს.  სოლის ჩრდ.-
დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ, მლდშის 
ღელეს მარცხ. კალთაზე. წვრილი ფოთლოვანი 
ტყე. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-
ნი, 1972, IX 

ლებჷლტყაჩა (2) – ტყე, საძოვარი (დ. მესტია – 
მელიქიშვ.), მესტია ჭალჲს მარცხ. ნაპირზე, 
ბელტყჩ ხარობს. ჩათო ესტატეს ძე ჩართო-
ლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII 

ლებჷლტყაჩ ბოგ – ხიდი (მესტია), ხიდი მესტია 
ჭალჲზე, საავადმყოფოს ქვემოთ. ბალტყჩ (/ /  
ბქვ. ბელყეჩ). ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 
წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლებჷლყაჩ – თხმელნარი (ლევშერი), ლევშერის აღმ., 
ლენტხ. რ-ნი;  ბაბლუანი გ-ზ,  55 წ., 1978. 

ლებჷლყაჩა – საძოვარი, მესტიის რ-ნი;  ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლებჷლყეჩ – მურყნარი, ედრჷლას მარჯვ. 
კალთაზე, ნაკანტორ-ის აღმ. მხარეში. ბლომა-
დაა ბელყეჩ „მურყანი“. ჩბე ედ. ვარლან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, 

მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 
ლებჷლყეჩ – სათიბი, ს. ნაცულის აღმ. ბელყეჩ იყო, 

ამჟამად არაა. 
ლებჷლყეჩ – სათიბი. დაკრის დასახლებიდან 

ჩრდ. დამრეცი სათიბია, ირგვლივ 
თხმელნარია. დაახლ. 100 კვ. მ. „თხმელნარი“. 
ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

ლებჷლყეჩ – ტყე, საძოვარი (წირმინდი). მდ. 
ხაიშურას მარჯვ. რიყე, (ჭალა) ლებჷრცხი-
ლაში. აქვსენტის ყანების ქვემოთ. ჭარბობს 
ბელყჩრ. აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., 
მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 
წ. ნოემბ. 

ლებჷლყეჩ – ტყე. მდ. სოლედჷრას ჩრდ.-აღმ., ს. 
ლანხრის აკრავს ჩრდ.-დასავლ. თხმელნარი 
ტყე. „სა-თხმელ-ე“ – ბელყა/ ეჩ „თხმელა“. ს. 
ლანთხრი.  აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 
წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. სექტ. 

ლებჷლყეჩ (6) – ტყე (ცანა, ლანხვრი, ქვ. ვედი, ქვ. 
წირმინდი), სათიბი (ნაცული, დაკარი), ცხ. 
წყლის  მარცხ. თხმელნარი.  

ლებჷლყეჩ (იხ. ნაკანტორ – ქვ. ვედი).  
ლებჷლყეჩა – საძოვარი, ტყე (ლახამულა), მდ. 

მალშსა და კეცნნის სახლებს შორის. 
ლებჷლყეჩა ლი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 67 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი,  1969 წ. ნოემბ. 

ლებჷნდერშ ტიბ – ხევი (თოთანი), ს. თოთანის 
აქეთ, ხაიშისკენ, მდ. ენგურის მარცხენა შენაკა-
დი. პატარა წყალია, ციცაბო კალთებით. 
წყევია, ბარდნარია მაგრად კლდეებზე. კო-
ჯრს ხაფონთა ბრდ მასრდ. გაიოზ თათსავის 
ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი,  1970 წ. ნოემბერი. 

ლებჷრდა – ყანები (იდლიანი), ს. იდლიანის სამხ.-
დასავლ. ნაწილი, დაფერდებული ყანები, 
შერეული ტყე ყანების ირგვლივ, შიგ ხილ-
ნარი. ნენზიშ ნაკის სამხ.-დასავლ. ნაწილი. 
წიფელი მიწაა, ბარდნარი არაა, ძიგირ და 
ასკილის მცენარეებია. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 
43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 8.11.1970. 

ლებჷრცხილა – დასახლ. უბანი, ს. წირმინდშია, 
მდ. ხაიშურას მარჯვენა ხეობის კალთაზე. 
ცხოვრობენ ჭკადუები – დიმიტრი და აქვსენ-
ტი (ძმები). ბევრია ბრცხილ. ყანები, ბაღ-



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

251 

ვენახებით. აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლებჷრცხილა (2) – სოფელი, უბანი (ხაიში), ხაიშის 
ს. ს-ში შემავალი პატარა სოფელი, სულ 8 
კომლისაგან. მდ. ენგურის მარჯვენა მხარეზე, 
ხაიშიდან 10 კმ. დაშორებით სამხ.-დასავლ. 
(ჯვარის მიმართულებით. დასახლება განფე-
ნილია ფერდობზე, ტერასული ტიპისაა, ქვემო 
მხარეზე წიფლნარ-რცხილნარია, ზემოთ ჯერ 
შერეული, შემდეგ – წიწვნარი. ჩრდ.-დასავლ. 
ესაზღვრება ს. ნანგლი (1 კმ. დაშ.), დასავლ. 
კაკშ ტიბ. ზღვის დონიდან ≈ 700, 5 მ. 
ადრე ბლომად ყოფილა ბრცხილ, ტყე 
ბრცხილისაც, ამჟამად აქა-იქ მოიპოვება. 
დასახლ. დაიწყოო 1922 წ. რომანოზ მუზას ძე 
ჭკადუა (ადრე იყო ფულიან), 74 წ., პენსიონერი, 
ს. ლებრცხილა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 5.11. 
70 წ. 

ლებრგ – საძოვარი, ტყე (მესტია, მურყმელი), ს. 
მურყმელის ჩრდ.-დასავლ. ფერდობი, 
არყნარია. ლიბრგე `მოცილება, გადაშენება, 
გამგზავრება~. ს. მურყმელი. მაქსიმე დავითის 
ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლებნი – სათიბი (მესტია, უშხვანარი), ბალის 
ზეგანზე სათიბებს კაჩჷლდსა და ჩალს შუა. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რაიონი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ლებპი – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ნაეკლესიარი 
არაა, ხელედულას მარჯვენა მხარეზე. ს. 
წანაში, ხელედის ს.ს., ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 
წ., 1974. 

ლებრიშ – სახნავი (ნაცული), ს. ნაცულში. ვაკე 
ადგილია. ბრ. 

ლებრიში წყარო – წყარო (ნაცული), ს. ნაცულში. 
ჩიხარეშის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. 

ლებირღე (იხ. ლებირღე).  
ლეგაბ – ყანა, სათიბი (მესტია – ირ. მელიქ.). 

მესტიის რ-ნი;  ირინე მელიქიშვილი,  1961 წ. 
ლეგაბ (2) – უბანი (ლაღამი), ყანა, სათიბი (მესტია 

– მელიქიშვ.), ს. ლაღამის დასაწყისი. ჩუბე 
ლაღმ-ს ქვემოთ რიყისკენ, ვაკე ადგილია, 
ნარიყალია. გბ „გასხლეტა“ (ქა როქ ოთგიბ 
„გაუსხლტა“). გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972 წ. VIII 

ლეგაბთე შუკ – გზა (ლაღამი), სამანქანო გზა 
ლანჩვალსა და დასახლება ლეგაბს შორის. გ. ი. 

ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, 
VIII 

ლეგანა – სათიბი (შგედი), ს. შგედში, ფერდობი, 
(გვერდობი) თელდ გან ლი, გან ადგი ლი. გან 
„განი“ (?). ს. შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ-
ნი, ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეგანა – სათიბი (ჭველფი), ს. ჭველფის მთა 
ლამრიის მეზობლად, ქედია. ჩოლურის ს.ს., 
ლენტეხის რ-ნი;  დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ლეგანა – სათიბ-საძოვარი, ტყე, ზეხოსკენა გზაზეა, 
ფერდობია. გნქა ლიზი.  

ლეგანა – საძოვარი, ს. ლამფალაშის საძოვარი მთა, 
შიშველი. ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ ომეხის ძე 
ონიანი, 16 წ., 1981. 

ლეგანა (5) – საძოვარი (მახაში, ლამფალაში), 
სათიბი (ჭველფი, შკედი), სათიბ-საძოვარი 
(ზესხო), ს. მახაშის მთის საძოვარი. ლენტეხის 
რ-ნი, ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლეგანჭლ – საძოვრები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, ანწლნარი.  

ლეგანჭე – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა, 1973. 

ლეგანჭე – საძოვარი. ჟიბე წირმინდის აღმ., ადრე 
ანწლნარი ყოფილა უფრო, ამჟამად ცოტაა, 
ბალახ-ბულახ ნარევი. კარლო თეიმურაზის ძე 
ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეგანჭე / /  დინგერიშ ნთი (3) – ანწლნარი (ქვ. 
მარღი), საძოვარი (ზმ. წირმინდი, ხევრა), 
კანათ. მდ. გშღარრის მარცხენა მხარეზე. 
დამრეცი ვაკე ადგილია, ანწლნარია, მის 
ზემოთ ტყეა, ადრე ხე ჩამოჰქონდათ 
ლებიოტკით ჟიბე მარღის კანათ-იდან. 
ბესარიონ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 60 წ., 
მოსამსახურე. ს. ჩუბე მარღი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 19.9. 1970 წ. 

ლეგანჭლშ – საძოვარი (ლესემა), ს. ლესემასია, 
სახნავ-სათიბ დევაშშია. ჩანს ანწლი, არაყს 
ხდიან. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 

ლეგანჯულრ – სახნავი (რცხმელური). ს. 
რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები., ტ. 
IX, თბ., 1939 წ. 

ლეგან შუკ – გზა (ზესხო), ს. ზესხოსკენა გზა.  
ლეგანლ – სათიბი (შკედი), ს. შგედში, ველიდის 

ერთ-ერთი ნაწილი, დავაკება (გან – როქ 
ემჩედხში). ს. შკედი, ლნტხ. რ-ნი, ქ. მ. გაბიანი, 
49 წ., 1976.  
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ლეგარდ – ყანა, ლეჴიდშია, ვაკე ადგილი. 
ლენტეხის რ-ნი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლეგაჩ – ნაეკლესიარი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერ-
ში. ნასაფლავარია მოქმედი.  

ლეგბეჩინი – სათიბი (დავბერი), ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ქვიანი 
ადგილია, არყნარი ტყით. ლეგ – ბეჩ <– ლეგაბ 
– ბეჩ (?) „მსხლეტავი ქვა“. ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ., ს. დავბერი, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი 

ლეგბინ – ტყე, სათიბ-საძოვარი (კაერი), ს. კაერის 
სამხ.-დასავლ. მესტია ჭალჲს მარცხ. 
კალთაზე, ფოთლოვანი ტყით, შიგ ლეგბიანშია 
– ჟიბე ნაკრ, ჩუბე ნაკრ. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ლეგბ რიყ – რიყე (ლაღამი), ს. ლაღამის ბოლოში, 
მესტი ჭალჲს მარჯვენა რიყე. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახ., 1972, VIII 

ლეგბ სგიმ – მჟავე წყალი (ლაღამი), მჟავე წყალი 
მდ. მესტია ჭალჲ-ს მარჯვ. მხარეზე, რიყეში, 
ლანჩვალსა და ლაღამს შორის. იხ ლეგაბ – 
დასახლებული უბანი. გბ „გასხლეტა“. ქა 
როქ ოდგიბ „გაუსხლტა“. გ. ი. ფალიანი, 38 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, VIII 

ლეგბ შუკ – გზა (ლაღამი), ქვედა ლანჩვალსა 
(სგიმრსა) და დასახლება ლეგაბს შორის 
მიმავალი სამანქანო გზა. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
1972, VIII 

ლეგბჲ კოჯ – კლდე (წიფლაკაკია), ს. 
წიფლაკაკიასთან. გჷგიბის (ფიჭვი) ტყეა. 
გჷგიბ. ს. წიფლაკაკია, ლენტეხის რ-ნი, მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ლეგბლ – ყანები (ნაკიფარი), ს. იფარის ჩრდ., 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე, ახალი 
დასახლებაა. გჷგიბ არაა, საერთოდ იფარში 
ბლომადაა, განსაკუთრებით პერიპერიებში. 
ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., ს. ნაკიფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეგგიბ – ვალიკო ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., ს. 
ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969წ. IX. 

ლეგგიბ – საძოვარი. ს. დჷსის ჩრდ., კარიერის 
პირდაპირ. ადრე ლეგგიბ ლას, ამჟამად ჯიჰრა, 
წიფრა, შდჷხჷნდ. მოვაკო ადგილია. ძველი 
ნასაფლავებია, იპოვება ძვლები ადამიანებისა. 
ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიო-
ნერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ. 

ლეგგიბ – სოჭნარი, ჭალჲს მარჯვ. მხარეზე, 
ნასახლარიცაა, სათიბებიც. ა. ბ. გურჩიანი, 65 

წ., ეცერის ს.ს., 1973. 
ლეგგიბ – ტყე, მთა თეკრშის ერთი ნაწილი, სადაც 

სოჭი ჩანს. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 
1973. 

ლეგგიბ – ტყე, სოფლის ჩრდ.-დასავლ., ტყე 
ფჷრელჲშ ცხეკს აკრავს ჩრდ. მხრიდან – 
შერეული ტყეა, უმეტესად სოჭნარი (ლეგგიბ), 
წიფლნარი, ნაძვნარი (ღუმირი), (შირა) 
ურთხლნარი (?). „სოჭნარი“. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ლეგგიბ – ტყე. ს. გულის ჩრდ.-დასავლ., სათიბ 
ლარნოლდის დასავლ. ფიჭვნარია უფრო 
მეტად. გჷგიბ „ფიჭვი“? ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონ., ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი,  1969 წ. სექტ. 

ლეგგიბ – ტყე. ს. თოთელეშის აღმ. ტყეა გჷგიბის. 
დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტ. 

ლეგგიბ (8) – სოჭნარი (ხევრა, გული, ზ. ვედი, 
თოთელეში, უსგვირი, სვიფი – ეცერი), 
საძოვარი (დიზი). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლეგგიბიშ ზაგრ – (ზ. ვედი). ვალიკო ნესტორის ძე 
ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე. ს. ზედა ვედი. ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ლეგგიბიშ სიკ – ქედი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულა, 1973. 

ლეგგიბიშ ტიბ – ხევი (უსგვირი), ჭალჲს მარჯვ. 
შენაკადი, პატარა წყალია. სოჭნარ ლეგგიბ-ის 
ღელე. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

ლეგგიბიშ ქორ – ნასახლარი (უსგვირი), ტყე 
ლეგგიბშია ძველთაძველი ნასახლარი, ქვისაა, 
საძირკველიღაა დარჩენილი. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერის ს.ს., 1973.  

ლეგგიბიშ ღარრ – საძოვარი (ზ. ვედი). ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ლეგგიბლეჟშ შუკრ – გზა (ზ. ვედი). ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  1969 წ. IX. 

ლეგგჷბ – ტყე. ს. ლაბსყალდის სამხ-აღმ., ფერდო-
ბი. ამჟამად წიფლნარ-რცხილნარია, ხოლო 
გჷგიბ (сосна кавказская, PInus  sosnowskyI 
NakaI) არ ხარობს – ჟ’ომხეტ. ლეგგჷბ 
„სოჭნარი“. შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., 
კოლმ., ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტ. 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

253 

ლეგგჷბ (2) – ტყე (სიდიანარი, ლაბსყალდი), ს. 
სიდიანარის ჩრდ.-აღმ. ტიბის ხეობა, სადაც 
მხოლოდ სოჭია. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლეგგჷბა – საძოვარი (ცალანარი), სამანქანო გზის 
ჩრდ., სახნავ ლეკცრს მოსდევს 
ჩრდილოეთით. ადრე ფიჭვნარი (ლეგგი/ ჷბა) 
ყოფილა, მაგრამ 1942-43 წლებში ჯრდ 
ჟანხიტ. „ფიჭვნარი“ – გჷგიბ. ჭიჭიკო პეტრეს 
ძე ჩარკვიანი, 61 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლეგგჷბიშ ცხეკ (იხ. ლეგგჷბ – ლაბსყალდი). 
ლეგგჷბრა – ტყე. ს. დავბერის ჩრდ.-აღმ. ენგურის 

(ჩრდ.) მარჯვ. კალთის ფიჭვნარი ტყე. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოს., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეგგჷბრა (2) – ტყე (ღვებრა, დავბერი), ს. ღვებრას 
დასახლების დასავლ. ტყე – წიწვნარი, 
ლეგგიბრლ ლი. არსენა ზურაბის ძე წიფიანი, 
75 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტ. 

ლეგგჷბრა სიკ – ტყე, სერი (ცალდაში), 
წანერჷლას მარჯვ. კალთაზე, სერი გადის 
(ქედი), არის ლეგგიბ. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეგგჷბრლ – ტყე. ს. ლახირის ზემოთ მდებარე 
გჷგიბის ტყე. მადონა ადიგოს ასული 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეგგჷბრლ (3) – ტყე (ზარდლაში, ლახირი, 
ღვებრა), ს. ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. 
გალდ ტიბის მარჯვ. ტყე. ნოდარ შამშის ძე 
გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეგგჷბრლ (იხ. ლეგგჷბრა – ღვებრა). 
ლეგებენრ – ყანები (დ. ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 

ჩრდ. მხარეში. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 ., 1974. 
ლეგებშა – სათიბი (შკედი), ს. შგედში, წყაროცაა. 

ჩიხარეშის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, ჟ. ს. ონიანი, 34 
წ., 1976. 

ლეგლრ – საძოვარი (ბაიარი), ს. ბაიარის ზემოთ. 
ტყიანია. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ლეგნკ – ყანები (ხელედი), ხელედშია, ლაშხირის 
მარჯვ. მხარეზე. ვაკე ადგილია. ლენტეხის რ-
ნი, ს ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ლეგოგირ – უბანი (იფხი), იფხის ერთ-ერთი 

სამოსახლო ადგილი. ცხოვრობენ ნანსყანები. 
ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 

ლეგოგლანდ – ტყე, სათიბები (ზ. ჭველიერი), 
ზედა ჭველიერში, მთისკენა გზაზე, 
გოგლანდი იყო. ს. ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., 
გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 
1976. 

ლეგოგლანდა – სათიბი (სასაში), ს. სასაშის სამხ. 
სუბ-ალპური. გოგლანდ „ჭნავი“ ხარობს. 
გოგლანდ – „ჭნავი“. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლეგრე – ფერდობი. ს. წირმინდის აღმ. კალთა, 
ყანების ზემოთ. მის მარჯვნივ ნანყბულის 
კლდეა. მდ. ხაიშურას მარჯვ. მხარე. აქსენტი 
ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეგრე – ქვის გროვა. ს. ხაიშის ჩრდ.-აღმ. ამხე 
ჴარჴჷლდ-ის მარცხნივ, ჟიბე ჴჲშდ-ის ჩრდ.-
აღმ. დაახლ. 500 მ. სამანქანო გზის ზემოთ 
კლდეებამდე, ირგვლივ შერეული ტყეა. 
გორე „გროვა“. ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 
წ., ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, (ადრე გელოვანები 
ვიყავითო). 31.VII.1970 წ. 

ლეგრე (3) – საძოვარი (ლახამულა), ლოდნარი 
(ხაიში), ფერდობი (წირმინდი), ჟ. ლახმჷლ-შია, 
ქანშ ფაფალს დასავლ. ქვათა გროვაა. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეგრე ნაკ – საძოვარი (შდიხირი), ს. შდჷხირის 
ჩრდ. მხარე, დაფერდებული ვაკე ადგილია, 
გორვებიანი, საძოვარია, მეჩხერი ტყე – 
შერეული. შდჷხჷნდრ წიფროლ, ბელყჩრ… 
პაშა ფულას ასული ჭკადუა, კოლმ., 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლეგრე ღრ – საბალახო (ყარი), მდ. თეთნაშჷრას 
მარცხენა მხარეზე, ლჷცლაბაჴის ზემოთ, 100 
მეტროზე. ჩამორეცხილი წითელი ფერის 
ქვებითაა სავსე, შვეულია კალთები შერეული 
ტყით. კეხვსა რამინის ძე ვიბლიანი, 34 წ., 
მოსამსახურე, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რაიონი, 15.VIII. 1970 წ. 

ლეგრე ჭალჲ – საძოვარი (ბაგვდანარი), ს. 
ბაგდანრ-იდან საძოვარ ლაცხტენის 
ძირამდე რიყე ადგილს ეწოდება. გულ ჭალ-
სა და მეშხე ლიცს შუა მდებარეობს. გადის გზა 
ს. გულამდე. რიყნარი ადგილია, ვაკე – 
„გორვებიანი ჭალა“. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 
81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტ. 
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ლეგრე ჭალჲ შუკ – (ბაგვდანარი), გზა ს. 
ბაგდანრ-იდან ს. გულის მიმართულებით 
გზა სამარხილოა. გორვებიანი ჭალაა, გზის 
სახელწოდება რელიეფის მიხედვით არის 
შერქმეული. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტ. 

ლეგურგენ – ცენტრ. ნაწილი (თეკალი), ს. თეკალი, 
ლენტეხის რ-ნი. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. 
ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ლეგურგინი – ყანა (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, 
დასახლების ქვემოთ, ყანა ყიფიანის მეზობ-
ლად, ნაკრშია. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი.  

ლეგურგოლა – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქ.) 
მესტიის რ-ნი;  ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლეგურგულა – სათიბები (სპარდიში), მესტია 
ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ.-
აღმ.-სამხ. ნაწილი, საერთო სახელწოდებაა 
ლაგირის მიდამოებისა, (შენდება ტურბაზა). 
იწყება კახრ დაბრიდან გალდ ტიბამდე. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლეგურკშლა – წყალი (იენაში). ს. იენაშის ჩრდ.-
აღმ. მოედინება, სოფლის სასმ. წყალი. 
ლეგურკშ არ ჰქვია არსადო. ი. გ. ფარჯიანი, 
49 წ., ლატალი, 1973. 

ლეგჷბშ ლალდღრ (იხ. ლეგგჷბა).  
ლეგჷრდიელ – სათიბ-საძოვარი (ჩაჟაში), მდ. 

ქვიშირის მარჯვენა მხარეზე, ოღროჩოღრო 
ადგილია. ტერასის ტიპისაა. გრდ „წრე“ 
(უშგ.), „საფეხურიც“. ილია ერმალოს ძე 
ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეგჷრჭლ (იხ. ლეგჷრჭლ). 
ლეგჷრჭლ – სათიბები (სპარდიში), მესტია 

ჭალჲს მარცხ. კალთაზე, აეროპორტის 
მიდამოები, გალდ ტიბის მარჯვ. მხარეზე. 
ადის გზა ლეფგა. ავთანდილ ანდრიას ძე 
რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

ლეგჷრჭლ – სათიბები, ტყე (მესტია), აეროპორტის 
მიდამოებში, ეკუთვნის კახბერიძეებს, ხერგია-
ნებს, ფალიანებს, მარგიანებს, რატიანებს, 
ძნელად დასამუშავებელიაო – ცუდი გზაცაა, 
ქვიანიც. გურეჭ (ბქვ. კურეჭ). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ლეგგ – სათიბები (იენაში), ნასახლარ სგობულ-ში. 

ლეჟ სგობულ-ში. ჭაობიანია. გგ ? (ლეგგ < 
ლეგაგა?). ლატალის ს.ს., მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., 
1973. 

ლეგრდ – ყანა (ლევშერი), ს. ლევშერშია. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974.  

ლეგმი თხიმ – გზა (უშგული), ლასდილიდან 
ყორულდაშისკენა გზაზე. 

ლეგნჭ – საძოვარი, ს. ტვიბლედშია, მდ. ტვიბ-
ლედურას მარცხ. მხარეზე. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 
24 წ., 1974. 

ლეგნჭ – საძოვარი, ს. ჯუდარშია, მანანაურის 
მარჯვ. კალთაზე. გნჭ ხმთქა ეჩე. ს 
ჯუდარი, ხელედის ს.ს., ი. დ. ლიპარტელიანი, 
73 წ., 1974. 

ლეგნჭ (3) – სათიბი (ხაჩეში), საძოვარი (ტვიბ-
ლედი, ჯუდარი), ს. ხაჩეშშია, ჟიბე ნაკარის 
ზემოთ, ანწლნარია. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 
1974. 

ლეგნჭი მოლ – საძოვარი (ლენტეხი), ს. 
წიფლაკაკიაში. გნჭ ბევრი ყოფილა. ახლაცაა 
აქა-იქ. გატყიურებულია ამჟამად. ს. 
წიფლაკაკია, ლენტეხის რ-ნი,  მ. გ. ლიპარ-
ტელიანი, 42 წ., 1976. 

ლეგნჭი მოლ – ტყე (მაზაში), საძოვარი 
(წიფლაკაკია), ს. მაზაშშია, ნაახოვარი, გნჭი 
ამჟამად აქა-იქაა. ს. მაზაში, ლენტეხის რ-ნი, შ. 
მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლეგშ – ტყე (მესტიის რ-ნი, მელიქ.). მესტიის რ-
ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლეგარამ (იხ. ლეგარამი დაბარ – ჟახუნდერი).  
ლეგარამი დაბარ – ყანები (ჟახუნდერი), ს. 

ჟახუნდერში. ლე-გარამ ? 

ლეგდან – სახნავი (იენაში), ს. იენაშშია, 
ლეშგრანის დასახლების ზემოთ. ილიკო გ-ძე 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლეგერალ ღოშგინ – საძოვარი (ტვიბი), ს. ტვიბში. 
ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლეგერი ლრე – ყანა (შგედი), ს. შგედში, 
ცხენშურის სანაპიროზე. ს. შკედი, ჩიხარეშის 
ს.ს., ლნტხ. რ-ნი, ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეგერი მოლ – საძოვარი (წიფლაკაკია), ს. 
წიფლაკაკიაში. ნაწისქვილარია. ს. წიფლაკაკია, 
ლენტეხის რ-ნი, მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 
1976. 

ლეგერილარ – საძოვარი (ბულეში), ს. ბულეშში. 
ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლეგერულა – ღელე (წანაში), ს. წანაშში 
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ჩამოედინება ფაყის გავლით. ნაწისქვილარე-
ბიცაა და წისქვილებიც. ნ. გ. ლიპარტელიანი, 
27 წ., 1974. 

ლეგერლ – ბაღი, ს. ხაჩეშშია, ლაშხირის მარცხ. 
მხარეზე, სახნავებიც ურევია. ნაწისქვილარები 
არაა. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1964. 

ლეგერლ – ყანა, მდ. ჩოლშურას მარჯვ. მხარეზე. 
ნაწისქვილარები არაა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 
წ., 1974. 

ლეგერლ (3) – სამოსახლო (ლასკადარი), ყანა 
(ბაბილი), ბაღი (ხაჩეში), ს. ლასკადურაშია, 
ადრე ნაწისქვილარები იყოო. ლეგერ 
„წისქვილი“. ბ. დ. გუგავა, 24 წ., 1974. 

ლეგერლ[ ი შუკ ]  – გზა (ბაიარი), ს. ბაიარშია, 
საძოვარ ლეგვერალისკენა გზა. გ. შ. 
ჩაქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ლეგილ – სათიბის სახელწოდებაა, შესანიშნავი 
ადგილია, ოდნავ ტაფობი ოთხამდე ჰექტარი 
ფართობისა. იცის ძალიან კარგი ხარისხის 
თივა. წვირმის სათიბებს შორის შუა ადგილას 
მდებარეობის გამო ალბათ დაერქვა „საგულე“, 
ე. ი. შუაგული ადგილი. ეკუთვნის ს. წვირმის. 
ჩაწერა თსუ სტუდენტმა ა. კორძაიამ, 1965 წ., 
12 აგვისტო.  

ლეგლანდა – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. მდ. 
ლასილის მარცხ. შენაკადი. ძირში გოგლანდრ 
ხაგხ. ლეგლანდა <– ლეგგლანდა. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეგლანდ ტიბ – ხევი (ზეგანი), ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. შენაკადი, 
ძირში გოგლანდრ ხაგხ. ლეგოგლანდ > 
ლეგგლანდ > ლეგლანდ. ს. ზეგანი, იფარის 
ს.ს., გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
1971. 

ლეგმერა – არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., 
კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. IX. 

ლეგმერა (2) – სათიბი (ფხოტრერი), საძოვარი (ზ. 
ვედი), ფხოტრ ზაგრს დასავლ., სათიბ 
როკბაჩრ-ის გაგარძელებაა დასავლ. გვიმ-
რიანი ადგილია – „საგვიმრე“. ეგნატე ამაიზის 
ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლეგმერი ღრ (იხ. ჩბე ღრ). 
ლეგმერილ – საძოვარი (შგედი), ს. შგედის 

ზემოთ, ფართო ღელეა, ბლომადაა ნიგვზები, 

მარწყვი, ინღა, გნჭ, გვიმრა. დამრეცი 
რელიეფით. მშრალი ღელეა. შუშანა ოთარის 
ასული იოსელიანი, 50 წ. პედაგოგი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეგმერილშ ღრ (იხ. ლეგმერილ). 
ლეგმრი – საბალახო (დ. მესტია), ლექ ლახ-

ის ჩრდ. ლეგმრი ზაგრ-ს შიგნით. 
გამოუყენებელია მიუსვლელობის გამო. 1972, 
VIII 

ლეგმრი ზაგრ – სერი (დ. მესტია), ლექ 
ლახ-ის ჩრდ.-დას. სერს იქით საბალახო 
ადგილია – ლეგმრი. 1972. VIII 

ლეგრანდ – სათიბები (იენაში), ს. იენაშშია, 
დასახ. ლეშგრანის ზემოთ. ილიკო გ-ძე 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლეგჯა – ტყე, საძოვრები (ჭველფი), ს. ჭველფში, 
წაბლნარიცაა, უფრო მუხაა. ჩოლურის ს.ს., 
ლენტეხის რ-ნი, ნ. დ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ლეგჯარ – ტყე (ფაყი), ს. ხარაშშია, წაბლის ტყით. 
გიჯ „წაბლი, წაბლის ხე“. ე. ს. გვიდიანი, 24 
წ., 1974. 

ლეგრალ – სათიბ-სახნავები (ჭველიერი), ს. 
ქვედა ჭველიერში, ლშხურის მარცხენა 
სანაპირო, უწინ წისქვილები იდგაო. ფ. ი. 
მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 

ლეგლ – სათიბი (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ. 
ტვიბერის მხარეში. ტვიბერის ბოლო ნაწილი. 
შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლედაშტულდ – სათიბი (ზ. ბავარი), ს. ზედა 
ბავარის მთა მაცხვარიშში. ტყიანია. ღეჰი იცის. 
თეკარ და წიფრა, გოგლანდ იცის, შერეული 
ტყეა. ხელედის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, ს. 
ბავარი;  შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ.,  კ. ს. ჩანქსე-
ლიანი, 44 წ., 1976. 

ლედაით – ყანა (სასაში), დასახლება ფარ-
ლბრაში, ვინმ დავითისა. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 
1974. 

ლედეშდ – მდინარე. მდინ. მოედინება მწვერვალ 
ლედეშდის გამყინვარებიდან (გლეტჩერი-
დან). ორივე კალთა მდინარისა საზაფხ. 
საძოვარია. მდ. ნაკრას მთავარი შენაკადი (?). 
ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგო, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლედეშდ – საძოვარი მთა. მდ. ლედეშდის 
კალთებზე კარვებია, საზაფხ. მთა ნაკის 
მცხოვრებლებისა. ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  256 

57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 
ლედეშდ (3) – მწვერვალი, საძოვარი მთა (ნაკ. 

ს.ს.), მყინვარია, ვაკე ადგილი. მთა ქვიშის 
ჩრდ.-დასავლ. (იხ. 1:  100000 – мзн. Ледешдв). 
მისგან მოედინება მდ. ლედეშდ. ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ.ნмз ნოემბნн.  

ლედეშტურა – სათიბი (ლესემა), ისკალდის მთაში, 
ალპ. ზონაში. მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974 წ. 

ლედედრინი – ტყე (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის სამხ., 
მულხურას მარცხენა კალთის ფერდობის ტყე 
– შერეული. დევდარიანების ყოფილა. 
ალექსანდრე გელას ძე დევდარიანი, 80 წ. 
პენს.,  
ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი,  1971 წ. სექტ. 

ლედიჴა – ტყე (ჟახუნდერი), ს. ჟაჴუნდერსა და 
ჩუკულს შორის, ნაკრძალი ზონაა, სალოცავი.  

ლედმნ – უბანი (იენაში), ს. იენაშის ერთ-ერთი 
დასახლ. უბანი, საყდარ-იანის სამხ.-დასავლ. 
იყოფა თემებად:  სინჩრლ და ჲეზაშრა. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლედჴა (იხ. ლედიჴა).  
ლედდ – ყანა (მახაში), ს. მახაშშია. ჩიხარეშის ს.ს., 

ლნტხ. რ-ნი, მ. ჭელიძე, 1976. 
ლედშდ – ტყე (ხალდე), ს. ჴალდეს სამხ.-

დასავლ. ჴალდე ჭალს მარცხ. კალთა. 
ფოთლოვანი ტყით. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 
68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლედდნ – ტყე (ლეშუკვი), ბალის ქედზეა, 
წიწვნარი და შერეული საერთოდ. ლეშუკვისა 
იყოო. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი. 
1973. 

ლეზად – სათიბ-საძოვარი (ლევშერი), ს. ლევშერ-
შია, მდ. ლაშხურის მარცხ. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 
წ., 1974. 

ლეზგარა – დასახლებული უბანი. ს. არცხელდის 
დასახლების სამხ.-აღმ. უბანი, კიდეა 
დასახლებისა, რომლიდანაც ჩანს მულხურა, 
ფაფალ ხარ. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 
85 წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი;  1971 წ. 
სექტ. 

ლეზგარა – სათიბი ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე, ტყიანია, ზაგრ 
ლი. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., პენს., 
ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971. 

ლეზგარა – საძოვარი, ენგურის ხეობის მარცხ. 
კალთაზეა, სერივითაა. ვახტანგ გრამიტონის 

ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
ლეზგარა – სოფელი (მესტია), სოფელია ს. 

ცხუმარში, ს. მაგარდელსა და ტიბერს შორის, 
მაღლობზეა 16 ოჯახით. ლეზგარა „ზეგანი-
ანთ“, „ზეგან-ელები“? ს. ლეზგარა, ცხუმარის 
ს.ს., გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს. ტვიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლეზგარა – ქედი, ბალის ქედია ტყიანი, საზღვარი 
ბეჩო-ლატალისა. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

ლეზგარა – ქედი, წანერჷლასა და ტიბერის 
გამყოფი ქედი, ტყიან-კდიანი კალთებით, 
ზაგრზე არის ნანგრევი ლამარიას სამხ. 
საყდრისა. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეზგარა (7) – სათიბი (ჩუკული, ბოგრეში), 
სოფელი (ცხუმ. ს.ს.,), უბანი (არცხელი), ქედი 
(ცალდაში, იფხი), საძოვარი (ქაშვეთ-
ლაშთვერი), ჩუკულის მთაში, ზეგანივითაა. 
ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ნ. დ. 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლეზგარლ – ტყე (ზარდლაში). ს. ზარდლაშის 
დასახლების დასავლ. შერეული, ქედია. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეზორგინი – საყდარი (შგედი), ს. შგედში, 
დაცულია, აქვს სასაფლაო. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეზრომ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., 1972 წ. VIII 

ლეთამბლათ – ყანა (ქვ. მამი). ქვედა მამშია. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, ი. ნ. 
ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ლეთახრაკ – საბალახო (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მარცხ. კალთაზე, გოლდაშის მთის 
მხარეზე. თახრაკ „ქვიანი ადგილი“. ს. კახურა, 
ლნტ., ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ლეთეკარ – ტყე, სახნავ-საძოვარი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, ხარობს თეკარ, იყოფა ჩუბე და 
ჟიბე ლეთეკარ-ად. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 
1974. 

ლეთეკარა სიკ – სახნავი (რცხმელური-ჩიქ.). ს. 
რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ. 1939 წ. 

ლეთეკარი – სათიბი (ყვედრეში). ს. ყვედრეში, 
ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
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ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ.  
ლეთკარ – საძოვარი მთა (ღვებალდი – სვიფი, 

ცხუმ. ს.ს.), ნლკირის თავზე, ბოკვნარია, 
ეკუთვნის ს.ს. სიფსა და ღებალდს. 
„ბოკვნარი“. ვარლამ ილოს ძე გერლიანი, 34 წ., 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლეთკერ – ტყე, ხევრაშია. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლეთკერ (2) – ტყე (ხევრა), ჩუბე და ჟიბე თეკრშს 
შორის. თეკრა ბლომადაა. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლეთკერ ნაკ – საბალახო (ქედანი). ქედნშ 
ლახულდის ზემოთ. ქედზეა დავაკებული 
ადგილი, საბალახოა, არაფერია გარდა 
თეკრასი. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეთკერა – საძოვარი (ჟახუნდერი). ს. ჟახუნდერ-
ში, თეკერ ახლაცაა.  

ლეთკერა (2) – ტყე (სვიფი – ეც. ს.ს.), საძოვარი 
(ჟახუნდერი), სახნავ-საძოვარ სგირილრის 
ზემოთ, ბოკვნარი (ლეთკერ) ადგილია. თეკრა 
„ბოკვი“ – „ბოკვნარი“. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X 

ლეთკერშ გორგ – ქედი (სვიფი – ეც. ს.ს.), სათიბ-
სახნავ სგირილრის ზემოთ. იქით-აქეთ 
ბოკვნარია (ლეთკერ), შუაში გორაა. 
„ბოკვნარის გორა(კი)“. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X 

ლეთკრ – საძოვარი (იფხი). მთა ჰარეტშია, 
ბოკვნარი აქა-იქაა, ჟი ნამოლ ლი. ადრე იყოო – 
ახსოვთ. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., ლატალი, 1973. 

ლეთნაფ – სახნავები (მუწვდი). ს. მუწვდიში, 
დაფერდებაზე. ჩოლურის ს.ს., გ. დ. ხაბულია-
ნი, 36 წ., 1978. 

ლეთნირა – სათიბი (ლახუშდი), ს. ლახუშდიდან 
მთა ანდრიამდე მიმავალ გზა ფურთშშია. 
სათიბია და დასასვენებელი ადგილი, 
ირგვლივ წიწვნარი ადგილია. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., მესტია, 1972 წ. 
IX 

ლეთნირ ზაგრ – ქედი (ლახუშდი). მთის ქედია 
მდ. ენგურის მარცხენა კალთაზე მთა ჴჩ-ის 
აღმ. ტყიანი ქედია, შიგადაშიგ საძოვრებია, 
წიწვნარია. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 
65 წ., პენს., მესტია, 1972 წ. IX 

ლეთოდ – უბანი (ლემზაგორი). ს. ლემზაგორში, 

ცხოვრობენ გელოვანები, ჟორჟოლიანები. 
ლეთრახ – გზა (ხელედი). ხელედშია, ლაშხირის 

მარცხ. სამანქანო გზის მონაკვეთია. ლენტეხის 
რ-ნი, ს. ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ლეთხარა ბაჩ – საძოვარი (საყდარი) ს. საყდრისა 
და დურაშის მთაში, ქვიანი ადგილია. 
ლენტეხის რ-ნი, ს. დურაში. ბენდელიანი კ., 
1978. 

ლეთხსნ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა. 
ირგვლივ ტყეა, ვაკე. ღელე ჩამოუდის. 
(ლეჭბარ მამ ხარ). გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლეთჴჷლდ კოჯ – საძოვარი (იელი), ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, იელისა და ლენჯერის 
საზღვარზე, სანადირო არაა. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII 

ლეთინქ – სათიბი (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ. სათიბ ლადრჯილის დასავლ. 
მეფტშის აღმ. ფერდობი. რობინზონ იესეს ძე 
ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეთრინი – ტყე (სოლი), ს. სოლის ჩრდ., 
ფოთლოვანი ტყით. სამანქ. გზის ზემოთ. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 
წ. IX 

ლეინღარე – ტყე-ფერდობი (ხევრა), ჴელლჷრას 
მარცხ. მხარეზე, ინღას მცენარე ხარობს. ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლეკალნი – საკულტო ადგილი (მუწვდი) ს. 
მუწვდიში, ეკლესია არაა, ცაცხვები დგას. ვაკე 
ადგილია. ჩოლურის ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი, 36 
წ., 1978. 

ლეკახ – სახნავი (მამი) ს. მამის ჩრდ.-აღმ., 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლეკახჷლდ – წყარო (ფაყი). ს. ლეჴდარეშშია, 
მწირი ადგილია. ფერდობია, მოტიტვლებული 
რელიეფით. სასმელი წყაროა. ს. ფაყი, 
ხელედის ს.ს.,  გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ. 1974. 

ლეკახრ – წყარო (გულიდა) ს. გულიდშია. წყარო 
კარგია, მწირი ადგილია, ბუჩქნარი. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ლეკეზ – საძოვარი (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
ჩრდ.-აღმ., ტიბ-ის მარცხ. მხარეზე. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეკეც (იხ. ლეკცრ).  
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ლეკიერლ – საფიქლე (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
სამხ.-აღმ. ფერდობზე. სოფელს ფიქლის ქვები 
ჩამოაქვს იქიდან საამშენებლოდ. პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეკინწყლები – წყარო (რცხმელური-ჩიქ.). ს. 
რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, 1939 წ.  

ლეკინჯაბა – სახნავი (რცხმელური-ჩიქ.). ს. 
რხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, 1939 წ. 

ლეკკერ – ნიგვზნარი (ნაკი), ს. ნაკის დასახლების 
სამხ.-აღმ. ყანებს ქვემოთ. არის დაფერდებუ-
ლი კალთა, ქვიანი, მრავლდაა ნიგვზის ხე. 
სეითბე ალექსის ძე კვანჭიანი, 65 წ., 
პენსიონერი, ხაიშია ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბ.  

ლეკკერ – ნიგვზნარი ჟიბე ვედის სამხ. ყანების 
თავზე. ნიგვზებია ბლომად. უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლეკკერ – ნიგვზნარი, სათიბები. ს. შგედშია, 
ძერგშ დაბ-ს აღმ. მხარე, მრავლადაა ნიგოზი, 
შიგადაშიგ სათიბებიც. შუშანა ოთარის ასული 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეკკერ – ნიგვზნარი. მდ. ენგურის მარჯვენა 
მხარე, ბათჷრშერის ჩრდ.-დასავლ. მხარე. 
ბლომადაა ნიგოზი. დავით ფუთარის ძე 
ცალანი, 92 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ლეკკერ – ნიგვზნარის ტყე. მდ. ხაიშურას მარცხ. 
კალთა, ლებჷრცხილას პირდაპირ. ბლომადაა 
ნიგოზი. სამანქანო გზის ზემოთ. აქსენტი ბაკას 
ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეკკერ (6) – ნიგვზნარი (ხევრა, ნაკი, ხაიში, 
წირმინდი, ზ. ვედი), სათიბი (შგედი). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულა, 1973. 

ლეკკერ ზენ (იხ. ჩვიბე ზენ – ციცხვარი). 
ლეკკერ ღრ – ღარი (ლალხორალი) ს. ხაიშიდან 

მდ. ენგურის მარცხენა კალთის გაყოლებით 
2,5 კმ.-ზე. ნიგვზნარი მშრალი ღარია. 
სამანქანო გზის ზემოთ. რევაზ პლატონის ძე 
გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეკკერ ღრ – ღარი (ტობარი), მდ. ენგურის მარცხ. 

მხარე, ტუნელების პირდაპირ, ნიგვზნარი ტყე, 
მის ქვემოთ ზენრ ხარ, კაკ ხაგ სხელდ. მის 
ზემოთ კლდიანი კალთაა და წიწვნარიც. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, ხაიშის ს.ს., 1.11.70 წ. 

ლეკკერ ღრ (3) – საძოვარი (ჭერი), ტყე (ტობარი, 
ლალხორალი) ს. ჭერის მარჯვენა მხარეზე, მდ. 
ენგურის მარჯვნივ, დასახლებიდან 400 მ-ზე, 
ქედებს შორისო მშრალი ღელეა, ნიგვზნარია, 
აქა-იქ რცხილაც. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., 
მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეკკერიშ ზენ (იხ. მუჴდრიშ ზენ). 
ლეკლამუშა – სახნავები (მამი), ს. მამში. კალამუშას 

შთამომავლები ცხოვრობენო (მარგველიანები). 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ. 1978 წ. 

ლეკნîრი – სათიბი (ლახუშდი) ს. ლახუშდშია, მდ. 
ენგურის მარცხენა მხარეზე, ლეჟ 
ითილშთან, ირგვლივ შერეული ტყე აკრავს. 
კვერნების საჭერი ყოფილა. კენ „კვერნა“. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1972, IX 

ლეკჲრლ – საძოვარ-სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. 
დაფერდებულია, ფიქლიანია კრლ ხარ. 
ფიქალს ყავარივით ხდიან და იყენებენ 
სახურავებად. კარვები დგას ფერმის. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეკო მეწყრალ – ტყე (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის 
მთაში აღმ.  

ლეკოსნდ – სოფელი (ჟახ. ს.ს.) ს. ჟახუნდერის ს.ს. 
შემავალი;  ცხოვრობენ:  ონიანები, ჯანელიძეე-
ბი, გულბიანები, ბაკურაძეები, ლემსაძეები, 
დევდარიანები. მდებარეობს ფიშყორის მარჯვ. 
და ლშხურის მარჯვ. ლენტეხის რ-ნი, ს. 
ლეკოსანდი. ჯუმბერ შარდენის ძე ჯანელიძე, 
48 წ., აგრონომი, 1980 წ. ოქტ. 

ლეკოშა – უბანი (სასაში). ონიანების საგვარეულო 
ერთ-ერთი თემი, ლენტეხი. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 
მოსამსახ., 1974 წ. 

ლეკრაა – საძოვარი (ახალშენი). ს. ახალშენის ჩრდ.-
(აღმ.) კარვებიცაა. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლეკრანილ – სათიბები (ლახირი) ს. ლახირის 
აღმ., ჴრშის მარჯვ. კალთაზე, სანაპიროსთან. 
საფიქლეა. ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტ. 
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ლეკრნი – ყანები (ჭოლაში). ს. ჭოლაშის დასახ-
ლების ჩრდ. დასახლება ქიშსა და საძოვარ-
სათიბ ნაჩლურს შორის. ფიქალქვიანი არაა, 
ქვანარევი კია ზოგან. კარნ „საზომია 
მარცვლეულის 8 კგ-მდე.“ ნიკოლოზ კონსტან-
ტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეკულდელ (იხ. ლეკუნდელ). 
ლეკუმბარ – საძოვარი (მესტია). ირინე 

მელიქიშვილი, 1961 წ. 
ლეკუმბასტ – უბანი (ჩუკული). ს. ჩუკულის ერთ-

ერთი დასახლებული უბანი, გულბიანების, 
ონიანებისა და ფერცულინების უბანია. 
ჟახინდერის ს.ს., ლნტ. რ-ნი. ზარიმა 
სოლომონის ასული გულბიანი, 22 წ., 
მოსამსახ. ს. ჩუკულიდან, 1976. 

ლეკუნდელ – საძოვრები (მელე) ს. მელეს სამხ.-
აღმ. წყლის მარცხნივ. ლეკუნდელ „ბნელი“.  

ლეკუცლედ – საძოვარი (მიქელშერი). ს. 
მიქელშერშია, ადრე ყანა ყოფილა. მოედინება 
წყარო სასმელი – ლეკუცლედი ლიც. ბ. შ. 
ბენდელიანი, 27 წ. 1974. 

ლეკუცლედი ლიც – წყარო (ფაყი), ს. მიქელშერშია, 
სასოფლო წყალი მოედინება საძოვარ ლეკუც-
ლედ-იდან. ს. ფაყი. ბ. შ. ბენდელიანი, 27 წ., 
1974. 

ლეკცინდ – ყანა (ლევშერი) ლეჴიდის თავზე. 
ლიკცრე „ქვებისაგან გაწმენდა ყანის“. 
ლენტეხის რ-ნი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლეკცრ – სახნავ-სათესი (ცალანარი). ს. 
ცალანრშია, დასახლებულს ქვემოთ, 
სამანქანო გზის ზემოთ, სახნავია. „ხენკის 
ლეკეც ლჷმრ, კიციაქს ლჷმქაჩნელიხ“. კიც ? 
ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლეკცრიშ დაბ (იხ. ლეკცრ). 
ლეკცნდ – ყანა (ლევშერი), ს. ლევშერშია, მდ-ის 

მარცხ. ქვიანია. ლიკცრე „ქვის გაზიდვა 
ყანიდან“. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ლეკლა – სათიბი ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ., ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. უსწორმასწორო ადგილით. 
კოჯრ ლიხ პილდ. ფიქლიანი არ არისო. 
სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., პენს., ს, 
ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეკლა (2) – ყანები (თეკალი), სათიბი (ბოგრეში), 
ს. თეკალში, სკოლის მიდამო. მდ. გაღმა ლეკაჲ 
„საფიქლე“. კლ „კალო“, კა „ფიქალი“. ს. 

თეკალი, ლენტეხის რ-ნი. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 
წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ლეკლ ტიბ – ღელე (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
მოედინება პატარა წყალი. სათიბ ლეკლა-
სთან. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., 
პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეკრ – საძოვარი (ფარი) ს. ფარის სამხ.-დასავლ. 
სათიბ სარგშის დასავლეთით ლალქერიშ 
ლჷცამდე. „კა გარ დგი ლი“. იურა გურმაჩის 
ძე რეზესიძე, 24 წ., მოს., ს. ფარი, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტ.  

ლეკრ – საძოვარი, ქვიანი ადგილია, ჩირგვნარი. 
„კა“ – „ფილი“. „ლეკრ“ – „ფილიანი“ – 
„ფილოვანი“.  ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, თსუ, სტუდენტი, 1965.  

ლეკჲსრ – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ. 
ტვიბერის უბანში. შალვა სარდიონის ძე 
ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეკსარიელ – წყარო (სასაში), ს. სასასში, 
ჟახუნდერის ს.ს., 

ლეკ დაბარ – ყანები (შკედი), ს. შგედში, 
ლენტეხის რ-ნი. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ლეკასდნ – უბანი (მუწვდი), ს. მუწვდის აღმ. 
ნაწილი, კვასდიანების საგვარეულო ადგილი. 
ჩოლურის ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლეკახîლდ – უბანი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდრის 
ერთ-ერთი სამოსახლო.  

ლეკიაჲშრ – უბანი (შკედი), ს. შკედშია, ზურა-
ბიანების საგვარეულო. ს. შკედი, ჩიხარეშის 
ს.ს., ლნტხ. რ-ნი., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეკჯა – კლდე (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
ჩრდ.-დასავლ. გალდ ტიბის მარჯვ. 
კალთის კლდეები. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტ. 

ლეკშა – საძოვრები (ცანა), ს. ცანას დასაწყისი. 
ლელბგ – სოფელი (ლატალის ს.ს.). ლატალის ს.ს-

ში შემავალი სოფელი, სიდიანარსა და 
ლეშუკვს შორის, ცხოვრობენ:  აბდელნრ. 
ჟორა დავითის ძე აბდელანი, 37 წ., მოსამსახ., 
ლატალის ს.ს., ს. ლელბაგი, 1973.  

ლელენზა – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ., 
უღვირისკენ, გზის ზემოთ – ნაძვი, სოჭი. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971. 
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ლელესგ – სათიბი (ნაცული). ს. ნაცულში. 
ლელეშერა – საძოვრები (ჭველიერი). ზედა 

ჭველიერისა და ლეშერის მთის საზღვარი. ს. 
ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ., ს. ს. მუკბანიანი, 46 წ. 1976.  

ლელმარა – საძოვრები, ს. კახურას აღმ. ნაყანარია. 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ლელმარა – ყანები, ს. წანაშშია. დამრეცი 
რელიეფით. ს. წანაში, ხელედის ს.ს., ნ. გ. 
ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ლელმარა (4) – ყანა (ფაყი, წანაში), საძოვარი 
(კახურა), სახნავ-სათიბი (ყვედრეში), ლესხან-
შია, დაფერდებული რელიეფით. ს. ფაყი, 
ხელედის ს.ს., ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

ლელმარაჲ – ყანა (ლამფალაში) ს. ლამფალაშში. 
ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 
წ., 1981. 

ლელმარ – სახნავ-სათიბი, ს. ყვედრეშშია, 
საკულტო არაფერია. მოფერდოა. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლელმერ – საზაფხულო მთა (ლეკოსანდი), ს. 
ლეკოსანდის საკარვე მთაა.  

ლელმროლ – ყანები (კვანჭიანარი) ს. კვანჭიანარ-
შია, ლჷლცხტ დგი იყოო ერთ მონაკვეთში. შ. 
ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლელმრლ – საძოვარი (მესტია, ზარდლაში). ს. 
ზარდლშის მთა ლჷცლშშია. შამში ნესტორის 
ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტ. 

ლელმრ – ტყე, საძოვარი (იფარი) ს. იფარის ჩრდ.-
აღმ. ჰადიშ ჭალა-ს ხეობაში. შერეული ტყით – 
უფრო წიწვნარი ტყეა. სასარგებლო ტყეა – 
საბალახოს მნიშვნელობით – ლელმრ. ლუკვა 
ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლელრთხნრ – სათიბები (სვიფი – ფარ. ს.ს.) 
სიფის თავზე, სათიბ ნაკლდის ჩრდ.-აღმ. 
ვაკე ადგილია, ზემო მხარეს 3 ადგილას მჟავე 
წყალი მოედინება (ლაერთხმალ ლი ხოჩა). 
იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლელტხოლე ღრ – საძოვარი (ზმ. მარღი). ჟიბე 
მარღის აღმ. მშრალი ღელეა, შუროა, ადრე ხის 
ჩამოსაყრელი ყოფილა. ანწლნარია. 
მუშაობდნენ ლენტეხელები. უმარ მიტოს ძე 
ჩხვიმიანი, 39 წ., ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, კოლმეურნე, 18.9.1970 წ. 

ლელუხ – სათიბი (ჟახუნდერი) უბან ლეკუმბას-

ტში, მთის გზაზე, სოფელთან ახლოს. ქრ 
ნიცი ჩამოუდის ადიდებისას. ლუხ „წყლის 
ადიდება“. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. 
ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., მოსამსახურე ს. 
ჩუკულიდან, 1976. 

ლელუხი დაბარ – ყანები (ჩუკული) ჟიბე ჩუკულ-
შია, ფიშყორის მარჯვ. ლუხ „ადიდებული“, 
ფიშყორი ჩედლუხნ „ფიშყორი ადიდდა“. 
ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი., ნუნუ 
დადაშის ასული გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლელუშერა (2) – სათიბი (ლევშერი) ლევშერის 
თავზე. ლენტეხის რ-ნი. გ. ზ. ბაბლუანი,  
55 წ., 1978. 

ლელუშრა – სათიბი, ს. ლევშერის მთაშია. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ლელქან – ტყე (ჟამუში) ს. ჟამუშის დასახლების 
სამხ., მულხურას მარცხ. კალთის ტყე – 
შერეული, თხილნარია. ფერდობია, ნახნავის 
მაგვარი არაა. ქან „კანაფი“. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლელქდ – ყანა, ტყე (ჰადიში), ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ. ჰადიშჷრას მარჯვ. მხარეზე, ტყე 
ჰადიშჷრას მარცხ. კალთაზე. ქვის საცვენი. კია 
საერთოდ (?). სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 
60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლელღამ (იხ. ლელღამა) – საძოვარი (მსტ. – ირ. 
მელიქ.). ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლელღამა – საცხოვრისი, სათიბ-საძოვარი (სპარ-
დიში) ს. ლაღამიდან ჩრდ.-აღმ. მესტია ჭალჲს 
მარჯვ. მხარე ჭალდ-ამდე. ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972 წ. 

ლელციშ – საძოვარი (სვიფი – ლეზგარა) ს. 
სიფის აღმ., ს. ტიბერს ჩრდ., სამანქანო 
გზის ქვემოთ – ენგურისკენ, ფერმის ნაგებო-
ბებია. მოედინება წყლები. „საწყლესი“ (?). 
შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს 
თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლელციშ – საძოვარი ს. ლეზგარას ქვემოთ, მდ. 
ენგურის ჩრდ., სამანქანო გზის ჩრდ., ფერმის 
შენობებია ამჟამად. ლელციშ – ლიც „წყალი“. 
მჷკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. 
ტვიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტ. 

ლელცომრი (იხ. ლელცომრი). 
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ლელცომრი – სათიბი (მსტ. ირ. მელიქ.), აერო-
პორტის ჩრდ.-აღმ. რატიანებისაა. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ლელხრა – წყარო (მაჯვდიერი), ს. ჩვაბიანის 
სამხ.-დასავლ. სპენდიკის ქვაა და მოედინება 
წყაროს წყალი. სათიბ ლამჰა-სთან. დასახლება 
მაჯვდარის დასახლების სამხ.-აღმ. სოფ. 
მაჯვდარის სასმ. წყალი. ლელხრა „ჩამორე-
ცხილი სპენდიკ, ბაჩრ“. სპენდიკიდან მომავა-
ლი წყალი. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლელხა (იხ. ლერხა). 
ლელჴმ დბ – ყანა (არცხელი) ს. არცხელის 

დასახლების ზემო მხარეში, ეკლესია 
ჯგჷრგის ზემოთ. ნოდარ ნიკოლოზის ძე 
მარგიანი, 33 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლელშხა – საძოვარი, სათიბი მდ. ტიბერჷლას 
მარჯვ. კალთაზე. ფერდობებია, ქვემოთ ტყეა, 
ზემოთ – ალპური ზონაა. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1971 წ. სექტ. 

ლელშხა (2) – სათიბები (შკედი). სათიბი-
საძოვარი (ჟაბეში), ს. შგედის მთაში. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლელმ – საძოვარი (ლახუშდი), საზაფხულო მთა 
მუბირშია, მოედინება წყალი, ლმბ დგილ 
ლი, ლეჭბრლ ი ხჲ ადგის ლიხ. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მსეტია, 
1972, IX 

ლელშხა – ყანა (ფაყი) ს. ლეხვდარეშის ჩრდ.-
დასავლ. ფოთლოვანი, აქა-იქ ნაძვნარი. გ. გ. 
გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ლელარდ – სახნავები (ჩოლური, მუწვდიში), ს. 
მუწვდიში. ნასახლარები ჩანს. ჩოლურის ს.ს., 
გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978.  

ლემანჭარჲ ცხეკ – ტყე (ბავარი) დასახლების ჩრდ. 
ფერდობის ფოთლოვანი ტყით. თ. ი. აფაქიძე, 
54 წ., მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974 წ. 

ლემანჭკარლ – წიწვნარი (ლასკადურა) ლასკა-
დურას ხეობაში, სოკოსმაგვარი იცის. 
მანჭკარა „სოკოსმაგვარი“. მ. გ. ლიპარტე-
ლიანი, 31 წ., 1974. 

ლემასკლაა – სახნავი (წიფლაკაკია – მ. ჩიქ.). ს. 
წიფლაკაკია, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, 1939 წ.  

ლემაღა ღრ – ღელე (ჭუბერი). მდ. თეთნაშჷრას 
ხეობის მარჯვენა მხარე, ფერდობია, ტყე;  
გამხმარი სოჭებით. მოედინება პატარა წყალი. 
თეთნაშჷრას მარჯვ. შენაკადი. ვასიკო მუზას 
ძე ჩხვიმიანი, 40 წ., მუშა, ს.ჭუბერი, მესტიის 
რ-ნი, 15-X-70 წ. 

ლემელ – საძოვარი მთა (ბაგვდანარი), უშბის 
ძირში, ალპური ზონაა, სათიბი ლარნოლდის 
თავზე. მელ „ბალახი“. ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტ. 

ლემენიარ – სათიბი (ტვიბი). ს. ტვიბშია. მელენი 
ერთგარი ბალახია. ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის 
ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლემერხელიდ – საბალახო, ს. ხარაშშია, ჭინჭრიანია, 
ხარობს ბლომად. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ლემერხელიდ – საძოვარი, ლასკადურას ხეობაში. 
მარცხ. მხარეზე მერხელი ჩანს ბლომად. ს. 
კახურა, ლენტეხი. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
1974. 

ლემერხელიდ (5) – სახნავი (გულიდა), საძოვარი 
(კახურა), საბალახო (ფაყი), სათიბი (ტვიბლე-
დში, ხელედი). ს. გულიდშია, აღმ. მერხელი 
ჩანს ბლომად. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1874. 

ლემერხელიდი ბოგ – ხიდი (ხაჩეში), დასახლ. 
ტვიბლედში ლაშხირზე გადებული სამანქანო 
ხიდი. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

ლემერხელიდი ქაშან – ბილიკი (გულიდა). ს. 
გულიდშია. ჩრდ.-აღმ. ლემერხილიდში მერხე-
ლიცაა, ხილნარია, შამბნარიც. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ლემერხელიდი ღელა – ღელე (კახურა) 
ლასკადურას აუზში, მარჯვ. შენაკადი. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, 1974. 

ლემერხლიდ – სათიბები, ხელედშია, ლაშხირის 
მარჯვნივ „მერცხალი“ ჩანს. ლენტეხის  
რ-ნი, ს. ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ლემერხლიდ – სათიბი, ს. ტვიბლედშია, მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე. მერხელ ჩანს.  
ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974.  

ლემზაგრ – სოფელი (ჟახ. ს.ს.). ს. ჟახუნდერში 
შემავალი სოფელი, მდ. ლაშხურას მარჯვენა 
მხარეზე, ჟახუნდერის ჩრდ.-აღმ. გაგრძელება. 
ცხოვრობენ:  ლომჯანიძეები (= ლობჟანიძე), 
თედორაძეები, გაგნიძეები, ბაკურაძეები, 
ონიანი (1 ოჯახი), გულბიანი, ნიბჩიანი. 
იყოფა უბნებად:  ლემზაგრ და ჴერი-ად. 
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ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ციალა 
დავითის ასული ლობჟანიძე, 38 წ., მოსამსახ., 
ს. ლემზაგორი, ოქტ.  1980 წ. 

ლემზხ (იხ. ლაზმეხი ღრილდ).  
ლემზხიშ კოჯრ – კლდე (ლალხორალი), მდ. 

ენგურის მარცხ. კალთაზე, ს. ხაიშიდან 25 კმ. 
ყოფილი სკოლის ჩრდ.-აღმ., სჷრიელს სამხ.-
აღმ. კლდეა შერეული ტყით. ბლომადაა ქვემო 
კალთებზე ზჷმეხ „ძმერხლი“ (Ruscus  
hypophIl l um L). რევაზ პლატონის ძე გელოვანი, 
39 წ., სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბ. 

ლემი ლაშთხი (იხ. ლემინი ლაშთხი) –  
საძოვარი (ფარი). ს. ფარის ჩრდ.-დასავლ. 
ფერმის სადგომ საძოვარ ისგჷლდშის 
დასავლ. ვინმე ლემინის ნასაფლავებიაო. იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოს., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლემინი ლაშთხი – საძოვარი (ფარი – ნარსავიძე) 
ფარის ჩრდ.-დასავლ. ფერმის მიდამოებში, 
საძოვარ ისგჷლდშის დასავლ. ღეშდერის 
გზაზე, უწინ:  ჯერ – ყანა, მერე – სათიბი, ახლა 
საძ. 

ლემინშა ნურყამ – კოშკი (ნაკიფარი). ს. ნაკ-
იფარშია, კარგადაა შენახული, პირველების 
საგვარეულოსი. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 
პენს., 88 წ., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლემინშე ჯაღოლ – საძოვარი (ქვ. ლახამი) ჩბე 
ლახამშია, მდ. ლახამის მარცხენა სანაპირო 
ფლატე და რიყე. რიყნარი, ხრიოკი ადგილია. 
ნინა მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტ. 

ლემინშე[ რ]  დგი[ ლ]  – ყანა (ზ. სგურიში) ს. ჟბე 
სგურიშ-შია, მდ. ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, 
ვაკეა, აქა-იქ თხილნარი, ხილნარიც:  ნიგვზნარი, 
ვაშლნარი, მსხალი, ტყემლნარი. იყოფა შემდეგ 
ტოპონიმებად:  ნაკ დაბრ, ეჩხე დაბრ, ლექშერ 
/ /  ჩბე დაბრ, ჟბე ღრ / /  ლეგმერიშ ღრ, 
ჟბე ღრ. ლემინ გადრანის (ყოფილი) ადგილი. 
ნინო ბიმურზას ასული აფრასიძე გადრანი, 
პენსიონერი, 70 წ., ს. ჟბე სგურის, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ. 

ლემინშე{ რ}  დაბრ – ყანები, სათიბები (ქვ. 
ლახამი). ს. ჩბე ლახამშია, ქვემო ნაწილი. 
ვაკე ადგილია. სახნავ-სათეს-სათიბები. 
ცხოვრობს 1 ოჯახი. ლემინ გადრანის 

სახელობის. ნინა მახათას ასული 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლემინშერ (2) – (იხ. ლექშერ, ჟბე ღრ – ზ. 
სგურიში). 

ლემინშერ (3) – (იხ. ეჩხე დაბრ, ლექშერ, ჟბე ღრ 
– ზ. სგურიში).  

ლემინშერ (იხ. ჟბე ღრ – ზ. სგურიში).  
ლემინშერე დაბრ – სახნავ-საძოვარი (დევრა) ს. 

დერაში, შუა ადგილას, სახნავ-სათეს-
საძოვრებით, მოვაკებული ადგილია, 
ხილნარიც, ვენახებიც. მდ. ჭუბრულას 
მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო გზის ზემოთ. 
ლემინ გადრანის შვილიშვილის ნიკოლოზ და 
ალექასანდრე გადრანების ყოფილი 
კუთვნილი მამული (ცოცხ. არაა). გერასიმე 
ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ., დაცურების 
კადრი, მუშა, ს. დევრა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ლემკახა ღრ – ღელე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ., სოლ 
ტიბის სათავეში, გვერდებზე ფიჭვნარი ტყე 
აკრავს. ს. სოლი (ლნჯ.). რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, IX 

ლემლაშდღი – (იხ. ლემინი ლაშთხი) – 
საძოვარი. ეს ადგილი მდებარეობს 
მუჩფაშიდან 900 მეტრზე ღეშდერის გზაზე. 
ადრე აქ ყანა ყოფილა, მერე სათიბი, ახლა კი 
საძოვარია. ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. ამ ადგილის 
სწორი სახელწოდება „ლემინიშ ლაშდღი“ 
უნდა იყოს, რაც „ლემინის სამარხს“ ნიშნავს. 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, გიორგი 
ნარსავიძე, 86 წლისა, 1965. 

ლემლინი – ყანა-სათიბი (ჩაჟაში). მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, ს. ჩაჟაშის პირდაპირ, ჩრდ.-
ით, წყარო ლეთნას ზემოთ. თემის 
სახელისგანო – ლემინ –> ლემლინი. ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლემნჲშა – უბანი (წანაში). წანაშში მცხ. ლიპარტ. 
საგვ. ერთ-ერთი თემი. თ. გ. ლიპარტელიანი, 
23 წ., 1974 წ. 

ლემნჲშერ – უბანი (ზმ. ბავარი). ს. ჟიბე ბავარის 
ლიპარტელიანების ერთ-ერთი შტო. ს. ლ. 
ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

ლემპრი ცხეკ – ტყე (ლაღამი) ს. ლაღამის ჩრდ. 
შერეული ტყით, არყის ხე იშვიათადაა. 
ლამპრ (ლამპრობ). გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, VIII 
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ლემპრი ცხეკი შუკ – გზა (ლაღამი) ს. ლაღამიდან 
მიმავალი მთისკენ. გზა სამარხილოა. არყნარი 
არაა. ნაძვნარია, შერეულია. გ. ი. ფალიანი, 38 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, VIII 

ლემპრტ – საძოვარი (კახურა), ს. კახურას ჩრდ.-
აღმ. საძოვ. გვირგვინის ზემოთ, ნაყანარი. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ლემპრტ – ტყე (ლასკადურა) ლასკადურას 
ხეობაში, ტიბენარის ღელესთან. მიზდონ 
გერონტის ძე ლიპარტელიანი, 31 წ., მოსამსახ., 
ს. ლასკადურა, 1974. 

ლემსია – სოფელი (ლნჯ. ს.ს.). ლენჯერის ს.ს. 
შემავალი სოფელი, სამანქანო გზის ზემოთ ს. 
სოლსა და ნსგუნს შორის. იყოფა თემებად:  
ფიდირ – შუკვანების საგვარ. თემი, ფიდირ 
იყოფა ძირის სამხუბებად:  ბჷლთშა, 
ხალჷმბეგშა, ჟიბშრ;  მერლანების თემი – 
დდირ და აბულშა;  ნავერიანების საგვარეუ-
ლო თემებად არ იყოფა. არის მთლიანი თემი – 
ბსლიშა. სოფელი ძირითადად იყოფა ორ 
უბნად:  ეჩხნ ჩიბშუ და ამხნ ჩიბშუ ანუ ეჩხნ 
ტაფ და ამხნ ტაფ. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., მოდამსახ., ს. ლემსია, მესტიის 
რ-ნი, 1972, IX 

ლემტულიანირ (იხ. ჰაეროპორტ). 
ლემუზ – წყარო (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 

დასახლების ჩრდ. წყარო მოედინება. ვალო ა-
ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლემუნდ – სათიბი (ზაგარი) მდ. ჴჷნის მარცხ. 
კალთაზე, ფხჷტრე ლაროლს ქვემოთ. ვაკე 
სათიბია ტყით გარემოცული. ნინა პავლეს 
ასული მიქიანი, 29 წ., მოს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლემუნდრ – სათიბი (ფხოტრერი) ს. ფხოტრერის 
დასავლეთით. სათიბებს თხუმშისა და 
ლეგმერას გაგარძელებაა დასავლ. მდ. 
ჴჷნიშამდე. (მუბირ დგი ლი ი მეზას 
ხაყლუნიხ – დაბურულია). ტყით დაბურუ-
ლი ადგილია, მიმავალს შიში ჰქონდა, აქედან 
ლემუნდრ „სანდოიანი“ (არა სანდოიანი ?). 
ეგნატე ამჲზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კ. წევრი, 
ს. ეცერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X  

ლემურგშა – სახნავები (მამი), მამშია, ქვედა 
მამში მურგვიშის მიდამოები. ჩოლურის ს.ს., 
ლენტეხის რ-ნი. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ლემულდ – სათიბი (ჩვაბიანი). ს. ჩვაბიანის 
სამხ.-დასავლ. სათიბია ტყეში – შერეული 
ტყეში. ფერდობია, კოჯოლრი ხარ, სათიბ 

გალრ-ს ხზ. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 
61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტ. 

ლემფრინი – სათიბი (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მთა გოლდშში. ს. კახურა, ლენტეხი. 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლემქალა – სათიბები (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 
ჩრდ. შიშველი, მოვაკო რელიეფით. ჟორა დ-ძე 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლემქჷლდ – საკულტო (ლახუშდი). ს. ლახუშდშია, 
სათიბ ციმენსა და სათიბ ჩაბჷრგანს შორის. 
საკულტო ადგილია, ნაეკლესიარი არაა. 
„მიქელ ანგელოზის“ სახელისაგან. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., 
ლატალის ს.ს., 1972, IX 

ლემქლ ლიცილდრ – წყაროები (ლელბაგი), ს. 
ლელბაგის ჩრდ. საძოვარ ფაცხში, კარგი 
წყაროებია, 3 ადგილას. სათიბ ლემქალას 
სარწყავად გამოუყენებული. ჟორა დ-ძე 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლემღარა – დასახლებული უბანი. ს. ლებჷრცხი-
ლასა და ს. ნანგლის შუა მდებარე დასა-
ხლებული ადგილი – ცხოვრობს 2 ოჯახი, 
კლდე კაკშ კოჯრის ჩრდ.-აღმ. მდებარე 
ტერასა, დაფერდებული სახნავ-საძოვრებით, 
ვენახებითა და ხილნარით. ნიგოზი, მსხალი, 
ვაშლი, ყურძენი, ბალი, ირგვლივ ტყეა, 
თანაბრად შერეული ტყით. ზღვის დონიდან 
1000,0 მ. მის ჩრდ.-დასავლ. ტყეა, უფრო 
წიწვნარი. ილარიონ ივანეს ძე ჭკადუა, 80 წ., 
პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბ. 

ლემღარა (3) – ხევი (იდლიანი), უბანი (ლებურ-
ცხილა), ს. იდლიანში, ადრე წიწვნარი იყოო. 
ამჟამად გვიმრნალია, მხოლოდ მოედინება 
წყალი. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., ა. ჭ. 1970. 

ლემღარა (იხ. ყაფ). 
ლემღარშ ტიბ – ხევი (იდლიანი). ციცხრიშ 

კოჯრ, ს. იდლიანში, დასახლება ნშიხის 
ჩრდ.-აღმ. ნაწილი. მოედინება წყალი. ადრე 
ტყე წიწვნარი დამწვარა, ლემღარა ყოფილა, 
ამჟამად ნშიხსაც უწოდებენ უფრო. აქეთ 
უბანი ყოფილა, მეგრელებიც ციცხრიშ უბნს 
ხატულიხ. მოედინება წყაროს წყალი – 
ციცხრიშ სარგჷლ – ამჟამად ყაფშ სარგჷლ. 
ლემღარა საცხოვრისია. რიმ უმარის ძე 
ჭკადუა, 87 წ., პენსიონერი, ს. იდლიანი, 
ნშიხ, ხჲშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, კვირიკარ – 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  264 

ლემერდლი – კვირკვია-ო,  1970 წ. ნოემბ. 
ლემყ ლრე – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 

წანრჷლას მარცხ. კალთაზე. ლეჟ ცხეკის 
დასავლ. სათიბ გიე ნამოლს ზემოთ. ივანე 
ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ.  

ლემშახლდ – უბანი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერის 
ერთ-ერთი უბანი. ჩრდ. მხარეში. ცხოვრობენ:  
ონიანები და სამი ოჯახი მუყბანიანები (/ /  
მუკბანინ) ნაეკლესიარიცაა. დანგრეულია – 
აქედან – ბაპიშრ. ანწლნარი იყოო ადრე.  

ლემშკიდ – საძოვარი (იენაში), ს. იენაშის ჩრდ.-
დასავლ. ადრე სათიბები იყო. ზემო მხარეში 
კლდოვანია. სამჭედლოს ნიშანი არაა. ილიკო 
გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლემშკიდნი – ტყე, საძოვარი (სოლი). ს. სოლის 
ჩრდ.-დასავლ. ბაულდ ტიბს ქვემოთ. 
ფოთლოვანი ტყით. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1972, IX 

ლემშკიდნი ნაკ – ვაკობი (სოლი). სოლის ჩრდ.-
დასავლ. პატარა ვაკე ადგილია ტყე 
ლემშკიდნი-ში, საძოვარიცაა. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, IX 

ლემცხრი – ყანები (ჩოლ. ს.ს.). მაცხოვრის სახ. 
ყანები. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლემცხრი ცხეკ – ტყე (ჟამუში). ს. ჟამუშის სამხ. 
უღვირის ქედისკენა ჩრდ. კალთა, ფოთ-
ლოვანი ტყე. მაცხოვრის ეკლესიის სახელობის 
ტყე – ფოთლოვანი. ქალდანები პატრონობენ, 
როგორც ეკლესიის მომვლელები. გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლემცხრი ცხიკ (იხ. ლემცხრი ცხეკ) – ტყე 
(მესტია, ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ.-დასავლ., 
უღვირის ქედის ჩრდ. მხარე, ქედივითაა, 
მნცხჷლდ. „მოცხარი“ არისო. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლემჰ სიკ – გორაკი (ზესხო), ს. ზესხოს. აღმ. 
ლემჷლჯე – საძოვარი (ჯორკვარი). ს. ჯორკვარის 

ჩრდ.-დასავლ., საძოვარ ნნჭერის ზემოთ, 
არის მჷლჯა. მჷნაკა დგი ლი, შერეული ტყეა, 
საზაფხ. საძ. კირრს ქვემოთ. პარმენ გიორგის 
ძე ჭკადუა, პენს., 77 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლემჷნჯარ – საძოვარი (მაგარდელი) ჰიჭ ზაგრს 
სამხ., ჩაჴრს ზემოთ. ივანე ბექას ძე 

მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლემჷნჯერ – სათიბები (გვალდერი), ს. გალდე-
რის ქვედა ნაწილი, რიყრს ზემოთ, სათიბებია, 
ხარობს ლჯრა (), ცხიმრა (), ჟჴრა, ზემო 
ნაწილში მჷლჯაცაა („რძიანა?“). ემუზა 
დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლემჷნჯიჰილ ნაკ – საძოვარი (სოლი). ს. სოლის 
ჩრდ., ლჷხაკ ზაგრის ზემოთ, ტყიანია, 
წიწვნარიცაა და ფოთლოვანიც. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. IX 

ლემჷნჯრ (იხ. ლემჷნჯრიშ ცხეკ).  
ლემჷნჯრიშ ცხეკ – ტყე (ლაბსყალდი). ს. 

ლაბსყალდის სამხ.-აღმოსავ. ლაფსყალდსა და 
ზეგან წიფარ ზაგრს შუა. მრავლადაა ლენზ 
(სოჭი), ღუმირ (ნაძვი) ადრე ბლომად იყოო 
მჷლჯა (რძიანა ?). ეს მცენარე ამჟამად ცოტაა, 
იშვიათია. ლე – მჷლჯა-რ > ლემჷნჯრ /  
ლემჷჯრ „სარძიანე“. შიო თავას ძე 
გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრიგადირი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლემჷჟ – ტყე (ტვიბი) ს. ტვიბში, მჷხრას მარჯვნივ. 
ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლემჷჟ ლშკილი – სახნავი (ყვედრეში) ს. ყვედ-
რეშშია, შიშკილი იცოდა, მზვარე ადგილია 
(მზიანი). ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლემჷრხელიარა – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშშია, 
მერხელი ჩანს.  

ლემ მლ – მთა (თეკალი) თეკალის სამხ. ს. 
თეკალი, ლენტეხის რ-ნი. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 
წ., ნ. გ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ლემნი – სახნავი (კიჩხელდაში) ს. კიჩხჷლდშის 
ჩრდ.-დასავლ. ხილიანია. თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლემნი – გზა (ქაშვეთი). ს. ქაშვეთის ბოლოს, 
სამარხილო გზა, რომელსაც ლიანდაგისე-
ბურად დაგებული აქვს, რომ მარხილსაც 
გაუადვილდეს სრიალი და გზა წყლის 
ჩამორეცხვისგან დაიცვას. ლემნი „ლიანდა-
გისებირად დაგებული გზაზე“. მათე ზოსმეს 
ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, 
მესტიის რ-ნი, 1972, X 

ლემნირ – ქვიანი ადგილი (ლანჩვალი). პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი.  
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ლემინდრ – სათიბები (ჰებუდი) ს. ჰებუდის 
აღმ., სათიბ ლესგი ლარესა და ტირხრის 
ჩრდ.-აღმ. ბუჩქნარი ტყეა – თხილი, თხმელა. 
გადმოცემით:  ტყის ქალი (ქამ მერდე) 
იცოდაო, ხოლო ლემნდ როქ[ ]  დგი ლი 
ეჩექა. გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 
წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტ. 

ლემირიშ – ტყე (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ.-
აღმ. შერეული და უფრო წიწვნარი (უფრო 
ღუმირ გარ ხაგ). ტყე, აღწევს ნუა ზუგ-ამდე. 
ლემრიშ <– ლეღმრიშ. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლემლდ – სათიბი (ჭოლაში – წვირმი) უღვირის 
ქედზეა, სამანქანო გზის მარცხენა მხარეზე, 
უღვრი ზაგრჟი. ფიჭვნარია (ლეგგიბ) და 
შიგადაშიგ სათიბები. მელ „ბალახი“ (/ /  
ჭყირ, ლეჭმე). ალექსანდრე გელას ძე 
დევდარიანი, 80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლემლდ – სათიბი, ს. წვირმის აღმ., სამანქანო 
გზის ზემოთ, გალრის აღმ. ტყის სათიბია. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლენაზულ – საძოვარი (ყვედრეში). ს. ყვედრეშის 
მთა. მთაში რომ ჩამოთოვს, ჩამოჰყავთ უფრო 
ქვედა მხარეში, „ბარში“. ფიჭვნარია სულ. 
ნეზ „ფიჭვი“, ლენაზულ „საფიჭვნარო“. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლენაზ – ტყე (გვიბრალა – მ. ჩიქ.) „ფიჭვნარი“. ს. 
გვიმბრალა, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, 1939 წ. 

ლენგაროზ – სათიბი (მახაში). ს. მახაშშია. ლნტხ. 
რ-ნი, ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე. 1976. 

ლენგმარრ – ყანები (ჰებუდი) ს. ჰებუდის აღმ. 
მხარე, ვაკე ადგილია, კარგი მოსავლიანი. მის 
დასავლ. მოსახლეობაა. ლენგმრ 
„სამოსახლო“. ანზორ არდევანის ძე 
სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლენგრინი – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულში, ლეჟა 
ლრლში.  

ლენგურა (იხ. ლეგურა). 
ლენგჩინი წყარო – წყარო (ნაცული) ს. ნაცულში, 

სათიბ ლენგრიანში. ჩიხარეშის ს.ს., 
ლენგლდარ – საძოვრები, ტყე (მახაში) ს. 

მახაშის მთის. ლნტხ. ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ლენგმარ – ყანა (ფარი), ეს ადგილი მდებარეობს 
ლამალასა და ვიბლიარს შორის. ნოყიერი და 
მოსავლიანი ადგილია. ნენგმარ – გვიმრიანი. 
ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. ალბათ, პირველ 
მოსახლეს ეს ადგილი გვიმრით დაფარული 
დახვდა. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, თსუ, 
სტუდენტი, გიორგი ნარსავიძე, 86 წლისა, 
1965. 

ლენდგლ – სათიბი (იფარი). ს. იფარის ჩრდ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე, ტყე – ლეგგიბ და 
სათიბები ზემო ნაწილში. ლუკვა ბესის ძე 
გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ლენდგლ ტიბ – ხევი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, კარგი 
ტყეა – წიწვნარ-ფოთლოვანი. იასონ მურზას ძე 
კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლენენზა – ვაკე ადგილის სახელია. ლჭმჷლდშ 
ტიბს ქვემოთ, ვაკე ადგილია, ირგვლივ 
ნენზრ ხაგხ. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის  
რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლენენზა (2) – ტყე (ვედი), ვაკობი (მაგარდელი), 
საცხოვრის საზანსა და ნერღდს შორის 
მდებარე სოჭნარი ტყე, აღწევს ვაგონიშ 
ნენჩამდე. ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., 
პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლენზა – ტყე (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-აღმ., 
დასახლების ზემოთ, შერეულიცაა და ლენზ 
ჭარბობს. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ლენზა – ტყე (ჟაბეში). მდ. ტიბერჷლას მარცხ. 
კალთის წიწვნარი ტყე –ლენზ-ია მხოლოდ. 
ნეზრა (/ /  შდრ. ნენზ) „სოჭი“. ჭიჭიკო ივანეს 
ძე კახიანი, 44 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლენზი ლაცჷგე – გზა (სიდიანარი) ს. სიდიანარის 
ჩრდ. სამარხილოა ლენზრ ხგხ. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973.  

ლენზი ნაკ – სათიბი (ჰეშკილი) ს. ხეშკილის ჩრდ. 
ლენზ ამჟამად არაა, ვაკეა. მ. დ. ფილფანი, 87 
წ., ლენჯერი, 1973. 

ლენზ-ლაკფ ღრ – ღელე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ., 
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ტიბრის მარცხენა კალთაზე, წიწვნარი 
ტყით. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის 
რ-ნი, 1972, IX 

ლენზრ – ტყე ს. კალის პირდაპირ, ლალხორის 
პირდაპირ, ენგურის მარცხენა კალთა. ადრე 
ყოფილა უღრანი ლენზრ, მერე გადამწვარა 
და ამჟამად მეჩხრადაა. ლაგურკას აღმ. კალთა. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგველანი, 40 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლენზრ – ტყე ს. ჟამუშის სამხ., მულხურას მარცხ 
კალთის წიწვიანი ტყე – ძირითადად ნეზრა 
ხარ. ნეზრა „სოჭი“. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლენზრ – ტყე ს. ჭოლაშის სამხ.-აღმ., ფერდობი 
წიწვნარით – ნეზრა ხაგ. მდ. მულხურას 
მარცხენა კალთაზე. ალექსანდრე გელას ძე 
დევდარიანი, 80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლენზრ – ტყე, ს. ზესხოს სამხ.-დასავლ. 
წიწვნარია, იყოფა ლეჟ და ლექ-დ. 

ლენზრ (5) – ტყე (მსტ. – ირ. მელიქ., ზესხო, 
ჭოლაში, კალა, ჟამუში). მესტიის რ-ნი. ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

ლენინი მოედან – მოედანი (მესტია) დ. მესტიაში, 
ცენტრალური ნაწილი. დ. მესტიის სქემატური 
გეგმიდან. გამოთქმა ეკუთვნის გრიშა ნანსყანს, 
38 წ., ლატალი, 1973. 

ლენკერა – კლდე (ცხუმარი), საძოვარი ჴემრჷლდის 
დასავლ., წიწვნარია, კლდიანი. გიორგი 
სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი,1969 წ. 
ოქტ. 

ლენკოშარ – საძოვრები (ტვიბი) ს. ტვიბში, ადრე 
სახნავი იყო. ლენტეხის რ-ნი, ცოლურის ს.ს., 
ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლენკშ – საძოვარი (მსტ.), მთა ლექ ლახ-შია. 
ზამირა დათიკოს ასული მარგიანი, 18 წ., 
კოლმ., დ. მესტია, 1972 წ. VIII 

ლენკერ – საძოვარი (მურყმელი), ს. მურყმელის 
სამხ.-აღმ. ენგურის მარცხენა ქედია, ჩრდ. 
მხარე არყნარითაა, სამხ. – შიშველი. დგას 
თამარის სახელობის კოშკები – 2 გალავნით. 
ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., 
პედაგოგი, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ლენკრი მუყმრ – კოშკები (მურყმელი) ს. 
მურყმელის სამხ.-აღმ. ლენკერის ქედზე 

დგას ორი კოშკი გალავნით, რომელიც 
ატარებს თამარ მეფის სახელს. საოცარი 
სილამაზისაა. სიმაღლე ზღვის დონიდან 2436 
მ. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., 
პედაგოგი, უშგულის ს.ს., მესტიის  
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლენკრულრ – ჭაობნარი (მსტ.) აეროპორტის 
ბოლოს, აღმ. ჭაობიანია მაგარი, საქონელიც კი 
ჩაიფლობა ხოლმეო. გვალდირის წყლის 
სათავე. ლენკრი „ძირი“. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. 

ლენკში გურნა – თავშესაფარი (უშგული) ს. 
უშგულის ჩრდ.-აღმ. მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, დიდი ქვა, ქვეშ თავშესაფარია 
საჭიროებისამებრ (სანადიროდ ან სათიბად 
წამსვლელთათვის). მიხეილ დავითის ძე 
რატიანი, 27 წ., მოსამს., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლენკში ტიბ – ხევი (უშგული) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ. მდ. ენგურის მარცხენა შენაკადი, 
მოედინება ლჴშდლ-იდან, ყოფს არყნარი 
ტყე ლენკშს. კშ „ნაყარი ხის გამხმარი 
ტოტები“. მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 27 წ., 
მოსამს., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლენკშ – ტყე (მესტია) ს. ჰებუდის აღმ., ჯოღშ 
ზაგრს იქითკენ, ტყე შერეული – წიწვნარი, 
ფოთლოვანი. ფერდობზე აღმ. მხრით 
გადახრილია მცენარეებიო (ჩუ მენკე ლი). 
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტ. 

ლენკშ (2) – ტყე (უშგული, ჰებუდი) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის (ჭალ-ს) მარცხენა 
კალთაზე, ≈ 2-კმ-ზეა გაჭიმული არყნარი ტყე. 
კშ „ნაყარი ხის ტოტები, გამხმარი“. მიხეილ 
დავითის ძე რატიანი, 27 წ., მოსამს., ს. ჟიბიანი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლენსაბიერ – ყანა (ლემზაგორი) ს. ლემზაგორში.  
ლენსკირ – ყანები (ბაბილი). მდ. ჩოლშურას 

მარცხენა შენაკადის ლენსკირი ღელასთანაა 
ყანები. სკირ (შდრ. სგირ). ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ., 1974. 

ლენსკირი ტიბ – ხევი (ბაბილი). ლენსკირის 
ტერიტორიაზეა. ტყიანი ხევია. მოედინება 
ღელე. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლენსკირი ღელა – ღელე (ბაბილი), მდ. ჩოლშურას 
შენაკადი (მარცხ.), საკირეებიცაა. სკირ (შდრ. 
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სგირ). ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974.  
ლენსკირი ჯარ – ტყე (ბაბილი), ღელე ლენსკირი 

ღელას მარჯვენა კალთაზე. ნ. ბ. ქურასბე-
დიანი, 33 წ., 1974. 

ლენსკირილ – ყანა, საკულტო (ბაბილი). ს. 
ბაბილშია, ნაეკლესიარის ნიშნები ამჩნევია. 
სკირ (შრდ. სგირ). ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 
1974. 

ლენტხა – დაბა (დ. ლენტეხი). ლექსირ, ქვემო 
სვანეთის ცენტრი. ამირან რაფიელის ძე 
ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახურე, დ. 
ლენტეხი, 1974. 

ლენტშა – საძოვარი (ჭველიერი). საძოვარი მთა ს. 
ჭველიერისა დგას ღუმირარ. მ. ე. ლიპარტე-
ლიანი, 80 წ., 1974. 

ლენტშ ღარ – საძოვარი (ჭველფი) ს. ჭველფში, 
შუროა, შურ ლი. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-
ნი, დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ლენქოშ – ყანა (მახაში) ს. მახაშშია, ლაშხურის 
მარჯვ. ლენტეხის რ-ნი, ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. 
ჭელიძე, 1976.  

ლენჩა დაბარ – ყანა (ახალშენი) ს. ახალშენში. 
წიწვნარი ქვემოთაა მხოლოდ.  

ლენჩაშრ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ჰაწვალისკენაა, ირგვლივ წიწვნარი ტყე აკრავს. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს.,  1972 წ. 

ლენჩილ – ტყე (მაზაში) ს. მაზაშში. წიწვნარ-
ფოთლოვანი. ფოთლოვანში კორომი წიწვე-
ბისა. ლენჩ „ჩერო“, „აჩრდილი“ ჩრდილიანი 
ადგილი. მჷლჩამ „ჩრდილი“. ს. მაზაში, ლენ-
ტეხის რ-ნი. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 1976. 

ლენჩშა – ნაეკლესიარია (ახალშენი) ს. ახალშენში, 
„სპჷნდკარ“ არის. ულიშობ-ის დღესასწაული 
იციან. (პარასკევობით იციან ლოცვა – ულშა 
ობიშ) – ულიშის ეკლესიასთან დაკავშირე-
ბით (დგას ეკლესია ს. მახაშში). მ. ლ. ნემსაძე, 
40 წ., 1974. 

ლენჩხარ – სათიბები (ახალშენი) დასახლების 
ჩრდ.-აღმ. ტყის პირად. არის ჟიბე და ჩუბე. მ. 
ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974.  

ლენჩხარ – სათიბი (ახალშენი). ახჷლშენის 
უბანშია. ჩიხარეშის ს.ს., ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 
1981. 

ლენჩხუბ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ., 
ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთის ალპური 
საძოვარი. ვაკე ადგილია. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 

მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  
ლენჩხრ – სათიბი (იფარი) ს. იფარის სამხ.-

დასავლ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე, 
ფერდობ-ვაკიანიო სათიბი და ტყე. შერეული 
ტყეა. გიორგი ასლან ბეგის ძე გულბანი, 54 წ., 
კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ოქტ. 

ლენჩხიბ – სათიბი (ცალდაში) მწვერვალ 
თეთნულდის (ლჷჯჲრას) ძირში, მთაში 
სათიბია, საძოვარი. ალპური ზონაა ჰადიშის 
ჩრდილი. ზოგჯერ მულახელებიც თიბავენ. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლენჩშ – საძოვარი, ტყე (იფარი) ს. იფარის სამხ. 
ენგურის მარცხენა კალთაზე. ტყე – წიწვნარი, 
წიფლნარი, ცჰრა და სხვა. ლუკვა ბესის ძე 
გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ლენცრ – ყანა-სათიბები. ს. ლალხორის ჩრდ.-აღმ. 
ნაწილი, მდ. ხალდეშურას მარჯვენა კალთა. 
ტყენარევია, მოედინება პატარა წყალი – 
ლენცრე ნიც. ნინა გიორგის ასული 
გამყრელიძე, 49 წ., მოსამს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი 

ლენცრ (2) – საძოვარი (უშგული), სახნავ-სათიბი 
(ლალხორი). ს. ჟიბიანის აღმ., წმ. მარიამის 
(ლამარიას) აღმ. თბილი წყლებივითაა, წყლის 
მიდამოების ზოგადი სახელი. ლე-ნიც-რ „სა-
წყლ-ე“. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჯაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლენცრე ნიც – წყალი (ლალხორი), ს. ლალხორში, 
მდ. ხალდეშურას მარჯვ. სათიბ-სახნავ 
ლენცრში, პატარაა. ს. ლალხორი, კალის ს.ს., 
ნინა გიორგის ასული გამყრელიძე, 49 წ., 1971. 

ლენწჷლა – საბალახო (ლახუშდი) მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარეზე, მდ. ჰრშულას ზემოთ, ჩანს 
ბალახი წლა „მაღალი ბალახია, ქურივით 
მაღალია, ნაყოფს ისხამს“. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972, IX 

ლენჭყ – სათიბი საძოვარ მჷჰლშ-ს ქვემოთ. შიო 
თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრიგადირი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლენჭყ (2) – სახნავი (ახალშენი), სათიბი 
(ლაბსყალდი), ს. ახალშენში. ჭანჭრობიანი.  

ლენჭყარ – სათიბი ს. შგედის მთაში, ჭაობნარი. ს. 
შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ-ნი, ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლენჭყარ (2) – საძოვარი (ლემზაგორი), სათიბი 
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(შგედი), ს. ლემზაგორის ტყიან ადგილას, 
ჭაობნარია, საზიაროა ხერიასთან. 

ლენჭყირუ / /  დაბარ – ყანები (ახალშენი). ს. 
ახალშენშია, დასახლების ზემოთ. ყოფილა 
ჭაობიანი. ლენჭყ „ჭაობნარი“. მ. ლ. ნემსაძე, 40 
წ., 1974. 

ლენჭყრ – სათიბი (ლენტეხი) ჟიბე ჩუკულში, 
ჭაობიანია. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. 
ნუნუ დადაშის ასული გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლენჭყრ – სათიბი. ს. ჩიხარეშის აღმ. მთის 
სათიბები. ჭანჭრობიანი ადგილებია.  

ლენჭყრ (3) – სათიბი (შგედი, ჩიხარეში, ჩუკული), 
ს. შკედშია, ელიდში, ჭაობიანი ადგილია. 
ლენჭყ „ჭაობი“. ს. შგედი, ლნტხ. რ-ნი, ქ. მ. 
გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ლენჭყრა – სათიბი (ნაცული) ნაცულის მთაში, 
სუბალპურ ზონაში. ლენჭყ „ჭანჭრობი“.  

ლენჭყლარ – სათიბები (ჩიხარეში). ს. ჩიხარეშის 
ს. მახაშში. რ. მ. ჭელიძე, 1976.  

ლენხარ კოჯ – კლდე (ბაბილი), ბაბილში, მდ. 
ჩოლშურას მარჯვენა მხარეზე, გადის 
სამანქანო გზა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლენხორშ – საძოვარი (ფარი – ნარსავიძე), ეს 
ადგილი მდებარეობს ტვიბმაბეშის სამხრე-
თით. დასავლეთი მხარე ამაღლებულია, 
აღმოსავლეთი ნაწილი ჭაობიანია. „ლენხო“ 
რას ნიშნავს გაუგებარია. „რაში“ – ქართ. „რაშ“. 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, თსუ, 
სტუდენტი, 1965. 

ლენჴრილ – სახნავი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. ლასილის მარჯვენა მხარეზე, ვაკეა, 
გაგრძელება ყანებისა. ჴრ „მხარის კალთა, 
ჴერი“. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლენჯეშ (იხ. ლენჯშ).  
ლენჯულარ – სათიბი (ფარ. ს.ს.), მდებარეობს 

მუჰრეშსა და დალანს შუა, 3 ჰა-მდეა. სათიბს 
ოთხივე მხრიდან ტყე აკრავს. სათიბში 4 
წყაროა. ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. შეიძლება 
სახელწოდება მომდინარეობდეს „ნენ ჯიშ 
ლარე“- დან. „ნენჯი“ კაცის სახელია. მაგრამ ეს 
სახელი ახლა არ გვხვდება და ძნელია ამის  
მტკიცება. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 
თსუ, სტუდენტი, გიორგი ნარსავიძე, 1965. 

ლენჯშ – საძოვარი (მსტ.). ლექ ლახ-შია. დ. 
მესტია. ირინე მელიქიშვილი, 1961, ზამირა 
დათიკოს ასული მარგიანი, 18 წ., 1972, VIII 

ლენჰრი ლატფ (იხ. ლატფ – სპარდიში).  
ლენჰრილ – ღელე (მესტია), აეროპორტის 

მიდამოები (აღმ.), წყლებია, დაჭაობებულიცაა. 
(ჭუბ. „ჭაობი“). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 
წ., მესტიის რ-ნი,  1972 წ. 

ლენჰრ – საძოვარი მესტია ჭალჲს მარცხენა 
მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ., ფერმის 
მიდამოები. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 
33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ლენჰრ (2) – ტყე, საძოვარი (სოლი, ლანჩვალი) ს. 
სოლის ჩრდ. შერეული ტყით, ვაკე ადგილებია 
სამ ადგილას. „ლენჰრ“ (როქ მამ ლი ალა) 
„საერთო სარგებლობის რამ“. რ. ა. ხაფთანი, 52 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ, IX 

ლეჲერხ – სანერგე (ჭველიერი) ს. ქვედა 
ჭველიერში. ადრე კარტოფილი ითესებოდა. 
ამჟამად ვერხვის სანერგეა. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლეჲერხა – ტყე ს. ჰადიშის სამხ., ჰადიშჷრას 
მარცხ. კალთაზე ვერხვნალი, ქაშთი 
ჯგჷრგის კუთვნილებაა, მოჭრა არ შეიძლება. 
მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ., 
დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეჲერხა (2) – ტყე (წვირმი, ჰადიში) ს. წვირმის 
აღმ., მეხრას კლდის ზემოთ. ენგურის 
მარჯვენა კალთაზე. რობინზონ იესეს ძე 
ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჲროფრ – საძოვარი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 
ჩრდ. ტყე გჷგბრის ქვემოთ. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჲრხელ (იხ. ლეჲრხელიშ).  
ლეჲრხელიშ – ვერხვნარი (ხაიში). ს. ხაიშის 

პირდაპირ ჩრდ.-ით, ეჩხე ჴჲშდში ყანა ნაკს 
ჩრდ. აკრავს, ფერდობია, გორები, ქვიანი. 
ვერხვნარია მეტად, რის გამოც სახელიც 
დაერქვა. „ვერხვნარი“. ნატაშა ემუზას ასული 
ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ივლისი. 

ლეჲრყ – მწვერვალი (ნაკი), მდ. ნაკრას მარცხენა 
კალთაზე, მთა ლედეშდ-ის სამხ. 1:  100000 
მიხედვით, სიმაღლეა 3755 მ. კალთებზე მთის 
არყიცაა, მოცვიც და ძირში – წიფელაც. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეჲრყ (იხ. წიფრ – ნაკ. ს.ს.). 
ლეჲსჷრ – საძოვარი (მუწვდი) ს. მუწვდის ჩრდ.-აღმ. 
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ალპური ზონა. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 
ლეჲშრი – ტყე (მსტ. – ირ. მელიქ.). მესტიის  რ-

ნი, ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 
ლეჲცერა – ხრამი (ლხმ. ს.ს.) ენგურის მარცხენა 

კალთაზე, ჟბე ბაჴის ჩრდ. ფერდობი, 
ლეჲცერშ ტიბის სათავე – დასაწყისი 
ნტყიც ხარ, ლეჲცერაჩუ ლიც ანღრი 
ჭალთეჩუ. („ლიც“-იდან ?). კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლეჲცერშ ტიბ – ღელე (ლხმ. ს.ს.) ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, ტყე ლჷთხშ ზაგრსა და 
მჷჰჷლშ ნენჩას შუა მოედინება. ჭალს (რიენს) 
უერთდება მარცხ. მხრიდან. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლეოყალი ნაკ – საძოვარი (საყდარი), ს. საყდარში. 
ლენტეხის რ-ნი, მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ლეოხარ – მთა (ხელედი). ხელედის ერთ-ერთი 
საძოვარი მთაა. სუბალპურ ზონაშია, ქვიანი 
ადგილია. ღე-სა და ჩიჩველას მაგვარი ბალახი 
იზრდება (ოხრა არ იციან). ლენტეხის რ-ნი, ს. 
ხელედი. ანზორ აკაკის ძე ბენდელიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, ხელედის ს.ს., 1976. 

ლეპრლდ – ყანა (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ., მქჲშაჲნირ ყანის დასავლ., რობ 
ღრის აღმ.-ით. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 
31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ლეპდნი – სათიბი (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
ჩრდ.-დასავლ. გალდ ტიბის მარჯვნივ. 
ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟა ჴარ – საძოვარი მთა (მაზაში, რცხმელური). 
ს. მაზაშის მთა ლაბრაჴში აქა-იქ ჩანს არყიც. 
ჟაჴარ  „არყის ხე“. ს. მაზაში, ლენტეხის რ-ნი. 
შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლეჟა ჴრ – მთა (რცხმელური). ლაშხირის მარჯვ. 
საძ. მთაა. ჟაჴრ – აქა-იქაა. რცხმელური, 
ლნტხ. რ-ნი. ვ. ა. ლიპარტელიანი, 1976. 

ლეჟაჲ მოლ – სახნავი (რცხმელური – მ. ჩიქ.). ს. 
რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ, ტ. IX, 
1939 წ. 

ლეჟაჲ სელაჲ (იხ. ლეჟჲ სილა) – სახნავი (რცხმე-
ლური – მ. ჩიქ.). ს. რცხმელური, ლენტეხის რ-
ნი, მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, 
თსუ შრ. ტ. IX, 1939 წ. 

ლეჟაშხან – ყანა (მსტ. – ირ. მელიქ.). თუ ლეჟშხან. 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი,  
1961 წელი. 

ლეჟახარი (იხ. ლეჟაჴარ) – მთა (რცხმელური – მ. 
ჩიქ.). ს. რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939 წ.  

ლეჟეღრა – სათიბი (მამი) ალპ. ზონაში, მამის ჩრდ. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ი. ნ. 
ჯამბურიძე, 59 წ., 1978.  

ლეჟეღრლ – სათიბები (ფანაგა). ს. ფანაგის საძო-
ვარი მთა, ლამრიალის მთისკენ. ლენტეხის რ-
ნი, ჩოლურის ს.ს., ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. მ. 
გასვიანი, 70 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

ლეჟჴერ – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლეჟჴარ – საძოვარი ს. მუწვდიში, ჟაჴარ „არყი“. 
ჩოლურის ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი,  
36 წ., 1978. 

ლეჟჴარ (2) – ტყე (ტვიბერი), საძოვარი (მუწვდი) 
ს. ტიბერის თავზე მჷქლანშს ჩრდ. ლეჟჴარ  
„არყნარი“ (?). ბორის ბესარიონის ძე ქალდანი, 
43 წ., ეკონომისტი, ს. ტვიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ.  

ლეჟჴარ შუკ – გზა (შყალერი) ს. ლაჰილის სამხ. 
მჷხერის მთისკენა გზაზე. ლეშჴრა ლი. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჟჴარა – არყნარი, სათიბი ს. ბოგრეშის ჩრდ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, არყნარი 
ტყით. კატო მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., 
მოსამს., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟჴარა – ტყე და საძოვარი, ქმე ლახვშია, არყის 
ტყით, შიგადაშიგ საძოვრებით. შადურ ადი-
ლარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლეჟჴარა – ტყე-საძოვარი ს. ზარდლშის ჩრდ.-
დასავლ. ტიბის მარცხენა კალთაზე. არყნარი 
ტყეა. ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., 
ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟჴარა (4) – ტყე (მურშკელი), საძოვარი 
(ზარდლაში, ლემსია), სათიბი (ბოგრეში).  
ს. მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. ნაბრგლის 
ქვემოთ, გლდ ტიბის მარცხ. კალთაზე 
სანაპირომდე, არყნარია. ლადო სოგრატის ძე 
ქურდიანი, 13 წ., მოსწ., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟჴარა ჯგჷრგ – საყდარი (ჭოლაში) ს. 
ჭოლაშის ჩრდ.-აღმ., მულხურას მარჯვენა 
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მხარეზე. შიგნით არაფერია, წარწერები 
ჰქონდაო. იყო ადრე კარგი არყნარი, ამჟამად 
პატარებია მხოლოდ. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟჴერ – შერეული ტყე ს. გულის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბებს ტიბსა და ლარნოლდს 
შუა, არყნარია უფრო მეტად. ჟჴრა  „არყის 
ხე“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი,  
ს. ბაგვდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტ. 

ლეჟჴერ (3) – ტყე (ცანა, ხევრა, ბაგვდანარი), 
ცხენისწყლის მარცხნივ, ცანის პირდაპირ, 
არყნარი.  

ლეჟჴრ ნაკ – საძოვარ-სათიბი (ზესხო) ს. ზესხო-
ში, ჟაჴარ-ი ჭარბობს.  

ლეჟჴრ – სათიბი (შგედი) ს. შგედის მთაში. 
ჟაჴრი არის. ჟაჴრ. ს. შკედი, ჩიხარეშის 
ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეჟჰრი – სათიბ-საძოვარი (ლანჩვალი). ჟჰ 
„ზვავი“. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი,  
33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ლეჟ ახჷლშენ – უბანი (ახალშენი). ს. ახალშენის 
აღმ. უბანი. ლატაფილის აღმ. მ. ლ. ნემსაძე, 40 
წ., 1974. 

ლეჟ დაბარ – ყანები (ტვიბი), ს. ტვიბში. 
ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს., ა. ა. 
ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 

ლეჟ ლაბრ – სათიბი (მახაში) ს. მახაშშია, სათიბ 
ლაბერის ერთი ნაწილი. ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. 
რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლეჟ ლაზგა – სახნავ-სათიბები (მამი) ს. მამის 
ჩრდ.-აღმ., ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი.  
ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლეჟ ლაშთხორლ – საძოვარი (სასაში). ლენტეხის 
რ-ნი. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლეჟ ლახîლ – საძოვარი (მამი) ს. მამის ჩრდ. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლეჟ ლახ – მთა (მსტ. – ირ. მელიქ.). მესტიის რ-
ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლეჟ ლეგანლ – საძოვრები (ლუჯი) ს. ლუჯის 
მთა გორვაშში. შიშველი.  

ლეჟ ლრლ – სათიბები (ნაცული), ს. ნაცულში, 
დასალების აღმ. 

ლეჟ მჷლდაბირ – სათიბი (ბულეში) ს. ბულეშში, 
თავზე. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 1978. 

ლეჟ მჷლდაბირი ცხეკ – ტყე (ბულეში) ს. 
ბულეშში. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 
1978. 

ლეჟ ნაკარ – საძოვარი (ჩუკული) უბან ლეკუმბა-
სტში, მთის გზაზე, ვაკე ადგილია. ჟახუნდე-
რის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ზ. ს. გულბიანი, 22 
წ., მოსამსახურე, ს. ჩუკულიდან, 1976. 

ლეჟ ნაკრ (იხ. ნაკარ – შკედი). 
ლეჟ ნაჟა – სათიბ-საძოვარი (შკედი) ს. შგედში, 

იხ. ლექ ნაჟა. ს. შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეჟ ნშ (იხ. ნეზშ) – ყანები ს. ბულეშში, 
ჩოლურის ს.ს., ჟ. ს. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლეჟ სგიმ – მჟავე წყალი (ახალშენი) ს. ახალშენში, 
მდ. აშხაშურის სანაპიროზე, ლექ სგიმის 
ზემოთ. ჩიხარეშის ს.ს., მ. ლ.ნემსაძე, 40 წ., 
1974. 

ლეჟ სგიმლ – მჟავე წყალი (ლუჯი) ს. ლუჯიდან 
მთა უჟალისკენა გზაზე. ჟახუნდერის ს.ს., 
ლნტხ.  

ლეჟ ტყაბ – ყანა (საყდარი) ს. საყდარში, ჭყაბის 
აღმ. ლენტეხის რ-ნი. მ. ა. ბენდელიანი,  
68 წ., 1978. 

ლეჟ ფანაგა – უბანი (ჩოლური) ლშხურის მარცხ. 
მხარეზე. ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს., ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

ლეჟ ღარლ – სათიბები (ჭველფი) ს.  ჭველფის 
ჩრდ. ლამრია-ს მთაში. ჩოლურის ს.ს., 
ლენტეხის რ-ნი. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ლეჟ ცგ – საბალახო (ჭველიერი) მდ. ლაშხურის 
მარცხენა მხარეზე. „ცაგ“ იცის. ცაგ  „ეკალი“. მ. 
ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლეჟ ჭალჲ – ყანები მდინარის მარჯვ. ნაპირის. 
ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს., თ. დ. 
ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

ლეჟ ჭლფ – უბანი (ჩოლ. ს.ს.). ჭელფის აღმ. 
ნაწილი, ლაშხურის მარჯვ. მხარის 
დავაკებაზე. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. 
დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ლეჟნში ცხეკ – ტყე (ბულეში) ს. ბულეშში, 
ფოთლოვანი ტყე, აღმ. ნაწილი. ჩოლურის ს.ს., 
ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლეჟშ შტილ – ყანები (შტვილი). შტვილის აღმ. 
ნაწილი.ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს., თ. დ. 
ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

ლეჟშრე მურყამ – კოშკი (ზ. მურშკელი). ს. ზემო 
მურშკელშია, კარგად შენახული კოშკია 
ქურდიანების საგვარეულოსი. გურამ ალექსან-
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დრეს ძე ქურდიანი, 34 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟშხენ – ყანა (ახალშენი) ს. ახალშენის 
დასახლების აღმ. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლეჟშრ – უბანი (შყალერი). ს. შყალერშია, ერთ-
ერთი უბანი დასახლებისა, ცენტრშია. გურგუ-
ლიანები. გ. ძ. გირგვლიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

ლეჟ – უბანი (ცანა), ს. ცანის ჩრდ. ნაწილი.  
ლეჟ სტილჲ (იხ. ლეჟ სტილჲ) – საძოვარი (მსტ. 

– ირ. მელიქ.). მესტიის რ-ნი. ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლეჟჲ დაბ – ყანა (ბავარი), ჯუდარის დასახლე-
ბაშია, ჩუბე ჭალას ერთ-ერთი სახნავი. ს. 
ბავარი, ხელედის ს.ს., ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 
წ., 1974. 

ლეჟჲ ლატფ – ყანა (ბავარი). ს. ქვედა ბავარშია, 
ლატაფის ზემო მხარე. ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. 
თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., მოსამს., 1974. 

ლეჟჲ მოლ – სახნავი (რცხმელური) ცხენისწყლის 
მარჯვენა მხარეზე. რცხმელური, ლნტხ. რ-ნი, 
ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ლეჟჲ ნაკ – საბალახო (რცხმელური), რცხმელურ-
შია, ლაშხირის მარცხ. ვაკე ადგილია, არა აქვს 
ლექჲ ნაკ. ლნტხ. რ-ნი. ე. ა. ტვილდიანი, 
1976. 

ლეჟჲ სილა – ყანა (ლაღარვაში). ლაშხირის მარცხ. 
სანაპიროს ყანები, სილიანია ს. ლაღარშში. 
ლნტხ. რ-ნი, რცხმელურის ს.ს., გ. ბ. 
ქურასბედიანი, 1976. 

ლეჟჲ ტუბ – ტბა. მთა შიზეა ტბა. ს. ლექვსირი.  
დ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლეჟჲ ტუბ (2) – სათიბი (ყარიში), ტბა (ლექვ-
სირი). მთა ში-შია, დგას ტბა. დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლეჟჲ შკობ – საძოვარი (რცხმელური) 
რცხმელურშია, ლაშხირის მარჯვ. შკობ-ის 
ზემო მხარე. შკობ „დაცემული, ჩავარდნილი 
(?)“. ლნტხ. რ-ნი. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ლეჟჲ ჭალოდ – საძოვარი (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მდ. ლასკადურას მარცხ. მხარეზე. 
ლექჲს ზემოთ. ს. კახურა, ლენტეხის ს.ს., ჯ. 
ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლეჟ ბოგ – ხიდი (ჩაჟაში). ს. ჩაჟაშის ხიდი მდ. 
ენგურზე, სამანქანო. ბილნიდ ბოგის აღმ. 
სათვალავით მეორე. ხისაა. „ზედა ხიდი“. ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეჟ გაყ – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ. 
მხარის დასახლების აღმ., ყანა დლტნის 
დასავლ. ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ გიმლერ – სათიბი (ნაჯვდიერი). ს. ნაჯვ-
დიერშია, სამანქანო გზის ქვემოთ, ვაკე 
ადგილი, მდ. მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
პენს., ს. ნაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტ. 

ლეჟ დაბრ – ყანები. ს. წვირმის ჩრდ. მხარის 
ყანები. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეჟ დაბრ (3) – ყანები, სათიბები (ჟაბეში, 
წვირმი, ლაშთხვერი) ს. ჟაბეშის ქვემო 
დასახლების აღმ., მდ. მულხურას მარცხ. 
მხარეზე. მდ. წანრჷლასა და ტიბერჷლას 
შესაყარის დასავლ. მარცხ. მხარეზე. ჯეირან 
ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ დაბრ (იხ. ლეჟშხან). 
ლეჟ დიმოლშ – ტყე (ჩაჟაში) ს. ჩაჟშის სამხ.-აღმ. 

მდ. ქიშირის მარცხ. მხარეს, არყნარი ტყით. 
პავლე ბითეს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, 
ს. ჩაჟაშის მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეჟ ზაგარი ნაკ – სათიბ-საძოვარი (უშგული). ს. 
უშგულიდან გადასასვლელ ზაგრის აღმ. ვაკე 
ადგილი, ალპ. ზონა. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 
43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჯაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლეჟ ზაგრ – სათიბ-საძოვრები (უშგული). 
გადასასვლ. ზაგრს აღმ. ს. უშგულიდან აღმ. 
გადასასვლელი ს. ყორულდშისკენა. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეჟ ზანïლდშ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. 
ზანჷლდშის ზემო მხარე. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ზურულდ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის 
ჩრდ.-დასავლ. სათიბ ღობრეშის ზემოთ. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეჟ ზურულდ (იხ. ზურულდ – წვირმი). 
ლეჟ თეკრლ – ტყე (ჰადიში). ს. ჰადიშის სამხ.-
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დასავლ. მარცხ. კალთა ჰადიშჷრასი. თეკრა 
არაა. გულადი სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., 
მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეჟ თოთნ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ თეთნშ – სათიბები (მსტ.) აეროპორტის 
აღმ., ეკუთვნის ნაკანებს, ხერგიანებს, 
გოშთელიანებს, რატიანებს, ნიგურიანებს. 
ბაღულდ „ფულურო“. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972 წ. 

ლეჟ ლაბრშ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ., ჰადიშჷრას მარცხ. კალთის შერეული 
ტყე. გულადი სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., 
მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეჟ ლალერ – სათიბი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 
ჩრდ. მთა ტებდიაშში, აღმ. ნაწილი. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჟ ლანჩლ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეჟ ლატფლ – გზა (მაჯვდიერი) ს. მაჯვდიერის 
დასახლების დასავლ. სამანქანო გზით 
დაქანებული, შეჭრილია ფერდობზე და ჩადის 
რიყეში. ნიკოლოზ კონსტატინეს ძე შერვაშიძე, 
61 წ., პენს., ს. ნაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტ. 

ლეჟ ლაღშ – კლდე, სათიბები (ზეგანი) ს. 
ზეგანის სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის 
მარცხენა კალთაზე. საჯიხვე კლდეებია. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ლაშთხერიშ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
სამხ.-დასავლ. ჰადიშჷრას მარცხ. კალთის 
შერეული ტყით – არყნარი, მურყნალი 
(ბალყჩ), თხილნარი, აქა-იქ ზემო მხარეში 
წიწვნარიცაა. გულადი სოფრომის ძე 
ავალიანი, 33 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლეჟ ლახ – საზაფხულო საძოვარი მთა 
ლახშდლდშია, აღმ. მხარეზე. ალპური 
საძოვრებია. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 
65 წ., პენს., მესტია, 1972, IX 

ლეჟ ლახ – საძოვარი, მთა მუბშია, ენგურის 
მარცხენა მხარეზე. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972, IX 

ლეჟ ლახ (2) – საძოვარი (ლახუშდი, ჟაბეში). ს. 
ჟაბეშის სამხ.-დან აღმ.-მდე გადაჭიმული 
ქედი. მთა უღირის ჩრდ.-აღმ. ჰადიშჷრას 
მდინარის მარჯვ. კალთის ქედი. ივანე ბედის 
ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ლახრ – საძოვრები (ლახუშდი) მთა 
ანდრიანშია, აღმ. მხარე, ალპ. ზონაში. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972, IX 

ლეჟ ლენდგლ – საძოვარი (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის სამხ.-დასავლ. მდ. ენგურის მარჯვ. 
სანაპიროს გასწვრივ. მშრალია შედარებით, 
აღმ. მხრიდან მოედინება ლენდგლ 
ტიბრა. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეჟ ლენკშ – საძოვარი (ლაღამი), ლექ ლახ-
შია, იყოფა ორ ნაწილად:  ჟიბე ლენკშ და 
ჩუბე ლენკშ. დ. ს. გვარამიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972, VIII 

ლეჟ ლენჴრა – ყანა (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარჯვენა კალთაზე, 
ლენჴრილშია. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ლეწფარ – ტყე (ზესხო). ს. ზესხოს დასავლ. 
ლეწარლის აღმ. ნაწილი.  

ლეჟ ლეჭმლი – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე, 
სათიბ ლეჭმლის ზემო მხარე. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ლეჭფურ – სათიბი (ვიჩნაში), ს. ვიჩნაშის 
ჩრდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ალპ. ზონა. 
ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., 
მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეჟ ლერაგ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ. 
მდ. ლასილის მარჯვ. მხარეზე, ლასილზე 
პირველი ხიდის მარჯვ. სათიბი. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ლჷბჷრჯლ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ტყე 
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– შერეული. ლექ ლაბჷრჯლის აღმ.-ით. 
კატო მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოს.,  
ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეჟ ლრა – სათიბ-საძოვარი (სოლი) ს. სოლის 
ჩრდ. მთა შიხულდშშია. რ. ა. ხაფთანი,  
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, IX 

ლეჟ ლრე – სათიბი (ღვებრა). ს. ღვებრას აღმ. 
მხრის სათიბები. პატარა სათიბია. რაჟდენ 
გოგის ძე მარგიანი, 101 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ლგნ ნაკ – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
სამხ.-აღმ., დავაკებაა, გასაჩერებელი 
საქონლისა, ლექ ლგნ ნაკს აღმ. არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ლკიშ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
პირდაპირ, ჰადიშჷრას მარცხ. კალთის ტყიანი 
ზონა, ფოთლოვანი. გულადი სოფროს ძე 
ავალიანი, 33 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ლლდღირ – საძოვრები (ნაჯვდიერი) ს. 
ჩვაბიანის სამხ.-დასავლ. ღელე ჯუჰნის 
მარცხ. კალთაზე. ნალგოჰრის სათიბის 
ქვემოთ. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. ნაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ლჰილ – უბანი (ლაჰილი) ს. ლაჰილის აღმ. 
მხარე:  პაკელანები, შარგიანები, კვანჭიანები, 
გურგულიანები. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლეჟ ლბი – საბალახო (მსტ.), კახჷრშია ლექ 
ლბის აღმ. ტურბაზის აღმ. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლეჟ მეზჷრ – კლდე (ზეგანი). ს. ზეგანის სამხ. 
მწვერვალ მეზჷრის აღმ. სანადიროა. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რაიონი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ მჷცხი ნჷცრ – წყარო (წვირმი) ს. წვირმის 
ჩრდ.-აღმ., სათიბი ლეგილის აღმ. ცივი 
წყაროებია. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეჟ ნაკრილ – ყანა (ზეგანი). ს. ზეგანის ლეჟ 
უბნის ყანები, ვაკე ადგილია. დისონ გიორგის 
ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ნაკრ – საძოვრები (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-დასავლ. მულხურას მარცხენა კალთის 
ყოფილი სათიბები, ვაკეა. ნოდარ ნიკოლოზის 
ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ნალყამ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
ჩრდ.-დასავლ., ჰადიშჷრას მარჯვ. კალთაზე. 
ნაკოშკარი არაა. ფერდობია. სოფრო გიორგის 
ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ნენჰარ – საძოვარი (მსტ.) აეროპორტის 
მიდამოებში, აღმ. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
60 წ., 1972 წ. 

ლეჟ ნნჷლ – საძოვარი (მურყმელი). ს. ჩაჟშის 
ჩრდ. მდ. ენგურის მარჯვ. ალპ. ზონა. გორაკია, 
ლექ ნნჷლ-ის აღმ. (იხ. ნნჷლ). ნაპო 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეჟ ნნჷლდ ნაკ – საძოვარი (ჩაჟაში), მდ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე, სათიბ-საძოვარი 
ნშნეშის პიდრაპირ ჩრდ.-ით, ს. ჩაჟაშის ჩრდ.-
აღმ. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლეჟ ჲელჭნი – მყინვარი (ჟაბეში). მდ. 
ტიბერის დასაწყისის ჩრდ.-აღმ. მყინვარი, 
ლექ ჲელჭენის გაგრძელებაა. ტიბერის 
გადასასვლელისკენა გზა გადის. ირიბი 
მოსახვევია. (ყითლოდის მყინვარს ზემოთ – 
1:  100000). ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტ. 

ლეჟ პუშრ – სათიბ-საძოვრები (ლაჰილი). ს. 
ლაჰილშია, პუშარის აღმ. ნაწილი. ზ. ს. 
პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჟ რობ ღრ – ღელე (ზეგანი). ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა კალთის 
მშრალი ტყიანი ღელე. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ სგობლ ნაკრ – სათიბები (იენაში) ნასახლარ 
სგობულში. ვაკე ადგილებია. ლატალის ს.ს., მ. 
ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., 1973. 

ლეჟ სგობლ ტიბრა – ღელე (იენაში), ნასახლარ 
სგობულშია. პატარა წყალია, წყაროცაა. 
ლატალის ს.ს., მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., 1973. 

ლეჟ სგობულ – სათიბები (იენაში), ნასახლარ 
სგობულიშია, არის ნასახლარები, ამჟამად 
გადმოსახლებულან ს. იენაშში. მ. ჯ. კვანჭიანი, 
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62 წ., ლატალის ს.ს., ს. იენაში, 1973. 
ლეჟ სტილჲ – საძოვარი (ლანჩვალი), ლექ 

ლახ-შია. ზამირა დათიკოს ასული მარგიანი, 
18 წ., ს. ლანჩვალი, დ. მესტია, 1972, VIII 

ლეჟ ტშ – სათიბი (ჭველიერი). ს. ჭველიერი, 
ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლეჟ ტიბრა – ღელე ს. ჟამუშის სამხ., მულხურას 
მარცხ. შენაკადი. ნსგ ცხიკის აღმ. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ტიბრა (2) – ღელე (ლახუშდი, ჟამუში). მთა 
ანდჷრინშია, მოედინება წყალი კარვების 
აღმ.-ით. არყნარ-წიწვნარშია. გიორგი ანდრიას 
ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972, IX 

ლეჟ ტიბრ – ხევი (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
დასახლების აღმ. გზის ქვემოთ, ტვიბრას 
მარცხ. ჰადიში, იფარის ს.ს., სოფრო გიორგის 
ძე ავალიანი, 60 წ., 1971. 

ლეჟ ტიბრ – ხევი, ყანა (ჰადიში). ს. ჰადიშის 
დასახლების აღმ. გზის ქვემოთ, ტიბრას 
მარცხ. მხარეზე. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 
60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ უჯერ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი). 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზეა. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 წ. 

ლეჟ ფყ – უბანი (მურყმელი). ს. მურყმელის აღმ. 
უბანი. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეჟ ქორბულდ – საძოვარი (მაცხვარიში). მთა 
აურაშის სამხ. საძოვარ ქორბულდ-ის ერთ-
ერთი მხარე, ლექ-ს ზემოთ. გ. გ. გირ-
გვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჟ ღარლ (იხ. ღარლ – სათიბი – იელი).  
ლეჟ ღნი – ღელე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი). ჭალჲს 

მარცხ. კალთის პატარა ღელე, შერეული ტყით. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

ლეჟ ღებიშ – სათიბ-სახნავი (ზეგანი). ს. ზეგანის 
ლექ უბნის სათიბ-სახნავი, ვაკე ადგილი. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეჟ ყშრა – შენაკადი (იფარი). მდ. ენგურის 
მარცხ. შენაკადი, იფარსა და კალას შორის (იხ. 
1:  100000). ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 

პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ლეჟ შუკ – გზა (ლაღამი). სამარხილო და 

ნაწილობრივ სამანქანო გზა ს. ლაღამის შუაში. 
გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 
1972 წ. VIII 

ლეჟ ცხეკ – ტყე (ჟაბეში). ს. ჟაბეშის აღმ. სგებნე 
თეთნჷლდის დასავლეთის ტყიანი ფერდო-
ბი, შერეულია, უფრო – წიწვნარი. ივანე ბედის 
ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ წულრ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
აღმოსავლ. მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
წყლებიანიცაა და საერთოდ კარგი სათიბი. 
სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., პენს., ს. 
ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ჭყალრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., 
სათიბ ჩირთლის სამხ.-დასავ. სათიბ ჭყალე-
რის აღმ., მდ. წანრჷლას მარცხ. კალთაზე. 
ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ჭლშ – უბანი (ჭოლაში). ს. ჭოლაშის აღმ. 
დასახლებული უბანი. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ჭელიერ – უბანი (ჭველიერი) შედის 
ჭველიერში, ჩოლურის სას. საბჭო. ლშხურის 
მარცხ. მხარეზე. ჭოლ-იერ > ჭელიერ ? ჭოლ –
< წალ ? შდრ. ტალ –> სვან. ტოლ. ს. ჭველიერი, 
ჩოლურის ს.ს., გრიშა ნაწიფაის ძე ზურაბიანი, 
46 წ., საშიკო სერემის ძე მუკბანიანი, 45 წ., 
1976. 

ლეჟ ჭრშ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
აღმ., ჰადიშჷრას მარცხ. კალთის ალპ. ზონა. 
გულადი სოფროს ძე აველიანი, 33 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჟ ჴელედ – გზის ნაწილი (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის 
დასავლ. ღელე ჴრშის მარცხ. მხარეზე. გადის 
სამანქანო გზა. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ჴიშნირი – სათიბი (ჩვაბიანი). ს. ჩვაბიანის 
დასახლ. ქვემოთ, სამანქანო გზის ქვემოთ, მდ. 
მულხურას მარცხენა მხარეზე, სგა ხზხ. 
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟ ჴსგრ – საძოვარ-სათიბი (ზარდლაში). ს. 
ზარდლაშის დასავლ. ვაკე ადგილია. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდ-
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ლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 
ლეჟ ჴნ ლაყრა – საძოვარი (ლანჩვალი) მესტია 

ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, აეროპორტის 
ჩრდ. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., 
კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ლეჟ ჴრლდ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარ-
ლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი,1972, VIII 

ლეჟ ჴიდიშ – ს. ლაჰილშია, ჴიდიშის 
ტერიტორიაზე დასახლების ქვემოთ. – ჩრდ.-
აღმ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი 1973. 

ლეჟ ჴიდშ – სათიბი (კვანჭიანარი, ლაჰილი), ს. 
კვანჭიანარის სამხ. ენგურის მარცხ. ჴიდიშ-
ის სათიბების ერთი ნაწილი. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 
წ., ლატალი, 1973. 

ლეჟ ჯგჷრგ (იხ. ლეჟჴარ ჯგჷრგ).  
ლეჟ ჯიჰრ – მუხნარი (მსტ.), ტყე (ლაღამი, 

ლახუშდი) ლაღამისა და ლანჩვალის ჩრდ. 
მხარე, ფერდობი მუხის ტყით. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ლეჟ ჯიჰრ – ტყე ს. ლაღამის ჩრდ., მუხნარი ტყეა. 
გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 
1972 წ. VIII 

ლეჟ ჯიჰრ – ტყე ს. ლახუშდის ჩრდ.-აღმ., 
შერეული ტყით. მდ. მესტია ჭალს მარცხ. 
კალთაზე. ტანია გიორგის ას. ფირცხელანი, 23 
წ., სტუდენტი, მესტია, 1972. IX 

ლეჟ ჯოდლ – საძოვრები (მაცხვარიში). ლჰლ 
ჭალჲს მარცხ. კალთა, საძოვარ ჯოდალის 
ზემო მხარე. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლეჟ ჰზილშა ლრილრ – საძოვარი (წვირმი) ს. 
წვირმის ჩრდ.-აღმ., წვირმისა და უღირშს 
შორის. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეჟ ითლშ – სათიბი (ლახუშდი) ს. 
ლახუშდშია, მდ. ენგურის მარცხ. მხარეზე, 
ღელე ფუშყვერის მარჯვ. მხარეზე. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1972, IX 

ლეჟ { შ}  ნაკრილ – სათიბი (მურყმელი) ს. 
მურყმელის დასავლ. ≈ 1 კმ.-ზე. ვაკე ადგილია. 
ქვემოს აღმოსავ. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეჟ { შ}  ნენზრ – ტყე (ზესხო) ს. ზესხოს სამხ.-
დასავლ. წიწვნარია.  

ლეჟჲ დაბ – უბანი (წიფლაკაკია). ს. წიფლაკაკიას 

ერთ-ერთი დასახლებული უბანი. ს. წიფლა-
კაკია, ლენტეხის რ-ნი, მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 
წ., 1976. 

ლეჟშ ლარლ – სათიბები (ზესხო), ს. ზესხოს აღმ. 
გაღმა. 

ლეჟშხან – ყანები (ლაშთხვერი) ფუშყვერის 
მარჯვ. მხარეზე. დასახლების აღმ. მხარე. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972, VII 

ლეჟშხენ – ყანა (მესტია). ს. არცხელის 
დასახლების აღმ. მხარის ყანა. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟშხენ (2) – ყანა (ლაღამი, არცხელი) ს. ლაღამის 
დასახლების აღმ. მხარე. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972, VIII 

ლეჟშხნიერ – სახნავი (ჩვაბიანი). ს. ჩვაბიანის აღმ. 
ყანები. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჟშხნ – ყანა ს. იელიში, ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, ჩუბე უბანშია აღმ. მხარეზე. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1972, VII 

ლეჟშხნ (2) – ყანები (ქაშვეთი, იელი) ს. ქაშვეთის 
აღმ. მხარე, ფუშყვერის მარჯვენა მხარეზე. 
მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, 
ს. ქაშვეთი, მესტიის რ-ნი, 1972, X 

ლეჟრი – საძოვარი, კლდე (მსტ. – ირ. მელიქ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი,  
1961 წელი. 

ლერახ – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში, ქვიანია. ჯ. 
გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლერახ (3) – სათიბი (მახაში), ს. მახაშის მთის 
სათიბი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლერახ / /  ჭოხულდა ლარე – სახნავი, 
საცხოვრებელი. ს. წიფლაკაკიაშია, ქვიანი 
ადგილი. რახ ჩამონაშალი კლდის ლოდი. 
ჭოხო/ ულდ (საკ. სახ.). მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 
წ., 1978. 

ლერახა – საძოვარი (ლემზაგორი) ს. ლემზაგორის 
საზაფხ. მთაში. კლდიანია, საზიაროა 
ხერიასთან.  

ლერახ ღელა (იხ. ჯოჯოხეთი ღელა) – ღელე 
(წიფლაკაკია) ს. წიფლაკაკიაში, მოედინება 
საძოვარ ლერახაზე. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 
1976. 

ლერეხა – ტყე ს. ბეჩოსა და ს. ქართვანს შორის, 
სამანქანო გზის ქვემოთ, ქედი ლაფლშ 
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ზაგრის გაგრძელება. ტყიანია, უფრო 
მუხნარი და ქვიან-კლდიანი (ლერეხა, ლეგრე 
ლი, კოჯ ხეხრენი). გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ლერეხა (2) – ქვიანი ადგილი (ჭუბერი), გზა 
(ქართვანი) მდ. გშხარარის დასაწყისი. 
მარცხენა მხარეზე, ქვიანია. გორვებიანი, 
ფერდობია, მის თავზეა. საძოვარ ჰინგრილს 
ქვემოთ. ლერეხა „ქვიანი“, ლეჩხტერ რეცხ 
„ლეხჩტერ, ლბჩ დგი“. ბაჯა ებედუყის ას. 
ანსიანი, პენსიონერი, ს. ჩუბე მრღი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ლერიყაა – სახნავი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის 
დასავლ. რიყეს მხარე. 

ლერმელ – საძოვარი (სასაში), ს. სასაშის საზაფხუ-
ლო მთა, კარვებიცაა. 

ლეროყნლ – საძოვრები (წიფლაკაკია) ს. 
წიფლაკაკიაში, ჩამონაშალი ქვებით. რიყიანი? 
მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ლერსგან ლსიპ – გზა (ლამხერი) ს. ლამხერის 
აღმ., ტიბრშ ლიცის მარცხ. კალთაზე 
გორაკია (ზეგულდ), გადის გზა, საიდანაც ჩანს 
ეკლესია და მიმავალი მარჯვნისაკენ 
ბრუნდება ლოცვით. მახამეთ პეტრეს ძე 
დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტრომბერი. 

ლერსგნ ლსიპ – გზა (ბოგრეში) ს. იფარიდან 
კალისკენა გზაზე, ენგურის მარჯვ. მხარეზე. 
კვირიკე ჩანს იქიდან, მიმავალი მარჯვნისაკენ 
ბრუნდება ლოცვით. ჯვ > ძგვ > სგვ. სოლომონ 
ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., პენს., თს. ბოგრეში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლერსკან ლასპა – გზა (ჩოლ. ს.ს.) მთისკენა 
გზაზე, საკულტოსნაირი, დასასვენებელი. 
პირჯვარს გადაიწერ და გზას გააგრძელებ. ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლერსკან ლსპ – ყანა (მელურა), ს. მელურაშია, 
საიდანაც ჩანს ეკლესიები ლამარია და 
მაცხვარი. იქ მიმსვლელი, ჩანს პირჯვარს 
გადაიწერდა და მარჯვნივ შემობრუნებით, 
გზას გააგრძელებდა. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., 
პედაგოგი, 1974. 

ლერსკან ლსიპ – გზა (ლასკადარი) ს. 
ლასკადარსა და მელურას შორის. ყველა 
ეკლესია ჩანს და სალოცავი იყო. ბ. დ. გუგავა, 
24 წ., 1974. 

ლერხა – ტყე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ. 

ნსგ ლელდგლის ზემოთ. ვერხვნარი არაა, 
რცხილნარია უფრო. ფერდობია. იასონ 
მურზას ძე კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლერხანდა – ტყე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ, 
ლემშკიდნის  დასავლ. ვერხვნარი 
ნაკლებადაა, წვრილფოთლოვანი ტყეა. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
IX. 

ლერხენდა – წიფლნარი (ცალერი), ს; . ცალერის 
ჩრდ. ტყე წიფლისა, იშვიათია ვერხვი. ჩვენს 
მახსოვრობაში ვერხვნარი არ იყოო. ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარმიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლერნგ – სათიბი (ქართვანი), ს. ქართვანიშია, მდ. 
ენ: გურის მარჯვენა მხარეზე. ვაკეა, შედის 
სათიბ ბენიერში, ბევრია პანტა მსხლები. ადრე 
ნამოსახლარი ყოფილა, ნაეკლესიარიცაა. 
შესაძლებელია, არაყს ხდიდნენ იმ ადგილას. 
„რნგ“ თბილ თაფლიან წყალში შერეული 
არაყი – „სარანგე“. პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. IX. 

ლესამდ – ტყე (მსტ. – ირ. მელიქიშვილი)  
ლესგ – საძოვარი მთაში (ნაკი), მდ. ნაკრის მარჯვ. 

კალთაზე, მთა გირგდრის ფერდობია, 
შდალეარის ძირში. ვასილ ბერნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი,  მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ლესგ (2) – სათიბი (დავბერი). ს. დავბერის ჩრდ.-
აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთის სათიბი. 
ლესგ „გვერდი“, შდრ. ძგა „კიდე“, ჯვ? (მარჯვ. 
– მარძგვ. ლესგვ.). ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ. ს. დავბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლესგზაგრ – ტყე (ნაკი). მდ. ნაკრას მარცხ. 
კალთის წიწვნარ-ფოთლოვანი ტყე, ტყე 
მურჰიშის აღმ. ვასილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 
57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლესგი ლარა (იხ. ლესგი ლარე) 
ლესგი ლარე – სათიბი (ჰებუდი) მდ. სოლედრას 

მარჯვ., სათიბ ტირხრის აღმ. სოფლის აღმ. 
ფერდობია. სათიბ მაჯდას პირდაპირ. ლესგი 
ლარე (ფერდობი, გვერდი). გიორგი 
ბესრაიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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ლესგილდ – ყანის ნარჩენი (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის 
სამხ.-დასავლ. დასახლებისა. ადრე ყანა 
ყოფილა, ფერდობი, ლესგ. ლს, მარე ქოხხანე 
ჭალდ ი ქდძგიბ. ამჟამად დარჩენილია 
ცოტაოდენი. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 
წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლესგილდშ – სათიბი (ლახირი) ს. ლახირის აღმ., 
მდ. რშის მარჯვ. სანაპიროზე. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლესგმუნი – სათიბი (ლემსია), ლემსია-კაერის 
საზაფხ. მთაშია. გადმოცემით:  მჟავე წყალი 
მოედინებოდაო (სგიმ ამჟამად არაა). შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლესგმნი ნაკ – სათიბები (კაერი) ს. კაერისა და ს. 
ლემსიის საზაფხ. საძ. მთაში. დ. გ. მერლანი,  
წ., ლენჯერი, 1973. 

ლესემა – სოფელი, ბელყეჩშ. ხელედის სას. საბჭ.-
ში შემავალი ერთ-ერთი სოფელი, მდ. 
ხელედულას მარცხ. მხარეზე, სანაპიროს 
გასწვრივ და ზემოთაც. თხმელნარია. მიხეილ 
(მიშა) ნიკოს ძე ბენდელიანი, 49 წ., მოსამსახ., 
ს. ლესემა, 1974. 

ლესემილ – ყანა (ფაყი), ლესხანშია, დავაკებაა. ჯ. ა. 
ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

ლესემილი ლარე – სათიბი (ფაყი), ლესხანშია, ყანა 
ლესემოლთან, ჭაობიანია. ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 
26 წ., 1974. 

ლესემ-ლეფირ – საძოვრები, სათიბები 
(დურაშში) ს. დურაშში. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ლესემოლ – ახო, ს. ლესემაშია, მდ. ელედრას 
მარცხ. არდაშა სასოს ძე გაზდელიანი, 36 წ., 
მოსამსახ., ს. ლესემა, ხელედის ს.ს., მირა 
რაჟდენის ძე გაზდელიანი, 32 წ., მოსამსახ. 
ლესემა, 1974. 

ლესემოლ (2) – წყარო (ფაყი), ახო (ლესემა), ს. 
ლედარეშშია, ჩრდ.-აღმ. დასახლებისა.  
გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ლესემოლლ – ყანები (ფაყი) ს. ლეხვდარეშის აღმ. 
გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ლესიდინ – სათიბი (ლეშუკვი), მთა ტებდიაშშია, 
სიდიანელების ყოფილი მთის სათიბი. შალვა 
გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლესკარ – კლდე (მუწვდი) ს. მუწვდის ჩრდ.-
დასავლ. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლესკილდ – საძოვარი (ტვიბი), ს. ტვიბშია. ლესკ 

გვერდი. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
ლესკრნდუ – კლდე (სპარდიში). ავთანდილ 

ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლესლა – სათიბი (იფხი) მთა ტებდიაშის 
მიდამოებში, დამრეცი რელიეფით. კ. შ. 
გვიჩიანი, 66 წ., ლატალი, 1973. 

ლესმოლ – სანერგე (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, საძოვარ მბე ფელტს დასავლ. 
ზაგრჟი შალ ლი. სატყეომ ფიჭვი დარგო, 
ადრე საძოვარი იყოო. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლესმ (იხ. ლესმშ ლარილ) 
ლესმშ ლარილ – საძოვარი  (ლახამულა) ენგურის 

მარცხ. კალთაზე, ჩბე შკედში, სანერგე 
ლესმოლის ქვემოთ. აქაც ფიჭვია დარგული 
სატყეოს მიერ. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლესმშ ღრ – ღელე (ლახამულა), ენგურის მარცხ. 
პატარა შენაკადი, ჩვბე შკედშია, წყალი 
წისქვილისთვის საკმარისია. სანერგე 
ლესმოლსა და მლბე ფელტს (საძ.) შორის 
მოედინება. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლესორტ – ყანა (გულიდა), ს. გულიდაშია. მ. ლ. 
ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ლესოტანა – კლდე (ცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
1939 წ. 

ლესოტარა – ტყე (მაზაში) ს. მაზაშის ჩრდ.-
დასავლ. წიფლნარ-ნაძვნარი. სოტარ სვეტები, 
სეტ სვეტი. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 
1976. 

ლესსხერ – ტყე (ჭერი) ს. ჭერის პირდაპირ, მდ. 
ენგურის მარცხენა მხარე, კლდეებსა და 
ენგურს შორის მდებარე კალთა. ბლომადაა 
ზესხრა. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლესტაფ – საძოვარი (ლაღამი), მთა ლექ 
ლახვშია, მესტია ჭალს მარჯვ. მხარეზე. დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. 
VIII. 

ლესტაფნ – გზა (ბაიარი), ს. ბაიარშია, ფერდობზე 
გადის. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ლესტნიშ – ჩაძოვარი (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხლდშის ჩრდ.-ით, სახნავ-სათიბ ნაკშის 
ჩრდ. მხარე. ქურა დგი ლი. თხილნარიანია 
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მხოლოდ. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ლესქლნი – სათიბი (წვირმი),მდებარეობს ტყეში 
ტაფობ ადგილას. შეიძლება კავშირი  ჰქონდეს 
სიტყვა „ლესგ“-თან, რაც გვერდს ნიშნავს. 
ეკუთვნის სოფ. წვირმის ტერიტორიას. 
ჩაიწერა თსუ სტუდენტმა ასლან კორძაიამ. 
ჩაწერილია 1965 წლის 12 აგვისტოს. 

ლესყა – სათიბ-საძოვრები (დურაში) ს. დურაშში, 
იყოფა ჟიბე და ჩუბე-დ. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ლესხან – უბანი (ფაყი), ფაყის ს.ს.-ში შემავალი 
ერთ-ერთი დასახლებული უბანი. ჯულიეტა 
ალექსანდრეს ას. ჩანქსელიანი, 26 წ., მოსამსახ., 
ს. ლესხანი (ფაყი), ხელედის ს.ს., 1974. 

ლესხოზიშ ცხეკ – ტყე (ყარი),  პეტრეშ დაბრ 
(პეტრე ვიბლიანი), ს. ყრის დასავლეთით, 
დასახლების ზემოთ. ადრე ყოფილა ყანები 
პეტრე ვიბლიანისა. ამჟამად გატყიურებულია. 
უფრო წიწვნარით. ლესხოზიშ ცხეკ. ანდრია 
ბიმურზას ძე აფრასიძე, ტყის მცველი, 61 წ., ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

ლესხნ (იხ. ლესხან) – უბანი (ფაყი), ს. ფაყის 
დასახლებული უბანი, ჩანქსელიანები 
ცხოვრობენ. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ლესხნი შუკ – გზა (ფაყი) ლესხანის 
დასახლებაში, სამანქანო გზა. ჯ. ა. 
ჩანქსელიანი, 26 წ., ხელედის ს.ს., 1974. 

ლესლნი – უბანი (ზეგანი) ს. ზეგანში, კრშის 
საპირისპიროდ, სამანქანო გზის მარცხ. 
მხარეზე, ვაკე ადგილი. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ., მოსამსახ., ს. ზეგანი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლესფელ – საძოვარი (ღეშდერი) მდ. ღეშდრლას 
მარცხ.. კალთაზე, ყანა ნდის აკრავს სამხ.-
დან. სასოფლო საძოვარია. ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლესფელ დაბ – საძოვარი (კაცხი), დასახლ. კცხ-
ის ჩრდ.-დასავლ. სოფლის საძოვარია. შალვა 
ფილოვანის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი.  

ლესფელ ლეჟარა – ტყე (ლემსია), ქმე ლახვ-
შია, ჭარბობს არყნარი ტყე. შადურ ადილარის 
ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლეტლფი  – საბალახო, სადგომი (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. გალდ ტიბის 
მარჯვ. მხარეზე, საქონლის სადგომია, ჩანს 

ტელფი. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლეტლფი (2) – სათიბი (ლეკოსანდი), ს. 
ლეკოსანდის საზაფხულო მთა, ლატაფის 
ზემო მხარე, ტელფი ჩანს. 

ლეტლფი ნაკ – სათიბი(ჰადიში), ს. ჰადიშის ჩრდ. 
ტერასაა, დასახლების ჩრდ.-ით. ტელფი გარ 
ლი. კუმში ნარდ ლი ი ტელფი გარ ანღრი. 
მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ., 
დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეტლფი ნაკ – სათიბ-საძოვარი (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. ვაკე ადგილიცაა და ფერდობებიც. 
ტელფი ხაგ ყველგან, სადაც დავაკებაა. 
გიორგი ასლანბეგის ძე გულბანი, 54 წ., კოლმ., 
იფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ოქტომბერი. 

ლეტბერა – ტყე (სასაში) ს. სასაშში, დაბალი 
ადგილია. ტბა არაა.  

ლეურბილ – ტყე, სათიბი (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ. მთა შიხულდშშია. ცხეკრ-ის 
გვერდითაა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ლეურგა (იხ. ეჩხნ-ტაფ) 
ლეურგილ – სათიბები (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ. 

ლასილის მდინარის მარჯვ. კალთის 
სათიბები, იყოფა ლეჟ და ლექ ლეურაგ-ად. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეფას – ყანა (ყარიში), ს. ყარიშშია, ცენტრში. კარგი 
ყანა არის. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლეფკან – საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ლეფკანი ნაკ – ტყე, საძოვრები(მახაში), ს. მახაშშია. 
რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლეფკნრი – სათიბი (წვირმი), ს. წვირმიდან სამხ.-
დასავლ. ჩობნის უბანში. მშრალი ადგილი. 
შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეფლინი ცხეკ (იხ. ლეფლინი ცხეკ) – ტყე 
(მესტია), კახურშია, ტურბაზის აღმ. სარგებ-
ლობდა წმ. გიორგის სახელ. ეკლესიის 
მომვლელი ფალიანების საგვარეულო. 
მალთეთ (თემი?). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
64 წ., მესტია, 1972. 
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ლეფოშტელი – სათიბ-საძოვარი (კახურა) ლასკა-
დურას აუზში, მთა სყელდერში, ფოშტელი. ჯ. 
ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლეფოშტელი ღელა – ღელე (კახურა) ლასკა-
დურას აუზში, მთა სყელდერშია. საძოვარ 
ლეფოშტელში. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., 1974. 

ლეფრუსა – საძოვარი (სოლი) ს. სოლის ზემოთ, 
სამანქანო გზის ზემოთ. იყო ფიჭვნარი და 
ამჟამად განადგურებულია. ტიტველა 
ფერდობია ამჟამად. ღელე მლდშში. ფურის 
„წიწვი“. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ლეფრუსლა (2) – ფიჭვნარი (ლახუშდი), ს. 
ლახუშდის ჩრდ.-აღმ. სოჭნარი ტყეა. ფურის 
„მოზარდი ფიჭვი, წიწვი“ (შდრ. ფინზ-რ ბქვ.). 
რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., 
დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 

ლეფრუსლა (იხ. ქრელ – შყალერი) 
ლეფსან – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალს 

მარცხ. კალთაზე, ქაშვეთისაა. ვახტანგ გრამი-
ტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის  ს.ს., 1972. 

ლეფსუყრე დგი – საცხოვრებელი (გურიში) ს. 
ფაფალ სგურიშსა და მდ. თეთნაშერას შორის 
ადგილი. ვაკე ადგილია, სამანქანო გზის 
ზემოთ. ქვემოთ ფერმაა შენობებით. ლეფსუყ 
ჯაჭვლიანის (ოჯახის უფროსის) კუთვნ. 
მამული (ცოცხალი არაა). თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11. 9. 1970 წ. 

ლეფსუყრ (იხ. ლეფსუყრე დგი) 
ლეფსირ – ყანები (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 

დასახლ. დასავლ. დაფერდებული რელიეფით. 
შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ლეფური – საძოვარი მთა (ლეზგარა), წრნი ქურას 
თავზე, ს. ცხუმარს სამხ., საზაფხულო საძო-
ვარი მთაა. ერთი კარავი დგას. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, 
ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ლეფქრ – საძოვარი (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
ჩრდ.-აღმ., ტიბის მარცხ. მხარეზე. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლეფყშ – ტყე (ხალდე) ს. ალდეს სამხ.-დასავლ., 
ს. ლალხორის ჩრდ. საზღვარი ალდესა და 

ლალხორისა. ალდე ჭალას  მარცხ. კალთაზე. 
ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. 
ხალდე, მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლეფშტალ – სათიბი (მამი) მამის მთაში, 
ფოშტელი ჩანს. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ლეფშტალარ – შესასვენებელი ადგილი (ჭველფი) 
ს. ჭველფიდან მთისკენა გზაზე. დ. ნ. 
ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ლეფშდელე – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სახმ.-
აღმ., ლეჟ ლახშია, ჩანს ფოშდელი. ივანე 
ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლეფხნ ჯაჭრ – გზა (ჩვაბიანი). ს. ჩვაბიანიდან 
მულხურასაკენ მიმავალ გზაზეა, სათიბ 
იშნიისთან, ბაპ ბოგის მარცხ. კალთა. გზა 
სამარხილოა. ვიწრო გზა იყო, ჯგრგ ჩუქან 
კმ ერ ხარ ეჩას ხჟხა. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლეფგ – სამარხილო გზა (ლანჩვალი) აერო-
პორტის ჩრდ.-აღმ., მესტია ჭალს მარცხ. 
მხარეზე. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 
წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ლეფგ შუკ – გზა (მესტია) აეროპორტის ჩრდ.-
აღმ. ოღრო-ჩოღრო ადგილია. ლფგე „ოღრო-
ჩოღრო“ (?). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია, 1972. 

ლეფლინი ცხეკ – ტყე მესტია-ჭალს მარჯვ., 
აეროპორტის მხარეზე. თეთნში ცხეკრ-შია. 
ფალიანების საგვარეულოს ყოფილი ტყე. 
მოლრი < მოლრი. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 

ლექართა – სათიბები (ლენტეხი) დ. ლენტეხის 
დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ, ხელედულას 
მარცხ. მხარეზე. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 
1974. 

ლექერრ – წისქვილების სადგომი და მიდამოები 
(ზ. ვედი), ს. ჟბე ვედშია, სამხ.-დასავლ. 
ლექერრიშ ლიცთან. დგას რამდენიმე მოძვე-
ლებული  წისქვილი. მიხეილ ქერექის ძე 
ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლექვერიშ ლიც (იხ. ლაკლმხი ლიც) 
ლექვერრიშ ჭალ (იხ. ლექვერრ – ნაკ. ს.ს.) 
ლექვრრ (იხ. ჟიბე ვედიშ ლექვრრ) 
ლექვ ლაღულდრ (იხ. ლაღულდრ) 
ლექვ ღარლ (იხ. ღარლ – სათ.  იელი) 
ლექვ ჯგრგ (იხ. ჭლაში ჯგრგ) 
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ლექმეთ – უბანი (ფაყი), ს. ფაყის ერთ-ერთი 
დასახლ. პუნქტი, ცხოვრობენ მხოლოდ ჩანქსე-
ლიანები. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლექორლ – ღელე (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 
ჩრდ. ტიბშია. ლექერრის ტერიტორიაა. 
ვალია-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლექრსდეშ – ყანა (ღვებრა) ს. ღვებრას დასახ-
ლების სამხ.-დასავლ. ვაკე ადგილია, საყდარი 
არაა ახლოს. ალექსანდრე მახარობლის ძე 
მარგიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

 ლექრსდეშირ (იხ. ლექრსდეშ) 
ლექსურალე დაბრ – ყანები (ნანარი), ს. ნანარშია, 

ყოფილი ლენტეხის (ლექსურას) ყანები. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ლექუნდარე – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 34 წ., 
ლახამულა ს.ს., 1973. 

ლექრთლი ღრ – საძოვარი (წვირმი) ს. წვირმის 
ჩრდ.-დასავლ., მშრალი ღარია, გგბრის ტყის 
ქვემოთ. ადრე სახნავი ყოფილა, გიგო 
ყიფიანის ყოფილა. რობინზონ იესეს ძე 
ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექრლ – საძოვრები (ღვებრა) ს. ღვებრას 
დასავლ., მულხურას მარჯვ. კალთაზე. ვაკეა, 
იდგა ლექრლ – წისქვილები. მოედინება 
წყალი მდ. მულხურადან – ლლნ (რუ). 
არსენა ზურაბის ძე წიფიანი, 75 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექრლ – წისქვილის მიდამოს სათიბები 
(მურშკელი) ს. მურშკელის დასახლ. ჩრდ.-
დასავლ. გალდ ტიბის მარცხ. კალთაზეა 
წისქვილი და არის სათიბები. ისლამ  გოჯის ძე 
გულბანი, 13 წ. მოსწ., მ ულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექრლ (3) – სათიბი (იელი, მურყმელი), 
ენგურის მარცხ. კალთაზეა, აცის უბნისაა. 
იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., 1972. VII. 

ლექრლ – სათიბი, ტყე (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის დასავლ. მიედინება ღელე – 
ტიბ, არის ლექერ. ნოდარ შამშის ძე 
გაბლიანი, 38 წ., კოლმ., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექშტი ზაგრ – საძოვარი (ჭველიერი), ს. 
ჭველიერის საზაფხ. მთა. ზეგანია. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლექ { }  შხენ  – ყანები (ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში, ესაზღვრება დასავლ. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ.,  ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლექაშხან – ყანა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ლექერ ღეშგმრ – სახნავი (ქვ. კალაში) სოფლის 

სამხ.-დასავლ. სათიბ დადშირის ჩრდ. 
წისქვილის უკანა მდებარე სათიბები. 
„წისქვილს უკანანი“. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს.,  
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლექერრ – საცხოვრისი ნაკრას მარჯვ. მხარეზე, 
ღელე ლექერრისა და ნაკრის 
შესართავთათნ. ცხოვრობს 1 ოჯახი ვიბლიანი 
მიხეილისა. არის სათიბ-სახნავები. არსენა 
სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლექერრ – ტყე, საძოვარი მდ. ნის მარჯვ. 
კალთაზე, სათიბ ნოქშელარას ჩრდ. არის 
წისქვილიც. გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 
50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს. მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლექერრ – წისვქილი. მდნ. ჭუბრულას მარცხ. 
მხარეზე რიყეში დგას ერთი წისქვილი. 
ამჟამად ისიც მოუხმარებელია. „წისქვილები“. 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. 
ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ლექერრ – წისქვილი და მისი მიდამოები 
(ლამხერი) სოფლის დასავლ. ლექერშ 
ლიცთან, საძოვრებიცაა და სოფლის 
წისქვილიც. მახამეთ გურმაჩის ძე 
დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ლექერრ – წისქვილსადგომები , მდ. 
მარღლაზეა წისქვილები, სადაც სალაზ 
მარღისა და ორო მარღისკენა გზა გადის. 
ჟიბე მრღის შუა. იცის მდინარემ თევზი 
კალმახი. ვახტანგ ალექსანდრეს ძე ანსიანი, 26 
წ., მოსამსახურე, ს. ჟიბე მრღი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ლექერრ (6) – ღელე, უბანი (ნაკ. ს.ს .), 
ნაწისქვილარი (ქედანი, ჭუბ. ს .ს.), საბალახო 
(ლამხერი), საძოვარი, ტყე (ზაგარი) ნაკრას 
მარჯვ. შენაკადი, მოედინება მთა შდალე-
რიდან, უერთდება ნაკრას ს. ლექერასთან. 
არსენა სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლექერრიშ ტიბ – ხევი (ქვ. ლუჰა) ს. ჩ. ლჰას 
აღმ., მოედინება ს. ფარის ჩამოყოლებით მდ. 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

281 

ენგურის მარჯვ. შენაკადი. დგას წისქვილები, 
უწოდებენ ფრიშ ჭალსაც (ზედა ნაწილში), 
საზღვარია ჩვ. და ჟაბე ლჰასი. სილევან 
იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლექრიშ ლესგ – ტყე (ლუხი) მდ. ორმელეთის 
მარცხენა მხარე, სკრშ გორგის მარჯვენა 
ფერდი, წიწვნარი ადგილია. დგას ს. ტობარისა 
და ლეხის საერთო წისქვილი. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ. 

ლექრიშ ნგემ ზენ – საძოვარი (ყაზაყი) ს. ყაზაყის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ყაზყიშ ტიბის მარცხენა 
მხარე, რიყეა, საძოვარი, დავაკებულივითაა. 
ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.10.70 წ. 

ლექრიშ ფაფლდ – საძოვარი (ხევრა), ერაშია, 
ელლრას მარცხ. მხარეზე, გორაკია, მის 
ქვემოთ წისქვილია. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლექრრ (2) – ტყე, საბალახო (დაკარი) – იხ. ჟიბე 
ვედიშ ლექრრ. ლაღრალშ ტიბისა და 
ენგურის შესართავთან არის რამდენიმე 
წისქვილი. იმ  არე-მარეს ლექრრს 
უწოდებენ. განაპირაზე ტყეშია. ვალერიან 
სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ლექსირ – უბანი (ლენტეხი), ლენტეხის რ-ნის 
ერთ-ერთი სოფელი, მდებარეობს მდ. 
ჩოლშურას მარჯვენა მხარეზე. კლარა 
ექვთიმეს ას. ფურელიანი, 34 წ., პედაგოგი, ს. 
ლექსურა, ლენტეხის რ-ნი, 1974. 

ლექსირა ღელა – ღელე (ლექვსირი) დ. ლენტეხის 
თავში, დასახლება ლექვსირთან.  
ე გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ლექსირი ტიბრა (იხ. ტიბრა – ლექვსირი) 
ლექსირი ჭალ – ყანები (ლექვსირი). დაბა 

ლენტეხსა და მდ. ჩოლშურას შორის მდებარე 
ყოფილი ყანები. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლექსურლე ლაჯოგ – საძოვარი მთა (ყვედრეში), 
ლენტეხის სადაბო საბჭოს საზაფხ. საძ. მთა. 
ფერმებიცაა და კერძოც. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 
30 წ., 1974. 

ლექფლი – ყანა (წვირმი), ს. წვირმიშია, 
ჩობანშია, ფართობი დიდი აქვს. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექშარლ – სათიბ-საძოვარი (მლხ. ს.ს.) მთა 
ლგზალირის ზემო მხარე, კლდის ძირში, 
ქვანაყარებია, ხრეშივითაა. მადონა ადიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექშერ – სახნავ-სათიბი (ზ. სგურიში), ს. ჟბე 
სგურიშშია, მდ. ჭუბრულას მარჯვ.. ოჯახის 
უფროსის ლემინ გადრანის კუთვნილი სახნავ–
სათიბები. ვაკე ადგილია, ქვიშიანი, მშენებ-
ლობისათვის იქ იღებენ ქვიშას. არის სახნავიც 
და სათიბიც. ნინო ბიმურზას ას. აფრასიძე-
გადრანი, 70 წ., პენსიონერი, ს. ჟბე სგურიშ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ. 

ლექშერა – საძოვარი (ფარ. ს.ს.) ტყე ნენჩას აღმ. 
მხარე, მოედინება ლექშერშ ლიც. ბლომადაა 
ბელყეჩ. კენჭნარი ადგილია და იცის 
ღვარცოფი. იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლექშერა – საძოვარი ტყე (ზაგარი) მდ. ნის 
მარცხ. კალთაზე, ტყე კეკეშ ნამოლის აღმ., 
ლექშერი ლი, წისქვილიცაა. ნი ანღრი 
ამელექა. ნინა პავლეს ას. მიქიანი, 29 წ., 
მოსამს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლექშერა (3) – საძოვარი (ღეშდერი, ფარი), 
საძოვარი, ტყე (ზაგარი) მდ. ღეშდრლას 
მარცხ. კალთაზე, საძოვარ მუნჭყრის ჩრდ.-
აღმ.-ის ფერდობი. მცოცავი ადგილია, 
ქვიშანარევი. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 
58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ლექშერილ – ყანა (ქედანი – ჭუბ. ს.ს.), ქედანშია, 
მდ. მარცხენა მხარეზე, ქვიშიანია, მდინარის 
ჭალა. ხილნარიცაა. ქიშე „ქვიშა“. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ლექშერშ ლიც – ღელე (ფარ. ს.ს.), მდ. ნის 
მარჯვ. შენაკადი, მოედინება საძოვ. 
ლექშერაზე. ზაფხულობით ყოველთვის იცის 
ღვარი. მოცულობით პატარაა.  იასონ გიორგის 
ძე ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლექ ახლშენ – უბანი (ახალშენი) ს. ახალშენის 
დასავლ. მხარე, ლატაფილის დასავლ.  
მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლექ ლაბრ – სათიბი (მახაში), ს. მახაშშია, 
ლაბერის ერთი (ქვემო) ნაწილი. რ. მ. ჭელიძე, 
1976. 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  282 

ლექ ლაღულდ – საძოვარი (ბულეში) ს. 
ბულეშში. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლექ ლაღულდა ცხეკარ – ტყე (ბულეში) ს. 
ბულეშში, ფოთლოვანი. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 
წ., 1978. 

ლექ ლაშთხორილ – საძოვარი (სასაში). მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ., 1974. 

ლექ ლეგანლ – საძოვრები (ლუჯი) ს. ლუჯის 
მთა გორვაშში, წიფლნარი.  

ლექ ლჯი – ბაღი, ხილნარი (სასაში) ს. სასაშში, 
ლუჯის სოფლის ტერიტორიაზეა.  

ლექ მმ – უბანი (მამი), ს. მამის სამხ.-დას. 
ნაწილი. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ლექ ნაკარ – საცხოვრისი (მელეში), ს. მელეშია, 
ადრე სახნავები იყო. ვაკე ადგილი. 

ლექ ნაჟა – სათიბ-საძოვარი (შკედი) ს. შკედში, 
იხ. ლეჟ ნაჟა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლექ პინო – სახნავები (ქვ. ფანაგა) ლექვ 
ფანაგაში, პინოს ქვემო ნაწილი. ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

ლექ სგიმლ – მჟავე წყალი (ლუჯი) ს. 
ლუჯიდან მთა უჟალისკენა გზაზე.  

ლექ ტყაბ  – ყანა (საყდარი) ს. საყდარში, ტყაბის 
ქვემო ნაწილი. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ლექ ქალდაშ  – საძოვარი (ჩიხარეში) ს. 
ჩიხარეშის აღმ. მთაში, ღელეცაა, ტყეც.  

ლექ ჭლფ – უბანი (ჭველფი), ჭველფის ქვედა 
მხარე. დ. ნ. ზურაბიანი, 67 წ., 1978. 

ლექშარ  – უბანი (ჭველიერი), მუკბანიანების 
საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო ქვედა 
ჭველიერში. შ. კ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

ლექშხენ  –  ყანა (საყდარი) ს. საყდარში. მ. ა. 
ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ლექშხენ (2) – ყანა (ბულეში), ს. ბულეშის 
ქვემოთ. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ლექშხენი დაბ (იხ. ლექშხენ – საყდარი) 
ლექშრ  – უბანი (შყალერი), ს. შყალერის 

დასაწყისი დასახლება, გურგულიანები არიან. 
გ.  ძ. გირგვლიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლექ ჭელიერ – უბანი (ჭველიერი), ს. 
ჭველიერის ერთ-ერთი უბანი, ცხოვრობენ 
ლიპარტელიანები და მუკბანიანები. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ლექ – უბანი (ცანა), ს. ცანის სამხ. ნაწილი. 
ლამარა კოსტას ას. ქოჩქიანი, 24 წ., დიასახ-
ლისი, თამარ კოსტას ას. ქოჩქიანი, 40 წ. 
პედაგოგი. 

ლექშხენრ – საძოვრები (ფაყი), ს. ლეხვდარეშის 

სამხ.-აღმ. ყოფილი ყანები. გ. გ. გაზდელიანი, 
28 წ., 1974. 

ლექ ლატფ – ყანა (ქვ. ბავარი) ს. ქვედა 
ბავარში, ლატაფის დასაწყისი. თ. ი. აფაქიძე,  
54 წ.წ მოსამსახ., ჩვიბე ბავარი, 1974. 

ლექ მოლ – სახნავი (წიფლაკაკია) ს. წიფლა-
კაკიაში, ნაახოვარია. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 
წ., 1976. 

ლექ ნალაზიგრ – ღელე (ბავარი), ჯუდარშია, 
მოზრდილი ღელეა, იცის ადიდება ძალიან 
მაგრად. ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

ლექ სილა – ყანა (ლაღარვაში), ს. ლაღარვაშშია, 
მდ. ლაშხირის მარცხ. სანაპიროს სილიანი 
ყანები. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ლექ ტუბ (2) – ტბა, სათიბი (ლექვსირი, 
ყარიში) შის ქედზეა. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 
დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლექ შკობ – საძოვარი (რცხმელური), 
რცხმელურშია, ლაშხირის მარჯვ. შკობ-ის 
ქვემო ნაწილი. შკობ „დაცემული, დაბლობი“. 
ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ლექ ჭალოდ – საძოვარი (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, ლასკადურას მარცხ. მხარეზე. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლექ გაყ – სათიბი(ჟაბეში), ს. ჟაბეშშია, აღმ. 
უბანი, დასახლებებს შორის მდებარე სათიბი. 
ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექ დაბრ  – ტყე და საძოვარი (ქაშვეთ-
ლაშთხვერი), ენგურის ხეობის მარცხ. კალთაზეა 
ტყიანი საძოვარი, საძოვარ ყვბას ქვემოთ. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ.,  
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლექ დაბრ (2) – ყანები (ლაშთხვერი) 
დასახლების სამხ.-დასავლ. ყანები. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 

ლექ ზაგრი ნაკ – სათიბ–საძოვარი (უშგული) ს. 
უშგულის აღმ., გადასასავლელ ზაგრის 
დასავლ. სათიბ-საძოვარ ლექ ზაგრშია ვაკე 
ადგილი, ალპური საძოვარი და სათიბი. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლექ ზაგრ – სათიბ-საძოვრები (უშგული) ს. 
უშგულის აღმ., გადასასვლ. ზაგრის (იხ. 
რუკა) დასავლ., ალპური ზონა. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

283 

მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ლექ ზაგრ (2) – საძოვარი (სოლი) ს. სოლის 

დასახლების დასავლ., სამანქანო გზის ქვემოთ. 
რომანოზ  ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 
1972. IX. 

ლექ ზურულდ (იხ. ზურულდ – წვირმი), ს. 
წირმის ჩრდ. ტყეშია სათიბი. არჩილ 
მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ თოთნ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლექ თეთნშ – სათიბები (მესტია) 
აეროპორტის აღმ., ეკუთვნის ნაკანებს, 
ხერგიანებს, გოშთელანებს. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 

ლექ კერცხ – სახნავი (ლეხთაგი) ლეხთაგში, 
სამანქანო გზის ზემოთ, დასახლების ბოლოში, 
კცხ თე ლი. შდრ. მეგრ. ტოპ. კრცხი/ კერცი. 
ფერდობის დასაწყისში თეთრკენჭიან 
ადგილებს ჰქვია უფრო მეტადო. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ: ., მესტია, 1972. 

ლექ ლაკიშ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
პირდაპირ, სამხ.-დასავლ. ჰადიშრას მარცხ. 
კალთის ტყე, ფოთლოვანი. გულადი სოფროს 
ძე ავალიანი, 33 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ლატფლ – გზა (მაჯვდიერი) ს. 
მაჯვდიერის სამხ.-დასავლ. რიყეში 
ჩასავლელი სამარხილო გზა. ტაფდ მიმავალია 
ფერდობზე. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლაღვშ – სათიბი, კლდე (ზეგანი) ს. 
ზეგანის სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. 
კალთაზე. საჯიხვე კლდეებია. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ლაჭურილ – საძოვარი (ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანშია, დასახლების სამხ.-აღმ. არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლახ – საძოვარი (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის 
დასავლ., ენგურის მარცხ. კალთზაე. ახმათ 
მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახ., 
კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ლახ (2) – სათიბ-საძოვარი (მესტია), 
საძოვარი (ვიჩნაში) დაბა მესტიის ჩრდ.-
დასავ., 335°-345° შორის, მესტია ჭალსა და 
ფუშყერი ტიბს შორის, ალპური საძოვარია, 
შიგა და შიგ თიბავენ.  ზამირა დათიკოს ას. 
მარგიანი, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, დ. 
მესტია, 1972. VIII. 

ლექ ლახ შუკ – გზა (ლანჩვალი). ს. 
ლანჩვალიდან მთაში მიმავალი სამარხილო 
გზა. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 
1973. 

ლექ ლახრ – საძოვრები (ლახუშდი), მთა 
ანდრიანშია, დასავლ. მხარე, ალპური ზონა. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., 
მესტია, 1972. IX. 

ლექ ლენდგლ – საძოვარი (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის სამხ.-აღმოსავლ., ენგურის მარჯვ. 
სანაპიროზე. ჭაობიანია. იასონ მურზას ძე 
კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ლენრა  – ყანა (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. ლასილის (მდინ.) მარჯვ. მხარეზე. 
შედის ლენრილში. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ლეწფარ – ტყე (ზესხო) ს. ზესხოს დასავლ., 
ლეწფარლ-ის ქვემო ნაწილი. 

ლექ ლეწფინი – საძოვარი, ტყე (ჟაბეში) ს. 
ჟაბეშის სამხ.-აღმ., ლეჟ ლეწფიანისა და ტყე 
მოლს შორის მდებარე ტყე, შიგადაშიგ 
საძოვრებიცაა. წიფელა არ ხარობს, არყნარია, 
თხილნარევიც. წიფელის ხე იშვიათია. ივანე 
ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლეჭმლი – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე, 
ქვემო მხარე ლეჭმლის სათიბისა. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ლეჭფურ – სათიბი (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის 
ჩრდ.-დასავლ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, 
ალპურ ზონაში. ჭაფრ „სამყურა ბალახი“. 
ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლექ ლერაგ – სათიბი (ზეგანი). ს. ზეგანის 
სამხ., ლასილის მარჯვ. კალთის სათიბი. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
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მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლექ ლრე – სათიბები (ზესხო) ს. ზესხოს აღმ. 
ტურბანაკია.  

ლექ ლრლ – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
დასავლ. მდ. მულხურას მარცხ. მხარეზე. 
არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლრლ (2) – სათიბები (მაჯვდიერი, 
ჩვაბიანი) ს. მაჯვდიერის სამხ.-დასავლ., ვაკე 
ადგილებია. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი,  
1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლგნ ნაკ – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. 
ჩვაბიანის სამხ.-აღმ., დავაკებაა, გასაჩერებელი 
(შეიძლება გასარეკი) საქონლისა. არჩილ  
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლზგლ – უბანი (ლახირი), ს. ლახირის 
დასავლ. უბანი. მადონა ადიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლლდღირ – საძოვრები (მაჯვდიერი), ს. 
მაჯვდიერის დასახლების სამხ. მდებარე 
ფერდობები. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ლლერ – სათიბი (ლეშუკვი), მთა ტებ-
დიაშშია, ლალვერის სათიბის ერთი ნაწილი. 
შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლექ ლჰილ – უბანი (ლაჰილი) ს. ლაჰილის 
დასავლ. მხარეზე, გვარები თამლიანები და 
კვანჭიანები (2 ოჯახი). ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლექ ლბი – საძოვარი (მესტია), კახრშია, ლეჟ 
ლბის დასავლ., ტურბაზის აღმ. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1973. 

ლექ ლბრჯლ – სათიბი (ბოგრეში). ს. 
ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, სათიბი შერეული ტყით. ლეჟ 
ლაბრჯლის დასავლ. კატო მიხეილის ას. 
გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლექ მეზრ – კლდე (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ., 
მეზრის კლდის დასავლ. სანადიროა. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19071 წ. აგვისტო.  

ლექ მეცენრ – საძოვარი (ზმ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერის მთაში. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლექ მცხი ნცრ – წყარო (წვირმი) ს. წვირმის 
ჩრდ.-აღმ., დასახლების ზემო მხარეში. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ნაკრილ – ყანები (ზეგანი). ს. ზეგანის 
ლექ უბნის ვაკე ყანები. დისონ გიორგიპს 
ძე გულბანი, 40 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ნაკრილ (2) – სათიბი (მურყმელი) ს. 
მურყმელის დასავლ. ≈ 1 კმ-ზე. ვაკე ადგილია. 
„ქვემო ვაკიანი“. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლექ ნაკრ – საძოვრები (არცხელი), ს. არცხელის 
სამხ.-დასავლ, მულხურას მარცხ. კალთის 
ყოფილი სათიბი, ვაკეა. ნოდარ მულახის ძე 
მარგიანი, 33 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ნალყამ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
ჩრდ.-დასავლ. გზის მარჯვ. მხარეზე, 
ჰადიშრას მარჯვ. კალთის ფერდობი. სოფრო 
გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ნენჰარ – საძოვარი (მესტია) აეროპორტის 
ზემოთ. ბუჩქნარიცაა და საბალახოც. ვაკეა. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-
ნი, 1972. 

ლექ პუშრ – სათიბ-სახნავ-საძოვარი (ლაჰილი), 
ს. ლაჰილშია, ერთი ნაწილი (დასავლ.) 
პუშარისა. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

ლექ ჟიბშხეშირ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის 
ლექ უბნის დასახლების ენგურისკენა 
მხარეზე, ეკლესიის ქვემოთ. დისონ გიორგის 
ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ სარაგ – წყარო (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის 
დასახლების დასავლ. სასმელი წყალი. 
სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. 
ჭოლაში, მესტისი რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ სგობლ ნაკრ – სათიბები (იენაში) 
ნასახლარ სგობულდის ტერიტორიაზე, აღმ. 
მხარეზე. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 

ლექ სგობლ ტიბრა – წყალი (იენაში), 
მოედინება სგობულდში, ლექ სგობულ-ში. 
მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 
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ლექ სგობულ  – სათიბები (იენაში), ნასხალარ 
სგობულშია, ლექ სგობულში  არის 
ნასახლარები. ამჟამად გადმოსახლებულნი 
არიან იენაშის სოფელში. მაქსიმე ჯანყვათის ძე 
კვანჭიანი, 62 წ., პენს., ს. იენაში, ლატალის ს.ს., 
1973. 

ლექ სტილ  – საძოვარი (მესტია), ლექ 
ლახ-შია. ზამირა დათიკოს ას. მარგიანი, 18 
წ., კოლმ., მესტია, 1972. VIII. 

ლექ სიფ  – სასაფლაო  (სოლი), ს. სოლშია, 
სოფლის სასაფლაო. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ლექ სიფ (2) – სოფლის მოედანი (კაერი), ს. 
კაერის დასახლების სამხ.-დასავლ. დგას არყის 
ხეები, 2 დიდი არყის ხე. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ლექ ტშ  – საძოვარი (ჭველიერი). გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლექ ტიბრა  – ღელე (ჟამუში), ს. ჟამუშის სამხ. 
მულხურას მარცხ. კალთაზე მოედინება 
წყალი, ნსგ ცხიკის დასავლ. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექეტმბერი. 

ლექ უჯერ  – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
ჭალს მარცხ. კალთაზე. ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს. 

ლექ ქორბულდ  – საძოვარი (მაცხვარიში) მთა 
აურაშის სამხ., საძოვარ ქორბულდის ქვემო 
მხარე, ლეჟ-ს ქვემოთ. გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლექ ღებიშ  – სათიბ-ყანები (ზეგანი), ს. 
ზეგანის ლექ უბნის სამხ.-დასავლ. 
ჩადაბლებული, ვაკე ადგილია. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ ყშრა – შენაკადი (იფარი), მდ. ენგურის 
მარცხ. შენაკადი, იფარსა და კალას შორის (იხ. 
1: 100 000). ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. ფიარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ შუკ – გზა (ლაღამი), სამარხილო გზაა 
ლაღამში, დასავლ.-ით. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. VIII. 

ლექ ცხეკრ – ტყე (მურშკელი), ს. მურშკელის 
ჩრდ.-დასავლ. ფიჭვნარი (გგიბ) ტყე. ვლადი 
ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექ წულრ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 

აღმ. ენგურის მარჯვ. კალთა, მოედინება 
წყლები, კარგი სათიბია. ლეჟ წულრ ქვემოთ. 
სოლომონ ივანეს ძე გუ№ლბანი, 62 წ., პენს., 
ს.ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექ წნერ – სათიბ-საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. წანრლას მარჯვ. კალთაზე. 
ჭიჭიკო ივანე სძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექ ჭყალრ – სათიბები (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., 
სათიბ ჭყალერის დასავლ. ლეჟ დაბრ-ის 
ზემოთ. ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ.,  
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექ ჭლშ – უბანი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის 
დასახლების დასავლ. უბანი. სოფრომა საბას 
ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ჯიჰრ – ტყე (ლაღამი) ს. ლაღამის დასავლ., 
მუხნარი ტყით. გ. ი. ფალიანი, 38 წ: ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ლექ ჯიჰრ (2) – ტყე (ლახუშდი) ს. ლახუშდის 
ჩრდ.-აღმ., მუხანარევი, უფრო წიფლნარია, –
ზოგან შერეულიც. ტანია გიორგის ას. ფირ-
ცხელანი, 23 წ., სტუდენტი, მესტია, 1972. IX. 

ლექ ჯოდლ – საძოვარი(მაცხვარიში) ლჰლა 
ჭალს ხეობის მარცხ. კალთაზე, საძოვარ 
ჯოდლ-ის ქვემო მხარე. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., ს. მაცხვარიში, 1973. 

ლექ ითლშ – სათიბი (ლახუშდი), ს. 
ლახუშდშია, ენგურის მარცხ. მხარეზე, კარგი, 
მაღალი ბალახი იცის, ღელე ფუშყერის 
მარცხ. მხარეზე. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

ლექ ელჭნი – მყინვარი (ჟაბეში) მდ. 
ტიბერლას სათავის ჩრდ.-აღმ., ყითლდ 
ოლის მარჯვ. ენის ჩრდ.-აღმ. გაგრძელება 
(იხ. 1: 100 000). ამ გზითაა ასასვლელი 
ტიბერის გადასასვლელამდე. მოსახვევები 
აქვს ირიბი. ლაჭენი „მოსახვევი“. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ელედ – გზის ადგილი (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
აღმ., ღელე ერშის მარჯვ. კალთაზე. გადის 
სამანქანო გზა. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ერლდ  – სათიბი (ლაღამი) დ. ს. 
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გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. 
VIII. 

ლექ იშნირი – სათიბი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
დასახლ. ქვემოთ, მდ. მულხურას  მარცხ. 
სანაპიროსკენ (სგ ხზ ჭალს). სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექ ნ-ლაყრა – საძოვარი (ლანჩვალი) მესტია 
ჭალს მარცხ. კალთაზე, აეროპორტის ჩრდ. 
პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., 
ს. ლანჩვალი. 

ლექ სგრ – საძოვარი (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის დასავლ. ვაკე ადგილია. (ბზ – 
ჭაობის ბალახი), ჭაობი დგება. ლეჟ სგრ 
ქვემოთ. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., 
პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექ იდიშ – სათიბი (კვანჭიანარი) ს. 
კვანჭიანარის სამხ., ენგურის მარცხ. სათიბ 
იდიშის ერთ-ერთი ნაწილი. შ. ნ. კვანჭიანი, 
49 წ., ლატალი, 1973. 

ლექ იდიშ – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
იდიშის ტერიტორიაზე, დასახლების 
ქვემოთ – ჩრდ.-დასავლ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლექ { შ}  ნენზრ  – ტყე (ზესხო) ს. ზესხოს სამხ.-
დასავლ., წიწვნარია.  

ლექ { შ}  რობ ღრ (იხ. რობ ღრ – ზეგანი) 
ლექ { }   გიმლერ – სათიბები (მაჯვდიერი) ს. 

მაჯვდიერის დასახლების სამხ.-აღმ. ვაკე 
ადგილია. გზის მარჯვ. მხარეზე. ნიკოლოზ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. 
მაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექნილ – ყანა (სოლი), ს. სოლშია, სამანქანო 
გზის ქვემოთ, დასახლ. დასავლ. რომანოზ 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ლექშხან – ყანა (იელი) ს. იელში, მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, ჩუბე უბანის დასავლ. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1972 წ. VII. 

ლექშხენ  – ყანა (აგრაი) ს. აგრაის დასავლ. 
მდებარე ყანები, ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ს. 
ეს ჩრდ. ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., 
მოსამს., ს. ე, მესტიის რ-ნი, 197 წ. ივლისი. 

ლექშხენ  – ყანები (კაერი) ს. კაერის დასახლების 
დასავლ. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ს. ლენჯერი, 
1973. 

ლექშხენ  (4) – ყანა (ლაღამი) ს. ლაღამის 
დასავლ., ფერდობი ადგილია. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ლექშხნიერ – ყანები (მაჯვდიერი) ს. 
მაჯვდიერის სამხ.-დასავლ. ყანები, სახლების 
სამხ.-დასავლ. მხარე. ნიკოლოზ კონსტანტინეს 
ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექშხნირ – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
დასახლების ბოლოში, მდ. მულხურას მარცხ. 
კალთაზე, ადრე ყანები იყოო. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლექშხნირ (2) – ყანები (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის 
დასავლ. მდებარე ყანები, დასახლების 
ქვემოთ, დასავლეთისკენ. ნიკოლოზ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლექშხნ – სახნავი ს. ქაშვეთის სამხ.-დასავლ. 
ნაწილი. მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლ-
მეურნე, ს. ქაშვეთი, მესტიის რ-ნი, 1972. X. 

ლექშხნ (4) – ყანა (წვირმი, იელი, ქაშვეთი, 
ზარდლაში) ს. წვირმის ჩრდ.-დასავლ. მხარე, 
ლამულდის უბნის სამხ. ნაწილი. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლექრი ლლჰნ – რუ (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., 
მდ. წანერლას მარცხ. მხარეზე, ლატყნი 
შუკ-თან. წყალია გამოყვანილი მდ. 
წანერლადან წისქვილისთვის. ჭიჭიკო ივანეს 
ძე კახიანი, 44 წ. პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 სექტემბერი. 

ლექრთა – საძოვარი (ლემსია), ქმე ლახშია, 
ფერდობია, ალპ. საძოვარი, შემოკავებული 
არაა. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლექრთლე დაბ – ყანა (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერ-
ში. შემოკავებულივითაა, შემოზღუდუ-
ლივითაა. 

ლექრთლ – ტყე და საძოვარი (ლეხთაგი), 
ლეხთაგის ჩრდ. შერეული ფოთლოვანი ტყე, 
შემოკავებულივითაა. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლექრთლი ნაკ –საძოვარი (ლეხთაგი) ლეხთაგის 
ჩრდ., ლქრთლის ტყეშია. ვაკე ადგილი. 
ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი, 1972. 
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ლეღვზოვა (იხ. ბაპშა ლეღვზოვა) 
ლეღვმერიშ ნაკ – ვაკობი (ზ. კალაში) ზედა 

კალაშის ჩრდ.-აღმ. ტყე ლეღვმერაშია. 
ლეღგ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 

მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ. VIII. 
ლეღგა ტიბ – ხევი (მესტია – ი. მელიქიშვილი) 
ლეღლქ – საძოვარი (მესტია – ი. მელიქიშვილი) 
ლეღლი – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულში, ლეჟა 

ლრელში. 
ლეღლქ (იხ  ლეღლქ) 
ლეღმერ – ტყე (ზ. კალაში) სოფლ. ჩრდ.-აღმ., ტყე 

გუჯრრს ზემოთ. შერეული ტყეა, შიგ 
ვაკეა.„სოჭნარი / /  სოჭნარის ვაკე“. გიორგი 
კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმეურნე, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ლეღმრ – ტყე (ცანა) ცანის სამხ.-დასავლ., 
ნაძვნარი, შერეულია უფრო (ამჟამად! ). 

ლეღნი – უბანი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერის 
ერთ-ერთი დასახლებული ადგილი. 
ცხოვრობენ ონიანები, კოჭბიანები (2 ოჯახი), 
ნიჟარაძე (1 ოჯახი). 

ლეღრე ლაშხნი – კლდე, საძოვრები (ბაბილი), 
გ დაბანარის აღმ. ნანადირევის შესანახი. ნ. 
ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლეყელნდაშ – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში. ა. ა. 
ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 

ლეყურშა – საძოვარი, ტყე (ხარაში) ს. ხარაშშია, 
ფოთლოვანი ტყეა, კარგი ტყე, დიდი 
ფართობით. სამასალე ტყე იქიდან მოაქვთ. ე. 
ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ლეყურშა (2) – საძოვრები (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მდ. ლასკადურის მარჯვ. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლეყურშ ქაშნ – ბილიკი (ფაყი), ს. ხარაშშია, 
საძოვარ ლეყურშასკენა ბილიკი. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ: ., 1974. 

ლეყლი – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულის აღმ.  
ლეყნსაარ – ყანები (მამი) დასახლება უკვლეშში. 

ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
ლეყნსი ცხეკ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 

ჭალს მარცხ. კალთაზე, წიწვნარია უფრო. 
ლეშამბილლ – საძოვარი (ბაბილი), მთა 

გჲდაბანარის ქედს დაბლა. ტყის საზღვარზეა, 
საჯოგეა. შამბ „უხეში, მოზრდილი ბალახი“. ნ. 
ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლეშამბნრ – ტყე (ხოფური, მ. ჩიქ.). ს. ხოფური, 
ლენტეხის რ-ნი.  

ლეშგრუნ – უბანი (იენაში). ს. იენაშის ერთ-

ერთი დასახლებული უბანი, მდ. 
ლეგურკშლას მარჯვ. და მარცხ. მხარეზე. 
გელშა თემი – ჩარკვიანების საგვარეულო. ი. 
გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლეშგბერილშ გორგ – საძოვარი (იდლიანი) ს. 
ლაჴმიშ ჭალს ჩრდ. გორაკია, დასაწყისი 
შიშველი, მერე – მეჩხერი ტყით – მუხნარია, 
სხვა კალთები წიწვნარია. ვარლამ გრიშას ძე 
კვანჭიანი, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 1970 წ. 
ნოემბ. 

ლეშგნ – სათიბი (სიდიანარი). ს. სიდიანარის 
ჩრდ., ტიბში, შემოკავებული სათიბია. ვალო ა-
ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლეშდმრილრ – სათიბი (ნაკი), ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ გეგედნის სამხ.-აღმ. 
ფერდობია, ჩამოკიდებული (ლეშდმრილრ 
შალ). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეშდხინდიშ ნაკ – საბალახო, თხილნარი (ქვ. 
ვედი). სგიმიშ ღარშია, მოსახლეობის ჩრდ-აღმ. 
უფრო თხილნარია. ლეო გრიგოლის ძე 
ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტ. 

ლეშთხინდრ – თხილნარი (ლაღარვაში) ს. 
ლაღარვაშშია, თხილი საკმაოდაა. ლნტხ. რ-ნი, 
რცხმელურის ს.ს., გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ლეშთხონდ – ტყე (ცანა), ცხენისწყლის მარცხ. 
თხილნარია.  

ლეშთხა – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, შგედში, სათიბ ჰამშ ამბრს ზემოთ. 
ლეშდხინდ ხარ. შდუხრს მაშყადლისგა 
დემეგ ხაგამხ (შეიძლება ჲხშ შდუხრ ?). 
კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი,  1969წ. ნოემბ. 

ლეშიშგილა – საბალახო (მესტია) მდ. კასლედჷრას 
მარჯვ., კალთაზე, ჟიბე წირმინდისკენა გზაზე 
2-3 კმ. სიგრძის. შიშგილ. კარლო თეიმურაზის 
ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეშიშგილა – ტყე, გზა (მესტია). მდ. ედრჷლას 
მარცხ. კალთის წიფლნარ-წიწვნარი ტყე, გადის 
გზა, ჩანს შიშგილი. ვარლან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 
წ. ოქტ. 

ლეშიშგილა (3) – საძოვარი (ზ. ვედი, წირმინდი), 
ტყე, გზა (ქვ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 
40 წ., კოლმ., ს. ზედა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. IX 
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ლეშიშგილა ღრ – საძოვარი (ყარი) მდ. ჭუბრულას 
მარჯვნივ, ს. ტიტას მოპირდაპირემდე 200 მ. 
აკლია, მშრალი ღარია, მოემართება მთა 
ხარამიდან, შიშველი ღარია, ქვემო ნაწილი 
ფართო, ხარობს შიშგილი. ქვიანია, 
გორვებიანი. არყნარიც. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, საშ. სკოლადამთავრებული, 18 
წლის, ს. ყრ ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.9.1970.  

ლეშიშგილშ ბოგ – ნახიდარი (ქვ. ვედი). ხიდი მდ. 
ედრჷლაზე, საკმაოდ მაღალი იყო, 
საკეთებლად ძნელი და საფრთხე. ამჟამად 
სამანქანო ხიდია გადებული. ვარლან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლეშიშგილშ ნაკ – საძოვარი (ყარი) მდ. 
თეთნაშჷრას მარჯვენა მხარეზე, ვაკე 
ადგილია, ირგვლივ ტყეა, მრავლადაა 
შიშგილი. ადის მანქანის გზა. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII-70 წ.  

ლეშიშგილშ ნანყბულ – გორაკი (ზ. ვედი). არ-
ჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX  

ლეშიშგილშ ჭყიბ – გზა (ქვ. ვედი) მდ. ედრჷლას 
მარცხენა მხარეზე, ჭაობიანი ადგილია, ჩანს 
მის მიდამოებში შიშგილ. ონწო ადგი 
ლას, წიფლნარია. ვარლან მახამეთის ძე 
ჭკადუა,  
76 წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლეშკარ – ტყე ს. წიფლაკაკიაში. ხარობს შგერი. 
შკერი შქერი. შდრ. ლეშგჷრანა. ს. წიფლა-

კაკია, ლენტეხის რ-ნი. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 
წ., 1976. 

ლეშკარ (2) – საბალახო (მაზაში), ტყე 
(წიფლაკაკია), ს. მაზაშშია. შქერნალია. შკერი 
„შქერი“. ს. მაზაში, ლენტეხის რ-ნი. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., 1976. 

ლეშკელედი ღელა – ღელე (ბაბილი) ს. ჟიბე 
ბაბილშია, მდ. ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. ჩ. ა-
ასული ლიპარტელიანი, 25 წ., 1974. 

ლეშკრ – ტყე (ყვედრეში, მ. ჩიქ.). ს. ყვედრეში, 
ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ. 1939 წ.  

ლეშნირ – საძოვარი (იელი). ენგურის მარცხ. 
კალთაზეა. იელის საზაფხ. საძ. მთა. იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 

1972, VII 

ლეშუკ – სოფელი (ლატ. ს.ს.). ლატალის ს.ს.-ში  
შემავალი სოფელი, ლატალის ცენტრიდან 
ჩრდ.-დასავლ. ცხოვრობენ ივეჩიანის გვარი, 9 
ოჯახით. ლეშუკ – ლაშუკ ლჷმრ 
ლენჯერიდან ბეჩოსაკენ. შალვა გიორგის ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., კოლმეურნე, ს. ლეშუკვი, 1973. 

ლეშჲრე – ტყე (ლალხორალი). ს. ხაიში, 
ლალხორალ. რევაზ პლატონის ძე გელოვანი, 
სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბ.  

ლეშდნა – სათიბი (წვირმი) ვაკე ადგილია ზედ 
ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე. ამ სათიბზე 
გადის გზა იფარიდან ჲელიში. შედის ს. 
წვირმის ტერიტორიაში. ასლან კორძაია, 
სტუდენტი, 1965 წლის 20 აგვისტო. 

ლეშნილ – მთა (უსგვირი) უსგვირიდან 
ლენტეხისკენა გზაზე, ქედია ალპური. ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

ლეშნირ – სათიბები (ცხუმალდი). ს. ცხუმალდის 
სათიბებია, ლჷჯას მთის დასავლ. 
უსგვირისკენა გადასასვლელისკენ. იყოფა 
ხოშა და ხორა-დ. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 
1974. 

ლეშნირი ღელა – ღელე (ცხუმალდი). ხელედის 
ს.ს., ს. ცხუმალდი. ლჷჯჲს ღელეს უერთდება. 
შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლეჩარლი – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 
წელი. 

ლეჩარნ – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქ.). მესტიის 
რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

ლეჩლიფ – ტყე (ლეშუკვი). ბალის ქედზეა, 
ლეშუკვის სოფლის ტყე. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 
30 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჩრხლ – წყარო (ჰეშკილი). ჰეშკილშია, 
მოედინება წყაროები. ჩირხ არის (თეთრი 
ქვა). ც :  ჩ (?! ) = ა/ ეხ. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

ლეჩშდულდ – ტყე, სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის 
მარცხ. მხარეზე. ტყიანია ფოთლოვანი, იცის 
დათვები. (ლეჩშდულდ < *ლედეშდულდ 
„სადათვე“). ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს, 1972. 

ლეჩშერ – ტყე, საძოვარი (ფხოტრერი) ს. 
ფხოტრერის დასავლ., ტყე კარრ-ის ჩრდ.-
დასავლ., მუხნარი ტყე. ლეჩშერ < ლეჯშერ 
„მუხნარი“ (< ლეჯჰერ), (შდრ. ჯიჰრა „მუხა“). 
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ეგნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X 

ლეჩშრ (იხ. ლეჯშრ).  
ლეჩჩელდ – საძოვარი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 

დასახლების ქვემოთ. ჩიჩლა ჩანს. ჟ. დ. 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჩჩელ – სახნავ-სათიბები (ხელედი), ხელედშია, 
ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე, ჩანს „ჩიჩელა“. 
ლენტეხის რ-ნი, ს. ხელედი. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ლეჩჭჷნდრ – სათიბები (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 
დასახლ. ქვემოთ. ჩჷჭჷნდრ ხარხ. ჟ. დ. 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჩხირ – ყანა (ზ. ლევშერი). ზედა ლეშერ-შია. 
თხილნარია. ჩხირ „ჩხირი“. ლენტეხის რ-ნი. გ. 
ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლეჩხირ – ყანები, ს. ლევშერშია. ბუჩქნარი იყოო. 
ლევშერი. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ლეჩხჷტჷლ – ყანები (ლესემა). ყანებია, კენჭნარია. 
ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 

ლეჩხნ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე, ლაშთხვერისა. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 წ. 

ლეჩხმრე ლაჯოგ – საძოვარი მთა (ყვედრეში). 
რცხმელურის ს.ს., ამჟამად. ადრე 
ლეჩხუმელებისა იყო. ალპ. ზონაში. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლეჩჰარ – ტყე (ნავყვამი). დასახლება ლაყამის 
დასახლების ზემოთა ტყე, ჩანს მუხა. ა. ბ. 
გირგვლიანი, 80 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჩჰერა (იხ. ლეჯჰერა) – ტყე (ლახამულა) ჩვ. 
ლახმჷლ-ის ჩრდ.-დასავლ. მოლრის სანერგეს 
ჩრდ. წიწვიანი ტყე უფროა, არის წიფლნარ-
მუხნარიც. გელა ფუთუს ძე წკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ.  

ლეჩჰრ – ტყე (კაერი). ს. კაერის ჩრდ.-დასავლ. 
მუხნარი. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლეჩჰრი ჟიბე ნაკრ – ტყე (კაერი). ს. კაერის ჩრდ.-
დასავლ. ვაკე – ტყე – მუხის. დ. გ. მერლანი, 23 
წ., ლენჯერი, 1973. 

ლეჩჰერ – საძოვარი მთა (ღეშდერი) მდ. 
ღეშდრჷლას მარჯვ. კალთის ჩრდ. მხარე, ვაკე 
ადგილი, საძოვარ ჰინგრჷლის ჩრდ. ალპური 
ზონა, არის ნაკარვები. არა მუხის ხე. ლეჩჰერ 
(<– *ლეჯჰერ). მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 
წ., პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 

1969 წ. ოქტ. 
ლეჩჰერი [ შ]  ქორჷლდ – საძოვარი მთა 

(ღეშდერი), მდ. ღეშდრჷლას მარჯვ. კალთის 
ჩრდ. საძოვარი მთა ლეჩჰერის ჩრდ. 
ჩავარდნილი ადგილია, არის ქვის ნაკარვები 
(„ჟი ლუდურყ ლი ათხეჲ ამჟი“). მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1969 წ. ოქტ. 

ლეჩმრი – სათიბ-საძოვარი (წვირმი). ს. წვირმის 
აღმ. ნაწილი, ოდნავ დაფერდებული, ტაფობში 
წვირმისა. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ლეცაგ – სათიბი ჟიბე ლევშერში, ეკლნარი. 
ლენტეხის რ-ნი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლეცაგ – სახნავ-სათიბი, მდ. ფიშყორის მარცხენა 
ლემშახლდში. 

ლეცაგ (3) – სათიბები (იენაში, ზმ. ლევშერი), 
ნასახლარ სგობულშდია. ეკლნარი სათიბია.  
მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., იენაში, 1973. 

ლეცაგ ლრე – სათიბ-საძოვარი (შკედი) ს. შგედის 
მთაში. ცაგ ლი ხოშინ ლაღალთე. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეცაგა – სათიბი, ჩუკულშია, მთის სათიბი, ცაგ 
ჩანს. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, ნ. დ. 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლეცაგა – საძოვარი. ს. ლემზაგორის საზაფხულო 
საძოვარი მთაში, ხერიისაცაა. 

ლეცაგა (5) – სათიბი (მახაში, ჩუკული, ლეკოსა-
ნდი), საძოვარი (ლემზაგორი, ჩიხარეში), ყანა 
(ახალშენი – იხ. ლეცაგირუ). ს. მახაშის მთაში, 
ცაგ-ი ჩანს. ლნტხ., ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ლეცაგა (იხ. ლეცაგირუ). 
ლეცაგა (იხ. ლეცაგირ) – სახნავი, ს. ჩიხარეშში, 

ახალშენში ეკალნარევი ბალახებით. ჩიხარეშის 
ს.ს.,  ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981.  

ლეცაგა / /  ჩუბე რიყ – სათიბები ს. ლეკოსანდში, 
ფიშყორის მარჯვ. მინდორი, ცაგ ჩუ ითხი.  

ლეცაგირუ – ყანა (ახალშენი) ს. ახალშენის აღმ. 
იყოფა ორად ჟიბე ლეცაგა და ჩუბე ლეცაგა, 
ცაგ ჩანს – ჩჟი ცაგ. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ლეცაგ ტუბაჲ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. 
ჟაჴუნდერის მთაში, დგას პატარა ტბა. 
ლეცაგაშია. 

ლეცაჲრე ნაკ – ტყე (ქვ. მარღი) მდ. გაშღარარის 
მარცხნივ, ირგვლივ შერეული ტყეა, ვაკე 
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ადგილზე თელნარია (ლეცჲრა) ჟიბე მარღის 
პირდაპირ სამხ.-აღმ. მხარეზე. ბესარიონ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
ს. ჩუბე მარღი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
19.9.1970. 

ლეცა – საძოვრები (დურაში) იყოფა ჩუბე და 
ჟიბე-დ. ცაირა ბლომადაა. ცჲ თელა. 
ლენტეხის რ-ნი, ს. დურაში. კ. ბენდელიანი, 
1978. 

ლეცგარა – სათიბი (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის დასახლ. 
სათიბია კარგი, ცგ არაა. ნიკოლოზ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეცგირი – საძოვარი (იენაში) ს. იენაშის სამხ.-
აღმ. სამანქ. გზის ქვემოთ. ლეცაგ ლი. ილიკო 
გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ლეცგჲ შუკ – გზა (ღვებრა). ს. ღვებრადან 
კახჷრზაგარისკენა – მესტიისკენა სამარხილო 
გზა. რაჟდენ გოგის ძე მარგიანი, 101 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ.  

ლეცგლ – ტყე (მსტ. – ირ. მელიქ.). მესტიის რ-ნი. 
ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

ლეცგრა – საბალახო (ნესგუნი) ფუშყვერის 
მარჯვენა მხარეზე, ეკლნარია. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ლეცერ – ტყე (ზ. ჭველიერი), ზედა ჭველიერშია, 
ჩანს ცჲ „თელა“. ს. ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს.,  
გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 
1976. 

ლეცინყერეშ ნაკ – ყანა, საძოვარი (ნანგვლი). ს. 
ნანგლიშია, ჩრდ.-დასავლ. ვაკე ადგილია, 
სახნავ-საძოვარიც, მის ჩრდ. ტყე – წიწვნარი, 
წიფლნარიც, ბლომადაა ცინყა („მოცვი“). 
ვარდენ ქერექის ძე კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. 
ნანგლი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

ლეცუნდირ – სათიბი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 
ჩრდ. დამრეცი, ხილნარია. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლეცხეკ ღრîლ – ტყე, კლდე (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ. მდ. ლასილის მარჯვ. კალთის მშრალი 
შერეულტყიანი ღელე, მის ძირშია ლრილრ 
(საძოვ.). ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეცხეკურიჲ ბოგ – ხიდი (ბაბილი) ბაბილში, მდ. 
ჩოლშურაზე სამარხილო ხიდი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლეცხკრა – სოფლის ცენტრი (ლალხორი). ს. 

ლალხორის ცენტრი, სკოლის, საავდმყოფოს 
კოლმ. და საბჭოს ნაგებობების ადგილი. მდ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე. იყოო ცაცხვი 
საფიცარი, ხალხის თავსაყრელი. ამჟამად არაა. 
ნინა გიორგის ასული გამყრელიძე, 49 წ., 
მოსამს., ს. ლალხორი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლეცხალდ – საძოვარი (ტვიბერი) საძოვარ ჟიბე 
ლშერას სამხ., ცუდი საძოვარია. ჟი 
ლუცხლე ლი „ამოტრუსულიაო“. ლიცხლე 
„ამოწვა“, „ამოტრუსვა“. ლოლა მჷკას ასული 
ქალდანი, 24 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლეცხანირი ღელა – ღელე (ფაყი) ს. ფაყის 
დასავლ., ხელედულას მარცხ. შენაკადი, 
მოედინება მთა ისკალდ-იდან. ე. ს. გვიდიანი, 
24 წ., ხელედის ს.ს., 1974. 

ლეცხმარ – საბალახო (ჭველიერი), ქვედა 
ჭველიერშია, რცხილა აქა-იქაა ამჟამად. ფ. ი. 
მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 

ლეცხმარა – ყანა (წანაში). ს. წანაშშია, რცხილა 
არაა. ს. წანაში, ხელედის ს.ს., ნ. გ. 
ლიპარეტლიანი, 27 წ., 1974. 

ლეცჷლმაგა – კლდე (ლახუშდი). მთა ანდრიანშია, 
გადმოკიდებული კლდეა ცალმაგივით, ჟიბე 
იზჷრმაშის ქვემო მხარე. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972, IX 

ლეცჷნდან – საძოვრები (შყალერი) ს. შყალერის 
დასავლ. ფერდობები, გზის ქვემოთ. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

ლეცჷნდლი ღრ (იხ. ლეცჷნდლიშ). 
ლეცჷნდლიშ – სათიბ-საძოვარი (ხალდე) ს. 

ჴალდეს დასავლ. მდებარე ფერდობი. ახმედ 
შამშეს ძე ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ალდე, 
მესტიის რ-ნი, კალის ს.ს., 1971 წ. ივლისი. 

ლეცჷნდლ – კლდე, სათიბები (ხალდე) ს. 
ხალდეში ჩრდ.-აღმ. ხრიოკი და საკმაოდ 
შვეული კლდე. ციდა (?). ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ლეცჲ – ტყე, სათიბი (ქვ. ჭველიერი) ს. ქვედა 
ჭველიერში. ცჲ („თელა“) ჩანს. ც[ ] ჲ „თელა“ 
(შდრ. ცჲ-რა). ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 

ლეცჲ ნაკ – სათიბი (ბავარი), საძოვარი (ჯუდარი), 
ს. ზედა ბავარში. ფერდობისებური, ცჲრა 
ამჟამად არაა. ხელედის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, ს. 
ბავარი. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., (კოლმეურნე), 
კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., (კოლმეურნე) 1976. 
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ლეცჲ ნაკ – საძოვარი, შკედილდაშის სამხ. 
ტყიანია, ცჲრა ითხი. ნაკისებურია, 
ფერდობები. ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

ლეცჲ ნაკ ღელა – ღელე (ბავარი) ს. ბავარში. 
ლეცჲ ნაკიდან მოედინება. ხელედის ს.ს., 
ლენტეხის რ-ნი. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976.  

ლეცჲლი დაბრ – ყანები, სათიბები (ცხუმალდი), 
ს. ცხუმალდის სამხ.-აღმ. ლაშხირის მარცხ. 
მხარეზე. წყლიანია, მდინარის სანაპიროზე. შ. 
მ. ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 

ლეცჲრა – ტყე. ს. მაზაშშია, ცაირა ჩანს. ს. მაზაში, 
ლენტეხ. რ-ნი. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 
მუშა,  1976. 

ლეცჲრა – ყანები, ს. ლაღარვაშშია, ცჲრა ამჟამად 
არაა. ლენტეხის რ-ნი, რცხმელურის ს.ს., გ. ბ. 
ქურასბედიანი, 1976. 

ლეცჲრა (3) – საბალახო (ხევრა), ტყე (მაზაში), ყანა 
(ლაღარვაში), ჴელლრას მარცხ. მხარეზე, 
ტყენარევი საბალახო. ცჲრა – აქა-იქაა. ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლეცჲრა ნაკ – საძოვარი (ტიტა) ს. ტიტას 
აღმოსავლეთით ≈ 3 კმ. სიშორეზე. გზა 
სატრაქტოროა, აღმართზე. ვაკე ადგილია, 
შიშველია. ბაქანი იყო ადრე ხე-ტყის 
წარმოების. თელნარი ყოფილა, ამჟამად 10-15 
ძირიღაა, ირგვლივ შერეული. ნოდარ თებექის 
ძე ცინდელიანი, მექანიკი, 21 წ., ს. ტიტა, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX-1970 წ. 

ლეცჲრა ღრ – საძოვარი, წყალი (ყარი) მდ. 
ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, ნაკანტო-
როლის (Лесхоз – ის იხ. რუქა) პირდაპირ. 
ღარი მოემართება მთა ხარამიდან პაპალარამ-
დე, მოედინება პატარა წყალი, არყის გამოსა-
ხდელიცაა, ურევია თელა (ცჲრა), არის 
შერეული ტყე ღარის გვერდებზე. შეთხელე-
ბულია შუა ნაწილი, ტყე ცოტაა. ღარი 
შვეულია. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, საშ. 
სკოლადამთავრებული, 18 წ., ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ. 

ლეცჲრა ღრ (იხ. ცჲრშ ღრ). 
ლეცჲრე – ტყე (უსგვირი). შერეული ტყე ჭალჲს 

მარცხ. მხარეზე. ცაირას ხე ჩანს. ა. ბ. გურ-
ჩიანი, 65 წ., მესტიის რ-ნი, ეცერის ს.ს., 1973. 

ლეცჲრე ღრ – ღელე (ვედი) ედრჷლას მარცხ. 
მხარეზე, ლეშიშგილშ ბოგს ჩრდ.-აღმ. ნმგემ 
ღრ ლი. ბევრია თელა (ცჲრა), სხვაც. ვარლან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, 

მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 
ლეცჲრშ ბოგ – ხიდი (ხევრა), ლეცჲრშ ჭეკი. 

ხიდი მდ. ჴელლჷრაზე. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ლეცლილრ – სათიბები (ღობი). ლეცრი  
„საჭმელი ბალახია“.  

ლეცბარრ – ყანა (ქართვანი). ყანა დუდაშ 
ჩორალის ქვემოთ, ძალიან კარგი ყანააო, რასაც 
დასთეს – ყველაფერი ხარობსო. გრამიტონ 
პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტ. 

ლეძაძ – საძოვარ-სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. 
ზემოთ ტყეა შერეული წვრილი. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეძოძრ – საბალახო (მაზაში) ს. მაზაშში. 
ბუჩქნარ-ძეძვნარი. ს. მაზაში, ლენტეხის რ-ნი. 
შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ლეწანლი – ტყე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ., სამანქ. 
გზის ზემოთ, ფოთლოვანი ტყეა, კირნარევი 
თიხაა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის 
რ-ნი, 1972, IX 

ლეწელოლ – სათიბ-საძოვარი (ხელედი), შ. მ. 
ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

ლეწლამშ ნაკ – ტყე, საბალახო (სკორმეთი) მდ. 
სკორმეთიშ ტიბის მარცხენა მხარე, 
დავაკებული ადგილია, ტყეცაა და წილშ 
ბლომად. ვენერა რაჟდენის ასული ჭკადუა, 28 
წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლეწსხუნდა – ტყე (ჭუბერი), მდ. თეთნაშჷრას 
მარცხ. მხარეზე, დამრეცი ტყიანი ადგილია. 
ფოქრ / /  ტუნელრ-ის მიდამოები. არის 
ბაქანიცა. იყო ტყის გამოზიდვა. მანქანის გზა 
ადის. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

ლეწსხუნდშ ნაკ – საძოვარი (ჭუბერი) მდ. 
თეთნაშჷრას მარცხ. მხარეზე, ვაკე ადგილია, 
ტყე აკრავს, საძოვარია სოფლის. სგურიშიდან 
≈ 2 კმ. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII-70 წ. 

ლეწფარ – სათიბი ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე, 
წიფლნარია. რცხმელური, ლნტხ. რ-ნი. ე. ა. 
ტვილდიანი, 1976. 

ლეწფარ – საძოვარ-სათიბები, მდ. ხელედულის 
მარჯვ. მხარეზე, ლეწფარ ხარ ძღჷდ. წიფი 
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მეგამ. ს. ლექვსირი. ჯ. რ. მეშველიანი 50 წ., 
1974. 

ლეწფარ – ტყე, ლასკადურას ხეობაში, მარცხ. 
გოლდაშის მთის დასაწყისში. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლეწფარ – ტყე, ლეჟ ლახვშია, წიფლნარი პატარა 
სათიბებით. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი. ბ. 
გ. ბაბლუანი, 73 წ.,  1978. 

ლეწფარ – ტყე, საძოვრები, ს. ლესემაშია, მდ. 
ჴელედურას მარჯვ. მხარეზე. სახნავებიცაა, 
წიფლნარია, მოედინება წყარო – ლეწფარ 
ლიც. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 

ლეწფარ – ყანები (გვიმბრალა) რცხმლურის ს.ს-ში, 
სოფ. გიმბრალაში, წიფლნარიცაა. ლნტხ. რ-
ნი. გ. ა. მუსელიანი, 1976. 

ლეწფარ (7) – ყანა (წანაში, გვიმბრალა), ტყე (ჩოლ. 
ს.ს., ლესემა, კახურა), სათიბ-საძოვარი (ლექვსი-
რი, რცხმელური), ს. წანაშშია, წიფლნარია. ნანუ-
ლი გელას ასული ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ლეწფარა – ტყე (კაერი). ს. კაერის ჩრდ. წიფლის 
ტყეა. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ლეწფარ ლიც – წყარო (ლესემა). ტყე ლეწფარშია. 
ს. ლესემა, ხელედის ს.ს., მ. ბ. ბენდელიანი, 49 
წ., 1974. 

ლეწფარლ (2) – ტყე (ზესხო), სახნავი (გვიმბრალა) 
ს. ზესხოს დასავლ. წიფლნარი ტყეა, იყოფა 
ლეჟ და ლექა-დ. 

ლეწფარლ (იხ. ლეწფარ – გვიმბრალა). 
ლეწფარ ნაკჷლდ – სათიბი (კაერი) ს. კაერის ჩრდ. 

ტყე ლეწფარას ბოლოს, ქვემოთ. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერის ს.ს., 1973. 

ლეწფერ – ტყე (დაკარი). დკრის ზემოთ 
წიფლნარი ტყე, არის წიწვიანიც. სამსონ გაუს 
ძე ჭკადუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ლეწფერ – ტყე (მახაში) ს. მახაშშია, იყოფა ჩუბე და 
ჟიბე ლეწფერ-ად. ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ-ნი. 
რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლეწფერ – ტყე (ქვ. ვედი) ლალქერის დასახლების 
სამხ.-დასავლ. დამრეცი, წიფლის ტყე. სამსონ 
როზანის ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტ. 

ლეწფერ – ტყე (ქვ. ვედი). ჟიბე და ჩუბე 
ბურღვდერებს შორისაა კარგი წიფლის ტყე. 
გამყოფია ბურღვდერებისა. უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლეწფერ – ტყე (ღობი). ს. ღობში, წიფლის ტყე 
ჭარბობს.  

ლეწფერ – ტყე (შკედი) ს. შგედში, წიფლნარი. ს. 
შგედი, ლნტხ. რ-ნი. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ლეწფერ – ტყე (ცანა), ცხენისწყლის მარცხ. 
წიფლნარია. 

ლეწფერ – ტყე, სათიბი (წირმინდი) ს. წირმინდის 
სამხ.-აღმ., მდ. ხაიშურას მარჯვენა კალთა. 
ნახევრად დავაკებლია, არის სათიბები და 
წიფლნარიც. აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., 
მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 
წ. ნოემბ. 

ლეწფერ – ტყე, საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X 

ლეწფერ – ყანა (დიზი) ს. დჷსში, მდ. ნაჟაჰს 
მარცხნივ, წიფლნარი არაა. იესებ სუმას ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.10. 70 წ. 

ლეწფერ – ყანა, ტყე (სკორმეთი) ს. სკორმეთის 
ჩრდ.-დასავლ. ყანაცაა და ტყეც, ყანის ზემოთ 
ტყეა – წიფლნარის. კოწია ჯულაბის ძე 
ჭკადუა, 107 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ლეწფერ – წიფლიანი (ნანყბული) ს. ნანყბულის 
სამხ.-დასავლ. ფერდობი ადგილია, ბლომადაა 
წიფელა. „წიფლნარი“. კოწია ქერექის ძე 
ჭკადუა (წულუკიანი-ო), 69 წ., პენსიონერი, 
ნანყბული, მესტიის რ-ნი, 17.II.1970. 

ლეწფერ (14) – სოფელი (ჭუბ. ს.ს.), ტყე (ზ. ვედი, 
შკედი, მახაში, დიზი, ცანა, ქვ. ვედი, ხაიში, 
ღობი, სკორმეთი), სათიბ-საძოვარი 
(წირმინდი), ყანა (სკორმეთი, დიზი), ს. 
ჭუბერში, მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მხარეზე, ვაკე 
ადგილია. ხილნარი, ვენახი, სათიბ-სახნავ-
საძოვრებით. ჩრდ. მხრიდან ესაზღვრება ს. 
დერა, სამხ. ს. ლახამი. ცხოვრობს კომლი. 
ადრე წიფლნარი ყოფლა, ამჟამად უფრო 
წაბლნარია. დასავლ. დამრეცი წიფლნარი 
კედელია. „წიფლნარ“ (სიტყვასიტყვით:  სა-
წიფლ-ე). იასონ სოზარის ძე სუბელიანი, 60 წ., 
ტყისმცველი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
17.9.1970 წ. 

ლეწფერ (15) – ტყე (დიზი) ს. დჷსის ჩრდ.-ით, 
ბოლო, ნშიხსა და დასახლებას შორის, 
უფრო მეტად წიფლნარია. იესებ სუმას ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 

ლეწფერ ნაკ – ადგილი. მდ. ორმელეთის 
მარჯვენა მხარე, დიდი ვაკე ადგილია, 
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წიფლნარი, ბლომად იცის დათვები. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი., ს. 
ტაბარი, მესტიის რ-ნი, I.XI-70 წ. 

ლეწფერ ნაკ (3) – ტყე (ლებერცხილა, ციცხვარი), 
ვაკობი (ტობარი), მდ. კაკშ-ს მარცხენა 
მხარე, ვაკე ადგილია, წიფლნარია, აქა-იქ 
წიწვნარი, ნენზიშ ნაკის გაგრძელებაა. ჰყოფს 
ლეწფერ ნაკშ ტიბ, მოედინება გუჯშ თჷფ-
იდან (მეგრ. საძ. მთა). რომანოზ მუზას ძე 
ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებერცხილა, 1970 წ. 
ნოემბ. 

ლეწფერ ნაკ / /  ნარეზიშ ნაკ – ტყე ს. ციცხრის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე. 
წიფლნარი დავაკებაა. ნარეზ ჭკადუას 
დასახლება ნდომებია, მაგრამ არ 
განხორციელდაო. (ნასახლარი არაა). იცის 
დათვი. ვალო გაიოზის ძე წკადუა, 36 წ., პენს.,  
ს. ლებერცხილა, 1970 წ. ნოემბ. 

ლეწფერ ღრ – ღელე (ქვ. ვედი), სგიმიშ ღარის 
აღმ., როზიჲშ ლაყუნზელის ხზ ქვემოდან, 
წიფლნარი ღარი, საძოვარ მჷკრილსა და 
საძოვარ რობს შორის. ლეო გრიგოლის ძე 
ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტ. 

ლეწფერიშ შუკ – გზა (ზ. ვედი). საქონლის გზა 
ქვედა – ჩუბე ბურღვდერიდან ზედა – ჟიბე 
ბურღვდერისკენ. შუალედი საძ. მთებისა 
წიფლნარია. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ. 

ლეწფინი – საძოვარი, ტყე (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 
სამხ.-აღმ. სათიბ კალოდარის დასავლეთით, 
ჯიჰერის სამხ. მდებარე ტყე. შიგადაშიგ 
საძოვრებია, წიფელი ამჟამად არაა. თხილნარი 
ბლომადაა, არყნარიც. ივანე ბედის ძე კახიანი, 
83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტ. 

ლეწფრა მორლ – სახნავი (რცხმელური – მ. ჩიქ.). 
ს. რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ. , ტ. IX, 
1939 წ. 

ლეწფრლ – სახნავი (რცხმელური – მ. ჩიქ.). ს. 
რცხმელური, ლენტეხის რ-ნი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, 1939 წ.  

ლეწფრ ლეგგიბ – ტყე (კაერი) ს. კაერის ჩრდ. 
ლეწფარას ტყის ბოლოს (ქვედა მხარეში). 
სოჭნარი. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973.  

ლეწფრ (2) – სათიბი (ბოგრეში), ტყე (ჩუკული) ს. 

ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთა-
ზე. წიფლნარიცაა და შიგადაშიგ სათიბი. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეწფრ / /  ლეწფერ – ტყე ჩუკულის მთაში, 
წიფლნარია. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი,  
ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლეწფრა – სათიბი (ვინჩაში) ს. ვინჩაშის დასავლ. 
ენგურის მარცხენა კალთაზე. წიფლნარი 
ტყეცაა. ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., 
მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეწლდ – სახნავი (ხელედი), ხელედშია. 
ლენტეხის რ-ნი, ს. ხელედი. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ლეწლდ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-აღმ. 
ჰადიშჷრას მარცხ. კალთის ფოთლოვანი და 
ალაგ-ალაგ წიწვნრი ტყით. გულადი სოფროს 
ძე ავალიანი, 33 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლეწნწხა – სათიბი (ლეზგარა) საძოვარ ლაკინს 
ჩრდ.-დასავლ., ხარობს წჷნწხა (მცენარეა). 
ლეწჷნწხა „სა…“. გიორგი სათგერის ძე 
ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლეჭბინ – საძოვარი (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 
ჩრდ. ლეგგჷბის ტერიტორიაზე, ლიც დემეგ 
ანღრი ეჩ ტერიტორიაქა. ვალო ა-ძე სიდიანი, 
37 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჭბუგ – ტყე (ლეშუკვი) ბალის ქედზე, 
ლეშუკვის ტყე. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., 
ლატალი, 1973. 

ლეჭეხინი – წყარო (იფხი), ბალის ქედზეა, 
საზღვარი ბეჩო – ლატალისა. შდრ. გვარი 
ჭეხნ. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ლეჭვერარ – სათიბი (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ლეჭმოლ – საძოვარი, კლდე ქორჷლდის აღმ., ადრე 

სათიბები იყო. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 
77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლეჭმოლ (2) – სათიბ-საძოვარი (ნაკი, ცალერი) მდ. 
ნაკრას მარჯვ., მხარეზე, კლდე შალქეთის 
აღმ., სოფლისკენ. საძოვარიცაა და სათიბებიც. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეჭმოლე სგიმ (იხ. ჩხჷტლშ სგიმ). 
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ლეჭმოლრ – სათიბი (ღობი) ღობის მთაში.  
ლეჭმლი – სათიბები. მთის სათიბები ჲებერალში. 

ლენტეხის რ-ნი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
ლეჭმლი – სათიბ-საძოვარი, მთა (მამი). მამის 

ჩრდ. კარვებიცაა. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, 1978. 

ლეჭმლიარ – ტყე, საძოვარი (ჭველფი). ს. 
ჭველფის ჩრდ. ტყეშია. ჩოლურის ს.ს., 
ლენტეხის რ-ნი. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ლეჭმლირ – სათიბები (ტვიბი) ს. ტვიბში. 
ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს.,  ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლეჭმლი – სათიბები ს. სოლის ჩრდ.-დასავლ. 
ღელე ლაშყუდიაშის გაგრძელებაა. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 
წ, IX 

ლეჭმლი (2) – სათიბები (სოლი, ზეგანი) ს. 
ზეგანის სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. 
კალთაზე, ვაკე ადგილი. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ., მოსამს. იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 19711 წ. აგვისტო. 

ლეჭმლ – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქ.). მესტიის 
რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

ლეჭმლი – სათიბი (წვირმი, ჰადიში), ს. ჰადიშის 
აღმ., ჰადიშჷრას მარჯვ. კალთის სათიბები, 
დამრეცი რელიეფით. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჭმლი – სათიბი ს. წვირმის ჩრდ.-დასავლ., 
სათიბ ღობრეშის აღმ., ფერდობია. რობინზონ 
იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჭმლირ – სათიბ-საძოვრები (ლახირი). ს. 
ლახირის ჩრდ. ფერდობები. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჭმლირ – სათიბი, ტყე (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. გალდ ტიბის 
მარჯვ. კალთაზე. ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 
32 წ., კოლმ., ს. ზარდაში, მესტიის რ-ნი, 
მულახის ს.ს., 1971 წ. სექტ. 

ლეჭრნდილ – გზა (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმ., საძოვარ შარიდან სათიბ მჷჩეხამდე გზა – 
სამარხილო. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
ლეჭრნი „მიმატება, გაგრძელება, შეერთება“. 
კატო მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლეჭრნდილ შუკრ (იხ. ლეჭრნდილ).  
ლეჭუბა – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 

წანრჷლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ ნაგიშის 
ქვემოთ – ჩრდ.-აღმ., ჭაობიანია. ჯეირან 
ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი,  
1971 წ. სექტ. 

ლეჭუბ ლრე – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ. 
მდ. წანრჷლას მარცხ. სათიბ ნავგიშის ქვემოთ. 
ჭაობნარია. ჟაბეში, მლხ., მესტიის რ-ნი. 
ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ.,  1971. 

ლეჭფîრ – სათიბ-საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ.-ით, მდ. ლასილის ხეობაში, მთა 
გიცლსში. მდინარის ორივე მხარეზე. ფერმის 
ნაგებობაა, საზაფხ. საძ. კარავი. ჭაფირ 
„ფამფარა ?“. (შდრ. ჭაფხირ (ბქვ.) „ფამფარა“, 
(ბალახია ერთგვარი). ფშ. ვაციწვერა, თუშ. 
მძივანა, კხ. ჰამზა, ქზყ. ფამფარო. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., ს. 
ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჭფორ – საძოვარი (შკედი) ს. შგედის მთაში. 
ჭაფორ ბალახია, დაბალზე იზრდება, ფართო 
ფოთლოვანი. ლენტხ. ჭაფერ. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლეჭფურ – სათიბი (მესტია, ხე), ს. ჴეს ჩრდ.-ით, 
ალპ. ზონა. დამრეცი. ჭაფòრ „პატარა 
ბალახია“. ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., 
მოსამს., ს. ხე, მესტიის რ-ნი, (კოლმ. თავ-რე), 
1971 წ. ივლისი. 

ლეჭფურ (2) – საძოვრები (ტვიბი), სათიბი (ხე) ს. 
ტვიბში, მთაში. ჭაფრ ბალახია ერთგვარი. 
ლენტეხის რ-ნი, ჩოლურის ს.ს., ჟ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლეჭყრი – საძოვარი (არცხელი) ს. არცხელის 
სამხ.-დასავლ. მულხურას მარცხენა მხარეზე, 
საძოვარ სატფირთან. ჩანს ჭყრი ბლომად. 
ჭყრი „ერთგვარი წიწვის მაგვარი ბუჩქია, 
მიწაზეა გართხმული, აქვს ეკლები“. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სქეტ. 

ლეჭყრლ – ტყე (მურშკელი) ს. მურშკელის ჩრდ.-
დასავლ. ამჟამად ლეგგიბ ლი. აქა-იქ ლეჭყერა 
ხარ. ჭყრუ „ერთგვარი წიწვისებური 
მცენარეა, ჯუჯა, მარადმწვანეა, აქვს მრგვალი 
ნაყოფები“. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 
წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტ. 

ლეჭყრლ – ტყე (ღვებრა) ს. ღვებრას დასახლების 
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დასავლ. ლეგგჷბრას ტყეში ჩანს ეკალწიწვიანი 
ბუჩქები. სიმონ ბექას ძე მიბჩუანი, 87 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეჭჭჷნდა – საძოვარი (ტვებიში) მდ. ჰეჲ-ს 
შენაკადის დაღშას მარცხენა მხარე, ჯუჯა 
მცენარეებიანი ადგილია, შგერისებური. 
ფლორის მიხედვით. რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტ. 

ლეჭხ – სახნავი (ნესგუნი) ნესგუნის ჩრდ.-აღმ., 
ფუშყვერის მარჯვ. მხარეზე. აქვეა ჯგჷრგ 
ლეჭხის ეკლესია. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლეჭხი ჯგჷრგ – საყდარი (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარჯვ. მხარე. დგას პატარა საყდარი. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ლეჭბარა – სათიბ-საძოვარი (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის დასავლ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
ჭაბიანი ადგილია. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 
15 წ., მოსწავლე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ლეჭბარ ჭიბ, ლა=ჭბ=არ= – ჭაობნარი 
(ბოგრეში). ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., გალაკ 
სოფროს ძე კორძაია, 15 წ., 1971. 

ლეჭბრი – სათიბი (ლეხთაგი), ჰაწვალის 
სათიბებშია, ჭაობიანი ადგილი. (ჭაობი > ჭუბ-
ი > ჭიბ). ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლეჭბრ – ჭაობნარი (ნესგუნი). ნესგუნის 
ზემოთაა, ჭაობიანი სათიბი. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ლეჭმლი – სათიბ-საძოვარი (ლაღამი). დ. 
მესტია. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 1972, VIII 

ლეჭრლირ – ყანები (ლახირი) ს. ლახირის 
დასავლ. მდებარე ყანები. ალექსი ისლამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეხატ – ტყე (ნაცული) ს. ნაცულში, შერეული ტყე, 
სახატე.  

ლეხბლნი – უბანი (მუწვდი). ს. მუწვდის ერთ-
ერთი უბანი, ხაბულიანების საგვარეულო 
ადგილი, დასავლ. ნაწილი სოფლის. ჩოლურის 
ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ლეხთაგ – უბანი (მსტ.) მესტიის ერთ-ერთი 
დასახლებული უბანი, სამანქანო გზის ზემოთ. 
არის საყდრები:  ლამრია, ნთჷმცეელ. 

თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-
ნი, 1972. 

ლეხთაგ ტიბ / /  ლეხთგი ტიბ – ხევი 
(ლეხთაგი) ლეხთაგის ჩრდ-დასავლ. მხარეზეა. 
მოედინება წყალი. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლეხთოგნი –სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 
27 წ., ს. ლაღამი, 1972, VIII 

ლეხთგი ტიბ (იხ. ლეხთაგ ტიბ).  
ლეხილ – ხილნარი, ს. კახურას დასავლ. მსხალნარი. 

ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 
ლეხილ (2) – ყანა (გულიდა), ბაღნარი (კახურა) ს. 

გულიდაშშია, ხილნარია. მ. ბ. ქურასბედიანი, 
46 წ., 1974. 

ლეხილა – ბაღნარი (სასაში), ს. სასაშში.  
ლეხილი თხუმ – წაბლნარი (კახურა) ს. კახურას 

დასავლ. ლეხილის ზემოთ. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ლეხილლ – საძოვარი (ლუჯი) ს. ლუჯში, 
ფიშყორის მარცხ. მხარეზე, ხილნარია.  

ლეხკანშ ტიბ – ხევი (არცხელი) ს. არცხელის 
სამხ-დასავლ. მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
ლეხკნე „ჩამოფხეკილი, ჩამორეცხილი“. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტ. 

ლეხლაკრ – გზა (ყარიში). ს. ყარიშიდან 
ლეეშთხისკენა გზა. ქვიანია. ხლკ „პატარა 
ქვები“ (და არა „კენჭი“). დ. ი. ლიპარტელიანი, 
33 წ., 1974. 

ლეხლერ – ხილნარი (ჰამაში) ს. ჰამაშშია, აღმ. 
ნაწილში, ლზგშ ლიცს ზემოთ. პანტა 
ხილნარია. ლეხლერ „ხილნარი, ხილიანი“. 
დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეხორგ ღრ – საკარვე (ლესემა). ს. ლესემაშია, 
მდ. ჴელედულას მარჯვენა მხარეზე. პატარა 
კარბევიცა აქვთ. ხორგ „ხერგილი“ („პატარა 
კარვები“). მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 

ლეხღრ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., 
ჰადიშჷრას მარჯვ. კალთაზე. ღეჰ არაა, 
შესაძლებელია საზღვარი იყოო. ნასახლებია 
და შესაძლებელია სასაზღვრო იყო. ხღრა 
„სასაზღვრო, საზღვარი“. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეხჷრშტინე – მსხალი (ღვებრა) ს. ღვებრას 
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დასახლების გვერდით. ბჷგი იცხ ლი. რაჟდენ 
გოგის ძე მარგიანი, 101 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეხკრა – ტყე (ჭველიერი). ზედა ჭველიერშია, 
ჩამონარეცხია. ს. ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. 
ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 
1976. 

ლეხკ ღრ – ტყე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ. 
ტიბრის მარჯვ. კალთაზე, შერეული ტყით. 
ალაგ-ალაგ კლდიანია. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მუსამსახ., მესტიის რ-ნი,  1972 წ. IX 

ლეხლინჯ – ყანა (ბაიარი). ს. ბაიარშია, 
ფერდობზე. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ლეხრგა – ტყე (შგედი) ს. შგედში, ფოთლოვან-
წიწვიანი. ს. შგედი, ლნტხ. რ-ნი. ქ. მ. გაბიანი, 
49 წ., 1976. 

ლეჴა ცხეკ –ტყე (ეცერი) ს. ეცერის ბოლოში, 
ჩრდ.-აღმ. ტყე უნხიშს აკრავს სამხ. 
სოფლისკენ. ტყე შერეული სოფლის საერთო 
კუთვნილებაა (ჴეიშ ლი ! ), მდ. დაჴშრის 
მარცხენა მხარეზე. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 
66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
X  

ლეჴზჷრ – საძოვარი, მთა (მსტ. – ირ. მელიქ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 
წელი. 

ლეჴშგიმორა – სათიბი (უშხვანარი). სათიბი 
დამრეცი რელიეფით, ჟიბე უშხანრს სამხ.-
აღმ. (მარჯვნივ). გრამიტონ ბესარიონის ძე 
კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი.  

ლეჴდერ – სამოსახლო, ,ჰამაშშია, მურყმრიშ 
დაბს აკრავს აღმ. ამჟამად ერთი მოსახლეა, ისე 
ბევრის ნასახლარიაო. არის სათიბები, 
ხილარი, სახნავი. ჩავარდნილია, რობშალ. 
ჴიდ. დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეჴდერ (2) – ყანა (ლეჰა), უბანი (ჰამაში) ს. ჟ. 
ლჷჰას ქვემოთ, გჯლნის ზემოთ. კარგი 
ყანააო. სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ., ოქტ. 

ლეჴდილ – ყანა (ბოგრეში, ნაკიფარი) ს. 
ბოგრეშის ჩრდ.-დასავლ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე, დასახლების ზემოთ. კატო მიხეილის 
ას. გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჴდილ – ყანები ს. იფარის ჩრდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. ყანა ლაჯდიშს ქვემოთ. 

ლუკუა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. 
ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეჴდრეშ – უბანი (ფაყი) ს. ფაყში შემავალი 
ერთ-ერთი დასახლებული უბანი. გულო 
გერონტის ასული გაზდელიანი, 28 წ., ს. 
ლედარეშ, ხელედის ს.ს., 1974. 

ლეჴდრეში ნაკარა – გზა (ფაყი). მთა 
ლეშნურისკენა სამანქ. გზა. ადრე კარვები 
ყოფილა. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ლეჴიდ – უბანი (ლევშერი). ს. ლევშერშია, ერთ-
ერთი უბანი გადაფხაძეთა საგვარეულოსი. 
ისინი (ე. ი. აქ მცხოვრები გარდაფხაძეები) 
თავადები არ იყვნენო. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 
1974. 

ლეჴიდ – უბანი ს. ლეშერში, სამანქანო გზის 
მარჯვნივ. ცხოვრობენ:  გარდაფხაძეები, 
შავრეშიანები, ბაბლუანები, ქურდიანები, 
ავალიანი (1 ოჯახი). ჴიდ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ.,  1978. 

ლეჴლა – საბალახო, სათიბი (უშგული) ს. 
უშგულის აღმ., გადასასვლელი ზაგრ-იდან 
ლასდილისკენ. ყორესავითაა ქვისგან. ჴილა 
„ყორე“. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ლეჯარ – ვენახი (ყვედრეში). ს. ყვედრეშშია, კოლმ. 
ვენახია ამჟამად. ყოფილა მუხის ხე, გარშემო 
ახლაცაა. ჯიჲრა „მუხა“ („ჯიჰრა“). ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლეჯარა მოლ – ყანები (ლესემა) ს. ლესემაში, 
მუხნარია. ჯრ „მუხა“. ა. ს. გაზდელიანი, 36., 
1974.  

ლეჯგჷრგ – სათიბი ენგურის მარცხ. შგედში, 
სათიბ ნენსგშსა სა ნაჭნეგრ-ს შორის. ამ 
ადგილს უწინ ქაჴნიხ, ეჩხენქა მ კეცენ 
ჴედნიხ, ლემზჷრრს ანყახ ი ლითოდურის 
იმზჷრიხ. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ.  

ლეჯგჷრგ – სათიბი, ტყე ს. ცალერის ჩრდ. სათიბ 
ქეხნისა და ტყე შგედრს შორის. ს. ცალერი.  
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეჯგჷრგ – საკულტო ადგილი, ნასახლარ 
ჯუხლნისა და ლშხრშს შორის, სათიბ 
ქელიშში. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ 
მომუშავე დაპატიჟებდა სოფელს და 
ილოცებოდნენ (ლჷმზჷრს სყიხ). ნაკის ს.ს.,  
(ლშხრშ). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
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პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ლეჯგჷრგ (4) – სათიბი (ცალერი – 2, ლახამულა), 

საკულტო ადგილი (ლაშხრაში), ს. ცალერის 
დასავლ., ყანა სუსნის დასავლ. სათიბი კარ-
გია. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ლეჯედნი – საძოვარი, ჟიბე ლევშერში, ღელეს 
მიჰყვება გასწვრივ. ჯოდი „გრძელი“. 
ლენტეხის რ. გ. ზ. ბაბლუანი, 53 წ., 1978 

ლეჯინჯიხა – ბუჩქნარი (ქვ. ჭველიერი), ს. ქვედა 
ჭველიერში საძოვარი, მოედინება ლეჯინჯიხა 
ლიც. შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974 

ლეჯინჯიხა ლიც – წყარო (ქვ. ჭველიერი), ქვედა 
ჭველიერშია. ბუჩქნარ ლეჯინჯიხაში 
მოედინება. შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974 

ლეჯშერ (იხ. ლეჩშერ). 
ლეჯშჰერ – საძოვარი (ბაგვდანარი), ს. 

ბაგვდანარში, საძოვარი ზუნგირის მარცხენა 
მხარე, ხარობს ჯიჰრა „მუხა“. სახელწოდება 
ფლორის მიხედვითაა. ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი 81 წ., პენს., ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ. 1969 წ. სექტ.  

ლეჯშრ – ტყე (ქვ. კალა), სოფლის დასავლ. 
დაჴშრს ესაზღვრება აღმ. მხრიდან, მუხნარია. 
„მუხნარია“. ჩაბე კალშ. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ. 1969 წ. კოლმ. 

ლეჯჰარლ – საძოვარი (ლაღამი), ლექ ლახ-
შია, იყოფა 2 ნაწილად:  სგ ლეჯჰარლ და ქამე 
ლეჯჰარლ. დ. მესტია. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. ლაღამი,  1972 წ. VIII 

ლეჯჰერ – ტყე, ს. დჷსის ჩრდ.-აღმ. დასახლება 
კარრამდე, მრავლადაა მუხა, მუხნარია 
მთლიანად. იესებ სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.10.70 წ. 

ლეჯჰერ (2) – ტყე (ტობარი, დიზი), ს. ტობარის 
ჩრდ.-აღმ. მხარე, მდ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე, ტუნელრის დასავლ. კედელი, აქა-იქ 
კლდეებიც. აქა-იქ რცხილაა, დანარჩენ 
ადგილას სუფთა მუხნარია. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, 
მესტიის რ-ნი, ხაიშის ს.ს., 1.11.70 წ. 

ლეჯჰერა – ტყე (ლახამულა), საცხოვრის კეცნნის 
ჩრდ.-დასავლ. გზის ზემოთ. მუხნარი ტყეა, 
აქა-იქ ნაძვიცაა და ჲერხლაც. გელა ფუთუს 
ძე ჭკადუა, 67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლეჯჰრ (იხ. ლჯჰრ – ლემსია).  
ლეჯჰრლ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ჭალჲს 

მარცხ. კალთაზე, მუხნარი ტყით. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 წ.  

ლეჰდარა (იხ. ჰად). 
ლეჰლიშ (2) – ყანა (ლახუშდი), სათიბ-საძოვარი 

(ჩვაბიანი), ს. ლახუშდშია, დასახლებათა 
ცენტრში. ადრე მომსვლელიაო. ლჷჰე, ლეჰელი 
(„ადრე დნება თოვლი, ადრე იხვნება. 
მოსავალიც ადრე მოდისო“). გიორგი ანდრიას 
ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია. 1972, IX  

ლეჰლიშ / /  ლეჰლიშირ – სათიბ-საძოვარი, ს. 
ჩვაბიანშია, ტიბრას მარჯვ. მხარეზე, 
დასახლების ქვემოთ, გზის ქვემოთ. ჰჷლ-იშ 
„დღესასწაული მაისში“. არჩილ დავითის ძე 
გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტ. 

ლეჰლიშირ (იხ. ლეჰლიშ). 
ლეჰურდელ – საძოვარი (იენაში), ნასახლარ 

სგობულ-ის სამხ.-აღმ. მთა ტხ-ნა შყდრში. 
ჰრდელი ჩანს. ჰრდელ „მჟავე გემოსია“. 
ლატალის ს.ს., მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 
1973. 

ლეჰჷნგრინი – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიწ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 
წელი. 

ლეჰჷნგჷრლი – საძოვარი (სპარდიში), მესტია 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
ნსგ ლახულდის თავზე. ავთანდილ ანდრიას 
ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

ლეჰჷნწეჲრა (იხ. ლეჰჷნწრა).  
ლეჰჷნწრა – ყანა (მესტია), მესტიაშია. ჰნწ 

„ნაკელი“, ლეჰჷნწრა „ნაკელ მოსაყრელი 
ადგილი“. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ-ნი, 1972 

ლეჰწლი – სათიბი (ნესგუნი). ლენჯერის ს.ს., 
(ნესგუნის?). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გუ-
ლედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მესტიის რ. 1972 წ.  

ლეჷრხელ – ტყე, საძოვარი (იფარი), ჟიბე იფარის 
ზემოთ დამრეცი და ოდნავ მოვაკო 
ადგილნარევი. ჲერხლა და წიფელა ორივეა, 
მაგრამ უფრო ჲერხლაა. სეითბე უმარის ძე 
ჭკადუა, 66 წ., მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 15.11.70 წ. 

ლეჷრხელა – საძოვარი, ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 
32 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 
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ლეა – საძოვარი (ლახამულა), ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, საძოვარ ლარამიყის გაგრძელება 
სამხ. მიმართ. ჰაპკვირისკენ. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 56 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლეაზ-ლაგნა – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, მარცხ. მხარე ლაშხურისა. 

ლეანი მურყამ – კოშკი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟაჴუნდერში, მცხეთაშის დასახლებაში. ლევან 
გიგანის კოშკი. 

ლეანი ქნჷლდ – სათიბი (ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხენა 
მხარეზე, არყნარი ტყით. ლეან გულბანის 
სათიბია. კატო მიხეილის ასული გულბანი, 26 
წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეანშერლ – უბანი (წიფლაკაკია), ს. 
წიფლაკაკიას ერთ-ერთი უბანი ლიპარტელია-
ნის საგვარ. ლენტეხის რ-ნი, ს. წიფლაკაკია;  მ. 
გაბრიელის ძე ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ლეარხ – საძოვარი (ბაბილი), საცხოვრისი 
ლებოჩიკის სამხ., ვერხვნარია. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლეაშა ლეჭმელირ – საძოვრები (ლეხთაგი), 
ლექ ლახვის სამხ.-დასავლ. ნაწილი. გვარი 
უცნობია. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
დ. მესტია, ს. ლეხთაგი, 1972. 

ლეაშე მურყამ – ნაკოშკარი (მაგარდელი), ს. 
მაგარდელშია შიგ. ყოფილა მახელანის (?) 
კუთვნილი. ლევაანთ კოშკი. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ლეაშე ცხეკ – ტყე (მაგარდელი), ს. მაგარდელის 
სამხ. (თავზე) წიფლნარი ტყეა. ჩანს ვინმე 
ლეას (მახველანი ?) კუთვნილი ტყე ყოფილა. 
ლეაანთ ტყე. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ.,  
ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტ. 

ლებნ – ტყე (კიჩხელდაში), ს. კიჩხჷლდშის 
ჩრდ.-აღმ., ტყე ჰინგროლის ჩრდ.-აღმ. 
წიწვნარია (უბან-იდან ?). თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ., 1969. 

ლეგურა – სათიბი (მესტია, ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთაზე. 
ტყიანი, წყლიანი, სიკ შალ ლი. სოლომონ 
ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ.ნოემბ. 

ლეერდელა – სათიბი (ჟახუნდერი), ს. 

ჟახუნდერში ერდელ ჩანს, მიწაში იდებს 
გრძელ ფესვებს, იჭმევა ღეჲ-ს მაგვარი.  

ლეერდელინი – ყანები (ახალშენი), ახჷლშენის 
უბანში, ჩიხარეშის ზემოთ. 

ლეერდიან – ყანები (სასაში), დასახლების ჩრდ.-
დასავლ. დაფერდებული და ოღრო-ჩოღრო 
რელიეფით. მ. ლ. ნემსაძე, 40წ., 1974. 

ლეერდინი – ყანა (ახალშენი), ს. ახალშენში. 
ერდელ – ერთგვარი ბალახია, იჭმევა, 
მომჟავო. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

ლეეშთხ – სათიბები (ყარიში), ს. ყარიშშია, 
ითესება კარტოფილიც და არის სათიბებიც. დ. 
ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ლეეშთხ – საძოვარი (დ. ლენტეხი), მდ. 
ჩოლშურას მარცხენა მხარეზე. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ლეთიშ – ტყე (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ., 
უღვირის დასავლ. ფოთლოვანი ჭარბობს, არის 
წიწვნარიც. არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 
წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ლეიწ – ტყე (მახაში), ს. მახაშშია. ჩიხარეშის ს.ს., 
ლენტეხის რ-ნი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლელნირ – ტყე (ლეშუკვი), ბალის ქედზეა, 
ლეშუკვის ტყეა, აქა-იქ სათიბებიცაა. შალვა გ-
ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ლეოლნ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა., 
ტყეშია, მოფერდო ადგილია. გ. ე. ნანსყანი, 37 
წ., ლატალი, 1973. 

ლეორჩხჷლი – საძოვარი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, კლდე კაცხის მარცხ. მხარეზე. 
სათიბიცაა. ჯ. პ.ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ლერგია ღრ – ღელე (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ., 
მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე, წყალი 
მოედინება, ტყიანია შერეული. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლეშა ლრლ – სათიბები (ჟამუში), ს. ჟამუშის 
სამხ., მულხურას მარჯვ. მხარეზე. ნავერია-
ნების საგვარეულოს სათიბები. ამჟამად 
კოლმეურნეობისაა. ვლადიმერ გიორგის ძე 
ნავერიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. ჟამუში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტ. 

ლეშგულა – ყანა, ს. ჩიხარეშში.  
ლეშგულა (2) – ყანები (ახალშენი, ჩიხარეში), ს. 

ახალშენშია, ტიბრის ღელის მარცხ. ნაპირზე. 
ყანა ლატფარის ბოლოში. დასახლების უკანა 
მხარეა. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 
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ლეშერი ღელა – მდინარე (ლევშერი), მდ. 
ლშხურას მარცხ. შენაკადი. მოედინება  
ს. ლევშერასთან. ს. ლევშერი, ჩოლურის ს.ს., ა. 
ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ლეშრ (2) – სოფელი (ჩოლ. ს.ს.,), უბანი 
(ლევშერი), მდ. ლშხურის მარცხ. მხარეზე 
იყოფა უბნებად:  ციოყშრ, ლეჴიდ, მორეულ, 
გგ მოლდ, ჟიბე ლეშრ. ლენტეხის რ-ნი, 
ჩოლურის ს.ს., რევაზ დანიელის ძე 
შავრეშიანი, 46 წ., პედაგოგი, 1978. 

ლეშრ –დასახლებული უბანი, ს. ლეუშერის 
ერთ-ერთი უბანი. არდაშა ზ. ბაბლუანი,  
43 წ., 1974. 

ლეშრი შუკ – გზა (ლევშერი), ლევშერის 
სამანქანო გზა. ლენტეხის რ-ნი. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლეშან – ყანა (ღობი), ს. ღობში.  
ლე ნაკრ – საძოვარი მთა (თავრარ-ხერხვაში), 

მთა ცალგმილის სამხ.-დასავლ. დასაწყისი. 
ქვემო ნაწილში მოედინება ყამი ლიც. ძველი 
ნაკარვებია, ალბათ. ვინემ – ლევასი. უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ლილა – საძოვარი (ჭველიერი), ს. ჭველიერშია. მდ. 
ლაშხურას მარჯვ. ლილასმაგვარი თიხა აქვს. 
მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1970 

ლიპტინ – სათიბი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა რიყესთან, ყეშშალ ფორმა ხუღე, 
ნახ. კუნძულივითაა შეჭრილი ტყეში, შგედშია. 
(პიტ). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლიჩნიში ჯგჷრგ – ეკლესია (ჰადიში), ს. ჰადიშის 
აღმ. დგას ეკლესია წმ. გიორგის სახელობისა, 
ჩნიშში. მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ., 
დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო.  

ლიცე დაბ – ყანა (მახაში), ს. ჩიხარეშის ს.ს., 
მახაშში. ლენტეხის რ. რ. მ. ჭელიძე, 1976.   

ლიცე ლათრლ – საძოვარი (მამი), ჲებერალის 
მისადგომთან გზაზე, წყაროა სეზონურად. 
ლენტეხის რ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978.  

ლიცე ღრ – სათიბი (ბავარი), ს. ზედა ბავარისაა, 
ტყეში წყალი მოედინება. ხელედის ს.ს., 
ლენტეხის რ. ს. ბავარი. შ. ი. ბენდელიანი, 40 
წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976  

ლიცილდრ – სათიბი, საძოვარი, წყაროებიანი 
(მესტია, ვიჩნაში), ს. ვიჩნაშის დასავლ. მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე. მოედინება 

წყლები. ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., 
მოსამს.,  კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო.  

ლიცილდრ – სათიბ-საძოვარი, ს. სოლის ჩრდ. 
მთა შიხულდშშია, მოედინება წყაროები. ს. 
სოლი (ლნჯ.). რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ. 1972, IX 

ლიცილდრ – საძოვრები, ს. ჴაჩეშშია, ჴჩ-ჭალჲს 
მიდამოში. მოედინება წყალი (მხოლოდ ერთ 
ადგილზე). ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974 

ლიცილდრ (5) – წყაროები (კახრი), სათიბ-
საძოვარი (ვინჩაში, სოლი, ხაჩეში – იხ. კაჩ 
ლიც), კახჷრ-ის მხარეზეა, მოედინება პატარა 
წყაროები, ტურბაზის აღმ. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ.  1972 

ლიცილდრ (იხ. კაჩ ლიც).  
ლიცმოყ ლარე – სათიბი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 

წყლის მიდამოები, ნ. ნ. ჩანქსელიანი,  
25 წ., 1974 

ლიცმოყ ღრ (იხ. ლუგურყჲ ღრ).  
ლიცფაკნილრ – წყალი (ნესგუნი), ფუშყვერის 

მარჯვენა მხარეზე. ფაკნშალ ამოჭრილ ლი 
სპენდიკი, ეჩექა ანღრი ლიც. (ფაკნშალ ხარ 
სპენდიკჟი ჟი ლჷტაბე). ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლიცრალ – საძოვარი (მამი), წყაროებიანი 
ადგილია ლეჴიდში. ლიც „წყალი“. 
ლენტეხის რ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978.  

ლიც პილ (იხ. ჭალ პილ).  
ლიცლ – წყარო (ჩოლ. ს.ს.,), შუა სოფელშია, 

პატარაა. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი,  
41 წ., 1978  

ლიცშ – წყარო (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში, 
სათიბები.  

ლირ – ყანები (მახაში), ლაშხურის მარჯვ. იყოფა 
ჟიბე და ჩუბე ლირ-ად. მახაში, ჩუხარეშის 
ს.ს., ლნტხ.., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლირი სგიმლ – საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია, 
ლიერშია, სგიმ ამჟამად არაა. ლნტხ., 
ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976.  

ლიანი მოლ – სათიბ-სახნავი (ჭველიერი), სათიბ-
სახნავ ჴამეტარშია, ყოფილი მამული ლევან 
ლიპარტელიანისა. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ., 1974 

ლობარ – ყანა (მახაში), ს. მახაშშია, ჩიხარეშის ს.ს., 
რ. მ. ჭელიძე, 1976.  

ლობი – საბალახო, ს. ხარაშშია, ტყეშია ღარივით, 
ფერდობი. ს. ფაყი. ე. ს. გვიდიანი,  
24 წ., 1974.  
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ლობი (2) – საძოვარი (ქართვანი, ფაყი), მდ. 
დოლრას მარცხენა კალთაზე, სამანქანო გზის 
ქვემოთ, ცხუმარისკენა გზის დასაწყისი. პავლე 
სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ს. ქარ-
თვანი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ.  

ლობიარ – საძოვარი (ახალშენი), დასახლების 
ზემოთ. ქვაბივითაა ჩავარდნილი. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974.  

ლობიოლ – მთა (უსგვირი), ლეშნილის მთის 
ჩრდ. კალთა. ჭალჲს დასაწყისის ზემოთ. ა. ბ. 
გურჩიანიი, 65 წ., ეცერი, 1973.  

ლობრში – მწვერვალი (ადიში), ს. ადიშის სამხ. – 
(დასავლ.), სიმაღლე – 2264 მ. ზღვის დონიდან.  

ლომშა მუყამ – კოშკი (ჩვიბიანი), ს. ჩვიბიანშია 
ნიჟარაძეთა თემის კოშკი, კარგად დაცული. 
ლომიანთ თემის კოშკი. ტარიელ თავადეს ძე 
ნიჟარაძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრ.,  
ს. უშგული, მესტიის რ-ნი. 1971 ივლისი.  

ლონგიჲ მოლ – საძოვარ-სათიბი (შკედი), ს. 
შგედში. ლონგი ონიანის სახელობის. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ლნტს. რ.  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 
1976  

ლუგურყჲ ლიც – წყარო (ლესემა), სოფლის 
ცენტრში, სათავე ადგილზევე აქვს. ს. ლესემა, 
ხელედის ს.ს., ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ.,  1974 წ.  

ლუგურყჲ სიკ – ქედი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ლუგურყვას საძოვრებზეა. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 
25 წ., 1974 

ლუგურყჲ ღრ – საძოვარი (ხაჩეში), ს ხაჩეშშია, 
ქვემოთ წყალი მოედინება. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 
25 წ., 1974 

ლუკ მოლარ – სათიბები (მუწვდი), ს. მუწვდიში, 
ლუკა ხაბულიანის ნაახოვარი. ჩოლურის 
ხეობა. მ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978  

ლუკ სერლ – სათიბები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში. ლუკა ონიანის სერები. სერლ 
„სერი“.  

ლულიენარ – ტყე, საძოვრები (დურაში), ს. დურა-
შში. ლულიენ – ლჷლჰენ „რუები“. ლენტეხის 
რ. კ. ბენდელიანი, 1978  

ლუმლ ნაკრ – ტყე, საბალახო (მურყმელი), ს. 
მურყმელის სამხ-დასავლ. არყნარია უმეტე-
სად, ვაკე ადგილია საბალახო შიგადაშიგ 
ტყეში. ლუმლე „მოლი“ ტყეში გაკაფული და 
მოლად გადაქცეული. ნუცა ანტონის ასული 
ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, უშგულის 
ს.ს., 1971 წ. VII 

ლუნჩლი ლესგ – ფერდობი (მესტია), მესტია 

ჭალჲს მარცხნივ აეროპორტის ჩრდ.-აღმ. 
ფერდობია საძოვრებიანი. ჩლ „მეწყერი“. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-
ნი. 1972 წ. 

ლუნჩლ (იხ. ლუნჩლ) – ფერდობი 
(სპარდიში), მესტია ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, 
აეროპორტის ჩრდ. ფერდობია. ფერმისა და 
ზრგშს შორის. ძველი ნამეწყრალია. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., 
სპარდიში, მესტიის რ. 1972. 

ლუნჩლ – საძოვრები (მესტია), აეროპორტის 
ჩრდ.-აღმ. ვაკეა, დგას ფერმის შენობა. ჩლ 
„მეწყერი“. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ., 
მესტიის რ-ნი. 1972 წ. 

ლუნჴ – კლდე (ლანჩვალი), (ქა ლუნჴ ლი). 
მესტია. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგრიანი, 33 წ., 
კოლმ., ს. ლანჩვალი.  

ლუორ – საძოვარი მთა (დურაში), საყდარისა და 
დურაშის. იყოფა ჟიბე და ჩუბე-დ. ლენტეხის 
რ. ს. დურაში. კ, ბენდელიანი, 1978  

ლურსკიმ – საძოვარი (ხოფური), ს. ხოფურის 
მთაში, ტყიანი, შერეული ტყით. ს. ხოფური, 
ლენტეხის რ. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ., 1976  

ლუსნშა – უბანი (ლანჩვალი), ლანჩვალშია, 
ფალიანების საგვარეულო თემის დასახლება. 
დგას კოშკი. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია, 1972 

ლუსნშა მურყამ – კოშკი (ლანჩვალი), 
ლანჩვალშია, ფალიანების საგვარეულო თემის 
კოშკი. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია,1972 

ლეტბულა – ყანა (ღეშდერი) ს. ღეშდერის დასავლ. 
მდ. ღეშდრლამდე. შიშველი, მშრალი ადგი-
ლი, მაგრამ გაზაფხულობით თოვლის ნადნო-
ბისაგან დგება ტბორი. ლუტბულა „ტბორი“. 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 54(8 წ., პედა-
გოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ლუტყლფრ – ტყე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ-
დასავლ. უღვირისკენა გზაზე, გამონგრეულია 
(ნძგებ ლი). არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლუქთუნლ – სათიბი (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარცხენა მხარეზე, ვაკე ადგილია, ვოყლ ლი ი 
ლუბჭკურე, ქა როქ ლუქთუნე ლი. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ლუქნრა – სათიბები (ნასახლარი სგობული), 
ნასახლარ სგობულშია, ლეჟ-ს და ლექ 
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სგობულ-ს შორის. ლატალის ს.ს., მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 82 წ., ს. იენაში, 1973  

ლუღულდრ – საძოვარი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ. 
ღელეს თავზეა. წიწვნარი ტყე, ფერდობი. ადრე 
მაგარი ზვავი ჩამოსულა, ბოლო ხანებში 
(გატყიურდა და) არავის ახსოვს ზვავი რომ 
ჩამოსულიყო. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ. 1972, IX 

ლუყურყა ნეზ – ნაძვის მიდამოები (ყარი), ს. 
ყარიშშია, დეკორატიული ფორმისაა, დიდი 
ნაძვის ხეა. დ.ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974  

ლუყურყე – სათიბი (არცხელი), ს. არცხელის 
სამხ-დასავლ., მულხურას მარჯვენა მხარეზე, 
სათიბ რგი ლრესთან. შემოკავებული ნაწი-
ლობრივაა. ლუყურყე (ყურყ „მარყუჟი“). 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., 
ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლუყურყლ (იხ. ლუყურყე).  
ლუხîრილე – კლდე (ჰადიში), ს. ჰადიშის სამხ.-

დასავლ. ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთაზე, 
ნასახლარ ქრულდშის ქვემოთ. ლუბჭკურე 
კოჯ ლი. მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ., 
დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო.  

ლუხორ-ზაგარ – ზეგანი (მელე), ს. მელესა და ბე-
ნიერს შორის საკულტო ადგილია, სალოცავი. 
ლჷცხტ ადგი ლი.  

ლუხროლუ – საძოვარი (კიჩხელდაში), ს. 
კიჩხჷლდშის დასავლ., ყანა ბესნის ჩრდ.-
აღმ., მცოცავი მიწაა (ჩუ მეტყაც გიმ ლი), 
ხილნარი და მურყნარია მდ. მალშ-ამდე. 
ლუხროლუ (მეხარ-იდან ?). თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ.  

ლუხურილუ – სათიბი, კლდე, ტყე (ცალდაში), ს. 
ცალდშის სამხ., დასახლების ზემოთ, 
ფოთლოვანი ტყეა და სათიბიც. პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლუხ – ტყე, ნაკრას მარცხენა მხარეზე, ღელე 
ლაქნაშჷრას ჩრდ. მდებარე ფერდობის ტყე. 
ლუხ ? ნალის ს.ს., ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. ნოემბ.  

ლუხიშ ბოგ – ხიდი (ლუხი), მდ. ჭუბრულაზეა 
გადებული სოფ. ლუხვთან სამანქანო ხიდი. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი. I.XI. 70 წ.  

ლუხიშ თხიმ – ტყე (ტობარი), ს. ლუხ-ის 
დასავლეთის მხარე, ტყიანი, თავი. ქვემო 
მხარე ლეჯჰერ, ზემოთ – წიწვნარი. ზღვის 
დონიდან 1587,4 (1:  100000). ისლამ ბათერის 
ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, 
მესტიის რ-ნი, ხაიშის ს.ს., 1.11.70 წ. 

ლუხრა – მდინარე, ს. შდჷღირის მარჯვენა 
მხარეზე ჩამოუდის მდ. ლუხრა, მდ. 
ენგურის მარჯვენა შენაკადი. მოედინება მთა 
ლუხრას თავიდან კარვებს შორის. 
დასაწყისია მთა სამხ. კირრი (იხ. რუქა). მარო 
ფულას ასული ჭკადუა, კოლმ., ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტ.  

ლუხრა – სათიბ-საძოვარი, ღელე (შდიღირი), ს. 
შდჷღირიდან ჩრდ. დაახლ. 5 კმ შიშველი 
ადგილია, საძოვარია, დგას 6 კარავი, არის ს. 
შდჷღირის საზაფხულო საძოვარი მთა. ტყის 
ზონის ზემოთ, ალპური ზონა. მოედინება მდ. 
ლუხრა. მარო ფულას ასული ჭკადუა, კოლმ., 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

ლუხროე ბაჩრ – ყანა (უშხვანარი), მდ. 
დოლრას მარცხენა მხარეზე, სახნავ ჴერს 
ქვემოთ. ყანიდან ანაკრეფი ქვების ზვინი, 
გროვა – შეგროვებული ქვები. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი.  1969 წ. 
სექტემბერი.  

ლუხრშ ზაგრ – საძოვარი (დიზი), ს. დჷს ჩრდ.-
აღმ. საძოვარია სოფლის, ქედია, გადის გზა 
მდ. ლუხრამდე, მეჩხერტყიანი, უფრო ფო-
თლოვანი. იესებ სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ოქტ. 

ლუხრშ ტობ – ტბა (შდიღირი), მთა ლუხრაშია, 
დაახლ. 0,5 კმ. ფართობით, გამჭვირვალე ტბაა. 
ლუხრშ ლიცის მარჯვნივ საკარვე მთა 
ლუხრადან ≈ 2 კმ. ჩრდ-ით, შუა შიშველ 
საძოვარშია. მარო ფულას ასული ჭკადუა, 
კოლმ., ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ოქტ.  

ლუხრი დაბ – ყანა (ლექვსირი), მდ. ჩოლშურას 
მარჯვენა მხარეზე, ჟიბე ლექვსირში. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974 

ლუჴნუ – სათიბ-საძოვარი (ლახირი), ს. ლახირის 
ჩრდ.-დასავლ. ალპური მთაა. საქონელი ვერ 
ადის. მადონა ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 
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ლუჴილ – კლდე (ტვიბერი), ტიბერისა და 
წანერის მყინვარებს შორის, აქვს მყინვარები, 
ყითლოდის ჩრდ.-ით. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ.  

ლუჴლლ – საძოვარი (ლასკადარი, კახურა), 
ლასკადურას ხეობაშია. შემონაკავები არაა, 
შემოკავებულივითაა. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 
წ., 1974 

ლუჴლლ – საძოვარი, ლასკადურას აუზში, 
ალპურ ზონაშია. ქვიანი არაა. ს. კახურა, 
ლენტეხის ს.ს., ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
მოსამსახ. 1974 

ლუჴჟა – კლდე (ბავარი), მანანაურის ღელეს 
მარჯვენა მხარეზე, სანადირო კლდეა.  
ს. ბავარი, ხელედის ს.ს., ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 
24 წ., 1974 

ლუჴჟჲ ლღეჲ დაბ – სათიბი (ბავარი), 
ჯუდარშია, ალპურ ზონაშია, მთაში. ღეჲ არის.  
ს. ბავარი, ხელედის ს.ს., ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 
24 წ., 1974  

ლუორ – შენაკადი (კახურა), ლასკადურას აუზში, 
მდ. ლასკადურას მარცხ. შენაკადი.  
ს. კახურა, ლენტეხი.  ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ., მოსამსახ., 1974 

ლუორჷლ – საძოვარი (ლასკადარი), ლასკა-
დურას ხეობაში. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 
1974 

ლუორ ტიბ – ხევი (კახურა), ლასკადურას 
აუზში, მდ. ლუორის ხეობა. ს. კახურა, 
ლენტეხი. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., 1974 

ლლდაშ – საძოვარი (ტვიბი), ს. ტვიბის მთაში. 
ლლდღაშ-იდანო ? შდრ. ლალედ. ლენტეხის 
რ. ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლლსგერ – საძოვარი (იელი), ასკარდის ჩრდ-
აღმ. დასასვნებელი ადგილია საძოვრებიცაა. რ. 
ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. VII-
72 წ. 

ლლხრ – სოფელი (კალა), კალის სას. საბჭოში 
შემავალი სოფელი. ენგურის კალ ჭალს 
მარჯვენა სანაპიროზე გაშენებული. დგას 1 
კოშკი – მაცხრ, გელოვანის იყოო. კოშკშია 
ხატი მაცხრ. კალის სკოლა, ნაგებობები. 
კალის თემის შესაკრები, მთელი სვანეთისო. 
ნინა გიორგის ასული გამყრელიძე, 49 წ., 
მოსამსახურე, ს. ლალხორი, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

ლნშაშ – გადასასვლელი (ჟახუნდერი, ლუჯი). ს. 
ჟახუნდერიდან გადასასვლელი ლუჯში. 

ლნშაშ – სათიბ-საძოვარი (ჩუკული) ჩუკულის 
მთაში, ტყეშია მინდორი. ნუნუ დადაშის ას. 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ლჲჴა – სათიბ-საძოვარი (მელე), ს. მელეშია. 
სახნავი იყო უწინ.  

ლრ{ } ელ – საძოვარი (მესტი ა – ირ. 
მელიქიშვილი) 

ლრ{ } ელ (2) – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., 
გზის ქვემოთ, ჰდშრას მარჯვ. კალთაზე. 
სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., ს. 
ჰადიში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვსიტო.  

ლრა – საძოვარი (მურყმელი) ს. მურყმელის აღმ., 
ვაკე-საძოვარი. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ, მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლრა (2) – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ., ჰადიშრას მარცხ. სანაპიროზე. 
ვაკეა. გულადი სოფროს ძე აველიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლრა დაბრ – სათიბ-სახნავები (არცხელი) ს. 
არცხელის ჩრდ.-დასავლ., ღელე ტიბის 
მარცხენა მხარეზე. სახნავ-სათიბებია. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ლრა დაბრ (2) – ყანები (ზარდლაში). ს. 
ზარდლაშის სამხ.-აღმ. ყანები. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლრალ – ხილნარი (შტვილი) ს. შტვილშია. 
ხილნარია – მსხალი. თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 
1978. 

ლრელდარ –საძოვარი (მესტია – ირ. 
მელიქიშვილი) 

ლრემი თხუმ – საძოვარი (იფრარი) ს. იფრარის 
დასახლების ზემოთ, სათიბის თავი. გემა 
ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, 
კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლრილრ  – სათიბები (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
ტიბრას მარჯვნ. მხარეზე, გზის ქვემოთ. 
არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლრილრ – სათიბი (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ.-დასავლ., ტყის პირამდე. ვლადი ბათოს 
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ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლრილრ (3) – საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ., 
მდ. ლასილის მარჯვ. სანაპიროზე, ლეცხეკ 
ღრლის დასაწყისი. ვაკეა. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ლროლ – ყანები (ლაღამი) ს. ლაღამსა და ს. 
ლანჩალს შუა. ვაკე ადგილები. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ლროლი შუკ – გზა (ლაღამი). სამანქანო გზა 
ლაღამსა და ლანჩალს შორის. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ–ნი, 1972. VIII. 

ლრსან – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში, 
ნასახლარია. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ლრტყალ – სათიბები (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერის 
მთაში, სათიბების ზემო მხარე.  

ლრტყლ – კლდე (ჟაბეში), მდ. წანრლას მარჯვ. 
კალთის კლდის შრეები. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლრტყა ლგნა – გზა (ცალდაში). ტიბერლას 
მარჯვ. კალთაზე გზა გადის სამარხილო. 
საზაფხულო კარვებივითაა საქონლისთვის 
კლდეში. კლდეს სარტყელივითი აქვს პატარა 
გამოქვაბული. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ.  
სექტემბერი. 

ლრლ – სათიბები (ზმ. ლევშერი) ჟიბე ლევშერში, 
ვაკეა. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ლრლ  – სათიბი, საძოვრები (ჩაჟაში) მდ. 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ს. ჩაჟაშის ჩრდ.-
აღმ. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ.ივლისი. 

ლრლ – სათიბი (ხალდე) მდ. ჴალდე ჭალს 
მარცხ. კალთაზე. ვაკე ადგილია, ს. ჴალდედან 
≈ 3 კმ. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. 
ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლრლ – ყანები (დავბერი) ს. დავბერის პირდ, 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, დასახლების სამხ. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., 
მოსამსახურე, ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ლრლ (4) –  სათიბი (ზ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ლრლ  (იხ. ლრლ) 

ლრშ  – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ., 
კარგი სათიბია. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ, ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ლრლ – სათიბები (ლეხთაგი), ყოფილი პედ. 
ტექნიკუმის აღმ. სათიბები. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ლრლ – საძოვარი (შკედი) ს. შკედში, მინდვრები 
მთაში. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ლრლ (3) – სათიბები (მახაში) ს. მახაშშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ლრელ – ყანა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ლშგალ – საძოვარი (მესტია), დ. ს. გვარლიანი, 27 

წ. 1972. 
ლშგლრ – საძოვარი (მესტია, ზარდლაში), ს. 

ზარდლაშის მთა ლჷცლშშია, ზეგანია, ჩანს 
იყო ნაკარვები. ლიშგლი. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ. 1971. 

ლშხირ (იხ. ლშხურ – ჭველიერი). 
ლშხრში გოლაჲ – ტყე (ლენტეხი, მახაში), ს. 

მახაშშია. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
ლშხურ – მდინარე (ლენტეხი), ს. საყდარის ქვემო 

საზღვარი. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ. 1978. 
ლშხურ – მდინარე (ლენტეხი), ს. შგედშიც ასე ჰქვია 

ცხენის წყალს. ქ. მ. გაბიანი,  49 წ. 1976. 
ლშხურ – მდინარე (ლენტეხი), ცხენის წყლის 

სვანური სახელწოდება ს. მახაშში.  
რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ლშხურ (4) – მდინარე (ჭველიერი, საყდარი, 
შგედი, მახაში, ჟახუნდერი, სასაში), ცხენის 
წყლის სვანური სახელი. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. 
ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ლშხალ – მდინარეთა შესაყარი (კვანჭიანარი), 
ენგურისა და მესტია-ჭალჲს შესაყარი 
ადგილი. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973. 

ლწოლირ – სამთიბი (წანაში), მთა ღობურშია. 
აწოლარების სადგამი ადგილი. აწოლ „ზვინი“ 
(შდრ. ონწო, ჰაწვალ, მეგრ. ანწოლა). ნ. გ. 
ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ლბი – ხრიოკი ადგილი. მესტიაშია, შგედი სგიმის 
მიდამოებში;  ვიწრო, ჩაქანებული რელიეფით. 
(შდრ. ლბი ლუფხში (დარბაზში). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ლბი (2) – სათიბ-საძოვარი (იფარი), საბალახო 
(მესტია), ს. იფარის სამხ.-აღმ. ენგურის მარცხ. 
კალთის ზემო მხარეში, საზაფხ. საძოვარი მთა, 
დგას კარვებიც. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 
წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971წ. 
აგვისტო. 
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ლბილრ – სათიბი (ნესგუნი), ფუშყვერის მარჯ-
ვენა კალთაზე, (წაფხ ხარ ლბიშალ), შვეულია. 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს.,  1972. 

ლბლრ – სათიბ-საძოვარი (ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ., ჰადიშჷრას მარჯვ. 
კალთაზე. ტყე შერეული, ვიწრო ღარია. ლბი 
„თივის ჩასაყრელი ზედა სართულიდან 
ქვედაში ძველ სვანურ სახლებში“. იასონ 
მურზას ძე კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლრშა – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-აღმ., 
ჰადიშრას მარცხ. კალთაზე, ტერასაა. გულა-
დი სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., მოსამს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ლრხა – ტყე (ღვებრა), ს. ღვებრას დასავლ. 
მდებარე ტყე, ლეგგიბ ხაგ ხოშამ. ერხლ 
არიხ. შერეულია. ეკლესიის ყოფილა. არსენა 
ზურაბის ძე წიფიანი, 75 წ., პენს., მულახის ს.ს. 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ლრხა (2) – სათიბ-საძოვარი (დავბერი), ტყე 
(ღვებრა) ს. დავბერის ჩრდ.-აღმ., ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. ვერხვნარიცაა. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
დავბერი , მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლრხ  ყრლ – გზა (დავბერი) ს. დ ავბერის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, 
კარივით შემოსახედია სოფელში. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
დავბერი, მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ლბი – ტყე (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ., საძოვარ 
ლაბირღის აღმ-ით, შერეული ტყითა და 
უფრო წიწვნარი ღარები აქვს ტყის ჩამოსაყ-
რელი. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლბიარ – საძოვრები, ს. სასაშის სამხ. ტყეში. 
ლობის მაგვარი რელიეფით. ლენტეხის რ. მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ., 1974  

ლბიარ – ტყე, ს. ნაცულში, დამრეცი ადგილია.  
ლბიარ (3) – საძოვრები (ახალშენი, სასაში), ტყე 

(ნაცული), ს. ახალშენში, შუროსმაგვარივითაა. 
ჩიხარეშის ს.ს., ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981 

ლბილარ – სახნავები (მამი), მამში, შვეული 
ადგილია. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. ი. ნ. 
ჯამბურიძე, 59 წ., 1978  

ლბილარ (2) – სათიბი (ფანაგა), ყანა (მამი), 
ლაშხურის მარჯვენა ფერდობი, შუროებივი-

თაა. ლბი „შურო“. ჩოლ. ლნტხ. რ. ს. ს. 
ჯამბურიძე, 20 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978  

ლბრა – დასახლებული უბანი ს. სასაშის ერთ-
ერთი უბანი.  

ლბრა – საბალახო, ს. სასაშში, დავაკებაა. 
ლბრა (2) – უბანი, საბალახო (სასაში), ს. სასაშის 

დასავლ. მხარე. ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი, 41 
წ., 1974  

ლბრა ნიც – წყარო (სასაში), ს. სასაშშია, დასახლ. 
ლბრაში. ლენტეხის რ. ჟახუნდერის ს.ს., მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ., 1974  

ლბლარ – საძოვარი, მთისკენა გზაზე, დამრეცი, 
ადრე სახნავიც იყო. ლბი „ჩასაყრელი“. 
ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978  

ლბლარ (2) – საძოვარი (მუწვდი), ს. მუწვდის 
ჩრდ.-აღმ., შუროს მაგვარი ღარები. ჩოლურის 
ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978 

ლილედ – სათიბი (იელი), ს. იელის სამხ. აცის 
ქვემოთ. ენგურის მარჯვ. კალთზე. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ. 1972, VII 

ლჷბდინა – კლდე (ცალდაში), ტიბერის ხეობის 
მარცხენა კალთის კლდე, კიჩხის კლდის 
გაყოლებით. შიშველი კლდეა, წითელი 
ფერისაა, კრ კოჯ ლი. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ.  

ლჷბემელა – ტყე (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 
მოედინება ტიბე ღელა, შუაზე ჰყოფს ტყე 
ლჷბემალა-ს. ლჷბემალა „გადაბმული“. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974.  

ლჷბენალე – ტყე (ყვედრეში). ს. ყვედრეში (ლენ-
ტეხის რაიონი). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

ლჷბეჩ – სათიბი (ნაკი), ნასახლარ ჯუხლნიშია. 
სათიბ პერლნის ჩრდ. ქვიანი ადგილია. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., მოსამსახ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბერი.  

ლჷბოგ – ტყე (თავრარი), ს. თარრს აკრავს სამხ.-
აღმ. კლდეა, სადაც გზა გადის (ბილიკი) და 
იქაა ბოგირები გაკეთებული. ნაძვნარ-მუხნარი 
ტყეცაა. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 
წ., კოლმ., ბრიგადირი, ს. თავრარი, მესტიის რ-
ნი, ნაკის ს.ს.,  1969 წ. ნოემბ. 

ლჷბოგიშ შუკ – გზა (ხერხვაში), ხერხვაშის ჩრდ.-
აღმ. ტყე ჯიჰრიდან მიმავალი გზა კლდე 
ლჷბოგრზე. მანშურამდე ვერ აღწევს. გზა 
საჭიროებისამებრია. დავით დუდურუყის ძე 
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ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ.  

ლჷბოგრ – კლდეები (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის 
ჩრდ.-აღმ. კლდე-ღრიანი ადგილი მდ. 
მანშურამდე, ტყე ჯიჰრის აღმ. კლდის 
კალთაზე გადასასვლელი ყოფილა ხიდეების, 
ბოგირების მეშვეობით. კლდიდან კლდეზე 
გადებული ძელები. დავით დუდურუყის ძე 
ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

ლჷგენლ – სახნავები (მახაში), ს. მახაშში. ლნტხ. 
ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976 

ლჷგილჯ – უბანი, ს. სასაშის ერთ-ერთი 
საცხოვრებელი ადგილი. ლაშხურას მარცხენა 
მხარეზე.  

ლჷგილჯ (2) – ყანა (ზ. ჭველიერი), უბანი (სასაში), 
ზედა ჭველიერში, სამხ. ჩამოშლილი არაა. ს. 
ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ., ს. ს. მუკბანიანი, 1976 

ლჷგრალდ – სათიბი (ღეშდერი), ს. ღეშდერის 
თავზე, სათიბ მაშკიდის სამხ. ჩრდ.-აღმ. ტყე. 
მრგვალი ადგილია, გრლდ. ლევარსან 
ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლჷგრაში დაბრ – ყანები (ჩუკული), ჟიბე 
ჩუკულშია, ვაკე რელიეფით. ჟახუნდერის ს.ს., 
ლენტეხის რ. ნუნუ დადაშის ასული 
გულბიანი 26 წ., 1976 

ლჷგლჯ – უბანი (სასაში), ს. სასაშის აღმ. ნაწილი, 
დავაკებაა. წყლის პირას არაა. ლჷგლჯ. 
ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974 

ლჷგლჯი ღელ – ღელე (სასაში), მდ. ლაშხირის 
მარცხენა შენაკადი. მთა ლერმელ-იდან 
მოედინება. ლენტეხის რ. სასაში, ჟახუნდერ. 
ს.ს., მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974 

ლჷდდალდ – ტყე (უღვალი), ს. უღვალში, ჩრდ.-
აღმ.  

ლჷზად – სათიბ-საძოვარი (ციოყრეი), ციოყშერში, 
ფერდობზე. არის:   

ლჷთან – სათიბ-საძოვარი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, ლჷთხშ ზაგრის დასავლ. 
ფერდობზეა, არის ნამოსახლარიც, ხილიც 
(ბებნი), მენშგე ერ ხოზ. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი.  1969 წ. 
ნოემბ. 

ლჷთინ – საძოვარი (ეცერი), მთა დეცილს ქვემოთ, 
საძოვარ მთა ლაცგას ჩრდ.-აღმ. ზეგანზე 
(ზაგრჟი). „ქა თენი, ლჷთნე დგი ლი, ქა 

თერა“. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლჷთინ ზაგრ (იხ. ლჷთინ). 
ლჷთლერ – საძოვარი მთა (ტვიბერი), ს. ცხუმარის 

ფერმის კარვებია;  კლდე ყორრის სამხ.-
დასავლ. არის ნაეკლესიარი – ჯგჷრგ 
ლჷთლერიშ. გადმოცემით:  ლჷთინ ლი, ქა 
თერა ლაჴმი, მარაცლ კჷლთხი ლიხ 3 ბჩ. 
გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს. ტვიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი.1969 წ. ოქტ. 

ლჷთნილ – გორაკი (ყაზაყი), ს. ყაზაყის სამხ. კიდე, 
გორაკია დავაკებული, დგას ჯიჰრა, სოფლის 
სახედი ადგილი იფრისკენა. ეფროსი უმარის 
ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 12.10.70 წ. 

ლჷთნრ – გადასასვლელი (ჭუბერი), მთა უთრიშ 
ჴარჴზეა, გადასასვლელი, დიდი ქვები დგას. ს. 
ნაკისკენ გადასასვლელი გზაზეა. მინდორია 
და 3 კაცისტოლა დასობილი ქვაა გზის 
საჩვენებლად. ლჷთნრ „საჩვენებელი“ (?), 
„გამოჩენილი“ (?). (ლჷთნე „გამოჩენილი“). 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., ს. 
ლეკლმახი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 10. 9. 
70 წ. 

ლჷთნრიშ ტობ – ტბა (ჭუბერი), ს. ჭუბერიდან ს. 
ნაკრისკენ გადასასვლელი. არის ლჷთნრის 
ტობ, კლდე კირრი ლშთხართან ტბა ≈ 1 ჰა. 
დავაკებული ადგილია, მოედინება წყალი. 
გამდინარეა. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი. 15.X. 70 წ. 

ლჷთნშ ზაგრ – ტყე (ლახამულა), ენგურის მარ-
ცხენა კალთაზე, ქაქულშ ზაგრჟი ლი პირ-
დაპირ ბაჴის მიმართულებით, მურყამშალ ჟი 
ლჷზგოვე ლი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლჷთხ – ვაკე ადგილის სახელწოდება 
(გვალდერი), მ. ბაჴისკენა გზაზე, იცხილდ-
თანაა (იცხილდ არის მთა ბაჴისკენ მიმავალ 
გზაზე, ტყე). ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ. 1969 წ. ოქტ. 

ლჷკერლარ – საძოვარი (ლამფალაში), ს. ლამფა-
ლაშის მთაში. ლჷკერ კალოში ამაღლებულზე 
გაკეთებულ დაფაზე მარცვლეულობის 
გასაშრობი. ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ ომეხის ძე 
ონიანი, 16 წ., 1981 

ლჷკრაალა – საძოვარი (ლაღამი). დ. ს. გვარ-
ლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს.ლაღამი.  1972, VIII 
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ლჷკდრ – ყანები (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშის 
დასახლების სამხ. კლდიანიცაა. გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973 

ლჷკფ სეტ – კლდე (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმ. ენგურის მარცხენა კალთაზე, კლდეა 
ჩამონაშალი. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 
წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლჷლეჩხუმუ გაკ – ნიგვზის მიდამოები (კახურა), ს. 
კახურაშია, დგას დიდი კაკლის ხე, მის 
მიდამოებშია ლჷლეჩხუმუ გაკ დაბრ. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ლჷლეჩხუმუ გაკ დაბრ – ყანები (კახურა), ს. 
კახურაშია, ლჷლეჩხუმუ გაკ-ის მიდამოები.  
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974 

ლჷლიენარ – საძოვარი (ახალშენი), ს. ახალშენის 
ჩრდ. მთაში. მოედინება წყაროები. ლჷლიენ 
„რუ“ (შდრ. ლჷლჰენ). მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974 

ლჷლიენრი ღლა – ღელე (მუწვდი), ს. მუწვდიში, 
ღელეა, სადაც წისქვილიც დგას. ლჷლიენ 
(ლჷლჰენ) „რუ“. ჩოლურის ს.ს., გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978 

ლჷლიც ტიბ – ხევი, ს. არცხელის სამხ.-დასავლ. 
მულხურას მარცხენა შენაკადის ხეობა. 
მდინარე უხვია სხვა ხევებთან შედარებით. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლჷლიც ტიბ (2) –  ხევი (ზარდლაში), ხევი, 
(არცხელი), ს. ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. 
გალდ ტიბის მარჯვენა კალთის ღელე. 
ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷლიც ღრ – ღელე (იელი), იელის აღმ., იელისა 
და წირმის შორის. პატარა ღელეა, წყალი – 
სასმელი. ს. იელი (იფარის ს.ს.,). რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. VII –  
1972 წ. 

ლჷლცხატ დაბ – ყანა (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში. 
საკულტო იყო. 

ლჷლჰენდ – რუ (ლემსია), სგ ლახვიდან 
გადმოყვანილი წყალი ქმე ლახ-ში. 
საძოვარი მთა ეკუთვნის ლემსია-კაერის 
მოსახლეებს. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 
წ., ლენჯერის ს.ს., დ. გ. მერლანი, 1972 

ლჷლჰნრე თხიმ – ადგილის სახელია, რუს 
სათავე (ჭუბერი), მდ. თეთნაშჷრას ხეობიდან 
გამოყვანილია წყალი სარწყავად არხებით. 

სოფელი სგურიში – ფაფალ სგურიში და ჟბე 
სგურიში იყოფენ. ლჷლჰან „არხი, სარწყავად 
გადმოყვანილი წყალი“. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-
ნი. 15-X.70 წ. 

ლჷმაყა – სათიბები (ხელედი), ხელედშია, 
ძუღარეშის მიდამოებში, თავში, ღელეების 
შესართავს შორის. ლენტეხის რ. ს. ხელედი. 
ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976 

ლჷმხრნდ – სათიბ-საძოვარი (ლეზგარა), სათიბ 
ლეწჷნწხას ესაზღვრება სამხ.-დასავლ. ხარობს 
თეკრა, ჟჴრა. მის თავზე გამოქვაბულია. 
გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლჷმხრნდიშ ფოქ – გამოქვაბული (ლეზგარა), 
საძოვარ ლჷმხრნდ-ის თავზე არის 
გამოქვაბული 4-5 კაცის ტევადობისა. „ლჷმხ-
რანდის გამოქვაბული“. გიორგი სათგერის ძე 
ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლჷმლედ – საძოვარი (ფაყი), ს. მიქელშერშია, 
უწინ სახნავი ყოფილა. ბ. შ. ბენდელიანი,  
27 წ., 1974 

ლჷმსია – სათიბი (ხელედი), ხელედშია, 
ლაშხირის მარცხენა კალთაზე. ლენტეხის რ. ს. 
ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე. 1976 

ლჷნსყ ნაკლდ – საძოვარი (იფრარი), ს. იფრარის 
ჩრდ.-აღმ., დასახლების ჩრდ.-აღმ. ფიჭვნარის 
ქვემოთ. ყანების თავში. „მგრს“ აკეთებენ 
ყანის ღობის მაგივრად, რომელსაც ლჷნსყ-ს 
უწოდებენ. გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., 
პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. ივლისი. 

ლჷსნიკრ (იხ. ლჷცლჷკრ). 
ლჷფტელრი – კლდე-გორაკი (ტობარი), ს. ტობრის 

აღმ. მხარე, ფაფალ ხარ, ჴურუშალ იქითა 
მხარეზე დამრეცია, ბაღია ამჟამად, აქეთ – 
დასავლ. ყანა. ქვემოთ მის აღმ. 
გამოქვაბულებია, ზემოთ გზა (ბილიკი) გადის, 
კლდეა აღმ. აღმ. ძველი გზა-ბილიკი (ჴშან) 
ყოფილა, იქიდან ლწიკრი ხარენახ ძველად, 
მტერი ხომ არ არისო სადმე. აქედანო 
ლჷფტელრი. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 
წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 
ხაიშის ს.ს., 1.11.70 წ.  
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ლჷქართა – სახნავი, მდ. ხელედურას მარჯვენა 
მხარეზე. შემოკავებულია მდინარის მარჯვ. 
სანაპიროს აკრავს, მეორე მხრიდან ტყე. 
ლექვსირი. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974 

ლჷქართა (2) – ყანა (ბაბილი), სახნავი (ლექვსირი), 
მდ. ჩოლშურის მარცხ. შემოკავებულია.  
ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974 

ლჷქართლ – ნიგვზნარია (შტვილი), ს. შტვილშია, 
ადრე შემოკავებული იყო, ნარგავებია 
ნიგვზის. ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., თ. დ. 
ხაბულიანი, 48 წ., 1978 

ლჷქჷრთა – სათიბები, ს. ლახუშდის აღმ., მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე, ლჷყურყე ლი. 
კოლმ. სათითებია. რიდა ბესის ასული 
ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია. 1972, 
X. 

ლჷქჷრთა – სათიბები, ს. სიდიანარის სამხ.-აღმ. 
შემოკავებული. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი.  1973 წ. 

ლჷქჷრთა – სათიბები, სოფლის დასავლ. მხარე (სგა 
ხზ ლდრერს), შემოკავებულია ღობით. 
„შემოკავებული“, „შემოღობილი“. ს. ლდრერ. 
გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ. 1969 წ. ოქტ.   

ლჷქჷრთა – სათიბი (ლაშხრერი, ლახამულა, 
ლანტელი, ლადრერი), საძოვარი (მესტია – 
ირინე მელიქ.), სახნავი (ხოსრარი), სოფლის 
სამხ., გორა ზაგრრის დასავლ. მდ. 
კედრჷლამდე. შემოკავებულია. 
„შემოკავებული, შემოღობილი“. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ.  1969 წ. ოქტ.  

ლჷქჷრთა – სათიბი (ნაშთქოლი), ს. ნშთქოლის 
ზედა კუთხე, შემოკავებული სათიბია, 
სახელწოდებაც აქედანაა. ლჷქჷრთ 
„შემოკავებული“. ქიშვარდი იოსების ძე 
წერედიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ს. ნაშთქოლი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რაიონი. 1969 წ. 
სექტემბერი.  

ლჷქჷრთა – სათიბი (ფარი, ჰადიში, ისკარი, 
ლაშხრერი, ლადრერი, ლანტელი, ლახამულა, 
ლახუშდი, სიდიანარი, იენაში, კვანჭიანარი), 
ყანა (ხოსრარი), საძოვარი (მესტია – ირინე 
მელიქიშვილი),  სოფლის აღმ., სკოლის აღმ. 
შემოკავებული სათიბები. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 14 წ., მოსამ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ.  

ლჷქჷრთა – სათიბი, ენგურის მარცხენა კალთაზე, 

შგედში, სათიბ ჯგჷრგის გვერდით. 
ნახნავიცაა, ხოლო შემოკავებული 
მახსოვრობაში არ ყოფილა. ს. ლახამულა. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ.  

ლჷქჷრთა – სათიბი, მდ. კედრჷლას ჩრდ.-დასავლ., 
კედრჷლშ შუკს ზემოთ, შემოკავებულია, 
დასავლ. ფხოტრერი ესაზღვრება. 
„შემოკავებული“. ს. ისკრ.  ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი 87 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლჷქჷრთა – სათიბი, ს. იენაშის სამხ. ნაწილი. 
მუბარშია, შემოკავებულია. ი. გ. ფარჯიანი, 49 
წ., ლატალი. 1973 

ლჷქჷრთა – სათიბი, ს. კვანჭიანარშია შედის 
ლაროლრში, შემოკავებულია. შ. ნ. კვანჭიანი, 
49 წ., ლატალი. 1973 

ლჷქჷრთა – სათიბი, ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ., 
ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთაზე, მჷნკა (მოვაკო), 
შემოკავებულია ძველისძველი ქვით. სოფრო 
გიორგის ძე ავალიანი, 60 წ., 60., პენს., იფარის 
ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ლჷქჷრთა – სათიბი, სათიბ ჩჷმათის ერთი ნაწილი, 
სათიბ ნტყფრსა და საძოვარ ქუროლს 
შორის. შემოკავებულია ამჟამად მთლიანად. 
„შემოკავებულნი“. ს. ლატალი.  კოწია 
ბექერზას ძე პაკელიანი, 72 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლჷქჷრთა – საძოვარი მესტიის რ-ნი. ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წ. 

ლჷქჷრთა – სახნავი, ს. ხოსრარში. იყოფა ჩუბე და 
ჟიბე ლჷქჷრთად. შემოკავებულია. მესტიის რ. 
ფარის ს.ს., სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 
წ., 1969  

ლჷქჷრთლუ – სათიბი (ჟამუში), ს. ჟამუშის 
დასახლების სამხ., შემოკავებული სათიბები. 
ლჷქჷრთე „შემოკავებული“. გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷქჷრთშ ლაროლ (იხ. ლჷქჷრთა). 
ლჷქჷრთლ (2) – სათიბი (ზარდლაში, ჟამუში), ს. 

ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. სათიბ მოლრის 
ქვემო ვაკე ადგილი. ჴილ ნაგემ ლი, 
ლჷქჷრთა ჩუ ლს. ნოდარ შამშის ძე 
გაბლიანი,  
32 წ., კოლმ.,ს. ზარდლაში, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷქჷრთლ (იხ. ლჷქჷრთლუ).  
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ლჷქჷრთლ – სახნავები, ს. შგედში, გზასა და ტყის 
შორის მრგვალი ადგილი. ს. შკედი, ჩიხარეშის 
ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976 

ლჷქჷრთლ – ყანა, ს. ლევშერშია. შემოკავებული 
ყოფილა ყორით. ამჟამად არაა. ა. ზ. ბაბლუანი, 
43 წ., 1974 

ლჷქჷრთლ – ყანები, ჟიბე ლევშერშია, 
შემოკავებული იყო. ამჟამად დასახლებაცაა. 
ლჷქჷრთე „შემოკავებული“. ლენტეხის რ. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1978 

ლჷქჷრთლ (3) – ყანა (შგედი, ზ. ლევშერი), ს. 
შგედში). ლენტეხის რ. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976 

ლჷქჷრთელ – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის 
სამხ.-აღმ., დასახლების ზემოთ, ჴიდი ლრას 
ქვემოთ. შემოკავებულია. ლჷქჷრთა 
„შემოღობილი“, „შემოკავებული“. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. სექტ. 

ლჷყარა – ხევი (ხელედი), ხელედშია, ლაშხირის 
მარცხ. ფოთლოვანი ტყე, საძოვრებიც. 
ლენტეხის რ. ს. ხელედი. ანზორ აკაკის ძე 
ბენდელიანი, 33 წ., მოსამსახურე, 1976 

ლჷყარალდ – სათიბი (ლეზგარა), სათიბ პაპშ 
ლარეს სამხ.-დასავლ., ს. ლეზგარას ჩრდ.-
დასავლ. მჷკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი.  
1962 წ. ოქტ. 

ლჷყდინ – სათიბი (ქართვანი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა კალთაზე, ნაეკლესიარ გბრელს 
აკრავს სამხ.-აღმ. ტყე ლაწალდამდე. ნაკაფი 
ადგილია (ნამოლ დგი ლი). ლჷყდინ (ჩუ 
ლჷყდანე) „დაკავებული“. პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. IX. 

ლჷყლედ – სათიბი (იელი), ენგურის მარცხენა 
კალთაზეა, აცის უბნისაა. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII. 

ლჷყრ – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ., 
სამარხილო გზა ჯიჰერის სათიბებისკენა და 
ლარ ლჷლჰენ-ს შორის, ტყე ჩაჴრის აღმ. 
ყრ „ყავარი“ (?). ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლჷყჯ – ყანა (კიჩხელდაში), ს. კიჩხჷლდშის 
ქვემოთ, ჩარაზნის სათიბის ზემოთ. ხოჩა 
ლამჴად ლჷმრ ლი ი ეჩა ქა ლიჰდი ჟი ლჷყჯ 
ხრენა მეზგა (მის პატრონს). სამსონ 

სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლჷშიხ – ყანები, ჩოლშურას მარცხენა ლაცხეკურის 
გაგრძელებაზე ნამწვარებია. ს. ბაბილი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974 

ლჷშიხ (2) – სახნავი (გულიდა), ყანა (ბაბილი), ს. 
გულიდ-შია, ღელეა, იქათ-აქეთ სახნავები 
აკრავს. საძოვრებიცაა, ირგვლივ ტყეა, 
ჩრდილოეთის მხარეზე წიწვნარია. თ. ბ. 
ქურასბედიანი,  
30 წ., 1974 

ლჷშიხი ღელა – ღელე (ბაბილი), ყანა ლჷშიხში 
მოედინება. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974 

ლჷჩლაბჴ – გადასასვლელი (ყარი), ს. ყარიდან 1 კმ. 
მდ. თეთნაშჷრაზეა გადასასვლელი (ხიდი 
არაა) სგურიშის მხარისკენ. სამანქანო გზა 
გადის. კეხვსა რამინის ძე ვიბლიანი, 34 წ., 
მოსამსახურე, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 15.VIII.1970 წ. 

ლჷჩხეტ ტიბრა – ღელე (ლეწფერი), მდ. 
ჭუბრულას მარჯვენა შენაკადი, მოედინება ს. 
დევრასა და ლეწფერს შუა, საზღვარია. მოაქვს 
კენჭებიც, ქვები მოზრდილი, იცის ღვარცოფი. 
„კენჭნარი, ხევი, ღელე“. ჩხეტ – ჩხეტ-იანი, 
კენჭი – კენჭაძე. იასონ სოზარის ძე 
სუბელიანი, 60 წ., ტყისმცველი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 17.9.1970 წ. 

ლჷჩხეტ ღრ – საძოვარი (ზმ. მარღი), ს. ჟიბე 
მარღის ჩრდ. არის ლჷჩხეტიშ ჟიბე ნაკ, 
მოედინება ლჷჩხეტიშ ტიბრა. კენჭნარია. 
უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეურნე, 
ს. მრღი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 18.9.1970 
წ. 

ლჷჩხეტიშ ჟიბე ნაკ – საძოვარი, ტყე (ჭუბერი), ჟიბე 
მარღის ჩრდ.-ით, ვაკე ადგილია, ტყე წიწვიანი, 
შერეული. ნაღვარცოფალია, კენჭნარი, 
მოედინება ლჷჩხეტიშ ტიბრა. ვახტანგ 
ალექსანდრეს ძე ანსიანი, 26 წ., მოსამსახურე, 
ჟიბე მრღი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
18.9.1970 წ. 

ლჷჩხეტიშ ტიბრა – წყალი, (ჭუბერი), ს. ჟიბე 
მარღის ჩრდ.-ით, ლჷჩხეტიშ ჟიბე ნაკში 
ჩამოედინება წყალი, რომელსაც მოაქვს შლამი 
კენჭნარი. ვახტანგ ალექსანდრეს ძე ანსიანი, 26 
წ., მოსამსახურე, ჟიბე მრღი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 18.9. 1970 წ. 

ლჷჩხიტ ლფშდა – შურო (ლეხთაგი), ლეხთაგის 
ჩრდ.-დასავლ., კირი ლკდირის ძირში, 
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კირქვების ჩამოსაყრელი ადგილი – შურო. დ. 
მესტია. ჩათო ესტატსეს ძე ჩართოლანი, 45 წ.,  
ს. ლეხთაგი. 1972. 

ლჷც ეჩხნ – ტყე, საძოვრები (წვირმი), ს. წვირმის 
სამხ.-დასავლ. ენგურის მარცხენა კალთა. 
არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., 
მოსამსახურე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლჷცემ ღრ – ღელე (ტვიბერი), ს. ტიბერის თავზე 
ლაქბაშერადან მოედინება წყალი 
მოსარწყვად. „წყლის ღარი“. მიხეილ ლემინის 
ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ლჷც-ეჩეხ – სათიბები (ქვ. ბავარი), ს. ქვედა 
ბავარში, ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე, 
დასახლების გაღმა. ხელედის ს.ს., ლენტეხის 
რ. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., (კოლმეურნე), კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., (კოლმეურნე), 1976 

ლჷცეჩეხე დაბრ – ყანები (ქვ. ბავარი), მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე. ირგვლივ 
სათიბები აქვს. ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი. 1974. 

ლჷცეჩეხეჲ ლჭემოლ – სათიბები (ქვ. ბავარი), მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა სანაპიროს სათიბები, შიგ 
ყანებიცაა. ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახ., 1974 წ. 

ლჷცეჩეხი თხუმრ – ტყე (ქვ. ბავარი), მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა კალთილს შერეული ტყე. 
ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., 
მოსამსახ., 1974 წ. 

ლჷცეჩეხი ღელა – ღელე (ქვ. ბავარი), მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა შენაკადი. მოედინება 
ქანრ-იდან. ჩამოუდის ყანა ლჷცეჩეხ-ს. 
ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., 
მოსამსახ., 1974 წ. 

ლჷცეჩეხი ჭყებრ – საძოვარ-სათიბი (ბავარი) 
ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე, ჭაობიანია. სოფლის 
სამხ. ე. ი. წყალს გაღმა. ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. 
თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974 
წ. 

ლჷცეჩეხოჲ შუკრ – გზა (ბავარი). სამარხილო 
გზა წყალს გაღმა მდებარე სათიბ ლჷცეჩეხში. 
ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., 
მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974 წ. 

ლჷცეჩხენიშ ლეწფერ – ტყე (ზ. ვედი), მდ. 
ედრჷლას მარჯვენა კალთის წიფლნარი 
ფერდობი. შერეულიცაა, მურყნარ-წიწვნარითა 

და რცხილნარით. ს. ჟბე ედ. არჩილ კოხტას 
ძე ჭკადუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ნოემბ. 

ლჷცეჩხენიშ ნენჩა – ტყე (ზ. ვედი). ჟბე ედ. 
არჩილ კოხტას ძე ჭკადუა, 41 წლისა. ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლჷცლედ – საძოვარი (უღვალი), სამანქანო გზის 
ზემოთ, საძოვარ რობშ ქურას აღმ. საძოვრებია 
და ირგვლივ ტყე. ჩამოდის წყალი – მალ 
ტიბრა, ვაკე ადგილია. ერასტო ნიკოლოზის 
ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლჷცლჷკრ – წყალი (გვალდერი), მთა წჷრნი 
ქურასა და მთა ედშრიშ კა-ს შუა, გზაა, 
ზემოთ ფერდია, წისქვილის წყლისოდენა 
მოედინება (ახზიბ), უერთდება წესლიშ 
ტიბ-ს. არისო ველიშ ი ცხეკიშ ლყლა 
(„საზღვარია ტყისა და ველის“). „წყალღია“. 
ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს, მესტიის რ. 1969 წ. ოქტ. 

ლჷცლშ – საძოვარი მთა (მსტ. –  ირინე 
მელიქიშვილი) მესტიის რ-ნი, 1961 წელი. 

ლჷცლშ – საძოვარი მთა (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის 
ჩრდ.-დასავლ. საზაფხულო საძოვარი მთა, 
დგას ლეტლფის კარვები. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლჷცმერმახენიშ ლებჷლყეჩ – რიყე, ტყე (ქვ. ვედი), 
გერდაშერამდე ვაკე ადგილი. სადაც გადის 
სამანქანო გზა ლაჴმიშ ჴარჴჷლდიდან. 
მურყნარია. გაბრიელ ბექნუს ძე ჭკადუა, 92 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

ლჷცმჷწარ – ტყე, კლდე (შდიღირი), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთა, ს. შდჷღირის პირდაპირ 
სამხ.-აღმ. მთა კილეთის ჩრდ. კალთა, ციცაბო 
კლდეა ზემოთ, ქვემოთ ტყე უფრო წიწვიანი. 
მოედინება რამდენიმე ნაკადული. მარო 
ფულას ასული ჭკადუა, კოლმ., ? წ., 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

ლჷცქეჲრ – ღელე (ლესემა), ისკალდის მთისკენა 
გზაზე. ხეობაშია. ს. ლესემა, ხელედის ს.ს., მ. 
რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974 

ლჷცყერმი ღრ (იხ. ლჷცყრე). 
ლჷცყრე – სათიბი, ტყე (ჟაბეში), მდ. წანრჷლას 

მარჯვენა კალთაზე, ჭირი სგიმის ზემოთ, 
კლდეებს შორის მდებარე ტყე-სათიბი, 
რომლის თავზე კლდის კედლები ვიწრობს 
ქმნიან. ერთ დროს ეს ვიწრობი ჩახერგილი 
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ყოფილა ქვის დიდი ლოდით. ჭიჭიკო ივანეს 
ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷცხტშ – გზა (ლეზგარა), მთა ლშერა-სკენა გზა, 
არის საძოვარიც, ტყეც, სადაც მთაში მიმავალი 
ქვას აიღებს და დანიშნულ ადგილას დადებს 
ლოცვით:  ლახშ თრგლეზერ, ხოჩა გუჟი 
ენიტხ ქორთე ქინლჷმგენე ი მრე მგ – მთის 
მთავარანგელოზო, კარგი გუნებით (= 
მშვიდობით) დაგვაბრუნე სახლში საქონელიცა 
და ადამიანიც. ლჷცხტშ „საკრძალვისა“ ? 
(საკულტო ადგილი). მჷკა ამაიზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ლჷცხტ – სასაფლაო (ყარი), ს. ყარშია, 
დედელანელების (ვიბლიანების) სასაფლაო. 
ირგვლივ ყანებია, დგას პანტა ვაშლი. ვაკე 
ადგილია. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლა დამთავრ., ს. ყრი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 13.9. 1970 წ. 

ლჷცჷრმანგა – ღელე, საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ენგურის ხეობის მარცხენა კალთაზე, ღელეებია, 
ბევრ ადგილას მოედინება წყალი. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 

ლჷცრლ – საბალახო (ლევშერი), ს. ლევშერშია, 
წყლები მოედინება. ა. ზ. ბაბლუანი,  
43 წ., 1974 

ლჷცგ ნაკ (იხ. ცაგრ). 
ლჷცრ – საძოვარი, ს. შდჷღირის დასავლ. მოვაკო 

ადგილია, საძოვარი, დაახლ. 1 კმ-მდე. 
შერეული ტყეა, მოედინება წყაროები 
წისქვილის საკმარისი. კარგი საძოვარია, 
დიდი ფართობის ადგილია. მარო ფულას 
ასული ჭკადუა, კოლმ., ? წ., ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

ლჷცრ (2) – ღელე (კახურა), საძოვარი (შდღირი), 
ს. კახურას ჩრდ.-დასავლ. მთა გოლდაშისკენა 
გზაზე, წყლები მოედინება. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974 

ლჷცრი შუკ – გზა (კახურა), ლასკადურას 
ხეობაში, მთა გოლდაშისკენა გზა. წყლები 
მოედინება. ს. კახურა, ლნტხ., ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974 

ლჷცრიშ ნაკრ – ტყე (ჭერი), ს. ჭჷრის ზემოთ, ტყე 
ყრშ ნაყარის თავზე ვაკე ადგილებია, 
წიწვნარი ტყით, ნენზ ჭარბობს, ღუმირიცაა და 
აქა-იქ წიფლნარიც. მოედინება წყაროები. 

ჟვანია ზუმას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლჷცრ – სათიბები (მესტია), აეროპორტის 
მიდამოები. მოლრი < მოლრი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია.  1972 წ. 

ლჷჭერლ – ტყე (შგედი), ს. შგედშია, ჭაობნარ 
გზაზე ჭერები ყოფილა დაწყობილი. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 
1976 

ლჷჭირხჲშ ტიბ (იხ. ლჷჭრხრიშ ტიბ) – ხევი 
(მესტია), მდ. ვორმელეთის მარცხენა 
შენაკადი. ხარხანტი მეგრულია. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 
წ., 1970 

ლჷჭირხრიშ ტიბ – ხევი, მდ. ორმელეთის 
მარცხენა შენაკადი, მოედინება მთა Аремуа -
დან (?), რუქაზეა Хархантищ სვან. მოედინება 
ჯედი სიკიდან (ფანავიდან) ხარხანტ-ს 
მერელები უწოდებენო, სვანურად ლჷჭირხჲშ 
ტიბ, ხოლა ადგირ ლიხ, მეცხპოლ ხარ, 
ლჷნკლე კოჯრლექა ანღრი, ლჷჭირხოლ 
შალ ხარ. ორივე მხრიდან ციცაბო კალთებია 
და ლალოკა (მჷჟირ) ხარ ქინლჷმგენემ 
(ნადირის). ს. ხაიში. ისლამ ბათრის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, 
მესტიის რ-ნი. 1. XI-70 წ. 

ლჷჭდ – მყინვარი, ტიბერის ხეობის ბოლოში, 
მყინვარ ლასჴედარ-ის გაგრძელებაა, ვაკე 
მყინვარია ≈ 3-4 კმ. სიგრძით. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷჭდ – მყინვარი,, ტიბერის მყინვარებია, ვაკე 
გამყინვარებაა დიდი, თოთ-ის ჩრდ.-ით. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷჭდ – სათიბი, უღვირის ქედის დასავლ 
მხარეში. სათიბ ზურლდშია, წვირმისკენ. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლჷჭდ – საძოვარი, სათიბი, მესტია ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. საძოვარ 
ლასთირს ქვემოთ. ჟჰ ქა აჭდე ლუფხს. 
მესტია. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიურიანი, 33 წ., 
კოლმ., ს. ლანჩვალი  

ლჷჭდ (4) – სათიბ-საძოვარი (ლახირი, ლანჩვალი, 
წვირმი), მყინვარი (ტვიბერი), ს. ლახირის 
ჩრდ. ფერდობი, ალპური ზონა, ფერდობია. 
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ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷჭდარ – სათიბი, მესტიის რ-ნი, ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 

ლჷჭდარ – ხრიოკი ადგილი, ს. ლუჯის მთა 
გორვაშში, მეწყერიანი, ლჷხეკ ადგილია, 
კლდიანი.  

ლჷჭდარ (3) – სათიბები (ჭველფი, მესტია – ირინე 
მელიქიშვილი), ხრიოკი (ლუჯი), ს. ჭველფის 
მთა ლამრიაში. დაფერდებულია, ლჷჭდე ლი. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. დ. ნ. ზურაბიანი, 
57 წ., 1978 

ლჷჭდე ლრლ (იხ. ლჷჭდ).  
ლჷჭდირ – სათიბი (შყალერი), ს. შყალერის 

დასავლ. ოდნავ დაფერდებული ვაკობი გზის 
ზემოთ. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973 

ლჷჭდრე ქბ – გამოქვაბული (მურშკელი), ს. 
მურშკელის ჩრდ., სათიბ-საძოვარ 
ლჷჭდრშია, ფერდობზე ამობურცულია, 
რომელშიც 10 კაცის დასატევი გამოქვაბული 
აქვს. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., 
მოსწ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ლჷჭდ ლატფ – გზა (სპარდიში), მესტია ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ., 
მირგლინისა და ლჷჭდს შორის. ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ. 1972 წ. 

ლჷჭდ ლენზრ – ტყე (ლანჩვალი), მესტია 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
ჟჰ აჭდი ლუფხქა. მესტია. პირიბე ქელეჩბის 
ძე ნიგურიანი, 33 წ.,  კოლმ., ს. ლანჩვალი 

ლჷჭდ ნაკ – სათიბ-საძოვარი (ლეხთაგი), 
აეროპორტის ჩრდ.-აღმ. ვაკე ადგილია, 
მოცვნარია, დატკეპნილი – (ლჷჭდე)ვითაა. 
ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი. 1972 

ლჷჭდ შუკრ – გზა (ლეხთაგი), გზა მთისკენ, 
საძოვარ ლჷჭდ ნაკ-ისკენ. აეროპორტის 
ჩრდ.-აღმ. მესტია. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი. 1972 

ლჷჭდრ (2) – (მესტია, მურშკელი), ს. მურშკელის 
ჩრდ., ალპურ ზონაშია, დამრეცი, სწორი 
ზედაპირით. ლაჭდირ (შდრ. ლაჭდირ). 
ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწ. 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ლჷჭდრ (იხ. ლჷჭდ). 
ლჷჭრ – ყანა (მურყმელი), ს. მურყმელის ჩრდ.-

აღმ. მდებარე ყანა. ლჷჭრ „მიბმული“. მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი.  

ლჷხეკილრ – გზა (უსგვირი), ჭალჲს მარჯვენა 
მხარეზე, კლდიანი ადგილია. ა. ბ. გურჩიანი, 
65 წ., ეცერი. 1973 

ლჷხეკრ – ფერდობი (ჩაჟაში), ს. უშგულის აღმ., 
ლშდ შდიხს დასავლ. ჩამოფხეკილი 
ფერდი. ს. უშგული. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 
43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი.  

ლჷხკრ – ადგილი (ყარი), მდ. ჭუბრულას 
მარჯვენა მხარე, აღწევს მდინარის რიყემდე, ს. 
ტიტას გაღმა, ფერდობი ადგილია, გადის 
ბილიკი, ზოგან ნასხლეტები (ნტყიფ, 
ლჷხეკ);  ს. სგურიშიდან საცალფეხო გზა 
მიდის ლჷხკრით პაპალარემდე. 
„ჩამორეცხილი?“ (ლჷხკჷნე „ჩამო-ფხეკილი?“). 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 10.9.1970 წ. 

ლჷხჷმიშ ტიბ – ღელე (ლებერცხილა), მდ. 
კაკშ ტიბის მარცხენა შენაკადი. 
მოედინება საზაფხულო საძოვარი მთა 
იდლიანელებისა ლჷხჷმიდან. რომანოზ მუზას 
ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებერცხილა, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ლჷხკ – საძოვარი (ლახირი), ს. ლახირის ჩრდ.-
აღმ. საძოვარ კალრშია. ფერდობია, ქა ლჷხკ 
ხარ. მადონა ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი.  
1971 წ. სექტ. 

ლჷხკლარ – გზა (მახაში), ს. მახაშში, 
ჩამორეცხილი გზები. ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ. 
მ. ჭელიძე, 1976. 

ლჷჴაფილ – გზა (გულიდა), ს. გულიდ-იდან 
მაცხვარ-ლამეზისკენა გზა. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ლჷჴნ (2) – საძოვარი (ქაშვეთი), ღელე (ლემსია), ს. 
ქაშვეთის დასახლების დასავლ. მათე ზოსმეს 
ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, 
მესტიის რ.  1972, X. 

ლჷჴნ – ღელე, ს. კაერსა და ლემსიას შორის. ადრე 
სახნავი ადგილი ყოფილა. ლჷ = ჴა/ ე+ინ > 
ლჷ=ჴ. ლემსია. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 
28 წ., ლენჯერის ს.ს.,  1972 

ლჷჯემ ტობ – ტბა (თავრარი), ს. თავრარის ჩრდ. 
მთა გჷმრრე ნაშდუხ-სა და მთა ყას შორის. 
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ტბა 0,5 კმ X 12 მ. სიღრმე 3 მ. აღწევდაო, 
ამჟამად (თუ ყამი ლიც არ მიუშვეს) 
ჭანჭრობივითაა. თავრარ-ხერხვაში. უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ლჷჯი – სოფელი (ჟახუნდერი), ჟახუნდერის ს.ს., 
შემავალი სოფელი. მდებარეობს ლაშხურის 
მარჯვენა კალთაზე. ცხოვრობენ:  ონიანები, 
გულბიანები, ბენდელიანები, რატიანი (1), 
მუკბანიანები, ჯინჭარაძეები, ჩანქსელიანი (1). 
იყოფა უბნებად:  ჭალრ, ლაშშ, ბაბლშერ. 
იყო ნაკოშკარი, ამჟამად ინდიკო გულბიანის 
სახლი დგას. ლენტეხის რ. ს. ლუჯი. თენგიზ 
გიორგის ძე ონიანი, 44 წ., ს.ს-ს თავრე, 
ეკონომისტი, X 1980. 

ლჷჯიხ – საძოვარ-სათიბი (მაზაში), ს. მაზაშში. 
ლჷჯიხ „დაკოდილი ხეები“. გახმობის მიზნით 
დაკოდავენ, შემდეგ ჩეხავენ და იყენებენ 
სახნავ-სათიბებად. ს. მაზაში, ლენტეხის რ. შ. 
მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 1976 

ლჷჯხრ – ტყე (რცხმელური – მ. ჩიქ.). ს. 
რცხმელური (ლენტეხის რაიონი). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. 
IX, 1939 წ. 

ლჷჯხრ – სათიბები, ლჷშიხის ყანებს ზემოთ. 
ირგვლივ ტყეა. ლიჯხი „შემოკოდვა“ (ხისა). 
ბაბილი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ლჷჯხრ – ტყისა (ლენტეხი), ს. ლაღარვაშში, 
ფოთლოვანი ტყის მასივი. ლნტხ. რ. რცხმე-

ლურის ს.ს., გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976 

ლჷჯხრ (3) – სათიბ-საძოვარი (ყვედრეში, 
ბაბილი), ტყე (ლაღარვაში), ს. ყვედრეშშია, 
შხიი ღელას მარჯვენა მხარეზე. ლჷჯიხ 
„შემოკოდილი, ირგვლივ კანშემოცლილი ხე“. 
ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974 

ლჷჯ – საძოვარი მთა, ს. ცხუმალდის საზაფხულო 
საძოვარი მთა. საკარვეა, ტყიანია. ხელედის 
ს.ს., შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974  

ლჷჯ (2) – საძოვარი მთა (ხევრა, ცხუმალდი). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973 

ლჷჯ ლფჲნა – საძოვარი (დავბერი), ს. 
დავბერის სამხ. ენგურის მარცხენა კალთაზე. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

ლჷჯჲ კუც – სათიბი (ცხუმალდი), მთა ლჷჯჲშია, 
კლდიანია. ხელედის ს.ს., შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 
წ., 1974 

ლჷჯჲ ღელა – ღელე (ცხუმალდი), ს. ცხუმალდის 
დასავლ. ლჷჯჲს სათიბ-საძოვრებიდან 
მოედინება. ხელედის ს.ს., შ. მ. ჩანქსელიანი, 
46 წ. 1974 

ლჷჯჲშ ტიბრა (იხ. ტიბრა – ხევრა). 
ლჷჯჲრა (იხ. თეთნჷლდ).  
ლჷჰლდ – საძოვარი (ბარში), სოფლის ზემოთ 

(თავში), სათიბ ჰუყრრს ჩრდ.-აღმ. მდ. 
კედრჷლასა და მდ. დაჴშრს შუა. ჩამოუდის 
ლჷჰლდიშ სარგ. შალა ამაის ძე გურჩიანი, 78 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ლჷჰლდიშ სარგ – წყარო (ისკარი), სოფლის ჩრდ.-
აღმ., საძოვარ ლჷჰლდთან. „ლჷჰლდის 
წყარო“. ს. ბრშ, ისკარი. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., (ს. ისკრ).  შალა ამაის ძე 
გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი.  1969. 

ლჷჰშ სგიმ – მჟავე წყალი (ლეჰა), მდ. ენგურის 
მარჯვენა კალთაზე, სგიმროლშია, სასმელად 
გამოუყენებული. სილევან იშმაგის ძე 
დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

 
 
 
მ 

 

მ. მარჯანიშვილ – მწვერვალი (ზესხო), ს. ზესხოს 
ჩრდ.-აღმ. სიმაღლეა 3850 მ. ზღვის დონიდან. 

მ. მაჩხაფარა (Г. дзебна) – მწვერვალი (ზესხო), ს. 
ზესხოს ჩრდ.-აღმ. სიმაღლე – 3530 მ. ზღვის 
დონიდან. 

მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., 
ტ. IX, 1939 წ. 

მაბრჴა – საძოვარი (ფანაგა), ს. ფანაგის ჩრდ. 

ღელეებს შორის დარჩენილი ხმელეთი, 
მაბროჴა ადგილი. ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., 
ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ.,  დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 
1978 

მაბუარე ჭედ – ტყე (ქვ. მარღი), ს. ჩუბე მრღ-ის 
აღმ. მხარე. ტყის მასივია შერეული, კედე-
ლივით აკრავს. ეკუთვნოდა მაბუ ჭკადუას, 
ყოფილი კუთვნილი ტყე. „მაბუაანთ კედელი“. 
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ვასიკო მუზას ძე ჩხვიმიანი, 46 წ., მესტიის რ-
ნი, ს. ჭუბერი. 1970 წ. სექტ. 

მაბშხენ – ტყე (ბეჩო), მდ. დოლრას მარჯვენა 
მხარეზე, წმ. ლამრიას ეკლესიის პირდაპირ. 
კლდიანი რელიეფით, შერეული ტყით. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. სექტემბერი. 

მაგარდელ – სოფელი (ცხუმარი), ს. ცხუმარის 
სოფელი 14 კომლით, მდ. ენგურის მარცხენა 
მხარეზე, სამანქანო გზის სამხ., დასავლეთით 
ჩამოუდის მეშხე ტიბ „შავი ღელე“. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს, 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტომბერი. 

მაგარელ – სათიბი (ლემზაგორი), ს. ლემზაგორაში, 
ჟიბე დაბარ-თან. თამბირ სევერიანის ძე 
თედორაძე, 53 წ., კოლმ., ბრიგადირი. 

მადîრი – საძოვარი (ახალშენი), ს. ახალშენსა და 
მელეს საზღვარზე. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974 

მადლინი ნაკ – ეკლესიის მიდამოები, ტვიბში, 
ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 
40 წ., 1978 

მადურ – საძოვრები (მელე), ს. მელეში. ადრე 
სახნავები იყო. იყო ჟიბეშ ი ჩუბე მადურებად.  

მადჴურნ – საძოვარი (მაცხვარიში), ლაჰლა 
ჭალაჲს მარცხენა კალთაზეა, გაზაფხულობით 
დგება დიდი ტბა. ჩაღრმავებულია. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი. 1973 

მაზაშარე ლაჭემა – სათიბები (ნანარი), ს. ნანარის 
სათიბი მთა. ს. მაზაშის მაცხოვრებლები 
თიბავენ. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974 

მაზაში სიკ – მთა (მაზაში – მ. ჩიქ.). ს. მაზაში 
(ლენტეხის რაიონი), მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
1939 წ.  

მაზაში ტყაბ – ტყე (მაზაში – მ. ჩიქ.). ს. მაზაში 
(ლენტეხის რაიონი), მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-
მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ. 

მაზაში ღლა – ღელე (მაზაში – მ. ჩიქ.). ს. მაზაში 
(ლენტეხის რაიონი), მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-
მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ.  

მაზერ – სოფელი (ბეჩო), ყველაზე დიდი სოფელი 
ბეჩოს თემში, დადეჩქელიანების ნაკოშკა-
რიცაა. არის რამდენიმე სავაჭრო ცენტრიც. 
ვაკე ადგილია ოდნავ დაღმართით. ჯულაბ 
გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიონერი, ს. 
მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 

სექტემბერი. 
მაზშ – საცხოვრებელი, ყანები (დურაში), ს. 

დურაშში. ლენტეხის რ. ს. დურაში. კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

მაზშ – სოფელი (ხოფური), ლენტეხის რაიონის 
ერთ-ერთი სოფელი, მდ. ლაშხირის მარჯვენა 
მხარეზე. ცხოვრობენ:  ლიპარტელიანრ, გუ-
გაალ, მუსელიანრ, გაბიძაშილლ, ონია-
ნრ. იყოფა:  ჯამთშერლ, მაზაშრ, ნკიდო-
შერლ. იყოფა:  ჯამთშერლ, მაზაშრ, ნკი-
დოშერლ, ლამანაშურლ. ლნტხ. რ. ხოფურის 
ს.ს., შნეიდერ მექის ძე ლიპარტელიანი, 29 წ., 
მუშა, სოფ. მაზაშიდან. 1976. 

მაზბრ – წყარო (ლახირი), ს. ლახირის ჩრდ.-
დასავლ. წყაროები. გზის გვერდით. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ.,  პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაზბრილ – გზა (ლახირი), ს. ლახირის ჩრდ.-
დასავლ. წყაროები მოედინება სამარხილო 
გზის ზემოთ დასავლ. გვერდით. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაზბშ ნაკ – ყანა (დიზი), ს. დჷსის დასახლების 
ზემოთ, ჩრდ.-ით, დამრეცი ადგილია, ყანის 
აღმ. მოედინება წყაროს წყალი. იესებ სუმას ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 10.10.70 წ.  

მაზპა – საძოვარი (კაცხი), საძოვარ მთა ნენტყის 
ჩრდ. შერეული ტყით, მოედინება ლჷლჰნ 
(გამოყვანილია წყალი). მაზპა <– * მაზბა <– 
მაზაბ „წყარო“? ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხვიმიანი, 
13 წ., მოსწ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

მათან ლაგამ – საძოვარი (ბაიარი), ს. ბაიარშია, 
ტყე არაა. ნასახლარია. ტბაცაა. გ. შ. 
ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974 

მათართხლნი – სახნავი (ნაცული). ს. ნაცულში.  
მათართხლნიჲ წყარო – წყარო (ნაცული), ს. 

ნაცულში, სახნავ მათართხლანში. 
მათეშ ნაკრა – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 

წ., ლახამულა, 1973 

მათეშერ – უბანი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა.  1973 

მათუშა ნლზიგ – ნასახლარი (ლაშთხვერი), 
ამხნ ტაფშია, გვარი არ ახსოვთ. ნასახლარია 
მხოლოდ, ბოსტანია მხოლოდ უდესიანების. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972, VII 
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მათჲ ნალაგან – საძოვარი (ხელედი), ხელედშია, 
ლაშხირის მარცხნივ, ტჷბრის თავში. ვინმე 
მათას სადგომი. ლენტეხის რ. ს. ხელედი. 
ანზორ აკაკის ძე ბენდელიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, ხელედის ს.ს., 1976 

მაკლათხა – მწვერვალი (ხაიში), ს. ხაიშის (ჩრდ.-) 
დასავლ. ლაღრალის ჩრდ.-დასავლ., 
ორმელეთის ხევი ჩრდილოეთის მხრიდან 
(მარცხენა მხრიდან) და სამხ.-დასავლ. – 
სკორმეთი ლჯრა, ლაღრალ. მწვერვალია ≈ 
1794,4 მ. ზღვის დონიდან. მწვერვალზე ვაკე 
ადგილია, ≈ 1 ჰა. აქა-იქ ტყეა – ლენენზა და 
თეკრა, საძოვარიცაა, სათიბიც და კარვებიც – 
თავშესაფარი მუშაობის დროს. „მომაღლო“ 
(კჷლთხი „მაღალი“). სამხონ გაუს ძე ჭკადუა, 
73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი. 1970 
წ. აგვისტო. 

მაკლათხშ კჷნჯბრ – კლდე, ფიჭვნარი (ხაიში), 
ლაღრალის ჩრდ. მაკლათხას ჩრდ. მხარე 
ორმელეთისკენ. ლეგგიბ ხარ. კჷნჯბ „პატარა 
კლდეები“. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
აგვისტო. 

მაკჩხჷრშ ტიბ – ტყე (უშხვანარი), მდ. დოლრას 
მარჯვენა მხარე, ნაკრიერის სამხ. (ლექა – 
ქვევით), ხევია. რელიეფის მიხევით (! ) 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. სექტემბერი. 

მალ – გუბე (ჭველიერი), ლაშხირის მარცხნივ 
დაგუბებულია. ზედა ჭველიერში. წყლის 
გასაჩერებელს უწოდებენ „მალ“-ს. ს. 
ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ., ს.ს. მუკბანიანი, 1976 

მალდინიშ ლეგგიბ – ფიჭვნარი (ბაგვდანარი), ს. 
გულ-ში წმ. გბრელ-ის სამხ. ეკლესიის ჩრდ.-
ით ფერდობ გორაზე გაშენებულია შესანიშნა-
ვი ფიჭვნარი, რომლის მოჩეხვა აკრძალულია, 
ეკუთვნის წმ. გბრელ-ის ეკლესიას. 
მალდინიშ ლეგგიბ „მადლიანის ფიჭვნარი“. 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტ. 

მალთუთშა ლრლ – საძოვრები (მესტია), 
კახჷრიდან მულახისკენ მიმავალ გზაზეა, 
ირგვლივ ნაძვნარია, ტურბაზის აღმ. მალთუთ 
(თემი ?). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტია. 1972 

მალთშირ (იხ. მალთშ – ზარდლაში). 
მალთშ – ყანა (ზარდლაში), ს. ზარდლაშის ჩრდ.-

დასავლ. დასახლების ზემო მხარეში. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში. მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 

მალთნი – სათიბი (ღეშდერი), ს. ღეშდერის 
თავზე, აღმ.-ით. აღმ.-იდან აკრავს მურყნარი 
(ბელყეჩ). ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., 
პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
X 

მალლაქნა – საძოვარი (ლუჰა), მდ. ჴენის მარჯვენა 
კალთაზე, ნაჭკჷრასა და საძოვარ შგედილს 
შორის. ოღრო-ჩოღროიანი ადგილია, აქა-იქ 
ჭანჭრობიანიცაა (დეყრ ხარხ, ლჷჩაჴუნე, 
მჭიბილრ ი ხარხ). ივდითე პეტრეს ასული 
ცინდელიანი, 67 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი.  
1969 წ. ოქტ. 

მალდრ – სათიბი (ნესგუნი), მდ. ფუშყერის 
მარჯვენა კალთაზე, ალპურ ზონაში. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972 

მალ ტიბრა – ღელე (უღვალი), ს. უღვალის აღმ., 
სათიბ ზელნის აღმ., ჩამოედინება წყალი. 
იციანო მელიები. „მელიის ღელე, ხევი“. 
ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მალ ტიბრ ზაგრ – ზეგანი (უღვალი), ს. 
უღვალის აღმ., სათიბ ზელნის აკრავს აღმ. 
მხრიდან. ჩამოუდის ღელე მალ ტიბრა. 
„მელიის ღელეს ზეგანი“. ერასტო ნიკოლოზის 
ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. X. 

მამდედილ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ტყეშია. ნ. გ. 
ლიპარტელიანი  27 წ., 1974  

მამის ბედაჲ – საძოვრები (ლემზაგორი), ს. 
ლემზაგორის მთაში, ხერიისაცაა. 

მამკიშირ – უბანი (მელე), ს. მელეშია, პატარა 
უბანი. გვარები:  ჭელიძეები ძირითადად.  

მამკიშიერ (იხ. მამკიშირ – მელეში).  
მამურზ ლეჭმლირ – სათიბები (იფხი), მთა 

ჰარეტის სათავე, მმურზა გვიჩიანის სათი-
ბები. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., ლატალის ს.ს., 1973 

მამჲ მოლ – ყანა-საძოვრები (ბაბილი), ს. 
ბაბილშია, ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე, მამაჲ 
ლიპარტელიანის ყოფილი ახო. ჩ. ა-ასული 
ლიპარტელიანი, 25 წ., 1974 

მანანაურ (იხ. ჯჷდრ). 
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მანანურა (იხ. სკიმერულა – ბავარი).  
მანანურჲ ღელა – ღელე (ხაჩეში), მდ. ხელედურას 

მარცხენა შენაკადი, მოედინება სოფ. ჴაჩეშში 
მანანურას მთიდან. ს. ხაჩეში, ხელედის ს.ს., 
როსტომ დავითის ძე ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974 

მანაშა – თემი, ს. შყალერში, გურგულიანების საძმო – 
თემი. გ. ძ. გირგვლიანი, 47., ლატალი, 1973  

მანაშა – თემი, ხაბულიანების საგვარეულო ერთ-
ერთი შტო. ქვედა ჭველიერში. შ. ვ. 
ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

მანაშა (3) – თემი (ლაჰილი, ჭველიერი, შყალერი), 
ს. ლაჰილში. გურგულიანების საგვარეულოს 
თემი. ზურაბ ს-ძე პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 
1973 

მანაშა მურყამ – ნაკოშკი (შყალერი), ს. 
შყალერშია, ძირიღაა დარჩენილი. გურგ-

ლიანების საგვარეულო კოშკი. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი. 1973 

მანგოშა ლრე – სათიბი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში. მანგოშა ონიანის სახელობის. 

მანგრე ლაყრა ნაკჷლდ (იხ. ჟიბე ნაკჷლდ – ქვ. 
ვედი). 

მანგურინლ – საძოვარი, კლდე (ზარდლაში), ს. 
ზარდლაშის ჩრდ. მთა. საძოვრებია ქვემოთ. 
(იხ. 1:  100 000). შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 
67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ.  

მანგურშა ჩირთ – ბუჩქნარი (მურშკელი), ს. 
მურშკელის დასახლებებს (ზემოსა და ქვემოს) 
შორის. ვინმე მანგურიანთისა. ჩირთ „ქვის 
ზვინი, მონაგროვები“. ვლადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი,  
13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. სექტ. 

მანგნშა ნაჴან – სათიბი (იფარი), ს. იფარის ჩრდ.-
დასავლ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე, ს. ფეხს 
აღმ. ადრე სახნავი იყო. მანგუ საკუთარი 
სახელია, გვარი – უცნობი. ლუკვა ბესის ძე 
გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო.  

მანკჲშერ – უბანი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში მუკბანიანების საგვარეულო.  
ს. ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 
46 წ., ს. ს., მუკბანიანი, 45 წ., 1976.  

მანსკურა – ჩანჩქერი (ჭველიერი), ჭველიერშია 
მარცხენა მხარეზე მდ. ლაშხურისა. 
წყალვარდნაა. მოზრდილად მოედინება 
წყალი. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974 

მანქანშ ლღლი (იხ. საცდელ). 

მანქანშ შუკ – გზა (ხაიში), ს. ხაიშიდან ს. ზედა 
ვედამდე სამანქანო გზა. ვარლან მახამეთას ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. გედი, მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ოქტ. 

მანქანშ შუკ – გზა (მესტია), სამანქანო გზის 
მონაკვეთი ფუშყვერიდან მესტიის 
დასახლების დასაწყისამდე. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი 63 წ., მესტია. 1972 

მანქჷლდშ – სახნავი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
სამანქანო გზის ქვემოთ. ვაკე ადგილია. არჩილ 
კოსდას ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. სექტ. 

მანშურა – შენაკადი (ცალერი), მოედინება ს. 
ცალერის აღმ. მხრიდან, მდ. ენგურის 
მარჯვენა შენაკადი. მიხეილ ზოსიმეს ძე 
გვარმიანი, 30 წ., კოლმ., ს. ცალერი, მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მანჩხაფ – ღელე, ს. გალდერის აღმ. მხრიდან 
ჩამოდის პატარა ღელეს ტიპის წყალი, 
დასაწყისში, კლდის თავზე წყალვარდნილობა 
აქვს („მანჩხაფ ხარ“). მანჩხაფ 
„წყალვარდნილობა, ჩანჩქერი“. ჲემუზა 
დავითის ძე ჩხეტიანი, 20 წ.,  1969 

მანჩხაფ – ჩანჩქერი, ს. ჩუბე მრღ-ის სამხ.-აღმ., 
წყალი მოედინება მთა ყაფარის ქვედა 
ნაწილიდან. გვალვიანობის დროს შრება. 
მოედინება ბიბუარე ჩუბე ზენზე და 
უერთდება მდ. ჭუბრულას მარცხენა მხრიდან. 
„ჩანჩქერი“. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მუშა, მესტიის რ-ნი, ს. ჭუბერი. 1970 წ. სექტ. 

მანჩხაფ – წყლის, მდ. თერგის ბოლო, სადაც 
უერთდება ლაღშურას, არის წყალვადნილი, 
ჩანჩქერი დაახლ. 50 მ.-ზე. „ჩანჩქერი, 
წყალვარდნილობა“. გიორგი სათგერის ძე 
ქალდანი, 78 წ, პენსიონერი. ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მანჩხაფ (4) – ჩანჩქერი (ჭუბერი, ტვიბერი, 
გვალდერი), მდ. ჭუბრულას მარჯვნივ, 
წყალვარდნა ≈ 30 მ. მთა მანჩხაფიშ 
ლკცურირიდან. მთა ნენსგერისა ა კუჭი 
დერეს შორის. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 
18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული. ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი.  
14. VII -70 წ. 

მანჩხაფიშ კოჯრ – კლდე (ხაიში), მთა ნამსგალე-
ის დასავლეთით, პიკის ტიპის კლდეებია, მათ 
შუა მოედინება მდ. ნამსგალე, აქვს 
წყალვადნა ≈ 30 – 50 მ. სიმაღლისა. 1:  100 000 
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Тхаищищ дуди 3044 და Лакумуращ дуди 
3264,4. ციცაბო, სუბნივალური, საჯიხვე 
კლდეები. ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 78 წ., 
მწყემსი, ს. ჯვალი, წალენჯიხის რ-ნი. 1970 წ. 
სექტ. 

მანჩხაფიშ ლიც (იხ. ნამსგალევიშ მანჩხაფ). 
მანჩხაფიშ ლკცურირ – კლდე (ჭუბერი), მდ. 

ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, მანჩხაფის 
ზემოთ, კლდეები წყვეტიანი, ქიმებიანი, 
სუბნივალური. „მანჩხაფის საჯიხვეები“ 
(კიცრა „დედა ჯიხვი“. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშუალო 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 14. VII -70 წ.  

მანჩხაფიშ ტიბრა (იხ. მანჩხფჷლშ ტიბრა). 
მანჩხაფიშ ღრ – ღელე (ტობარი), მდ. ენგურის 

მარცხენა მხარეზე, ტუნელების პირდაპირ 
კლდეებიდან მოედინება წყალი, ქმნის 
ჩანჩქერს. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი,  
ს. ტობარი,  მესტიის რ-ნი. 1. 11.70 წ. 

მანჩხაფრ – კლდე და ჩანჩქერი (ღეშდერი), 
საძოვარ ნადეცუროლის დასავლ. კლდე, 
რომლიდანაც მოედინება წყალი 
წყალვარდნით. ს. ფარი (ფლედ). მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მანჩხფჷლ – ჩანჩქერი (ჭუბერი), მდ. ჭუბრულას 
მარჯვნივ მოედინება  ლხრას კლდეებიდან, 
კუჭი დერეს პირდაპირ. წყალვარდნა ≈ 30 მ. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთვარებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 წ. 

მანჩხფჷლშ ტიბრა – ღელე (ლახამულა), 
ენგურის მარცხენა კალთაზე, საძოვარ 
მანჩხფჷლზე მოედინება, წყალვარდნას 
მანჩხფჷლ ჰქვია, ღელეს – მანჩხფჷლშ 
ტიბრა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მანჩხფრ (იხ. მანჩხაფრ – ღეშდერი).  
მანჩხფრ – საძოვარი (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 

ჩრდ., მოედინება წყლები კლდეებზე, 
ჩანჩქერია. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი. 
1973 

მანცელანშ მურყამრ (იხ. მანცელანშ 
ნამურყამ). 

მანცელანშ ნამურყამ – ნაკოშკები (ნაშთქოლი), ს. 
ნშთქოლის შუაში დგას სამი კოშკი 2 და 3 

სართულის სიმაღლისა. კოშკების სახელწო-
დება საკუთარი სახელიდან მომდინარეობს – 
თემის უფრ. საგან. ვინმე მანცელანის 
(საკუთარი სახელი, ცინდელიანიო) მიხედ-
ვით. ქიშვარდი იოსების ძე წერედიანი, 49 წ., 
კოლმეურნე, ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი.  

მანძშ – ყანა (მესტია), დასახლებულ უბან სიფის 
სამხ.-აღმ. ფერდობია. სიფ, ფარის ს.ს., იასონ 
გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მანძშ (2) – სათიბი (ფარი), ყანა (სვიფი), 
დასახლებული კცხის აღმ., ტიბრას 
მარცხენა მხარეზე. ადრე სახნავი ყოფილა. 
დამრეცია (მჷკჩ ლი). ვალოდია სოსოს ძე 
გადრანი, 13 წ., მოსწ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მანჭარა – სახნავი ≈ 2,5 ჰა (მესტია), ს. ტებიშ-ში, 
ყანა რობს ქვემოთ, სათიბ ლშლიდამდე. იგი 
თითქოს მიმატებულიაო – სგა ხაჭარ, 
მიკერებულიაო. მაშა სარდიონის ასული 
არღვლიანი, 57 წ., დიასახლისი, ს. ტებიში, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ. 1969 წ. სქეტემბერი. 

მანჭარა (2) – სათიბი-სახნავი (ლაბსყალდი, 
ტვებიში), წიფრ ზაგრს დასავლ., საძოვარ 
ოღლნის აღმოსავლეთით. მანჭარა (?) 
ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., მეტყევე, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ. 1969 წ. ოქტ. 

მაჲდან – საძოვარი, ს. სასაშის საძოვარი მთაში. 
დაცემული ადგილია. 

მაჲდან (2) – საძოვარი (ლემზაგორი, სასაში), ს. 
ლემზაგორის საზაფხულო მთაში, მოედანი-
ვითაა, საზიაროა ხერიასთან.  

მაჲდნარ – საძოვარი, ღობის მთაში, დავაკება-
სავითაა, „მინდორი“.  

მაჲდნარ (2) – სათიბ-საძოვარი (ნაცული, ღობი), 
ნაცულის მთაში. სწორი ადგილია, 
მოედანივითაა. მაჲდან „მოედანი“.  

მაჲდნ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, დასახლების 
დასავლ. იყო გაშლილიო, მაგრამ მეწყერმა 
მოშალა. ს. წანაში, ხელედის ს.ს., ნ. გ. 
ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974 

მარგალი – მთა (ქვ. ვედი), მთა ბურღვდერის აღმ.-
ით, მეგრელები აძოვებენ თხებს, ალპური 
ზონაა. აქა-იქ ჟჴრილრ ხაგხ. გადის 
საქონლის გადასაყვანი გზა, ოთეფურე დუდის 
აღმ. (იხ. გადასასვლელი ოჯი სუკი – 2112). 
უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

317 

რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 
მარგიანრე სარაგ – ღელე (მესტია – ირ. მელიქ.). 

ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 
მარგშ (2) – ყანა (წანაში), საძოვარი (ბაიარი), ს. 

წანაშშია, ხარობს მურგ. მურგუ (შდრ. 
მურგვი). ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974 

მარიამნი – სახნავი (სასაში), ს. სასაშში, მდ. 
ლაშხირის მარჯვენა მხარე. ლენტეხის რ. 
სასაში. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974 

მარინ ლეფხნჭ – მსხალი და მისი მიდამო 
(ლელბაგი), ს. ლელბაგის ჩრდ., დგას ერთი 
მსხალი, მარინა აბდელანის კუთვნილი 
მსხალი. ჟორა დ-ძე აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 
1973 

მარკოზი ნალზიგ – ყანა, ჯუდარშია, 
ჩანქსელიანების ყოფილი ნასახლარი და ყანა. 
ს. ბავარი, ხელედის ს.ს., ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 
24 წ., 1974 

მარკზ მურყამ – კოშკი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 
მარკოზ ავალიანისა. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971. 

მარმნი – სათიბი (ლანტელი), ყანა ლახრერს 
ზემოთ სათიბები სამანქანო გზამდე, მდ. 
კედლჷრა-დან დაწყებული აღმ. ნაწილი. 
(მემიშერ-ებიდან (აფრასიძე) უყიდიათ 
პაკელანებს ეს ადგილი, ამჟამად ისინი ს. 
ჭელირში ცხოვრობენო). კოწია ბექჷრზას ძე 
პაკელანი, 72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. X. 

მაროშერ (იხ. სუმაშერ –დისი). 
მარღჷლა – შენაკადი (ჭუბერი), ს. ჟიბე მარღის 

ჩამოუდის ჩრდ.-აღმ.-დან მთა 
ტობულდრიდან. მდ. ჭუბრულას მარცხენა 
შენაკადი. უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., 
კოლმეურნე, ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 18. 9.1970 წ. 

მარყანში ტიბ – ღელე, სათიბ-საძოვრები 
(უშგული), ს. უშგულის აღმ. გადასასვლელ 
ზაგრს დასავლ. კაკრიაშვილების სათიბები. 
ალპური ზონა. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მარშანშა მუყამ – კოშკი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშშია, ჟიბე 
ფყის მხარეში, გარეთა მხარე კარგადაა 
შენახული. ნიჟარაძეებისა. „მარშანის თემის 
კოშკი“ (მარშაანთ). ღუტა ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 
24 წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-

ნი.1971 წ. ივლისი. 
მარშნ – საძოვარი (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 

ჩრდ. ტიბის ტერიტორიაზე. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973  

მარშნი ნადქან – ვაკობი (დავბერი), ლატფარის 
გადასასვლელზე ადრე მარგველან მარშანს 
ჰქონია დუქანი – მგზავრთათვის. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მარჩხაფ – მთა, ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965 

მარჩხაფ (2) – ჩანჩქერი (სვიფი), მთა (ფარი), 
საძოვარი მთა ტობრის სამხ. მოედინება 
წყალი, წყალვარდნებიანი, სადგომიცაა 
მწყემსების. სიფ, კცხ. ტარიელ ქემუზას ძე 
გადრანი, 59 წ., კოლმ., პარტროგი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მარჩხჷლდში ლიც – წყარო (ლეშუკვი), ს. 
ლეშუკვის ჩრდ. საძოვარ მარჩხჷლდშ-ში, 
ტყეში. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი. 
1973 

მარჩხჷლდშ – საძოვარი (ლეშუკვი), ს. ლეშუკვის 
ჩრდ. ტყეშია პატარა საძოვარი, მოედინება 
წყალი – მარჩხჷლდში. ლიც, პატარა წყაროა. 
შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., 1973 

მარჩლნი – საძოვარი (ფარი), მდ. ლექერი 
ჭალს მარჯვენა კალთაზე, საძოვარი 
ბებოლშერ დაბრის ქვემოთ, აღმ. პატარ-
პატარა საძოვრებია. ჩიჩო მუზას ძე 
წულუკიანი, 63 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მარცხნ – წყარო (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მარცხნ ლიც – წყარო (ლეხთაგი), ლეხთაგის 
ჩრდ.-დასავლ. მოედინება წყარო (მჷცხი).  
დ. მესტია. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 
წ., ს. ლეხთაგი. 1972. 

მარცხნი – ყანა, სათიბი (ჰებუდი), ს. ჰებუდსა და 
ქან ზაგრს შორის. მარცხნი – ლიმახელ 
ხემთქუნხ, ჩუ როქ დმარცხან (?). ანზორ 
არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი,  
ს. ჰებუდი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

მარხ ტიბ – ხევი (ცალდაში), ს. ცალდაშის სამხ.-
აღმ. ჰადიშისკენ, მოედინება ღელე. ვინმე 
მარეხისა იყო (?). პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. სექტ. 
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მასკულდშ – ყანა (ცალდაში), ს. ცალდაშის 
დასახლების ზემო მხარეში, სახლებს შორის. 
მოედინება წყალი თემზი ლიც. პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მასკრ – წყარო (ცალდაში), ს. ცალდაშშია 
სასმელი წყალი, წყაროს წყალია. ასკრნე 
„კრნტშალ ასკრნე“ (ლისკრუნე, ანსკურნე). 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მატრჷნშ დაბ – ნაკარტოფილარი (ზ. ვედი), 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. 
ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
IX. 

მატრჷნშ ნაკ – ხილნარი (ხაიში), კოლმეურნეობის 
ბაღის აღმ. ნაწილი. ამჟამად ხილნარია, ადრე 
მატრო ჭკადუას (ამჟამად ზუგდიდში 
ცხოვრობს) ეკუთვნოდა. „მატრონას ვაკე“ – 
მატრონა შარდენის ასული ჭკადუა-ს 
კუთვნილი მიწის სახელია. ნატაშა ემუზას 
ასული ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის 
რ-ნი. 1970 წ. ივლისი. 

მატყარაჲ – საძოვარი (ნაცული), ნაცულის მთაში. 
ალპურ ზონაში.  

მატნი – სათიბი, ჴერაშია, ოდნავ 
დაფერდებული რელიეფით. ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულას ს.ს.,  1973 

მატნი (3) – სათიბი (ლახამულა, ხევრა, ნაკი), 
საცხოვრის ნოდშის დასავლ. ლაბრალდშის 
წყლის აღმ. ადრე სახნავი იყოო. გელა ფუთეს 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მატნი / /  მატნირ – სათიბ(ებ)ი (მესტია), 
ჯუხლნისა და ლშხრშს შორის, საძოვარ 
ერჟირის აღმ., ნაკის ს.ს., ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 54 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. ნოემბერი. 

მატნირ (იხ. მატნი – ნაკი).  
მაულდ – უბანი (ლეკოსანდი), ს. ლეკოსანდში, 

სადაც დგას მაცხურ-ის ეკლესია.  
მაულნი – უბანი (მამი), ქვედა მამში. ჭაობიანია, 

ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. ი. ნ. ჯამბურიძე, 
59 წ., 1978 

მაქ�ე� ოცჷმუ – კლდე (ზ. ვედი), მდ. ვედრულას 
სათავის კლდე, ≈ 3000 მ. ზღვის დონიდან. 
ხაიშის ს.ს., ვედში. 

მაქ�ე�ოცჷმჷშ ახრა – კლდე (ზ. ვედი), კლდე მაქე-
შოცჷმი-ს ციცაბოკალთებიანი მიუვალი 

კალთები, კლდეები. შიშველი, მოტიტვლებუ-
ლი რელიეფით, მისი სიმაღლე 3000 მ.-ს 
აღემატება. ხაიში. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 
34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ის ს. ჩქვალერი,  
219.1970 წ. 

მაქ�ე�ოცჷმჷშ სორო – ღელე (ზ. ვედი), მაქოცჷმჷშ 
ახრას ქვემოთ, განტოტებულ ქედებს შუა 
მდებარე ციცაბოკალთებიანი საძოვარი თხები-
სა, მოედინება პატარა წყალი. მდ. ურაშის 
მარჯვნივ ციცაბო მთის მცენარეულობით. 
ხაიში. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი. 
21.9.1970 წ. 

მაქ�ე�ოცჷმჷშ სუკეფი – ქედები (ზ. ვედი), მდ. 
მაქჷოცჷმჷსა და ურაშიში წყარის გამყოფი 
განშტოებული ორი ქედი. დასაწყისი ერთი 
აქვს შიშველი რელიეფით, ქვემოთ განშტოება 
და მის კალთებზე ალპური მცენარეები, 
ციცაბო კალთები. ხაიში. შალვა ძაკუს ძე 
გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ის ს. 
ჩქვალერი. 21.9.1970 წ. 

მაქ�ე�ოცჷმჷშ ღალჷ – ღელე (ზ. ვედი), მდ. 
ხაიშურას დასაწყისის მარჯვენა შენაკადი, 
მოედინება მაქ�ე�ოცჷმუ-დან. კალთები 
საძოვრებადაა თხების, ციცაბოკალთებიანი. 
ხაიში. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი. 
21.9.1970 წ. 

მაქე ოცჷმიშ სუკი – ზეგანი (ზ. ვედი), აზმახიშ სუკ-
იდან კლდე მაქეოცჷმ-მდე, შიშველი 
დაქანებული კალთებით. გადასასველი მთა 
ვანისკენ. მაქე „დანის სალესი ქვა, რბილი, 
საპარსი დანის ქვა“. ხაიში.  შალვა ძაკუს ძე 
გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ის ს. 
ჩქვალური. 21.9. 1970 წ. 

მაქე�შ� ოციმუში ფაფალა – სერი (ზ. ვედი), კლდე 
მაქეოციმუსა და მაქეოცჷმჷშ ახრას შორის. 
განტოტვილი ქედების შესართავი ადგილი. 
ხაიში. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ის ს. ჩქვალერი. 
21.9.1970 წ. 

მაქიშ ღალჷ (იხ. მქიშ ტიბ). 
მაქსი დაბლ – სათიბი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნ-

დერის მთაში, მაქსი ონიანის (?) სახელობის. 
მაქჷლდნი – ღელე (გვალდერი), ს. გალდერის 

დასავლეთით, მოედინება ღელე მთა 
ბეჩლიდან;  ეს სახელწოდება ღელეს ქვედა 
წელის კუთვნილებაა, საერთოდ უწოდებენ 
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კალშიშ ტიბს. „საწისქვილე ხევი, ღელე“ 
(მაქჷლდნი – ?). ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 
91 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

მაქმ თრგლეზერ (2) – ეკლესია (ქართვანი, იხ. 
კჲშ თრგლეზერ). სოფელშია, მჷქმე 
თრგლეზერის სახელობისო. (?) (თუ მიქელ 
მთავარანგელოზის ?). გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. IX 

მაქმ თრგლეზერ (იხ. კჲშ თრგლეზერ). 
მაქჲშაჲნირ – ყანა (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ.-

დასავლ. ტყე გჷგბრის ქვემოთ. მაქჲშა – 
(ფირცხელიანების) იანებისა. რობინზონ იესეს 
ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამას., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მაღლა ლიც – ღელე (ლეხთაგი), კახშიანის 
ზემოთ, შუროს ბოლოში. დ. მესტია. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი. 
1972, VIII 

მაღრლ – საძოვარი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ენგურის ხეობის მარცხენა კალთაზე, ფერმის 
კარვებია. ვახტნაგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მაყჷლცირ – ტბა (ნაკი), მდ. ნაკრას მარცხენა 
მხარეზე, გზათა შესაყარ ლყიბანალის 
ქვემოთ, სამხ. დგას ტბა ≈ 4 X 10, ციმციმა. 
მაყლცინ „ციმციმა, ტივტივა“. ნაკის ს.ს., 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მაყლანდ – ყანა (ლენტეხი), მდ. ჩოლშურას 
მარცხენა მხარეზე. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 
1974 

მაყსგალდ – მთა (ვიჩნაში), ს. ვიჩნაშის სამხ.-
დასავლ. ენგურის მარცხენა კალთაზე. პატარა 
გამოქვაბული აქვს. სანადირო ადგილია. მთა 
ღურის სამხ. ლეჟ ყოშრ ტიბრას სათავე. (იხ. Куда кошра 1:  100 000). ახმათ მელიტონის ძე 
ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მაყსგიშ – სათიბი (ჰადიში), ს. ჰადიშის ჩრდ.-
დასავლ. დასახლების ზემოთ, ლასგ-

რლდშის აღმ. (მუყსგულდ (ბალახ.) 
ლიყსგუნე. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 
წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო. 

მაშგულრ – სათიბი (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). ირინე 
მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მაშგლრ – ყანა (წვირმი), ს. წვირმის დასავლ. 
ჩობანშია. კარგი ყანაა, მოსავლიანია კარგი. 
შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო. 

მაშგლრ – სათიბ-სახნავი (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარცხენა მხარეზე, სამანქანო გზის ზემოთ. 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერი. 1972. 

მაშდაშა ნენზრ – კორომი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულას ს.ს., 1973 

მაშდერ – სახნავი (ფალედი), ს. ფალედის ზემოთ, 
ჩრდ.-ით, პატარა სახნავია, ითესება 
კარტოფილი, კარი მოსავლიანიაო. მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მაშდშია – მთა (ნაკი), მდ. ნაკრას მარცხენა 
კალთის საზაფხულო საძოვარი მთა, ტყე 
ბაბშის სამხ. შერეულ ტყეშია ვაკე ადგილი 
საკმაოდ დიდი. მაშდშია „მარტოხელა“ 
(შდაშ „მარტო“, „თავად“) ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. ნოემბ. 

მაშელნ დრა – გზა (ჟაბეში), მდ. ტიბერჷლაზეა, 
ჩამონაზვავია მდინარის მარცხენა მხრიდან, 
ფაფლ ცხას კალთებიდან. მარჯვენა მხარეზე 
გადის სამარხილო გზა სათიბებისაკენ – 
მყინვარზეა ზედ მოედინება წყალი. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაშინ ჭალა (იხ. მაშრი ჭალ). 
მაშკიდ – სათიბი (ღეშდერი), ს. ღეშდერის ჩრდ., 

სათიბ ჟიბე ლაყარალდ-ის ჩრდ.-აღმ. ირგვლივ 
ფოთლოვანი ტყე. მა-შკიდ. ლევარსან ომანას 
ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მაშლარ თრგლეზერ – ნაეკლესიარი (ბეჩო), ს. 
ტებიშში, ჟიბღლის მარჯვნივ, 
ნასახლარიცაა და ნაეკლესიარი. რომანოზ 
სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. 
ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

მაშლრ – სათიბ-საძოვრები (ჰებუდი), სამანქანო 
გზის ზემოთ, ჰებუდის სამხ.-დასავლ., ტყე 
სუსნის სამხ.-აღმ. ≈ 1 ჰა ფართობის. მაშლარ ? 
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 
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მაშრი – საძოვრები (ხევრა), ჴერას საზაფხულო 
საძოვარი მთები. იყოფა ჟბე და ჩბე მაშრი-
დ. ტაფობია შიშველი. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973 

მაშრი ლახ – მთა (კიჩხლდაში, ლაშხრაში), მდ. 
მალშის მარჯვენა კალთაზე, მთა ღების 
ჩრდ., დგას 1 კარავი. ალპური ზონა, საკმაო 
ფართობით. თემრაზ ვიბლიანის ძე გაბლიანი, 
49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მაშრი ლეჲრყ (იხ. ხოშა ლეჲრყ). 
მაშრი ლჷცრ – საძოვრები (ზმ. წირმინდი), ს. ჟიბე 

წირმინდის აღმ., მდ. კასლედჷრას მარჯვენა 
კალთაზე. ვაკე ადგილია, სადაც წყალი 
განტოტვილად მოედინება, ქვემო მხარეში 
უერთდებიან და წისქვილის წყლისტოლა 
ხდება. კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბ. 

მაშრი ღარ – საბალახო (ლევშერი), ს. ლევშერშია, 
ღარია. დაშტვე ლარას შესასვლელი, მთაშია. ა. 
ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974 

მაშრი ღარ – საძოვარი, ს. ჭველფის ჩრდ. ვრცელია. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. დ. ნ. ზურაბიანი, 
57 წ., 1978 

მაშრი ღარ (3) – სათიბი (ჭველიერი, ლევშერი), 
საძოვარი (ჭველფი), ს. ჭველიერში, ღარია 
შუროსავით, ფართოა საკმარისად. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974 

მაშრი ღარლ – საძოვარი, დაშტვე ლარაშია. ფართოა. 
ლენტეხის რ. გ. ზ. გაზდელიანი, 55 წ., 1978 

მაშრი ღარლ (2) – საძოვარი (ფანაგა, მამი), ს. 
ფანაგის მთაში, წყლიანი ღელეა. ლენტეხის  
რ. ჩოლურის ს.ს., ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. 
გასვიანი, 70 წ., 1978 

მაშრი ღრ – საბალახო, მდ. თეთნაშჷრას მარცხენა 
მხარეზეა, დამრეცი ფერდია, ტყიანი 
კალთებით, შერეული, ქვედა მხარე შიშველია 
და ფართო. კეხვსა რამინის ძე ვიბლიანი, 34 წ., 
მოსამსახურე, ს. ყარი, ჭუბერის სას. საბჭო, 
მესტიის რ-ნი. 15.VIII.1970 წ.  

მაშრი ღრ – სათიბები, ცხენისწყლის მარცხნივ 
შურო. 

მაშრი ღრ – სათიბი, ტყე, ს. ცალდაშის სამხ. 
ფერდობია, მშრალი ღარი, ზემოთ სათიბია, 
ქვემოთ – შერეული, ჰადიშჷრას მარჯვენა 
კალთაზე, სათიბი ჩვაბიანისაა, ტყე 
იფარელების. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 

წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მაშრი ღრ – საძოვარი, ენგურის მარცხენა 
კალთაზე, ცრ-შია ალპური ზონის. 
სანადიროებიცაა ზემოთ. ს. იელი. იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
1972, VII. 

მაშრი ღრ – საძოვარი, მესტია ჭალჲს მარცხენა 
მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. ს ზუგს 
ზემოთ. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., 
ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი. 1972. 

მაშრი ღრ – საძოვარი, ტყე, ს. იფარის ჩრდ.-აღმ., 
მდ. ჲელბში ჭალჲ მიდამო. ლეგგიბ ლი, ვაკე 
ადგილებიც. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო.  

მაშრი ღრ – საძოვრები, სათიბები, ცხენისწყლის 
მარცხნივ. ზემო მხარე სათიბებია, ქვემო – 
საძოვრები. 

მაშრი ღრ – ტყე, იელის სამხ.-აღმ. წვირმისა და 
იელის შორის, ცხკ ზაგრს ქვემოთ.  
ს. იელი (იფარის ს.ს.,) რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. VII-1972 წ. 

მაშრი ღრ – ღელე სეზონური, ს. იდლიანის ჩრდ.-
აღმ. ნშიხის (დასახლება) აღმ. მხარე, 
ლემღარშ ტიბილდის (რიმიშ ტიბილდის) 
ზემოთ. ფართოა შედარებით, შიშველია, ზემო 
მეჩხერი ახალი ტყეა ფოთლოვანი. ს. 
იდლიანი. დავით ფუთარის ძე ცალანი, 92 წ., 
პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბერი. 

მაშრი ღრ – ღელე სეზონური, ს. შგედის აღმ. 
მხარისკენ, მდ. ენგურის მარცხენა კალთა. 
ფართო ღელეა, წვიმიანობის დროს მოდის 
პატარა წყალი, სხვა შემთხვევაში მშრალია, 
აღწევს სამანქანო (კაზიონ) გზამდე. შუშანა 
ოთარის ასული იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

მაშრი ღრ (11) – საძოვარი (სგურიში, ნაკიფარი, 
ცანა, იელი, ყარი, სპარდიში), სათიბი (ცანა, 
ცალდაში), ტყე (იელი), ღარი (შგედი, 
იდლიანი), ს. ნენსგშ სგურიშის დასავლ. 
დაფერდებული შიშველი ღარია, მოემართება 
ნშიხიშ გორგ-იდან. ქვემოთ 
გაფართოებულია, მრავლადაა ანწლი. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 11.9.1970 წ. 

მაშრი შუკ – გზა (ლამხერი), ნენხორშიშ გორგ-
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იდან ს. ლამხერამდე სამარხილო გზა, შეშის 
მოსაზიდიაო. მოემართება ნენჯლრიდან (?). 
მახამეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მაშრი ჭალ – საძოვარი მთა (ჭუბერი), მდ. 
ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, დავაკებულია, 
შერეული ტყეა, მინდორი, დგას 2 კარავი, 
ითესება კარტოფილი, სათიბიცაა. მდ. 
ჭუბრულა ფართოვდება, იქმნება დელტა, იცის 
ბლომად კალმახი. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII. 70 წ. 

მაშრილ – საძოვარი (მამი), მთა დაშტვე ლარასთან 
ფართო ადგილია. ლენტეხის რ. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1978 

მაშრიშ თხიმ – მთა (ხევრა), მდ. ჴელლჷრას 
სათავის მთები. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 
ს.ს., 1973  

მაშყბჷნშ – სათიბი (ბაგვდანარი), ს. გაბვდანარის 
აღმ. მეშხე ჭალჲ-ს მარცხენა მხრისკენ. აღმ. 
ტყე აკრავს, ტყე შერეულია, არის კირი 
ლკშა-ც „კირის სატეხი“. შუროსავითაა და 
ხეების ჩამოსაზიდი იყოო. შყიბ. ივანე 
ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტ.  

მაშხლინ – საძოვარ-სათიბები (შყალერი), მთა 
მჷხრშია, მოედინება წყალი, ზოგჯერ 
შხუილითაც კი მოედინება, ზოგჯერ არა. 
(შხჷლ „შხუილი“). გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., 
ლატალი. 1973 

მაშრ – საძოვარი, ტყე (უშხვანარი), მთა (ზეგანი) 
ჰარეტს სამხ.-დასავლ., თეთნე კოჯრს 
მარცხენა მხარე, ფრთო ღელე (ხევი) არის. 
აქედან მაშრი „ფართო“. რელიეფის მიხედვით. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმეურნე, ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

მაშრ ჭალჲ – საძოვარი (ლემსია, ქაშვეთი, კაერი), 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზეა, ლატალისა და 
ლენჯერის საზღვარზე. შ. ა. შუკვანი, 28 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1972, IX 

მაშნა – ეკლესია (ახალშენი), ს. ახალშენშია, 
ნაძვნარ-წიფლნარში დგას ხის ეკლესია. 
ლოცვები:  თებერვალში თუ იანვარში „ლრი“, 
და მაისში – ლიფკაში. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 
1974 

მაშნა მსგოჯარ – საძოვარი (ახალშენი), ს. 

ახალშენის ჩრდ.-აღმ. მთაში საკარვეა, დგას ამ 
ადგილას 11 ბოკვი (თეკერ). მ. ლ. ნემსაძე, 40 
წ., 1974 

მაჩხფინ – ჩანჩქერი (ხაიში), ენგურიდან დაახლ. 
500 მ. მარჯვენა მხარეზე, წყალვარდნილია 
დაახლ. 30 მ.-მდე, მოედინება წყალი 
ლაღრალიდან. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
აგვისტო. 

მაჩხფჷნილ – გზა (ლახამულა), გზა ჟ. ლახმჷლ-
იდან შგედისკენ. ყანებს ქვემო კიდესთან 
ტიბრშ ლიც-ს აქვს ვარდნა (მაჩხფჷნ). კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მაჩხფრ – სათიბი, საძოვარი (მსტ. – ირ. 
მელიქიშვ.). ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მაჩხფ ლაქბ – ბილიკი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ. ენგურის მარცხენა კალთაზე, 
ყშრას (ქვემო) ასახვევი გზა. კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მაჩხფრ – საძოვარი მთა, მთა მეზერის დასავლ., ს. 
ეცერის ჩრდ.-აღმ., საძოვარ მთა ყერჷნდას 
ჩრდ.-აღმ. კლდეებია, საიდანაც ჩამოსჩქეფს 
წყალი. ს. ჰებუდი. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მაჩხფრ – საძოვარი, მთა მენჟერის ზემოთ, 
საძოვარ გურ-ის ჩრდ.-აღმ. ფერდობი 
ადგილებია, წყლებიანი (ლჷცრ აჩხფჷნეხ). ს. 
ლანხრი. ვახტანგ შავგენის ძე გაბულდანი, 35 
წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. სექტ.  

მაჩხფრ – საძოვრები (ზესხო), ს. ზესხოს აღმ.  
მაჩხფრ (4) – კლდე, ჩანჩქერი (იელი), საძოვარი 

(ჰებუდი, ლანხვრი, ზესხო), ენგურის მარცხენა 
კალთაზეა. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII. 

მაჩხფრ – სათიბი (ნესგუნი), ფუშყვერის მარცხენა 
კალთაზეა, მოედინება წყლები, წყალვარდნა 
აქვს. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მაჩხფ – ჩანჩქერი (სპარდიში), მესტი ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ.-აღმ. 
ნსგა ლახულდსა და ლჷცლშს შორის. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი. 1972. 

მაჩრ – სოფლის ცენტრალური ნაწილი (ჩაჟაში), ს. 
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ჩაჟაშის ჩრდ. მდ. ენგურის (ჭალ) მარჯვენა 
მხარეზე. ადრე საბძელი ყოფილა (სვან. მაჩ 
„საბძელი“, ამჟამად სოფლის კანტორა, საბჭო 
და ფოსტის ნაგებობები. მაჩ „საბძელი“. ღუტა 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მაცბშ – ღელე (მურყმელი), მდ. ენგურის პატარა 
შენაკადი მარჯვენა მხრიდან ს. მურყმელიდან 
≈ 1 კმ.-ზეა. უშგულის ს.ს., მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., 1971 წ. ივლისი. 

მაცკშ – სათიბი (ჭელირი), ს. ჭელირის ჩრდ.-ით;  
საძოვარ გოშნის აკრავს ჩრდ.-აღმ. დაჴშრ 
მარჯვენა მხარეზე, მის ზემოთ ლებჷლყეჩ და 
ლეშთხინდ არის. მაცკშ ? (ცხეკ „ტყე“ ?). აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X.  

მაცხკრ (იხ. მცხკარ).  
მაცხარ – ნაეკლესიარი (ბაგვდანარი), ს. 

ბაგდანრ-ის სამხ.-აღმ. ტყიანი ადგილია. 
მაღლობზეა, ამჟამად ნაეკლესიარი. 
მაცხოვარი. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენს., ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. სექტ. 

მაცხარ ლანხრიშ – ნაეკლესიარი (ლანხვრი), ს. 
ლანხრიში, გორაზე ნანგრევებია ეკლესიის – 
წმ. მაცხოვარი ლანხრიისა. წმ. მაცხოვრის 
ეკლესიის სახელის მიხედვით. აკაკი ანდრიას 
ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., 
ს. ლახრი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მაცხრ – ეკლესია (ლეკოსანდი), ს. ლეკოსანდში.   
მაცხრ – ეკლესია, ს. გულიდაშია, დაცულია. მ. ბ. 

ქურასბედიანი, 46 წ., 1974 

მაცხრ – ეკლესია, ს. ჰებუდშია, ცენტრში, 
სასოფლო მოედანი ლაცალდ-ში. არის 
სასაფლაო. ს. ჰებუდი. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

მაცხრ – ეკლესია, სოფლის სამხ. დგას ჰუყშ 
ზაგრზე, ს. გალდერისკენ მიმავალი გზის 
მარცხენა მხარეზე, ენგურის ჩრდ. 
„მაცხოვარი“. ჩაბე კალშ. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტომბერი. 

მაცხრ – ლმზჷრ – უბანი (ბაბილი), ს. ბაბილის 
ერთ-ერთი უბანი. ჩ. ა-ასული ლიპარტელიანი, 
25 წ., 1974 

მაცხრ – ლმზჷრ – ყანები (ლენტეხი, გულიდა). 
მაცხრ – მაცხოვრის ეკლესია, ს. ჯოხულდში, 

სიფში დგას მაცხოვრის სახელობის ეკლესია. 
ს. ჭოხულდი. აკაკი სორეხის ძე კვიციანი, 34 წ., 
კოლმ., ს. ბაგდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

მაცხრ (5) – ეკლესიის (მაგარდელი, კალაში, 
ჰებუდი, გულიდა, ჭიხულდი), შუა ს. 
მაგარდელში, მაცხოვრის ეკლესია. მაცხრ 
„მაცხოვარი“. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მაცხრ თავრრიშ – ნაეკლესიარი (თავრარი), ს. 
თავრარის ჩრდ.-დასავლ. გორაზეა (სერზე) 
ნაეკლესიარი. აქვს სასაფლაო. უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. 
ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მაცხრი ნაკ – სათიბი (ლასკადარი), ლასკადურას 
ხეობაში, მთა გოლდშში. ვაკეა. არაფერია 
საკულტოს მნიშვნელობით. მ. გ. ლიპარტე-
ლიანი, 31 წ., 1974 

მაცხრიშ – ნაეკლესიარი, ს. ხაჩეშშია, დანგრეუ-
ლია, ამბობენ, ნაკოშკებიც იყოო. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974 

მაცხრიშ – სათიბი, ს. ზედა ბავარისაა. მთაში. 
ალპური ზონა. ხელედის ს.ს., ლენტეხის რ. შ. 
ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 
1976 

მაცხრიშ – საყდარი, ს. ცხუმალდის ჩრდ. 5 კმ.-
ზე. დგას სპენდიკის ეკლესია. ხელედის ს.ს., შ. 
მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974 

მაცხრიშ (4) – ნაეკლესიარი (ლადრერი), სათიბი 
(ზ. ბავარი), საყდარი (ცხუმალდი, ხაჩეში), 
სოფლის ჩრდ.-დასავლ., გორაზეა 
ნაეკლესიარი ბრბულ, სალოცავი ადგილია, 
უფლის საკულტო დღესასწაული მაისის 
თვეში (უფლიშერ) ნაეკლესიარი არაა, არც 
ამჩნევია. „(წმ.) მაცხოვრისა“. გერმან ბემურზას 
ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მაცხრიშ ლაჴმ (იხ. მაცხრ).  
მაცხრიში ლახ –  სათიბი (მაცხვარიში), 

მაცხვარიშის მთაშია, ეკლესია მაცხვარიშის 
ტერიტორია. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974 

მაცხრიში სიკ – გორაკი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ჟიბე ნაკრის მხარეზე. მაცხვარის 
ნაეკლესიარის გორის გაგრძელებაა. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974 

მაცხრიში ღელა – ღელე (ცხუმალდი), ს. 
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ცხუმალდის დასავლ. სათიბ მაცხვარიშიდან. 
ხელედის ს.ს., შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974 

მაცხ რობ – ნაეკლესიარი, გორა (კაერი), ს. 
კაერის ჩრდ. გორაკზეა ნაეკლესიარი, 
საძირკველი ამჟამადაც ჩანს – მაცხრ-ის 
საყდრის ნანგრევები. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973 

მაცხრ – ეკლესია, ს. ლახუშდშია, კარგად 
მოვლილი, არის ხატი და სხვადასხვა 
საკულტო ნივთები. ს. ლახუშდი. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია. 
1972, IX. 

მაცხრ – ეკლესია, ს. ჟაბეშის დასახლების 
ბოლოში. წიწვნარ ტყეში. არის 2 ხატი. ქვემო 
და დასავლ. კედელი გაბზარულია. მუსა 
იასონის ძე კახიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაცხრ – ეკლესია, ს. ჩვაბიანის დასახლების 
სამხ.-აღმ. კარგად შემონახული. არის 
სასაფლაოც, მაღლობზეა. არის ჯვარ-ხატები 
და ხუცური წიგნები. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაცხრ – ეკლესია, ს. ხალდეში დგას ეკლესია 
მაცხოვრისა. შიგ არაფერია. ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

მაცხრ – საყდარი, ს. კაერის ჩრდ. გორაკზე, არის 
მხოლოდ ნაეკლესიარი მაცხრ რობთან. ს. 
კაერი.  დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 1973 

მაცხრ – საყდარი, ს. მაცვხარიშში, გორაზეა, 
კარგად დაცული. ს. მაცხვარიში. გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი. 1973 

მაცხრ – საყდარი, ს. ჰადიშშია, კარგად დაცული, 
აქვს სოფლის სასაფლაო. ჰადიშის ოთხთავის 
შემნახველი, ზღვის დონიდან 2197 მ. მანი 
ლევანის ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მაცხრ (9) – საყდარი (ლაჰილი, ჩვაბიანი, 
ჰადიში, ჟაბეში, ხალდე, ლახუშდი, მაცხვა-
რიში), ნასაყდრალი (კაერი) (იხ. მჷლხ 
მაცხრ), ს. ლაჰილშია, ცენტრში, დაცულია. 
ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 1973 

მაცხრ (იხ. მჷლხ მაცხრ).   
მაცხრ ნაკჷლდრ – სათიბები (იფხი), მთა 

ჰარეტის მიდამოები, ვაკე ადგილია 
მაღლობზე. ბალის ქედის გაგრძელება ჩრდ. კ. 
შ. გვიჩიანი, 66 წ., ლატალის ს.ს., 1973 

მაცხრი ლაშდხირ – სასაფლაო (მაცხვარიში), 
ს. მაცხვარიშის თითქმის ყველა გვარის 
სასაფლაოა. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი. 
1973 

მაცხრი ლაშდილ – სასაფლაო (ჟაბეში), ს. 
ჟაბეშის დასახლების ბოლოში, ეკლესია 
მაცხრის სასაფლაო. მუსა იასონის ძე 
კახიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაცხრი ლაშთხირ – სასაფლაო (ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანშია, ეკლესია მაცხრ-ის სასაფლაო. 
მაცხრი მიდმრ „მაცხოვრის მიდამოები“. 
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაცხრი ლმზჷრ – გზა, ტყე (იელი), გზა 
წირმისკენა და ფარისკენა იელიდან. წვირმის 
მაცხრის-კენაა მიმართული და იმის 
მიხედვითა სალოცავად. ს. იელი (იფარის 
ს.ს.,). რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის რ. 
IIV-72 . 

მაცხრი მურყამ – კოშკი (ჟამუში), ს. ჟამუშის 
დასახლების აღმ., დგას ეკლესია მაცხრ და 
გვერდით დაცული კოშკიც. გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაცხრი მუყამ – ნაკოშკი (მურყმელი), ს. 
მურყმელის სამხ.-აღმ.-ით, მაცხრი 
ეკლესიის კოშკია. 3 სართულიღაა 
დარჩენილი. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 
26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლ. 

მაცხრი საყდრ – ეკლესია (ლაღამი), ს. ლაღამის 
შუაში დგას ეკლესია. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ. 1972 წ. VIII 

მაცხრი სიფ – სასაფლაო (ნესგუნი), ნესგუნშია, 
გულედანებისა და მაღედანების სასაფლაო 
ადგილია. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მაცხრილ – ნაეკლესიარი (სოლი), ს. სოლშია, 
სამანქანო გზის ზემოთ. ნანგრევებიღაა, მის 
გვერდით სასაფლაოცაა, გიგდელიანებისა. 
რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტია,  1972, IX. 

მაცხრილ (2) – ტყე, საძოვარი, ნაეკლესიარი 
(სოლი), ს. სოლის ჩრდ.-დასავლ. პატარა 
მინდორია, სამანქანო გზის ზემოთ. დღეობა 
უფლიშერქა, მის ქვემოთ არის მაცხრილ 
ნაკჷლდრ. ნაეკლესიარი არის და სასაფლაოც. 
რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მესტიის რ. 1972, IX.  
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მაცხრილ ნაკჷლდრ – საძოვრები (სოლი), ს. 
სოლის ჩრდ.-დასავლ. ეკლესია მაცხრ-ის 
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ. 1972, IX. 

მაცხრიშ – საძოვარი, ს. ზარდლაშის 
დასახლების დასავლ. ადრე ეკლესია ყოფილა, 
ამჟამად ჩამონგრეულია და გატყავებული 
ბუჩქნარებით. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 
67 წ., პენს., ზარდლაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მაცხრიშ (2) – სოფელი (მაცხვარიში), საძოვარი 
(ზარდლაში), ლატალის ს.ს-ში შემავალი ერთ-
ერთი სოფელი, გადაშლილია ძირითადად 
სამანქანო გზის მარჯვენა მხარის გორაზე, 
დგას ორი ეკლესია – თრინგზელ და მაცხრ. 
ცხოვრობენ:  გირგვლინრ, სტეფლინრ, 
თამლინრ (ძირითადად), ახლად 
დასახლებულები არიან:  ნანსყნრ და 
გვიჩინრ. არის რამდენიმე კოშკი და 
ნაკოშკარი. გრიგოლ გიერგის ძე გირგვლანი, 
64 წ., პენს., ს. მაცხვარიში, ლატალის ს.ს., 1973  

მაცხრში ბოგ – ხიდი (კვანჭიანარი), სამარხილე 
ხიდი მესტია ჭალჲზე კვანჭიანარის სამხ.-აღმ. 
მიმართულებით. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., 
ლატალი 1973 

მაცერან – ყანა (სასაში), ს. სასასში 

მაწუნგალირ – ყანები (მესტია, ზეგანი), ს. 
ზეგანის სამხ.-აღმ., ლეჟ უბნის სამხ.-
დასავლ. ვაკეა და მოედინება წყალი 
მაწუნგლ. დისონ გიორგის ძე გულბანი, 49 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მაწუნგლ (იხ. მაწუნგალირ) – წყალი (ზეგანი), 
ზეგანის სამხ.-აღმ. მოედინება წყალი. 

მაწბრ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ჭალჲს 
მარცხენა კალთაზე, ლაშთხვერისაა. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 წ. 

მაჭაშრ – სათიბი (ჟახუნდერი), მდ. ლაშხურის 
მარცხნივ. ს. ჟახუნდერში. 

მაჭაშრი დაბარ (იხ. მაჭაშრ). 
მახამეთიშ დაბრ – ყანები (ქვ. ვედი), სგიმიშ 

ღრის ბოლო, წარრის დასავლ. სასმელი 
წყალი სგიმიშ ღრის მარჯვენა მხარე. 
ხილნარიცაა და ვენახიც. მახამეთ ჭკადუას 
ყოფილი ყანები. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 
45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

მახამეთშა – თემი (სეტი), ეჩხნ-ტაფშია, 
ჯაფარიძეების საძმო-სამოსახლო (თემი). 

თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია. 1972 

მახარჲაჲშრ – უბანი (შგედი), ს. შგედში, 
ცხომარიების საგვარეულო. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976 

მახე კარლ – საძოვარი (შყალერი), მთა არშშია, 
ვაკე ადგილია, დგას 9 კარავი. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973 

მახე ლახîლ – საძოვარი (ლამფალაში), ს. 
ლამფალაშის მთაში. ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ 
ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981 

მახე ლახულ – სათიბი (ახალშენი, ჩიხარეში).  
მახე ლახ – სათიბი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის აღმ. 

მთაში. 
მახე ნამლ – ტყე (არცხელი), ს. არცხელის სამხ.-

ღმ., მულხურას მარცხენა კალთაზე, ჯინელ 
ნამოლის ქვემო, ახალი, ნაკაფია ტყის. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მახე შუკ – ნაგზევი (ჭველიერი), ქვედა 
ჭველიერში, ადრე სამარხილო გზა იყო, 
ამჟამად გამოყენებულია. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 
წ., 1974 

მახრობი ლრა – საძოვარი (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარჯვენა მხარე. სოფლის სიახლოვესაა 
შედარებით. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 

მახშ – სოფელი (ჩიხარეშის ს.ს.,), ჩიხარეშის ს.ს-ში 
შემავალი ერთ-ერთი სოფელი. ცხოვრობენ:  
ჭელიძლ, რატინარ, გულბინარ, 
ფერცულინრ, ჩეგინარ, ლობჟანიძლ, ონინარ. 
მდ. ლშხურის (ცხენისწყლის) მარჯვნივ. 
ლენტეხის რ. როლანდ მიტუშას ძე ჭელიძე, 30 
წ., მოსამსახ., 1976  

მახშარე მოლ – სათიბი (მახაში), მახაშელების 
ნაახოვარი. ლენტეხის რ. გ. ზ. ბაბლუანი,  
55 წ., 1978 

მახშერ მოლ – ყანა (ლევშერი), ს. ლევშერშია, 
ფერცულიანების საგვარეულო ახო. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974 

მახში თრინგზელ – ეკლესია (მახაში), ს. მახაშშია 
დაცული, ლნტხ. ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 
1976 

მახში ლრე – სათიბები (ბენი), უბან ბენში. სათიბ-
საძოვრები. 

მახრ ლიცილდ (იხ. ჯიჰრი მაზბ). 
მახიშ ნაქორ – ნასახლარი (ზ. ვედი). გერმან 

შარდენის ძე ჭკადუა, 45 წ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
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მახშ ბჩ (იხ. ლასგრ ბაჩრ).  
მაჴრფ – წყარო (მესტია), ს. ჟამუშის დასახლების 

დასავლ., სოფლის სასმელი წყაროს წყალი. 
აჴფუნე „მოჩუხჩუხებს“ (ქვემოდან). 
ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაჴრფ – წყარო, ს. იფარის დასავლ. ყანებისა და 
დასახლებას შორის, კლდიდან ამოდის, 
ლჷჭრხ კოჯ ლი, ვედრეობით ამოაქვს. ლუკვა 
ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს, ს. ნაკ. იფარი, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მაჴრჴ – წყარო, გადასასვლელ ზაგრზეა, 
მიწიდან ამომდინარე წყარო. (შდრ. 
„აჴფუნე“). ღუტა ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., ს. 
უშგული, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მაჴრჴ (4) – წყარო (ლეხთაგი, უშგული, ჟამუში, 
ნაკიფარი), შგედშია (ჟიბე შგედში), მესტია 
ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, (ანჴუფრე ლიც). დ. 
მესტია. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი. 1972. 

მაჴფი – სათიბი (კიჩხულდაში), ს. კიჩხჷლდშის 
სამხ.-აღმ., სათიბ თოხბრის გვერდით 
ნენწელისკენ. სარაგ (წყარო) მოდიოდაო – აშ 
როქ აჴფუნა, ამჟამად ცოტა მოდის. თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მაჴფინ – საბალახო, მდ. ნაკრას მარჯვენა 
კალთაზე, გზის (სამანქანო) გასწვრივ, 
მოედინება წყარო მოჩუხჩუხე (მაჴფინ – 
აჴფუნე), რომელიც ს. შდიღირამდე აღწევსო. 
ნაკის ს.ს., არსენა სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მაჴფინ (2) – წყარო (ხევრა), საძოვარი (ნაკი), მთა 
თეკრარშია, კარგი წყაროებია. ვასო მ-ძე 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973 

მაჴფლ – წყარო (არცხელი), ს. არცხელის 
დასახლების ზემოთ. ჩანჩქერივითაა, მოსჩ-
ქეფს. მაჴრფ (აჴფუნე „მოსჩქეფს“). ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაჯაშრი დაბარ (იხ. მაჭაშრ). 
მაჯდურ – ყანები (მურშკელი), ს. მურშკელშია, 

ზემო და ქვემო მურშკელს შორის. ხარობს 
მაჯდუნ-ის ბალახი, რომელიც ხარობს 
ყანებში, წვრილი კარტოფილის მაგვარია. 
ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მაჯარა – ტყე (ზ. წირმინდი), მდ. კასლედჷრას 

ხეობის მარჯვენა კალთის ტყე, ხარობს 
მაჯვარა ბლომად. მაჯარა (მაჯორა) 
„მაჯაღვერი“. კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 
35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბ. 

მაჯდა – სათიბი, ბალის ზეგანზეა, სათიბებს 
კჷრტილრისა და მირჰილდს შორის. ჯედი 
„გრძელი“ – მაჯდა „მოგრძო“. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

მაჯდა (2) – სათიბი (ჰებუდი, ბეჩო), ს. ჰებუდის 
აღმ. (ჩრდ.-)აღმ.). სოლედჷრას მარჯვენა 
კალთაზე. სათიბ ჟიბე ლარას გაგრძელებაა 
სიგრძეზე. „მაჯდა“ „უგრძესი“. გიორგი 
ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მაჯდაშრ – საძოვრები (ხერხვაში), ს. ხერხვაშშია, 
სამხ. ყანა რებრს აკრავს აღმ. მოგრძო 
სერივითაა (მაჯდი სიკშალ ლი). მაჯდი 
„მოგრძო“. დავით დუდურაყის ძე ანსიანი, 51 
წ., 1969 წ. ნოემბ. 

მაჯდირ – სოფელი (მულახი), მდ. მულხურას 
მარცხენა კალთის დავაკებაზეა, ჩვაბიანის 
დასახლების დასავლეთის გაგრძელება. 
ცხოვრობენ მხოლოდ შერვაშიძეები – 7 ოჯახი. 
ნაკოშკარებიც არაა, არც საყდარი. ჯდი 
„გრძელი“. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი.1971 წ. სექტ. 

მალშ (იხ. მანშურა – ცალერი).  
მებეც – სოფელი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში 

შემავალი  ცხოვრობენ:  ონიანები, ფოჩიანები, 
ერთი მოსახლე ნემსაძე. მდებარეობს მდ. 
ლაშხურის მარჯვენა მხარეზე, ლეკოსანდის 
ქვემოთ. გრიგოლ ბექურბის ძე ონიანი, 50 წ., 
პედაგოგი, 1980  

მეგელდ – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, მდ. ლაშხრერის მარცხნივ. 

მეგრელრე ნაკრა – საძოვარი (ლევშერი), 
ლევშერის სამხ. მეგრელების ნაკარვები 
ყოფილა. კარავი არაა. შესასვენებელია 
მთისკენა გზაზე. ლენტეხის რ. ა. ზ. ბაბლუანი, 
1974. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978.  

მეგრელრე ნაკრა – შესასვენებელი ადგილი, ს. 
ლეშერიდან მთისკენა გზაზე. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974 

მეგმ (იხ. მეგმ თხუმ). 
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მეგმ თხუმ – არყნარი (უშგული), ს. უშგულის 
აღმ., ≈ 14 კმ. საზღვარი უშგულისა და 
ყორულდაშის. არყნარი ადგილია, დასასვენ-
ებელი. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი.  

მედამ – სათიბები, საძოვრები (მამი), ს. მამის ჩრდ. 
აკლდამების ნიშნები არის. სპილენძის მადანი 
უნახავთ. დიდი მოედანია. მედამ < მოედან. 
ჩოლურის ს. ს., ლენტეხის რ. ბ. გ. ბაბლუანი,  
73 წ., 1978  

მედემ – სათიბი (ლამფალაში), ს. ლამფალაშში. 
ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ ომეხის ძე ონიანი,  
16 წ., 1981 

მედმ – ღელე (უშგული), ს. უშგულის აღმ. მდ. 
ქვიშირის მარჯვენა შენაკადი. (იხ. ნასრვლ). 
ღუტუ ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, 
ს. უშგული, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მეზგოლარ (იხ. სოფელ – ჩოლური).  
მეზირ – სალოცავი (კახურა), ს. კახურაშია, 

ეკლესიაა ხისა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
1974 

მეზირ – ტყე (უშგული), ს. უშგულის ჩრდ.-აღმ., 
ენგურის მარცხენა კალთის არყნარი ტყე. 
მეზრ „სახლის მფარველი ანგელოზი 
ქვეწარმავალი“. მერაბ ანტონის ძე ნიჟარაძე, 60 
წ., პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მეზირი გაკ – საკულტო (კახურა), ს. კახურაში, 
დგას 8 მეტრის დიამეტრით დიდი ნიგვზის ხე, 
სალოცავი ადგილია. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ., 1974 

მეზირი ლამეზჷრ – სალოცავი ადგილი (კახურა), ს. 
კახურაში, ეკლესია მეზჷრთან. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974 

მეზრაშრ – სახნავი (კალაში), სოფლის სამხ.-აღმ., 
ვაკე ადგილია, აღმ, აკრავს ტყე ლრჭირ. 
შეიძლება ეკლესია მეზჷრის მომსახურეთა 
მიწები იყო (მეზრაშრ – „მეზრაანთ“). გიორგი 
კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მეზრი ლიც – წყარო (იფხი), ბალის ქედზეა, სათიბ 
მეზჷრ-შია, კარგი წყაროა. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., 
ლატალი. 1973 

მეზრ კცხ – მწვერვალი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ. 
კლდე-მწვერვალი, სანადიროა. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მეზრშ ტობ – ტბა (ბეჩო), მთა მეზჷრში დგას ტბა. 
არის ეკლესიაც მეზჷრ. გორაა ეცერისა და 
ბეჩოს საზღვარი, მთა დეცილის მარცხენა 
მხარე. „მეზრის ტბა“. ვახტანგ შავგენის ძე 
გაბულდანი, 35., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ.  

მეზრშ – ყანა (მურშკელი), ს. მურშკელის ჩრდ.-
დასავლ. ვაკე ადგილი. ყოფილა ნაეკლესიარი, 
სადაც ერთი ოჯახი ქურდიანებისა 
ლოცულობენ. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 
13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. სექტ. 

მეზჷრ – სათიბი, ბალის ქედზეა, მოედინება წყალი 
– მეზრი ლიც. ს. იფხი. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., 
ლატალი. 1973 

მეზჷრ (3) – ეკლესიის სახელწოდება (ტვებიში), 
სათიბი (იფხი), მწვერვალი (ზეგანი – იხ. 
მეზრ კცხ), ს. ეცერისა და ს. ბეჩოს გამყოფი 
ქედზე დგას ეკლესია თრგლეზერ, დეცილის 
მარცხნივ, შიგ ეკლესიაში ≈ 100 ლიტ. ჭურია 
ჩაფლული, ტარდება ლოცვები. რომანოზ 
სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტ. 

მეზჷრ (იხ. მეზრ კცხ). 
მეზჷრ ჴამრ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა, 

იქით-აქეთ ტყეა. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი. 
1973 

მეთქულშ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა კალთაზე. 
კლდოვანი მიწაა, ცელის სალესი ქვები იცის. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მეთშრ – ფერდობი (სპარდიში), დაღარული, 
ნაოჭისებური ციცაბო ფერდობი (მეთხშე ?). 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ს. სპარდიში, მესტიის რ. 1972 წ.  

მეთხინ – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის სამხ.-
დასავლ. სათიბ ლათხმლდის ზემოთ. 
ფოთლოვანი ტყე აკრავს (ჟაჴრ, ბალყჩ – 
თეთნე ცხეკ ხზ). პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. სექტ. 

მეთხმრ – სათიბი (ხალდე), მდ. ჴალდე ჭალს 
მარცხენა კალთაზე, შიშველი რელიეფით, ს. 
ჴალდედან ≈ 4 კმ. არყნარი, გოგლნდ. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ალდე, 
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მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 
მეთხნჷლრ (იხ. მეთხმრ). 
მეთხნრ – ტყე, საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის ჩრდ.-

ით, ტიბერის ხეობაში, მდ. ტიბერჷლას 
მარცხენა კალთაზე. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 
44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. სექტ. 

მეთხშირ – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 

მეთხშშ – სათიბი, მთა (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 

მეთხშრ – ღელე (ნაცული), ს. ნაცულში, მის ზედა 
ნაწილს ჰქვია ლაქჩლე ღელა. სოფელში ჰქვია 
მეთხშრ.  

მეკეშდე სიკ – გორა (ნანარი), ს. ნანარის მთა, 
ალპურ ზონაში, საქონლის სადგომიცაა, 
მოკლეა რელიეფურად. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 
წ., 1974 

მეკეშტე სიკ – გორა (რცხმელური – მ. ჩიქ.). ს. 
რცხმელური (ლენტეხის რაიონი). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
1939 წ.  

მეკშდა ბოგ – ხიდი (ჭუბერი), სამანქანო ხიდი 
მდ. ჭუბრულაზე ს. სგურიშიდან ს. 
ლარილრისა და ს. ტიტას მიმართულებით. 
ხიდი გადებულია მდინარე ჭუბრულას 
ვიწრობზე, კანიონია, ღრმა და ციცაბო 
კალთებით. ხიდი ხისაა, მოკლე. გამოღმა, 
ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, ბორცვზე 
თითქოს ნაეკლესიარიაო. „მოკლე ხიდი“. ა. კ. 
ჭკადუა, თსუ, ყიფიანის 9, 10.9.70 წ. 

მეკშდა ბოგრ – სახნავ-საძოვრები (სგურიში), 
მდ. ჭუბრულაზე გადებულია ხიდი მეკშდა 
ბოგ., რომლის გაღმა-გამოღმა არის 
ბორცვებიანი სახნავ-საძოვრები და მას ეძახიან 
მეკშდა ბოგრს. სახნავი ს. სგურიშის 
ბოლოსაა, საძოვარი კი მდინარის ორივე 
მხარეს. „მოკლე ხიდეები“ (= მოკლე ხიდის 
მიდამოები). თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 
18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 10.9.1970 წ. 

მეკშდა ზენ – საძოვარი (ყაზაყი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო გზის ქვემოთ, 
ადრე კანტორის სახლები იყო საგზაოსი. ყანაც. 
მუჴდარსა და ყაზყიშ ტიბს შორის ვაკე 
ადგილია, ნიგვზნარიცაა და ხილნარიც – 
ვაშლი, მსხალი (პანტა). შედარებით მომცროა 
„ხოშა სრილ დემეგ ლი“. უფროსი უმარის 

ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 12.10.70 წ.  

მელე – სოფელი (ჩიხარეში), მდ. ლშხურის 
მარჯვენა მხარეზეა გაშენებული. ცხოვრობენ:  
ონიანები, ავალიანები, გველებიანები, ჭელი-
ძეები, ლობჟანიძე, რატიანი, ფერცულიანი, 
ხარძიანი, ჩეგიანი. დგას ერთადერთი კოშკი 
მელ მურყამ. იყოფა უბნებად:  ლექ მელე, 
ლეჟ მელე, მანკიშა. მელენი ერთდაგვარი 
სამკურნალო ბალახია. ლენტეხის რ. ჩიხარე-
შის ს.ს., ძაძუ ლავრენტის ასული ნემსაძე, 50 
წ., პედაგოგი. სამსონ გიორგის ძე ონიანი, 54 წ., 
პედაგოგი. 1980. სექტ. 

მელეხანიშ ზენ – უბანი (ლარილარი), ს. 
ლარილარისა და ცენტრს შუა, მდ. ჭუბრულას 
მარჯვენა სანაპირო. წიწვნარიცაა, საძოვრებიც, 
ამჟამად ორი მოსახლე ცხოვრობს. ადრე 
ნახნავია. ქურაა. მელეხან ცინდელიანის 
ყოფილი კუთვნილი. ალმაცგირ ისლამის ძე 
ქალდანი, 65 წ., პენსიონერი, ლარილრ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 19.9.1970 წ. 

მელილ – სოფელი (ლენტეხი), ლენტეხის რაიონის 
ერთ-ერთი სოფელი. დ. ლენტეხის ჩრდ.-აღმ. 
„მელ“ ფუძის მქონე სიტყვა არ გვხვდება. „მი 
ხი მჷმელილ“. ვადიმერ მელიტონის ძე 
მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი (ისტორიკოსი), ს. 
მელურა, ლენტეხის რ-ნი. 1974. 

მელილდ ტიბ – ღელე (სიდიანარი), ს. 
სიდიანარის ჩრდ. ტიბ-ის მარჯვენა შენაკადი. 
ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი. 1973 

მელიტონი მოლ – ყანა (ქვ. ბავარი), ს. ქვედა 
ბავარშია, გაზდელიანი მელიტონის ყოფილი 
ახო. გარშემო ტყეა. ხელედის ს.ს., ს. ბავარი. თ. 
ი. აფაქიძე, 54 წ., 1974 წ. 

მელირუ – სათიბები (იენაში), ს. იენაშის ჩრდ.-
აღმ. ტიბჷლდერის მარცხენა კალთაზე. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 1949 

მელლალე ლაჯოგ – საძოვარი (ბაბილი), მთა 
ნალიშში, მელურლების საჯოგე. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 974 

მელლარ – სათიბი (ფარი). მესტიის რ-ნი. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე რეზესიძე, 1965. 

მელლ-ნაკ – ყანა, ს. მელურაშია, ვაკობია. 
საკოლმეურნეოა. ს. მელურა. ვ. მ. მუსელიანი,  
57 წ., 1974 

მელლლე დაბ – ყანა (ბაბილი), ბარბალ ზაგარშია. 
მელურელების სახნავები. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ., 1974 
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მელლრ – სახნავი, მდ. ჴელდჷრას სამხ. მდ. 
დოლრამდე სახნავი ადგილია, ვაკე, ჩანს, 
ბალახიანია – მელ – „ბალახი“, ეტიმოლოგი-
ურად „მოლი“. ფლორის მიხედვით. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

მელლრ (2) – საძოვარი (ფარი), სახნავი 
(უშხვანარი), ჯგჷრგ ზაგრიშის ჩრდ., საძოვარ 
ბნდ-ის ქვემოთ, ადრე სათიბიც იყოო. მელ-
ლრ. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოსამს, ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

მელლრ – მინდორი (მესტია), მესტია-ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე, აეროპორტისკენა გზაზე, 
ვაკეა, ამჟამად გარაჟია, საბანაო ბასეინი, 
კოოპერატიული საწყობი... თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ. 1972. 

მელოშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (ჩოლური, ზ. 
ჭველიერი), ზედა ჭველიერში, ვინმე მელო-ს 
წინაპრების. ამჟამად არაა. ს. ჭველიერი, 
ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976 

მელოშერ – უბანი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში, ხაბულიანების საგვარეულო.  
ს. ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 
46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

მელშრა – სათიბ-საძოვარი (იფარი), ს. იფარის 
ჩრდ.-დასავლ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე, 
ჴეხშს აღმ. ადრე სახნავიც იყო, ნამოლ ი ხჲ 
ლი. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. 
იფარი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო.  

მემ�უ�ლშ მანჩხაფ – ჩანჩქერი (ჭუბერი), მდ. 
მემლურას წყალსავარდნი, ჩუბე მემულიდან 
(საძოვარი მთა)  3 კმ. დაშორებით. ვარდნა 
დაახლ. 20 მ. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 
18 წ., საშ. სკოლადამთვარებული, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 წ.  

მემლურა – მდინარე (ჭუბერი), მდ. ჭუბრულას 
მარჯვენა შენაკადი. მოედინება მემულის 
გადასასვლელი აღმ. კალთებიდან. (რუქაზე 
ცხვანდირითაა წოდებული – შეცდომაა) – იხ. 
1:  100 000) მოედინება მემლურას ხეობაში – 
შერეული ტყეა. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთვარებული, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 წ. 

მემლშ თანღი – გადასასვლელი (სგურიში), მთა, 
მწვერვალი, ჩრდ.-ით ნივალურია, გამყინვა-
რება, სამხ. ფერდები შიშველია, ალპური და 

ნივალური, მისი სიმაღლეა ზღვის დონიდან 
3445 მ.-მდე. აღმ. კალთებზე საზაფხულო 
საძოვრებია. ხაბჯი ბიბუს ძე ჩხვიმიანი, 68 წ., 
კოლმ., ს. სგურიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 12.9.1970 წ. 

მემლშ ლაროკა – მდინარე მემლურას შენაკადების 
წყალთშესაყარი (ჭუბერი), მდ. მემლურას 
ზემო დინების მარჯვენა და მარცხენა 
შენაკადების შესართავი, ტყის დასასრული, 
ალპუი ზონა. მის ქვემოთ არის საზაფხულო 
საძოვარი მთა მემულ. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული. ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 წ. 

მემლშ ლკცურირ – კლდე (ჭუბერი), მდ. 
მემლურას სათავეები, მემულის გადასასვლე-
ლი მიდამოებში (იხ. 1:  100 000). ციცაბო 
კლდეებია. ჩრდ.-სამხ. მხრიდან გამყინვარებაა 
(3665,5). თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 წ.  

მემლშ ჩეჴრ – საძოვრები (ჭუბერი), მთა ჟიბე 
მემულის დასავლ. მდ. მემლურას მარჯვენა 
მხარეზე, ტყის ზემო ზონაში, შიშველი დამრე-
ცი, ოღრო-ჩოღრო რელიეფით. მოედინება 
წყაროები. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 წ. 

მემფრინი – საძოვარი (ზ. ბავარი), ს. ზედა 
ბავარში. ხელედის ს.ს., ლენტეხის რ. ს. ბავარი. 
შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 
წ., 1976 

მემფრინიჲ მორელ – მჟავე წყალი (ბავარი), ს. 
ბავარში. ხელედის ს.ს., ლენტეხის რ. ს. ბავარი. 
შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 
წ., 1976 

მემფრინიჲ ღელა – ღელე (ბავარი), ს. ბავარში 
მემფარიანის საძოვრებიდან მოედინება. 
ხელედის ს.ს., ლენტეხის რ. შ. ი. ბენდელიანი, 
40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976 

მენგეშრ – საძოვარი (ჭველიერი), ს. ჭველიერის 
მთა, საქონლის სადგომი. მენგეშ (მანგ-რ-იდან 
?). მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974 

მენგრა ღელი დაბარ – ყანები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერშია. ნაღელარია. მენგრე „მსხვილი“. 

მენჟერ (2) – მთა (ლანხვრი, ჰებუდი – იხ. მენჯერ), 
ს. ჰებუდის საზაფხულო საძოვარი მთა, ადრე 
კარვებიც იყო, წიწვნარი (ლენენზა) ტყეა. ერთ 
კილომეტრზე ჩამოუდის წყარო დშდე 
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სარგ. წყლის სიშორისა გამო მეკარვეებმა 
გადაინაცვლეს საზაფხულო საძოვარი 
ადგილი. მენჟერ „მოსაწყენი“ (?) (მაჟარ 
„მომწყინდა“). ვახტანგ შავგენის ძე 
გაბულდანი, 35 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მენჟერ (იხ. მენჯერ). 
მენჴარ – საძოვარი, უბანი (დიზი), ს. დჷსის 

დასავლ. მდ. ნაჟაჰის მარჯვენა კალთა, 
ხრიოკია, ქვიანი ჩრდ. და დასავლ.-ით 
წიწვნარითაა შემოფარგლული. ქვემო 
დასაწყისში მოსახლეობაა. იესებ სუმას ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 10.10.70 წ. 

მენჯერ – საძოვარი მთა (ჰებუდი), ს. ეცერის ჩრდ.-
აღმ., მთა მეზჷრის სამხ.-დასავლ. მთა 
ყერჷნდას სამხ.-აღმ. მაჯორა „ბალახია“ 
(ბრტყელფოთლოვანი, სათიბებშია). გიორგი 
ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მენჯშ – სახნავ-სათიბი (უშხვანარი), მდ. მეშხე 
ლიცს აღმ. მხარე, ღელე (ხევი) ჟჰერს აღმ. 
არის სახნავიც და სათიბიც. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმეურნე, ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი.1969 წ. 
სექტემბერი. 

მეოთხე ნაკეთ – ხევი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

მერაბრ – უბანი (ჭუბერი), ს. ქედანში მცხოვრები 
მერაბ ჩხეტიანის ოჯახის ზოგადი 
სახელწოდება, უფროსი ოჯახისა – მერაბ 
ჩხეტიანი. მერაბრ „მერაბელები“. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 1970 წ. სექტ. 

მერანგუშა – უბანი (დ. ლენტეხი), ლიპარტე-
ლიანთა გვარის ერთ-ერთი თემი ცხოვრობენ 
ლენტეხში. ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., 
მოსამსახ., 1974 

მერანგუშერ – თემი, დ. ლენტეხშია, ლიპარტე-
ლიანების საგვარეულოს თემი (ერთ-ერთი). ე. 
გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974  

მერანგუშერ (2) – უბანი (დ. ლენტეხი, ლექვსირი), 
ს. ზედა ლექსურაშია, ლიპარტელიანების 
საგვარეულოა, გიოშერების თემში შედის. კ. ე. 
ფურელიანი, 34 წ., 1974. 

მერანგუშერლ (იხ. მერანგუშა).  
მერენალ – საძოვარი მთა (ნანარი), ს. ნანარშია, 

იყოფა ჟიბე და ჩუბე-დ. ალპურ ზონაში. ვ. მ. 

ქურასბედიანი, 35 წ., 1974 

მერენლ – მთა (გვიმბრალა – მ. ჩიქ.). ლენტეხის 
რაიონი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ.  

მერენლ ღლა – ღელე (გვიმბრალა – მ. ჩიქ.). 
ლენტეხის რაიონი. მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
1939 წ. 

მერენლ – საძოვარი, ს. ხოფურის მთაში. კარვები 
დგას. („ლაბარგ“ საჯოგე მთაში).  
ს. ხოფური, ლენტეხის რ. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 
44 წ., 1976 

მერენლ (2) – სათიბ-საძოვრები (გვიმბრალა, 
ხოფური), ს. რცხმელურის ს. გიმბრალაში. 
ლაშხირის მარცხენა მხარეზე, ტყეში. 
ლენტეხის რ. გ. ა. მუსელიანი, 1976  

მერილდშ – სათიბი (ბაგვდანარი), ს. გულში 
ჩრდ.-დასავლ., სათიბი მუხუშერ ტიბ-ის 
ძირში. არის არყნარი, მუხნარი. ანთუყ ნასავის 
ძე ხორგუანი, 80 წ., ს. გული, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის  
რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მერმული (მეგრ. – იხ. მემულ). 
მერლრ – სათიბი, ტყე (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის სამხ.-

აღმ. მდ. ქვიშირის მარცხნივ – ტყე არყნარი, 
მარჯვნივ – სათიბი. არის ჭაობიანი ადგილი. 
მერლრ / /  მორლრ „ჭაობიანი“. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მესედიშ – ყანა (ბაიარი), ს. ბაიარში, გაშლილზეა. 
გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974 

მესკმჷლდშ ბოგ – ხიდი (ქართვანი), ს. ქართვანის 
სამხ.-აღმ. საძოვარ კოკნ ქურას სამხ.-აღმ.-ით 
ვიწრობია მდინარე დოლრას კალაპოტზე, 
სადაც ვინმე გუა გადამხტარა, რადგანაც 
მოსაკლავად მოსდევდნენ, მაგრამ მის 
ვაჟკაცობისთვის უპატიებიათ და 
გადარჩენილა სიკვდილს. პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., კოლმ. პენს., ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

მესმილდ – სათიბი (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). მეს-
ტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მესტია – დაბა (ზ. სვანეთი), მესტია-ჭალჲსა და 
მულხურას შესართავების ორივე მხარე.  
ს. ლენჯერსა და ს. მულახს შორის. იყოფა:  
ლეხთგ, ლანჩალ, სპრდშ, სეტი… ზემო 
სვანეთი. ა. ჭკადუა, თსუ.   

მესტიშ პრელ (იხ. ჰილი შჷყიშ).  
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მესტი ლლსიპა – გზათა გასაყარი  (წვირმი), ს. 
წვირმის დასავლეთით, გზათა გასაყარი 
ადგილი მესტია-წვირმისა. არჩილ მელიტონის 
ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მესტი ჭალჲ – მდინარე (მესტია), ენგურის 
მარჯვენა შენაკადი. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 60 წ., 1972 წ. 

მესტი ჭალ რიყ – რიყე (მესტია), მესტია ჭალჲს 
ორივე მხარის რიყე. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი. 1972 წ. 

მესტიში ტიბ – ხევი (ჩაჟაში), მდ. ქვიშირის 
მარჯვენა მხარეზე, პატარა ნაკადულით, 
შიშველი საძოვარ-სათიბებით. ილია ერმალოს 
ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მესტორიშ დაბ – ყანა (უსგვირი), ჭალაჲს მარცხენა 
კალთაზე, მესტორ გურჩიანის ყანა-სახნავ-
სათესი. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973 წ. 

მესტორიშ კარ (იხ. სარგაშრე კარ). 
მესძირ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი), ს. დავბერის 

ჩრდ.-აღმ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე. იქით-
აქეთა მხარეები კლდიანი ქედებია, შუა ღარი – 
მშრალი. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი,  
40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. ივლისი. 

მესჷლდშიშ ტიბრა – ღელე (მაგარდელი), 
მოედინება ს. ლაბსყალდიდან, მაგარდელები 
ხმარობენ სარწყავად, სათიბებს ჯამბრნისა და 
მესჷლდშ-ს შორის. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 
99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

მესჷლდშ – სათიბი (მაგარდელი), ს. მაგარდელს 
აღმ., სათიბ ჯამბრნის აღმ. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მეს მოლარ – საძოვარი (ციოყშერი), ციოყშერში, 
ბაბლუანი მესე. მოლ „ახო“. ლენტეხის  
რ. რ. დ. შავრეშიანი, 46 წ., 1978 

მესმოლ – სათიბ-საძოვარი (ლევშერი), ს. 
ლევშერშია, მდინარის მარცხენა მხარეზე. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974 

მეტყფლ – საძოვარი, დადიაშის მთაში, ტუბას 
დასავლ. მწირი ადგილი, ბალახი ცუდად 
ამოდის. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974  

მეტყფლ – საძოვრები (ლენტეხი), ჩუკულშია, 
მთაში, ალპური ზონა, ხარების საბალახო. 
ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ. ნ. დ. 

გულბიანი, 29 წ., 1976 

მეტყფლ (3) – საძოვარი (ლამფალაში, ჩუკული, 
ლემზაგორი), ს. ლამფალაშის მთაში, ლარე ლი 
ძღუდ ი მეტყფე ლი. ჟახუნდერის ს.ს., რამაზ 
ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981 

მეფთქლშ – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ.  

მეფთქჷლში ლაჭენილრ – გზა (ლაღამი), ლექ 
ლახ-ში მიმავალ სამარხილო გზაზე. დ. 
მესტია. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 1972, VIII 

მეფთქჷლშ – სახნავი (დ. მესტია), საძოვარი მთა 
ლექ ლახ-შია, სახნავ-სათესადაა 
გამოყენებული, დგას სახლი ხისა. ზამირა 
დათიკოს ასული მარგიანი, 18 წ., კოლმ., დ. 
მესტია 1972, VIII 

მეფთქჷრშ – ღელე (ლემსია), ქმე ლახვშია, 
მოედინება წყალი მოზრდილი, ზიგხენქა 
ანღრი, სპენდიკხენქა. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 

მეფსჲშა ტიბ – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდშის 
სამხ.-აღმ. ლეჟ ლახშია. არყნარი, გოგლანდ, 
გჷგიბ ჩანს. მეფს ლუხუტაშვილი ყოფილა, 
მონადირე. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ.  

მეფტშ – სათიბ-საძოვარი, მწვერვალი (წვირმი), ს. 
წვირმის ჩრდ. სათიბ ზურულდის ზემოთ, 
მაღლობის ქვემოთ, დაწეული ადგილი. (იხ. 1:  
100 000 – 2473). არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 
57 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო. 

მეფტშ – ტყის სახელი, მდებარეობს ს. წვირმის 
აღმ. მეტწილად შეიცავს თხილნარს და 
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ადგილის შესახებ არ რსებობს. სიტყვა 
სვაუნრია „მეფტე“ ნიშნავს გახვრეტილს „შ“ 
ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანია. ადგილი 
შედის ს. წვირმის კუთვნილ ტერიტორიაში. 
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ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მეფყშ (2) – ტყე (ლალხორი), კლდე (ზეგანი), ს. 
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მარცხენა კალთა. ნაძვნარ-ფიჭვნარ-არყნარი. 
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მეყსგლდ კოჯრ – კლდე (ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის სამხ.-დასავლ., ხანთლრ-ის 
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მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მეშდე ღრ – ღარი (მურყმელი), ს. მურყმელის 
სამხ.-დასავლ. ენგურის მარცხენა მხარზე, 
ტყიანია, მშრალი ღარია. ნაპო დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი,  მესტიის რ-ნი. 
1871 წ. ივლ. 

მეშდი კოჯ – კლდე (მურშკელი), ს. მურშკელის 
ჩრდ.-აღმ., საძოვარ მეშდირის შუა 
ფერდობზე, მაგარი კლდეა, შიშველი. ისლამ 
გოჯის ძე გულბანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის 
ს.ს.,  მესტიის რ-ნი. 1971. 

მეშდირ – სათიბები, ს. ლახირის ჩრდ.-დასავლ. 
შიშველი ფერდობი. ალექსი ისამის ძე 
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ლახირი), ს. მურშკელის ჩრდ.-აღმ., საძოვარ 
ტყაბიერის აღმ. მოსაზღვრე კლდიანი 
რელიეფით. საძოვარია თხათათვის მხოლოდ. 
ისლამ გოჯის ძე გულბანი, 13 წ., მასწ., 
მულახის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ.  

მეშეხალ – სადგომი, სათიბები, ბადალაშურის 
გზის მარჯვნივ კლდე მოშავო ფერისაა – 

მეშეხალი კოჯ. ბაბილი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 
წ., 1974 

მეშეხალ (2) – კლდე (მელურა), სათიბი (ბაბილი), 
მთა ნალის დასავლ. ფერდობის კლდე, შავი 
ფერისაა. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., 1974 

მეშეხალი კოჯ – კლდე (ბაბილი), 
ბადალაშურისკენა გზის მარჯვ. შავი ფერისაა. 
ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974 

მეშეხე ღარლე ღელა – ღელე (ხელედი), მდ. 
ლაშხირის მარცხენა შენაკადი. სათიბ მეშეხე 
ღალლ-იდან მოედინება. შ. მ. ბენდელიანი, 35 
წ., 1974 

მეშთი ზაგრ (იხ. მეშეთ-ზაგრ). 
მეშთი ღრ – სათიბი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ., 

ტიბარის სათავეში, ალაგ-ალაგ ტყე, უფრო 
შიშველ ზონაშია. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1972, IX 

მეშკბში ღრ – საძოვარი, (ხალდე), ს. ჴალდეს 
დასავლ. მდებარე ფერდობი, ლეცჷნდლიშ-ის 
დასავლ. ახმედ შამშეს ძე ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., 
ს. ალდე, მესტიის რ-ნი. კალის ს.ს., 1971 წ. 
ივლისი. 

მეშხა ტიბრა – ღელე, მდ. ჭუბრულას მარჯვნივ, 
ს. ტიტას მოპირდაპირე მხარეზე. მოედინება 
მთა ხარამიდან (იხ. რუქა, 2671,3 მ. ზღვის 
დონიდან) ღელე ტყიანია, შერეული, ზედა 
ნაწილი წიწვნარია და ლეწყევე-ც. წყალი 
სუფთაა, მაგრამ ნიადაგი შავია და ფერიც 
თითქოს წყლისა – შავიაო. ს. სგურიშ. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთვარებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 10.9.1970 წ. 

მეშხა ტიბრა (2) – ღელე (ყარი, სგურიში), მდ. 
თეთნაშჷრას მარჯვნივ პატარა შენაკადები, 
წყაროებია, აქვს შავი ფერის ქვა. ს. ყარის 
ბოლოს მდ. თეთნაშჷრას ხეობის დასაწყისში. 
კეხვსა რამინის ძე ვიბლიანი, 34 წ., 
მოსამსახურე, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 15.VIII-1970 წ. 

მეშხალდ – კლდე (ცხუმარი), საძოვარ მთა 
მჷჰჷლდრს აღმ. დიდი კლდეა შავი ფერის. 
მეშხე „შავი“. გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 
78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

მეშხარ – კლდე (უსგვირი), მდ. ჭალჲს მარჯვენა 
კალთაზე. სანადირო კლდეები. შავი ფერის 
კლდეა. ღელეები კია. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., 
ეცერის ს.ს., 1973 
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მეშხე – კლდე (ცალდაში), მდ. წანერჷლას მარცხენა 
კალთის სანადირო კლდეა, შავი ფერის 
შთაბეჭდილებას იძლევა. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მეშხე კოჯარ – კლდე (ფარი). მესტიის რ-ნი. 
ვახტანგ ქემუზას ძე ნარსავიძე, 1965 

მეშხე კოჯრე ლიცილდ – წყარო (კაერი), ს. კაერის 
ჩრდ.-აღმ. კლდის ძირშია. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი. 1973 

მეშხე კოჯრ – კლდე (ხევრა), ღელე მეშხოლის 
კლდეები. 

მეშხე კოჯრ – კლდე, ს. თოთანის სამხ.-დასავლ., 
თოთნშ ტიბის ზემოთ. შავი ფერის კლდეა, 
წიწვნარი ტყით. სანადიროა. ს. თოთან. ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი.1970 წ. ნოემბ. 

მეშხე კოჯრ – კლდეები, ს. კაერის ჩრდ.-აღმ. 
ციცაბო მოშავო ფერის კლდეები. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 1973 

მეშხე კოჯრ (3) – კლდე (ბაგვდანარი, თოთანი, 
კაერი), უშბის ძირში, შავი ფერის 
შთაბეჭდილებას ტოვებს. მეშხე „შავი“, კოჯრ 
„კლდეები“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მეშხე კიც – ტყე, ს. კიჩხჷლდშის ჩრდ.-დასავლ. 
ტყე თეთნე კიცის გაგრძელება ჩრდ.-ით. 
წიწვნარი ტყეა. ს. კიჩხლდშ. თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მეშხე კიც (2) – კლდე (ლახამულა), ტყე 
(კიჩხულდაში), ენგურის მარცენა ? (მარჯვენა) 
კალთაზე, საძოვარ კალდრის ზემოთ 
(ნაზიმჟი) ბაჴამდე კოშკისებური კლდეა შავი 
ფერის. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მეშხე ლიც – ღელე (ბეჩო), მოედინება მთა გულის 
მყინვარიდან, იცის ღვარი, ჩამოაქვს შლამი, 
ჩამოედინება ს. გულის აღმ. და მდ. გულ 
ჭალ-ს უერთდება ს. უშხანრ-თან. „მეშხე 
ლიც“ ეწოდება მდ. დოლრამდე. მეშხე ლიც 
„შავი წყალი“. ლაკარშ ლიც – ლიკარე 
„ფიქალის გახსნა“. ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

მეშხე ლიც – ღელე (ქართვანი, ბეჩო), ჩამოდის ს. 
ჰებუდის დასავლეთით, ჭრის სამანქანო გზას 

და უერთდება ენგურს, ყოველთვის შავია, რის 
გამოც სახელიც დაერქვა. „შავი წყალი / /  შავი 
ღელე“. პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტ. 

მეშხე ლჷცრ – ყანები (გულიდა), ს. გულიდშია, 
მოედინება წყლები, შავი თიხაა. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ., 1974 

მეშხე ლჷხკრ (იხ. შამფრილშ ლჷხკრ – ქვ. ყარი). 
მეშხე მჷჰ (იხ. ჟიბე მჷჰ).  
მეშხე ნენჩა – ტყე (ბეჩო), ს. ბეჩოს აღმ., აღწევს იგი 

ზეგანამდე, ლატალის საზღვრამდე, ჰარეტის 
მთამდე. ხარობს სოჭი, ფიჭვი, შიგადაშიგ 
ფოთლოვანი ტყეც. „შავი ტყე“ (წიწვიანი). 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მეშხე ტიბ – ღელე, მდინარე (ხევი), შავი ფერის 
ღელეა, მეწყერი (ღვარი) იცის. „შავი დღე“ / /  
ნაშარიშ ღელე (ხევი). ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მეშხე ტიბ (2) – ხევი (ზესხო, მაგარდელი), ს. 
ზესხოს გაღმა შავკლდიანი ადგილია.  

მეშხე ტიბრა – ღელე (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხჷლდშის (ჩრდ.)-დასავლ. სავარგულ 
ჯედიშის გაგრძელება ჩრდ.-დასავლ.-ით. 
შავი მიწაა, იცის შავი მეწყერი, ღვარი, წყალიც 
შავი ფერისაა. თემრაზ ვიბლიანის ძე 
ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მეშხე ფხანჭშრ – სათიბი (ფალედი), მდ. 
ღეშდრჷლას მარჯვენა კალთაზე, სათიბ 
ლაზრალდის ჩრდ.-აღმ. პანტა მსხლებიანია. 
(ფხანჭშ უცხრ ხაგხ). მამურზა ივანეს ძე 
ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 ს. ოქტ.  

მეშხე ყუმბილ – კლდე (მულახი), წანრჷლას 
მარცხენა კალთის კლდეები, ჰადიშის 
ლკცირთანაა, მრგვალი მწვერვალისებურია, 
შავი ფერის კლდეები. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მეშხე ჭალჲ – მდინარე (ლახუშდი), მდ. ენგურს 
უწოდებენ ან მეშხე ჭალჲს, ან ჭალჲ-ს ანაც 
ენგურს. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 
წ., პენს., მესტია. 1972, IX 

მეშხილ – ეკლესია (ღეშდერი), მდ. ღეშდრჷლას 
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მარცხნივ, ს. ღეშდერში. არის ხატებიცო. 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., 
პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 .X 

მეშხილ თრგლეზერ (იხ. მეშხილ). 
მეშხოლ – ღელე (ყაზაყი), მდ. ყაზყიშ ტიბიშ 

მარჯვენა შენაკადი. მოედინება მთა კირრის 
სამხ.-აღმ. მხრიდან. შავი ფერისაა, შლამიანია. 
მდინარე წისქვილის წყლისოდენაა. ეფროსი 
უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 12.10.70 წ. 

მეშხოლ – ღელე (ხევრა), გურ-ზაგარის დასავლე-
თის მხარე, შლადი კლდეა და ღელეც შავი 
ფერისაა, შლამიანი. ვასიკო მიხეილის ძე 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973 

მეშხოლშ დირშ – ვაკობი (ხევრა), ჴელლჷრას 
მარჯვენა კალთაზე, ჴერას ჩრდ.-აღმ. იყოფა 
ჩუბე და ჟიბე დირშ-ებად. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

მეშხოლშ თხიმ – მწვერვალი (ხევრა), ღელე 
მეშხოლის სათავე, კლდიანი ადგილია. ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973 

მეშხოლშ ჟიბე დირშ – ვაკობი (ხევრა), მთა 
თეკრაშის ჩრდ. მხარეზე, ვაკე ადგილია. ჩუბე 
დირშის ზემოთ. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973 

მეშხოლშ სიკ – ქედი (ხევრა), ღელე მეშხოლას 
მარჯვენა ქედი. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 
ს.ს., 1973 

მეშხოლშ ჩუბე დირშ – ვაკობი (ხევრა), თეკრაშის 
ჩრდ. ვაკე ადგილებია. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973 

მეშხოლშ წჷსხოლ – კლდის ძირი (ხევრა). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973 

მეშხულდ – ეკლესია (ფარი). მესტიის რ-ნი. 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965  

მეშხშ – სათიბები (კაერი), ს. კაერისა და ს. 
ლემსიის სათიბები მთაში. დ. გ. მერლანი, 23 
წ., ლენჯერი. 1973 

მეშხლ – კლდე (ცალდაში), წანერჷლას ხეობის 
ბოლოში, შავი ფერის კლდეა, საჯიხვე, კლდე 
თეთელარის სამხ. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ.  

მეშხშ – სათიბი, ლემსიის საზაფხულო მთა. 
ფერდობია, შავთიხიანი ადგილია. ს. ლემსია. 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972, IX. 

მეშხშ – საძოვარი, ნასახლარი, ს. ჰადიშის ჩრდ.-

აღმ., ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთაზე. არის 
ძველი ნასახლარი, კოშკის ნანგრევი 
დარჩენილა და არის საყდარი ქრისდე. სოფრო 
გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მეშხშ (3) – სათიბი (ნესგუნი, ლემსია), საძოვარი 
(ჰადიში), ფუშყვერის მარჯვენა კალთაზეა, 
კლდიანი ადგილია, რომელიც შავად მოჩანს, 
მოედინება წყალი, შლადი კლდეებია, წყალიც 
შავ ფერს ღებულობს. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 

მეშხში მურყამ – ნაკოშკარი (ჰადიში), ს. ჰადიშის 
აღმ., ნასახლარ მეშხშში დგას კოშკის 
ნანგრევი. მანი ლევანის ასული პირველი, 50 
წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო. 

მეშხში ტუბრა – ღელე (ჰადიში), ს. ჰადიშის ჩრდ.-
აღმ. ჰადიშჷრას მარჯვენა შენაკადი, ნასახლარ 
მეშხშ-ში ჩამოედინება. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იაფრის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მეშხლ – საძოვარი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის მთის 
საძოვარი.  

მეშხლაშ – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მეშედ – სათიბი, მდ. ჴალდე ჭალს მარცხენა 
კალთაზე, შიშველი რელიეფით, ტერასული 
ტიპის. ს. ჴალდედან ≈ 4 კმ. ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

მეშედ (2) – საძოვარ-სათიბი (წვირმი, ხალდე), ს. 
წვირმის შუაგულიდან 2 კმ.-ზე დასავლ ჲელის 
მხარეზე. ნასვენია, ადრე სახნავი იყო. არჩილ 
მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მეშეთ – სათიბი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ., ტი-
ბარის დასაწყისი ალპურ ზონაშია, მთაში. 
კაერისა და ლემსიის საზაფხულო საძოვარი 
მთა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ. 
1972, IX 

მეშეთ-ზაგრ – საძოვარი (კაერი), ს. კაერისა და 
ლემსიის საზაფხულო საძოვარი მთა, 
რელიეფურად – ზეგანია. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი. 1973 

მეჩლშ – საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის სამხ., 
საძოვარ ისგჷნდერის სამხ.-დასავლ. ღელე 
ტიბრას მარცხენა მხარეზე. ივანე ბედის ძე 
კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
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რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 
მეცენრ – საძოვარი (ზ. ჭველიერი), ზედა 

ჭველიერის მთაში, ტყის ზონაში, დგას კარავი. 
ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 46 წ., 1976 

მეცექენი – სახნავი (ხოფური – მ. ჩიქ.). ლენტეხის 
რაიონი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ.  

მეცექენი – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ტყეშია. ნ. გ. 
ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974 

მეცექენიჲ ღელა – ღელე (ნანარი), ს. ნანარშია, 
მეწყერიც იცის. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974 

მეცხკი – ყანა (ლემსია), ს. ლემსიაშია, სამანქანო 
გზის ქვემოთ. სუფთა ყანაა ამჟამად. შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 

მეწïლდშ – სათიბ-საძოვარი (ლალხორი), ს. 
ლალხორის დასავლ. მდ. ენგურის მარჯვენა 
ნაპირზე. ნინა გიორგის ასული გამყრელიძე, 
49 წ., მოსამსახურე, ს. ლალხორი, კალის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მეწყერიაშ – საძოვარი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის 
აღმ. მთაში. 

მეწყრალ – სათიბიც, ტყეც, ს. სასაშში, 
ნამეწყრალია. 

მეწყრალ (2) – სათიბი (შკედი, სასაში), ს. შგედში 
ნამეწყრი ადგილებია. ს. შგედი, ლნტხ. რ. ქ. მ. 
გაბიანი, 49 წ. 1976 

მეხი ნყირ გჷგიბ – ტყე (ლელბაგი), ს. ლელბაგის 
ჩრდ. გადის გზა გჷგბრ ხაგხ. ჟორა დ-ძე 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი. 1973 

მეხინაყირ – ტყე (რცხმელური – მ. ჩიქ.). ლენტეხის 
რაიონი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ.  

მეხიშ ნყირ მეგემ – საძოვარი (ტობარი), საძოვარი 
მთა ტობარის სამხ.-დასავლ. გზაზე. ცაცუ 
ფარნაოზის ასული ჭკადუა, 67 წ., პენსიონერი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. X. 

მეხუთე ნაკეთ – ხევი (ზ. ვედი), მდ. ვედრულას 
მარჯვენა მხარეზე, ხის წარმოება. არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX 

მეხნაკარ – კლდე (უშგული), ს. უშგულის აღმ., 
მდ. ქვიშირის მარჯვენა კალთაზე, გზაზე 
კლდეს მოხვედრია მეხილ. „მეხის დანაცემი“. 
პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, 
ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მეხირ – სათიბ-საძოვარი (მესტია), ლექ ლახ-

შია. ზამირა დათიკოს ასული მარგიანი, 18 წ., 
კოლმ., დ. მესტია. 1972, VIII 

მეხრა – კლდე, ს. წვირმის სამხ.-აღმ. რღვევადი 
კლდეა. არჩილ კოსდას ძე ფანგანი, 57 წ., 
მოსამსახურე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მეხრა – კლდის სახელია, მდებარეობს ს. ფჷხსა 
და იფარს შორის. მეხრე – ნიშნავს 
ჩამოწოლილს, ჩამოშლილს. გამიგონია, რომ ამ 
ადგილას ყანები ყოფილა. კლდის გაჩენას 
უკავშირებენ მღვდელ-მონაზონ თევფანე 
კორძაიას სახელს:  თითქოს, მას ნდომებოდეს 
წყლის გამოყვანა უღვირის უღელტეხილიდან 
ფეხამდე, მაგრამ წყალს ეს ადგილი 
ჩამოუნგრევია. ეს თქმულება არ უნდა იყოს 
მართალი, ფეხში არის შესანიშნავი წყარო და 
გაუგებარია, რატომ უნდა დასჭირვებოდა 
მღვდელ-მონაზოს სხვა წყალი? თვითონ 
ტერმინი კი ნიშნავს ჩამოშლილს, 
ჩამოწოლილს. ასლან კორძაია, 5 ივლისი, 1965 
წ.   

მეხრა (2) – კლდე, ტყე (ბოგრეში, წვირმი), ს. 
იფარის ჩრდ.-დასავლ. ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე. ჩამორღვეული შვეული ფერდობი. 
გარშემო ფოთლოვანი ტყით. სოლომონ ივანეს 
ძე გულბანი, 62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მეხრე ტიბ – ღელე (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარცხენა შენაკადი, კალთებზე ფოთლოვანი 
ტყე აკრავს. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 

მეხროლ – ყანა (ლახამულა), საცხოვრის 
ნოდშშია საცხოვრებელი ნაგებობები, 
ხილნარი, ყანები, ძველი ნასახლარია – 
ქვითკირის სახლის საძირკველი ამჩნევია. აღმ. 
მეხროლშ ზაგრ აკრავს. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მეხროლშ ზაგრ – ქედი (ლახამულა), საცხოვრის 
ნოდშშია, ყანა მეხროლის აღმ. ტყიანი და 
კლდიანი რელიეფით. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მეჴრრ – ყანები (ხოსრარი), ს. ხოსრარში, ჩ. 
ხოსრარის აღმ. იყოფა ჟიბე და ჩუბე-დ. 
გრძელია. მესტიის რ. ფარის ს.ს., ს. ა. 
ჩხვიმიანი, 1969 

მეჰიალდ – უბანი (ლაბსყალდი), ლაბსყალდში, 
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სახნავ-სათეს რატნის ჩრდ.-აღმ. ცხოვრობს 4 
მოსახლე. არის ყანები. ადრე მწიფდება 
მოსავალი. მეჰიალდ „ნადრევი, ადრე 
მოსული“ (?). შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., 
კოლმ., ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მიაგიშ ნალზიგ – საძოვარი (ხაიში), დასახლება 
ნაკიდან სამხრეთით, დაკრ-ის სამხ.-აღმ. 
ფერდობია, ადრე ცხოვრობდნენ მიაგ და 
ჯამა ჭკადუები. ამჟამად საძოვრადაა 
გადაქცეული. ვალერიან სარდიონის ძე 
ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1970 წ. ივლისი. 

მიაგიშ ნაზიგ (იხ. მიაგიშ ნალზიგ). 
მიგნიშ – სათიბი (ლეზგარა), საძოვარ თეთელის 

ქვემოთ. გიორგი სათგერის ძე ქალდანი,  
78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მიდამ – ყანა (იენაში), ს. იენაშში, სწორი რელიეფით. 
ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 1973 

მიდმრ (იხ. მაცხრი ლაშთხირ). 
მილ – სათიბი (ტვიბი), ს. ტვიბში. მილ მოლი. 

ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., ა. ა. ზურაბიანი, 
20 წ., 1978 

მინდოლ მოლ – ყანა (ბაბილი), მდ. ჩოლშურას 
მარცხენა კალთაზე. ქურასბედიანი მინდოლას 
ახო. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974 

მინდორლ – საბალახო. ს. მახაშის მთის საბალახო. 
ლნტხ. რ. ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

მინდორლ (2) – საძოვარი (მელე, მახაში), ს. მელეს 
ჩრდ. მთა აირაშის გაგრძელებაზე, ვაკობია, 
კარვების სადგომი. 

მინდოხშა – უბანი (მესტია), ლანჩვალშია, ხერგია-
ნე-ბის საგვარეულო თემის შტო, დგას კოშკი – 
მინდოხშა მურყამ. მინდოხ (საკუთარი 
სახელი ?). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია, 1972 

მინდოხშა მურყამ – კოშკი (ლანჩვალი), 
ლანჩვალშია, ხერგიანების საგვარეულო თემის 
ერთ-ერთი შტოს კოშკი. მინდოხ (საკუთარი 
სახელი ?). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია. 1972  

მინდოხშა ცხეკ – ტყე (მესტია), რახ ცხეკის ერთ-
ერთი ნაწილი, პატრონობდნენ ხერგიანები. 
აეროპორტის სამხ.-დასავლ. მალთუთ (თემი 
?). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია. 
1972 წ.  

მინდშიშ კათხ – გზა (ცხუმარი), მთა სკჷრბშის-

კენა გზა. „მინდშ-ის აღმართი“. მჷკა ამაიზის 
ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მინდშ – საძოვარი (ლეზგარა), ს. ლეზგარას სამხ. 
საზაფხულო საძოვარი მთა. ვაკე ადგილია, 
სამხ. აკრავს ჟაბე მინდშ. მჷჰა ამაიზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მინშა მურყამ – კოშკი (იელი), ს. იელიშია, 
ფანგანების კუთვნილების. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII 

მირანგულ მწვერვალ – მწვერვალი (უშგული), 
მწვერვალ ნამყამის მარცხნივ, შხარას 
სამხრეთის კედელზე. დაარქვეს ალპინისტე-
ბმა ჯოკია გუგავამ, გივი წერედიანმა, შალიკო 
მარგიანმა 1968 წ. (?) იოსებ კახიანმა, ბორის 
გვარლიანმა. გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., 
მოსამს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მირგულინი –სათიბ-საძოვარი (სპარდიში), მეს-
ტია ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, აეროპორტის 
ჩრდ. სა ზუგს, ლჷჭდსა და შუმლედს 
შორის. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., 
ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი. 1972. 

მირგლინი – სათიბები (ლეხთაგი), აეროპორტის 
მხარეში, ეკუთვნის ფალიანებს, ნაკანებს, 
ნიგურიანებს, შუმლედ-სა და ზრგში ტიბებს 
შორის. (ხარობს მურგი (?). მესტიის რ. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ლეხთაგი. 1972  

მირილ – სერი (ფარი). მესტიის რ. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965 

მირონიშ სგიმ – მჟავე წყალი (ნაკი), ჟბე ნაკშია, 
ცენტრში, კანტორასთან. მოუნახავს მირონ 
ანსიანს. არსენა სიმინის ძე გვარამიანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მირონნი – სახნავი (შკედი), ს. შგედში. 
მირონისეული (შდრ. მირონნი ჲებ). ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 
1976 

მირჰილდ – საძოვარი (ბეჩო), ბალის ზეგანზეა 
სათიბ მაჯდას ქვემოთ. გრამიტონ ბესარიო-
ნის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

მისრიშა (იხ. მისრილ).  
მისრილ – უბანი (სეტი), ეჩხნ ტაფშია, ერთი 

მოსახლეა ჯაფარიძისა. „მისრი“ ოჯახის 
უფროსს ერქვაო. სეტი, მესტია. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია. 1972 
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მისრ შუკრ – გზა (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის აღმ., 
სამანაქანო გზა ზედა სოფლებში. პირველად 
მისრი დევდარიანს გამოუყვანია გზაო, დარჩა 
აქედან. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., 
პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მისნ – საძოვარი (ნაკი), მდ. ნაკრას მარცხენა 
კალთაზე, ტყე მურჰიშის სამხ.-დასავლ. 
მოედინება მჟავე წყალი მისნიშ სგიმ. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მისნიშ სგიმ – მჟავე წყალი (ნაკი), მდ. ნაკრას 
მარცხენა კალთის ტყენარევ საძოვარ მისნში 
მოედინება. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მიქელი მოლ – სათიბ-სახნავი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, მიქელ ლიპარტელიანის ყოფილი 
მიწა. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974 

მიქელტაჲშა – უბანი (ჭველიერი), მუკბანიანების 
საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო ქვედა ჭვე-
ლიერში. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ., 1974 

მიქელშერ – დასახლებული უბანი, ს. ფაყის ერთ-
ერთი დასახლებული უბანი, ბენდელიანების 
საგვარეულოს სამოსახლო ცენტრიდან დაახლ. 
200 მ. მხოლოდ მიქელშერლ-ის თემია. 
ხელედის ს.ს., ბიჭიკო შალიკოს ძე 
ბენდელიანი, 27 წ.,  მოსამსახ., ს. ფაყი, 
ლენტეხის რ. 1974. 

მიქელშერ – დასახლებული უბანი, ს. ფაყის ერთ-
ერთი დასახლებული უბანი, ცხოვრობენ 
ბენდელიანები, ახალი მოსახლეა ჩანქსელიანი, 
სალდანშას თემისა. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

მიქელშერ – თემი, ნესკჲ ბავარის ბენდელიანების 
საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო. ხელედის ს.ს., 
ს. ლ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974  

მიქელშერ (4) – უბანი (შკედილდაში, ბავარი, 
ფაყი), ს. შკედილდაშშია, ბენდელიანების 
საგვარეულო თემი. ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 
წ., 1974  

მიქელჷშერლ – თემი (ლესემა), ს. ლესემაში 
შემავალი ბენდელიანების საგვარეულოს 
თემი. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974 

მიქლინი – სათიბი (ნავყვამი), ყანა (იფხი), ს. 
ნაყამში, გზის ზემოთ. მიქლიჲშ მჷრეს 
ლს. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 წ., ლატალი. 1973 

მიქლინი – ყანები, იფხშია. მიქეს (ვინმე) ყოფილი 
ყანებიო. ს. იფხი. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი. 
1973 

მიქლჲშ მურყმრ – 3 კოშკი (სოლი), ს. სოლშია, 

სამი კოშკია ხაფთანების საგვარეულოსი, 
რომელთაგან ერთი დანგრეულია. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ. 1972, IX 

მიქსნირ – სახნავი (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის აღმ. 
მდებარე ყანები. მიქსნი „კჷლთხი მელ ლი, 
მეთთან, ქინ ხოჴან. წელ იზბი, იშგენ 
მოდმაგეშ“. დავით დუდურაყის ძე ანსიანი, 
51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ.  

მიქჲ დაბლარ – სათიბები (მახაში). ლნტხ. რ.  
ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976 

მიშაშ ნამქაჩ – ტყე (ტვიბერი), სოფლის სამხ.-აღმ. 
ადრე მიშა ქურდიანის ნაკაფი ყოფილა. 
ხარობს ბევრი მოცვი. „მიშას ნაჭრევი“ (ლიქჩე 
„ჭრა“). მიხეილ ლემინის  ძე ქალდანი, 45 წ., 
კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

მიშრშ – სათიბები (იენაში), ს. იენაშშია, სოფლის 
სამანქანო გზის ქვემოთ. ილიკო გ-ძე 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 1973 

მიშჲ დაბ – ყანის (ლაღარვაში), ს. ლაღარვაშში, 
მიშა ქურასბედიანის სახელობის ყანა. ლნტხ. 
რ. რცხმელურის ს.ს., გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976 

მიწრულ – საძოვარი (ჰებუდი), ს. ჰებუდის და 
ქანზაგრს შორის, სათიბ სახნავ მარცხნის 
ჩრდ. ადრე სათიბი იყო, მოედინება პატარა 
წყალი. მოჟონავს წყალი – აშ როქ წურე ლიც. 
ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მიხეი მოლ – ყანა (რცხმელური), მიხე 
ლიპარტელიანის სახელობის ყანა. ლნტხ. რ., 
რცხმელურის ს.ს., გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976 

მიხეშ ლაგარდიშ – ნაკარტოფილარი (ზ. ვედი), 
მთა ჯიქერშია. მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 
წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

მიხ ლეჭმელ – სათიბები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, მიხე ონიანის სახელობის სა-
თიბები. კაკო შამშეს ძე ჯაფარიძე, 42 წ., 
პედაგოგი 

მიხ მოლრ – საძოვარი (ჩოლური), მთისკენა 
გზაზე, მიხე მუკვბანიანის ნაახოვარი, ტყის 
ზონაში. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 
1978 

მიხჲ ქაბ – საძოვრები (ჟახუნდერი), ს. ჟაჴუნ-
დერის მთაში ვინმე მიხეს ქვაბი, კლდიანია, 
გამოქვაბული. 

მიჯრშ – სათიბი (დავბერი), ს. დავბერის ჩრდ.-
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აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთაზე. ხალდესა 
და რუსი ჯარების საბრძოლო ადგილი. 
(სიმღერაცაა – გაულდ გავხედე). ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., 40 წ., მოს., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მიჯრში კმბ – სათიბი (დავბერი), ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე, 
მწვერვალი (შდრ. ყიმბ). სათიბ მიჯრში-ს 
ქვემოთ მაღლობი. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოს., ს. დავბერი, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მოგელშერ – უბანი (ხოფური), ს. ხოფურის ერთ-
ერთი უბანი, ქურასბედიანების საგვარეულო. 
ს. ხოფური, ლენტეხის რ. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 
44 წ.,  1976  

მოდგიმ – სათიბი, ს. ჟახუნდერში. 
მოდგიმ – საძოვარი – სათიბი, ჩუკულშია, მთა, 

იყოფა ჟიბე და ჩუბე მოდგიმ-ებად. ჟახუნდე-
რის ს.ს., ლენტეხის რ. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 
1976 

მოდგიმ (3) – სათიბი (სასაში, ჟახუნდერი), 
საძოვარი (ჩუკული), მდ. ლაშხირის მარჯვენა 
მხარეზე. ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ.,  1974 

მოლ – საბალახო, ს. იდლიანის სამხ.-დასავლ. 
ნენზიშ ნაკის სამხ.-(დასავლ.). ფერდებია, 
გვიმრნალი და შერეული ტყით, მდ. 
ენგურამდე აღწევს. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 
წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 8.11.1970 წ.  

მოლ – საბალახო, ს. კახურაში მოლ ნაკის 
გვერდით. ს. კახურა (ლენტეხის რ.). მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974 

მოლ – სათიბი, ს. ნაცულის აღმართზე. 
მოლ – სათიბი. ს. ჟბე ედ. მიხეილ ქერექის ძე 

ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლ – სათიბ-სახნავი, ს. სიდიანარის სამხ.-აღმ. 
ნამოლ ლი. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი. 1973 

მოლ – საძოვარი, მუღულსა და ლახორგას შუა. 
„მოლი“. მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45წ., 
კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლ – საძოვარი, ს. ბულეშში, ნაახოვარია, ადრე – 
სახნავი. ჩოლურის ს.ს., (ლენტეხის რ.). ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978 

მოლ – საძოვარი, ს. ლახამულას დასავლ., მდ. 
ენგურსა და სამანქანო გზას შორის. ს. 

ლახამულა. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მოლ – ტყე, ენგურის მარცხენა კალთაზე, შგედში, 
საძოვარ ლქსონჯის ზემოთ. ადრე საძოვარი 
ყოფილა, ამჟამად ფიჭვნარია (ლეგგიბ). კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ.  

მოლ – ტყე, პატარა საძოვარი, ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. შერეული 
ტყით, პატარა საძოვარი ადგილია, ვაკე. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1972, 
IX. 

მოლ – ტყე, ს. ზაგრის სამხ.-აღმ., ტყე ჯიჰარრის 
აღმ. დაფერდებულია (ყაფლდრ ხარ მოლე – 
მოლე). „მოლი“. გაიანე კამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლ – ტყე, ს. ლეზგარას სამხ.-დასავლ., ტყის 
ნაკაფია. მოლ „მოლი“. ლოლა მჷკას ასული 
ქალდანი, 24 წ., ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლ (14) – სახნავი (სვიფი – ეცერი, სიდიანარი), 
სათიბი (ზ. ვედი, ნაცული, მაგარდელი), 
საძოვარი (იდლიანი, ლახამულა, კახურა, 
ბულეში, ტვიბერი), ტყე (სოლი, ლეზგარა, 
ჟაბეში, ზაგარი), სოფლის დასავლ. საძოვარ 
სიკ-ამდე, დგას ედშაშერ მურყამ 
(კოშკი), მის ზემოთ ყოფილა ჯგჷრგიშ 
ლაჴმი. მოლ „მოლი“ (?) „ნაკაფი“. აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მოლ (იხ. მოლრ). 
მოლა თხუმ – საძოვარი (ჩუკული), უბან 

ლეკუმბასტში. ჯახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ. 
ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩუკულიდან 

მოლა ღელა – ღელე (ბულეში), ს. ბულეშშია, 
მოლში. ჩოლურის სს., ჟ. ა. ონიანი, 41 წ., 1978 

მოლარ – სათიბები, ს. ლეუშერშია, ახოებია. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974 

მოლარ – სათიბი, ს. ლუჯიში, ტყიანში.  
მოლარ – საძოვარი, ს. ლამფალაშში. ჟახუნდერის 

ს.ს., რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981 

მოლარ – საძოვარი, უბან ლეკუმბასტში. ჟახუნდე-
რის ს.ს., ლენტეხის რ. ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., 
მოსამსახ. ს.  ჩუკულიდან. 1976 

მოლარ – საძოვრები, სასაშის სამხ. მოლებია 
ტყიანი. ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974 
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მოლარ – სახნავები, ს. შგედში. ბუჩქნარია. ს. 
შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976 

მოლარ – ყანები, ს. მახაშშია. ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. 
რ., რ. მ. ჭელიძე, 1976  

მოლარ (8) – ყანა (ზ. ჭველიერი, მახაში, შკედი), 
სათიბი (ლუჯი, ლევშერი), საძოვარი 
(ლამფალაში, სასაში, ჟახუნდერი), ყანა, ზედა 
ჭველიერში, ნამოლ ლი. ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976 

მოლარი ცხეკ – ტყე (შკედი), ს. შგედშია. ს. შკედი, 
ჩიხარეშის ს.ს., ლნტხ. რ., ტყიანია. ჟ. ს. ონიანი, 
34 წ., 1976 

მოლარილუ (იხ. მოლარ – შგედი).  
მოლდშ – ყანა (ლახამულა), ჟ. ლახმჷლს აკრავს 

აღმ. მხრიდან, მოფერდოა, ხილნარი-
ტყემლნარი, ასკილიცაა, აქა-იქ მუხის 
ბუჩქებიცაა. მოლდშ < მოლჷლდშ (?). კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მოლერ – სათიბ-საძოვარი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხნივ შგედში, სათიბ ნალქარსა და ტყე 
კირრს შორის. ამჟამად ისევ ტყიანდება. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მოლზაგრ – სათიბი, ს. ღეშდერის ჩრდ.-დასავლ., 
სათიბი სარეკის აღმ. მაღლობი ადგილია, 
შუაში სათიბი, ირგვლივ – ტყე. წიფლნარი ტყე 
ჯგჷრელშის სამხ. მოლ-ზაგრ „მოლ-ზეგანი“. 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., 1969 წ. X. 

მოლ-ზაგრ – საძოვრები, ს. სიდიანარის ჩრდ. 
პატარა გორაკია. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი. 1973 

მოლ-ზაგრ (3) – სათიბი (ეცერი, ღეშდერი), 
საძოვარი (სიდიანარი), ს. ეცერის ჩრდ.-აღმ. 
სათიბ ცაგრჷლის სამხ.-აღმ. ზეგანია 
სათიბებით. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 
60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
X. 

მოლიდარ – ყანები (ახალშენი), ს. ახალშენის 
დასახლების აღმ. ტყის პირას. მ. ლ. ნემსაძე,  
40 წ., 1974 

მოლირ – ყანა-სთიბი (მურშკელი), ს. მურშკელის 
დასავლ. სათიბ ტყენდრსა და ყანა ნაჰდუნს 
შორის. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მოლლრ – სათიბი (მსტ. – ირ. მელიქიშვ). მესტიის 
რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მოლრი ცხეკრ – ტყე (მესტია), აეროპორტის სამხ.-
აღმ. ფერდობი შერეული ტყით. მოლრი < 
მოლრი. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტია. 1972 წ. 

მოლრი ჯგჷრგ – საყდარი (მესტია), აეროპორტის 
ჩრდ.-აღმ., მონადირეების სალოცავი 
ეკლესიაა, ისინი უვლიან კიდევაც. დგას ჟიბე 
მოლრ-ში, აქედან მისი სახელწოდებაც 
„მოლის წმ. გიორგი“. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი. 1972 წ. 

მოლულდ – ტყე, ს. ლეშუკვის ჩრდ. ტყე 
გჷგბრიდან ტყის ჩამოსაშვები. ს. ლეშუკვი. 
შურო. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი. 
1973 

მოლულდ (2) – სათიბი (კიჩხულდაში), ტყე 
(ლეშუკვი), საცხოვრის ჩუბრ-ის აკრავს სამხ.-
აღმ., ტიბს სამხ. ტყეშია სათიბი პატარა 
მოცულობისა. სამსონ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლულდრ – ხილნარი (გვიმბრალი), ს. 
გვიმბრალ-ში, ტვიბის მარჯვნივ.ლნტხ. რ., 
რცხმელურის ს.ს., გ. ა. მუსელიანი, 1976 

მოლჷლდ – საძოვარი, საცხოვრის ნოდშის 
დასავლ. ყანა ოთლჷზნის გაყოლებით, 
სამანაქანო გზის ქვემოთ. ირგვლივ მუხნარი 
ტყე აკრავს. ს. ლახამულა. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა,  
64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მოლჷლდ (2) – სათიბ-საძოვარი (მაგარდელი, 
ლახამულა), სოფლის აღმოსავლეთით, დაახლ. 
2 ჰა. სათიბი, მოლჷლდშ ცხეკს ქვემოთ. 
მოლჷლდ „პატარა მოლი, ნაკაფი“. ივანე ბექას 
ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

მოლჷლდშ ტიბრა – წყალი (მაგარდელი), 
სოფლის აღმ., მოლჷლდშ ცხეკსა და სათიბ 
შუშიშ-ს შუა ჩამოდის პატარა ღელე (წყალი). 
ჰინდრონიმის მიხედვით. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლჷლდშ ცხეკ – ტყე (მაგარდელი), სოფლის 
აღმოსავლეთით, სათიბ მოლრ-ს ქვემოთ. 
მოლჷლდშ ტყე;  „მოლ“ მოლი, ნაკაფი. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 
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მოლრ – სათიბი, ს. ნაცულის დასავლ.  
მოლრ – საძოვარი, ს. სასასში, ნაახოვარი. 
მოლრ – ტყე, ს. ჩიხარეშის სამხ. ლაშხრერის 

მარცხნივ სათიბები არაა.  
მოლრ (4) – ყანები (ჩიხარეში), სათიბი (ნაცული), 

საძოვარი (სასაში), ს. ჩიხარეშშია. 
მოლ თხუმ – გზა (ხელედი), სახნავ-სათიბი ჟიბე 

მოლის დასავლეთით. ტყიანის დასაწყისი. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974 

მოლ კალთ – ყანა (ლაღარვაში), ს. ლაღარშ-
შია, მოლის ბოლოში. ლნტხ. რ., რცხმელურის 
ს.ს., გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976 

მოლ კინჯბრ – კლდე (სოლი), ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ, ტყე 
მოლთანაა. კლდოვანი ადგილებია. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ. მესტიის რ-ნი. 1972, 
IX 

მოლ ნაკ – საძოვარი, კახურაშია, მოლის 
გვერდითაა. ს. კახურა. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 
წ., 1974 

მოლ ჯგჷრგ – ეკლესია (სოლი), ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ. ტყე მოლშია, რკინის ხატი ყოფილა 
ადრე. ცხირლადსგ ლი გიგიბიშ როკჟი. 
ბლომად აწყვიაო ტოტები. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 1972 წ. IX 

მოლრ – სათიბები, ნასახლარ სგობულ-ში, ტყეშია, 
ცხეკჟი ნამოლ, ლრად ნსყე. ქ. მოლ-ი > სვ. 
მოლ > მელ > მელ. ლატალის ს.ს., მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში. 1973 

მოლრ – სათიბი, მდ. ღეშდრჷლას მარცხენა 
კალთაზე, ტყე ლკშას აღმ. შიშველი 
რელიეფით. მოლ „მოლი“. ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი,, ს. ღეშდერის 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

მოლრ – სათიბი, ს. მაგარდელს აღმ., სათიბ 
ჯამბრნის ზემოთ. მოლი-ები (ნაკაფი 
სათიბები ?). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ.,  
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წლის ოქტომბერი. 

მოლრ – სათიბი, ს. მაგარდელს სამხ.-აღმ., 
თოთალადს აღმ. მოლ – „მოლი, ნაკაფი“. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ.,  პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წლის ოქტომბერი. 

მოლრ – სათიბი, საძოვარი მთა ნენტყის სამხ., 
ირგვლივ წიწვნარია. „მოლინი~, ს. ფარი.  

მოლრ – საძოვარი (მესტია), ჩვ. ლახმჷლის ჩრდ.-
დასავლ. ნაჭკორა შუკს ჩრდ. „ლესხოზის“ 

მიერ შემოკლებული ადგილი სანერგეებისა-
თვის. ხრიოკი და დამრეცი რელიეფით. მო-
ლრ „ნაკაფი“, „ახო“. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მოლრ – საძოვარი, მდ. დაჴშრ-ის აღმ., სათიბ 
ტასლერს აკრავს სამხ.-აღმ., ჩირგვნარია, 
სოჭნარიც (ლეგგჷბ). მოლ „ნაკაფი ადგილი, 
მოლი“. ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მოლრ – საძოვარი, ს. ლაბსყალდის ჩრდ.-აღმ., 
თანღილს, ბაჩრს ქვემოთ. ტყიანია 
(ცხეკილდრ ლიხ), სოჭნარი (ლეღმურულრ 
ლიხ). მოლრ „ნაკაფიანი“ ? ს. ლაბსყალდი. 
ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., მეტყევე, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლრ – საძოვარი, სოფლის სამხ., სათიბ ზუგულ-
დსა და საძოვარ ნამნაშს შუა. ნახნავია, 
ამჟამად უხნავადაა. მოლრ. ს. ლაშხრერი. 
აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლრ – სახნავ-საძოვარი, ს. ქვედა ჭველიერშია, 
ვლადიმერ ლიპარტელიანის ყოფილი 
ნასახლარი. ს. ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., შ. ვ. 
ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974 

მოლრ – სახნავ-საძოვარი, სოფლის ჩრდ.-და-
სავლ., სახნავ გაბელნის აკრავს ჩრდ.-დასავლ. 
გორამდე (გოლშ სიკ), დასავლეთით ჯუჯა 
ტყეა. „ნაკაფიანი“ ? „მოლიანი“. ს. ბრშ. შალვა 
ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მოლრ – ტყე, ს. ზაგრის სამხ.-დასავლ., ტყე და 
ყანა ბებნრის დასავლ. ყაფჷლდრ ხარხ მოიდ-
მოიდ. მოლ „მოლი“ (?). გაიანე კამუთის 
ასული ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლრ – ტყე, ს. უშხანრის ქვედა ნაპირი, სამხ.-
აღმ., ამოჯირკული, ნაკაფი, მოლებიანი 
ადგილი. რელიეფის მიხედვით. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

მოლრ (15) – ყანა (ფაყი, ბარში, ქვ. ჭველიერი), ტყე 
(უშხვანარი, ზაგარი), საძოვარი (ლაშხრერი, 
ლაბსყალდი, ლახამულა, ისკარი), სათიბი 
(მურშკელი, მაგარდელი, ღეშდერი, ფარი, 
სგობულდი), ს. ხარაშშია, ყანა ნაკარშია, 
ირგვლივ ტყეებით. ერთი მთლიანია და არაა 
დანაწევრებული დღეს. ადრე ? – ალბათ 
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ცალცალკე!  ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974 

მოლრი ლრლ – ბუჩქნარი (ჭველიერი), ს. ქვედა 
ჭველიერშია, ადრე სათიბი იყოო. ფ. ი. 
მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 

მოლრიშ (იხ. მოლრ – ლაბსყალდი).  
მოლშ ლარე (იხ. მოლ – ტვიბერი).  
მოლშ სიკ – გორა (ბარი), სოფლის 

დასავლეთით, ზეგანი, საძოვარიცაა. „მოლის 
სერი, გორაკი“. შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მოლშ ფაფალ – გორაკი (ლახამულა), ს. 
ლახამულას დასავლ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე, საძოვარ მოლის აღმ. მუხნარი ტყით, 
ტიბრის დასავლ. საცხოვრის გეშრანიშია. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მოლშ შუკ – გზა (ტვიბერი), სოფლის დასავლ. 
სათიბ მუღულ-იდან მოლამდე ტყეში 
მიმავალი გზა. მოლის გზა. მიხეილ ლემინის 
ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მოლრ – სათიბი, ს. ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. 
სათიბ ჩარგმშის ქვემო კალთა. ნოდარ შამშის 
ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., ს. ზარდლაში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მოლრ – საძოვარი, ს. ჟაბეშის ზემოთ, სიფის აღმ. 
საძოვარი შიშველი რელიეფით. ივანე ბედის 
ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მოლრ – საძოვარი, ს. ცალდაშის დასახლების 
ზემოთ, მეჩხერი ტყით. ჭიჭიკო ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მოლრ – საძოვრები, ს. ზეგანის აღმ., ყანების 
ზემოთ ახო ფოთლოვან გარემოცვაში. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მოლრ (5) – ყანა (ადიში), საძოვარი (ცალდაში, 
ჟაბეში, ზეგანი), სათიბი (ზარდლაში),  
ს. ჰადიშის დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ. 
ალბათ ნამოლ „ნაკაფი“ არისო. სოფრო 
გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მოლდ – ყანა (მახაში), ლაშხურის მარჯვნივ 
ჩიხარეშის ს.ს., მახაშში. ლენტეხის რ. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976 

მოლდარ – საძოვრები (სასაში), ს. სასასში, ტყიანი 
ზონაა.  

მოლდარ – სახნავი, მამშია. ჩოლურის ს.ს., 
ლენტეხის რ. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

მოლდარ – სახნავი, ს. თეკალში, ნაახოვარი 
ადგილებია. ს. თეკალი, ლენტეხის რ. ი. გ. 
გარდფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

მოლდარ (3) – საძოვარი (ლამფალაში), სახნავი 
(თეკალი, მამი), ს. ლამფალაშში. ჟახუნდერის 
ს.ს., რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981 

მოლლდარ – ტყე (ბულეში), ს. ბულეშში, ტყე-
ბუჩქნარით. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 
1978 

მომიშა მურყამ – კოშკი (ზეგანი), ს. ზეგანის ლეჟ 
უბნშია. კარგად დაცულია, მხოლოდ 
სახურავი აკლია. მომი გულბანის 
საგვარეულოსი. დისონ გიორგის ძე გულბანი, 
49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო.  

მომ კარულ – საძოვარი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-დასავლ., მდ. ქვედა და ზედა ყოშრას 
ზემო ხედისკენ. საზაფხულო საძოვარი მთა. 
დგას კარავი. მომი გულბანის საზაფხულო 
მთა. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., მოსწ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მონიშა – უბანი (მამი), მამში, ბაბლუანების. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. ი. ნ. ჯამბურიძე,  
59 წ. 1978. 

მონიშა მურყამ – ნაკოშკარი (ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანშია, დარღვეულია, გიგანების 
საგვარეულოსი. მონი – საკუთარი სახელი. 
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., 1971 წ. სექტ. 

მორგოულ – წყლის (სასაში), ს. სასასში, დიდი 
ღელეა.  

მორელ – გუბე, ს. ჩაჟაშის დასავლ. მდ. ენგურის 
მარცხენა სანაპიროსთან არის დაგუბებული, 
საქონლისთვისაა გამოყენებული. ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მორელ – მომჟავო წყალი, ტვიბის მთაში. ლენტეხის 
რ. ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ. 1978 

მორელ – მჟავე წყალი,  ს. ცხუმალდში, 
დასახლების დასავლეთით. ხელედის ს.ს., შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974 

მორელ – მჟავე წყალი, ს. ყარიშშია, მჟავე წყალი 
მოედინება. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974 

მორელ – მჟავე წყალი, ს. ცხუმალდის დასახლების 
აღმ. მხარეში. ხელედის ს.ს., შ. მ. ჩანქსელიანი, 
46 წ., 1974 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

341 

მორელ – მჟავე წყლები, მდ. ლასკადურას მარცხენა 
მხარეზე. რამდენიმე ადგილზეა მჟავე წყალი. 
დაცულია. დ. ლენტეხი. ე. გ. ლიპარტელიანი, 
62 წ., 1974 

მორელ – სააბაზანო მინერალური წყალი, ს. 
არცხელის სამხ.-დასავლ. მდ. მულხურას 
მარჯვენა მხარის ვაკე. სათიბშია საკმაოდ 
მოზრდილი მინერალური გუბე. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მორელ – საბალახო, ს. ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. 
მოედინება მომჟავო წყალი, ჩაწითლებული 
თიხაა. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., 
ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მორელ – საზაფხულო საძოვარი მთა, მთა 
დაბიერისკენ, აღმ. მჟავე წყლები. ს. კახურა. ჯ. 
ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974 

მორელ – სათიბი (ახალშენი, მელე), საძოვარი 
(ზარდლაში, ახალშენი, კახურა), მჟავე წყალი 
(მუწვდი, არცხელი, ცხუმალდი, ჟაბეში, 
ტვიბი, ლენტეხი, ყარიში, ჩაჟაში, მურყმელი, 
ხოფური), ახალშენის აღმ. აშხაშურის 
მარჯვენა მხარის სანაპიროზე, მოედინება 
ნარევი მჟავე წყლისა. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974 

მორელ – საძოვარი მთა (კახურა), მდ. ლასკადურას 
აუზში. მჟავე წყლის მაგვარებია. მორელ „მჟავე 
წყალი“ („სკიმ“ მლაშე წყალი). ლენტეხის ს.ს., 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974 

მორელ – საძოვარი, ს. ახალშენში. მჟავე წყალია. 
ჩიხარეშის ს.ს., ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

მორელ – საძოვრები, სათიბები, ს. მელეს აღმ. 
წყლის მარცხნივ მჟავე წყლები არაა. ორ 
კილომეტრზე მის ზემოთ მჟავე წყლები 
ახლაცაა. მორელ „მჟავე წყალი“.  

მორელ – წყალი მომჟავო (მესტია), ს. ჟაბეშის 
ცენტრალური დასახლების აღმ.-ით. სასმელი 
წყალია, მომჟავო გემოსი. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მორელ – წყალი, ჩაგუბებული, ს. მურყმელის აღმ. 
გუბეა სიღრმით ≈ 1,5 მ., განი 1 კვ. მ. 
საქონლისათვისაა გამოყენებული. მორლ. ს. 
მურყმელი. მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 
40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მორელ – წყარო, ს. მუწვდიში, მჟავე არაა, კარგი 
წყალია. ჩოლურის ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი,  
36 წ., 1978 

მორელ-დაბ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, მინ. წყალი 
ამჟამად არაა. ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974 

მორელდილარ – სახნავ-სათიბი (მახაში), 
ჩიხარეშის ს.ს., ს. მახაშშია.ლენტეხის რ. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976 

მორელი ლახ (იხ. მორელ – კახურა). 
მორელი ლიც – წყარო (ბულეში), ს. ბულეშშია. 

კარგი წყაროს წყალი. მორლ „მომჟავო 
წყარო“. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 1978 

მორელი ღელა – ღელე (კახურა), ლასკადურას 
აუზში, მთა მორელიდან მოედინება მორელ 
ხარ. ლენტეხის ს.ს., ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ., 1974 

მორელი ღელა – ღელე (მუწვდი), ს. მუწვდიში. 
ჩოლურის ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ.,1978 

მორელი ძირ – საძოვარი (კახურა), ლასკადურას 
აუზში, მთა მორელის დასაწყისი სკიმრ რიხ. 
ლენტეხის ს.ს., ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., 1974 

მორელდ – ყანები (ტვიბი), ს. ტვიბში, მომჟავო 
წყლებივითაა. ლენტეხის რაიონი, ჩოლურის 
ს.ს., ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 1978 

მორელრ – წყაროები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, საძოვრებიცაა. 

მორელლ – მჟავე წყლები, მდ. ლუვორის მარცხენა 
ნაპირზე, მოედინება მჟავე წყლები. ს. კახურა. 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974 

მორელლ – ყანები, ს. ყარიშიშია, მჟავე წყლის 
ტერიტორიის ყანები. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 
წ., 1974 

მორელლ (3) – ტყე (გვიმბრალაში), ყანა (ყარიში), 
მჟავე წყალი (კახურა). გიმბრალაში, 
მოედინება ვეძა წყლები, ლაშხირის მარცხნივ. 
ლნტხ. რ., რცხმელურის ს.ს., გ. ა. მუსელიანი, 
1976 

მორელნი – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ადრე მჟავე 
წყალი ყოფილა. ნ. გ. ლიპარტელიანი,  
27 წ., 1974 

მორელდ – წყარო (ბულეში), ს. ბულეშში, მომჟავოა. 
ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978 

მორლიდ – მჟავე წყალი (იელი), ს. იელიშია, 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე, ჯგჷრგ-ის 
ეკლესიის ქვემოთ. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 
77 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტია. 1972, VII 

მორნიშ – სათიბი (ლახამულა), მდ. ენგურის 
მარჯვენა რიყის ზემოთ, მჟავე წყლის 
დასავლ. ქვემოთ მოვაკო ადგილია და კარგი 
სათიბი. ჭალს ხაბიკ პირდაპირ. მორნიშ (< 
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მორიენიშ ? (თუ < მორეიშ), (შდრ. მორელ 
„მომჟავო წყალი“). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მორნიშიშ სარაგ – წყარო (ლახამულა), სათიბ 
მორნიშ-ში მოედინება წყარო, მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, ქვედა ლახამულასთან. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მორნშიშ სარაგ (იხ. მორნიშიშ სარაგ). 
მოროულ (/ /  მოროჷლ) – უბანი, ს. ლეუშერის 

ერთ-ერთი დასახლება. მჟავე წყლები არაა. 
ჩარკვიანების საგვარეულოები, ხაჭუანები, 
ბაბლუანები. ს. ლევშერი. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 
წ., 1974 

მოროლ – უბანი (ლევშერი), ს. ლევშერში. ცხოვ-
რობენ:  ჩარკვიანები, ხაჭვანები, ჩეგიანები, 
ბაბლუანი. მჟავე წყლის ნიშნები არაა. მორელ 
„მჟავე წყლის მაგვარი“. ლენტეხის რ.  გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1978 

მოროლი ღელა – ღელე (ლევშერი), მოროულში 
ჩამოედინება. ლენტეხის რ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ., 1978 

მოროლი ჭალ��ჲ – საძოვარი (ლევშერი), 
მოროულის აღმ. მხარე მდინარე ცხენისწყლის 
მარცხნივ. ლენტეხის რ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 
1978 

მოროჷლ (იხ. მოროულ). 
მორცხშ – ყანა (წვირმი), ს. წვირმის სამხ. ნაწილი, 

ფერდობი იფარის მხარეზე. 
მორცხშ – ყანის სახელწოდებაა, მდებარეობს 

წვირმის სამხრეთით. ამ ადგილიდან 
შესანიშნავად ჩანს მთელი იფარი და იფარისა 
და წვირმის მთები ყურადღებას იქცევს იმით, 
რომ ძალიან დაქანებული ადგილია. შესაძლოა 
ტოპონიმს რაღაც საერთო ჰქონდეს სიტყვა 
„მრცხთან“, რაც ქართულად „მარცხს“ 
ნიშნავს. რამე გადმოცემა ამ ადგილის შესახებ 
არ არსებიობს. ადგილი ეკუთვნის ს. წვირმის. 
ასლან კორძაია, 1965 წლის 20 აგვისტო. 

მორლ – მჟავე წყალი. ს. ხოფური (ლენტეხის 
რაიონი). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. IX, 1939 წ. 

მორლ ჯიქან – საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
დასახლების სამხ.-აღმ. ნაწილში. მორელ-ის 
წყლის ზემო ადგილი. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მორლი ღლა – ღელე (ხოფური – მ. ჩიქ.). 

ლენტეხის რაიონი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმი-
კური ლექსიკონი, თსუ შრომები, ტ. IX, 1939 წ. 

მორლდაშ – საბალახო (მამი), მამშია, 
წყაროსავითაა. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. ი. 
ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978 

მორლრ (იხ. მერლრ). 
მოსაშა მურყამ – ნაკოშკარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 

ცენტრალური დასახლების სამხ.-ით. მოსაანთ 
საგვარეულოს კოშკი, 3 სართული დარჩენი-
ლია. ამჟამად ზურებიანის კუთვნილებაა, 
ადრე კახიანები უნდა ყოფილიყვნენ. მუსა 
იასონის ძე კახიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მოსაშერ – უბანი (წანაში), წანაშშია, ლიპარტე-
ლიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო. თ. გ. 
ლიპარტელიანი, 23 წ., 1974 

მოსეჲ ლეჭმლი – სათიბები (ყორულდაში), მდ. 
ყორულდაშის მარცხ. ფერდობი. მოსე 
ჩარკვიანის სათიბები ყოფილი. 

მოსეჲ მოლ – სახნავ-სათიბები (ტვიბლედი), ს. 
ტვიბლედშია, ლაშხირის მარჯვენა კალთაზე. 
ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974 

მოსეშა მოლ – სათიბ-საძოვრები (შკედი), ს. 
შგედში. ზურაბიანების საგვარეულო. ს. 
შკედი, ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976 

მოსეშრ – უბანი (შკედი), ს. შგედში, 
ზურაბიანების საგვარეულო. ჩიხარეშის ს.ს., ჟ. 
ს. ონიანი, 34 წ., 1976 

მოსოსტრი ლარე – სათიბი (უსგვირი), მდ. ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე. დჩქელან მოსოსტრის 
სახელობისააო. უსგვირში. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერის ს.ს., 1973 

მოსოსტრიშ სარგ – წყარო (ჭუბერი), ს. ჭუბერიდნ 
უთრიშ ჴარჴ-ის მიმართულებით გზაზეა 
წყარო შიშველ ადგილზე, მთა ტობულდრსა 
და უთრიშ ჴარჴს შუა. ცივი, ძალიან კარგი 
წყაროა. მოსოსტრ დადეშქელიანის სახელის 
მიხედვით. ნოდარ თებექის ძე ცინდელიანი, 
21 წ., მექანიკოსი, ს. ტიტა, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 9.IX-1970 წ. 

მოსლდშერ – თემი, უბანი (ზ. ბავარი), ჟაბე 
ბავარშია, ლიპარტელიანების ერთ-ერთი შტო. 
ს. ლ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974 

მოს ლეჭმლარ – სათიბი (სასაში), ს. სასაშში, 
მოსე ონიანის ყოფილი სათიბი.  

მოსლდ – ყანა (ღვებრა), ს. ღვებრას დასახლების 
დასავლ. მხარე. მოვაკოცაა და ფერდობებიც. 
ალექსანდრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., 
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პენს., მულახია ს.ს., მესტიის რ-ნი.  
1971 წ. სექტ. 

მოსლდირ (იხ. მოსლდ).  
მოტიჲ მოლ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, იფხალდის 

მხარეზე. ხელედის ს.ს., ნ. გ. ლიპარტელიანი, 
27 წ., 1074 

მოშხ – ყანა (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის ჩრდ.-ით., 
უღვირისკენ, დასახლების ზემოთ. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., ს. 
ზეგანი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მოწორდ – კლდე (ლელბაგი), ს. ლელბაგის 
ზემოთ, გჷგბარი ცხეკისგა. ჟორა დ-ძე 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი. 1973 

მოჯალაბშერლ – უბანი (ლენტეხი), ლენტეხის 
ს.ს-ში შემავალი ბენდელიანთა გვარის თემი. ა. 
რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 1974 

მოსათი ლადეშთ – მთა (ხოფური). 
„მოვსავთის სადათვე“. ლენტეხის რ. მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939 წ. 

მუბ – სათიბის სახელია, მდებარეობს სოფლის 
შუაგულში, არის მისი მორწყვის 
შესაძლებლობა და ამიტომ ორჯერ თიბავენ. ამ 
სათიბში იზრდება მაღალი ბალახი და თივაც. 
ითვლება საქონლისათვის საუკეთესო 
საკვებად. „მუბ“ უნდა ნიშნავდეს ოდნავ 
დაჭაობებულ ადგილს. ეს მით უფრო 
დასაჯერებელია, რომ სხვა სათიბებში უფრო 
მორწყულ ადგილს „მუბულდს“ უწოდებენ. 
შედის წვირმის ტერიტორიაში. ასლან 
კორძაია, 1965 წ., 12 აგვისტო. 

მუბ – საძოვარი მთა (ლახუშდი), საზაფხულო 
საძოვარი მთა ს. ლახუშდისა. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე. ალპურ და სუბნივალურ 
ზონაშია. მზე გვიან შემოდის, გვიან 
თენდებაო. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 
65 წ., პენს., მესტია. 1972, IX 

მუბირ ღრილდ – ტყე (ლახამულა), ს. ლახამულას 
დასავლ., ენგურის მარჯვენა მხარეზე, 
ნაჟაჰს-ის ღარს ქვემოთ, ფოთლოვანი ტყით. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ. , პენს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მუბრა – მდინარე (ლახუშდი), მდ. ჰრშლს ერთ-
ერთი შენაკადი. (1:  200 000). ლატალის ს.ს., 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 , პენს., 
მესტია. 1972, IX 

მუბრიშ გჷმრ (იხ. მუბრილ). 
მუბრილ – ყანები (არცხელი), ს. არცხელსა და 

მურშკელს შორის, დამრეცი ბუჩქნარებია – 
ღამელის ბუჩქნარებია, ტყემლნარიც. ერმალო 
ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., ს. 
არცხელი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მუბრ – სათიბი, ყანები (კვანჭიანარი, ნაკიფარი, 
არცხელი), საძოვარი (ნესგუნი), ს. 
კვანჭიანარშია, მოედინება წყალი – ქექუ. შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი. 1973 

მუბრ (იხ. მუბრილ).  
მუბრ – სათიბები, ს. იენაშის სამხ. სათიბები. ი. გ. 

ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 1973 

მუბრ – საძოვარი, ფუშყვერის მარჯვენა მხარეზე, 
ტყის ძირშია. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., 1972 

მუბ�ლ�დრ – სათიბ-საძოვარი (შკედი), 
მესტიაშია, შგედის მხარეში, მულხურას 
მარცხნივ. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ. 1972 

მუბდერ – ყანები (ქაშვეთი), ს. ქაშვეთის სამხ.-
დასავლ. ლექშხნშია. ლენჯერის ს.ს., მათე 
ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. 
ქაშვეთი, მესტიის რ.  1972, X 

მუბდერ (ირინე მელიქიშვილი) (იხ. მუბლდრ). 
მუბლდრ – ჭაობნარი (ლეხთაგი), მესტია 

ჭალაჲს მარცხენა კალთაზე, საბალახო 
ადგილია. დ. მესტია. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი.  

მუბ – სახნავ-სათიბები (მაცხვარიში), ს. 
მაცხვარიშში, ლაქშარრის ტაფობში. გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი. 1973 

მუბ (2) – სათიბი (წვირმი), სახნავ-სათიბი 
(მაცხვარიში), ს. წვირმის შუა ნაწილში. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მუბირ – ტყე (ქვ. ვედი), ჩუბე წყურგინს 
(ანტორს) აღმ. წიწვიანი ტყე, ადრე ხე-ტყის 
გამოზიდვა იყო (ვაგონთანაა). ვარლან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

მუბრუ (იხ. მუბ). 
მუგ�უ� – ფიჭვნარი (ჰებუდი), ს. ჰებუდის 

დასავლ. სათიბ-საძოვარ ბრყუნშ აღმ. გადის 
საცალფეხო გზა (ს. უღვალიდან ს. ჰებუდამდე, 
სამანქანო გზის ზემოთ), ფიჭვნარია და 
ეძახიან „მუგ“-ს. მუგ „მტრედი“. ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებიდი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მუგირ – სათიბი (მსტ. ირ. მელიქიშვ.). მესტიის 
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რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 
მუგიშ – სათიბები (იენაში), ნასახლარ სგობულ-

შია, ლეჟ სგობულ-ში. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., 
1973 

მუგჟი (იხ. მუგ).  
მუგრშ – სათიბი (ნესგუნი), ფუშყვერის 

მარცხენა მხარეზე. მურგვის მცენარე იყოო. 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მუგრ – საძოვარი (ლაღამი), მესტია ჭალჲს 
მარჯვენა მხარეზე, მთა ლექ ლახვში.  
დ მესტია. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. 
ლაღამი.  1972, VIII. 

მუგრი სგჷმრ – მჟავე წყალი (ლაღამი). დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ლაღამი. 1972 წ. VIII 

მუთურა – სათიბი (ლასკადარი), ლასკადურას 
აუზში, გოლდაშის მთაში. ს. ლასკადარი. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974 

მუთრა – საძოვარი მთა (საყდარი), ს. საყდრის 
საზაფხულო მთა. თრ, მუთ. ლენტეხის რ. 
მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978 

მუთალდერ – ყანა (ფაყი), ს. ჴარაშშია, 
ფერდობზე, ტყეა ირგვლივ. პიტნის მაგვარი 
ბალახი არის. მუთ. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974 

მუკალარ – სათიბი (ახალშენი), ს. ახალშენის 
ჩრდ.-აღმ. ოღრო-ჩოღროიანი, ტყისპირას. მ. 
ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974 

მუკდრ – უბანი (იფრარი), ს. იფრარის სამხ.-
დასავლ. დგას სვანური სახლი, ამჟამად არავინ 
ცხოვრობს. გემა ანდრას ძე მარგვლიანი, 61 წ., 
პენს., კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მულქირ (იხ. მულქჲ). 
მულქჲ – ტყე (ღვებრა), ს. ღვებრას დასავლ. 

კახჷრზაგრის ახლოსაა. ვერხვნალია უმეტესად, 
შერეულია. სიმონ ბექას ძე მიბჩუანი, 87 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მულქჲ – ტყე (ზარდლაში), ს. ზარდლაშის 
დასახლების დასავლ. მესტიის ტერიტორიის 
საზღვრამდე. ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 
წ., კოლმ., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 
მულახის ს.ს., 1971 წ. სექტ. 

მულხურა – მდინარე (მესტია), მდ. ენგურის ერთ-
ერთი ტოტი. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ. 1972 

მუმბრ (იხ. მუბრ). 
მუმჲშა მურყამ – კოშკი (ლაღამი), ს. ლაღამშია, 

მთელია, სახურავი აკლია, ხოჯელანების 

საგვარეულოსი. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მესტიის 
რ-ნი. 1972, VIII 

მუმ კარლ – სათიბები (ზეგანი), ს. იფარის 
სამხ.-აღმ., მთა ლასილისკენ, ვინმე მუმის 
ჰქონია კარვები. სათიბებია ამჟამად. ბესო 
მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მუნიშ – საძოვარი მთა (ბავარი), მდ. 
შკედილდაშის მარცხენა კალთაზე. ი. დ. 
ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974 

მუნყელ – ტბა (ფარი), ფარის მთაზე ლატყამაშის 
დასავლეთით არის ტბა (200 მ 2), რომლის 
სიღრმეა 2,5 მეტრი. ტბას სამხრეთით სოჭისა 
და ნაძვის ტყე აკრავს. ტბაში უხვადაა 
წყალმცენარეები და სავსეა ხის ტოტებითა და 
მორებით. ს. ფარი მესტიის რ-ნი. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, თსუ, სტუდენტი. 1965 

მუნყელ (2) – საძოვარი მთა, ტბა (ფარი), 
ლდეალის სამხ.-აღმ. ფერმის საზაფხულო 
საძოვარი მთაა, ირგვლივ წიწვნარი ტყეა, 
შუაში მინდორი (ლარა). იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ს. ფარი, მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მუნჩუშირ – სათიბი (კვანჭიანარი), ს. 
კვანჭიანარშია, დასახლების ქვემოთ. (მაჩვები 
იცისო). შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი. 1973. 

მუნჩჭყ – ტყე (ფარი). მესტიის რ-ნი. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965 

მუნწლადრ – საძოვრები (ცალერი), ს. ცალერის 
ჩრდ.-(აღმ.), ტყე პოშჷლდ-ს ჩრდ.-აღმ. აკრავს. 
ტყეა შერეული და შიგადაშიგ არის 
საძოვრებიც (ყაფ-ყაფ ლარილრ ხარ). 
მრავლადააო მუნწლოლ, მოედინება ღელე 
მუნწლადშ ტიბ. მუნწლა (კალია, 
ჭრიჭინა ?). გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 
წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მუნწლადშ ტიბ – ხევი (ცალერი), ს. ცალერის 
ჩრდ.-ით, საძოვარ მუნწლადშ ტიბსა და 
ტყე ბჷკრ-ს შორის. სეზონური ღელეა, 
(გაზაფხულობითაა წყალი). იცის ჟჰ (ლეჟაჰ 
ტიბ ლი). გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 
წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მუნჭკლშ – საძოვარი (ლახამულა), სამანქანო 
გზის ზემოთ, საბალახო კესნის ჩრდ.-ღმ. 
ირგვლივ ფოთლოვანი ტყით, მრავლადაა 
პანტა მსხალი და ვაშლი, ხვალმიშის დასავლ. 
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მუჭკულ-ის ბალახი იქ არ შეიმჩნევა, ხვალმიშ-
თან – კი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი.  
1969 წ. ნოემბ. 

მუნჭყ – სათიბი (კიჩხელდაში), საცხოვრის 
ჩუბრის ჩრდ.-დასავლ. ყანა ნანშხრ-ის 
დასავლ. მოსაზღვრე. ადგილი მოფერდოა, 
განძრეულიც (ნაქთან ლი) ალაგ-ალაგ 
ჭანჭრობიანიცაა (ღაზრ ხარ, ჭყიბრ). 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი 1969 წ. ნოემბ. 

მუნჭყი (იხ. მუნჭყრ).  
მუნჭყრაშრ (იხ. მუნჭყრშ). 
მუნჭყრშ – სათიბი (ხერხვაში), ს. ხერხვაშშია, 

ტყე კოვოს ზემოთ, ჩრდ. მხრიდან. ვაკე 
ადგილებია, მოედინება წყაროები (მაზაბრ 
ლიხ). მჭყიბ დემეგ ლი. დავით დუდარუყის 
ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მუნჭყრ – საძოვარი (ღეშდერი), მდ. ღეშდრჷლას 
მარცხენა კალთაზე, საძოვარ ლასკორჷლის 
სამხ.-აღმ. შიშველი ფერდობი, ჩადის პატარა 
წყალი, მოძრავია მიწა და მიცოცავს ქვევით 
(ესხრი უქიცდ ჩიზა გიმ). ლევარსან ომანას 
ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მუჟაიშ – სათიბი (ფარი), მზიანი ადგილია. 
ირგვლივ ტყე აკრავს. შუა სათიბში 2 წყარო 
ამოდის. წყაროების ირგვლივ 15-ზე მეტი 
პანტის ხე დგას. გაზაფხულზე თოვლისაგან 
ყველაზე ადრე ეს ადგილი თავისუფლდება, 
ამიტომაც უწოდეს ეს სახელი – „მუჟაიშ“ ანუ 
„მზიანეთი“. მესტიის რ-ნი. ვახტანგ ჟემუზას 
ძე ნარსავიძე, თსუ, სტუდენტი. 1965 

მურ – ფერდობი (ნაღომარი), ცხენისწყლის ორივე 
მხარეზე ფერდობები. ლენტეხის რ. ე. ა. 
ტვილდიანი, 1976 

მურგშა ლიც – (იხ. ბარჯშილ) 
მურგშლე ლრალ – სათიბები (ფანაგა), ს. 

ფანაგაში, ზურაბიანების ნაახოვარი. 
ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., ს. ს. ჯამბურიძე, 
90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978 

მურგალ ლარლ – სათიბები (ფანაგა), ს. 
ფანაგაში, ტყეშია. ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., 
ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 
1978 

მურგალ მოლ – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, მრგვალია ახო.  

მურგელ გუნ – ტყე, საძოვარი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის 
სამხ., თამარის კოშკის ქვემოთ. არყნარი ტყითა 
და შიგადაშიგ საძოვრით. მრგვალი 
რელიეფით. „მრგვალი ძალიან“. ღუტუ ნიკოს 
ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, ს. უშგული, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მურგიხენჩიშ დაბ – საძოვარი (ტობარი), ს. 
ტობარის სამხ.-დასავლ. ნაწილი, დგას კლდის 
ქიმზე მურგვი, აღმ. ვაკეა, დასავლ. სალი 
კლდე (ჭუბრულასაკენ). ნაყანარია. ამჟამად 
კარგი ვაკეა, საძოვარია სოფლის. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, მესტიის რ-ნი, ხაიშის ს.ს., 1.11.70 წ. 

მურგლდ ლრე – სათიბი (არცხელი), ს. 
არცხელის სამხ.-დასავლ. მულხურას მარცხენა 
კალთაზე. ორ ნაწილად იყოფა:  ლეჟ 
მურგლდ და ლექ მურგლდ. მრგვალი 
ფორმისაა. შერეული ტყე აკრავს. პატარა 
სათიბია, (მურგი ჩანს ?). მურგლ 
„მრგვალი“. („მურგვი“ მულახში ჩანს 
საერთოდ). ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 
85 წ., პენს., ს არცხელი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მურგ მოლოდდ – წყარო (ჭველიერი), ს. 
ჭველიერში. სამანქანო გზის პირას. ჩოლურის 
ს.ს., მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974 

მურგლ – სათიბი, ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, 
ლაშთხვერისაა. ქაშვეთ-ლაშთხვერი. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972 წ.  

მურგლ – ტყე, ს. სოლის ჩრდ.-დასავლ., 
ლემშკიდნი ნაკს ქვემოთ. ვაკნარია და 
მრგვალი ფორმისა. ს. სოლი. რ. ა. ხაფთანი, 52 
წ., მოსამსახ. მესტიის რ. 1972, IX 

მურგლ (3) – სათიბ-საძოვარი (სოლი, ქაშვეთ-
ლაშთხვერი), ტყე (სოლი), ს. სოლის ჩრდ. მთა 
შიხულდშშია. მრგვალი ფორმისაა. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ. 1972, IX 

მურგლ დაბ – ყანა (ლენტეხი), ს. ლეხვდარეშის 
აღმ. მრგვალი ფორმისაა. ს. ფაყი (ლენტეხის 
რ.). გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974 

მურგლ დაბ (2) – ყანა (ლექვსირი, ფაყი), მდ. 
ჩოლშურას მარჯვენა მხარეზე, მრგვალი 
ფორმის. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974 

მურგლ ლრა – სათიბი, ს. წვირმის აღმ., გზაზეა, 
მრგვალი. ს. წვირმი. არჩილ მელიტონის ძე 
ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 
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მურგლ ლრა – სათიბ-საძოვარი, მდ. ჴალდე 
ჭალს მარცხენა კალთაზე. მრგვალი სათიბ-
საძოვარი. ს. ჴალდედან ≈ 2 კმ. ზურაბ აბრამის 
ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-
ნი.  
1971 წ. ივლისი. 

მურგლ ლრა (3) – სათიბ-საძოვარი (იელი, 
ხალდე, წვირმი), ენგურის ხეობის მარცხენა 
კალთაზეა, მთა ლეშნიერშია. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII. 

მურგლ ლრე – სათიბი, მდ. მულხურას 
მარჯვენა კალთაზე, როკლრის სამხ.-
დასავლ. ს. ჟაბეშის ჩრდ.-დასავლ. მხარეში. 
მრგვალი რელიეფით. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მურგლ ლრე – სათიბი, ს. არცხელის 
დასახლების სამხ.-დასავლ. მდ. მულხურას 
მარცხენა კალთაზე, ტყეშია მრგვალი ფორმის. 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., 
ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მურგლ ლრე – სათიბი, ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ., 
ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთის ფერდობზე. 
მრგვალი ფორმის სათიბია. სოფრო გიორგის 
ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. 
ჰადიში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მურგლ ლრე – სათიბი, უღვირის ქედზეა, ვაკე 
ადგილია, სამანქანო გზის გასწვრივ. მრგვალია 
სათიბი და ირგვლივ ტყე – ფილიპე მახარაძეს 
კრება მოუწყვია ზედა სოფლელების 1926-27 
წლებში. ალექსანდრე გელას ძე დევდარიანი, 
80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მურგლ ლრე – საძოვარი, ს. ჩვაბიანშია, სამხ.-
აღმ. დასახლებისა. ღები ლარესთან.  
ს. ჩვაბიანი. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მურგლ ლრე (6) – საძოვარი (მესტია, ჩვაბიანი), 
სათიბი (ჭოლაში, არცხელი, ჰადიში, ჟაბეში), 
კახჷრშია, ტურბაზის აღმ. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი. 1972 

მურგშ – საძოვარი, ს. ბაიარის დასახლების 
ზემოთ. მურგვი არაა ტყიანია. გ. შ. 
ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974 

მურგშ – უბანი (მამი), ს. მამ-ში დასაწყისია. 
მურგუ ამჟამად არაა. ჩოლურის ს.ს., 
ლენტეხის რ. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978 

მურზაყანშა – უბანი (სეტი), ჯაფარიძეების 

სამოსახლო ადგილი ეჩხნ ტაფში. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია. 1972 

მურზაყანშა მურყამ – კოშკი (სეტი), ეჩხნ 
ტაფშია, სგიმისკენა ხიდთან, ჯაფარიძეების 
საგვარეულოსი. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
63 წ., მესტია. 1972 

მურზაყანშა ცხეკ – ტყე (მესტია), აეროპორტისკენ, 
მოლრი ცხეკრ-შია, ჯაფარიძეების 
საგვარეულოს ყოფილი ტყე. მოლრი < 
მოლრი. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტია. 1972 

მურზაშა მურყამ – კოშკი (ლახირი), ს. ლახირის 
ჩრდ.-აღმ. მხარეშია. ქონგური მონგრეული 
აქვს. ჟორჟოლიანების საგვარეულო. მადონა 
ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მური ბოგ – ნახიდარი (ნაღომარი), ცხენისწყალზე 
ყოფილა ადრე. მურის ტერიტორიაზეა. 
ლენტეხის რ. ე. ა. ტვილდიანი, 1976 

მურის ღლა – ღელე (რცხმელური). ლენტეხის 
რაიონი. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური, თსუ 
შრომები, ტ. IX, 1939 წ. 

მურუხ – კლდე (მესტია), წანერის მხარეზე, 
ჰყარშის ჩრდ.-აღმ. მხარეზე. ივანე ბედის ძე 
კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. სექტ. 

მურქმნ – სათიბები (იენაში), ს. იენაშის 
დასახლების სათიბები. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი,  
49 წ., ლატალი. 1973 

მურყმელ (იხ. მუყმერ). 
მურყმილ – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 

დასახლების ზემოთაა, მაღლობზეა, ნაკოშკარი 
არ ჩანს. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 1973 

მურყმილ (2) – ტყე, საძოვარი (წვირმი), სათიბი 
(ლაჰილი), ს. წვირმის სამხ.-დასავლ. დგას 
კოშკი, თავი მოშლილია, არის ნაყანევიცაა და 
მიდმულია სვანური სახლი. არჩილ 
მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მურყმულ – საძოვარი (ლახამი), დასახლებულ 
უბან ჟიბე ლახამის დასაწყისში, მდ. ლახამისა 
და ჭუბრულას შესართავთან. ამაღლებული 
ადგილია, თხემი დავაკებულია, ≈ 0,4 ჰა. მის 
ქვემოთ ადრე ფურნე ყოფილა ხე-ტყის 
მრეწველობისას, ამჟამად არაფერია, 
საძოვრადაა დარჩენილი. ნინა მახათას ასული 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 
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მურყმულრ – სათიბი. ს. ლემსიას საზაფხულო 
მთაშია, კოშკურას მაღლობი, ქვებიც აქვს 
დიდი კოშკივით. ს. ლემსია. შადურ ადი-
ლარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მურყმულრ (2) – მწვერვალი (ადიში), სათიბი 
(ლემსია), ს. ადიშის სამხ.-აღმ. სიმაღლე 2719 მ. 
ზღვის დონიდან. 

მურყმრიშ დაბ – ყანა (ჰამაში), ჰამაშის აღმ. 
მხარეში, ლეხლერის ქვემოთ, დგას  
2 სართულამდე კოშკი – სუფრეშიშ მურყამ. 
დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მურყმლ – საძოვარი, ტყე (ჟაბეში). ჭიჭიკო ივანეს 
ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მურყმლ – ყანა, ჩუბე უბანშია, ფერდობი 
ადგილია, ნაკოშკარი არაა. ს. იელი (იფარის 
ს.ს.,). რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი. VII -72 წ. 

მურყმლ (2) – ნაკოშკარი (იენაში), ყანა (იელი), ს. 
ჲენშის აღმ. გორაკზეა ნანგრევები. სამეთვალ-
ყურეო მნიშვნელობის უნდა ყოფილიყო. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 1973 

მურყმლდ – გორაკი (ლელბაგი), ს. ლელბაგის 
დასახლების ქვემოთ, დგას ერთი ვაშლი.  
ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ., ლატალი. 1973. 

მურყმლრ – ტყე (ჟამუში), ს. ჟამუშის სამხ. 
მულხურას მარცხენა კალთის ფერდობი, ტყე 
წიწვნარი, არის ნაკოშკარი, საძირკველი და 
კედლების ნარჩენები ამჟამადაცაა. კოშკები 
(კნინ.). ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 
წ., მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მურყმლ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა კალთაზე. 
მაღლობია. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მურყმლრ – სათიბები, ს. კაერისა და ს. ლემსიის 
მთის სათიბები, (ნაკოშკარები არაა! ). დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 1973. 

მურყმლრ (2) – კლდე (ბოგრეში), სათიბი 
(კაერი), ს. ბოგრეშის აღმ., სათიბ წულრშია 
კოშკისებური კლდეები. სოლომონ ივანეს ძე 
გულბანი, 62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-
ნი.  
1971 წ. აგვისტო. 

მურყამ – კოშკი, ს. შტვილში, დაცულია. 

ლენტეხის რ., ჩოლურის ს.ს., თ. დ. 
ხაბულიანი,  
48 წ., 1978 

მურყამ – კოშკი. კატო მიხეილის ასული 
გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მურყამ – მაღლობი ადგილი, ლაღრალშ ზენის 
შუაში ბორცვია, ქვემო მხრიდან წიწვნარი ტყე 
აკრავს, დანარჩენ მხრიდან ყანებია სიმინდის. 
ნაკოშკარი არაა, სახელი ფორმის მიხედვით. 
„კოშკი“. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
აგვისტო. 

მურყამ – ნაკოშკარი, დაბა ლენტეხშია, ძველი 
ნაკოშკარია, ძირიღაა დარჩენილი, იმ ადგილს 
საერთოდ იწ ჰქვია, გადმოცემით:  დადიანი 
მოუკლავთ იქო. დ. ლენტეხი. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

მურყამ – ნაკოშკარია, ხოფურში, გორაკზე დგას, 
ძირიღაა დარჩენილი, ჩანს სადარაჯო იყო. ს. 
ხოფური, ლენტეხის რ. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 
44 წ., 1976 

მურყამ – საკარვე ადგილი (ახალშენი), მთა 
დადიაშშია, ვაკეა, იდგაო კოშკი, მაგრამ 
დაუნგრევიათ, საკარვედ გამოუყენებიათ. ისე 
მთა მთელს ლაშხეთს დაჰყურებს, მაღლობზე. 
მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974 

მურყამ – საძოვარი, ჩუკულის საძოვარი მთაში, 
კოშკურა მთაა. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის რ. 
ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976 

მურყამ – ტყე, ს. ლაჴმიშ ჭალს სამხ.-აღმ., 
გუმბათისებური მაღლობია, სამხ. კალთა 
კლდეა მეჩხერი ტყით – უფრო მუხნარით, 
დანარჩენ ადგილას წიწვნარმეტი ტყე. მის 
კალთებზე ბევრია ბზა (სვან. ბზაკლ). მის 
თავზე ნამწვია, არის შხიბრ, დავაკებაცაა, 
პატარა. მის სამხ.-აღმ. კალთაზე ადრე რაღაცის 
ნაგებობა უნდა ყოფილიყო. არის ჴილს 
ნაშთები და ნახშირიც. ქვითკირის 
საძირკველი დაახლ. 30-35 მეტრის სიგრძისაა, 
კარგად ამჩნევია, ნაგებობის ნაშთი 1020 
მეტრზეა ზღვის დონიდან. ქვიჯაცაა დიდი 
ხნის ქვისა. სიმაღლე 1060,5 მ. ზღვის 
დონიდან, მისი თავიდან ძალიან კარგი 
სახედია ხაიშისა და იდლიან-სკორმეთის 
ხეობებისა. ვარლამ გრიშას ძე კვანჭიანი, 40 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბ. 
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მურყამ (10) – კოშკი (ბოგრეში), ნაკოშკარი 
(ლელბაგი, ხოფური, ლენტეხი, ახალშენი), ტყე 
(ლახმიაშ ჭალა), საძოვარი (ახალშენი, 
ჩუკული), კლდე (ტობარი), მაღლობი 
(დაკარი),  ს. ლელბაგშია. სიფის აღმ. 
დანგრეულია. თუ ვისი იყო, არა ჩანს. ჟ. დ. 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი. 1973 

მურყამ –კლდე, ს. ტობარის ჩრდ.-აღმ. კლდე, 
გუმბათისებური, მის ირგვლივ ტყეა, ქვემოთ 
ლეჯჰერლი, მის ზემოთ პატარა წიწვნარია, 
შემდეგ მუხნარი. ფორმის მიხედვით. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, მესტიის რ-ნი. ხაიშის ს.ს., 1.11.70 წ. 

მურყამ კოჯ – კლდე (ხაიში). რევაზ პლატონის ძე 
გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

მურყამაშ – სალოცავი (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, ნიში სალოცავი ამჟამადაც დგას, 
ღეღანის უბანში. ნაკოშკარი არაა.  

მურყამ-ზაგრ – ზეგანი, ს. კაერისა და ს. ლემსიას 
მთაში. კოშკურა, ზეგანია. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი. 1973 

მურყამ-ზაგრ (2) – გორაკი (სოლი), ზეგანი 
(კაერი), ს. სოლის დასავლ. სამანქანო გზის 
ქვემოთ. ყანა გოხარის აღმ. 7-8 მეტრის 
გორაკია, სადაც ნაგებობის ნიშნებია ნახულიო. 
რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ. 
მესტია. 1972, IX 

მურყამლ – კლდე (მახაში), ს. მახაშშია, 
კოშკისებური რელიეფით. ლნტხ. რ., 
ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976 

მურყმენდ (იხ. მუყმენდრ) – უბანი (ქვ. 
ჭველიერი), დგას ქონგურებმონგრეული 
კოშკი. ვისი არ ახსოვთ. ამჟამად ხაბულიანები 
ცხოვრობენ. ე. მ. ლიპარტელიანი, 80 წ. 1974. 

მურყმერ – კლდე (ეცერი), ს. ეცერის ჩრდ.-ით, 
სათიბ-საძოვარ წჷრნირს აკრავს სამხ.-
დასავლ. კლდე კოშკისებურია. აკაკი სორეხის 
ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. X.  

მურყმილრ – საბალახო (თავრარი), ს. თავრარის 
ჩრდ.-დასავლ. ამაღლებულ ადგილზეა, 
ნაეკლესიარი მის სამხ. სასაფლაოს გვერდით. 
მურყმილრ ამჟამად არაა. უშანგი ბარდღუს 
ძე ცინდელიანი, 32 წ., ბრიგადირი, ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მურყმილ – საძოვრის სახელწოდებაა, დიდი 
ფართობის საძოვარია, კოლმეურნეობის 

ჩამოყალიბებამდე გამოყენებული იყო 
სათიბად, ახლა აღარ თიბავენ. მდებარეობს 
ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე. „მურყვამ“ 
კოშკს ნიშნავს, ამ ადგილას კი კოშკი არ არის, 
არც ნანგრევები ჩანს, ერთი ასეთი სახელი 
უშგულში სოფელსაც ჰქვია, სადაც მართლა 
კოშკებია. ამ ადგილს კი გაუგებარია, რატომ 
უნდა დარქმეოდა ეს სახელი. ასლამ კორძაია, 
1965 წ., თსუ, სტუდენტი,  
20 აგვისტო.  

მურყმ დაბრ – საძოვარი (ლანჩვალი).მესტია.  
პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., 
1972  

მურყმრ – ბორცვები მწვერვალისებური, მდ. 
ხაიშურასა და კასლედჷრას მარჯვნივ 
დაფერდებულ კალთაზეა მწვერვალისმაგვარი 
ბორცვები, ციცაბოკალთებიანი, მის თავზე და 
გარშემო მეჩხერტყიანია. „კოშკურები“. 
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბერი. 

მურყმრ – მწვერვალები, მდ. ნაკრას მარჯვენა 
კალთის კოშკისებური კლდეები, ლათაშის 
საძოვრის თავზე. ნაკის ს.ს., ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მურყმრ (3) – ნაკოშკარები (ჰებუდი), ბორცვი 
(წირმინდი, ნაკი), ს. ჰებუდის ზემოთ (ჩრდ.) 
ყოფილა 7 კოშკი ჩამწკრივებული, ასევე – 
ქვემოთაც. გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 
36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

მურშკელ – სოფელი (მულახი). ვალადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მურჴამაშ – დასასვენებელი ადგილი 
(ჟახუნდერი), უბან ლეკუმბასტში, მთის 
მიმავალ გზაზე. სალოცავიცააო. ჟახუნდერის 
ს.ს., ლენტეხის რ. ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩუკულიდან. 1976 

მურჰიშ – ტყე (ნაკი), ს. ნაკიდან ჩრდ.-აღმ. მთა 
ქანჷლდის სამხ.-დასავლ. წიწვნარია. 
სოფელხენქა ქა ნამჩედს სთეჲსგა ეჩექა ჟი 
ჰარჰოლნახ ღოშგმარამდე. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. ნოემბერი. 

მურჰიშ (იხ. მურჰიშ). 
მუსგნრ – სათიბი (ფარი), ტყე და სათიბ 

შიხლშხის სამხ., წიწვნარი ტყე აკრავს (ვაშლი 
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არააო). ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., 
მოსწ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

მუსკუხ ტუბრა – ღელე (ნაცული), ს. ნაცულში. 
წმინდა წყალი, სასმელი. მუსკუხ „წმინდა“.  

მუსი�შ� ნადგარ – გზა (ქართვანი), ს. ქართვანის 
აღმ. ტყე ლჩხელტჷრის აღმ., სადაც ოდესღაც 
ვიღაცას ოსი მოუკლავს. მუსიშ (< მჷსიშ 
?). პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

მუსლდ – ყანა (არცხელი), ს. არცხელის 
დასახლებაში, ეკლესია თეთნე ჯგჷრგის 
ზემოთ. ფერდობი ყანების ძირი, ვაკე 
რელიეფით. ყანები კარგია. მუსავლიანი ? 
(შდრ. მუს „თოვლი“). ერმალო ციოყის ძე 
ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მუსნი – სათიბი (ცალერი), ს. ცალერის დასავლ., 
სათიბ გიცრი ფშ-ს ესაზღვრება დასავლ. 
ირგვლივ ტყეა, (გმიდ მჷჭჷდრა ი მუგი 
დგი ლი). ჩრდილოვანი ადგილია და თოვლი 
გვიან დნებაო. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 
77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მუქ��ნია ტობ – ტბა (ლაჰილი), ს. ლაჰილის 
სამხ.-აღმ. გაბინძურებული ტბა, ჭაობიანი 
ტბაა. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 1973. 

მუქელიდ ნიც – წყარო (უშგული), ს. უშგული-
დან აღმ., მეგმ თხუმიდან მოედინება პატარა 
წყალი. გადმოცემით:  ვიღაცას წყალი დაულე-
ვია და მომკვდარა. აქედან „გამაცივებელი 
წყალი“. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მუქშინი – სათიბ-საძოვარი (სოლი, ლემსია), ს. 
სოლის სამხ.-აღმ., საძოვარ ფფშა ჭალირს 
ზემოთ. ქვიშნარი ადგილია, ამჟამადაც იღებენ 
ქვიშას. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის  
რ. 1972, IX. 

მუღულ – საძოვარი (ტვიბერი), ნაქართრის ტყეს 
ესაზღვრება ჩდრ. მხრიდან. ბორის 
ბესარიონის ძე ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. 
ტვიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

მუღბირ – სათიბი (ვიჩნაში), ს. ვიჩნაშის ჩრდ.-
დასავლ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ალპური 
ზონაა. ფერდობია. ახმათ მელიტონის ძე 
ხარძიანი, 43., მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მუღერბ – ტყე (მურყმელი), ს. მურყმელის სამხ.-
დასავლ. ენგურის მარცხ. დამრეცი, არყნარით 
= ლენკერის საზღვრამდე. ნუცა ანტონის 
ასული ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., მესტიის რ-ნი., 
უშგულის ს.ს., 1971 წ. VII. 

მუღლშ – სათიბი (ტვიბერი), სოფლის დასავლე-
თით. „მწერისა“ (?). მიხეილ ლემინის ძე 
ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტვიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მუღლშ ლარა (იხ. მუღულ). 
მუღლშ შუკრ – გზა (ტვიბერი), სოფლის 

დასავლეთით, კინჩხის თხუმიდან მუღლ 
სათიბამდე. „მწერი გზები“. მიხეილ ლემინის 
ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტვიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მუღდრი ტიბ – ხევი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხენა კალთაზე. 
მოედინება წყალი (ტიბრა), წიწვნარი ღელე, 
ღელეზე გზა მიდის ალპური საძოვრებისკენ – 
ციხლშისკენ. ზემოთ ალპურია. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მუღდრ – ტყე (იფარი), ს. იფარის სამხ.-აღმ. 
ენგურის მარცხენა კალთაზე, სათიბიცაა, ტყე 
და საძოვრებიც ზემო მხარეში, შუაში 
მოედინება წყალი. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 
88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მუყმენდარ – უბანი (ჭველიერი), ხაბულიანების 
საგვარეულო ერთ-ერთი შტო ქვედა 
ჭველიერში. შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

მუყმერ – სოფელი (უშგული), უშგულის ერთ-
ერთი სოფელი. დასავლეთიდან პირველი. 
კოშკებია ბლომად (10 კარგად დაცულია, 
ამდენიც დანგრეული). ზღვის დონიდან მისი 
სიმაღლე აღწევს ≈ 2122 მ. ცხოვრობენ:  
კაკრიაშვილები, ჭელიძეები, ჩარქსელიანები 
და ღვაჩლიანები. სულ ? კომლი. ნაპო 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლ. 

მუყურ – ტყე (ჟაბეში), მდ. ტიბერჷლას მარცხენა 
მხარეზე, მთაში ასასვლელ გზაზეა, ტყე 
წიწვნარიცაა და ფოთლოვანიც. მგზავრთა 
დასასვენებელი ადგილია. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მუყმენდი მურყამ – ნაკოშკარი (ჭველიერი), ს. 
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ქვედა ჭველიერში. ქონგურები მორღვეული 
აქვს. ვისი საგვარეულოსი იყო, არ ახსოვს. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

მუყრ ზაგრ – გზა (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ. 
მდ. ტიბერჷლას მარცხენა კალთაზე. 
აღმართზეა ასასვლელი, შემდეგ ვაკე ადგილია 
ზეგანზე, მგზავრთა დასასვენებელიც. ტყე 
მუყურ-ის თავზე. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 
წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მუყნა – კლდე (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ. 
წანერჷლას მარჯვენა კალთის თავში, სათიბ 
ზურთში, კლდეებია, ტყიანიც ქვემო მხარეში. 
ფერდობებზე კლდეები მომრგვალო 
ბორცვებივითაა. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 
წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მუშკდინრე ცხეკ – ტყე (მესტია), რახ ცხეკის 
ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც პატრონობ-
დნენ მუშკუდიანელები. აეროპორტის სამხ.-
დასავლ. მალთუთ (თემი ?). თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია. 1972 წ.  

მუშურ – გადასასვლელი (დავბერი), ს. დავბერის 
პირდაპირ. სამხ. გადასასვლელ ლატფარის 
დასავლ. ლენტეხისკენ. ჩრდ. მხარეს ჰქვია 
მუშურ, ხოლო სამხ. ჩოლურისკენას – კილთ. 
(იხ. 1:  100000 – ч. Гур – 3143). ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მუშლი – საბალახო (ჭველიერი), ს. ჭველიერში, 
მდ. ლაშხურის მარცხენა მხარეზე. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

მუშლი ტიბრა – ღელე (დურაში), მთა ლაღეჲა-
რში. ლენტეხის რ. ს დურაში. კ. ბენდელიანი, 
1978. 

მუშრ ტიბ – ხევი (დავბერი), მდ. ენგურის 
პატარა მარცხენა შენაკადი ს. დავბერის 
პირდაპირ. (იხ. 1:  100000 ч. Гур – 3143). 
გადასასვლელია მუშვრის ქედზე ქვემო 
სვანეთში. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, კალის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მუჩფა – (იენაში), ს. იენაშის დასავლ. ყანებში. 
საკულტოა, ათხეჲ ხადბშიხ. ნაკოშკარია – 
მუჩფ მურყამ. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი. 1973. 

მუჩფ ჰალგ – მოედანი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
თავსაყრელი ადგილია, ლანყა ლი, ნიც ი 
ანღრი. ალბათ დსდ იჩფი მუს, ხოშლ 

ხეწდენი მიჟ, ამქ ლმსგიდინ. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მუჩფშ – მოედანი (სიფ, ფარი), ს. ფარის ცენტრი, 
პატარა მოედანია სპეციალურად გაკეთებული, 
დგას იფნები და საჯდომები. მოედინება სგიმ 
მის გვერდით. (მუ-ჩუბ-შ თუ ?). იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

მუჩფშიშ სგიმ – მჟავე წყალი (ფარი), ს. ფარის 
ცენტრში, სიფთან სპეციალურად 
გაკეთებული მჟავე წყალი, გადმოყვანილია 
სგიმიდან, სგიმზაგრხენქა, (სოფლის ჩრდ.-
დასავლ.). იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოსამ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მუჩფ მურყამ – ნაკოშკი (იენაში), ს. იენაშის 
დასავლ. ყანებშია, მუჩფას საძოვარში და იქ 
ყოფილა საკულტო ადგილიც, მდგარა კოშკიც, 
ამჟამად ნაკოშკარია მხოლოდ. ილიკო 
გრიგოლის ძე ფარჯიანი, 49 წ., მეტყევე, 
ლატალის ს.ს., 1973. 

მუჩფა – საყდარი (ჩუკული), ჩუკულდშია, 
ფიშყორის მარჯვენა მხარეზე. პატარაა. მაისის 
პირველ რიცხვებზე და ამაღლებაზე (ანღლებ-
ზე) დღესასწაულობენ. ჟახუნდერის ს.ს., 
ლენტეხის რ. ნუნუ დადაშის ასული 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 

მუცხულდშ – ღელე (გულიდა), ს. გულიდ-შია, 
მოზრდილი ღელეა, სწრაფი დინებით. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

მუწდი / /  მუწდი – სოფელი (ჩოლურის 
საკრებულო). 

მუწო ლრა – სათიბი (შტვილი), შტვილის მთაში. 
მ. მუწვის ძირში. ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., 
თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

მუჭყიშ – ყანა (გულიდა), ს. გულიდაში. 
ჭაობნარია. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

მუჭ – გორა (ლასკადურა), ლასკადურას აუზში. 
(იხ. 1:  100000 Муцу – 3262 მ. ზღვის დონიდან), 
ქვიშნარი სუბნივალური ზონა. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

მუჭდილ – ტყე, სათიბი (მურყმელი), ს. მურყმე-
ლის სამხ.-დასავლ. ენგურის მარცხენა კალ-
თაზე, არყნარია მაღლობზე. ზემოთ ვაკე 
ადგილია სათიბითა და ტყით. მუჭედ 
„მკერდი“. ნუცა ანტონის ასული ნიჟარაძე, 62 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი. უშგულის ს.ს., 1971 წ. 
VII 
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მუჭე ძირ – საბალახო (ლასკადარი), ლასკადურას 
აუზში, ლუორის ხეობის თავში. გარეულთა 
საბალახოა მხოლოდ. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 
წ., 1974. 

მუჭხიშ – სათიბი (ტვიბერი), სათიბი 
მუღულის ჩრდ.-ით, სოფლისაკენ, კარგი 
სათიბი არისო. მუჭხი „წყნარი, თვინიერი“ 
(ბზ. ტკბილი). მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 
45 წ., კოლმ., ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მუხურშნი – სათიბი (ქართვანი), სამანქანო გზის 
ქვემოთ, სათიბ დშდე ნებგრის ქვემოთ 
(სამხ.), პანტა მსხლებიანია. „მუხურ“ საკ. სახ. ? 
გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47., კოლმ., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მუხუშერ ტიბ – სათიბი (ბაგვდანარი), ს. გულის 
ჩრდ.-დასავლ., გულ ჭალ-ს მარცხენა მხარეს. 
დამრეცი სათიბი, რელიეფი – დამრეცი, 
სუბალპური ზონის მცენარეებით. ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ. 1969 წ. 
სექტ. 

მუჴფილდრ – სათიბი (კიჩხელდაში), ს. 
კიჩხჷლდშ-ის ჩრდ., სათიბ ბარჴას აკრავს 
დასავლეთიდან. ირგვლივ შერეული ტყეა. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მუჴფილდშ – სათიბი (ნაკი), ნაკრას მარცხენა 
კალთაზე, სათიბ თეკერის სამხ.-აღმ. ნაწილი. 
ჴუფ დგი ლი. უფ „ჭაფობი“ (უფრი 
„ღრმული“). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მუჰერ – საძოვარი (ფარი). მესტიის რ. ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965. 

მუჰმნეშ – სათიბი (იელი), ჩუბე უბანშია, 
ფერდობია, ლაჰემის სათიბთანაა. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ. VII-1972 წ. 

მუჰრეშ – სათიბი (ფარი), ეს ადგილი მდებარეობს 
სოფლიდან 2 კმ.-ზე. მისი ფართობია 7000 მ.2. 
ჩრდილოეთით ლამაზი ფერდობი აკრავს. ამ 
ადგილს წყალი არ უდგება. „მუჰ“ – 
„თხუნელა“. ეშ კი დანიშნულების მაწარმოე-
ბელია. „მუჰრეშ“ – „სათხუნელე“. ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 
თსუ, სტუდენტი, ნიკოლოზ ნარსავიძე, 90 წ., 
1965. 

მუშ – კურორტი (სასაში), ს. სასაშის აღმ.  

მუში ქაშანრ – ბილიკი (გულიდა), ს. გულიდ-შია. 
ზაგრიდან მუაშისკენ (საძოვარი, ხილნარი). 
თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974 

მუბრ – საძოვარი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთაზე, 
ლეჭბარლ იმჲ ლიხ მუბრს 
ხატულიდ. მუბრ „ჭაობიანი სათიბი“. 
გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., მოსწ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მუშ – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშია, 
ჩრდ.(აღმ.) ირგვლივ ფოთლოვანი ტყეა. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ.,  1974 

მცხეთშ – სათიბ-სახნავები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟაჴუნდერში, ფიშყორის მარჯვნივ დგას კოშკი 
– გელოვანების კოშკი.  

მჷბჩნი – ყანები (წვირმი), ს. წვირმის სამხ.-
დასავლ. იფარის მხრისკენ. შალვა სარდიონის 
ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მჷბჩნი – ყანის სახელია, მდებარეობს წვირმის 
სამხრეთით, ვაკე ადგილია, ყურადღებას 
არაფრით იქცევს. ტოპონიმს რაღაც კავშირი 
უნდა ჰქონდეს „ბაჩ“-თან, რაც ნიშნავს ქვას. ეს 
მით უფრო შესაძლებელია, რომ ადგილი 
მართლაც საკმაოდ ქვიანია. ეკუთვნის ს. 
წვირმის. ასლან კორძაია, თსუ, სტუდენტი, 
1965 წ. 20 აგვისტო. 

მჷდრბა – სათიბი (ნაცული), ს. ნაცულის აღმ. 
მჷზნიშ ნადგარ() ჴარჴ – უღელტეხილი (მესტია, 

ღვებალდი), მთა ბეჩლიდან მთა ბაჴამდე 
მიმავალ გზაზე, ხახისებური კლდის ფორმის 
მიხედვით, ოდესღაც აქ მოუკლავთ მეგრელი. 
„მეგრელის ნაკვალევი ხახა“. ვარლამ ილოს ძე 
გერლიანი, 34 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷზნიშ ნაშდუხ – ვაკობი (ტობარი), ს. 
ტობარისკენა გზაზე, ტობარის კათხზე ზედა 
ნაწილში არის პატარა დავაკება, გაკეთებულია 
საჯდომი, ამომავალი აღმართზე ისვენებს. 
ომიანობის (1943 წ.). ვინმე მეგრელი (ფიფია – 
ხუდონ, ხუბერიდნ ?) მოუკლავთ 
სამხედროელებს, დაუმარხავთ იქ. სასაფლაო 
არა ჩანს. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, ხაიშის 
ს.ს., 1.11.70 წ. 

მჷზჲ ლჭემა – სათიბი (ხაჩეში), ხაჩეშის მთის 
სათიბი (ჴჩეში ლახურდრში). რ. დ. 
ჩანქსელიანი, 97 წ., 1974. 
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მჷზ ნაკ – საძოვარი (ლემსია), ქმე ლახშია, ვაკე 
ადგილია, დგას კარვები ხისა და ქვისაც. 
ნაეკლესიარიცაა, საძირკველი ჩანს. შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

მჷზ ეშგიმჩუ – საძოვარი, ტყე (ლემსია), ქმე 
ლახშია, მჷზ ნაკ-ს დასავლ. არყნარი ტყეა. 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მჷთრი – ტყე (ლახამულა), ს. ლახამულას ჩრდ.-
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთა და ქვემოთ. 
გზის ზემოთ ნარგავი ფიჭვნარია. ადრე 
სახნავი ყოფილა. მჷთ დემეგ ხაგ. დავაკებაა 
ოდნავ დამრეცით, უწინ ხე-ტყის ჩამოსაზიდი 
იყოო.  გელა ფუთას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მჷთჴშ – ტყე (ლეზგარა), საძოვარ ჭჷშხერუს 
ქვემოთ, ტყიანი ადგილია, შიგ პატარა 
მინდვრებით. მჷკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტომბერი. 

მჷკკრა – ქედი, ს. სკორმეთის ჩრდ.-დასავლ. 
ზეგანი მეჩხერტყიანი, კლდეებიანი, მჷკრას 
ქვემო კალთებიდან მოედინება მდ. 
სკორმეთიშ ტიბრა. მაღალი კლდეა, ≈ 1834,9 
მ. (1:  100000). კოწია ჯულაბის ძე ჭკადუა, 107 
წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბერი. 

მჷკრა (2) – კლდე (ლახამულა), ქედი (სკორმეთი), 
ჩვ. ლახამულის სამხ.-დასავლ. ხიდსა და 
ხლმიშ-ის ქედს შორის, ყანა სდგერის ჩრდ. 
მჷკარა კოჯ ლი – ფიქალი. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მჷკრილ – საძოვარი (ქვ. ვედი), ჟიბე საზანის სამხ.-
დასავლ. გზის ზემო ნაწილი, მჷკრას მსგავსია 
რელიეფურად. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

მჷკჩიშ კოჯ – კლდე (დიზი), კლდე სჷრმილდშისა 
და დჷსს შორის. ციცაბო კალთებიანი კლდე, 
სამანქანო გზის მარჯვენა მხარეზე, 
მეჩხერტყიანი კლდე. ხოშა კჷლთხი კოჯ ლი. 
ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
12.10.70 წ. 

მჷკჷნწჷრი მოლულდ – საძოვარი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, შხივი ღელას მარჯვენა 
სანაპიროზე, დაკიდული ადგილია, 
დაქანებულია საკმაოდ. შდრ. ი-კვანწ-უ 

„ქანაობა“, ი-წჷნკრინლ „ქანაობს“. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

მჷლდ�ი�ერ (2) – საძოვარი (ჰებუდი, ბეჩო), ს. 
ჰებუდის აღმ., სამარხილო გზა ლამაჯრის 
აღმ., წიწვნარი ტყეა. ს. დოლის ჩრდ. 
ეკუთვნის დოლს (ბეჩოს ს.ს.,). დჷრ „დირე“ 
(დჷრრს ჴიდად ჰებუდში). ანზორ 
არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

მჷლდაბირ – სათიბები (ბულეში), ს. ბულეშში. 
ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 1978. 

მჷლდაბირი მორლი ლიც (იხ. მორელი ლიც). 
მჷლდაბრი ცხეკარ – ტყე (ბულეში), ბულეშში, 

შერეულია. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 1978. 
მჷლდეღჲ ლასკრა – ვაკობი (ლასკადარი), 

ლასკადურას ხეობაში. მ. გ. ლიპარტელიანი,  
31 წ., 1974. 

მჷლდიერ – საძოვარი, დოლ ტიბშია, ვაკე 
ადგილია. ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., 
მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

მჷლდღა ლასგრა – სათიბ-საძოვარი (მამი), მამის 
ჩრდ. მთაში, ამაღლებული რელიეფით. 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 
წ., 1978. 

მჷლდღ ლასგრლ (2) – დასასვენებელი ადგილი 
(უშგული, დავბერი), ს. ჟიბიანის ჩრდ.-აღმ. წმ. 
მარიამის (ლამარიას) ეკლესიის უკან. მწყემსთა 
დასასვენებელი ადგილი. ილია ერმალოს ძე 
ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი.  

მჷლდღ ლასგრლ – დასასვენებელი ადგილი 
(დავბერი), ს. დავბერის სამხ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე. მუშრ ტიბშია. 
მწყემსების შესასვენებელი ადგილიაო. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მჷლდღ ლასგრლ – კლდე (მესტია, მურშკელი), 
ს. მურშკელის ჩრდ., შერეული ტყის ზემოთ 
კლდეზეა პატარა საჯდომი მწყემსთათვის. 
ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷლცადშ – სახნავი (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხჷლდშის ჩრდ., გზის ზემოთ, ყანებში 
წყალი მოედინება. თემრაზ ვიბლიანის ძე 
ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 
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მჷლხ მაცხრ – ეკლესია (ჟამუში), ს. ჟამუშშია, 
აღმ. ნაწილში გვერდით საკუთარი კოშკიც აქვს 
– მაცხრი მურყამ. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷლხ ჭალჲ – მდინარე (ჟაბეში), მდ. ენგურის 
ერთ-ერთი შენაკადი. იწყება ამ 
სახელწოდებით ს. მულახის ზემო 
დასახლებული უბნის – ჟაბეშიდან, მდ. 
წანრჷლასა და ტიბეჷლას შესართავთან. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷმგრლი ნადგრ – საძოვარი, ს. მუწვდის ჩრდ.-
აღმ. ჩოლურის ს.ს., გ. დ. ხაბულიანი,  
36 წ., 1978. 

მჷმეგრელი ნადგარ – გზა (ხელედი), ჩაბე 
ვიწლედის გზის ტოტი, დასახლების დასავლ.  
შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

მჷნიშ – საბალახო (ბავარი), მთა ბავალაშშია. 
ალპურ ზონაში. ხეკედის ს.ს., ს. ბავარი. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი. 1974 წ. 

მჷნკჷრილ – სათიბი (ლამხერი), სამანქანო გზის 
(ნაჭკორას) ზემოთ, ხირზიშ ჭალს მარცხენა 
კალთაზე, მოვაკოა, პატარა სათიბია მჷკრას 
ხჯეშ მჷნკჷრილ < მჷნაკ-ჷრ-ილ ? (თუ 
მჷკრადანო). მახამეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 
49 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

მჷნკრ – ტყე (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის აღმ. უფალის 
ეკლესიის ტყე, დაცულია კარგად. არის 
გარეული ბლის მაგვარი ხე. მინკ „ტყის ბალი“ 
(შავი ფერის, ტყის ბლის ნაყოფივითაა). ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მჷნჭარა – სათიბი (ქართვანი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა კალთაზე, სათიბ ჯიდოშ ჭიბს 
აკრავს ჩრდ.-დასავლ. (ჴერ მჲმთე ხუღე ი 
მჲმთე, ქა ლჷნჭარე ლი). პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. IX. 

მჷჟ – საძოვარი (მუწვდი), ს. მუწვდის ჩრდ.-ღმ. 
ტყიანი, სამზეო ადგილია. ჩოლურის ს.ს., გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

მჷჟელ – საძოვარი მთა (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, ჩბე ბაჴშ დასაწყისში. ს. 
ლახამულას საზაფხულო საძოვარი მთა. დგას 
კარვები. მჷჟელ (ჰამს მიჟ ჟნსგიდნი, მიჩეშთე 
ხხლა). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 

მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 
მჷჟელეთ – სათიბი (ლესემა), ისკალდის მთის აღმ. 

მზიანი მხარე. მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 
მჷჟირ – კლდე. ს. ხევრა. ვ. მ. ჭკადუა, 30 

ლახამულა, 1973. 
მჷჟირ (2) – ჭანჭრობიანი (ზ. ვედი), კლდე (ხევრა), 

ზ. ვედისკენა გზაზე, ხაიშურას მარცხნივ 
მოედინება მომჟავო წყალი, დავაკებაა. იქვეა 
მჷჟირიშ ბოგ. შდრ. შოლ-ირი. არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

მჷჟირიშ ბოგ – ხიდი (მესტია, ვედი), მდ. 
ედრჷლაზე (ურაშზე) გადებულია ხიდი, 
რომლის ახლოს (დასავლ.). მომლაშო წყლები 
მოედინება, ონწო დგი ლი ეჩექა, მჷჟირ 
დგი. ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., 
პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

მჷჟირიშ ნაკ – ვაკობი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. IX. 

მჷჟირიშ ნტყიც – ხრამი (ვედი), მდ. ედრჷლას 
მარჯვენა მხარის ნასხლეტი, მცოცავი 
ფერდობია, მდინარე დატბორილი აქვს. 
ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. 
ვედი, მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

მჷჟირიშ ტობ – ნატბევი (ვედი), მჷჟირიშ ბოგს 
დასავლ. ედრჷლას ტბორავს მარჯვენა 
კალთიდან ჩამოწოლილი მიწა-ხრეში. ტბა 
დროებითია, რადგან წყალი გარეცხავს დროთა 
ვითარებაში. ხაიშის ს.ს., ვარლან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი. 1970 
წ. ოქტ. 

მჷჟირიშ ტიბ – ხევი (ზ. ვედი), საზაფხულო 
საძოვარი ჭყონასა და ობერიე-ს შორის. არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მჷჟირიშ ტიბიშ ნაკრა – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მჷჟირიშ ტიბიშ ნალჴამ – ნაეკლესიარი (ზ. 
ვედი). არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მჷჟრილ – მინერალური წყალი (ხაიში), დაკრის 
სამხ.-დასავლ. ტიბრას გაგრძელება მდ. 
ენგურისკენ, მოედინება გოგირდოვანი წყალი, 
(„სგიმ“ მარა), ხმარობენ სამკურნალოდ, 
ვანებისთვის. ირგვლივ შერეული ტყეა. მჷჟირ 
– ეწოდება ისეთ მინერალურ წყალს, 
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რომელსაც უფრო მეტად საქონელი ეტანება, 
სველი ადგილი („მჷჟრილ“ ტოპონიმია) შდრ. 
მჷჟირიშ ბოგ (ვედში). სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 
73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი. 1970 
წ. აგვისტო. 

მჷჟლ ტიბრა – ღელე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიან-
იდან მომავალი წყალი, რომელსაც მაჯვდიე-
რები სარწყავად იყენებენ. მაჯვდიერელები 
ჩვაბიანრს მუჟლრს უწოდებენ. (საერთოდ 
– მჷლახმჷჟლ). ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷჟჲშ – სათიბი (ფარი), მდ. ლექერი ჭალ-ს 
მარჯვენა კალთაზე, დალნიშ გორგთან, 
ჩრდ.-ით საძოვარ ამპოლის ჩრდ. მაღლობი 
რომაა, მზე ადრე ხვდებაო. აქდან:  მჷჟჲშ 
„მზისა“. ჩიჩო მუზას ძე წულუკიანი, 63 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷჟშ – საძოვარი (იფხი), იფხსა და ბალის ქედს 
შორის. ვაკე ადგილია, ლამჷჟ მნკი ლი. ე. ი. 
ნანსყანი, 61 წ., ლატალი. 1973. 

მჷჟრ – საძოვარი (სიდიანარი, იფხი), ს. სიდიანა-
რის ჩრდ.-აღმ., შედის ჰარეტის ტერიტორიაში, 
წყალიცაა პატარა, მზიანი ადგილია, იყოფა 
ჟიბე და ჩუბე მჷჟრ-ად. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 
წ., ლატალი. 1973. 

მჷჟრი ლიცილდ – წყარო (იფხი), მთა ჰარეტში, 
საძოვარ მჷჟრ-ში, მოედინება წყალი. კ. შ. 
გვიჩიანი, 66 წ., ლატალი. 1973. 

მჷრგოულ – ღელე (სასაში), მდ. ლშხირის 
მარცხენა შენაკადი. მთა ლაღირიდან. ღე 
„დუცი“. ლენტეხის რ. მ. ვ. ონიანი 41 წ., 1974. 

მჷრზა ბაჩრ – მონადირის სადგომი (ნაკი), კლდე 
კრმშის ძირშია, საძოვარ თავრნიშია, ქვები 
მონადირეების სადგომია. ორ მიყუდებულ 
ქვას მჷრზა (ქალდანის) ბაჩრს უწოდებენ. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მჷრზაბეგი დაბრ – საძოვარი (მესტია). მესტიის რ-
ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 წ. 

მჷრზაშა (2) – უბანი (ლახირი, იენაში), ს. ლახირის 
ჩრდ.-აღმ. ნაწილში. ჟორჟოლიანების 
საგვარეულოს სამოსახლო უბანი. მადონა 
ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., 1971 წ. სექტ. 

მჷრზაშა / /  მჷრზაშირა (მრ.). – საძმო (იენაში), ს. 
იენაშის უბან ფეჩნში, წერედიანების ერთ-
ერთი საძმო. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 

1973 

მჷრზაშა ღრ – ტყე, საძოვარი (მურშკელი), ს. 
მურშკელის ჩრდ.-აღმ., შაგურას აღმ. მშრალი 
ღარია. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷრზაჭალ (2) – საძოვარი მთა, შენაკადი 
(ჭუბერი), მდ. ჭუბრულას მარჯვენა შენაკადი. 
მოედინება მთა მჷრზაჭალდან. ხეობაში 
მოედინება და უერთდება მდ. ჭუბრულას 
ხურხწრთან (საზაფხულო საძოვარი მთა). 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული,  
ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 
წ. 

მჷრზილშ ტიბ – სათიბი (ბეჩო), გბრე ლმზჷრს 
აკრავს აღმ. მხრიდან, სათიბებია. მჷრზილ 
(საკუთარი სახელი), ტიბ „ღელე, ხევი“. ს. 
ბეჩო (ს. დოლისა და ლანხრის საზღვარზე). 
ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

მჷრზშა მურყამ – ნაკოშკარი (იენაში), ს. 
იენაშშია, უბან ფაჩუარში, ზედა მხარე 
მონგრეულია, წერედიანების საგარეულოშია. 
ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 1973. 

მჷრზშ ბაჩრ – საძოვარი (ჭუბერი), მდ. 
ჭუბრულას მარცხენა მხარეზე, მჷრზა ჭალს-ს 
მარჯვენა სანაპიროზე. ამჟამად დგას კარავი, 
საზაფხულო საძოვარი მთაა, დავაკებული 
ხეობაა, დგას 3 დიდი ქვა. მონადირეები 
სადგომსაც უწოდებენ. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 14.VII-70 წ. 

მჷრზლშა მურყამ – ნაკოშკარი (ოცხელი), ს. 
ოცხელის დასახლების სამხ.-დასავლ. ნანგ-
რევები ჩანს. ჟორჟოლიანების საგვარეულო. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მჷრილლ – ყანა (ბავარი), დასახლება ჯუდარშია, 
მანანურას მარცხენა მხარეზე. ხელედის ს.ს., ე. 
ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

მჷრშკელ (იხ. მურშკელ). 
მჷრშკელი ჯგჷრგ (2) – (იხ. ჯგჷრგ – მურშკელი). 
მჷრცხელშ – საძოვარი (ხოსრარი), ს. ღეშდერის 

აღმ., ფერმის შენობები დგას, ნენსგშ მჷრცხე-
ლშ-ის ჩრდ. სვიმონ აზნაგეთის ძე ჩხვიმიანი, 
59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
X. 
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მჷრცხშ (იხ. მორცხშ).  
მჷრძა ლრლ – სათიბები (მახაში). ლენტეხის რ., 

ჩიხარეშის ს.ს., რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
მჷრძლშა დაბრ – ყანები (ჭველფი), ს. ჭველფში. 

ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ. დ. ნ. ზურაბიანი, 
57 წ., 1978. 

მჷრძჲ ბჩ – ყანა (ტვიბლედი), ს. ტვიბლედშია, 
დიდი ქვაა, ვინმე მჷრძას სახელით. ნ. ს. 
ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

მჷრთბი – საძოვარი (ტობარი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, დავაკებაა, ნაყანარია, 
მსხალიცაა და ვაშლებიც, მის ზემოთ ტყეა, ხის 
წარმოებაც იყო. მის თავზე კლდეა, ეძახიან 
მჷრთბიშ კოჯრ-ს ს. ს. ჭერიდან ხაიშისკენ 
დაახლ. 0,5 კმ. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 
წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი. 
ხაიშის ს.ს., 1.11.70 წ. 

მჷრთბიშ თხუმე კოჯრ – კლდე (ჭერი), მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარის კლდის მაღლობი. 
მეჩხერი ტყით, წიწვნარიცაა, ფოთლოვანიც. 
მისი სიმაღლეა 1736,3. გადმოცემით:  ვინმე 
მჷრთბი ყოფილა, რომელიც მგზავრობისას ამ 
კლდის გამოქვაბულში ღამეს ათევდაო. გვარი 
არაა ცნობილი. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., 
მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

მჷრთბიშა – უბანი (ხეშკილი), ხეშკილში შემავა-
ლი ერთადერთი თემი ფილფანების 
საგვარეულოსი. ლ. მ. ფილფანი, 74 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1973. 

მჷსკლშ – საძოვარი (მესტია). მესტიის რ-ნი. 
ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მჷსმილდა ტიბ – ღელე (მესტია). მესტიის რ-ნი. 
ირინე მელიქიშვილი, 1961 წელი. 

მჷსმლდ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი. 1972, VIII  

მჷსფრეშ – ტყე, სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა კალთაზე. 
შერეული ტყით. ალექსანდრე ბიასლანის ძე 
გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მჷტანტალი ტუბა – საძოვარი (მაზაში), ს. მაზაშის 
მთა ლაბრაჴზე. ადრე დაახლ. 1 ჰა. იყო 
მოძრავი, მოქანავე. კაცი რომ შედგებოდა, 
ქანაობდა ხიდივითო. ამჟამად გამაგრებულა. 
ტუბა „გუბე, ტბა“. ს. მაზაში, ლენტეხის რ. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა. 1976. 

მჷტკლაშ – საძოვარი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის 
გაღმა.  

მჷქალშა მურყამ – კოშკი, ს. ჭოლაშშია, კარგად 
დაცულია. ქოჩქიანების საგვარეულოსი. 
მჷქალ – საკუთარი სახელი. სოფრომა საბას 
ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷქალშა მურყამ – ნაკოშკი (ჭოლაში), 
სამსართულიანი, სახურავი და ქონგურები არა 
აქვს, ს. ჭოლაშის სამხ.-დასავლ. ნაწილში. 
(მჷქალ) ქოჩქიანების საგვარეულოსი. მჷქალ – 
საკუთარი სახელი. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷქალ ჴულშ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის 
ლეჟ უბნის სამხ.-აღმ., ტყეშია. მჷქალე. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო. 

მჷქეშა – უბანი (მესტია), ნსგ უბნშია, 
ნიგურიანების საგვარეულო თემი, დგას ერთი 
კოშკი მათივე საგვარეულოსი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია. 1972. 

მჷქეშა მურყამ – კოშკი (მესტია), ნსგ უბნშია 
ნიგურიანების საგვარეულო კოშკი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტიის რ-ნი. 1972. 

მჷქლანშიშ ქუროლ – სათიბ-საძოვარი (ტვიბერი), 
ს. ტიბერის სამხ. გორა ჯიჯირისა და 
ლშდა ლრილდს შუა. ბორის ბესარიონის ძე 
ქალდანი, 43 წ., ეკინომისტი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷქლანშიშ ღრ – შურო (ტვიბერი), მჷქლანშიშ 
ქუროლიდან ხის ჩამოსაყრელი ღარი. მიხეილ 
ლემინის ძე ქალდანი, 345 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

მჷქლანშ – ტყე (ცხუმარი), ჯიჯირის გორას ჩრდ. 
(ქვემოთ), ტიბერის თავზე;  ხარობს სოჭი, 
ნაძვი, ნეკერჩხალი, არყის ხე – შერეული 
ტყით. ბორის ბესარიონის ძე ქალდანი, 43 წ., 
ეკონომისტი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷქლერ – სათიბი (ქურაში), ს. ქურშ-ის ჩრდ.-აღმ., 
მდ. დაჴშრ-ის აღმ. მჷქლერიშ გორგ-ის 
დასაწყისი. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მჷქლერიშ გორგ – გორა, ქედი (ეცერი), ს. ქურშის 
აღმ. და ჩრდ.-აღმ. ქედი ტყიანი, უფრო 
ფოთლოვანი. ქელ / /  ლასიმ. ილარიონ კოსდას 
ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
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მესტიის  
რ-ნი. 1969. X. 

მჷქოხ ლრა – სათიბი (საყდარი), ს. საყდარი, 
ნაწორის ტერიტორიაზე. მჷქოხ „თეთრი, ქვა, 
ჭალის“. ლენტეხის რ. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 
1978. 

მჷღდერ – საძოვარი მთა (ახალშენი), ს. ახალშენის 
ჩრდ.-(აღმ.). ცერცვისმაგვარი ბალახი იცისო. 
ღედერ „ცერცვი“. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

მჷყდლ – სათიბი (ღობი), ს. ღობში. 
მჷყრში ლიც – წყაროს წყალი (ლეხთაგი), 

ჰაწვალდისკენა სამანქანო გზაზე. დ. მესტია. 
მოედინება წყარო. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ლეხთაგი. 1972, VIII 

მჷყრლ – ყანა (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
დასახლების დასავლ. შიშველ ადგილასაა. ზ. 
ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 1973. 

მჷყრშ – ყანები (ზარდლაში, ღვებრა), ს. 
ზარდლაშის დასახლების ქვემო ყანები. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷყრშ / /  მჷყრშილ – ყანა, ს. ღებრას აღმ., 
ტიბის მარცხენა კალთაზე. ალექსანდრე 
მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷყრშილ (იხ. მჷყრშ). 
მჷყლ – სათიბ-სახნავი (სიდიანარი), ს. 

სიდიანარის სამხ.-აღმ., ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 
წ., ლატალი. 1973. 

მჷშიდი მურყამ – კლდეა (მულახი), წნრჷლას 
მარჯვენა კალთის კლდე, კოშკისებური 
მწვერვალი. უშგულელები ჩიჭ მურყამს 
ეძახიანო. რეღჲ კოჯ ჩუ ლი. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მჷშკდი ბაჩრ – ქვაბი (სპარდიში). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი. 1972 წ. X. 

მჷშკდილ – კლდე და ფერდობი, ს. ჟაბეშის აღმ., 
მდ. წანერჷლას მარჯვენა კალთაზე, ფერდობია 
და კლდეც, სადაც სამჭედლოს მაგვარი რამ 
ყოფილა. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მჷშკდილ – საძოვარი (მესტია), ს. ლანხრისა და 
საძოვარ ჭიბჷლდს შორის, სამანქანო გზის 
ზემოთ, ბუჩქნარია, ქვაყრილი, ნამოსახლარი 
არაა, ხოლა გიმ-ლეგრე ლი. მჷშკდილ 

„მჭედლუკა“ ?. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 
57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. სექტ. 

მჷშკდილ (2) – ტყე, ფერდობი (ჟაბეში), საძოვარი 
(ლანხვრი), ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ. მდ. ტიბერის 
მარჯვენა კალთაზე. არის სამჭედლოს 
ტიპისებური ნანგრევები. უპოვიათ ნახშირიც. 
გადმოცემით, იჭედებოდა ისრები ოსთა 
წინააღმდეგ, რომელნიც შემოდიოდნენ 
ტიბერის გადასასვლელიდან. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷშკდნი – (მჷშკდნიშ ლარა) – საძოვარი, ს. 
ცალანრის დასავლ., ტყის მასივ ჯიჰრს 
ესაზღვრება ჩრდ. მხრიდან. არის კირის 
ნამწვები ლკირიშ ნშიხ დგი ლი, შხიბრ 
ზიხ (შხიბ „შლაკი(ვით), კირის ნამწვი). მჷშკიდ 
„მჭედელი“ – მჷშკდნი ? აკაკი ნესტორის ძე 
ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმეურნე, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მჷშკიდშა მუყამ – კოშკი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის 
ჩიბრიში, კარგად შენახული კოშკია 
ნიჟარაძეებისა. „მჭედლიანთ კოშკი“. ოკტა 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მჷშრში სიკ (იხ. სიკ – იენაში).  
მჷშხილ (იხ. მჷშხლ) – სათიბი (კაერი), ს. კაერისა 

და ს. ლემსიის მთაში. ლენჯერი. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ. 1973. 

მჷშხლ – სათიბ-საძოვარი, ლემსია-კაერის 
საზაფხულო მთაშია. ღელეა, მოედინება 
პატარა წყალი. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 
28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მჷშხლ (2) – მთის საძოვარი (ნესგუნი, ლემსია). 
ლენჯერის ს.ს., (ნესგუნი ?). ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., მესტიის რ-
ნი. 1972. 

მჷჩეხ – სათიბი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ. 
ენგურის მარჯვენა კალთაზე. ირგვლივ ტყეა, 
ენგურისკენ ფლატეა. კატო მიხეილის ასული 
გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მჷჩრშ ტოლ – სათიბი (მურშკელი), ს. მურშკელის 
ჩრდ.-აღმ., დგას უძველესი მსხალი, სადაც 
იმართება საკულტო დღესასწაული სოფლის – 
ლიტბჷლი „მეწყერის ან სეტყვის, 
ავდრიანობის სალოცავი“. ნაეკლესიარი არა 
ჩანს. სუფთა ადგილია, ვაკე. მჷჩრი „მომტანი, 
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მომზიდველი უსასრულოდ“, (იჩრი „ქონებას 
როქ იჩრი“). გურამ ალექსანდრეს ძე 
ქურდიანი, 34 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷჩფა (?) შესამოწმებელია!  – საყდარი (ლეხთაგი), 
ლეხთაგშია, ჩართოლანების საგვარეულოს 
ეკლესიაა. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ-ნი. 1972. 

მჷჩხირ (იხ. მჷჩეხ). 
მჷცხი ლიცილდ – წყალო (მურშკელი), ს. 

მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. გალდ ტიბის 
მარცხენა კალთაზე, კლდიდან გამომდინარეა 
ცივზე-ცივი, ტუჩებს ხეთქავს. ლადო 
სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწ., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷცხი ლიცილდრ – წყაროს წყლები (მაჯვდიერი), 
ს. მაჯვდიერის სამხ. ტყიანი ფერდობის 
წყლები. ცივი წყლებია, სამარხილო გზაზე. 
ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
მესტიის  
რ-ნი. 1971 

მჷცხი ლიცლდრ – წყაროები (მესტია, იელი), ს. 
იელისა და სამხ.-დასავლ. საძოვარ 
ჯნგშთანაა ენგურის მარჯვენა მხარეზე. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1972, VII. 

მჷცხი ლჷცრ (2) (იხ. ვიდუნბირი ლიც) – სათიბი, 
წყაროები (ნესგუნი), ფუშყვერის მარჯვენა 
კალთაზე, მოედინება წყაროები (3 ადგილას). 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მჷცხი ლჷცრ (იხ. ვიდუნბირი ლიც).  
მჷცხი ნიცრ – წყარო და მისი მიდამო (ბოგრეში), 

ს. ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ. ჰადიშჷრას მარცხენა 
მხარეზე. წყარო და მისი მიდამოები. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო.  

მჷცხი ნიცლდ (იხ. მჷცხი ნიცრ). 
მჷცხი ნჷცრ – საძოვარი, ენგურის ხეობის 

მარცხენა კალთაზეა, მთა. ლეშნიერშია, 
წყლები მოედინება. ს. იელი. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., იფარის ს.ს.,  1972, VII. 

მჷცხი ნჷცრ (2) – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, 
იელი), ჭალჲს მარცხენა მხარეზე, მოედინება 
წყაროები. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

მჷცხი სარაგ – წყარო (ხალდე), ს. ჴალდეს სამხ.-

დასავლ. ტყეში, მდ. ჴალდე ჭალს მარცხენა 
კალთაზე. „ცივი წყარო“. ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

მჷწდი თანღ – გადასასვლელი (ზეგანი), ს. 
იფარიდან ლასილის გზით გადასასვლელი 
ქვემო სვანეთში ს. მჷწდიში. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., ს. 
ზეგანი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მჷხიშ – სათიბი (ბულეში), ს. ბულეშში, ბუჩქნარია 
შიგადაშიგ. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 
წ., 1978. 

მჷხირლ – ტყე, საძოვარი (ხალდე), მდ. ჴალდე 
ჭალს მარცხენა კალთაზე, არყნარი, გოგლნდ, 
ბგინდ, თეკრაც, ჲერხ. ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

მჷხრა – მდინარე (მუწვდი), ს. მუწვდის აღმ. 
ჩამოუდის ჯაზდანის მთიდან. ჩოლურის ს.ს., 
გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

მჷხრ ტიბ – ხევი (ტვიბი), ს. ტვიბში. ლენტეხი ს. 
რ., ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

მჷხში ღელა – ღელე (ბულეში), ს. ბულეშში. 
ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

მჷხში ცხეკ – ტყე (ბულეში), ს. ბულეშში, 
ფოთლოვანი ტყე. ჩოლურის ს.ს., ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

მჷხშლ��რ – საძოვრები (ბულეში), ს. ბულეშში, 
პატარ-პატარა საძოვრები ტყეში. ჩოლურის 
ს.ს., ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

მჷხჷლდერ – სათიბი (სვიფი), ს. ეცერის ზემოთ. 
მდ. კედრჷლასა და დაჴშრს შუა. მჷხ „ავდარი, 
წვიმიანი“ ? აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მჷხშ – საძოვარი (ფარი), ს. ფარის ჩრდ.-დასავლ., 
სახნავ საჴევის (სამხ.) დასავლ. იურა გურმაჩის 
ძე რეზესიძე, 24 წ., მოს., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷხშ – უბანი, (ფარი), ამ უბნიდან იწყება სოფლის 
სათიბები და ყანები, აქედან შემოდის საღამოს 
ნახირი. ამბობენ, სახელწოდება წარმოსდგაო 
„ლიმხედან“, რაც „გაავდრებას“ ნიშნავს. 
ეტყობა, ეს ადგილი წმიდა ადგილად იყო 
მიჩნეული და აქ გავლა გაავდრებას იწვევდა. 
მე კი სახელწოდებას ქართულ „მუხას“ 
ვუკავშირებ. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 
თსუ სტუდენტი. გიორგი ნარსავიძე, 86 წ., 
1965. 
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მჷხრ – ნაეკლესიარი, ჰეშკილშია, კედლებიღაა 
დარჩენილი. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

მჷხრ – საკულტოა, ბალზაგრზეა, ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, მის პირდაპირ, ენგურის 
მარცხენაზეა ნაეკლესიარი მჷხრ. გ. ე. 
ნანსყანი, 37 წ., ლატალი. 1973. 

მჷხრ (4) – ეკლესია (ლაშთხვერი), ნაეკლესიარი 
(ჰეშკილი), საკულტო (იფხი), სათიბი (ქაშვეთ-
ლაშთხვერი), ეჩხნ ტაფშია. დაცულია, ვაჟების 
სალოცავია. (ძეობის). ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972, 
VII. 

მჷხრ / /  მჷხრიელ – სათიბი, ჰაწვალისკენაა, 
ჭალჲს მარცხენა კალთაზე. ქაშვეთ-
ლაშთხვერი. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

მჷხრი თრჷნგზელ – ნასაყდრი (შყალერი), მთა 
მჷხერში, ს. ლაჰილის სამხ., ეკლესია კედლე-
ბიღაა დარჩენილი, სპენდიკის (ნათალი) 
ქვისაა. დგას მჷხრი ნაკში. გ. რ. გურგვლიანი, 
40 წ., ლატალი. 1973. 

მჷხრი ნაკ – სათიბი (შყალერი), ს. ლაჰილის სამხ. 
მთა მჷხრ-ში დგას საყდარი მჷხრ, ირგვლივ 
ვაკეა კარგი, ალპურ ზონაში. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი. 1973. 

მჷხრიელ (იხ. მჷხრ). 
მჷხრ ლიცილდ – წყარო (კაერი), ს. კაერისა სამხ. 

მესტია ჭალჲს მარჯვნივ. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი. 1973. 

მჷჴშირი – საძოვრები (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის 
დასახლების ზემოთ. საძოვარს ზემოთ 
შერეული ტყეა. ჴშ, (შდრ. კპ „კაპი“). არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ. 1971. 

მჷჴშირი მურყამ – ნაკოშკარი (ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანშია, ნაკოშკარია მხოლოდ, ჭეხანებისა 
ყოფილა, დასახლების სამხ.-აღმ. საძოვარ 
მჷჴშირი და ლატფთან. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მჷჯალაბშერ – უბანი (ლენტეხი), დ. ლენტეხშია 
მდ. ლასკადურას მარცხენა მხარეზე, 
დადიანის ყოფილი მომსახურე პერსონალი. 
ცხოვრობენ ბენდელიანები. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

მჷჰ – სათიბი, მდ. სოლედჷრას ორივე კალთაზე, 
ყანა ნალარ-ის ჩრდ.-აღმ. ღელეა და ორივე 
მხარეზე სოლედჷრასი სათიბი. მჷჰ „ტბა“ (ბზ.). 

ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ოქტ. 

მჷჰ – ყანა, ს. მაგარდელში, ყანა ჴალშ-ს ქვემოთ, 
სადაც გაზაფხულობით იტბორება, გუბდებაო. 
მჷჰ „ტბა“ (?). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷჰ (4) – ტბა (დავბერი, მურშკელი), სათიბი 
(ჰებუდი), ყანა (მაგარდელი), ს. დავბერის 
სამხ., ენგურის მარცხენა კალთაზე, მუშრ 
ტბშია. დგას ≈ 200 კვ.მ. ტბა. გაუმდინარი 
დიდი ტბაა. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამსახურე, ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო. 

მჷჰ / /  ჴსგრი მჷჰ – ტბა, ს. მურშკელის ჩრდ.-
დასავლ. ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ. გალდა 
ტიბის მარცხენა მხარეზე. მოზრდილი ტბაა, 
ჭაობიანი მიდამოთი. ვაკე ადგილია, რობშალ 
ლი, რომელშიც ჩანს მოლურჯო ფერის ბალახი 
აქა-იქ-ალაგ-ალაგ, ტბაშიც და მინდორზეც. 
ჴსგ „ალაგ-ალაგის მნიშვნელობით“ (?). ისლამ 
გოჯის ძე გულბანი, 13 წ., მოსწ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷჰერ – საძოვარი (ფარი), დასახლ. კცხ-ის ჩრდ.-
დასავლ. საძოვარ გოგჷნდრის სამხ. ადრე 
სათიბიც ყოფილა, ღობე-ყორეს (ჴილშ) 
ნაკვალევია, პატარა დავაკებაცაა, სადაც 
ხდებოდა ხორბლის ლეწვა. ლა-მჷჰერი 1. 
სალეწი ადგილი, კალო (2. ლეწვის დროს 
უწოდებენ მჷჰერობ-ს. მჷჰი „მწიფე“), დასახლ. 
კცხ.,  დანიელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ., 
გეოგრაფიის მასწ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. X. 

მჷჰერ – საძოვარი, ს. ფარშია, ვაკე ადგილი. 
საძოვარ სიკშ დაბის ჩრდ. ადრე სათიბიც 
ყოფილა, მოედინება შუაში წყარო (სარგ 
ანღრი). იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷჰილდ – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქიშვ.). 
მესტიის რ-ნი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 
წელი. 

მჷჰლალში თრინგზელ – ნაეკლესიარი 
(ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, დასავლ. ნაწილში. 
არის ნაეკლესიარი ადგილი, საძირკველი არის 
ამჟამადაც. რიდა ბესის ასული ფირცხელანი, 
55 წ., დიასახლისი, მესტიის რ. 1972, IX. 

მჷჰლედრ – ყანები (იფხი), ს. იფხის სახნავები, 
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პატარ-პატარა ჭაობებია გაზაფხულობით.  
ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი. 1973. 

მჷჰლიერ – ტყე (ბეჩო), კლდე შდუგრას ქვემოთ, 
ვაკე ადგილია, ნაძვნარი, ფიჭვნარი ადგილია, 
დგას პატარა ტბაც. ტბის მიხედვით (?). 
რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ.,  
ს. ტიბრეში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტ. 

მჷჰლიშ ლიც – წყარო (ლაბსყალდი), საძოვარ 
მჷჰლშში მოედინება, ღელე ქაჯრ 
ტიბილდის ზემო ნაწილი. „მჷჰლის წყალი“. 
შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. 
ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

მჷჰლშ – საძოვარი (ლაბსყალდი), ს. ლაბსყალდის 
სამხ., წიწვნარ მჷშხერშს ქვემოთ. საძოვარია, 
ირგვლივ ტყე აკრავს (წიფელა, წიწვიანი), შიგ 
საძოვარში ორ ადგილას წყარო მოედინება. 
შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ., 
ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ.  

მჷჰლდ – ყანები, დასახლების სამხ.-დასავლ. 
მოვაკოა. ს. ლაშთხვერი. ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 
1972, VIII 

მჷჰლდ (2) – ყანები (ლემსია, ლაშთხვერი), ს. 
ლემსიაშია, სამანქანო გზის ქვემოთ. დამრეცი, 
მზიანი ადგილი. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მჷჰმჷყ – სათიბი, უღვირის ქედის დასავლ. 
გაგრძელება, სათიბ ზურულდში, დგას ტბა. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მჷჰმჷყ (2) – ტბა (ჰადიში), სათიბი (მულახი), ს. 
ჰადიშის სამხ.-აღმ., ჰადიშჷრას მარცხენა 
მხარეზე. ტბა ≈ 400 კვ. მ. ღრმაა. გულადი 
სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მჷჰმჷყი ლრე (იხ. მჷჰმჷყ). 
მჷჰრილ – სათიბ-საძოვარი (უშგული), ს. უშგუ-

ლის აღმ., მდ. ქვიშირის მარჯვენა კალთაზე, 
ვაკე ადგილია, სადაც გუბდება წყალი ხშირ 
ადგილებშია გუბეები. პავლე ბითეს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მჷჰჷლდ – საძოვარი (მესტია), ლექ ლახშია, 
საძოვარ ირღულდთან. ზამირა დათიკოს 

ასული მარგიანი, 18 წ., კოლმეურნე, დ. 
მესტია. 1972 წ. VIII. 

მჷჰჷლდ – ტბა (ყორულდაში), ს. ყორულდაშის 
ჩრდილოეთით. 

მჷჰჷლდ გალჲ – საძოვარი (ზეგანი), ს. ზეგანის 
სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა 
კალთაზე. მჷჰ ლჷგ, ხოშა ტობ ლი, ჟიქნჩუ 
ლაჟაჰ ხარ. გალჲ „ფერდობი, დაქანებუ-
ლი“. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მჷჰჷლდ ლრე/ ა – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
აღმ., მდ. წანრჷლას მარცხენა კალთაზე, სათიბ 
ნაგიშის აღმ. დგას ტბა, ჭაობიანია. ჯეირან 
ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷჰჷლდრ – საძოვარი მთა (ტვიბერი), გადასასვ-
ლელ ჩიშდის სამხ. ლჰლამდე, წყაროებიცაა, 
ჭიბ ხარ „ჭაობი აქვსო“. ელვა იცისო ძალიან 
ძლიერი – ეთხმლს ჩუ ბიჭკე. მჷჰ 
„ჭაობიანი ადგილი – ტბები“ ? (ბზ. მჷჰ „ტბა“). 
გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მჷჰჷლშ ნენჩა – ტყე (ლახამულა), ჟიბე და ჩუბე 
მჷჰჷლ-ს ქვემო კალთის დასავლ. ენგურის 
მარცხენა მხარეზე. ლაჩარხშ ტიბის ზემოთ. 
წიწვნარი და შერეული ტყეა. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
ნოემბ. 

მჷჰჷლშ ტობ – ტბა (ლახამულა), ენგურის მარ-
ცხენა კალთაზე. მჷჰჷლშ ნენჩას დასაწყისში, 
პატარა ტბაა ტერასაზე, ირგვლივ ფოთლოვანი 
ტყეა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მჷჰჷნდერ – საძოვარ-სათიბი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბია-
ნის სამხ.-აღმ., მთის საძოვარ-სათიბი და ტყე – 
არყნარი. სათიბ აშხნის ზემოთ. სათიბ 
ჰუბრლ ნამწინქა. მოედინება წყლები, ვაკე 
ადგილი. დგას მოზრდილი ტბა, მჷჰ ლჷგ, 
ჴანრ ძლივს გადიან, ტყეშია. სემლარ დავი-
თის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷჰჷყირ (იხ. მჷჰმჷყ). 
მჷჰრ – საბალახო, მდ. ქვიშირის მარჯვნივ ფერმის 

ქვემოთ, დროებითი (სეზონური) გუბეა. 
„გუბიანი“. ს. უშგული. ილია ერმალოს ძე 
ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
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მესტიის რ-ნი.1971 წ. ივლისი. 
მჷჰრ – სათიბი, ფუშყვერის მარცხნივ. დგას 

პატარა გუბე. (პატარა გუბეები – მჷჰჷლდრ – 
იცის). ს. ნესგუნი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

მჷჰრ – სათიბი-ტყე, მდ. ჴალდე ჭალს მარცხენა 
კალთაზე, ს. ჴალდედან ≈ 4,5 კმ. არყნარი 
ტყითა და 2 ტბით. ტბები ღრმაა, საქონელი 
ხშირად იხრჩობაო. მჷჰ „ტბა“. ზურაბ აბრამის 
ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი. 

მჷჰრ – ტბა, საძოვარი, მთა ჰარეტში, ტბა დაახლ. 
40 X 30 კვ. მ. იყოფა ჟიბე და ჩუბე მჷჰრ.  
ს. იფხი. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი. 1973. 

მჷჰრ (5) – საძოვარი მთა (ზ. წირმინდი), სათიბი 
(ნესგუნი, ხალდე), საძოვარი (იფხი, უშგული), 
ს. ჟიბე წირმინდის ჩრდ. საზაფხულო 
საძოვარი მთა ზემოთ ალპური და სუბნივალ-
ურია, ქვემო კალთა ტყით დაფარული. კარგი 
მზიანია, თოვლიც ადრე დნება. მისი ყველაზე 
მაღალი წერტილი 2404,6 მ. ზღვის დონიდან 
(! :  100000). კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 
35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ნოემბ. 

მჷჰშ – სათიბი, ნასახლარ სგობულშია. ჭაობიანია. 
ცხენიც კი ეფლობაო. ლატალის ს.ს., მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში. 1973. 

მჷჰშ – სათიბი, ს. ღეშდერის ჩრდ., სათიბ მალთ-

ნის ჩრდ. ზემო მხარე ტყიანია და მოვაკო, 
სადაც ჭაობიანიცაა. მჷჰ „ტბა“ (?). ლევარსან 
ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მჷჰშ – საძოვარი, ენგურის ხეობის მარცხენა 
კალთაზეა. საზაფხულო საძოვარი მთაა. 
საზაფხულო საძოვარი მთაა. ჩავარდნილი 
ადგილია, ტბები არაა. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII. 

მჷჰშ – საძოვრები, ს. ჟამუშის დასახლ. სამხ., მდ. 
მულხურას მარჯვენა მხარეზე. დგას პატარა 
ტბა – ჰილლთფრ, მოედინება ლაკჷლ-
მახარის წყალი, ჰყავს კალმახი. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷჰშ – ყანა, ს. კიჩხჷლდშ აკრავს აღმ. (ხოჩა 
ლჰელი დაბ ლი ი ეჟღა). მჷჰი „მწიფე“. (შდრ. 
ბზ. მჷჰ „ტბა“). სამსონ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მჷჰშ (7) – საძოვარი-სათიბები (ლატალი, იელი, 
ბაგვდანარი, ჟამუში, ღეშდერი), ყანა 
(კიჩხულდაში), ლაჰლა ჭალაჲს მარცხენა 
კალთაზე დგას, ტბა პატარაა. ს. მაცხვარიში-
შყალერ-კვანჭიანარი. გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., 
მაცხვარიში, ლატალი. 1973. 

მჷჰშ ტობ – ტბა (ცალერი), ს. ცალერის ჩრდ.-
დასავლ., ეკლესია ფუსდ მჷჰშის მინდორში. 
ტბა ≈ 20 X 30 მ. ამჟამად პატარაა, ადრე დიდი 
იყოო. (ჩდლარან, ადჷლდჷნე გიმ, ჩუ ქეხნი). 
მჷჰ (ბზ.) „ტბა“. ვლადიმერ ქერექის ძე 
გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მჷჰრ – სათიბები, ს. წვირმის ჩრდ., ტბა დგას 
პატარა. არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო. 

მჷჰრ – სათიბი, ს. ზეგანის ლეჟ უბნის სამხ.-აღმ., 
ჭაობიანი, პატარა მჷჰ დგას. გუნტერ ილამაზის 
ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მჷჰრ – სათიბი, ს. ჩვაბიანის დასახლების დასავლ. 
სათიბ ნალგუჰრის ქვემოთ, ჭაობიანი 
ადგილიცაა, მოედინება სასმელი წყალიც. ს. 
ჩვაბიანი. არჩილ კოსდას ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მჷჰრ – ტბა, ს. ბოგრეშის აღმ., ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე, დგას პატარა ტბა. სოლომონ ივანეს 
ძე გულბანი, 62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის 
რ-ნი, იფარის ს.ს., 1971 წ. აგვისტო. 

მჷჰრ – ტბა, სათიბი, ს. ლეშუკვის ჩრდ. დგას ტბა 
და არის ირგვლივ საძოვრები. ს. ლეშუკვი. 
შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი. 1973. 

მჷჰრ (6) – საძოვარი (ჟაბეში), სათიბი (ზეგანი, 
წვირმი, ლეშუკვი, ჩვაბიანი), გუბე (ბოგრეში), 
ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. წანრჷლას მარცხენა 
კალთაზე, სათიბ მჷჰლდა ლრეს აღმ. პატარ-
პატარა გუბეები იცის, ლეჭბარაა – ტბაც 
დგება ერთ ადგილას. ივანე ბედის ძე კახიანი, 
83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. სექტ. 

მჷჰრ – სათიბ-საძოვარი (მაცხვარიში), ლჰლა 
ჭალჲს მარჯვნივ. ირგვლივ ტყეა, დგას 
საყდარი ჲელ, ჭაობიანი ადგილია. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., 1973. 

მბეშ – საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის ქვემოთ, 
მულხურას მარჯვენა კალთაზე, დგას კოლმ. 
ფერმის ნაგებობანი. აღმ. მხრიდან ჩამოუდის 
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მდ. ტიბერჷლა. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ.  

მბეშხენ – ყანა (ჭველიერი), მდ. ლაშხურ-ის 
მარჯვენა მხარეზე. მაბე მუკბანიანის სახელის 
მიხედვით. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974 

მბიშხნ – სათიბი (მაჯვდიერი), ს. მაჯვდიერის 
დასახლების სამხ.-დასავლ. მდ. მულხურას 
მარცხენა კალთის ვაკე ადგილი, ტყისპირა. 
ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
პენს., ს. ნაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მბშხენ – ყანები (მებეცი), ს. მებეცში.  
მთან – ტყე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ. 

შერეული ტყეა, უფრო წიწვნარი. არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. სექტ. 

მთნიერ (იხ. მთან – ჩვაბიანი).  
მლდშ – ღელე (სოლი), ს. სოლის ჩრდ.-დასავლ. 

მოედინება წყალი, ტყიანია. რ. ა. ხაფთანი, 52 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ.  1972, IX. 

მლშირ (იხ. მლშ – არცხელი). 
მლშ – საძოვრები (ჟამუში), ს. ჟამუშის 

დასახლების დასავლ. შიშველი ველია, აქა-იქ 
პატარა ბუჩქნარია (ტნრ). მელიებს ახლაც 
შეხვდებიო. მლ „მელა“. ვლადიმერ გიორგის 
ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მმ – სოფელი (ჩოლური), მდ. ლშხურის მარჯვენა 
მხარეზე. ცხოვრობენ:  ჯამბურიძეები, 
ბაბლუანები, მარგველიანები, გაზდელიანი, 
დადუანი, ზურაბიანები, ონიანი (2 მოსახლე). 
ყიფიანი (1 ოჯახი). ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის 
რ. ბესარიონ გიორგის ძე ბაბლუანი, 73 წ., 
პენს., 1978 

მმდედილ – საბალახო (ხელედი), ხელედშია, 
ლაშხირის მარცხნივ. უწინ სახნავი ყოფილა, 
ამჟამად გატყიურებულია. ლენტეხის რ. ს. 
ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახრუე.  1976 

მრგიშ– სოფელი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის ს. 
ღობშურის მარცხენა მხარეზე. ცხოვრობენ:  
ჯამბურიძეები. ლენტეხის რ. დურმიშხან 
ასლანის ძე ბაკურაძე, 45 წ., 1979 

მრჩხჷლდშ – საძოვარი (ლელბაგი), ს. ლელბაგის 
ჩრდ., ტყე გჷგბრშია. წყლიანია, სასმელიცაა 
და ჭაობიანიც. ჟორა დ-ძე აბდელანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973 

მბე ფელტ – საძოვარი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, საძოვარ ჩუბე ჩეს აკრავს 
დასავლ. მხრიდან. ფერდობია, უწინ – სახნავ-
სათიბი ყოფილაო. მბე (საკუთარი სახელი). 
(შდრ. მბეშერ! ). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ., kol m., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მბი რობ – ქედი (კიჩხულდაში), ს, კიჩხჷლდშის 
და საცხ. თოთელშ-ის გამყოფი. ს. კიჩხჷლ-
დშის სამხ.-აღმ. შერეული ტყის მასივი. 
სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მბილაშა მურყამ – კოშკი (ლაღამი), ს. ლაღამშია, 
მთელია, ფალიანების საგვარეულოა. გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ. 
1972,VIII.  

მბილ ლრა – სათიბი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ. მთა შიხულდშშია, მბილ გიგდე-
ლიანის ყოფილა. რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ. 1972, IX. 

მბცირ ნაკრ – ყანები (კვანჭიანარი), ს. 
კვანჭიანარშია, კარგი ყანებიაო, ამიტომ 
ძველად მბცირ ნაკრს ეძახდნენო (ლჷმბეც 
„შეძლებელი“). იყოფა ჩუბე და ჟიბე ნაკრ-ად. 
შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი. 1973 

მბცირი ჩუბე ნაკრ (იხ. ჩუბე ნაკრ – 
კვანჭიანარი).  

მბჷშერ – საცხოვრისი (წირმინდი), მდ. ხაიშურას 
მარჯვენა კალთაზე, საცხოვრისი ნანყბულის-
კენა ასახვევ გზაზე. აქვსენტი ბაკას ძე ჭკადუას 
საცხოვრებელი. მბჷ და ბაკა ჭკადუები. 
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბერი. 

მგდერ – საძოვარი (ფარი), მდ. ლექერი ჭალს 
მარჯვენა კალთაზე, ღელე კრქიშ ღრის 
მარცხნივ მის ზემოთ წიწვნარი, ხოლო ქვემოთ 
ფოთლოვანი ტყე ესაზღვრება. მათ შორის 
დიდი მინდორია და დგას კარავი. იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., ს. ფარი, მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ოქტ.  

მზჷრ – კლდე (ცალდაში), ტიბერჷლას მარჯვენა 
კალთის კლდე, მთა ლელშხას აკრავს. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მლ დუცხ – საბალახო (ფაყი), ს. ხარაშშია, 
იყოფა:  ჟიბე მლ დუცხ და ჩუბე მლ 
დუცხ. ტყეშია შერეულით. პანტა მსხლებიც 
ჩანს. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974 

მლდინ გბრელ (იხ. გულ გბრელ). 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  362 

მლდინი (იხ. თრჷნგზელ – ლახირია). 
მლდინი მურყამ – კოშკი (ჩვაბიანი), ს. 

ჩვაბიანშია, კარგადაა დაცული კედლები, 
სახურავი და ქონგურები არა აქვს. ეკლესია 
თრინგზელის გვერდითაა და მისი სახელო-
ბისაც. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მლდინი ცხეკ – ტყე (ლახირი), ს. ლახირის ჩრდ. 
ლეგგიბ, ეკლესია მლდინის ქვემოთ. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მლქორშ – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., 
სგებნე თეთნჷლდის დასავლეთის კალთის 
ძირთან, სათიბ გიმიშის ქვემოთ. გარშემო 
სათიბის ტყეა. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

მმურზაშერ ღრ – ღელე (ქვ. ვედი), ჩაბე ვედშია, 
ვედრჷლას მარცხენა კალთაზე, გურას 
დასავლ. ხის ჩამოსაყრელი შურო 
მმურზაშერა ნმგემ (ჭკადუები). სამსონ 
როზანის ძე ჭკადუა, 74 წ.,  პენს., მესტიის რ-
ნი. 1970 წ. ოქტ. 

მნიჲ ღრ – წყარო (რცხმელური), რცხმელურშია, 
ლაშხირის მარცხნივ მეშველიანი მანის წყარო, 
ღარივითაა რელიეფურად. ლნტხ. რ. ე. ა. 
ტვილდიანი, 1976 

მნინრ – ყანები (ჰადიში), ს. ჰადიშის აღმ. გზის 
ზემოთ. ვინმე მნის ყოფილი ყანები. „მანიანის 
მოცემული, მოყიდული“. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მნუშა მურყამ – ნაკოშკი (ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშშია, საშუალოდ შენახული. მნუშა 
გულბანის საგვრეულოსი. კატო მიხეილის 
ასული გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მნჩხფჷლ – ჩანჩქერი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, სათიბ ცჲლის ზემოთ, 
მანჩხაფიშ ტიბრა მოდის შუა საძოვარზე. 
წყალვარდნა აქვს ჲორი მურყამშ ნგემთეჟი. 
კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მჲდან – საძოვრები (ჭველიერი), ზედა ჭველიერ-
შია, გაშლილი ადგილი. მჲდან „მოედანი, 
ვაკე“. ს. ჭველიერი, ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976 

მჲდანი ტბ – ტბა (ზ. ჭველიერი), ზედა 

ჭველიერის მთაში, მჲდანში. ს. ჭველიერი, 
ჩოლურის ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976 

მჲდანრ – უბანი (დაბა ლენტეხი), ლენტეხის 
ქვემო მხარეში. მდ. ლასკადურას მარჯვენა 
მხარეზე, უწინ ასროსიანი (ვინმე) ცხოვრობ-
დაო, მხოლოდ. ამჟამად მთელი დასახლებაა. 
ერმინე გრამიტონის ძე ლიპარტელიანი, 62 წ., 
მოსამსახ., დაბა ლენტეხი.  1974. 

მჲდნ – საძოვარი (ჭველიერი), ს. ჭველიერის 
საზაფხულო მთაში. მინდორია დიდი. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974 

მრ – უბანი (ლექვსირი), ს. ლექვსურაშია, ადრე 
ყანები იყო. დასახლება ახალია. პატაშერლ – 
მეშველიანების საგვარეულო თემი. კ. ე. 
ფურელიანი, 34 წ., 1974 

მრგინშა – უბანი (ლახირი), ს. ლახირის სამხ.-
დასავლ. მარგიანების საგვარეულოს სამოსახ-
ლო უბანი. მადონა ადიგოს ასული 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., 1971 წ. სექტ. 

მრგინშა მურყამ – კოშკი, ს. ლახირის ცენტრში. 
მარგიანების საგვარეულოსი. მადონა ადიგოს 
ასული იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მრგინშა მურყამ – კოშკი, ს. ჩვაბიანშია, კარგად 
შემონახული, მარგიანელების საგვარეულოსი. 
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მრგინშა მურყამ (3) – კოშკი (ლახირი, 
ჩვაბიანი), ს. ლახირშია, მარგიანების საგვა-
რეულოსი. დავით მარგიანისაა ამჟამად. მადო-
ნა ადიგოს ასული იოსელიანი, 29 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მრიამიშ ლაქჷრთი – ნაბოსტნარი (ზ. ვედი), 
მართშ ლაქჷრთი. მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 
59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969. 

მრიამიშ ფოყ – სათიბი (ეცერი), ს. ეცერის ჩრდ.-
აღმ., მდ. დაჴშრის აღმ. ლეჴე ცხეკსა და 
სოფლის დასახლებას შორის. „მარიამის 
მხარე“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

მრიამშა მურყამ – ნაკოშკარი (ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშში იყო, ამჟამად სახლი დგას კორძაი-
ებისა. მარიამ კორძაიას საგვარეულოსი. კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მრმიშნი – სახნავ-სათესი (ბაგვდანარი), ს. 
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ბაგვდანარში, ჭალად-ის ქვემოთ. გადის ჭა-
ლად-სა და მრმიშნი-ს შორის სასოფლო გზა. 
ცხოვრობს ჟორა კვანჭიანიო. ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ. 1969 წ. სქეტ.  

მრნშ – ქვიანა (იენაში), ს. იენაშის სამხ. ნაწილი. 
ქვა-ღორღიანია. ილიკო გრიგოლის ძე 
ფარჯიანი, 49 წ., მეტყევე, ლატალის ს.ს., 1973 

მრნლ დბ – სათიბი (მესტია, ჟამუში), ს. 
ჟამუშის დასახლების აღმ. მხარეში, მდ. 
ჴრშის მარჯვენა კალთაზე. სამანქანო გზის 
ქვემოთ. იყო ყანა. გვარი უცნობია. გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მრხილაჲნი – ყანები (კაერი), ს. კაერის დასავლ. 
ჩრდ.-დასავლ. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 
1973 

მრხილნი – სათიბი (ბაგვდანარი), ს. ჟიბე გულში, 
წმ. გბრელ-ს ესაზღვრება აღმ. მხრიდან;  აქა-
იქ ხარობს პანტა მსხალი, სათიბი დამრეცი 
რელიეფით. ეკუთვნის გოშთელანებს. მრხილ 
„მარხილი“ – ალბათ:  „სამარხილე“ (?). ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტ. 

მრხ ტიბ – სათიბები (ჟამუში), ს. ჟამუშის სამხ.-
აღმ., ჰადიშჷრას მარჯვენა კალთის ღელეს 
სათიბები. მოზრდილი ღელეა, ჰადიშჷრას 
მარჯვენა შენაკადი. უღვირის ქედის სამხ.-აღმ. 
ფერდობი. ვინმე მარეხისა. გიორგი გაბრიელის 
ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ.  

მფქრნ – სათიბი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის ჩრდ.-აღმ. 
მდ. ენგურის მარჯვენა კალთაზე. ფერდობი. 
ციცაბო კალთაა. (წფხ ჩუ ლი). სოსო 
სემლარის ძე ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. სკოლა-

დამთავრებული, ს. უშგული, მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. ივლისი. 

მქიშ ტიბ – ხევი (სკორმეთი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა პატარა შენაკადი, რომლის კალთები 
წიწვნარი ტყითაა დაბურული. დასახლება 
ნაკსა და ნშიხს შორისაა, მოედინება რომშ 
ჴარჴსა და ლაღრალშ თხიმს შორის. 
მოზრდილი წყალია. მქი კვნჭიანის სახელი 
დარქმევია 1924 წელს, როცა მეგრელები ტყის 
სამუშაოდ ყოფილან. კაბუ ალექსის ძე 
კვანჭიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

მშინშ შუკ – გზა (ქვ. ვედი), ქვედა ვედიდან 
ადიოდა გზა სამანქანო მთა ბურღვდერამდე. 
უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

მცბირ ჟიბე ნაკრ (იხ. ჟიბე ნაკრ – კვანჭიანარი). 
მცგიშ ნაკრა – საძოვარი მთა (ჭუბერი). ნინა 

მახათას ასული ცინდელიანი  55 წ., კოლმ.,  
ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. 
ოქტ. 

მცგირ (იხ. მცგირე დგი). 
მცგირე ზენრ – სათიბები (სგურიში), ს. ჟბე 

სგურიშშია, დასაწყისი სოფლისა, სოფელში 
მიმავალი სამანქანო გზის ქვემოთ, მდ. ჭუბრუ-
ლასკენ. ვაკე ადგილია. მცგი ნარსავიძის 
კუთვნილი მიწები. (ცოცხალი არაა). თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 11.9.1970 წ. 

მცგირე ლექერილ – წისქვილი (სგურიში), ს. 
ჟბე სგურიშშია, დასაწყისში. მდ. ხარამის 
შესართავთან მაცგიაანთ (ნარსავიძის) 
წისქვილი. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 11.9.1970 წ. 

მცგირე დგი – უბანი (სგურიში), ს. ნენსგშ 
სგურიშშია, სამანქანო გზის ორივე მხარეზე, 
ვაკე ადგილია მცგი ნარსავიძის კუთვნილი 
მამული. (ცოცხალი არაა). თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 11.9.1970 წ. 

მცი ნაკრა – მთა (სგურიში), თენგიზიშ ნაკრაის 
ჩრდ.-დასავლ. ვინმე მცის კარვები ყოფილა. 
ამჟამად მეგრელების კარვებიაო. თენგიზიშ 
ნაკრასა და მცი ნაკრას ჰყოფს ლახმ ლიც. 
მცი ნაკრა ჰქვია რტიანთექა (საზაფხულო 
საძოვარი მთა). ვინმე მცის ნაკარვები. ესტატე 
ილიას ძე ჯაჭვლიანი, 42 წ., კოლმ., სგურიში, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 11. 9.1970 წ. 

მცხკარ – სახნავი (ჭიხულდი), ს. ჭიხულდში, 8 
წლიანი სკოლისა და ს. ახალშენს შუა, 
მაზერისკენა გზის მარჯვნივ, სამხ.-იდან 
ესაზღვრება ფერმის ნაგებობები. აკაკი ივანეს 
ძე კვიციანი, 34 წ., კოლმეურნე, ს. ბაგვდანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969. 

მჭყიბარა – ტყე (ქვ. ვედი), მდ. ედრჷლას 
მარჯვენა კალთაზე, ნერღდს აღმ. პატარ-
პატარა დავაკებებია ფერდობზე, სადაც 
გუბდება წყლები. (მჭყიბ დგი ლი მასრდ 
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ჩუქაჲსგა). ხაიშის ს.ს., ვარლან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი. 
1970 წ. ოქტ. 

მხე მოლ – სათიბ-სახნავი (წიფლაკაკია), ს. 
წიფლაკაკიაში. ლენტეხის რ. მ. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 42 წ., 1976 

მხჷლდშ – საძოვარი (მაცხვარიში), ლჰლა 
ჭალაჲს მარჯვენა მხარეზე. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., 1973 

მბში ბოგ – ხიდი (ჟაბეში), სამარხილე ხიდი მდ. 
მულხურაზე, სოფლის ჩრდ.-ით, ფერმისკენ. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მბშიერ – უბანი (სპარდიში), მესტია ჭალჲს 
მარცხენა მხარე, დაწყებული ლანჩვალის 
ხიდიდან მთლიანად აეროპორტის 
მიდამოების ჩათვლით. ავთანდილ ანდრიას ძე 
რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. სპარდიში, 
მესტიის რ. 1972 წ. 

მბშხნჷლრ – სათიბ-საძოვრები (ხალდე), მდ. 
ჴალდე ჭალს მარცხენა კალთა, ვაკე ადგილია, 
ადრე სახნავი იყო. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 
68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მბშხნ – საძოვარი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. ლასილის მარცხენა კალთაზე. 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მბშხნ – საძოვარი, ტყე (სიდიანარი), ს. 
სიდიანარის აღმ., ტიბის მარცხენა კალთაზე, 
იყოფა:  ჟიბე და ჩუბე მბშხნ-ად. ვალო ა-ძე, 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი. 1973 

მბშხნი ბოგ – ხიდი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. ხიდი მდ. ლასილზე მბშხნი 
ფერმლ-ისკენ. ალექსანდრე ბიასლანის ძე 
გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მბშხნი სიკ – ქედი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. ტყიანი ქედი მდ. ლასილის მარცხენა 
კალთაზე. ალექსანდრე ბიასლანის ძე 
გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მბშხა – ყანები (იენაში), ს. იენაშში, დასახლება 
ლეშგრნის თავზე. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 
წ., ლატალი, 1973 

მლდ – სათიბი (იელი), ჩუბე უბანშია, მაცხრის 
ეკლესიის ქვემოთ. ს. იელი (იფარის ს.ს.,), რ. ვ. 

ხვიბლიანი, 38 წ., მესტიის რ. VII -72 წ. 
მრშდშ – ყანა (ზარდლაში), ს. ზარდლაშის 

დასახლების ჩრდ.-დასავლ. ზემო ყანები. 
შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67  წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მნშ – სათიბი (იელი), ენგურის მარცხენა 
კალთაზე, საბალახო ნტყლურს აძევს, 
გვარი უცნობია. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 
წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972, VII 

მლდაშ – საძოვარი (ტვიბი), ტვიბშია. ლენტეხის რ. 
ჩოლურის ს.ს., ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978 

მლრ – სათიბი, ს. მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. 
სათიბებს გლდრსა და ჩარგმშის სამხ. 
შიშველი. ისლამ გოჯის ძე გულბანი, 13 წ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მლშ – საძოვარი (იელი), ს. იელიში, მესტიისკენა 
გზაზეა, ჩუბე უბნისკენ. ნაბჯი ნაკს ქვემოთ. რ. 
ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1972, VII. 

მრელ (იხ. მრელ თხიმ – მურყმელი). 
მრელ თხიმ – ყანა (მურყმელი), ს. მურყმელის 

აღმოსავლეთით. მოვაკო ადგილია. ყანის 
ქვემოთ გუბე წყალია – მორელ – საქონლის 
სასმელია 1 X 1,5 კვმ. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურემ მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. 

მრლი ბოგ – ხიდი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილზე ხიდი. მოედინება 
მჟავე წყალი. მრელ „მჟავე წყალივითაა, 
საქონელი ეტანება“. ალექსანდრე ბიასლანის 
ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მრლი ღრ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ. მდ. ლასილის მარცხენა კალთაზე, 
ძირში მრელ ანღრი (მჟავე წყლის მაგვარი). 
ალექსანდრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მრლ – სათიბი (ხალდე), მდ. ჴალდე ჭალს 
მარცხენა კალთაზე, ვაკე ადგილია, ჭაობიანი 
ადგილი არაა. ალბათ სოფლის სადავო იყო და 
ლამრალ იყოო. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 
68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
ივლისი. 

მშდშ – ყანები (ღვებრა), ს. ღებრას სამხ.-აღმ., 
ტიბის მარცხენა მხარეზე. ფერდობია. ალექ-
სანდრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 
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მშთშირ (იხ. მშდშ). 
მბრი ლჷცრ – წყლები (ნაკიფარი), ყანა-სათიბებ 

მუბრში მოედინება პატარ-პატარა წყლები. ს. 
იფარის დასავლ. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 
წ., ს. ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

მბრ – ყანა-სათიბები, ს. იფარის სამხ.-დასავლ. 
ვაკე და დამრეცი. წყალიც მოედინება. მეჰად 
ლიც ხგხ. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
აგვისტო. 

მშგილ ქაშან – კლდე (მულახი), ტიბერის 
ხეობის მარცხენა კალთაზე, ტიბერისა და 
წანერის შუაში. კლდეზეა გასასვლელი ბი-
ლიკი სანადიროდ წამსვლელთათვის. მშგ-

ილ „უშგულელი“. პავლე ბითეს ძე ზურე-
ბიანი, 83 წ., პენს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მწ – მწვერვალი (დურაში), ს. ჩოლურის ჩრდ.-
დასავლ. შდრ. ს. მუწდი. ლენტეხის რ. ს. 
დურაში. კ. ბენდელიანი, 1978. 

მშკდნი (2) – სათიბი (ცალერი), საძოვარი 
(ეცერი), ს. ცალერის დასავლ., სათიბ 
წჷრნირის ჩრდ.-დასავლ. ნასახლარ 
ლშხრშის აღმ. მჷშკდიანრ ცხოვრობდნენო. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

მშხერშ – წიწვნარი (ლაფსყალდი), საძოვარ 
ლჭმალდშსა და მთა როკოს შუა, ს. 
ლაფსყალდის სამხ. წიწვნარიცაა, შავმიწიანიც 
(მეშხე ერ ხოზ). სახელწოდებაც, ალბათ, 
ფერისგან გამომდინარეობს. ძირი უნდა იყოს -
შეხ-, მე- – -ერ-შ მაწარმოებელი. შიო თავას ძე 

გუგუსიანი, 41 წ., კოლმეურნეობის ბრიგადი-
რი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

მცხი ლიცილდარ – წყარო (მაჯვდიერი), ს. 
მაჯვდიერის სამხ. ტყიანი ფერდობის წყლები. 
ცივი წყლებია, სამარხილო გზაზე. ნიკოლოზ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

მწდი – სოფელი, (ჩოლური). ჩოლურის ს.ს., 
ლაშხურის მარჯვ. კალთაზე, ფერდობზე 
შეფენილი. ცხოვრობენ ხაბულიანები, კვასდი-
ანები, ფირცხალავა (1. ოჯახი). გოგია დავითის 
ძე ხაბულიანი, 36., მეურნეობის წევრი, 1978 

მჰლალშ – საძოვრები (ლახუშდი). ს. ლახუშდის 
დასავლ. ნაწილი, არის ნაეკლესიარი – 
თრინგზელ. დგება წყალი გუბედ – მჰ 1,5 
სიმაღლისა, ჩავარდნილი ადგილია, ირგვლივ 
სათესია. ზაფხულობით შრება. (მჰ-ლალშ 
„ტბა-სათესი“ ?). რიდა ბესის ასული  
ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია. 1972, 
IX 

მჰლდრ – ყანები (ქაშვეთი). ს. ქაშვეთის აღმ. 
მხარე. ლეჟშხნის სახნავები. ლენჯერის ს.ს., 
მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, 
ს. ქაშვეთი, მესტიის რ. 1972, X 

საზღვარზე, სასაზღვროა. ლაღერ „სასაზღვრო“, 
„საზღვარი“. გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 
47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
IX. 

  შენიშვნა:  მჷჰშ < ფუსდ მჷჰშ, სრულფასო-
ვანი, სახელი (ტოპ.) თავდაპირველ მნიშვნე-
ლობას კარგავს!   

 

 
ნ 

 

ნ{ } კრ – ტყე (ჭველიერი), ჭველიერშია, მდ. ლაშ-

ხურის მარცხ., ვაკეა.მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 
წ., 1974. 

ნაბარაკრ – ნაკარვები (ჭუბერი), ს. სგურიშიდან 
თეთნაშრას ხეობაში 1 კმ-ზე იდგა ხეტყის 
მუშების სახლები ფიცრული. ამჟამად არაა 
არაფერი. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუ-

შა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 15.X.70 წ. 
ნაბაქან – ნაბაქანი (სგურიში), მდ. ჭუბრულას მარ-

ჯვნივ, ს. ტიტას ჩრდ.-დასავლ., პაპალარას 
სამხ. ≈ 700 მეტრზე. ლესპომხოზის ბაქანი ყო-

ფილა. ვაკე ადგილია. ტიტას ზემოთ გორაკი-

დან გაჭიმული ყოფილა რებიოტკა და იმით 

ხეს აცურებდნენ გაღმიდან ბაქანამდე. ამჟამად 
მოშლილია. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970. 

ნაბგულ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის და-

სავლ., სამანქანო გზის ქვემოთ, ენგურისკენ. 
მდინარეზე გადახტომა შეიძლება. შესაძლებე-

ლია ნაბგულ < * ნაბოგოლ ? მაქსიმე დავითის 
ძე კაკრიაშვილი, 40 წ.,  მოსამსახურე, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნაბი დაბარ – ყანები (ახალშენი), ს. ახალშენშია, 
დასახლების ზემოთ განაყოფი ყანებია. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 
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ნაბოგრ – უბანი (ნაკი) ნაკრას მარჯვ. მხარეზე, სა-

ცხოვრის ლექერრსა და ჟბე ნაკს შორის. 
ცხოვრობს 11 ოჯახი. გადებულია ერთი ხიდი, 
არის მეორეს გასადებიც ნაკრაზე. არსენა სი-

მონის ძე გვარამიანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ ნოემბერი. 

ნაბრ – ტყე (ჟამუში) ს. ჟამუშის სამხ., მულხურას 
მდინარის მარცხ. კალთაზე, შერეული ტყეა, 
ეჩხენ ამხენ მეზგემიშ ლი, ჩაკვეხილია ტყე. გი-

ორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ნაბჯნაკ – საძოვარი (იელი), ს. იელშიშია, ენგუ-

რის მარჯვ. კალთაზე, მესტიისკენა გზის ორი-

ვე მხარეზე. ვაკე ადგილია. კაცის სახელი ამჟა-

მად არაა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 
ნაბდურა – გზა (ლემსია), ლემსიიდან სამარხილო 

გზა ქმე ლახვში. ტყეა. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნაბრგლ – საძოვარი (კაერი) ს. კაერის სამხ.-და-

სავლ. მდ. მესტია-ჭალს მარცხ. ნახნავი არ 
ჩანს. მჟავე წყალია მის გვერდით. დ. გ. მერლა-

ნი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
ნაბ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის 

სამხ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. ნოდარ პლა-

ტონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამ., ს. დავბე-

რი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნაგარდიშ  – საბალახო (ზედა ვედი), მდ. 

ედრლას მარცხ. კალთაზე, პატარა დავაკე-

ბაა, სადაც ადრე კარტოფილი ითესებოდა. გა-

დის სამანქანო გზა მის მდინარისკენა ნაპირ-

ზე. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. 
ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
IX. 

ნაგარდიშ (2) – საძოვარი (დიზი), ს. დსის სამხ.-
დასავლ. ჩბე ნშიხშია/ , ადრე ითესბეოდა 
კარტოფილი. ტყეშია, წიწვნარი. მიშა იესების 
ძე ჭკადუა, 21 წ., კოლმ., ლახამულა ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ნაგარდიშიშ ბოგ – ნახიდარი (ზედა ვედი) მდ. 

ედრლაზე ჟბე ედამდე 1 კმ-ია. ხიდი მო-

რებისაა ამჟამად. მდინარის მარცხ. კალთაზე 
ადრე ყოფილა სახნავი – კარტოფილი ითესე-

ბოდა. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., 
ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. IX. 

ნაგებ – კლდე (ჟაბეში) მდ. წანერლას მარცხ. მხა-

რეზე, სანადირო კლდეა. ჭიჭიკო ივანეს ძე კა-

ხიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნაგეფ (იხ. ნაგებ) – კლდე, მდ. წანრლას ხეობის 
მარცხ. კალთის სუბნივალური და ნივალური 
ზონა, მყინვარი აქვს. პავლე ბითეს ძე ზურები-

ანი, 83 წ., პენს.,  მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ნაგლებილდ (იხ. ნაგნებილდ) 
ნაგნებოლდ – ყანა (ხ;  ჭველიერი) ზედა ჭველიერ-

ში, სამკუთხედის ფორმისაა, პატარა. გ. ნ. ზუ-

რაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 
ნაგომარი (იხ. ნაღომარი) სოფელი. მ. ჩიქოვანი, ტო-

პონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ, ტ. IX, 1939  
ნაგთ – სათიბ-საძოვარი (ლალხორი) ს. ლალხო-

რის ჩრდ.-დასავლ. დასახლების ზემოთ. ნინა 
გიორგის ას. გამყრელიძე, 49 წ., მოსამსახურე, 
ს. ლალხორი, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნადდალ – ტყე (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, ტყე ლქშრის აღმ. ნაჭკორამდე 
(სამანქ. გზამდე), მუხნარია, ლადბშილის 
ჩრდ. (ტყეა, სდააც საკულტო ადგილი ყოფილა 
– ლამარიასი). ხოჩა ცხეკ ლმრლი, ქალმდა-
დლუნელიხ (ლიდდლი „გასხვლა“). სილე-

ვან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნადეცუროლ – საძოვარი მთაში (ფალედი), საძ. 
მთა ცგდერის ჩრდ., საძ. ნაკლდრის და-

სავლ. შქერიანია, იცის „ჭყირუშალ ბჩ, ატლ-
ტნე, ლალდრთე ისგა აკვანეხ“. ნადეცუროლ 
„ბრჭყვიალა კენჭი, დვრიტაში (ლალდრში) 
ყრიან“. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., 
პენს., ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნადმოყ – საძოვარი, ტყე (ჩოლური) მთის გზაზე. 

ნადმოყ „უშობელი. ბერწი ძროხა“. თ. დ. ხაბუ-

ლიანი, 48 წ., 1978. 
ნადმუყი ნაკ – საძოვარი (კაერი) ს. კაერისა და ს. 

ლემსიის მთის საძოვარი. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ნადმყ – საძოვარი (ლემისა), ქმე ლახშია, ვაკე 
ადგილია. საქონლის დასასვენებელი. შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

ნადრუყ – საძოვარი მთა (ლახამი) მდ. ლახამის 
მარცხენა მხარეზე, იქიდან-აქედან ტყეა წიწ-

ვნარი. არის სათიბიც. ზემოთ ვაკეა, დამრეცი 
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კალთებით, საზაფხ. საძ. რატიანსა და დომბ 
ლარას შორის. ადრე ლუდურყვე ყოფილაო. 
კარავი არ დგას. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 
55 წ., კოლმ. ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნადრუყიშ თხიმ – საძოვარი (ლახამი), საზაფ. 
საძ. მთა ნადრუყის თავი, სადაც აფაყ გა-

დრანის (?) ნაკარვები ყოფილა. არის მეჩხერი 
ტყე. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნავჟარა – ტყე (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერის 
მთაში, ტყის ზონაში. ნაშვავი ადგილია. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ნავჟარრ (იხ. ნავჟარა) 
ნავჟარტვიბ – ხევი (ზ. ჭველიერი), სეზონური ხე-

ვია, იცის ზვავი (ჟ). გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. 
ს. მუკბანიანი, 45 წ: , 1976. 

ნავრეზშერ (იხ. რჩილშერ) – უბანი (დისი, ლხმ. 
ს.ს.), ნავრეზ ანსიანის სამოსხალო, რჩილის 
შტო. 

ნავქერვრ  (იხ. ნალქერვრ – ქვ. ვედი) 
ნავქერვრ (2) (იხ. ნალქერვრ – შგედი) 
ნავქერვრიშ ტვიბ (იხ. ნალქერვრიშ ტვიბ – შგედი) 
ნავქერრიშ ზენ – საძოვარი, ყანები (შგედი) მდ. 

ენგურის მარცხენა მხარეზე, გზის გასწვრივ 
ოდნავ დავაკებაა. ყანებიცაა და საძოვრებიც. 
შუშანა ოთარის ას. იოსლეიანი, 50 წ., პედაგო-

გი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბე-

რი. 
ნავქორ – ყანა (ხევრა), ერაშია, ნასახლარია – ეგ-

ნატე ჭკადუასი. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 
ს.ს., 1973. 

ნავყმ დაბრ – ყანები (ნავყვამი), ს. ნავყამშია, 
სახნავები გზის ქვემოთ. ა. ბ. გ.ირგვლიანი, 80 
წ., ლატალი, 1973. 

ნაზექრან – საძოვრები (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ნაზუნთხ – ყანა (სკორმეთი) ს. სკორმეთის სამც.-
დასავლ., დამრეცი ადგილია, ადრე ზნთხ-ს 
თესავდნენ. ამჟამად სიმინდის ყანაა. ქერის 
ჯიშისაა, სქელკანიანია ბეწვებით. კოწია ჯუ-

ლაბის ძე ჭკადუა, 107 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნაზნთხ – საძოვარი (გაღმა ხაიში) გაღმა ხაიშში, 

ლებზრას ჩრდ.-დასავლ. ადრე ნახნავია, 
ითესებოდა ზნთხ („ჭვავი“?). ფერდობი ად-

გილია. ამჟამად საძოვრადაა დატოვებული. 

ნატაშა ემეზას ას. ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ნათკრშ – სახნავ-სათიბი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
პირდაპირ, მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
შიშველი სათიბ-საძოვრებია, ჩანს, იყო თკრ 
(შდრ. თეკრა). ჯემალ ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 
წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ნათხიარარე ლიცილდ (იხ. მეშხე კოჯრე ლი-

ცილდ) 
ნათლრ – ყანები (კვანჭიანარი) ს. კვანჭიანარში. 

შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ნათმცემელ – ნაეკლესიარი (სოლი), ს. სოლშია, 

ნაეკლესიარია, კედლებიცაა დარჩენილი, აკ-

ლდამაც უნახავთ. მის გვერდით სასაფლაოცაა 
– გულედანების არის, ადრე თორიების იყო. 
რომანოზ ალ–ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მე-

სტია, 1972.IX. 
ნათფ – საძოვარი (ზ. ვედი) მდ. ურაშისა და მა-

ქეშ ოციმს შორის, ციცაბო კალთაზეა ცხვრის 
ნადგომი. ნათფ „თეო“. შალვა ძაკუს ძე გო-

გილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნი, ს. 
ჩქვალერი. 21.9.1970 წ. 

ნაკ – საბალახო ს. იდლიანის ჩრდ.-აღმ., სოფლის 
ნაპირიდან 3 კმ. დაშორებით. ვაკე ადგილია 
ტყეში – შერეული ტყით. კოლმეურნეობის 
ფერმის დასაბინავებელი. გივი მოსეს ძე ჭკა-

დუა, 43 წ., კოლმ. ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 
ნაკ – სათიბი, სათიბ გეგილდის ძირში, მდ. ენგუ-

რისკენ, სათიბ ლაყარას ქვეამოთ. ვაკე ადგი-

ლია. ნაკ „ვაკე“. ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 
57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაკ – სოფელი მდ. ნაკრას ხეობაში, მდ. ენგურის 
მარჯვ. მხარეზე. შედარებით ახალი დასახლე-

ბაა, 80 წლამდე ასაკის. ჩავარდნილი, ვაკე ად-

გილია, დაახლ. 5 კმ. დასახლებით. დასახლე-

ბის შუაში მოედინება მდ. ნაკრა (18 კმ. სიგ-

რძის). ადრინდელი დასახლების ნიშნები ჩანს, 
არის ნაეკლესიარიც კვიცნიშ თხუმჟი, რო-

მელსაც ლამურყამს უწოდებენ. ბითე ისლა-

მის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაკ – სოფელი მდ. ედრლას მარჯვ. მხარეზე, მდ. 
ნჩელის მარჯვენა ხეობის ტაფობი ადგილი. 
სამხ.-დასავლ. გორაკია, ჩრდ.-აღმ. ციცაბო-

კალთებიანი მთა – ფლშ ქანრ. ცხოვრობს 
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ჭკადუების 2 ოჯახი. სახნავ–სათიბებით, ხილ-

ნარ-ვენახით, ზღვის დონიდან მისი სიმაღლეა 
1071,0 მ. იძებნება მშვილდისრის ისრის წვე-

ტები – ორკაპიანი წალესილი თავებით. ნაკ 
„ვაკე“ (* ნავაკე > * ნოვოკა > * ნოიკა > ნაკა). დო-

მენტი ისლამის ძე ჭკაუდა, 40 წ., მეტყევე, ს. 
ნაკი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ნაკ – უბანი დაკრ-ის ჩრდ.-აღმ. გორაზე, ხაიშიდან 
კარგად ჩანს დასავლეთით. სახნავ-სათიბის 
ფართობი 5 ჰა-მდე. ცხოვრობს 3 ოჯახი. ოდნავ 
დაფერდებული ვაკე ადგილია. საკარმიდამო 
ნაკვეთებზე მსხალი, ვაშლი, ბალი, ყურძენი, 
ნიგოზი. ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

ნაკ – უბანი მდ. დოლრას მარჯვ. მხარეზე, ს. 
დოლს ჩრდ., ცხოვრობს 3 ოჯახი. მდ. დოლას 
მხრიდან გალშ ესაზღვრება, ჩრდ.-დას. ნა-

კრიერ (ტყე, საძოვარი). რელიეფის მიხევდით, 
ვაკნარი. ყრმ პეტრე ძე უშხვანი, 54 წ. ტყის-

მცველი, ს. დოლასიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნაკ – უბანი ს. ლაფსყალდის სამხ.-დასავლ., სა-

ხნავ-სათიბ ლაცერ-ს ჩრდ.-აღმ. დგას 2 სახლი. 
ვაკისებურია. რელიეფის მიხედვით – ნაკ „ვა-

კე“. შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. 
ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაკ – უბანი, მდ. ენგურის მარჯვენა კალთის ტერა-

სა, სიმაღლეა 938 მ. ვაკე ადგილია, ოდნავ და-

მრეცად. ყანები და ბაღ-ვენახები. შიშველი. 
ჩრდ. ლეღმერის ტყეა. ნენზ ნაკლებადაა. 
წიფლნარიცაა, დაფერდებული, მდებარეობს 
სკორმეთსა და იდლიანს შორის. ცხოვრობს 3 
ოჯახი კვანჭანები. ადრე ტყიანი ვაკე ადგილი 
ყოფილა, კბე ჭკადუას წაუკიდებია ცეცხლი 
სკორმეთის ტიბისთვის დაახლ. 1915-იან 
წლებში და იქიდან მერე დამწვარა აქაც უღრა-

ნი ტყე. ხარობს ლეღვიც. კაბუ ალექსის ძე 
კვანჭიანი, 49 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაკ – ყანა ლაყლრიშ ზენ-ის სამხ.-დასავლ., შემო-

კავებულია, ვაკე ადგილი. ყანა, ითესება სი-

მინდი. დგას სახლი კროფი ჭკადუასი, ხეხი-

ლიანი, ვენახიც, მოედინება წყაროც. არის სა-

საფლაო ერთი ოჯახისა. ნატაშა ემეზას ას. ჭკა-

დუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

ნაკ – ყანა ჟბე ლახმლსა და ჩბე ლახმლს შო-

რის. ჟბე ლახმლის დასავლ. საზღვარზე. გე-

ლა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაკ – ყანა, ს. იფარის დასხალების ქვემო ვაკე ყანა. 
ლუკუა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. ნაკ-
იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკ – ყანები, ერაშია, სისერდი ჭკადუას ყოფილი 
სახნავი ადგილი. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამუ-

ლას ს.ს., 1973. 
ნაკ (15) – სათიბი (ლაღამი, ლაბსყალდი), ყანა 

(იფარი, ხევრა, გაღმა ხაიში, ლახამულა), საძო-

ვარი (იდლიანი – იხ. მზნაკ), უბანი (სკორმე-

თი, ლაბსყალდი, დოლასვიფი, დაკარი), სო-

ფელი (ხაიში, ნაკის ს.ს.), ნაეკლესიარი (ქვ. ლა-

ხამულა – იხ. ლავმიშ დაბ). დ. ს. გვარლიანი, 
27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972.VIII. 

ნაკ (იხ. მზნაკ) – საძოვარი ს. კაერისა და ს. ლემ-

სიის საზაფხულო საძოვარი, მთა, საკარვეა. დ. 
გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ნაკ (ქვ. ლახამულა – იხ. ლავმიშ დაბ) 
ნაკ გიცლშ – საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-

დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. ვაკე 
ადგილია. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნაკ გიცლში ფერმლ – ფერმის მიდამოები (ზეგა-

ნი) ს. ზეგანის სამხ.-დასავლ., მდ. ლასილის 
მარცხ. კალთაზე. ვაკე ადგილია, ფერმის სა-

დგომები. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნაკ დაბრ – ყანები (ზ. სგურიში), ს. ჟბე სგურიშ-

შია, ოჯახის უფროსის ლემინ გადრანის კუთ-

ვნილი სახნავ-სათესები. ვაკე ადგილია, მდ. 
ჭუბრულას მარჯვ. მხარეზე. ნინო მიმურზას 
ას. აფრასიძე-გადრანი, პენსიონერი, 70 წ., ს. 
ჟბე სგურიშ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.9.1970 წ. 

ნაკ იფრ (იხ. იფრ) 
ნაკ ნენჩა – ტყე (ნაკ. ს.ს.), ნაკრას მარცხ. კალთაზეა, 

ქეზა ნენჩაში, შუაში, წიწვნარი, ვაკე ადგილი. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაკა – საძოვარი მთა (ზ. ვედი), ფართო ღალს მარ-

ცხენა მხარე, ნაკაშ სუკის მარჯვნივ. პატარა ვა-

კე ადგილია, დამრეცი მდელოებით. ხვამცა 
ბევრია, წიფლნარი, ქვემოთ დგას 1 კარავი. 
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შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ. მწყემსი, წა-

ლენჯიხის რ-ის ს. ჩქვალერი. 21.9.1970 წ. 
ნაკაზარმავ – საძოვარი მთა (მაზაში), ს, მაზაშის 

მთაში. საქონლის სადგომი. კარვები ახლაცაა. 
შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ნაკაკა (2) – საძოვარი (ზ. ვედი) საოჩოდან მიმავალ 
გზაზე, მინდორია წიწვნარი ტყით, შემოვლე-

ბული, დასავლ. მხარე დაფერდებაა. ნაკაკასა 
და საოჩოს შორის ტყიანი ხევია, წყალიც მიე-

დინება უსახელო, მდ. ნამსგალევის მარჯვ. შე-

ნაკადი. დგას ყავრის კარავი, საქონლისთვის 
შემოკავებული ადგილია. სიმაღლე 1979 მ. ნა-

კაკა „ნაკაფი“ („ნამოლი“). მუშნი ბეგის ძე ქა-

რაია, 46 წ., მწყემსი, ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 
23.9.1970 წ. 

ნაკაკა (იხ. ნამსგალევ) 
ნაკაკაშ ღალ – ღელე (ზ. ვედი), მთა საოჩოსა და 

საძოვარ ნაკაკას შორისო უსხაელო ხევი, წიწ-

ვნარ და შერეულ ტყეში მიედინება პატარა 
წყალი. მარჯვენა მხრიდან ნაკაკაა, მარცხ. – სა-

ოჩო (ჩვენ დავარქვით). მუშნი ბეგის ძე ქარაია, 
46 წ., მწყემსი, ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 
23.9.1970 წ. 

ნაკაკაშ წყურგილ{ ი} – წყარო (ზ. ვედი), წყაროს 
წყალი, ნაკაკას დასავლ., ნაკაკაშ ღალს მარჯვ. 
შენაპკადი. პატარაა. ირგვლრივ ჭყეჭყნ გოუხე 
„ჭაობიანი“.მუშნი ბეგის ძე ქარაია, 46 წ., მწყემ-

სი, ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 23.9.1970 წ. 
ნაკაკაში წყარი (იხ. ნამსგალევიშ ტვიბ) 
ნაკალ – სახნავი (ლასკადარი), ს. ლასკადარშია, 

ადრე კალო იყო. ბ. დ. გუგავა, 24 წ., 1974. 
ნაკალდ – საძოვარი, დასასვენებელი ადგილი 

(დურაში), ს. დურაშის და საყდრის მთა 
მდანში. პატარა კალოსავითაა. კ. ბენდელია-

ნი, 1978. 
ნაკალდილ – ბორცვი (მელე) ს. მელეში, დასასვე-

ნებელი ადგილი, საგრილობელი მდინარის 
პირას. 

ნაკანტორ – ნაკანტორალის მიდამო, ლებლყეჩ, 
უედრლას მარჯვ. კალთის ტერასაზე სატყეოს 
კანტორა იყო ≈ 1940 წ-დან 1955 წ. ამჟამად სა-

თიბ-სახნავ-საძოვრებია. ადრე ბელყჩრ ხგნე-

ნახ ხოშოლსოხშ, მაგრამ ნერღდს მეწყერს 
ჩაუტნევია. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 
წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნაკანტორ – საბალახო (თოთანი), თოთნშ ტიბ-

შია. ადრე ხეტყის წარმოება ყოფილა (ლეს-

პრომხოზ). ნაგებობანი არაა. ირგვლივ ტყეა, 
ბევრია ანწლი. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 
წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ნაკანტორ (3) – ტყე (იდლიანი), საძოვარი (თოთანი), 
უბანი (ქვ. ვედი), ს. იდლიანის ჩრდ.-დასავლ. 
ტყეშია, პატარა ადგილია, სადაც ძველად (1932-
მდე) კანტორის შენობები იყო. ამჟამად ნიშან-
კვალიც არაა. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., 
კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
8.11.70 წ. 

ნაკარ – საძოვარი, ჩუკულშია, ადრე ფერმა იდგა. 
კარვები არაა ამჟამად. ვაკეა. ნ. დ. გულბიანი, 
26 წ.,, 1976. 

ნაკარ – საძოვრები ჩიხარეშის ს.ს., ს. მახაში. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ნაკარ – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, ვაკე ადგილია. ქ. 
მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ნაკარ – ყანა ს. ლემზაგორში, ვაკეა. 
ნაკარ – ყანები ს. ნაცულში, ვაკე ადგილია. „ვაკია-

ნი“. 
ნაკარ (8) – ნაეკლესიარი (ლეკოსანდი), ყანა (ტვიბი 

– იხ. ნაკრილ, ნაცული, ჟახუნდერი, ლემზა-

გორი, შკედი), საძოვარი (ჩუკული, მახაში) ს. 
ლეკოსანდში, ტყეშია. 

ნაკარ (ტვიბი – იხ. ნაკრილ) 
ნაკარა – სათიბ-საძოვარი (ყვედრეში), ს. ყვედ-

რეშშია, დიდი სათიბები. ჯ. პ. ლიპარტელია-

ნი, 30 წ., 1974. 
ნაკარალ – სათიბ-საძოვარი (წიფლაკაკია) ს. 

წიფლალაკიაში, ნაკარვებია. მ. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 42 წ., 1976. 
ნაკარტბილრ – საძოვარი (დოლასვიფი), ლაუ-

ჩიხს სახმ. (ქვემოთ) ნაკარტოფილარი ყოფილა, 
ამჟამად საძოვარია, მდ. დოლრას მარჯვ. მხა-

რე. ნაკარტოფილარი. ყრმ პეტრეს ძე უშხვა-

ნი, 54 წ. მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ნაკაშ აზმახ – საძოვარი მთა (ზედა ვედი), მთა ნა-

კას ქვემოთ, ირგვლივ ტყეა, ვაკე ადგილზე 
ტბაა, უფრო – დაჭაობებული. შ. ძ. გოგილავა, 
34 წ., 1970. 

ნაკაშ სუკი – ქედი, მთა ნაკაკას გაგრძელება სამხ.-
აღმ. შიშველი რელიეფით, ხრამებით, ხვამლი-

ანით. ზემოთ, მარჯვნივ საოჩოშ დუდია. მუშ-

ნი ბეგის ძე ქარაია, 46 წ., მწყემსი, ჯგალი, წა-

ლენჯიხის რ-ნი, 23.9.1970 წ. 
ნაკაშ სუკი (2) – ქედი (ზ. ვედი), ფართო ღალს 
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მარცხ. ქედი, ნაკასა და ფართო ღალს შუა მდე-

ბარე. შიშველი რელიეფით. შალვა ძაკუს ძე 
გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, ნალენჯიხის რ-ის ს. 
ჩქვალერი., 21.9.19709 წ. 

ნაკაშ ღალ (იხ. ნჩელ) – ღელე მთა ნაკას დასავლ, 
ნაკაშ ხიარებიდან, მდ. ვედრლას მარცხ. შენა-

კადი, მთა გვანდრას ჩრდ. შალვა ძაკუს ძე გო-

გილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. 
ჩქვალერი, 21.9.1970 წ. 

ნაკაშ ხიარი – კლდე (ზ. ვედი) მთა ნაკას დასავლე-

თით, კლდეა ციცაბო კალთებით, ძირში ნაყა-

რია. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, 
წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ. 

ნაკაშხვამცონი – საძოვრები (ზ. ვედი), ნაკას სამხ.-
აღმ. ნაკაშ სუკ-ზეა ხვამცონი. ფერდობია. მუშ-

ნი ბეგის ძე ქარაია, 46 წ., მწყემსი, ჯგალი, წა-

ლენჯიხის რ-ნი, 23.9.1970 წ. 
ნაკ-გაბ ქანარ – საძოვარი (დურაში), მთაშია, 

ვინმე გაბოსი, ვაკეა. კ. ბენდელიანი, 1978. 
ნაკ-დაბულ – ყანა (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, დასახ-

ლების აღმ., ვაკე რელიეფით. ზ. ს. პაკელიანი, 
48 წ., ლატალი, 1973. 

ნაკდერ – სათიბები  (ხეშკილი), ს. ხეშკილშია, ვა-

კენარევი ადგილია, დასახლების ჩრდ.-და-

სავლ. ლ. მ. ფილფანი, 74 წ., ლენჯერი, 1973. 
ნაკდერ – ყანა (ლაბსყალდი) საძოვარ მოლრ-ს 

ქვემოთ, კარგი ყანაა, ნოყიერი, მოვაკო რელიე-

ფით (ვაკისებური). ნაკდერ „ხოჩა ნაკ ადგი-

ლი“. ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., მე-

ტყევე, ცხუმარის ს.ს., მ ესტიის რ-ნი, 1969 წ:  
ოქტომბერი. 

ნაკდერ (2) – სათიბი (ჰეშკილი), ყანა (ლაბსყალდი) 
ჭალს მარცხ. კალთაზე, ჰეშკილშია, მოვაკო 
ადგილია. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნაკ-დრა – ვაკე- ყინული, მდ. ჩოლშურას სათავე, 
მუდმივი თოვლია. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ნაკ-დრა – მყინვარი (იფარი) ს. იფარის სამხ.-და-

სავლ., მთა ლასილსა და ყშრის თავ-ს შორის. 
ყოფილა ოქროს სამჭედლო, რომელიც ამჟამად 
მყინვარითაა დაფარული. ამბობენ მოსახლეო-

ბაც იყოო. ნიშნებს ვხვდებითო. კატო მიხეი-

ლის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკ-დრა (3) – მყინვარი (ზეგანი, დურაში, ბოგრე-

ში) ს. ზეგანის სამხ.-დასავლ., მთა მეფყშის 
იქით. მუდმივი ყინული. ვაკეა, სწორი. გუნ-

ტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., 

იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნაკვამვრღრ – ღელე (ჟაბეში), მოედინება სათიბ 

წხრი დბში. 
ნაკვამურღრ – ღელე (ცალდაში) ს. ცალდშში, 

მოედინება ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ. პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., 1971. 

ნაკიერუ – ყანა (სასაში) ს. სასასში, ვაკე ადგილია. 
ნაკიფრ  (იხ. იფრ) სოფელი, იფარის ს.ს.  
ნაკიშრ – უბანი (ჩუკული), ს. ჩუკულის ერთ-ერთი 

დასახლ. უბანი. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 
ნაკიჩხულაშ – სახნავი (სასაში) ს. სასასში, ვაკე ად-

გილი. 
ნაკიდუ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის ლექ უბნ-

სა და ლეჟ უბნს შორის. ვაკე ადგილია. დი-

სონ გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნაკირ – ყანები (ლახირი), ს. ლახირის დასავლ. 

ყანები, მოვაკო ადგილებია. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნაკლავორ – სათიბი (დოლი) ს. დოლის სამხ.-და-

სავლ., ყირილდს ზემოთ. „ნაკალოები“. 
ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ.ს. დოლსიფ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნაკლარა – სათიბი (ცალერი) ჟბე ცალერის ჩრდ.-
დასავლ. სათიბ ქებნის ჩრდ.-დასავლ. სამარ-

ხილო გზის ზემოთ, მოვაკო ადგილია. ვლა-

დიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 57 წ., კოლმ., ნა-

კის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნაკლაროლ (ნაკ ლაროლეშ) – სათიბი (ტვიბერი), 

სათიბ ლატობას ესაზღვრება ჩრდ.-ით, ვაკე 
ადგილია. „ვაკე სათიბები“. მიხეილ ლემინის 
ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნაკლაურა – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-

აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ვაკეანია, არ-

ყნარი. კლა გოვრდ ნაკ მრ ლი. სოლომონ 
ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნაკ-ლაშკილი – სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშ-

შია, ვაკეა, შიშკილი იყოო, ამჟამად იშვიათა-

დაა. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 
ნაკ-ლაჩა – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ყანა ლაჩასთან, 

ვაკეა. ნ. გ.-ას. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 
ნაკლა – საძოვარი მთა (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.,-

აღმ. ლეჟ ლახვშია. ჰადიშის ჩრდ.-დასავლ. 
კალოს მაგვარი ადგილია. ივანე ბედის ძე კა-
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ხიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ნაკ-ლაარხ – საძოვარი (კახურა) ს. კახურას 
ჩრდ.-დასავლ. ლავარხვშია, დავაკება აქვს. ჯ.ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ნაკ-ლენჩა – ტყე (იენაში) სანახლარ სგობულ-ის 
ზემოთ, აღმ.-ით. ვაკენარევი წიწვნარი. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 68 წ., ს. იენაში, 1973. 

ნაკ-ლეწფერლ – ტყე (ლუჯი) ს. ლუჯიდან მთა 
უჟულისკენა გზაზე, დავაკებაზეა წიფლნარი. 

ნაკლდრ – საძოვრები (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
ჩრდ.-აღმ., ჰადიშრას მარჯვ. კალთაზე. ზე-

მოთ ვაკეა, კალთები – დამრეცი. კატო მიხეი-

ლის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამ ს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკ-ლრა – სათიბი ზედა ჭველიერში, ვაკეა შედა-

რებით. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 
45 წ., 1976. 

ნაკ-ლრა (3) – სათიბი (კვანჭიანარი) ს. კვანჭია-

ნარშია, შედის სათიბ ლაროლრში. შ. ნ. კვან-

ჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ნაკ-ლრა (3) – სათიბი (ლეშუკვი, ზ. ჭველიერი, 

კვანჭიანარი) ს. ლეშუკვის ჩრდ. ვაკე ადგილია. 
შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ნაკ-ლრე – სათიბი (მახაში) ს. მახაშში. რ. მ. ჭელი-

ძე, 1976. 
ნაკ-ლრე (2) – სათიბი (ახალშენი, მახაში) დასახ-

ლების ზემოთ, ვაკე. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 
ნაკლშიალ – ყანები (ფაყი), ს. ლეხვდარეშის აღმ. 

ვაკობია, სადაც უწინ დავა ყოფილა კახურე-

ლებთან. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 
ნაკ-მოლოლ – უბანი (ბენიერი) ს. ბენიერის ერთ-

ერთი უბანი. „მოლოლ“ კნინობითი სახელია, 
პატარა ახო.  

ნაკრა (მდინარე (ნაკ. ს.ს.), მდ. ენგურის მარჯვ. შე-

ნაკადი, დაახლ. 18 კმ. სიგრძისა. მოედინება ს. 
ნაკში მწვერვალ ლაბარგალშ ხანსარ-იდან. ბი-

თე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნაკრა (ხაიში – იხ. საგზაო) 
ნაკრავლი – სახნავი (წიფლაკაკია), „ნაკარვალი“. მ. 

ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, 1939 წ. 

ნაკრალე სიკ– საძოვარი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
ჩრდ.-აღმ., ჰადიშრას მარჯვ. კალთის ფიჭვნა-

რი ტყე. სერია. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 
წ., პენს., იფარის ს.ს., მე: სტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნაკრაულრ – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-
აღმ., საძოვარ თოფრე ლაკანას აღმ., სამარხი-

ლო გზის ზემოთ. პატარ-პატარა ვაკე ადგილე-

ბი ურევია. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენსნ, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნაკრა – სახნავი (ლახამულა) ჟ. ლახმლის ქვე-

მოთ, ენგურისკენ, გზა მაჩხფნილის დასავლ. 
ნაკარვები არაა, ძველად თუ იყოო. ქვემოთ 
კარრ გარ ხარ კოჯდ. კოწი  იოსეს ძე კვანჭია-

ნი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბე-

რი. 
ნაკრა (2) – ყანა (ნანგვლი), სახნავი (ლახამულა), 

იხ. საგზაო (ხაიში), ს. ნანგლიშია,  დასავლ. 
მხარე, ვაკე ადგილია, ნაკარვებია, ნგია კვან-

ჭიანის ნაკარვები ყოფილა. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ.პენს., ს. ნანგლი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

ნაკრაა – საძოვრები (სიდიანარი) ს. სიდიანარის 
ჩრდ. ტიბლდერის დასაწყისში. ნაკარვები 
არაა. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ნაკრაალ – საძოვარი (ზ. ლევშერი) ჟიბე ლევშე-

რის ზემოთ. ადრე საჯოგე უნდა ყოფილიყო, 
ამჟამად კარვები არაა. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 
1978. 

ნაკრაიალ – საძოვარი (მუწვდი) ს. მუწვდის და-

სავლ., ნაკარვები უნდა ყოფილიყოო. გ. დ. ხა-

ბულიანი, 36 წ., 1978. 
ნაკრაინალ – საძოვრები (სასაში), ს. სასაშის სამხ., 

ნაკარვები. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 
ნაკრაიშ ლიც – წყაროს წყალი (ხაიში), ს. ხაიშის 

ჩრდ.-აღმ. (75°) ჭკადუას ნაკარვებთან:  მოედი-

ნება წყაროს წყალი, ჟიბე შდის ჩრდ.-აღმ. 
დაახლ. 400 მ-ზე (იხ. ჟიბე ნაკრა). ნესტორ სე-

მას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მე-

სტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო), 
31.VII.1970 წ. 

ნაკრარ  – საძოვარი (ბარჯაში), ს. ბარჯაშშია, მდ. 
ბარჯშიშ ტიბის მარჯვ. კალთაზე, საძოვარ 
ნშიხის თავზე. ნაკარვები ყოფილა ძველად. 
ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მე: სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაკრარ – ნაკარვები (ცხუმარი) საძოვარ მთა 
ლთლერის ჩრდ.-აღმ., სიფის მოსახლეთა 
კარვები ყოფილა, ამჟამად – ნაკარვები. გიორ-

გი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 
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ნაკრარ – ნაკარვები ს. ჩუბე მრღის აღმ. ბავაშერ 
ტიბს ზემოთ, ტყეში. დამრეცი ადგილია, ყო-

ფილა ტყის წარმოება, ამჟამად კარვის ნანგრე-

ვია. ჯოყოლა ბესარიონის ძე ვიბლიანი, 23 წ., 
სტუდენტი, ს. ჩუბე მარღი, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ–ნი, 18.9.1970 წ. 
ნაკრარ – სამოსახლო სკორმეთიშ ტიბის მარ-

ცხენა მხარე, საცხოვრებელი ადგილია. ცხოვ-

რობს ერთი ოჯახი. პირველად კარვები ყოფი-

ლა. ხილნარ-ვენახით. კოწია ჯულაბის ძე ჭკა-

დუა, 107 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ნაკრარ – საძოვარი, სახნავი (ყაზაყი), ს. ყაზაყის 
ჩრდ. მხარე, მდ. ყაზყიშ ტიბისკენა მხარე. 
დამრეცი ყანებია, მის ზემოთ არის ლმგემი 
ღრ. ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.10.70 წ. 

ნაკრარ – საძოვრები (ჰებუდი) მდ. სოლედრას 
მარცხ. კალთაზე მდებარე სათიბ გოგია-ს ჩრდ.-
აღმ. დიდი ფერდობია, გადამწვარა და ყოფილა 
ლაინღ, ამჟამად ვერხვნარია, ახსოვთ კარვე-

ბი. გიორგი ბესარიონისძე სუბელიანი, 36 წ., პე-

დაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნაკრარ – ყანა (ნაკი) ს. ნაკის სამხ.-დასავლ. და-

საწყისი, ვაკე ადგილი. ჩრდ.-დასავლ. მხრიდან 
ტყეა, ქვემოთ ტიტველია, ნშიხ ლი. ადრე 
ნაკარვები უნდა ყოფილიყო, სანამ დასახლე-

ბულა. სეითბე ალექსის ძე კვანჭიანი, 65 წ., 
პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნაკრარ – ყანა, ს. იდლიანშია, ნშიხში, შრშ 

ნაკის აღმ. ფერდზეა პატარა დავაკება, ყანაა სა-

სიმინდე ამჟამად. ძველად კარავი ყოფილა 
(მეგრელებისო) ან მუშების ან მწყემსების? 
არიმ უმარის ძე ჭკადუა, 87 წ., პენსიონერი, ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნაკრარ (9) – ნარგავები (იდლიანი), უბანი 

(სკორმეთი), ყანა (იდლიანი, ნაკი), ნაკარვები 
(ქვ. მარღი, ცხუმარი), სახნავ-საძოვარი (ყაზა-

ყი, ბარჯაში, ჰებუდი), ს. იდლიანშია, ტობშ 
ნაკის სამხ.-აღმ. ყოფილი ნაკარვებია, დავაკე-

ბული პატარა ადგილია. ამჟამად ლესხოზის 
ნარგავებია. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., 
კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
8.11.70 წ. 

ნაკრე თხუმ – საძოვარი (ჩუკული), ჩუკულშია, ნა-

კარ-ის თავში. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 
ნაკრე თხუმე ნიცლ – წყარო (ჩუკული), ჩუკულ-

შია. ნ. ნ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 
ნაკრე ღრ – ღელე (ხაიში) ს. ხაიშის სამხ.-დასავლ., 

დასახლება ლჯრას ქვემოთ, მდ. ენგურის  
მარჯვნ. სათიბ-სახნავ ლაწანკრინლიშ;  ნაკი-

დან ნაკრის ყანებამდე. მიედინება პატარა 
წყალი, ნაპირებზე ფოთლოვანი ტყე. სამსონ 
გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ნაკრი ტიბრა – ღელე, ტყე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთის ტყიანი 
ადგილი. ვაკე ადგილია დასაწყისში, სადაც 
თიბავენ. წყალი სეზონურად მოედინება. გი-

ორგი ასლანბეგის ძე გულბანი, 54 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ოქტომბერი. 

ნაკრიერ – ტყე, საძოვარი (დოლასვიფი) მდ. დოლ-

რას მარჯვ. მხარეზე, საცხოვრებელ ნაკს ჩრდ.-
დას., შერეული ტყის მასივითა და საძოვრე-

ბით. რეალიეფის მიხედვით – ნაკრიერ „ვაკეე-

ბიანი“? ნაკ „ვაკე“. ყრმ პეტრე ძე უშხვანი, 54 
წ., ტყისმცველი, ს. დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ნაკრიერიშ ცხეკ (იხ. ნაკრიერ) 
ნაკრილ (იხ. ნკრილ) 
ნაკრილ – ყანა ს. ჰადიშის დასახლ. დასავლ. ვაკე 

ადგილია შედარებით სხვასთან. სოფრო გი-

ორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. 
ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკრილ – ყანები ს. ტვიბში, დავაკებაა. ნაკ „ვაკე“. 
ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ნაკრილ (3) – ყანები (ლალხორი, ჰადიში, ტვიბი), 
ს. ლალხორშია, კანტორის შენობის ზემოთ. ვა-

კე ადგილივითაა. ნინა გიორგის ას. გამყრე-

ლიძე, 49 წ., მოსამსახურე, ს. ლალხორი, კალის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკრლრ – სავარგული (იფარი) ს. იფარის სამხ.-
აღმ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. გგიბის სა-

ნერგე ტერიტორია, ვაკე ადგილია. ლეკვა ბე-

სის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკრრ – სახნავ-სათესი, სოფლის სამხ.-აღმ. ბო-

ლო, მდ. ენგურამდე. ვაკე ადგილია, ქვიშა მო-

აქვთ და ყრიან იქ საჭიროების შემთხვევაში 
(ქიშეშ ლდა ი ლდისგ მაწხჟი). „ვაკიანები 
/ /  საქვიშიანო(?)“. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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ნაკრრ (2) – სახნავი (ლაშხრერი, ზ. კალაში) სოფ-

ლის აღმოსავლ. სახნავ-სათესია, ვაკე ადგი-

ლია, ნაკ „ვაკე“. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 
45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  
ოქტომბერი. 

ნაკრლიდ – ტყე (სიდიანარი) ს. სიდიანარის აღმ. 
ტბის  მარცხენა კალთაზე. ვაკე ადგილია, სოჭნა-

რია. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
ნაკრლიდ (2) – ტყე (იენაში, სიდიანარი), ს. იენა-

შის ჩრდ.-აღმ. ქედზე. წიწვნარი ტყეა, ნაკ ხარ. 
ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ. ლატალი, 1973. 

ნაკრლ – სახნავი (მამი), მამშია, დავაკებაა პატარა 
ზომით. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ნაკრლრ – სათიბი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ. 
ნაწილში, სამანქანო გზაზე. მოვაკო ადგილია, 
დევს დიდი ლოდი, საიდანაც მოედინება წყა-

ლი. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 1971. 
ნაკულდარ – მთა (ფარი) 
ნაკ-ფანაგა – უბანი (ფანაგა), დავაკებაა, სამანქანო 

გზის ორივე მხარეზე. ს. ს. ჯამბურიძე,  
90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

ნაკ-ცალერ – სახნავი (ცალერი) ჩ. ცალერის და-

სავლ. ვაკეა, სახნავ ნგრნის აკრავს ჩრდ.-
დას. მხრით. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 
წ., პენს., ნაკის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ნაკ-ჭალ – გზა (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ. 

სამანქანო გზაზეა დავაკება, ენგურის მარჯვ. 
კალთა. კატო მიხეილის ას. გულბანი,  26 წ., 
მოსამ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ნაკ-ჰაპკირ – საძოვარი (ლახამულა), ენგურის  
მარცხ. კალთის ქედი. ზეგანია, საძოვარ ლა-

თოფ ლრეს პირდაპირ (თავზე). დავაკებაა, ჩა-

ჟრე ლამქარალდ ჟი იმრგ. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ნაკ-დაბარ (იხ. ნაკდაბ) – ყანები ს. ახალშენის ზე-

მოთ, დავაკებად. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 
ნაკ-დაბ – ყანა (ახალშენი) ს. ახალშენში, ვაკე. ა. ქ. 

ნემსაძე, 52 წ., 1981. 
ნაკრ – ყანები უბან ციოყშერში, ვაკე ადგილია. ნ. 

დ. შავრეშიანი, 46 წ., 1978. 
ნაკრ (2) – ყანა (შკედი, ციოყშერი) ს. შკედში, ვაკეა. 

ქუჩუკ მელიტონის ძე გაბიანი, 49 წ., 1976. 
ნაკრა – უბანი მდ. ლასკადრას მარცხ. მხარეზე. 

ადრე ყანები იყოო. დავაკებაა. ე გ. ლიპარტე-

ლიანი, 62 წ., 1974. 

ნაკფურლ – ფერდობი (ლანჩვალი) მესტია 
ჭალს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
შომულდი ტიბსა და ლჭდს შორის. ჟჰიშ 
ნაკფურლ ლი ცხეკ. პირიბე ქელეჩბის ძე ნი-

გურიანი,  
33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ნაკდბ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 
მხარეზე. პატარა ვაკე ადგილია, ნახნავი არაა. 
ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნაკთრინგზელ – ეკლესია (წვირმი), ს. წვირმის 
დასავლ. მხარეში. გადახურულია, ხატია ერ-

თი. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მო-

სამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
ნაკლ – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ., მთა 

ლახულდის ჩრდ.-აღმ.-ის გაგრძელება. აქვს 
ქურილრ, სადაც ჭმინს ლმლაშინხ, ჩავარ-

დნილი ადგილია. ნაკლ < ნაკალოები (?) 
(კალ „კალო“). გიორგი ბესარიონის ძე სუბე-

ლიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაკრ – სათიბები (გალდერ) სოფლის დასავლე-

თით ჩუბე გალდერის (სახნავ-სათიბი) ზე-

მოთ, ვაკე ადგილია. „ვაკეები (თუ ვაკე, ვაკია-

ნი?)“. ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანმი, 91 წ., პენ-

სიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ნაკრ – სათიბები, სგობულდის ნასახლარშია, იყო-

ფა ლექსგობულდი ნაკრ და ლეჟ სგობულ-

დი ნაკრ. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 
ნაკრ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. მხა-

რეზე, შკედშია სათიბ ტიბილს დასავლ. ვაკე-

სავითაა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაკრ – სათიბი (მაგარდელი) სათიბ ჩხუჟშის 
აღმოსავლეთით, ვაკიანი რელიეფით. ნაკ „ვა-

კე“ – რელიეფის მიხედვით. ივანე ბექას ძე მი-

ლდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნაკრ – სათიბი (ფარი), სათიბ შიხლშხის დასავლ. 

სათიბ ჯედი ლაროლში შედის. დავაკებული 
სათიბია. „ვაკე ადგილი, ვაკიანი“. ჯეირან 
ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწავლე, ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაკრ – სათიბი (წვირმი), ს, წვირმის აღმ. ნაწილი, 
ვაკე სათიბები, დაახლ. 10-12 ჰა. შალვა სარდი-
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ონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკრ – სათიბი ს.ფარისა და ს. ლამხერის შორის, 
ვაკე რელიეფით, დამრეცი. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამს., ს. ფარი, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაკრ – საძოვარი (იხ. ფუთშა  ნაკ – წვირმი) 
ნაკრ – საძოვარი (ჰებუდი) ღელე მალ ტიბრას 

მარცხ. მხარეზე, სათიბ ლქრთას ჩრდ. აკ-

რავს, საძოვარ ლცლედის აღმ. ზაგამბე სამსო-

ნის ძე ფარჯველიანი, 39 წ. პედაგოგი, ს. ჰებუ-

დი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნაკრ – საძოვარი (ჰებუდი) ცხეკიშ ზაგრის სამხ.-

აღმ., შაღელეს (/ /  ნაჩლრის) ქვემოთ, სამა-

ნაქანო გზის ქვემოთ. ოღრო–ჩოღრო ვაკე ად-

გილები. ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველიანი, 
39 წ. პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ნაკრ – საძოვრები (კახურა) მთა გოლდაშისკენ, 
ვაკნარია, იყოფა ჟიბე და ჩუბედ. ჯ. ა. ლიპარ-

ტელიანი, 37 წ., 1974. 
ნაკრ – სახნავები, ს. ცალდშსა და ჟაბეშს შორის 

სათიბ-სახნავები, ვაკე ადგილები. პავლე ბი-

თეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნაკრ – სახნავი (თავრარი) ს. თავრარის სამხ.  მუხ-

ნარ ტყემდე. დავაკებაა უფრო. უშანგი ბარ-

დღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმბრიგადი-

რი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნაკრ – სახნავი (ქურაში) ს. ქურაშის ჩრდ.-აღმ., სო-

ფელს აკრავს ზემოდან, ყანა ჟიბღლის ზემოთ. 
ვაკე ადგილია. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 
60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნაკრ – სახნავი ს. ღეშდერის სამხ.-დასავლ. ვაკე 
სახნავი მიწები. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმია-

ნი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ნაკრ – სახნავ-სათესები (ლანტელი), ს. ლანტელის 
ბოლოს მდებარე სახნავ-სათესები, მდ. 
დაშრს დასავლეთით. ვაკიანი (ვაკეები). კო-

წია ბექზას ძე პაკელიანი, 72 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნაკრ – ტყე მდ. ნის მარცხ. კალთაზე, ვაკე ადგი-

ლია, ნაძვნარი, ნეშლაჭდის ჩრდ.-აღმ. ივ-

დითე პეტრეს ას. ცინდელიანი, 67 წ., პენს., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნაკრ – ყანა (მურვყმელი) ს. მურყმელის სამხ.-და-

სავლ. სამანქანო გზის ქვემოთ. მაქსიმე დავი-

თის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნაკრ – ყანა (სოლი), ს. სოლშია, სამანქანო გზის 

ქვემოთ. რომანოზ ა-ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამ-

სახ., მესტია, 1972.IX. 
ნაკრ – ყანა ს. ბაგდანრ–ს ჩრდ.-აღმ., წემშულდს 

ქვემოთ. თეთნე ჭალს მარჯვენა მხარე. გი-

ოშერ (ვერსკიანი)-ის კუთვნილება ყოფილა. 
ნაკ „ვაკე“. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენ-

სიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნაკრ – ყანები (გულიდა), ს. გულიდაშია, ვაკე ად-

გილებია. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 
ნაკრ – ყანები (ლეშეკვი), ს. ლეშეკვის დასავლ. 

ყანები. შალვა გ–ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 
1973. 

ნაკრ – ყანები (მელურა) ს. მელურაში, დიდი ვა-

კობია და ამიტომ ჰქვია და არა რამდენიმე ყა-

ნის გამო. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 
1974. 

ნაკრ – ყანები (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., ყანა 
ლენგმარას ჩრდ.-აღმ. ვაკეა და დიდი ყანებია. 
ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგო-

გი, ს. ჰებუდი, ეცერის ს.ს., 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნაკრ – ყანები დასახ. ლჯრას ქვემოთ, მდ. ენგუ-

რის მარჯვ. საძოვ. ონწოვის აღმ. აკრავს.  
2 ვაკე ადგილია, სახნავი. სამსონ გაუს ძე ჭკა-

დუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ნაკარ – ყანები ს. ჟაუნდერში, ვაკე ადგილია. 
ნაკრ – ყანები, ს. ბაიარშია, ვაკობი. გ. შ. ჩანქსელი-

ანი, 20 წ., 1974. 
ნაკრ – ყანები, ს. მიქელშერშია, ვაკენარევი, ს. ფაყ-

ში. ბ. შ. ბენდელიანი, 27 წ., 1974. 
ნაკრ (/ /  ქედან – ჭუბერელები) – საძოვარი მდ. 

ჭუბრულას მარცხენა მხარეზე, დასახლება ქე-

დანსა და ჭუბრულაზე სამანქანო ხიდს შორის 
მდებარე ვაკე ადგილი. მის ფერდობზე კარგი 
მუხნარია, წყლის სანაპიროზე წიწვნარია. ის-

ლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ნაკრ (31) – ყანა (მესტია, სოლი, ლეშუკვი, ბაიარი, 
გულიდა, მელურა, მიქელშერი, ლაჯრა, ქურა-

ში, ღეშდერი, ცალდაში, ლანტელი, მურყმე-

ლი, თავრარი, ბაგვდანარი, ჰებუდი, კვანჭია-

ნარი – იხ. მცბიერ ნაკრ), უბანი (ლენტეხი), 
ტყე (ჭველიერი, ზ. ლუჰა), საძოვარი (სგო-

ბულდი, გვალდერი, კახურა, ტობარი, ჰებუ-
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დი–2), სათიბი (ფარი, წვირმი–2, იხ. ფუთშა 
ნაკ – წვირმი, მაგარდელი, ლახამულა, კაცხი) 

ნაკრ (კვანჭიანარი – იხ. მცბიერ ნაკრ) 
ნაკრე ბინილ – წყარო ს. არშ-შია, ვაკე ადგილია 

და მოედინება პატარა წყაროს წყალი. ბინული 
„წყაროს თვალი“. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ნაკრთე ლსპა – ბილიკი (ქვ. ჭველიერი), ს. ქვედა 
ჭველიერშია, ტყეში. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 
წ., 1974. 

ნაკრიშ ნენჩა – ტყე (ლახამულა), საცხოვრის 
კეცნნის ჩრდ.-აღმ. ტყე მთრისა და საძოვარ 
გუმბიშის ჩრდ. წიწვნარი ტყის მასივი, ვაკე 
ადგილია, აქა-იქ ფოთლოვანიც. გელა ფუთას 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ნაკრიშ შუკ – გზა (ლახამულა), სამარხილო გზა 
სანერგე ტყე მთრიდან ს. კიჩხლდშ-ამდე. 
გელა ფუთას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაკრიშ ცხეკ – ტყე (ლახამულა) ჩვ. ლახმლ-სა და 
ს. კიჩხლდშს შორის. შერეული ტყის მასი-

ვია, მოვაკო რელიეფით. გელა ფუთას ძე ჭკა-

დუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნაკშ – სათიბი (თავრარი) ს. თავრარის აღმ. 

დევდრნის სათიბის ქვემოთ, მდ. მაულშის 
მარჯვ. ირგვლივ ტყე აკრავს, შუაში ვაკეა. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნაკშ (2) – სახნავ-სათიბი (კიჩხულდაში), სათიბი 

(თავრარი) ს. კიჩხლდშის ჩრდ., საკულტო 
იელიდშის ჩრდ.-დასავლ. ვაკე ადგილია. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაკშ ნენჩა – ტყე (სკორმეთი), ს. ნაკის ჩრდ. და 
ჩრდ.-დასავლ. მხარე, ფერდობი, წიწვნარი 
ტყით, უფრო მეტად დასავლ.-ისკენ ლეღმუ-

რაა, ჩრდ.-ით შერეული – ნენზ, ღუმირ. აქა-იქ 
წიფელიც. დავით ფუთარის ძე ცალანი, 92 წ., 
პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნაკშ ფაფალ (2) – გორაკი (ნაკი), სახედი (გ. ხაიში), 

ს. ნაკის სამხ.-დასავლ. საძოვარი, ქვიანი გორა-

კი. მეხჩერტყიანია, სამანქანო გზის აღმ. დო-

მენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., მეტყევე, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 
ნაკშ ფაფალ (ს. ნაკი – იხ. ნაკშ ფაფალ) – თავსაყ-

რელი, ყანების ქვედა ნაპირი, ხაიშისკენ სახე-

დი. ადრე, ომიანობის პერიოდში, სანგრებიც 
იყო, როგორც კარგი სახედი ადგილი. ფაფალს 
ქვემოთ დამრეცი ფერდობია მდ. ენგურამდე. 
ნატაშა ემეზას ას. ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, 
მ ესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ნაკშ შუკ – გზა (ნაკის ს.ს.), სამანქანო გზა ნაკრას 
მარჯვ. კალთაზე, ს. ნაკამდე. იწყება ცენტრა-

ლური სამანქანო გზიდან შდიღირის მარ-

ცხნივ. არსენა სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., პე-

დაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნაკშ ჯრილდ – სასაფლაო ს. ნაკის სამხ. ნაპირ-

ზე. ვაკე ადგილია, სასაფლაოა. ქვემოთ და-

ფერდებული, გვიმრნალი. სეითბე ალექსის ძე 
კვანჭიანი, 65 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ: . ნოემბერი. 

ნაკრ – სათბი ს. ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ., 
გალდ ტიბის მარჯვ. ნოდარ შამშის ძე გა-

ბლიანი, 32 წ., კოლმ. ს. ზარდლაში, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნაკრ – სათიბები (ხეშკილი), ს. ხეშკილის ჩრდ.-
აღმ. ელის საზღვარზე. მურათბი დადავის ძე 
ფილფანი, 87 წ., პენს., ლერჯერის ს.ს., 1973. 

ნაკრ – სათიბები ს. ზარდლაშის დასავლ., სათიბ 
გნიშირის ზემოთ. ნოდარ შამშის ძე გაბლია-

ნი, 32 წ., კოლმ., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ნაკრ – სათიბ-სახნავი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
ჩრდ.-აღმ. ვაკე ადგილია, 18 ჰა. მდ. მულხურას 
მარცხ. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნაკრ (5) – ყანა (საყდარი, ჩვაბიანი), სათიბი (ზარ-

დლაში–2, ხეშკილი), იყოფა:  ამხნაკრ და 
ეჩხნაკრ, ს. საყდარში. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ. 
1978. 

ნაკლარ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟაცუნდერში, 
ფერდობზეა ვაკობები. 

ნაკლარ – ყანები (შკედი), ს. შკედშია, დავაკებე-

ბია. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 
ნაკბადან – გზა (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-და-

სავლ. საცალფეხო ბილიკია, ფერდობი, ფოთ-

ლოვანი ტყე, ზემოთ – წიწვნარნარევით. ენგუ-

რის მარცხ. კალთა სალოცავი ადგილია – ლმ-
ზრ ლმრ. ნა-კუბად-ან (კუბდრ – მრ. კუბდ-

რლ). გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., მოსწავლე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაკდრ – სათიბი (ჟახუნდერი) ს. ჟაუნდერში, 
ვაკობი. 
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ნაკ-ელდ – სათიბი (შკედი) ს. შკედში, ვაკეა. უ. 
ს. ონიანი, 34 წშ., 1976. 

ნაკმურა (იხ. ნაკვამურღრ) – ღელე ს. ჟაბეშის 
ჩრდ.-აღმ., წანერლას ხეობაშია, მარჯვ. კალ-

თაზე. ღელე სწრაფად მოედინება და აკმე. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს.,  მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნაკრ – ყანები (ლევშერი), ს. ლევშერშია, დიდი 

ვაკე ადგილია. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 
ნაკრ – ყანები (ფაყი), ს. ხარაშშია, ირგვლივ ტყეა, 

ვაკეებით, რომელთა გამყოფებად ტყეებია, შიგ 
კი – მოლრ-ია. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ნაკლდ – სათიბი სიფის ჩრდ.-აღმ. ვაკე ადგილ-

ზე სათიბიცაა და ტყეც. იასონ გიორგის ძე ჩხე-

ტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი.  

ნაკლდ – საძოვარი (ლახამულა) ს. ლახამულას 
დასავლ., გეშრნის ქვემოთ, მდ. ენგურის მა-

არჯვ. პატარა დავაკებაა. გელა ფუთუს ძე ჭკა-

დუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნაკლდ – საძოვარი როზანიშ ნალზიგს აქეთ, 

ლაყლრიშ ზენამდე. პატარა ვაკე ადგილია. 
ადრე სახნავი იყო. შუაში გზა (ბილიკი) გადის. 
ნატაშა ემეზას ასული ჭკადუა, 44 წ., დიასახ-

ლისი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლსი. 
ნაკლდ – სახნავი (ლეშუკვი) ს. იფხისა და ლეშკვ 

საზღვარჟინ. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ნაკლდ (5) – ყანა (ქვ. მარღი), საძოვარი (ლახამუ-

ლა, ხაიში), სათიბ-საძოვარი (სვიფი, ლეშუკ-

ვი), ს. ჩუბე მარღშია, ქვედა მხარეზე. ვაკე ად-

გილია, ყანაა ბაძუარსა და ნოდარიშერს (ვიბ-

ლიანების) შორის. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 
40 წ, მუშა, მესტიის რ-ნი, ს. ჭუბერი, 1970 წ. 
სექტემბერი. 

ნაკლდრ – სათიბები (ბავარი), ნესკ ბავარშია, 
გზის ზემოთა ფერდობები. ზოსი გიორგის ძე 
გაზდელიანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბავარი, ხე-

ლედის ს.ს., 1974. 
ნაკლდრ – სათიბი (ქართვანი) სამანქანო გზის 

ქვემოთ. დავაკებაა, სათიბ ლაღერის აღმ. 
მხარე. გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., 
კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ნაკლდრ – საძოვარი (ზ. წირმინდი), მდ. კას-

ლედრას მარჯვ. კალთაზე, მთა როკვარის 
დასაწყისი, შიშველია პატარა ვაკე ადგილებით 
(მინდორაკებით). კარლო თეიმურაზის ძე ჭკა-

დუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ნაკლდრ – საძოვრები (ჭუბერი) მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარე, სამანქანო გზის ზემოთ, სგიმიშ 
ბოგ-სა და მეკშდა ბოგ-ს შუა. ვაკე ადგილე-

ბიცაა, ფერდები ღარებიანი, ტყე შერეული და 
აქა-იქ საძოვრები. „პატარა ვაკეები“. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამ-

თავრებული,  
ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ. 

ნაკლდრ (/ /  ლმზრ ნაკ) საძოვარი (ჩუბე მრღ) 
ს. ჩუბე მარღის სამხ.-აღმ., ბაძუარე ტიბსა და 
ბაკაშერ ტიბს შორის. ტყეში, წიწვნარში, ერ-

თი დიდი მანდორივით ადგილია, დგას დიდი 
სოჭი და მის ქვემოთ არის სალოცავი. სოფლის 
ღუნობზე უფლიშ-იდან მეორე კვირას, მაისში. 
ჯოყოლა ბესარიონის ძე ვიბლიანი, 23 წ., სტუ-

დენტი, ს. ბუჩე მარღი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ნაკლდრ (7) – საძოვარი (გული, ზ. წირმინდი, ქვ. 
მარღი, ფარი, ყარი), სათიბი (ბავარი, ქართვა-

ნი) ს. გულში, სგიმ-ის ჩრდ.-დასავლ. საძოვა-

რი. მოვაკო, დამრეცი რელიეფით. ნაკლდრ 
„ვაკეები პატარა“. ანთუყ ნასავის ძ ხორგუანი, 
80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნაკლდშ – საბალახო (ხალდე) ს. ალდეს პირდა-

პირ, მდ. ალდე ჭალას მარცხ. კალთაზე. პატა-

რა ვაკე ადგილია. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 
წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
ნაკლდშ ლასფლარ – საძოვარი (ზ. ვედი). არ-

ჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნაკლრ – საძოვარი (ნანგული), ს. ნანგულის სამხ. 
ყანის ქვემო ადგილი, კლდის – თეთნე ფოქის 
აღმ. დამრეცი ადგილია, ქვემო ნაწილი ტყეა, 
შემდეგ ვაკე ადგილი, მის ჩრდ.-დასავლ. ფერ-

დობი. ვაკე ადგილი არისო და იმიტომ. 
ლნკლა დგი დემეგ ლი. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგული, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

ნაკლრ – საძოვრები (სკორმეთი), მდ. სკორმეთიშ 
ტიბის მარჯვენა მხარე, ფოთლოვანი ტყეა და 
პატარ-პატარა ვაკეებია – ნაკლდრ (> 
ნაკლრ). ვენერა რაჟდენის ასული ჭკადუა, 28 
წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაკლრ – ყანები (შკედი), ს. შკედშია, პატარა და-
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ფერდებაა, ძირში დავაკება, სიმინდი, კარტო-

ფილი, ირგვლივ სათიბებია. შუშანა ოთარის 
ას. იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაკლრ (4) – საძოვარი (ლალხორი, სკორმეთი, 
ნანგვლი), ყანა (შკედი+ მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, კლსშ ზენის ზემოთ. რევაზ პლა-

ტონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაკლა =– ყანა (დავბერი) ს. დავბერის დასავლ., 
ენგურის მარჯვ. კლათაზე. ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნაკმბეშ – ნაძვნარი (იდლიანი), ს. იდლიანშია, 

ნენზიშ ნაკის ჩრდ.-დასავლ. ტიბიშ თხუმ. 
პატარა ველი იყო, ტყისწარმოებისას კამეჩები 
ჰყავდათ, იქ აბინავებდნენ და აქედან სახე-

ლიც. ამჟამად გატყიურებულია. გივი მოსეს ძე 
ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 

ნაკნდელ (ნაკნდელიშ დაბრ) – ყანები (ცალანა-

რი), ადგილ კელდრს ესაზღვრება აღმ. მხრი-

დან. მდ. კედრლამდე. ვაკე ადგილიცაა, აღ-

მრათ-დაღმართიც (მთლიანდ ნაკ ი მამა ლი, 
ამიტომ ვეძახითო). აკაკი ნესტორის ძე ჩა-

რკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ნაკრლ – სათიბი (ლენტ.) ცხენისწყლის მარცხ., 
ტყეშია პატარა ვაკობი. 

ნალაზიგვი – ყანა (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ.,  
ტ. IX;  1939 წ. 

ნალაზიგ – ყანები (ჭველიერი) ს. ჭველიერში. ნა-

სახლარი იყოო (შდრ. ნლზიგ). მ. ე ლიპარ-

ტელიანი, 80 წ., 1974. 
ნალარ – სახნავი (ჰებუდი) სამანქან: ო გზის ზე-

მოთ, სახნავ ჭარმგ-ის აღმ. ამჟამად სახნავია, 
ადრე შეიძლება სათიბი იყო. ზაგამბე სამსონის 
ძე ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნალარ – სახნავი ≈ 1 ჰა (ტებიში) ს. ტებიშში, სა-

ხნავ მანჭარას ზემოთ. სახნავია, ადრე ,ჩანს,;  
სათიბი უნდა ყოფილიყოო. ნალარ „ნათიბარი“ 
– ლარა „სათიბი“. მაშა სარდიონის ას. არ-

ღვლიანი,  
57 წ., დიასახლისი, ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ნალარ (3) – ყანა (ყარიში, ჰებუდი, ტვებიში), ს. ყა-

რიშშია, ტყის პირას. ადრე სათიბი იყო. 
ნალაშკდაშ – ტყე (ბაბილი) მდ. ჩოლშურას 

მარცხ. კალთაზე, სამჭედლოს ნიშნები ამჟამად 
არაა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ნალავამ – ნაეკლესიარი (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
1939 წ.  

ნალაამ – სათიბები (გვიმბრალი), ს. გვიმ-

ბრალშია, ნაეკლესიარი არა ჩანს. გ. ა მუსე-

ლიანი, 1976. 
ნალაამ (3) – სათიბი (ზ. ბავარი, გვიმბრალა, იხ. 

ლადბში) ს. ზედა ბავარის მთა მაცხვარიშში, 
ეკლესია არის, განახლებული. შ. ი. ბენდელია-

ნი, 40 წ., კ. ს ჩანქსელიანი, 44 წ. 1976. 
ნალაამ (იხ. ლადბში) 
ნალაამლ – საძოვარი (ლექვსირი), ზ 

ნაკრშია, ნაეკლესიარი ჩანს (სპონტიის ქვე-

ბია). ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 
ნალამ – სათიბი (ლასკადურა), ს. ლასკადურ-

შია, უწინ ეკლესია ყოფილა. ბ. დ. გუგავ,ა  
24 წ., 1974. 

ნალგემურ – ნაეკლესიარი (გულიდა), ს. გული-

დაშია, ნალგემუარის ტერიტორიაზე. სხვა სა-

ხელი არ ახსოვთ. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 
1974. 

ნალგერრ (საძოვარი (ლახამულა) ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, ჩვბე შკედში, სათიბ ცლსა 
და მარჩხფელშს შორის. ჩამოდის ზვავი, და-

გროვილი თოვლი იქ დიდხანს არ რჩება. 
ლბჩ მასრდ ლი. ნალგერრ < 
* ნალგერრ < * ნალგორრ ? ადრე ლალგე-

ნიდ ხეყადხ, კარილ ხგნენახ ეჩეჩუ მოლა 
ხნს (1-2 თვე გელა ფ-ძე ჭკადუა). გერე „საქონ-

ლის ტყავი“. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნალგოჰრ – სათიბი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ.-
დასავლ. ფერდობია, ღელე ჯუჰნის  მარცხ. 
მხარეზე. ნაწისვქილარი არაა. ნიკოლოზ კონ-

სტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯ-

ვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნალდაბ – საძოვარი სათიბ ზნკრის ჩრდ., ადრე 

ყანა ყოფილა. ამჟამად საძოვარია. „ნაყანარი“. 
ივდითე პეტრეს ას. ცინდელიანი, 67 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნალდაბ (2) – საძოვარი (მაცხვარიში, ზ. ლუჰა) 
ლაჰლა ჭალს  მარცხ. მხარეზე. ნაყანარი არ 
ამჩნევია. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
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ნალდბ – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ ლეჭუბას 
ქვემოთ. ნაყანარია, სათიბ ქართშის ზემოთ. 
ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნალეგვარ – საძოვარი (ხოფური) ს. ხოფურში, ბუჩ-

ქნარ-საძოვ., ნაწისქვილარია. ქ. ს. ლიპარტე-

ლიანი, 44 წ., 1976. 
ნალეგვრ (იხ. ნალეგვარ). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმი-

კური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX;  1939 წ. 
ნალზიგ – ყანები (ქვ. მამი) ქვედა მამში, ნასახლა-

რებია. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 
ნალზიგ (იხ. მიაგიშ ნაზიგ) 
ნალიზ – ადგილი (ხოფური).მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-

მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX;  1939 წ. 
ნალიშ – საძოვრები (ბაბილი), საძოვარი მთა (იხ. 

1: 100 000). ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ნალიშ (2) – სათიბი (ნაცული), საძოვარი მთა (ბა-

ბილი) ს. ნაცულის აღმ. 
ნალიში ტუბა – ტბა (ბაბილი), მთა ნალიშზეა. ნ. ბ. 

ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ნალიში ღელა – ღელე (ნაცული) ს. ნაცულში, ნა-

ლიშის სათიბებიდან მოედინება. დურმიშხან 
ასლანის ძე ბაკურაძე, 1980. 

ნალკირლ – საბალახო (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭვე-

ლიერში, ნაკირალი ჩანს. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ., ს. ს. მუკბანიანი,45 წ., 1976. 

ნალობიო – ს. ლაღარვაშშია, ნალობიოარია. გ. ბ. 
ქურასბედიანი, 1976. 

ნალობიო (2) – ყანა (ლაღარვაში), საძოვარი (წიფ-

ლაკაკია) ს. წიფლაკაკიაში, ნახნავი. მ. გ. ლი-

პარტელიანი, 48 წ., 1976. 
ნალსაბ – საძოვარი (ნანარი) ს. ნანარისკენა გზაზე, 

დასაწყისში. ადრე შესასვენებელი იყოო. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ნალსაფ (იხ. ნალსაბ) 
ნალტამ – ყანა (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, ვაკე ადგი-

ლია, სამანქანო გზის ზემოთ. არჩილ დავითის 
ძე გიგანი, 57 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ნალტვმრ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის ჩრდ.-
აღმ., ჰადიშრას მარჯვ. კლათაზე, ალპ. ზონაა. 
სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნალტყიბ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალს მარცხ. 
კალთაზე. შერეული ტყეა. ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნალტმჰალგ – გზათშესყარი (ჩვაბიანი), ს. ჩვა-

ბიანშია, იქიდან გადის გზები:  ნაკრი შუკ, 
კრ შუკ, ტიბრ შუკ, კაჩ შუკ. ამჟამად 
იქ კოლმეურნეობის ბაღია. ადრე ჰალგ 
ხორკნ, შემოკავებული ყოფილა ადრე. ჰალგ 
„ჭიშკარი“. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნალქან – სათიბი (ფარი), გვალარისა და სარგშის 

დასავლეთით მდებარეობს. ოთხკუთხედის 
ფორმა აქვს. ქან – კანაფი, ნალქან – ნაკანაფარი. 
ადრე აქ მართლაც კანაფს თესავდნენ. ლალქან 
– საკანაფე.  

ნალქარ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
მხარეზეა. შკედში, სათიბ ლეშთხას ზემოთ. 
თხილნარ-წიფლნარი ტყეა აღმ. ნასახლარი 
არაა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნალქერვრ (2) – უბანი (ქვ. ვედი), იხ. სასტუმრო 
(ლხმ.) 

ნალქერვრ (იხ. სასტუმრო – ლხმ.) 
ნალქერვრიშ ტიბ – ხევი (შკედი),  მოედინება 

მთა ნაცშრიდან, მდ. ენგურის მარცხ. შენაკა-

დი. რუკაზეა Нацешар. შუშანა ოთარის ას. 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ--ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნალქერრ – უბანი (შკედი), მდ. ენგურის მარცხე-

ნა კალთაზე, ნალქერრიშ ტიბის მარჯვენა 
მხარეზე. ოდნავ დავაკებაზეა 1 ოჯახი და გეო-

ლოგების პარტია დგას – ჯაფარიძე ბესოსი. 
დგას 4 წისქვილი მდ. ნალქერრზე. შუშანა 
ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ--ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნალქორ – საძოვარი (ხერხვაში) ს. ხერხვაშის და-

სავლ., ღელე ტიბრის მარცხ. მხარეზე, აღმ.-
ით. ნასახლარი არა ჩანს, მაგრამ ნახნავის კვა-

ლი და ღრა-ს ნიშანი კია. დავით დუდარუ-

ყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნალქორ (2) – სათიბი (ნაკი) ნაკრას მარცხ. კალთა-

ზე, სათიბ თეკერშია, სათიბ კვეთილშის ზემო 
მხარე. ნასახლარი აჩნევია, საძირკველი ჩანს. 
ვასილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნალქორრ – საძოვარი (უსგვირი), საძოვრებია 
უსგვირის სამხ.-დასავლ. მეგრელებს ჰყავდათ 
ზაფხულობით საქონელი, ამჟაემად არა. ნასახ-

ლარი არაა. მოედინება მდ.ნალქორრ. ა. ბ. 
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გურჩიანი, 65 წ., ეხერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1973. 

ნალქორრ – ღელე (უსგვირი), მდ. ჭალს მარცხ. 
შენაკადი. ნასახლარი არაა. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1973. 

ნალქორრ (3) – საძოვარი (ზ. მარღი), ს ჟიბე მარ-

ღშია, სალაზმარღშია, ვაკე ადგილია, საძოვა-

რი. ნასახლარია, საძირკველი აჩნვია. ნასახლა-

რია დაჩში ფილფანის, პირველი მოსახლე ს. 
ჟიბე მარღში. ვახტანგ ალექსანდრეს ძე ანსია-

ნი, 26 წ., მოსამსახურე, ჟიბე მარღი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ნალშგარ – სათიბი (ჭელირი), ს. ჭერილშია, მდ. 
კედრლას ჩრდ.-დასავლ. გადმოცემით:  
შადერიდან გამოქცეული თათრის ჯარის 
ამონაწყვეტი ადგილიაო. ნალშგარ „ნალაშქრა-

ლი“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნალშდუღრ – საბალახო (ლახუშდი), მთა 
ჰრშშია, მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, ვი-

თომ დიდი გველეშაპი მოუკლავთ და იქ დაუ-

მარხიათო. ირგვლივ ტყე წიწვნარია. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972.IX. 

ნალცუნ  – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., ჰა-

დიშრას მარჯვ. კალთაზე. დაფერდებულია 
და წყლით რწყავდნენო – ლლჰენრ ხერივხ. 
სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნალცრ ნაკ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის ჩრდ.-
აღმ., ტერასა, რომელსაც მოუდის წყლები 
(ლცრ ნარ მეფშდე). მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მე-

სტიის  
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნალცრ – ყანა (მაგარდელი), ყანა მჰ-ს დასავლ. 
ყანა ადიშ-ამდე. (ლიც – * ნალცრ ?). ივა-

ნე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მა-

გარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ნალწაბ – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამუ-

ლას ს.ს., 1973. 
ნალჯმორ – ყანები (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარ-

შია, ნაკარის ყანებშია. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ნალჯონ დაბ – ყანა (ნაცული) ს. ნაცულში. ნალჯონ 
„ყანის საზომი“.  

ნალჯონ დაბი ნიც – წყარო (ნაცული) ს. ნაცულში, 
ნალჯონ დაბ-ში მოედინება. დურმიშხან ას-

ლანის ძე ბაკურაძე, 1980. 
ნალრ – ყანა (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, ყანაა 

ამჟამად. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ნალრ – ყანები (სოლი), ს. სოლშია, დასახლების 

სამხ., ვაკე ადგილია. რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 
52 წ., მოსამს., მესტია, 1972. IX. 

ნალზიგ – საძოვარი (რცხმელური) რცხმელურში, 
ლაშხირის მარჯვ., ნასახლარია. გ. ა. ტვილდი-

ანი, 1976. 
ნალზიგ – სათიბები, ს. გვიმბრალშია. ნასახლა-

რები ემჩნევა. გ. ა. მუსელიანი, 1976. 
ნალზიგ – სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 

ნამოსახლარია, მეწყერს გაუწყვეტია. ჯ. პ. ლი-

პარტელიანი, 30 წ., 1874. 
ნალზიგ (4) – ნასახლარი (ზ. ბაბილო), ყანა 

(ყვედრეში, ჭველიერი), სათიბი (გვიმბრალა), 
ს. ჟიბე ბაბილის ჩრდ., ტიბელანის თავში ნა-

სახლარები ჩანს ვისი – არ ახსოვთ. ჩ. ა-ას ლი-

პარტელიანი, 25 წ., 1974. 
ნალამ – ნაეკლესიარი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 

ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ნალამ (2) – ნაეკლესიარი (ყარი, ზ. ვედი), ელ-

ყანრე ღრზეა ნაეკლესიარის მაგვარი (სპენდი-

კარ ჩუ ზიხ). სოფლის დასავლ. დასახლებას 
ზემოთ. ყრშია. ანდრია ბიმურზას ძე აფრასი-

ძე, ტყისმცველი, 61 წ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ნალლჰანდ – ნა-რუ-ალი (ლაღამი), ლექ ლახ-
დან ოდესღაც გამოყანილი ჰქონიათ საძ. 
ქორლდ-იდან მესტიისკენ წყალი. რუს კვალი 
ამჩნევია. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. 
ლაღამი, 1972.VIII. 

ნამადენ – საკარვებო (ზ. ველი), მთა ობორიე-სა და 
მთა გვანდრას შორის. მადანის ნაძებარი ადგი-

ლია (ზებედე ჩხიკვიშვილისა), დგას 1 კარავი. 
შიშველი დაქანებული  კალთებით. ადგილზე 
ვაკეა პატარა. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970 წ. 

ნამადენიშ სუკი (იხ. გვანდრშ ზაგრ) 
ნამანამშვირ (იხ. ლამანშვირ) 
ნამანაშვირ სვიკ – გორა (რცხმელური).მ. ჩიქოვანი, 

ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ.,  
ტ. IX;  1939 წ. 

ნამანაშურ – ყანა (ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 
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ჩოლშურას მარცხ. მხარეზე. ალბათ მანაშს 
თესდნენო. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ნამანაშ – ყანა, ბაღი (ლესემა) ს. ლესემაში, წინათ 
ჭვავი ითესებოდაო, მოედინება წყარო–სარაგ. 
მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 

ნამანაშირი ღარლ – ღაროები (მაზაში), ს. მაზაშ-

შია, ღარებია. შ. მ ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 
1976. 

ნამანაშირი ღელა – ღელე (მაზაში) ს. მაზაშის 
ერთ-ერთ უბანში, ნამანაშირ-ში. შ. მ. ლიპარ-

ტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 
ნამანიშვირ (2) – სახნავი (რცხმელური).მ. ჩიქოვა-

ნი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ.,  
ტ. IX;  1939 წ. 

ნამგებ – სახნავი (ლანტელი) ს. ლანტელის ქვემოთ, 
ყანა ჭყერუ-ს დასავლ. შეძენილი, მონაგები 
ოთარშერხენქა. კოწია ბექეზას ძე პაკელიანი, 
72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წლ. X. 

ნამენწყ – ღელე (ბავარი), ს. ნესკ ბავარშია, ნა-

მეწყრალია. შ. მ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 
ნამენწყრ – საძოვარი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 

მთა დიდ-იდან ჩამოსულა მეწყერი (შდრ. მე-

წყერ – ნანწყუ). ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 
1974. 

ნამექრ – ვაკობი (უსგვირი) მდ. ჭალს მარცხ. 
მხარეზე, სათიბ-საძოვარია. მექრე ნაგემ ჟი-

ხეთრახ ჩიგ (ძველად მხოლოდ). ა. ბ. გურჩია-

ნი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 
ნამვლურ (იხ. ნამოლ) 
ნამზიგვარ (იხ. ნამზიგვრ) 
ნამზიგულ – ყანა (ახალშენი), ს. ახალშენშია, ნა-

სახლარია. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 
ნამზიგარლ – ტყე-საძოვრები (შკედი) ს. შკედ-

ში, მინდორია, ნასახლარები არა ჩანს. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ნამზიგრ – სათიბ-საძოვარი (შკედი), ს. შკედშია, 
რადაგთან. ძველი ნასახლარები. სერზეა. ქ. მ. 
გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ნამლრ – სათიბები (ნაკი) ნაკრას მარცხ. კალთაზე, 
ქეზა ნენჩას ჩრდ., ლაწომბას ჩრდ.-აღმ. ტყეშია 
სათიბები. ნამლრ < ნამოლრ (/ /  ნნჭერ). 
ვასილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნამმუარ – ყანები (მელურა), ს. მელურაშია, სასი-

მინდე ყანები. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგო-

გი, 1974. 
ნამნაშ– საძოვარი (ლშხრერი) მდ. ენგურის 

ჩრდ.-აღმ. სოფლის სამხ., საძოვარ მოლრსა და 
სათიბ დაბერილს შუა. ნახნავია. ამჟამად საძო-

ვარია (მანშიშ ნალაშ ლი „ქერის ნათესი არი-

სო“). აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., 
კოლმეურნე, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ნამნაშ (2) – ყანა (ქვ. მარღი, საძოვარი (ლაშხრე-

რი), ს. ჩუბე მრღის დასავლ. ყანაა სიმინდის. 
ადრე ითესებოდა მანშ . ვაკე ადგილია. მანშ 
„ჭვავი“ (Secal e cer eal e L. рожь) (შდრ. ჭმინ 
ячмень – Har deum „ქერი). ვასიკო მუზას ძე ჩხე-

ტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. სექტემბერი. 

ნამნშულრ– სათიბ-სახნავები (მესტია) აეროპორ-

ტის ჩრდ.-აღმ. ფუხდრი ტიბ ჩამოუდის. 
მანშ „ჭვავი“. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 
45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ნამნშრ – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., სამანქა-

ნო გზის ქვემოთ. ტყე – ფიჭვნარი და შერეუ-

ლი, ალაგ-ალაგ. ნახნავიცაა. არჩილ მელიტო-

ნის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნამოლ – სათიბები (მესტია) ჰაწვალდის მხარეზე, 
ტყეებში შიგადაშიგ სათიბები. ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 

ნამოლრ – საძოვარი (ზ. ლუჰა) სამანქანო გზის 
ქვემოთ, საძოვარ ლაღბულდშის აღმ., ადრე 
სახნავი ყოფილა. „ნაახოვარი“ (ნამოლ ლი). ვა-

სილ თოსდანის ძე ცალანი, 44 წ., ბრიგადირი, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნამონშარ (იხ. ლამანშარ) 
ნამპორ – ყანა (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის დასახ-

ლების ზემო მხარეში, სახლებს შორის. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარ-

დლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნამპრრე ლატრა – სალოცავი (გაღმა ხაიში), კრო-

ფი ჭკადუას სახლის ჩრდ.-დასავლ. არის მაღ-

ლობი ადგილი, სადაც თებერვლის თვეში 
(პირველ რიცხვში) ხდება ნამპრობ. სოფელი 
იყრის თავს, კალანდის მეორე თვეში. ნატაშა 
ემეზას  ასული ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 
ნამპრნი – სათიბი (ჩვაბიანი) ს. ჩაბიანის ჩრდ.-

აღმ., კაჩ შუკის აღმ. მხარეში, მდ. მულხუ-

რას მარცხ. ნაპირზე. დგას ქვემო ნაპირზე ეკ-

ლესიის ნანგრევი.  ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 
წ., მოსამ ს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 
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ნამჟირა (იხ. ლამჟირა) 
ნამსგალევიშ კვათხ – ტყე, ბილიკი (ზ. ვედი), ამჟა-

მად ჯვინელ ნაშუკვს უწოდებენ, რადგანაც 
სხვა გზაა (სამანქანო) გაყვანილი. არჩილ კოს-

ტას ძე ჭკადუა, 40 წ., 1969. 
ნამსგალევიშ მანჩხაფ – ჩანჩქერი (ზ. ვედი), მთა ნა-

მსგალევის დასავლ. კლდეებს შუა მოედინება 
წყალი, რომელსაც აქვს რამდენიმე ვარდნა 20-
20 მეტრისა. მოედინება მყინვარული ენიდან 
(იხ. რუკა 1: 100 000 Тхеиши). მოზრდილი 
მდინარეა, ქვემოთ უერთდება მარჯვ. მხრიდან 
წაქაწყარი, მდ. ვედრლას მარცხ. შენაკადი. 
ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 78 წ., მწყემსი, ს. 
ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ნამსგალევიშ ნალვამ (ზ. ვედი) 
ნამსგალევიშვ ჯვინელი ნაშუკვ (იხ. ნამსგალევიშ 

კვათხ) 
ნამსგალე  (2) – სახნავი, საძოვარი მთა (ზ. ვედი), 

მდ. ედრლას მარჯვ. კალთის ტერასა, ადრე 
სახნავი იყო. ვაკე ადგილია ≈ 1 ჰა. მეგრ. „ნაკა-

კა“-ს ეძახიან. ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 
წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნამსგალე – საზაფხულო საძოვარი მთა მდ. ნა-

მსგალევის სათავის ქვემოთ, შუაწელის ზე-

მოთ, ზედა ტყის საზღვარზე. დავაკებული ხე-

ობაა, შუაზე მოედინება მდ. ნამსგალევი. მისი 
სიმაღლეა 1657,6 (1: 100 000 1662,1). სამ .-და-

სავლ. კლდის მასივებია, დანარჩენი მხრიდან 
ტყე, წიფლნარი, ზემო მხარეზე ქვემოთ წიწვნა-

რი. არის ბოკვნარიო, თხმელნარიც. დგას 4 კა-

რავი მრგვალი ხისა. იზოლდა სამსონის ას. ჭკა-

დუა, 20 წ., კოლმეურნე, ს. ქვედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 22.9.1970 წ. 

ნამსგალეიშ აბანილ – გოგირდოვანი წყალი (ზ. 
ვედი), ნამსგალევის სამხ.-დასავლ., ედრ-

ლას მარჯვ. მხარეზე მოდიოდა გოგირდოვანი 
წყალი. ამჟამად სამანქანო გზა გადის და დაი-

ფარა. ვარლან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., 
პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბე-

რი. 
ნამსგალეიშ ბოგ – ხიდი (ზ. ვედი). არჩილ კოს-

დას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ნამსგალეიშ ლიც – შენაკადი (ზ. ვედი), მოედინე-

ბა ლაკემურაში დუდიდან და ხეშიშ დუდის 
შუამყინვარებიდან. ყოფს საძოვარ მთა ნამსგა-

ლევს შუაზე. მდ. ედრლას მარცხ. შენაკადი 

(იხ. რუკა 1:  100 000). იზოლდა სამსონის ასუ-

ლი ჭკადუა, 20 წ., კოლ., ს. ქვედა ვედი, ხაიშის 
სს., მესტიის რ-ნი, 22.9.1970 წ. 

ნამსგალეიშ ჟბე ლმგემი ღრ – ღელე (ზ. ვედი) 
საძოვარ ნამსგალძვის აღმ., ხე-ტყის წარმოების 
უბანი იყო. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., 
კოლმ. ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის  
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ნამსგალეიშ სარგლ – წყარო (ზ. ვდეი) საძოვარ 
ნამსგალეის დასავლ. ნაპირზე. ვარდან მახა-

მეთის ძე ჭკადუა, 76 წ.წ პენს., ს. ვედი, მესტი-

ის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ნამსგალეიშ ტიბ – ხევი (ზ. ვედი), საძოვარ ნა-

მსგალევის ხევი, წყალი მოზრდილია, 
ედრლას მარჯვ. შენაკადია, ნამსგალევიშ 
კოჯარიდან იღებს საწყისს. ვარლან მახამეთის 
ძე ჭკადუა, 76 წ., პენსნ., ს. ვედი, მესტის რ–ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნამსგალეიშ ჩაბე ლმგემი ღრ – საძოვარ ნა-

მსგალევის დასავლ. ღელე, ხე-ტყის წარმოება 
იყო. ვედრულას მარჯვ. შენაკადი. არჩილ კოს-

დას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ. ს. ზედა ვედი, ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ნამსხერ  – ადგილის სახელია (სოლი), ს;  სოლშია 

შიგ დასახლებებში პატარა გამოუყენებელი 
ადგილი. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მე-

სტიის რ-ნი, 1972. IX. 
ნამურყვამ –  სასაფლაო (ფარი), ზედა და ქვედა 

ლუჰას (ფარის უბნებს) შორის არის სერი, რო-

მელსაც ჰქვია „ნამურყვამ“, ახლა აქ სასაფლა-

ოა. ამბობენ, აქ წმ. გიორგის ეკლესია იდგაო. 
ეკლესიის ნაშთიც კი არაა დარჩენილი. ამბო-

ბენ, რომ აქ ადრე ერთი ოჯახი ცხოვრობდა, 
რომელსაც ჰქონდა ციხე-კოშკი. ოჯახს რა მო-

უვიდა, უცნობია. ვახტანგ ქემურზას ძე ნარსა-

ვიძე, სტუდენტი, 1965. 
ნამურყამ – ნაკოშკარი (გული), ჩუბე გულის 

სამხ.-დასავლ., მდ. გულ ჭალ-ს მარჯვ. მხა-

რეზე ნაკოშკარია, ქვედა სართულის ძირიღაა 
დარჩენილი. გადმოცემით, მდიდარი ოჯახი 
ცხოვრობდაო და შემდეგ მოსპობილა. ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ნამურყამ – ნაკოშკარი (მამი), ლეიდშია, მდი-

ნარის მარცხ. მხარეზე, ფლატის თავზე. ძირი 
დარჩენილია, ამჟამად სახლობს შამილ შავრე-

შიანი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
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ნამურყამ – ნაკოშკარი (ქართვანი), ყოფილა კოშ-

კი კვანჭიანების, შემდეგ სახლის მასალისთვის 
დაუნგრევიათ. ამჟამად ძირიც კი არა ჩანს. 
გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ნამურყამ – ნაკოშკარი (ქურაში) ს. ქურაშში, 
სიფში ნაკოშკარია, ძირიღაა დარჩენილი. 
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნამურყამ – ნაკოშკარი (ჭოხულდი) ს. ჭოხულდის 
სიფში, ძირიღაა დარჩენილი, ეკუთვნის შო-

ნია კვიციანს. კოშკის სვან. სახელისაგან – „ნა-

კოშკარი“. აკაკი ივანეს ძე კვიციანი, 34 წ., 
კოლმ.,  
ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. სექტემბერი. 

ნამურყამ – ნაკოშკარი ს. ჭოხულდის სიფს აღმ., 
ეკუთვნის ილამაზ ფანგანს. კოშკისაგან საძირ-

კველიღაა დარჩენილი. კოშკის სვანური სა-

ხელწოდებისაგან „მურყამ“. აკაკი ივანეს ძე 
კვიციანი, 34 წ., კოლმ., ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . სექეტემბერი. 

ნამურყამ (9) – ნაკოშკარი (ცანა, ქურაში, ჭოხულ-

დი –2, გული-ქართვანი, ზესხო, მამი), სასაფ-

ლაო (ფარი)  
ნამურყამ / /  დონღანშა ნამურყამ – ნაკოშკარი 

(ზესხო), ს, ზესხოშია, ნანგრევებიღაა ამჟამად. 
ნამურყამლა – გორაკი (კაერი) ს. კაერის ჩრდ.-

აღმ., საძირკვლის მაგვარის ნაშთებია. დ. გ. მე-

რლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
ნამურყამლა – ყანა, ნაკოშკარი (სოლი), ს. სოლ-

შია, დასახლებასა და ს. კაერს შორის. არის ნა-

კოშკარიც. რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მო-

სამსახ. მესტია, 1972. IX. 
ნამურყამლა (3) – სერი (ბოგრეში, კაერი), ყანა 

(სოლი) ს. ბოგრეშის სამხ.-დასავლ., ენგურის 
მარცხ. კალთის სერი, ფოთლოვანი ტყე ჭარ-

ბობს. მის აღმ.-ით საკულტო ადგილია. შეიძ-

ლება ნაკოშკარი იყოო. კატო მიხეილის ასული 
გულბანი, 26 წ. მოსამს., ს. ბოგრეში, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნამურყამლ – რესტორან „ლილეს“ ტერიტორია 
(ლენტეხი). მურეშშა ლზგა. დ. ლენტეხში, 
დღეს რესტორანი „ლილე“-ა აშენებული. ქე-

დია, უწინ ნასახლარი (ან სასაფლაო) უნდა ყო-

ფილიყოო. გათხრის დროს ადამიანის ძვლები 
უნახავთ. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ნამქაჩარ – საძოვარი (მელე) ს. მელეს აღმ. მხარე. 

ნაკაფია.  
ნამქაჩარრ – ტყე (ქვ. კალაში) სოფლის თავზე, 

არის ჯიჰრა „მუხა“, ცნცი და შერეული ტყეც. 
ლიქჩე „ჭრა“ – ნამქაჩარრ „ნაჭრევები“. გი-

ორგი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნამქაჩრ (2) – ტყე (ზარდლაში, ქვ. კალაში) ს. 
ზარდლაშის დასავლ., ფერდობი. ნაკაფი ყო-

ფილა, მერე ტყე ბუჩქნარად დარჩენილა. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარ-

დლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნამქურლა (იხ. ბექზაშა ლექვნამქურლა) 
ნამღა – ყანა (ხე) ს. ეს დასავლ., მდ. ენგურის 

მარჯვ. კალთაზე. ნასო დიმიტრის ძე გულბა-

ნი, 55 წ., კოლმ. თავ-რე, ს. ხე, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ნამყვამი (г. Намкван) – მწვერვალი (ლენტეხი) კავ-

კასიონის ქედზე, ენგურის დასაწვყისის თავ-

ზე. სიმაღლე – 4278 მ. ზ.დ.  
ნამყამ (2) – კლდე (უშგული), მწვერვალი (ლენ-

ტეხი) კლდე შხარას სამხ. კედელზე, კოშკისე-

ბური კლდე საჯიხვე. გ. თიკანაძის დასამარცხ. 
კლდის მარჯვ. „ნაკოშკარი“. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ნამყამი – მწვერვალი (უშგული), შხარას ერთ-ერ-

თი სამხ. მწვერვალი, მდ. ენგურის სათავის 
ჩრდ.-აღმ., კოშკისებურია. გივი ერისტოს ძე 
რატიანი, 33 წ., მოსამს., უშგულის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნამყამ სგიმ – მჟავე წყალი (უშგული) კლდე შხა-

რას სამხ. კედელზე, კლდე ნამყამის ძირში, 
წისქვილის სამყოფისხელაა. პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ნამყამ ტიბ – ტბა (უშგული), კლდე შხარას 
სამხ. კედლის ერთ-ერთ კლდესთან – ნამყამ-

თან არის ტბა, ენგურის ერთ-ერთი შენაკადის 
სათავე. ტიბ „ტბა“. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 
43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნამყამ ტიბ – ღელე (უშგული), კლდე შხარას 
სამხ. კედელზე, კლდე ნამყამის ქვემოთ, ღე-

ლეა პატარა. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნამყირრ – სათიბ-საძოვარი (ლაჰილი), ს. ლაჰი-

ლის სამ.-დასავლ. ტყეშია მოქცეული პატარა 
სათიბი. ზ. ს. პაკელიანი,, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ნამყმშ –  მწვერვალი, სათიბები (წვირმი) ს. 
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წვირმის ჩრდ.-დასავლ. სათიბი მეფტშის 
მწვერვალი (იხ. 1: 100 000 – 2473 г. Менташ). 
მირან ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნამყმშ – სათიბი (იენაში) ს. იენაშის ჩრდ., დამრე-

ცი რელიეფით. ნამყამ-ის ნიშან-წყალი არაა. 
ილიკო გ–ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ნამყმშ – საძოვარი (მაცხვარიში) ლაჰლა ჭალს 
მარცხ. კალთაზე. ნაკოშკარები არაა. გურამ გ–
ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ნამყმშ (4) – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, იენა-

ში), საძოვარი (მაცხვარიში), მწვერვალი (წვირ-

მი), ჰაწვალისკენაა, ტყით შემოფარგლულია. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენ-

ჯერის ს.ს., 1972. 
ნამშელიდ – საძოვარი (ცხუმარი) მდ. ენგურის 

სამხ., ჩერიშ ბოგს სამხ.-დასავლ., სამანქ. 
გზის ქვემოთ მდინარისკენ. ივანე ბექას ძე მი-

ლდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნამშიხლარ – საძოვრები (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნ-

დერისაა, ტყეში. 
ნამშიხრ – საძოვარი (ლაღამი) ს. ლაღამის ჩრდ.-

აღმ., მესტია ჭალს  მარჯვ. მხარეზე. დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღა-

მი,1972.VIII. 
ნამშიხრ – ტყე (წვირმი) ს, წვირმის სამხ.-აღმ., 

ფეხის დასავლ. მუხნარი ტყე. რობინზონ იესეს 
ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნამცდრა – ღელე (მაცხვარიში), ლაჰლა ჭალს 
მარცხ. შენაკადი. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 
წ. ლატალი, 1973. 

ნამცილ – ტყე (მესტია), წიწვნარი ტყეა, გადის 
ბილიკი ლეჟ ლახ-ის აღმ. კალთაზე. დ. ს 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 
1972.VIII. 

ნამძგურა – ტყე (ლეშუკვი), ბალის ქედზეა, ლე-

შუკვის ყოფილი ტყე. კლდოვანი არაა. შალვა 
გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ნამძგიბ – ჩამონაშალი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

ნამძგიბ (2) – ფლატე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი, ნეს-

გუნი), ჭალს მარჯვ. მხარეზეა, ნასხლეტი 
მიწაა. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972.  

ნამხარწილ – საკულტო ადგილი (ლამფალაში) ს. 
ლამფალაშში, ვითინი დგას. რამაზ ომეხის ძე 
ონიანი, 16 წ., 1981. 

ნამხორალ – ნამოსახლარი, საძოვრები მამის აღმ. 
ნასახლარებია. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ნამხორალ – ტყე ს. ნაცულში, ფოთლოვანი. 
ნამხორალ (3) – ნასახლარები (შკედი, მამი), ტყე 

(ნაცული) ს. შკედში, ყოფილა კოშკი, რომელიც 
დაარღვიეს. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ნამხერ  – სათიბ-საძოვარი ს. ჟაბეშის დასახლე-

ბის დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. არის ძვე-

ლი ნასახლარი. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ნამხერ  – ყანა (ჟაბეში), ჟაბეშშია, ღელე ტიბრას 
მარცხენა მხარეში. ნასახლარები არაა, სამანქა-

ნო გზასა და მულხურას შორის. ჟორა მუსას ძე 
კახიანი, 31 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნამხერ  – ყანა, სათიბი ს. ჟაბეშის აღმ., სათიბ 

ქართშსა და დასახლებას შორის. ქვემოდან 
აკრავს სათიბი გოგლნი. ნასახლარები არა 
ჩანს, გვერდით – დასავლ. ნასახლებია. 
გოგლნის ძველი ნასახლარი. ჟორა მუსას ძე 
კახიანი, 31 წ., მოსამსახ. მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნამხერ  – ყანები (ლაშთხვერი) ფუშყვერსა და 
დასახლებას შორის. დასახლებებშია მოქცეუ-

ლი თითქმის. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვა-

ნი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 
ნამხერ  – ყანები ს. ზარდლაშის დასახლებასა და 

ტიბს შორის. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 
67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ნამხერ  (2) – სათიბ-სახნავი (ჩვაბიანი), ყანა (არ-

ცხელი), ს. ჩვაბიანშია, ქერთბიშას დასახლ. 
დასავლ. სახლთან ახლო მდებარე სახნავ-სა-

თიბი. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., 
მესტის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნამხერ – დასახლებული უბანი, ლანჩვალშია, 
ბოლო დასახლება (?) აღმოსავლ. მუხირ „კუ-

თხე“ (მდებარეობის მიხედვით). თედორე ტა-

რასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1973. 
ნამხერ (8) ყანა (მაჯვდიერი, ლაშთხვერი, ზარ-

დლაში, ჟაბეში –2), სათიბ-სახნავი (ჟაბეში), 
ხრიოკი სოლი), უბანი (ლანჩვალი), ს. მაჯ-

ვდერვშია, სამანქანო გზის ქვემოთ (მდინარის-

კენ). ამბობენ, ეკლესია იყოო – ჩირთ ლი ეჩე-
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ჩუნ. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 
წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ნამხირრ – სათიბი (ცალერი), ჟიბე ცალერს სამხ. 
ესაზღვრება, ყანა სგებრის ჩრდ.-აღმ. ადრე ნა-

სახლარი ყოფილა. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვა-

რამიანი, 57 წნ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნამხრ – ყანა, ს. არცხელშია. მარგიანების ყანაა, 
დასახლების შუაში, ყოფილი მუშნი ჟორჟო-

ლიანის ყანა. სახლთან ახლო მდებარეა. ერმა-

ლო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., ს. არ-

ცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნამლრ – სათიბი (კაერი) ს. კაერისა და ს. ლემსიის 

მთაში. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯეარი, 1973. 
ნამლრ – საძოვრები (ფალედი) ს. ფალედის 

ჩრდ., ტყიანია ირვგლივ (ჩრდ.-დასავლ. წიწ-

ვნარი), სგიმთანაა. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმი-

ანი, 69 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ნანარლ – ყანა (ხოფური) ს. ხოფურში, ვაკობი. ქ. 
ს. ლიპარტელიანი, 44 წ., 1976. 

ნანარლლ – ყანები (ნანარი), ს. ხოფურის მიდა-

მოებშია, ნანარისკენა გზის მარცხ. სანაპირო-

ზე. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 1974. 
ნანგომ – სახნავ-სათიბი (ლამხერი) ს. ლამხერის 

ქვემოთ, სათიბ–სახნავ ტყაბრის ჩრდ. ალვის 
ხეებიცაა. ვაკე რელიეფით. კარგი მოსავლია-

ნია. ნანგომ – ნანგმი „მძიმე“(?). მახამეთ 
გურმაჩის ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნანგლი – სოფელი (ხაიშის ს.ს.), ხაიშის ს.ს.-ში 

შემავალი 4-კომლიანი დასახლებული უბანი, 
ცხოვრობენ კვანჭიანები. რელიეფური პირო-

ბებით, მთის კალთის ტერასაზეა გაშენებული 
დასახლებაც, დაფერდებული სახნავ-სათესე-

ბით. ვაშლი, მსხალი, ნიგოზი. შიგადაშიგ და-

ვაკებაცაა. სამხ.-დასავლ. კედელივითაა მი-

ბჯენილი კაკშ კოჯის ჩრდ.-აღმ. ნაწილი, 
ხოლო ჩრდ.-დასავლ. წიწვნარი ტყეა. დასავ-

ლეთით კარვით გარღვეული ხეობა, ფომრით 
თითქოს წაუმგვანებიათ ნანგლი-სთვის. სი-

მაღლე ზღვის დონიდან 1050,0 მ. უდრის. ვარ-

დენ ქერევის ძე კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. 
ნანგლი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

ნანგმრ – ტყე, ს. ცალდაშის ჩრდ.-დასავლ. ს. 
ჭოლშისკენ, მდ. მულხურას მარჯვ. კალთის 
ფოთლოვანი ტყე – მუხნარია. პავლე ბითეს ძე 

ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნანგმრ (3) – საძოვარი, ყანა (ჭოლაში), ტყე (ცალ-

დაში), სახნავ-სათიბი (ლამხერი – იხ. ნანგომ) 
ს. ჭოლაშის აღმ., მდ. მულხურის მარჯვ. რიყეს 
გვერდით. დგას წისქვილიც. ნიკოლოზ კონ-

სტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სეტემბერი. 

ნანგმრ (იხ. ნანგომ) 
ნანდობრ  – ყანები (ლესემა), ს. ლესემაშია, მიე-

დინება წყარო – სარაგ. ა. ს. გაზდელიანი,  
36 წ., 1974. 

ნანდობრი სარაგ – წყარო (ლესემა), ს. ლესემაშია, ყა-

ნა ნანდობარში. ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 
ნანკლარ – ტყე (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 

კალთაზე, შკედში. საძოვარ უხამს სამხ–.-და-

სავლ. ფერდობია, ადრინდელი ნახნავი და 
შემდეგ სათიბი. ამჟამად გატყევებულია. და-

სავლ. ესაზღვრება ლცქულშ ტიბ და 
ნტყიც ხარ. ნანკლარ (< *ლანკლარ ?) 
(შდრ. ლენზ > ნენზ;  ლიც – ნიც). კოწი  იოსეს 
ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ნანკცარლ (იხ. ნნკცარლ) 
ნანჟომ – ყანა (ცალანარი), ს. ეცერის დასავლ. სა-

მანქანო გზის ზემოთ, ნაწორს ზემოთ. სახნა-

ვია. ლიჟმი – ნაჟომ როქ ლი – პირველი 
ხვნა დათესვამდე სარეველების მოსპობის 
მიზნით. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ნანსყრ – წყარო (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშის სა-

სმელი წყალი (ნანსყრ „ნაკეთები“ ?). გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

ნანტბლშ – საძოვარი (ლახამულა) საცხოვრის 
კეცნნის ჩრდ. ერხვშის საზღვრამდე, რობშ 
ცხეკის თავზე. მოედინება წყაროები თავრარი-

დან. ნანტბლშ (< * ნანტიბილშ ?). გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ნანქორ – ყანა (ლჰა) სოფ. ჟ. ლჰას ქვემოთ ბოლო 
ყანების ჩიბღლრის დასავლ., მის ზემოთ 
ნასახლარია (წულუკიანებისო). „ნასახლარი / /  
ჩგიანთ ნასახლარი“. სიმონ თოსდანის ძე ცა-

ლანი, 57 წ. კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნანქორ (2) – საძოვარი (ლახამულა), ყანა (ლუჰა) 
საცხოვრის ნოდშის დასალვ. სათიბ მატნის 
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ჩრდ. ნასახლარია, ნაყანარია ყარამან ჭკადუა-

სი. შეიძლება ნასახლარიც მისი იყოსო. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ: . ნოემბერი. 

ნანქორიშ ცხეკ – ტყე (ლახამულა), საცხოვრის 
ნოდშის ჩრდ., სამანქანო გზის ზემოთ მუხნა-

რი ტყე, საძოვარ ნანქორის აღმ. გელა ფუთუს 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ნანქალ – საძოვარი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ.-და-

სავლ. ტყიანი საძოვარი, სოფლის დასახლების 
ზემოთ, გზის ზემოთ. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მო-

სამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 IX. 
ნანქრლ – სათიბ-საძოვარი (ლახირი) ს. ლახი-

რის ჩრდ.-აღმ., მთა ლაგზრიელში, კლდის 
ძირში ალპური ზონაა. მადონა ადიგოს ას. იო-

სელიანი, 29 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნანყბულ – საძოვარი, ანწლნარი (ლახამი) მდ. ლა-

ხამის მარცხენა მხარეზე, მომაღლოა, გადებუ-

ლია ხიდი – ნანყბულშ ბოგ. ჩანს ანწლი ბლო-

მად. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ. ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნანყბულ (3) – სალოცავი (ქვ. მარღი), საძოვარი 
(ლახამი), სამოსახლო (ნანყბული). ჩუბე მრღ-
ის სამხ., დასაწყისში სოფლისა. ყოფილა სა-

ლოცავი ადგილი, მაღლობი ადგილია, გორა-

კი. ჩრდ.-დასავლ. სასაფლაოა. ნაეკლესიარია, 
ემჩნევა საძირკველი. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტია-

ნი, მუშა, 40 წ., ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 
წ. სექტემბერი. 

ნანყბულ (მეგრ. ნაყუმბულა, ქართ. ნაყუმბულარი) 
– სამოსახლო, ხაიშის ს.ს.-ში შემავალი დასახ-

ლებული ადგილი, ხაიშის აღმ. მდ. ედრლას 
მარჯვ. კალთის გორაზე. ცხოვრობს ჭკადუე-

ბის 3 ოჯახი. ხილნარ-ვენახებით, სახნავ-სა-

თიბებით. არის ბარიტის წარმოება. ნაეკლესი-

არი – ნანყბულშ თრგლეზერ. ზღვის დონი-

დან (ზემო მოსახლესთან) 1109,0 სმ. ამჟამინ-

დელი დასახლების ასაკი ≈ 70 წელს არ აღემა-

ტებაო. კოწია ქერექის ძე ჭკადუა (წულუკია-

ნიო), 69 წ., პენსიონერი, ს. ნანყბული, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.11.70 წ. 

ნანყბულშ თრგლეზერ – ნაეკლესიარი, სამლოც-

ველო, ს. ნანყბულშია, ქედზეა. არის ნაეკლე-

სიარი, ამჩნევია საძირკველი – სპენდიკები. 
„სალოცავი / /  ნანყბულის მთავარანგელოზი“. 

კოწია ქერექის ძე ჭკადუა, 69 წ., პენს., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.11.70 წ. 

ნანყბულშ ლებლყეჩ (იხ. ზენიშ ლებლყეჩ) 
ნანყბულშ სარაგ – წყარო (ქვ. ვედი), ს. ნანყბული-

დან ს. ქვედა ვედისკენა ძველ გზაზე, დაახლ. 
გორას აღმ. კალთის შუა ადგილას მოედინება 
კარგი წყარო, სადაც მგზავრები ყოველთვის 
ისვენებენ. „ნანყბულის წყარო“. კოწია ქერექის 
ძე ჭკადუა, 69 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ–
ნი, 17.11.70 წ. 

ნანყბულშ ღრ – ხევი (ქვ. ვედი), ჩვ. ვედიდან ნა-

ნყბულისკენ ასასვლელი ხევი, წიფლისა და 
შერეული ტყის  მასივი, მოედინება ღელე. მაგ-

რაფინა გიორგის ას. ჭკადუა, 44 წ., კოლმ., მე-

სტიის  
რ-ნი, 1970 წ ოქტომბერი. 

ნანყბულშ შგედხენიშ კოჯ – კლდე (ქვ. ვედი) ნა-

ნყბულის პირდაპირ, ვედრრას მარცხ. კალ-

თის უშველებელი კლდე, სადაც გაყვანილია 
სამანქანო გზა. სამსონ როზანის ძე ჭკადუა, 74 
წ. პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნანყამ – სამოსახლო (ნამყვამ-ზაგრალი) ს. იფხის 
სამხ., ცხოვრობენ გირგვლიანები. ე. ი. ნანსყა-

ნი, 61 წ., ლატალი, 1973. 
ნანყამრა – ყანა (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, სამხ. 

დგას ორი სახლი. მახსოვრობაში მურყვამ არ 
იყო. ცხოვრობდა ვინმე ნანყამ (კაცის სახ.), 
გვარად – ჩარკვიანი. რიდა ბესის ას. ფირცხე-

ლიანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972.IX. 
ნანყბულუდრ – საძოვარი (ზ. ვედი), ბორცვები. 

არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზე-

და ვედი, ხაიშის სს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ნანყბულშ ზენ – საძოვარი (ქვ. ვედი), მდ. 

ედრლს მარჯვენა მხარე. ვაკე ადგილია, 
ბევრია ანწლი, საძოვარია, მეჩხერტყიანი – წი-

ფელა, თხმელა, თოფრა, რცხილა, ნეკერჩხალი. 
დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., მეტყევე, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. XI. 

ნანყრშ – ყანა (გვალდერი), სოფლის დასავლე-

თით, სათიბ ნაკრს ზემოთ (სამხ.) შუაში ტყის 
ზოლია. ნანყრშ „ნაწოლისი“ ? ემუზა დავი-

თის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნანშხრ – ყანა (კიჩხულდაში), ს. კიჩხლდშშია, 
ჩუბრის ჩრდ., ნაეკლესიარ ლამრიშის ჩრდ.-
აღმ. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოებ-

მერი. 
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ნანჩლ – სათიბი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, სამან-

ქანო გზის ქვემოთ, ტიბრა, არის ნაღვარევი. 
არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნანცხმორ – ტყე, ს. ღებალდის დასავლ., ტყე 

სათნის დასავლ. (იქით), ტყის  მასივია, ჭარ-

ბობს რცხილა (ცხიმაროლ). მიშა ილოს ძე 
გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ს. ღებალდი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნანცხმორ (2) – ტყე (ჰებუდი, ღვებალდი), ს. ჰებუ-

დის ჩრდ.-აღმ., ტყე წიფრ-ის ზემოთ რცხილ-

ნარი ტყეა, შიგადაშიგ საძოვრები. „ნარცხილა-

რი“ – შესაძლებელია, გაკაფული იყო, შემდეგ 
ისევ აიყარა რცხილაო. ვაკე ადგილებია, 
ილდე ნაგემ ლი – რაიმეს მიზნით აგებული. 
ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედა-

გოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნანცხმრ – ტყე (სიდიანარი), ს. სიდიანარის ჩრდ.-

აღმ., ტიბის  მარცხ. კალთის რცხილნარ-სოჭ-

ნარი ტყე. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

ნანწბარ (იხ. ნანწვბრ) 
ნანწბრ – საძოვარი (ფარი) მდ. ლექერიშ ლი-

ცის მარცხ. კალთაზე, სათიბ ნაკრის ჩრდ. მო-

ედინება წყაროები, ფერდობია (აშ. ხოწიბ 
ჭალთეჩუ, გმიდ ფელტ ლი). იურა გურმა-

ჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამს., ს. ფარი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნანხვრი – სოფელი (ბეჩოს ს.ს.). 
ნანხმარ – მთა (ფარი). ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსეა-

ვიძე, 1965. 
ნანხრშ – ხრამი (ლახამულა) მდ. ენგურსა და 

მთრის შორის, ლახამულას დასავლ. 
ლეღმერა ი ხარ, ლამხრ დგი ლი, ლასოჯა 
(„სოჯ“ – ღუმრიშ ნთშალ). გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი,1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ნანხუწრ – ტყე (ჭუბერი) მთა ტობულდრის სამხ.-

დასავლ. მდ. მრღრას მარჯვნივ, წიწვნარია. 
მიდის გზა უთვირის გადასასვლელისკენ. ზე-

მოთ ვიწროვდება და აქედან ლანხუწრ, ზემო-

თა საძოვრები მთა ტობულდრის. ლ/ ნა-

ნხუწრ „ვიწრობი“. ნოდარ თებექის ძე ცინდე-

ლიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. ტიტა, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ.  

ნანხუწრიშ მაზლბ – წყარო (ჭუბერი), გზა, მთა 

ჟბე ტიტასა და ტობულდრთე მიმავალ 
გზაჯვარედინზე მოედინება წყარო. ვიწრობი 
გზაა გორგზე. ნანხუწრ რელიეფის ფორმის 
მიხედვით. ვიწრო გორაკზე მიდის გზა, და-

ფერდებულია, ტყიანი. ვასიკო მუზას ძე ჩხე-

ტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ლეკელმახი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 22.IX.70 წ. 

ნანხუწრიშ ღრ (იხ. ლანხუწრიშ ღრ) 
ნანრი – სოფელი (ლენტეხის რ-ნი). მ. ჩიქოვანი, 

ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
1939. 

ნანკირ – ყანები, ლცეჩეხ-ის ლექვსირშია, მდ. 
ჩოლშურას მარცხ. მხარეზე. კირის ნატეხია. ჯ. 
რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ნანკირ (2) – ტყე (ჭველიერი), ყანა (ლექვსირი) მდ. 
ლაშხურ-ის მარცხ. კირი იცოდა ადრე. ამჟამად 
არავინ არ იღებს. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 
1974. 

ნანკირი მორელ – მჟავე წყალი (ლექვსირი) მდ. 
ჩოლშურის მარცხ. ჯ. რ. მეშველიანი,  
50 წ., 1974. 

ნანრ – სოფელი (ხოფურის ს.ს.), ხოფურის ს.ს.-ში 
შემავალი ერთ-ერთი სოფელი, მდ. ცხენის-

წყლის მარცხ. მხარეზე, მდ. ოფრულას მარცხ. 
მხარეზე. ვახტანგ ნიკოლოზის ძე ქურასპედი-

ანი, 35 წ., მოსამსახ., ს. ნანარი, ლენტეხის რ-ნი, 
1974. 

ნანრი შუკ – გზა (ნანარი), სამანქანო გზა ხო-

ფურში, ს. ნანარისკენ მიმავალი. ქ. ს. ლიპარ-

ტელიანი, 44 წ., 1976. 
ნაჟაჰვ (იხ. ლაროკშ ლიც) 
ნაჟაჰ(2) – ღარი (ლახამულა) (იხ. ლაროკშ ლიც), 

ს. ლახამულას დასავლ., მდ. ენგურის მარჯვ. 
მხარეზე, საზვავე ღარი ჰიწლად-იდან მდ. 
ენგურამდე (ხოლა ღრ ლი, ჟჰ ანღრი). გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ნაჟა – საბალახო, ს. ხარაშშია, ფერდობია, იცის 
ზვავი (შვავი). ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ნაჟა – საძოვარი (შგედი), ს. შგედშია, ველიდის 
ერთ-ერთი კუთხე. ზვავის გასაჩერებელია, 
დავაკებაა. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ნაჟა (3) – საძოვარი (ჭველიერი, ფაყი, შკედი) 
მდგ. ლაშხურ-ის მარცხ. მხარეზე, ფერდობია. 
იცის ჟა (შდრ. ჟჰ „შვავი“). მ. ე. ლიპარტელი-

ანი, 80 წ., 1974. 
ნაჟაი ნიც – წყალი (შკედი) ს. შკედში, ნაჟავი 

ლარ ისგა ანღრი. უ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
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ნაჟალშ – საძოვარი (კახურა) ს. კახურას ჩრდ.-
დასავლ. ღარია, უწინ შვავი ჩამოსულა, ამჟამა-

დაც იცის. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამ-

სახ., 1974. 
ნაჟალში ღელა – ღელე (კახურა) ს. კახურას და-

სავლ., ლასკადურის მარცხ. შენაკადი. ჯ. ა. 
ლიპატელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ნაჟა-ღრ – საძოვარ-სათიბი (ტვიბლედი), ს. 
ტვიბლედშია, ღელეა, წხადრა მოედინება. ნ. 
ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ნაჟან  – ტყე, ს. შკედშია, ზვავის ჩამონავალი. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ნაჟან (2) – საძოვარი, ტყე (შკედი) ს. შკედში, ტყი-

ანი საძოვარი, ნაზვავებია. ჟ. ს. ონიანი,  
34 წ., 1976. 

ნაჟომ (იხ. ნანჟომ) 
ნაჟურშანი – ყანა (ლალხორი) ს. ლალხორის 

ჩრდ.-აღმ., დასახლების ზემოთ. ოჯახი ნაჟრ-
შას ყოფილი ყანები (გვრაი არ ახსოვთ). ნინა 
გიორგის ას. გამყრელიძე, 49 წ., მოსამს., ს. ლა-

ხორი, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
ნაჟუშ ღრ – ნასხლეტი (ნაკის ს.ს.), ნაკრას  მარცხ. 

ქეზანენჩას სამხ. ნაწილში ნამეწყრალი ადგი-

ლია, შიშველი ღარტაფი, შვავი იცის (ნაჟაჰ 
ლი). ვასილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედა-

გოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნაჟჰა ლარე – საძოვარი (ცალერი) ს. ცალერის 

ჩრდ.-დასავლ., სათიბ ლსერილის ჩრდ. მხა-

რე. ლაჟაჰ დგი ლი (ლცხტ ლი ი დრ ჭმე). 
გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენ.ს., ნა-

კის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნაჟრ – ყანები (შყალერი), ს. შყალერის დასავლ. 

სამანქანო გზის ზედა და ქვედა ნაწილი. და-

მრეცი ადგილი. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ნარდვილ – თავსაყრელი (ლემსია), ს. ლემსიაშია, 

ამხნტაფშია, გადის გზა, დგას გრძელი სკამე-

ბივით, სადაც თავს იყრიან მეზობლები. შა-

დურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ნარღოდ ტუბრა – ღელე (ნაცული), ს. ნაცულში, 
მღვრიეა ხშირად. ნერღედ, ანრღედან, მღვრიე 
ღვარი.. 

ნარღო – საბალახო (ჭველიერი), ს. ჭველიერში, 
ლაშხურის (მდ.) მარცხ. მხარეზე. კლდე ჩამო-

ნგრეულა. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 
ნარღ – ადგილი (ხოფური, ლენტეხის რაიონი). მ. 

ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, 1939 წ. 

ნარღო – სათიბი (ნანარი), ს. ნანარის მთაშია. 
ფერდობია, ერთი ფერდი ჩამონაშალია, დგას 
კარვები – დროებითი (სეზონური) სადგომები. 
ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ნასანახ  – სათიბ-საძოვრები (რცხმელური) რცხმე-

ლურში, ლაშხირის მარჯვ. სანახ „ახო“, ე.ი. „ნაა-

ხოვარი“?. ე. ა. ტვილდიანი, ლნტ. რ-ნი, 1976 წ. 
ნასანხ– სათიბ-საძოვარი (ყვედრეში), ს. ყვედრე-

შია, ლმენწყვის თავზე. სანხ „სინჯი“ (შდრ. 
„სანახავი“). ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ნასაყდარილ – სათიბი (ღობი), ღობის მთაში, ნა-

საყდრალია. 
ნასახლებიწყალი – წყარო (რცხმელური, ლენტეხის 

რაიონი). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსი-

კონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ.  
ნასკადარალ   (იხ. ნასკადარშა). 
ნასკადარშა – თემი (ნანარი), ს. ნანარშია, ფურელი-

ანების საგვარეულოს სამოსახლო. ვ. ნ. ქურას-

ბედიანი, 35 წ., 1974. 
ნასკარ – საძოვარი, ტყე (ლატალი), ნასახლარ სგო-

ბულ-შია. სამხ.-დასავლ. საკულტო ადგილი 
ყოფილა. ნაგებობებისა არაფერი ჩანს. სკარ 
„ლიყბლ რომელიმე საღვთო დღესასწაულ-

ზე“, ლე-სკრ დიდი ყველიანი ან ხორციანი 
კვერი. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 

ნასკარ (2) – საძოვარი (ლემსია, იენაში), ლემსიი-

დან ქმე ლახში მიმავალ გზაზე, ტყეცაა და 
საძოვარიც. რაიმე საკულტოს ნიშანი არაფერია 
ამჟამად. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნასკრ – უბანი (იფრარი), ს. იფრარის დასავლ. 
ცხოვრობს ერთი ოჯახი – ხარძიანისა. ადმი-

ნისტრაციის წიგნში – ლასკრალი. გემა ანდრი-

ას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, კალას 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნასლეთილ (იხ. ნასლეთილრ) – საძოვარი (ფარი). 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965. 

ნასლეთილრ – საძოვრები (ზაგარი), კასლეთილ, ს. 
ზაგრის აღმ., ლალან შუკის ჩრდ.-დასავლ., 
ლწირველიდის (საკულტო ადგილი) აღმ.-ის 
გაგრძელებაა გორამდე. ნასლეთ? (კასლეთ?). 
გელიძე ალექსის ძე ჩხეტიანი, კოლმ., 37 წ., 
ფარის ს.ს. მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნასმეგრ შუკ – გზა (კაერი), ს. კაერიდან აღმ.-
კენ მიმავალი სამარხ. გზა. არაა:  ნასმეგვრ (! ). 
დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
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ნასპში ბოგ = ხიდი (ხელედი), ხელედშია, მდინა-

რის მოსაბრუნზე. მდ. ლაშხირზე. ნასპშ (?! ). 
ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ნასრეგრ – საძოვარი (ლახამულა), ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, საძოვარ ჟიბე ჩე-სა და საძო-

ვარ მანჩხფლშ-ს შორის, მოედინება წყაროე-

ბი (სარგრ ანღრიხ). (ნასრეგრ < * ნასა-

რაგრ?). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნასტნამოლ – ყანები (ხელედი), ხელედშია, ნაახო-

ვარი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 
წლის, მოსამსახურე, 1976. 

ნასფელ ზენ – სათიბები (შგედი), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე, ვაკე ადგილია.:  ნასახლა-

რი არა ჩანს. სათიბებია ამჟამად და მრავლადაა 
ანწლი, ხილნარიც არაა. ს. შგედშია, მის ქვე-

მოთ. შუშანა ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., პე-

დაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნო-

ემბერი. 
ნასფელ ზენ (2) – უბანი (ქვ. ვედი), ჩვაბე ვედშია, 

ვედრელას მარჯვ. კალთის დავაკებაზე, დგას 
სკოლა 4-წლედი, ღელე ნჩელის მარცხ. მხა-

რეზე. ცხოვრობენ ჭკადუების 4 ოჯახი და 1 – 
გვიჭიანი. ნასოფლარია ადრინდელი, რომე-

ლიც, როგორც ჩანს, წაულეკია მეწყერს. ამჟა-

მინდელი – გვიანდელია. მაგრაფინა გიორგის 
ას. ჭკადუა, 44 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ნასფლაინარ – სათიბი (სასაში, ლენტეხის რ.), მდ. 
ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე, ნასაფლაოებია. მ. 
ვ. ონიანი,41 წ., 1974. 

ნასრალ – სათიბ-საძოვარი (უშუგლი), ს. უშგუ-

ლის აღმ., მდ. ქვიშირის შენაკად მედამის 
მარჯვ. მხარეზე, ალპ. საძოვარი და სათიბი. 
პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, 
ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნასლდაშ – ყანები (მამი), ს. მამში. ბ. გ. ბაბლუანი, 
73 წ., ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, 1978. 

ნატაფრ – გზა (ლასკადურა), ს. ლასკადურას გზე-

ბი სამანქანო, ფერდობზეა. ბ. დ. გუგავა,  
24 წ., 1974. 

ნატახდ  (იხ. ნატახტ) 
ნატახდიშ თხიმ (იხ. ნატახტშ დუდი) 
ნატახტ – საზაფხულო საძოვარი მთა (ზ. ვედი), 

მდ. ბულონიში ღალ-ს დასაწყისის ზემოთ, 
საძოვარია მთების ქედებს შორის, ხობწყარიში 
გინოდოს ქვემოთ. საფეხურებიანი კარგი ვაკე 

საძოვრებია. ზემო საფეხური უფრო ნაყარი 
ქვებითაა. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ. 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970 წ. 

ნატახტშ დუდი – მწვერვალი (ზ. ვედი), საზა-

ფხულო საძოვარი ნატახტ-ს სათავე, მწვერვა-

ლი, შიშველი რელიეფით, ციცაბო კალთებით, 
კლდეებით. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემ სი, წალენჯიხის რ-ის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970. 

ნატბადრ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი), ს. და-

ვბერის ჩრდ.-აღმ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, 
მუხნარი  ტყით. წყლები მოედინება, შედარე-

ბით თბილი. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლია-

ნი, 40 წ., მოსამ ს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ნატროშა ლრლ – სათიბები (ლეხთაგი), მდ. მე-

სტია ჭალს მარცხ. მხარის კალთაზე, სა-

ზღვარი ლენჯერისა და მესტიის, ფილფანების 
საგვარეულოსიო. ეკუთუვნის ლენჯერელებს. 
ჩათო ესტატეს ძე ჩართლოანი, 45 წ., ხელოსა-

ნი, მესტიის რ-ნი, ს. ლეხთაგი (მონადირე), 
1972. IX. 

ნატროშა მურყამ – კოშკი (სოლი), ს. სოლშია, 
უდესიანების საგვარელო კოშკი. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ნატურბაზ – ნატურბაზევი (ტვებიში), მდებარეობს 
ქიშში დაახლ. 2600 მ. სიმაღლეზე ზღვის 
დონიდან, ამჟამად არაა. ტურისტული ბაზა 
ყოფილა ადრე, ამჟამდა არაა მოქმედი (იხ. რუ-

კა – Южный прют). რომანოზ სიმონის ძე არ-

ღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნატყლურ – გზა, საძოვარი ს. ნაკიფარის და-

სავლ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. დამრეცი 
ადგილია, მოედინება წყლები. გზაა ტალახია-

ნი. ტყალ „ნალექი რაიმესი ჭურჭელში“. 
გენტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., 
ს. ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნატყობა (იხ. ნატყობშ ცხეკ) 
ნატყობშ ზენ – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე 

ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.IX. 

ნატყობშ ლიც – ღელე (ზ. ვედი), ვედრულას 
მარცხ. შანაკადი. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა,  
40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969, IX. 
ნატყობშ ტიბ – ხევი (ზ. ვედი), მდ. ვედრულას 
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მარცხ. მხარეზე. შაენაკადი. არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969, IX. 

ნატყობშ ცხეკ – ტყის მასივი (ზ. ვედი), მდ. ნა-

მსგალევიშ ლიცის მარცხენა მხარე, მთა ნა-

მსგალევის ჩრდილ.-აღმ. ტყე შერეული, შიგა-

დაშიგ საძოვრებია. კარვებიდან 2 კმ. ჯვეში ნა-

ტყობინეფ რე. ძველად საძოვრებს აქირავებ-

დნენ სვანები. ბაჟის მიცემა მეგრელებს არ 
ნდომებიათ, მაგრამ სვანებს მიუგნიათ და მე-

ტიც წაურთმევიათ და დაუმალიათ იმ ტყეში. 
შერეული ტყეა, დაბურული. ქედია ყორშ 
არიდან (ნოკარენ-იდან) აღწევს მდ. ვედრუ-

ლამდე. ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 78 წ., მწყემ-

სი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ონი. 1970 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნატ ლეჭმოლარ – სათიბი (ახალშენი), ს. ახალშე-

ნის ჩრდ.-აღმ. ვინმე ნატას სახელობის სათიბი. 
მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ნატფ – ყანა (გულიდა), ს. გულიდაშია, დამრეცი 
რელიეფით. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ნატფ (2) – ტყე (მელურა), ს. მელურას აღმ. შერეუ-

ლი ფოთლოვანი ტყეა, დამრეცი რელიეფით. ვ. 
მ. მუსელიანი, 57 წ., 1974. 

ნატბად – წყარო (მესტიის რ-ნი). ირინე მელიქიშ-

ვილი, 1961. 
ნატბად (2) – საძოვარი (ნაკიფარი), ს. იფარის 

ჩრდ.-აღმ. ელბეში ჭალს მიდამოში, მდ. ჰა-

დიშჭალს მარჯვ. მხარეზე. ნახნავი, კირიც 
არის, ზემოთ ტყე. ლეკუა ბესის ძე გულბანი, 
88 წ., პენს.., ს. ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნატბაურა – სახნავი გუბეებით (შკედი), ს. შკედ-

ში, წყალი დგება. სამოსახლოცაა ტაფობია. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ნაუმარი – ტყე (წიფლაკაკია, ლენტეხის რ-ნი). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX. 1939 წ. 

ნაურყვამ (იხ. თეტლნიშ ნამურყვამ) 
ნაუშ ქუროლ – საძოვრები (ფხოტრერი), ს. ფხოტ-

რერის დასავლ. საძოვარ ლმზრ-ის ჩრდილო 
გაგრძელებაა. ყოფილა ნაუ საბანიძის. ამჟამად 
საძოვრადაა გამოყენებული. ეგნატე ამაიზის 
ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ.X. 
ნაფ{ } ტიშრ – საძოვარი (ცანა) ცხენისწყლის 

(ჭალას) მარცხ. ფეტ „ფეტვი“. ფეტვი ითესე-

ბოდაო. 

ნაფატულ – საძოვარი, ს. კახურაშია, უწინ ფეტვი 
ითესებოდაო. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ნაფატულ ნაკ – საძოვარი (კახურა), ს. კახურას 
ჩრდ.-დასავლ. ვაკეა ნახნავი. ჯ. ა. ლიპარტე-

ლიანი, 37 წ., 1974. 
ნაფატურ – სათიბი (ხელედი). შ. მ. ბენდელიანი, 35 

წ., 1974. 
ნაფატუშიშ ზენ (იხ. ნფტუშ) 
ნაფატ– სათიბი, ს. ყვედრეშშია, ადრე ფეტვი 

ითესებოდაო. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 
1974. 

ნაფატ (2) – საძოვარი (მაზაში), სათიბი (ყვედრე-

ში), ს. მაზაშში სახნავები ყოფილა. ფტ„ფეტ-

ვი“. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 
ნაფტოშ (2) – ყანა (დისი, ზ. ვედი), ს. დსის ჩრდ.-

დასავ. მდ. ნაჟაჰ-ს მარჯვნივ ვერდობია, სი-

მინდის ყანაა. ირგვლივ ტყეა, წიფელიცაა და 
წიწვანრი. იესებ სემას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსი-

ონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.10.70 წ. 

ნაფტუშ – საძოვარი ს. იფარსა და ს. ჯოკრს შო-

რის, მდ. ენგურის მარჯვ. სამანქანო გზის გას-

წვრივ, ვაკე ადგილია, ადრე სახნავი ყოფილა 
ფეტვისა. პარმენ გიორგის ძე ჭკადუა, 77 წ., 
პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნაფტუშარ – სათიბები (ახალშენი), ს. ახალშენში. 

ადრე სახნავები უნდა ყოფილიყო, ალბათ 
ფეტვი ითესებოდა. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

ნაფშყორ – სატყეო სავარგული ს. ნაკის აღმ., ხეობა 
ნაფშყორის მარჯვენა მხარეზე. მოვაკო ადგი-

ლია, შემოკავებულია, სავარგულია ვერვხის. 
დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., მეტყევე, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ნაფშყორ (3) – კლდე (ზ. წიგრმინდი), მდ. კას-

ლედრას მარცხ. ხეობის კალთა. ციცაბოკალ-

თებიანი, ტყიანი გორაა, ლეშიშგილას პირდა-

პირ. კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნაფშყორ / /  ნაფშყორიშ ტვიბ – ხეობა, მდ. ნჩელის 

ხეობა, დასაწყისში მაგარი კლდეებია, ციცაბო 
კალთებით, შერეული უფრო წიწვნარით. 
კლდეები სანადიროა. მოედინება მოზრდილი 
ღელე, იცის უსაშველო ადიდება, საშინელმე-

წყრიანი. დომენტის ისლა მის ძე ჭკადუა,40 წ., 
მეტყევე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ნაფშყორიშ კოჯრ – კლდე (ზ. ვედი), მდ. ნჩელის 
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სათავე, ციცაბოკალთებიანი, სანადირო. არ-

ჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.IX. 

ნაფტულ (2) – ყანა (ლენტეხი, კახურა), მდ. ჩოლ-

შურას მარცხ. მხარეზე, ნაფეტვარი იყოო. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ნაქანრა – ბუჩქნარი (ქვ. ჭველური), ს. ქვედა 
ჭველიერში წაბლნარი ტყეა. ფ. ი. მუკბანიანი, 
27 წ., 1974. 

ნაქართობილ ნაკ – საძოვარი (ტიტა), მდ. ჭუბრუ-

ლას მარცხ. მხარეზე და 1,5 კმ-ზე მთა 
ჩხტლში ჰკედ-ისკენ. ვაკე ადგილია. ირ-

გვლივ ტყე, უფრო წიწვნარი. ადრე ითესებოდა 
კარტოფილი. ქართობილ < კარტოფილი-დან. 
ნოდარ თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანი-

კი, ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
9.IX.1970 წ. 

ნაქართობილრიშ ნაკ – საძოვარი (ჭუბერი), მდ. 
თეთნაშრას მარჯვ. ვაკე ადგილი, ყოფილი 
საკარტოფილე სახნავი ადგილი. ამჟამად სა-

ძოვარია. ირგვლივ წიწვნარი ტყის უმეტესო-

ბაა. სამარხილო გზაა, ტრაქტორიც ადის. თა-

მაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., სშა. სკო-

ლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნ.ი, 14.VII.70 წ. 
ნაქართობლრ – საძოვარი (სპარდიში), მესტია 

ჭალ-ს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
ს ზუგს ქვემოთ. ამჟამად ბუჩქნარია. ავ-

თანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ. ს. სპარ-

დიში, მესტიის რ-ნი , 1972. 
ნაქართოფილინ – ტყე (შკედი), ს. შკედშია, უწინ 

კარტოფილს თესავდნენ. ჟ. ს. ონიანი,  
34 წ., 1976. 

ნაქართრ – ტყე (ტვიბერი), ნეჯდრს ეკვრის ჩრდ. 
მხრით, ფოთლოვანი ტყის მასივია, შიგადაშიგ 
საძოვრებიც ურევია. ბორის ბესარიონის ძე 
ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. ტვიბერი, ცხუ-

მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნაქართრ (2) – ყანა (ჭუბერი), ს. ს. ქედანშია, მდ. 

ჭუბრულას მარცხ. მხარეზე. მოსახლეებს ქვე-

მოთ. ადრე ნათალგამარი. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ნაქართრიშ ცხეკ (იხ. ნაქართრ) 
ნაქართ – საძოვარი (ნესგუნი), ფუშყვერის მარჯვ. 

მხარეზე. სგა ნაყურყ ლი. ელგუჯა ვლადიმე-

რის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1978. 
ნაქართრ (იხ. ნაქართრ) 

ნაქირცალ – საძოვარი (ტვიბი), ს. ტვიბის მთის 
ზონისკენაა. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ნაქირცალ – სახნავ-სათიბი (ზ. მამი), ლეჟ მმში, 
ქირც ითესებოდა ადრე. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 
1978. 

ნაქირცალ (3) – ტყე (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველი-

ერში. ამჟამად არაა. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ნაქლაქევ (დურაშილი ფარი – იხ. ნაკ-დრა) 
ნაქლაქვ – სათიბი (ფარი), სოფლიდან ორ კილო-

მეტრზე ჩრდილო-დასავლეთით ტყეში არის 
პატარა ტაფობი, 0,5 ჰა, რომელსაც „ნაქლაქვ“ 
ეწოდება. ადრე აქ არავითარი ქალაქი არ ყო-

ფილა. ამბობენ ეს ძველების ენაკვიმატობის 
ბრალიაო. 

ნაქლაქოარ – კლდე (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერის 
ჩრდ. ჩუკულის თავზე ვაკე ადგილია, გამყინ-

ვარება არაა. 
ნაქლაქ – სათიბი (თავრარი, ფარი), ს. თავრარის 

აღმ., ყანა ფრლნის ჩრდ., სათიბ ბდიორის 
ქვემოთ. ჩავარდნილი ადგილია, საქონელს 
უყვარს იქ ყოფნა, ქარისაგან თავშესაფარია. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი . 
ნაქორ – სათიბი (მაგარდელი), ს. მაგარდელის 

სამხ. (თავზე), სათიბ შათრს აღმ., ნასახლა-

რი ყოფილა, ამჟამად არავინ ცხოვრობს. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მა-

გარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ნაქორლრ – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. ჟაუნდე-

რის მთაში, ნასახლარებია. 
ნაქურთულ – საძოვარი (იფხი), მთა ჰარეტშია, სა-

დგომია საქონლის, დგას კარვები, იყოფა:  ჟიბე 
და ჩუბე ნაქურთულ. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
ნაქცევი – სახნავი (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-

მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ. 
ნაქლ – საძოვარი (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ., 

სამანქანო გზის ზემოთ უღვირის გზაზე, 
კლდის იქითა მხარეს. ლიქლ „შემოპარვა“. 
შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსა-

ხურე, იფრის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
ნაქრაა – სახნავი (ჭველიერი), ს. ქვედა ჭველი-

ერშია, ქერის დანათესია. ქერ „ქერი“. შ. ვ. ლი-

პარტელიანი, 36 წ., 1974. 
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ნაქლაქ  – სათიბი (ფარი) მდ. ლალქერი ჭალს 
მარჯვ., კლდე დდილშ-ის თავზე, ჩრდ.-სამხ. 
ტყე (მჩხეტურ გიმ ხოზ). იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტრომბერი. 

ნაქლაქ (2) – სათიბები (სიდიანარი), ს. სიდია-

ნარის აღმ. მხარეზე, ტიბის მარჯვ. კალთაზე. 
ნასახლარი არაა, კლდიანია. ვალო ა-ძე სიდია-

ნი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
ნაქლაქიშ – სათიბი (მაგარდელი), სოფლის 

ჩრდ., ენგურისკენ, სამანქანო გზის ქვემოთ, სა-

თიბ ყერის აღმოსავლეთით, ჭაობიანი ადგი-

ლია. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიო-

ნერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაქრბაქ – საძოვარი (მამი), ალპ. ზონაში, მამის 
ჩრდ. ქარბაქი „ქარაბაკი“. ი. ნ. ჯამბურიძე,  
59 წ. 1978. 

ნაღდერალ – საძოვარი (ნაცული), ს. ნაცულში, 
ადრე ღედერ („ცერცვი“) ითესებოდა.  

ნაღვჟური ქვან – სათიბი (შ. ბავარი), ლაშხირის 
მარცხ, ნესკ ბავრში. შ. მ. ბენდელიანი,  
35 წ., 1974. 

ნაღვჟური ქვანღელა (იხ. ჟბე ღელა) 
ნაღვჟური ქვანღელა (იხ. ჟბე ღელა) – ღელე (ბავა-

რი). შ. მ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 
ნაღობულლ – ბუჩქნარი (ბაბილი), ს. ბაბილშია, ნა-

ფუტკარიცია. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ნაღომარ (იხ. ნაშამუვრ) 
ნაღჟური ქან (იხ. ნაღვჟური ქვან) – ტყე ს. ბავარ-

ში, ყოფილი სათიბი. კლდიანია. შ. ი. ბენდე-

ლიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიან: ი, 44 წ., 1976. 
ნაყარ ზენ – საყავრეს  სახდელი (ზ. წირმინდი) ჟი-

ბე წირმინდშია, აღმ. დავაკებული ადგილი, 
კარგი საყავრე სოჭი ჩანს. კარლო თეიმურაზის 
ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაყარი – საძოვარი (კახურა) ლასკადურას ხეობაში, 
მარცხ. მხარეზე. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 30 წ., 
მოსამსახ., 1974. 

ნაყდულ – სახნავი, მამშია. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 
1978. 

ნაყდულ – ყანა (საყდარი, მამი) ს. საყდარში. კ. ბენ-

დელიანი, 1978. 
ნაყდუნ – სათიბი (მუწვდი) ს. მუწვდიში. გ. დ. ხა-

ბულიანი, 36 წ., 1978. 
ნაყდურა – ყანა (ზ. ლახამულა), ჟ. ლახმლ-ს აღმ., 

ყანა მოლდშის ჩრდ.-აღმ. * ნაყიდურა (?). კო-

წია იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაყიდანშა – უბანი (მამი), ს. მამშია, ნაყიდაანთ ად-

გილი. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
ნაყიდუარალ – ყანები (ახალშენი, ჩიხარეში), ს. 

ახალშენსა და ჩიხარეშს შორის. მ. ლ. ნემსაძე, 
40 წ., 1974. 

ნაყიდარ (იხ. ნაყიდუარალ) 
ნაყოშილ – სათიბები (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის აღმ. 

მთაში ვინმე ისმაილის სადგომი. ნაყოშილ 
„ცხვრის ფარის ღამის სათევი“, ყოშ- <ყოჩ-ი. 

ნაყრლდაშ – სათიბი (ზ. ჭველიერი), ზედა ჭვე-

ლიერის სათიბი მთაში. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., 
ს.ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ნაშალრ – უბანი (ცანა) ცხენისწყლის მარცხ. მხა-

რეზე, ცხოვრობს ერთი ოჯახი ჩარკვიანებისა. 
ნაშალრი კაბ (იხ. კუბ) 
ნაშალრი ნაკ – საძოვარი (ცანა), სათიბ ნაშალ-

ვშია ცხენისაწყლის მარცხნივ, დავაკებაა. 
ნაშალრი ღელე – სათიბები, ხევი (ცანა), ცხენის-

წშყლის მარცხ. ჩამოედინება წყალიც ნაშალვა-

რიდან. 
ნაშამ – საძოვარი (წიფლაკაკიაში), ს. წიფლაკაკია-

ში, იყოფა ჟიბე ნაშამ, ჩუბე ნაშამ. ნაყანებია. მ. 
გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ნაშამ – საძოვარი, ტყე, ზედა ჭველიერშია, იყოფა 
ჟიბეშ და ჩუბეშ ნაშამად. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ნაშამ (3) – სათიბი, ვენახი (ყვედრეში), საძოვარი 
(წიფლაკაკია), ტყე (ზ. ჭველიერი), ს. ყვედრეშ-

შია, სათიბიცაა. ღომის მარცვალი არ ითესებო-

დაო, სიმინდი – კი. შმ „ღომი“. ჯ. პ. ლიპარ-

ტელიანი, 30 წ., 1974. 
ნაშამურ – სოფელი (რცხმ. ს.ს.), პატარა სოფე-

ლია მდ. ცხენისწყლის მარჯვ. მხარეზე. შმ – 
ღომი. ელგუჯა არტემის ძე ტვილდიანი, 34 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ნაშამ მოლ (იხ. ნაშამ – წიფლაკაკია) 
ნაშამ ღელა – ღელე (წიფლაკაკია), ს. წიფლაკაკია-

ში, ჩაომედინება ნაშამს. მ. გ. ლიპარტელიანი, 
42 წ., 1976. 

ნაშარ – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ ხოშა 
ლაჩმა-შია. „ნაშაური“ (?). ივანე ბექას ძე მი-

ლდიანი, 99 წლ., პენსპიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნაშარიშ ტიბრა (იხ. მეშხეტიბ) 
ნაშგობ – ღელე (მურყმელი), ს. მურყმელის სამხ. 
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წისქვილის წყალია, მდ. ენგურის მარცხ. შენა-

კადი. სოდის მქონე წყალია, სარეცხავად იყე-

ნებენ. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნაშთხოლდშ – ყანა (ქვ. ჭველიერი), ს. ქვედა ჭვე-

ლიერშია, კარტოფილებიც და სხვაც ითესე-

ბაო. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 
ნაშკდლ – ყანები და საძოვრები (დურაში), ს. დუ-

რაშში, იყოფა ჩუბე და ჟიბედ. კ. ბენდელიანი, 
1978. 

ნაშლა – ტყე (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის აღმ. ღე-

ლეა, ტყე. 
ნაჩვლრ (იხ. შავღელე) – ღელე, ნაჩლრ, ლაკარა-

დან მოედინება პატარა ღელე მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. შავმიწიანია, ფიქალქვიანი, 
მცოცავი. ყოველთვის, ოდნავი დაწვიმების 
დროს, გზას აფუჭებს. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებედი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნაჩლურ – სათიბები (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის და-

სახლ. ჩრდილ. მხარეში, ქვიშის დასახლების 
აღმოსავ. ძველი, ადრინდელი ნაღვარევია, 
რომელსაც მთელი სოფელი წაულეკავს. ნიკო-

ლოზ კონსტანტინეს  ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ნაჩლურ – ყანა, სათიბები (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბია-

ნის დასახლების ქვემოთ, ტიბრას ორივე მხა-

რეზე. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ. 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნაჩლურ (3) – გზა (მაჯვდიერი), ს. მაჯვდიერი–
სა და ჩვაბიანს შორის სამანქანო გზა გადის სა-

თიბებსა და ყანებს შორის. ნიკოლოზ კონ-

სტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯ-

ვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნაჩოლღრ (იხ. ნაჩულღრ) 
ნაჩოლრ – უბანი (კახურა), ს. კახურაშია, და-

სავლ. ფერდობზე. ნამეწყრალია, ქვემოთ და-

სხალებაზე დავაკებაა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 31 
წ., 1974. 

ნაჩლიკი ნაბარგურ – საძოვრები (ჯუდარი), მ.დ 
მანანაურის მარცხ. მხარეზე. თუ რატომ, არაა 
ცნობილი. ი. დ. ლიპარტელიანი, 79 წ., 1974. 

ნაჩალ –  ჩამონადენი ღელე (ბეჩო), ღელე მშრალი 
უშბის ძირიდან ს. მაზერამდე, დაბლეთსა და 
კახრშს შუა. ნიშნავს – ნამეწყრალი. სახელი 
რელიეფის მიხედვითაა შერქმეული. რომანოზ 
სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. 

ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ნაჩალ – ნამეწყრალი ადგილი, გომბეშ, საცხ. 
ლაყრის აკრავს ჩრდ.-დასავლეთიდან, სადაც 
ადრე მოდიოდაო წყარო სოფლის საკმარისი, 
შემდეგ მეწყერი ჩამოსულა, მოწყვეტილა ის 
ფერდი მთლიანად და 8 ოჯახი მეწყერს ჩაუ-

ტანია 1937 წ. აპრილში. მიშა რაჟდენის ძე ცა-

ლანი, 28 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაჩალ – ყანა (მესტია) 
ნაჩალ (4) – საძოვარი (ხელედი), ხელედშია, ლაშ-

ხირის მარცხ. მხარეზე, ღელეა, ჩამონაზვავე-

ბიცაა. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 
43 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ნაჩალარ – ყანები (ჭველიერი), ს. ჭველიერში 
დგას ფერმის შენობა, ნამეწყრალია. მ. ე. ლი-

პარტელიანი, 80 წ., 1974. 
ნაჩალარ (2) – ღელე (მამი), მამშია, ნამეწყრალი-

ცაა და ხშირია ახლაც. ჩალ – მეწყერი. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ნაჩლ დაბ – საძოვარი, ტყე (ფაყი), ლესხანშია, 
ნაღვარევია, დამრეცი რელიეფით. ჯ. ა. ჩანქსე-

ლიანი, 26 წ., 1974. 
ნაჩლრ – ნამეწყრალი ღარი (ჰამაში), ჰამაშშია, 

სათიბ ჭყირშის დასავლ. ნაღვარევია და ნა-

ხლეჩი (ნტყიც) ფერდობი. უამინდობისას 
წყალი მოედინება ყოველთვის. დუშა შარდე-

ნის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ნაჩლრ – ტყე (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის ჩრდ.-და-

სავლ., გზა ელყალის ჩრდ.-აღმ. მხარე. 
ნაჩლრ ლიხ. დავით დუდურუყის ძე ანსია-

ნი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნაჩლრ (4) – საძოვარი (კაცხი), მდ. ფრიშ ჭალს 

მარჯვ. მხარეზე სათიბ ჯედი ლაროლსა და 
საძოვარ მგდერს შორის. „ნამეწყრალი“. ჯეი-

რან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ, ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაჩლ – ყანები (ლაშთხვერი), დასახლების სამხ.-
დასავლ. ცუდი ამინდების დროს ჩამოდის 
წყალი – ხრეშნარევი. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ. ლენჯერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1972.VII. 
ნაჩლ (2) – ყანა (მურყმელი), ს. მურყმელის და-

სავლ., სამანქანო გზის ზემოთ იცის ღვარი. 
ნაჩლ „ნამეწყრი“. მაქსიმე დავითის ძე კაკ-
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რიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ნაჩლ ღრ (2) – ღარი (ხაიში), მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, სამანქანო გზის ზემოთ, 
სრიელსა და კლსშ ზენს შორის. რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნაჩლღრი სიკ – ქედი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 

ნაჩვალა ღარის აღმ. ნ. ნ. ჩანქსელიანი,  
25 წ., 1974. 

ნაჩლ – ღელე (ნესგუნი), ს. ნესგუნშია. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

ნაცალფატინ – საძოვარი (ტვიბი), ს. ტვიბში, ნა-

ყანარია. ფატ „ფეტვი“. ჯ. გ. ზურაბიანი,  
40 წ., 1978. 

ნაცაშრ – საძოვარი მთაა (შგედი). შუშანა ოთარის 
ას. იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაცაშრა (იხ. ნაცაშრ)  
ნაცემნიშ – ეკლესია შუა სოფელში. სიფში ყოფი-

ლა ნაცმცეელიშ ხტ, რომლისაგანაც სახელი 
დარქმევია. ამჟამდა არის სალშგარ ხტ. ბიძინა 
გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნაცემნიშ – საყდარი, ყანა (ლანტელი), ს. ლანტე-

ლის აკრავს აღმ. მხრიდან, სათიბია, ჩრდ. ესა-

ზღვრება სამანქანო გზა. ნაცემნიშ ეკლესიას 
აკრავს, აქედან მისი სახელიც (მეტონომიუ-

რია). კოწია ბექერზას ძე პაკელიანი, 72 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნაცემნიშ ლასფლარ – სასაფაო (ლანტელი), სო-

ფელში, ნაცემნიშ ეკლესიის გარშემო სასაფლა-

ოებია. „ნაცემნის სასაფლაო(ები)“. ბიძინა გრა-

მიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, ეცე-

რის ს.ს., მესტრიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ნაცემნიშ ლავმი – ნასაყდრალი (ლანტელი) 
ნაციშარა – საძოვარი მთა (ხაიში), მდ. ენგურის 

მარცხ. კალთის ზემოწელი. მეგრელების სა-

ზაფხ. საკარვე. შიშველი რელიეფით. მოედი-

ნება მდ. ნალქერრიშ ტიბის სათავეები 
(რუკაზეა მდ. Нацешара). ვალო გაიოზის ძე 
ჭკადუა, 38 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნაცხატ– სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის ლეჟ უბნის 
აღმ., სათიბ წრანიერთან. საკულტო რაიმე 
არაა. დისონ გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნაცხმრ – ტყე ს. ჩვიბიანის პირდაპირ, მდ. მულ-

ხურას მარჯვ. კალთაზე. რცხილნარი ტყე, 
არის მუხნარიც. გოგუცა შოთას ას. მარგიანი, 
18 წ., სკოლადამთავრებული, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნაცხმრ (2) – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ჭალს 
მარცხ. კალთაზე, რცხილნარნარევია და შერე-

ულია საერთოდ. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნაცხულ – ტყე (მაცხვარიში), ლაჰლა ჭალას 
მარჯვ. მხარეზე. ძველი ნამწვია. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ნაცდ – ყანა (იფრარი) ს. იფრარის ჩრდ.-დასავლ. 
ყანა თეტიშის იქით. ნაცდ„გამონაცვალი“. 
გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. 
იფრარი, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
ნაცლ – სოფელი (ლენტეხი), ჩიხარეშის ს.ს., ღობ-

შურის მარცხ. მხარეზე. ცხოვრობენ:  ბაკურა-

ძეები, გაგნიძე (2 ოჯახი), გელოვანი (1), ნაკანი 
(2 ოჯახი), არის ნაეკლესიარები – ნაცლი 
თრინგზელი, არის ნაცულის სამხ.-აღმ. 
ლამზრ – ნაშთები ეკლესიისა. დურმიშხან ას-

ლანის ძე ბაკურაძე, 45 წ., სკოლის დირექტო-

რი, სპეციალობით – გეოგრაფი, 1980 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნაცლი ლახ – სათიბი, მთა (ნაცული), ს. ნაცუ-

ლის აღმ. ალპ. ზონაში, სათიბი საძოვრებით. 
ნაცდილ ღრ – ღარი (წირმინდი). ტასო ბაკას ას. 

ჭკადუა, მოსამს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ნაცნცეელ – ნასაყდრალი (ცალერი), ჩუბე და ჟი-

ბე ცალერს შორის, ნაეკლესიარია, საძირკვე-

ლიღაა. ფიჭვი იდგაო (გგიბ), ამჟამად გამხმა-

რი ჯირკიღაა. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამი-

ანი,  
57 წ., კოლმ. ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ნაძძავირ – სათიბი, ტყე (ფარი). ვახტანგ ჟემუზას 
ძე ნარსავიძე, 1965. 

ნაწისქვილრ (იხ. ნალქერვრ-შგედი) 
ნაწლამ – ყანა (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის დასხალების 

სამხ.-აღმ., სათიბ გაყის ზემოთ წილამის მაგ-

ვარი მცენარე ხარობს. ავალიანებსა და მარგია-

ნებს შორის. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ნაწორ – სათიბები ს. საყდარში. მ. ა. ბენდელიანი, 
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68 წ., 1978. 
ნაწორ – სათიბი (ლადრერი), სოფლის თავზე 

(ჩრდ.-ით), სამანქანო გზის ქვემოთ. წორდ ნა-

ჰოდ ლი „წორშია მიცემული“. გერმან ბიმურ-

ზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის სს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნაწორ – სათიბი დასახლება ჰამშის ზემოთ, ტყე 

ლაფსყის ქვემოთ (სამხ.). დუშა შარდენის ასუ-

ლი ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ნაწორ – სათიბი, ს. ხოსრრშია, ქვემო მხარე. წორ-

ში მიცემული სათიბი. სვიმონ აზნაგეფის ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ნაწორ – სახნავი (თეკალი), ს. თეკალის აღმ., გზის 
გასწვრივ. ივანე გრიგოლის ძე გარდაფხაძე, 62 
წ., ნოე მიქელის ძე ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ნაწორ – სახნავ-სათესი მდ. ფუშყვერის მარცხ. მხა-

რეზე, ეკუთვნის მესტიასა და ლენჯერს. ვახ-

ტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯე-

რის ს.ს., ს. ლაშთხვერი, 1972. 
ნაწორ (7) – ყანა (წანაში, ლენჯერი), ს. წანაშია, ჩა-

რკვიანის სისხლის წორი (?). ნ. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 27 წ., 1974. 
ნაწორი ბა– ახო, ტყე (საყდარი), ს. საყდარში, ად-

რე კარტოფილი ითესებოდაო. ბა – ორქედს 
(ზეგანს) შორის ჩავარდნილი ადგილი. მ.ა. 
ბენდელინი, 68 წ., 1978. 

ნაწრუვრ (იხ. ნაწორ – ლენჯერ-მესტია) 
ნაწფშერალ – უბანი (ზ. ჭველიერი), ზედა ჭვე-

ლიერში, ზურაბიანების საგვარეულო. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს.ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ნაწდიშ – წყალი (თავრარი), ს. თავრარის აღმ., 
ტყე კახრიშ ლეჩჰერის თავზე. ნეწვიდდ ან-

ღრი მოლეგარ – სასმელია. უშანგი ბარდღუს 
ძე ცინდლიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ნაკი 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნაწრილ – ყანა (მესტია-ლენჯერი), ვაკეა, ნახევა-

რი ლენჯერისაა, ნახევარი მესტიის, მდ. ფუშ-

ყვერის მარცხ. მხარე. თედორე ტარასის ძე ნა-

კანი, 63 წ., მესტია, 1972. 
ნაჭკორა – გზა (უღვალი), მესტიისკენ მიმავალი 

ერთადერთი (! ) სამანქანო გზა. ერასტო ნიკო-

ლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაჭკრა (2) – გზა (ხოსრარი), იხ. სამანქანო შუკვ 
(ხაიში), გზა სამარხილო ჟიბე ხოსრრიდან ჩუ-

ბე ხოსრრამდე. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმი-

ანი, 59 წ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969. X. 
ნაჭკრა (იხ. სამანქანო შუკვ – ხაიში) 
ნაჭნეგრ – სათიბი (ლახამულა), ენგურის მარცხ. 

კალთაზე, შგედშია, ტიბიშ ლაროლს და-

სავლ. ენგურის მარცხ. სანაპიროსკენ. შერეუ-

ლი ტყეა, ადრე ნახნავიც ყოფილა. კოწი იოსეს 
ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ნაჭოლშა – ტყე (ყვედრეშ ი), ს. ყვედრეშის მთაში 
შერეული ტყეა. ლჭოლშაე – „ქარის შედე-

გად ამოთხრილი და გადატეხილი ხეები“. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ნაჭურ უბანი (დევრა). სოფ. დერას დასაწყისში, 
ჩბე დერაში სახნავ-სათეს-საძოვრებით;  
ხილნარია კარგი, ვენახიც. ვაკე ადგილია. სა-

ცხოვრებელი ადგილი, მდ. ჭუბრულასკენ გო-

რაკი გასდევს, სამანქანო გზის ზემოთ. ნაჭუ 
აფრასიძის კუთვნილი ყოფილი მამული (ცო-

ცხალი არაა). გერასიმე ნიკოლოზის ძე გადრა-

ნი, 50 წ., დაცურების კადრი მუშა, ს. დებრა, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970. 

ნაჭურე დგი (იხ. ნაჭურ) 
ნაჭშხა – ყანა (ზარდლაში), ს. ზარდლაშის დასახ-

ლების  დასავლ. ყანა, მჭდრა, მოფერდო. 
შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნახარაჩონარ – ტყე (შკედი), ს. შკედშია, ფიცრების 
სახერხი იყო, ხარაჩოებზე ხერხავდნენ. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ნახორალ – სათიბი (ლასკადარი), მდ. ლასკადუ-

რას მარჯვ. მხარეზე ირგვლივ ტყეა, მდ. ლას-

კადურის მარჯვ. მიდამო. ბ. დ. გუგავა, 24 წ., 
1974. 

ნახრულ – კლდე (იელი), იელის სამხ.-აღმ. 
კლდეა საკმაოდ მაგარი. ენგურის მარჯვ. ნა-

პირზეა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., მესტიის რ-ნი, 
VII. 72. 

ნახურილ – ყანები, ს. ჭოლაშის დასავლ. ყანები, 
მის გვერდით არის ჩირთ (ქვების გროვა). ნი-

კოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ. 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნახურილ (2) – ყანა (ლეხთაგი) ლეხთაგში სუფთა 

ადგილია. გადმოცემით ბრძოლის დროს აქ გა-

უწყვეტიათ წისქვილის დოლაბებით მტერიო. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 
1972. 

ნახურილი იცხნ (იხ. ნახურილ – ლეხთაგი) 
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ნახურილრ (იხ. ნახურილ – ჭოლაში) 
ნახშირ – სათიბი მდ. კედრლას აღმ., სათიბ 

ჭაბგნის ჩრდ. „ნაუფროსალი“ – ოთარელე-

ბის (დადეჩქელიანის) ყოფილა. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ნახშირ (2) – სათიბი (ლაყვრი, ისკარი), საცხ. 
ლაყრის სამხ., საძოვარ ლზგოლის სამხ. ად-

რე სახნავი ყოფილა. მიშა რაჟდენის ძე ცალანი, 
28 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ნახჩიშ – საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ., 
მდ. წანერის მარჯვ. კალთაზე. ადრე სათიბი 
იყო. ვაკე ადგილია. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 
44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ნახწი ღრ – საძოვარი (სპარდიში), მესტია 
ჭალს მარცხ. მხარე, აეროპორტის ჩრდ. ს 
ზუგს ზემოთ. ავთანდილ ანდრიას ძე რატია-

ნი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 
ნახწილდ – საძოვარი (მურყმელი), მდ. ენგურის 

მარჯვ. მხარეზე, ვიწროებია. მურყმელიდან 
დასავლ. ≈ 0,5 კმ. კლდიანი ადგილია. მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნახწირ – ღელე (დავბერი), ს. დავბერის სამხ., 
ენგურის მარცხ. კალთის ვიწრო ღელე, მშრა-

ლი. მუშრ ტიბის სათავე. ნოდარ პლატო-

ნის ძე მარგველანი, 40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნახწიშ – სათიბები, ს. ლემსიისა და კაერის სა-

ზაფხ. მთაა, ორ ფერდობს შორის მოქცეული 
საკმაოდ გრძელი სათიბი, ჭანჭრობებიანია. შა-

დურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ნახწიშ (2) – საძოვრები (ხევრა), საძ. მაშრის ქვე-

და ნაწილია, ვიწრობებია, ერას აღმ. ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ნახწიშ – გზა, ს. ცანას ჩრდ. ლაღე ლარასკენა 
გზა.  

ნახწიშ – ყანები (ნაკიფარი), ს. იფარის ჩრდ.-და-

სავლ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ფართოა სა-

კმაოდ, ნახწი მმ ლი, ძღდ დგი ლი. ლუ-

კუა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. ნაკიფა-

რი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნახწირ – ტყე (ლახარი), ს. ლახარის ჩრდ.-ით, 

ტყე მუხნარ-თხილნარი, კნჯბრ ლი, ხოლა 
კოჯ ხარ. ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., 

პენს. მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნახშშა მურყამ – კოშკი (ლახუშდი), ს. ლახუშ-

დშია, ჩამგელიან ნახვაშის სახელით, ჩამგელი-

ანების საგვარეულოსი იყო ორი, ამჟამად ერთი 
დანგრეულია, საძირკველიღაა დარჩენილი. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., 
მესტია, 1972. IX. 

ნახნგარ – კლდე (თოთანი) კვაკვაში, ციცაბოკალ-

თებიანი. გაიოზ თაჲსავის ძე ჭკადუა, 76 წ., 
პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნახნგარშ – ხიდი (თოთანი), ხიდი, მდ. ენგურზე, 

კვაკვასკენაა, კლდეა. სამანქანო გზაზე კლდესა 
და კლდეს შორის გადებული ხის ხიდი. კლდე 
ციცაბოკალთებიანია. გაიოზ თაჲსავის ძე ჭკა-

დუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ნაჯად – ტყე (ტვიბი) ს. ტვიბში, წიფლნარი ჭარ-

ბობს. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
ნაჯიმუში ღალ (იხ. ნაჯმიშ ტვიბ) 
ნაჯმუნრ – სათიბი (ბაბილი), მთა ლაკშია, 

თხების მარილსაყრელი ადგილი. ნ. ბ. ქურას-

ბედიანი, 33 წ., 1974. 
ნაჯდ (იხ. ნაჯდ). ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 

32 წ., კოლმ. ს. ზარდლაში, მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნაჯდ – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის სამხ.-

აღმ., ტყეშია მოგრძო, 5-6 მარხილისათვის სა-

თიბი. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ნაჯდარრ – საძოვრები (კაერი-ლემსია), ს. კაე-

რისა და ლემისიის საზაფხ. საძოვრები მთისა. 
დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ნაჯდილრ – საძოვრები (ლეხთაგი) ფუშყერის 
მარცხ. მხარეზე, სამანქ. გზის ზემოთ, ფერდო-

ბი. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი, 1972. 

ნაჯმიშ ტიბ – ხევი (ზ. ვედი). ტოჩი თათაოზის 
ძე მიქავა, 34 წ., მწყემსი, კოლმ., ს. ჯგალი, წა-

ლენჯიხის რ-ნი, 22 წელი მწყემსია. 22.9.1970 წ. 
ნაჰდუნ (იხ. ნაჰდვირ) 
ნაჰდირ – ყანები (მურშკელი), ს. მურშკელის 

დასახლების დასავლ. მხარის ყანები. ვლადი 
ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულა-

ხის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნაჰლაგრ – გზა (ლეზგარა-ტვიბერი) გშ ბა-ს 
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სამხ., გზა მთა ლშერამდე. ადრე შემოღობილი 
ჰქონიათ, რომ საქონელი არ ჩამოდენილიყო 
ბარში ან ტყეში. მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 
წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნაარე მურყამ – ნაკოშკარი (ქვ. კალაში) სოფლის 

თავში, ნაუ მურღლიანის ნაკოშკარი, ქვედა 
სართულია დარჩენილი. „ნაუანთ კოშკი“. გი-

ორგის კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ. 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნაგენიშ ღრ – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ნაგიშ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ მჰლდ 
ლრეს დასავლ. ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 
20 წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ--ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნაიშ ლესგ – საძოვარი (იფარი) ს. იფარის ზემოთ, 

ეკლესიის ზემოთ, ტყიანი – წიფლნარი, წაბ-

ლნარი – ფოთლოვანი ტყით. ნაუ ჭკადუას სა-

ხელობისაა. სეითბე უმარის ძე ჭკადუა (სურუ-

ძე),  
66 წ., მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულას ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 
ნანერ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 

შგედში, სათიბ ჰადრის ქვემოთ, დასავლ. შე-

რეული ტყე აკრავს. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნარეზიშ ნაკ (იხ. ლეწფერ ნაკ) 
ნაქერვრიშ ზენ  (იხ. ნალქერვრიშ ზენ) 
ნაყამ (იხ. ნანყამ) 
ნარლდ – ყანა (მურყმელი), ს. მურყმელის და-

სასვლ. ნარალ „ნახვეწარი“ (?). მაქსიმე და-

ვითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამ სახურე, 
მესტთიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნაბალ – ყანა (ხე), ს. ეს აღმა, მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. ნასო დიმიტრის ძე გულბა-

ნი, მოსამსახ. (კოლმ. თავ-რე),. ს. ე, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნაჩიშ – საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრლას მარჯვ. კალთაზე, ლბჯმ 
მურყამის აღმ. მდებარე ვაკე ადგილი. ჭიჭი-

კო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნედშ – საძოვარი (ლეზგარა) სათიბ მიგნიშს ქვე-

მოთ. გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი , 1969 წ: . ოქტომბერი. 

ნეზვი ლიც (იხ. ნეზვლიც), წყაროს სახელია, მდე-

ბარეობს სოფელ მულახსა და სოფ. წვირმის 
შემაერთებელ გზაზე. ძალიან ცივია და თან 
ძლივს მოწანწკარებს კლდის გულიდან. სახე-

ლი „ნეზვი ლიც“ ნიშნავს „დედაღორის წყა-

როს“. გადმოცემით ამ გზაზე მწყურვალ დედა-
შვილს ამოუვლია. წყაროსთან რომ მისულან 
დედა პირველი დაწაფებია წყალს და ვინაი-

დან ბავშვი ძლიერ მწყურვალი ყოფილა, ვერ 
მოუცდია რიგისთვის და მომკვდარა. ამის 
შემდეგ ასე ეწოდა ამ წყროს. ჩანს, წუწკი დე-

დები ძველადაც ყოფილან. ტერეზია გიგოს 
ასული ყიფიანი, 67 წ. 

ნეზი ნიც (იხ. ნეზვი ლიც) 
ნეზქურა – საბალახო (სპარდიში) მესტია ჭალს 

მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ.-აღმ. 
ნეზშ-ის თავზე. ვაკე ადგილია, საქონლის სა-

დგომიც იყო. ნახნავის ნიშანი არაა. ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მე-

სტიის რ-ნი, 1972.  
ნეზშ – ტყე (სპარდიში) მესტია ჭალს მარცხ. 

მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ.-აღმ. წიწვნარი 
ტყე. ნეზშ < ნენზიშ. ავთანდილ ანდრიას ძე 
რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

ნეზდაბ – საძოვრები (მანანაური), მდ. მანანაურის 
მარჯვ.ვ კალთაზე, ფერმებია. ფიჭვნარია.  

ნეზი დაბ – მთა (ხელედი), ხელედშია, ლაშხირის 
მარჯვ. ნაძვნარ ტყეში. ანზორ აკაკის ძე ბენდე-

ლიანი, 31 წ., მოსამსახურე, ხელედის ს.ს., 1976. 
ნეზიშ – ყანა (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერის 

პირდაპირ, ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი45 წ., 1976. 

ნეზ ლიც – წყარო, სათიბი (წვირმი), ს. წვირმის 
აღმ. წყალი მურგვალ ლრა-ში. სათიბია. არ-

ჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახუ-

რე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი,1971 წ. აგვისტო. 
ნეზშ – სათიბი (ღობი) ს. ღობის, მთაში.  
ნეზშ (3) – უბანი (საყდარი) ს. საყდარში. მ. ა. 

ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 
ნეზშ (იხ. ლეჟნშვ) – ყანები ს. ბულეშში. ჟ. 

მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
ნეზშ (იხ. ჩუქე ნეშ – ბულეში) 
ნემნაზორ – ყანა (კახურა), ს. კახურაშია. უწინ ნა-

საყდრალი იყოო, შესაკრები ადგილი იყოო. მ. 
გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ნემპრიშ სიკ – სათიბი (ლანხვრი) ს. ლანხრის 
ქვემოთ სათიბ ნემპრ-ის შუა ადგილი, სერი, 
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პანტა მსხლებით. ნემპრის სერი. აკაკი ანდრი-

ას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნემპრ – სათიბი (ლანხვრი) ს. ლანხრის ქვემოთ, 
სამანქანო გზის ქვემოთ, სათიბ სალასტანს 
ჩრდ.-ით;  არყნარია, რისგანაც ლამპრებს აკე-

თებენ. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., 
კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ნენაზულ – საძოვარი (წიფლაკაკია) ს. წიფლაკაკი-

აში. მთის საძოვარი. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 
წ., 1976. 

ნენგერიშ სიკ – ქედი (ნაკის ს.ს.), მდ. ნაკრას სა-

თავე, მწვერვალ ლაბარგულის სამხ. ბიჭო-

ლაღშერის კლდესთან. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ნენგიმრ – ტყე, სათიბები (ეცერის ს.ს.), ს. ეცერის 
ჩრდ.-ით, მდ. დაშრის აღმ. მთა დეცილის 
დასავლ. ტყიანია, უფრო არყნარი, მეჩხერად 
ნენზრ ხარ. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნენგმარ – ყანა (ფარი), საძოვარი (ლაყვრი), ს. ფა-

რის ჩრდ.-ით, ირგვლივ ნაგებობანია. იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნენგმარ – ყანა ღელე ტიბრას მარცხ. კალთაზე, 
საძოვარ გაბნილის ზემოთ. ნენგმარ 
„ლუჯრ დგი;  ხოჩა დაბს ჩიგ ლი ხაჟხა“. 
სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., ფა-

რის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნენგმარ (3) – საძოვარი (ხოსრარი), საცხოვრის 

ლაყრის სამხ.-დასავლ.სათიბ თოთოლშ-სა 
და ლაყრის შორის. მოსულა მეწყერი და და-

სახლება ჩაუტანია ლაყრიშ შუკს ქვემოთ. 
სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნენგმარრ  – ყანები (სვიფი), სოფელს აკრავს ჩრდ.-
დასავ.-ით. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნენგმარრ (2) – ყანა (ზ. კალაში) სოფლის ქვედა 
კუთხეში, ყანა საპურრს ზემოთ. ნასახლარე-

ბია. გიორგი კოსდას ძე მურღვლიანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნენგმრ – ყანა (ზაგარი) ს. ზაგრის სამხ.-დასავლ., 

ყანებს ლზგოლის ზემოთ. „ნენგმრ“-ს მეგმემ 
ნაგემს ხატულიხ ხოშა ლაღლს მგ. გაიანე კა-

მეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19690 წ. ოქტომბერი. 

ნენგლი – სათიბი (ზაგარი) მდ. ნის მარცხ. 
კალთაზე, ნაჭკორის ქვემოთ. სათიბი ტყეშია 
მოქცეული. ნინა პავლეს ას. მიქიანი, 29 წ., 
მოს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნენგლშ – სათიბ-სახნავი (ქვ. ლუჰა), ს. ჩ. ლჰასა 

და სგიმროლის მიდამოებამდე. შევიწროებუ-

ლი ადგილია. ნანგლშ ლნწიდ ლი, სოფლი-

დან მიჩაშთეისგა ესღრი ლწიდ ღარ. სილე-

ვან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნენზიშ ლარა – სათიბი (ქვ. ვედი), ჟიბე ვედის 
სამხ.-დასავლ. დგას სოჭი დიდი, გარს სათიბი 
აკრავს. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნენზიშ ნაკ – დასახლ. უბანი (იდლიანი), ს. იდლი-

ანის დასავლეთის მხარე, დამრეცად მდებარე 
მთის კალთაზე გაშლილი საცხოვრებელი ად-

გილი. არის ხილნარი, ვენახი. ნენზ არსად არაა 
შიგნით, სანაპიროებზე – კი. მისი სიმაღლეა 
ზღვის დონიდან დაახლ. შუა ადგილას 820,0 მ. 
ადრე სოჭნარი (ნენზ) ყოფილა. გვარები. ქობა-

ლიები, კვანჭიანები, ჭკადუები. გივი მოსეს ძე 
ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 

ნენზიშ ნაკ (2) – ტყე (ლებურცხილა) მდ. კაკშ 
ტიბ-ს მარცხნივ. ვაკე ადგილია, წიწვნარი, 
მოედინება წყალი – ნენზიშ ნაკშ ლიც, მოედი-

ნება გუჯშ თფ-იდან (მეგრ. სამ . მთა).. მდი-

დარი ტყეა ნენზებისა. უბნის ზემოთ. რომა-

ნოზ მუზას ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებურ-

ცხილა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნო-

ემბერი. 
ნენზრ – საძოვარი (ლალხორალი). რევაზ პლატო-

ნის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნენკშ – უბანი (ნაკის ს.ს.) ნაკრას მარჯვ. მხარე-

ზე, ტყე ლუხის სამხ. ცხოვრობს 3 ოჯახი – 
გვარმიანებისა – 2 და ვიბლიანისა –1. ბითე ის-

ლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოებმერი. 

ნენსგა – მთა (ეცერის ს.ს.), საძ. მთა ს. ეცერის ჩრდ.-
აღმ.-ით, ნაკარვებია. ამჟამად ფერმას აქვს, სა-

თიბ ჟმილშის ჩრდ.-აღმ. გვერდითი კალთე-

ბი გორვებიანია (ლეგრე ხარ), შუაში საზაფხ. 
საძ. მთაა. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წლ., 
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პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ნენსგაშ – ტყე (ფარი). ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავი-

ძე, 1965. 
ნენსგაშრა – სათიბი (მაგარდელი) მეშხეტიბს 

აღმ., სათიბ კაბნის ქვემოთ. „შუათანა“ – 
მდებარეობის მიხედვით. ივანე ბექას ძე მი-

ლდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნენსგერ – მთა (ჭუბერი), მდ. ჭუბრულას დასაწყი-

სი, სუბალპური და ალპური საძოვარი მთა, 
ზღვ. დონიდან ≈ 2134 მ. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.1970 
წ. 

ნენსგერიშ კარრ – მთის სადგომი (ჭუბერის ს.ს.), 
მდ. ნენსგერის ზემო დინების ქვაბურშია. შიშ-

ველი რელიეფით, დავაკებული და ალპური 
კალთებით. დგას ფარღალალა კარავი ფერმი-

სა. ს. ჭუბერიდან 1 დღის სავალია ხეობით. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე,18 წ., საშ. სკო-

ლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 14.VII.1970 წ. 
ნენსგერიშ ლეჟერ – არყნარი, საძოვარი (ჭუბერი), 

კარვების პირდაპ. და ქვემოთ. მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარეზე. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავი-

ძე,18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.1970 წ. 

ნენსგერიშ ჟბე სგიმ – მჟავე წყალი მდ. ნენსგერის 
მარცხ. მხარეზე. მოედინება რიყეში მჟავე 
წყლი. ჟბე იმიტომ ჰქვია, რომ ჩბაც არის 
საზაფხ. კარვებიდან (იხ. 1: 100 000). თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე,18 წ., საშ. სკოლადამ-

თავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 14.VII.1970 წ. 

ნენსგშ – სათიბი (ლახამულა) მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე, შგედის სათიბების ცენტრ. სათიბი 
ზორგთის ქვემოთ. დგას ბადო კვანჭიანის სა-

ხლი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნენსგშ – ტყე (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, წიფლნარი ტყე ლაჩარხშ ტიბსა 
და როკულდშ ტიბს შორის. ამ ტყით მიდის 
გზა მთა ბაამდე.იშმაგ სორთმანის ძე დადეშ-

ქელიანი, 88 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნენსგშ ბარჯშ – უბანი (ბარჯაში), მდ. ენგურის  
მარცხენა მხარე, სამანქანო გზის ზემოთ, დავა-

კებული სახნავ-სათესებით, ხილნარ-ვენახე-

ბით (ნიგოზი ბარჯშში არაა). ვალო გაიოზის 
ძე ჭკადუა, 36 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ნენსგშ დაბ – ყანა (ქვ. მარღი) ს. ჩ. მრღის და-

სავლ.-ით. სწორი ადგილია, სიმინდი თესია. 
„შუა ყანა“. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემ-

ბერი. 
ნენსგშ ზაგრ – ქედი (ლახანი), ს. ჯორკვარისა და 

ს. ლაანის საზღვარი, მდ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე. ქედი ციცაბო კალთებიანია, მეჩხერ-

ტყიანი, შერეული. ს. ლაანიდან ჩრდ.-აღმ. 
(50°-ზე). არსენა აზნაგების ძე ქობალია, 73 წ., 
პენსიონერი, სალამა ხერგიანის ას. ქობალია, 
76 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
13.10.70 წ. 

ნენსგშ თხეროლშ  – საძოვარი (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის აღმ., სათიბ-სახნავ ცგდრრის 
ჩრდ.-აღმ. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 
59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ნენსგშ კარ– საძოვარი (დაკარი) ლაღრალის 
ჩრდ., ტყეშია. ვაკესავით ადგილია, წიწვნარი 
ტყეა და ნაკარვებია ძველად, ლაღრალიდან 
ჩრდ.-ით 1 კმ-ია. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა 73 წ., 
პენსონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგ-

ვისტო. 
ნენსგშ კოჯრ – კლდე (ლებურცხილა), მდ. 

კაკშ ტიბის მარცხენა მხარეზე, მეჩხერ-

ტყიანი კლდეცაა და თეთრი კლდეც. კლდეები 
თეთრი ფერისაა კაკაში. რომანოზ მეზას ძე 
ჭკადუა, 74 წ., პენს. ს. ლებურცხილა, ხაიშის 
ს.ს, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნენსგშ ლაკრი – საძოვარი (ზ. წირმინდი), მდ. 
კასლედრას მარჯვ. კალთაზე, მთა 
როკვრშია, შიშველი რელიეფით. დავაკებუ-

ლია კარავთან (1 კარავია), ჩბე და ჟბე ლაკ-

რაის შორის. კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 
35 წ., კოლმ., ხაიშ,ის ს.ს., მესტიის რ-ნ ი, 1970 
წ. ნოემბერი. 

ნენსგშ მრცხელშ – საძოვარი (ზ. ხოსრარი) და-

სახლ. ჟ. ხოსრრის აღმ., ხოჩა ტიბრასა და 
ხოლა ტიბრას შორის. გვერდით კალთებზე 
წიფლნარ-მურყნარია (ბელყჩ). სვიმონ აზნა-

გეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., ს. ხოსრარი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნენსგშ ნაკ (იხ. ლაკლმხი – ნაკის ს.ს.) 
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ნენსგშ ნშხულ – ტყე, საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., საიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნენსგშ ნშხულშ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ0ნი, 1969 წ. X. 

ნენსგშ ნშხულშ ნენჩა – წიწვნარი (ზ. ვედი). არ-

ჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ0ნი, 1969 წ. X. 

ნენსგშ სგურიშ – უბანი (სგურიში), მდ. ჭუბრუ-

ლას მარჯვ. მხარეზე, ს. ჟბე სგურიშსა და ფა-

ფალ სგურიშ-ს შორის ვაკე ადგილია, ჩრდი-

ლოეთისკენ დახრილი. მისი სიმაღლე ზღვის 
დონიდან ≈ 1000 მ. ჩრდ. დასავლ.-კლდიანი 
ფერდობი. თამაზ ნარსავიძე, 18 წ.,  საშ. სკო-

ლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 11.9.70 წ. 
ნენსგშ ტტრ – კლდე (ქვ. ვედი), მდ. ნჩელის 

მარჯვ. კალთაზე, დასახ. ნაკიდან 2,5 კმ. 
კლდიანიცაა და დავაკებული ადგილიც, ქვი-

შის მაგვარი სილით. „შუა ტუტიანი“. დომნე-

ტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წლის, მეტყევე, და-

სახლ. ნაკ (ქვედა ვედი), ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ნენსგშ შუკრ – გზა (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულას სს., 1973. 

ნენსკერი (იხ. ნენსგერი) 
ნენსკრა (იხ. ჭუბრულა) 
ნენტყ – საძოვარი მთა (ფარის ს.ს.), საზაფხ. საძ. 

მთა ფოშდელის სამხ.-დასავლ. ლალც დგი 
ლი, დგას 3 კარავი. სიფ კცხ. ტარიელ ქემუ-

ზას ძე გადრანი, 59 წ., კოლმ., პარტორგი, ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ნენტყრისგიმ –მჟავე წყალი (ღეშდერი) მდ. ღეშ-

დრელას მარცხ. მხარეზე, საძოვარ ლაბგუნის 
სამხ.-დასავლ. სათიბ ნენტყრ-შია. ლევარსან 
ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ღეშდე-

რი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ნენტყრლ – საძოვარი (ღეშდერი), მდ. ღეშდრელას 

მარცხ. კალთაზე, გზა კლი ყორის აღმ. ფერ-

დობი. აღმ.-დასავლ. ჩრდ. შერეული ტყე აკ-

რავს, უფრო წიწვიანი, ადგილი მშრალია. ლე-

ვარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნენტყრ – სათიბი (ღეშდერი), მდ. ღეშდრელას 
მარცხ. მხარეზე, სათიბ-საძოვარ ლაბგუნის 
სამხ.-აღმ., მოედინება მჟავე წყალი (მჭიბ 
დგი ხეჩდა). ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 

58 წ., პედაგოგი, ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. X. 

ნენჩა  – წიწვნარი ტყე (გ. ხაიში) ტიბ-ის თავზე, 
კლდე ლცხნირის ქვემოთ, კროფი ჭკადუას 
სახლის ჩრდ.-დასავლ. წიწვნიანი ტყის  მასი-

ვი. ერთ დროს ხის წარმოებაც იყო, ამჟამად აკ-

რძალულია ხის მოჭრა, როგორც ქვების საცა-

ვი, სამაგრი. ნენჩა „წიწვიანი ტყე“. ნატაშა ემე-

ზას ასული ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 
ნენჩა – ტყე (ფარის ს.ს.), წიწვიანი ტყე, ტყე 

ანლის ჩრდ. მხარე, მრავლადაა ღუმირ, 
ნენზ, გგიბ. იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 
წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნენჩა – ყანა, ს. იფარშია, იფრიშ თხუმსა და დასახ-

ლებას შორის. ვაკე ადგილია, გრძელი ყანაა. 
ადრე წიწვნარი ყოფილა, ამჟამად – არაა. სე-

ითბე უმარის ძე ჭკადუა (სურუძე), 66 წ., მჭე-

დელი, ს. იფარი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 15.11.70 წ. 

ნენჩა (6) – წიწვნარი (ხევრა, გ. ხაიში, ფარის ს.ს., 
იფარი – ქვ. ვედი იხ. ლლქერიშ ჟიბე ნენჩა;  
მეშხე ნენჩა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 
ს.ს., 1973. 

ნენჩა (იხ. ლლქერიშ ჟიბე ნენჩა) 
ნენჩა (იხ. მეშხე ნენჩა) 
ნენჩარა – საძოვარი (ზ. ლუჰა), ს. ჟ. ლჰას და-

სავლ.,  ყანა ჟიბღლის ქვემოთ (დასავლ.) ნა-

ჭკორამდე. არის თხილნარი, ზღმარტლიანი 
და უსარგებლო ტყის ბუჩქნარი. ნენჩა „წიწვია-

ნი ტყე“. თუცმა ნენჩარაში არცერთი წიწვის ხე 
არაა. სიმონ თოსდანის ძეა ცალანი, 57 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნენჩილ – წიწვნარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლა-

ხამულას ს.ს., 1973. 
ნენჩშ კარრ – საზაფხულო სადგომი (ჭუბერი), 

საზაფხ. საძ. მთა ჟბე ტიტაში, მთის დასაწყი-

სი, საქონელი მიჰყავთ ადრე, სანამ სხვაგან 
თოვლია ან ნაადრევია და შემოდგომაზე ჩამო-

ჰყავთ. თესავენ კარტოფილსაც. ირგვლივ წიწ-

ვნარია, შიგადაგიშ ველებია (ყაფრ), ჩამოუ-

დის ტიტშ ლიც. დაფერდებული, დამრეცია. 
დგას 5 კარავი. ვასიკო მეზას ძე ჩხეტიანი, 40 
წ., კოლმეურნე, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
20.9.1970 წ. 

ნენჩშ ნაკ – სათიბი (ზ. ვედი). ვალიკო ნესტორის 
ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა ვედი, ხაი-
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შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ნენჩშ შუკ  (იხ. ლსგმუნა შუკ) 
ნენწელ – ტყიანი ქედი (კიჩხულდაში), ს. 

კიჩხლდშის აღმ., ქედი მბირობ-ის გაგრძე-

ლებაა ჩრდ.-აღმ. ნენწლი არლდიდან. 
ტყის მასივი. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლია-

ნი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ნენწლშ ლარილრ – სათიბები (ფალედი), მდ. 
ღეშდრელას მარჯვ. კალთაზე, სათიბ ზორგე-

თის ჩრდ.-დასავლ. ქედი ნენწელის აღმ. პა-

ტარ-პატარა სათიბებია, შიგადაშიგ სათიბებში 
ბუჩქნარია (ამრ ლიხ). ლარილრ არის ჟიბე 
ი ჩუბე. მამერზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., 
პენსნ., ს.ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნენწლშ ჟიბე ლარილრ – ზ. სათიბები (ფალედი) 
ს. ფალედში, ნენწელის ქედზე. 

ნენწლშ ჩუბე ლარილრ – ქვ. სათიბები (ფალედი), 
ს. ფალედში (ფარის ს.ს.) ნენწელის ქედზე პა-

ტარ-პატარა სათიბები. 
ნენხორშიშ გორგ – გორა, ქედი (ფარის ს.ს.), სოფ-

ლის დასავლ., საზღვარი ს. ლამხერისა და ჩ. 
ლჰასი. შერეული ტყით, სათიბ მჰრეშის 
ჩრდ.-აღმ. მახამეთ პეტრე ძე დევდარიანი, 49 
წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ნენჯლარ (იხ. ლენჯულარ) 
ნენჯლრ – სათიბი (ლუჰა) ს. ჩვ. ლჰაშია, სამანქა-

ნო გზის ზემოთ, ტყე ლამთხერილის აღმ. გა-

გრძელებაა. ირგვლივ ხილნარიცაა და მუხნა-

რიც. სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., 
მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნენჯლრ (3) – სათიბი (ლამხერი), ს. ლამხერის 

ჩრდ.-დასავლ.,  საიდანაც მოემართება სამარ-

ხილო გზა (მაშრი შუკ) ლამხერისკენ ნენ-

ხორშიშ გორგის გავლით. მახამეთ პეტრეს ძე 
დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნენჰარ – საძოვარი (მესტიის ს.ს.), გვალდირის მი-

დამოები, მესტია ჭალს მარცხ. მხარეზე, აე-

როპორტის მიდამოებშია. იყოფა ლეჟდა 
ლექნენჰარ-ებად. (შდრ.:  ლლჰნდ! ). თე-

დორე ტარასის ძეა ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი, 
1972. 

ნენერილ – ყანები (იდლიანი), ს. იდლიანშია, 
ტობშ ნაკშია. ჩრდ.-აღმ. ფერდობი, გაშლილი 

ადგილია, ყოველ მხრიდან წიწვნარი, გარდა 
მოსაზღვრე სოფლისა. ერშალ ესხრი 
ლაღნრი ლი ეჩუ. მოედინება მდინარე წიწ-

ვნარ ხეობაში. „ნენერილ“ საერთო სახელწო-

დებაა დაფერდებული სახნავ–სათესებისა, 
საცხ. ადგილისა და ხეობისა. მდ. რომშ 
ტიბის მარჯვ. შენაკადი. გივი მოსეს ძე ჭკა-

დუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 
ნენერილშ ტიბილდ – ხევი (იდლიანი), ხეობა 

და მდინარე ს. ტობშ ნაკსა და ნშიხს შორის. 
წიწვნარი ხეობაა. მდ. რომშ ტიბის მარჯვენა 
შენაკადი. ნენერ-ილ „პატარა ნენერა“? (ხეო-

ბის მნიშვნ.). ზაქრო დავითის ძე დავითიანი, 
23 წ., კოლმ., დასახლ. ნშიხ (იდლიანში), ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნერღდ – უბანი (ქვ. ვედი), ედრლას მარჯვ. 

კალთის ფერდობზე, ნაკანტორის ზემოთ, 
ჩამოუდის აღმ.-იდან ღელე ნერღდ, საკმო-

ად ღვარცოფიანი. ცხოვრობს 2 ოჯახი ჭკადუე-

ბისა. ნერღვდ „მღვრიე“. ვარდან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ.,  პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნერღდთეშ ლაზ შუკ– გზა-ბილიკი (ქვ. ვედი), 
ბილიკი ჟიბე საზანიდან ჟიბე ნერღდამდე 
ნერღდშ ფაფალის გავლით. ლეო გრიგო-

ლის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნერღდშ ლიც – ღელე (ქვ. ვედი), ედრლას 
მარჯვ. შენაკადი, წისქვილის წყლის ტოლია, 
მოედინება წყურგინ-იდან, ჩამოუდის საცხოვ-

რის ნერღდს. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 
76 წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნერღდშ ტიბ – ხევი (ქვ. ვედი), საცხ. 

ნერღდს აღმ. მხარის შერეული ტყე და ღე-

ლე. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., 
ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნერღდშ ფაფალ – ტყე (ქვ. ვედი), ჩვბე ვედშია, 
საძოვარ უცხე ღრის სამხ.-აღმ: ;  ნერღვდას 
დასახლებასა და საბალახო რობს შორის. ფა-

ფალ ხარ, გორაკია. ლეო გრიგოლის ძე ჭკა-

დუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნერშლ – ყანა (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანშია, მდ. ენგუ-

რის მარჯვ. მხარეზე. კენჭნარევი ადგილია, 
მცოცავი, შლადი თიხაა. ნერშლ „შლადი“ 
(ჩუ არშ „დაიშალა“). ჯემალ ლევანის ძე 
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ხაჭვანი, 31 წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნესგე ლახულდ – საძოვარი (მესტია)  
ნესგელხვშ (იხ. ნესგერხვშ) 
ნესგერხშ – საძოვარი (ჭველიერი), ს. ჭველი-

ერშია მდ. ლაშხურას მარცხ. მ. ე. ლიპარტე-

ლიანი, 80 წ., 1974. 
ნესკე ნასკორ – ბილიკი (ქვ. ლახამულა), ჩვ. ლახა-

მულას სამხ.-დასავლ. გზა ლაცხტის ზემოთ, 
მთრი-სკენა ბილიკი სამანქანო გზამდე, 
ლაქბი შუკ ლი ნაჭკრათეჟი. გელა ფუთუს 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ნესკგორა – სათიბ-საძოვარი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, ბაკო გორას საძოვარის ზემოთ, 
ჟიბე გორასა და ბაკო გორას შორის. ჯ. პ. ლი-

პარტელიანი, 30 წ., 1974. 
ნესკ ლარე – საძოვარი (ხაჩეში), ს. აჩეშშია, ჩ-

ჭალ-ში, ჟიბე-სა და ჩუბე ლარე-ს შორის. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ნესკ ლაშამბ – ყანა (გულიდა), ს. გულიდშია, 
ტყეცაა ირგვლივ, შამბნარი. შამბ „შამბი“.  
თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ნესკ ლახულდ – საძოვარი მთა (ლენტეხი), მდ. 
ჩოლშურას მარჯვ. კლათაზე, მთა ში-სა და 
ლაბრაის მთას შორის. ე. გ. ლიპარტელიანი, 
62 წ. 1974. 

ნესკ ლახ – მთა (ხელედი), ხელედშია, ლაშხი-

რის მარჯვ. ბჯგილდაშ-სა და ჩამფანას მთებს 
შორის. ანზორ აკაკის ძე ბენდელიანი, 33 წ., 
მოსამსახურე, ხელედის ს.ს., 1976. 

ნესკ მოლ – საძოვრები(კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მარცხ. მხარეზე ნაყანარია. ჯ. ა. ლი-

პარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 
ნესკ ქაშნ – ბილიკი (წიფლაკაკია) ს. წიფლაკა-

კიაში, ტყის ბილიკი. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 
წ., 1976. 

ნესკ შუკ – გზა (ხარაში), ს. ხარაშშია, აღმ. მხა-

რეში. უწინ დასახლება გზის აღმ-ითაც ყოფი-

ლაო. საზიაროა ხარაშელებისა და ლეუდარე-

შელების. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 
ნესკ შუკრ – ბილიკი (ხელედი), ხელედშია, 

იყოფა ჟიბე ნესკ შუკვარ და ჩუბე ნესკ 
შუკვარად. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელი-

ანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1971. 
ნესკშა – უბანი (ფაყი), ს. ლეხვდარეშშია, გაზდე-

ლიანების საგვარეულო თემის ერთ-ერთი 
შტო. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ნესკშენ – უბანი (ქვ. ბავარი), ჩვაბე ბავარში გა-

ზდელიანების ერთ-ერთი თემი. შ. მ. ბენდე-

ლიანი, 35 წ., 1974. 
ნესკშერლ – უბანი (ლესემა), ს. ლესემაში  შემა-

ვალი ერთ-ერთი კუთხე გაზდელიანების სა-

გვარეულო თემისა. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 
1974. 

ნესტორი მოლ – სათიბ-სახნავი (ჭველიერი), ამე-

ტარშია, ნესტორ მუკბანიანის ყოფილი მამუ-

ლი. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 
ნესტორი მურყამ  – კოშკი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 

ნესტორ ავალიანისა. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნესტრი ლამჯა (იხ. ლამჯლ) 
ნეტყდი ტიბრა – ღელე (ქვ. ხოსრარი), ჩუბე 

ხოსრრის დასავლ., მდ. ღოშდრლას მარცხ. 
შენაკადი. გ.ზა ნაჭკრას ქვემოთ. სვიმონ აზნა-

გეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნეტყდ – საძოვარი (ქვ. ხოსრარი), ჩუბე 
ხოსრრის ჩრდ.-დასავლ. ღელე ნეტყდი 
ტიბრას მარცხ. კალთაზე, მდ. ღეშდრლას 
ლცამდე. სამარხ. გზა ნაჭკრას სამხ. ხრიოკი, 
დამრეცი ადგილი. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვი-

მიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ნექეშერ დაბრ – საძოვარი (ზაგარი), მდ. ნის 
მარჯვ.ვ კალთაზე, სამანქანო გზის (ნაჭკრას) 
ქვემოთ, ტყე გაურის სამხ. ადრე სახნავი ყო-

ფილა ნექე ცალანისა (გადასახლებულან ს. ჭუ-

ბერში). გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნექეშერ ლაროლ – უბანი (სგურიში), ს. ნენსგშ 

სგურიშშია, სამანქ. გზის ზემოთ, სახნავ-სათი-

ბები, ცხოვრობენ ნექე-ელები. ნექე ცალანის 
(ოჯახის უფროსის) კუთვნ. მამული. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამ-

თავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 11.9.1970 წ. 

ნექეშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ფარი), ს. ფარის 
სამხ. ძირიღა ჩანს. „ნექე ცალანის“ კოშკი. გურ-

მაჩ ალიმურზას ძე რეზესიძე, 65 წ., მეტყევე, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნეშილ – სათიბი (ლადრერი), ნიშ ლიც-ის შე-

სართავთან, მდ. ენგურისა და ნის შესართა-

ვის აღმოსავლ. გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 
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58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
აგვისტო. 

ნეშილ (2) – სათიბი (ზ. ლუჰა), მ. ნის მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ ღნდერის ჩრდ. ირგვლივ 
ტყეა. ივდითე პეტრეს ას. ცინდელიანი, 67 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნეშკა – კლდე (ქვ. ვედი) მარგალისა და ბურღვდე-

რის კლდეებთან, კალთებზე ურევია საბალა-

ხოები თხებისთვის. ნეშკაშალ ხარ, მარგალს 
ხონრი ლესგლექვა. იყოფა ჟ. ი ჩუბე,ჟბე ი 
ჩბენეშკად. ზემოთაც და ქვემოთაც საბალა-

ხოები ურევია, მათ შორის კლდეა ნეშკას მაგ-

ვარი. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნეშკ პერევლ – გადასასვლელი (ზესხო) ზესხო-

დან ლაფურის ქედზე. 
ნეშკშ ლიც – ღელე (ქვ. ვედი), კლდე ნეშკადან მო-

ედინება. გერდაშერას მარცხ. შენაკადი, წის-

ქვილის წყალზე დიდია. უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ნეშკშ ფოქ – გამოქვაბული (ქვ. ვედი) კლდე ნეშკას 

ძირში, მრგვალი ხვრელი აქვს, 7-8 კაცის დასა-

ტევი. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნეშკშ არ – გადასასვლელი (ქვ. ვედი), საქონლის 
გადასაყვან-გადმოსაყვანი ნეშკას კლდეების 
დასავლ. მხარეში, ბურღდერის სამხ.-აღმ.-ის 
კლდეკარია. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნეშლჭდ – ტყე (ზ. ლუჰა), მდ. ნის მარცხ. 
კალთაზეა, სათიბ ხეშილის ჩრდ.-აღმ. შერეუ-

ლი ტყის კედელი. ივდითე პეტრეს ას. ცინდე-

ლიანი, 67 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ნეშლ – ხევი (ცანა) ცანის სამ.-დასავლ. 
ნეწულდ – სათიბ-საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში, 

ფრდობი. ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 1974. 
ნეწდიშ – სათიბი (ტვიბერი), სათიბ ლატობას 

ესაზღვრება სამ.-აღმ. კარგი სათივე ყოფილა. 
უფროსები ადრე ნაყიდ საქონელს აჭმევდნენ 
აქაურ ბალახსო და რაც გინდ დავარდნილი არ 
უნდა ყოფილიყო, გამოჯანსაღდებოდაო. მი-

ხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, 
ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ნეჯდრ  – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., გზის 

ზემოთ, ჯგრგის საყდრის ზემოთ. სოფრო 
გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნეჯდრ (2) – სათიბები (მაჯვდიერი) ს. მაჯვდიე-

რის დასახლების ჩრდ.-აღმ. მდ. მულხურას 
მარცხ. ჭალასთან. ადრე სახნავიც ყოფილა. 
ნეჯედ „მახე“. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნეჯდრი ლრე – სათიბი (არცხელი) ს. არცხელის 
სამხ.-დასავლ. მულხურას მარცხ. კალთაზე, 
ფერდობია. ნეჯედ „მახე, ძუისაგან გაკეთე-

ბული“. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., 
პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნეჯდრ – საძოვარი (ლემსია), ქმე ლახშია, ფერ-

დობებია. ალპური ზონისაა. შადურ ადილა-

რის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერი ს.ს., 1972. 
ნეჯდლრ – საძოვარი, ტყე (ღვებრა) ს. ღვებრას 

დასავლ., მდ. მულხურას მარჯვ. კალთაზე. 
ალექსანდრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნეჯდარრ – სახნავ-საძოვარი (ბარში), მდ. 

კედრლას დასავლ., სათიბ ურხმ ჩრდ.-აღმ. 
შემოკავებულია, ქვემო მხრიდან გზაა. შალვა 
ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ნეჯდრ – გზა (ბარში), ს. ბრშიდან მიმავალი 

გზა, სოფლის დასავლეთით, ყანებს 
ნეჯდარრს ჩრდ. ჯედი „გრძელი“ – „გრძე-

ლიანი“. შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნეშდურა – ტყე, საძოვარი (ეცერის ს.ს.), სოფლის 
ჩრდ.-დასავლ. საბალახო ადგილი (ნეშდრს 
(თიკნებს?) საძოვრად აქეთ ვერეკებითო)? 
გერმან ბერმუზას ძე აფრსიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნეშდურშ ზაგრ – ზეგანი (ეცერის ს.ს.) ს. ცა-

ლანრს დასავლ. საძოვარ ნეშდურას დასავლ. 
„ნეშდურას ზეგანი“. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩა-

რკვიანი, 61 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნეშდურშ ცხეკ (იხ. ნეშდურა) ტყე, ს. ცა-

ლანრშია, ყანა ნაჟომის ჩრდ.-აღმ. ნეშდურშ 
ზაგრს აღმ. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
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ნიგურინა ლალგენრ (იხ. ნიგურინ ნლგნ) 
ნიგურინ ნლგნ – საძოვარი (სპარდიში) მესტია 

ჭალს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. გუნ 
ნაკრის მხარეზე. ავთანდილ ანდრიას ძე რატია-

ნი, 37 წ., სპ. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 
ნიკოლოზი დაბრ – ყანები (ნანარი), ს. ნანარშია, 

ქურასბედიანების ყოფილი და არსებული ყა-

ნები. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 
ნიკოლოზ მოლ – ყანა (წიფლაკაკია) ს. წიფლაკა-

კიაში, ლიპარტელიანების ყოფილი ახო.  
მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ნიკოშერ – უბანი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახა-

მულა, 1973. 
ნიკოლ წებშ (იხ. ამეხენი ლწებშ) 
ნიკოუტახურიალ – ყანები (ზ. ხაჩეშ ი), ს. აჩეშშია 

(ჟიბეში), ჩანქსელიანების ყოფილი ყანები. რ. 
დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

ნიკურლ – ტყე (ნაცული) ს. ნაცულში, ფოთლოვა-

ნი  ტყეა. 
ნიკ მოლ – საძოვარი (ციოყშერი) ციოყშერში, ნი-

კო გასვიანის ნაახოვარი. რ. დ. შავრეშიანი, 46 
წნ., 1978. 

ნიკე მოლ – ყანა (ლაღარვაში), ს. ლაღარვაშშია, 
ნიკო ტვილდიანის სახელობის. გ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 1976. 
ნიკშერლ – უბანი (გვიმბრალა) ს. გვიმბრალა-

ში, მუსელიანების საგვარეულო უბანი. გ. ა. 
მუსელიანი, 1976. 

ნინაშა მურყამ – კოშკი (ჟამუში), ს. ჟამუშის და-

სავლ. უბანშია, ნავერიანების საგვარეულოსი, 
კარგად დაცული. გიორგი გაბრიელის ძე ნავე-

რიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნინოშვილი (г. Ниношвили) – მწვერვალი (ლნტ. 
რ.) მდ. ზესხურას ჩრდ.-აღმ., სიმაღლე – 4054 
მ. ზ. დ. 

ნინუცშ ნაკრა – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ კოს-

დას ძე ჭკადუა, 40 წ.კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ნინშა მუყამ  – კოშკი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანშია, 

ნსგუნის ახლოს, კარგად შენახულია. ნინაათ 
(ნიჟარაძის) კოშკი. „ნინაანთ კოშკი“. გივი 
ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამს., უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნინშა მურყამ (2) – კოშკი (ჩაჟაში) ს. ჩაჟაშის ზე-

მო მხარეში, ჟიბე ფყში, კრაგად შენახული 
კოშკია, ნიჟარაძეებისა. „ნინათ თემისა“. ღუტა 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსხაურე, უშგუ-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი.  
ნიშა ნყიდ – საძოვარი (ფაყი), გვეგნიშერის და-

სახლებაშია, უწინ ყანა ყოფილა. ბ. შ. ბენდე-

ლიანი, 27 წ., 1974. 
ნიცე დაბ – ყანები (მელე) ს. მელეში, წყლიანია. 
ნიცე დაბლ – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, სგობინ 

დაბარის ერთ-ერთი ნაწილი, წყალი მოედინე-

ბა. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 
ნიცე ლათრა – ღელე (უშგული) მდ. ქვიშირის 

მარჯვ. მხარეზე, მოედინება ცივი წყალი, და-

გუბებულია, სასმელი. „წყლის დასალევი“. 
ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახუ-

რე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნიცლარ – წყაროები (მელე) ს. მელეში. პატარა 

წყაროებია. 
ნირნიერ – სათიბი (მაზერი), ყანა წყადანიერი-

დან ს. ნშთქოლამდე სათიბი ვაკე ადგილას. 
ნირა „ნიორი“ – ფლორის მიხედვით? ჯულაბ 
გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიონერი, ს. 
მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნირნირ – საძოვარი (ხოსრარი), ს. ლაყრის 

დასავლ., სათიბ თოთოლშ-ის ჩრდ. სვიმონ 
აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1989 წ. ოქტომბერი. 

ნოდარე დაბრ – სახნავ-სათესი (ქვ. ლახამი), ჩბე 
ლახამშია, მდ. ლახამის მარჯვენა მხარეზე. ვა-

კე ადგილია, ნოდარ ჩხვიმიანის სახელით. ყა-

ნების გვერდით ცხოვრობს 3 ოჯახი. ნინა მახა-

თას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბე-

რი. 
ნოდარე ლაროლ – სათიბები (ქვ. ლახამი), ს. ჩბე 

ლახამშია, მდ. ლახამის მარჯვ. მხარეზე. ვაკე 
ადგილია, სათიბები. ნოდარ ჩხვიმიანის სახე-

ლი. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნოდარე ჯაღოლ – საძოვარი (ლახამი) მდ. ლახამის 
მარჯვენა მხარეზე, ნოდაშე ჯაღოლის ჩრდ., 
სკოლის გვერდით. ხრიოკია, ძგიდე მდინარი-

სა. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., 
ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ნოდაშე{ რ}  დაბრ – ყანები (ქვ. ლახამი) ს. ჩბე 
ლახამშია, ქორლდრ-ის ჩრდ.-ით, მოვაკო და 
დამრეცი რელიეაფით, ხილნარ-ბაღნარი, სა-

თიბ-საძოვრებით. ზემოთ ყანებისა ცხოვრობენ 
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ნოდა (ვიბლიანის) სახელობის. ნინა მახათას 
ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ნოდაშერ – ნაკოშკარი (ისკარი) სოფლის თავში, 

სკოლის აღმ., ძირიღაა დარჩენილი. ნოდა (სა-

ბანიძე) – საკ. სახ. აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე, 27 
წ., სტუდენტი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. X. 

ნოდაშერ ლაროლ – სათიბები (ქვ. ლახამი), ჩბე 
ლახამშია, მდ. ლახამის მარჯვენა მხარეზე, სა-

თიბები, ვაკე ადგილია. ნოდარ ვიბლიანის ყო-

ფილი კუთვნილებისა. ნინა მახათას ას. ცინ-

დელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნოდრი დგი / /  ნოდრიშერ – სათიბები (ტიტა), ს. 
ტიტაშია, სამხ.-აღმ. სათიბები ვაკე ადგილებ-

ზე, ჩრდ.-აღმ. ტყე აკრავს შერეული. მდ. ჭუბ-

რულას მარცხ. მხარე. ნასახლარია. „ნოდარ 
ვიბლიანის კუთვნილი ადგილი“. ამჟამად 
ნოდრიშ დგი-ზე არ ცხოვრობენ. ნოდარ ვიბ-

ლიანი არაა ცოცხალი (სახლის უფროსი). ნო-

დარ თებექის ძე ცინდელიანი,მექანიკი, 21 წ., ს. 
ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 

ნოდრიშერ (2) – უბანი (დევრა), სოფ. დევრაშია, 
ჩბე დევრაში, სახნავ-სათეს-საძოვრებით, 
ხილნარ-ვენახებით, მოვაკებული რელიეფით. 
ნოდარ ვიბლიანის ყოფილი კუთვნილი მამუ-

ლი (ცოცხალი არაა). გერასიმე ნიკოლოზის ძე 
გადრანი, 50 წ., დაცურების კადრი მუშა, სდ. 
დევრა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ნოდრიშერ დაბ – ყანა (შუა სგურიში), ს. ნენსგშ 
სგურიშია, შახუშერ დგი-ს ჩრდ. აკრავს, ვაკე 
ადგილია, ნოდარ ვიბლიანისაგან შესყიდული 
ყანა ≈ 0,5 ჰა. ეკუთვნის შახუშერელებს. თა-

მაზ დიმიტრსი ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკო-

ლადამთავრბული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 11.9.1970წ. 
ნოდრიშერ სარგ – წყარო (ზ. ყარი), ს. ჟიბე ყარ-

შია, ნოდარ ვიბლიანის ადგილზე მოედინება 
წყარო, სამანქანო გზის ზემოთ. ანდრია ბი-

მურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., მოსამსახურე, ს. ყა-

რი, ჭუბერის ს.ს., მეასტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 
ნოდშ – უბანი (ლხმ. ს.ს.) ს. ლახამულას დასავლ. 

მე-3 კმ-ზე, მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზე, სა-

მანქანო გზის ქვემოთ, საცხოვრის გეშრნისა 
და კეცნნის შორის. 2 ოჯახია, ადრე 4 იყოო. 
ჭკადუები ცხოვრობენ. ნოდობ „გალდამ“ 
(მთელი სოფელი მოსახმარებლად, ნადობა). 

გელა ფუთუ ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნოკარენი (იხ. ყორშ არ) 
ნოლთ – ყანები, საძოვრები (საყდარი), ს. საყდარ-

შია, იყოფა ჩუბე და ჟიბე-დ.  მ. ა ბენდელიანი, 
68 წ., 1978. 

ნოქშე ლარა – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის სამხ.-
აღმ., მდ. ნის მარჯვ. სამანქანო გზის ქვემოთ 
ჟნიშშია. ნოქე აფრასიძის ყოფილი ყანა. გაი-

ანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნოღრიშ ნაკ – საძოვარი (ლახამულა) საცხოვრის 

ნოღრსა და სამანქანო გზას შორის, ს. ლახა-

მულას დასავლ. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ. 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნოღრ – უბანი (ლახამულა) ს. ლახამულასა და სა-

ცხოვრის კეცნნის შორის, სამანქანო გზის ქვე-

მოთ. ცხოვრობს სევერ ჭკადუა (1 ოჯახი). გე-

ლა ფუთას ძე ჭკადუა, 64 წ. პენს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნოხი ჭალა – მთა (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი ტოპო-

ნიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ. 
ნოე დაბ – ყანა (ლაღარვაში), ს. ლაღარვაშშია, 

ნოე (ივანე) ქურასბედიანების კუთვნილი სა-

ხნავი. გ. ბ. ქურასდებიანი, 1976. 
ნუაშა – უბანი (იენაში) ს. იენაშის დასახლებ. უბან 

ტიბრშარის ფარჯიანების საგვარეულო თემი. 
იყოფა საძმოებად:  ჟიბე ლზგლ, ფჩურ, 
გელშა, ტიბრშლ. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ნუაშა (2) – კოშკი ს. იენაშშია, ფარჯიანების საგვ. 

კოშკი, დაცულია. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ნუაშა მურყამ (იხ. ჩუბე ფჩირლეშ – იენაში) 
ნუაშარ ნშიხ – საძოვარი, ტყე (ტობარი), მდ. ენ-

გურის მარცხენა მხარე, ციცაბოკალთებიანი 
მეჩხერტყიანი კალთა. მთის ზემოთ ტყეა წიწ-

ვნარი. ნუაშერ – ნუა ჭკადუას შთამომავალნი. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ნუაშერ დაბ – საძოვარი  (ლახამულა) ს. ლახამუ-

ლას დასავლ. მდ. ენგურის მარჯვ. დასახლ. 
გეშრნის ქვემოთ. ადრე სახნავი იყო, ამჟამად 
ქურად ლი მესდე. ნუა ჭკადუას (მემკვიდრეო-

ბის მიხედვით) ყანა = ნუაანთ. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ნუკულ – გზა, საძოვარი (ლახამულა) ჟ. ლახამუ-
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ლის ზემოთ, ტყე ათშ ცხეკს ზემოთ ჰამშ-
ამდე, ჭუირრამდე (საძოვარი). მოფერდო 
ადგილია (ეთხმალ როქ ნუკულლისგა 
ანდხ). კოწი  იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნუჩფაშ – უბანი, სოფლის მოედანი (ფარი) (იხ. 
მუჩფშ) . ამ უბანში ნარსავიძეები და რეზესი-

ძეები ცხოვრობენ. აქვეა ძველი მოედანი, სა-

დაც ორი ტოტებგაშლილი იფნის ხე დგას. ცა-

ცხვების ძირში მინერალური წყალი ამოდის. 
გადმოცემით, აქ ყოფილა წმ. გიორგის ეკლესია 
„მუჩფშ“ – ადგილი, სადაც თოვლი ადრე დნე-

ბა. მართლაც, აქ ყველაზე ადრე დნება თოვლი. 
ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, სტუდენტი, ს. 
ფარი, მესტიის  რ-ნი.  

ნუარსნი მურყამ (იხ. ქიშმურყამ – ჭოლაში) 
ნუ ზიგ – ტყე (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ., 

მაღლობი ადგილია. ლეგგიბ ლი. ადრე საკ 
ულტო იყო, არავინ ჩეხდა, ამჟამად – კი. მიმა-

ვალი ლოცულობდა ჯგრგ ლაღაშ ხოჩა როქ 
გზარობ გვყრ. ჭიჭიკო ბითეს ძე ცინდელია-

ნი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ნშ – ტყე (შკედი) ს. შკედშია, შერეული ტყით. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ნში ღელე – ღელე (შკედი), ს. შკედში. ნშიდან მო-

ედინება. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
ნფურა (იხ. ნფურა) 
ნბგუნი (2) – საძოვარი, ღელე (ლატალი), ლჰლა 

ჭალს მარჯვ.ვ კალთაზე, მოედინება მდ. 
ნბგუნიც, რომლის გვერდითაც ამავე სახელწო-

დების საძოვარია. გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ნბგურა – ყანა (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, მდ. 

მულხურას მარცხ. მხარეზე, ჰოკერლი ჭალის 
ძგიდს. ნახიდარია, ამჟამად უფრო ქვემოთაა 
ხიდი. ნბგურა < ნაბოგურა. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971  წ. სექტემბერი. 

ნბგური ჭალ– ღელე (ლატალი), ლჰლა ჭალს 
მარჯვ. შენაკადი, საძოვარ ნბგუნისთან. გ. გ. 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ნბდინრ – ტყე (ლახირი), ს. ლახირის ჩრდ. 
მუხნარ-თხილნარი ტყით. დანაწვია. მალ-

დინის ქვემოთ. მადონა ადიგოს ას. იოსელია-

ნი, 29 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ნბი – სათიბი (ფაყი), ბ. გვეგნიშერის დასახლე-

ბაშია. ლიპარტელიანების გვარისა ან ჩანქსე-

ლიანების. ნბი „ნახლეჩი“. ბ. შ. ბენდელია-

ნი, 27 წ., 1974. 
ნბრულა – სათიბი (იელი), ენგურის მარცხ. კალ-

თაზეა, ლაშის მთისკენ მიმავლა გზაზეა. 
იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., 1972. VII. 

ნბჭუშა მჰრ – სათიბი, ტბა (იფხი), ბალის ქედ-

ზეა, ვაკეა, ტბა დგას. (ნპჭუშა < * ნ-ბიჭო-შა). 
გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ნგდლ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის ჩრდ.-
აღმ., სამანქანო გზის ზემოთ. ნუცა ანტონის 
ასული ნი ჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ნგმლრ – სათიბი, ტყე (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ. 
მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე, ტყიანი მშრა-

ლი ღელეა, ზემოთ სათიბია პატარა. შენობის-

მაგვარი არაფერია, ისე წააგავს. ნგმლ „ნაშენე-

ბი“. ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნგჭარ – საძოვრები (ზეგანი), ს. ზეგანის დასხა-

ლების აღმ., ყანებს ზემოთა მხარე, ღობეებს 
იქითა საძოვრები. გენზერ ილამაზის ძე გულ-

ბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნდზაირ – სათიბი (ზაგარი) მდ. ნის მარცხ. 
კალთა, სათიბ ლემუნდს სამხ. ლემუნდსა და 
ნდზაირს ჰყოფს ნდზარიშ ღრ. ნინა პავ-

ლეს ას. მიქიანი, 29 წ., მოსამს., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნდზაირიშ ღრ – ღარი (ზაგარი) მდ. ნის 

მარცხ. კალთაზე, სათიბ ლემუნდსა და საითბ 
ნდზაირს შორის. ნინა პავლეს ას. მიქიანი, 
29 წ., მოსამ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ნდობზალა – ყანა (ხე) ს. ეს აღმ., მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. ნასო დიმიტრის ძე გულბა-

ნი, კოლმ. თავ-რე, ს. ხე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ნზოლრ – სათიბი (ხოსრარი) ჩ. ხოსრრის სამხ.-
აღმ., სახნავ ლქრთას სამხ.-აღმ. ხილნარია. 
ნზოლრ (შდრ. ჟუ „მწიფე“). სვიმონ აზნა-

გეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ს. ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნთმცემელ – საყდარი (იენაში), ს. იენაშშია, ხვინ-

თელანების საგვარეულოს საყდარი, კედლე-

ბიღაა დარჩენილი. ა. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
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ნთმცემელი ლაშდღირ – სასაფლაო (იენაში), ს. 
იენაშშია, საყდარ ნთმცემლის სასაფლაოები, 
ყოფილი ქალდანების სასაფლაო. ი. გ. ფანჯია-

ნი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ნთმცეელ – საყდარი (ლეხთაგი), ლეხთაგშია, 

ხერგიანების სამლოცველო, სასაფლაოთია. 
მარხავენ მხოლოდ ხერგიანებს, სხვისთვის სა-

საფლაო არაა განკუთვნილი. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ნკვიშ (3) – ყანა, საძოვარი (ტობარი, ზმ. ხაიში), 
სათიბი(ლაკულმახი), ს. ტობარის ჩრდ.-აღმ. 
ნაწილი, დასახლების ზემო ნაწილი, ყანაცაა 
და საძოვარიც. ფერდობია. ნკიშს ეძახიან, 
რადგანაც ყამირი იყო ადრე. სახელი განზო-

გადდა:  ყანაც და საძოვარიც „ნკვიშია“. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 1.11.70 წ. 

ნკიდოშერ – უბანი, რცხმელურის ს.ს. ჭალირის 
დასახლებაში გუგავების უბანი. გ. ა. მუსელია-

ნი, 1976. 
ნკიდოშერ (2) – უბანი (მელურა, რცხმელური), ს. 

მელურას გუგავების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
თემი. ნკიდ „ამონაწყვეტი“ (ჟი ამეკედ „ამო-

წყვეტილა“). ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 
ლენტეხის რ-ნი, 1974. 

ნკირ (ზ. ვედი – იხ. ნლკირ) 
ნკ-ლერწლ – ვენახები (ყვედრეში), ს. ყვედრეშ-

შია, ვაკე რელიეფით. ლერწ „ვენახი“. ჯ. პ. ლი-

პარტელიანი, 30 წ., 1974. 
ნკ-ლშიალ – სახნავ-სათიბი (ლესემა), ს. ლესემა-

შია, დამრეცი რელიეფით. მ. ნ. ბენდელიანი, 
49 წ., 1974. 

ნკრილ – სათიბი (მაგარდელი) ს. მაგარდელის  
სამხ.-აღმ., ს. ლაბსყალდისკენ. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი , ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ნკჩხურა – პატარა ადგილი (ნესგუნი), ფუშყვერის 

მარჯვ., დასახლების დასავლ. სამანქანო გზა-

ზე. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1978. 

ნკ მოლ – სათიბები (დურაში) ს. დურაშში, ფერ-

დობებია. კ. ბენდელიანი, 1978. 
ნკეცან – ყანა (ცხუმალდი), ს. ცხუმალდშია, კვე-

ცენ-ი ითესებოდა. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 
ნკიშ – სათიბი (ლაკლმხი) ს. ლაკლმხისა და 

მდ. ჭუბრულას შორის, ყანა გალლრის 
თავზე. რიყე ადგილია და ქვის ნატეხი და 
გადანაზიდი ადგილი. ქვიანი ყოფილა. მუზა-

სა და პრაკოფის (ჩხეტიანებს) გადაუკეთებიათ 
სათიბად და სასაფლაოდ. ადრე ნახნავიცაა. 
„ყამირი მიწის დახვნა“. ვასიკო მუზას ძე ჩხე-

ტიანი, 40 წ., მუშა, მესტიის რ-ნი, ს. ჭუბერი, 
1970 წ. სექტემბერი. 

ნკიშ – ყანა, ჟიბე შდ-შია, აღმ. მხარეზე, ზე-

მოთ. ფერდობია, ამჟამად ყანაა. „ნატეხი“ – ყა-

მირი მიწის მოხვნა. ნესტორ სემას ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი (ად-

რე გელოვანები ვიყავითო), 31.VII.1970 წ. 
ნკიშილ – ყანა (ლებურცხილა) ს. ლებრცხილა-

ში, დაახლ. ბოლო მოსახლიდან 300 მეტრზე, 
მდ. ენგურისკენ, ტიბრილას მარჯვენა მხარე-

ზე. ახლანდელი ნახნავია მხოლოდ. ადრე აქ 
ხის გამოზიდვა ყოფილაო. ჯუმბერ რადიონის 
ძე დავითიანი, 18 წ., მოსწავლე, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნკიშილრ – ყანა, სათიბი (სკორმეთი), ს. სკორ-

მეთშია, მდ. სკორმეთიშ ტიბის მარცხენა მხა-

რეზე, დავაკებული, ოდნავ დამრეცი სახნავ-
სათიბებით. ყამირი ყოფილა ადრე და გაუტე-

ხიათ, დაუხნავთ. „ნკიშს“ უწოდებენ ყამი-

რის მოხვნას. ვენერა რაჟდენის ასული ჭკადუა, 
28 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნკიშრ – ყანა (ხაიში). რევაზ პლატონის ძე გე-

ლოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნკცან – ყანა (ლაკულმახი) მდ. ჭუბრულასა და ს. 

ლაკლმხის შორის, ყანა გალლდრს აკ-

რავს რიყის მხრიდან (ჭუბრულას მხრიდან). 
ადრე ნახორბალი ყოფილა, ამჟამად ითესება 
სიმინდი, ლობიო, კარტოფილი – „ნახორბა-

ლი“. კეცენ „ხორბალი“. ვასიკო მუზას ვძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, მესტიის რ-ნი, ს. ჭუბე-

რი, 1970 წ. სექტემბერი. 
ნლგნულ – ტყე, საძოვარი (სოლი) ს. სოლის 

ჩრდ.-დასავლ. ტყეშია. პატარა ვაკეაა, ქვის 
კედლების ნარჩენებივითაა. თითქოს შავჭირი-

ანობის დროს იქ გასახლებულანო სოლის 
მცხოვრებნი. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რა-ნი, 1972. IX. 

ნლდბ – ტყე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ. ამაღ-

ლებული ადგილი ტყეში, საძოვარია შიგ და 
გარშემო. ტყე ნახნავი არაა. არჩილ დავითის ძე 
გიგანი, 59 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნლეგარხო შუკ – გზა (ხოფური) ხოფურში, ნა-
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ლეგვარისკენა სამარხილო გზა. ქ. ს. ლიპარტე-

ლიანი, 44 წ., 1976. 
ნლზიგ (2) – სათიბი (ხაჩეში) (იხ. მიაგვიშ ნა-

მზიგვ), ს. ხაჩეშშია, ხურაშვილის მხარეში, ვა-

ნო ლიპარტელიანის ყოფილი სამოსახლო. ღე-

ლემ აყარაო (მეწყერმა). ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 28 
წ., 1974. 

ნლიშ – საზაფხულო საძოვარი (ნანარი) ს. ნანარის 
ჩრდ.-დასავლ. ალპ. ზონაშია, გამოყენებულია 
სათიბადაც (იხ. 1: 100 000). ვ. ნ. ქურასქედიანი, 
35 წ., 1974. 

ნლიშ (2) – საძოვარი მთა (მელურა, ნანარი) მდ. 
ჩოლშურას მარცხ მხარეზე, ალპ. ზონა (იხ. 
1: 100 000). ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., 1974. 

ნლკირ – კირის ნამწვავი, სათიბი, ს. ზედა ვედშია, 
სათიბ ნაკლდსა და ჟიბე ლარას შორის. კირის 
საწვავი ყოფილა, ამჟამად ნიშნებია მხოლოდ. 
არჩილ კოსტას ძე ჭკადუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნლკირ (2) – ნასაკირალი (ღვებალდი), სათიბი(ზ. 
ვედი) ლშდა ღრის ზემოთ, სათიბ ლთკერი-

ლის ზედა (სამხ.) სანაპირო. ახლაც ამჩნევია 
კირის საწვავი ნაგებობა. ამჟამად არ წვავენ, 
არც ახსოვთ, კირი საიდან მოჰქონდათ და რო-

დის იწვებოდა. „ნაკირალი“. ვარლამ ილოს ძე 
გერლანი, 34 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნლკირვლ (იხ. ნლკირვრ) 
ნლკირრ – საძოვარი (ლაჰილი) ს. ლაჰილის 

სამხ.-დას., სპენდიკების მაგვარი ქვებია, 
ჭალსკენ. ზურაბ ს-ძე პაკელიანი, 48 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
ნმგემ ღრ – ტყე (ხევრა) ელლრას მარცხ. კალ-

თაზე. ადრე ტყის ჩამოსაყრელი შურო ყოფი-

ლა. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულა ს.ს., 1973. 
ნმესნაულდ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ხელედუ-

ლას (ლშხირის) მარცხ. მესნა „უშობელი“ 
(დეკეული). ნ. გ. ლიპატელიანი, 27 წ., 1974. 

ნმესტნიკიშ ზენილდ – საძოვარი (ნაკი) მდ. ნაკრას 
მარცხ. კალთაზე, ლარ ლიცის ჩრდ., ტყე 
ბაბშის ზემოთ. პატარა ვაკეა, სადაც ნიკოლოზ 
მეფის ნაცვალს შეხვდნენ სვანები მოსალაპა-

რაკებლადო. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნმნშნა კოჯრ – კლდეები (დავბერი) ს. დავბე-

რის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ყა-

ნები ან ნაყანები არაა, მუხნარი ტყით. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 

დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნმტყიფრ – სათიბი (ლემსია), ს. ლემსიას სა-

ზაფხ. მთაშია, სათიბებია ფერდობ ადგილზე, 
სადაც ნამტყიფრ ხრ. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნმშიხორ – ტყე (უსგვირი), ჭალს მარჯვ. კალ-

თის ტყე, გადამწვარია (ახლაც აჩნევია). ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

ნმშიხ ღუმირ – გზა (კაერი), ს. კაერის ჩრდ. გზა-

ზეა ღუმირის ნამწვი. დ. გ.. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ნმშიხრ – საძოვარი (ტვიბერი), მთა ლშერას 
ესაზღვრება დასავლეთიდან, ადრე 
დანაწვავია, აქედან ნმშიხრ „ნამწვარები“. 
მკა ამაიაზის ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, 
ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ნმშკიხოლ – სახნავ-სათიბი (უღვალი) სამანაქნო 
გზის ზემოთ, სახნავ გრდის აღმ. მშრალი ად-

გილია (ლმფიკ დგილ ლი), იცის ჭიანჭვე-

ლებიც. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნნ – ყანები (კახურა) ს. კახურაში. ჯ. ა. ლიპარტე-

ლიანი, 37 წ., 1974. 
ნნგმარ – სათიბი (ლახამულა) ჟ. ლახმლის ქვე-

მოთ, სახნავ ნაკრა-ს ზემოთ, გზა ამრ-ის 
აღმ. ადრე იხვნებოდა, ამჟამად ბაღია დავითი-

ანისა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნნგმარ – საკულტო ადგილი (ლახამულა) ჩვ. 
ლახმლ-ის სამხ.-დასავლ., ნაკსა (ლამიშ 
დაბსა) და ტიბრას შორის. ნაგებობანი არაა. 
იყო დასაფიცი ადგილი (ლანბანალ დგილი). 
არის სასაფლაოც. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნნგმარ – სახნავი (ღებალდ) სიფ ზაგრ-ის და-

სავლეთით, ნასახლარი არა ჩანს. აკაკი კოსდას 
ძე გერლიანი, 55 წ., მოსამსახურე, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნნგმარ (4) – უბანი (სვიფი), საკულტო, სათიბი 
(ლახამულა), სახნავი (ღვებალდი), ს. სიფში, 
სამანქანო გზის ზემოთ, დგას ოთარშერ კაკ და 
ოთარშე მურყამ. შოთა მიხეილის ძე საღლია-

ნი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნნგმარიერ – სახნავ-სათესი (ჭკიდანარი) მდ. 

დოლრას მარჯვ. მხარეზე, ქუროლიერს ჩრდ.-
დასვლ. ს. დოლამდე. ნნგმარ „ნასახლარი“(?). 
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ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბე-

ჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სქეტემბერი. 
ნნგმარიშ ლასფლარ – სასაფლაო (ლახამულა), 

ჩვ. ლახმლ-ის სამხ.-დასავლ. საკულტო ად-

გილ ნნგმარ-შია სასაფლაო. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ნნგმრ – ყანა (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, შე-

დის ჩრილდში. ნასახლარია. შ. ნ. კვანჭიანი, 
49 წ., ლატალი, 1973. 

ნნგმრ (2) – ყანები (ლაჰილი, კვანჭიანარი), ს. ლა-

ჰილშია, დასახლების ცენტრში. ნასახლარებია. 
ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

ნნგმრა (იხ. ნნგმრრ) 
ნნგმრრ – ყანები (ნავყვამი), ს. ნაყამშია, ნასახ-

ლარებია ძველი, საძირკვლები ჩანდა. ვაკე ად-

გილია. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 წ., ლატალი, 1973. 
ნნგმნი – ყანა (კირჩხულდაში) ს. კირჩხლდშის 

სამხ.-დასავლ., სათიბ მუნჭყ-ის ჩრდ.-აღმ. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნნკრალ – სათიბი (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 
დასავლ., სათიბ დინოლაშის ჩრდ. მხარე, 
მაქთან ადგილია, კირ ხოზ. თემრაზ ვიბლია-

ნის ძე ვიბლიანი, 69 წ., კოშლმ., ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ნნკცარლ – გორა (ბაგვდანარი) ს. ბაგვდანარის 

აღმ., მეშხე ლიცის მარცხენა მხარეზე. გორაკია, 
საქონლის საძოვარიც, ზემოდან ნაგვირაბებია 
(ორმოსავითაა). რელიეფის მიხედვითაა შე-

რქმეული. ლკც „ნაჭრილობევი“. ნნკცარლ 
– „ნაკოდი, ნაჭრევი“. ივანე კამანას ძე კვიცია-

ნი, 81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნნკრულდრ – ყანა (ქვ. კალაში) სოფლის დასავ-

ლეთით, სათიბ-სახნავ ზალნირს ზემოთ. გი-

ორგი კოსდას ძე მერღლიანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ნნჭერ – ნაკაფი ადგილი, საძოვარი (ჯორკვარი) ს. 
ჯორკრის ჩრდ.-დასავლ., ვაკე ადგილია, 
ადრე სახნავი იყო, ამჟამად გატყევებულია. 
ადრე უბანიც იყო. ადიოდა (და ადის ახლაც) 
მანქანა. იყო ხის გამოზიდვა. ნნჭერ „ნაკაფი“ 
(შდრ. „ნამოლ“). პარმენ გიორგის ძე ჭკადუა, 
77 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970. 

ნნჭერ – ტყე (თოთელეში) ს. თოთელეშის აღმ., სა-

თიბ-საძოვარ სგებრის ჩრდ. ნაყანარი უნდა 
ყოფილიყო, ამჟამად შერეული ტყეა. დუშა 

შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამუ-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
ნნჭერ – ყანა, სათიბი, სამოსახლო (ხაიში), ს. ხაი-

შიდან დასავლ., მდ. ენგურიდან მარჯვნივ, 
დაახლ. 300 მ. დამრეცი ადგილია. ტყის ნაკა-

ფი. ამჟამად 1 მოსახლე ცხოვრობს – გრიშა 
პეტრეს ძე ჭკადუა. ფართობი ≈ 4 ჰა. ხილნარი-

ცაა. ფოთლოვანი – რცხილა, მურყანი. ნნჭერ 
„ხელოვნურად ნაკაფი ტყისა“. გაუკაფავთ და 
სამოსახლოდ გადაუკეთებიათ იქაური ადგი-

ლი. ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., პე-

დაგოგი,  ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 2.VIII.70 წ. 
ნნჭერ (4) – უბანი (დაკარი, გაღმა ხაიში), საძოვა-

რი (ჯორკვარი), ტყე (თოთელეში) დაკრის 
აღმ., ნაკის აღმ. ტიბსა და ნაკს შუა. ტყის ნა-

კაფია და დასახლებულია 2 ოჯახი. სათიბ-სა-

ხნავის ფართობი 3-4 ჰა. ფერდობია რელიეფუ-

რად. ნნჭერ „ნაკაფი“ (შდრ. ნამოლ). ვალერიან 
სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ნნჭერ – ტყე (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის ჩრდ.-აღმ., 
პერლნირის სათიბებს აკრავს აღმ. მუხნარი 
ტყე. ნნჭერ ჟი ნაქაჩ, ჟი ლხტე, ჟი ნამოლ 
ცხეკ. ჭერ = ჰალგ. დავით დუდარუყის ძე ან-

სიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ნნრი კოჯ – კლდე (მურშკელი), ს. მურშკელის 

ჩრდ., ტყის ზონის ზემოთ. კლდეზე არის გა-

რეული მთის ნიორი. ნირა „ნიორი“. ლადო 
სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწ., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნპჭუშა მჰრ (იხ. ნბჭუშამჰრ) 
ნჟჰურა – ღელე (ლანჩვალი) მესტია ჭალას მარცხ. 

მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. პირიბე ქელეჩბის 
ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი, 1969.                        

ნრგშა – ყანა (უშხვანარი) ს. ჟიბე უშხანრს 
აღმ., დამრეცი რელიეფით. გამოყენებულია 
სახნავ-სათესად. გრამიტონ ბესარიონის ძე 
კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნრიქიშ ნაქორ – ნასახლარი (ლახამულა), საცხოვ-

რისი ნოდშის სამხ.-დასავლ. ნრიქ ჭკადუას 
ნასახლარი. მდ. ენგურის (რიენიშ) მარჯვ. გე-

ლა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ. პენს., მესტრის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნრიქრ – საცხოვრისი (დიზი), ნაჟჰვშ ლიცის 
მარცხ. ჩობე ქობალიას შტო. უწინ ნრიქრს 
უწოდებდნენო.გვარად ჭკადუა. 
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ნრი ლამოლა – სათიბი (ტვიბლედი), ს. ტვიბ-

ლედშია. ვინმე ნრის ნაახოვარი. ტყეშია. ნ. ს. 
ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ნრსაშა მურყვამ – კოშკი (წვირმი), ს. წვირმიშია, 
ჩობანის დასახლებაში, დაცულია თამლიანე-

ბის საგვარეულოს კოშკი. მირან ხალამპრეს ძე 
ფანგანი, 40 წ. კოლმ., იფარის ს.ს., მესტრის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნრსგრ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ჭალს 
მარცხ. მხარეზე, წიწვნარი ტყითაა შემოფარ-

გლური. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ. ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ნრსვიშ – ყანა (ლაღამი), ს. ლაღამის დასახლების 
აღმ. ფერდობი ვაკენარევით. გ. ი. ფალიანი, 38 
წ. მოსამსახ., მესტრის რ-ნი, 1972 წ. VIII. 

ნრშა – სათიბი (შყალერი), ს. შყალერსა და ზაგ-

რალის დასახლებას შორის, ფერდობია. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ. ლატალი, 1973. 

ნრჰი კოჯშ ლშდრ – ხევი (ბეჩო), მდ. დოლრას 
მარჯვ. მხარეზე, შრიშ-ს ზემოთ, ხის ჩამოსაყ-

რელი. დანიშნულებისა და რელიეფის მიხედ-

ვით:  ნრჰი „ნათელი“, კოჯშ „კლდის“, 
ლშდრ „ჩამოსაყრელი“ (ღელე). ყრმ  პეტ-

რეს ძე უშხვანი, 54 წ., ტყისმცველი, ს. 
დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტრის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ნრშ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის აღმ., სა-

მანქანო გზის ქვემოთ. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 44 წ, მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნს – საძოვარი, ტყე (მაცხვარიში), ლაჰლა ჭალს 
მარჯვ. კალთაზე, წიწვნარი ტყით. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ნსაიშ ნაკრა – ნაკარვები (ყარი) ჟიბე დერაში. 
დავაკებულის შუაში, ცენტრში, გადის სატრაქ-

ტორო გზა, მოუდის წყარო. ირგვლივ წიწვნა-

რი ტყეა. ნსა გადრანისა ყოფილა. გივი მე-

ზას ძე სუბელიანი, 30 წ., კოლმ. ს. ყარი, ჭუბე-

რის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ. 
ნსეტ – კლდე (ლახამულა), ენგურის მარცხ. კალ-

თაზე, საძოვარ ყიბჩილის ზემოთ (სამხ.) და 
აღმ. მარმარილოს კლდეა, მისადგომი ძნელია, 
წვრილმარცვლოვანია, სრკშალ აკრნე. სეტ-

შალ ლგ კოჯ ნენჩშ ჩბე ძგიდს (თუ სეტი 
„წებო“?). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნსერილ – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ ხოშა 
ლაჩმა-შია. ივანე ბექას ძე მილდიანი,;  99 წ. 

პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ნსიაშა მურყამ – კოშკი (ლაშთხვერი), ეჩხნ 

ტაფშია, მთელია, უდესიანებს ეკუთვნის. ვახ-

ტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ.მოსამსახ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972, VII. 

ნსოლ – ტყე, საძოვარი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის 
სამხ.-დასავლ. მდ. მულხურას მარცხ. კალთა-

ზე. დაფერდებულია, ნაძვნარია უფრო, ფოთ-

ლოვანიც ურევია. ალექსანდრე გელას ძე დევ-

დარიანი, 80 წ., კენს., ს. ჭოლაში, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნსპარიერ – ყანა (დოლი), ს. დოლში, ნაკლაიერს 
ზემოთ. ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მე-

ტყვევე, ს. დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტმებრი. 

ნსპერელ – სათიბი (ხაჩეში), ს. აჩეშშია, ნსპერე-

ლი ტიბ-ში. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 
ნსპერელი ტიბ – ხევი (ხაჩეში), ხელედურას 

მარჯვ. შენაკადი. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 
ნსტიშ კოჯ  (იხ. ნსეტ) 
ნსტიშ ღრ – ღარი (ლახამულა), ენგურის მარცხ. 

კალთაზე, კლდე ნსეტის დასავლ. ღარი. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნსყიდ – ყანა (ლანტელი), სოფლის ბოლოს სახნავ-
სათეს ნაკრ–ის აღმ. ნაწილი მდ. ბაშრამდე. 
შესყიდული მიწააო (ნყიდ ლი ოთარშერხენ-

ქა), მაგრამ რატომ ნსყიდ და არა 
ნყიდ{ } ? კოწია ბექეზას ძე პაკელიანი, 72 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969. 

ნსყიდშა მურყამ – კოშკი (ზეგანი), ს. ზეგანის 
ლექ უბნშია, კარგადაა შენახული, ხვისტანე-

ბისაა. დისონ გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნტბერა – სათიბი (რცხმელური), ლაშხირის 
მარჯვ. მხარეზე მთა სახრავის ძირში. ვაკობია, 
იცის გუბეები. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ნტბირო – საძოვარი (მურყმელი), ს. მურყმელის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხ. საბალახოცაა, მოე-

დინება ნტბირო-ს წყალი. ტიბრა „ჭანჭრო-

ბიდან გამომდინარე წყალი“. ნაპო დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ნტყ{ } ფრ – სახნავი  ს. იფარსა და ზეგანს შო-

რის, სამანქანო გზის ზემოთ. ნტყიფ ირლ, 
ედ ლრე, მადე ცხეკ ი ქტყფახ. კატო მი-

ხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. გოგრე-
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ში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
ნტყ{ } ცვიშ თხიმ – ტყე (ხაიში), მდ. ხაიშურას 

მარჯვ. კალთაზე, ხაიშის სასაფლაოების აღმ. 
ხრამია, მის ზემოთ მეჩხერი ტყე. აქსენტი ბაკას 
ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნტყიცულ – ხრამი (ზ. ვედი). ვალიკო ნესტორის 

ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა ვედი, მე-

სტიის რ-ნი, ხაიშის სს., 1969 წ. IX. 
ნტყიც – ნაწყვეტი (მიწის), ნაგლეჯი, ლამიშ 

ლესგ-ის აღმ. ჩამოხლეჩილი მდინარე 
შდრამდე, გადის ბილიკი წირმინდისკენ, 
აქა-იქ ხეებიცაა – გგიბ უფრო მეტად. ნესტორ 
სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო), 
31.VII.1970 წ. 

ნტყიც – ფლატე, მდ. ენგურის მარცხ. ს. ჯორკვა-

რის პირდაპირ, სადაც მოედინება მჟავე წყალი 
– ჯორკვრიშ სგიმ. პარმენ გიორგის ძე ჭკა-

დუა, 77 წ., 1970. 
ნტყიც – ხრამი, დასახლ. ნაკის ჩრდ-ით მთის 

კალთაა, ჩამოგლეჯილი შუა ნაწილით, გვერ-

დითი კალთები ტყიანია. შუა ადგილიდან 
(ისგქა) მოედინება წყარო. „ნასხლეტი, ნაგლე-

ჯი“ (?). დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., 
მეტყევე, ს. ქვედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ნტყიც (4) – ხრამი (იდლიანი, ქვ. ვედი, ხაიში, 
ჯორკვარი), ს. იდლიანშია, სამანქანო გზის 
ორივე მხარეზე. გზა ნტყიცზე გადის. ორივე 
კალთა ხრამიანია. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., 
კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიში ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
8.11.70 წ. 

ნტყიციშ სგიმ – მჟავე წყალი (ჯორკვარი), მდ. 
ენგურის მარცხენა მხარეზე, ს. ჯორკვარის 
პირდაპირ, ფლატე, სადაც მოედინება 
ჯორკრიშ სგიმ. პარმენ გიორგის ძე ჭკადუა, 
77 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ნტყლურ – საძოვარი (წვირმი), საზღვარი ს. იე-

ლისა და წვირმის შორის. ვაკე ადგილია, მოე-

დინება მჟავე წყალი, ჭანჭრობია, ლეჭბარა. 
არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსა-

ხურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
ნტყლურ (2) – საძოვარი (იელი, ზეგანი), იელი-

შია, კლთხი ბჩის ქვემოთ, წვირმისკენა გზა-

ზე იელიდან. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1972 წ.VII. 

ნტყუციშ ნაკ – ყანა (დიზი), ს. დსის დასხალე-

ბის ჩრდ. დასასრულს, დამრეცი მოვაკო ადგი-

ლია, ტერასული ტიპისა. შემოკავებულია და 
ყანაა. იესებ სემას ძე ჭკადუა, 65 წ. პენსიონერი,  
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 

ნტყიფ – სათიბი (ჩვიბიანი), ს. ჩვიბიანშია, და-

სახლების სამხ. სათიბები. ნტყიფ „სათიბი 
გახნული“ (მინდორი როცა გაიხვნება, 
„ნტყიფ“ ჰქვია). არჩილ დავითის ძე გიგანი, 
51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნტყიფ – სათიბი (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის ჩრდ. 
ძუბაშნირის სათიბებს ზემოთ, ადრე სახნავი 
ყოფილა. ნტყიფ „ყამირის გატეხვა, მოხვნა“ 
(ლარშ ლინის ხატულიხ). დავით დუდარუ-

ყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ნტყიფ – სათიბი ს.  მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. 
ღრლრს ესაზღვრება ჩრდ.–ით. ადრე ყანა 
ყოფილა. ნტყიფ „ყამირის განახნავი ყანის-

თვის“. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მო-

სწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ნტყიფ – ყანა (უღვალი), სამანქანო გზის ზემოთ, 
ყანა სარაგ-ის ერთ-ერთი ნაწილი. ყანა გიგშ 
დაბს ესაზღვრება აღმ. ადრე სათიბი ყოფილა, 
მერე მოუხნავთ. ნტყიფ „ყამირის მოხვნა“, „ნა-

ტეხი“. ერასტი ნიკოლოზის ძვე უმფრიანი, 60 წ., 
პენს., ეცერის ს.სგ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნტყიფ – ყანა-საძოვრები (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის 
ჩრდ. მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, შემოკავე-

ბულია რაჟდენ ჩაქსელიანის ყანა. ლამარიას 
ქვემო მხარეში. ნტყიფ „ყამირის გატეხვა“. 
ჯემალ ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 წ., მოსამსახუ-

რე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
ნტყიფ (6) – ყანა წვირმი, უღვალი, ჟიბიანი), სა-

თიბი (ხერხვაში, ჩვაბიანი, მ ურშკელი), ს. 
წვირმის აღმ. გზის ზემოთ. ნტყიფ „ყამირის 
გატეხვა“. ნაყამირალი!  რობინზონ იესეს ძე 
ფანგანი, 31 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნტყფირ – ყანა (ე), ს. ეს ჩრდ. მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე. ნასო დიმიტრის ძე გულბა-

ნი, 58 წ., მოსამს., ს. ე, მესტიის რ-ნი (კოლმ. 
თავ-რე), 1971 წ. ივლისი. 

ნტყფულ ნიც – წყარო (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის და-
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სახლ. სამხ.-აღმ. მოლრის ძირში გამომდინა-

რე წყალი, ტერიტორიულდ საძოვარ. 
ნტყფულრ-შია. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 
44 წ. პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ნტყფულრ – საძოვარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის და-

სახლების სამხ.-აღმ. მოლრის ძირში, მოედი-

ნება წყლები. იღებდნენ ოყალო მიწას კალოს 
მოსაპირკეთებლად. ლიტყფე „ყამირი მიწის 
მოხვნა ან სხვა რამესთვის გამოყენება“. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნტყფურლ – სათიბი (იელი), ს. იელიში, ენგუ-

რის მარჯვ. მხარეზე საძოვარ ჯანჯგშთანაა, 
ლლედის დასავლ. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 
77 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტია, 1972. VII. 

ნტყფრ – სათიბი (ლანტელი), ს. ლანტელის 
აღმ., სათიბ ჩმათში, სამხ.-დასავლ. ნაწილი. 
სახნავ ადგილს უწოდებენ (ლრემ ქალინის 
ლიტყფეს ხატულიდ). კოწია ბექერზას ძე 
პაკელიანი, 75 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ნტყფრ (3) – ყანა (ცალერი, ბოგრეში), სათიბი 
(ლანტელი), ჩუბე ცალერის დასავლ. სახნავ 
ჩიბღლის ჩრდ.-აღმ. ვლადიმერ სეითბეს ძე 
გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი,  
1969 წ. ნოემბერი. 

ნტყფრ – ყანები (ნაკიფარი), ს. იფარის სამხ. ზე-

განისკენაა სამანქანო გზის ზემო და ქვემო და-

მრეცი რელიეფით. ნაკაფი, ტყეს ამოჩეხავ, ქთ 
მოლი და მოხნავ „ნტყიფ“ ჰქვია. ლუკუა ბე-

სის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. ნაკიფარი, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნტყცრ – მონაგლეჯი, მონაწყვეტი კლდე, ხრა-

მი. ს. ხაიშიდან ჩრდ.-დასავლ. ლაღრალის 
ჩრდ. თავზე ტყის გარემოცვაშია. ჩამოგლეჯი-

ლი. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., პენსიონერი, 
სნ. ცაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ნტყცრ (2) – ხრამი (წირმინდი), საძოვარი (ხაი-

ში), მდ. ხაიშურას მარჯვ. კალთაზე, ღელე 
ნჩელის თავი, შიშველი რელიეფით, გვერდი-

თი კალთები ტყიანია. სოფლის ჩრდ.-აღმ. აქ-

სენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნტყცრე თხუმრ – საძოვრები, ტყე (ყაზაყი), მდ. 

ყაზაყიშ ტიბის მარცხ. ციცაბკალთებიანი ხრა-

მი, მეხჩერტყიანი, ყაზყიშ ნშიხს ქვემოთ. ეფ-

როსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონე-

რი, ლაცამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ. 
ნტყცრე თხიმ – კლდის თავი (ხაიში). 
ნტყცრე კოჯ – კლდე (ხაიში), ს. ხაიშიდან ჩრდ.-

დას., ლაღრალის ჩრდ. კლდე, სამ.-აღმ. მხრი-

დან წიწვნარი, ამაღლებული, შიშველი. სამსონ 
გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ნფეტუშ – საძოვარი (ტვიბლედი), ს. ტვიბლედ-

შია, ტვიბლედურას მარჯვ. მხარეზე. ნ. ს. ჩა-

ნქსელიანი, 24 წ., 1974. 
ნფტიშრ – სათიბი (ჩვიბიანი), ს. ჩვიბიანშია, ყა-

ნა ჩხტრიელთან. ამჟამად ფეტვს არავინ თე-

სავს. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნფტოშ – ყანა (ციცხვარი), ს. ციცხარშია, მდ. ენ-

გურის მარჯვენა მხარეზე, მოვაკო ადგილია, 
ადრე ფეტვი ითესებოდა, ამჟამად – სიმინდი. 
ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 38 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნფტოშ / /  ფეტშ ზენ – ყანა  საცხ. ნასფელ ზენის 
სამხ.-აღმ. სამანქანო გზის სამხ.-დასავლ. ვედ-

რელას  მარჯვენა სანაპირომდე ვაკე ადგილია, 
სადაც ფეტვი ითესებოდაო. მაგრაფინა გიორ-

გის ას. ჭკადუა, 44 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი , 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნფტუშ – ყანა, დაკრშია, სახლის ზემოთ – ჩრდ.-
დასავლ. დაფერდებული ვაკე ადგილია, 1300 
კვ.მ. ადრე ფეტვი იხვნებოდა. ამჟამად სიმინ-

დია. ნფტუშ „ნაფეტვარი“. ვალერიან სა-

ნდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ნფტუშ (3) – უბანი (ყაზაყი), ს. ყაზაყშია, ამჟამად 
ცხოვრობს გენიერ ჭკადუას ოჯახი. ადრე ყანა 
ყოფილა ფეტვისა. ეფროსი უმარის ასული 
ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, დახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ. 

ნფტუში – ნაყანარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ნფტუშიშ ზენ (იხ. ყლბშ ზენ) 
ნფტიშრ – ტყე (კიჩხელდაში), ტყე იმიშის 

ჩრდ., მდ. მანშრას მარცხ. კალთა. ტყეშია ყო-

ფილი სახნავი, ითესებოდაო:  ფეტვი, ზნთხ, 
წყილნ (< კვეცენ), ამჟამდა გატყიურებულია 
(ხერხლა ხაგ მასრდ). სამსონ სვინჩილდას ძე 
ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნქელ – სახნავი (დაკარი), დაკრ-ის ჩრდ.-აღმ. 
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ფართობით 1400 კვ.მ. კოლმეურნეობის სახნა-

ვია, სახნავი რობიდან ჩრდ.-აღმ. 200 მ-ზე. და-

ქანებული ფერდობია, ირგვლივ გვიმრნალია 
და აქა-იქ ვერხვნარიც. გამოედინება წყაროს 
წყალიც აღმ.-დან. ადრე არაყს ხდიდნენ და 
ფარდული ედგათ გამოხდის დროს წვიმისა 
და სიცხისაგან დასაცავად. ვალერიან სანდროს 
ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი , 1970 წ. ივლისი. 
ნქერან – საძოვარი ს. მაზაშში, ნაყანარი უნდა ყო-

ფილიყო. ქერ „ქერი“. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 
წ., 1976. 

ნქერან (2) – საბალახო (რცხმელური, მაზაში), 
ცხენისწყლის მარჯვ. მხარეზე ადრე ქერის სა-

თესი უნდა ყოფილიყოო. ე. ა. ტვილდიანი, 
1976. 

ნქერნილ – სათიბი (ლასკადარი), მდ. ლასკადუ-

რას მარჯვ. მხარეზე, მოსლაოდნელია ქერი 
ითესებოდაო. ბ. დ. გუგავა, 24 წ., 1974. 

ნქირსრ – საძოვარი (სოლი), ს. სოლშია, სამანქ. 
გზის ქვემოთ, მდ. მესტია ჭალს მარჯვ. სანა-

პიროზე. იყო სახნავ-სათესი. ქირსის სათესი 
ყოფილა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. მოსამსახ., მესტი-

ის რ-ნი, 1972. IX. 
ნქირცულა – ყანა, ტყემლნარი (ფაყი), ს. ხარაშშია, 

ტყემლნარია. ქირცი ჩანს. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 
1974. 

ნქირც – სახნავი (ლექვსირი) მდ. ცხენისწყლის  
მარჯვ. მხარეზე. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ნქირც (2) – ყანა (ლესემა, ლექვსირი), ცერცვი 
თუ ითესებოდაო, მოედინება ღელე ნქირცი 
ღელა (ქირც – ოსპი). ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ., 
1974. 

ნქირცი ღელა – ღელე (ლესემა), ს. ლესემაშია, 
ყანა ნაქირცვში. ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 

ნქლურ – გზა, ტყე (ცალდაში), ს. ცალდაშის 
სამხ.-აღმ ., სგიმრის ზემოთ შერეული ტყე და 
გზა. ჟამობის დროს იხიზნებოდა ხალხი სოფ-

ლიდან და ქელ-ებში ცხოვრობდაო. პავლე ბი-

თეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნღედრ – ყანა (მაზაში), ს. მაზაშში, დასახლებაც 
მიმდინარეობს. ალბათ ცერცვი ითესებოდა. 
ღედ „ცერცვი“. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუ-

შა, 1976. 
ნყიდ – საძოვარი (ზედა ჭველიერი). გ. ნ. ზურაბი-

ანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 
ნყიდ (2) – სათიბი (სგობული), ნასახლარი სგო-

ბულში. ნყიდ „ნაყიდი“. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., 
ს. იენაში, 1973. 

ნშთქოლ – სოფელი (ბეჩოს ს.ს.), მდებარეობს ს. 
ჭოხულდს სამხ., მდ. დოლრას მარცხ. მხარეზე, 
ცხოვრობს 8 ოჯახი. აკაკი ივანეს ძე კვიციანი, 
34 წ., კოლმ., ს. ბაგვადანარი, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ნშთქოლიშ სგიმ – მჟვავე წყალი (ნაშთქოლი), მდ. 

დოლრას მარცხ. სანაპიროზე, ღეშგმრის 
(ძგიდში) კიდეზე. სოფლისა და მჟავე წყლის 
სახელთა შერწყმით. ქიშვარდი იოსების ძე წე-

რედიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ნშირ – სათიბი (ნაკის ს.ს.), ნაკრას მარცხ. კალთა-

ზე, სათიბ ცშის დასავლ. ხოჩა ნაკლდ ხეჩ-

და. შესაძლებელია, ცრ, ილქვერნიხ ხელის 
წისქვილით (ცრ „მოხალული ქერი“). შირა 
„წისქვ. ქვა“. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნშიხ  – გორაკი მდ. თეთნაშრას მარცხ. მხარე-

ზე, დაქანებული ფერდობი, გვიმრნალია მაგ-

რამ/  სამჯერაა დანაწვი. მის თავზე წიწვნარია. 
კეხვსა რამინის ძე ვიბლიანი, 34 წ., მოსამსახუ-

რე, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 
15.VIII.1970 წ. 

ნშიხ  – კლდე (ლახვმიაშ ჭალა), ს. ლამიშ 
ჭალს სამხ., მურყვამის სამხ. კალთა ციცაბო 
კალთებით. ნამწვი ადგილიან. მთის თავზე – 
მურყამზე რაღაც ნამწვებია, ჩანს იწვებოდა 
კირი ან ამდაგვარი სხვა, რამაც ალბათ ცეცხლი 
წაჰკიდა იქაურობას და მის მხარეს „ნშიხ“ 
დაერქვა. ვარლამ გრიშას ძე კვანჭიანი, 40 წ: ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნშიხ  – საბალახო მდ. კასლედრას მარჯვ. კალ-

თა, წირმინდის დასახლების პირდაპირ, მე-

ჩხერტყიანი – მუხნარ-ვერხვნარის სიჭარბით. 
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი . 

ნშიხ  – საბალახო ს. ნანყბულის ჩრდ.-აღმ. კალ-

თა, მეჩხერი ტყით – წვრილი ტყეა – ჯიჰრა, 
ცხიმრა... ნამწვია 45 წლის წინანდელი. კოწია 
ქერექის ძე ჭკადუა, 69 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 17.11.70 წ. 
ნშიხ  – საბალახო ს. ციცხვარის სამხ.-აღმ., გზის 

მარცხენა მხარეზე. ვაკე ადგილია, სასაფლაო-

ცაა ციცხვარისა. სამხ. გაგრძელებით ტყეა მდ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. ვალო გაიოზის ძე 
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ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნშიხ  – სათიბ-საძოვარი ნაკრას მარცხ. კალთა-

ზე, საცხოვრის ლაწომბას სამხ. ტყე ბალდა-

მდე. ძველი ნამწვია. ბითე ისლამის ძე ქალდა-

ნი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ნშიხ  – საძოვარი (ლახამი), დასახლებულ უბან 

ჟიბე ლახამის დასავლეთის კედელი, დამრეცი, 
მოტიტვლებული, აქა-იქ მეჩხერი ტყეებით. 
ზემოთ წიწვნარია ხშირი. ნინა მახათას ას. 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნშიხ  – საძოვარი დაკრის ჩრდ.-აღმ. ≈ 1 კმ. სი-

ხორეზე. ნამწვი, აქა-იქ ვერხვნარი, გვიმრნა-

ლი, ფერდი რელიეფით. ვალერიან სანდროს 
ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1070 წ. ივლისი. 
ნშიხ  – საძოვარი ს. ნაკის აღმ. დამრეცი, გვიმ-

რნალი, მეჩხერი ტყით, უფრო ვერხვნალი. და-

ახლ. 35 წლის წინ წაუკიდებია ცეცხლი ვლა-

დიმერ კვირიკეს ძე ჭკადუას (ცოცხალი არაა). 
დომენტი  ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., მ ეტყევე, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ნშიხ  – საძოვარი ს. ჩუბე მრღის აღმ. დასახლე-

ბის აღმოსავლეთით. დამრეცი ადგილია, ირ-

გვლივ ნაძვნარია. ოდესღაც ცეცხლი მოკიდე-

ბია, ამჟამად ვერხვნარია. ბესარიონ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 60 წ., მოსამსახურე, ს. ჩკბე მარ-

ღი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ. 
ნშიხ  – საძოვარი სამანქანო გზის ზემოთ, ბარ-

ჯშიშ ტიბის მარჯვენა მხარე, ირგვლივ ტყეა, 
დამრეცი რელიეფით. ვალო გაიოზის ძე ჭკა-

დუა, 36 წ., კოლმ.., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ნშიხ  – საძოვარი ჩბე ქედანის ჩრდ.-აღმ., შიშვე-

ლი ადგილია, ფერდობები დავაკებული საძოვ-

რებით. შუა ადგილას დავაკებაა, სადაც წიწვნა-

რია პატარა, ისე თავამდე შიშველია. ნშიხ ლი 
ძველად. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნშიხ  – საძოვარი, სათიბი ს. ჟიბე მრღის ჩრდ.-

ით, ნასახლარ ბაბშ ნაქორის ზემოთ, ჩრდ.-
დასავლ. საძოვარია და სათიბი, მრავლადაა 
მოცვი. ნამწვია, ირგვლივ წიწვნარი ტყეა, 
ნშიხზე ბუჩქის მაგვარი ფოთლოვანი მცენა-

რეებია. ბუჟღუ რაჟდენის ძე გურჩიანი, 38 წ., 
კოლმ., ს. ჟიბე მარღი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 

რ-ნი, 18.9.1970 წ. 
ნშიხ  – ტყე (ზ. ვედი), ზ. ვედის ჩრდ. მეჩხერ-

ტყიანი, შერეული ტყით. არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ნშიხ  – ტყე (ფარი) მდ. ნის მარჯვ. კალთა 
ნტყიცამდე, სამანქანო გზის ჩრდ., სიკი 
გორგის აღმ. ადრე ნამწვი (ნშიხ) ყოფილა. 
იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ნშიხ  – ტყე, საძოვარი მდ. სკორმეთიშ ტიბის 

მარცხენა მხარეზე, დასახლების ჩრდ: . ძველი 
ნამწვია. ამჟამად ვერვხნარ-რცხილნარ-წიფ-

ლნარია უფრო, წიწვნარია მისი დასავლ. და 
აღმ. კალთები. ტყე წვრილი ტანისაა. მის თავ-

ზეა ოდნავ დამრეცი ვაკე სათიბი. ვენერა რაჟ-

დენის ასული ჭკადუა, 28 წ., ხაიშის ს.ს. მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნშიხ  – ტყე, საძოვარი ს. დს ჩრდილოეთით, 

წიწვნარი ტყის ზემოთ. წიწვნარი ტყე თითქოს 
საზღვარიაო სოფლის ზედა კიდესა და 
ნშიხის. ძველი ნამწვია. მოიპოვება თიხის 
მილები და შლაკი (შხიბ). არის ძველი სასაფ-

ლაო, ნახულობენ მძივებს. სასაფლაო დასახ-

ლება კარრსა და ლეწფერს შორისაა. იესებ 
სემას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახამუ-

ლას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 
ნშიხ  – უბანი (იდლიანი), ს. იდლიანშია, ჩრდ.-

აღმ. ფერდობზეა, გაშიშვლებული რელიეფით, 
გვიმრნალია. ადრე დაუწვიათ სამოსახლოდ. 
ცხოვრობს 7 ოჯახი. დასავლ. წიწვიანი, აღმ. – 
ფოთლოვანი ტყე. ცხოვრობენ დავითიანები, 
საბანიძეები, ჭკადუები. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 
43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 8.11.70 წ. 

ნშიხ  – ფლატე (ქვ. ვედი) ნასფელზენის დასახ-

ლებასა და დამშ ღრ შორის, ფეტიშ ზენს 
ჩრდ.-აღმ., სადაც გადიოდა საცხ. გზა. ამჟამად 
ჩამონგრეულია, ნტყიც ხარ. ნამწვის არაფე-

რი აჩნევია, თხილნარი ტყეაა მხოლოდ. მაგრა-

ფინა გიორგის ას. ჭკადუა, 44 წ., კოლმ., მესტი-

ის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ნშიხ – გვიმრნალი საძოვარი, დაკრსა და 

ლჯრას შუა მდებარე ფერდობი, ამოდის გზა 
საცალფეხო მოსახლეობამდე. ფოთლოვანი ხე-

ებია აქა-იქ. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., პენ-

სიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგ-

ვისტო. 
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ნშიხ (22) – უბანი (იდლიანი), სათიბ-საძოვარი 
(ნაკის ს.ს., ზ. მარღი), საძოვარით, ტყე დაკარ-

შია, ლაჯრასთან (დაკარი, ლაჯრა, ლახამი, ნა-

ნყბული, ქვ. ვედი, წირმინდი, ჭუბერი, ქედანი, 
ბარჯაში, ციცხვარი, დიზი, სკორმეთი, ზ. ვე-

დი, ფარი), კლდე (ლახვმიაშ ჭალა), გორაკი 
(ყარი), ფლატე (ქვ. ვედი). 

ნშიხიშ დაბრ – ყანები (შგედი), ს. შგედშია, და-

ფერდებული ადგილია, ქვემო მხარე დავაკე-

ბაა, სახნავია, არის ნიგვზნარი. შუშანა ოთარის 
ას. იოსელიანი, 50 წ.ნ, პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნშკდშლ – ყანა (ქვ. ხოსრარი), ჩუბე ხოსრრშია, 
დგას სახლი თავადე ჯაჭვლიანისა. ყანა შეიძ-

ლება ნაშკადირ ღა იქნება მიცემული. სვიმონ 
აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნშშგილ ღრ – კლდე, ღარი (ზეგანი), ს. ზეგანის 
სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე, ღარია 
მშრალი და კლდეებია. შიშგილი არაა, მეჩხერ-

ტყიანი. ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნშჩხლრ – სათიბი (ხე-აგრაი), ს. ეს ჩრდ. ტყის 
ზემოთ, ალპ. ზონაში. ერთგვარი ბალახის ლა-

ფულას ძირს მშჩხლ ჰქვია. ნასო დიმიტრის 
ძე გულბანი, 55 წ., მოსამს., ს. ე, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ნშხვიშ ზაგრ – ქედი (ტობარი), მდ. ენგურის 
მარცხ. მხარე, ციცაბოკალთებიანი, ტყიანი, 
უერთდება ქურშ ყიმბს (2236,0  1: .1000), ს. 
ტობარიდან კარგად ჩანს. ისლამ ბათერის ძ 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ნშხვიშ ნაკ  (იხ. შრაშ ნაკ – იდლიანი) 
ნშხვიშ ნაკ (2) – საძოვარი (ჭერი), ს. ჭერის ჩრდ.-

დასავლ., ლალქანას (საძოვარი) ჩრდილოე-

თით, ვაკე ადგილია, ფოთლოვანი ტყით – 
ჯიჰრა, ცხიმრა, აქა-იქ – გგიბ. ადრე ნამწვი 
ადგილია. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნშხვიშ ფაფალ – გორაკი (ქვ. ვედი), ედრლას 
მარჯვ. კალთაზე, ყლბშ ტიბის მარჯვ. 
კალთაზე, ნშხშ ღრის ტყის თავში. ვარლან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნშხულ – ტყე (ციცხვარი), ს. ციცხვარის სამხ., 
ტყეში,  300 მ-ის ფართობით. ირგვლივ წიწვნა-

რი ტყეა. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., 

კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ნშხულ (2) – ვაკობი (ზ. წირმინდი), ჟიბე წირმინ-

დისკენა გზაზე, მდ. კასლედრას მარჯვ. კალ-

თაზე, პატარა დავაკებაცაა მეჩხერი ტყით. 
კნჯბრ ხარ. კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 
35 წ., კოლმ., ხაიშის სნ.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 
წ. ნოემბერი. 

ნშხულრ – ყანა, საძოვარი (ნანგვლი), ს. 
ნანგლის ჩრდ.-აღმ. ნაწილი, ფერდობი გორა-

კია, შიშველი, ალბათ ნშიხ ლი, კვალი არაა 
(შიშველს უწოდებენ საერთოდ?). ვარდენ ქე-

რექის ძე კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

ნშხულშ ტიბ – ხევი (ციცხვარი), ს. ციცხრის 
აღმ.-ით მოედინება საძოვარ ნშხულიდან, მდ. 
ენგურის მარცხენა პატარა შენაკადი. რუკაზე 
სახელით არაა აღნიშნული. ვალო გაიოზის ძე 
ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ნშხიშ გორგ  – გორა ს. ნანყბულის აღმ. გორა, 
ტყიანი, კლდეებნარევი მწვერვალამდე მწვერ-

ვალის სიმაღლეა 2423,8 (1: 100 000). „ნამწვის 
გორაკი (ქედი)“. კოწია ქერექის ძე ჭკადუა, 69 
წ., პენსნ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.11.70 წ. 

ნშხიშ გორგ  – სერი (ქვ. ვედი), სგიმიშ ღრის 
ჩრდ.-დასავლ., კლდიანია, ჩანს ფოთლოვანი 
ტყე შქერიანი და აქა-იქ – წიწვნარი. ნამწვია 
ადრინდელი. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნშხიშ გორგ  – ტყე (ქვ. ვედი); , ს. ნაკის ჩრდ.-
ით გორაა ნშიხის მარცხენა მხარეზე, ტყია-

ნია. დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 
ნშხიშ გორგ (4) – გზა (ზ. მარღი), ს. ჟიბე მარღის 

ჩრდ. გზა ტობულდარისკენ. გორაგი მიდის 
მთის ტობულდარისკენ, მის თავზეა წრნი 
ტობ. კალთები ტყიანია. ემზარ მიტოს ძე ჩხვი-

მიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ს. ჟიბე მრღ, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 
ნშხიშ თხუმ – ტყის თავი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 

32 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 
ნშხიშ ღრ  – ტყე (ქვ. ვედი),  ყლბშ ტიბის 

(კატიშ ლექრიშ ღრს) დასავლ.  ყანებამდე, 
შერეული ტყე, დამრეცი სიკივითაა, აღწევს 
სამანქანო გზამდე. ჩრდ.-ით ნშხიშ ფაფალ-
ია. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
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ნშხიშ ღრ (2) – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 
30 წ., ლახამულა, 1973. 

ნშხრ – საძოვარი, ტყე (მურყმელი), ს. მურყმე-

ლის ჩრდ.-დასავლ. ადრე დიდი არყნარი ყო-

ფილა, მაგრამ დამწვარა. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნშხშ ლეგანჭე – საძოვარი (ლახამი), დასახ. 
უბან ჟიბე ლახამის დასავლ. დამრეცი კედე-

ლი, საძოვარ ნშიხვშია. ბლომადაა ანწილი და 
გვიმრა. ნინა მახათას ას. ცხინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნჩელ  – ღელე (ზ. ვედი), მდ. ვედრულას მარცხ. 
მხარეზე. მოედინება წყალი. არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969. X.  

ნჩელ  – ღელე ს. წირმინდში, ნანყბულის მარცხენა 
კალთიდან მოედინება პატარა სასოფლო წყა-

ლი. იცის მეწყერი (ღვარი). დასახლებებს შო-

რისაა, სათავეა ნტყცრ. აქსენტი ბაკას ძე 
ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნჩელ  – ღელე სეზონური, მოედინება სოფელ 

ლალხორალთან, წყალი სეზონურია. რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხა-

იშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნჩელ (4) – ღელე (ქვ. ვედი), ნაფშყორიდან მოე-

დინება, ვედრულას მარჯვ. შენაკადი, იცის მე-

წყერ-ღვარი. ყოველ წელს შავი ფერის ღვარი 
მოდის. მაგრაფინა გიორგის ას. ჭკადუა, 44 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ნჩელიშ ზაგრ – საძოვარი (ნანგვლი), ს. ნანგვლის 
დასავლ. ზეგანია, ტყეა და კარგი საძოვარი. 
ღარიც აქვთ, ადრე ღვარიც ჩამოსულა, მის ზე-

მოთ ხრამიც არის. ვარდენ ქერექის ძე კვანჭია-

ნი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 7.11.70 წ. 
ნჩელიშ ნაკ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 

ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ნჩჩხლრ – სათიბი (ვიჩნაში), ს. ვიჩნაშის ჩრდ. 
ღეროებიანი ბალახია. წვერს მოუჭერ და იბე-

რება, ბავშვები თამაშობენ. მის ძირს იყენებენ 
ქათმების მომწამვლელად ბოსტანში. ლფუ-

ლას (ბალახია ერთვგარი, იზრდება 0,5მ-დე) 
ძირს ეძახიან „ნჩჩხლ“. ახმათ მელიტონის ძე 
ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახ. კალას ს.ს., მესტიის 

რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნჩჩხლრ (2) – სათიბი (იფრარი, ვიჩნაში), ს. 

იფრარის ჩრდ.-აღმ. წიწვნარი ტყის ზემოთ, 
ჩერხლრის გვერდით. მცენარეა ერთგვარი, 
რომლის ძირს უწოდებენ ნჩჩხლ. ჟიშხს ჟი-

ბო სიმინდშალ ჩიჩხს იშნე. სიმაღლე ≈ 0,5 მ. 
გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. 
იფარი, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
ნჩლრ – ნამეწყრალი (თავრარი), ს. თავრარსა 

და მდ. მალს შორის, ნამეწყრალია. უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ნჩლრ (2) – ღელე (ლებურცხილა), მდ. კაკშ 
ტიბის მარცხ. შენაკადი. მოედინება გუ-

ჯიშთფ–იდან (მეგრ. გუჯაშ თფ-დან – შიშ-

ველი მთაა, ალპ.). ძველი ნამეწყრალია, მის 
ზემოთ კლდეებია. რომანოზ მეზას ძე ჭკადუა, 
74 წ., პენს., ს. ლებურცხილა, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ნჩლ ღრ – საძოვარი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშში მოე-

დინება პატარა წყლები. ნამეწყრალია, მდ. 
ლაშხირის მარცხ. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ნჩლ ღრ – ღელე (ხალდე), ს. ალდეს ჩრდ.-
აღმ., მდ. ალდე ჭალას მარჯღვ. კალთაზე. 
იცის მეწყერი. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., 
პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნცემლ – საკულტო ადგილი (ცალერი), ჟიბე და 
ჩუბე ცალერს შორის, ლცხტ დგი ლი. იდგა 
ეკლესია ნაცნცეელ. ვლადიმერ სეითბეს ძე 
გვარამიანი, 57 წ., ოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი/ , 1969 წ. ნოემბერი. 

ნცხმრ  – ტყე (ლანჩვალი), მესტია ჭალს მარცხ. 
მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. პირიბე ქელეჩბის 
ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ნცხლ – კლდე, ტყე (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
მდ. ენგურის მარცხ. მხარზე, მდ. ხრშლამდე 
(ენგურის მარცხ. შენაკადი). ნშიხ ლი ი ეჯღა 
ხაშხა ნცხლ. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხე-

ლანი, 65 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 
ნცრლ – სათიბები (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-

აღმ., ლეჟ უბნის სამხ.-აღმ. შერეული ტყის 
სათიბებია. საშეშეს ქერქის მოცლას ეწოდება 
ლიცრი. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამსახურე, იფარის სნ.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ნძგიბ – ტყე (წვირმი), ს. წვირმის აღმ., გზის ქვე-

მო ნასხლეტი მიწისა, ტყე – შერეული. რობინ-
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ზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნწფ { შ} ცხიკ – ტყე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ. 
ჯახლე ცხეკს დასავლ. წიწვნარი ტყეა. ნწფ 
ჭეხნის ტყე. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნწფი ნალზიგ – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშშია, სა-

თიბ გაყში. ამჟამად ნასახლარი არ ჩანს. ადრე 
იყო. ნაწფუ კახიანის ნასხალარი ყოფილა. ჭიჭი-

კო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნწფ მურყამ – კოშკი (ლახუშდი), ს. ლახუშ-

დშია, ფირცხელანების საგვარეულოსი, ბაკუ-

შას შთამომავალი ყოფილა ნწფ (საკ. სახ.), 
სახურავი მორღვეული აქვს. გიორგი ანდრიას 
ძე ფირცხელანი, 65 წ.,  პენს, მესტია, 1972. IX. 

ნჭემრ – საძოვარი, ტყე (ლახამი), ს. ლახამის და-

სავლეთით, საძოვარ ნშიხის ზევით, ფერ-

დობია, ირგვლივ წიწვნარია, შუაში პატარა სა-

ძოვრები. ადრე სათიბები ყოფილა, თიბავ-

დნენ. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერი ს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ნჭმუნ – ყანა (სკორმეთი), ს. სკორმეთის სამხ.-და-

სავლ. დაფერდებული სახნავი ადგილია, დგას 
დიდი ნიგოზი, ადრე ითესებოდა ჭმინ, ამჟა-

მად – სიმინდი. კოწია ჯულაბის ძე ჭკადუა, 
107 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ნჯრაბლა – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბე-

რის პირდაპირ, ენგურის მარცხ. კალთაზე, 
წიფლნარია და ბელყჩი ხაგ. ჯერბ „საღება-

ვი“. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ.,  
მოსამს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
ნდულრ – ყანა (სიდიანარი), ს. სიდიანარის და-

სახლ. ქვემოთ. კოლმ. ამჟამად. ვალო ა-ძე სი-

დიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
ნფურა – საძოვარი (ლადრერი), სოფლის და-

სავლეთით, ენგურის სანაპიროზე, კოჯშ 
სარგ-ის აღმ., ჩრდ. მხრიდან დავაკებული 
ადგილი, სადაც საქონელი ეტანება და ჩუ 
ფურეხ ცხეკს. გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 
58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
აგვისტო. 

ნლ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ., ჰა-

დიშრას მარჯვ. კალთის ალპ. ზონის სათიბი. 
ვაკე ადგილია, შემონაკავებია ქვით. სოფრო 

გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნლრ (იხ. ნლ) 
ნნლდ – საძოვარი (მურყმელი) ს. მურყმელის 

ჩრდ.-აღმ., ალპური ზონაა, ფერდობი, ალაგ-
ალაგ ვაკიანი (ნნი „საზამთრო თივა). ნუცა 
ანტონის ასული ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნნლდირ (იხ. ნნლდ) 
ნცილ – სათიბი (სიდიანარი), ს. სიდიანარის ჩრდ., 

ტიბ-ში, სწორი ადგილია. ვალო ა–ძე სიდიანი, 
37 წ., ლატალი, 1973. 

ნსგა ნაკრ – სათიბები (ლეხთაგი), ჰაწვალდის 
სათიბებშია, შუა ადგილას. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ნსგა ღელლ – ღელე (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ნსგა შრ – უბანი (სეტი), ეჩხნ-ტაფშია, ცხოვრო-

ბენ ჯაფარიძეები. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
63 წ., მესტია, 1972. 

ნსგა ჩიხრეშ – უბანი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის შუა 
ნაწილი. ცხოვრობენ:  ჯანხოთელი, ავალიანე-

ბი, ონიანები, გასვიანები, კორძაიები. 
ნსგუნ – ჟიბიანის შუა ნაწილი, ს. ჟიბიანის შუა 

ადგილი, ცენტრი, ხალხის შესაკრები. გივი 
ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამს., უშუგუ-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნსგუნ (2) – სოფელი (ლენჯერის ს.ს.), ლენჯერის 

ს.ს.-ში შემავალი პირველი სოფელი. მესტიი-

დან 2 კმ-ზე. გაშენებულია სამანქანო გზის 
ორივე მხარეზე, მდ. ფუშყერის მარჯვ. იყოფა 
თემებად:  გულლიდრ (ბექმურზაშა, მმრზა-
შა, გიეშა, ქაუშა, თამნიშა, ჰნდრაშა – გულე-

დანები). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 
36 წ., მოსამსახურე, ს. ნესგუნი, მესტიის რ-ნი, 
1972 წ. VII. 

ნსგუნრ – საძოვარი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ტყე 
ლაცგასა და ყანა ცაგდრს შორის. კატო მიხეი-

ლის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნსგ გაყულდაშ – საძოვარი (ღობი). 
ნსგ ლახ– სათიბი (ჩიხარეში, ღობი), ჩიხარეშის 

მთის სათიბები, სოფლის აღმ. 
ნსგ სგიმლ – მჟავე წყალი (ლუჯი), ს. ლუჯიდან 

მთა უჟალისკენა გზაზე. 
ნსგ სერა – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერ-

ში, ტყეშია. 
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ნსგ ღელ – ტყე (შკედი), ს. შკედშია, წყალი მოედი-

ნება სამ ღელეს შორის. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
ნსგ ლამჯა – საძოვარი (მესტია), ლექ ლახ-

შია, საძ. ლამჯა-ს შუა ნაწილი. 1972 წ. VIII. 
ნსგ ლასდილ – სათიბ-საძოვარი (უშგული), ს. 

უშგულის აღმ., ლასდილსა და ქმე ლასდილს 
შორის. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამ-

სახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
ნსგ ლერხლ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი), ს. 

დავბერის ჩრდ.-აღმ. ენგურის მარჯვ. კალთა. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მო-

სამს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
ნსგ ლლდღირ – საძოვარი (მაჯვდიერი) ს. მაჯ-

ვდიერის სამხ. სათიბებს ზემოთ – სამხ. ნიკო-

ლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სქეტემბე-

რი. 
ნსგნნ – სათიბი (იფრარი), ს. იფრარის ჩრდ.-

აღმ., წიწვნარი ტყის ზონის შიგნით, ღარია სა-

თიბი. გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., 
პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ნსგნნი ზაგრ – ქედი (იფრარი), საზღვარი მდ. 
ენგურის მარცხ. მხრიდან ს. იფარსა და ს. კა-

ლასი. ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., 
მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ნსგ როკლ – საძოვარი (მურშკელი), ს. მურშკე-

ლის ჩრდ.-დასავლ. წვრილფეხა საქონლის სა-

ძოვარი ალპ. ზონა. ჟიბე და ჩუბე როკლებს 
შორის. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., 
მოსწ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნსგცხეკ – ტყე (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. წა-

ნერლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ ლბისა ლეჟ 
ცხეკ-ს შორის. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ნსგაბნ (იხ. ნსგუბნ – იელი) 
ნსგ კალ – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, 

ეკლესია ქრისდეს წინ. კალოდაა გამოყენებუ-

ლი. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. 
ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნსგ კერცხ – სახნავი (ლეხთაგი), ლეხთაგში, სამანქ. 
გზის ზემოთ (შდრ. კეცხშ და მეგრ. 
კრცხი/ კერცხი? შდრ. მეგრ. ტოპ. კრცხი/  კერ-

ცხი“), ფერდობის დასაწყისის თეთრკენჭნარ ად-

გილებს ჰქვია, მნიშვნ. არაა ცნობილი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ნსგ კეჰ – კლდე (ცალდაში), წანერლას მარცხ. 
კალთის კლდე, ჟიბე კეჰ-ს ქვემოთ. პავლე ბი-

თეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნსგ ლატფილ (იხ. ნსგლატფ) 
ნსგ ლატფრ – საძოვარი (კაერი), ს. კაერისა და ს. 

ლემსიის საზაფხ. საძ. მთაში. ლატფარის შუა 
ნაწილი. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლეანჯერი, 1973. 

ნსგ ლატფ – ტყე (კაერი), ს. კაერის  ჩრდ. საძ. 
ბერდგოლნის დასავლ. გზა სამარხილოა. დ. 
გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ნსგ ლახულდ – საძოვარი (მესტია) მესტია ჭალს 
მარცხ. მხარე, აეროპორპტის ჩრდ. სა ზუგის 
ზემოთ. ადრე კარვებიც იდგაო. ამჟამად ძირიღაა 
დარჩენილი. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 
წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ნსგ ლახულდ (2) – საძოვარი (იელი), ენგურის 
ხეობის მარცხ. კალთაზეა, მთა ლეშნიერის 
გვერდითაა. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972 წ. VII. 

ნსგ ლენდგლ –საძოვარი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. ნაპირის გასწვრივ. 
ჭაობიანია. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
ნსგ ლრილ – საძოვარი (სოლი), ს. სოლის და-

სახლების ჩრდ.-აღმ. სამანქ. გზის ზემოთ. რო-

მანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ. მესტია, 
1972 წ. IX. 

ნსგ ლრლ – სათიბები (იელი), ჩუბე უბანშია, 
ენგურის მარჯვ. მხარეზე. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. VII. 

ნსგ ნაკ – ყანები (ზესხო), ს. ზესხოშია, დასავ. ვა-

კე ადგილია. 
ნსგნლდ – ტყე, საძოვრები (ბოგრეში), მდ. ენგუ-

რის მარცხ. კლათაზე, ლეჟ ყშრა-სა და ლექ 
ყშრას შორის ტყე შერეული და ზემოთ – სა-

ძოვრები. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., 
ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნსგნლდი ლეწფერ – სათიბები (ბოგრეში), ს. 
ბოგრეშის სამ.-აღმ., მდ. ენგურის მარცხ. კალ-

თაზე, სათიბები, წიფლნარი. ქვემოთ 
ხანთლრი კოჯრ ლი, ზემოთ (აღმ.) ხველიე-

რის კლდეები. კლდეებს შორისო. კატო მიხეი-

ლის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, 
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იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ნსგ სტილ – საძოვარი (ლანჩვალი), ლექ 

ლახ-შია. ზამირა დათიკოს ას. მარგიანი,  
18 წ.ს. ლანჩვილი, მესტია, 1972 წ. VIII. 

ნსგ უბნ – დასახლებული უბანი (იელი) ს. იელ-

ში, დასახლებული რ-ნი სოფლის შუაში: . ეკ-

ლესია:  ჯგრაან, ლგურკა, ლამრია, 
ჯგრგ. რეჯიბ ვარლამის ძე ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. ივლისი. 

ნსგ უბნ – უბანი (წვირმი), ს. წვირმიშია, შუა 
უბანი დასახლებისა. შალვა სარდიონის ძე 
ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 10971 წ. აგვისტო. 
ნსგ უბნ (3) – დასახლებული უბანი (სეტი), სე-

ტის ჩრდ. მხარე, სამნაქანო გზასა და ყანებს 
შორის. იყოფა თემებად:  თაბლუშა, შეგშა 
(მუშკუდიანები);  მქეშა, ადშა (ნიგურიანე-

ბი);  ყუბთშა, გიუნუშა (ნაკანები);  ფალანშა, 
სეტელშა (ფალიანები). თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ნსგქვენირ – ყანა (მესტია) 
ნსგ შუკ – გზა (მურშკელი), ს. მურშკელის შუა 

გზა, სამანქანო გზა ქვედა და ზემო შორის, ჭო-

ლაშისა და ზარდლაშის შემაკავშირებელი გზა. 
ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნსგ შუკრ – გზა (ლახირი), ს. ლახირის სამრა-

ხილო ცენტრალური გზა. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნსგ შუკრ (2) – გზა (კვანჭიანარი),  სამარხილო 
გზა ს. კვანჭიანარში, ჟიქნრსა და ჩუქანრს 
შორის. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ნსგ ცხიკ – ტყე (ჟამუში), ს. ჟამუშის სამხ., მულხუ-

რას  მარცხ. კალთის წიწვნარი ტყე. ლეჟ ტიბ-

რასა და ლექ ტიბრას შუა მდებარე. ვლადი-

მერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. ჟაბე-

ში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ნსგინ – დასახლება  (ცანა) ს. ცანის შუა ნაწილი. 
ნსგინ – სოფლის მოედანი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის 

ხალხის შესაყრელი ადგილი. შუა ადგილი. ნსგა 
„შუა“. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამ-

სახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნსგინ – სოფლის შუაგული (მურყმელი), ს. მურ-

ყმელის შუაგული, ცენტრი. ნსგა „შუა“. ნაპო 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნსგინ (4) – სოფლის მოედანი (ჩვიბიანი, ჩაჟაში), 

უბანი (ცანა), ს. ჩვიბიანშია, შუა ადგილი ს. 
ჩიბიანისა. ტარიელ თავადეს ძე ნიჟარაძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. უშგული, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ნსგინი ბჩ – საკრებულო (ცანა), ს. ცანაშია, 

ნსგინშია,, თავსაყრელი ადგილია. 
ნსკა ლახლ (იხ. ნსკ ლახვ) – სათიბ-საძოვარი 

(ლევშერი), ს. ლევშერის საზაფხ. მთა. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ნსკა ლახ – საძოვარი (მამი) (იხ. ნსკ ლახვ – 
ლევშერი) მთის ზონაში, მამის ჩრდ. ი. ნ. ჯამ-

ბურიძე, 59 წ., 1978. 
ნსკა ცხეკრ – ტყე (შტვილი), შტვილშია, ზევით, 

სარაგშსა და აბარეშ-ს შორისაა. თ. დ. ხაბუ-

ლიანი, 48 წ., 1978. 
ნსკ ლახ– საძოვარი (ლევშერი), მთა ლევშერისა. 

გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
ნშკა – საძოვრები (ზესხო), ს. ზესხოს აღმ. გადა-

სასვლელია მთა ლაფურში. მთაგორიანი ად-

გილებიცაა. 
ნშკტიბ – ხევი (ზესხო) ს. ზესხოს აღმ., ნეშკას-

თანაა. 
ნშკშ – საძოვარი ს. ჟაბეშის აღმ. მხარის დასახ-

ლების ზემოთ, სამარხილო გზასა და დასახ-

ლებას შორის. დამრეცი, შერეული ტყით. ივა-

ნე ბედის ძე კახიანი, 893 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ნშკშ (2) – სათიბ-საძოვრები (ჟაბეში), მდ. 
ტიბერლას მარცხ. კალთაზე, ლადმუყ 
შუკს ზემოთ. ფერდობია, ანდრი ნაკის და-

სავლ. ალპური ზონაა. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახია-

ნი, 44 წ., მოსამ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ნშნ{ } შ – სათიბ-საძოვარი (ჩაჟაში) მდ. ენგურის 
მარჯვ. მხარეზე, ს. ჩაჟაშის ჩრდ.-აღმ. ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ნღ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., საყდარ 
ჯგრგის ქვემოთ. ღელეა პატარა. სოფრო გი-

ორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. 
ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ნღ (2) – საძოვარი (დავბერი), ს. დავბერის სამხ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, ვაკე ადგილია. ნო-

დარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., 
ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სახ.). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 
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ჲან – საყდარი (იენაში), ს. ლატალშია, ჲენაშის 
სამლოცველო საყდარი კარგადაა დაცული. 
მაღლობზე დგას. ზღვის დონიდან 1402 მ.). ი. 
გ. ფარჯიანი, 49 წ. 1973. 

ჲან (2) – უბანი (მესტია, ჟაბეში), საყდარი (იენაში), 
ს. ჟაბეშის შუაში, ტიბრას მარჯვენა მხარეზე. 
ყოფილა ძველი საკულტო ადგილი. გადმო-
ცემით, ფერხულს უვლიდნენო და ისე კიცრა 
(დედალი თხა) დაუნახავს ბეთქილს და 
დასდევნებია იმასო. მუსა იასონის ძე კახიანი, 
77 წ. 1971. 

ჲნ ნგლზ (იხ. ჲნ  – იენაში). 
ჲჴიშ – ყანა (მესტია, ცალდაში), ს. ცალდაშის 

დასახლების ქვემოთ, მდ. მულხურას მარცხენა 
კალთაზე, ითესება ჭჷმონ, კეცენ, მანშ. აჴ 
`დაზვინული ჭჷმინ და მანშ~. (მაჭალ 
`დაზვინული კეცენ~, ჩირქ `ცერცვი დაზვი-
ნული~). პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 
1971. 

ჲეტეხი მოლ – ყანა (ლენტეხი, ლაღარვაში), ს. 
ლაღარვაშშია, ევტიხ ქურასბედიანის სახელო-
ბის. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ჲეტეხი ისკარ – სათიბი (ლენტეხი, ლევშერი), 
ვაშლებია ჲევტეხ ქურდიანის ყოფილა.  
გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978.  

ჲეგენიშ დგი (იხ. ჲეგენრ). 
ჲეგენ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ჟაბეში), ს. 

ჟაბეშშია, ტიბრა მარცხენა მხარეში. ამჟამად 
ნანგრევია მხოლოდ. კახიანებისაა, ადრე ვინმე 
ჲეთებშა-აანთ ყოფილა. მუსა იასონის ძე 
კახიანი, 77 წ. 1971. 

ჲეგენი მოლ  – სათიბ-სახნავი (ჭველიერი), 
სათიბ-სახნავ ჴამეტარშია, ევგენი მუკბანიანის 
ყოფილი მამული. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ. 1974. 

ჲეგენრ  – საკარმიდამო (მესტია, ყარი), ს. 
ყარშია, ჩუბე ყრს, სამანქანო გზის დასავლ. 
(ზემოთ, მარცხ.) სახნავ-სათიბებით, ხილნა-
რიც, ვენახიც. ჲეგენ სუბელიანის ადგილ-
მამული (ცოცხალია) ჟიბე ჭედშია. ანდრია 
ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ. 1970. 

ჲეაკი შურ  – შურო (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში, 
ხის ჩამოსაყრელი შურო. ვინმე ჲეაკის 
სახელობის. 

ჲეაკი მოლარ – სათიბ-საძოვარი (ლენტეხი, მამი), 
ს. მამ-ის ჩრდ. ბაბლუანის ნაახოვარი. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ. 1978. 

ჲე კალთჲ – სათიბ-საძოვარი (მესტია), ს. 
ჰადიშის ჩრდ-აღმ., თეთნჷლდისკენ 
მიემართება, ალპური და სუბნივალური ზონა. 
მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ. 1971. 

ჲე კალთჲ (2) – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), სათიბ-
საძოვარი (ჰადიში), ს. ჟაბეშის აღმ., თეთნჷლ-
დის ძირში. ჲეას (ვინმე) სახელობისა 
ყოფილა. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ. 1971. 

ჲედუს მოლ – საძოვარი (მელე), ს. მელეში, 
ჲედუსი ონიანის (ავალიანისა) ყოფილა ახო. 

ჲედიყ – სახნავ-საძოვარი (ლენტეხი, მამი), 
ლაშხურის მარჯვ. მამ-ის აღმ. ვაკე ადგილია. 
ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978. 

ჲედიშ – სათიბ-საძოვარი (ხელედი), ხელედის 
მთაშია. 

ჲედაშა – უბანი (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 
აბდელანების საგვარეულოს თემი. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ. 1973. 

ჲებოშ – სახნავი (ნაცული), ს. ნაცულშია, ბალი 
ნაკლებადაა. ჲებ `ბალი~. 

ჲებერლ – სათიბები (ლენტეხი, ლევშერი), მთა, 
ბალი არაა. მსხალი დგას. ლევშერისაა. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 

ჲებრ – ყანა, სათიბები (ხარაში), ს. ხარაშშია, ადრე 
ბლები ყოფილაო. ახლაცაა ერთი ბალი შემორ-
ჩენილი. ჲებ `ბალი~. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ. 1974. 

ჲასონიშ ღრ – საძოვარი (მესტია, ლარილარი), ს. 
ლარილრის ჩრდ.-აღმ. ფერდობია, ფოთ-
ლოვანი, გზის ზემოთ. ჲასონ ქალდანის ღარი. 
აქა-იქ წიფლნარი, მოედინეა წყარო. ალმაცგირ 
ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ. 1970. 

ჲასონი ლენჩხრ – სათიბი (ახალშენი), ს. 
ახალშენში, იასონ ნემსაძის  ? ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 
1981. 

ჲასონი ტიბ – სათიბი (მესტია, არცხელი), უღვი-
რის ქედის მულახისკენ კალთაზე. ღელეა, ტყე. 
ჲასონ მარგიანისა ყოფილა. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 

ჲასონრ (იხ. სუმაშერ  – დიზი). 
ჲასონი ბარბალ ზაგრ (იხ. ბარბალ ზაგრ). 
ჲასონი ლამჟრი – ყანა (ლენტეხი, მაზაში), ს. 

მაზაშში, ლიპარტელიანი იასონის სახ. მზიანი 
ადგილი. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ. 1976. 

ჲასონი ლაქთალარ – სათიბი (ახალშენი), ს. ახალ-
შენში. იასონ ნემსაძის საქათმე (?). ა. ქ. ნემსაძე, 
52 წ. 1981. 
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ჲარნენსგოლ – საძოვარი (მესტია, თავრარი), ს. 
თავრარის ჩრდ. საძოვარი მთა კალჷლდშ-ის 
პირდაპირ. ყათეჟი (იხ. რუქა  – 2388 მ.), სა-
ძოვარ ლკითანალ-სა და ფუსდ ნწილს შო-
რის. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ. 
1969. 

ჲრნჷც ნსგა – არყნარ-საძოვარი (მესტია, უშგუ-
ლი), კლდე შხარას მარჯვენა და მარცხენა 
სამხრეთის კალთაზე მოედინებიან მდ. ენგუ-
რის მთავარი შენაკადები და მათ შესაყარს 
ზემოთ, ტყე ჩიჭჷნდი, არყნარიც, საძოვარიც. 
პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ. 1971. 

ჲან მოლ – სათიბი (იელი), ენგურის მარცხენა 
კალთაზეა, მთა ლეშნიერშია, იანუ სამსიანის 
კუთვნილება. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 
1972. 

ჲნი ლაშდღრ – სასაფლაოები (იენაში), ჲანის 
ეკლესიის სასაფლაოები. ი. გ. ფარჯიანი,  
49 წ. 1973. 

ჲნჷლდ (იხ. ჲანჷლდ) – სათიბის სახელი, დიდი 
სათიბია, მოსწავლეთათვის შესანისნავი 
სამეცადინო ადგილი, მდებარეობს წვირმის 
სამხრეთ-დასავლეთით. ეკუთვნის ს. წვირმის 
ტერიტორიას. ჩაიწერა თსუ სტუდენტმა ასლან 
კორძაიამ, 1965 წლის 12 აგვისტო. 655  

ჲარბკოჯნესკა – კლდე (ბაბილი), ს. ბაბილის ჩრდ. 
კლდეა გაყოფილი შერეული ტყით. ჩ. ა.-
ასული ლიპარტელიანი, 25 წ. 1974. 

ჲარბლჷცნესკა – ყანები (ლესემა), მდ. ხელედის 
მარჯვენა მხარეზეა ამჟამად, უწინ მდინარეთა 
შუაში იყოო. მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ. 1974. 

ჲარ ტიბრა ნსგა – საძოვარი (მესტია, ბოგრეში), 
ს. ბოგრეშის ჩრდ-აღმ., ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე. 2 ღელეს შორის მდებარე საძოვარი. 
კატო მიხეილის ასული გულანი, 26 წ. 1971. 

ჲარმანი მოლ – საძოვარი (ლემზაგორი), ს. 
ლემზაგორში, ტყეშია იარმან ნიჩბიანის 
ნაახოვარი საზიაროა ს. ხერისთან.  

ჲეზაშერ ლჲრყილრ – ვაკობი (მესტია, სგუ-
რიში), მდ. ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, 
ლეცჲრა ღრისა და პაპალარეს შესაყართან. 
მოედინება ლეცჲრა ღრიდან წყალი და 
ქვემოთ დავაკებასთანაა ლჲრყილრ ჲეზა-
ანთ ცინდელიანებისა (ტიტადან). თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 

ჲეზაშერ ლეჭმოლ – სათიბები (მესტია, ტიტა), 
საზაფხულო საძოვარი მთა ჟბე ტიტაშია, 
ჩხჷტლშ სგიმის ზემოთ დაფერდებული 

შიშველი ადგილია. ჲზაშერ  – 
ცინდელიანელები (ს. ტიტას მკვიდრი). ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 1970. 

ჲეზიჲშა – უბანი (სასაში), ს. სასაშში, ონიანების 
საგვარეულო თემი. მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974. 

ჲელ (5) (იხ. იელი, ჲელნაკდრიშ ლაჴმ) – 
სოფელი, ნაეკლესიარი (იელი, მაცხვარიში, 
ცალდაში, ხეშკილი), იელიშია, ძუღვარეშშია, 
ენგურის მარჯვენა მხარეში, ნაეკლესიარი არა 
ჩანს. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972. 

ჲელ – საყდარი (მაცხვარიში), ლჰლა ჭალჲს 
მარჯვენა მხარეზე. კედლები დგას, გადახუ-
რული არაა. სათიბ-საძოვარ მჷჰრ-შია. გურამ 
გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ. 1973. 

ჲელ – საყდარი (მესტია), ს. ცალდაშშია, კედლების 
ნანგრევიღაა დარჩენილი. სალოცავია დრი 
ადრღა. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 
1971. 

ჲელ (იხ. ჲელნაკდრიშ ლაჴმ). 
ჲელ (იხ. იელი  – იფარი). 
ჲელნი – სათიბები, საძოვრები (ლენტეხი, 

დურაში), ს. დურაშში. კ. ბენდელიანი, 1978. 
ჲელბში სგიმ – მჟავე წყალი (მესტია, ნაკიფარი), 

მდ. ჰადიშჭალს ხეობაში, ს. ბოგრეშიდან 
დაახლ. 1 კმ. ჩრდ. სამკურნალოდ იყენებენ. 
ვანებს ღებულობენ. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 
88 წ. 1971. 

ჲელბში ჭალჲ – ტყე, სათიბი (მესტია, ნაკიფარი), 
ს. იფარის ჩრდ.-აღმ. ენგურის მარჯვენა 
კალთაზე, მდ. ჰადიშჭალჲ ტყე და სათიბები. 
ლეგგიბ ლი მეჰად. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 
წ. 1971. 

ჲელდ ზაგრ (იხ. ჲელდო ზაგრ). 
ჲელდო ზაგრ – გორაკი (წვირმი  – არს. კორძაია), 

ძალიან ლამაზი ადგილია, იფარიდან წვირ-
მიში მიმავალი მგზავრი ამ ადგილას ისვენებს 
ხოლმე. `ზაგრ~ გორას, ამაღლებულ ადგილს 
ნიშნავს, რაც შეეხება `ჲელდოს~ მსგავსი 
სიტყვა სვანურში არ გვეგულება, შესაძლებე-
ლია ადამიანის სახელი იყოს, ვის კუთვნი-
ლებასაც ეს შეადგენდა. მართლაც ზოგის მე-
ტყველებაში `ჲელდო~ ზაგრ. საკუთარ სახე-
ლად ჲელდო ამჟამად არ მოიპოვება. ადგილი 
შედის ს. წვირმის ტერიტორიაში. ჩაიწერა თსუ 
სტუდენტმა ა. კორძაიამ, 1965 წლის 20 
აგვისტო.  

ჲელენეჲ ტიბ – სათიბი, ღელე (მესტია, ჟაბეში), ს. 
ჟაბეშის სამხ-აღმ., სათიბ მლქორშსა სა სათიბ 
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გიმიშს შორის მდებარე ჲელენე გუჯეჯიანის 
სათიბია. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 

ჲელენი ტიბ (იხ. ჲელენეჲ ტიბ). 
ჲელ-ზაგრ – ნაეკლესიარი (მესტია, წვირმი), ს. 

წვირმის ჩრდ-ში. სათიბ ზურულდშია. ნაეკ-
ლესიარია, სადაც ადრე ჲელიობა იცოდნენ. 
მირან ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ. 1971. 

ჲელი (3) – სათიბი (ნაკი), უბანი (ფაყი), სოფელი 
(მესტია), ნაკრას მარცხენა კალთაზე, სათიბ 
ცჲშის ჩრდ, სადაც ნაეკლესიარია წმ. ელიასა. 
ადრე საკულტო ყოფილა (ლჷცხტ). ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ. 1969. 

ჲელი – უბანი (ფაყი), სათიბი (ნაკი), ს. ხარაშშია, 
ადრე სათიბები იყოო. ნაეკლესიარი. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ. 1974. 

ჲელიშ ნალჴამ – ნაეკლესიარი (მესტია, ნაკი), 
ნაკრას მარცხენა კალთაზე, სათიბ ჲელიში. 
ძირი დარჩენილა. ლოცულობდნენ ივლისის 
თვეში ამინდზე:  `მალდინ ჲელი  – დეცეშ მჷხ 
ი გლი მგ ნბშ ნყრ~.  

ჲელი ზაგრ – მთა (მესტია). ირინე მელიქიშვილი, 
1961. 

ჲელითე შუკ – გზა (ხეშკილი), ს. ხეშკილიდან 
იელისკენა სამანქანო გზა. მ. დ. ფილფანი, 87 წ. 
1973. 

ჲელ ლამზჷრ (იხ. ჲლ-ლამზჷრ) – სახნავი 
(ახალშენი), ს. ახალშენში. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ. 
1981. 

ჲელი მურყამоლ – საძოვარი (ლენტეხი, მახაში), 
ს. მახაშში, ვაკეა, დგას ქვის ბოძი (ვითილ 
ლჷგ). რ. მ. ჭელიძე, 1976.  

ჲელიჲ ლიც – ღელე (ფაყი), გეგნიშერ-ის დასა-
ხლებაშია, სასოფლო წყალი, საძოვარ ჲელი-
დან მოედინება. ბ. შ. ბენდელიანი, 27 წ. 1974. 

ჲელისჲ რობ – ყანა (ლექვსირი), მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვენა კალთაზე, ლიპარტელიანი ჲელისას 
ყოფილი ყანა. ჩავარდნილია. ჯ. რ. მეშვე-
ლიანი, 50 წ. 1974. 

ჲელ-ლამზჷრ (იხ. ჲელ ლამზჷრ) – ყანა, ს. 
ახალშენშია, ყანა ლენჭყის გვერდითაა. ვინმე 
ჲელის სალოცავი ადგილი იყოო. მ. ლ. ნემსაძე, 
40 წ. 1974. 

ჲელლჷრა – მდინარე (ქაშვეთი), ს. ლენჯრში 
მცხოვრებნი ენგურს უწოდებენ ჲელლჷრას, ს. 
ჲელის მიხედვით. ლენჯერელებისათვის 
ჲელლჷრა ენგურის სინონიმია. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972.  

ჲელმურძა – ყანა (ჟახუნდერი), ს. ლახუნდერში.  

ჲელმჷყ – ეკლესიის მიდამო (ნესგუნი), ფუშყვერის 
მარჯვ. დასახლების ზემოთ. ეკლესია ჲელის 
შემოგარენი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ. 1972. 

ჲელმჷყრ – საძოვარი (ჰეშკილი), ჰეშკილშია, 
ნაეკლესიარი ჩანს, იელიას სახელობის. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ჲელნაკდრიშ ლაჴმ – ნასაყდრალი (ჰეშკილი), ს. 
ხეშკილშია, ჩრდ-აღმ. დანგრეულია. ლ. მ. 
ფილფანი, 74 წ. 1973. 

ჲელტჲ ლრტყ – გზა (მესტია, ცალდაში), 
ტიბერჷლას მარჯვენა კალთის კლდის 
ყოფილი ბილიკი, ამჟამად სამარხილო გზაა, 
თივის საზიდი ლელშხახენ. ვინმე ჲელტა 
(გვარი უცნობია). პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ. 1971. 

ჲელყანრ – საკარმიდამო (მესტია, ყარი), ს. ყარშია, 
ჩუბე ყრ-ში, სამანქანო გზის მარცხნივ, სახნავ-
სათიბებით, ბაღით. ძველი ქვითკირის სახეები 
აქვთ. ცხოვრობს 2 მოსახლე. ჲელყან 
სუბელიანის ყოფილი კუთვნილი მამული. 
ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ. 1970. 

ჲელყანრე დგი (იხ. ჲელყანრ). 
ჲელყანრე ლარყირ – საძოვარი (მესტია, ყარი), ს. 

ყრ-ის დასავლ. კედელი, დასახლების ზემოთ. 
ტყეა, ადრე აქა-იქ ანწლია. ძველად არაყს 
ხდიდნენ. ჲელყან სუბელიანის ყოფილა. 
ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ. 1970. 

ჲელყანრე ნაბა – დროებითი სადგომი და თივის 
შესანახი (მესტია, ყარი), ჟიბე დევრას ჩრდ.-
დასავლ., ჲელყანრე ღრშია ქვედა მხარეზე. 
ნანგრევია ამჟამად. ჲელყან სუბელიანის 
კუთვნილი ყოფილა. (ნა)ბა `ხის ნაგებობა, 
დროებითი სადგომი საქონლის შესანახად~. 
გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ. 1970. 

ჲელყანრე ნადურყრ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, 
ყარი), მთა შალურას ჩრდ.-დასავლ., 
ბურნაყრე ლეჭმოლის თავზე, მდ. დერულას 
მარჯვნივ, მთის ზემო კალთების დასაწყისა-
მდე. დამრეცი შიშველი რელიეფით, არყნარი 
და შგერი, მოცვნარი, მრავლადაა მელგმულ. 
გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ. 1970. 

ჲელყანრე ღრ (2) – სათიბ-საძოვარი, ღარი 
(მესტია, ყარი), ჟიბე დერასა და შაულურას 
შორის. დაფერდებული სათიბია ტყეებს 
შორის. უფრო წიწვნარია. არის ნაბაუ. ჲელყან 
სუბელიანის ყოფილი სათიბი. გივი მუზას ძე 
სუბელიანი, 30  წ. 1970. 
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ჲელყანრე ღრ – ღელე (მესტია, ყარი), ს. ყარის 
დასავლ. დასახლების ზემოთ. მოედინება 
წყალი, შერეული ტყითაა დაფარული. 
ნაეკლესიარია. ჲელყან სუბელიანის ყოფილი 
ტყე. ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ. 1970. 

ჲელყანრე ყაფ – სათიბი (მესტია, ყარი), მთა 
შალურას დასავლეთით, ზემოდან დაქანე-
ბული ადგილი, ქვემოთ დავაკებაა, სათიბია 
ჲელყანელების (სუბელიანების), ითიბება 10-
12 მარხილი. ირგვლივ ტყე. მარცხენა და 
მარჯვენა, ქვედა ნაწილი წიწვნარით. გივი 
მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ. 1970. 

ჲელყალ – გზა (მესტია, ხერხვაში), ს. ხერხვაშის 
დასავლ. (ჩრდ-დასავლ). მის ქვემოთ ტიბრ 
ესაზღვრება, ქოჩუშ ღრ-ის სამხ-აღმ. 
ტიბარისკენა და ქოჩუს ღარსიკენა გზების 
გასაყარი ადგილია. დავით დუდურუყის ძე 
ანსიანი, 51 წ. 1969. 

ჲელხაზრე ლაროლ – სათიბები (მესტია, ლახამი). 
ნინა მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ. 1970. 

ჲელჴემლა – სასაფლაო (მესტია, ხერხვაში), ს. 
ხერხვაშშია, ჲელჴემლას გარშემო ტყე აკრავს, 
ლჷცხტ ლი, ყოფილა ვინმე პიტაანთ 
სასაფლაო (პიტაშერ ლაშთხრ). დავით 
დუდარუყის ძე ანსიანი, 51 წ. 1969. 

ჲემზ მურყამ – ნაკოშკარი (მესტია, ჟაბეში), 
ჟაბეშშია, ტიბრას მარჯვენა მხარეში, სახლს 
მიდგმულია, შეკეთება სჭირდება. გუჯეჯიანი-
საა. მუსა იასონის ძე, 77 წ. 1971.  

ჲემზაჲნი – ყანა (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
დასავლ. ტიბრას მარცხენა მხარეში, ნაკრში. 
ჲემზა გუჯეჯიანის სახელობის ყანა ყოფილა. 
ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ. 1971.  

ჲემჷზშ ნშიხ – ტყე (მესტია, ხაიში), გაღმა 
ხაიშში. ნთიმოზიშ ნშიხს დასავლ. მათ 
ჰყოფს პატარ-პატარა ღელეები. ქვემო ნაწილში 
მურგვი და წაბლი ხარობს, ზემოთ მუხნარია. 
ჲემჷზა ჲემჷზას ძე ჭკადუას წინაპრის ნამწვი 
ადგილი. დაწვეს ხშირი ტყის გამო, ვიბიცობაა, 
ეგებ ანწლი ამოვიდესო (არყისთვის). ნატაშა 
ემუზას ასული ჭკადუა, 44 წ. 1970. 

ჲენაშა მურყმრ – კოშკი (მესტია, ლანჩვალი), 
ლანჩვალშია, მარგიანების საგვარეულოს ერთ-
ერთი შტოს კოშკები. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ. 1972. 

ჲენგურ (იხ. ჲელლჷრა  – ქაშვეთი, კლ ჭალჲ), 
მდ. ენგური. 

ჲენშრ – ნაეკლესიარი (მესტია, ზაგარი), ს. 

ზაგრის დასაწყისში, სამხ.-დასავლ. ზეგანზე, 
ყოფილა ნაეკლესიარიც. ახლახან ქვები გად-
მოუზიდავთ, არის სასაფლაო და დგას დიდი 
იფანი. საკულტოა. გაიანე ჯამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ. 1969. 

ჲეპ ლეჭლ – საძოვარი (ახალშენი), ს. ახალშენის 
საზაფხულო მთა დადიაშში. ჲეპი ჯანხოთე-
ლის ყოფილი სათიბი. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ. 1974. 

ჲეპ მოლარ – საძოვარი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნ-
დერში. ჲეპი დევდარიანის სახელობის ახო. 

ჲერგ – საძოვარი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშის მთის 
სათიბებში. 

ჲერდანე ნაკრა – საძოვარი (ლენტეხი, ფანაგა), ს. 
ფანაგის სამხ. იორდანე ჩარკვიანის ნაკარვები. 
ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. მ. გასვიანი, 70 წ. 1978. 

ჲერდანე სემარ – სათიბი (ლენტეხი, ჩოლური), 
ლეჟ ფანაგაში, ჲერდანე ჩარკვიანის ნაახო-
ვარი. ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ. დ. მ. გასვიანი, 70 
წ. 1978. 

ჲერდგლა – ყანა (მესტია, ღვებალდი), ჩბე 
დაბრ-ის თავზე, ცუდი ყანაა, საღვარცოფე 
აქვს ზემოდან (ლაჩალ ხარ ჟიქამხენჩუ). 
ჲერდგლა < ორგულა  –დან (?). მიშო ილოს 
ძე გერლიანი, 39 წ. 1969. 

ჲერმანი ლეჭმლარ – სათიბი (სასაში), ს. 
სასაშისაა. ჲერმან გულბანის სახელობის. 

ჲერმანიჲ მოლ – საძოვარი (ბაბილი), ჩოლშურას 
მარცხენა მხარეზე. ვინმე (ქურასბედიანი) 
ერმინეს ახო. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ. 1974. 

ჲერხალდ – სათიბი (მესტია, მაგარდელი), ს. 
მაგარდელის თავზე;  ჲერხალდსა და 
მაგარდელს შორის ტყეა. ფლორის მიხედვით 
(?). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 1969. 

ჲერხლ – ტყე, საძოვრები (მესტია, ზეგანი), ს. 
ზეგანის სამხ.-დასავლ. ვერხვნარი ტყე, მდ. 
ლასილის მარცხენა კალთაზე. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ. 1971. 

ჲერხლ – სათიბი, ტყე (მესტია, წვირმი), ს. 
წვირმის სამხ. მდ. ენგურის მარცხენა კალთა-
ზე, ფიჭვნარში მოქცეულია სათიბი. ვერხვნა-
რიცაა. შალა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ. 1971. 

ჲერხ ტიბ – ღელე (მესტია, არცხელი), ს. არ-
ცხელის სამხ., მდ. მულხურას მარცხენა კალ-
თის ხევი, ვერხვნარიცაა და ბურღიც ხარობს. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971. 

ჲერხ შუკ – ტყე, გზა (მესტია, ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანის დასახლების სამხ-დასავლ. უღვი-
რიდან მომავალი სამარხილო გზა. ვერხვნარი 
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არის ახლაც. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ. 
1971. 

ჲერხში ტიბ – ხევი (ჭველიერი), ს. ქვედა 
ჭველიერშია, ვერხვნარიცაა, საძოვარიც. ფ. ი. 
მუკბანიანი, 27 წ. 1974. 

ჲერხლი – საბალახო (ლენტეხი, მამი), ს. მამში, 
ჲერხ  – არსად არაა. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ. 1978.  

ჲერხენდა – კლდე (მესტია, ლაშხრერი), სოფლის 
სამხ., მდ. კედრჷლასა და დაჴშრს შორის. 
ენგურის ჩრდ. სანაპირო (მარჯვ.), ვერხვნარია 
(ჲერხლა მასრდ ხაგ). ჲერხლა `ვერხვი~, 
(თუ `ხერღენდა~-დან). აკაკი ნესტორის ძე 
ჩარკვიანი, 45 წ. 1969. 

ჲერხილ – საძოვრები, ტყე (მაცხვარიში), სწორი 
ადგილია, ზეგანი, ვერხვნარი მხოლოდ აქა-
იქაა. საქონელმა მოსპო. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ. 
1973. 

ჲერხომენ – საძოვარი (ჭველიერი), ს. ჭელირის 
მთაში. ვაკე ადგილია. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 
წ. 1974. 

ჲესაშა მურყამ – კოშკი (მესტია, წვირმი), ს. 
წვირმიშია, ზედა ჩობანის უბანშია, ფირცხე-
ლიანების საგვარეულოს კოშკი. კარგად დაცუ-
ლია. მირან ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ. 1971. 

ჲესაშა ღელა – ტყე, ღელე (ნანარი), ს. ნანარშია, 
სათიბ-სახნავი, ლიპარტელიანების ყოფილი, 
ამჟამადაც ხმარებული. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 
წ. 1974. 

ჲესაშერლ (2) – უბანი (ლენტეხი, ნანარი), ლენ-
ტეხში მცხოვრები ლიპარტელიანების გვარის 
ერთ-ერთი შტო. ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ. 
1974. 

ჲესაშერლ – უბანი (ნანარი), ს. ნანარში შემავალი 
ლიპარტელიანების საგვარეულო თემი. ვ. მ. 
ქურასბედიანი, 35 წ. 1974. 

ჲესაშერალე დაბრ – ყანები (ნანარი), ს. ნანარშია, 
ლიპარტელიანების ყოფილი და ამჟამადაც 
კუთვნილი ყანები. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ. 
1974. 

ჲესებიშ ლალგენ – ნაკარვები (ბაგვდანარი), ს. 
ბაგვდანარ-ის თავზე  – გორაზე, სადაც ჲესებ 
შამფრიანს ჰქონია კარავი ფიჭვიან ტყეში 
სამკურნალოდ (ფილტვებით ყოფილა ავად-
მყოფი). ჲესების სადგომი-დან. ივანე ვამანას 
ძე კვიციანი, 81 წ. 1969.  

ჲესებიშ ლალგენ  –ტყეში პატარა მინდორი 
(მესტია, ბეჩო), სოფლის ჩრდ.-აღმ. პატარა ვაკე 
ფიჭვნარის შუაგულში.აქაურ კაცს ესებს 

ჭლექი ჰქონია. ექიმებს ფიჭვნარში ურჩევიათ 
დასვენება. მას ეს ადგილი აურჩევია და სულ 
რაღაც ერთ თვეში უკეთ გამხდარა, ხოლო, 
ერთი წლი შემდეგ სრულიად განკურნებულა 
და შინ დაბრუნებულა. ამის შემდეგ წელი-
წადში ერთ თვეს იქ ატარებდა. კარავი 
დაუდგამს და საქონელს მწყემსავდა თურმე 
და 80 წელს კიდევ უცოცხლია, ე. ი. სულ 110 
წელს. მისი სიკვდილის შემდეგაც დიდხანს 
ყოფილა კარავი, მწყემსები ათევდნენ თურმე 
ღამეს და ესებიშ ლალგენს ეძახდნენ. ეხლაც 
ასე ეძახიან იმ ადგილს. ცუცა ბესარიონის 
ასული აბდელიანი, 19 წ. 1970. 

ჲესებიშ დაბრ (იხ. ჲესებრე დაბრ). 
ჲესებრე დაბრ – უბანი (მესტია, ლახამი), ჟიბე 

ლახამშია, დავაკებული, სახნავ-სათესი, ხილ-
ბაღებით, ვენახებით. ჲესებ ცინდელიანის 
სახელობის (ცოცხალია). ნინა მახათას ასული 
ცინდელიანი, 55 წ. 1970. 

ჲესელუშერალ – უბანი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში მუკბანიანების საგვარეულო. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ჲესელუშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (ზ. ჭველიერი), 
ზედა ჭველიერში. ამჟამად არაა. მუკბანია-
ნების საგვარეულო. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 

ჲესტატ მლქორშ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), ს. 
ჟაბეშის სამხ.-აღმ., დთიკე მლქორშის 
სათიბს ქვემოთ. ჲესტატე კახიანის სათიბი. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 

ჲესფენდერ – ყანა (ლენტეხი, მახაში), ჩიხარეში, 
მახაშშია. რ. მ ჭელიძე, 1976. 

ჲირღულდ – სათიბი (მესტია). ირინე მელიქიშვი-
ლი, 1961.  

ჲორდანე ნაკრა (იხ. ჲერდანე ნაკრა  – ფანაგა). 
ჲორდანე მოლ – სათიბი (ლენტეხი, ლევშერი), 

ლევშერში, იორდანე ჩარკვიანის ყოფილი 
ნაახოვარი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ. 1978. 

ჲორდან ნაყროლ – საძოვარი (ლენტეხი, 
ფანაგა), ს. ფანაგაში, ნაახოვარია იორდანე 
ჩარკვიანის. ლიყროტე `ხის დაკოდვა~. ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ. დ. მ. გასვიანი, 70 წ. 1978. 

ჲორჴსგ ნსგა – ტყე (მესტია, ზარდლაში), ს. 
ზარდლაშის დასავლ. ლექ და ლეჟ ჴსგს 
შორის მდებარე ბორცვი. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ. 1971. 

ჲეწერშ – სათიბები (მელე), ს. მელეს აღმ. წყლის 
მარცხენა მწირი ადგილები.  
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ჲეჯშ ლარა – სათიბი (მესტია, ზაგარი), ს. ზაგრის 
სამხ-აღმ., სათიბ ჟნიშშია, სამანქანოს 
(ნაჭკჷრას) ქვემოთ. ვიმე ჲეჯა-ს (აფრასიძე ?) 
სათიბი ყოფილა. გაიანე კამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ. 1969. 

ჲდა ტიბ – ხევი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში, ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე. გ. 

ნ. ზურაბიანი, 46 წ. ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 1976. 
ჲესჲერ – უბანი (ლენტეხი, საყდარი), ს. საყდრის 

ერთ-ერთი უბანი, ცხოვრობენ ბენდელიანები. 
მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ. 1978. 

ჲესები მოლრ – საძოვარი (ჩოლური), მთისკენა 
გზაზე, იესებ მუკბანიანის ნაახოვარი. სახლიც 
კი ჰქონდათ. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ. 978. 

 
 
ო 

 

ობორიეშ დუდი (იხ. ობორიშ თხვიმ) 
ობორიეშ ღალ (იხ. ობორიშ ლიც) 
ობორიშ ლიც – ღელე (ზ. ვედი), მთა ობორიეს 

მარჯვ. კალთაზე მოედინება წყალი, მდ. 
განდრაში წყარის მარჯვ. შენაკადი. შალვა 
ბაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, 
წალენჯიხის რ-ნი, ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ობლ – სათიბი (სასაში) ს. სასაშში.  
ოჯი – რიყე (ქვ. ვედი). გერდაშერას ედრლას 

შესართავთან არსებული რიყე, სადაც 
მეგრელი მწყემსების ღამის სათევი ყოფილა. 
ალ. ჯავახ. 1932 წ. რუკაზე აღნიშნულია ოჯი 
და გადას. ოჯი სუკი. ამჟამად 
ღრმადმოხუცებულებს ახსოვთ, მეგრელებმა 
არც კი იციან. ოჯი <* ოძი – *ოძ-(ისი) / /  ვეძ-
(ისი) *ოდი > ვედ ან „ოჯინი“ ? გაბრიელ 
ბექნუს ძე ჭკადუა, 92 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ონოფრეშ ნკეთ – ტყე (ქვ. ვედი) მჟირიშ 
ნტყიცის თავზე, ედრელას მარჯვ. 
კალთაზე ყოფილა ონოფრე ჭკადუას სამუშაო 
ნაკვეთი ხე-ტყის დამამზადებელი კანტორისა 
1938 წ. ვარდენ მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., 
პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ოგმ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., უღვირის 
ქედის დასავლ. სამანქანო გზის ქვემოთ. რო-
ბინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ოხთქი ლრტყ – კლდე (ლანჩვალი). პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი.  

ოქტომბრი ქუჩა – ქუჩა (მსტ.), დ. მესტიაშია, 
სტალინის ქუჩის  მარცხნივ. დ. მესტიის 
სქემატური გეგმიდან. სვანური გამოთქმა 
გრიშა ნანსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 

ოთანშერლ – უბანი(ლნტხ.). ლენტეხში მცხოვ-

რები ფურელიანების გვარის ერთ-ერთი შტო. 
ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 1974. 

ოთია ღლა – ღელე (გვიმბრალა). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

ოთია – სახნავი (გვიმბრალა). მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-
მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939. 

ოთარშენ ნამურყამ – ნაკოშკარი (მაზერი). ს. 
მაზერში დგას 4-სართულიანი, ცალი კედლით 
(სამი – ჩამონგრეულია) ოთარ დადეჩქელიანის 
კოშკი. კუთვნვილების მიხედვით. ჯულაბ 
გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიონერი, ს. 
მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ორპილ – საძოვარი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმ., მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, 
კლდოვანი და ტყიანი. სუბალპური, მინკ 
ხარობს (ბლისმაგვრაი, პატარა მტევნებით). 
უარყოფითი ფორმა აქვს, ქედებს შორის 
გადასასვლელი – იქითა მხარეზე  ლაღეჰია. 
სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., პენს., ს. 
ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ობორიშ თხვიმ – მწვერვალი (ზედა ვედი), მთა 
ობორიას მწვერვალი, შიშველი დამრეცი 
საძოვრებით, ალპური ზონაა. შალვა ძაკუს ძე 
გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. 
ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ოთარშა მერყამ – კოშკი (მამი) ს. მამში, ვინმე 
ოთარის სახელობის, დაცულია. ბ. გ. ბაბ-
ლუანი, 73 წ., 1978. 

ოჯიშ ხინჯი (იხ. გერდაშერშ ბოგ) 
ოხრინი – სათიბი (წვირმი), მდებარეობს სოფ. 

წვირმის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, საკმაოდ 
ციცაბო ადგილია. იცის უხარისხო თივა. ადრე 
ყანა იყო. ალბათ წინათ იყო კუთვნივლება 
ვინმე ობლისა. ქართულად ნიშნავს 
„ოხრისეული“. ეკუთვნის სოფ. წვირმის. 
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ჩაიწერა თსუ სტუდენტმა ასლან კორძაიამ, 
1965 წლის 12 აგვსიტო. 

ოქრე ჩარდხ – მწვერვალი (ლნტხ. რ.) მყინვარ 
შხარასა და მყინვარ ენგურს შორის, სიმაღლე – 
4100 მ. ზ. დ.  

ორღობ – საძოვარი (ჟახუნდერი) უბან ლეკუმბას-
ტში, ჩავარდნილი არაა. ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩუკული, 1976. 

ორბეთიშ ბაჩ – კლდე (ფარი), ფარის მთის 
კალთაზე აღმართულია კოშკის სიმაღლე 
ტინი, რომლის ჩრდილო კედელი შეზრდია 
ფერდობს. აქედან ასვლა თავისუფლად 
შეიძლება, დანარჩენი სამი მხრიდან კი ჯიხვიც 
ვერ ავა. ეს ტინი ყოველი მხრიდან კარგად ჩანს 
და ვინც ქვევიდან უყურებს იფიქრებს, საცაა 
გადმოვარდებაო. „ორბეთიშ ბაჩ“ – „საორბე 

ქვა“. ამ სახელწოდებაზე სვანები ამბობენ, არაა 
სვანურიო. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 
თსუ სტუდენტი, 1965. 

ონიორე სუკი – საძოვარი (ზ. ვედი), საძოვარ 
ნატახტ-ს დასაწყისის ქვემოთ, ჟინ-ბულონსა 
და ნატახტ-ს შორის. მთის ნიორია, შიშველ 
რელიეფით. ხვამცა ბევრია. შალვა ძაკუს ძე 
გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. 
ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ონიორე (2) – საძოვარი (ზ. ვედი) ჟინ ბულონსა და 
ნატახტ-ის საძოვრებს შორის.  

ონიორე (იხ. ლეშიშგილშ ჭყიბ) 
ოკრილი (იხ. ჰოკრილ) 
ოკრიბლ – ყანები (ლემზაგორი) ს. ლემზაგორაში. 
ოთიფურეშ დუდი (იხ. ბურღვდერიშ თხვიმ) 
ოთიფურე (იხ. ბურღვდერ) 

 

 
პ 

 

პალეხ ლჭმლ – სათიბები (ცანა) ს. ცანის 
დასავლ., მთა ვეშგმარში. 

პანიქართ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, საძოვარ ჯგონდ ნამულს ზემოთ 
(ნაზიმჟი). ფერდობია, ადრე იხვნებოდა 
კარტოფილისთავის (იხ. პაპნი:  პანიქართ < 
პაპნი-ქართ ?). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

პაპა ლარა – სათიბი (სგურიში) მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ., მხარეზე, ს. ტიტას ზემოთ, მჟავე 
წყლის პირდაპირ. ვაკე ადგილია, სათიბი ≈ 2 
ჰა. ირგვლივ ტყე აკრავს შერეული, 
შემოკავებულია. ჩრდ.-დასავლეთით ტყიანი 
კალთა ციცაბო კლდეებით. ამჟამად 
ლესხოზის კუთვნილებაა. „პაპის სათიბი“. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ. 

პაპარობ – სათიბი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას ჩრდ., 
სათიბ ქასტალს დასავლეთით, ნასახლარია, 
მღვდელი ცხოვრობდაო. მკა ამაიზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუ-
მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

პაპარობიშ ლიც – ღელე (ლეზგარა) ს. ლეზგარას 
ჩრდ., პაპარობის დასავლ. ჩამოუდის წყალი. 
ლოლა მკას ას. ქალდანი, 24 წ., კოლმ., ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

პაპარობშ ზაგრ – სათიბი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურისკენ. თინა მკას ასული 
ქალდანი, 22 წ., მოსამსახურე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

პაპ ლარა – მთა (უსგვირი) მდ. ჭალს მარცხ. 
კალთაზე, საზაფხულო საძოვარი მთა. ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

პაპ ლხერხრ – ტყე (ნაკ. ს.ს.), ნაკრას მარცხ. 
კალთაზეა, ქეზა ნენჩას ჩრდ. ნაწილი. მღვდ-
ლისათვის დაუხერხია ხე გრიგოლ კორძაიასო 
(?). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

პაპ ნლზიგ – საძოვარი (უსგვირი), ქრისდე-
შარის ნაეკლესიართანაა, ქვის ძირები ჩანს. ა. 
ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

პაპნი – სამოსახლო (ლახამულა), ჩვ. ლახამულ-
აშია, სიფს ქვემოთ, ეკლესიების ზემოთ. 
ძველად მღვდელი, პაპი ცხოვრობდაო. 
ამჟამად დგას რამდენიმე საცხ. სახლი. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

პაპშ ლარე – სათიბი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას 
ჩრდ.-დასავლ., ს. ტიბერის სამხ.-აღმ. „მღვდ-
ლის სათიბი“. თინა მკას ას. ქალდანი, 22 წ., 
მოსამსხაურე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10969 წ. ოქტომბერი. 

პაპშ ლცხტ – საძოვარი (ცალერი) ს. ცალერის 
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დასავლ., სათიბ ღორკიშის ჩრდ.-დასავლ. 
მღვდლის ცხენის დასაბმელი ყოფილა. 
საკულტო ადგილია, არავინ თიბავს, რადგან 
მღვდელს დაწყევლილი ჰქონია. გრიგოლ ახას 
ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

პაპლდ – ყანა, კარიერი (დიზი) ს. დსის აღმ. 
დასახლების აღმ. ვაკე ადგილი, ირგვლივ 
ჩირგვნარი. ყანის აღმ. არის სარმარილოს 
კარიერი. იესებ სემას ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.10.70 წ. 

პატაშა დაბრ – ყანები (ნანარი), ს. ნანარშია, 
მეშველიანების ყოფილი ყანები. ვ. ნ. ქურას-
ბედიანი, 35 წ., 1974. 

პატაშა ლარე – სათიბი (ლექვსირი), მდ. 
ცხენისწყლის მარჯვ. მხარე, მეშველიანების 
საგვარეულოს ყოფილი სათიბი. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

პატაშერ – სამოსახლო (ლნტხ.), დ. ლენტეხშია, 
მეშველიანების საგვარეულო თემი. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

პატაშერალე დაბრ (იხ. მრ) 
პატაშერლ – უბანი (ნანარი), ს. ნანარშია,  

მეშველიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
თემი (II შტო პატარაშელებისა). ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

პატაშერლ – უბანი (ქვ. ლექვსირი) ს. ქვედა 
ლექვსირშია. მეშველიანების საგვარეულოს 
ერთ-ერთი თემი. კ. ე. ფურელიანი, 34 წ., 1974. 

პატოშნი – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., ტყე 
მოლის ჩრდ.-აღმ. ტყეშია სათიბი. პატო (საკ. 
სახ), გვარი უცნობიაო. გაიანე კამეთის ას. 
ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

პაში ნაკ – სათიბი (შყალერი) მთა მხერის აღმ. 
სათიბ-საძოვარ მთა არშ-ში. ვაკეა. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

პალეშ დაბ – გვიმრნალი (ლეწფერი), ს. 
ლეწფერშია, დასახლების ზემოთ, საძოვარ 
ჭედზე. დამრეცი (მჭედრია) ადგილია. 
ადრე პალე ჩხვიმიანის ყანა ყოფილა. იანსონ 
სოზარის ძე სუბელიანი, 60 წ., ტყისმცველი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.9.1970 წ.  

პეგშ ლაროლ (იხ. პეგშ ლჭმოლ) – სათიბი (ზ. 
ვედი). არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., 
ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. IX. 

პეგშ ლჭმოლ – სათიბი (ზ. ვედი) მინდორ 
თეხუში. პეგა ჭკადუას ყოფილი სათიბები. 

პერეშდიაშ – საძოვარი (ზ. ლევშერი) ჟიბე 
ლევშერის თავზე, რბილი თიხაა. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

პერლნირ – სათიბები (ხერხვაში), ს.ს. ხერხვაშსა 
და ჯუხვლნის შორის მდებარე სათიბები. 
დაფერდებული რელიეფით. დავით დუდა-
რუყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

პერშდილ – სათიბი (ტვიბერი). სათიბ 
თამარშნის ესაზღვრება დასავლ. დამრეცი 
რელიეფით, ფხვიერი მიწაა. პერშდაშალ როქ 
გიმ ლი – ამბობენ რბილ მიწაზე. „ღვიძლი“ 
(პატარა). მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., 
კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

პეტრ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი), ს. დავბერის 
ზემოთ მდებარე ვაკე ადგილი. ნაყანევი არაა. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

პეტრ (2) – ტყე (წვირმი), სათიბ-საძოვარი 
(დავბერი) ს. წვირმის აღმ. წიწვნარი ტყე. 
წყაროცაა. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ.,  
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

პეტრა – ტყის სახელწოდება (წვირმი). ფიჭვნარი 
ტყეა. ტყეში მოდის შესანიშნავი წყარო, 
მდებარეობს „სიმონის“ აღმოსავლეთით. ჩვენი 
აზრით, ეს სახელწოდება კაცის სახელიდან არ 
უნდა მომდინარეობდეს. ალბათ არსებობდა 
რაიმე სიტყვა, რომელიც აღნიშნავდა რაღაცას. 
დღეს ეს სიტყვა არ არსებობს. ადგილი 
განეკუთვნება სოფ. წვირმის ტერიტორიას. 
ჩაიწერა თსუ სტუდენტმა ასლან კორძაიამ. 
ჩაწერილია 1965 წ. 12 აგვისტოს. 

პეტრე ლრა – სათიბი (ზ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში, პეტრეს (ვინმე) სახელობის. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

პეტრეშ დაბრ – სათიბი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა, 1970. 

პეტრეშ ლეგანჭე – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულა, 1973. 

პეტრეშ ლეჭმოლ – სათიბი (ყარი) მთა ჩუბე 
ხარშის ჩრდ. ზემოთ, ტყეში, ფერდია სათიბ-
საძოვარი. პეტრე ვიბლიანის სახელობის 
ყოფილი სათიბი. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
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ყრი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 13.9.1970 წ.  
პეტრეშ ლკცურირ – კლდე (ტიტა), უთვირის 

გადასასვლელის სამხრ. ფერდი, ციცაბო 
კლდეები, სანადირო, საჯიხვე ადგილები. 
მცენარეულობა მხოლოდ ბალახეულია. 
„პეტრეს საჯიხვეები“, კიცრა „დედა ჯიხვი“. 
ნოდარ თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., 
მექანიკი, ს. ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
9.IX.1970 წ. 

პეტრეშ ნშიხ – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

პეტრეშ სარგ – წყარო (ზ. ყარი), ს. ჟიბე ყარშია, 
პეტრე ვიბლიანის ნასახლართან მოედინება 
წყარო, სამანქანო გზის ზემოთაა, ნენსგერის 
მარჯვენა მხარეზე. ამჟამად ნოდრიშ სარგსაც 
უწოდებენ. ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 
წ., 1970. 

პეტრეშ ჰებრ – საძოვარი (ხევრა).ვ. მ. ჭკადუა, 32 
წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

პეტრე მოლ – სათიბი (ქვ. ბავარი) ს. ქვედა 
ბავარში. პეტრეს (აფაქიძის ?) სახელობის ახო. 
მოლ ახო. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კოლმ., კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., 1976. 

პეტრიოლშერლ – უბანი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ჩანქსელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
შტო. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

პეტრნი – ყანა (ცალერი) ს. ცალერის დასავლ., ყანა 
სუმაშნის დასავლ. გრიგოლ ახას ძე 
ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

პეტრ მოლ – საძოვარი (ჩოლ.) ღბილარში, 
ნაახოვარია. პეტრე მუკვბანიანისა. ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

პიკირ – უბანი (შყალერი), ს. შყალერის აღმ. 
დასახლება, გვარად გირგვლიანები. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

პიკირე მურყამ – ნაკოშკარი (შყალერი), ს. 
შყალერშია, დანგრეული, გირგვლიანების 
საგვარეულო კოშკი. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., 
ლატალი, 1973. 

პინო – საცხოვრისი, სათიბი (ფანაგა), ფანაგაშია, 
ხეცეცურის ბოლო. ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. 
გასვიანი, 1978. 

პინო (2) – საძოვარ-სახნავი (ლევშერი), საცხოვრი-
სი (ფანაგა), ს. ლევშერშია, ცხენისწყლის 
მარცხ. ა. ზ. ბაბლუნი, 43 წ., 1974. 

პირველ ნაკეთ – ბაქანი (ყარი), ჟიბე დევრაში, 
სამანქანო გზის მარჯვნივ, ვაკე ადგილია. დგას 

მრგვალი ხის კარავი. ირგვლივ უფრო მეტად 
წიწვნარი ტყეა. წარმოებს ტყის გაზიდვა. გივი 
მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., კოლმ., ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ.  

პირიბე ლეჭმლი – სათიბები (ცანა) ყორულდაშის 
აღმ. პირიბე ნიჟარაძის სათიბები. კარეტში. 

პირელშა მურყამ – კოშკი (იფარი), ს. ნაკ-
იფარშია. პირველების კოშკი. საშუალოდ 
შენახული. გადახურული არაა. ლუკვა ბესის 
ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

პირლშა მოლრ – სათიბ-საძოვარი (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. პირველებისა ყოფილა. ყოფილა ტყე 
და გაუკაფავთ. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 
წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

პიტი ლჭემა – სათიბი (ხაჩეში), ს. ჩახეშშია, 
ზემოთ, უტეხურიას მიდამოში. ვინმე პიტის 
სახელობის. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

პიშრინი მურყამ – კოშკი (ლახუშდი), ს. 
ლახუშდშია, პიშრინების საგვარეულო 
კოშკი (პიშრიან – საკ. სახელიც და გვარიც 
ყოფილა ამ გვარის ამჟამად არაა). ამჟამად გივი 
ფირცხელანისაა. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

პიწ გოლ{ }  – სახნავ-საძოვარი (მამი) ს. მამის 
ჩრდ.-აღმ. გორა ტყიანი. ბ. გ. ბაბლუანი,  
73 წ., 1978. 

პლატონი ლარლ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშში, 
პლატონ ონიანის ყოფილი ყანა.  

პლატონი ლეჭმლარ – სათიბი (სასაში) ს. სასაშში, 
პლატონ ონიანის სახ. სათიბი. 

პლატონი მოლ – სათიბი (მუწვდი) ს.  მუწვდიში, 
პლატონ ხაბულიანის ნაახოვარი. გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

პოკ ლეჭმლი – სათიბები (ჭველიერი). მთის 
სათიბები პოკი  მუკბანიანისა (ყოფილი). ფ. ი. 
მუკბანიანი, 27 წ., 1974. 

პოკ მოლ – საძოვარი (ჩოლ. ს.ს.) მთაში. პოკი 
მუკვბანიანის ყოფილი ახო. ირგვლივ ტყეა. ჟ. 
ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

პოშეშ – ყანა (კიჩხულდაში), ს. კიჩხლდშს სამხ. 
აკრავს, ყანა ნნგმნის თავზე. თემრაზ 
ვიბლიანის ძე  ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

პოშლდ – ტყე (ცალერი) ს. ცალერის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბ ტიშლდშის ჩრდ.-დასვლ. 
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შერეული ტყეა. პიშ / პიშ „დაჯირა“  
Sal VIa Ver t IcIl l at a L. შდრ. ლჩხ. პურშო, 
პურშუე (ა. მაყაშ. ბოტ. ლექსიკ. 23). გრიგოლ 
ახას ძე ცინდელიანი, 7. წ.პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

პრისტი – ბაქანი (მაზაში) ს. მაზაშის ჩრდ.-დასავლ. 
ხეების დასაწყობი ყოფილა. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

პრიცინტ (2) – ტყე (ზ. ვედი) (იხ. ლაროკშ ლიც). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

პრიცინტ (იხ. ლაროკშ ლიც) 
პუშრ (2) – სათიბ-საძოვრები, ყანები (ლაჰილი, 

კვანჭიანარი), ს. ლაჰილშია, იყოფა ლექ და 
ლეჟ პუშრ-ად, დასახლ. აღმ. ვაკე რელი-
ეფით. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

პუშრ – სათიბ-საძოვარი (კვანჭიანარი) ს. კვანჭი-
ანარის სამხ., ლაჰილის მხარეზე, ენგურის 
მარცხ. ადრე სახნავი იყოო, ცხოვრობდა ერთი 
მოსახლე – კვანჭიანი ერმინე. შ. ნ. კვანჭიანი, 
49 წ., ლატალი, 1973. 

პყარშ – კლდე, მყინვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., 
თეთნულდის ჩრდ.-დასვლ მხარე (იხ. 1 :  100 
000 – хр. Пкараш). ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

პყრლ – სათიბი (ხალდე) ს. ალდეს სამხ.-
დასავლ. სამარხილო გზის ქვემოთ. ადრე 
სახნავი იყო. პყრ „შორი-შორ“. ახმედ შამშეს 
ძე ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ალდე, კალის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

პყრლ (2) – კლდე, ქედები (იელი, ხალდე), 
ენგურის ხეობის მარცხ. კალთაზეა, იელის 
სამხ. მთა ლაში თხუმზეა. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

პყრრ – ნასხლეტი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ენგუ-
რის ხეობის მარცხ. კალთაზე, ფერდობია 

ჩამონგრეულ-ჩამოგლეჯილი, ალაგ-ალაგ სა-
ძოვრებიცაა. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

პრდში ლლჩა – კლდე (ცალდაში). წანერლას 
მარცხ. კალთის კლდეა, წამოშვერილი 
ადგილია, კლდეა გადმოზნექილი – 
ცალმაგივითაა. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

პკელანრე მურყამ – კოშკი (ჭელირი), ს. 
ჭელირშია, პაკელიანი გერმანეს კუთვნილება. 
ნახევრად დანგრეული. პაკელაპანთ კოშკი. 
აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ,., პენს., 
ეცერის სრს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. X. 

პრლდში შუკ – გზა (არცხელი). ს. არცხელიდან 
გზა სამარხილო მდ. მულხურასკენ, ფუთ 
ბოგლისკენ. ყანები და სათიბები პრდშის 
მიდამოებზე გადის. ნოდარ ნიკოლოზის ძე 
მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

პრლდშიერ (იხ. პრლდშ) – საძოვრები 
(ჟამუში, არცხელი) ს. ჟამუშის დასახლების 
სამხ.-დასავლ. მულხურას მარჯვ. მხარეზე. 
გამოყენებულია წვრილფეხა საქონლისათვის 
(თხა, ცხვარი). ფერდობებია, არის ბუჩქნარე-
ბიც. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამსახ., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

პრლდშ – ყანები (არცხელი) ს. არცხელის 
დასახლების სამხ.-აღმ., მულხურას მარჯვ. 
დამრეცია მდინარისკენ. ნოდარ ნიკოლოზის 
ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

პკნშა ლრლ – საძოვარი (მარცხვარიში) ლჰლა 
ჭალს მარცხ. კალთაზე. გვარია პკელნი 
ლაჰილში. გურამ გ–ძე გირგვლიანი, 35 წ., 
ლატალი, 1973. 
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ჟაბე ბარ – უბანი (ბავარი), ბავარის ერთ-ერთი 
კუთხე. ჩანქსელიანები, ბენდელიანები, 
გაზდელიანები, ლიპარტელიანები, გვიდიანე-
ბი. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კოლმ., კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., 1976. 

ჟაბე ბარი ჭალ (იხ. ჭალ – ბავარი) 
ჟაბე კალშიშ ლიც – ღელე (კალაში), მთა 

ჟმილშიდან მოედინება საწისქვილე წყალი, 
ხმარობენ სარწყავადაც (ტიბლაშარშია). 
„ზემო კალის წყალი“. გიორგის კოსდას ძე 
მურღულიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბე კალშ – უბანი (კალაში) მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, ს. გალდერის ჩრდ.-აღმ. 
დაახლ. 2 კმ. დაშორებით. დასავლ. საზღვრავს 
ჩაბე კალშ (სოფელი). ჟაბე კალშ „ზემო 
კალასი“. გიორგი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 
წ., კოლმეურნე, ეცერის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 
19679 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბე ლაზგა – ორღობე (ფარი – ვ. ნარსავიძე). 
ფართობი 300 მ2. ეკვრის მუხშს (უბანია). 
ადრე აქ სასაფლაო ყოფილა. აქ იპოვეს 
ადამიანის თავის ქალა და ჩონჩხის ნაწილები. 
„ჟაბე ლაზგა“ – „ზემო სამოსახლო“.  

ჟაბე ლაურჯულ – საძოვარი (ლაღამი). დათიკო 
სევერიანეს ძე გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. 
ლაღამი, 1972. VIII. 

ჟაბე ლაღარ – სათიბი (ქურაში) ს. ქურაშის ჩრდ.-
აღმ.-ით, სათიბ ლაღარის აღმ. ილარიონ 
კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟაბე ლაყარალდ – სათიბი (ღეშდერი) ს. ღეშდერის 
ჩრდ., ტყე ჯგრელშის აღმ. ტყის გარე-
მოცვაში. ჩრდ.-დან წიწვნარით, საყავრე ხე „ქა 
ლთიშ ხარ, გუნ ძვირდ გარ ნთხი  ათხე“. 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედა-
გოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟაბე ლუჰა (ვ. ნარსავიძე – იხ. ჟბე ლჰა) 
ჟაბე ლდეა – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ 

ნენსგაშრას ქვემოთ, მეშხე ტიბს აღმ. „ზედა 
სადევე“ (?). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბე ლსქრ – საძოვარი (ლანხვრი) ს. ლანხრის 
ჩრდ.(აღმ.), ჩაბე ლსქრს აკრავს ჩრდ.-აღმ. 
მხრიდან. საზამთრო შეშის მოსამარაგებელი 

ადგილი. არის საძოვარიც და სათიბიც კი. 
„ზედა საშეშე“ (ზექ „შეშა“). აკაკი ანდრიას ძე 
გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჟაბე ლშთხშ – სათიბ-საძოვრები (ქვ. ბავარი) ს. 
ქვედა ბავრაში. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ.,  კოლმ., 
კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., 1976. 

ჟაბე ლშიალ – მინდორი (უსგვირი) მდ. ჭალჲს 
მარცხ. კალთაზე უსგვირში. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

ჟაბე ლცხნირ – ქედი (უსგვირი) ჭალჲს მარჯვ. 
კლათაზე, ხანსრშ ღარრ ხარ ი ლთხარი 
ადგი გარ ლი. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ. ეცერი, 1973. 

ჟაბე ლხვტა – ყანა (ლაკულმახი) (იხ. ლხვტა) 
ჟაბე ლჰა – სოფელი (მსტ. რ.), 12-კომლიანი 

სოფელი, შედის ფარის ს.ს.-ში. მდებარეობს 
ჩაბე ლჰას აღმ., მდ. ენგურსა და სამანქანო 
გზას შორის. დგას 5 კოშკი. ჩამოუდის ს. 
ფარიდან წისქვილის წყლისოდენა წყალი 
ტიბრა. იერმინე რამზის ძე ცალანი, 68 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟაბე მექცა – ყანა (ჭკიდიანარი), სახნავ-სათესი 
ჭკიდანრისა, რომელიც მდებარეობს მდ. 
დოლრას მარჯვ., ს. დოლსა და ჭკიდანრს შუა. 
„ზედა ნაჭერი“ ? ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 
წ.,  მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჟაბე მინდშ – საძოვარი მთა (ლეზგარა), მთა 
მინდშს აკრავს სამხ. მხრით. მკა ამაიზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟაბე მოროლ (იხ. მოროლ) – ყანები (ლევშერი), 
ს. ლევშერშია, მოროულის დასახლების ზემო 
მხარე. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ჟაბე მრშკელ (იხ. მრშკელ) – უბანი (მურშკელი) 
ს. მურშკელის დასახლების ზემო მხარე. 
დაყოფა ჟიბე და ჩუბე მრშკელად ახალია. 
ადრე იყო მრშკელ და ურულდშ. ისლამ 
გოჯის ძე გულბანი, 13 წ., მოსწ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟაბე ნაკრ – ტყე (ზ. ლუჰა) მდ. ნის მარცხ. 
კალთააზე, ტყე ნაკრის აღმ. ვაკე ადგილია. 
იერმინე რამზის ძე ცალანი, 68 წ., პენს., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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ჟაბე ნაჟრ (იხ. ნაჟრ) – ყანები(შყალერი) ს. 
შყალერის დასავლ. ჩუბე ნაჟარის ზემოთ, გზის 
ზემოთ. ნაჟრის ტერიტორიაზე. გრიშა ძუბას 
ძე გირგვლიანი, 47 წ. მოსამსახურე, ს. 
შყალერი, ლატალის ს.ს., 1973. 

ჟაბე ნენგლშ – სათიბი (ქვ. ლუჰა) ს. ჩვ. ლჰას 
აღმ., სახნავ–სათიბ აფსნის სამხ. ენგურისკენ 
(ჩუბა ლეგოჯა ხოსდენი). სილევან იშმაგის 
ძე დადეშქელიანი, 54 წ. მეტყევე, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბე ნოქშე ლაროლ – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის 
აღმ., სათიბ ამჲზილშ შნირის ჩრდ.-აღმ. 
ნოქე (აფრასიძის ?) სათიბი. გულიძე ალექსის 
ძე ჩხეტიანი, 37 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბე რობლდ – სათიბი (ზ. ლუჰა) ს. ზ. ლჰაშია, 
ყანა ლაშპტილის ჩრდ.-აღმ. რობ დგი ლი. 
სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., 
ფარის  ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ: . 
ოქტომბერი. 

ჟაბე სიფ (2) – საძოვარი (მურყმელი), საკრებულო 
(კაერი);  ს. მურყმელის დასავლ., მდ. ენგურის 
მარცხ. ჩუბე სუფის ზემოთ. ნუცა ანტონის 
ასული ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ჟაბე ტიბ – სათიბ-საძოვრები (ლახამი), მდ. 
ლახამის ხეობაშია, მდ. ლახამის იქითა და 
აქეთა მხარეზე, დავაკებაა, მდ.-ის მარჯვენა 
მხარეზე ნასახლარია ვიბლიანების და 
ცინდელიანების. მარცხენაზე ხეტყის 
წარმოებისას კანტორები იყო. ამჟამად არავინ 
ცხოვრობს, ირგვლივ წიწვნარია ყველგან. ნინა 
მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმეურნე, ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბე ტიბ (2) – სათიბები (ჰებუდი) ს. ჰებუდის 
სამხ., სამანქანო გზის ზემოთ, მდ. სოლედრას 
აღმ. მხარე, ღელეა (ხევი), მდ. სოლედრას აღმ. 
კალთა. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., 
კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . 
სექტემბერი. 

ჟაბე ღენი –ტყე, საძოვარი (უღვალი), მდ. ღენის 
მარცხ. კალთა, ტყე უფრო მუხნარი. აქა-იქ 
საძოვრებიცაა. „ზემო ღენი “. ერასტო 
ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ:  ოქტომბერი. 

ჟაბე ცალერ – უბანი (ცალერი), ს. ცალერშია, 
ცხოვრობს ორი ოჯახი, არის ნანგრევები 

სახლებისა (იხ. ჩუბე და ჟიბე ცალერ). მიხეილ 
ზოსიმეს ძე გვარმიანი, 30 წ., კოლმ., ს. 
ცალერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბე წიფრ – საძოვრები (სვიფი) სოფლის ჩრდ.-
აღმ. ჩრდ.-აღმ მხრიდან კლდე კირი ლკშრ 
აკრავს. „ზედა წიფლიანი“. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჟაბე იწლედ – გზა (ხელედი), მთა ლაბურ-
ღუსკენა სამარხილო გზა. შ. მ. ჩანქსელიანი,  
46 წ., 1974. 

ჟაბილდაშ – მთა (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჟაბშარლ (იხ. კეშოლჲ შერლ) 
ჟაბშხანრ – ყანები (ნავყვამი), ს. ნაყამშია, 

დასახლების ზემოთ. ალექსანდრე ბექზას ძე 
გირგვლიანი,80 წ., 1973. 

ჟაბშრ – უბანი (კახურა) ს. კახურაში, ლიპარ-
ტელიანების საგვარეულო, ს. კახურას აღმ. 
მხარე. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ჟაბშრ – უბანი (ლენტეხი), ლენტეხში შემავალი 
ლიპარტელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
თემი. ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 
1974. 

ჟაბშრე დაბრ – ყანები, უბანი (ლახამი), დასახლე-
ბულ უბან ჟიბე ლახამშია, ≈ ცენტრში, დავაკე-
ბული. სახნავ-სათესი, ხილ-ვენახი, ცხოვ-
რობენ ცინდელიანები. ნინა მახათას ასული 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბრ – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელის  სამხ.-
აღმ., ყანა ჯოხანის აღმ. ჟაბრ „აღმოსავ-
ლეთისკენა“ (! ). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 
წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟაბრ – ყანები (ზ. ხელედი) ზედა ხელედში. 
ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ჟამნშა – უბანი (მესტია), მესტიაშია, სგიმიერში 
შემავალი რატიანების საგვარეულოს ერთ-
ერთი შტო. კოშკები (?). ჟამნ (საკ. სახელი?). 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-
ნი, 1972. 

ჟაღ-ლაკნა – ყანა (იენაში) ს. იენაშის სამხ.-აღმ., 
ყანა ჩელდრილში ფაფალთქა ხარხ ლაკვანა. 
ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ჟაღ ლაბმ – ტბა, საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშთხვე-
რი), ენგურის ხეობის მარცხ. კალთაზეა პატარა 
ტბა და ირგვლივ საძოვრები. ვახტანგ 
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გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

ჟავრაშრ (იხ. ჟავრშ – ცალერი) 
ჟაუნდერ (2) – სოფელი (ლნტ. ს.ს.), სათიბი 

(ჰეშკილი – იხ. ჟაუნდრიშ ჟაუნდრ), მდ. 
ლშხურის მარჯვ. მხარეზეა, იყოფა უბნებად:  
1. ლემშხახლდ / /  ბაპიშრ, 2. ლედრინშრ, 
3. სინი, 4. ჯატიშრ, 5. ლეღნ. შამილ 
სპირიდონის ძე ონიანი, 55 წ., პედაგოგი, 1980 
წ. ოქტომბერი. 

ჟაუნდერ (იხ. ჟაუნდრ)  ლ. მ. ფილფანი, 74 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ჟაუნდრ – სათიბი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
ჭალჲს მარცხ. კალთაზე, არყნარი ტყეცაა და 
შერეული საერთოდ. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჟალიდ – ტყე (ლაბსყალდი) წიფრ ზაგრზე, ს.ს. 
ლატალისა და ცხუმარის საზღვარზე. ადრე 
არყნარი ყოფილა, ამჟამად ცოტაა. ჟლიდ 
„პატარა არყის ხე (?)“. ბასილო თავას ძე 
გუგუსიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმრაის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟარე ფელტ (იხ. შიმი ფელტ – კაერი) 
ჟარლირ – საძოვარი ტყე (ჩვაბიანი) ს. ჩვა-

ბიანის პირდაპირ, მდ. მულხურას მარჯვ. 
კალთაზე.  არყნარი ტყე არაა, ადრე ბლომად 
იყო. მუხნარი ჭარბობს. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟარშ – საძოვარი (ცალერი) ჟიბე ცალერის 
ჩრდ.-აღმ., ადრე სათიბი ყოფილა, ვერხვნარია, 
ჟაროლ არაა ამჟამად. ვლადიმერ სეითბეს ძე 
გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟარშ (2) – ყანები (იენაში) ს.  იენაშის დასავლ. 
მხარეში. ჟაერ-ი არაა. გზის ორივე მხარეზე. 
ილიკო გ–ძე ფარჯიანი, 49 წ.,  ლატალი, 1973. 

ჟარ – ყანები (საყდარი) ს. საყდარში, ჟა არაა. 
გიორგი ბენდელიანის ნაახოვარი. მ. ა. 
ბენდელიან.ი, 68 წ., 1978. 

ჟალდ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბე-
რის სამხ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. საზ-
ღვარზეა უშგულ-კალისა, არყნარია. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
დავბერი, მეტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჟარ (2+ – სათიბ-სახნავი (წვირმი) (იხ. შვიმ –
კაერი), ს, წვირმის აღმ. ნაწილი, ზაგრსა და 
ტიბერს შორის ყოფილა არყნარი, ამჟამად 

არცერთი ხე არაა. შალვა სარდიონის ძე 
ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ,. აგვისტო.  

ჟარ (იხ. შიმ – კაერი) 
ჟბე ლრტყლ – კლდე (ცალდაში) ტიბერის 

ხეობის ბოლოში, მყინვარებია. წანერისა და 
ტიბერის მყინვარებს შორის. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წგ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟბეშ – სოფელი (მლხ. ს.ს.), ერთ-ერთი ლამაზი 
დასახლებული უბანი მულახის ს.ს.-ში. ივანე 
ბადის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ., სექტემბერი. 

ჟბრე შუკ – გზა (ხეშკილი), ს. ხეშკილშია, 
სამანქანო გზა. მ. დ. ფილფანი, 87 წ., ლენჯერი, 
1973. 

ჟბრი ლიცილდ – ღელე (ხეშკილი), ს. ხეშკილშია, 
სოფლის სასმელი წყალი. მ. დ. ფილფანი, 87 წ.,  
ლენჯერი, 1973. 

ჟბშხა – ყანა (მესტია – ი. მელიქიშვილი)  
ჟბრ – სათიბები, დასახლ. (ჰეშკილი), ს. ჰეშკი-

ლშია, სადაც ცხოვრობენ იმ ადგილას. ლ. მ. 
ფილფანი, 74 წ., ლენჯერი, 1973. 

ჟმში ბოგ – ხიდი (ჟამუში) ს. ჟამუშის სამხ., ცენ-
ტრალური სამანქანო გზის ხიდი მდ. მულ-
ხურაზე. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟმშ – სოფლი (მლხ. ს.ს.), მულახის ს.ს.-ში შემავ-
ალი სოფელი. მდებარეობს მდ. მულხურას 
მარჯვ. კალთაზე, ღელე რშის მარჯვნივ, ს. 
ლახირს ქვემოთ. იყოფა ორ უბნად – ჟბრი და 
ჩბრი. დგას 5 კოშკი. ცხოვრობენ ნავერიანები 
და ქალდანები. ვლადიმერ გიორგის ძე 
ნავერიანი, 40 წ., მოსამსთხურე, ს. ჟამუში, 
მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟბ{ ი} შრ – უბანი (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშის 
ერთ-ერთი დასახლება გირგვლიანებისა. გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

ჟბე  ტიტა – საძოვარი მთა, სათიბი (ტიტა) ს. 
ტიტას აღმ. ≈ 7 კმ-ზე საზაფხულო საძოვარი 
მთა. დგას 5 კარავი, ირგვლივ ტყე შერეული, 
აქა-იქ მინდვრები. მცენარეებიდან უფრო:  
წიფელა, ფიჭვი (ნენზ), ნაძვი (ღუმირ), არყის 
ხე (ჟრა), გოგლნდ.  ნოდარ თებექის ძე 
ცინდელიანი, 21 წ., მუქანიკი, ტიტა, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 9.IX.1970 წ. 

ჟბე ბაქან – ბაქანი (ყარი) მდ. თეთნაშრას მარცხ., 
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ბაქანია ხეტყის გამოზიდვის. ვაკე ადგილია. 
სამანქანო გზა ადის. მიდამოებში – 
ფერდობებზე ტყეა, უფრო წიწვიანი. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  

ჟბე ბაარლე ჭალ – ყანა (ზ. ბავარი), ჟაბე 
ბავარშია, ლაშხირის მარცხ. სანაპირო. შ. მ. 
ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

ჟბე ბა – საძოვარი მთა (ლხმ. ს.ს.), მდ. ენგურის 
მარცხ. მხარის ქედზეა, მთა მჟელის ჩრდ.-აღმ. 
ჰაპკირის ქედის გაგრძელებააა აღმ.-ით, 
ჩვბე ბაის აღმ. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე გალლდ – საძოვარი (ლახამულა) ს. 
ლახამულას დასავლ., მდ. ენგურის მარჯვ. 
მხარეზე, სათიბ ჩვბე გვალლდ-ის აღმ. 
დამრეცი ადგილია. სამოსახლო ნოდშ-ს 
ქვემოთ. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე დაბ – ყანა (ყაზაყი), ს. ყაზაყის ჩრდ. ნაწილი, 
სამოსახლო ადგილია, დავაკებული, სახნავ-
სათიბი, ხილნარით. ეფროსი უმარის ასული 
ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ჟბე დაბრ  – ყანები (ლახამი), ჟიბე ლახამშია, 
ბოლოსკენ, ვაკე ადგილია, სახნავ–სათესი, 
ხილნარი. ცხოვრობენ მის ქვემოთ ყადურ 
(ჩხეტიანები). სოფლის ზემო ნაწილი. ნინა 
მახათას ასული ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ. ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟბე დაბრ (2) – უბანი (ლახამი), ს. ლახამის 
ბოლო, სახნავ-სათესი და სამოსახლო ადგილი. 
დავაკებაა, ხილნარიცაა და ვენახიც. აქვეა 
სოფლის მაღაზია. ცხოვრობს 6 ოჯახი. „ზედა 
ყანები“. ნინა მახათას ასული ცინდელიანი, 55 
წ., კოლმ. ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟბე დერა – უბანი (დევრა), სოფ. დერას ჩრდ. 
მხარე, ბოლო დასხალება სოფლისა, მდ. 
დერულას მარჯვნივ. ვაკე ადგილია, ოდნავ 
დაფერდებული, აღმოსავლეთით ესაზღვრება 
სამანქანო გზა. ვაშლნარი, მსხლები, ნიგვზ-
ნარი, სათიბ-სახნავ-საძოვრებით. გერასიმე 
ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ., დაცურების 
კდარი მუშა, ს. დევრა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

ჟბე ზაგრ  – საძოვარი (ქვ. იფარი) ს. იფარის 
პირდაპირ, მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე. 
ჲერხვლა და წიფრა შერეული ტყით. იფრიშ 
ტიბისა და ერშ ტიბის შუა. ადრე 
სათიბიც იყო, ამჟამად საძოვრებია. ჟბე ზაგრ 
განშტოებაა მთა როკვარისა. ზეგანზე ამჩნევია 
ძველი (სამარხილო) გზა. ჩანს, ადრე რაღაცას 
ეზიდებოდნენ ს. იფარში, სადაც ამაჟმად 
ძველი მილები და შლაკები მოიპოვება. 
სეითბე უმარის ძე ჭკადუა (სურუძე), 66 წგ., 
მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულას ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 15.11.70 წ.  

ჟბე ზენ   (იხ. ლჯრშ ზენ) 
ჟბე ზენ  – სათიბი (ხევრა) ერას დასახლების 

აღმ., დაფერდებულია – შიშველი (ჩვბე ზენ 
არაა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟბე ზენ  – სახნავ-სათიბი (დევრა), ს. დევრას 
ჩრდ.-დასავლ. ნაწილი, ოდნავ დაფერდებუ-
ლი, მდ. დერულას მარჯვენა მხარეზე. ჟბე 
დერას ზემოთ – სამხ.–დასავლეთით. 
გერასიმე ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ., 
დაცურების კადრი მუშა, ს. დევრა, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ჟბე ზენ  (6) – საძოვარი (ნაკი – ქვ. ვედი), ს. ნაკის 
აღმ. ვაკე ადგილი, აღმ. კალთა დამრეცი. 
საძოვარი ნშიხ  აკრავს. ადრე სახნავი იყო. 
დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ჟბე ზენ  (იხ. ლლქერიშ ჟბე ზენ) 
ჟბე ზენ – ყანა (ხაიში), ბათრშერის ჩრდ.-აღმ. 

ნაწილი, მდ. ენგურის მარჯვენა მხარეზე, ვაკე 
ადგილია. ჩრდ.-დასავლ. დაფერდებული და 
ნიგვზნარი ადგილია, სამხ. – მდ. ენგური. 
ხაიშიდან მდინარის მიმართულებით 4 კმ. 
დავით ფუთარის ძე ცალანი, 92 წ., პენს., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ზენრ – საძოვრები (სგურიში), მდ. 
ჭუბრულას მარჯვ. მხარე, ს. სგურიშის ბოლო 
მოსახლიდან ≈ 600 მ. სიშორეზე. მოვაკებული 
ტყიანი ადგილი, შერეული ტყეა – ბელყეჩ, 
წიფელა, ნაძვნარი... „ზედა ვაკეები“. თამაზ 
დიმიტრსი ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლა-
დამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 10.9.1970 წ. 

ჟბე თეხუ  – ტყე (ზ. ვედი), იყო სათიბ-სახნავ-
საძოვარი, ტყე. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა,  
40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
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ჟბე თეხუშ ნაგარდშ  – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჟბე თეხუშ ნენჩა  – წიწვნარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჟბე თხეროლშ  – საძოვარი (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის აღმ., საძოვარ ნენსგშ თხერო-
ლშის აღმ. ტყის მასივია. სამსონ სვინჩილდის 
ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ. ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე კრმშ – კლდე (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას სათავე, 
კლდე ბიჭოლაღშურის სამხ. საჯიხვეა, 
გაყინულია – ნივალური. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ჟბე ლადბში  – სალოცავი ადგილი (ხევრა). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟბე ლაკრი – საძოვარი მთა (ხაიშ. ს.ს.) მდ. 
კასლედრას მარჯვ. კალთაზე, მთა 
როკვარშია, ალპური. ქვედა კარვების აღმ. 
დგას 4 კარავი. კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუ, 
35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ჟბე ლასთა – სათიბი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა, 1973. 

ჟბე ლატულალ ფაფლდ  – გორაკი (ზ. ვედი) მთა 
ტობარში. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., 
კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. IX. 

ჟბე ლაღეჰრი  – მშრალი ხევი (ზ. მარღი) მდ. 
გაშღარრის შუაში. დამრეცი შიშველი ადგი-
ლი. მთა კირარის ქვედა კალთები. დუცნარია. 
უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეურნე, 
ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
189.9.1970 წ. 

ჟბე ლახმლ – უბანი (ლხმ. ს.ს.), ს. ლახამულას 
აღმ. ნაწილი, დგას 2 კოშკი, თითქმის მთელი, 
2-იც ძირიღაა. აღმ. ესაზღვრება ლადლნშ 
ტიბ. სულ 7 ოჯახი ცხოვრობს. კონსტანტინე 
(კოწი) იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ლახმლთეშ შუკ – გზა (ლხმ. ს.ს.), 
სამრახილო გზა ქვედა ლახამულადან ზედა 
ლახამულამდე. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ლეშიშგილა – საძოვარი (შკედი), ს. შკედშია, 
სამხ.-სკენ, ღელეა პატარა, მის კალთებზე 

შშლი ჩანს, შიშგილ იქ არა ჩანსო. წრნი 
ქანის აღმ. მხარისკენ. შუშანა ოთარის ას. 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970- წ. ნოემბერი. 

ჟბე ლეწფერ – საძოვარი, ტყე (ქვ. ვედი), წიფლის 
ტყე გერდაშერას მარცხ. კართაზე, ჟიბე ვედის 
აღმ. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟბე ლუხ – უბანი (ლუხვი), ს. ლუხის ბოლო 
ნაწილი, ვაკე ადგილი, სამანქანო გზის 
მარცხენა მხარეზე, მდ. ჭუბრულას მარჯვ. 
ცხოვრობს ერთი ოჯახი – კაპიტონ ჭკადუა. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ. 

ჟბე ლუხიშ ლეგნჭი – საძოვარი (ლუხვი) 
ლუხის ბოლოში, ჟბე ლუხის ჩრდ.-
დასავლ. დაფერდებული ადგილი, ბლომად 
იყო ანწლი, ამჟამად ნაკლებად – თხებმა მო-
სპეს. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პე-
ნსიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ. 

ჟბე ლც – წყარო (ქვ. ცალერი) ჩაბე ცალერის 
აღმ., საძოვარ რობრის თავზე. მოედინება 
წყარო პატარა გზა კიჩხლდშისკენაზე. ვლა-
დიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი,  57 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ლჯ – საძოვარი მთა (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟბე მაშრი – საძოვარი (ხევრა), ერას საზა-
ფხულო საძოვარი მთა. ტაფობია დიდი. ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულა ს.ს., 1973. 

ჟბე ნაკ – საძოვარი (ხაიში) მთა როკრსა და 
მჰრიშს შორის. ტყეშია ვაკე ადგილი. ნაძვნარ-
ფიჭვნარი, ბოკვნარ-ნეკერჩხლიანი (თეკრა და 
ფიხრა). კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 
წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ჟბე ნაკ – სოფელი, ნაკრას მარჯვ. მხარე, ცენტ-
რალური დასახლება ნაკის ს.ს.-სი. დგას 8-წლ.  
სკოლა, ს.საბჭო, კოლმ. გამგეობა, მაღაზიები. 
არსენა სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ნაკ (3) – ბაქანი (ქვ. მარღი) მდ. გაშღარრის 
ბოლოში, კარიერის ქვემოთ, მდინარის მარ-
ცხენა მხარეზე. ვაკე ადგილია, იყო მორების 
დასაგროვებელი ადგილი, საიდანაც აგზავ-
ნიდნენ ტრაქტორით. ბესარიონ ვიბლიანის ძე 
ვიბლიანი, 60 წ., მოსამსახურე, ს. ჩუბე მარღი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ.  
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ჟბე ნაკანტორ – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ.,  ლახამულა, 1973. 

ჟბე ნალზიგრ – საძოვრები (ჯუდარი) მდ. 
მანანაურის მარჯვ. კალთაზე. ნასახლარები არ 
ჩანს, მაგრამ ყოფილაო. ი. დ. ლიპარტელიანი, 
73 წ., 1974. 

ჟბე ნეშკა – კლდე (ქვ. ვედი), ნეშკას კლდის აღმ. 
მხარე, პიტალო კლდეა. უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟბე ნშიხ – საძოვარი (ქედანი) მთა ქედნშ 
ლახულდის ჩრდ.-აღმ. მთა კირრისკენ. 
ფერდობი საძოვარია, შიშველი რელიეფით. 
მის თავზე ტყეა. გაშღარრის ქედის ჩრდ.-
აღმ. კალთა. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., 
მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი.  

ჟბე ნშიხ – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1973. 

ჟბე ნშიხ – ტყე მდ. ორმელეთის მარცხენა 
მხარეზე, კლდეებიანი კალთა, არის მხოლოდ 
ჯიჰრა, ნშიხ ემჩნევაო ხეებს. ისლამ ბათერის 
ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ჟბე ნშიხ (4) – ტყე (ტობარი – 2, ხევრა), 
საძოვარი (ქედანი) მდ. ენგურის მარჯვენა 
ციცაბოკალთებიანი კედელი. რცხილნარია, 
მეჩხერი, ალაგ-ალაგ საბალახოა. ლაცხტიშ 
ღრის ჩრდ.-აღმ. ს. ჭერისა და ტუნელებს 
შორის მიდამოები. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 
65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ჟბე ნშხიშ ზაგრ – ტყე, ქედი (დიზი) ს. დსის 
სამხ. ტყის მასივი, წიწვნარი ქედია. შლაკიანი 
ადგილებიცაა, ძვლებიცაა ადამიანის. იესებ 
სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 

ჟბე ნშხიშ ჟბე გორგ – კლდე (ტობარი) მდ. 
ორმელეთის მარცხენა მხარეზე, კლდიანი 
გორაა, პატარ-პატარა ხევებით, კლდის ღარიბი 
მცენარეებით, მეჩხერი ტყით. ჰყოფს წიწვნარსა 
და ფოთლოვან ტყეს. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ჟბე ნშხიშ ღრ – მშრალი ღელე (ტობარი) მდ. 
ორმელეთის მარცხენა მხარეზე, ხრეშიანი 
(ლჩირთე) ღარია მშრალი, შიშველი, სათავე – 
კლდეა. ქვემოდან აკრავს ლეჯჰერ გორგ, 

ადრე ნშიხ უნდა იყოსო. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70. 

ჟბე რობშ ცხეკ – ტყე (ლახამულა) საცხოვრის 
კეცნნის ზემოთ, გზის ზემოთ, ტყე ლეჯჰერას 
აღმ. ტყე უფრო მუხისაა, არის ნაძვნარიც, 
ვერხვნარიც. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 67 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე სარაგ – წყარო (თოთელეში) ს. თოთელეშის 
ჩრდ.-აღმ., სათიბთან მოედინება წყროს 
წყალი. დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი,  1970 წ. 
სექტემბერი. 

ჟბე სგიმ (იხ. ნენსგერიშ ჟბე სგიმ) 
ჟბე სგირიშ – სათიბი (ლხმ.) მდ. ენგურის მარცხ. 

კალთაზე, ქაქულშ ლიცის მარცხ. მინდორია 
ფოთლოვანი ტყით, ალაგ-ალაგ წიწვნარიც. 
ნლგიმალ ლი, დამრეცი რელიეფით. სგირ 
„ვერგარ ირი, პოლ დემეგ ხერი, ეჯის 
ხატულიხ სგირს“ (სგირიჟი როქ ხოგ ქორ! ) 
(სგ:  შ – სგ-ირ – * სი-შველ ?). დუშა შარდენის 
ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი,  1969 წ. ნოემბერი 

ჟბე სგურიშ – უბანი (სგურიში) მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ. მხარეზე, ს. სგურიშის ბოლო 4 მოსა-
ხლე. ჩრდ. ესაზღვრება ტყე და მდ. ლამჰრ, 
დასავლ. ხარმის ქვედა კალთა (მთის ძირი). 
ვაკე ადგილია, ცხოვრობენ:  ცინდელიანი, 
გადრანი, ნარსავიძე, გვარმიანი. არის სახნავ-
სათეს-სათიბები. არის ხილნარიც – ვაშლი, 
მსხალი, ბევრია ტყემალი. მდებარეობს მდ. 
ხარამსა და ლამჰრს შორის, ზღვის დონიდან 
998 მ. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ.  

ჟბე სელტიანიშ ხოშა კოჯრ – კლდე (ტობარი), 
მდ. ენგურის მარცხენა კალთის კლდეები, 
ტუნელების მოპირდაპირე, ოდნავ ზემოთ. 
მაგარი, სალი კლდეებია. მეჩხერტყიანი. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ჟბე ტვიბ (იხ. ჟაბე ტვიბ – ლახამი) 
ჟბე ტიბ (2) – ხევი (ლალხორალი), სათიბ-სა-

ძოვარი (ლახამი – იხ. ჟაბე ტვიბ), ს. ლალ-
ხორალში, ხაიშსა და ლალხორალს შორის. 
რევაზ პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., 
სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 
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ჟბე ტიბროლ (იხ. ტიბროლ – ლახამულა) 
ჟბე ტიბრ – საძოვარი (ლახამულა) საცხოვრის 

ნოდშის ჩრდ.-დასავლ. ადრე სათიბი 
ყოფილა, მოედინება პატარა წყლები. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ–ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ტტრ – კლდე (ქვ. ვედი), მდ. ნჩელის 
მარჯვენა მხარე, კლდეა, ქვემო ნაწილი, ე. ი. 
ნჩელის მარჯვენა მხარეზე ფხვიერი ქანებია 
(ტტშალ ლი). საბალახოცაა, ბუჩქნარიც. 
ქანები მძიმეა, ტყვიიის  მაგვარი. „ზემო 
ტუტიანი“. დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 
წ., მეტყევე, ს. ქვედა ვედი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ჟბე ფოშდელ – საძოვარი (ცალერი) ჟბე ცალერის 
პირდაპი რ, ჩრდ.-დასავლ. თომის მაგვარი 
მცენარე ხარობს (ქუჩი). ფოშდელ „ქუჩი“ 
(ბოჯგ გარ ხაგ, ეჯი დგირჟი ხაჟხა, წერქვას 
ხჯეშ). ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 567 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . 
ნოემბერი. 

ჟბე ქედნლ – საძოვარი (ქედანი) მდ. ქედნშ 
ტიბის გზის გადაკვეთის ზემოთ, მარჯვენა 
და მარცხენა სანაპიროები, საძოვრებია, პატარა 
მინდვრები. ნიგვზებია. ჟვანია ზემას ძე 
ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ქანრ – ხრამი (წირმინდი) მდ. კასლედრას 
მარჯვ. კალთაზე, მეჩხერტყიანი ფერდობი. 
არის ხრამებიანი კლდეები და ლეგგიბ 
(ფიჭვნარი). აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., 
მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 
წ. ნოემბერი. 

ჟბე ღელა – ღელე (შუა ბავარი) მდ. ლაშხირის 
მარცხ. ნესკჲ ბავარში. მოედინება სათიბ 
ნაღჟური ქვნიდან. შ. მ. ბენდელიანი, 35 წ., 
1974. 

ჟბე ღრ – სათიბი (ზ. სგურიში) ს. ჟბე სგურიშშია, 
მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მხარეზე, ფერდობი 
სოფლის დასავლეთით. ღარია შიშველი. 
გვერდითი კალთები შერეული ტყით. ნინო 
ბიმურზას ას. აფრასიძე-გადრანი, 70 წ., 
პენსიონერი, ს. ჟბე სგურიშ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ. 

ჟბე ღრ (2) – საძოვარი ტყე (ქედანი) მთა ქედნშ 
ლახულდის ზემოთ, მოედინება წყალი 
წყაროსი, მეჩხერტიანი – შერეული. ჟვანია 
ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., 

მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ჟბე ყაზყიშ ლმზრლ – სალოცავი (ყაზაყი) ს. 

ყაზაყის ჩრდ.-ით, აკრძალული ადგილია 
სამუშაოდ. არის სალოცავი, გორაზეა, ქვების 
გროვასავითა, ნაეკლესიარი არაა. ჟბე ყაზყიშ 
ფაფალჟი ლი. ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 
74 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 12.10.70 წ. 

ჟბე ყაზყიშ ფაფალ – გორაკი (ყაზაყი), ს. ყაზაყის 
ჩრდ. მხარე, გორაკია პატარა, არის სალოცავად 
გამოყენებული ადგილი. კერძო საკუთრები-
სათვის არაა გამოყენებული, როგორც 
საკულტო ადგილი. ეფროსი უმარის ასული 
ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ჟბე ყაზყ – ყანა (ყაზაყი), ს. ყაზაყის ჩრდ. მხარე, 
დავაკებული ადგილია, ყანები კოლექტივისაა. 
ჩრდ.-აღმ. დამრეცი კლათებია. არის სალოცავი 
ადგილი, ლცხტ ლი. ეფროსი უმარის ასული 
ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ. 

ჟბე შგედ – საძოვარ-სახნავ-სათიბი (ლახამულა) 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, ლახამულას 
პირდაპირ, დგას ძელის სვან სახლი 2 
ადგილას. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბე შგედ (2) – უბანი (ხშ. ს.ს.), მდ. ენგურის  
მარცხენა კალთაზე, ვაკე ადგილია, სახნავ-
საძოვრებით, ხილნარი, ცხოვრობს 6 ოჯახი. 
შკედის აღმ. ნაწილი. შუშანა ოთარის ას. 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟბე ჭალოდ – ვენახი (ლესემა) ს. ლესემაში, 
ხელედურას მარცხ. სანაპიროზე. მ. რ. 
გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 

ჟბე იტხირი – კლდე (ცხუმ. ს.ს.), საჯიხვე 
კლდეებია, ესაზღვრება ლჰილა-ს სამხ.-აღმ. 
შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-
რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ:  ოქტომბერი. 

ჟბე არლდ – ბილიკი (ტობარი), ს. ტობარიდან 
გზა ტუნელებისკენ, კლდის თავზეა, შეჭრილი 
რელიეფით. ლეგგიბ ხარ, მის აღმ. ლმზრ 
ლაცხტია, ლეჩჰერ ხარ. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ჟბე ურშილლ – სათიბ-სახნავები (ხაჩეში) ს. 
ხაჩეშის ერთ-ერთი სახნავ–სათიბები 
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ურაშილის მხარეში (ჩბე-ს არ იტყივან, 
ამბობენ:  ურშილლ-ს მხოლოდ). ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ჟბილშ – საზაფხულო საძოვარი მთა (ეცერი) ს. 
ეცერის ჩრდ.-აღმ. დგას კარვები. შალა ამაის ძე 
გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჟბშხენჩშ ლეგმერა – საბალახო (ქვ. ვედი), ჟიბე 
ვედის აღმ. სერის ფერდობი გერდაშერასკენ. 
უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟბშხ (იხ. ჟბშხა – ი. მელიქიშვილი) – ყანები, ს. 
ლაღამის შუა ადგილასაა, უფრო 
აღმოსავლეთით, სოფლის დასახლებაში. გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VIII. 

ჟბშრ – საცხოვრებელი უბანი (ვედი), ჟიბე ვედის 
დასახლების აღმ. მხარე (უმარ, არდევან და 
სხვა მეზობლები). უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 
56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟბშრ – უბანი (ზ. ვედი, ხევრა;  იხ. ლეზგარა – 
არცხელი). გერმან შარდენის ძე ჭკადუა, 45 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 

ჟბშრ (იხ. ლეზგარა – არცხელი) 
ჟბშრე დაბ – ყანები (ზ. ვედი). გერმან შარდენის 

ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. 

ჟბშრე ლაროლ – სათიბ-სახნავი (ზ. ვედი), ჟიბე 
ვდეის დასავლ. მხარე. ეკუთვნის ჟბშრს (აღმ. 
მცხოვრებთ). სათიბებიცაა და ყანებიც. უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟბშრე ლაქან – საკანაფე (ზ. ვედი). არჩილ კოსტას 
ძე ჭკადუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ჟბშრე ლაქრთი – მოლი (ზ. ვედი). მიხეილ 
ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟბშრე ნაკრა – ნაკარვები (ზ. ვედი) მთა 
გვანდრაში შარდენ ჭკადუას ნაკარვები. 
მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟბშრე ნაკრა – ნაკარვები (ზ. ვედი) მთა 
ჯიქრშია. მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟბშრე ნლზიგ – ყანა (ზ. ვედი) ჟიბე ვედის 
დასავლ. მხარეში, სადაც უწინ. ცხოვრობდა 

მერაბ ჭკადუა (ჟბშრხენ). უმარ როზანპის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ., 
ოქტომბერი. 

ჟმილშ (2) – სათიბი (ჭელირი, ბარში), ს. ეცერშია, 
მდ. დაშრსა და კედრლას შუა, სათიბ 
მხლდერს აკრავს. გადმოცემით:  „ჟმობ 
ლმრ ეჩქას ეჩეჩუ, ობშ ოდაგრ“. 
ავადმყოფობა (ჭირი) ყოფილა, როდის, არ 
იცის. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წგ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟჰერ – ხევი (უშხვანარი) ზეგან ჰარეტის სამხ.-
დასავლ., ეჭნახრის მარჯვნივ, ღელეა,  
იცის ზვავი. ჟჰ „ზვავი“. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმეურნე, ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჟ – არყნარი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., 
საძოვარ ფოშდელის დასავლეთით, შიგადაშიგ 
საძოვრებია. ჟ „არყის ხე“ (შდრ. ლე-ჟერ). 
ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, ფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟ (2) – სათიბები (ეც. ს.ს.), ს. ეცერისა და ს. 
ბეჩოს გამყოფ ქედზეა, ტყე ლასნყილის სამხ.-
აღმ. არყნარია და ჭაობიანი, მოედინება 
წყლები. უნწრ -ღაზლ ლიხ, მჭიბა დგი 
უნწოლ ლგხ – „ჭაობიანი, ჭანჭრობიანი“. 
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟრილრ – ტყე (ლანხვრი) ს. ლანხრის ჩრდ. 
(აღმ.), ჯოღშიშ შუკ-ზეა გზისა და არყნარი 
ტყის სახელწოდება, ჯოღშს ჩრდ. აკაკი 
ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჟრ ჭალ – საძოვარი (ნაკ. ს.ს.), ნაკრას მარჯვ. 
კალთის არყნარი საძოვარი მთა, კარვებიცაა, 
მთა თნრიდან ჩილრის ტყემდე. ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მეტსიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟბრი – უბანი (ჟამუში) ს. ჟამუშის აღმ. 
დასახლებული უბანი. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 71 წ., პენს, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟეღი ლიცილდ – წყარო (ლეხთაგი) ლექრთლი 
ნაკ-ს ზემოთ, პატარა წყალი და ჭაობია. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

ჟეღ-ლაჭკრა – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
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სამხ.-აღმ., სათიბია, ბორცვნარევი. ძაღლი 
მოედო ხერხს მუშაობის დროს და 
მომკვდარაო. დოდო სალარეფის ას. ხვისტანი, 
23 წ., მოსამსახ., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ჟეღრე-ლაკანრ – კლდე (ლადრერი) სოფლის 
დასავლეთით, ენგურის სანაპირო, პატარა 
საძოვარ ნფურას ქვემოთ. ძაღლებს ყრიან 
სიკვდილის შემდეგო. „ძაღლების საგდები“. 
გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. აგვისტო. 

ჟეღრე ლტრელალ – სათიბები (ზ. ბავარი) ზედა 
ბავარის მთა მაცხვარიშში. შ. ი. ბენდელიანი, 
40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

ჟეშტიშ ნგემ – საბალახო (ქვ. ვედი) ს. ნაკის აღმ., 
საძოვარ ნშიხშია. ადრე ამინდის ბიუროს 
დანადგარები ყოფილა, ამჟამად არაა და 
სახელი „ჟესტის“ ვედროების მიხედვით 
დარქმევია. დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 
წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15. 11.70 წ. 

ჟვანი – სათიბი (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჟვნიშრ (იხ. ჟვნიშ) 
ჟიბ ღლი – სახნავ–სათესი (გვალდერი) ს. 

გალდერის სამხ.-დასავლ სახნავ-სათესი 
ყანებია. „ზემო მხარე, ზემო ყანები“. ჩხეტიან 
დავითის ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბარლ (იხ. ჟიბრ) 
ჟიბე აგრჲ – ყანები (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშშია, 

სამხ.-აღმ., ვაკე ადგილია. გ. გ. გირგვლიანი, 64 
წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე აკაანრ – ყანები (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მარცხ. მხარეზე. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 
37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ჟიბე ბაბილ – უბანი (ბაბილი), ს. ბაბილში 
შემავალი დასახლებული პუნქტი, მდ. ცხენის-
წყლის მარჯვ. კალთაზე მდებარე. ცხოვრობენ:  
აფაქიძე, გასვიანი, ლიპარტელიანი, ქურასბე-
დიანი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჟიბე ბარჯშ – უბანი (ბარჯაში), მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარე, სამანქანო გზის ზემოთ, 
დაახლ. 1,800 მ. ვაკე ადგილია, საცხოვრებელი 
2 ოჯახით. სათიბ-საძოვარ-სახნავებით. პაშა 
გაიოზის ასული ჭკადუა, 38 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ბა – სათიბები (მამი) ს. მამის ჩრდ.-აღმ., 
ბაიდან გადასასვლელი გზა გადის 
ლატფარისაკენ. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ჟიბე ბეყენდშ – საძოვრები (კახურა) ს. კახურას 
დასავლ., ბუჩქნარია. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ., მოსამსახ., 1974. 

ჟიბე ბეჩლი – მთა, სადგომი (სვიფი-ღვებალდი)  
მთა ფოგრს ქვემოთ, დასავლეთით, დგას 2 
კარავი, ქვიანია. ჟიბე (ზემო) ბეჩლი (? – ბჩ 
„ქვა“). ვარლამ ილოს ძე გერლიანი, 34 წ., 
კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ბულონ (იხ. ჟინი ბულონი) 
ჟიბე ბურღდერ – საძოვარი მთა (ქვ. ვედი), 

სვანების საზაფხულო საძოვარი მთა, დაახლ. 1 
კმ ქვემოთ ჩუბე ბურღვდერია. ოთიფურეშ 
დუდის ჩრდ. ძირისკენ. ჟიბე ჩუბესაგან 
გამოყოფილია წიფლნარი ტყით. ბირღ არაა, 
ზემო კალთაზე ჟრა ხაგ. ბირღვი ჩანს 
ქვემოში. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ბბშ – საძოვარი (სიდიანარი), ს. სიდია-
ნარშია, ჩრდ. ტიბის ხეობაში, ჩუბე ბბშის 
ზემოთ, ბბშის ზემო ნაწილი. ვალო ა–ძე 
სიდიანი, 37 წლ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე ბდრილ – ყანები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
დასახლების აღმ., სამანქანო გზის ზემო 
ყანები. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 
წ., მოსამსახ., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე გაბ ქანარ – ფერდობები (დურაში) მთაში, 
ჩოლშურას ჩრდილოეთით. კ. ბენდელიანი, 
1978. 

ჟიბე გაყულდაშ – საძოვრები (მელე), ს. მელეშია, 
მოედინება წყაროები.  

ჟიბე გაყ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ. 
უბანშ; ი, წყარო გაყ-თან. ჟორა მუსას ძე 
კახიანი, 31 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე გოლბნი – საძოვარი (დოლასვიფი) ს. 
ბეჩოდან მიმავალი (მესტიისკენ) გზის ზემოთ, 
საძოვარ ჭიბრს მარჯვნივ. გრამიტონ ბესა-
რიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე გორა – საძოვარი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 
ნესკჲ გორას ზემოთ. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 
წ., 1974. 

ჟიბე გულ – ნასოფლარი, ს. ბეჩოს ბოლო სოფელი, 
ყოფილა ერთი მოსახლე ქვის საცხოვრებელი 
სახლით. დგას ეკლესია – გულ გებრიელ / /  
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გბრიელ – წმინდა გაბრიელის სახელობის. 
აღმოსავლეთით საზაფხულო კარვებია. 
მარცხენა მხრიდან ჩამოუდის მდ. მეშხე ლიც 
(შავი წყალი) / /  ლაკარშ ლიც. მარჯვენა 
მხრით ჩამოუდის გულ ჭალ / /  თეთნე ლიც. 
რელიეფის მიხევდით:  სახნავ-სათესებია ფერ-
დობი, დაქანებული ჩრდ.-ით ფიჭვნარიცაა. 
ჩრდ. ალპ. ზონა  და შემდეგ მთა უშბა. ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ (ს. გულში ნაცხოვრები), მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე გულიდ – უბანი (გულიდა), ს. გულიდას 
ზემო მხარე. ცხოვრობენ ქურასბედიანები და 
ლიპარტელიანები. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 
1974. 

ჟიბე გუმბიშ – საძოვარი, ტყე (ლახამულა) 
საცხოვრის კეცნნის ჩრდ.-ით. საძოვარ 
გუმბიშის ზემოთ. ნაძვნარ-წიფლნარი. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე გუნ ნაკრ – საძოვარი (სპარდიში) მესტია 
ჭალს მარცხ., აეროპორტის ჩრდ., ვაკე 
ადგილებია. გუნ ნაკრის ზემო მხარე. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში. 

ჟიბე გუჯრ – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, ჩუბე გუჯრის ზემოთ. 
შერეული ტყეა, წაბლი არაა. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ჟიბე გალდერ – საძოვარი (გვალდერი) სოფლის 
დასავლეთით, ჩუბე გალდერს ზემოთ, 
გამოყენებულია საძოვრად . „ზემო გალდერ“. 
ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., 
პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე გალლ – სათიბი (ლასკადურა), ლასკადუ-
რას ხეობაშია, გოლდშის მთაში. გვალლის 
ზემო მხარე. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ჟიბე განდრა – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) მდ. 
გვანდრაში წყარის მარჯვ. მხარეზე, ალპური 
მდელოებით, დაფერდებული საძოვარი 
კალთებით. მოვაკოა, აღწევს გვანდრაში 
სიკ-მდე. დგას ერთი კარავი დასასრულში. 
შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ.გ, მწყემსი, 
წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ჟიბე დაბ – საბალახო (წირმინდი) მდ. კასლედრას 
მარჯვ. კალთაზე, საბალახო ნშიხვზეა, დაფე-

რდებული, ირგვლივ მუხნარით, ლანცლა-
ლშ კოჯრს ზემოთ. აქსენტი ბაკას ძე ჭკაუდა, 
58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე დაბ – ყანა (ლალხორალი). რევაზ პლატონის 
ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე დაბ – ყანა (ციცხვარი), ს. ციცხარშია, მდ. 
ენგურრის მარცხენა მხარეზე, სამანქანო გზის 
ქვემოთ. არის ხილნარიც. ვალო გაიოზის ძე 
ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე დაბ – ყანა ს. ლევდარეშის ჩრდ. მხარეში. გ. 
გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ჟიბე დაბ (5) – საძოვარი (ბავარი) მთა დეკრაშში, 
ბავარისაა. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., 1974. 

ჟიბე დაბარ – ყანები (ლემზაგორი) ს. 
ლემზაგორაში. 

ჟიბე დაბრ – გვიმრნალი (ლეწფერი), ს. ლე-
წფერშია, დასავლ., ეზაშერის ზემოთ, 
ფერდობია, ოდნავ მოვაკო. ადრე სახნავი ყიო, 
ამჟამად გვიმრნალია. იანსონ სოზარის ძე 
სუბელიანი, 60 წ., ტყის მცველი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 17.9.1970 წ.  

ჟიბე დაბრ – სათიბები (ლატალის ს.ს.), ნასახლარ 
სგობულდშია, დასახლების ზემოთ. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 

ჟიბე დაბრ – სათიბები, საძოვარი (წირმინდი), მდ. 
ხაიშურას მარჯვ. კალთა, დასახლება 
ლებრცხილაში, დიმიტრი ჭკადუას სახლის 
აღმ. (ზემოთ). დავაკებულია. ადრე სხანავი 
ყოფილა, ამჟამად საძოვარ-სათიბებია. აქსენტი 
ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე დაბრ – ყანები (იენაში) ს. იენაშის 
ცენტრალურ ნაწილში, გზის ზემოთ. ილიკო 
გ–ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973.  

ჟიბე დაბრ – ყანები (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამანქანო 
გზის ზემოთ. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წგ, 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე დაბრ – ყანები (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 
დასახლების ზემო ყანები. ვალო ა-ძე სიდიანი, 
37 წ., ლატლაი, 1973. 

ჟიბე დაბრ (8) – ყანები (ლელბაგი), ს. ლელბაგშია, 
დასახლების ზედა ნაწილი. ჟორა დ–ძე 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
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ჟიბე დაბრ (იხ. ჟიბღლი) 
ჟიბე დაბლდრ – საძოვრები (ლახამულა) 

საცხოვრის კეცნნის ზემოთ, ტიბილის 
დასავლ. შერეული ტყით. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 69 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ჟიბე დამბალ ბა – საძოვარი (დურაში). კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე დეცილ – სათიბი (მამი) ს. მამის ჩრდ.-აღმ., 
ნასახლარია. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ჟიბე დეცილ (2) – საძოვარი (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
ჩრდ.-აღმ., ტიბრას მარცხ. კალთაზე. ჩუბე 
დეცილის ზემოთ. თეთრი კენჭები არის 
(ჩერხლ „მთის ბროლი“). მანი  ლევანის 
ასული პირველი, 50 წ., დიასახალისი, იფარის  
ს.ს., მეტსიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჟიბე დერა – საძოვარი, ტყე (ყარი) ს. ყარის 
დასვლ., მდ. დერასა და მდ. თეთნაშერას 
შორის მდებარე წიწვნარი ტყე. არის ტყის 
გამოზიდვა, ადის მანქანის გზა. გადმოცემით:  
გიკუ და დუდა ვიბლიანს უნახავთ ეკლესია 
დევრას ტყეში, მაგრამ მეორედ ვერ უნახავთ. 
ტყე ხშირია. ხშირად უპოვიათ მძივებიც. 
ფართობით თვალუწვდენელი ტყის მასივია, 
მოვაკო, განი დაახლ. 4 კმ., სიგრძე – 5 კმ. ტყე 
მეტწილად წიწვნარია. აქვს ქვედა და ზედა 
ბაქანი. ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., 
ტყისმცველი, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 11.9.1970 წ.  

ჟიბე დიდ – სათიბ-სათძოვარი მთა (რცხმელური) 
ლაშხირის მარჯვ., მთა დიდ-ის ზემო ნაწილი, 
სათიბ–საძოვარია. ვ. ა. ლიპარტელიანი, 1976. 

ჟიბე დრჩ – საძოვარი მთა (ტობარი) მდ. 
ორმელეთის მარცხენა მხარეზე, კარგი ვაკე 
ადგილია, ზემო მხარე ალპურია, ქვემოთ 
წიწვნარი უფრო მეტად. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, 
მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ. 

ჟიბე დშდრშ – ტყე, საძოვარი (ლახუშდი), ს. 
ლახუშდშია, სამხ.-დასავლ. ადრე ითესებოდა, 
მიჩვეული იყო დათვი ყანასო. გიორგი 
ანდრაის ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1972. IX. 

ჟიბე დშ – საძოვარი (უშგულ. ს.ს.) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ., შხარასკენა ხეობაში, მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთზაე, ჩუბე დშის ზემოთ (შდრ. 
დრშ). პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ჟიბე ვედიშ ჩუბე ლეწფერ (იხ. ჩუქალეჟშ ლეწფერ) 
ჟიბე ვერილ – ყანები (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.–

დასავლ. დასახლების ქვემოთ, გზის ზედა 
ნაწილი. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ჟიბე ზაგრ – ქედი (ლაშხრაში) ნასახლარ 
ლშხრშის ჩრდ.-აღმ., სათიბ ციგრნის 
ზემოთ. გადის სამარხილო გზა ს. ცალერიდან 
მთა თეკერში თივის საზიდად. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ზენ – საცხოვრებელი (ხაიში) მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, ხაიშიდან 700 მ. სიშორეზე, 
საცხ. ხერგიანშერშია, ზემოთ. რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ზენ – საძოვარი (ციცხვარი), ს. ციცხვარშია, 
დასახლებასა და სამანქანო გზას შორის, 
დავაკებულივითაა. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 
36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ჟიბე ზენ – საძოვრები (ხევრა) ერას სამხ.-აღმ. 
ვაკობებია ტყეში, ჩუბე ზენის ზემოთ. ვ. მ. 
ჭკადუა, 36 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟიბე ზენ (4) – საძოვარი (ლეწფერი), ს. ლეწფერშია, 
ამჟამად აეროდრომიცაა (შვეულმფრენის). ვაკე 
ადგილი. ადრე სახნავიც იყო. აქა-იქ სათიბე-
ბიც არის. იანსონ სოზარის ძე სუბელიანი,  
60 წ., ტყისმცველი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 17.9.1970 წ. 

ჟიბე ზენრ – სათიბ-საძოვრები (ლაკულმახი) ს. 
ლაკლმხის სამხ.-აღმ., მდ. ლაკლმხის 
მარცხენა კედელი. ვაკე ადგილებია, რომელიც 
იყოფა ნაწილებად – ჟაბე და ჩაბე ზენრ. 
ვასიკო მეზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. 
ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ზიად – სათიბ-საძოვარი (შკედი) ს. შკედის 
მთაში. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ.,1976. 

ჟიბე ზუგ – ბორცვი (ხერხვაში), ს. ხერხვაშშია 
(ჩრდ.), ტყე თიმთლშის აღმ. ამობურცული 
ადგილია, ზოგან ღუმლადრ ი ხაგხ ი ჰადრა. 
ბორცვი სახლის ოდენაა. უწოდებენ – „ზუგ-
ვრ“-საც. დავით დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 
წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე თაფშირ (იხ. ჟიბე თაფშ) – სათიბები 
(ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ.-დასავლ., 
იფარისკენა სამანქანო გზაზე. ვაკე ადგილია, 
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ჩუბე თაფშის ზემოთ, შეჯიბრები ქვემოში – 
ჩუებ თაფშ-ში იყო. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე თაფშ – საძოვარი (მლხ.), უღვირის ქედზეა, 
სამანქანო გზის მარცხ. ჩუბე თაფშ–ის ზემოთ. 
თაფშირის ზემო მხარე. ნიკოლოზ კონსტან-
ტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10971 წ., სექტემბერი. 

ჟიბე თეკრშ – საძოვარი მთა (ხევრა) თეკრშის 
ზემო ნაწილი, შიშველი ალპური ზონის. 
თეკრა არა ჩანს. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 
ს.ს., 1973. 

ჟიბე თეკრშიშ ლეკჯერ – ხრამი (ხევრა), ჟიბე 
თეკრაშია ხრამები. ვ. მ . ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა ს.ს., 1973. 

ჟიბე თეკრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., 
სათიბ თეკრის ზემოთ, შერეული ტყითა და 
თეკრა ნარევიც. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე თერგნშ – საძოვარი (ჰებუდი) მთა დეცილსა 
და ლკრი ზაგრს შორის, ლკრი ზაგრის 
გაგრძელებაა ჩრდ.-ით. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 3:  წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე თოდნი – ყანა (ხოსრარი) ს. ჟ. ხოსრრის აღმ., 
ჩუბე თოდანის ზემოთ. სვიმონ აზნაგეფის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ=ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბე თეთნშ (იხ. ჟიბე თვეთნშ) – სათიბი (მე-

სტია) მესტია ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აერო-

პორტის ჩრდ.-აღმ. გალდ ტიბის მარცხ. ა. 
ა. რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ჟიბე თეთნშ – სათიბი (მესტია) აეროპორტსი 
აღმ., ეკუთვნის ხერგიანებს, ჩართოლანებს, 
რატიანებს, ჯაფარიძეებს. ბაღულდ „ფუღურო“ 
? თედორე ტარასის ძე ნაკანი , 64 წ., მესტია, 
1972 წ. 

ჟიბე თეთნში ცხეკრ – ტყე (მესტია) 
აეროპორტის აღმ., ხერგიანებისაა. ბაღულდ 
„ფუღურო“ ? თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტია, 1972 წ. 

ჟიბე იზრმშ – საძოვარი (ლახუშდი) მთა 
ანდრიანშია, ლექ ლახის თავზე, დიდი 
ვაკე ადგილი, ალპურ ზონაშია. გიორგი 
ანდრაის ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972. IX. 

ჟიბე იმინდრ – სათიბები (ქვ. ჭველიერი), 
იმინდარის ზემო მხარე. მ. ე. ლიპარტელიანი,  
80 წ., 1974. 

ჟიბე იფხ – უბანი (იფხი), ს. იფხის დასახლების 
უბანი, ცხოვრობენ გვიჩიანები. ე. ი. ნანსყანი, 
61 წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე იფხლშ – სათიბი (ხერხვაში), ს. ხერხვაშშია, 
სათიბ ჩუბე იფხლშს აკრავს ჩრდ.-აღმ., შუაში 
ტყეა – ჯიჰრა -ცხვიმრა. დავით დუდურუყის 
ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ჟიბე იფრ – სახნავ-საძოვრებ-სათიბები (ქვ. 
იფარი), ჩუბე იფრის დასავლ. პირდაპირ ვაკე 
ადგილია, ირგვლივ ვერხვნარ-წიფლნარი , 
შუაში სახნავია და ირგვლივ სახნავებისა 
სათიბებია. ჩუბე იფრიდან დაახლ. 600 მ. 
სეითბე უმარის ძე ჭკადუა (სურუძე), 66 წ., 
მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულა ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 15.11.70 წ.  

ჟიბე იღი – საძოვარი (ლეზგარა-ტიბერი) კლდე 
ლამარკა-ს ჩრდ., ს. ტიბერის მიმართულე-
ბით, მაყვლნარი მინდორია. გიორგი სათგერის 
ძე ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე იცხნდერ –სათიბები (კაერი) ს. კაერის 
დასახლების სამხ. მსხლები ამჟამად იშვია-
თადაა.  
დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ჟიბე იწ – სათიბ–საძოვარი  
ჟიბე კალდრ – საძოვარი (ლეხთაგი), ლეხთაგის 

ჩრდგ. პატარა ვაკე ადგილია. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ჟიბე კალრ – საძოვარი (ბაიარი) ს. ბაიარის 
ზემოთ, საძოვარ კალვარის ზემოთ, ნახნავი 
არა ჩანს. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ჟიბე კარვრ (იხ. დევრაშრე კარვრ) 
ჟიბე კარვრ (იხ. ყრიშრე კარვრ) 
ჟიბე კარრ (3) – სახნავ–სათიბები (წირმინდი) 

ეჩხე წირმინდის ჩრდ.-აღმ., მდ. კასლედრას 
მარცხ. კალთაზე. დაფერდებული. კარვები 
დგას. იპოვება ქვის ქვიჯა და ხანჯრისმაგვარი 
კაჟის ისრის წვერები. ზემოთ სათიბები და ტყე. 
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე კატარშ (იხ. კატარშ) – საძოვარი (ბაბილი), 
მთა ნალიშშია, ტყეში. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 
წ., 1934. 
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ჟიბე კახრ – უბანი (კახურა), ს. კახრის ზემო 
დასახლებული უბანი. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 
37 წ., 1974. 

ჟიბე კეჰ – კლდე (ცალდაში) მდ. წანრლას მარცხ. 
კალთის კლდე, ჩუბე კეჰ-ს ზემოთ, კლდე 
ლკცირისკენ. კეჰ „მწვერვალის კალთა 
მომაღლებული“ (შდრ. ჰნგრი კეჰ). პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე კილოთ – საძოვარი ტყე, კლდე (ჰებუდი) 
სამანქანო გზასა და საცალფეხო ბილიკს 
შორის, საძოვარ ქანშ ნაკ-ის სამხ.-აღმ. 
საძოვარიცაა, წიწვნარი ტყეც და კლდეც. 
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე კოჩუბ (იხ. კოჩუბ) 
ჟიბე კუპატა (იხ. ვოთანშა კუპატა) 
ჟიბე კუპატა (იხ. კუპატა) – სათიბი (ხოფური) ს. 

ხოფურში, კუპატას ზემო ნაწილი. ქ. ს. 
ლიპარტელიანი, 44 წ., 1976.  

ჟიბე კუცრი (იხ. კუცრი) – საძოვარი (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის ჩრდ.-დასავლ. ტყიანია, სამანქანო 
გზის ზემოთ უღვირისკენ. ჩუბე კუცრის 
ზემოთ. კატო მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., 
მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ჟიბე კშილდ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
ჩრდ.-აღმ., ჰადიშრას მარჯვ. კალთაზე, ზემო 
მხარე სათიბ კშ–ისა. იასონ მურზას ძე 
კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჟიბე კშილდ (იხ. ჟიბე კშ) 
ჟიბე კამბშინი – საძოვარი (მესტია), ლექ ლა-

ხ-შია, ჩუბე კამბშინის ზემოთ.     1972. VIII. 
ჟიბე კედ – ნაკადული (ბავარი), ჯუდარის 

დასახლებაშია, სარაგის ზემოთ. ე. ჟ. ლ 
იპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

ჟიბე კთხ – კლდე (ლეხთაგი) ლეხთაგის ჩრდ., 
კლდიანი ადგილია, ლეხთაგ ტიბშია. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

ჟიბე ლაბრ (იხ. ლაბერ) – სათიბი (მახაში), ს. მახაშშია, 
ლაბერის ზედა ნაწილი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ჟიბე ლაბრღ (იხ. ლაბირღვ) – სათიბები (ჟაბეში) 
ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., სათიბ ლაბირღვის 
ზემოთ. ბუერა იცის. ივანე ბედის ძე კახიანი, 
83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 

წ. სექტემბერი. 
ჟიბე ლაბკ (იხ. ლაბკ) – საძოვარი (ბაგვდანარი) ს. 

ბაგვდანარის თავზე, გელშ ქორულდს ქვე-
მოთ. დამრეცი რელიეფით. ივანე ვამანას ძვე 
კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ლაბრშ (იხ.  ლაბრშ) – ტყე (ლახუშდი) ს. 
ლახუშვდის აღმ., მდნ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. შერეული ტყით. ლბრშ – მეგემ 
ხაგ – „ტოტებიანი, განტოტვილი“ (ხოშა მეგმრ 
ხაგხ). რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., 
დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 

ჟიბე ლაგნრ (იხ. ლაგვნრ) – საძოვარი 
(ლეზგარა-ტიბერი) ლაგნრს სამხ.-აღმ., 
კირიშ სოტარზეა. ზედა ლაგნრ. ლოლა 
მკას ას . ქალდანი, 24 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ლადსკრლ (იხ.  ლადსკრლ  – ას. კორძაია) 
– საძოვარი (წვირმი). ამ საძოვრის შუა 
ადგილას არის ჭაობი. თვით ჭაობის ფართობი 
არ აღემატება 2 ჰექტარს. სიტყვასიტყვით 
„ზემო სართვილო“.  

ჟიბე ლაზგაშერ – უბანი  (გულიდა) ს. გულიდაში. 
ქურასბედიანები ცხოვრობენ.. მ. ბ. 
ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ჟიბე ლაზრა – სათიბი (მახაში) ს. მახაშში, ბაკე 
ზაგართან. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ჟიბე ლათხიარ – სათიბები (ჟახუნდერი). ნ. დ. 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ჟიბე ლაკა (იხ. ლაკა) – სათიბი (ლახუშდი) ს. 
ლახუშდის სამხ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. 
მხარეზე. სათიბ ლაკაშია, ჩუბე ლაკა-ს ზემო 
ნაწილი. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 
წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

ჟიბე ლაკრი – ტყე (ტობარი) მდ. ორმელეთის 
მარცხენა მხარეზე, ვაკე ადგილი, ტყიანი, 
საზამთროდ დადგმული კარავი მონადირე-
თათვის. ამჟამად კარავი არაა, ტყის წარმოებამ 
მოშალა. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ.  

ჟიბე ლაკჲ – სათიბი (ბაბილი) სათიბი მთა ნალი-
შსა და გჲჲ დაბანარს შორის. ფიქალნარევი. კა 
„ფიქალი“. ნ. . ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჟიბე ლალაგენი – საძოვარი (ბულეში), ს. ბულეშის 
მთა, კარვები ამჟამად არაა (იყო კი! ). ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ჟიბე ლალგენ (იხ. ლალგნრ) – საძოვარი მთა 
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(ქურაში) ს. ეცერის ჩრდ.-აღმ., მთა ლალგნრს 
ზემოთ. არის ნაკარვები. ილარიონ კოსდას ძე 
ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბე ლალდესგალრ (იხ. ლალდესგალრ) სა-
ძოვარი (ლეზგარა-ტიბერი) ლალდესგალრს 
ესაზღვრება სახმ. მხრიდან. „ზედა ფეცსჩას-
აცმელ{ ებ} ი“. ლოლა მკას ას. ქალდანი, 24 წ., 
კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ლალქანი (იხ. ლალქანი) – ტყე (გულიდა), 
წიწვნარი ტყეა, იყოფა ჟიბე და ჩუბედ. ითე-
სებოდა კანაფი, კარტოფილი. თ. ბ. ქურას-
ბედიანი, 30 წ., 1974. 

ჟიბე ლალბ (იხ. ლალბ) – საძოვარი (საყდარი) ს. 
საყდარში, ლალბში. მ. ა. ბენდელიანი,  
68 წ., 1978. 

ჟიბე ლამანაშურ (იხ. ლამანაშურ) – საძოვარი 
(ყარიში), ს. ყარიშშია, უწინ მანშ ითესებოდა.  
დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ჟიბე ლარა – სათიბი (ნაშთქოლი), ს. ნშთქოლის 
ჩრდ. მხარე%, დაახლ. 2ჰა სათიბით, ვაკე 
რელიეფით. ქიშვარდი იოსების ძე წერედიანი, 
4, წ., კოლმეურნე, ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ლარა (2) – სათიბი (ზ. ვედი), ამჟამად 
გატყევებულია (1986). არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

 ჟიბე ლარე – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-
აღმ., მდ. სოლედრას მარჯვ. კალთაზე, 
სათიბებს – ღაზალსა და ლამმერის ზემოთ. 
გიორგი ბესარიონის ძე  სუბელიანი, 36 წ., 
პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ლარე – საძოვარი (ხაჩეში), ჩ-ჭალშია, მდ. 
ლაშხირის მარცხ. მხარეზე. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 
25 წ., 1974. 

ჟიბე ლაროლ – სათიბები (ცალერი), ს. ცალერშია, 
სათიბ გიცრი ფშის თავზე, ჩრდ.-დასავლ.-ით. 
ვიწრო ველია, შიგადაშიგ ბუჩქნარი. 
ფუსდმჰშ ეკლესიის სამხ.-ამღ.-ით. გრიგოლ 
ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ლარლ – სათიბ–საძოვარი (ჩუკული) 
ჩუკულში, ლარლის ზემო ნაწილი. 

ჟიბე ლარლ (2) – სათიბ-საძოვარი (შკედი) ს. 
შკედში. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ჟიბე ლასგრლიდ (იხ. ლასგვრლიდ) – სათიბი 
(იფხი), მთა ჰარეტშია, სათიბ ლასგრლიდ-
ში, ზემო ნაწილი. შესასვენებელი ადგილია. გ. 
ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატლაი, 1973. 

ჟიბე ლასტოლშ – სათიბი (კიჩხულდაში) ს. კიჩხ-

ლდშის სამხ.-დასავლ. მოფერდო რელიეფით, 
ტყით გარემოცული, ტიბიშის სამხრეთით. 
ბგრა თუ ჩანს (?). სამსონ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ლატაფლ (იხ. ლატაფლ) – ყანა (მახაში), 
მახაშშია, ლატაფლის ზემო ნაწილი. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ჟიბე ლატფრ (იხ. ლატფრ) – საძოვარი (კაერი) ს. 
კაერისა და ს. ლემსიის საზაფხულო საძოვარი 
მთაში, ლატფარის საძოვრის ზემო ნაწილი. დ. 
გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ჟიბე ლატფ – ტყე (კაერი) ს. კარეის ჩრდ., ბილიკია 
სოლა კარართე. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ჟიბე ლაფურალდ – სათიბი (მაგარდელი) ს. 
მაგარდელის სამხ.-აღმ., ნკრილს სამხ. 
(ზემოთ). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ., ოქტომბერი. 

ჟიბე ლაფური – სათიბ-საძოვრები (ჟაბეში) მდ. 
ტიბერლას მარცხ. კალთზაე, ჩუბე ლა-
ფურის ზემოთ. დროებითი სადგომები არაა, 
ლადმუყ შუკს ქვემოთაა. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ლაქართ (იხ. ლაქართ) – სათიბი (ხევრა), 
ერაშია, ლაქართ-ის ტერიტორიაზე, ჩუბე 
ლაქართის ზემოთ. ითესებოდა კომბოსტო. ვ. 
მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟიბე ლაღარულ (იხ. ლაღარლ) – სათიბი 
ლაღარულას ტერიტორიაზე ზემო მხარეში, 
ჩიხარეშის ს.ს. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ჟიბე ლაღარლ (იხ. ლაღარლ) – სათიბები ს. 
ახალშენში. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

ჟიბე ლაღი{ } რ (იხ. ლაღირ) – სათიბები 
(ჭველიერი) ს. ჭველიერის მთაში, სათიბ 
ლაღირის ზედა ნაწილი, ღეი იცის. ღეი 
„დუცი“. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ჟიბე ლაღმ (იხ. ლაღმ) – დასახლ. უბანი (ლა-
ღამი), ს. ლაღამის დასახლების ზედა მხარე. გ. 
ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 
1972. VIII. 
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ჟიბე ლაღბ კბ – საძოვარი (ლაღამი). კბ = 
ზუგ (= ყიმბ ?). დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ჟიბე ლაყლშ ფაფლლდ – გორაკი (ხევრა). ა. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟიბე ლაშლდნ – გზა (ლახუშდი), მთა 
ანდრიანშია, საქონლის დასათვლელი 
ადგილი გზათა გასაყარზე. გიორგი ანდრაის 
ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

ჟიბე ლაშლდნირ – საძოვარი, გზა (შყალერი), 
არშ-ჩ–ის გზაზეა, ვიწრობია, სადაც სვლა 
შეიძლება. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 
1973. 

ჟიბე ლაჩჟრი – საძოვრები (დურაში). კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე ლაცერ – საძოვარი, სახნავი (ლაბსყალდი) ს. 
ლაბსყალდის სამხ., საძოვარ მჰლშს ქვემოთ, 
ფერმებია. შიო თაგას ძე გუგუსიანი, 41 წ., 
კოლმ. ბრიგადირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ: . ოქტომბერი. 

ჟიბე ლაცხტი – გზა (ღვებალდი) ს. ღებალდიდან 
სამხ. მიმავალი მთისკენა გზა, გზ/ ა კახლდს 
ზემოთ. „ზემო საკრძალისი“ (?). ვარლამ ილოს 
ძე გერლიანი, 34 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ლახამ – უბანი (ლახამი), ს. ლახამის ჩრდ. 
ნაწილი, მდ. ლახამის მარცხ. და მდ. 
ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე. დავაკებაა, 
სახნავ-სათიბი, ბაღ-ვენახებით. არის სოფლის 
მაღაზია. აღწევს ს. ლეწფერამდე, დასავლ. 
მთის ქვემოთ მოშიშვლებული, ხოლო ზემოთ 
ტყიანი კალთა აკრავს, დამრეცია, საძოვარიცაა 
და ჩანს ანწლი. „ზემო ლახამი“. ნინა მახათას 
ასული ცინდელიანი, 55 წ.კოლმ., ს. ლახამი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ლახლ – სათიბი (ნაცული) ნაცულის მთშაი, 
ზემო მხარე.  

ჟიბე ლახ – მთა (მახაში), ს. მახაშის მთა, სათიბ-
საძოვარი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ჟიბე ლახ – საძოვარი მთა (მელე) ს. მელეს ჩრდ.-
ით.  

ჟიბე ლახ (3) – სათიბ-საძოვრები (ზესხო) ს. 
ზესხოს აღმ.-ით.  

ჟიბე ლაარხ (იხ. ლავარხვ) – საძოვარი (კახურა) 
ს. კახურას ჩრდ.-დასავლ, ლავარხვის ზემო 
მხარე. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 
1974. 

ჟიბე ლააშირ – სახნავი (ლექვსირი) მდ. ცხენის-
წყლის მარჯვ. კალთაზე. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 
წ., 1974. 

ჟიბე ლადლ – სათიბები (ჩიხარეში) ს. 
ჩიხარეშის უბან ახალშენში. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წნ, 
1981. 

ჟიბე ლალ დაბ – ბაღი (საყდარი), ს. საყდარშია, 
გზის ზემოთ. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ჟიბე ლებგერა (იხ. ლებგერა) – ტყე (ლახამულა) მდ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, ჟბე სგირიშის 
სათიბის ზემოთ., თავზე. ზეგანზეა ვაკე 
ადგილი, ადრინდელი ნახნავია, ამჟამად 
ფიჭვნარი ტყეა, ირგლივ წიფლნარიცაა და 
მუხნარიც, ჩუბე ლებგერას ზემოთ. ლე-ბგ-ერ-
ა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ლეგნებლ – საძოვარი, ტყე (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ., ჰადიშრას მარცხ. 
კალთაზე, ტყე – წიწვიანი. სოლომონ ივანეს ძე 
გულბანი, 62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჟიბე ლეგურყა – საძოვარი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ლაშხირის მარცხ. მხარეზე. ბუნებრივადაა 
შემოკავებული მთებითა და წყლით. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ჟიბე ლედეშდ (იხ. ლედეშდვ) – საძოვარი 
(ლახამულა) ენგურის მარცხ. კალთაზე, მთა 
მჟელის თავზე, ნაკარვებიცაა, აღმ. აკრავს 
წიწვნარი ტყე, სხვა მხრივ არყნარია. ჩანს, 
დშდრ ხმთქენახ. ქვემოთ მთა ჩუბე 
ლედეშდ აკრავს. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ლეთეკარ (იხ. ლეთეკარ) – სახნავ-საძოვარი 
(ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, ხარობს თეკარ, 
ლეთეკარ-ის ზემო მხარე. ჯ. პ. ლ 
იპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ჟიბე ლემვირიშ (იხ. ლემვირიშ) – ტყე (ცალდაში) ს. 
ცალდაშის სამხ.-აღმ., სგიმრის ზემოთ. 
ლეღმარის ტყეა, არყნარიც. ჩუბე ლემრიშის 
ზემოთა ტყე. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ლენზი ლრა (იხ. ლენზი ლრა) – გზა 
(შყალერი) ს. ლაჰილის სამხ., მთა მხერის 
მიმართულებით, ჩუბე ლენზი ლრას ზემოთ. 
ლელენზა ლი. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., 
ლატალი, 1973. 

ჟიბე ლენკშ (იხ. ლეჟ ლენკშ) ლექ ლახ-შია. 
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შედის ლეჟ ლენკშ-ში. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ჟიბე ლენჩხარ (იხ. ლენჩხარ) – სათიბი ( ) სოფლის 
ჩრდ.-აღმნ., ლენჩხარის ზემო მხარე. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ჟიბე ლესყა – საძოვარი, სათიბი (დურაში). კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე ლეფვირ (იხ. ლეფვირ) – საძოვრები (დურაში) 
ს. დურაშში, ზემოთ. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე ლექსირ (იხ. ლექვსირ), ს. ლექსურის ზემო 
მხარე, ჩოლშურას მარჯვ. კ. ე. ფურელიანი, 34 
წ., 1974. 

ჟიბე ლეცაგა (იხ. ლეცაგა) – ყანა (ახალშენი), ს. 
ახალშენშია, ლეცაგიერუს ზემო ნაწილი. ცაგ 
ჩანს (ჩჟი ცაგ). მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974.  

ჟიბე ლეცა – საძოვარი (დურაში) ჩოლურას ხეობის 
დასაწყისში, ცაირა ჩანს. კ.ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე ლეწფერ – ტყე, სათიბი (წირმინდი) ს. 
წირმინდის ჩრდ.-აღმ., ბარიტის საბადოს 
ქვემოთ. წვრილი მაღალი წიფლნარი ტყეა და 
მის ზემოთ საბალახო (ქანშალ ნეცინ  ი 
დეცთეჟი მეჩდე ლეწფერ ლი). აქსენტი ბაკას 
ძე ჭკადუა, 58 წ.მოსამსახურე, ხაიში ს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ლეწფერ (2) (იხ. ლეწფერ) – ტყე (მახაში), ს. 
მახაშშია, ლეწფერის ზედა მხარე. რ. მ. ჭელიძე, 
1976. 

ჟიბე ლეჭმლი – საძოვრები (საყდარ-დურაში) ს. 
საყდარ-დურაშის მთაში. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე ლეხრგა – ტყე (შკედი), ს. შკედშია, ხე-ტყის 
დასაწყობი ადგილი. ხერგ „ხერგი“. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ჟიბე ლეშრ (იხ. ლევშრ) – უბანი (ლენტეხი), 
ცხოვრობენ:  ჯამბურიძე, გარდაფხაძე, ქურ-
დიანი, ჩარკვიანი, რატიანი, ხვისტანი, ბაბ-
ლუანი, ფერცულიანი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ.1978. 

ჟიბე ლეზრ – საძოვარი (ლანჩვალი). პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი. 

ჟიბე ლიც – წყალი (ფაყი), ს. არაშშია, დასხალების 
ზემოთ. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ჟიბე ლირ (იხ. ლირ) – ყანა (მახაში) ს. მახაშში, 
ლაშხურის მარჯვ., ჩუბეს ზემოთ. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ჟიბე ლუორ (იხ. ლუორ) – საძოვარი. კ. ბენდე-
ლიანი, 1978. 

ჟიბე ლნშაშ (იხ. ლნშაშ) – საძოვარ-სათიბი 

(ჩუკული), ჩუკულის მთაშია, ჩუბეს ზემოთ, 
ფერდობზეა. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ჟიბე ლრა – სათიბი (სიდიანარი), ს. სიდიანარის 
ჩრდ. სათიბი. ვალო ა–ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატიალი, 1973. 

ჟიბე ლრილრ – საძოვრები (სიდიანარი) ს. 
სიდიანარის ჩრდ.-ით. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 
წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე ლრლ (3) – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
სამხ.-აღმ., მშიერის აღმ. არჩილ დავითის ძე 
გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ლრლ – სათიბები (ლახირი – 2) ს. ლახირის 
ჩრდ.-აღმ., სერ ფუსუნის აღმ. ფერდობი. 
მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ლრლ – სათიბი (ლახირი) ს. ლახირსი ჩრდ.-
აღმ., რშის ღელეს მარჯვ. კალთაზე. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ლზგაშერ – უბანი (ბაბილი);  ჟიბე ბაბილშია, 
ჩრდ.-აღმ., ქურასბედიანების საცხოვრისი.  
ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჟიბე ლზგლ – უბანი (იენაში) ს. იენაშში, 
ტიბრაშარის ნუაშა-ს თემის ერთ-ერთი საძმო, 
გვარად – ფარჯიანები. დგას ორი კოშკი, 
ნახევრად დანგრეული – ჟიბე ლზგ 
მურყმლ-ის სახელწოდებით. ი. გ. ფარჯიანი, 
49 წ., ლატალი;  1973. 

ჟიბე ლზგ მურყამ – კოშკი (სოლი), ს. სოლშია, 
ყოფილი თორიების საგვარეულო კოშკი. 
ამჟამად თორიები არ ცხოვრობენ, ხოლო 
კოშკი პიროვნულად არაა განკუთვნილი. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ჟიბე ლზგ მურყამ (2) – ნაკოშკარი (იენაში –2), ს. 
იენაშშია, ნახევრად დანგრეული, 
ფარჯიანების საგვარეულოსი. ი. გ. ფარჯიანი, 
49 წ.ლატალი, 1973. 

ჟიბე ლთქელი – სათიბ–საძოვარი (ლექვსირი) 
მდ. ცხენისწყლის მარჯვ. კალთაზე. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ჟიბე ლლგენ (2) – სათიბი (სპარდიში) მესტია 
ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ., 
ს ზუგს ზემოთ. ავთანდილ ანდრიას ძე 
რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

ჟიბე ლლერ (იხ. ლლვერ) – სათიბი (იფხი) ტე-
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ბდიაშის მიდამოებშია, ლლერის ტერიტო-
რიაზე. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., ლატალის ს.ს., 
1973. 

ჟიბე ლმ (იხ. ლმ) – საძოვარი მთა (მურშკელი) ს. 
მურშკელის ჩრდ., ალპური ზონა, ჩუბე ლამის 
ზემოთ. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., 
მოსაწვლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ლმზრლ – საძოვარი (უშხვანარი), მდ. 
დოლრას მარჯვ. მხარე, ლაუჩიხს ქვემოთ, 
ნაკარტბილრს ქვემოთ. ვაკე ადგილია, 
საძოვარი. „ზევითა სალოცავი“ – რატომ? 
ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ლშერა (იხ. ლშერა) – საძოვარი (ტიბერი-
ლეზგარა) მთა ლშერას სამხ., ლჰლასკენ. 
ლოლა მკას ას. ქალდანი, 24 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ლშმინრ – შესასვენებელი (ტვიბერი), სოფ. 
ტიბერიდან მთაში მიმავალთა დასასვენებე-
ლი ადგილი, დგას თხმელა. „ზედა დასასვე-
ნებელი“. მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი,  
45 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ–
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ლჭმოლ – სათიბები  (ხევრა) მდ. ელრას 
მარჯვ. მხარეზე. ვასო მიხეილის ძე ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1973. 

ჟიბე ლჭმოლ (2) – საძოვარი მთა (ლახამულა) 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, მთა მჟელის სამხ.-
დასავლ. ჩუბე ლჭმოლის ზემოთ. ძველებს 
ჰქონიათ სათიბადო. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ლხხი – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟიბე ლჰრკა (იხ. ლჰრკა) – სათიბი, ტყე  
(ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ.-აღმ., საძოვარ 
მჰნდერს ხზ. არყნარი ტყეა ჩუბე ლჰრკას 
ზემოთ. ჰირიკ (ლჰრიკე „ტყავი დამუშავებუ-
ლი“). სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენ.ს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ლდდალდ – ტყე (უღვალი), ს. უღვალშია, 
ჩრდ.-აღმ., საძოვარ შყაზაგრის გაგრძელება. 
კარგი ტყეა, დაცულია შოთა უმფრიანისა და 
ვალო პაკელიანისაგან. ერასტო ნიკოლოზის ძე 
უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბე ლქრთა (იხ. ლქრთა) – სახნავი (ხოსრარი) 
ჩ. ხოსრრის აღმ., სახნავ ჩუბე მერრის 
ქვემოთ, ჩუბე ლქრთას ზემოთ. 
შემოკავებულია. სვიმონ აზნაგეფის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს .ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბე მადურ (იხ. მადურ) – საძოვარი (მელე) 
ჟიბე მაწქუნრ (იხ. მაწქუნრ) – სათიბი (ჰებუდი) ს. 

ჰებუდის აღმ., სათიბ ლემნდრის ჩრდ.-აღმ., 
მოჟონავს წყლები, ჩუბე მაწქუნრის ზემოთ. 
გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., 
პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე მელშრა (იხ. მელშრა) – სათიბ-საძოვარი 
(ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგუ-
რის მარჯვ. კალთაზე. ადრე სახნავი ყოფილა. 
კატო მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., 
ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ჟიბე მემულ – საძოვარი მთა (ყარი) მდ. მემულის 
ალპური ზონის საზაფხულო საძოვარი მთა, 
შიშველი, დაღარული რელიეფით. დგას 3 
კარავი. მთა ეკუთვნის ს. უსგვირელებს. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

ჟიბე მერენალ (იხ. მერენალ) – საძოვარი მთა 
(ნანარი), ს. ნანარის საზაფხულო საძოვარი 
მთა. მერენალ-ის ზემო მხარე. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჟიბე მერრ (იხ.  მერრ) – სახნავები (ხოსრარი) 
ჩ. ხოსრრის აღმ., ჩუბე მერრის ჩრდ.-ით. 
გრძელი სახნავებია. სვიმონ აზნაგეფის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბე მითლა – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
სამხ.-დასავლ., დასახლების სამხ.-დასავლ., 
სამანქანო გზაზეა. მთ და მინთ – არ იციან!  
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე მოდგიმ (იხ. მოდგიმ) – სათიბ–საძოვარი 
(ჩუკული) ს. ჩუკულის მთაში, მოდგიმის ზემო 
ნაწილი. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ჟიბე მოლ – სათიბები (გვიმბრალა) ს. 
გვიმბრალშია, ლაშხირის მარცხ., ტყეში. გ. ა. 
მუსელიანი, 1976. 

ჟიბე მოლ – სათიბი (ზ. ბავარი) ს. ზედა ბავარში. შ. 
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ი. ბენდელიანი, 40 წ., კოლმ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 
44 წ., კოლმ., 1976. 

ჟიბე მოლ – სათიბი, საძოვარი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, დამრეცია, ალაგ–ალაგ ბუჩქები. 
ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ჟიბე მოლ – საძოვარი (წიფლაკაკია) ს. 
წიფლაკაკიაში, ახოა. მ. გ. ლიპარტელიანი, 43 
წ., 1976. 

ჟიბე მოლ – სახნავ-სათიბი (ცხუმალდი) ს. 
ცხუმალდის დასახლების დასავლ., ყანების 
ზემოთ. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974.  

ჟიბე მოლ – ყანა (ფაყი), ს. ხარაშშია, მოლარის 
ზემო მხარე. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ჟიბე მოლ (5) – ყანა (რცხმელური) რცხმელურში, 
ლაშხირის მარჯვ. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ჟიბე მოლარ – შესასვენებელი ადგილი ს. 
ჭველფიდან მთისკენა(ლატფარის მთისკენა) 
გზაზე. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ჟიბე მოლარ (2) – სათიბები (მუწვდი), შესასვ. 
(ჭველფი) ს. მუწვდიში, ჩრდ.-დასავლ. გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ჟიბე მოლულდ (იხ. მოლულდ) – საბალახო 
(მესტია), სპარდიშშია ტურბაზასთან, ჩუბე 
მოლულდის ზემოთ. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ჟიბე მოლლ – საძოვრები (კახურა) ლასკადურას 
ხეობაში, მთისკენ, მდ. მარცხ. მხარეზე. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ჟიბე მოლლ – ყანები (ხელედის ს.ს.), ნესკჲ 
ბავარშია. შ. მ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

ჟიბე მოლლ (3) – საძოვრები (მაზაში) ს. მაზაშში, 
ლამანაშურის ზემოთ. შ. მ. ლ იპარტელიანი, 29 
წ., მუშა, 1976. 

ჟიბე მოლრ (იხ. ჟიბე მოლრ) – სათიბი (მესტია), 
აეროპორტშია, აღმ. მხარეზე, დგას ეკლესია – 
მოლრი ჯგრგ, მოვლილია. ნანადირევის 
ძვლებია. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 
წ., მოსამსახ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 
IX.  

ჟიბე მოლშ შუკ – გზა (ჯუდარი), ჯუდარშია, 
სამარხილოა, სათიბიცაა. ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 
24 წ., 1974. 

ჟიბე მოლრ – სათიბები (მესტია) აეროპორტის 
ჩრდ.-აღმ. ეკუთვნის ნიგურიანებს, ნაკანებს, 
ხერგიანებს. დგას მოლრი ჯგრგ-ის საყდარი. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-
ნი, 1972. 

ჟიბე მორელ (იხ. მორელ – დურაში) 

ჟიბე მლდუცხ (იხ. მლდუცხვ) – საბალახო 
(ფაყი), ს. ხარაშშია, საბალახო მლდუცხ-თან, 
ზემო ნაწილი. შერეული ტყე და პანტა 
მსხლებით. ე. ს. გვიდვიანი, 24 წ., 1974. 

ჟიბე მრღ – სოფელი (ჭუბ. ს.ს.), ჭუბერის ს.ს.-შ; ი 
შედის, მდ. ჭუბრულას მარცხ. მხარეზე, ზღ. 
დონიდან ≈ 1200 მ. იყოფა ორ ნაწილად:  
სალაზ მრღ და ორო მრღ. მარღლას 
მარჯვ. და მარცხ. მხარეზე დაახლ. 2 კმ-ზეა 
გაჭიმული. „ზედა მარღი“. უმარ მიტოს ძე 
ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ს. ჟიბე მრღ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ჟიბე მბშხნ (იხ. მბშხნ) – საძოვარი, ტყე 
(სიდიანარი) ს. სიდიანარის აღმ., ტიბის 
ხეობის მარცხ. მხარეზე. მბშხანის ზემო 
ნაწილი. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

ჟიბე მლ (იხ. ჟიბე მოლ – რცხმელური) – სახნავი. 
მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, 1939 წ.  

ჟიბე მჟრ (იხ.  მჟრ) – საძოვარი (იფხი), მთა 
ჰარეტშია, საძოვარ მჟრის ზემო ნაწილი. გ. ე. 
ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე მჰ – ტბა (მლხ. ს.ს.), უღვირის მთაზეა,  
დაახლ. 10 X 10. დიდი სიღრმისაა. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე მჰლდ – ყანა (ნესგუნი). ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

ჟიბე მჰრ (იხ. მჰრ)  
ჟიბე მჰლ (იხ.მჰლ) – საძოვარი მთა 

(ლახამულა) მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, 
ჩუბე მჰლიდან ≈ 300-400 მ. ვაკეა, წყლები 
მოედინება, ერთ ადგილას ჭაობიანივითაა, 
ბაის ქედს ესაზღვრება. მის ქვემოთ დგას 
პატარა ტბა – მჰლშ ნენჩას დასაწყისთან. 
კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ნაკ – სათიბი (სკორმეთი) მდნ. სკორმეთიშ 
ტიბის მარცხ. მხარეზე, დასახლების ზემოთ, 
ჩრდ.-ით. ნშიხის თავზე. ვენერა რაჟდენის 
ასული ჭკადუა, 28 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ნაკ – სათიბ-საძოვარი (ლეწფერი), ვაკე 
ადგილია, სათიბიცაა და საძოვარიც. ირგვლივ 
ტყეა, შერეული, ს. ლეწფერის დასავლეთით. 
მდ. ლეჩხტ ტიბრას მარჯვ. ≈ 0,5 კმ. ≈ 600 მ. 
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სოფლის ზემოთ. იანსონ სოზარის ძე 
სუბელიანი, 60 წ., ტყის მცველი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 17.9.1970 წ. 

ჟიბე ნაკ – სათიბ-სახნავი (ლაკლმახი) მდ. 
ლაკლმხის მარცხ. მხარეზე, ს. ლაკლმხის 
სამხ.-აღმ. ირგვლივ შერეული ტყეა, შიგ 
მოვაკო ადგილია. მრავლადაა ანწლი. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ნაკ – საძოვარი (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ.-
დასავლ, საძოვარ ჩხელშშია. დავაკებაა. 
მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 
წ,. სექტემბერი. 

ჟიბე ნაკ – საძოვარი (სგურიში) მდ. ჭუბრულას 
მარჯვნივ, ს. ჟბე სგურიშის ჩრდ.-დასავლ. 
ადრე ხე-ტყის წარმოება იყო, სატრაქტორო 
გზაა აყვანილი. ვაკე ადგილია, მოედინება 
მჟავე წყალი, დგას ორი კარავი. 
გაზაფხულობით აჰყავთ საქონელი ≈ 2 კმ. 
სიშორეზე, ირგვლივ წიწვნარია, შერეულიც. 
ნინო ბიმურზას ას. აფრასიძე-გადრანი, 70 წ., 
პენსიონერი, ს. ჟბე სგურიშ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ.  

ჟიბე ნაკ – საძოვარი (ქვ. ვედი) ლლქერიშ ლიცის 
მარცხ. მხარეზე, სახლებს ზემოთ, დამრეცი 
წიწვნარ ტყეში. სამსონ როზანის ძე ჭკადუა, 74 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ნაკ – ყანა (ბაბილი), ბარბალ ზაგრშია, მდ. 
ჩოლშურას მარცხნივ.  ნ. ლ. ქურასბედიანი, 33 
წ., 1974. 

ჟიბე ნაკ – ყანა (ლალხორალი). რევაზ პლატონის 
ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ნაკ – ყანა (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, წყარო ჭალიდის ზემოთ. ვაკე 
ადგილია. სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 
54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ნაკ – ყანა (ჭველიერი) მდ. ლაშხურის მარცხ. 
მხარეზე, ჩუბე ნაკის ზევით. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ჟიბე ნაკ – ყანა, სამოსახლო (ლუხი), ლუხის 
დასახლებული  ადგილი, ძირითადი ლუხი, 
სადაც სახნავ-სათიბ-ბაღ–ვენახებია და 
გამოყენებულია საცხოვრებლად. ვაკე, 
კონუსისებური ადგილია, ტერასაა. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 654 წ., პენსიონერი, ს. 

ტობაროი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ.  
ჟიბე ნაკ (12) – საძოვარი (ხოფური), ს. ხოფურშია, 

დაფერდებული რელიეფით. ქ. ს. 
ლიპარტელიანი, 44 წ., 1976. 

ჟიბე ნაკ-ლრა – სათიბები (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის 
უბან ახალშენში.  

ჟიბე ნაკჲრ – სათიბები (ლეხთაგი), ჰაწვალდშია, 
ზემო მხარის სათიბები. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ჟიბე ნაკრა – საძოვარი (ხაიში) ს. ხაიშის ჩრდ.-
აღმ., ჟიბე ჲშდიშ ჩრდ.-აღმ. დაახლ. 400 მ. 
ადრე კარავი ჰქონია ძოვგ ჭკადუას. ირგვლივ 
შერეული ტყეა, უფრო წიფლნარი, ნაძვნარი, 
რცხილნარი... მოედინება წყაროს წყალი – 
ნაკრაიშ ლიც. სამანქანო გზის ზემოთ. „ზემო 
ნაკარვები“ (ნესტორ სუმას ძე ჭკადუას ბაბუას 
ნაკარვები – ძოვგ ჭკადუასი). ნესტორ სუმას 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტისი რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო), 
31.VII.1970 წ. 

ჟიბე ნაკრარ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19679 წ. IX. 

ჟიბე ნაკრ – სათიბები (ხელედის ს.ს.) მაცხვარიშის 
მთის ზემოთ, ვაკე ადგილები. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ჟიბე ნაკრ – სათიბი (ლექვსირი) მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვ. კალთაზე, ლათქველის ტერიტორიაზე. 
ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ჟიბე ნაკრ – საძოვარი (უღვალი) ს. უღვალის აღმ., 
სათიბ ჩუბე ნაკრის ზემოთ. ვაკე ადგილია. 
„ზემო ვაკნარი“. ერასტო ნიკოლოზის ძე 
უმფრიანი, 60 წნ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ნაკრ – საძოვარი (ხაიში) მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე, ჰადაჯუყის სამხ.-აღმ. ფერდობზე. 
ფოთლოვან ტყეში დამრეცი ადგილი. დავით 
ფუთარის ძე ცალანი, 92 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ნაკრ – საძოვარი, ტყე (ნანგვლი) ს. ნანგლის 
დასავლ., ნჩელიშ ზაგრის თავზეა. კარგი 
ტყეა, წიწვნარ-წიფლნარი, საძოვარიც. ვარდენ 
ქერექის ძე კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ.  

ჟიბე ნაკრ – საძოვრები (კახურა) ს. კახურას ჩრდ., 
გოლდაშისკენ, საძოვარ ნაკრის ზემო მხარე. 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ჟიბე ნაკრ – ტყე (ფარი), მდ. ნის მარცხ. კალთის 
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დავაკებულ ადგილზეა, ტყე ნაკრის ჩრდ. 
იერმინე რამზის ძე ცალანი, 68 წ., პენს., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ნაკრ – ტყე და საძოვრები (კაერი) ს. კაერის 
სამხ.-დასავლ., მესტია ჭალჲს მარცხ. 
კალთაზე, შიგ ლეგბინის ტერიტორიაზე, 
ჩუბეს ზემოთ, ტერასული რელიეფით. 
დაზმირ გელას ძე მერლანი, 23 წ., კოლმ., 
ლენჯერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1973. 

ჟიბე ნაკრ – ყანები (კვანჭიანარი), ს. კვანჭია-
ნარშია, სახნავ ნაკრის ზემო ნაწილი, ჩუბეს 
ზემოთ. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე ნაკრ (10) (იხ. ნაკრ – ხაჩეში), ხაჩეშშია, 
ტერასებით. იყოფა ჩუბე და ჟიბე ნაკრებ-ად. ნ. 
ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ჟიბე ნაკშ ნშიხ – ტყე (ლალხორალი). რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ნაკშ სგიმ – მჟავე წყალი (სგურიში) ს. ჟბე (/ /  
ჟაბე) სგურიშის ჩრდ.-დასავლ., ჟიბე ნაკში 
მოედინება. ზედა ნაპირზე (ჟაბე თხუმ), დგას 
კარავი 400 მ. სიშორეზე, სატრაქტორო გზის 
მარცხ. მხარეზე. ნინო ბიმურზას ასული აფრა-
სიძე-გადრანი, 70 წ., პენსიონერი, ს. ჟბე სგურიშ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ.  

ჟიბე ნაკშ ყაფრ (იხ. ლაკლმხიშ ყაფრ) 
ჟიბე ნაკლდ – სათიბი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 

ძე ჭკადუა, 40 წ. კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბე ნაკლდ – სახნავი (დაკარი) დაკრის ჩრდ.-
აღმ. პატარა დამრეცი ვაკე ადგილი. სახნავი 
ადგილია კოლმეურნეობისა. აქა-იქ ტყე, 
გვიმრნალია. ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 
48 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ივლისი. 

ჟიბე ნაკლდ (3) – საძოვარი, ტყე (ქვ. ვედი) ჟიბე 
საზნშ გორგზე, ლმზრ ნაკლდის ჩრდ.-
აღმ. ტერასაა, სადაც საქონელს უყვარს წოლა. 
ნასახალარიც ჩანს. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 
45 წ., კოლმ., მეტსიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ნაკლრ (იხ. ნაკლრ) – საძოვარი (წირ-
მინდი) მდ. ხაიშურას მარჯვ. კალთაზე, ჩბე 
ნაკლრის ზემოთ, მდ. კასლედრას მარჯვ-
ნივ. აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ნამოშვირ – სახნავი (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ,  

ტ. IX, 1939. 
ჟიბე ნანრ (იხ. ნანრ) – უბანი (ნანარი), ს. ნანარის 

ზემო დასახლება. ვ. ნ. ქურასბედიანი,  
35 წ;  1974. 

ჟიბე ნაქარბაკუალ – საძოვარი (დურაშ-საყდარი) 
დურაშისა და საყდარის მთაში.  
კ. ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე ნაქირცალ – ტყე (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერშია, ამჟამად ნახნავი არა ჩანს. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ჟიბე ნაქურთულ (იხ. ნაქურთულ) – საძოვარი 
(იფხი), მთა ჰარეტშია, ჩუბე ნაქურთულის 
ზემოთ, საძოვარ ნაქურთულში. კ. შ. გვიჩიანი, 
66 წ., ლატალი. 

ჟიბე ნაყიდ – საძოვარი (ზ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ჟიბე ნაშამ – ტყე (ჭველიერი).გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., 
ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

 ჟიბე ნაშამ (იხ. ნაშამ) – საძოვარი (წიფლაკაკია), ს. 
წიფლაკაკიაშია, ნაშამის ტერიტორიაზე. მ. მ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ჟიბე ნაშკდლ – ყანა (დურაში) ს. დურაშში. კ. 
ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე ნაწლამ – ყანა (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-
აღმოსავლეთ ნაწილში. ზემოთ ნეშკში 
ესაზღვრება, აღმ.-დან თლედ (ყანა-სათიბი). 
ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ნენჩა – სახნავი, ტყე (დაკარი) ლაღრალშ 
ზენ-ის სასხ.-აღმ., თრგლეზერის მარცხ. 400 
მეტრზე. არის დაფერდებული ადგილი, სახ-
ნავია, ირგვლივ დასავლ. წიწვიანია, დანარჩენ 
ადგილებზე – ფოთლოვანი. ცხოვრობს ერთი 
ოჯახი – ტავა სორეხის ძე ჭკადუა. ნენჩა 
„წიწვიანი ტყე“ – „ზემო წიწვნარი“. ვალერიან 
სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ჟიბე ნენწლი არლდ – გზა (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხლდშიდან ს. ფალედამდე (ფარის ს.ს.) 
მიმავალი გზა. სამოსნ სვინჩილდის ძე 
ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ნესკჲ შუკრ – ბილიკები (ხელედი), 
ხელედშია, აერთიანებს ლადრჯიალსა და 
ჟიბრს. ილამაზ ნიკოლოზის ძე  გაზდელიანი, 
43 წ., მოსამსახურე, 1976. 
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ჟიბე ნეშკა – კლდე (ქვ. ვედი) მარგალის კლდეებსა 
და ბურღვდერის კლდეებს შორის, ნეშკას 
ზემო ნაწილი, ჩუბე ნეშკას ზემოთ. უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ნეჯდრ – ტყე (ტვიბერი) ლახორგას 
დასავლეთით, ჩუბე ნეჯდრის სახმ. შერეული 
ტყის მასივით. ბორის ბესარიონის ძე 
ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ნოლდი ბა – ბილიკი (საყდარი) ს. 
საყდარში, ტყეში გადის ბილიკი ჟიბე 
ნოლედში.  
მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ჟიბე ნოლთ – ტყე, საძოვარი (საყდარი) ს. 
საყდარში. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ.,  1978. 

ჟიბე ნოქშე ლაროლ –  
ჟიბე ნშიხ – საძოვარი (ხაიში) მდ. ენგურის 

ჩრდ.-აღმ., ს. ხაიშის ჩრდ.-აღმ., დაქანებული 
რელიეფით, კლდე-ღრეები, ვერხვნარი, 
სამანქანო გზიდან ≈ 1 კმ. მისი მწვერვალი 
ზღვის დონიდან (რუკით) 2236,0. მარცხენა 
მხრიდან ჩამოდის ფოქშ ღრიშ ლიც, 
უერთდება მდნ. ენგურს. მის თავზე წიწვნარი 
ტყეა. ადრე წივწნარი ყოფილა, შემთხვევით 
ცეცხლი წაკიდებია და დამწვარა. „ზემო 
ნამწვი“. ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ,., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე 
გელოვანები ვიყავითო), 31.VII.1970 წ. 

ჟიბე ნშკშ – სათიბ-საძოვარი (ჟაბეში) მდ. 
ტიბერლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ 
ნშკშის ზემოთ. ფერდობია, დასავლ. 
ჩამოუდის გუბელდა ტიბრა. ჭიჭიკო ივანეს 
ძე კახიანი, 44 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ობორია (იხ. ჟინი ობორიე) 
ჟიბე პილ ლამჯა – საძოვარი (მესტია) ლექ 

ლახ-შია, საძოვარ ლამჯა-ს ზედა ნაწილი 
(ზედა ნაპირი). 1972. VIII. 

ჟიბე რობრ – საძოვრები (ცალერი) ჩუბე ცალერის 
აღმ., ჩიბე რობრის ჩრდ. მხარე. ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე როკლ – საძოვარი (მურშკელი) ს. 
მურშკელის ჩრდ.-დასავლ., ალპურ ზონაშია, 
ჩუბე როკოლის წვერი. წვრილფეხა საქონლის 
საძოვარია. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 

წ., მოსწ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე საზან – საცხოვრისი (ქვ. ვედი) ნაკანტორსა 
და სგიმიშ ღრს შორის, ტერასაა, ცხოვრობს 
ერთი ოჯახი ჭკადუასი. ადრე გზა გადიოდა 
მეგრელი მესაქონლეებისაო. ვარდან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე საზანთეშ შუკრ – გზა (ქვ. ვედი), სგიმიშ 
ღარიდან მიმავალი გზა ჟიბე საზანამდე. ლეო 
გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე საზნშ დაბრ – ყანები (ქვ. ვედი), სგიმიშ 
ღარის მარჯვ. კალთის ტერასაზეა სახნავ-
სათიბები. ირგვლივ რცხილნარია. ლეო 
გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე საზნშ სკ – ქედი (ქვ. ვედი), სგიმიშ ღრსა 
და ჟიბე საზანს შორის მდებარე ფოთლოვანი 
ქედი. სვიკვ = გორგ. ლეო გრიგოლის ძე 
ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე სამხუბ – უბანი (იენაში), ს. იენაშის ერთ-
ერთი დასახლება, ლეშგრუანში შემავალი 
ფარჯიანების სამოსხალო (საძმო). ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე სარაგ – სათიბები (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
ჩუბე სარაგის ზემოთ, სარაგ-ის 
ტერიტორიაზე. ლექ ლაჰილის დასახლ. 
ზემოთ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე სარაგ (2) – ღელე (ხევრა), ერშია, სოფლის 
სასმელი წყალი. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟიბე სარგლ – წყარო (ზ. ვედი) ს. ზედა ვედში. 
ტიბრას მარცხენა მხარეზე, ჟიბე შუკვარის 
შესაყართან მოედინება ძალიან კარგი წყარო. 
მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე სკრბილ (იხ. სკრბშ) – გზა (ლეზგარა, 
ტიბერი) საძოვარ სკრბშს სამხ. (ზემოთ), 
შერეული ტყის  მასივი, სადაც გადის გზა – 
ჟიბე სკრბილ. „ზედა ტკეპნილი“ – 
ანალოგიით სკრბშ-ისა.  მკა ამაიზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე სიფ – ეკლესიის ზემოთა თავსაყრელი 
(კაერი), ს. კაერის დასახლების ქვემო 
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დასაწყისი, სოფლის მოედანი, მოედინება 
წყალი (სასმელი). დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ჟიბე ტაბაგჲ (იხ. ტაბაგჲ) – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. 
ჩვაბიანის სამხ.-დასავლ., დავაკებაა სამანქანო 
გზის ქვემოთ. უფრო მომაღლოზეა, ზემოთ 
ჩუბე ტაბაგჲ-ზე. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 
51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 198(71 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ტებჲლ – საძოვარი (კახურა) ლასკადურას 
ხეობაში, მარცხ. მხარეზე მდინარისა. დგას ტბა 
პატარა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 
1974. 

ჟიბე ტიტა – საძოვარი, მთა სათიბი (ტიტა) ს. 
ტიტადან აღმ. მიმართულებით 5 კმ. 
სიშორეზე. სატრაქტორო გზაა. მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარეზე ტყის მასივია, შერეული ვაკე 
ადგილია. დგას 1 კარავი გამოუყენებელია 
სათიბ-საძოვრად. წიწვნარია, აქა-იქ 
მინდვრებია (ლაროლ ხარ ეჩეგ-ამეგ). ნოდარ 
თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. 
ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ.  

ჟიბე ტიტშ სგიმ (იხ. ჩხტლშ სგიმ) 
ჟიბე ტობ – ტბა, სათიბი (ტობარი), სოფ. ტობარის 

ცენტრში დგას ტბა ≈ 800 კვ.მ. ზაფხულობით 
იკლებს, ზოგჯერ ჭანჭრობამდეც დადის, 
სიღრმე დაახლ. შუაში 1 მ. უდრის ჟიბე ტობ 
ჩბე ტობთან შეფარდებით. ირგვლივ ყანები 
და მოსახლეობაა. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 
65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ჟიბე ტობულდრ – საძოვარი მთა (ზმ. მარღი), ს. 
ჟიბე მარღიდან ≈ 9-10 კმ. საზაფხულო 
საძოვარი მთაა, დგას 5 კარავი. საზაფხულო 
საძ. მთა ჩუბე ტობულდრის გაგრძელებაა 
კირრისკენ, დგას ტბა ≈ 60 X 30. დამრეცი 
ადგილია, ალაგ-ალაგ დავაკება, შიშველია, 
აქეთ-იქეთ ლეჟერ ხარ, ნენსგლეჟა ტიტელ 
დგი ლი. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მუშა, ს. ლეკლმხაი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 22.IX.70 წ.  

ჟიბე ტობშ ლაყუნზელი – ვენახი (ტობარ ი) ს. 
ტობარის შუაში, ტბის სამხ.-დასავლ., 
ყურძენია ადესის. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 
65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის  
რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ჟიბე ტუბაჲ – ტბა (მახაში) ს. მახაშის მთაში, დიდი 

ტბა დგას. ქვემოთაცაა ჩუბე ტუბაჲ. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ჟიბე ტიბირ (იხ. ტვიბირ) – ყანები  (ჟამუში) ს. 
ჟამუშის დასახლების აღმ., სამანქანო გზის 
ზემოთ. მშრალი ღელეა, ტყე არაა. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ტიბლედ (იხ. ტვიბლედი) – უბანი (ხელედი) 
ს. ტვიბლედში, ზედა ნაწილი, ცხოვრობენ  
მხოლოდ ჩანქსელიანები. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 
წ., 1974. 

ჟიბე ტიბრალ – სათიბი (ბაგვდანარი) ს. 
ბაგდანრ-ში, მეშხე ლიცის მარცხ. მხარე, 
სათიბი ადგილის სახელია, ივანე კვიციანის 
კუთვნილებაა. ჩამოუდის მეშხე ლიცის ღელე, 
აქედან ჟიბე ტიბრალ „ზემო ხევი“. ივანე 
ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი.  

ჟიბე ტიბნი (იხ. ტვიბნი) – საძოვარი (გული) ს. 
გულის სამხ.-ით, ჩუბე ტიბანის მოსაზღვრეა 
ზემო მხრიდან, მოედინება წყარო, ხარობს 
პანტა მსხალი. ჟიბე ტიბნი „ზედა ხეობისა“. 
ანთუყ ნასავის ძეა ხორგუანი, 80 წნ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1967, წ. სექტემბერი. 

ჟიბე უსგირ – სათიბები (უსგვირი) ჭალჲს 
მარჯვ. კალთაზე, ტყემლნარია, ბალიცაა. 
ტყენარევი ყანებია. ნაკოშკარია – ჟიბე 
უსგრიშ მურყამ. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., 
ეცერის ს.ს., 1973. 

ჟიბე უსგრიშ მურყამ – ნაკოშკარი (უსგვირი), 
ნაკოშკარია, არ ახსოვთ, თუ ვისი სახელობისა 
იყო. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

ჟიბე უფგლდ (იხ. უფგვლდ) – საძოვარი, ტყე 
(მურშკელი) ს. მურშკელის ჩრდ., 
ლგრნილსა და ქურდა ნალგმს შორის, 
ჩუბე უფგლდს ზემოთ. ვლადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე უშხანრ (იხ. უშხვანრ) – უბანი, 
მდებარეობს მდ. დოლრას მარცხ. მხარეზე, ს. 
უშხანრის ზედა ნაწილი 20-ოდე ოჯახით. 
გვარის მიხედვით – უშხანი. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე ფანაგა (იხ. ფანაგა) – დასახლება ლეჟა 
ფანაგაში, სამანქანო გზის ზემოთ. ს. ს. 
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ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 
ჟიბე ფარლ – სათიბები (ცანა) ცხენისწყლის 

მარცხნივ. 
ჟიბე ფედრნი (იხ. ფედრანი) – საძოვარი 

(ხოსრარი), ს. ხოსრრშია, სახნავ ფედრნის 
აღმ. ადრე სახნავი ყოფილა. ხილნარია. სვიმონ 
აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ფოშდელ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
აღმ.-ით, სათიბ სოხაშა თაფშის ჩრდ.-დასავლ, 
ტყეშია დიდი მინდორი. რობინზონ იესეს ძე 
ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვსიტო. 

ჟიბე ფყ – უბანი (ფაყი), ს. ფაყის ზემო მხარე, 
უბნები:  ლექმეთი, ბაჲრი, ლესხნ, მიქელშერ, 
გვეგნიშერ. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ჟიბე ქარბაქ – საძოვარი (ჩუკული) ჩუკულის 
მთაში, საქონლის სადგომია. ნ. დ. გულბიანი, 
26 წ., 1976. 

ჟიბე ქაშნ – სათიბი (ლემსია), ს. სოლის 
საზაფხულო მთაშია, ჩუბე ქაშნს ზემოთ.  
სამარხილო გზაა. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჟიბე ქედან – საცხოვრისი  (ქედანი), ჩბე 
ქედანშია, დასახლება კარრის ზემოთ. 
დაახლ. 1 კმ-ის დაშორებით, ქედნშ ტიბის 
ზემო დინების მიდამოებში. ცხოვრობს 
ამჟამად 1 ოჯახი (ადრე –5). დავაკებული 
ადგილია, ირგვლივ წიწვნარი ტყით. ხილნარი 
– ვაშლი, მსხალი, ნიგოზი, ჟურძენიც – ადესა. 
ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი.  

ჟიბე ქვაბნრ – სახნავი (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

ჟიბე ქორ – საძოვარი, სახნავი (სიდიანარი) ს. 
სიდიანარის ჩრდ. ძველი ნასახლარია. ვალო ა-
ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბე ქორლდრ – ყანები (ლახამი), ჩბე ლახამის 
დასაწყისი, დამრეცი ადგილია, დგას ნიგვზები 
– 20 ძირამდე. მის ზემოთ საზვავე ღარია.;  
1952 წელს 12 ოჯახი წაულეკია ზვავს. ნინა 
მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ქორლდშ (იხ. ქორლდშ) სათიბი 
(ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ.-აღმ., სათიბ 
აშხნის ზემოთ, ნასახლარი აქ არაა. ჩუბე 

ქორლდშის ზემოთ. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ქურა – საცხოვრისი, ყანები (ბაბილი) ს. 
ბაბილში, ჩოლშურას მარცხ. კალთა. 
სახნავებია, ქურა არაა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 
წ., 1974. 

ჟიბე ქლდ (იხ. ქლდ) – საძოვარი (წვირმი) ს. 
წვირმის სამხ.-აღმ., ფეხის დასავლ., ჩუბე 
ქლდის ზემოთ, ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ჟიბე ქნ – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ.-
აღმ., გზაზეა სათიბებისკენ, ჩუბე ქნის 
ზემოთ – მთისკენ. გზა სამარხილოა, 
მჰნდერის საძოვართან. სემლარ დავითის ძე 
გიგანი, 61 წ., პენს., მულახი ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ღოშგერი (იხ. ღოშგერი) ყანა (ხოსრარი) ს. 
ჟიბე ხოსრრის სამხ.-დასავლ. (ღოშგიმხენ) 
აკრავს, ღოშგერიშ შუკრის ზემოთ. სვიმონ 
აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ღებილდშ – სათიბი (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, მარცხ. მთა გოლდაშში. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ჟიბე ყანჩნი დაბ (იხ. ყანჩვნი) – ყანა (საყდარი) ს. 
საყდარში, ყანჩანის ზემო ნაწილი. მ. ა. 
ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ჟიბე ყორნლ (იხ. ყორნლ) – საძოვარი 
(წიფლაკაკია) ს. წიფლაკაკიაში, ყორნალის 
ზემო მხარე. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ, 1976. 

ჟიბე ყრ – უბანი (ჭუბერი) ს. ყარის ჩრდ.-დასავლ. 
ნაწილი, სამანქანო გზის ზემოთ, მარცხ. მხარე. 
ბაღ-ვენახებით, სათიბ-საძოვრებით. ჩრდ. 
მხრიდან ჩამოუდის მდინარე თეთნაშერა. 
ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., 
ტყისმცველი, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

ჟიბე ყალდ – საძოვარი (თავრარ-ხერხვაში) მთა 
ცალგმილშ-ის სამხ.-დასავლ. დასაწყისი, 
გორაა ყას გაგრძელებაა. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ყედრეშ (იხ. ყვედრეშ) – სოფლის ზედა 
ნაწილი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშში შემავალი 
საცხოვრისი, ზემო მხარე. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 
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ჟიბე ყერი – სათიბი (მაგარდელი) სოფლის გზის 
ზემოთ, სათიბ შუშიშს ქვემოთ. ზედა ყერი 
(?). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ყბა – საძოვარი (დურაში) მთაში, 
ამობურცულია. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ჟიბე შოგჲ (იხ. შოგჲ) – გზა, საძოვარი 
(მურშკელი) ს. მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. 
სკდირის გზის ზემოთ, ჩუბე შოგჲს ზემოთ. 
ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბე შუკრ – გზა (ლაღამი), ს. ლაღამიდან 
მიმავალი გზა ლექ ლახ-ში. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ჟიბე შუკრ – გზა, ტყე (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წლ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბე შუკრ – გზა, ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულა სს.ს., 1973. 

ჟიბე შუკრ (4) – გზა (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ. სამარხილო გზები მთებისა და 
ტყეებისკენ. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 
წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე შუკრიშ ლჭმოლ – სათიბები (ზ. ვედი). 
არჩილ კოხტას ძე ჭკადუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე შუკრიშ ლხერხრ – ყოფ. სახერხი (ზ. 
ვედი), სახერხი მოწყობილობა იყო. არჩილ 
კოხტას ძე ჭკადუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე შუშიშ (იხ. შუშიშ) სათიბი (მაგარდელი) 
სოფლის აღმ., სათიბ შუშიშ-ს აკრავს ზედა 
(სამხ.) მხრიდან. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99, 
წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ჩე (იხ. ჩე) – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის 
მარცხ. კალთზაე, ჩუბე ჩეს ზემოთ, წიწვნარ–
ფოთლოვანი ტყით. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 . ნოემბერი. 

ჟიბე ჩუკლ – უბანი (ლენტეხი) ს. ჩუკულის ერთ-
ერთი დასახლებული უბანი. ნ. დ. გულბიანი, 
26 წ., 1978. 

ჟიბე ჩრლ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის 
დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ. მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 

მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ჟიბე ჩბნი – საცხოვრისი (წვირმი) ს. წვირმის 

ჩრდ.-დასავლ., საცხოვრებელი უბანი. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს .ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჟიბე ცალერ – უბანი (ნაკ. ს.ს.), ს. ცალერშია, ნაკის 
ს.ს.-ში. ცხოვრობს 1 ოჯახი გვარმიანებისა (იხ. 
ჩუბე და ჟაბე ცალერ). მიხეილ ზოსიმეს ძე 
გვარმიანი, 30 წ., კოლმ., ს. ცალერი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ციცხრ – უბანი (ციცხვარი), ს. ციცხრის 
დასახლ. უბან: ი, მდ. ენგურის მარცხენა 
კალთაზე. ტყეა ირგვლივ ტერასაზე. 
ცხოვრობს 1 ოჯახი. ვალო გაიოზის ძე ჭკადუა, 
36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ჟიბე ცხეკ – ტყე (ზარდლაში)ვ ს. ზარდლაშის 
დასავლ., ლეზგარას დასავლ. ძირში 
სათიბებია – ლსნეშდ. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ცხეკრ – ტყე (ლახირი), ს. ლახირის 
დასახლებასა და ლეგგბრლს შორის მდებარე 
შერეული ტყე. მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 
29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ცხემელირ – უბანი (რცხმელური), 
რცხმელურის დასახლებული უბანი, 
ტვილდიანების საცხოვრისი. გ. ა. ტვილდიანი, 
1976. 

ჟიბე წანშ – უბანი (წანაში), ს. წანაშის ზედა მხარე. 
თ. გ. ლიპარტელიანი, 23 წ., 1974. 

ჟიბე წირმინდ – სოფელი (ხშ. ს.ს.), ხაიშის ს.ს.-ში 
შემავალი 3-კომლიანი საცხოვრებელი 
ადგილი, ხაიშიდან 9 კმ-ის დაშორებით, მდ. 
კასლედრას გაყოლებით მარჯვ. კალთაზე. 
არის სახნავ-სათიბები, ბაღებით – ნამყენი 
მსხლები, ვაშლები, ბლები. არის ტყემალი, 
ზღმარტლი, ყურძენიც (ფრანგულა). ეკლესიის 
ნანგრევიცაა კლდის ქიმზე. ჩანს, ძველად 
ყოფილა მოსახლეობის რაოდენობა მეტი, 
ნასახლარებია. ცხოვრობს ამჟამად 2 ოჯახი 
ჭკადუა, ერთი – დავითიანი. კარლო 
თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს. მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე წყურგინ – საძოვრები (ქვ. ვედი), ჩუბე 
წყურგინის (ანტორის) ჩრდ.–აღმ. ბაბა ანტოს 
ნაკარვებია, დავაკებაა (ტერასა) და ირგვლივ 
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წიწვიანი ტყე. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 70 
წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ჭალ – დასახლებული უბანი (ლექვსირი), ს. 
ლექვსირშია, ჩუბე ჭალას დასახლების ზემოთ. 
კ. ე. ფურელიანი, 34 წ., 1974. 

ჟიბე ჭალ – ღელე (მესტია,) კახშიანის თავში, 
მოსახლეობის სასმელი წყალია გამოყვანილი. 
ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი, 1972. VIII. 

ჟიბე ჭალ (3) – ყანები (ბავარი), ჯუდარის 
დასახლებაშია, სკიმერულას მარცხ. მხარეზე. 
ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

ჟიბე ჭალშ – უბანი (ლეზგარა) ჩუბე ჭალშ–ის 
სამხ., სამანქანო გზის მარცხ. მხარეზე, მდ. 
ენგურის ჩრდ. „ზედა ჭალასი“ (მდინარისა). 
თინა მკას ას. ქალდანი, 22 წ., მოსამსახურე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ჭუბრ (იხ. ჭუბრ) – სათიბი (ლელბაგი), ს. 
ლელბაგშია, ჭუბარის ტერიტორიაზე. 
მაჭბარა ხარ. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ.ლატალი, 
1973. 

ჟიბე ჭყიბ – სათიბი (ხევრა), ერაშია, ჭაობიანი 
სათიბია, ჭყიბის ზემოთ. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჟიბე ჭედ – საძოვარი (ლახამი) ჩბე ლახამის 
დასავლ., დამრეცი კალთა. ქვემო მხარე 
გვიმრნალია, აქა-იქ ფოთლოვანი  ტყე, ზემოთ 
წიწვნარი. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ხარმ – საძოვარი  მთა (სგურიში), მთა 
ხარამის სამხ.-აღმ. კალთა, ალპური ზონაა, 
დამრეცი და ციცაბო კალთებით. მის ზემოთ 
ქვის ნაყარია, ხარმის ძირში. მდ. თეთნაშერას 
მარჯვნივ. სიმაღლე ზღვის დონიდან ≈ 1892 წ. 
ხაბჯი ბიბეს ძე ჩხვიმიანი, 68 წ., კოლმ, ს. 
სგურიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ. 

ჟიბე ხოსრრ – უბანი (ფარი), შედის ფარის ს.ს.-ში, 
ცხოვრობს 2 კომლი, მდებარეობს:  დასავლ. 
ლაღარ ზაგრსა და აღმ. ზაგრ / /  ზარიშ-ს 
შორის (ტყე ჯოლერი) (თრგლეჲშ), 
დასხალებულ უბნებს – ღეშდერსა და ჩუბე 
ხოსრრს შორის. ნაკოშკარია, ძირია 
დარჩენილი – ძეგი-არე, ყასბულათრე 
მურყამ. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 

წ., ს. ხოსრარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ხუბერ (იხ. ხუბერ) 
ჟიბე ჯაბრინი – სახნავები, საცხოვრისი (დურაში) 

ს. დურაშში. კ. ბენდელიანი, 1978. 
ჟიბე ჯგრგი ნაკრ – სახნავი (ზ. ბავარი) ს. ზედა 

ბავარში. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

ჟიბე ჯედიშ – ყანა (მურყმელი) მურყმელის 
დასავლ., სამანქანო გზის ზემო მხარე. მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ჟიბე ჰადშ ნაკლდ –  
ჟიბე ჰადშ ნაკლდ – საძოვარი (ლაყვრა) საცხ. 

ლაყრისა და წიფსგრს შორის, მოვაკოა, ჩუბე 
ჰადშ ნაკლდს ზემოთ. ხარობს იელი (ჰადრა) 
და წიფელა. მიშა რაჟდენის ძე ცალანი, 28 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ჰოკრილ – მთა (ჭუბერი) მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ., მდ. მემლურას მარჯვ., ტყეშია, ვაკე 
ადგილია, ითესება კარტოფილი. 
ნენსკერისკენა გზიდან 200 მეტრზე, მარჯვნივ, 
მდ. ჭუბრულას გზის მარცხნივ. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  

ჟიბე ზი – საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას მარჯვ. 
მხარეზე, მთა შდალერის ძირში. 
ვაკესავითაა, დგას კარვები, ალპური  ზონა, 
ჩუბე ზის ჩრდ.-დასავლ. (ზ „ეზო“ ?). 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ედ – უბანი (ქვ. ვედი), მდ. ედრლას 
მარცხ. კალთის ტერასაზეა სამოსახლო 
საკმაოდ დიდი მოცულობის, ცხოვრობენ 
ჭკადუები. მდ. გერდაშერას მარცხ. კალთაზე, 7 
ოჯახია, ხილი – ვაშლი, მსხალი, ყურძენი, 
ნიგოზი, ტყემალი. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 
56 წ., პენსიონერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ედიშ ლექრრ – წისქვილი და მისი 
მიდამოები (ქვ. ვედი), ლლქერიშ ტიბზე, 
საცხ. ლლქერის სამხ., ჟიბე ვედის დასავლ. 
დგას ჟიბე ვედის მცხოვრებთა წისქვილი. 
გაბრიელ ბექნუს ძე ჭკადუა, 92 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ედიშ ლეწფერ – ტყე (ქვ. ვედი) ჟიბე ვედის 
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დასახლებისა და ყანების ზემოთ, სამხ. 
ფერდობი, ქვემო მხარე წიფლნარით, ზემო – 
წიწვნარით. მთა ბურღვდერამდე 
(ბურღვდერიშ ნენჩამდე). უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ედიშ ჟბშხენჩშ კათხ –საძოვარი, ბილიკი 
(ქვ. ვედი), ფერდობი გერდაშერასა და ჟიბე 
ედს შორის მდებარე. უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ. პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ჟიბე ედიშ ტიბილდ – ხევი (ქვ. ვედი), ჟიბე 
ვედის სარგლრ-იდან ლმზრლს 
ჩამოედინება დასავლ.-ით. პატარა წყალია. 
უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ოთიშა ზაგრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 
სამხ.-აღმ., ტყის ზემო ზეგანი. ოთიშას 
(იოსელიანების) სათიბები. ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კხაიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბე ამეტრ (იხ. ამეტრ) – სახნავ-სათიბები 
(ჭველიერი), ამეტარის ზემო მხარე. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ჟიბე ელედ (იხ. ელედი) – უბანი (ხელედი), სოფ. 
ელედის ერთ-ერთი უბანი, სამანქანო გზ–ის 
ზემო ნაწილი, მეტი წილი გაზდელიანებისა. 
ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ჟიბე უნჩშ (იხ. უნჩშ) – სათიბები (ბაბილი), 
სათიბ უნჩაშის ზედა მხარე, კარტოფილი 
ითესება. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჟიბე ურ (იხ. ურ) – საძოვარი მთა (თავრარი), ს. 
თავრარისა და ხერხვაშის საზაფხულო 
საძოვარი მთა, საძ. მთა ჩუბე ურის ზემოთ ≈ 1 
კმ. დაშ. ჩავარდნილი (დეყ) ადგილებია, 
ნაკარვებიცაა. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ,., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბე ურემში ლიც – წყალი (ლესემა), ს. 
ლესემაშია, ყანა ჟიბე ურემაშშია. ა. ს. 
გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 

ჟიბე ლ – სათიბები (სვიფი) ს. სიფის დასავლ., 
სამანქანო გზის ზემოთ, ჩამოდის წყალი 
ლრა, ს. ღებალდისა და ს. სიფის 
საზღვარი. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., 
ს.ს. თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბე ჲშდ (იხ. ჲშდ) – დასახლ. უბანი (ხაიში), 
მდებარეობს მდ. ენგურისა და მდ. ხაიშურას 
შესართავის ჩრდ.-აღმ., მაღლობ ადგილზე, 
შედის ხაიშის ს.ს.-ში. ხაიშიდან აღმართით 
ადის ბილიკი და ზემოთ ვაკე  ადგილია. 
ცხოვრობს   – ოჯახი. აქვეა ხაიშის საშ. სკოლა, 
სასაფლაო, ეკლესიის ნანგრევი. ჩრდ.-აღმ. 
კედელივით აკრავს უსახელო მთა (გორა), 
რომლის სიმაღლე რუკის მიხედვით ზღვ. 
დონიდან უდრის 2236,0 მ. ხილნარია – 
ყურძენი, მსხალი, ვაშლი, ქლიავი, ნიგოზი, 
ატამი, ბალი, ტყემალი. „ზემო ხაიში“. ნესტორ 
სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო), 
31.VII.1970 წ.  

ჟიბე ჲშდთეშ შუკ – გზა (ხაიში), საგზაოდან 
ჟიბე ჲშამდე ამოდის სამანქანო გზა. ნესტორ 
სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში,  
მესტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო), 
31.VII.1970.  

ჟიბე ჩეშ (იხ. ჩეშ) 
ჟიბე იდშ (იხ. ვიდშ) – სათიბები 

(კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, სამხ., 
ენგურის მარცხ., იდიშის სათიბების ზემო 
ნაწილი. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ჟიბენში ნაკ – საძოვარი (ღვებრა) ს. ღვებრას სამხ.-
დასავლ., მდ. მულხურის მარჯვ. კალთაზე, 
ვაკეა. არსენა ზურაბის ძე წიფიანი, 75 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბენში ნაკ – საძოვარი (ღვებრა) ს. ღვებრას სამხ.-
დასავლ., მდ. მულხურას მარჯვ. კალთაზე, 
ვაკეა. არსენა ზურაბის ძე წიფიანი, 75 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბეშველიბლ – სახნავი (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ,  
ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

ჟიბეშხენ – ყანა (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერშია, 
ფაფალის ზემოთ. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ჟიბეშხენ (2) – უბანი (სასაში), ს. სასაშის 
დასახლების ზემო მხარე. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 
1974. 

ჟიბეშხენ/ რ –სათიბები (ჭველიერში) ს. 
ჭველიერში, ლაშხურის  მარცხ. მ. ე. 
იპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ჟიბეშრ – უბანი (ფაყი), ს. ლექმეთის ერთ-ერთი 
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დასახ. უბანი, ჩანქსელიანების ერთ-ერთი 
შტო. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., მოსამსახ., 1974. 

ჟიბი ფჩირლეშ მურყმარ – ნაკოშკარები (2 – 
იენაში), ს. იენაშშია, დგას 2 ნახევრად დანგ-
რეული კოშკი. ფარჯიანების საგვარეულო 
კოშკი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ. ლატალი, 1973. 

ჟიბინი – სოფელი (უშგულის ს.ს.) 
ჟიბინი მლდღ ლასგრა – მაღლობი (უშგული) 

ს. ჟიბიანის აღმ. ლამრია ოშგინ-ის, ლაკრამა 
ბოგის დასავლ. ჟიბიანის მწყემსთა საჯდომი 
ადგილი. მიხეილ დავითის ძე რატიანი,  
27 წ., მოსამსახ., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ჟიბინი ტიბ – ხევი (ჟიბიანი) მდ. ენგურის  
მარჯვ. შენაკადი ს. ჟიბიანის პირდაპირ. წყალი 
მოედინება ჟიბინი ტიბი თხმიდან. ილია 
ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ჟიბინი ტიბ{ ი}  თხიმ – გორა (ჟიბიანი), ს. 
ჟიბიანის პირდაპირ ჩამომდინარე ღელეს 
სათავე, ჩამოგლეჯილი, ჩამორღვეულია. მდ. 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ილია ერმალოს ძე 
ნიჟარაძე, 31 წ.ნ, მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ჟიბღლი – ეზო (ზაგარი) ს. ზაგრის შუაში, ორ 
მოსახლეს შორის, ზეგანის ოდნავ სამხ.-
დასავლ. ბუჩქნარ ჰადრის ზემოთ დასავლ. 
გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი – სათი ბი (ხოსრარი), ს. ჟიბე ხოსრრს 
ჩრდ. მხრიდან აკრავს, დასახლების ზემო 
მხარე. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბღლი – სამოსახლო (ლახამულა) ჩვ. ლახმლ-
ის ჩრდ.-დასავლ. ადრე ყანები ყოფილა სუმა 
ჭკადუასი. ამჟამად – რამდენიმე ნაგებობა და 
სახერხი. გელა ფუთუს ძვე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბღლი – სახნავი (ტიბერი), სახნავ ლალქანას 
აღმ., ნაკლაროლს ჩრდ. „ზედა მხარე“. მიხეილ 
ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ.კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი , ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი – სახნავი (ფარი) დასახლება კცხის 
ჩრდ.-ით, ზემოთ. ზემოური . შალვა 
ფილოვანის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი – სახნავი (ქურაში) ს. ქურშ-ის ჩრდ.-აღმ. 

ყანა ღეშგერს მოსდევს ჩრდ.-აღმ.-დან. 
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბღლი – ყანა  (ლახამულა) ჟ. ლახმლ-ს ჩრდ.-
აღმ. თხუმქა. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟიბღლი – ყანა (ლაყვრი) საცხოვრის ლაყრის 
ჩრდ.-ით, სახლებს ზემოთ. მიშა რჟდენის ძე 
ცალანი, 28 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი – ყანა (ჟ. ლჰა) ღელე ტიბრას მარცხ. 
კალთაზე, ყანა ნენგმრის ჩრდ. ნაწილი. სიმონ 
თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი – ყანა, სათიბი (ლუჰა) ს. ჟ. ლჰას 
დასავლ. სამანქანო გზამდე (ნაჭკრამდე). 
სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 196, წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი – ყანები (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ., 
დასახლების ზედა მხარე. ანზორ არდევანის ძე 
სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი (15) – სათიბი (ლარილარი), 
ს.ლარილარშია, ჩრდ., სამანქანო გზის ზემოთ, 
დამრეცი სათიბი ადგილია, მდ. ჭუბრულას 
მარცხნივ, დასახლების ზემოთ. ალმაცგირ 
ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
19.9.1970 წ.  

ჟიბ-ღლი (2) – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელის 
სამხრეთით, თავზე. ჟიბ-ღლი „ზემოთკენა 
(მხარე)“. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს .ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლი –სახნავ-სათიბი (ტებიში) ს. ტებიშში, 
სახლებს ზემოთ, ბლიერს მარჯვნივ. ჟიბ 
ღლი „ზედა მხარე, არე“ (?). რომანოზ სიმონის 
ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჟიბღლირ  – სახნავი (ისკარი) დასახლების ზედა 
მხარე, სახნავები. „ზედანი“. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 876 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბღლირ  – ყანები (ზ. კალაში) სოლფის ჩრდ.-
დასავლ., ჟაბე კალშიშ ტიბრამდე. „ზემონი“. 
გიორგი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟიბღლირ (3) – ყანები (ჭველიერი), ს. ჭველიერ-
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შია, ჩრდ.-ით, მდ. დაშრსა და კედრლას 
შორის. „ზემოური“, „ზედა მხარე“. აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წშ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჟიბღლიშ დაბ  (იხ. ჟიბღლი) 
ჟიბშარ – საცხოვრისი (მამი), ს. მამის ზემოთ 

დასახლებაა ზურაბიანებისა. ი. ნ. ჯამბურიძე, 
59 წ., 1978. 

ჟიბშარ (2) – უბანი (ლეკოსანდი) ს. ლეკოსანდში, 
სოფლის ზემო მხარე.  

ჟიბშარე გილ – ყანა (იფხი), ჟიბე იფხის დასავლ. 
სახნავი ადგილები. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., 
ლატალი, 1973. 

ჟიბშარე გილირ (იხ. ჟიბშარე გილ) 
ჟიბშარე მურყამ – კოშკი (არცხელი), ს. 

არცხელშია, კარგად შემონახული სოფლის 
ჩრდ.-აღმ. მხარეში. ჟორჟოლიანების 
საგვარეულოსი. ნოდარ ნიკოლოზის ძე 
მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბშხენიშ სგიმი – მჟვავე წყალი (უშხვანარი), ს. 
ჟიბე უშხანრს ზემოთ მოდის მჟავე წყალი, 
ჟიბშხენიშ სგიმ „ზევითურა მჟავე წყალი 
(ზედა, ზევიდანა)“. ჰიდრონიმის მიხედვით. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ჟიბშხნ  (იხ. ჟიბშხნირ) 
ჟიბშხნ – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილის 

დასახლების ზემო მხარე. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., 
ლატალი. 1973. 

ჟიბშხნ – ყანა (იელი) ს. იელიში, ასკარდის 
დასახლების ზემოთ. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972 
წ.ივლისი. 

ჟიბშხნ (4) – საძოვარი (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
აღმ., სამანქანო გზის ზემოთ. შამში ნესტორის 
ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჟიბშხნირ – ყანები (მესტია), შემოკავებული 
სახნავ–სათესი მიწები მარგიანებისა და 
ხერგიანების. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 
წ., მესტია, 1972. 

ჟიბშხშიერ – ყანები (აგრაი), ს. აგრაის ჩრდ. 
მდებარე ყანები. ტყის ქვემოთ. ნასო 
დიმიტრსი ძე გულბანი, 55 წ., კოლმ. თავ-რე, ს. 
ე, მესტიის რ-ნი, 1871 წ. ივლისი. 

ჟიბშხშირ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის ლეჟ 

უბნის დასახლების სამხ.-აღმ. ნაწილი. დისონ 
გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჟიბშხა – საკრებულო (სოლი), ს. სოლშია, 
სოფლის დასახლების ცენტრშია. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
IX. 

ჟიბშრე მურყამ (2) – კოშკი (ზ. მ ურშკელი, 
არცხელი), ს. ზემო მურშკელშია, კარგადაა 
გარედან შემონახული. ოდნავ დახრილია 
სამხ.-ით. ქურდიანების საგვარეულოსი, 
ციოყულშა მურყვამის აღმ. გურამ 
ალექსანდრეს ძე ქურდიანი, 34 წ., მოსამსხა., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჟიბშრ – უბანი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა, 1973. 

ჟიბშრ (3) – უბანი (დიზი), მდ. ნაჟჰვშ ლიცის 
მარცხ. გრამიტონ ჭკადუას საკარმიდამო, სუმა 
ჭკადუას შტო. ქვემოურები „ჟიბშარს“ 
უწოდებენ გრამტონშერ სუმაშერ-ს.  

ჟიბშრლ – სავარგული (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ვაკეა, 
დათესილია ფიჭვით. დგას ქვითკირის სახლი. 
იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ.,  პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჟიბჩუბნ – ხილნარი (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
აღმ. ნაწილში, ხილნარია, სათიბებიც, გზის 
ქვემოთ. რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., 
დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 

ჟინი ბულონი – საძოვარი მთა (ზ. ვედი), მდ. 
სამაჭირხლოსა და მდ. ბულნიშ ღალს 
გამყოფ ქედზეა 2 კარავი. არყნარითაა ქვედა 
მხარე. ზღვის დონიდან ≈ 2510 მ. შალვა ძაკუს 
ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-
ნის სოფ. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ჟინი ობორიე – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) მდ. 
განდრშ წყალის მარჯვ. შიშველი 
რელიეფით, გლუვი კალთებით, დგას  ჟინ 
ობორიაში 1 კარავი. მეგრელებს ეკუთვნის – 
წალენჯიხის მთა. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 
34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის სოფ. 
ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ჟინ ბულონი (იხ. ჟინი ბულონი) 
ჟინ ბულონიში სუკი – ქედი (ზ. ვედი), მთა ჟინი 

ბულონის აყოლებით ქედი, მდ. 
სამაჭირხლოსა და მდ. ბულონიში ღალს 
გამყოფი, ნატახტ – მარჯვ. შალვა ძაკუს ძე 
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გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის 
სოფ. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ჟინ ობორიე (იხ. ჟინი ობორიე) 
ჟიქალექშ ლლჰენ – რუ (ქვ. ვედი), ლლქერიშ 

ლიც-იდან გამოყვანილია სარწყავი წყალი 
ლეკკერით, ყანების სამხ. (ზემო) მხარეს. უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი,  
1970 წ. ოქტომბერი. 

ჟიქნიერ – ტყე (მუწვდი) ს. მუწვდში, დასახლების 
ზემოთ, რცხილნარია. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 
1978. 

ჟიქნრქა – გზა (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარის 
ზემო მხარეში გადის სამანქანო გზა, გზისა და 
მისი მიდამოების სახელია. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 
წ., ლატალი, 1973. 

ჟორჟლნ ნაკ – ტყე, საძოვარი (სოლი) ს. სოლის 
დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ, შიგ. ტყეში. 
რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 
1972. IX. 

ჟორჟლნ – ტყე, საძოვარი (სოლი) ს. სოლის 
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. ღელეცაა 
ტყიანი ამ სახელწოდებით. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ჟორშ ნაკრა – ნაკარვები (ჭუბერი) მდ. 
თეთნაშრას მარცხნივ, ლეწხუნდშ ნაკის 
მიდამოები. ნაკარვებია ტყის დავაკებულ 
ადგილზე. ჟორა ნარსავიძის ნაკარვები 
(ცოცხალია). „ჟორას ნაკარვები“. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 

სკოლადამთავრებული, ს.  ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  

ჟბრი – უბანი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის ზემო ნაწილი. 
ჟბ „ზემო“. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე,  
31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ჟბშხა – ყანები (კაერი) ს. კაერის დასახლების 
ზემოთ. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ჟარშ ტიბრა – ღელე (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხლდშშია, უფრო დასავლ. ნაწილში, 
წყალი ცოტა მოედინება. ლიჟარე „ჟონვა“. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ.,  
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჟაჰნი – ტყე, კლდე (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, სამანქანო გზის ქვეამოთ, 
ყანა ქილნის ქვემოთ ენგურამდე. ციცაბოა, 
მუხნარიცაა და კლდეც. იცის ჩამორეცხვა, 
ჩამოშლა (ქა ხეჟჰი მუს ი ერ მგ, ქა ხერღვენი 
ი რიენთეჩუ მამამგეშ სედნი). ჟაჰ- < „ზვავი“ 
(მიჟ – მზე...). სილევან იშმაგის ძე 
დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარი ს ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჟნიშ – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის სამხ.-აღმ., 
მდ. ნის მარჯვ. კალთაზე,;  საძოვარ გაურის 
სამხ.-აღმ. სამანქანო გზის (ნაჭკორას) ქვემოთ, 
ირგვლივ მუხნარ-თხილნარია, შუაში სათიბი 
(ჟანრ იციანო). გაიანე კამეთის ას. 
ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ: . ოქტომბერი. 

 
 
რ 

 

რადაგ – სახნავი (მელე) მელეში.  
რადაგ (3) – ყანა (შკედი), ს. შკედშია. ქ. მ. გაბიანი, 

49 წ., 1976. 
რადაგ– ყანა (ხელედი), ხელედშია, ლაშხირის მარ-

ცხენა მხარეზე. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გა-

ზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 
რადგილ (4) – ყანა (ჰადიში) ს. ჰადიშ,ის აღმ., 

გზის ზემოთ. ოდნავ დამრეცი. სოფრო გიორ-

გის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში, იფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
რადგილ (იხ. რადგ – არცხელი) 
რადგილ (იხ. რადგ – დავბერი) 
რადგილ (იხ. რადგ – წვირმი) 
რადნლ – საძოვარი (მურშკელი) ს. მ ურშკელის 

ჩრდ.-აღმ., გუგშის ღელის მარჯვ. კალთაზე. 

ქვიანი ადგილია, ქვების შენაგროვებივითაა. 
ადრე მუხნარი ყოფილა. რდინ „როდინი“ (?). 
ვალადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ. მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
რადგ – ყანა (არცხელი), ს. არცხელსა და ს. ღებ-

რას შორის მდებარე ყანები, ოდნავ დამრეცი 
რელიეფით. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 
85 წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

რადგ – ყანა (დავბერი), ს. დავბერის აღმ. ყანა. ნო-

დარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამ-

სახ., ს.  დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
რადგ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის დასავლე-
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თით, ითესება ქერი, კარტოფილი. მაქსიმე და-

ვითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

რადგ – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ., ტიბერის 
უბანში. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

რადგ (5) – ყანა (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, სამხ. 
ენგურის მარჯვ: . მხარეზე. რადგ „კარგი ად-

გილის“ სინონიმია. მ ხოჩა დბ ლი = რადაგ 
(მოკლედ). რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., 
დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 

რამაზი დბ – საძოვარი (ლეხთაგი) ლეხთაგის 
ჩრდ.-დასავლ., რამაზის (ვინმე) ნაყანარი. ჩა-

თო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

რამზიარე მურყამ – ნაკოშკარი (ისკარი) სოფლის 
თავში, სკოლის აღმ., გზის ქვემოთ. „რამზი 
(გერლიანის) კოშკი). აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე, 
27 წ., სტუდენტი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1969 წ. X. 

რამზიშა – თემი (საძმო) (შყალერი) ს. შყალერში, 
გირგვლიანების საგვარეულოს თემი. ჯუამბ, 
რამზი, სქი – ძმები ყოფილან, რომელთა ნაყა-

რია:  ჯულბრ, რამზიშა/ რამზირ, სრქშა. 
გრიშა ძებას ძე გირგვლიანი, 47 წ., მოსამსახუ-

რე, ს. შყალერი, ლატალის ს.ს., 1973. 
რამზიშა – უბანი (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშის 

ერთ-ერთი საძმო. იყოფა სამ სამძმოდ:  რამზი-

შა, სრქშა, ჯულაბშა. მაიი ნაყრ – ნამათარრ 
ცხოვრობენ შყალერშიც, გვარად გირგვლიანე-

ბი. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ს. მაცხვარიში, ლა-

ტალის ს.ს., 1973. 
რამზიშა მურყამ – ნაკოშკარი (მაცხვარიში(, ს. მა-

ცხვარიშშია, გირგვლიანების საგვარეულოს 
კოშკი. დანგრეულია ნახევრამდე. გ. გ. გირ-

გვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 
რამზირ (იხ. რამზიარე მურყვამ) 
რაჟდენი მოლ – სათიბი (მამი), რაჟდენ ჩარკვიანის 

ნაახოვარი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
რაჟდენი მოლ – ყანა (ლაღარვაში) ს: . ლაღარვაშში, 

რაჟდენ ქურასბედიანის სახელობის ყანა. გ. ბ. 
ქურასბედიანი, 1976. 

რაჟდენი მოლ (3) – ყანა (ლემზაგორი) ს. ლემზა-

გორში, რაჟდენ გაგნიძის ნაახოვარი. საზიაროა 
ს. ხერიასთან.  

რაჟდენი მოლლ – საძოვრები (მელე) ს. მელეში, 
რაჟდენ ხარძიანის ნაახოვარი. 

რაჟდენიშ შურო – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ . ჭკადუა, 
30 წ., ლახამულა, 1973. 

რაჟნ – კლდე (მანანაური) მდ. მანანაურის მარჯვ. 
შენაკადის – სკორბშის სათავის კლდეები. სა-

ჯიხვე მთებია. ი. დ. ლიპარტელიანი, 78 წ., 
1974. 

რატნი  – სათიბი (კიჩხულდაში) ნენწელის აღმ., 
სათიბ კელაშნის დასავლ. სამი მხრი დან – შე-

რეული ტყით. სამხ. – თოთოლშრ ხეზგეხ. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

რატნი  – სათიბი (ხოსრარი) დასახლ. ჩუბე 
ხოსრრის ზემოთ, საძოვარ ქურთრის სამხ.-
აღმ. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

რატნი – სათიბი (თოთელეში) ს. თოთელეშსა და 
ს. კიჩხლდშს შორის. (კიჩხრე ლი). დუშა 
შარდენის ას ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამუ-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ: . სექტემბერი. 
რატნი – სახნავ-სათესი (ლაბსყალდი) საცხოვრე-

ბელ უბან ნაკს ქვემოთ, ფერდობი. რატ-ნი. 
შიო თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრგიგა-

დირი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

რატნი (4) – ყანა (ლამხერი) ს. ლამხერის დასავლ., 
სათიბ ლაკჩის აღმ. მახამეთ პეტრეს ძე დევ-

დარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

რატნიშ ცხეკ – ტყე (თოთელეში) ს. თოთელეშს 
აკრავს ჩრდ. მხრიდან, ტყე შერეულია, სათიბ 
რატნისა და ს. თოთე ლეშს შორის. დუშა შარ-

დენის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

რაფ ლეღზოა – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 
სამხ.-აღმ., ლეჟ ლახ-ს ჩრდ.-ით – სოფლის-

კენ, ოთიშა ლეღზოვას ქვემოთ. გვერდით 
ჩამოდის ღელე, რომლითაც ირწყვება სათიბი. 
რაფა ნავერიანის სათიბი. ჭიჭიკო ივანეს ძე კა-

ხიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

რაყრიშ ღრ – ღარი (ქვ. ვედი) სგიმიშ ღარ-ს ჩრდ.-
აღმ., ოროვის ტყესა და ლეშდხინდ ნაკს შო-

რის. თავზე წიწვიანი ტყეა, ცაცხვნარი არაა 
(ზესხროლ ქა მეშთხე ხარ). ალბათ რაყრს ატა-

ბახ. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

რაჭ კოჯ – კლდე (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ., კლდე ყვბას სამხ.-აღმ., სალი კლდეა, 
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კურდღელი იცის. კლდის ძირში ფოთლოვანი 
ტყეა. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

რახ – ტყე (ქურაში) ს. ქურაშის ჩრდ.-აღმ., ტყე 
ველრს აკრავს ჩრდ.-აღმ. გორვებიანია (ლეგ-

რე ლი აშხდგის, ხოშა ლეგრეს რახ-ს ხა-

ტულიხ). ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 
წ., კოლმ., ს. ქურაში, ეცერის ს.ს., მეტიის რ-ნი, 
196, წ. ოქტომბერი. 

რახ (2) – საძოვარი (მაცხვარიში) მთა მხერის სამხ. 
ფერდობის ძირში, ქვებიანია. გ. გ. გირგვლია-

ნი, 35 წ., ლატალი, 1973. 
რახა – ყანა (შკედი) ს. შკედში, მდ. ცხენშურის სა-

ნაპიროზე. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
რახ დაბ – საძოვარი (კიჩხულდაში) მდ. მალშის 

მარჯვ. კალთის ჩრდ.-დასავლ., მთა კბიშ ნა-

ლგენს ზემოთ. ჩამონაშალი ადგილია, კლდის 
ჩამონაშალია, ჩავარდნილი ადგილი (დეყ 
დგი ლი). მთაშია. რახ „რეხი“ (ბჩი კოჯ 
ნდენი ეჯი). დაბ – მნიშვნელობთი „დაბა“ 
(?). თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
რახ ცხეკ – ტყე (მესტია), კახრის მხარეზეა, იწყე-

ბა კახრის გზიდან აეროპორტის პირდაპირ 
მდებარე მოლრ-ამდე. აქვს შურო – რახ ცხეკი 
ლფშდლ (ბილიკებივითაა). თედორე ტარა-

სის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 
რახ ცხეკი ლფშდლ – ბილიკები (მესტია) აე-

როპორტის სამხ.-დასავლ., ჩამოსაშვები ბილი-

კებია. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მე-

სტია, 1972. 
რახ ცხეკი მაზბ – წყარო (მესტია), წყარო 

გადმოყვანილი აქვთ სპარდიშის მოსახლეობას 
აეროპორტის სამხ.-დასავლ. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 

რახრ  (იხ. ნაჩვალ – ტვებიში) 
რახრ – სათიბები (კაერი). ს. კაერისა და ლემსიის 

სათიბები მთაში. ქვიან-გორვებიანი. დ. გ. მე-

რლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
რახრ – საძოვრები (ზ. ლუჰა) მდ. ნის მარცხ. 

მხარეზე. ქვიანია, ადრე კარგი ვერხვნარი 
იყოო. ივდითე პეტრეს ას. ცინდელიანი, 67 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
რახრ – ქვიანი დგილი, ტყე (უშხვანარი) ს. 

უშხანრის სამხ.-აღმ., ბდიშ წიფს მოსდევს 

მარჯვ. მხრიდან. რელიეფი ქვიანია და ტყიანი. 
რახ-ს „ლეგრეს ხატულიდ“ (ქვიანი). რელი-

ეფის მიხედვით. გრამიტონ ბესარიონის ძე 
კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

რახრ (5) – ტყე (ბაგვდანარი) უშბის ძირში აღმ., 
ჩამოცვენილი და ჩამონგრეული ქვების სერია. 
არყნარია. რახ „გორვები ქვისა და ქვიშის“. ან-

თუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენს.,  
ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19698 
წ. სექტემბერი. 

რახშ – საძოვარი (მანანაური) მდ. მანანაურის 
მარჯვ. კალთის საზაფხულო საძოვარი მთები. 
ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

რახშ – საძოვარი (ს. ლასკადურა) დაბიერის მთა-

ში, ქვიანია. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 
რახშ (3) – საძოვარი (ტვიბლედი), ს. ტვიბლედშია, 

მთა ძმეს მიდამოებშია, გორვებიანია. ნ. ს. ჩა-

ნქსელიანი, 24 წ., 1974. 
რახშულა – შენაკადი (ბავარი) მდ. ბავარულას 

მარცხ. შენაკადი, მოედინება მთა რახშიდან. ე. 
ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

რახრ – სათიბ-საძოვარი (სოლი) ს. სოლის საზაფხ. 
მთა, გორვებიანი ადგილია, უშბის სამხ.-აღმ. 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., მოსამსახ., 
მესტია, 1972. IX. 

რახრ (2) – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალს 
მარცხ. კალთაზე, გორვებიანი ფერდობი. ვახ-

ტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯე-

რის ს.ს., 1972. 
რახლდრ – კლდეები (სიდიანარი) ს. სიდიანარის 

ჩრდ., ტიბიშის ხეობის მარჯვ. კალთაზე. ვალო 
ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

რახლდრ (2) – კლდეები (მურშკელი) ს. მურშკე-

ლის ჩრდ.-აღმ., ჩხუტა-ს მთის აღმ. მოსაზღვრე 
კლდეები. სუბნივალურია, ალაგ-ალაგ სათიბ-
საძოვარიცაა. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 
13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

რდიმხანიშ ღრ – საძოვარი (ზ. მარღი) ს. ჟიბე 
მარღის ჩრდ.-აღმ., ტყიანი, შერეული, წიწვნა-

რი. ტყის ჩამოსაზიდი მშრალი ღელეა რდიმ-

ხან ჩხეტიანის სახელობის. ბეჟღუ რაჟდენის ძე 
გურჩიანი, 38 წ., კოლმ., ს. ჟიბე მარღი, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 
რტიან – საძოვარი მთა (ჭუბერი) მთა შაკალრას 

სახმ., მდ. ლახმშ ლიც / /  ჭალს მარცხენა მხა-

რეზე. ზემოთ კარვებია 4. ვაკე ადგილია. სახმ.-
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აღმ., ჩრდ.-აღმ. ნაძვნარია, სოჭნარი, ჩრდ.-და-

სავლ. შიშველია. ჩრდ. ლეჟერ. მისი სიმაღ-

ლეა 1772,5. მთა რტიანიშ გორგსა (/ / ნანღე-

ლაშრ გორგ) და მდ. ლახმჭალს შორის. ეს-

ტატე ილიას ძე ჯაჭვლიანი, 42 წ., კოლმ., ს. 
სგურიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
11.9.1970 წ.  

რტიანიშ რობ – საძოვარი ღელე (ყარი) მთა რატი-

ანში, ჩრდ.-დასავლ., უშველებელი ღელეა ალ-

პურ ზონაში, შგერის (ჯუჯა) მცენარის გარდა 
ერთ-ორ ადგიალს არყის პატარა ხეცაა. დანარ-

ჩენ მხარეს შიშველია. მდ. ლახმშ ლიცის ერთ-
ერთი შენაკადი. უერთდება ტობშ გორგს და 
შემდეგ ხარმს. გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 
წ., კოლმ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ. 

რტიანიშ სგიმრ – საძოვარი, მჟავე წყალი (ყარი), 
მთ. რატიანშია, რტიანიშ რობის მარჯვ. 
ფერდზე, შიშველია, ალპური ზონის, მოედი-

ნება წყალი, მდ. ლახმ ლიცის შენაკადი, და-

მრეცი რელიეფით, ჯუჯა შგერის მცენარეუ-

ლობით. მოცვნარიცაა. სიმაღლე მისი დაახლ. 
2300 მ. მოედინება მჟავე წყალი, რომელზედაც 
გაკეთებულია კასრი.  სასმელად ადამიანისა-

თვის უვარგისია, საქონელი ეტანება. გოგირ-

დოვანი უნდა იყოს. გივი მუზას ძე სუბელია-

ნი, 30 წ., კოლმ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 12.9.1970 წ. 

რტიანიშ ფოქ – გამოქვაბული (ჭუბერი), 
შდალერშია, შდაულერიშ ლექეშერ ნაკ-ის 
ჩრდილოეთით. მოედინება პატარა წყალი, მის 
მარცხ. ფერდობზე, ქვის ქვემოთაა 5-6 კაცის 
ადგილისოდენა. ვიბლიანი რტიან-ის სახე-

ლობის, მონადირეა (ცოცხალია). თამაზ დი-

მიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამ-

თავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 14.VII. 70 წ:  

რტიანშ გორგ – ქედი, საძოვარი (ჭუბერი) მთა. 
შალრასა და რტიანის მთის გამყოფი „უვა-

ლი“. შიშველია, ალპური ზონა, სიმაღლე და-

ახლ. 2290 მ. გაჭიმულია შამფრილშ გორგ-
იდან ტობ-ამდე, ჩრდ. მიმართულებით. რატი-

ანის გორა, ქედი. გელა გელას ძე სუბელიანი, 
45 წ., კოლ. წევრი, ს. ჩბე ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ. 

რშ ნსკინ – გზა (ლეშუკვი), ს. ლეშუკვიდან ლა-

ტალისკენა საცალფეხო გზა დაღმართზე. სა-

ხელწოდება შერქმეულია რაშის ნახტომის შე-

დეგად  დარჩენილი ნაფეხურების მიმსგავსე-

ბით. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 
1973. 

რჭნ რობ – ტაფობი (სპარდიში) აეროპრტის 
ჩრდ.-აღმ., ტყიანია. ავთანდილ ანდრიას ძე 
რატიანი, 37 წ., მოსამსახ. ს. სპარდიში, მესტი-

ის რ-ნი, 1972. 
რჭშ სარგ – წყარო (ზაგარი) ს. ზაგრის ქვე-

მოთ, სათიბ სარგშშია სამხ.-დასავლ. კნჯბ 
ხარ, სადაც მოედინება წყარო და იციან რჭვრ 
მასრდ. იქაურობაში წყალი მარტო ისაა. გაია-

ნე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
რებრ – ყანები (ცალანარი), ს. ცალანრს ესა-

ზღვრება სახმ.-დასავლ. სამანქანო გზამდე, ღა-

რივითაა, ჩავარდნილი (შდრ. ღებ, რობ, მგერ. 
რობუ, შემო–ღობ- ?). რებ. რუს. „чаша“. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

რებრ – ყანები (ხერხვაში) ს. ხერხვაშის სამხ. მოსა-

ზღვრე ყანები, ღარისებური რელიეფით, რებ 
დგი ლი. დავით დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 
წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

რეჩგიან – კლდე (ყარი) მდ. ჭუბრულას მარცხ. მხა-

რეზე, საჯიხვე კლდეები. მრზა ჭალის დასა-

წყისის მარჯვენა მხარეზე, შიშველი ციცაბო 
კალთებით. ქვედა ნაწილში, ძირისკენ შერეუ-

ლი ტყე. მთა შდაულერის ქვემო მიდამოები. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკო-

ლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ–ნი, 14.VII.70 წ.  
რეჩგიანრე მურყამ  – ნაკოშკარი (ლანხვრი), ს. 

ლანხრიში ყოფილა ვინმე რეჩგიანის სახე-

ლობის, გვარი ამჟამად გადაშენებულია. კოშ-

კის ძირიც არაა, კალოდ (კაუდ) გადაუკეთები-

ათ კოშკის ნადგომი. აკაკი ანდრიას ძე გაბულ-

დანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

რეჩგიანრე მურყამ (2) – ნაკოშკარი (მაგარდელი) 
სოფ. მაგარდელის აღმ. განაპირას ნაკოშკარია. 
ვინმე რეჩგიანისა (გვარი არ უნდა იყოს). რეჩ-

გიანთ კოშკი. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
რეჩგიანშ არ – გადასასვლელი (ნაკ. ს.ს.), მდ. 

შდავლერის სამხ., მთა ლათაშის თავზეა გადა-

სასვლელი. ვინმე რეჩგიანის სანადირო გზა-
გადასასვლელი. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი,   
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57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბე-

რი. 
რეცა – საბალახო (იდლიანი), ს. იდლიანში, ნენ-

ზიშ ნაკის ჩრდ.-დასავლ. ნაკამბეშის გაგრძე-

ლებაა. ნენზიშ ნაკშ ტიბრილის თავზე, ერთ 
მხარეზე საბალახოა, მეორეზე – ნაძვნარი ტყეა. 
1934-39 წლებში აქ ყოფილა მორების ჩამო-

ზიდვა მორების ღარებით. სახელიც შერჩენია 
(Рейс-იდან ?). გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., 
კოლმ., ს. ილიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
8.11.70 წ. 

რეცა (2) – ყანა (ლებურცხილა) ს. ლებრცხილას 
ბოლოში, ყანაა,ტიბრილის მარცცხენა მხარე-

ზე, დამრეცი რელიეფით, ხეხილი, ვენახი, 
ძველად ხის ჩამოსაცურებელით ხისაგან გაკე-

თებული მორების ღარი ყოფილა, დააცურებ-

დნენ მორებს მდ. ენგურამდე. რეცა – Рейс-
დან ? ჯუმბერ რადიონის ძე დავითიანი, 18 წ., 
მოსწავლე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

რეცშ ტიბილდ (იხ. ტიბრილ – ლებურცხილა) 
რზენ-გვანდრა (იხ. ჟიბე გვანდრა) 
რიგიშ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., ფერ-

მის შენობებს ზემოთ, გზასა და ჰადიშრას შო-

რის. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ: ., 
პენს., იფარის ს.ს.,  ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

რიგში ტუბრა – ღელე (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., 
ჰადიშრას მარჯვ. შენაკადი. რიგშილ-ის 
სათიბებზე მოედინება. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ: ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
რიენ – მდინარე (ცხუმარი). მდ. ენგური, ჩამოუ-

დის ს. ცხუმარს ბოლოში. ივანე ბექას ძე მი-

ლდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
რიენიშ ბოგ – ხიდი ქვ. ლუჰაში, ენგურზე. იშმაგ 

სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., 1969. 
რიყ – გზა (მესტია – ირ. მლეიქიშვილი) 
რიყ – რიყე (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის ჩრდ.-და-

სავლ. ტიბის რიყე (გალდ ტიბისა). ნო-

დარ შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., ს. ზარ-

დლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
რიყ – რიყე (ლახამულა) ჩვ. ლახამულას  ჯგრგ 

ლახმლშ ეკლესიის ქვემოთ, მდ ენგურის 
მარჯვ. სანაპიროზე. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

რიყ – რიყე (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის დასახლების 
სამხ. მდ. მულხურას ორივე მხარის რიყე. ვაკე 
ადგილია, რიყის ქვემოთ. ნიკოლროზ კონ-

სტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

რიყ – რიყე (ხ. ჩუკული), ჟიბე ჩუკულშია, დგას 4-
წლიანი სკოლა. ნუნუ დადაშის ას. გულბიანი, 
26 წ., 1976. 

რიყ – საძოვარი, რიყე (ციცხვარი), ს. ციცხვარშია, 
წყლის (ენგურის) მარცხენა სანაპიროზე. იყო 
სათიბი, ამჟამად რიყეა, ცოტა საძოვარი ადგი-

ლიც, არის ხილნარიც. ვალო გაიოზის ძე ჭკა-

დუა, 30 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

რიყ – სახნავ-საძოვარი რიყე (ბაბილი) მდ. ჩოლშუ-

რას მარცხ. რიყე. ნ. ბ. ქურასბედიანი,  
33 წ., 1974. 

რიყ (10) – საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია, ნსგა ღე-

ლოლთან, რიყეა. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
რიყ (იხ. რიყიშრ) 
რიყ (იხ. შკობრ – ლენტეხი) 
რიყ (იხ. ჭალიშ  რიყ – ზ. ვედი) 
რიყე დაბ – ყანა (ჩუკული) ს. ჩუკულში, ჟიბე ჩუ-

კულის სახნავი, ფიშყორის მარცხ. ნუნუ და-

დაშის ას. გულბიანი, 26 წ., 1976. 
რიყე თხუმ – გზა (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერში, 

ლაშხირის მარცხ. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. 
მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

რიყე ლრლ – საძოვრები (შკედი) ს. შკედში, 
ცხენშურის სანაპიროზე, ამჟამად რიყეა. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

რიყი დაბ – ყანა (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, ფიშ-

ყორის მარცხ. მხარეზე.  
რიყი დაბლ – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, რიყესთან. 

ბ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 
რიყილდრ – სათიბი (ქედანი), ქედანშია, მდ. ჭუბ-

რულასა და ყანა ლექშერილს შუა, ქედანის 
ქვემოთ რიყე. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემ-

ბერი. 
რიყილდრ (2) საძოვრები (ლანხვრი) ს. 

ლანხირის სამხ.-აღმ., სამანქანო გზის ქვე-

მოთ, ქურილრს სამხ. ფოთლოვანი ტყეა, მდ. 
სოლედრას სანაპიროა, რიყე. რიყ „რიყე“. აკა-

კი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, 
ბეჩოს ს.ს., ს. ლანხრი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

რიყიშ ლებლყეჩ – საძოვარი (ქვ. ვედი), მდ. 
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ედრლას მარჯვ. ჭალა, ვაკეა, სადაც ბლომა-

დაა აშოლტილი მურყანი. ლეო გრიგოლის ძე 
ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
რიყიშ ნაკ – საძოვარი (ლუხი) მდ. ჭუბრულას მარ-

ჯვენა მხარეზე, გადის გზა, ვაკე ადგილია. 
ბლომადაა ქვის ლოდები, გორვები. ნაძვნარი-

ცაა სანაპიროზე მდინარისა. ჩუბე ლუხშია. ის-

ლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ. 

რიყიშ ფელტ – საძოვარი (ლახამულა) მდ. ენგურსა 
და საცხოვრის კეცნნის შორის, სათიბ ჩუბე 
რიყის ზემოთ. ფერდობია, ჩანს ხეხილი. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ: . ნოემბერი. 

რიყიშრ – უბანი (იდლიანი), ს. იდლიანშია, მდ. 
ენგურის  მარჯვენა მხარეზე, პატარა სამოსახ-

ლო ადგილია, რომშ ტიბის მარცხ. მხარეზე. 
ხილნარ-ვენახი, ყანები. საძოვრები. აღმ. მუხ-

ნარია. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. 
იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 

რიყრ (იხ. ჭალიშ რიყრ – გვალდერი) 
რობ – საბალახო (ჩვ. ვედი) სგიმიშ ღრის აღმ. 

ლეწფერ ღრს სამხ.-აღმ. ლებლყეჩ ლი, გნჭ 
ხარ ხოჩა, რობ დგი ლი. მოედინება წყალი. 
ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
რობ – სათიბი (კიჩხულდაში), სათიბ ცხარშს აკ-

რავს ჩრდ. (ზიგ შალ ხარ ი რობ ხაჟხა). სა-

მსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

რობ – სათიბი (ლახამულა) საცხოვრის კეცნნისა 
და სათიბ სოფიშ დაბს შორის. ჩავარდნილი 
ადგილია, რობ ხარ. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა,, 
64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

რობ – სათიბი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის დასახლე-

ბის ქვემოთ. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

რობ – სათიბი (ლექვსირი), ს. ზემო ლექსურაშია, 
ჭრეკის ზემოთ. მჭიდ დაბ ლი. კ. ე. ფურე-

ლიანი, 34 წ., 1974. 
რობ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. მხარე-

ზე, სამანქანო გზის ქვემოთ. ელგუჯა ვლადი-

მერის ძე გულედანი, 36 წ.,  ლენჯერის ს ს., 
1972. 

რობ – სათიბი (ფხოტრერი) ფხოტრ ზაგრს 
ჩრდ.-დასავლ. რობ „ღარივით“ (ღებშალ ლი). 
ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., პენს., ეცე-

რის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
რობ – სათიბი (ქვ. ვედი). გერმან შარდენის ძე ჭკა-

დუა, 45 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის  
რ-ნი, 1969. 

რობ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის დასავლ., სა-

თიბ წრნიაშრს აკრავს დასავლ. რობ დგი 
ლი. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ: ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
რობ – საძოვარი (დოლი) ს. დოლის თავზე, ზემოთ 

ტყე ეჭნახულრ აკრავს. სახელი რელიეფის 
მიხედვითაა შერქმეული. ყრმ პეტრეს ძე უშ-

ხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

რობ – საძოვარი (ლამხერი) ს. ლამხერის დასავლ. 
გორა ღულნის ჩრდ.-აღმ. ჩავარდნილი ადგი 
ლია. რობ „დყ დგი ლი“. მახამეთ გურმაჩის 
ძე დევდარიანი, 49 წ: ., კოლმ., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
რობ – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. კალ-

თაზე, შგედში ტყე ქორზაგრს დასავლ. ადრე 
სათიბი იყოო. რობშალ ლი. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

რობ – სახნავი (დაკარი) დაკრ-ის ჩრდ.-აღმ., ლას-

ფლარ-ის აღმ. ჩავარდნილი ადგილია, გვიმ-

რნალი, რცხილნარი. ფართობი ≈ 900 კვ.მ. ვა-

ლერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 42 წ., პედაგოგი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

რობ – ყანა (არცხელი) ს. არცხელის სამხ.-დასავლ. 
ჩავარდნილია, დამრეც კალთაზეა, ღარივით. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამ-

სახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
რობ – ყანა (ნაცული) ს. ნაცულში, ჩავარდნილი. 
რობ – ყანა (სიდიანარი), ს. სიდიანარშია, რობ არაა. 

ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
რობ – ყანა (ქართვანი) სოფლის სამხ., ყანა 

ზაგლდრის სამხ.-აღმ. ჩავარდნილი ადგი-

ლია, მოსავლიანი. გრამიტონ პავლეს ძე გა-

ბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. IX. 

რობ – ყანა (ქვ. ჭველიერი) ს. ქვედა ჭველიერში, 
ჩავარდნილი რელიეფია. ფავრიზ ინდიკოს ძე 
მუკბანიანი, 27 წ., მოსამსახ., ქვედა ჭველიერი, 
ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, 1974. 

რობ – ყანა ≈ 2 ჰა (ტყებიში) ს. ტყებიშში, სასოფლო 
გზის ქვემოთ, სახნავ ლაყბურას სამხ.-ის 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

463 

მხრით მოსდევს. ტაფობი ადგილია, დამრეცი 
რელიეფით. ფორმის მიხედვით. მაშა სარდიო-

ნის ასული არღვლიანი, 57 წ., დიასახლისი, ს. 
ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

რობ – ყანები (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, სამხ. 
მხარეზე, მდ. ენგურისკენ. რიდა ბესის ას. 
ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. 
IX. 

რობ – ყანები (ყარი), ს. ყარიშშია, ჩავარდნილივი-

თაა. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 
რობ – შურო, ღარი (ტვიბი) ს. ტვიბში ღარი. რობ 

შურო. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
რობ – წყაროს წყალი (თავრარი), ს. თავრარის 

ჩრდ.-აღმ. მოედინება წყალი, ჩავარდნილ ად-

გილას. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
რობ (2) (იხ. რობი ლარე – ფაყი, რობლირ – აგრაი) 
რობ (26) – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, რადაგის ერთ-

ერთი ნაწილი, ჩავარდნილია შედარებით. ქ. მ. 
გაბიანი, 49 წ., 1976. 

რობ (იხ. აგრ – რობლირ) 
რობ (იხ. რობლ – ღვებრა) 
რობალ – სახნავ-სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშში, 

ჩავარდნილივითაა. 
რობალ – ყანა (მამი) ლეგარდში, ჩაღრმავებაა. რობ 

„ჩაღრმავებული ადგილი“. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ., 1978. 

რობალ – ყანები (ჟახუნდერი) ს. ჟაუნდერში, ჩა-

ვარდნილია. 
რობალ (4) – სათიბი (ახალშენი) ახალშენის უბან-

ში, მდ. აშხაშურის მარცხ. ვაკე ადგილია. ა. ჭ. 
ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

რობი დაბრ (იხ. რობილ) 
რობი ლარე – სათიბი (ფაყი), ლესხანშია, ჩავარ-

დნილი ადგილია. ჯ. ა. ჩანქსელიანი,  
26 წ., 1974. 

რობირ – ყანები (იფხი), ზედა იფხშია, ღრ ხარ. ე. 
ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 

რობილ – საძოვრები (ცანა) ს. ცანის დასასვლ. მთა 
ვეშგმილში, ყანები იყო. ითესებოდა როფ (მარ-

ცვლეულია), შესაკმაზია ჭინჭართან, სოკოს-

თან. როფ ანუ ქერი ფექ. 
რობილ (2) – ყანები (ჟამუში) ს. ჟამუშის დასხა-

ლების დასავლ., დავაკებასავითაა, ჩავარდნი-

ლი არაა. რობ „ჩავარდნილი ადგილი“. ვლა-

დიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამსახ., 

ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
რობლა – ტყე, საძოვარი (იელი), ს. იელიშია, ენგუ-

რის მარჯვ. კალთაზე, აცის აღმ. იონა ვისიბის 
ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

რობლირ – სათიბი, ტყე (მურყმელი) ს. მურყმე-

ლის დასავლ., 1 კმ-ზე, მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. ჩავარდნილი, ოღრო-ჩოღრო ადგი-

ლი. რობალ-ირ (მრ.) ირ ≈ „იანი“ ? მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

რობლირ (2) – ყანა (აგრაი) ს. აგრაის დასავლ., ენ-

გურის მარჯვ. კალთაზე. ნასო დიმიტრის ძე 
გულბანი, 55 წ., კოლმ. თავ-რე., ს. ე, მესტიის 
რ-ნი, 197“1 წ. ივლისი. 

რობოზელა – საძოვარი (ნაცული) ნაცულის მთა-

ში. 
რობოლ – ტყე (იხ. რობლ – მესტია, ირ. მელიქიშ-

ვილი) 
რობრი ღრ – ხევი (ლემსია) ლემსიიდან ქმე 

ლახვში მიმავალ გზაზე. მშრალი ხევია, სეზო-

ნური. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

რობრია ღრ – ღელე (ღვებალდი) საძოვარ 
ლამჭლეთის ზემოთ, ხის ჩამოსაყრელი ღე-

ლე, ღარი, წყალი სეზრნურია. რობ „ჩავარდნი-

ლი“ (?). მიშა ილოს ძე გერლიანი, 39 წ., კოლ-

მეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

რობულდ  – ყანა (კიჩხულდაში)ს. კიჩხლდშის 
ჩრდ.-დასავლ., ყანა ყესნის მისდევს ჩრდ.-
აღმ. რობ ხარ. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლია-

ნი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

რობულდ – ყანა (სოლი), ს. სოლშია, დასახლების 
აღმნ., სამანქანო გზის ქვემოთ. რომანოზ ალ–
ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

რობულდ (3) – ყანა (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის სამხ.-აღმ., ამშ დაბს აკრავს 
ჩრდ. მიედინება პატარა წყალი, ლეგლდნის 
ქედის დასავლ. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბ-

ლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

რობლ – ყანა (ლევშერი), ს. ლევშერშია, ღაროსა-

ვითაა. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 
რობლი სარაგ – წყარო (ლევშერი), ს. ლევშერშია, 

ყანა რობლშია. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 
რობ ღრ – მშრალი ღელე (ზეგანი) ს. ზეგანის 

სამხ.-დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე, 
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მშრალი, შერეული ტყით. ალექსანდრე ბიას-

ლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

რობ ღრ – საძოვარი (ალდე), ს. ალდეს დასავლ 
ფერდობი, ლარჭი ღრის დასავლ. ახმედ 
შამშე ძე ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ხალდე, კა-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
რობ ღრ – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ., ლა-

მულდის უბანშია. შალვა სარდიონის ძე ფან-

განი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

რობ ღრ (4) – საძოვარი (მურყმელი) ს. მურყმე-

ლის ჩრდ.-ით; , საძოვარი მშრალი ღელე. მაქ-

სიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსა-

ხურე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
რობლ –  სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშია, ტყეა 

ირგვლივ. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 
რობლ –  ტყე (ალდე) ს. ალდეს სამხ.-დასვლ. 

მდ. ალდე ჭალს მარცხ. კალთაზე, ფოთლო-

ვანი და ალაგ-ალაგ წიწვნარიც – გგბრ ხაგხ. 
ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალ-

დე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
რობლ –  ყანა (ბაბილი) ლენსკირის ტერიტორია-

ზეა, ჩავარდნილივითაა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ., 1974. 

რობლ –  ყანა (ღვებრა) ს. ღებრას სამხ.-აღმ. 
ტიბ-ის  მარცხ. მხარეზე, ჩავარდნილი. ალექ-

სანდრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
რობლ –  ყანა (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის აღმ., მდ. 

მულხურას მარჯვ. კალთაზე, ყანა დბირში, 
ჩავარდნილი ადგილია. სოფრომა საბას ძე გუ-

ჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი . 

რობლ –  ყანები (ლალხორი) ს. ლალხორში, მდ. 
ხალდეშურას  მარჯვ. კალთაზე. ფერდობი ად-

გილია. ნინა გიორგის ას. გამყრელიძე, 49 წ., მო-

სამსახ., ს. ლალხორი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
რობლ (7) – სათიბი (გვიმბრალა) ს. გვიმბრალაში, 

ჩავარდნილი ადგილია. გ. ა. მუსელიანი, 1976. 
რობრ –  ყანა (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., ზეგანის 

ქვემოთ, სათიბ კაჩლდრის დასავლ. (სოფ-

ლისკენ). რობ დგი ლი („ჩაზნექილი“). გაიანე 
კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

რობრ  (13) – ყანები (უშხვანარი) მდ. დოლრას 

მარცხ. მხარეზე, საძოვარ სგიმლდრს ჩრდ.-
აღმ.. არის ყანები ტაფობი რელიეფით, რის 
გამოც სახელწოდება „რობრ“ – რობ „ტაფო-

ბი“? რელიეფის მიხედვით. გრამიტონ ბესარი-

ონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

რობრ  (იხ. ჩუბე დაბრ – ღვებალდი) 
რობრ  (იხ. ჩუბღღრ – გვალდერი) 
რობრ – სათიბები (უსგვირი) ს. უსგვირში, ჭალს 

მარცხ. მხარეზე. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის 
ს.ს., 1973. 

რობრ – სათიბები (ქვ. კალაში) სოფლის ქვემოთ, 
სათიბ ჰუყრამდე, ჩავარდნილი რელიეფის 
გამო. გიორგი კოსდას ძე მურღულიანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
რობრ – სათიბი  (ზ. კალაში) სოფლის ჩრდ. (ზე-

მოთ), სგიმზაგრს ესაზღვრება დასავლ. მხრი-

დან. რობ დგი ლი. ჩაწეული, ჩაზნექილი. „ჩა-

ზნექილი (გრაბენი(?) ადგილები“. გიორგი 
კოსდას ძე მურღლიანი, 60 შწ., კოლმ., ეცე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
რობრ – სათიბი (ბარში) მდ. დაშრის აღმ., ყანა 

ჰნშრის აღმ . მხარე. რობ „ღარისმაგვარი“, 
„ჩავარდნილი ადგილი“. ბაჯუ პირიბეს ძე 
გერლიანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. X. 
რობრ – სათიბი (ფალედი) მდ. ღეშდრლას 

მარჯვ. კალთაზე, მეშხე ფხინჭშრის სათიბის 
დასავლ (რობ დგი ლი). მამურზა ივანეს ძე 
ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

რობრ – სახნავ-სათიბი (ქურაში) მდ. დაშრის მარ-

ცხენა მხარეზე, სათიბ ყუბანის ჩრდ.-აღმ. ღარო-

სავითაა რელიეფით. რობ „ჩავარდნილი ადგი-

ლი“. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

რობრ – ტყე (ლემსია) ლემსიიდან ქმე ლახვში მი-

მავალ გზაზე, ღარიცაა – რობი ღრ. შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

რობრ – ყანა (ჰებუდი) ს. ჰებუდის სამხ., ყანა 
ლარშის აღმ., ჩაზნექილი, ჩავარდნილია. 
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., პედა-

გოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
რობრ – ყანები (ქაშვეთი) ს. ქაშვეთის დასახლ. 

დასავლეთით. მათე ზოსმეს ძე ფილფანი,  
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42 წ., კოლმკეურნე, ს. ქაშვეთი, მ ესტიის რ-ნი, 
1972. X. 

რობშ ქურა – საძოვარი, ტყე (უღვალი) სამანქანო 
გზის ზემოთ, სალოცავ ლამალდშ ბჩის აღმ. 
(რობლი ი ქურა). ერასტო ნიკოლოზის ძე უმ-

ფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1969 წ. X. 

რობშ ცხეკ – ტყე (ლახამულა), საცხოვრის კეცნა-

ნიშია, საძოვარ დაბლდრიშ სარგლის ჩრდ.-
დასავლ. შერეული ტყით, უფრო – მუხნარით. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

რობლ – სათიბები (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ.-
აღმ., რშის მარჯვ. კალთაზე. ჩავარდნილი, 
ოღრო-ჩოღრო სათიბები. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი,  
1971 წ. სექტემბერი. 

რობლ – სათიბები (ლეხთაგი) ლეხთაგის ჩრდ.-
დასავლ., დაბლედის თავზე. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ლეხთაგი, 1972. 

რობლ (2) – ტყის სახელწოდებაა (წვირმი), მდე-

ბარეობს წვირმის სამხრეთით, მუხნარი ტყეა. 
ადგილი ძალიან ფერდობია. ტოპონიმს რაღაც 
საერთო უნდა ჰქონდეს მეგრულ „რობუს“-თან. 
ეს სახელწოდება კნინობითი ფორმითაა სხვა 
სოფლებში. გამიგონია „რობ“, „რობლ“ ფორ-

მებიც. ადგილის სახელწოდება. ჩაიწერა თსუ 
სტუდენტმა ასლან კორძაიამ, 1965 წ. 20 აგვის-

ტო. 
რობლ დაბრ (იხ.რობლ – ლეხთაგი) 
რობლრ –  სათიბი (იელი), ს. იელიშია, ენგურის 

მარჯვ. კალთაზე, აცის ზემოთ, ჩუბე უბნისაა. 
იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის 
ს.ს.,1972. VII. 

რობლრ (2) – სათიბი (ბოგრეში)ს. ბოგრეშის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. კატო 
მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

რობლ – სათიბი (ბულეში), ბულეშშია, ჩავარ-

დნილი ადგილი. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
რობლა ღელა –ღელე (ბულეში) ს. ბულეშში, რო-

ბის საძოვართან. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
რობლ – ყანა (ლახამულა) საცხოვრის ნოდშის 

სამხ.-დასავლ. ენგურის მარჯვ. მხარე. ჩავარ-

დნილივითაა (რობშალ ლი). ნრიქიშ ნაქორს 
დასავლ. რობ (< *რაბ < * რაფ-ა ?). გელა ფუ-

თუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

რობლ (2) – საძოვარი (ჰამაში), ჰამაშია, 
გირგლშის ყანებს სამხ.-აღმ. რობ ლი, ჯვი-

ნელ ნლყინ გიმბრ ხაგხ. დუშა შარდენის ას. 
ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

რობლდ – საოძვარი, ტყე (ნანგლი) ს. ნანგლის 
აღმ. (ქვემოთ), ვენახის ქვემოთ, დამრეცი. წყა-

ლი მიედინება. რობ ხარ. ჩავარდნილი ადგი-

ლია, ქვემო მხარე ტყეა. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. ნანგლი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ. 

რობლდ – საძოვარი (ფარი) დასახლება კცხის 
ჩრდნ. ჩავარდნილი, ლამბაქისებური, ჯამისე-

ბური რელიეფით. შალვა ფილოვანის ძე ჩხე-

ტიანი, 13 წ., მოსწ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

რობლდ – ყანა (დისი), ს. დსშია, მდ. ნაჟაჰის 
მარცხენა მხარეზე. დამრეცი, ჩავარდნილი ად-

გილია, არის ნიგვზნარი. იესებ სემას ძე ჭკა-

დუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახამულა სს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 
რობლდ (5) – ყანა (ჭუბერი), დასახლება ქედანის 

ქვედა ნაწილი, ჩაწეული რელიეფით, მდ. ჭუბ-

რულას სამხ.-აღმ. რობ „ჩაღრმავებული ადგი-

ლი“. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, 
ს.ნ ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

რობლდ –ადგილის სახელი (ლებურცხილა) ს. 
ლებრცხილას ბოლოში, დასავლეთით, ტიბ-

რილშია. დამრეცი, ჭაობიანი ადგილი, ბოლო 
მოსახლის დასავლეთით, ს. ნანგვლისკენ. ჩა-

ვარდნილი ადგილია. ჯუმბერ რადიონის ძე 
დავითიანი, 18 წ., მოსწავლე, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
როზანიშ მოლ – საძოვარი (ლახამულა) დასახლ. 

გეშრნისა და სამანქანო გზას შორის, მომინ-

დორო ადგილია, ნასახლარია როზან ჭკადუა-

სი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მე-

სტიის  
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

როზანიშ ნალზიგ – საძოვრები (ხაიში), როზანის 
(ჭკადუა?) ნასახლარი ყოფილა საგერგილსა და 
ლაყლრიშ ზენს შუა. მდ. ენგურის მაარჯვენა 
მხრისკენ. პანტა მსხლები, ვაშლები, ბალი, 
ხურმა. ფოთლოვანი. ნასახლარი ჩანს. სახლის 
საძირკველი და კალო (კა) ამჩნევია. ადრე 
ხნავდნენ, ამჟამად ქუროლდ ლიხ ჩუ მესდე. 
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„როზანის  ნასახლარი“. ემუზა და ბაბუა ძოვა-

გის უფროსი თაობის (კარგად არ იცის). ნატაშა 
ემუზას ას. ჭკადუა, 44 წ,., დიასახლისი, ს. ხაი-

ში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 30.VII. 
როზანიშ ნალზიგიშ რიყ – რიყე (ხაიში) როზანიშ 

ნალზიგს ქვემოთ, მდ. ენგურისკენ. პატარა 
მინდორიცაა. მოედინება წყაროც. რიყეა, ქვი-

შიანი ადგილია, მდინარის სანაპირო. ნატაშა 
ემუზას ას. ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტი-

ის რ-ნი, 1970 წ. VII. 
როკალ – კლდე (სასაში) ს. სასაშის მთაში, სანა-

დირო კლდეებია. 
როკბაჩრ – სათიბი (ფხოტრერი) ფხოტრ ზაგრს 

დასავლ., სათიბ კრტირის გაგრძელებაა და-

სავლეთისკენ. (როკშალ ბაჩრ ხაგხ ხოშა ი 
ეჩხენქა). ეგნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

როკ-ბაჩრ – ქვა, ტინი (ფარი – ვ. ნარსავიძე), და-

ლნაკის გვერდით აღმართულია ორი უზარმა-

ზარი ტინი. ეს ტინები გვერდიგვერდ დგანან, 
შუაში ცარიელი ადგილია. „როკ-ბაჩრ“ – „ორ-

კაპი ქვები“.  
როკბაჩრ (3) – საძოვარი (ცალერი) საზაფხ. საძო-

ვარ მთა ლასგრშის თავზე, დიდ გორაზე. 
დიდი ქვებია. როკშალ ლიხ დარს ხალტხ 
ლიშდრლ. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 
წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
როკვალ (იხ. როკლ – ირ. მელიქიშვილი) 
როკ-მაჩხაფ – სათიბი (ტვიბი) ს. ტვიბში, პატარა 

ღელე, ვარდნა აქვს, განტოტვილია. ჯ. გ. ზუ-

რაბიანი, 40 წ., 1978. 
როკო – საძოვარი მთა (მაგარდელი), საძოვარია 

(საზაფხულო) მთა დეცილრს ზემოთ. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მა-

გარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

როკოლრ – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის სამხ.-და-

სალვ. დაღმართია, სიფის გაგრძელება და-

სავლ. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მო-

სამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

როკოშ ტობ – ტბა (მაგარდელი). მთა როკოსთან 
არის პატარა ტბა. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 
წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

როკულდ –  ხევი (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
როკულდ (2) – ყანა (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 

დასახლების ჩრდ.-დასავლ. შამში ნესტორის 
ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
როკ მურყამ – კლდე (ტვიბერი), ტიბერისა და 

წანერის მყინვარებს შორის მდებარე კლდე, 
ყითლოდის ჩრდ.-ით. პავლე ბითეს ძე ზუ-

რებიანი, 83 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
როკლრ – სათიბი (ჟაბეში) მდ. მულხურას 

მარჯვ. კალთაზე, სათიბ ლაცგას თავზე, ზე-

მოთ. ს. ჟაბეშის ჩრდ.-დასავლ. დაფერდებული 
რელიეფით. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

როკლრ (2) – სათიბი (სოლი), მთა შიხულდშშია, 
პატარა სათიბია ფერდობზე. ირგვლივ წიწვნარი 
ტყითაა შემოფარგლული. რომანოზ ალ-ძე ხაფ-

თანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 
როკლი ცხეკრ – ტყე (მესტია) აეროპორტის 

ჩრდ.-აღმ., ბუჩქნარი ტყეებია, შიგა და შიგ 
მდელოებით. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 
წ., მესტია, 1972. 

როკლირ – საძოვრები, ტყე (მესტია) აეროპორ-

ტის ჩრდ.-აღმ. ბუჩქნარი ტყეებია, შიგა და შიგ 
პატარა მდელოებით. თედორე ტარასის ძე ნა-

კანი, 63 წ., მესტია, 1972. 
როკ ტიბ – ხევი (არცხელი) ს. არცხელის სამხ.-

დასავლ., მულხურას მარცხ. კალთაზე. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
როკრ – საძოვარი კლდე (ხაიში), კლდეთა და სა-

ძოვართა სისტემა მდ. კასლედრას მარჯვ. ხე-

ობაზე, არის 5 კარავიც და მის ზემოთ სუბნი-

ვალური და ციცაბო კალთებიანი კლდეებია. 
უმაღლესი მწვერვალი ზღვის დონიდან ≈ 2978 
მ. (1 :  100 000). კარლო თეიმურაზის ძე ჭკა-

დუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

როკლ – სათიბები (მესტია) აეროპორტის მიდა-

მოებში. ეკუთვნის ხერგიანებს, რატიანებს, ნი-

გურიანებს. როკულდ „პატარა, უმნიშვნელო 
ადგილიო“ (?). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 
წ., მეტსიის რ-ნი, 1972. 

რომ – ხეობა (იდლიანი) მდ. რომშ ტიბის ხეობა 
და წიწვნარი ტყის კალთები, მის თავზე პატა-

რა ვაკე ადგილია, რომელსაც რომშ ნაკ-ს ეძა-

ხიან. ზაქრო დავითის ძე დავითიანი, 23 წ., 
კოლმ., დასახლება ნშიხ (იდლიანში), ხაი-
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შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
რომბალ – დასახლება (მელე) ს. მელეში, ჩავარ-

დნილი ადგილი. 
რომის ღელე (იხ.რომშ ტიბ) 
რომუშა – უბანი (მესტია), მესტიაშია, სგიმიერში 

შემავალი რატიანების საგვარეულოს ერთ-ერ-

თი შტო. კოშკი (?). რომე (საკ. სახელი). თედო-

რე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 
1972. 

რომშ ნაკ – ტყე (იდლიანი), ს. იდლიანშია, რომშ 
ტიბის თავზე. პატარა ვაკე ადგილია, ტყეში 
(წიწვნარი). ზაქრო დავითის ძე დავითიანი, 23 
წ., კოლმ., დასახლებანშიხ (იდლიანში), ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
რომშ ტიბ – ხევი (იდლიანი(, ს. იდლიანშია, 

ტობშ ნაკსა და დასხალება ნშხის საზღვარი. 
ორივე კალთა მდინარისა წიწვნარია, მო-

ზრდილი მდინარეა. მოედინება საზაფხულო 
მთა ლხმიდან და უერთდება მდ. ენგურს 
მარჯვენა მხრიდლან. რომას სახელის მიხედ-

ვით. გვარი? გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., 
კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
8.11.70 წ. 

როსტმშ დაბ – საძოვარი (ცხუმარი) მთა ლეფურის 
დასავლეთით, სარგშ-ის გვერდით. მოვაკო 
ადგილია, სუფთა (რატომ – უცნობია). როს-

ტომის ყანა (?). შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 
42 წ., საბჭოს თავ–რე, ს, ლეზგარა, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

როსტომი მოლ – საძოვარი (ლემზაგორი) ს. ლემ-

ზაგორში, როსტომ თევდორაძის ყოფილი ნა-

სახლარი. 
როტ დბ – საძოვარი (იენაში), ს. სგობულდშია, 

ამჟამად საძოვარი. როტე კვანჭიანის ყოფილი 
ყანა. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 

როფილ (იხ. რობილ – ცანა) 
როყნალ – საძოვარი (ნაცული) ნაცულის მთაში, 

დიდი ქვაყრილიანი ადგილებია. 
რუბენიშ ნამშყედ – კლდე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 

30 წ., ლახამულა, 1973. 
რუკ – საძოვარი (სპარდიში) აეროპორტის აღმ., 

მჟავე წყლების სამხ.-აღმ. პატარა საძოვარია ტყე-

ში, ფერდობია. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 
37 წ., მოსამსახ., ს. სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

რუკლიცხეკრ (იხ.როკლიცხეკრ) 
რუკლირ (იხ. როკლირ) 
რუკლ (იხ. რუკ) 
რუსთაველი პიკ – პიკი (უშგული) ს. უშგულის 

ჩრდ., მთა კარეტას პირდაპირ (იხ. რუკა 1 :  100 
000). გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამ-

სახ., უგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
რუსთაველი ქუჩა – ქუჩა (მესტია) დ. მესტიაში, 

სტალინის ქუჩის მარჯვნივ. დ. მესტიის სქემა-

ტური გეგმიდან. სვანური გამოთქმა გრიშა ნა-

ნსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 
რუსრე ლასფლარი – სასაფლაო (ჭუბერი) მდ. 

ჭუბრულას მარცხ. მხარეზე, ბადგრე ჩუბე 
ზენრშია შუაში. დასაფლავებულია მხოლოდ 
რუსები, ს. ლარილრსა და ცენტრს შორის. ვა-

სიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბე-

რი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
რუყალ – სათიბი (ლობი) ს. ღობში. 
რცხმელურ (იხ. ცხუმელირ) 
რებ – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
რებ (2) – ყანა (ჰადიში) ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ., 

გზის ზემოთ. შუაში ღარია, რებ ლი, ლე-

ყურყაშა ლი. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 
60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

რდინ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ჰაწვალ-

დისკენაა, ჭალს მარცხ. მხარეზე. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

რდნლ – სათიბი (ლეხთაგი), ჰაწვალდშია სათი-

ბი ვაკე. ადრე სახლებიც ედგათ საქონლის-

თვის. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი, 1972. 

რდლრ – საძოვარ-სათიბი (ლახირი) ს. ლახი-

რის ჩრდ.-ით, ეკლესია თრნგზელის ჩრდ.-
აღმ. მდ. რშის მარჯვ. კალთაზე. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
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ს{ } ნგჭნიშ მაცხრ – ნაეკლესიარი (ღეშდერი), 
ს. ღეშდერშია, ჩრდ.-აღმ., არის ნაეკლესიარი 
და სასაფლაო – სანგჭიშ ლასფლარ / /  
ლაშთხრ (იხ. სნგეჭ). ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ს{ } იფ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა, ნაეკლე-

სიარის მიდამო. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

ს{ } იფ (2) – სოფლის მოედანი (ლელბაგი) ს. 
ლელბაგის დასახლების ცენტრში, დგას ეკლე-

სია ქრისდე. ჟორა დ–ძე აბდელანი, 37 წ., ლა-

ტალი, 1973 

საბოკინ – საძოვარი (ნაღომარი), ვაკობია, ლაშხი-

რის მარჯვ. მხარეზე. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 
საბ სემარ – სათიბი (ფანაგა) ს. ლეჟა სემარში, საბა 

ბაბლუანის ნაახოვარი. ს. ს. ჯამბურიძე, 90  წ., 
დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

საბნი – საძოვარი, სახნავი (სვიფი), ტყე ლეთკე-

რის აღმ. წვრილი ტყეა. სბ „წვრილი, წნელის 
მაგვარი“. იმ  ადგილას წვრილი ტყე ყოფილა, 
შეშას ამისაგან ამზადებდნენ (სბ ზაქ აქჩხ ი 
ეჯა ხაშხა). აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

საგდერ – ყანა (მესტია =– ირ. მელიქიშვილი). 
საგზაო – საგზაო (ხაიში) ნაკრა (მთლიანად ეძახ-

დნენ), ს. ხაიშის ჩრდ.-აღმ. სამანქანო გზის 
მარჯვენა სანაპიროზე, ენგურის მარცხ. მხარე-

ზე. ჟიბე შდის ქვემოთ. მესტიის რ-ნის მე-
14 საგზაო უბანი. ნესტორ სემას ძე ჭკადუა, 64 
წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე 
გელოვანები ვიყავითო). 31.VII.1970 წ. 

საგზაო უბნ (იხ. საგზაო) 
საგშერლ – უბანი (გულიდა), ს. ქვემო გულიდას 

ერთ-ერთი თემი, ლიპარტელიანების საგვარე-

ულო თემი. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 
სადათო – ტყე (ღობი) ს. ღობში, წიფლნარი და სა-

ერთოდ – ფოთლოვანი. 
სადალ შუკ – გზა (ყარი). მთა შალრას ჩრდ.-და-

სავლ. მიმავალი (შიშველ ადგილზე – ალპ. ზო-

ნაში) გზა დალისკენ. გზა მიემართება მთა 
შარულას ჩრდ. კლათაზე. ჟიბე კარრს ქვე-

მოთ. გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., კოლმ., ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ. 

სადარ – საძოვარი (მაზაში) ს. მაზაშში, ტყიანია. შ. 
მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

სადარ – ტყე (ნაცული) ს. ნაცულში. სადარ „მოსა-

ხერხებელი ბილიკები“ (ლიდრე – ლიდერე). 
სადარ (3) – სათიბი, სადგომი (ბაბილი), სათიბ 

უნჩაშის სამხ. სამზიანია, თოვლი ადრე დნება 
და თხები მიჰყავთ ზამთარშიც. ნ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 33 წ., 1974. 
სადგემ (იხ. მრზშ ბაჩრ)  
სად მოლ – სათიბი (ლევშერი) ლევშერში, სადო 

გარდაფხაძის ნაახოვარი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 
1978. 

სავაზუქ– სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
სავშ ზაგრ (იხ. სავშიშ ზაგრ)  
სათნი – ტყე (ღვებალდი) ს. ღებალდის  და-

სავლ., ტყის მასივი (რცხილა, წიფელა...). აკ-

რავს სოფელს დასავლეთის მხრიდან. ვარლამ 
ილოს ძე გერლიანი, 345 წ., კოლმეურნე, ცხუ-

მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
საკ – საბალახო (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის აღმ. მთა-

ში, ტყეცაა.  
სალაზ – გზა, საძოვარი (ლებრცხილა) ს. 

ლებრცხილას სამხ.-დასავლ. კაკშ 
კოჯრისკენა ბილიკი თხებისა და ადამიანის. 
კლდეებზეა, მის თავზე გამოქვაბულია, კლდეა 
გადმოწეული დაახლ. 30 კვ. მ. ჯუმბერ რადი-

ონის ძე დავითიანი, 18 წ., მოსწავლე, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

სალაზ მრღ – უბანი (ზ. მარღი) ს. ჟიბე მრღის 
სამხ.-დასავლ. დასახლებული სათიბ-სახნავე-

ბით, მდ. მარღლას მარჯვენა მხარე. უმარ მი-

ტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეკურნე,  ს. ჟიბე 
მრღ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ.  

სალანრა (იხ. სანარა) 
სალასტან – სათიბი (ლანხვრი), სათიბ ლაკჩს აკ-

რავს დასავლეთით, სამანქანო გზის ქვემოთ, 
ბუჩქნარი ადგილია. სალას „ბუჩქნარი“ ? ტნ 
„ბუჩქი“ ? აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 54 წ., 
კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

სალდათრე ნაყარლ – ტყე (იენაში) ნასახლარ 
სგობულდის ზემოთ. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. 
იენაში, 1973. 

სალდანშა – უბანი (ხელედი), ჩანქსელიანების სა-

გვარეულოს ერთ-ერთი შტო. გ. შ. ჩანქსელია-

ნი, 20 წ., 1974. 
სალდანშა მოლ – სათიბი (ზ. ბავარი) ს. ზედა ბა-

ვარში, სალდან ჩანქსელიანის სახელობის ახო. 
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შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 
წ., 1976. 

სალდანშერ – უბანი (ფაყი) საცხოვრის ბარის 
ერთ-ერთი თემი ჩანქსელიანების გვარისა. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

სალდანშერლ – უბანი (ბავარი) ს. ბავარის ერთ-
ერთი თემი, ჩანქსელიანების საგვარეულოს 
ერთ-ერთი თემი. ს. ლ. ბენდელიანი, 35 წ., 
1974. 

სალდნი (იხ. სლდნი – ტყებ) 
სალმაზვნირ (იხ. სალმაზონ) 
სალმაზონ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის და-

სავლ. ბარბლ მიდამ-ის საზღვართან, სოფელ-

ში შემოსასვლელთან. მაქსიმე დავთითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სალმაცხრ – საკულტო (ჰამაში), ჰამაშშია, სათიბ 
სუფრეშის ჩრდ.-დასავლ. რაიმე ნაგებობისა 
ამჟამად არაა, ადრე სპენდიკრ იდგაო. სალო-

ცავია ქინლმგენემიშ:  სალმაცხრ – 
ვეთხმლიშ ნაშხახენქა ლმზრ ლი 
„ვეთხმლიდრ ლხნთხილ ველიშ ი ცხეკიშ 
ნენსგა“. დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სალშგარ – ნაეკლესიარი (ზ. უშხვანარი), ს. ჟიბე 
უშხანრშია ნაეკლესიარი, ძირიღაა დარჩე-

ნილი. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 
წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სალჩხ – საძოვარი (კვანჭიანარი) ს. კვანჭიანარ-

ში. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
სალნი – ბაღი (იენაში) ს. იენაშის სამხ.-აღმ., გზის 

ქვემოთ. ხილია კოლმ-ის. ილიკო გ-ძე ფარჯი-

ანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
სამანაყარ – საძოვარი (წიფლაკაკია) ს. წიფლაკაკი-

აში, ადრე იხვნებოდა. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 
წ., 1976. 

სამანქანო შუკვ (იხ. ნაჭკორა) 
სამანქანო შუკ –  სამანქანო გზა საერთო მთელი 

ზ. სვანეთისა. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

სამანქანო შუკ – გზა (ხაიში), სამანქანო გზა – 
ზუგდიდიდან მესტიამდე მიმავალი, მიჰყვება 
მდ. ენგურს მარცხ. მხარეზე (ხაიშიდან). ნეს-

ტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. 
ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყა-

ვითო), 31.VII.1970 წ. 
სამანქანო შუკ – გზა (ხელედი), ს. ტვიბლედში 

გამავალი გზა. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 
სამანქანო შუკ (6) – გზა (კაერი), სახელმწიფო გზა 

მესტიისკენ. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 
1973. 

სამანქანო შუკ (იხ. შუკ – ფაყი) 
სამაღშე მურყამ – ნაკოშკარი (მაგარდელი), სოფ. 

მაგარდელშია, შიგ. სოფელში. სამაღაანთ (?) 
კოშკი. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსი-

ონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს.,  მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სამაჭირხოლო – საძოვარი (ზ. ვედი), მდ. სა-

მარჭრხოლოში ღალს მიდამოები ციცაბო 
კლდის გალავნით. ბევრია ხვამცა. წარმოებს 
ბარიტის ძებნა, გეოლოგები არიან. საძოვრებია 
ბლომად. გადასასვლელიცაა (იხ. რუკა). არის 
მდინარის დასაწყისში თოვლი გაუმდნარი. 
შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წა-

ლენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი. 21.9.1970 წ. 
სამაჭირხოლოშ ხიარი – კლდე (ზ. ვედი), მდ. სამა-

ჭირხოლოს კლდეების კალთები. ციცაბო, სუბ-

ნივალური, საჯიხვე კლდეებია. მოედინება 
მდ. სამაჭირხოლოში ღალ. შალვა ძაკუს ძე 
გიგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. 
ჩქვალერი. 21.9.1970 წ. 

სამაჭირხოლოში დუდი (იხ. ჭილშ თხვიმ) 
სამაჭირხოლოში ღალ (იხ. ჭილშ ლიც) 
სამაჭირხოლოში ხვამცონი – საძოვრები (ზ. ვედი), 

საზაფხულო საძოვარი საჭაირხოლოს ტერი-

ტორიაზე, მოფენილია „ხვამცა“, შგერისმაგვა-

რი მცენარე, მარადმწვანე, „მთის შგერი“. შალ-

ვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენ-

ჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი. 21.9.1970 წ. 
სამაჭრალ – საძოვარი (ნაცული) ს. ნაცულში, ვაკე 

ადგილია. მაჭარს შეექცეოდნენო ადრე.  
სამრეკ – საძოვრები(რცხმელური) ს. რცხმელურში, 

ლაშხირის მარჯვ. იყოფა ჩუბე სამრეკ-ად და 
სამრეკილრ–ად. საქონლის გასარეკი ადგი-

ლია. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 
სამრეკი თხუმ – ტყე (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 

ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX., 
თბ., 1939 წ. 

სამრეკილრ – საძოვრები (რცხმელური) რცხმე-

ლურში, ლაშხირის მარჯვ. საქონლის გასარეკი 
და საძოვარი ადგილები. ე. ა. ტვილდიანი, 
1976. 

სამრლ – საძოვარი, სათიბი (ლახირი), მთა 
ლაგზრილშია, ტყის ზემოთ. კარვები დგას. 
მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამ-
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სახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
სამსონი კოჯ ლაკშლ – გზა (ლუჯი) ს. ლუჯის 

მთა უჟალის გზაზე, სამსონ ონიანის მიერ გა-

ტეხილი გზა (კლდიანი). 
სამსონი ლჭემა – სათიბი (ზ. ბავარი) ს. ზედა ბავა-

რის მთა მაცხვარიშში. სამსონ ჩანქსელიანის 
ყოფილი სათიბი. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კ. ს. 
ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

სამტშ – გორაკი (კვანჭიანარი, იენაში) ს. კვანჭია-

ნარის აღმ. საძოვრებია ამჟამად, ადრე ალაგ–
ალაგ იხვნებოდა, ადრინდელი ნასახლარები-

ცაა. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
სამტშ (იხ. სამტშ) – ბუჩქნარ-საძოვარი (იენაში) 

ს. იენაშის სამხ.-აღმ. ჩელდრიელისა და მულ-

ხურას შორის. ილიკო გ–ძე ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

სამტში ურულდ – გამოქვაბული-გვირაბი (იე-

ნაში) ს. იენაშის სამხ. სამტშის დასაწყისში, 
მულხურას მარჯვ. კალთაზე. გადმოცემით:  
ჩარკვიანების სახლამდე აღწევსო (დაახლ. 1,5 
კმ.) მიწისქვეშა გვირაბი, თუმცა 100-მდე თუ 
ვინმე შესულაო. თამრიკო თაისავის ასული 
გირგვლიანი, 36 წ., მოსამსახურე, ს. მაცხვარი-

ში, ლატალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1973. 
სამძღვარ (იხ. ლხნისგი – ქვ. ვედი) 
სანგეჭ – ნაეკლესიარი (ღეშდერი) ს. ღეშდერის 

ჩრდ.-აღმ. ჩანს. ნაეკლესიარიც და სასფლაოც: . 
მხოლოდ ამჟამად მოქმედი არაა, სადაც ადრე 
დაფიცების მიზნით შანთს ადებდნენ და თუ 
დაიწვებოდა, დამნაშავე იქნებოდაო, თუ არა 
და – უდანაშაულო. ლევარსან ომანას ძე ჩხვი-

მიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

სანგჭარლე მურყამ – ნაკოშკარი (წვირმი) ს. 
წვირმის სამხ., მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე. 
ზღუდე მოვლილი, კლდის თავზე. ამ კოშკი-

დან მტერი (თათართა ჯარი) გაუნადგურები-

ათ საძოვარ ნატყლურ-თან. სანგეჭ „სამაგრი, 
მაგარი“. ვალიკო ამბაკოს ძე ფანგანი, 30 წ., მო-

სამსახურე, ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
სანგჭვიშ (იხ. სანგჭვიშ მაცხვრ) 
სანგჭრვლ – ტყე, კლდე (იელი) ენგურის მარცხ. 

მხარეზე, ნაკოშკარია. 
სანგლე – საძოვარი (ლექვსირი) ლათქველის ზე-

და გაყოლებაზე. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 
სანდრო მოლ – ყანა (ლექვსირი) მდ. ჩოლშურას 

მარცხ. მხარეზე. ლიპარტელიანების საგვარე-

ულოს ყოფილი ყანა. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 
1974. 

სანდრ ნაშყადლ – ტყე (ფანაგა(ს. ფანაგას სამხ. 
წიფლნარი, მთის გზაზე. სანდრო ხვისტანის 
ჩამონავარდნი ადგილი. ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ., 
დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

სანზა ღრ – სათიბი (ლეზგარა) შუა ლმხრნდ-
შია ღარი, სადაც ჩამოეზიდებიან თივას სოფ-

ლისაკენ, ღარი თითქმის ყოველთვის მჩიფ 
ლი. გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ., პენ-

სიონერი, ს. ტუიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სანტრილ – უბანი, ტყე (სპარდიში), სპარდიშშია, 
საკულტო ადგილი მონადირეებისა. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

სანტყო – ყანა (ქაშვეთი) ს. ქაშვეთში, ლეჟშხნის 
სახნავი ადგილი. მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 
წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, მესტიის რ-ნი, 
1972. X. 

სანყლდშ – ტყე (ხალდე) მდ. ალდე ჭალს 
მარცხ. კალთა, ს. ალდეს სამხ.-აღმ. ტყიანი 
ადგილი. სანყირ „საყვირი“. ზურაბ აბრამის 
ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სანწფრ – სათიბი (იფხი), ბალის ქედზეა, შიშველი 
ველია, წიფლნარია ირგვლივ. სანწეფ-ი ჩანს. 
გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

სანკ – უბანი  (მესტია), სეტის აღმ. ნაწილი. სა-

ზღვრები:  აღმ. – ელსდაგური, სამხ. – მესტია-
ჭალ, დასავლ. – კლუბის მოედანი, ჩრდ. – 
სამანქანო გზა. ცხოვრობენ ჭედლიანები, ნაკა-

ნეაბი, თემებია – ყუბთშა (ნაკანი) და თებუშა 
(ჭედლიანი), თემირშა (ჭედლიანი). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

საოჩო –  საძოვარი მთა (ზ. ვედი), მეგრელების სა-

ზაფხულო საძოვარი მთა, სიმაღლეა 2104,4 მ. 
ტყის ზემოთ, ალპური ზონაა, მთა ბულონსა 
და საძოვარ ღელე ცხიკიშ ღალ-ს შორის. მის 
აღმოსავლ. საოჩოშ დუდია და საოჩოშ სუკი. 
სამხ.-დასავლ. ტყეა წიწვნარი და წიფლნარიც. 
კარვის ადგილზე დავაკებაა. მოცულობით 
დიდია, გაშლილი საძოვარი ფერდობით, მის 
მარჯვნივაა მდ. საოჩოშ ღალ. „სავაცე“ არისო. 
ჩემს შეხსენებაზე „ვრცელს“ ხომ არ ნიშნავს-
მეთქი, – არ ვიცითო, შეიძლებაო!  მეგონა კონ-

სტანტინეს ძე მიქენაია, 60 წ., მწყემსი, ს. მედა-

ნი (ლარა მედანი – ჯგალი), წალენჯიხის რ-ნი, 
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მუშნი ბეგის ძე მიქენაია, 46 წ., მწყემსი, უშანგი 
მიხას ძე მიქავა, 50 წ., მწყემსი, 23.9.1970 წ. 

საოჩოშ დუდი – მწვეარვალი (ზ. ვედი), მთა საო-

ჩოს ყველაზე ამაღლებული მწვერვალი, გუმ-

ბათისებური ფორმის, ნივალური, ხრამებიანი 
კალთებით. ძირი მწვერვალისა ალპური, და-

ფერდებული მდელოებით (საძოვარი). კარვე-

ბიდან საოჩოსი სამხ.-აღმ. სიმაღლე ≈ 2900-
მდეა. მეგონა კონსტანტინეს ძე მიქენაია, 60 წ., 
მწყემსი, ს. მედანი (ლარა მედანი – ჯგალი), 
წალენჯიხის რ-ნი, მუშნი ბეგის ძე მიქენაია, 46 
წ., მწყემსი, უშანგი მიხას ძე მიქავა, 50 წ., 
მწყემსი, 23.9.1970 წ. 

საოჩოშ თვაზონ – საძოვარი (ზ. ვედი) მთა საოჩოს 
კარვებიდან 60-ზე (ჩრდ.-აღმ.), ქედზეა დავა-

კება და ხარობს წერექო, ალპური ზონაა, იქით 
საძოვარი ცხიკი (თომი). მეგონა კონსტანტინეს 
ძე მიქენაია, 60 წ., მწყემსი, ს. მედანი (ლარა მე-

დანი – ჯგალი), წალენჯიხის რ-ნი, მუშნი ბე-

გის ძე მიქენაია, 46 წ., მწყემსი, უშანგი მიხას ძე 
მიქავა, 50 წ., მწყემსი, 23.9.1970 წ. 

საოჩოშ სუკი – ქედი (ზ. ვედი), საზაფხულო საძო-

ვარ საოჩოშ დუდის ჩრდ.-ისკენა გაგრძელება, 
ხრამებიანი ქედი, წვეტებიანი ქიმებიანი ზე-

დაპირით. აღმ. და დასავლ. ციცაბო კალთები. 
სუბნივალური ზონაა. მეგონა კონსტანტინეს 
ძე მიქენაია, 60 წ., მწყემსი, ს. მედანი (ლარა მე-

დანი – ჯგალი), წალენჯიხის რ-ნი, მუშნი ბე-

გის ძე მიქენაია, 46 წ., მწყემსი, უშანგი მიხას ძე 
მიქავა, 50 წ., მწყემსი, 23.9.1970 წ. 

საოჩოშ ღალ– ღელე (ზ. ვედი) მთა საოჩოსა და 
მთა ბულონის შუა, ქედთა გამყოფი. მოედინე-

ბა ორი ტოტი მწვერვალ საოჩოს დუდის ძირის 
ქვედა კალთებიდან. წყალი პატარაა, მარჯვენა 
შენაკადი თავი წყაროა (იხ. რუკა роднრ-. пер. 
Саочио-სთან). მეგონა კონსტანტინეს ძე მიქე-

ნაია, 60 წ., მწყემსი, ს. მედანი (ლარა მედანი – 
ჯგალი), წალენჯიხის რ-ნი, მუშნი ბეგის ძე მი-

ქენაია, 46 წ., მწყემსი, უშანგი მიხას ძე მიქავა, 
50 წ., მწყემსი, 23.9.1970 წ. 

საპოვნელა – მწვერვალი (ლნტხ. რ.) აღმ. შხარას 
მწვერვალის სამხ.-აღმ. სიმაღლე ≈ 4640 მ. ზ. დ. 

საპრშ მურყვამ (იხ. საპვრშ მურყვამ) 
საპრრ – ყანები (ზ. კალაში), სოფელს აკრავს სა-

მხრეთიდან. ყანებია, დგას კოშკი დანგრეული. 
გიორგი კოსდას ძე მურღულიანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

საპრშ მურყამ – ნაკოშკარი (ზ. კალაში) სოფ-

ლის სამხრეთით, ყანებია, არის კოშკიც (და-

ნგრეული). „საპრშ კოშკი“. გიორგი კოსდას 
ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ს. კალშ, ეცე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სარაგ – სათიბები, წყარო ს. მამის ჩრდ. მთაში, მო-

ედინება სარაგ. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
სარაგ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის  მარცხ. კალ-

თაზე, სათიბ ნანერის ჩრდ.-აღმ. წყაროც მო-

დის და მჟავე წყალიც. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სარაგ – სასმელი წყარო, ს. მელეშია. 
სარაგ – ყანა მდნ. ჩოლშურას მარცხ. მხარეზე, წყარო 

მოედინება. ჯ. რ.  მეშველიანი, 50 წ., 1974. 
სარაგ – წყარო (ბავარი) ჯუდარის დასახლებაში, 

ჟიბე კვედის ქვემოთ. ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 
წ., 1974. 

სარაგ – წყარო (იფრარი), ს. იფრარშია, სიფში 
გამოყვანილი წყალი. სოფლის სასმელი წყალი. 
გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., პენს., კა-

ლას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
სარაგ – წყარო (ლახირი), ს. ლახირის სასმელი წყა-

ლი, დასალვ. მხარეზე. ალექსი ისამის ძე იო-

სელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სარაგ – წყარო (ლელბაგი), ს. ლელბაგის სასმელი 
წყალი. ჟორა დ–ძე აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

სარაგ – წყარო (ლენტეხი) დ. ლენტეხის დასახლე-

ბის ზემოთ. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 
სარაგ – წყარო (მელურა), ს. მელურაშია, სარაგშ-

შია. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 1974. 
სარაგ – წყარო (მულახის ს.ს.), ს. ზარდლაშშია, 

წყაროს წყალი. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 
67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სარაგ – წყარო (ნანარი), ს. ნანარშია, მეცექენი ღე-

ლას ქვემოთ. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 
სარაგ – წყარო (ნაცული) ს. ნაცულში, სასმელი წყა-

რო. 
სარაგ – წყარო (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანის ცენტრში მოე-

დინება წყარო, მილია გაკეთებული. გივი 
ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამ ს., უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ., ივლისი. 

სარაგ – წყარო (სიდიანარი), ს. სიდიანარის სასმე-

ლი წყალი. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

სარაგ – წყარო (ფაყი), ლესხანშია, სოფლის სასმე-

ლი წყალი. ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., ხელედის 
ს.ს., 1974. 
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სარაგ – წყარო (ცხუმალდი), ს. ცხუმალდშია, ჭა-

ლოდის ყანაში. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 
სარაგ – წყარო (წანაში), ს. წანაშშია, მოედინება სა-

რაგ მოლის ყანაში. ნ. გ.-ას. ლიპარტელიანი, 
27 წ., 1974. 

სარაგ – წყარო (ჭველიერი) ზედა ჭველიერში, კარ-

გი წყროა. გ. ნ. ზურაბიანი, 436 წ., ს. ს. მუკბა-

ნიანი, 45 წ., 1976. 
სარაგ – წყარო და მოედანი (ქაშვეთი), ს. ქაშვეთ-

შია, სასმელი წყალი მოედნით. მათე ზოსმეს ძე 
ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, მე-

სტიის რ-ნი, 1972. X. 
სარაგ – წყარო ს. ლეჟ ფანაგაში. ს. ს. ჯამბურიძე, 

90 წ., დ. მ. გასივანი, 70 წ., 1978. 
სარაგ – წყარო, სოფ. შტვილშია. თ. დ. ხაბულიანი, 

48 წ., 1978. 
სარაგ – წყაროს წყალი (ლემსია), ს. ლემსიაშია, 

ეჩხნ ტაფის უბანშია. შადურ ადილარსი ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

სარაგ – წყაროს წყალი დაკრ-ის ჩრდ.-აღმ. ნაკში 
მცხოვრებთა ერთადერთი წყაროს წყალი. ნა-

კის აღმ . მხარეს დაახლ. 200 მ. სიშორეზე. ირ-

გვლრივ თხმელნარი. ვალერიან სანდროს ძე 
ჭკადუა, 48 წ., პედაგგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

სარაგ (28) წყარო (ბაიარი, ჯუდარი, მელურა, მე-

ლე, ზ. ჭველიერი, შტვილი, დაკარი, ლელბაგი, 
ჟიბიანი, ლახირი, იფრარი, სიდიანარი, ზარ-

დლაში, მამი, ნაცული, ზ. ფანაგა, ფაყი, ნანარი, 
ლემსია, ლენტეხი, ცხუმალდი, წანაში), წყ., 
მოედანი (ქაშვეთი), ყანა (ჭურიაში), სათიბი 
(ლახამულა);  იხ. ჰები წყარო, ბინული (ცხუ-

მალდი), კვედი ლიც. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 
1974. 

სარაგ (იხ. ბინულ – ცხუმალდი, ხლდ. ს.ს.) 
სარაგ (იხ. კვედი ლიც) 
სარაგ (იხ. ჰები წყარო) 
სარაგი დაბ – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, მოედინება 

სარაგ. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
სარაგი ლრა – სათიბი (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭვე-

ლიერში, წყაროები მოედინება. გ. ნ. ზურაბია-

ნი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 
სარაგი ღარ – საძოვარი (ჭველფი), ჭველფისაა, წყა-

როცაა. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1974. 
სარაგიელ – სათიბები (მამი) ს. მამის ჩრდ.-აღმ. სა-

რაგი მოედინება. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
სარაგ-ლამზრა – წყარო, სათიბი (დავბერი) კალი-

სა და უშგულის საზღვართან, მდ. ენგურის 

მარჯვ. კალთა, სათიბ ჩერხშის აღმ. ძველი 
გზის სანაპიროზე. სათიბიცაა. ნოდარ პლატო-

ნის ძე მარგვლიანი, 40 წ., დავბერი, მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მე: სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სარაგ-ლცრ (იხ. სარგალე ლცრ – შყალერი) 
სარაგოლ – წყარო (მამი) ციოყშერში. გ. ზ. ბაბლუა-

ნი, 55 წ., 1978. 
სარაგრე დაბ – ყანა (ზ. ვედი). არჩილ კოსტას ძე 

ჭკადუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1979 წ. ნოემბერი. 

სარაგ ლიც – წყარო (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 
სასმელი წყალი, გადმოყვანილია სოფელში. ჯ. 
პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

სარაგ მოლ – ყანა (წანაში), ს. წანაშია, მოედინება 
წყალი (წყარო). ნ. გ.-ას. ლიპარტელიანი, 27 წ., 
1974. 

სარაგ ნაკ – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშია, 
ტყეცაა, ვაკე, წყაროც. თ. ბ. ქურასბედიანი,  
30 წ., 1974. 

სარაგლ – სათიბები (ყარიში), ს. ყარიშშია, მოედი-

ნება წყაროები. დ. ი. ლიპარტელიანი,  
33 წ.,  1974. 

სარაგლ – საძოვარი (ბაბილი) მთა ნალიშის მი-

სადგომებთან ტყეში. მოედინება წყარო. ნ. ს. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

სარაგლ – საძოვრები (დურაში) ს. დურაშში, წყა-

როებიცაა. კ. ბენდელიანი, 1978. 
სარაგლ – სახნავი (ლექსური) მდ. ჩოლშურას 

მარცხ. მხარეზე, წყარო მოედინება შუა სახნავ-

ში. ჯუმბერ რაჟდენის ძე მეშველიანი, 50 წ., 
1974. 

სარაგლ – წყარო (ლამფალაში) ს. ლამფალაშში, 
სათიბ ლათრიაშშია. რამაზ ომეხის ძე ონია-

ნი, 16 წ, 1981. 
სარაგლ – წყარო, საკარვე (ბაბილი) ნალიშის მთის 

შესასვლელში, წყაროცაა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ., 1974. 

სარაგლ – წყაროები (ბაბილი) ს. ბაბილში, ჟიბე 
ბაბილის ჩრდ. წყაროები მოედინება. ჩ. ა. ას. 
ბენდელიანი, 25 წ., 1974. 

სარაგლ (7) – ყანები (ბაბილი, ლექვსირში), წყა-

როებია. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
სარაგლი ტიბ – ხევი (დურაში) ს. დურაშში. კ. 

ბენდელიანი, 1978. 
სარაგშ – საძოვარი (ჭველიერი) ს. ჭველიერში. სა-

ძოვარი მთა, სარაგ 3 ადგილასაა. მ. ე. ლიპარ-

ტელიანი, 80 წ., 1974. 
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სარაგშ – ყანა (მელურა), ს. მელურაშია, მოედინე-

ბა წყარო – სარაგ. მისი მიდამოებია სარაგშ. ვ. 
მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 1974. 

სარაგშ – შესასვენებელი ადგილი 

სარაგშ (4) – ტყე (შტვილი) ს. შტვილში პატარა 
წყაროთი, მუხნარ-წაბლნარ-რცხილნარი. თ. დ. 
ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

სარაგლ – წყარო (კახურა) მდ. ლასკადურას აუზ-

ში, მარცხ. მხარეზე, ქვან თხუმთან. ჯ. ა. ლი-

პარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 
სარგალ – რუ (ახალშენი), ს. ახალშენშია, შემოერ-

თებული ლალციაშის წყალთან. მ. ლ. ნემსაძე, 
40 წ., 1974. 

სარგალ (2) – საძოვარი, რუ (ახალშენი –2) ს. ახალ-

შენში, წყრაოებია. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 
სარგალე ლიც (იხ. სარგალ – ახალშენი) 
სარგალე ლცრ – წყაროები (შყალერი) ს. ლაჰი-

ლის სამხ. მთისკენა გზაზე. გ. რ. გურგვლიანი, 
40 წ., ლატალი, 1973. 

სარგარობ – ტყე (ფარი), ს. ფარს დასავლეთით ეკ-

ვრის სერი და ამ სერს გადაღმა მდებარე ტყე-

ებს, სოფ. ხოსრარის ქვემოდან ვიდრე სამანქა-

ნო გზამდე და ღეშდრის ჭალამდე, ეწოდება 
„სარგარობი“. ამ დიდ ფართობზე მხოლოდ 
ერთი წყარო მოდის. „სარგარობ“ – ეს სახელი 
წყაროსთანაა დაკავშირებული. ვახტანგ ჟემუ-

ზას ძე ნარსავიძე, თსუ სტუდენტი, 1965. 
სარგარობ – ტყე, კლდე (ჩაბე ლჰა) მდ. ენგურის 

მარჯვ. კალთაზე, სარგარობშ გორგის და-

სავლ. ღეშდრლშ ლიც-ამდე. მოედინება 3 
ადგილას წყლები, პატარა წყაროები. ტყე წიწ-

ვნარიცაა და მუხნარიც. სარგა – რობ თუ სა-

რგარობ ? იშმაგ სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 
88 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

სარგარობ (2) – ქედი (ხოსრარი), ქედი 
თრგლეშის გაგრძელებაა სამხ. სამანქანო 
გზამდე. მის კალთაზე მოედინება წყალი, ღე-

ლეა წყაროთი. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმია-

ნი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

სარგარობშ გორგ – ქედი (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, სამანქანო გზის ზემოთ, ხრა-

მი (ნტყიცხარ), ტყე სარგარობის აღმ., მუხ-

ნარია. სილევან იშმაგის ძე დადეჩქელიანი, 54 
წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

სარგაშ – სათიბი (ფარი), სათიბი 3 ჰა-მდეა. მდება-

რეობს ისგულდაშის ქვემოთ. აქ ბევრ ადგილას 
ამოდის წყარო და სწორედ წყაროთა სიმრავ-

ლის გამო დაერქვა ეს სახელი. „სარგაშ“ – „წყა-

როთა“. გიორგი ნარსავიძე, 86 წ., 1965. 
სარგაშრე დაბრ – ნაყანარები (ზ. ვედი) 
სარგაშრე კარ – საძოვარი (ზ. ვედი –2) მთა ჭყო-

ნაში. არჩილ კოსტას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს .ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სარგაშრე კარ – საძოვარი (ზ. ვედი), მთა ტობარ-

შია. მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სარგაშრე ლაქან – საკანაფე (ზ. ვედი). მიხეილ ქე-

რექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სარგაშრე ლაქრთი – ნაბოსტნარი (ზ. ვედი). მიხე-

ილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სარგაშლ – ყანები (ბაიარი), ს. ბაიარშია, სარაგი 
არაა, ღელე მოედინება – ტიბის სახელით. გ. 
შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

სარგაშრ – საცხოვრისი (ზ. ვედი). გერმან შარდე-

ნის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969. 
სარგეულ – სახნავი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშშია. 
სარგეულარ – ყანა (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშში, წყრაო-

ები არაა. 
სარგი დაბულარ – ყანა (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშში. 
სარგი ლრლ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 

ჭალს მარცხ. კალთაზე, სათიბ უჯერშია. სა-

რაგები მოედინება. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს, 1972. 

სარგილ – გზა (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის დასახლე-

ბის სამხ.-დასავლ. წყალი სარგილის მახლობ-

ლად გზაზე. საქონლის გასანაწილებელი. სემ-

ლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სარგილ (2) – სათიბი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის და-

სახლების სამხ. ნაწილში. მოედინება წყაროს 
წყალი. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სარგლშ – წყარო (არცხელი), ს. არცხელშია, სოფ-

ლის სასმელი, სამარხილო გზაა და მის ძირში. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამ-

სახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემ-

ბერი. 
სარგრე ღრ – ღელე (სოლი), სოლ ტიბის მარჯვ. 

შენაკადი, სოლის ჩრდ.-დასავლ. სარგრ (წყა-

როები) მოედინება. რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 
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52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 
სარგშიელ – ყანა (გული), ს. გულშია, აღმ. ესა-

ზღვრება ლაკჩ (ყანა), ჩრდ. ჟიბე გული, ქვე-

მოდან (სამხ.) სარგშ ლიც, დასავლ. სასაფლაო 
ლამრია და ციცხრილ სათიბი. სარაგ „წყა-

რო“, დაბ „ყანა“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 
80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სარგშიელიშ დაბ (იხ. სარგშიელ) 
სარგშიელიშ ლარა – სათიბი (ქვ. გული), ქვედა 

გულშია, დამრეცი სათიბი ადგილი, ჩრდ. ესა-

ზღვრება ჟიბე გულ. სარგშიელიშ ლარა „წყა-

როანთ სათიბი“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუნაი, 
80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სარგ  შუკრ – ფლატე (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის ბო-

ლოში, მდ. მულხურას მარჯვ. მხარეზე, წყა-

როები მოედინებოდა და გადიოდა სამარხი-

ლო გზა, რომელიც წაიღო მლხ ჭალ-მ. 
სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. 
ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სარგლ – წყაროები (ლახუშდი), მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთაზეა, ლეთნრ ზაგრ-თანაა. მო-

ედინება კარგი წყარო  და წყაროები პატარ-პა-

ტარა მის მეზობლად. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

სარგლ – წყაროები (სიდიანარი) ს. სიდიანარის 
ჩრდ. მხარეშ; ი, ტიბის დასაწყისი, იქიდანაა. 
ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

სარგლ (3) – სათიბი (ზეგანი), წყარო (სიდიანარი, 
ლახუშდი) ს. ზეგანის სამხ.-აღმ., ილშის 
სათიბების მიდამოებში. წყარო ამჟამად არ მო-

ედინება, ადრე კი. გუნტერ ილამაზის ძე გულ-

ბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სარგრ – ყანა (ფალედი) მდ. ღეშდრლას მარჯვ. 
კალთაზე, ყანა გაბრნის დასავლ. მოედინება 
წყაროები. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., 
პენს., ს. ღეშდერ, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

სარგრ – წყარო (იფხი), მთა ჰარეტშია, შესასვენე-

ბელი ლასგრლდ-ში. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., 
ლატალი, 1973. 

სარგრ – წყაროები (ჰებუდი) მდ. სოლედრას სა-

თავე, მთა დეცილის სამხ. ფერდობი, მოედი-

ნება წყაროები. გიორგი ბესარიონის ძე სუბე-

ლიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სარგრ – წყაროს წყლები (ყაზყ) მდ. ყაზყიშ 
ტიბის მარცხენა მხარეზე, ვაკე ადგილია, ხე-

ტყის წარმოების კანტორები იყო, მაღაზია, მუ-

შათა სახლები. მოედინება წყაროს წყალი, მის 
პირდაპირ წიწვნარი ტყეა. ბევრია ანწლი. ს. 
ყაზყ-იდან ≈ 1 კმ. ეფროსი უმარის ასული 
ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ. 

სარგრ (6) – ყანა (ფხოტრერი) სოფ. ფხოტრერის 
აღმ., სათიბ დრჩლშის ჩრდ.-აღმ კარგი მო-

სავლიანი ადგილია, არის ჭაობიანიც (ჭანჭრო-

ბი) (მჭიბოლ ხარ). დარქმევია იმიტომ, რომ 
ნაკადულივით უწყვეტი, ულევი მოსავალი 
იცისო (?! ). „წყაროები“ (თუ წყაროიანი ?). ეგ-

ნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., ეცე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
სარგშ – სათიბი (ფარი) ს. ფარის  სამხ-დასავლ., 

სათიბ გვალრის დასავლ. მოედინება წყაროე-

ბი. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამ-

სახ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბე-

რი. 
სარგშ – სახნავ-სათესი (მაგარდელი) ს. მარაგ-

დელში, კაჩრას ზემოთ. ზემოდან (სამხ.) ტყე 
აკრავს. სარგ „წყარო“, სარგშ „წყაროსი“. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მა-

გარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

სარგშ – წყარო (ცხუმარი), მთა ლეფურის დასავ-

ლეთით მომდინარე წყაროების სახელწოდება. 
„წყაროსი“. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., 
საბჭოს თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სარგშ – წყაროს წყალი (გული) ს. ჩუბე გულსა და 

ჟიბე გულს, ზედმიწევნით, ყანა სარგშიელ-ს 
ქვემოთ სასმელი წყაროს წყალია. „წყაროსი“ 
(/ /  „წყაროს წყალი“). ანთუყ ნასავის ძე ხორ-

გუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სარგშ (6) – სათიბი (ზაგარი, ფარი –2), ყანა (მა-

გარდელი), წყარო (გული, ლეზგარა) ს. 
ზაგრის ქვემოთ, სათიბ-სახნავ გარმნირის 
აღმ., მოედინება წყარო – რჭშ სარგ. გაიანე 
კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სარგშ ლეცხმერ – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ კოხტას 
ძე ჭკადუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

სარგშ ლიც (2) – ღელე (ზ. ვედი, გული) ს. ზედა 
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ვედში, სასმელი წყალია, ჩამოედინება დასახ-

ლება სარგაშრთან. არჩილ კოსტას ძე ჭკადუა, 
41 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
სარგშ ლიც (იხ.სარგშ – გული, ზ. ვედი). 
სარგშ სარაგ – წყარო (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 

კალთაზე, სათიბ სარაგში მოედინება  შგედში. 
მჟავე წყალიც არის. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სარგშ სგიმ – მჟავე წყალი (ლახამულა) ენგურის 
მარცხ. შგედში, სათიბ სარაგში მოედინეალბა 
მჟავე წყალიცა და წყაროს წყალიც. კოწი იოსეს 
ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

სარგლ – ყოფილი წყარო (არცხელი), ს. არცხელ-

შია, დარჩა მხოლოდ სახელი, თვით წყარო 
დაშრა, გაქრა. ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგაი-

ნი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სარგლ – წყარო, გზა (ჭველფი), ს. ჭველფის ჩრდ. 
ლამრიას მთიდან ლატფარის გზაზე. დ. ნ. ზუ-

რაბიანი, 57 წ., 1978. 
სარგლრ (იხ. რდლრ) 
სარგლ – წყარო (ზ. ვედი), ს. ზედა ვედშია, 

ნაკლდის ქვემოთ. არჩილ კოსდას ძეა ჭკა-

დუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

სარგლ – წყაროს წყალი (ნაკი) სოფ. ნაკის ჩრდ.-
აღმ., მოედინება დასახლების ზემოთ. პატარა 
ღელეს ტიპისაა. სეითბე ალექსის ძე კვანჭიანი, 
65 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

სარგლ (4) – წყარო (დევრა) სოფ. დერას სამხ.-
აღმ. ყანებსა და ტყის შუა, საძოვრებიცაა და 
მოედინება პატარა ანკარა წყარო. გერასიმე ნი-

კოლოზის ძე გადრანი, 50 წ., დაცურების კად-

რი მუშა, ს. დევრა, ჭუბერის ს.ს., 11.9.1970 წ. 
სარგლდშ – ხილნარი (ნავყვამი) დასახლება ზაგ-

რალის დასავლ., ნაყამის დასახლებას 
ეკუთვნის, ხილნარია, მოედინება წყალი. ა. ბ. 
გირგვლიანი, 80 წ.,  ლატალი, 1973. 

სარგლდშ (2) – სათიბი (შყალერი) ს. შყალერის 
ჩრდ.-დასავლ. სარაგ მოედინება. გ. ძ. გირ-

გვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 
სარგლრ – ყანები (წირმინდი) მდ. კასლედრას 

მარჯვ. კალთაზე, ნშიხშია, დავაკებაა. არის 
წირმინდელების სახნავი, ბოსტნები. დგას 
კარვები. მოედინება წყაროები. აქსენტი ბაკას 

ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
სარგლრ – წყაროები (ვედი), ჟიბე ვედშია, და-

ახლ. ცენტრ ნაწილში. მოედინება 2 წყარო. 
უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

სარგლრ – წყაროები (ჩვიბიანი), მდ. ენგურის 
მარჯვ. სანაპიროზე მოედინება წყაროები, უფ-

რო ჭანჭრობის სახით. ს. ჩვიბიანის სამხ.-და-

სავლ., ბოგმყთან. ილია ერმალოს ძე ნიჟარა-

ძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

სარგლრ (6) – ტყე (ღვებრა) ს. ღვებრას დასავლ., 
კახრ ზაგრთანაა. წყაროებიცაა. სიმონ ბექას 
ძე მიბჩუანი, 87 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სარგლრ (იხ. ბურღვდერიშ სარგლრ) 
სარგლრილ (იხ.სარგლრ – ღვებრა) 
სარგლდში კედ – წყარო (ნავყვამი), დასახლება 

ზაგრალდის დასავლ. მოედინება წყალი. 
(კედ „ამოთხრილი, ორმო ოთხკუთხედად, 
ეჩხან-ამხენლეჟა ძღვიდს ხაგმდახ). ა. ბ. გირ-

გვლიანი, 80 წ., ლატალი, 1973. 
სარდი მოლ – საძოვარი (ლესემა), ს. ლესემაშია, 

აფაქიძე სარდის ყოფილი ყანა. მ. რ. გაზდელი-

ანი, 32 წ., 1974. 
სარეკ – სათიბი (ღეშდერი) ს. ღეშდერის ჩრდ.-და-

სავლ., საძოვარ ლჭმნილის ჩრდ. ირგვლივ 
ტყის მასივია. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 
54 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ–ნი, 
1969 წ. X. 

სარსნი – კლდე (იელის  მიდამო) ენგურის მარცხ. 
კალთზაე, აცის პირდაპირ. იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

სარსნი კოჯ – კლდე (იელი) 
სარჩფ – სათიბი (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 

სამხ.-დასავლ., სათიბ ლასტოლშ-ის სამხ.-და-

სავლ., მდ. მანშურას მარცხ. კალთაზე. ქვემო-

დან ტყე აკრავს, ადრე კარგი ყანა იყოო. სამსონ 
სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სარგ  – წყაროს წყალი (თავრარი), ს. თავრარშია, 
სიფის დასავლეთით. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლბრიგადირი, ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სარგ  (4) წყარო – (ქედანი) ქედანის სათიბებში – 
ჭყიბრში. მოედინება წყაროს წყალი. სარგ 
„წყარო“. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუ-
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შა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბე-

რი. 
სარგ – ყანები (უღვალი) მდ. დაშრის მარცხ. 

მხარეზე, სათიბ ყუბნის აღმ., სამანქან: ო გზის 
ჩრდ.-აღმ. მოედინება წყაროც (სარგ). დიდი 
მინდორია, შიგ სახნავ-სათიბებია. ერასტო ნი-

კოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სარგ – წყარო (სგურიში) ს. ფაფალ-სგურიშის წყა-

როს წყალი, მოედინება სათიბ სიხარე ლუ-

ყურყაში. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

სარგ – წყარო (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმი-

კური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ. 
სასოფლო შუკვ – გზა სამარხილო (იხ. ლალან – 

სვიფი, ეც. ს.ს.) 
სასოშ ბაქან – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახა-

მულა, 1973. 
სასოშ ნლზიგ – სათიბი, სავარგული (ნაკი, ნაკ. 

ს.ს.) ნაკრას მარცხ. სანაპიროზე ლლერის 
ხიდამდე. ნაყანარია, ამჟამად სანერგეა ფიჭვი-

სა და იფნის. სასო ანსიანის საცხოვრებელი 
ყოფილა, ამჟამად ცხოვრობს კოჭბნიში. ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
სასოშ შურო – ტყე, ღელე (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 

ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი,  ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

სასოშერ (იხ. სუმაშერ – დისი) 
სასო ლჯხრ – სათიბი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 

სათიბ ლჯხარში. ლიპარტელიანის ყოფილი 
სათიბი. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

სასტუმრო – საძოვარი (ლახამულა), მდ. მანშურას 
მარჯვ. სანაპიროზე პატარა მინდორია, ამჟა-

მად მხოლოდ სასტუმროს ნანგრევებია. ადრე 
წისქვილები ყოფილა წყლის სანაპიროზე სა-

მანქანო გზის ქვემოთ. გელა ფუთუს ძე ჭკა-

დუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
სასშ – სოფელი (ჟახ. ს.ს.) ჟახუნდერის ს.ს.-ში შე-

მავალი სოფელი. იყოფა უბნებად:  ლგილჯი, 
ჟიბეშხენ, ლბრა, ფარ. ცხოვრობენ:  ონიანები, 
ხაბულიანები, გულბანები, ბერაძეები, დონ-

ღუანები. ბორის ერმილეს ძე ონიანი, 44 წ., პე-

დაგოგი, ინჟინერ-მექანიზატორი, 1980. X. 
სასშარე ნასყე შუკ – გზა (სასაში) ს. ლუჯის მთა 

უჟალში სასაშელების გაკეთებული სამარხი-

ლო გზა. ამჟამად არაა, ჩაინგრა. 
სას ლაზგა – უბანი (ზ. ჭველფი) ზედა ჭველფში, 

გარდაფხაძეების ნასახლარები. ამჟამად ზურა-

ბიანების სამოსახლოა. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 
1978. 

სას ნაბოგ – ნახიდარი (ზ. ჭველფი) მდ. ლაშხურ-

ზეა ნახიდარი გარდაფხაძე სასოსი. დ. ნ. ზუ-

რაბიანი, 57 წ., 1978. 
სატფირ – საძოვრები (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-დასავლ., მდ. მულხურას მარცხ. კალთა-

ზე. კოწახურის ბუჩქებია, ჭყრი (დაბალი ბუჩ-

ქია, ეკალწიწვიანია, გართხმულია). იელი. ნო-

დარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წნ., მოსამ-

სახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
საფურ ლახ – საძოვარი მთა (იფ. ს.ს.) ს. იფარის 

სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხ. კალთის ზემო მხა-

რეში. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. 
იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

საფშალიე – ტყე (ლაღარვაში), ს. ლაღარვაშშია, ალ-

ბათ ფშალ ჩანდაო. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 
 საქალაკოდია – ყანა, ტყე (რცხმელური) რცხმე-

ლურში, ლაშხირის მარცხ. ქალაკოდა ალბათ 
იყოო. მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკო-

ნი, თსუ შრ., IX, თბ., 1939 წ.  
საქერიშ – წყარო (ბაიარი) ს. ბაიარის ქვემოთ, 

ლექმეთის დასახლებაში. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 
წ., 1974. 

საქრი – ტყე (ფალედი) ს. ფალედის ჩრდ. გზა 
ლსგმუნა შუკსა და სათიბ კარერს შორის. 
ჭარბობს ფოთლოვანი ტყე, ისე შერეულია. მა-

მურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

საღნშ ქან – ხრამი (ზმ. წირმინდი) ჟიბე წირმინ-

დის ჩრდ.-აღმ მხარე, მთის ძირი, ძელი ჩამო-

ნაშალია და ხრამად ქცეული. კარლო თეიმუ-

რაზის ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
საყარია – ტყე (რცხმელური), წიწვნარი ტყე, ყა-

ვარს ხდიან. ლაშხირის მარჯვ. კალთაზე. ე. ა. 
ტვილდიანი, 1976. 

საყდარ – სოფელი (ჩოლ. ს.ს.) ჩოლურის ს.ს., ლაშ-

ხურის მარცხ. მხარეზე, მაღლობზეა, ტერასა-

ზე. ბენდელიანები, ზურაბიანი, ლიპარტელი-

ანი, გვიდიანები. დგას ეკლესია საყდარი ჲეკ-

ლესიაჲ. მოსე ალექსის ძე ბენდელიანი, 68 წ., 
პენსიონერი, 1978. 

საყდარი ჩოლშურა (იხ. ჩოლშურა) 
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საყდარი ჯგრგ – საყდარი (საყდარი) ს. საყდარში, 
დაცულია, ჰყავს „სტაროსტა“. გ. ა. ბენდელია-

ნი, 68 წ., 1978. 
საყდრი ჩოლშურა (იხ. ჩოლშურა – საყდარი) 
საყდრ დაბრ – ყანები (მარგვიში) ს. მარგვიშში, 

ეკლესია დგას, უძველესი. 
საყდრი ბოგ – ხიდი (ჭველიერი), მდ. ლაშხურზეა. 

სამანქანო ხიდი სოფ. საყდარის მიხედვით. მ. 
გ. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

საშხეფელა – ტყე (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, ტო-

პონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ.,  ტ. IX, თბ., 
1939 წ. 

საჩეხი – გზა, მინდორი (ზ. ვედი) გვანდრაშ წყა-

როსა და ურაშიშ წყაროს შესართავის მარჯვენა 
მხარეზე. პატარა მინდორია, გზა. შალვა ძაკუს 
ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-
ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ. 

საჩ სემარ – სათიბი (ფანაგა) ლეჟ ფანაგაში, საჩი 
ჯამბურიძის ნაახოვარი. ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ., 
დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

საცდელ – მოსაცდელი (ლახამულა) ს. ლახამულას 
ზემოთ, სამანქანო გზაზე მოსაცდელი ადგი-

ლი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მე-

სტიის რ-ნი, 19689 წ. ნოემბერი. 
საცილო – მთა (შკედი), ს. შკედის საზაფხულო 

მთა. ლეჩხუმელებისა და სვანების საცილო 
მთაა. ჟ. ს. ონიანი, 4 წ., 1976. 

საცილო ლახვ (იხ. საცილო) 
სახალეთ – ტყე (ლეშუკვი), ბალის ქედზეა, ლეშუკ-

ვის სოფლის ტყე. შალვა გ-ძე ივეჩიანი,  
30 წ., ლატალი, 1973. 

სახნშ – ტყე (იფხი), ბალის ქედზეა, ამზადებენ ხე-
ტყს, შეშას. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

სახრავი ლაჯოგ – საბალახო (რცხმელური). მ. ჩი-

ქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., 
ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

სახრა (იხ. სარხვ) – მთა, საზაფხ. საძ. მთა ლაშ-

ხირის მარჯვ. მხარეზე. შიშველი რელიეფით. 
ვალოდია არდევანის ძე ლიპარტელიანი, 45 წ., 
მოსამსახურე, 1976.  

სახრ – მთის სათიბ-საძოვარი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშის მთაა, კლდიანია, სადაც მარილის 
გემოს შრეები აქვს და არჩვთა სალოკავს 
წარმოადგენს. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 
1974. 

სახშირ – სახნავები (ნავყვამი) დასახლება ზაგრა-

ლის ზემოთ. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 წ., ლატალი, 
1973. 

საჯალდშ – უბანი (მამი), ს. მამის ცენტრ. ადგი-

ლი. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
საჯრე კანფრ – სათიბი (ჟიბიანი) ს. უშგულის 

ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზე, მჟავე 
წყლის – სგიმის მოპირდაპირე მხარეზე. 
კანფ „ფლატე“. ღუტუ ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 
წ., მოსამსახურე, ს. უშგული, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

საჯვ – ყანა (ფარი), ყანა მდებარეობს მუჩფშს ზე-

ვით, არის ნაყოფიერი და დასამუშავებლად 
მოხერხებული. „საჯვ“ – „სათემო“. ვახტანგ. 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, თსუ სტუდენტი, 1965. 

საჯრ – უბანი (ჭოხულდი), ს. ჭოხულდსა და 
მაცხვრს შორის სამოსახლო ადგილს უწოდე-

ბენ. აკაკი ივანეს ძე კვიციანი, 34 წ., კოლმ., ს. 
ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

საჯარ – საძოვარი (ლემზაგორი), ს. ლემზაგორის 
საძოვარი მთაში, ხერიისაცაა. 

საანშ – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშია. მ. ლ. 
ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

საასტანიშ დაბ – საძოვარი (ბაგვდანარი) ს. 
ბაგდანრის ჩრდ.-დასავლ., საძოვარ 
ზუნგირის მარცხ. მხარეზე. ვინმე სევასტანის 
(საკ. სახ.) კუთვნილებისა ყოფილა. ივანე ვამა-

ნას ძე კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდა-

ნარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემ-

ბერი. 
სალრყინ – ტყე, გზა (თავრარი) ს. თავრარიდან 

ლალან შუკ-ის გაგრძელება, სახელწოდება 
გზისა და ტყისაც. სკიზნიდან ნანგლიდშ-
ის გავლით სათიბ დევდრანიმდე. აღმართი და 
ვიწრო სამარხილო გზა ტყეში – საშ ლარყი-

ნა. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
სალფი – მთა (მუწვდი) ს. მუწვდის ჩრდ.-აღმ., 

საძოვარიცაა. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 
სალშ შუკ – გზა (ფხოტრერი) ს. ფხტრერიდან 

გზა მდ. ნიმდე და მჟავე წყლისაკენ. სამარ-

ხილო გზაა. სულ „პატარა მარხილი“. ეგნატე 
ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X.  

სანარა – საძოვარი (ცალერი) საზაფხ. საძ.  მთა 
ლასგრშის ჩრდ.-აღმ., საძოვარ გორა როკ-

ბაჩრის ჩრდ.-აღმ. ნაკარვებია. გრიგოლ ახას 
ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
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სასთიშ – სათიბი (იელი), ასკარდშია, ვაკე ადგი-

ლა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1972 წ. VII. 

საშა მურყამ – ნაკოშკარი (ხალდე), ს. ხალდე-

შია, ჩოფლიანების საგვარეულოს კოშკი. ზუ-

რაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

საშიერ – სახნავი (ქართვანი) სამანქანო გზის ქვე-

მოთ, ყანა შგერნის აკრავს დასავლ. მოსავალი 
ცუდი იცის, ერთი მარხილიღა თუ გამოვიდო-

დაო (მგ ნამოლ ლიხ). გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

საშილ – სახნავ-საძოვარი (ფარი) დასახლება 
კცხის ჩრდ.-დასავლ. შალვა ფილოვანის ძე 
ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწავლე, ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

საშიშ ზაგრ – გზა (ლეზგარა). ს. ლეზგარას ქვე-

მოთ სამანქანო გზა ს. ტიბერისკენ. ადრე სა-

მარხილე ძლივს იყოო. საშიშ „სამარხილე“. 
თინა მკას ას. ქალდანი, 22 წ., მოსამსახურე, ს. 
ტიბერი, ცხუმრაის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

საჩხრ (იხ. საჩხრილ) 
საჩხრილ – სათიბი (მურშკელი), ს. მურშკელ-

სა და ს. არცხელს შორის ფერდობი, აქვს სა-

ძოვრებიც. საჩხრ „საძოვარი“. ერმალო ცი-

ოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., ს. არცხელი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სა ლალჯირ (იხ. სვ ლალჯირ) – სათიბი 
(შყალერი) მთა მხრში, მარხილთა დასატ-

ვირთი, მანამდე პატარა მარხილით – ლამჯა-
თი, იქ დიდ მარხილზე ადებენ. გ. რ. გურ-

გვლიანი,  
40 წ., ლატალი, 1973. 

სა ლსპლიდ – ტყე (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 
ჩრდ.,  ტყეშია სამარხილო გზის კვალი. შალვა 
გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ: ., ლატალი, 1973. 

სანი – წყარო (ლაჰილი) ს. ლაჰილშია, დასახ-

ლების ზემოთ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
სა ზუგ (იხ. სვ ზუგ) – სათიბ-სახნავ-საძოვარი 

(ლეხთაგი), აეროპორტის ჩრდ.-აღმ. მთის და-

საწყისია, დგას ორი სახლი. რატიანებისაა. ს 
„მარხილი“ (მარხილის მოყვანილოისაა). ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

საარ (იხ. საე – ფარი) 

საე – სახნავ-საძოვარი (ფარი), ს. ფარის ჩრდ. 
სოფლის სახნავ-საძოვარია. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სბენდიკ – ყანა (დაკარი), დაკრშია, ჩრდ.-აღმ. და-

სახლებიდან 200 მეტრზე დგას მსხალი და 
სბენდიკები დევს. არის სალოცავი ადგილი სა-

უფლო დღისა (უფლიშერ). გადმოცემით:  
სბენდიკები ჩამოუტანია ღელეს ლაღრალშ 
თრგლეზერის ძველი ნანგრევებიდან. ღელე-

ში უნახავთ და რადგან ეკლესიის ნანგრევები-

აო, მსხლის ძირში დაუდვიათ და სალოცავად 
გაუხდიათ. ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 
წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 
წ. ივლისი. 

სბენდიკრე სარაგ – წყარო (ბაბილი), ს. ჟიბე ბა-

ბილშია, სბენდიკები არის. ჩ. ა-ას. ლიპარტე-

ლიანი, 25 წ., 1974. 
სბონდიკარ – ტყე (ბულეში) ს. ბულეშში, სპონტი-

ოს ქვით ტყეა. ჟ. ა. მუკბანიანი, 1978. 
სბნკშნი – სათიბები (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას მარჯვ. 

ღელე სბნკშნის ნაკრას შესართავთან,  
ს. ჩვაბე ნაკს სამხ. ფართობით ≈ 2-3 ჰა. იცის 
ღელემ სპენდიკიო. არსენა სიმონის ძე გვარა-

მიანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

სბნკშნი – სათიბი, ღელე (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას 
მარჯვ. შენაკადი, მოედინება უთირის 
არიდან სათიბ სბნკშნისთან (ლარემ ჩბე 
ძგიდქა სპენდიკ ხოზ). რუკაზეა მდ. უთვირი. 
ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სგა გიჯლშ (იხ. სგ გვიჯლშ) – საძოვარი (მე-

სტია – ირ. მელიქიშვილი) 
სგა ლაზრლ – საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ 

. ჭელიძე, 1976. 
სგამე გაშლდ – საძოვარი (ბეჩო) ს. დოლისა და ს. 

ლანხრის საზღვარზე. ყრმ პეტრეს ძე უშ-

ხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

სგამე ღობრ – საძოვრები, სათიბი (სვიფი, ეც. ს.ს.) 
სახნავ საბნის აკრავს აღმ. მხრიდან: . თიბავენ, 
შუაში ტყეა, იქით-აქეთ სათიბ-საძოვრებია. 
ღობრ „შიდა“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სგამე ჭალა – ყანა (შკედი) ს. შკედში, ცხენის-

წყლის მარცხ. მხარეზე. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
სგანჩუშ ლარა – სათიბი (კაცხი) ს. კცხის აღმ., 
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ტიბარრის აღმ. ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 
13 წ., მოსწ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
სგაიშ დაბ – ყანა (ტობარი) ს. ტობარის ჩრდ. ნა-

წილი, სანამ დასახლებამდე მივიდოდეთ. და-

მრეცი ადგილია. ს. ლუხვისკენა ყანა. „შიგნი-

თა ყანა“. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენ-

სიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 
სგებარე – ყანები (ფალედი), ს. ფალედის წინა ყანე-

ბი, სამხ.-აღმ. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 
წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
სგებნე დაბ – ყნა (ლაკლმხი) ს. ლაკლმხის და-

სახლებას აძევს ჩრდილოეთის მხრიდან. წი-

ლად რგებია გაჩა მიქიანს გაყოფის დროს, 
შემოკავებულია ყორეთი (ილა ხარ). ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, მუშა, 40 წ., ს. ჭუბერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
სგებნე დაბ (2) – ყანა (მაგარდელი, ჭუბერი) ს. 

მაგ; არდელის სამხ.-დასავლ.სოფლის წინ. 
მდებარეობის მიხედვით:  „წინა (სოფლის) ყა-

ნა“. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონე-

რი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სგებნე დაბრ – სახნავ-სათესი (ტვიბერი) ს. 
ტიბერის აღმ., ს. ლეზგარას საზღვრამდე. 
„წინა ყანები“. მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 
45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სგებნე ლაროლ – სათიბები (ზ. კალაში) სოფლის 
დასავლეთით, სოფლის წინა მდებარე სათიბე-

ბი. „წინა სათიბები“. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სგებნე ჭალ (იხ. სიფიშ ჭალ – ფარი) 
სგებრი – სათიბი (კცხ) კცხის ჩრდ.-აღმ., სახნავ 

სრბთრის ჩრდ. სგებ- (< სგებ- < სგობ- < 
შუბ- < შობ- ?). შალვა ფილოვანის ძე ჩხეტიანი, 
13 წ., მოსწ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

სგებრი – სათიბ-საძოვარი (თოთელეში) ს. თოთე-

ლეშის სამხ.-დასავლ., ყოფილა ნამოსახლარიც. 
ამჟამად გგიბ ხაგ. მეტი არაფერი არა ჩანსო. 
სოფლის წინაა მდებარეობით. დუშა შარდენის 
ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამულის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
სგებრი – ყანა (ცალერი) ჟიბე ცალერის სამხ.-და-

სავლ., ჟაბე ცალერის წინ (სგებინჩუ), ყანა 

ნტყფრის ჩრდ.-დასავლ. ვლადიმერ სეით-

ბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
სგებრი (4) – სახნავი (ღეშდერი), ს. ღეშდერის აღმ. 

მხრისკენა წინა სახნავი ადგილი. ლევარსან 
ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშ-

დერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
სგებრირ – სახნავი (ნაკ. ს.ს.) ნასახლარ 

ჯუხყლნის სამხ. მხრისკენ მდებარე სახნავე-

ბი. წინა ყანები. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 
57 წ., მოსამსახ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

სგიმ  (იხ. ლექ სგიმ) – მჟავე წყალი (ახალშენი), ს. 
ახალშენშია,  დასახლების ჩრდ.-აღმ., ლეჟ 
სგიმისკენ. მდ. აშხაშურის (მარჯვ. შენაკადი 
ლაშხურისა) სანაპიროზე. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 
1974. 

სგიმ – მჟავე წყალი (გული) ს. გულში, მდ. გულ 
ჭალას მარჯვ. ნაპირთან ახლოს, შემოკეთებუ-

ლია და მოედინება მჟავე წყალი. სგიმ „მჟავე 
წყალი“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 8/  წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სგიმ – მჟავე წყალი (ზესხო)  მდ. ზესხურას გაყო-

ლებით, ფერმის ზემოთ, სპილენძის საბადო-

ებთან.  
სგიმ – მჟავე წყალი (იელი) ს. იელიშია, ენგურსი 

მარჯვ. მხარეზე. აცშია. იონა ვისიბის ძე სამსი-

ანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 
სგიმ – მჟავე წყალი (ლახამულა) მდ. ენგურის მარ-

ჯვენა სანაპიროზე, ს. ლახამულას სასმელი 
მჟავე წყალი. ყანა ნაკის სამხ. (გაზიმჩუ – ნა-

ზიმჩუ). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სგიმ – მჟავე წყალი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას სამხ.-
აღმ., მდ. ქანდარას დასავლთით. „მჟავე წყა-

ლი“. მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიო-

ნერი, ს. ტიბერი , ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სგიმ – მჟავე წყალი (ჟამუში) მდ.;  მულხურას  
მარცხ. მხარეზე, ს. ჟამუშის სამხ. სასმელი სგი-

მია. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამახ., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
სგიმ – მჟავე წყალი (ყორულდაში), ს. ყორულდაშ-

შია, სვამენ.  
სგიმ – მჟავე წყალი (ჯორკვარი) ს. ჯორკვარის გა-

ღმა, მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე, 
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ნტყიციშ წსხა. ადგილობრივისთვის – სგიმ, 
არაადგილობრივთათვის (მაგ. ხაიშელებისა-

თვის) – ჯორკვრიშ სგიმ. პარმენ გიორგის ძე 
ჭკადუა, 77 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

სგიმ (15)  – მჟავე წყალი (უშგული) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარცხ. მხარეზე, სოფ-

ლიდან ≈ 6-7 კმ. მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 
27 წ., მოსამსახ., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ–ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

სგიმ (იხ. არცხლი სგიმ) 
სგიმ (იხ. ლჰშ სგიმ) 
სგიმ (იხ. ლჰშ სგიმ) – მჟავე წყალი (ლუბა). სი-

ლევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., 1969. 
სგიმ (მჟავე წყალი – იხ. ეშ სგიმ, ნაკ. ს.ს.) 
სგიმ / /  ცლდში სგიმ – მჟავე წყალი (ცალდაში), ს. 

ცალდაშშია, დასხალების ზემოთ, ტყის ქვე-

მოთ. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს.,  
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
სგიმ ზაგრ – ზეგანი (ისკარი), საძ. მთა წიფრს 

ესაზღვრება ჩრდ.-ით, მდ. კედრლას მარცხ. 
„მჟავე წყლის ზეგანი“. შუშანა პირიბეს ას. გერ-

ლიანი, 21 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

სგიმ ზაგრ – სათიბი, ტყე (ჟ. კალაში) სოფლის 
ზემოთ, არის სათიბები, ტყე, მჟავე წყალიც. 
მაღლობია. გიორგი კოსდას ძე მურღლია-

ნი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

სგიმ ზაგრ (4) – სათიბიც, კლდეც (სვიფი) სოფლის 
ჩრდ.-აღმ., კირილკშრის ზემოთ. „მჟავე 
წყლის ზეგანი“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სგიმ მეწრი – საძოვარი, ტყე (იფარი) ს. იფარის 
სამხ.-აღმ. საძოვარი და ტყე მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთაზე. მჟავე წყალი არაა. ლუკვა ბე-

სის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მესტიის 
რ–ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სგიმ ჟიქნ – ტყე-საძოვრები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
სამხ., მულხურას მარცხ. კალთის შერეული 
ტყეები და საძოვრები. ვლადიმერ გიორგის ძე 
ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სგიმარ – მჟავე წყლები ჩუკულის მთაში, ლაშოშია, 
მჟავე წყალი მოედინება. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 
1976. 

სგიმარ (2) – მჟავე წყლები (ლუჯი) ს. ლუჯში, ხეშ-

კურის ხეობაში. 
სგიმე ნაკრ – მთა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი)  
სგიმერ – მჟავე წყალი (კალაში) სახნავ-სათიბ ლა-

ბადშ-ის დასავლ. სგიმ ამჟამდა არ მოედინება, 
გამქრალია. „მჟავიანი“? გიორგი კოსდას ძე 
მურღულიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სგიმერ – მჟავე წყალი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას სა-

მხრეთით. მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სგიმერ – სათიბ-სახნავი (ტვებიში) ს. მაზერის  და-

სახლების თავში, ჯიჰრს ქვემოთ. სგიმ „მჟავე 
წყალი“, თუმცა ამჟამად არაა. ორონიმის მი-

ხედვით. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 
წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს .ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სგიმერ (3) – სათიბები (შყალერი) ს. შყალერის და-

სავლ. გზის ქვემოთ. ამჟამად არაა. გ. ძ. გირ-

გვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 
სგიმ-ზაგრ – მჟავე წყლის გორაკი (ფარი), ს. ფარის 

ჩრდ.-დასავლ. სგიმ ზაგრიდან გამოყვანილია 
სოფლის მუჩფშიშ სგიმ. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამს., ფარის ს.ს. მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სგიმთ ბოგ – ხიდი (მესტია) მესტიიდან შკედის-

კენ მდ. მულხურაზე, სგიმისკენ მიემართება. 
სამანქანოა. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

სგიმი ლრე – სათიბი (მელე) ს. მელეში. მჟავე წყა-

ლი ამჟამად არაა.  
სგიმი ტიბ – სათიბ-საძოვარი (ნესგუნი) ფუშყვე-

რის  მარცხ.  მხარეზე, მოედინება მჟავე წყლე-

ბი. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

სგიმი ტიბრა – ღელე (ყორულდაში) ს. ყორულ-

დაშია. 
სგიმი ფოყრ – ტყე, კლდე (უშგული) ს. უშგულის 

ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ქვემოთ 
– არყნარიანია, ზემო კალთები ალპური ზონაა, 
სანადიროდ გამოყენებული. მიხეილ დავითის 
ძე რატიანი, 27 წ., მოსამს., ს. ჟიბიანი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სგიმილდ – მწავე წყალის მიდამოები (მურყმელი), 
ს. მურყმელშია, ენგურის მარჯვ. ნაპირზე. მჟა-

ვე წყალი ამჟამად დაკარგულია, სეზონურია. 
ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგო-

გი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
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სგიმილდ – საძოვარი (სიდიანარი) ს. სიდიანარის 
ჩრდ., ტიბის სათავისკენ. ამჟამად სგიმი არ მო-

ედინება. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

სგიმილდრ – ტყე, საძოვარი (ჭელირი), ს. ჭელირ-

შია, ჩრდ.-აღმ., მდ. კედრლასა და დაშრს 
შორის, უფრო კედრლასკენ, სათიბ შდუხლე-

რის ჩრდ.-აღმ. მოედინება მჟავე წყლები. „მჟავე 
წყლები“ (კნინ.). აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 
წ., პენს., ს. სიფ, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
18.X.69 წ. 

სგიმილრ – სახნავ-სათიბ-საძოვარი (სვიფი), სა-

დგომი ქვის – ლალნდის ჩრდ.; -დასავლ. 
იქით-აქეთ ტყეა. გამოყენებულია სახნავადაც, 
სათიბადაც, საძოვრადაც. აკაკი სორეხის ძე აფ-

რასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

სგიმინდ დბ – საძოვარი (კვანჭიანარი) ს. კვანჭი-

ანარის სამხ. ენგურისა და მესტია ჭალს შე-

სართავთან. მოედინებოდა მჟავე წყალი. შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

სგიმიშ ბოგ – ხიდი (ყარი) ჩბე ტიტშ სგიმ-თან, 
გადებულია ხიდი სგურიშიდან მდ. ჭუბრუ-

ლაზე ტიტისკენ, მჟავე წყალთან. სამარხილო 
ხიდია. „მჟავე წყლის ხიდი“. თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებუ-

ლი, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.9.1970 წ. 

სგიმიშ ზაგრ (იხ. სგიმ ზაგრ) 
სგიმიშ ზენ – საძოვარი (ტიტა) ს. ტიტადან ≈ 1 კმ. 

სიშორეზე, მდ. ჭუბრულას მარცხენა მხარეზე, 
ს. ტიტადან ჩრდ.-აღმ.–ით ბევრია შიშგილ. ვა-

კე ადგილია. თხმელნარია (ბელყეჩ). ნოდარ 
თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. 
ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 

სგიმიშ კოჯრ – კლდე, ხრიოკი (ლახამულა) ყანა 
ნაკსა და სგიმს შორის მდებარე კლდიან-ხრი-

ოკიანი ადგილი. მდ. ენგურის მარჯვ. კალთა-

ზე, ჩვაბე ლახამულას სამხ.-აღმ. გელა ფუთუს 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

სგიმიშ ლარა – სათიბი (ლახამულა) ჩვ. ლახამუ-

ლასა და ჰამშს შორის, ტიბრის მარცხ. ნა-

პირზე. მოედინება მჟავე წყალი – ტიბრიშ 
სგიმ. დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სგიმიშ ლაროლ – სათიბები, საძოვრები (სვიფი – 
ეც. ს.ს.) მდ. ნის აღმ., ტყე ბალყჩერის ჩრდ.-

აღმ., ტყიანია, მოედინება 3 ადგილას მჟავე 
წყალი. „მჟავე წყლის სათიბები“. აკაკი სორე-

ხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
სგიმიშ ფელტრ (იხ. სგიმიშ კოჯრ) 
სგიმიშ ღარშ ზაგრ – ქედი (ქვ. ვედი), საზანიდან 

ყლბაიას მთამდე მიმართული ტყიანი ქედი, 
შემკრები ქედია, წიწვნარითა და შქერის მცე-

ნარეებით. ყლბაიასკენა გზაც მას მიჰყვება. 
ვარდენ მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. 
ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

სგიმიშ ღრ – საძოვარი (ტიტა) მდ. ჭუბრულას 
მარცხ. მხარეზე, ღარი შერეული ტყის მასი-

ვით. ჩხტლშ ჰაკედ-ის მარცხ. მხარეზე მდ. 
ჭუბრულამდე, სგიმამდე. ს. ტიტას ჩრდ.-აღმ. 
ბევრია ანწლი. ნოდარ თებექის ძე ცინდელია-

ნი, 21 წ., მექანიკი, ს. ტიტა, ჭუბერის ს.ს., 
9.IX.1970 წ. 

სგიმიშ ღრშ ლიც (იხ. სგიმიშ ღრშ სარგლ) 
სგიმიშ ღრშ სარგლ – წყარო (ქვ. ვედი) სგიმიშ 

ღრში მოედინება სასმელი წყალი, სგიმია 
წყალნარევი. კანტორისკენა გზასთნა, მიწა და-

ჟანგულივითაა. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

სგიმირ  – უბანი (ლანჩვალი) ლანჩვალის ერთ-
ერთი ნაწილი, მესტია-ჭალს მარჯვ. მხარე, 
დაახლ. 500 მ-ზე მჟავე წყალი მოედინება. შე-

დის თემები:  გელშა, რომუშა, ჰნდრაშა, ჟა-

მანშა (რატიანები). თედორე ტარასის ძე ნაკა-

ნი, 63 წ., მესტია, 1972. 
სგიმირ (2) – ყანა (ჰადიში) ს. ჰადიშის დასახლ. 

აღმ., გზის ქვემოთ, ჰადიშრას მარჯვ. სანაპი-

როზე მჟავე წყალი მოდის. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სგიმრაშ – საძოვრები (სასაში) ს. სასაშში, მჟავე 
წყლის მიდამოები. 

სგიმრაშულ – ღელე (სასაში) ს. სასაშში ჩამოედინე-

ბა ღელე, მჟავე წყალს ჩაუვლის.  
სგიმრილ (იხ. სგიმრ – არცხელი) 
სგიმროლ – ტყე (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მარჯვ. 

კალთაზე, ტყე ჟაჰნის აღმ. 6-7 ადგილას მჟა-

ვე წყლის სადინარებია. სილევან იშმაგის ძე 
დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სგიმრშულ – ღელე (სასაში) მდ. ლაშხირის მარცხ. 

შენაკადი. მთა ლატყვიარ-იდან მჟავე წყლები-

ანი ღელეა.  
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სგიმხენიშ შუკ – გზა (სვიფი – ეც. ს.ს.) სოფ. ეცერ-

ში სგიმ ზაგრიდან მიმავალი გზა. „მჟავე 
წყლიდანა გზა“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სგიმ დბ – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

სგიმ ლრა – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
სამხ.-აღმ. მოედინება მჟავე წყალი, ზოირის 
მეზობლად, ტყის დასაწყისამდე. ჭიჭიკო ბი-

თეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სგიმ ნაკრ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშ; ის 
სამხ.-აღმ., სათიბ ჰაკლრს ზემოთ, ლამ-

ხირამდე, ვაკეა, მჟავე წყალიც მოედინება სა-

თიბის კიდეში, ალპური ზონაა. პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სგიმ ნაკრ (2) – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-

აღმ. თეთნულდის სამხ.-დასავლ. კალთაზე. 
მოედინება მჟავე წყლები და ვაკეებიცაა. ივანე 
ბედის ძე კახაინი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სგიმ ცხეკ – ტყე (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ.-
აღმ. ტყიანი ფერდობი. მის ძირში მჟავე წყალი 
მოდის, ტყე შერეულია. პავლე ბითეს ძე ზუ-

რებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სგიმრ – მჟავე წყალი (სვიფი) მდ. ნის ჩრდ.-აღმ., 
სათიბ ბალყჩერის ჩრდ.-აღმ., სათ. ლერთხნა-

რის ზემოთ, სათიბ სგიმიშ ლაროლში მოედი-

ნება 3 მჟავე წყალი. „მჟავიანირ“ (მჟავეები). 
აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., იასონ 
გიორგის  ძე ჩხეტიანი, 69 წ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ–ნი, 1969 წ. X. 
სგიმრ = ყანები (არცხელი) მდ. მულხურასა და ს. 

არცხელს შორის, მოედინება მჟავე წყალი სგიმ. 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., 
ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სგიმრი – მჟავე წყალი (ჟახუნდერი), უბან ლეკუმ-

ბასტშია. მოედინება მჟავე წყალი. ზ. ს. გულ-

ბიანი, 22 წ., მოსამსახურე, ს. ჩუკული, 1976. 
სგიმრიშ – ტყე, საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის 

ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთა. მჟავე 
წყლის მიდამოები. ნოდარ პლატონის ძე მარ-

გვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, კალის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სგიმლრე – სათიბი (ღობი) ღობის მთაში, მჟავე 
წყალიცაა. 

სგიმლარ – ტყე (ნაცული) ს. ნაცულში, მოედინება 
მჟავე წყალი. 

სგიმლარ – წყაროები (მელე) ს. მელესთან, მთა 
აირაშის შემდეგ, ადრე მჟავე წყაროები უნდა 
ყოფილიყო. 

სგიმლდ (3) – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-და-

სავლ, ჰადიშრას მსარცხ. კალთის ტყე. მჟავე 
წყალი ამჟამად არაა. შერეული ტყით. სოფრო 
გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სგიმლდ  – საძოვარი (ზ. ვედი) ს. ზედა ვედში, სე-

ზონურია უფრო. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 
წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სგიმლდ (3) – მჟავე წყალი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. მხარეზე მოედინე-

ბა მჟავე წყალი. ბესო მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სგიმლდ / /  ჭიერ / /  ჭირი სგიმლდ – მჟავე 
წყალი, აბანო. მდ. წანრლას მარჯვ. ნაპირზე 
გამომდინარე მჟავე წყალი. დგას პატარა ჯი-

ხური სააბაზანოდ. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 
44 წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

სგიმლდი ლეჟ ღრ  – საძოვარი, კლდე (ზეგანი) 
ს. ზეგანის სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთა-

ზე, სგიმლდის იქით. ტყიანია. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

სგიმლდი ლექ ღრ – კლდე, საძოვარი (ზეგანი) 
ს. ზეგანის სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთა-

ზე, სგიმლდის ქვემოთ. შერეული ტყით. ბესო 
მიხეს ძე გულბანი, 66 წ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სგიმლდრ –  სათიბები (ნაკ. ს.ს.) ს. კურხშშია, 
ნაკრას მარჯვ. მხარეზე. მოედინება მჟავე წყა-

ლი. არსენა  სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., პე-

დაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
სგიმლდრ  – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-

აღმ., სათიბ ჟიბე ლარეს აღმ. მდ. სოლედრას 
ორივე მხარეზე. მიწა დაჟანგულივითაა, ჩანს, 
ერთ დროს სგიმ მოდიოდაო. გიორგი ბესარი-

ონის ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სგიმლდრ  – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-
აღმ., დასახლების ზემოთ, საძოვარ ნეშკაშის ზე-

მოთ. ყოფილა მჟავე წყლი, მაგრამ ამჟამად და-

კარგულია. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
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სგიმლდრ  – საძოვარი (ცხეკანი) ს. ცხეკანის 
სამხ.-დასავლ., მდ. დოლრას მარცხენა მხარე-

ზე საძოვარი ადგილი, ვაკე რელიეფით. სგიმ 
„მჟავე წყალი“. ჰიდრონიმის მიხევდით. გრა-

მიტონ. ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., 
ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

სგიმლდრ  (5) – მჟავე წყალი, საძოვარი (ფალე-

დი) გზა ლახორკალსა და ტყე ლალცომრ შო-

რის, ს. ფალედის ჩრდ.  მამურზა ივანეს ძე 
ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ფარი ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სგიმლდრიშ სგიმ  (2) – მჟავე წყალი (ნაკი, ფალე-

დი) ნაკრას მარჯვ. მხარეზე, ს. კურხშშია, 
სათიბ სგიმლდრშია. არსენა სიმონის ძე გვა-

რამიანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

სგიმლდრიშ სგიმ – ვეძა (ფალედი), ფალედშია, 
გზა ლახორკალსა და ტყე ლალცომრს შორის, 
საბალახო სგიმლდრში. მლაშ – ე ვა–შლ > 
ვისგ. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 
1969. 

სგიმლდშ ლეცხმერ  – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სგიმლდშ ლხერხრ  – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სგიმლდშ სარაგ  – წყარო (ზ. ვედი) ს. ზედა ვედ-

ში, სგიმლდრშია პატარა წყარო. არჩილ კოს-

დას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
სგიშ – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
სგობინ დაბრ – ყანები (შკედი), ს. შკედშია. ქ. მ. 

გაბიანი, 49 წ., 1976. 
სგობინ ლრლ – სათიბი (შკედი), ს. შკედშია, სგო-

ბინ დაბარში. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 
სგობლ მაცხრ – საყდარი (იენაში) ნასახლარ 

სგობულში, საღია. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ.,  
ს. იენაში, 1973. 

სგობნარ – ყანები (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. ჭელი-

ძე, 1976. 
სგობნე ნიცლდ – წყარო (შკედი), ს. შკედშია, ნა-

კარში. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 
სგობულ(დ) – ნასოფლარი (იენაში), ლატალის ს.ს.-

ში შემავალი სათიბები. ნასახლარებია. ცხოვ-

რობდნენ:  კვანჭიანები, გირგვლიანები. ამჟა-

მად გადმოსახლებულები არიან ს. იენაშის 

უბან ლედმანში. ადრე ცხოვრობდნენ ჩურგუ-

ლიანებიც – ამჟამად დლში. მაქსიმე ჯანყვა-

თის ძე კვანჭიანი, 62 წ., პენს., ჲენაში, ლატა-

ლის ს.ს., 1973. 
სგობლი ზაგრ – საძოვარი (იენაში) ს. სგობულ-

დშია, ქედია, დგას სგობლ მაცხრ. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 68 წ., ს. იენაში, 1973. 

სგურიშ – სოფელი (ჭუბ. ს.ს.), მდებარეობს მდ. 
ჭუბრულას მარჯვენა მხარეზე, გაყოფლებით, 
ზღვის დონიდან ≈ 1000-დან 1010 მ-მდე. სამხ.-
დასავლ. ესაზღვრება ს. ყრ, რომელთა გამყო-

ფია მდ. თეთნაშრა, ჩრდ.-დასავლ. ტყის მასი-

ვიანი კედელი აკრავს, ჩრდ.-აღმ. ტყეა (შერეუ-

ლი). რელიეფურად ვაკე ადგილია. მოედინება 
წყაროები ფაფალის გაყოლებითაც და სოფლის 
ბოლოსაც. იყოფა:  ჟბე სგურიშ, ჩბე სგურიშ 
/ /  ფაფალ სგურიშ, ნენსგშ სგურიშ,  ჟიბე სგუ-

რიშ (შდრ. სგირ „კანაფი“). თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებუ-

ლი, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.9.1970. 

სგურიშ სგიმ (იხ. ჩვბე ტიტშ სგიმ) 
სგ დაბარ – სათიბ-საძოვრები (ლუჯი), ს. ლუჯი-

საა, მთა გორვაშში. სახნავი არ იყო. 
სგ დაბარი ოკრიალ – სათიბები (ლუჯი), ს. ლუ-

ჯისაა, გორვაშში. ოკრიალ „ბოლო ნაწილი. 
ჰოკერ „ბოლო“. 

სგ კა – საბალახო (ტვიბი) ს. ტვიბში. კა „ფიქალი“. 
ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 

სგ კა (2) – საძოვარი (მუწვდი) ს. მუწვდის აღმ. კა 
„ფიქალი“. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

სგ სგიმ – მჟავე წყალი (ლემზაგორი) ს. ლემზა-

გორსა და ჩიხარეშს შორის ტყეში. საზიაროა 
ხერიასთან. 

სგმ სგიმ – მჟავე წყლის ტერიტორია (ჩიხარეში) ს. 
ჩიხარეშში. 

სგმე რდნლ – სათიბი (ლეხთაგი), ჰაწვალდის 
სათიბშია, ადრე სახლებიც ედგათ (დროებითი 
სადგომი). ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
ს. ლეხთაგი, 1972. 

სგმე{ შ}  მითლა (იხ. ჩუბე მითლა – ჩვაბიანი) 
სგშხენ – ყანები (შკედი), ს. შკედშია, ნაკულარის 

ტერიტორიაზე. ქ. ბ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 
სგშრ – უბანი (მაცხვარიში) ს. მაცხვარიშის ერთი 

მოსახლე, გირგვლიანების საგვარეულოს სა-

ძმოდან – ჯულაბშას ნაყარი. გ. გ. გირგვლიანი, 
64 წ., ლატალი, 1973. 

სგშ ღარრ (იხ. ტიბრიშსგშ ღარრ   – ზ. ვედი). 
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მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სგშ ღრ – საძოვარი, ღელე (ხაიში) მდ. კას-

ლედრას მარჯვ. კალთზაე, მთა როკრსა და 
მჰრიშ–ს შორის, ტყეშია, კარგი საძოვარი. 
კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

სგშ ღრ (2) – საძოვარ-სათიბი (შკედი),ს. შკედშია, 
დასახლების აღმ. (ხაიშისკენ), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთაზე. შუშანა ოთარის ას. იოსე-

ლიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

სგშ ულშირ – სათიბები (ზეგანი) ს. ზეგანის 
ლეჟ უბნის სამხ.-აღმ., მქალულშის 
იქით. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

სგ გიჯლშ – საძოვარი (ლაღამი). დ. ს. გვარლი-

ანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 
სგ ლატფრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშგის სამხ.-

აღმ., სათიბ მალქორაშის ზემოთ – სამხ. ივანე 
ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სგ ლაქფირ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის ლეჟ 
უბნის სამ.-აღმ. სათიბი, სადაც თივას ეზიდე-

ბიან ზურგით სამარხილო გზამდე. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10971 წ. აგვისტო. 

სგ ლაცგა – კლდეები (ლანჩვალი). პირიბე ქელეჩბის 
ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

სგ ლახ – საზაფხულო მთა (ლემსია), ლემსია-კა-

ერის საზაფხულო სათიბი მთაში. შადურ ადი-

ლარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
სგ ლეჯჰარლ – საძოვარი (ლაღამი) ლექ ლა-

ხუშდშია, შედის საძ. ლეჯჰარლში. დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ. 
VIII. 

სგ ლჭბიდნ – ტყე, გზა (სპარდიში). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. სპარ-

დიში, მესტიის რ-ნი, 1972.  
სგ მეშხლრ – კლდე (სპარდიში). ავთანდილ ან-

დრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. სპარდი-

ში, მესტიის რ-ნი, 1972. 
სგ მლქორშ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-

აღმ., სათიბ მალქორაშის დასავლ სოფლისკენ. 
სათიბების გარშემო ტყეა. ივანე ბედის ძე კა-

ხიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

სგ ნაკრ – ყანები (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, 
ნაკრის ერთ-ერთი ნაწილი. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 
წ., ლატალი, 1973. 

სგ ტიბ – ხევი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ., 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, მოედინება წყალი, 
არყნარი ტყით, მერე ღელა, ქმე ტიბის იქით, 
სათიბებიცაა. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
სგ ქეფიშ (იხ. ქვეფიშ) – ტყე (სიდიანარი) ს. სი-

დიანარის ჩრდ.-აღმ. ტიბის ხეობის მარცხ. 
კალთაზე. იქვეა ქმე ქეფიშ. შერეული ტყით. 
ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

სგ ცი ნლგნ – საძოვარი (ლანჩვალი). პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 39 წ., კოლმ.,  
ს. ლანჩვალი. 

სგლდ – სათიბი (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, მდ. ენ-

გურის მარცხ. კალთაზე, საძოვარ ყაბლდშშია. 
სგელდ იგნე ჭემს. გიორგი ანდრიას ძე ფირცხე-

ლანი, 65 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 
სგლდ ზაგრ – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., სა-

მანქანო გზის ქვემოთ. წიწვნარი ტყე. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სგნლექ შუკ – გზა (მაჯვდიერი), ს. მაჯვდიე-

რიდან სამარხილო გზა სამხ.-დასავლ. ტყით 
უღვირისკენ. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შე-

რვაშიძე, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სგნჟი – საძოვრები (ზესხო), ს. ზესხოშია, ტყიანი. 
სგშ ლეგმრი – საბალახო (ლაღამი) ლექ 

ლახ-ის ჩრდ., ლეგმრი ზაგრს შიგნით 
ჩრდ.-ით. გამოუყენებელია მიუვალობის გამო. 
დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი,  
1972. VIII. 

სგლი – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალს 
მარცხ. მხარეზე, კარგი სათიბებია. ვახტანგ. 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 3 7 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

სგლრ (იხ. სგლი – ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
სგშირ – სათიბები (მესტია) აეროპორტის (?) მი-

დამოებშია, ეკუთვნის:  ფალიანებს, ნი ჟარაძე-

ებს, ნიგურიანებს, ხერგიანებს, ჯაფარიძეებს, 
ჭედლიანებს. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 
წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

სგებნშ – ყანა (იელი), ჩუბე უბანშია, დასახლე-

ბის აღმოსავლეთით. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 
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სგერბელ – საძოვარი (ნენსგუნი) ფუშყვერის 
მარცხ. მხარეზე. ალპურ ზონაში. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

სგიჭინი – სათიბ-სახნავი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნ-

დერში. 
სებიშ ღრ – ტყე, ღელე (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 

ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

სებოლ ჟიბე დაბ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია, მე-

შველიანების ყოფილი ყანა. ვ. ნ. ქურასბედია-

ნი, 35 წ., 1974. 
სეგშა მურყამ – კოშკი (სოლი), ს. სოლშია, ხორ-

გუანების საგვარეულო კოშკი. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსხა., მესტია, 1972 წ. სექტემბერი. 

სელტიანიშ ზენ – საძოვარი (ტობარი) მდ. ენგურის 
მარცხ. სანაპირო, კლდეების ძირში, დავაკებაა, 
გორვებიცაა. ადრე ოქროს ეძებდნენ და საკმა-

ოდ კარგი შედეგითაც. ტუნელების ზემოთ, 
ენგურს გაღმა. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 
წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1.11.70 წ. 
სელტიანიშ ჟბე კოჯრ – კლდე (ტობარი) მდ. ენ-

გურის მარცხენა კალთის სალი კლდეები, 
სელტიანიშ ზენს ზემოთ, ლაცხტიშ ზაგრის 
პირდაპირ, ჰესის წინასწარი დამუშავება  მი-

მდინარეობს (ტობარჰესის). ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

სემარ – სათიბი (ჩოლ. ს.ს.), იყოფა ლეჟა და 
ლექსემარ-ად. ს.ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. 
გასივანი, 70 წ., 1978. 

სერ – კლდე, მყინვარი (ცალდაში) ტიბერის მყინ-

ვარშია, 1 :  100 000 лен. Сери. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სერგ ნჭმორ – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
სამხ., ენგურის მარცხ. კალთაზე. სერგი პირვე-

ლის სათიბები (ნათიბევი). სოლომონ ივანეს 
ძე გულბანი, 62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის  
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სერგ მოლ – საძოვარი (ლევშერი), ციოყშერშია, 
სერგი გარდაფხაძის ნაახოვარი. ნ. დ. შავრეში-

ანი, 46 წ., 1978. 
სერგ ხარაჩოლ – საძოვარი (ლევშერი) ლევშერის 

დასახლების ზემოთ, ტყეში. სერგი გარდაფხა-

ძის სახერხი, ხელით. ნ. დ. შავრეშიანი, 46 წ., 
1978. 

სერძინი – ყანები (ლალხორი) ს. ლალხორალში, 
მდ. ხალდეშურას მარჯვ. კალთაზე. ნინა გი-

ორგის ას. გამყრელიძე, 49 წ., მოსამსახ., ს. 
ლალხორი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სესკვირ – კლდე (იფარი – ვ. ნარსავიძე) 
სეტელშა – უბანი (მესტია), ნსგა უბნშია, ფალია-

ნების საგვარეულო თემისა. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

სეტელშა ცხეკ – ტყე (მესტია), რახ ცხეკის ერთი 
ნაწილი, პატრონობდნენ ფალიანები. აერო-

პორტის სამხ.-დასავლ. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

სეტელშა ცხეკრ (იხ. სეტელშა ცხეკ).  
სეტირ (2) – ყანები (ზარდლაში), ს. ზარდლშის 

აღმ. ყანები. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 
წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

სეტირ / /  სეტირი დბ / /  სეტირილ – ყანები 
(არცხელი) ს. არცხელსა და მურშკელს შორის, 
ვაკიდან იწყება აღმართი. ერმალო ციოყის ძე 
ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სეტირი დბ (იხ.სეტირ – არცხელი) 
სეტირილ (იხ.სეტირ – არცხელი) 
სეტინი – საძოვრები (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-დასავლ., მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
საძოვარია და დევს ქვები – სეტინი ბაჩრ. ნო-

დარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
სეტინი ბაჩრ – ქვები (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-დასავლ., მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
გაშლილი ადგილია, დევს დიდი ქვები. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სეტ ლასფლარ – სასაფლაო (მესტია) მესტიის 

ცენტრში, სეტიში, დგას მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი. ეკუთვნის ჯაფარიძეებს, გოშთელი-

ანებს, ნაკანებს, ნიგურიანებს, მუშკუდიანებს, 
ჭედლიანებს, ჩართოლანებს, რატიანებს, ფა-

ლიანებს, კახბერიძეებს. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 69 წ., მესტია, 1972. 

სეა ლასყოლარ – საძოვრები (ჟახუნდერი) ს. ჟა-

ხუნდერის საზაფხულო მთაში, სადაც სევ-ზე 
(„მარხილი“) აწყობენ თივას. ვაკე ადგილია. 

სერიონი მლქორშ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშ-სა 
და ლეჟ ლახ-ს შორის, სერიონ ნავერიანის 
სათიბი. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედა-
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გოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
სეთი მოლ – ყანა (ყარიში), ს. ყარიშშია, კუხლაშ-

ვილის ყოფილი ყანა (ამჟამად სოხუმშია გადა-

სახლებული). დ. ი. ლ იპარტელიანი, 33 წ., 
1974. 

სეთიშ ღრ – სათიბი (სგურიში) ს. ნენსგშ სგუ-

რიშის ჩრდ.-დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ. 
თხილნარი ადგილია, ტყის კედელზე პატარა 
სათიბი აქვს, ღარია თხილნარი. ვინმე სეითის 
კუთვნილი ღარი. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსა-

ვიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

სვიკია მოლ – სახნავი (ყვედრეში) მ. ჩიქოვანი, ტო-

პონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ, ტ. IX, თბ., 
1939 წ.  

სვიფ (35) – სოფელი (ფარ. ს.ს., ცხ. ს.ს., ეც. ს.ს.), 
სოფლის მოედანი (ცალანარი, ჩვაბიანი, მუწ-

ვდი, არცხელი, გვალდერი, იფრარი, ლანტე-

ლი, ლამხერი, ქვ. ლახამულა, გული, ბარში, 
ქაშვეთი, სოლი, ლაშთხვერი –2, ქურაში, ჩაჟა-

ში, ღეშდერი, ლაღამი, ჟაბეში, ჟამუში), სასაფ-

ლაო (უღვალი, ზარდლაში, თავრარი, მსტ. – 
ირ. მელიქიშვილი, მაზერი), ეკლესიის მიდამო 
(საყდარი, ქვ. ლუჰა), ნაეკლესიარი (ლანხვრი, 
ლაშხრერი, ბაგვდანარი), ყანა (ჰადიში) 

სვიფ (35) – უბანი (ფარი), ცენტრიდან კილომეტნა-

ხევრითაა დაშორებული, გზა მიდის აღმართ-

ზე. ადრე აქ ოცამდე ოჯახი ცხოვრობდა, ახლა 
კი მხოლოდ 2 ოჯახია დარჩენილი. ეს უბანი 
მდიდარია ხასნავ–სათესით და სათიბ–საძოვ-

რით. აქვეა წმ. გიორგის ტაძარი. იასონ ჩხეტი-

ანი, 60 წ., 1965. 
სიდინრ – სოფელი (ლატ. ს.ს.), ლატალის ს.ს.-ში 

შემავალი სოფელი, 1 :  100 000 მიხედვით 
ზღვის დონიდან 1720 მ. ცხოვრობს 6 ოჯახი, 
გვარები:  სიდინ და აბდელნ. რელიეფურად 
ტერასებისაგან შემდგარია. ვალო ახმათის ძე 
სიდიანი, 37 წ., კოლმეურნე, ს. სიდიანარი, 
ლატალის ს.ს., 1973. 

სიკვიშ დაბ – საძოვარი (ფარ. ს.ს.), ს. ფარშია, ამაღ-

ლებული ადგილია, ადრე სახნავი იყოო 
(სკლი), საძოვარ მჰერის ქვემოთ. იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სიკულდრ – ყანები (სიდიანარი) ს. სიდიანარის 
დასახლების დასავლეთით. ვალო ა-ძე სიდია-

ნი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

სიკ – ქედი (იენაში) ს. იენაშის ჩრდ.-აღმ. ქედი, 
ტყიანია, შერეული. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
სიკლდ – გორაკი (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშშია, 

თრნგზელისა და მაცხრ-ის საყდრებს შო-

რის ამაღლებული ადგილი. გ. გ. გირგვლიანი, 
64 წ., ლატალი, 1973. 

სილა (იხ. სილ) – სახნავი (რცხმელური). მ. ჩიქო-

ვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. 
IX, თბ., 1939 წ. 

სილა ტყაბ –სახნავი (რცხმელური).მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ. 

სილ – საძოვარი (რცხმელური), რცხმელურშია, 
ლაშხირის მარჯვ. ნაპირზე, სილიანია ერთობ. 
ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

სილლ – სახნავი (წიფლაკაკია) ს. წიფლაკაკიაში, 
ცხენისწყლის მარჯვ. სანაპიროზე, მოსილუ-

ლია. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 
სიმონ (იხ. სიმნ) – მინდორი (წვირმი), დიდი სა-

ძოვარია, აქვს ძალიან ლამაზი მდებარეობა, 
მასზე გადის საავტომობილო გზა სოფ. წვირ-

მიდან. ალბათ ეს ადგილი ეკუთვნოდა ვინმე 
სიმონს. ყოველ შემთხვევაში, არავინ იცის თუ 
რატომ ჰქვია ამ ადგილს ეს სახელწოდება. შე-

დის სოფ. წვირმის ტერიტორიაში. 
სიმონი გიმიშ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-

აღმ., ტყის ზემოთ. სიმონ აველიანის სათიბი. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სიმონ ნაჯოგ – საძოვარი (ბაბილი), მთა ბადალა-

შურშია, სკებნე ტყაბის სამხ. ვინმე სიმონას 
საჯოგე ყოფილა. ნ. ბ. ქურსაბედიანი, 33 წ., 
1974. 

სიმოშა მოლ – სათიბ-საძოვრები (რცხმელური) 
რცხმელურში, ლაშხირის მარჯვნ. (ტვილდია-

ნების ყოფილა). გ. ა. ტვილდიანი, 1976. 
სიმო მოლ – სახნავი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 

ურშილის მხარეში. ტყეშია სიმო ჩანქსელია-

ნის ყოფილი ახო. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 
სიმო მოლ (2) – სათიბ-სახნავი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშ-

შია, ჩანქსელიანი სიმოს ყოფილი ახო. ნ. ნ. ჩა-

ნქსელიანი, 25 წ., 1974. 
სიმნ – სალოცავი ადგილი (ზეგანი) ს. ზეგანის 

აღმ., ლეჟ უბნის აღმ., ფოთლოვან ტყეში. ნა-

ეკლესიარი ჩანს. გუნტერ ილამაზის ძე გულ-

ბანი, 321 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტი-

სი რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
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სიმნ (2) – საძოვარი (წვირმი) სგ. წვირმის ჩრდ.-
აღმ., სამანქანო გზის ორივე მხარეზე. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სირხაშ ნენძ – შესასვენებელი ადგილი (ფალედი) ს. 
ფალედის ჩრდ. მხრისკენ, მთისკენა გზაზე დგას 
სოჭი (ნენძ), რომელიც ყოფილა ვინმე სირხაის 
შესასვენებელი. გვარი უცნობია. სირხა (საკ. 
სახ.). მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სისკლდშ – ყანები (იენაში) ს. იენაშის ერთ-ერთ 
ნაწილში, სამანქანო გზის ზემოთ. ვაკე ადგი-

ლია. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

სიტ (იხ. სიტ ლრე – არცხელი) 
სიტ ლრე – სათიბი (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ., უღვირის ქედის დასავლ. ზურლდის 
სათიბშია. მრგვალი, სწორი ადგილია. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სიფ – საძოვარი (სიდიანარი) ს. სიდიანარის ჩრდ., 

თრნგზელ საყდრის ტერიტორია. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

სიფ – სოფლის მოედანი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭია-

ნარშია, ჭუშხნის ეკლესია დგას. შ. ნ. კანჭია-

ნი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
სიფ – უბანი (იენაში), ს. იენაშის ერთ-ერთი დასახ-

ლებული უბანი, ცენტრალური ადგილია, 
სოფლის მოედანი. იყოფა თემებად:  ნუშა და 
დათრ – ფარჯიანების საგვარეულო თემები.  
საძმოებია:  სინჩრლ და ეზაშრა – ფარჯია-

ნების საგვარეულო საძმო (დათუარში შემავა-

ლი საძმოებია). ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

სიფ (7) – სოფლის მოედანი (მაცხვარიში), ს. მა-

ცხვარიშშია, ეკლესიებს შორის. გ. გ. გიგ-

რგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 
სიფ (იხ. სიფ – ლელბაგი) 
სიწმ – საძოვარი (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიე-

რის მთაში, ვიწრო გასასვლელია ხევში. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს.ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

სიხავრე სარგ (იხ. სარგ – სგურიში) 
სიხარე ლუყურყე  – სათიბ-სახნავი (სგურიში), 

ს. ფაფალ სგურიშშია, მდ. თეთნაშერასა და ფა-

ფალ სგურიშს შორის, ფერმის სამხ.-აღმ. (ქვე-

მოთ). ვაკეა ადგილია. თამაზ დიმიტრის ძე ნა-

რსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

სიხარე დგი – უბანი (სგურიში), ს. ფაფალ-სგუ-

რიშშია (ზეგანივითაა მდ. ჭუბრულას მარჯვ. 
მხარეზე), ვაკე ადგილი, სათიბ-სახნავებით, 
ხილნარით. სიხა ვიბლიანის (ცოცხალი არაა) 
კუთვნილი მამული. თამაზ დიმიტრის ძე ნა-

რსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

სიხარ (იხ. სიხარე დგი – სგურიში) 
სიხნი – სახნავი (ლასკადარი), ს. ლასკადარშია, 

მდ. ლასკადურას მარცხ. მხარეზე. ბ. დ. გუგა-

ვა, 24 წ., 1974. 
სიეშშა ცხეკ – ტყე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ. 

შერეული ტყეა, კირლკდირ ლი. სიეშა გუ-

ჯეჯიანის ტყე. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

სინი – უბანი (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერის ერთ–
ერთი დასახლ. ადგილი. ცხოვრობენ:  ონიანე-

ბი, ჭაბუკიანები, პირველები, ჭელიძეები. 
სკალდ (იხ. სკლდ) – სათიბები (ხელედი), ხე-

ლედშია, სამანქანო გზა ადის, ალპურ ზონა-

შია. ეკლესია დგას, ივნისში იმართება დღე-

სასწაული, იკვლება ცხვარი, ქალებს არ უშვე-

ბენ (1-დან 10-მდე ივნისისა). ილამაზ ნიკო-

ლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 
1976. 

სკალდაში დაბარ (იხ. სკლდაშ – ჟახუნდერი) 
სკალდ ლაამ – ეკლესია (ხელედი), სკალდშია, 

დაცული. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელია-

ნი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 
სკანჩუ – სახნავი, ტყე (გულიდა), ს. გულიდაშია, 

ჩრდ. ზაგრსა და ლაშამბულარს შორისაა, 
ახოებია. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

სკანჩუ{ }  მოლრ – ახოები (ლენტეხი), დ. ლენ-

ტეხშია, გორას იქითა ყანები.ნგ ჩოლშურას 
მარცხ. კალთაზე. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 
1974. 

სკანჩ მოლრე შუკ = გზა (ლექვსირი), მდ. 
ჩოლშურას მარცხ. მხარის გზა. ტელეანძისკე-

ნა, მიემართება სკანჩ მოლრის სახნავების-

კენ. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 
სკიზნირ – სათიბები (თავრარი) ს. თავრარის 

აღმ., ჭინჭნარ ლამრხელის ჩრდ.-აღმ. ფერ-

დობია, არის წიფლნარ-მუხნარიც. აქა-იქ – ნა-

ძვნარიც. სკიზნი < * სკიზიანრი (?). უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგა-

დირი, ს. თავრარი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 
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სკიმ (2) –  მჟავე წყალი (ხოფური), ხოფურში მოე-

დინება. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 წ., 1976. 
სკიმ (იხ. მორელ) 
სკიმერ – საძოვარი მთა (ხაჩეში), მდ. ხელედურას 

მარცხ. კალთის საზაფხულო საძოვარი მთა. 
როსტომ დავითის ძე ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

სკიმერი შუკ – სამანქანო გზა (მანანაური), მიე-

მართება ჟბე ნალაზიგვარხო სკიმერის (ანუ 
მანანაურის) ხეობაში. ადრე ბილიკები იყოო. 
ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

სკიმერულა – მდინარე (ბავარი), მდ. ბარულას 
მარცხ. შენაკადი. არის მჟავე წყალი დაახლ. 
შუა ადგილას. ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

სკიმი ლესკრ – ტყე (ლასკადურა), ს. ლასკადურას 
ჩრდ. მხარე. მოედინება მჟავე წყლები, მდ. 
ლასკადურას მარცხ. ფერდობი. ბ. დ. გუგავა, 
24 წ., 1974. 

სკიმილდ – მჟავე წყალი (ქვ. ბავარი) ქვედა ბავარ-

ში, ღვაშლდაშის სათიბში. შ. ი. ბენდელიანი, 
40 წ., კოლმ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., 
1976. 

სკიმილდ (2) – მთა (ხაჩეში), ს. ხაჩეშისაა, მდ. ლაშ-

ხირის მარჯვენა მხარეზე, სათიბი მთაა, სკიმ 
არააო. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

სკიმინდ მოლ – საძოვარი (წიფლაკაკია) ს. წიფ-

ლაკაკიაში. ნაახოვარი, სახნავი იყო უწინ. სკიმ 
ყოფილა ალბათო. ლ/ ნ სკიმილდ მოლ > სკი-

მინდ მოლ. მ. გ. ლიპარტელიანი, 48 წ., 1978. 
სკიმოყ დაბრ – ყანები (ბავარი), ნესკ ბავარშია, 

მჟავე წყლების მიდამოები. შ. მ. ბენდელიანი, 
35 წ., 1974. 

სკიმურ (იხ. მორელლ) 
სკიმ-ჭალდ – საბალახო (ქვ. ჭველიერი), ქვედა 

ჭველიერშია, ლაშხურის მარცხ. სანაპიროზე. 
ამჟამად არაა, უწინ იყოო. შალვა ვლადიმერის 
ძე ლიპარტელიანი, 36 წ., მოსამსახ., ჩოლურის 
ს.ს., ფავრიზ ინდიკოს ძე მუკბანიანი, 27 წ., მო-

სამსახ., 1974. 
სკიმრ – უბანი (ლასკადარი) ლასკადურას მარ-

ჯვენა კალთაზე. მჟავე წყლები არაა. ა. რ. ლი-

პარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 1974. 
სკოდირ (2) – ტყე (ბეჩო), გზა (კახურა) ს. ჟიბე 

უშხანრს ჩრდ.-აღმ., კონის მარჯვნივ, ოღ-

რო-ჩოღრო რელიეფით (ჩარ ხარ). სკოდ 
„ღრმა“.. რელიეფის მიხედვით. გრამიტონ:  ბე-

სარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვა-

ნარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემ-

ბერი. 

სკოდირა – გზა (კახურა) ს. კახურიდან გოლდაშის 
მთისკენა სამარხილო გზა. გაჭრილი გზაა, 
სკოდიკით. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

სკორალ –ყანა (ლაღამი) ს. ლაღამის დასახლების 
აღმ. ვაკეა ადგილია, რელიეფურად წვეტიანი-

ცაა ერთ მხარეზე. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამ-

სახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 
სკორალირ (იხ. სკორალ – ლაღამი) 
სკორბშ – საძოვარი მთა (მანანაური) მდ. მანანაუ-

რის მარჯვ. კალთაზე. ი. დ. ლიპარტელიანი, 
73 წ., 1974. 

სკორბში ღელა – ღელე (მანანაური) მდ. მანანაურის 
მარჯვ. დასაწყისი. მოედინება მთა სკორბში-

დან. ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 
სკორემ – ყანა (უშხვანარი) ს. უშხანრში 

ლექერიშ ლიცს მარჯვნივ, სახნავ მელლრს 
სამხრეთით. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიცია-

ნი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ–ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
სკორმალ – საძოვრები, კლდე (ტვებიში) ს. ტვებიშ-

ში. სკორომ „უფსკრული, ჩავარდნილი“. სა-

ზოგადო სიტყვაა. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
სკორმეთ – სოფელი (ხაიში), ხაიშის სას. საბჭოში 

შემავალი დასახლ. უბანი, მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთის ტერასული ტიპისა. სამოსახლო, ბაღ-
ვენახებით, ოღრო-ჩოღრო დავაკება და და-

ფერდებული ადგილებით, სახნავ-საძოვრე-

ბით. სიმღლეა 998 მ. საშუალოდ 7 ოჯახია, 
მათგან 3 ოჯახი სკორმეთიშ ტიბის მარცხენა 
კალთის დავაკებულ ადგილზე. კოწია ჯულა-

ბის ძე ჭკადუა, 107 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

სკორმეთიშ დაბრ – ყანები (სკორმეთი) 
სკორმეთიშ ლეწფერ (იხ. ლეწფერ) 
სკორმეთიშ ტიბ – ხევი (სკორმეთი), ს. სკორმე-

თის ჩრდ.-აღმ. მხრიდან ჩამოედინება ღელე, 
რომელიც მდნ. ენგურის შესართავთან ქმნის 
ჩანჩქერს. კოწია ჯულაბის ძე ჭკადუა, 107 წ., 
პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
სკორ ჩირგალ – ყანა (ახალშენი) ს. ახალშენში, და-

სახლების ზემოთ. სკორა „მწკრივი“, ჩირგალ 
„ჩირგვი“. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

სკორშილ – სახნავი (ლანხვრი) სოფ. ლანხრის 
ჩრდ., არის სასაფლაოებიც. მარჯვ. მხრიდან 
გამოყვანილია (არხით) მდ. სოლედრადან სა-

ხმარი წყალი. სკორ-იდან (?) ლისკორე „გულ-

ჩათხრობა, ფიქრი“. აკაკი ანდრიას ძე გაბულ-



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

489 

დანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სკორლ – ყანები  (იფხი), იფხშია, დამრეცი ადგი-

ლებია. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 
სკუნჭლი – სათიბი (ბულეში) ს. ბულეშში. ჟ. ა. 

მუკბანიანი, 1978. 
სკუნჭლ ღელა – ღელე (ბულეში) ს. ბულეშში. ჟ. ა. 

მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
სკლდაშ – ყანა (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, 

სკალდის სახელობის. კაკო სპირიდონის ძე 
ონიანი, 50 წ., პედაგოგი. 

სკრეშ – საძოვარი (ვიჩნაში), ს. ვიჩნაშშია, დასახ-

ლების ზემოთ. ახმათ მელიტონის ძე ხარძია-

ნი, 43 წ., მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

სკლდ – მთა (წანაში) ს. წანაშის ჩრდ., არის ეკლე-

სია „სკლდ“, პატარა ეკლესიაა, დაცულია. 
ქედზე დგას. ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

სკრდლშ – ხილნარი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
დასახლების ჩრდილოეთით. ზ. ს. პაკელანი, 
48 წ., ლატალი, 1973. 

სკრდლში ლამრია – ნასაყდრალი (ლაჰილი), ს. 
ლაჰილშია, აღმ. მხარეში. დანგრეულია. ზ. ს. 
პაკელანი, 48 წ.,  ლატალი, 1973. 

სკ დაბრ – ყანები (ბაბილი) ლენსკირის ტერი-

ტორიაზე, ღელეს მარჯვნივ. ნ. ბ. ქურასბედია-

ნი, 33 წ., 1974. 
სკდი ღელ – ღელე (ლუჯი) ს. ლუჯიდან მთა 

უჟალისკენ. ვიწრო ღელეა, ჩამოედინება ჩან-

ჩქერი.  
სკდი ღელა – ღელე (ღობი) ს. ღობში, ჩაჭრილი 

კალაპოტით. სკდი „ღრმა“. 
სკდი ღელი მაჩხაფ – ჩანჩქერი (ლუჯი) ს. ლუჯი-

დან მთა უჟალისკენა გზაზე, ვარდნა ჩანჩქე-

რისა ≈ 60 მ. 
სკდირ – გზა (მურშკელი) ს. მურშკელის ჩრდ.-

დასავლ. სამარხილო გზა გლდის ტიბისა-

კენ. ჩაჭრილია ღრმად მიწაში, კედლებივით 
აქვს კიდეები. სკდი „ღრმა“. ლადო სოგრა-

ტის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სკრლ (იხ. სკორალ – ირ. მელიქიშვილი) 
სკებნე ტყაბ – სათიბი (ბაბილი), ბალდაშურის 

მთაშია, ღოშკმეს წინა სათიბი. ფერდობია. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

სკრმშ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-დასავლ. 
ჰადიშრას მარცხ. კალთის საშეშე ტყე. ხშირი 
ტყეა – არყნარ-ფიჭვნარი (ლეგგიბ ლი). სკრმ 

< წკარემ (?). სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 
60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სკდილ – უბანი (დავბერი) ს. დავბერის პირდაპ., 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. ფერმებიცაა და სა-

ცხოვრისიც. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლია-

ნი, 450 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სკრბშ– საძოვარი მთა (ტვიბერი) ს.ს. ტიბერისა 
და ლეზგარას  საზაფხულო საძოვარი მთა. 
დგას ორი კარავი, ვაკე ადგილია, გარშემსო 
ტყე აკრავს. სკრბი „ტკეპნილი“ – ლისკირბი 
„დატკეპნა„. მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუ№მრაის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სკრე– ტყე (მაცხვარიში) ლჰლა ჭალს მარჯვენა 

კალთაზე, წიწვნარი ტყით. ენგურისა და 
ლჰლა ჭალს შესართავამდე სოლივით ჩადის. 
გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

სკრე ბაჩრ– ქვავნარი (ლანჩვალი) მესტია ჭალს 
მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. პირიბე ქე-

ლეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვა-

ლი. 
სკრი– საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე ჭკა-

დუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

სკრი დაბ – ყანა (მელე), ს. მელეშია, სახლებიცაა, 
წვეტიანი ფორმის. 

სკრიშ ბოგ– ხიდი (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

სკრიშ ეჩხენიშ ლეგმერა– საძოვარი (ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სკრიშ ეჩხენიშ ლეწფერ– ტყე (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სკრიშ ეჩხენიშ ნენჩა– წიწვნარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სკრიშ ლეშდხინდ– თხილნარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სკრიშ ტიბ– ხევი (ზ. ვედი), ზედა ვედშია, სა-

თიბ სკრიაშის წიფლნარი ხევი, წყალი პატა-

რაა. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X.  

სკრ– სათიბი (სგურიში) ს. ნენსგშ სგურიშშია, 
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ნექეშერ დგის ზემოთ. სოფლის დაბოლოებაა 
დასავლეთის მიმართულებით. კონუსივით, 
უერთდება სგურიშ ფაფალს, ვაკე ადგილია. 
ეკუთვნის ნექეშერ-ს (ცალანი ნექეს კუთვნ.). 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკო-

ლადამთავრებული, ს. ყრი, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 
სკრ– სათიბი, (სვიფი), ს. ეცერშია, მდ. დაშრის 

მარცხენა მხარეზე, სათიბ კრტილის სამხ. ზე-

მო მხარე წაწვეტებული, შევიწროებული აქვს, 
ქვემოთ – ფართო. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 
66 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

სკრ– საძოვარი (ლარილარი) ს. ლარილარის 
ჩრდ. დაბოლოება, წაწვეტებული ფორმის, ვაკე 
ადგილია, გორაკებით, მდ ჭუბრულას მარჯვ. 
სანაპიროზე. ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 
65 წ., პენსიონერი,ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ. 

სკრ– ყანა (ლუხი), ს. ლუხის დასაწყისი, ყანა 
მდ. ჭუბრულასა და ორმელეთს შორის ამაღ-

ლებულ ადგილზე. წაწვეტებული აქვს ქვედა 
ნაწილი. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენ-

სიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ. 
სკრ(5) – უბანი (ყარი), ს. ყარის ბოლო დასმხა-

ლება, მდ. თეთნაშრას მარჯვ. სანაპირო. წა-

გრძელებული, წვეტიანი რელიეფით, სამკუ-

თხედისებურია. ვაკე ადგილია, ხილნარით, 
სახნავ-სათიბებით. თამაზ დიმიტრის ძე ნა-

რსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 13.9.1970 წ. 

სკრშ ზაგრ– გორაკი, ტყე (ლუხი) მდ. ორმე-

ლეთისა და ჭუბრულას შესართავთან, შეჭრი-

ლი წიწვნარი გორაკია. ისლამ ბათერის ძე ჭკა-

დუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-
ნი, 1.XI.70 წ.  

სკრშ ფაფალ (იხ.სკრშ ზაგრ– ლუხი) 
სკრლდ– ტყე (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-აღმ. და-

სახლების ზემოთ. შერეული ტყის ზეგანზე, 
მწვერვალივითაა. გუნტერ ილამაზის ძე გულ-

ბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სოზარე მურყამ (იხ.სოზრ – ისკარი) 
სოზარლ – საძოვარი (ლახამულა) სამოსახლო 

გეშრნის დასავლ., კლდე ლზრის აღმ. პატა-

რა მინდორია. ვინმე სოზარის (გვარი უცნო-

ბია). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სოზარლშ იცხილდ (იხ.სოზარლ – ლახამულა) 
სოზრ – ნაკოშკარი (ისკარი) სოფლის შუაში, და-

ნგრეულია. „სოზა (გერლიანის) კოშკი“. აკაკი 
ფაცის ძე აფრასიძე, 21 წ., სტუდენტი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სოლ – სოფელი (ლნჯ. ს.ს.). ლენჯერის ს.ს.-ში შემა-

ვალი სოფელი, პირველი სოფელი ლატალიდან 
მესტიისკენ. იყოფა თემებად:  1. მიქლშა 
(ხაფთანები), 2. სეგშა (ხორგუანები), 3. ნატროშა 
(უდესიანები), 4. ბაშშა (გიგდელიანები), 5. 
ბედშა (შუკვანები). დგას 7 კოშკი და ერთი 
დანგრეული (მე-8), რომელთაგან 4 კოშკი ყო-

ფილა თორიების საგვარეულოსი, მაგრამ ამჟა-

მად ეს გვარი აქ არ ცხოვრობს, ამდენად სახელ-

წოდებებიც თანამედროვე აქვთ:  ჟიბე ლზგ 
მურყამ და ვალერ მურყამ (გულედანი ვა-

ლერი). რომანოზ ალექსანდრეს ძე ხაფთანი, 52 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

სოლედრა – ღელე (ეც. ს.ს.), მოედინება ს.ს. ჰე-

ბუდსა და ლანხრის შუა, მდინარე წისქვი-

ლის წყლისოდენაა, დგას რამდენიმე წისქვი-

ლი. მოედინება მთა დეცილიდან, უერთდება 
მდ. ენგურს (იხ. რუკა). აკაკი ანდრიას ძე გა-

ბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველა-

ნი, 34 წ., ს. ჰებუდი, გიორგი კოსდას ძე მურ-

ღვლიანი, 60 წ., ეცერის ს.ს., კალაში, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

სოლთანილშა – უბანი (ლანჩვალი), ლანჩვალშია, 
ფალიანების საგვარეულო თემი, ძველი. თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 
სოლ ბოგ – ხიდი (სოლი, ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ს. 

სოლიდან მესტია ჭალზე გადებული სამარ-

ხილო ხიდი. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

სოლ ბოგ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალს 
მარჯვ. მხარეზე. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯ-

ვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
სოლ კარრ – საძოვრები (კაერი) ს. კაერის ჩრდ. 

სოფ. სოლის კარვებია, ჰყავთ საქონელი. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

სოლ ლაჯგლი (იხ. სოლკარრ – კაერი) 
სოლ ლშგნლრ – საძოვრები (ქაშვეთი) ს. ქაშვე-

თის სამხ.-დასავლ. ჭალს მარჯვ. კალთაზე. 
მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, 
ს. ქაშვეთი, მესტიის რ-ნი, 1972. X. 

სორეხშერ – უბანი (სგურიში), ს. ჟბე სგურიშშია, 
მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მხარე, სორეხ გვარმია-
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ნის (უფროსი ოჯახისა, აქ არც უცხოვრია) სა-

ხელობის. ვაკე ადგილია. სახნავ–სათესი მიწე-

ბით. ლემინშერის მეზობელია. მისი მიწა და-

ყოფილია ნაწილებად:  სორეხშერ ჟბე ი ჩბე 
დაბრ, ჟიბე ლარა – ყანებს აკრავს. თამაზ დი-

მიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამ-

თავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის  ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 11.9.1970 წ. 

სორეხშერ ლშდა ღრ – სათიბი (სგურიში), ს. ჟბე 
სგურიშშია, ჩრდ.-დასავლ. შიშველი რელიე-

ფით, გვერდითი კალთები შერეული ტყით. 
მდ. ჭუბრულას მარჯვ. ოჯახის უფროსის სო-

რეხ გვარმიანის კუთვნილი სათიბი. ადრე 
ლესპრომხოზის ტყის ჩამოსაზიდი იყო. ამჟა-

მად ჩამოსაყრელი ხისა არაა, მის თავზე გადის 
სატრაქტორო გზა, რომლითაც ეზიდებიან. 
თავზე ვაკე ადგილია. არის ბაქანიც, დგას კა-

რავი (მუშებისა იყო). თამაზ დიმიტრის ძე ნა-

რსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

სორეხშერ ღრ – სათიბი (ნაკ. ს.ს.) მდ. ნაკრას 
მარცხ. კალთაზე, საცხოვრის კოჭბნის სამხ. 
ნაკრას მარცხ. ნაპირზეა, არის ნასახლარი სო-

რეხ გვარმიანის. ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 
57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბე-

რი. 
სორთმან ნადშ (იხ.სორთმანიშ ნადშ – ბოგრე-

ში) 
სორთმანიშ ნადშ – გზა (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 

ჩრდ.-აღმ., ჰადიშრას მარცხენა მხარეზე. ვინ-

მე სორთმანის დასამარცხი ადგილი. კატო მი-

ხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგ-

რეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
სორთმანშა/ ე ნამურყამ – ნაკოშკარი (ნაშთქოლი) 

ს. ნშთქოლის შუაში, ამჟამად წერედიანებს 
ეკუთვნის. 2 2-3 სართულიანი კოშკი ყოფილა 
თემის თუ ოჯახის უფროსის – სორთმაანთისა 
(რიჩქიანიო?). საკ. სახელის მიხედვით. ქიშ-

ვარდი იოსების ძე წერედიანი, 49 წ., კოლმე-

ურნე, ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

სორთმანშერ ნამურყამ – ნაკოშკარი (ბაგვდანარი) 
ს. ბაგდანრ-ში ჯგრგ-ის ეკლესიის ზემო-

თაც და ქვემოთაც. ამჟამდა ძირიღაა შემორჩე-

ნილი, სახლობს ჩიჩო კვიციანი ნაკოშკარის 
ეზოში. სორთმან (საკ. სახ.) – სორთმაანთ ნა-

კოშკარი. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენ-

სიონერი, ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სორმშ – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულში. 
სორსანრე მურყამ – კოშკი (ღვებალდი) ს. 

ღებალდშია, ჭყინტოშერ მურყამთან ახლოს 
(20 მეტრზე). გერლიანებისაა. „სორსანელების 
კოშკი“. აკაკი კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ., მო-

სამსახურე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

სოსინოლშა – უბანი (ნანარი) ს. ნანარში (ზემოში), 
ქურასბედიანების საგვარეულოს შტო (ერთ-
ერთი). ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

სოსინოლშა ნაკ – ყანა (მელურა), ს. მელურაშია, 
სოსინოლ ქურასბედიანის საგვარეულოს ყო-

ფილი ყანა. ამჟამად საკოლმეურნეოა. ვ. მ. მუ-

სელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 1974. 
სოსინოლშერ – თემი (ბაბილი), ბაბილშია, ქურას-

ბედიანების საგვაერეულოს თემი. ნ. ბ. ქურას-

ბედიანი, 33 წ., 1974. 
სოსინოლშერ (2) – უბანი (მელურა) ს. მელურას 

ქურასბედიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
თემი. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, ლენ-

ტეხის რ-ნი, 1974. 
სოსინოლშერლ – უბანი (ნანარი), ს. ნანარშია, ქუ-

რასბედიანების ერთ-ერთი საგვარეულოს თე-

მი (ჩუბე ნანარშია). ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 
1974. 

სოსიდაბ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია, ქურასბედი-

ანის ყოფილი ყანა. ნაწილი სოსი ქურასბედია-

ნისაა. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 
სოსლანიშ ნთი – საძოვარი (ზ. მარღი) ს. ჟიბე 

მრღის ჩრდ.-დასავლ. ვაკე ადგილია, ადრე 
ხეტყის გასაზიდი ადგილი იყო, საიდანაც 
ჭუბრულაში უშვებდნენ. სოსლან ჩხვიმიანის 
სახელობის. უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., 
კოლმეურნე, ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი,  18.9.1970 წ. 
სოსნოლშა დაბრ – ყანები (ნანარი), ს. ნანარშია, 

ქურასბედიანების ყოფილი ყანები. ვ. ნ. ქუ-

რასბედიანი, 35 წ., 1974. 
სოსნოლშა ლაკ– სათიბი (ბაბილი) ბარბალ ზაგა-

რის აღმ. ქურასბედიანების ყოფილი, ფიქალ-

ნარევია. ნ. ლ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
სოსნი – სათიბი (ლანხვრი) ს. ლანხრის  და-

სავლ., ღენიშ სიკს ესაზღვრება ჩრდ.-და-

სავლ. მხრით. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 
57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., ს. ლანხრი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
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სოსშ – საძოვარი (მაცხვარიში) მთა. მხერის 
სამხ.-დასავლ. ალპურ ზონაშია. გ. გ. გიგ-

რგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 
სოუხრე შგედ – საძოვარი (დოლი) ს. დოლის თავ-

ზე, ლაჩვალის ღელეს ქვემოთ. ყრმ პეტრეს 
ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სოფელ – უბანი (ზ. ჭველიერი), ზედა ჭველიერის 
დასახლებული ნაწილი. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., 
ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

სოფელ ჟიქნ – საძოვარი (ლახირი) ს. ლახირის 
დასახლების ზემო მხარე. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სოფიშ დაბ – სათიბი (ლახამულა), საცხოვრის 
კეცნნშია, მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ად-

რე სახნავი ყოფილა სოფი ჭკადუასი. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

სოფლი შუკვ (იხ. სამანქანო შუკვ – იენაში) 
სოფლიშ ლალდღრ – საძოვრები (ბაგვდანარი) ს. 

ბაგდანრ–ის ჩრდ., ფერდობი რელიეფითა 
და ფოთლოვანი მცენარეებით. „სოფლის სა-

ძოვრები“. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგუდანარი, ბეჩოს ს .ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
სოფლიშ ლასფლარ – სასაფლაო (ლაშხრერი) 

სოფლის აღმ., ლშხრერიშ ჯრ ჯგრგის მ 
იდამოში, ეკლესიის გარშემო სასაფლაოები. 
აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.  

სოფლიშ მურყამ – ნაკოშკარი (ბარში), სოფელშია, 
დანგრეული. ადრე სოფლის საერთო კუთვნი-

ლება ყოფილა მტრიანობის დროს (ლა-

მახალქა). „სოფლის კოშკი“. შალა ამაის ძე 
გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

სოფლიშ ფელტრ (იხ. ფელტრ – ლახამულა) 
სოფრომ მურყამ – კოშკი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 

სოფრომ ავალიანისა. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
სოხაშა თაფშ – სათიბ-საძოვარი (წვირმი) ს. წვირ-

მის აღმ., უღვირის დასავლ., სამანქანო გზის 
ქვემოთ. ნავერიანებისა – სოხაანთ. რობინზონ 
იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სოხაშა ლეჭმლირ – სათიბები (მლხ. ს.ს.) უღვი-

რის ქედის აღმ. ლეჟ ლახშია, ნავერიანების 
საგვარეულოსი. ესაზღვრება ჰადიშის სათი-

ბებს. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
სოხაშა ლრლ – სათიბები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 

სამხ., მულხურას მარჯვ. მხარეზე. ნავერიანე-

ბის საგვარეულოს სათიბები. უფროსის სოხას 
ყოფილი სათიბები. ამჟამად კოლმეურნეობი-

საა. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამსახ., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

სოხაშა მურყამ – კოშკი (ჟამუში), ს. ჟამუშშია, შუა 
უბანში, ნავერიანებსი საგვარეულოსი. კარგად 
შენახული კოშკი. გიორგი გაბრიელის ძე ნავე-

რიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სოხ მოლრ – საძოვარი, ტყე (ბოგრეში) ს. ბოგრე-

შის სამხ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. შე-

რეული ტყით. სოხა (საკ. სახ.). იასონ მურზას 
ძე კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სპარდინი – უბანი, სათიბი (ლეხთაგი), ლეხთაგ-

შია, სამანქანო გზის გასწვრივ. ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

სპენდიკ – ქვავნარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 32 წ., 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1973. 

სპენდიკრ – კლდე (კახურა), მდ. ლასკადურას ხე-

ობაშია, კირქვიანი კლდეა. ჯ. ა. ლიპარტელია-

ნი, 37 წ., მოსამსახურე, 1974. 
სპენდკრ – ქვავნარი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 

მხარეზე, სპენდიკის ქვები არის (სპენდიკიშ 
ბაჩრ ზიხ). ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულე-

დანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
სპირდონი დაბ – ყანა (ჭველფი) ს. ჭველფში, სპირ-

დონ მარგველანის ყანა. დ. ნ. ზურაბიანი, 678 
წ., 1978. 

სპირდონი ლეჭმლარ – სათიბი (სასაში) ს.  სასაშ-

ში, სპირდონ ონიანის სახელობის სათიბი. 
სპღეშ – საძოვარი (მურშკელი) ს. მურშკელის 

ჩრდ.-დასავლ გვალდერის ტიბის მარჯვ. 
კალთაზე, წიწვნარი ტყეა – ფიჭვის 5-6 ჰა. ლა-

დო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწ., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სპღშ – ეკლესია (ზარდლაში), ს. ზარდლაშის 

ჩრდ. ზეგანზე დავაკებაა, დგას ეკლესია – 
თრინგზელ, ეკლესიის მიდამო. შამში ნესტო-

რის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, 
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მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სპრდშ – უბანი, ტყე (მესტია), ტურბაზის აღმ. 

მხარე, მესტია ჭალსა და მულხურას შორის, 
აეროპორტისკენა ხიდამდე. თედორე ტარასის  
ძე ნაკანი, 67 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

სტალინი პიკ – პიკი (უშგული) შხარას  სამხ. კე-

დელზე.  გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მო-

სამსახ., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

სტარმნიშ – სათიბ-საძოვარი (ფალედი), ეკლესია 
კშს (/ /  მიქმ თრგლეზერს) აკრავს დასავლ. 
საძოვარი, სათიბი. მდ. ღეშდრლას მარჯვ. 
კალთა. დანიელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ., 
პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

სტარმნიშ – საძოვარი (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის ჩრდ.-აღმ., ტყე ლატბას ჩრდ.-
აღმ., კშ-ის სამხ.-დასავლ. თემრაზ ვიბლია-

ნის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
სტარნშ – ნაეკლესიარი (ჟახ–უნდერი) ს. ჟახუნ-

დერში, ამჟამად ითინია მხოლოდ. 
სტარნიშ – საკულტო (ლემზაგორი) ს. ლემზა-

გორში, ნაეკლესიარიცაა. საზიაროა ს. ხერიას-

თან.  
სტეფან ლეჭმლე – სათიბ-საძოვარი (მამი), და-

შტვე ლარასთანაა ბაბლუანი სტეფანეს ყოფი-

ლი სათიბები. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
სტეფან მოლრ – სათიბი (მამი), სტეფანე ბაბ-

ლუანის ნაახოვარი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 
1978. 

სტილ – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
სტრინ – ტყე (ხალდე) ს. ალდეს სახმ. მდ. ალდე 

ჭალს მარცხ. კალთზაე, ფოთოლოვანი ტყით, 
ლამარიას ახლოს „ხოჩა სტრინუ ჯერა“. ზუ-

რაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ.  

სტლინი  ქუჩა – ქუჩა (მესტია) დ. მესტიაში, ცენ-

ტრალური ქუჩა. ამოწერილია სქემატური  
გეგმიდან. სვანური გამოთქმა ეკუთვნის გრიშა 
ნანსყანს, 38 წ., ლატალი, 1973. 

სტლინი პირელ შესახე – შესათხვევი ქუჩის 
(მესტია), დ. მესტიაშია, სტალინის ქუჩის მარ-

ცხნივ. დ. მესტიის სქემატური გეგმიდან, სვა-

ნური გამოთქმა გრიშა ნანსყანისა, 38 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
სტლინი შესახე – შესახვევი (მესტია), დ. მე-

სტიაშია, სტალინის ქუჩის მარცხნივ. გადმო-

წერილია დ. მესტიის დასახლების ნაგებობე-

ბის განლაგების სქემატური გეგმიდან (შედგენ. 
1969 წ.). სვანური ინტერპრეტაცია გრიშა ნა-

ნსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 
სტლინი ჩიხ – ჩიხი (მესტია) დ. მესტიაში, სტა-

ლინის ქუჩის მარჯვ. მხარეზე. დ. მესტიის სქე-

მატური გეგმიდან, სვანური გამოთქმა გრიშა 
ნანსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 

სტნცია – ვაკობი (შკედი), ს. შკედის სამხ., წრნი 
ქვანის გზაზეა, დავაკებული ადგილია მუხნა-

რის ტყეში. ადრე ყოფილა საჩალანდრო, აკე-

თებდნენ საკასრე მასალას. მუშაობდნენ რუსე-

ბი, დამხმარედ სვანებიც. შუშანა ოთარის ას. 
იოსელიანი, 50 წ., პედგაოგი,  ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
სუთმამშა მურყამ – კოშკი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის 

ჩიბრიშია, კარგად შენახული კოშკია ნიჟარა-

ძეების. „სუთმამიანთა კოშკი“, „სუთმამის თე-

მის კოშკი“. ღუტა ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მო-

სამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

სუთმმშა მურყამ – კოშკი (ჟიბიანი), ს. ჟიბიანშია, 
ეჩხე ფყს. კარგად შენახულია. ხუთმამ ნიჟა-

რაძისა ყოფილა. „სუთმამთა კოშკი“. გივი 
ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამსახ., უშგუ-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
სუკლად – გორაკი (გვიმბრალა) ს. გვიმბრალაში, 

ბექობია, ოთია მუსელიანის სახელზეა. გ. ა. 
მუსელიანი, 1976. 

სულთმამშა მურყამ – ნაკოშკარი (ჭოლაში), ს. ჭო-

ლაშშია, 5 მ-დეა დარჩენილი, დევდერიანების 
საგვარეულოსი. სულთმამ – საკ. სახელი. სოფ-

რომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭო-

ლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სულნშა მურყამ – კოშკი (ზეგანი), ს. ზეგანის 

ლესლნის უბნშია, კარგადაა დაცული. 
ცხოვრობენ სულავები. დისონ გიორგის ძე 
გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

სუმაშერ – საკარმიდამო (დისი), ს. დისშია, მდ. 
ნაჟჰშ  ლიცის მარცხენა მხარეზე. იასრონ ჭკა-

დუას საკარმიდამო, სუმა ჭკადუას შტო.  პარა-

ლელურად ქვემოურები „ჟიბშრს“ უწოდებენ. 
იესებ სემას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი., ლა-

ხამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 
სუმაშერ – საკარმიდამო (დისი), ს. დისშია, მდ. 

ნაჟჰიშ  ლიცის მარცხენა მხარეზე. ესებ ჭკა-

დუას საკარმიდამო, სუმა ჭკადუას შტო.  პარა-
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ლელურად ქვედა მცხოვრებნი „ჟიბშრსაც“ 
უწოდებენ. იესებ სუმას ძე ჭკადუა, 65 წ., პენ-

სიონერი., ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.10.70 წ. 

სუმაშერ – საკარმიდამო, ს. დისშია, მდ. ნაჟჰშ  
ლიცის მარცხენა მხარეზე. მარო ჭკადუას სა-

კარმიდამო, სუმა ჭკადუას შტო. ქვემოურები 
„ჟიბშრსაც“ უწოდებენ. მიშა იესების ძე ჭკა-

დუა, 21 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

სუმაშერ (7) – ყანები (ფაყი), საკარმიდამო (იხ. 
ჟიბშრ – დიზი) ს. მიქელშერშია, ვინმე სუმას 
სახელობის, შესაძლოა, ლიპარტელიანების. 
ამჟამად არავინაა მოედინება სუმაშერი ლიც. ბ. 
შ. ბენდელიანი, 27 წ., 1974. 

სუმაშერ– საკარმიდამო (დისი), ს. დისშია, მდ. 
ნაჟჰშ  ლიცის მარცხენა მხარეზე. გელა ჭკა-

დუას საკარმიდამო, სუმა ჭკადუას შტო. ქვე-

მოურები „ჟიბშრსაც“ უწოდებენ. მიშა იესების 
ძე ჭკადუა, 21 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
სუმაშერ– საკარმიდამო (დისი), ს. დისშია, მდ. 

ნაჟჰშ  ლიცის მარცხენა მხარეზე. ხარტო 
ჭკადუას საკარმიდამო, სუმა ჭკადუას შტო. 
ქვემოურები „ჟიბშრს“ უწოდებენ. მიშა იესე-

ბის ძე ჭკადუა, 21 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

სუმაშერ– საკარმიდამო, ს. დსშია, მდ. ნაჟჰშ  
ლიცის მარცხენა მხარეზე. სასო ჭკადუას სამო-

სახლო, სუმა ჭკადუას შტო. პარალელურად 
ქვემოურები „ჟიბშრს“ უწოდებენ. იესებ სემას 
ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი., ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.10.70 წ. 

სუმაშერი ლიც – წყარო (მიქელშერი), ს. მიქელშერ-

შია, სუმაშერის ყანაში მოედინება. ბ. შ. ბენდე-

ლიანი, 27 წ., 1974. 
სუმაშერრე მურყამ – ნაკოშკარი (სვიფი – ცხუმ. 

ს.ს.) ს. სიფში, დასავლ.-ით (ჯაჭვლიანების?). 
შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-
რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

სუმაშნი – ყანა (ცალერი) ს. ცალერის დასავლ. სა-

ხნავ ნაკცალერის ჩრდ.-დასავლ. ჟაბე ცალერის 
სამხ. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., 
პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბე-

რი. 
სუმიშა – უბანი (შკედი) ს. შკედში, ჩუბინიძეების 

საგვარეულო. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

სუმშა – თემი (ბაიარი) ს. ბაიარში, ჩანქსელიანე-

ბის საგვარეულო შტო. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 
1974. 

სუმშა (2) – უბანი (ბავარი), ს. ბავარშია, დასახლ. 
ჯუდრში. ჩანქსელიანების საგვარეულო თე-

მი. ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 
სუმშერ – უბანი (ფაყი), საცხოვრის ბარის 

ერთ–ერთი თემი ჩანქსელიანების გვარისა. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., მოსამსახ., 1974. 

სუმშერლ – უბანი (ბავარი, ბაიარი) ს. ბავარის 
ერთ-ერთი თემი, ჩანქსელიანების ერთა-ერთი 
თემი. ს. ლ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

სუმშერლ (იხ.სუმშა – ბაიარი) 
სურამშა – უბანი (ლახირი), ს. ლახირის სამხ.-აღმ. 

მხარე, მიტიანების საგვარეულოს სამოსახლო. 
მადონა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამ-

სახ., მულახის ს.ს., 1971 წ. სექტემბერი. 
სურამშა მურყამ – კოშკი (ლახირი), ს. ლახირშია, 

ცენტრში, მარგიანების საგვარეულოსი. მადო-

ნა ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სუსაშა – უბანი (გულიდა), ს. გულიდაშია, ლიპარ-

ტელიანების საგვარეულო თემი. მ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 46 წ., 1974. 
სუსაშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (გულიდა) ს. ზემო 

გულიდაში, ლიპარტიელიანების ყოფილი სა-

გვარეულო კოშკი. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 
1974. 

სუსაშერლ (იხ. სუსაშა – გულიდა) 
სუსნი – სახნავი (ცალერი) ს. ჩ. ცალერის დასავლ., 

ტყე ეზაშერ ლეჩჰერის დასავლ. ვაკე ყანაა. 
(სუსუ-ნი?). ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმია-

ნი, 58 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

სუსნი (2) – ტყე (ჰებუდი) სამანქანო გზის ჩრდ.-
აღმ., შავღელეს ჩრდ.-აღმ . ტყე მუხნარ, არ-

ყნარ, თხილნარი და სხვ. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სუფარშ – ბაღი (შკედი) ს. შკედში, უწინ ყანა იყო. 

ვაკე ადგილია. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
სუფარში შუკ – გზა (შკედი) ს. შკედში, სამნაქა-

ნო გზა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 
სუფერ – საძოვარი (ჰებუდი) ს.  ჰებუდის ჩრდ.-

აღმ., საძოვარ ნლჲსენის ჩრდ.-აღმ., ბუჩქნა-

რია (ჲელნარი), საკულტო (ლცხტ) ადგილი-

ვითაა. მის ზემოთ წიფრ ხზხ, ეძახიან 
ჯგრგიშ გიმს, სოფელი არ იყენებს იქაურო-
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ბას, ნაკრძალივითაა. გიორგობის დროს 
ჯგრგ წიფრიშიდან ჩამომავალნი აქ იყრიან 
თავს, იმართება სპორტ. შეჯიბრებები, უფრო – 
სროლაში. ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 
წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

სუფრეშ – სათიბი (ჰამაში), ს. ჰამაშშია, საცხოვრის 
ლედერის ქვემოთ. ვაკე ადგილია.  
მურყმრიშ დაბს ქვემოთ. გვერდით საკულ-

ტო ადგილია – სალმაცხრ, სადაც 
ლიმზრუნღე ეჲთე ლმმზხ ი ლაღრალ-
ლშდრალ ხრენახ. დუშა შარდენის ასული 
ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

სუფრეშიშ მურყამ – ნაკოშკარი (ჰამაში), ს. 
ჰამშშია, აღმ. ნაწილში, მურყმრის დაბში 
დგას 2-სართულამდე კოშკი. სამხ. კედელი 
ჩამონგრეულია. ვინმე კარგი მოსახლე ყოფი-

ლა, რომელიც სოფელს რაღაც მიზეზისა გამო 
ამოუწყვეტია. დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 
46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 

სუფრეშრ – სათიბი (ლაშხრერი) ს. ს. ლშხრერისა 
და ლანტელის საზღვარზე, ყანა იფიშ-ს აღმ. 
ძველად სკოლაც ყოფილა (შენობა, აჩნევია სა-

ძირკველი პაპობქშ). აკაკი ნესტორის  ძე ჩა-

რკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 19698 წ. ოქტომბერი. 

სუფრ – ყანა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
სუფრ (2) – საძოვარი (ჩაჟაში) ს. ჩაჟაშის აღმ. გორა, 

სადაც დგას 2 კოშკი, ერთი მთელი, მეორე 
ჩამონგრეული. არის  მის გვერდით საყდარი 
ლშკდურილ. არის სასაფლაოს ნიშნებიც. 
ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახუ-

რე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
სუფრ ოშგინ – ხრიოკი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის აღმ. 

გორა, სადაც დგას საზამთრო კოშკი თამარ მე-

ფისა, ცოტათი მის უკან. ილია ერმალოს ძე ნი-

ჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სყაშრ – სათიბი (ზ. კალაში), სოფლის სამხ.-აღმ., 
სახნავ-სათეს ნაკრს (ლქშრს) სამხ.-და-

სავლ. ენგურამდე, სათიბია. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სყელდერ – სათიბ-საძოვარი (კახურა) ლასკადუ-

რას აუზში, მარცხ. მხარეზე, ლუორსა და 
ლასკადურას მდინარეებს შორის. ჯ. ა. ლიპარ-

ტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

სყელდერილ – მთა (კახურა) ლასკადურას აუზში, 
დაბიერის მთის მარცხ. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 
37 წ., მოსამსახ., 1974. 

სბშ – მწვერვალი (შყალერი), მთა მხერის აღმ., 
ლაზრის სამხ. ალპ. ზონა. შგერის ზოლები 
ხალიჩიანია. სათიბებია (სბ „წნელი“ ?). გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

სბშ ყიმბ – მწვერვალის წვერი (შყალერი), მთა 
სბაშის მწვერვალი, მხერის მთის აღმ. კალ-

თები ითიბება ალპ. ზონაში. გ. რ. გურგვლია-

ნი, 40 წ., ლატალი, 1973. 
სლდნი – სახნავი (ჩიხარეში), ს. ჩიხარეშშია. 
სლდნი ტყებ – საძოვრები (ჟახუნდერი) ს. ჟა-

ხუნდერში. ტყებ „ნაახოვარი“ ? 

სნკი შუკრ – გზა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
სრგშიელ (იხ. სრგშ) 
სრგშ – ყანა (წვირმი) ს. წვიმრის აღმ., მოდის წყა-

რო. არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მო-

სამ სახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

სრეკ – სათიბი, ტყე (კაერი) ს. კაერის სამხ.-და-

სავლ. მესტია ჭალს მარცხ. კალთაზე. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ. ლენჯერი, 1973. 

სრთილარ – საძოვრები (მელე) ს. მელეში, ადრე 
ყანები იყო, მოჰყავდათ პური, ქერი. 

სრკი ტიბ – ღელე (კაერი) ს. კაერის სამხ.-და-

სავლ. მდ. ჭალს მარცხ. კალთაზე. დ. გ. მე-

რლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
სბერო – სათიბი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია (უწინ 

ბერებისა იყო). ჯ. პ. ლიპარტელიანი,  
30 წ. , 1974. 

სბიტოლ მოლ – საძოვარი (ყარიში), ს. ყარიშშია, 
ლიპარტელიანების საგვარეულოს ყოფილი 
ყანა. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ. 1974. 

სბლასყნა – ვაკობი (იფრარი) ს. იფრარის ჩრდ., 
წიწვნარი ტყის ზემოთ ვაკეა, იქამდე მოაქვთ 
მარხილით. ეზიდებიან თივას, ხოლო იქიდან 
3-4 მარხილს ერთად უდებენ წნელშეკრულს 
და ეზიდებიან დაღმართზე. გემა ანდრიას ძე 
მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სგერგილ – საძოვარი (ტობარი) მდ. ენგურის მარ-

ცხენა მხარე, დავაკება, ლაშიშ ნტყიცს ქვე-

მოთ, გზის გასწვრივ ჩვბე სგერგილამდე. ამ-

ჟამად საწყობებია გზის მომარაგებისა. ჭუბე-

რისკენა ხიდამდე. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 
65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1.11.70 წ. 
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სგერგილშ ჟბე ღრ – ღელე (ტობარი) მდ. ენგუ-

რის მარცხენა მხარეზე, მდ. ენგურისა და ჭუბ-

რულას შესართავის აღმ. მხარე. იქ იყო ხის 
ჩამოსაყრელი ღარი. წყაროს წყალი მოედინება. 
მის თავზე ზოსმე ჭკადუას კარავი (დროებითი 
სადგომი ხის წარმოების დროს) ყოფილა. ის-

ლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

სგელი – ყანები (წიფლაკაკია) ს. წიფლაკაკიაში, 
ლაშხირის მარცხ. მხარის ჭალა. გველები იცო-

დაო ? მ. გ. ლიპარტელიანი, 43 წ., 1976. 
სდგერ – ყანა (ლახამულა) ჩვ. ლახმლ-ის სამხ.-

დასავლ. მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
წრნიშ-ის ყანის გაგრძელებაზე. გადმოცემით 
უწინ:  დიდი ტყის  მასივი ყოფილა, სადაც 
პირველი მოსული დასახლებულა, სადგომი 
გაუკეთებია (ინფორმატორი). გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
სკრქ – სათიბი (ლახამულა) ჩვბე ლახამულას 

ჩრდ.-აღმ., საძოვარ ბუგუს ქვემოთ. ადრე სა-

ხნავი ყოფილა. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სლბიდ – ყანა (ცალერი) ჩუბე ცალერის აღმ., 
ხილნარ ძღუდრის აღმ. ვლადიმერ სეითბეს 
ძე გვარამიანი, 547 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
სნთიშა – ნაკოშკარი (ზ. იფხი) ს. ჟიბე იფხშია, ნა-

ხევარიც არაა, გვიჩიანების საგვარეულო. ე. ი. 
ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 

სნჩიშ – ტყე (კიჩხულდაში) მდ. მალშსა და ს. 
კიჩხლდშს შორის, მდ. მალშის მარცხ. 
კალთა. წიწვნარი და მურყნარი ტყის მასივით 
(მურყანი ბელყეჩ) ჩუბრის ჩრდ.-დასავლ. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სრბთრ – სახნავი (კაცხი) ს. კცხსა და ტიბარრს 
შუა, ოღრო-ჩოღრო ადგილია (მხ. სრბით – 
საკ. სახ.?). ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
სრბით – ბაღი (ქვ. ლუჰა) ს. ჩ. ლჰას დასახლების 

აღმ. სათიბ შარლნის სამხ., ძველთაგანვე კარ-

გი ბაღია (ლაყუნზელი). სრბითის (საკ. სახ.) 
ეზო ყოფილა, მაგრამ ამოწყვეტილა. გვარი 
უცნობია. სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 
54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

სრკელ – საძოვარი (მაგარდელი) ს. მაგარდელის 
თავზე, სათიბ ერხალდთან. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
სრქშა – საძმო (შყალერი), ს. შყალერში მცხოვრებ-

თა ერთ-ერთი საძმო, გირგვლიანების საგვა-

რეულოსი. გ. გ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 
1973. 

სრქშა (2) – უბანი (მაცხვარიში), ერთ-ერთი ნაყარი 
საძმოსი გირგვლიანების საგვარეულოდან ს. 
მაცხვარიშში. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
სჩეხ – ყანა (ხელედი), ს. ტვიბლედშია, მდ. ლაშ-

ხირის მარჯვ. მხარეზე. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 
წ., 1974. 

სხერხ (2)  – სახერხრი (ქვ. ლახამულა), იხ. 
ლხერხრ. ჩვ. ლახმლში, დასახლების ზემო 
მხარეში გაკეთებულია ელდენით სახერხი მო-

წყობილობა. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სხერხ (იხ. ლხერხრ) 
სხერხიშმიყ დაბ – ყანა (ქვ. ვედი), საცხ. ნასფელ-

ზენის სამხ.-დასალვ. ნაწილი, სადაც სახერხი 
იყო და დაიწვა. ამჟამად ყანაა სამანქანო გზის 
ქვემოთ. მაგრაფინა გიორგის ას. ჭკადუა, 44 წ., 
კოლმ., მეტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

სიარე ლშთხალრ – საძოვარი (უშგული) ს. 
უშგულის აღმ. ფერმის შენობების ზემოთ. 
ოსები დაუხოცათ, ლამარიის ეკლესიის გა-

ქურდვის გამო. დახოცილები იქ დაუმარხავთ. 
„ოსების სამარხი“, მს „ოსი“. პავლე ნიკოს 
ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ს ზუგ – სათიბები (სპარდიში) მესტია ჭალს 
მარცხ. კალთაზე, აეროპორტის ჩრდ. დგას მის 
თავზე სახლი საზაფხულოდ, ადრე ითესებო-

და კარტოფილი, ქერი. სეთებით ჩამოჰქონდათ 
თივა სერზე, იქ პატარა მოედანი ყოფილა, სა-

დაც მარხილზე დაადებდნენ თივას და ისე მი-

ჰქონდათ. არის ადრინდელი ნასახლარის ნიშ-

ნები. ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

სზუგი ლატფ – გზა (სპარდიში) აეროპორ-

ტის ჩრდ., მესტია ჭალს მარცხ. ს 
ზუგისკენა გზის ფერდობზე. ავთანდილ ან-

დრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. სპარდი-

ში, მესტიის რ-ნი, 1972.  
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ს ლსყირ – ვაკობი (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ. ტყე გგბრშია, სადაც აკეთებენ მარ-

ხილებს. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

სრ – ყანა (ლუჰა), ს. ჟ. ლჰაშია, სახნავ ჭიბის 
ჩრდ., მხარე, ირგვლივ ხილნარია და კარგი 
მოსავლიანიაო. სრ „ბარაქიანი“ (ხოჩა 
სეო ლაჰოდენა – სე <  ს ?). სიმონ  თოს-

დანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სშ – ყანა (ლანხვრი) ს. ლანხრის ქვემოთ, ყანა 

შგერნის დასავლეთით, სამანქანო გზის ქვე-

მოთ. ალბათ ერთი მარხილის მოსავალი მო-

დიოდაო. სშ „მარხილისა (ერთი)“. აკაკი ან-

დრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბე-

ჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ს ლალჯირ – ადგილი (იფხი). მარხილების 

დასატვირთი ადგილი მთა ჰარეტის სათავეებ-

ში, ბალის ქედზე. კ. შ. გვიჩიანი, 66 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
სბლეშ – სათიბი, ტყე (მურყმელი) მდ. ენგურის 

მარჯვ. კლათზაე, ს. მურყმელიდან ≈ 3 კმ. არ-

ყნარ-ფიჭვნარი, ფერდობი. მაქსიმე დავითის 
ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

სნთრი – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარჯვ. 
მხარეზე. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 
36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

სბრეშ – სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის ჩრდ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. საბშ ლედე 
ლი ჭემ. საბრ ლონხიდ ჩუქნ. ნოდარ პლატო-

ნის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. დავბე-

რი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
სანეთი ქუჩა – ქუჩა (ლატალი) დ. მესტიაში, გზა 

ლანჩვილის დასახლებიდან ს. ლაღამში. დ. მე-

სტიის სქემატური გეგმიდან. სვანური გამო-

თქმა გრიშა ნანსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 
საჯრიშ ლმზრ – სალოცავი ადგილი (უღვალი) 

ს. უღვალის აღმ., ტყის ზემოთ. ვაკე ადგილია, 
საკულტო დანიშუნელბის. ერასტო ნიკოლო-

ზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
საჯრ – პატარა ადგილი (ისკრ), საძოვარ 

წიფრსა და ს. უღალს შორის დევს პატარა 
ადგილი (ჯრ ესერ ლმგენ ეჩეჩუ თურქიშ). 
ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს.ვ, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

საჯრ (3) – საძოვარი (უღვალი) ს. უღვალის აღმ. 
ჯუჯა ტყის მასივია, ზემოთ დავაკებაა, სა- 

ლოცავიც – საჯრიშ ლმზრ. ერასტო ნიკო-

ლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენ.ს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

საჯრ / /  საჯრ თრგლეზერ – ნაეკლესიარი (ჟ. 
ლჰა) ღელე ტიბრას მარცხ. კალთაზე, ეკლე-

სიის საძირკველი ამჩნევია ამჟამადაც. დგას 
იფნები;  ლოცულობენ – უფლიშ ლადეღს ეჩე-

ჩუ ხმზრიდ. სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 
57 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

საჯრ თრგლეზერ (იხ. საჯრ) 
საჯრილ – სათიბი (ფარი) კცხის ჩრდ.-აღმ. სა-

ხნავ სრბთრის ჩრდ. გარშემო ჭადრებიანია 
და ბუჩქნარიც. მხვიარა ყურძნის ვაზივითაა, 
სიჯ ჰქვია. საჯ (< სიჯ) „კატაბარდა, 
სვია“? Cl amat Is  VIt al ba L. და C. or Ient al Is  L. 
შალვა ფილოვანის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სენ – საზაფხულო საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.), მთა 
გრგილდშის სამხ. კალთა. დგას კარვები, 
ალპ. ზონაშია. რუს. 1:  200 000 რუკაზეა Свиногер (< Свиногор ?). მთებში შეჭრილი სა-

ძოვარია – არჯბშალ. (სენ – არჯბ 
„თახჩა“ ?). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდან.ი, 57 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1979 წ. ნოემბერი. 

სენშ ლიც (ღელე (ნაკ. ს.ს.), მთა გერგილდშის 
სამხ. კალთიდან მომდინარე ნაკრას მარჯვ. შე-

ნაკდაი. საზაფხულო მთა სთენდან მოედინე-

ბა, მოცულობით წისქვილის წყლისოდენაა. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სეტრ – სათიბები (მახაში) ს. მახაშშია. რ. მ. ჭე-

ლიძე, 1976. 
სეფ (იხ. სიფ – ბაგვდანარი) 
სიკუ – გორა კლდეები (ხევრა), მთა უნკლშის 

ზემო კლდიანი ქედი. ვ. მ. ჭკადუა, 90 წ., ლა-

ხამულას ს.ს., 1973. 
სიკრ – გორა, პატარა ქედი (მაზაში) ს. მაზაშის 

მთაში. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 1976. 
სიკ – გორაკი, სერი (ცალანარი) ს. ცალანრის 

დასავლ. მოსაზღვრე გორაკი, სერი. ზეგანია-

ნია, მოვაკო. საძოვარ ლეგგბას ზემოთ. არის 
სალოცავი უფლიშერქა ქვედა ეცერელების. ნა-

ეკლესიარი არა ჩანს. 4-5 წლსი წინ პროფ. ნიკო 
ბერძენიშვილს უწარმოებია გათხრები და 
აღმოჩენილა ნასახლარი – ზღურბლის 
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(ლაგგის) ნამწვი, ფეტვისა და ხორბლის ნა-

მწვიც. ჩანს, მდიდარი ოჯახის ნაცხოვრები ყო-

ფილაო. სიკ „სერი, გორაკი“ (შდრ. მეგრ. 
სუკიც – არა ქართვ.). ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკი-

ვანი, 61 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სიკ – საძოვარი (სვიფი), გორაკი სოფლის ჩრდ.-
დასავლ. მოსახლის ქვემოთ დგას კოშკი – 
ედშაშერ მურყამ. „გორაკი, სერი“. აკაკი სო-

რეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
სიკ (5) – გზა (ცხუმლადი) ს. ცხუმლადის დასა-

წყისში, ფერდობზე ამოდის გორამდე სამანქა-

ნო გზა. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 
სიკ (იხ. სიკრ – მახაში) 
სიკი გორგ – საძოვარი, სახნავ-სათესი (ფარი) 

სიფის აღმ.-ით საძოვრებიცაა და სახნავ-სა-

თესიც. იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., 
კოლმ., (პენს.), სიფ, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

სიკი დაბ (იხ.სიკიშ დაბ) 
სიკიშ დაბ – საძოვარი (ფარი) დასახლ. კცხის 

დასავლ., საძოვარ მჰერის სამხ.-დასავლ. ჯე-

ირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სიკიშ დაბრ – ყანები (სვიფი) დასახლებულ 
უბან სიფის აღმ. ყანებია სიკზე. იასონ გი-

ორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიკიშ მურყამ – ნაკოშკარი (ფხოტრერი) ს. 
ფხტრერისა და ისკრიშ ლმზრ სკში. ამ-

ჟამად საძირკველი ემჩნევა მხოლოდ. ვისია, 
არაა ცნობილი. სიკის კოშკი. ეგნატე ამაი-

ზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიმნშ – საძოვარი (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ.-დასავლ., სათიბ ლარილარს აძევს და-

სავლ მხრიდან. საკულტო რამე არ ხდება. 
ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწ., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სიმოშა ღრ – ტყე (ლანჩვალი) მესტია ჭალს 

მარცხ. მხარეზე, აეროპორტსი ჩრდ. გვარი არაა 
ცნობილი. წყალი პატარაზე მოედინება. პირი-

ბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი. 

სინდშერ  მურყამ – ნაკოშკარი (მაგარდელი) 
სოფლის დასაწყისში, წიფანშ მურყამ-ს ქვე-

მოთ. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წნ., პენსიო-

ნერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სინჩილდრ – უბანი (სეტი), ეჩხნ-ტაფშია. სინ-

ჩილდ (საკ. სახ.). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
63 წ., მესტია, 1972. 

სიფ –  ნაეკლესიარის მიდამო (ლაშხრერი) სოფ-

ლის აღმ., ლშხრერიშ ჯრ ჯგრგის მიდა-

მოების სახელწოდება. მასშია სასაფლაოები, 
თავსაყრელიცაა („ლანზორალ დგი ლი“). აკა-

კი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სიფ – ნაეკლესიარის მიდამო (თავრარი), ს. თავ-

რარშია, ნაეკლესიარია მაცხრ თავრრიშ, სა-

დაც ჰლიშ-ის დღესასწაულზე იმართებოდა 
სხვადასხვა სპორტ. შეჯიბრება. არის სასაფლა-

ოც. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., 
კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
სიფ – დასახლ. უბანი, ფარის ს.ს.-ში შემავალი 

დასახლება, ცხოვრობს 2 ოჯახი. დგას ჯგრგ 
სიფიშ ეკლესია. აღმ:  ჩამოუდის სიფიშ (/ /  
სგებნე) ჭალა. დასავლ. ჩამოუდის ღოშგერიშ 
ტიბრა. ამ ორი წყლის შესართავიდან ენგუ-

რამდე ტიბ-ს ეძახიან. დგას იფნები, არის სა-

საფლაო. ადრე 12 მოსახლე ყოფილა, მაგრამ 
გადასახლებულან. სიფ „სოფლის მოედანი“ 
(?) (სიფ < * სუფ- < * სოფ- ?). იასონ გიორგის 
ძე ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ. (პენს.), ფარის ს.ს., 
დასახლ. სიფ, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
სიფ – ეკლესის მიდამო (მოედანი) (ჩ. ლჰა), ს. ჩ. 

ლჰაშია ეკლესია „ჯგრგ ლჰშ“. სოფლის 
ჩრდ.-აღმ. პატარა ნაგებობაა. დგას 2 იფანი და 
2 ცაცხვი (ზესხ). სილევან იშმაგის ძე დადეშქე-

ლიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი . 

სიფ – მოედანი (ლაშთხვერი), მხრის ეკლესიის 
მოედანი, სასაფლაო. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
VII. 

სიფ – მოედანი (ქაშვეთი), ს. ქაშვეთშია, თავსაყრე-

ლი ადგილი. მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., 
კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, მესტიის რ-ნი, 1972. X. 

სიფ – ნაეკლესიარი (ლანხრი) ს. ლანხრის 
ჩრდ.-აღმ. გორაზე. ეკლესიის ნანგრევებიცაა. 
აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმე-

ურნე, ბეჩოს ს.ს., ს. ლანხრი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 
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სიფ – ნაეკლესიარი ადგილი (ბაგვდანარი), 
ცხოვრობენ აფრშერ (აფრასიძეები), 5 მოსახ-

ლეა. ნაეკლესიარია, დგას იფნის ხეები. ს. 
ბაგდანარის ჩრდ.-აღმ. დამრეცი რელი ეფით. 
მ არჯვ. მხარეზე ჩამოუდის მდ. თენთე ლიც 
(/ /  გულ ჭალ). ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 
წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
სიფ – საკულტო, სასაფლაო (უღვალი), ს. უღ-

ვალს აკრავს ჩრდ. მხრიდან. არის სასაფლაო 
(ჯგრგიშ ლცხტ ლი). ხეხილიანიცაა. ერას-

ტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ.,  პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სიფ – სასაფლაო (ზარდლაში), ს. ზარდლაშის 
აღმ. ნაწილში დგას ეკლესია, სასაფლაოებია. 
შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სიფ – სასაფლაო (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
სიფ – სასაფლაო (ნაეკლესიარი) (მაზერი), ს. მაზ-

ერში დგას პატარა ეკლესია წმინდა გიორგის 
სახელობის. იქვეა სასაფლაოც, ეკლესიის ეზო-

ში. საკულტო? თავსაყრელი ადგილი. ჯულაბ 
გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიონერი, ს. 
მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექ-

ტემბერი. 
სიფ – სასოფლო ადგილი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ზე-

მო მხარეში, ეკლესია მაცხვარის ქვემოთ, სა-

დაც სოფელი ლეწავს მარცვლეულობას. სოფ-

ლის მოედანი. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
სიფ – სასოფლო მოედანი (ლაღამი), ს. ლაღამის 

ცენტრშია, არის სასაფლაო. გ. ი. ფალიანი, 38 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. VIII. 

სიფ – სასოფლო მოედანი (ღეშდერი), ს. ღეშდერ-

შია, ეკლესია მეშხილა თრგლეზერ-ის გვერ-

დით. დგას იფანი (ლჯრა) ორ ადგილზე. ლე-

ვარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიფ – საყდრის მიდამოები, ს. საყდარშია, ეკლესიის 
მიდამოები. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

სიფ – სოფელი (ეც. ს.ს.), ს. ეცერის ს.ს.-ში შემავა-

ლი 8 კომლიანი დასხალებული პუნქტი, ჩამო-

უდის მდ. კედრლა, რომელიც გამოყენებუ-

ლია წისქვილისთვისაც, სასმელადაც, სარწყა-

ვადაც. არის ნაკოშკარი, კოშკი – ქაქუშერ 
მურყამ – ნახევრამდეა დარჩენილი. ამჟამად 
დიმიტრი აფრასიძისააო. სიფში სოფლის 

თავყრილობა ხდებოდაო (ლანზორალ ლმრ 
სოფლიშ). აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წნ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიფ – სოფელი. ს. ცხუმარის ს.ს. ცენტრალური 
სოფელი. ამ სოფელშია სასოფლო საბჭო, საშ. 
სკოლა, კოლმ. გამგეობა – კულტურული ცენ-

ტრი. ჩრდ. ესაზღვრება მდ. ენგური / /  რიენ, 
არის რამდენიმე ნაკოშკარი. „სიფ“-ს უწოდე-

ბენ თავსაყრელ ადგილს. შოთა მიხეილის ძე 
საღლიანი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, ს. ლეზგარი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
სიფ – სოფლის თავშესაკრები ადგილი (ბარში), ს. 

ბრშშია, არის ნაეკლესიარიც (ბრბოლ) წმ. 
ბარბარესი. სიფ „სოფლის ცენტრი, სადაც იკ-

რიბებიან“. შალვა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიფ – სოფლის მოედანი (იფრარი) ს. იფრარში, 
საყდრის გვერდით. გემა ანდრიას ძე მარ-

გვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
სიფ – სოფლის მოედანი (ლამხერი), ს. ლამხერი-

შია,  დგას ეკლესია ჯგრგ ხმლიშ. ირ-

გვლივ სასაფლაოა (ლცხტ ადგი ლი). მახა-

მეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სიფ – სოფლის მოედანი (ლანტელი), სოფლის 

შუაში, ეკლესიის მიდამო, თავშესაყრელი ად-

გილია. სიფ (< * სუფელ- < * სოფელ-). ბიძინა 
გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიფ – სოფლის მოედანი (ლახამულა), ჩვ. ლახა-

მულას შუა ადგილი, დგას ზესხრა, მის ირ-

გვლივ ადრე ყოფილა სასაფლაო (ამჟამადაც 
არის ძველი ნასაფლავარი). გელა ფუთუს  ძე 
ჭკადუა,  
64 წ., პენს., მ ესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სიფ – სოფლის მოედანი (ჟამუში) ს. ჟამუშის და-

სახლების ცენტრი. დევს კსრი ბაჩრ. საჭირ-

ბოროტო საკითხები სიფში ირჩევა. ვლადი-

მერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
ჟამუში, მესტისი რ/ ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

სიფ – სოფლის მოედანი (სოლი), ს. სოლშია, ცენ-

ტრშია. რ. ა. ხაფთანი, 52 წგ., მოსამსახ., მესტი-

ის რ-ნი, 1972. IX. 
სიფ – სოფლის მოედანი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 

ცენტრში, თავსაყრელი ადგილია. იდგა ვაშ-

ლებიც, მსხალიც, ამჟამად არაა. სემლარ დავი-
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თის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სიფ – სოფლის მოედანი, ეკლესია ს. მუწვდიში, ეკ-

ლესიის ქვემოთ. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 
სიფ – სოფლის შუა ადგილი (ქურაში), ს. ქურაშში 

დგას ეკლესია ქურშიშ ჯგრგ / /  ჯგრგ 
ქურშ, არის სასაფლაო და დგას 3 იფანი 
(ლჯ). ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიფ – სოფლის შუა ადგილი (ცალანარი), ს. ცა-

ლანრის ცენტრში საღამოობით ან რაიმე შე-

მთხვევის დროს თავსაყრელი ადგილი, არის 
საჯდომი ქვები (სკამების მაგივრად). აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიფ – სოფლის ცენტრი (არცხელი), ს. არცხელის 
შუა ადგილი. დგას ჯგრგ-ის სახელობის ეკ-

ლესია – თეთნე ჯგრგ. ნოდარ ნიკოლოზის 
ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სიფ – სოფლის ცენტრი (გალდერ), ირგვლის 

დასახლებაა, თავსაყრეალი ადგილი. ჩხეტიან 
ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სიფ – უქმე ადგილი (გული), ს. ჟიბე გულშია, წმ. 
გბრელ-ის სახ. ეკლესიის კუთვნილი ტერი-

ტორიაა, რომელშიც შედის ეკლესია, ეკლესიის 
გარშემო მდებარე ადგილები. მარჯვნივ დგას 
გოშუანების სახლი. ჩრდ. მხრიდან შესანიშნა-

ვი ფიჭვნარი აკრავს (გგიბ), ჩრდ.-აღმ. ალპუ-

რი ზონისკენ იხრება. ანთუყ ნასავის ძე ხორ-

გუანი, 80 წ., პენსიონრი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სიფ – ყანები (ჰადიში) ს.  ჰადიშის აღმოსავლ. 
გზის ქვემოთა ყანები, ჰადიშრას მარჯვ. კალ-

თაზე. ნასახლარებია. სოფრო გიორგის ძე ავე-

ლიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
სიფ – შესაკრები ადგილი (ლაშთხვერი), ლაშთხვე-

რის ეჩხნ ტაფშია. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯ-

ვანი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 
სიფ (იხ. სუფარ – ჩაჟაში) 
სიფ ზაგრ – სასაფლაოს ადილის სახელწოდებაა 

საერთოდ (ღვებალდი), ს. ღებალდის აღმ., 
სასაფლაო, ესაზღვრება სათიბ შყალდშს, სა-

მანქანო გზის ზემოთ. აკაკი კოსდას ძე გერლი-

ანი, 55 წ., მოსამსახურე, ს. ღებალდი, ცხუმ-

რაის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

სიფ ზაგრ (2) – უბანი (წვირმი), ს. წვირმის ერთ-
ერთი დასახლებული უბანი. სამხ. ნაწილი. 
შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსა-

ხურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
სიფი ლრლ – სათიბები (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის 

დასავლ. ვაკე სათიბები, მდ. მლუხურას მარცხ. 
მხარეზე, სიფ ამ მხარეში არაა. არჩილ დავი-

თის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

სიფი მურყამ – კოშკი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის ჩრდ.-
აღმ., ენგურის მარცხ. სერზე დგას ერთი კოშკი, 
ერთი დანგრეულია. დგას ეკლესია ლშკდო-

რილ, მორღვეული კედლებით. ხალხის თავ-

შესაყრელი ყოფილა ადრე, ამჟამადაც. ღუტა 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსხაურე, უშგუ-

ლის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
სიფი ტიბ – სათიბები (ცანა) ცხენისწყლის 

მარცხ. დავაკებაა, ნასახლარები არა ჩანს.  
სიფი ტიბი ნაკრ – საძოვრები (ცანა) ცხენისწყლის 

მარცხ. იყოფა ჟიბე და ჩუბე ნაკრს შორის.  
სიფი ტიბი ჟიბე ნაკ – საძოვრები (ცანა) ცხე-

ნისწყლის მარცხნივ, სიფი ტიბის თავზე, 
ვაკეა. 

სიფი ტიბი ღელე – ღელე (ცანა) ცხენისწყლის 
მარცხ. შენაკადი.  

სიფი ტიბი ჩუბე ნაკ  – საძოვრები (ცანა) ცხე-

ნისწყლის მარცხნივ. 
სიფი ხილრ – სასაფლაო (ლემსია), ს. ლემსიის 

სასაფლაო, ეჩხნ ტაფის უბანშია, იფნები დგას 
2, არყის ხე და ერთი მსხალი. შ. ა. შუკვანი, 28 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

სიფილ – საკულტო (ჰამაში), ს. ჰამშშია, სახნავ 
ხნშნის აკრავს აღმ. მხრიდან. მინდერ დგი 
ლი. ლმზრ ხარხ ეჩეჩშ მეზგოლის, ლეცხტ 
ლი. დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სიფილდ – სასოფლო მოედანი (კაცხი), ს. კცხის 
შუაშია პატარა ადგილი, სოფლის თავსაყრელი. 
შალვა ფილოვანის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სიფილდრ – სათიბი (მურშკელი) ს. მურშუკე-

ლის ჩრდ.-დასავლ, გლდ ტიბის მ არცხ. 
კალთაზე. ჩადის სამარხილო გზა, სადაც იკ-

რიბებოდა მუშაობის დროს ხალხი. კარგი და-

სასვენებელია. ისლამ გოჯის ძე გულბანი, 13 
წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 
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სიფილდრ (2) – სასოფლო მოედანი (სვიფი), სა-

თიბ ლზგილს აკრავს ჩრდ.-აღმ.–დან, დგას 
კოშკი (ოთარშერ მურყამ – დადეჩქელიანი-

სა). სიფილდრ (კნ., მრ.) – სიფ „ლაღრალ-
ლშდრალ დგი ი ღნ-მაღნჟი მგ ჟი ინზე-

რიხ). აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

სიფილდშ შუკ– გზა (ბაგვდანარი), გადის გზა 
ყანა ლაკჩ-სა და სათიბ მრხილნის შუა ს. ჟი-

ბე გულთან. სიფილდშ შუკ – „სიფილ-

დის გზა“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

სიფილდრ – სათიბი (ზარდლაში) ს. ზარდლა-

შის ჩრდ.-დასავლ. მთიბავების საკრებულო 
შეიძლება ყოფილიყოო (?). ნოდარ შამშის ძე 
გაბლიანი, 32 წგ., კოლმ., ს. ზარდლაში, მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
სიფიშ ლასფლავრ (2)– სასაფლაო (ბარში). ს. 

ბრშის სიფში ადრე სასაფლაო ყოფილა, არის 
წმ. ბარბარეს (ბრბოლ) სახ. ეკლესიის ნანგრე-

ვები, დგას იქვე 2 იფანი. „სიფის სასაფლაოე-

ბი“. შალა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
სიფიშ ლაფსარ – სასაფლაო (თავრარი), ს. თავ-

რარშია, ნაეკლესიარ მაცხრ თავრრიშის მი-

დამოები. უშანგი ბარდღუს  ძე ცინდელიანი, 
32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

სიფიშ სგიმ – მჟავე წყალი (სვიფი-ლეზგარა) ს. 
სიფის ცენტრში, ს. საბჭოს წინ მოდის მჟავე 
წყალი. სიფის მჟავე წყალი. შოთა მიხეილის 
ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, ს. ლეზგა-

რა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
სიფიშ ჭალ– ღელე (სვიფი – ფარ. ს.ს.), მოედინება 

დასახლ. უბან სიფ-ის მარცხენა მხარეზე. მო-

ცულობით პატარაა – წისქვილის წყლის ოდენა, 
დგას 1 წისქვილი. მარცხენა შენაკადი ტიბისა. 
იასონ გიორგრის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., ოკლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
სიფირ (იხ.სიფ – ჰადიში) 
სიფლდ – სათიბი (ლემსია), ს. ლემსიაშია, სამან-

ქანო გზის ქვემოთ, ყანებს შუა პატარა სათიბი. 

შ. ა. შუკვანი, 28 წ., მოსამსახ., მესტიის რ–ნი, 
1972. IX. 

სრინგიშ – საძოვარი (თავრარი), ს. თავრარის 
ჩრდ. მდებარე საძოვარი. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავ-

რარი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბე-

რი. 
სრმილდშიშ კოჯ – კლდე (დისი) ს. დსსა და ს. 

ყაზაყს შორის, მკჩ კოჯის გვერდით, მდ. ენ-

გურის მარჯვენა მხარეზე. კლდე ციცაბოკალ-

თებიანი, მეჩხერტყიანი. ეფროსი უმარის ასლი 
ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულა ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 12.10.70 წ. 
სრმილდშიშ ტიბ – ხევი (ყაზაყი), მიედინება 

წყალი, მდ. ენგურის მარჯვ. შენაკადი. მაგარი 
საზვავეა, გვერდითი კალთები მეჩხერტყიანი, 
მდებარეობს სრმილდშიშ კოჯსა და მკჩ 
კოჯს შორის. აქვს წყალს მანჩხაფ ≈ 15 მ. ეფრო-

სი უმარის  ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, 
ლახამულა ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

სრჲელ – კლდე, საძოვრები (ხაიში) ხაიშიდან მე-
2 კმ-ზე.  

სრჲელჲშ ბოგ (იხ. ლაბვგვი) – ნახიდარი (ხაიში), 
ხაიშიდან მე-2 კმ ხის ხიდი იყო, შემაერთებე-

ლი გაღმა ხაიშთან.  
სრჲელჲშ კოჯრ – კლდე (ხაიში), სრჲელას ხი-

დის ორივე მხარის კლდეები. მდ. ენგურის 
მარჯვ. და მარცხ. მხარეზე კლდეებია, ენგურს 
ჯებირივით აკრავს. მარჯვ. კლდიდან წყალ-

ვარდნაა შენაკადისა. რევაზ პლატონის ძე გე-

ლოვანი, 39 წ., სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
სრჲელჲშ მაჩხფინ – ჩანჩქერი (ხაიში), მდ. ენუგ-

რის მარჯვ. მხარეზე, ხაიშიდან მე-2 კმ-ზე 
წყალვარდნაა დაახლ. 30 მ.,სრჲელჲშ კოჯრ-
ზეა. რევაზ პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., 
სტუდენტი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

სრნგიშ – საძოვარი (ნაკ. ს.ს.) ჯუხლნიდან 
თავრარისკენა, ქმე დაბრის ყანებს აღმ. გზის 
ზემოთ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 54 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

შენიშვნა:  სასაფლაოს ჰყავს მლჯგრგა, მო-

მვლელ-მლოცავნი. 
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ტაბაგჲ – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ.-
დასავლ., ვაკე ადგილია, სამანქანო გზის ზე-

მოთ. შეიძლება მკვდრის ან სხვა რაიმე შე-

მთხვევის დროს ტაბგრს იეს ლუმგემახ. არ-

ჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტაბაგჲ ბჩ – ქვა (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის დასახლე-

ბის სამხ.-დასავლ., სოფლიდან მიმავალი სამან-

ქანო გზის მარცხ. მხარეზეა დიდი ქვა, დასაჯ-

დომად კარგია. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 
წ., კოლმ. მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტაბლ ბჩ – ქვა (ჰადიში), ს. ჰადიშის აღმ., ჰა-

დიშრას მარჯვ. მხარეზე, დიდ მინდორში 
დგას დიდი ქვა. შეიძლება რაიმე საკულტო 
დანიშნულებისა იყოო. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ. დიასახლისი, იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ–ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ტაბოხშინი (ირ. მელიქიშვილი – იხ. ტაბოხშნი) 
ტაბოხშნი – სათიბი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 

წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 
ტაბლ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., გზის 

ქვემოთ. ტაბლა „ლემზირ, სალოცავთან დაკავ-

შირებული“. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 
წ. პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ტაზრ (იხ. ტაზრე დგი – სგურიში) 
ტაზრე დგი – საცხოვრისი (სგურიში), ს. ნენსგშ 

სგურიშშია, სამანქანო გზის ქვემოთ. ვაკე, ტა-

ზა ჩხეტიანის (ცოცხალი არაა) კუთვნილი მა-

მული. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ტაზ რიყ– ღელე (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის აღმ. 
მთაში, ღელეცაა, სათიბ–საძოვრები, ტყე.  

ტაჲშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (მახაში) ს. მახაშში, 
ჭელიძეების საგვარეულოს კოშკი იყოო.  
რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ტაჲშირ – უბანი (მახაში). ს. მახაშის ერთ-ერთი 
უბანი, ჭელიძეების საგვარეულო. რ. მ. ჭელი-

ძე, 1976. 
ტარასიჲ მოლ– ყანა (ბაბილი) ს. ბაბილში, მდინა-

რის მარცხ., ტარასი ქურასბედიანის სახელო-

ბის ახო. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ტარასიჲ მოლ– ყანა (ბავარი), ჯუდარშია, ჟიბე 

ჭალჲს ერთ-ერთი ყანა. ლიპარტელიანების 
ყოფილი ყანა. ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

ტარიელჲ სოლ – ყანა (რცხმელური) რცხმე-

ლურში, ლაშხირის მარჯვ., ვინმე ტარიელის 
ნაბოძი, მონაცემი. სოილ „მონაცემი, ნაბოძი“. 
ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ტარსგილ– სათიბი (ხალდე) ს. ალდეს ჩრდ.-აღმ., 
მდ. ალდე ჭალს მარჯვ. კალთაზე, მოფერდო 
ადგილია. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., 
პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ტარშ – სახნავ-სათესი (ფარი) ს. ფარის სამხ.-
დასვლ., ჯოჰელთან (საკარმიდამოა). იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამს., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტარსლეჭმლი – სათიბები (ყორულდაში), ს ყო-

რულდაშშია, მდინარრის მარცხ., ტარასი კაკ-

რიაშვილისა. 
ტასლერ – სათიბი (ისკარი) მდ. დაშრ–ის აღმ., 

სახნავ კაჩრის ჩრდ.-აღმ. ადრე ნასახლარი ყო-

ფილა, ამჟამდა არაა კვალი მისი. ფუჩე ფუჩეს 
ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტასლერთეშ შუკ – გზა (ბარში) მდ. დაშრის აღმ., 
სახნავ ლამურყამის ქვემოთ. „ტასლერისკენა 
გზა“. ბაჯუ პირიბეს ძე გერლიანი, 27 წ., მძღო-

ლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ტასლერრ (იხ. ტასლერ – ისკარი) 
ტაუშერ – ნაკოშკარი (ისკარი) სოფლის თავში, სკო-

ლის აღმ., ნახევრად დანგრეულია. „ტაუანთი“ 
(გერლიანის). აკაკი ფაცის ძე აფრასიძე, 27 წ., 
სტუდენტი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტაუშერ მურყამ(იხ. ტაუშერ – ისკარი) 
ტაფ-ქან– სათიბი (მამი) ს. მამის ჩრდ. კლდეცაა. 

ბესარიონ შავრეშიანის ნაახოვარი, ტყეშია. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ტაფრ – საძოვრები (ჭველიერი). ტყიანი საძოვრე-

ბი ფერდობზე. ტაფ „ჰორიზონტალური მდგო-

მარეობა“. ფ. ი. მუკვბანიანრი, 27 წ. 
ტაფრ (2) – საძოვრები (ბულეში), ს. ბულეშში, 

მთის ზონისკენ. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
ტაღმჲ ნამშყედ – ღელე (ლაბსყალდი) ლაბსყალ-

დის ტიბს (ღელეს, ხევის) თავში, მთა დე-

ცილდის ქვემოთ, მჰლშ–ის გვერდით. 
ტაღმა („ხარის სახელი“);  ტაღმჲშ ნამშყედ 
„ტაღმას ნავარდნი“. ბასილო თავას ძე გუგუ-

სიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი.  

ტაშკენტ (იხ. ლყვიბანალ) 
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ტახ-ლაბარლ– სათიბი (ტვიბი) ს. ტვიბში, ფერ-

დობი. ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 
ტებდი ლცრ – წყარო (მსტ – ირ. მელიქიშვილი), 

1961. 
ტებდი ნიცლ – წყარო (ლეკუმბასტი), უბან ლე-

კუმბასტშია, მთისკენ შედარებით თბილიაო. 
ზ. ს. გულბიანი, 22 წ. მოსამსახურე, ს. ჩუკუ-

ლი, 1976. 
ტებდილშ– ტყე (თავრარი) ს. თავრარსა და მდ. 

მალშს შორის შერეული ტყით, ჩავარდნილი 
რელიეფით, ქარსაცავია. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ტებდიშ – მთა (იფხი), სათიბ-საძოვარი (იენაში), 
საძოვარი მთა (ლეშუკვი), მთა ჰარეტის აღმ., 
ლატალის ჩრდ. ალპ. ზონაში სათიბ-საძოვრე-

ბი ბლომადაა. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, ს. 
იფხი, 1973. 

ტებდიშ – სათიბ-საძოვარი მთა (ლატ. ს.ს.), ს. ლა-

ტალის სათიბ-საძოვრები (იხ. 1: 100 000). შალ-

ვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 
ტებდიშ – სათიბ-საძოვარი ს. იენაშის ჩრდ.-აღმ., 

ჰარეტის აღმ. მხარე. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
ტებდიში  შუკ – გზა (იენაში), ს. ლატალიდან 

მთა ტებდიაშისკენა სამარხილო გზა. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ტებდიში ბჩ – საძოვარი (ლეშუკვი), მთა ტებდი-

აშშია, დევს დიდი ქვა. მისი მიდამოები. შალვა 
გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ტებიშ (იხ. ტებიშ – ბეჩოს ს.ს.) 
ტებშიშ ფერმა – სადგომი (ბეჩო), ს. ტებიშის ბო-

ლოს დგას ს. ბეჩოს საკოლმეურნეო ფერმა. 
მდებარეობს სახნავ იდგანშ-ში. სოფლის სა-

ხელწოდების მიხედვით. რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ტელეფდრ  – საძოვარი (ფალედი) ს. ფალედისა 
და ს. ღეშდერის ჩრდ.-დასავლ., შდურის ქე-

დის ჩრდ., ეკლ. კჲშის ქვემოთ (სამხ.-აღმ.), 
ტელეფი ხაგ ხოშა ლაღლ. მდ. ღეშდრლას 
მარჯვ. კალთაზე. „ღოლო“ (მთისა) RumeX 
al pInus  L. დანიელ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ., 
პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ტელეფდრ (2) – სათიბი (ნაკ. ს.ს.), ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ თეკერში, მუფილდშს აკ-

რავს ჩრდ.-აღმ. ზოგან არის ტელეფი. სათიბ 

ლახულდრის აღმ. ვასილ ბერნაყის ძე ქალ-

დანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ტელეშნი – ყანა (ხოსრარი), ჩ. ხოსრრშია, სახნავ 
ნშკდლშის სამხ. მდებარე. სვიმონ აზნაგე-

ფის ძე ჩხვიმიანი, 58 წნ., კოლმ., ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ტელფდერ – სათიბი ლატალის ადა ლემსია-კაერის 

საზღვარზე. ფოშდელი ჩანს, ტელეფი აქა-იქ 
მხოლოდ, სადაც წყალია. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ტელფდერ (2) – სათიბი (კაერი, ლემსია) ს. კაერისა 
და ს. ლემსიის მთაში. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ტელფდერი ნაკ – სათიბი (კაერი) ს. კაერისა და 
ლემსიის მთაში. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯე-

რი, 1973. 
ტელფდერი ღარლ– სათიბები (კაერი) ს. კაერისა 

და ლემსიის მთაში, სამი ღარია. დ. გ. მერლა-

ნი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
ტელფდრ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ., ჰა-

დიშრას მარჯვ. მხარეზე, ვაკე ადგილი. 
ტელფი ბლომადაა. სოფრო გიორგის ძე ავა-

ლიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ: . აგვისტო. 
ტემთერ – საძოვარი მთა (ეცერი) ს. ეცერის ჩრდ., 

საძოვარ ლაღრალს აკრავს აღმ. მხრიდან. ნა-

კარვებია (უფრო წნელით – ნაშხატშ). აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტემთრრ (იხ. ტემთერ) – საძოვრები (მთაში) მთა 
ბაის გადასასვლელის (2424 მ.) ქვემოთ, მდ. 
დაშრის ჩრდ.-აღმ. ბაჯუ პირიბეს ძე გერლი-

ანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1969 წ. X. 

ტენშიშ ლასფლარ – სასაფლაო (ლეზგარა). ეკ-

ლესია ჯგრგ ტენშიშ-ის სასაფლაო ს. ლეზგა-

რაში. „ტენშის სასაფლაოები“. ლოლა მკას ას. 
ქალდანი, 24 წ., კოლმ. წევრი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ტენშ – სათიბები (ჟაუნდერი) ს. ჟაუნდერში.  
ტენშ (2) – ყანა (ლამფალაში) ს. ლამფალაშში. რა-

მაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 
ტეტი ბაჩრ – მონადირეთა თავშესაფარი (მა-

ცხვარიში), მთა ჩ-ში, საშუალო ზომის ქვები, 
მონადირეთა ღამისსათევი. გ. გ. გირგვლიანი, 
35 წ., ლატალი, 1973. 
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ტეში ღელა – ღელე (თეკალი) ს. თეკალში, ტშ-
იდან მოედინება. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. 
ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ტეშნირ – სათიბ-საძოვარი (ხეშკილი), ს. ხეშკილ-

შია, ადრე სახნავი იყო, არის ნაკოშკარები – 
აბრმშერ მურყამ და ტეშნირი მურყამ.  

ტეშნირი მურყამ – ნაკოშკარი (ხეშკილი) ს. ხეშ-

კილშია, სათიბ ტეშნირშია ნაკოშკარი, თუ 
ვისი, არ იციან. მ. დ. ფილფანი, 87 წ., ლენჯე-

რი. 1973. 
ტერ – ვენახი (წიფლაკაკია) ს. წიფლაკაკიაშია. 

ტერ „ტყე“ (თხმელნარი უფრო). მ. გ. ლიპარ-

ტელიანი, 42 წ., 1976. 
ტვებიშ(იხ. ტებშიშ ფერმა), ბეჩოს სს. მდ. დოლრას 

მარჯვ., ხეობაშია.  
ტვიბ – ხევი ს. ტვებიშის მარცხენა მხარეზე, მდ. 

დოლრას მარჯვ. ჩამოდის ტვიბიშ ლიც. რომა-

ნოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., 1969. 
ტვიბ (32) – სოფელი (ჩოლ. ს.ს.), ხევი (ტვებიში, 

ლეწფერი, რცხმელური, ყვედრეში, ლახირი, 
ქვ. იფარი, ზარდლაში, ჰადიში, დევრა, ჩუკუ-

ლი, ხაჩეში, კაერი, უსგვირი), ღელე (ხალდე, 
დაკარი, გ. ხაიში, რცხმელური, ლესემა, ფაყი –
2), ყანა (მსტ. – ირ. მელიქიშვილი, ბაბილი), სა-

თიბი (იელი, გული, ქაშვეთ-ლაშთხვერი, ჟაბე-

ში –2, ლახამულა), საძოვარი (მურყმელი). 
ტვიბ (იხ. ლექვერრიშ ტვიბ) 
ტვიბ(იხ. ქედნშ ტიბ – ჭერი) 
ტვიბ (იხ. დგიში ჩჟი ნაშყდ ტვიბ) 
ტვიბილ (იხ. ტვიბილდ – ცალერი) 
ტვიბილდ (იხ. ჟიბე ვედიშ ტვიბილდ) 
ტვიბიშ ლეჭმლი – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის 

აღმ., ყანა ტვიბრ-ის ჩრდ. სოფრო გიორგის ძე 
ავალიანი, 60 წ., 1971. 

ტვიბმაბეშ – საძოვარი (ფარი). ეს ადგილი მდება-

რეობს ლეკარის პირდაპირ, მდინარის გაღმა. 
ზამთარში აქ შეშას აგროვებენ. ტვიბ – ღელე, 
„ტვიბმაბეში“ ანუ ღელემეხუთე“. „ტვიბმაბეში“ 
– „მეხუთე ღელეს“ არ უნდა ნიშნავდეს. სახე-

ლის ეტიმოლოგია უცნობია. გიორგი ნარსავი-

ძე, 86 წ., 1965. 
ტვიბრა(იხ. ვეჭნახვ – ფხოტრერი) 
ტვიბრლუ(იხ. ტვიბრლიიცხრ – არცხელი) 
ტვიბრ – სახნავი (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, ტო-

პონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 
1939 წ. 

ტიბ – ღელე (სიდიანარი), ს. სიდიანარს აღმ. ჩამოუ-

დის (იხ. ტიბლდერ – 1: 100 000), ჰარეტის მთის 

სამხ. კალთებიდან იწყება, წისქვილის წყლის 
ოდენაა. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., ლატაწლი, 
1973. 

ტიბ (2) – ხევი (ნავყვამი), ს. ნავყვამშია, მოედინება 
წყალი, ორივე მხარეზე აკრავს სათიბები – 
ტუბრ. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 წ., ლატალი, 1973. 

ტიბილდ – სათიბი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარ-

შია, შედის ლაროლარში, ღელეა. შ. ნ. კვანჭია-

ნი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ტიბრა – ღელე (შყალერი) ს. შყალერის დასავლ., 

პატარაა, იცის ადიდება.  გ. ძ. გირგვლიანი, 47 
წ., ლატალი, 1973. 

ტიბრა (2) – ღელე (ლახუშდი) ს. ლახუშდის სამხ.-
დასავლ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. მოე-

დინება პატარა წყალი. რიდა ბესის ას. ფირ-

ცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 
ტიბრშრე მურყვამ (იხ. ნუაშა) 
ტიბრლშ – უბანი (იენაში), ს. იენაშის ერთ-ერთი 

დასახლებული უბანი, აღმ. მხარეში. მოედინე-

ბა წყალი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ტიბრლ – ღელე (მახაში). რ. მ. ჭელიძე, 1976. 
ტიბრ– სათიბები (იენაში), ნასახლარ სგობულშია, 

ღელეების მიდამოების სათიბები. მ. ჯ. კვანჭი-

ანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 
ტიბრ– სათიბები (ლახუშდი) ს. ლახუშდის სამხ.-

აღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზე. მოედინება 
პატარ-პატარა წყლები, ღელეებია. რიდა ბესის 
ას. ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 
1972. IX. 

ტიბრ (3) – ხევი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, ღელეს 
სათიბები, დასახლ. ზემოთ. წყალი მოედინება. 
ზურაბ სარდიონის ძე პაკელანი, 48 წ., კოლმ., 
ლატალის ს.ს., 1973. 

ტიბრ– სათიბები (იფხი), ბალის მთაზეა, ღელეა. გ. 
ე ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ტიბრი ლეჭმოლ– სათიბები (იფხი), ბალის ქედ-

ზეა, ტიბარის მარცხ. მხარეზე. გ. ე. ნანსყანი, 37 
წ., ლატალი, 1973. 

ტიბლდრ – ღელე, სეზონური (ლელბაგი) ს. 
ლელბაგისა და სიდიანარის საზღვარ., ზოგ-

ჯერ მოდის წყალი (წვიმიანობის დროს). ჟ. დ. 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ტიბლდრი ღრ – სახნავ-სათიბი (სიდიანარი(, ს. 
სიდიანარშია, ჩრდ.-დასავლ., მშრალი ღარია. 
ვალო ა–ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ტიბლდრი ბოგ – ხიდი (ლახუშდი). ხიდი ლა-

ხუშდისა და იენაშისა მდ. მესტია ჭალს შო-

რის. ტანია გიორგის ას. ფირცხედლანი, 23 წ., 
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სტუდენტი, მესტია, 1972. IX. 
ტირხრ– სათიბი (ხოსრარი), ჩ. ხოსრრშია, სათიბ 

გრჩნის დასავლ. ტირხ „ღორების ჩასამწყვდე-

ვი“, „საღორე“. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 
58 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტირხრ– ტყე (ღეშდერი) ს. ღეშდერის ჩრდ.-და-

სავლ., ტყე ლატყამშ-ის დასავლეთით. შერე-

ული ხშირი ტყეა. ტირხ „გაუვალი ადგილი“ 
(?) (გატიხრული ხშირი ტყის გამოო). ლევარ-

სან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტირხრ(3) – სათიბი (ჰებუდი, ხოსრარი), ს. ჰებუ-

დის  სამხ.-აღმ., საძოვარის სამხ.-აღმ. ტყეშია 
ვიწრო სათიბი. გიორგი ბესარიონის ძე სუბე-

ლიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტირხრიშ ცხეკ – ტყე (ცალერი) ს. ცალერის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბ ლდანის ჩრდ., წიწვიანი 
ტყე. ტირხ „პატარა ქოხივით“ (ხოხრა როქ 
ტირხილ ხოგ). ვლადიმერ სიეთბეს ძე გვარა-

მიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ტიტა– სოფელი (ჭუბ. ს.ს.). 4-კომლიანი სოფელი 
შედის ჭუბერის ს.ს. მდებარეობს მდ. ჭუბრუ-

ლადან მარცხ. მხარეზე, ჭუბერის ცენტრიდან 8 
კმ-ის სიშორეზე. ზღვის დონიდან ≈ 1000,5 მ. 
მარცხ. მხრიდან ჩამოედინება ტიტ ლიც. ტი-

ტა რელიეფურად ვაკეა, ითესება სიმინდი, 
ლობიო, კარტოფილი, გოგრა, ბლომადაა ან-

წლი. ირგვლივ შერეული ტყის მასივია. მდე-

ბარეობით მეტად ლამაზ ტყის მასივიან მთებს 
(აღმ.-დასავლ.) შორის მდებარეობს. დასახლე-

ბა – 1936 წლიდან, ცხოვრობს ცინდელიანების 
4 ოჯახი. ტიტშ როქ დგილი „შიშველი ადგი-

ლიაო (ტიტველი)“. მზია ზოურბექის ას. ცინ-

დელიანი, 16 წლის, მოსწავლე, ს. ტიტა, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 
ტიტათეშ ლსპა– გზა (ზ. მარღი) ს. ჟიბე მარღის 

ჩრდილოეითთ, მთა ტიტასკენა გადასასავლე-

ლი გზა ლანხუწარიდან. ტყიანია. მოედინება 
წყარო მდ. მარღლას მარჯვ. უმარ მიტოს ძე 
ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმ.,  ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ტიტშ ბოგ – ხიდი (ტიტა). მდ. ჭუბრულაზე გადე-

ბული ხიდი, ტიტადან 900 მ სიშორეზე, მჟავე 
წყლის ზემოთ. ხიდი გამოყენებულია საქონ-

ლისა და სხვა საჭიროებისათვის, მთა ჰოკრი-

ლის მიმართულებით. თამაზ დიმიტრის ძე 

ნარსავიძე, 18 წ., სკოლადამთავრებული, ს. ყა-

რი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 
ტიტშ ლიც – ღელე (ტიტა), მოედინება ს. ტიტას 

აღმ. მხრიდან – უთრიშ არიდან. უერთდე-

ბა მდ. ჭუბრულას ს. ტიტას სამხ. ≈ 1,5 სიშორე-

ზე (იხ. რუკა:  Тита). მისი სათავის – უთრიშ 
არის სიმაღლეა ≈ 2716,6 მ. ნოდარ თებექის 
ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ტიტა, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 
ტიტშ სგიმ – მჟავე წყალი (ტიტა), მდ. ჭუბრულას 

მარცხ. ნაპირზე მოედინება მჟავე წყალი, ჟან-

გიანია (რკინანარევი), ს. ტიტადან 800-900 მ. 
იქ, სადაც ყოფილი კანტოროლ იყო. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., სკოლადამთავ-

რებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
9.IX.1970 წ. 

ტიტშ ტიბ – ღელე (ტიტა), ს. ტიტას ყოფს შუა-

ზე, მოედინება მთა ჟიბე ტიტა-დან. უერთდე-

ბა მდ. ჭუბრულას, მოცულობით წისქვილის 
წყლისოდენაა. ტიტშ ტიბ-ის ღელე უფრო 
თხმელნარია (ბელყეჩ). ნოდარ თებექის ძე 
ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. ტიტა, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ. 
ტიშიშ სარგლ – წყარო (გვალდერი) სოფლიდან 

სამხ., მთა წრნი ქურასთან, გზაზე. ჩხეტიან 
ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტიშლდშ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის ჩრდ.-
აღმ., ლჯჰელიდის ჩრდ.-დასავლ., ირგვლივ სა-

თიბისა ლებლყეჩ და ლეწფერ ხარ, სხვა ტყეცაა. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ, კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ტობ – ნატბევი მდ. ლაღშურასა და ლაქბშის 
შესართავთან. მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტობ – საძოვარი, ს. ნანგლშია, დასავლ., ვაკე ად-

გილია, ჭანჭრობი, ზოგჯერ ტბაც დგება, მო-

მცროა ≈ 150 კვ.მ. ვარდენ ქერექის ძე კვანჭიანი, 
61 წ., პენს., ს. ნანგლი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 7.11.70 წ. 

ტობ – სახნავი, ხილნარი (ტობარი) 
ტობ – ტბა კლდე ხლინას ზემოთ, პატარა 3X20 

კვ.მ. გამდინარეა. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის 
ს.ს., 1973. 

ტობ– ტბა მდ. ჭალს (უმფრელის) დასაწყისის 
ზემოთ. სუფთა და მოზრდილია. ა. ბ. გურჩია-

ნი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 
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ტობ – ტბა მდ. ჭუბრულას მარცხნივ, საიდანაც მო-

ედინება მდ. ტობშ ლიც, მთაზეა. კლდიანი. 
რობ დგი ხარ, ტაფობშია, შიშველია, ციცაბო 
კალთებით. ტობაშ ლახვშია. თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებუ-

ლი, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
14.VII.70 წ. 

ტობ – ტბა მთა შარლას ჩრდ.-დასავლ., მდ. 
დერლას დასაწყისი. მორაკრაკე ტბაა. სიგ-

რძე ≈ 30 მ., განი ≈ 28, სიღრმე ≈ 4-6 მ.. ირგვლივ 
ნაყარია რუხი ფერის ქვები (იხ. რუკა 1: 100 
000). ლურჯი ფერისაა, სუფთა, ფსკერი სარკე-

სავით ჩანს. ზღვის დონიდან სიმაღლე ≈ 2309,5 
მ. გადის გზა დალრისკენ. აქედან მიედინება 
მდ. დერულა. გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 
წ., კოლმ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ. 

ტობ– ტყე დასახლ კცხის ჩრდ.-დასავლ. საძოვარ 
დოფას დასავლ. ჩავარდნილი ადგილია, უა-

მინდობის დროს გუბდება და ტბის მაგვარი 
ჩნდება.  

ტობ– უბანი (იდლიანი) 
ტობ – ყანა, ს. ყაზაყშია, მოსახლეებს შორის ტაფო-

ბი ადგილია. გაზაფხულობით ჭანჭრობი ად-

გილივითაა. ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 
75 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 19.10.70 წ. 

ტობ (13) – საძოვარი, გუბე (ხევრა), ტბა (ჭუბ. ს.ს. –
2, უსგვირი –2), ნატბევი (ტვიბერი), საძოვარი 
(ნანგვლი), ყანა (ყაზაყი), ტყე (კაცხი), სახნავ-
ხილნარი (იხ. ტობრიშ ნაკ – ტობარი), უბანი 
(იდლიანი – იხ. ტობშ ნაკ), ლაქვბშიშ ტობ. ვ. 
მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ტობ (იხ. ლაქვბშიშ ტობ) 
ტობრიშ ზაგრიშ ლეჟერ – ტყის მასივი (ზ. ვედი). 

არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტობრიშ ზაგრიშ ლეშგრვანა– საძოვარი (ზ. ვედი) 
მთა ტობრის ზეგანზე, შგერნალი, საძოვარი, 
არყნარიცაა. ვალიკო ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 
წ.,მეტყევე, ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ ზაგრ – ქედი (ზ. ვედი). ვალიკო ნესტო-

რის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ კა– საძოვარი (ზ. ვედი). ვალიკო ნესტო-

რის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ კათხ – გზა (ტობარი), სამანქანო გზიდან 
ბილიკი დამრეც ფერდობზე, რომელიც სოფ. 
ტობარს აერთებს ჭუბერისკენა სამანქანო გზას 
ენგურ-ჭუბრულას შესართავის მახლობლად. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ტობრიშ კათხ (2) – ბილიკი (ზ. ვედი), მონაკვეთი 
ბილიკისა, რომელიც მიემართება ზ. ვედიდან 
მთა ტობარისკენ. შვეულია საკმაოდ. ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ კათხჟიშ ლცინყ– მოცვნარი (ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტობრიშ ლაკრი– ნასადგომარი (ზ. ვედი), ადრე 
კარვები იყოო (3 კარავი). ვალიკო ნესტორის ძე 
ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ ლამხრი – წიწვნარი ტყე (ზ. ვედი). ვა-

ლიკო ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. 
ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
IX. 

ტობრიშ ლატულალ ფაფალ – გორაკი (ზ. ვედი). 
საზაფხულო საძ. მთა ტობარის აღმ., არის და-

ვაკება პატარა გორაზე და სახედი ყველა მხა-

რეზე. ცაცუ ფარნაოზის ას. ჭკადუა, 67 წ., პენს., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. Х. 

ტობრიშ ლახხი ნაკ – ვაკობი, ტყე (ზ. ვედი). ცაცუ 
ფარნაოზის ას. ჭკადუა, 67 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. Х. 

ტობრიშ ლაჰლგილ– გზა (ზ. ვედი). ვალიკო ნეს-

ტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა ვე-

დი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ტობრიშ ლეგგბილ – ტყე (ზ. ვედი). ვალიკო ნეს-

ტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა ვე-

დი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ტობრიშ ლეგრე – საძოვარი (ზ. ვედი). ვალიკო 

ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ ლეჟერ –ტყის მასივი (ზ. ვედი). ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ ლცინყ– მოცვნარი (ზ. ვედი). ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ ნაკ –  ყანები (ტობარი), ს. ტობრის შუა ნა-

წილი, მოსახლეობას შორის. ვაკე ადგილი სა-

ხნავ-სათესი. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 
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პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ტობრიშ ნენჩა –ტყე (ზ. ვედი). ვალიკო ნესტორის 
ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ ჟბე ლესგრ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტობრიშ სარაგ – წყარო (ტობარი) მთა ტობარში, 
კარვებს შორის, ერთადერთია. ვალიკო ნესტო-

რის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყევე, ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტობრიშ სგშ ღარრ – სათიბ-საძოვარი (ზ. ვედი). 
ტობრიშ ყიმბ (იხ. ყვიმბ) – საძოვარი (ზ. ვედი) 

ტობარში, ყველაზე მაღალი შიშველი მწვერვა-

ლი. ვალიკო ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ.,მეტყე-

ვე, ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. IX. 

ტობულდრ– საძოვარი (შკედი), ს. შკედშია, სამხ. 
მხრისკენ, დავაკებაა, წყალი მოედინება, ოდნავ 
ჭანჭრობი ადგილიცაა. შუშანა ოთარის ას. იო-

სელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ტობულდრიშ ტობ – ტბა (ჭუბ. ს .ს.), მთა ჟიბე ტო-

ბულდრშია ≈ 60 х 30 მ-ისა, ჭაობის მაგვარი, ვაკე 
ადგილი, გაუმდინარეა, დეყ ლი. მუდმივადაა 
ტბა, იკვებება ზამთარში დაგროვილი თოვლის 
ნადნობისაგან, მის ზემოთ კირრია. ვასიკო მუ-

ზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ლეკლმახი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 22. IX.70 წ. 
ტობ გორგ(იხ. თეთნე ტობგორგ) 
ტობრ – საძოვარი მთა მთა ჭერნდას სამხ.-და-

სავლ. საძოვარ მთა მარჩხაფის ჩრდ.-ით. დგას 
ქვის კარავი, დგას დიდი ტბაც. ტარიელ ქემუ-

ზას ძე გადრანი, 59 წ., კოლმ., პარტორგი, ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტობრ – საძოვარი მთაში, მთა ლანქერას ზემოთ. 

დგას კარავი, ტბორებიანიცაა. ტობრ „ტბორი-

ანი“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., 
ეცერის ს .ს., მესტიიას რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტობრ – სოფელი (ხაიშ. ს.ს.), დასახლებული ად-

გილი მდ. ჭუბრულას მარცხენა და მდ. ენგუ-

რის მარჯვ. შესართავის კალთაზე. ტერასაა, 
მოვაკო ადგილი, ზღვის დონიდან 772,5 მ-ზე. 
არის სახნავ–საძოვარი – სამოსახლო (7 ოჯახი), 
ბაღ-ვენახებით. შუაში ტბაა, რომელიც ≈ 800 
კვ.მ. შრება დიდი სიცხეებისას. მეორეც იყო 
სოფლის სამხ.-აღმ., მაგრამ გაუშვია ალფეზ 

გაბლიანს. გარდა ჩრდილო-დასავლ.-სა აქვს 
კლდე ჭუბრულასა და ენგურის მხრისკენ, კა-

ნიონები (სალი კლდეები). ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ტობრ – ღელე, სათიბი ს. ცალდაშის სამხ.-აღმ. სა-

თიბ თხარპელის  სამხ. მოედინება ღელე, 
კარრ ლგს ი ლჭმა ლი. ტომბრ ჩუ ლგხ. 
ტომბრ „გუბეები, დაგუბებული გამდინარე 
წყლისა“. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი.  

ტობრ (5) – საძოვარი მთა (ზ. ვედი, კაცხი, სკიფი – 
ეც. ს.ს.), ღელე, სათიბი (ცალდაში), სოფელი 
(ხაიშ. ს.ს.). ვალიკო ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 
წ., მეტყევთე, ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ტობრთეშ შუკ – ბილიკი (ზ. ვედი). ბილიკი მი-

ჰყვება ქედზე ზ. ვედიდან საძ. მთა ტობარა-

მდე. საოცრად ლამაზია;  ირგვლივ ტყე შერე-

ული, ბლომადაა მოცვი, მოცხარი, მელგმული. 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტობშ დაბ – ყანა (ციცხვარი), ს. ციცხარშია, სა-

მანქანო გზის ქვემოთ, მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე. ვაკე ადგილია, წყალი ჩადის კანაოში, 
დატბორება არაა, მის კუთხეში (ზედაში) აქვს 
პატარა დატბორება – დაგუბება. ვალო გაიო-

ზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ტობშ ლარა – სათიბი (ჰამაში). ს. ჰამაშის ცენტრა-

ლური სათიბები. მჭყიბ დგი ლი, ჩიგარ ლიც 
ლგ. დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ტობშ ლიც – ღელე (ყარი), მდ. ნენსკრის მარცხენა 
შენაკადი, მოედინება მთა ტობშ ლახვიდან 
(საძოვარი არაა), კუჭი დერესა და მრზა 
ჭალს შუა. წიწვნარი ტყის მასივი ჭარბობს მის 
კალთებზე. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბე-

რი ს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 
ტობშ ლრე – სათიბი (თოთელეში) ს. თოთელეშის 

აღმ., დგება მომცრო ტბა ავდრიანობის დროს, 
ლაზ ბალი, ქინლმგენე დეშ ღრი. დუშა 
შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., ლახამუ-

ლას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
ტობშ ნაკ – საძოვარი (ხ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე 

ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 
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ტობშ ნაკ (2) – უბანი (იდლიანი), ს. იდლიანშია, 
ნენზიშ ნაკშ ტიბრილის  მარცხენა მხარეზე. 
დავაკებაა. არის 8-წლიანი საშ. სკოლა. ხილნა-

რი, ბაღ-ვენახებით, სათიბ–სახნავ-საძოვრე-

ბით. ავდრიანობის დროს დგება ტბა დაახ. 1 ჰა 
ჭანჭრობია უფრო. კვანჭიანები, ჭკადუები. და-

სავლ. ჩამოუდის ნენზიშ ნაკშ ტიბ, აღმ. 
რომშ ტიბ, დასავლ. მხარეს მთელს სიგრძე-

ზე წიწვნარი ტყის კედელი აკრავს (ღუმრრ). 
გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ. ს. იდლი-

ან.ი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 
ტობშ ფაფალ – გორაკი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 

ლახამულას ს: .ს., 1973. 
ტობლდრ – საძოვარი მთა (ჭუბ. ს.ს.), მდ. 

მრღრას სათავე. საზაფხულო საძოვარი მთაა. 
14-მდე კარავია. შიშველი, მთა-გორიანი, ალაგ-
ალაგ ვაკე ადილებია. შიგა და შიგ ტბებია (პა-

ტარა), ჩამოედინება წყაროები, ალპურია. და-

საწყისში ტყეა შერეული. ნოდარ თებექის ძე 
ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. ტიტა, ჭუბე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9. IX.70 წ. 
ტოგვენილ (იხ. ტგვენილ) 
ტომბულდრ – ტყე, გუბეები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 

ჭალს მარცხ. კალთაზე, გუებებია პატარა. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენ-

ჯერის ს.ს., 1972. 
ტოტიშერლ – უბანი (გვიმბრალა), ს. გვიმბრალის 

ერთ-ერთი, მუსელიანების საგვარეულო სამო-

სახლო. გ. ა. მუსელიანი, 1976. 
ტოტოლინი – ყანა (ლამფალაში) ს. ლამფალაშში. 

რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 
ტუბა – სათიბი (ჭველფი) ს. ჭველფის ჩრდ. ლამ-

რია ლახჟი. დგას ტბა. დ. ნ. ზურაბიანი,  
57 წ., 1978. 

ტუბა – ტბა (ახალშენი) დადიაშის მთაში. დგას 
ტბა 30 х20 დაახლ. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ტუბალრ – სათიბ-საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია, 
დგება გუბეები. ტუბა „ტბა“. როლანდ მიტუ-

შას ძე ჭელიძე, 30 წ., მოსამსახ., ს. მახაში, 1976. 
ტუბალრ – საძოვარი (მელე), ს. მელეშია, ლაშ-

ხურის მარცხენა მხარეზე, გუბეები დგება.  
ტუბიარ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფალაშის 

მთაში, პატარა ტბა დგას. რამაზ ომეხის ძე 
ონიანი, 16 წ., 1981. 

ტუბიარ – ტბები (ნაცული) ნაცულის მთაში, მო-

ზრდილი 3 ტბაა, რომელიც ეკუთვნის  
ნაცულს. 

ტუბიარ (3) – სათიბი (ღობი) ღობის მთაში, ღელე-

შია. 
ტუბრა – ღელე (მამი), ლეიდში ჩამოედინება. გ. 

ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 
ტუბრა ღელა  – ღელე (მამი), სოფელ მამის გამყო-

ფი. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
ტუბრდაბ – ყანა (მამი) ს. ლეჟ მამში. ბ. გ. ბაბლუ-

ანი, 73 წ., 1978. 
ტუბრლიც – წყარო (ნანარი), ს. ნანარშია, სასმე-

ლი წყალი. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 
ტუბრლ (იხ. ტვიბრალ) 
ტუბრ – მთა (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, ტოპონი-

მიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ.IX., თბ., 1939 წ.  
ტუბ – ტბა (მელურა) 
ტუბ (2) – საძოვარი, ტბა (მელურა) მთა ნალიშშია, 

დგას ტბა. მის მიდამოებსაც ტუბ ჰქვია. ვ. მ. 
მუსელიანი, 57 წ., 1974. 

ტუბრ – სათიბები (ნავყვამი) ს. ნაყვამშია, ღელე 
ტიბის ორივე მხარეზე. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 წ., 
ლატალი, 1973. 

ტუბრ – ხევი, მდ. ენგურის მარჯვ. კალთის ღელე-

ები, ს. დავბერის ჩრდ.-აღმ. ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახურე, ს. დავბე-

რი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ტუბლდ – ყანები (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, 

ჩავარდნილი, წყალიც გადის. 
ტუბრ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშისა და ლუჯის 

ტერიტორიაზე. 
ტუბრ – ღელე (საყდარში) ს. საყდარშია. მ. ა. ბენ-

დელიანი, 68 წ., 1978. 
ტუბრ – ხევი (ლუჯი) ს. ლუჯიში, ხეშკურას ხეო-

ბა.  
ტუბრ – ხეობა (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ჩრდ., მდ. 

ტიბერლას კალთები, ხეობა (იხ. 1: 100 000) 
მოედინება, სათავეს იღებს ტიბერის მყინვა-

რებიდან. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მო-

სამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ტუბრ (5) – სათიბი (დურაში) ს. დურაშში, ღელე-

შია, კ. ბენდელიანი, 1978. 
ტუბრი ღელა (იხ. ტუბრ – საყდარი) 
ტუბრი შუკვ – გზა (ლუჯი). ს. ლუჯიდან მთა 

უჟალისკენა გზის ერთი მონაკვეთი, მოედინე-

ბა მჟავე წყლები. 
ტუბრლა – მდინარე (მლხ.). მდ. მულხურას მთა-

ვარი მარჯვენა შენაკადი, უერთდებიან 
წანრლა და ტიბერლა ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ., 
რომლის შემდეგ მდინარის სახელწოდება 
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მულხურად იცვლება. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახია-

ნი, 44 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ტუიბრ (3) – სათიბი (ლანტელი, ნავყვამი), ღელე–
ხევი (დავბერი) მდ. დაშრსა და საძოვარ 
(ტყე) ქუროლს შორის. „ტბორებიანი“ (?). ბი-

ძინა გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგო-

გი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ტუნელრ – გვირაბები (ხაიში), დასახლ. ნანყბუ-

ლის ჩრდ.-აღმ. კალთა, სადაც ბარიტის წარმო-

ებაა. ძველი სამძებრო გვირაბები, ახლანდელი 
კარიერის ზემოთ. „გვირაბები“ (რუს. 
туннель/ тоннель „подземное сооружение“). 
კოწია ქერექის ძე ჭკადუა, 69 ლ., პენს., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.11.70 წ. 

ტუნელრ – ტუნელები. მდ. ენგურის მარჯვ. მხა-

რეზე, სამანქანო გზაა, კლდეა ორ ადგიალს გა-

ჭრილი 20-30 მეტრის სიგრძის. გვირაბები. ის-

ლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენისონერი, ს. 
ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ტუნელრ (4) –  კლდე (დევრა), გზა (ტობარი), გვი-

რაბები (ქვ. ვედი) მდ. თეთნაშრას მარცხ. 
კალთაზე, სანაპიროზე გზისა სგურიშიდან ≈ 1 
კმ. სიშორეზე თეთნაშრას ტიბში. კლდეშია 
გვირაბივით. გერასიმე ნიკოლოზის ძე გადრა-

ნი, 50 წ., დაცურების კადრი მუშა, ს. დევრა, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ტუნელრ (იხ. ფოქრ) 
ტურბაზა – ტურბაზა (ბჩ. ს.ს.). შიხრრა-ში, ს. მაზე-

რის ბოლოს, მდნ. დოლრას მარჯვნივ არის 
ტურისტული ბაზა, მოქმედია მხოლოდ ზა-

ფხულობით. რომანოზ სიმონის ძე არღვლია-

ნი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ტურნშა სარაგ – წყალი (იფხი), ბალის ქედზეა, 

მოედინება კარგი წყარო. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ტუტულონი – საძოვარი (ზ. ვედი), მთები თუდო-

ნი ბულონსა და ჟინ ბულონს შორის, ბევრია 
სასტვირიას მცენარე. შალვა ძაკუს ძე გოგილა-

ვა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვა-

ლერი, 21.9.1970. 
ტუტუცია – ნასახლარები (რცხმელური) რცხმე-

ლურში, ლაშხირის მარცხ., შერეული ტყით, 
უფრო ფოთლოვანი. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ტუტუციაღლა – ღელე (რცხმელური). მ. ჩიქოვა-

ნი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. 
IX., თბ., 1939 წ. 

ტყაბ – სათიბ-ბაღნარი (ბულეში) ს. ბულეშის 
მთისკენა გზაზე, დამრეცია. ჟ. ა. მუკბანიანი, 
41 წ.,  1978. 

ტყაბ – სათიბი (ჰადიში). ს. ჰადიშის ჩრდ., დასახ-

ლების ზემოთ კარგი სათიბია, ფერდობი. 
სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ტყაბ – საძოვარი (მაგარდელი) ს. მაგარდელის და-

სავლ., სამანქანო გზის ზემო-ქვემო ადგილი, 
ხრიოკი, არაფერი ხარობს. ტყაბ-იც სწორედ 
ამას ნიშნავსო!  ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტყაბ – საძოვარი (ჩაჟაში) მდ. ქვიშირის მარჯვ. 

მხარეზე, კლდეცაა და დამრეცი, ხრიოკი ად-

გილი. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., მო-

სამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ტყაბ (5) – ყანა (საყდარი) ს.  საყდარში, ლექ 
ტყაბ, ლეჟ ტყაბ-ად იყოფა. მ. ა. ბენდელიანი, 
68 წ., 1978. 

ტყაბალერ – სათიბი (ისკარი, ფროტრერი), თე-

ტელნი-ს იქით, მდ. კედრლას დასავლ., ს. 
ცალანრის ყანებამდე. წყლები მოჟონავს, ნია-

დაგი ისეა გაჟონილი წყლით, რომ ფეხი ჩაეფ-

ლობა. ტყაბ „ტყლაპი“ – ტყლაპიანი ადგილი 
(ხოშა ლაწარ დგი ლი). ტყაბ „ლამჟირ დგი“. 
ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. .  

ტყაბარ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, 
ფერდობებია. 

ტყაბარ – საძოვრები (მებეცი) ს. მებეცში, რიყეა.  
ტყაბარ – სახნავი (შკედი) ს. შკედში, ფერდობი ნა-

კარში. ტყაბ „მოფერდო ადგილი“. უ. ს. ონიანი, 
34 წ., ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ტყაბარ – ყანები. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 
1965. 

ტყაბარ (5) – საძოვარი (ქვ. ჩუკული) ჩუბე ჩუკულ-

ში. ტყაბ „ფერდობი“ (მწირი). ნ. დ. გულბიანი, 
26 წ., 1976. 

ტყაბედნიერ – ყანა (ლებურცხილა) მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, ვაკე ადგილია, დაახლ. 3 ჰა. 
ჩრდ.-დასავლ. ტყე, ცხოვრობენ მეგრელები. 
საფუტკრეა კოლმ. რომანოზ მუზას ძე ჭკადუა, 
74 წ., პენს., ს. ლებურცხილა, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ტყაბ-ლეჟშხენ – ყანა (ახალშენი) ს. ახალშენის და-
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სახლ. აღმ., ტყაბ (ფერდობი)-ის აღმ. მ. ლ. ნემ-

საძე, 40 წ., 1974. 
ტყაბრი სიკ – გორაკი (ლეხთაგი) ლეხთაგის 

ჩრდ., ტყაბრილის თავზე, მაღლობი. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი,  45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

ტყაბრიერ (იხ. ტყაბრ – ქართვნი) 
ტყაბრიშ ლაროლ (იხ. ტყაბრ – ლაშხრერი) 
ტყაბრილ – საძოვარ–სათიბი (ალდე) ს. ალდეს 

დასავლ. ფერდობზე, ლარჭი ღრსა და 
მეშკბში ღრს შორის. ახმედ შამშეს ძე ჩეგია-

ნი, 49 წ., კოლმ., ს. ხალდე, კალის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1071 წ. ივლისი. 

ტყაბრილ (2) (იხ. ტყაბრ – მსტ., ლეხთაგი) 
ტყაბრილ (იხ. ტყაბრ – ლახირი) – სათიბები ს. 

ლახირის ჩრდ.-აღმ., რშის მარცხ. მხარეზე, 
სამარხილო გზის ქვემოთ, ტყაბ ხარ, წაფხ ხარ 
გუნ. ალექსი ისამის ძე იოსელიანი,99 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ტყაბრილ (იხ. ტყაბრ – ლეხთაგი –2, ლახირი, 

მსტ., ხალდე) 
ტყაბრილ (იხ. ტყაბრ – ლეხთაგი) 
ტყაბრრ – სათიბ-სახნავი (ლამხერი) სოფლის 

სამხ., ნაჭკორის ჩრდ., ყანა გუჯელანის ჩრდ. 
კარგი მოსავლიანიაო. ტყაბ „ხრიოკი“ (?). მახა-

მეთ გურმაჩის ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტყაბძაგრ – გზა (ჩოლ. ს.ს.). მთისკენა გზა, ზეგა-

ნისებური. უ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 
ტყაბრ  – კლდე ს. კაერის დასახლების ქვემოთ, 

გზისკენა კლდე. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯე-

რი, 1973. 
ტყაბრ  – საბალახო (სოლი) ს. სოლის დასახლების 

სამხ., ტყემლნარ-ვაშლნარ-მსხალნარია. ტყაბ 
„გარდა საძოვრისა, გამოუსადეგარი ადგილი“. 
რომანოზ ალ–ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მე-

სტია, 1972.IX. 
ტყაბრ  – სათიბები (იელი), ენგურის მარცხ. კალ-

თაზეა, სათიბებიცაა ციცაბო რელიეფით. იონა 
ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენსნ., იფარის ს.ს., 
1972.VII. 

ტყაბრ  – სათიბები (კაერი) ს. კაერის სამხ.-და-

სავლ., მდ. მესტია ჭალს მარცხ. კალთაზე. დ. 
გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ტყაბრ  – სათიბები ს. შყალერის ჩრდ.-დასავლ., 
ფერდობი. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 
1973. 

ტყაბრ  – სათიბი (ლაშხრერი), სოფლის სამხ., ტყე 
ქაჩას დასავლ. სათიბებია. ჩანაწევია (ნქეხ 
ლიგიმ, ქა ნტყეფხარ). აკაკი ნესტორის ძე 
ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტყაბრ  – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ ხოშა 
ლაჩმა-შია. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტყაბრ  – სათიბ-საძოვარი (ნესგუნი) ფუშყვერის 

მარჯვ. მხარეზე, წყლიანი ადგილია. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ტყაბრ  – სათიბ-საძოვარი, მესტიაშია, მულხურას 
მარცხ. შგედში. ტყაბ „ხრიოკი“ (?) – შდრ. მ-
ტყბ „დამწვარი, შეხრუკული“. თედორე ტა-

რასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
ტყაბრ  – სათიბ-საძოვრები ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., 

ყანები ნაკრის აღმ., ფერდობი ტყიანი, შიგა 
და შიგ საძოვრებია, მწირი მიწაა. ანზორ არ-

დევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ს. ჰე-

ბუდი, ეცერის ს.ს., მესტიის რნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ტყაბრ  – საძოვარი (ისკარი) სოფლის აღმ., სათიბ-

საძოვარ ცხიმის ჩრდ.-აღმ. საძოვარ ლაღეშ-

გალრ-მდე. ხრიოკი და უვარგისი ადგილია. 
ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. . 

ტყაბრ  – საძოვარი (ლუჰა) სამანქანო გზის ზე-

მოთ, საძოვარ ლატფილრ-ის აღმ., ადრე სა-

ხნავიც იყოო. ტყაბრ (შდრ. მტყბ „დამწვა-

რი“) „ხრიოკი“, „უნაყოფო, მწირი ადგილი“. 
ვასილ თოსდანის ძე ცალანი, 44 წ., ბრიგადი-

რი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ტყაბრ  – საძოვარი (მესტია), ლეხთაგის ჩრდ. 

ფერდობი, უვარგისი ადგილი (მტყბ როქ 
დგი ლი). ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
ს. ლეხთაგი, 1972. 

ტყაბრ  – საძოვარი (ქართვანი) დასახლების ზე-

მოთ, სათიბ– სახნავ ადრლრის დასავლ. 
ფერდობია, გვერდით კლდე აკრავს (კოჯ სგა 
ხალწახ, ლესგთე ლი ხოლა დგი). გრამიტონ 
პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტყაბრ  – საძოვარ-სათიბი ს. ჭოლაშის ჩრდ., და-

სახლების ზემოთ. ტყაბლ „ფერდობი, ხრიოკი“. 
სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. 
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ჭოალში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ტყაბრ  – ყანა ს. ლაღამის დასახლების აღმ., ვაკე 

ადგილია, მოსავლიანია. ხრიოკი არაა. გ. ი. ფა-

ლიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 
1972.VIII. 

ტყაბრ (17) – ყანა (ლაღამი), სათიბი (მაგარდელი, 
ლაშხრერი, იელი, კაერი, შყალერი, ლახორი), 
სათიბ–საძოვარი (ჰებუდი, ჭოლაში, მსტ., ნეს-

გუნი), საძოვარი (ზ. ლუჰა, ისკარი, ლეხთაგი, 
სოლი, ქართვნი), კლდე (კაერი). 

ტყვალდრ (იხ. ტყვლდ) 
ტყირ – სათიბი (შყალერი), მთა არშშია, მო-

ფერდო, ალპ. ზონა. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., 
ლატალი, 1973. 

ტყოვი ნაფს (იხ. ტყვემი ნაფს) 
ტყუმი ნაფს – მთის საძოვარი (ისკარი), საძ. მთა 

ლსნყილის ჩრდ.-აღმ., საძ. ლაფცხნილის 
სამხ. „ტყვიის საფასური“ (?). ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ტყბვილ – სათიბი, ტყე (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ. კალთაზე. ტყბ 
„მოხრეშილი, მოფერდო ადგილი“. ალექსან-

დრე ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ტყბირ – სათიბ-საძოვარი (მურშკელი) ს. მურ-

შკელის ჩრდ., ლაჯლ შუკის ბოლოში, ალპ. 
სათიბ-საძოვარი. კლდენარევი რელიეფი. 
ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ტყბირი ქბ – გამოქვაბული (მურშკელი) ს. 

მურშკელის ჩრდ., საძოვარ ტყაბირის კლდე-

ში. 4-5 კაცის დასატევი გამოქვაბული. ლადო 
სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწავლე, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19071 წ. სექტემბერი. 
ტყრ – ყანები, სათიბები (ლეხთაგი) მესტიის 

სამხ.-დასავლ., სამანქანო გზის ქვემოთ. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

ტყალერ – საძოვარი (ჰებუდი) ს.  ჰებუდის 
ჩრდ.-აღმ., სათიბი წნწხრ-ის ჩრდ., უღა 
ზაგრის სამხ., დასახლების ზემოთ, ფიჭვნარ-

შია ვაკე ადგილი, საძოვარი. ოყალ – ერ „სა-

ძერწი მიწა“ (ოყალ წითელი მიწა, წებოვანი 
თიხა, სტამნრს აკეთებენ). ანზორ არდევანის 
ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტყალრდ – ყანები, უბანი (ლაღამი), ს. ლაღამსა 
და ლანჩალს შორის, ვაკე ადგილია. ტყალ 
„ერთგვარი თიხაა, მოწითალო ფერისაა, ხმა-

რობენ მოსაპირკეთებლად კალოებისა ან მაჩუ-

ბების“. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის 
რ-ნი, 1972 წ. VIII. 

ტყაშან – სათიბი (გული) მთა უშბის სამხ.-დას., 
მდ. გულ ჭალ-ს ესაზღვრება დას. მხრიდან,  
ს. გულის ჩრდ.-აღმ. ეკუთვნის ხორგუანებს. 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. პენსიონერი, 
ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ტყელ – საძოვარი (ლამფალაში), ს. ლამფალაშში, 
წყლიანია, რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ტყელ – ტყე (ჩიხ. ს.ს.), ს. ჩიხარეშშია, მშრალია. 
ტყელდერ – სათიბი (ფარ. ს.ს.) მდ. ლალქერი 

ჭალს მარჯვ. კალთაზე, საძოვარ ნენხორშ-ის 
აღმ. გურმაჩ ალიმურზას ძე რეზესიძე, 65 წ., მე-

ტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ტყელდრ – სათიბი (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას მარცხ. კალ-

თაზე, სათიბ ლლერის (ჩრდ.)-აღმ . წითელ-

თიხიანი ჭანჭრობიანი ადგილია. ტყლ 
(სტამნრიაქ) „თიხა წითელი ფერისა“. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ტყემი ნაფს – სათიბი (ეც. ს.ს.) ს. ეცერისა და ს. 

ბეჩოს გამყოფ ქედზე, სათიბ ჭყერრის სამხ.-
აღმ. გადმოცემით:  ტყვე დაუჭერიათ და იმისი 
გამოსასყიდი იყოო.  ილარიონ კოსდას ძე 
ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ს. ქურაში, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტყენდრ – სათიბი (მურშკელი), ს. მურშკელის 
დასახლ. დასავლ. მცოცავი ფერდობი, ტიბის 
მარცხ. კალთაზე. წყლიანია, ადრე ყანა იყო. 
ვლადი  ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავ-

ლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ტყეშ (იხ. ტყვშ – ირ. მელიქიშვილი) 
ტყირშილდრ – სათიბები (ქართვანი) ს. ქართვა-

ნის ჩრდ.-აღმ. მდ. დოლრას მარჯვენა რიყეზე, 
ტყე ღაჟრე ნადგარ-ის ქვემოთ (ლეტყეფ გიმ 
ლი, ლეტყრა ლი დგი). ტყირშ (> ტყირშ ?). 
პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბე-

ჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ტყლდ – სათიბები (ქვ. კალაში) ჩაბე კალშის 

სამხ.-აღმ. ენგურამდე, შავი მიწაა, წყლები მო-

ედინება, ჭაობისმაგვრია. ტყლ „ტალახისებ-
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რი – ლალც ადგიისგა ხოზ მეშხე გიმ“. გიორ-

გი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცე-

რის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტყშ – საძოვარი, ლექ ლახუშია, მესტია 

ჭალს მარჯვ. მხარეზე. დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ. VIII. 

ტყრნალ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟაუნდერ-

ში, ეკლნარი, ჭყორნალი. ტყრნალ „ეკლია-

ნი“. 
ტყცრ – სათიბები (იენაში) ს. იენაშის სამხ.-აღმ., 

სამანქანო გზის ქვემოთ. ფერდობია, ლტყცა 
დგილრ ხარ. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ტგენილ – სათიბი, გვეგნიშერშია. ბ. შ. ბენდე-

ლიანი, 27 წ., 1974. 
ტხ-ლაშყდ – კლდე (დავბერი) ს. დავბერის სმხ., 

ენგურის მარცხ. კალთაზე, მუშრ ტიბში. 
ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მო-

სამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
ტხ-ლშყდირ – საძოვარი (მაცხვარიში), მთა 

მხერის აღმ., ციცაბოკლდიანია. გ. გ. გირ-

გვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 
ტხ-ნაშყდრ – მთა, საძოვარი (იენაში), ნასახლარ 

სგობულდის სამხ.-აღმ. მთაა საზაფხულო, 
კარვებიცაა. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 
1973. 

ტნ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ბუჩქნა-

რი ადგილია. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლია-

ნი, 40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ტნლრა – სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის ჩრდ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ნოდარ პლა-

ტონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. და-

ვბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ტნი – ტყე (ტვიბი), ს. ტვიბშია, ფოთლოვანი ტყე. 

ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
ტშ – საძოვარი-სათიბი (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭვე-

ლიერში. იყოფა ლეჟ ტშ-ად და ლექ ტშ. გ. 
ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ. 
1976. 

ტშ (2) – სათიბი (თეკალი) ს. თეკალში. ი. გ. 
გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ტმუყ – ღელე (მურყმელი), ს. მურყმელის  ჩრდ.-
დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ მოედინება 
წყალი და მის ორივე მხარეზე ყანაა. მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 

მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ტბრ – გზა (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, მოე-

დინება წყალი, სათიბების მოსარწყავი. შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ტნშ – ღელე (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის გადაღმა, 
ლაშხურის მარცხ. შენაკადი. 

ტალრ – ყანა (მსტ. – რ. მელიქიშვილი), 1961. 
ტბარრ  – ხევი (კაცხი), დასახლ. სიფსა და 

კცხს შორის, მდ. ტიბის მარჯვ. კალთაზე. 
კირის სატეხს უწოდებენ. ჯეირან ჟორჟის ძე 
ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ტბარრ (2) – სათიბები (ლამხერი) სოფლის და-

სავლ. ტიბიშ ლიცის გაყოლებით ნაჭკორა-

მდე. მოედინება წყლები. მახამეთ პეტრეს ძე 
დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტებიშ (2) – სოფელი, ფერმა (ბეჩოს ს.ს.), მდება-

რეობს ს. მაზერის დასავლ. მდ. დოლრას 
მარჯვ. მხარეზე. სოფელს დასავლეთით ბაის 
ქედი და მისი აღმოსავლეთისკენა კედელი აკ-

რავს. მდ. დოლრას მარჯვენა ხევზეა გაშენე-

ბული. ტებიშ „ხევისა“. რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმეურნე, ს. ტებიში, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ტებიშთე შუკ – გზა (ტვებიში), ს. მაზერიდან ს. 
ტებიშისკენა გზა. მაშა სარდიონის ასული 
არღვლიანი, 57 წნ., დიასახლისი, ს. ტებიში, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ტეტიშ – ტყე (ლასკადარი), ლასკადურას ხეობა-

შია, წიწვნარია, კლდეებიც მდინარეების შე-

სართავთან. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 
ტიბ – სათიბები ენგურის მარცხ. კალთაზე, ჟბე 

შკედშია, ლაჩარხშიშ ტიბის მარცხ. კალთის 
სათიბებია. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი,  55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი . 

ტიბ – სათიბი ს. გულის ჩრდ.-დასავლ., სათიბ 
ტყაშან-ის დასავლ. მოსაზღვრე. დამრეცი 
რელიეფით, მდ. გულ ჭალ-ს დასავლ. ტიბ 
„ღელე“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონ. ს, ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 

ტიბ – სათიბი ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ. მხარეზე, სა-

თიბ მალქორაშის ზემოთ. მოედინება წყალი. 
ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბ – სათიბი ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., ლეჟ ლახის 
ჩრდ. მხარე. ღელეა, მოედინება წყალი. ივანე 
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ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბ – სათიბი, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალს 
მარცხ. კალთაზე. სათიბი ეკუთვნის ლაშ-

თხვერს, ტყე – ორივეს, წყალი მოედინება. ვახ-

ტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. 
ტიბ – სათიბი, ჩუბე უბანშია, სათიბ ლმრხელ-

დთანაა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, VII. 1972 წ. 

ტიბ – საძოვარი. ს. მურყმელის ჩრდ.-დასავლ. 
ღელეა დიდი, მოედინება წყალი, ალპური სა-

ძოვარია. მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 
წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
ტიბ – სოფელი ჩოლურის ს.ს., მდებარეობს მდ. 

ცხამრიელსა და მხრას შორის. ცხოვრობენ 
მხოლოდ ზურაბიანები, ერთი ოჯახია ჯამბუ-

რიძე. მისი უბნებია:  ღადირ, ფეტუშრ / /  
ადშრ, ლაძღლდაშ, ღრალ. ჯემალ გრი-

შას ძე ზურაბიანი, 40 წ., პედაგოგი, 1978. 
ტიბ – ღელე ს. ლეჴვდარეშის დასავლ., ჴარაშსა 

და ლესემას შორის. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 
1974. 

ტიბ – ღელე, დაკრ-ის აღმ. დასახლება ნნჭერის 
ჩრდ.-აღმ. მხარე, ნიგვზნარია, ყურძენიც და 
პანტა ვაშლი. ღელე ჩამოედინება პატარა. 
ტიბ = „ღელე, ხევი“. ვალერიან სანდროს ძე 
ჭკადუა, 48 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს. მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ტიბ – ღელე, ს. ლესემაშია, პატარაა. მ. ნ. ბენდე-

ლიანი, 49 წ., 1974. 
ტიბ – ღელე, ს. ფაყშია, ჰყოფს არშ-ისა და გვეგ-

ნეშერის დასახლებებს. პატარა ღელეა, მდ. 
ელედურას მარცხ. ღელე. ე. ს. გვიდიანი, 24 
წ., 1974. 

ტიბ – ღელე, ს. ალდეს დასავლ. მოედინება წყა-

ლი. ახმედ შამშეს ძე ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., ს. 
ალდე, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივ-

ლისი. 
ტიბ – ღელე, ცხენისწყლის მარჯვ. შენაკადი, მოე-

დინება რცხმელურში. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 
ტიბ – ღელე. კროფი ჭკადუას სახლის ჩრდ.-და-

სავლ. ჩამოდის ღელე, სოფლის საერთო, დგას 
2 წისქვილი. მოედინება ნენჩადან. ნატაშა ემუ-

ზას ასული ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 
ტიბ – ყანა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი), 1961. 

ტიბ – ყანა ლენსკირი ღელეს მარცხ. კალთაზე. ნ. 
ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ტიბ – ხევი ს. კაერის ჩრდ.-დასავლ., შერეული 
ტყით. მოედინება პატარა წყალი. დ. გ. მერლა-

ნი, 23 წ., ლენჯერის ს.ს., 1973. 
ტიბ – ხევი ს. ლახირის ჩრდ.-დასავლ. პატარა 

ღელეა. ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ტიბ – ხევი ს. ლეწფერის დასავლ. მდ. ჭუბრულას 

მარჯვ. მხარეზე. ტყიანია, შერეული, ჩამოსაყ-

რელი ღარია, მოედინება ტიბრა (წყალი). 
იანსონ სოზარის ძე სუბელიანი, 60 წ., ტყის 
მცველი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.9.1970 
წ. 

ტიბ – ხევი სოფ. დერას დასავლეთით, მოედი-

ნება მდ. დერულა. ხევი ტყის მასივითაა და-

ფარული, შერეულია – ნაძვნარი, თხმელნარი... 
ეწოდება ჟიბე დეამდე. გერასიმე ნიკოლოზის 
ძე გადრანი, 50 წ., დაცურების კადრი მუშა, ს. 
დევრა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 
წ. 

ტიბ – ხევი, (იდლიანი), მდ. ენგურის  მარჯვ. შე-

ნაკადი, ს. ნალქერვართან უერთდება მდ. ენ-

გურს. ს. ლამიშ ჭალს ჩამოუდის თითქმის 
შუაში. მოედინება მთა ლხმ-იდან. შესარ-

თავთან ჩანჩქერს ქმნის. ტიბის თავზე გეო-

ლოგიური ძიებებია ვერცხლისწყლისა. გეო-

ლოგების მიხედვით:  ლებრცხილის გეოლოგ. 
პარტია. ვარლამ გრიშას ძე კვანჭიანი, 40 წ., 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემ-

ბერი. 
ტიბ – ხევი, მდ. ენგურის  მარცხენა შენაკადი, 

მოედინება მთა როკვარიდან. სეითბე უმარის 
ძე ჭკადუა (სუსუძე), 66 წ., მჭედელი, ს. იფარი, 
ლახამულა სს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ. 

ტიბ – ხევი, მდ. ჭალს მარცხ შენაკადი, პატარა 
ხეობაა. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1973. 
ტიბ – ხევი, რცხმელურის ს.ს., ლაშხირის მარცხ. 

შენაკადი. გ. ა. მუსელიანი, 1976. 
ტიბ – ხევი, ს. ზარდლაშის აღმ. მხარეზე ჩამო-

მდინარე პატარა ღელეა. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბ – ხევი, ს. ხაჩეშშია, ურშილის მხარეში. ნ. 
ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ტიბ – ხევი, ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ. ღელე, წყალი 
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წისქვილისთვის საკმარისია, სათიბებიცაა. 
სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ტიბ – ხევი, ჩუკულის მთაშია, ფიშყორის მარცხ. 
ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ტიბ – ხეობა, ს. ყვედრეშშია, ტიბი ღელას ხეო-

ბას ჰქვია საერთოდ. არის სათიბებიც. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ტიბ (იხ. ქიშლრი ლიც – ჭოლაში) 
ტიბარ (იხ. ტიბრილ – არცხელი) 
ტიბე ჰყბა – კლდე (ტვიბერი), ტიბერისა და წა-

ნერის მყინვარებს შორის მდებარე კლდე, როკ 
მურყამ ხზ. მოედინება ღელე, ტიბერლას 
მარცხ. შენაკადი. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ., პენს., მესტიის რ+ნი, 1091 წ. სექტემბერი. 

ტიბენრ  – ტყე (ლასკადარი), ლასკადურას ხეო-

ბაშია, ღელეებიცაა. მ. გ. ლიპარტელიანი,  
31 წ., 1974. 

ტიბენრ (2) – ღელე (გულიდა),ს. გულიდშია, 
წყალი მოედინება, საკმოად მოზრდილია.  
თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ტიბენრი ღელა – ღელე (ლასკადარი) ლასკადუ-

რას ხეობაში. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 
ტიბენრი ღელა (2) – ღელე (ზ. ბაბილი, ლასკა-

დარი) ჟიბე ბაბილის მხარეზე, მდ. ჩოლშურას 
მარჯვ. შენაკადი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 
1974. 

ტიბერ – სოფელი (ცხუმარის ს.ს.) ს. ლეზგარასა 
და ს. სიფს შუა, ღელე ჩამოდის, მის გარდი-
გარდმო მოსახლეობაა, სულ 19 კომლი. არის 
სასაფლაო და წმ. მარიამის (ლამრიშ)  სახ. ეკ-

ლესიის ნანგრევები. არის აგრეთვე პატარა 
(ქვის) ეკლესია ჯგრგ კჩრიშ, სასაფლაოთი 
და ირგვლივ ნიგვზნარით. ტიბ „ღელე, ხევი“ 
– ჰიდრონიმის მიხედვით. ბორის ბესარიონის 
ძე ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ტიბი ლიც – ღელე (ბეჩო), ხევია, ჩამოდის წყალი, 

უერთდება მდ. დოლრას ს. ტებიშის  მარცხ. 
მხარეზე. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 
წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს .ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ტიბი ლრლ – სათიბები (სოლი), ს. სოლშია, სა-

მანქანო გზის ორივე მხრეზე, დასახლ. აღმ. 
რომანოზ ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 
1972. IX. 

ტიბი მოლ – ყანები (ლაღარვაში) ს. ღალარვაშში, 
ლაშხირის მარცხ. კალთაზე, ტიბში. გ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 1976. 
ტიბი ღელა – ღელე (ყვედრეში), მდინარე ცხე-

ნისწყლის მეარცხ. შენაკადი. ჯ. პ. ლიპარტე-

ლიანი, 30 წ., 1974. 
ტიბილ – ხევი ტყე ლეჯჰერასა და რობშ ცხეკ-ს 

შორის. სეზონური ღელეა, გაზაფხულზე მო-

დის ცოტაოდენი წყალი. გელა ფუთუს ძე ჭკა-

დუა, 67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
ტიბილ (3) – სათიბი, ხევი (ლახამულა) ენგურის 

მარცხ. მხარეზე, შგედში. სათიბ ზორგთის 
დასალვ. პატარა ღელე მოედინება, სარგლ ან-

ღრი ი ტიბილრ ლიხ. კოწი  იოსეს ძე კვან-

ჭიანი,  
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ტიბილდ  – ყანა ს. მაგარდელში. გზის ზემოთ, 
სოფლისაკენ. ტიბილდ „პატარა ხევი, ღელე“. 
ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  
1969 წ. ოქტომბერი. 

ტიბილდ  – ყანა, ს. სოლშია, სამანქანო გზის ქვე-

მოთ. ჩავარდნილი ადგილია, წყალი არ მოე-

დინება. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მეტსია, 
1972. IX. 

ტიბილდ (4) – ხევი (ცალერი), ყანა (მაგარდელი, 
სოლი – იხ. ჟიბე ვედიშ ტვიბილდ) ს. ცალერის 
დასავლ. სათიბ ტიბილშ–ის დასავლ. გრი-

გოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ტიბილდრ  –სათიბი, ლსქრსა და სოლედრას 
შუა მდებარე ღელე, მარჯვენა და მარცხენა 
მხარე მდ. სოლედრასი. ტიბ „ღელე“, „ხევი“. 
აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმე-

ურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექ-

ტემბერი. 
ტიბილდრ (2) –სათიბ-საძოვარი (ლანტელი, 

ლანხვრი) ტყე გგბრს დასაეთვლ. მდ. 
დაშრამდე, ჩამოუდის პატარ-პატარა წყლები 
(ღელეს ტიპის). ტიბილდრ „ღელეები“. კო-

წია  ბექრზას ძე პაკელიანი, 72 წ., პენსიმონ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტიბილშ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის და-

სალვ., სათიბ ლეჯგრგის აძევს დასავლ., მო-

ედინება ღელე, ტყე წიფრი აკრავს. მის და-

სავლ. ტიბილ, ღელე ტიბილის მარცხ. მხა-

რე. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., 
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ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ტიბისგან – საძოვარი (ვიჩნაში), ს. ვიჩნაშშია, ქამ-

რი ტიბრას მიდამოები. ახმათ მელიტონის ძე 
ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახურე, კალის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ტიბიშ – სათიბი (კიჩხულდაში) მბირობის ქე-

დის სამხ. ამხე ლეგლდნიშ ცხეკ-ის ჩრდ., 
სამხ.-იდან ეჩხე ლეგლდნიშ ცხეკ. ხევია სა-

ერთოდ. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ტიბიშ დაბ – ყანა (ლახვამიაშ ჭალა) ს. ლამიშ 

ჭალაში, სამხ.-დასავლ. ფერდზეა, სახნავია. 
მოედინება მის გვერდით ტიბ („წყალი“). 
ვარლამ გრიშას ძე კვანჭიანი, 40 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ტიბიშ ზენ – საძოვარი (ზ. წირმინდი) მდ. კას-

ლედრას მარცხ. ჭალისკენ, ვაკე ადგილია, სა-

დაც ადრე საკარვეც ყოფილა. ამჟამად ფერმის 
საძოვარია გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. 
კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ტიბიშ თხიმ – ტყე, საძოვარი (ზ. ვედი). მიხეილ 
ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტიბიშ კარა – ტყე (იდლიანი) ს. იდლიანის 
ჩრდ.-აღმ., რომშ ტიბ-ის თავზე, საძ. მთა 
ლხმის აღმ. ხეობაშია, კარავი დგას კოლმე-

ურნეობის ფერმისა. წიწვნარი ტყით. გივი მო-

სეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 
ტიბიშ კარ – ნაკარვები (ხაიში) მდ. ორმელეთის 

მარცხენა მხარეზე, დამრეცი ადგილია, ვაკეც 
ურევია. ამჟამად დგას კანტორის სახლები (და-

რჩენილი ხეტყის წარმოებისას). ირგვლივ წიწ-

ვნარი ტყეა. ადრე საზამთრო საკარვე ყოფილა. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, მესტიის რ-ნი, 7.XI.70 წ. 

ტიბიშ ლახი – ტყე (ზ. ვედი), ს. ზედა ვედშია, 
აღმ. მხარისკენ ფიხრასაგან აკეთებენ ხს. 
მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტიბიშ ლეთკერ – ტყე (ზ. ვედი). მიხეილ ქერექის 

ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტიბიშ ლეწფერ – ტყე (ზ. ვედი). მიხეილ ქერექის 
ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტიბიშ ლიც – ღელე (ზ. ვედი) ს. ზედა ვედში, 
აღმოსავლეთით. მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 
59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ტიბიშ ლხხი – ტყე, დუცნარი (ზ. ვედი), ს. ზედა 
ვედშია, ტიბის ბოლოს იცის ღეჰი (დუცი). 
მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტიბიშ ნაკ – საძოვარი (ლახვმიაშ ჭალა) შუა სო-

ფელში, ვაკე ადგილია. საძოვარი, გარდა სამხ. 
ნაწილისა, გალავანშემოვლებულია. მთებითა 
და წიფლნარ-წიწვნარი ტყით. ვარლამ გრიშას 
ძე კვანჭიანი, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ტიბიშ ჟბე ნშიხ – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ კოს-

დას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ტიბიშ სარაგ – წყარო (დაკარი) დაკრის სამხ.-

აღმ. ≈ 200-300 მ. დაშორებით. ირგვლივ ნიგ-

ვზნარია, ჩამოუდის ღელე – ლაღრალშ ტიბ. 
ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., პედაგო-

გი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 
ტიბიშ ჩბე ნშიხ – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ კოს-

დას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ტიბიმოლ – ნაახოვარი (მაზაში) ს. მაზაშში, ღე-

ლეშია ნაახოვარი. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 
მუშა, 1976. 

ტიბირ – ყანები (ლახირი) ს. ლახირის დასახ-

ლების სამხ.-აღმ. რშის მარჯვ. კალთაზე. 
ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ტიბლაშრ – სათიბები (კალაში), ენგურის მარჯვ. 

სანაპიროზეა, სოფლის სამხ. გზა გადის, აქეთ-
იქით ჩამოუდის ტიბრა. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ.ნ, კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ტიბლედ – ტყე, სათიბ-საძოვარი (მურყმელი) ს. 

მურყმელის ჩრდ.-დასავლ., არყნარის ტყეა, 
ზოგან სათიბ-საძოვრები, ხევია. მაქსიმე დავი-

თის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ტიბლედ (2) – სოფელი (ხელედის ს.ს.), ელედის 

ს.ს.-ში შემავალი სოფელი, ცხოვრობს 15 კომ-

ლი – ჩანქსელიანებისა და ლიპარტელიანების 
გვარისა, ტიბლედურას მარცხენა კალთაზე, 
ლაშხირისა და ტიბლედის შესართავთან. ნა-

თელა სიმონის ასული ჩანქსელიანი, 24 წ., ს. 
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ტიბლედი, ლენტეხის რ-ნი, ეთერი ბიძინას 
ასული ჩანქსელიანი, 20 წ., ს. ტიბლედი, 
ლენტეხის რ-ნი, 1974. 

ტიბლედი ნაკ – სასაფლაო (ხაჩეში) ს. ხაჩეშში, 
ტიბლედის დასახლებასთან. რ. დ. ჩანქსე-

ლიანი, 27 წ., 1974. 
ტიბლედი სიკ – საძოვარი (ხაჩეში) ს. ხაჩეშში, 

ხელედურას მარცხენა მხარეზე, სოფ. ტიბ-

ლედთან. ქედზეა. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 
1974. 

ტიბლედი ღელა  – ღელე, ტუიბლედში მოედინე-

ბა. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
ტიბლედი ღელა – ღელე მთა ლეჟ ლახლსა და 

ლაწრექიალს შორის. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 
1978. 

ტიბლედი ღელა (3) – ღელე (ხაჩეში, მამი –2), ხე-

ლედურას მარცხ. შენაკადი, მოედინება სოფ. 
ტიბლედთან. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

ტიბლედურა (იხ. ტიბლედრა) 
ტიბლედრა – ღელე (ხაჩეში) მდ. ლაშხირის 

მარცხ. შენაკადი, მოედინება მთა აწოლირი-

დან (იზ. 1: 100 000 г. Ацалар – 3278 მ.). ნ. ს. ჩა-

ნქსელიანი, 24 წ., 1974. 
ტიბლ კესრ – მთა (მაზაში), ს. მაზაშის მთა 

ლაბრათანაა, მოედინება ძალიან კარგი მჟავე 
წყალი – მორელ. მორელ „მჟავე წყალი“, მჟავე 
მინერალური წყალი საერთოდ. ლნტ. სკიმ 
მხოლოდ მარილნარევი მინ. წყალი. შ. მ. ლი-

პარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 
ტიბ-ლკრშ – საკირე (სოლი) ს. სოლის დასახლე-

ბის ჩრდ., სამანქანო გზის ზემოთ. რომანოზ ალ-
ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ტიბლრი – საძოვარი (ზ. ბაბილი), ს. ჟიბე ბა-

ბილშია, ღელეშია, ტიბენრი ღელა-ში. ჩაქი 
არტემის ასული ლიპარტელიანი, 25 წ., 1974. 

ტიბლდ – საძოვარი (მამი) ს. მამში, ხეობაშია. ბ. 
გ. ბაბლუანი, 43 წ., 1978. 

ტიბმაშრ – ხევი (მულახი) ს. მულახის ადა ს. ჰა-

დიშის საზღვარზე, მდ. ჰადიშრას მარჯვ. შე-

ნაკადი. ხეობა დავაკებაზეა. გიორგი გაბრიე-

ლის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბჟიშ ლაროლ – სათიბ–საძოვარი (ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტიბჟბირ – ყანები (ხე), ს. ე-ს აღმ. მდებარე ყა-

ნები, მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, 
ლარიში ტიბრას დასავლ. ნასო დიმიტრის 

ძე გულბანი, 55 წ.,  კოლმ. თავ-რე, ს. ე, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ტიბრა  (იხ. ტიბ – ლესემა) 
ტიბრა – ღელე ზედა ვედში, სასმელი წყალი 

ჟბშრელებისა და დუდიშერელებისა. არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტიბრა – ღელე ს. ლემზაგორში, წისქვილები 
დგას, ს. ხერიაშიცაა. 

ტიბრა – ღელე ს. ქურაშში, საკულტო ადგილ 
სიფში მოედინება სოფლის წყალი – ტიბრა. 
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ.,  კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ტიბრა – ღელე, დაკრის სამხ.-დასავლ. ლაწან-

კრინლიშ ნაკ-ის დასავლ. მოედინება პატარა 
ღელე. შერეული ტყეა, მარცხენა მხარეზე – მი-

ნერალური წყალი „მჟრილ“. სამსონ გაუს ძე 
ჭკადუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ტიბრა – ღელე, მდ. ჩოლშურას მარჯვ. შენაკადი. 
ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ტიბრა – ღელე, ჟ. ლახმლ-ის აღმ. ჩამოედინება 
ს. ჰამშიდან. სოფლის სასმელი წყალი. სათა-

ვეა ლზგშ ლიც, ენგურის მარჯვ. პატ. შენაკა-

დი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ტიბრა – ღელე, ს. ჟაბეშში ჩამომდინარე წყალი. 

იწყება სათიბ ლათხუმილდიდან და უერთდე-

ბა მდ მულხურას. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., 
მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ტიბრა – ღელე, ს. ცალდაშში მოედინება ღელე. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ტიბრა – ღელე, სოფლის სასმელი წყალი. არჩილ 

კოსტას ძე ჭკადუა, 41 წ., აიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ტიბრა – ღელე. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას 
ს.ს., 1973. 

ტიბრა – ყანა ს. კახურაში, წყალი მოედინება. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ტიბრა – წყალი, მთა ბაიდან მოედინება და 
ჩამოუდის ს. ტებიშს, დოლრას შენაკადია. 
ტიბრა „ხევის წყალი“. რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ტიბრა – წყალი, ღელე, ს. ბაიარშია, სასმელი 
სოფლის. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 
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ტიბრა (16) – ღელე (ჩვაბიანი, ზ. ვედი –2, ლექ-

ვსირი, ზ. ლუჰა, ბაიარი, ლემსგორი, ჟაბეში, 
ლახამულა, ცალდაში, დაკარი, ქურაში, ხევრა, 
ტყებიში, ლესემა), ყანა (კახურა). ღელე სოფ-

ლის ცენტრში, მდ. მულხურას მარცხ. შენაკა-

დი. მომცროა, იცის ჩლ. სემლარ დავით ის 
ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბრალ  – სათიბები ს. ახალშენი, ლანყამის აღმ. 
მხარე, ვაკე ადგილია. მეშხე ლიცს გაღმა, სათი-

ბებია. წყალი ჩამოუდის და, საერთოდ, ტიბ-

რალ-ს უწოდებენ ხევიან ადგილებს. კატი გიორ-

გის ას. გოშუანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ახალშენი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ტიბრალ  – სათიბი ს. ბაგდანრ-ის სამხ.-აღმ., 
მდ. მეშხე ლიცს აღმ., ჯარსნიშ ტიბის ქვე-

და ნაწილი. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიცია-

ნი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ტიბრალ  – ღელე (ქვ. ს. ქვედა ჭველიერში. შ. ვ. 

ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 
ტიბრალ (4) – სახნავ-სათიბი (ლესემა, ახალშენი, 

უშხვანარი), ღელე (ქვ. ჭველიერი), ს. ლესემა-

შია, ღელე ტიბრას მარცხ. მხარეზე. მ. ნ. ბენ-

დელიანი, 49 წ., 1974. 
ტიბრი – ღელე (ლალხორი), ს. ლალხორის ჩრდ.-

დასავლ. მოედინება ს. იფრარიდან პატარა ღე-

ლე, მის მიდამოებში სათიბ-საძოვრებია. ნინა 
გიორგის ას. გამყრელიძე, 49 წ., მოსამსახურე, 
ს. ლალხორი, კალის ს.ს., მეასტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ტიბრილ – ღელე (ლებურცხილა), სოფელს მოუ-

დის წყალი, მოედინება ნანგლის მხრიდან. 
პატარა წყალია. ძველად ხის ჩამოსაყრელი ყო-

ფილა, ხის ღაროები ყოფილა გაკეთებული. 
დააგორებდნენ მორს და მდინარემდე მიდრი-

ოდა. ჯუმბერ რადიონის ძე დავითიანი, 18 წ., 
მოსწავლე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ტიბრილრ – სათიბ-საძოვარი (ციცხვარი), ს. ცი-

ცხვარის სამხ. კალთა, მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე. დამრეცი ადგილია, არის სათიბ-სა-

ძოვრები, მოედინება წყლები. ვალო გაიოზის 
ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ. ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ტიბრილ (2) – საძოვარი (არცხელი), ყანა (ჰადი-

ში – იხ. ტვიბრილ). ს. არცხელსა და ს. ღებ-

რას შორის მდებარე საძოვარი. ტიბის მიდა-

მო. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., 
პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ტიბრილ (იხ. ტიბრ – ჰადიში) 
ტიბროლ – ყანები, ჟ. ლახმლშია, ტიბრას აღმ., 

საძოვარ ჭშხლდს დასავლ. კოწი  იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ტიბროლ (2) – ყანა (ტვიბერი, ლახამულა) სოფ-

ლის ჩრდ., ქვემოთ, ჩამოუდის სახნავ მიწებს  
ტიბრა (წყალი). მიხეილ ლემინის ძე ქალდა-

ნი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტიბროლეშ დაბრ (იხ. ტიბროლ – ტვიბერი) 
ტიბრ დაბ – ყანა (ციოყშერი) ციოყშერში, ღელე 

ჩამოუდის. რ. დ. შავრეშიანი, 46 წ., 1978. 
ტიბრ ლიც – წყალი (ახალშენი), ს. ახალშენშია, 

სასმელი წყალია, შემოყვანილი ტიბრადან. მ. 
ლ. ნემსასძე, 40 წ., 1974. 

ტიბრლ  (იხ. ტვიბრალ) 
ტიბრლუ (2) – ყანები (მურშკელი), ხილნარი 

(არცხელი – იხ.ტვიბრლიიცხრ), ს. მურშკე-

ლის დასხალების ზემო ყანები. მოედინება 
წყალი. ყანების ძირში – ტუბრა. წყარო 
„კოჯლ“-ს ზემოთ. გურამ ალექსანდრეს ძე 
ქურდიანი, 34 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბრლრ  – ტყე (ჟამუში) ს. ჟამუშის სამხ., 
მულხურას მარცხ. კალთაზე. ტყე შერეული, 
სეზონური ღელეა, ჭალასთან წყალი ჩანს ყო-

ველთვის. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 
76 წ., პენსნ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ტიბრ მურყამ – კოშკი (ჰადიში) ს. ჰადიშში, 
ტიბრასთან დგას კოშკი. მანი ლევანის ასუ-

ლი პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ტიბრლ  – ყანები (ფაყი) ს. ლედარეშის და-

სავლ., ღელეს (ტიბის) ახლოსაა. გ. გ. გაზდე-

ლიანი, 28 წ., 1974. 
ტიბრლ – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, ღე-

ლეს მიდამოები, დასახლ. ზემოთ. ზ. ს. პაკე-

ლანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 
ტიბრნი – სათიბი (ღეშდერი), მდ. ღეშდრლას 

მარცხ. შენაკადი – ტიბის მიდამოები, საძო-

ვარ ლექშერას სამხ. ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
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ტიბრშ თხიმ – ტყე, ღელე (დაკარი), ლაღრალშ 
ზენის მარჯვენა მხარე, სამხ.-დასავლ. ტყიანი 
ხევია, ქვემო ნაწილში წყალი მოედინება 
დკრის გავლით. სამოსონ გაუს ძე ჭკადუა, 75 
წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1979 წ. 
აგვისტო. 

ტიბრშ ლიც (იხ. ტიბრა – ზ. ვედი) 
ტიბრდაბრ  – ყანები (კახურა), ს. კახურაშია, 

ქვემოთ, ტვიბრაა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი,  
37 წ., 1974. 

ტიბრლ  – ყანა, სათიბები (ღვებრა) ს. ღვებრას 
დასახლების ზემოთ, მოედინება ტიბრა. აქვს 
პატარა ლრლ. ალექსანდრე მახარობლის ძე 
მარგიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბრლირ  (იხ.ტიბრლ  – ღვებრა) 
ტიბრლიიცხრ – ღელე ხილიანი. ს. არცხელის 

ჩრდ.-დასავლ. ტიბრას ხილიანი კალთები 
(მსხლები, ვაშლები), დასახლების ზემოთ. ნო-

დარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ტიბრლიიცხრ (იხ. ტიბრლუ – არცხელი) 
ტიბრლ – ღელე (მესტია), თვეთნშის ტყეშია. 

პატარა ღელე, რომელიც იხმარება სათიბების 
მოსარწყავად. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 
წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ტიბლდ – ხევი (ცალდაში) ს. ცალდაშის სახმ.-
აღმ. ღელეა, მოედინება ს. ჟაბეშში, იცის ადი-

დება – ღვარი. სათიბებიცაა, ტყეც. პავლე ბი-

თეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ტიბლდ – სახნავი (ლაშთხვერი) ფუშყვერსა და 
დასახლებას შორის. ტიბი არაა. ვაკე ადგი-

ლია. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VII. 

ტიბრ – სათიბი, ენგური მარცხ. კალთაზეა, აცის 
დასახლებისაა, ღელე მოედინება. იონა ვისი-

ბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენ.ს., იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1972. VII. 
ტიბრ – საძოვარი მდ. ტიბის მარჯვ. კალთაზე, 

ნაჭკრას ზემოთ, საძოვარ ტყაბრსა და სათიბ 
დაბერს შუა. ვასილ თოსდაბის ძე ცალანი, 44 
წ., ბრიგადირი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ტიბრ – ტყე სატყეოს სანერგე ლჰინკრილის 
აღმ. ლახამულისკენ, პატარა წყალი მოედინე-

ბა, ფოთლოვანი ტყეა. გელა ფუთუს ძე ჭკა-

დუა, 64 წ., პენსიონერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ტიბრ – ღელე (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის დასავ-

ლეთით მოედინება პატარა ღელე. წისქვილის 
წყლის ოდენაც არაა. დავით დუდარუყის ძე 
ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ტიბრ – ღელე ჰამაშის დასავლ. ღელეა შერეული 
ტყით, ჩამოდის წყალი ტიბრა ს. ჩბე 
ლახმლაში, ნაჭკორ შუკვს ზემოთ. სასმელა-

დაა გაამოყენებული. დუშა შარდენის ას. ჭკა-

დუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემ-

ბერი. 
ტიბრ – ღელე, ხევი ს. სოლის ჩრდ., საძოვარი 

ღელეა, სამანქან: ო გზის ზემოთ. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ტიბრ – ხევი ს. ჰებუდის სამხ.-დასავლ. სათიბ 
ფირფილდის აღმ. ჩამოუდის ღელე, არის 
ხილნარი, წიფლნარიცაა. ღელის გასწვრივ 
თხმელნარიც. ტიბ „ღელე“ (ხეობა). ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველიანი , 39 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ტიბრ (9) – ყანა (ბაიარი), სათიბი (იელი), საძო-

ვარი (ზ. ლუჰა), ტყე (ლხმ.), ღელე (ლხმ., ხერ-

ხვაში) ღელე, ხევი (სოლი, ჰებუდი, მაგარდე-

ლი) ს. ბაიარშია, ტიბის მარცხენა მხარეზე. გ. 
შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ტიბრ (9) – ხევი (მაგარდელი, ჰებუდი, ლახამუ-

ლა, სოლი, ხერხვაში), სათიბი (იელი), საძოვა-

რი (ლუჰა), ყანა (ბაიარი), ტყე (ლახამულა), მა-

გარდელშია. ჰიდრონიმის მიხედვით. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მა-

გარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ტიბრე ლყლულალ – ხევი (ხელედი), ხელედ-

შია, ლაშხირის მარჯვ. ღელეების ბაჯ-

გილდშისა და წიფე დაბის გასაყარი (უფრო 
სწორად – შესაყარი). ანზორ აკაკის ძე ბენდე-

ლიანი, 33 წ., მოსამსახურე, ხელედის ს.ს., 1976. 
ტიბრიშ ლიც (იხ. ტიბრ – ხერხვაში) 
ტიბრიშ სგიმ – მჟავე წყალი (ქვ. ლახამულა) ს. 

ჩვბე ლახმლის ჩრდ., ღელე ტიბრში, სგი-

მიშ ლარას დასავლ. კუთხეში, პატარაა. დუშა 
შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ტიბლდ – სათიბი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის ჩრდ.-
აღმ. მდ. ენგურის (ჭალს) მარჯვ. კლათაზე. 
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პატარა ღელეებია და ვაკე ადგილიც. სოსო 
სემლარის ძე ნიჟარაძე 19 წ., საშ. სკოლადამ-

თავრებული, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ტიბრ  – ღელე (ლემსია) ს. ლემსიის ჩრდ.-აღმ., 
მოედინება წყალი. არის სათიბ-საძოვარი. შა-

დურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ტიბრ  – ყანები (ჰადიში) ს. ჰადიშის დასახლ. 
აღმ. ტიბრას ქვემო კალთები. ტიბრას ჩრდ. 
მხარეში სათიბებია – უწოდებენ ტიბიშ 
ლეჭმლი. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

ტიბრ (3) – სახნავი (ლეხთაგი), ლეხთაგის 
ტიბის მარცხ. მხარე. ტიბ „ღელე“. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ტიბრ – უბანი (წვირმი). ს. წვირმის ერთ-ერთი 
დასახლ. უბანი ჩრდ.-დასავლ. მხრიდან. შალ-

ვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ტიბლ  – სათიბი (მუწვდი) ს. მუწვდის დასალვ.,  
ჩხონარი ღელე ჩამოუდის. გ. დ. ხაბულიანი, 
36 წ., 1978. 

ტიბლ (2) – ფერმის მიდამოები (ჩოლ. ს.ს.), ხეო-

ბაშია, ფიშყორის მარჯვ. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 
წ., 1978. 

ტირბშ – ტყე (შყალერი) ს. შყალერის დასავლ., 
შყაბამდე, ენგურის მარჯვ. კალთაზე. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

ტიტლესგრ – სათიბები (სპარდიში), აერო-

პორტის აღმ. ფერდობია, ვინმე ტიტესი. 
გალდ ტიბის მარჯვ. მხარეზე. ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, მე-

სტიის რ-ნი, 1972. 
ტიფლი – ტყე (ლეშუკვი), ბალის ქედზეა, ლე-

შუკვის ყოფილი ტყე. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 
წ., ლატალი, 1973. 

ტბ – ბუჩქნარი (ლეხთაგი), ჭაობიანი ფერდობია 
მესტიის დასახლ. დასავლ. წყლებიც მოედინე-

ბა, ადრე წისქვილებიც იყოო. თედორე ტარა-

სის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 
ტბ (იხ. ნიტბ) – ტბა ვანის მთაში, ცხუმალ-

დის დასავლ. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 
ტბ– ტბა (ბაიარი, ხელედი), ს. ბაიარშია, საძოვარ 

მათანლაგამ დაახლ. 10 კვ.მ. გ. შ. ჩანქსელია-

ნი, 20 წ., 1974. 
ტბრ – საძოვრები  (ხელედი), ხელედშია, ძუღა-

რეშის ჩრდ. ტბების კვალი არა ჩანს. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსა-

ხურე, 1976. 
ტბრეშ – ყანები (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, დასახლე-

ბის ზემოთ. ფერდობებია, ტბა არა დგას. 
ტბ„ტბა“ (ლენტ. კილროზე). ნ. ნ. ჩანქსელია-

ნი, 25 წ., 1974. 
ტბრეში ღელა (იხ.ტბნაკ ღელა) 
ტბკრ – სათიბები (წანაში), ს. წანაშის სათიბია 

მთა ღობურში. ტბა დგას. ტუბა „ტბა“. ნ. გ. ლი-

პარტელიანი, 27 წ., 1974. 
ტბნაკ – სათიბი (ზ. ბავარი) ს. ზედა ბავარში. 

ჩვ ადგილ  ლი და გაზაფხულობით იტბორე-

ბა.  შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ.,  კ. ს. ჩანქსელიანი, 
44 წ., შ. მ. ბენდელიანი, 35 წ., 1976. 

ტბნაკ – ყანები (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, დავაკება-

სავითაა, ტბა აქაც არაა, მაგარმ ღელე მოედი-

ნება უფრო მდორედ. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 28 წ., 
1974. 

ტბნაკი ჩარ – საძოვრები მთაში (ხაჩეში), ს. 
ხაჩეშის საზაფხულო საძოვრები მთაში, ოღრო-
ჩოღროებით. რ. დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

ტბნაკ ბინილ – წყარო (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, მი-

ლებითაა ჩამოყვანილი სოფელში. ტბა არაა, 
დაგუბებულივითაა. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 
1974. 

ტბნაკ ლარე – სათიბი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ტეხურიასაკენ მიმავალ გზაზე. ნ. ნ. ჩანქსელი-

ანი, 25 წ., 1974. 
ტბნაკ ღელა – ღელე (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, ბე-

ბუშა ღელეს ყოფილი შენაკადი. ნ. ნ. ჩანქსე-

ლიანი, 25 წ., 1975. 
ტრბიშ – ტყე (ქართვანი) მდ. დოლრას მარცხ. 

კალთაზე, სამანქანო გზის ქვემოთ. ვაკე ადგი-

ლია, ზეგან დუდ ნაბოგიშ ზაგრის აღმ. გრა-

მიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ტტრ – ხრამი მდ. კასლედრას მარჯვ. კალთაზე, 
ზედა წირმინდისკენა გზაზეა. ჩამოდის 
კლდის კალთებიდან ხრეში. კარლო თეიმურა-

ზის ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ტტრ (2) – ხრამი (წირმინდი, ზმ. წირმინდი) მდ. 

ხაიშურას მარცხ. ხეობის ხრამიანი კალთა, 
კლდიანია, მოდის ქვიშისმაგვარი ხრეში. 
ლებრცხილას პირდაპირ. აქსენტი ბაკას ძე 
ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
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უბრ – სათიბი (ჭელირი), ს. ჭელირშია, მდ. 
კედრლასა და დაშრს შორის. სარწყავი 
ადგილია. ლიბრი (აბრი – „ბარ“-იდან?) – 
ლცემ ლადად ლალჰანიშ ლაკვანაჟი. აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

უბედ – საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია. შდრ. უბ-
ისი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

უბრიშ – ტყე-სათიბები (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

უბლედ – სათიბი (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის 
დასახლების ზემოთ, ფერდობია. ხოლა გიმ 
ლი, ლეჭუბა ლი, მბლდნე რდგილ ლი 
ფელტჟი. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., 
პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

უბრიელ – ხილნარი (სვიფი), რიენის (ენგურის) 
მარცხ. სანაპირო ვაკობი, ხილნარია, სვიფის 
ქვემოთ.  

უბრიელიშ ბაღ – ბაღი (სვიფი), მდ. რიენის 
(ენგურის) მარცხენა სანაპიროზე გაშენებული 
კოლმეურნეობის ხეხილი, ს. სიფის ჩრდ. 
მხარე, ვაკე ადგილია, ვაშლნარია. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

უბურჯულ – სათიბები (შყალერი), ს. შყალერის 
ჩრდ.-დასავლ. ფერდი, ზაგრულის 
დასახლებისკენ. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., 
ლატალი, 1973. 

უბურჯლ – ყანები (ნავყვამი), ს. ნაყამშია, 
დასახლების ქვემოთ. ა. ბ. გირგვლიანი, 80 წ., 
ლატალი, 1973. 

უგიშ (2) – ტყე  (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
უგიშ – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
უდუდე – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) მთა გვანდრას 

სამხ.-დასავლ. შიშველია ზემოთ, ქვემოთ მთის 
მცენარეებით, წიფელა, არყი, ხვამცა. დგას 
დასაწყისში კარავი. საზაფხულო საძოვარი 
მთა თუდონ ბულნის დასავლეთით. უდუშეშ 
ახრამდე აღწევს. ხობწყარიშ გინაჯინუშა 
მიემართება. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი. 
21.9.1970 წ.  

უდუდუში დუდი – საძოვარი (ზ. ვედი) მდ. 
გვანდრაში წყარის მარჯვნივ, უდუდეში 

ღალს სათავის ზემოთ, შიშველი, დამრეცი და 
ციცაბო საძოვრებით. მწვერვალივითაა. შალვა 
ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემის, 
წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

უდუდეში ტუტულონი – საძოვარი (ზ. ვედი), 
საძოვარ უდუდეს დავაკებული ადგილი, 
სავსეა მთის მცენარე სასტვირიანი, მდ. 
უდუდეში ღალის ორივე მხარეზე. შალვა 
ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, 
წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

უდუდეშ{ ი}  ღალ – ღელე (ზ. ვედი), საძოვარ მთა 
უდუდეში დუდის ქვედა კალთებიდან 
მოედინება წყალი, მდ. გვანდრაში წყარის 
მარცხ. შენაკადი. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 
წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970 წ.  

უდუმბურლ – გზა (ბოგრეში), სამანქანო გზის 
სახელწოდება ღელე მუღდრიდან 
საკულტო ლმზრლდამდე. გასწვრივ ტყე და 
ენგურის მარჯვ. კალთის ცუდი გზა. 
უდუმბირ „ბნელი“, ადგილის 
მნიშვნელობით. კატო მიხეილის ას. გულბანი, 
26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

უდურბნ – ტყე, ღელე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ., ჰადიშრას მარცხ. კალთის შერეული 
ტყე – ლეგგიბ ლი, წყალი მოედინება. ბნელის 
მნიშვნელობით (?). სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

უზნშა (2) – უბანი (კვანჭიანარი), კვანჭიანარში 
შემავალი თემი, კვანჭიანების საგვარეულოს 
საძმო. შ. ნ. კ ვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

უზნშა – საძმო (იენაში) ს. იენაშის დასახლ. უბან 
ფეჩუარში, წერედიანების ერთ-ერთ საძმო. ი. 
გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

უზრემნი – სათიბი (ლახამულა) მდ. ენგურის 
მარცხ., ნენსგშის სათიბის ქვემოთ შგედში. 
ადრე სახნავი იყო. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

უზურმნი (იხ. უზვრემნი) 
უზღად – გზა (ნაკ. ს.ს.). მთა ბასადან ნაკრისკენ 

მიმავალი გზა. საძოვარიცაა უზღადის 
ფოქამდე. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

უზღადიშ ფოქ – გამოქვაბული (ნაკ. ს.ს.). მდ. 
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ნაკრას  მარჯვ. ნაპირზეა გამოქვაბული ≈ 50 
კაცს იტევს, გზა უზღვადს დასასწყისში. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

უთ  მურყვამ (იხ. ჟიბე ლზგ მურყვამ) 
უთირ – საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას 

მარჯვ. კალთის მწვერვალი და საძოვარი მთა. 
ალპური ზონა, სადაც ნაკის ფერმა დგას (ხოჩა 
ლუნთირ „კარგად გამოჩენილი, ცნობილი“). 
რუკების მიხედვით 3272 მ. (იხ. 1 :  100 000 
ქართ. გამოც. ჯავახიშვ.). ბითე ისლამის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

უთინ – მთა (ყვედრეში) ს. ყვედრეშის 
საზაფხულო საძ. მთის თავზე, ვაკობია, 
ალპურ ზონაში. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 
1974. 

უთრიშ ტობ – გზა (ტიტა) ს. ჭუბერიდან ს. 
ნაკამდე. მისი სიმაღლეა 2716,6 მ. შიშველი 
ადგილია ციცაბო კლდეებით. ნოდარ თებექის 
ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკი, ს. ტიტა, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ.  

უთრიშ არ – გადასასვლელი (ნაკ. ს.ს.) მდ. 
ნაკრას მარჯვ. მხარეზე, ნაკიდან ჭუბერისკენ 
გადასასვლელი გზა მთა უთირზე (იხ. пер. Утвир 2709 (л-х) 1 :  200 000).  მის გვერდით 
არის უთვრიშ ტობ. ბითე ისლამის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

უთვინ ნაკ – სახნავი (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

უთულდ – საძოვარი (შყალერი) მთა აურაშის აღმ., 
დიდი ვაკეა, დგას პატარა ტბა, საქონლის 
საყვარელი სადგომი. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., 
ლატალი, 1973. 

უთულდ ტობ – ტბა (შყალერი), მთა აურაშშია, 
საძოვარ უთულდის შუაში (50 х 50 მ.).  
გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

უთუმი – მთა (წიფლაკაკია). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

უკეშერ – ნაკოშკარი (ცალერი), გვარმიანების 
სახელობის, ჩუბე ცალერში.  

უკლეშ – უბანი (მამი) ს. მამის ჩრდ.-დასავლ. 
ულიშ (2) – სალოცავი (მახაში), ს. მახაშშია, დგას 

ეკლესია. რ. მ. ჭელიძე, 30 წ., 1976. 
ულიშ – ეკლესია (მელე) ს. მელეში, დაცულია, 

სალოცავია ივნისის ბოლოს ყოველწლიურად. 
ხატია თრნგზელ-ის (მთავარანგელოზის) 
სახელობის. შდრ. ჰლიშ.  

ულხნი – სათიბი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას 
ქვემოთ, სათიბ ლეგჯერის აღმ., სამანქანო 
გზის ზემოთ. ლოლა მკას ას. ქალდან: ი, 24 წ., 
კოლმ., ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ულხნიშ ზაგრ – საძოვარი (ლეზგარა), 
შგერიანი და არყნარი ადგილია, ადრინდელი 
ნაკარვებიცაა. გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 
78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

უნაგერა – სახნავი (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939.  

უნგერ – ქედი (მახაში), ს. მახაშის მთაშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

უნაგირ (იხ. უნგირ) – სათიბი (ყარიში), მთა 
ში-შია, უნაგირის ფორმის რელიეფით. დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

უნგირ – სათიბი, კლდე (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, კლდეა თავზე, რომელსაც 
უნაგირის ფორმა აქვს. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 
24 წ., 1974. 

უნამუსო (пер. Унамусо) – გადასასვლელი (მსტ., 
ლნტხ.) მწვერვალ ნამყვამსა და მწვერვალ 
აილამას შორის.  

უნრი – წყარო (ფაყი) ს. ლედარეშის ჩრდ.-აღმ. 
გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974.  

უნრიალ – ყანა (ფაყი) ს. ლეხვდარეშის აღმ. გ. გ. 
გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

უნდბირ – გზა (ცალერი), საძოვარ ფუსდნწილ-
ის ქვემო მხარე, ტყე წიწვიანი, გადის გზა. 
უნდბური „ხოლა მუბრ დგი“ (ლუნდბური 
დგი ლაწვე დემეგ ლი ეჯი). გრიგოლ ახას ძე 
ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

უნკერა მჰ (2) – ტბა (წვირმი) ს. წვირმის აღმ.-
ით, უღვირის ქედზე, „უძირო ტბა“ (ძირი – 
„ლენკრი“). რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ. 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

უნკვრა მჰ (იხ. ჟიბე მ) 
უნკლშ – მთა (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 36 წ., 

ლახამულას ს.ს., 1973. 
უნკლშიშ ლესგრ – საძოვრები (ხევრა) 

ელლრას  მარცხ. მხარეზე, მთის საძოვრები. 
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ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 
უნკლშიშ სიკ (იხ. სიკ – ხევრა) 
უნკლშიშ ტიბ – ხევი (ხევრა), ელლრას 

მარცხ. შენაკადი, მოედინება მთა უნკლშ-
იდან.  

უნწვრ (იხ. ჟვ) 
უნხიშ – სათიბები, ტყე (ეცერი) ს. ეცერის ჩრდ.-

აღმ., მდ. დაშრის აღმ. საძოვარ ღელრს 
აკრავს სამხ.-დასავლ. წიფლნარიცაა, 
წიწვნარიც (ლენენზა), ლეშდხნდ. აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

უჟლ – სათიბ-საძოვარი მთა (ჭველფი) ს. ჭველფის 
ჩრდ. საკარვეცაა, ხეშკურის სათავეებში, 
ალპურ ზონაში. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

უღლ – საძოვარი (მურყმელი) ს. მურყმელის 
სამხ., ენგურის მარცხ., ალპური საძოვარი. 
ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ, 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ურდნიკიშ ნადგარ – საძოვარი (ხერხვაში), ს. 
ხერხვაშშია, მაჯდაშრის საძოვრებს აკრავს 
აღმ. ვინმე ანსიანს მოუკლავს ურიადნიკიო. 
დავით დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 წ., 
მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ურშ (2) – ტყე (ხეშკილი, ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
ენგურის ხეობის მარცხ. კალთაზე, ადრე 
ნასახლარიაო. ამჟამად არავითარი კვალი არაა. 
წიწვნარი ტყეა. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ურშ – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) სამაჭირხოლოშ 
ღალსა და ჟინ ბულონიში ღალს შესართავს 
ქვემოთ, მაქ{ ე}  ოცმშ წყარომდე (ორ 
მკრას მარჯვენა მდინარესაც მაქე ოცმშ 
ღელე ჰქვია). მდ. ურაშიში ღალს  ორივე 
მხარე, წიფლნარი, არყნარი, ხვამცონიც. შალვა 
ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, 
წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

ურაში (იხ. ურშ – ზ. ვედი) 
ურაში{ შ}  წყარი – ღელე (ზ. ვედი), მდ. მოედინება 

მაქეშოციმში ახრას მარჯვენა მხრიდან, 
სამაჭირხოლოდან. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 
34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970. 

ურაშ-წყარი (იხ. გვანდრშ ლიც) 
ურბეთიშ – ყანა (ლახამულა) ჩვ. ლახმლ-ის 

დასავლ., ყანა ჩირთრს ეკვრის აღმ. გელა 
ფუთუთს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ურა – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, ვახდაგშერშია. ქ. 
მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ურზ ღარლ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყერის 
მარცხ. კალთაზე, დამრეცი ფერდობია, ვინმე 
ურზას ყოფილი იყოო. ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ურკვნილი ღლა – ღელე (გვიმბრალა). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ.,  
ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

ურმ ნარმა – გზა (ლაღამი), ლექ ლახვშია, 
მესტია ჭალს მარჯვ. მხარეზე. დ. ს. გვარლი-
ანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ურშნი ნამძგიბ – გზა (ლაშთხვერ-ქაშვეთი) 
ენგურის ხეობის მარცხ. კალთაზე. ფერდობია, 
აქვს ჩამორღვეული, ნასხლეტი. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

უსაჟშა ღლა – ღელე (ხოფური).მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939. 

უსგა ეშდუსგა დოლეშ ხატრ – კოშკი (დოლი). 
ს. დოლში კოშკია, ინახება ხატებიც. ყრმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ს. 
დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

უსგემ ღრ – ღელე (ტობარი) მდ. ენგურის 
მარჯვენა ციცაბოკალთებიანი ღარი, მშრალი. 
ზემოთ, ძირში წყარო მოედინება. სამანქანო 
გზასა და ენგურს შორის ვაშლნარია, ამის გამო 
დაერქვაო. ზემოთ –წიწვნარი, ქვემოთ – 
რცხილნარი. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1.11.70 წ.  

უსგემ ღარშ ნშიხ – ტყე (ტობარი) მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო (სახელწიფიშ 
შუკ) გზის ზემოთ, უსგემ ღრის მარჯვენა 
მხარეზე. მეჩხერტყიანია, უფრო რცხილნარი. 
აქა-იქ კლდის ბორცვებიც. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70. 

უსგლშ (3) – საძოვარი (სიდიანარი) ს. 
სიდიანარის ჩრდ., ტიბის ტერიტორიაზე. 
ვალო ა–ძე სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

უსგლშ – ყანები (ლახირი) ს. ლახირის 
დასახლების ქვემოთ, ყანა არსელედის 
გვერდით. ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 
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უსგლშ – ყანა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
უსგირ – ნასოფლარი (ეც. ს.ს.), მდებარეობს 

მთებში, ირგვლივ წიწვნარ-ფოთლოვანი 
ტყით. არის ნაკოშკარები (5 ადგილას). ამჟამად 
ცხოვრობს 3 ოჯახი – გურჩიანები. არის კოლმ. 
ფერმა. ჩანს პანტა მსხლები, ვაშლები, ბლები. 
შუაში მოედინება მდ. ჭალ. ზღვის დონიდან ≈ 
1661 მ. გზა ბილიკებითაა, ცხენის გზა საკმაოდ 
რთულია. მიმოსვლა ეცერ-იფრარიდანაცაა და 
ს. ერას გამოვლითაც. 12 ოჯახის 
ნასახლარის კვალი ჩანს. ხარობს კარტოფილი, 
პური, ჭვავი, ქერი, ცერცვი. ამაიზ ბულათის ძე 
გურჩიანი, 65 წ., კოლმ., 1973. 

უსგლშირ – ყანები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
დასახლების ჩრდ.-აღმ. ყანები. ღელე ერშის 
მარჯვ. კალთის ყანები. შიშველი ყანებია, 
ვაშლნარები არც იყო და არც არის 
მახსოვრობაში. ვლადიმერ გიორგის ძე 
ნავერიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. ჟამუში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

უსგრშიშ ლიც – ღელე (უსგვირი), უმფრელის 
მარჯვგ. შენაკადი (მთავარი). ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერი, 1973. 

უსგვრშიშ ტობ – ტბა (უსგვირი) ჭალს 
(უმფრელის) მარჯვ. მხარეზე, დიდი ტბაა. ა. 
ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

უსეკუცხ – სათიბი (მახაში) ს. მახაშის მთისა. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

უსრშ – საძოვრები (უსგვირი) ჭალს მარჯვ. 
მხარეზე, უსრშიშ ლიცის მარჯვ. კალთაზე. 
ფერმის საძოვრებია (ეცერელების). ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

უსვრშიშ ლიც (იხ. უსგვრშიშ ლიც) 
უსვრშიშ ტობ (იხ. უსგვრშიშ ტობ) 
უსკშ – ყანა (ფაყი) ს. ლეხვდარეშის დასავლ., 

ვაშლნარნარევია. გ. გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 
უსპარშ – სათიბ-საძოვარი (შყალერი), მთა 

არაშშია, ტერასული რელიეფით. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

უტეხურია – სახნავ-სათიბები (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
სახნავებიცაა, საძოვრებიც და სათიბებიც. 
ვაკენარევი რელიეფით. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 
წ., 1974.  

უტეხური ლიც – წყალი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
სათიბ-სახნავ უტეხურიასთანაა. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

უტეხური შუკ – გზა (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
სათიბ-სახნავებისკენა გზა. ნ. ნ. ჩანქსლეიანი, 

25 წ., 1974. 
უფნშ – სათიბი (იელი), ენგურის მარცხ. 

კალთაზეა, აცის უბნის დასახლებისაა (შდრ. 
იფნში ტვიბ „ღელე“). იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ., პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

უფეშ – საძოვარი (იფრარი) ს. იფრარის ჩრდ.-
დასავლ. ირგვლივ ფიჭვნარია, თვით ვაკე 
ადგილია. გემა ანდრიას ძე მარგვლიანი, 61 წ., 
პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

უფლ – საყდარი (უშგული) ს. უშგულში, ს. 
ჟიბიანის დასახლების აღმოსავლეთის 
მხარეში, არყნარშია. გივი ერისტოს ძე 
რატიანი, 33 წ., მოსამსახ., უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

უქბ ლგნა – გამოქვაბული (ცალდაში) 
ტიბერის ხეობის მარჯვენა კალთზაე, ტყეცაა 
და კლდეში სადგომია, ალბათ მონადირეების 
ან ყაჩაღების. მოფარებულია. უქბა 
„მალული“ (უქბიშ ლარდა „მალულად 
ყოფნა“). პავლე ბითეს ძე ზურაბიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

უღალ – სოფელი (ეც. ს.ს.) ს. ეცერის აღმ. 5-
კომლიანი დასახლება მაღლობზე, სამანქანო 
გზის ზემოთ. დგას ეკლესია ჯგრგ უღლშ. 
აღმ.-დან აკრავს ტყე (უღაიაქო ?). ერასტო 
ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ს. 
უღვალი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

უღ ლკშა – სათიბი (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის ჩრდ., 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე. მოვაკო ადგილია, 
ზემოდან დიდი მარხილით მოზიდულ თივას 
იქ ვერ ერევა ძალა და უღელი ტყდება. ახმათ 
მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახ., 
კალის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

უღა (4) – სათიბ-საძოვარი (უშგული) ს. 
უშგულის სამხ.-აღმ., სათიბ-საძოვარიცა და 
სანადიროც.უღელტეხილივითაა. პავლე ნიკოს 
ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

უღა –  სათიბები (ცანა) ს. ცანას ჩრდ.-დასავლ. 
ქედი, ალპურ ზონაშია. 

უღა – გადასასვლელი (მელე) ს. მელეს ჩრდ.  
უღა – ქედი, საზღვარი უშგულისა და 

ლაშხეთისა. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 
უღა ზაგარ – მწვერვალი (მელე) ს. მელეს ჩრდ.-

ით. 
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უღ { შ}  ზაგრ – ქედი (ჰებუდი), მაღლობი 
ადგილი ს. უღვალიდან ს. ჰებუდისკენ 
მიმავალი ბილიკის ზემოთ, წყარო ქანშ 
სარგთან, ზემოთ სარგისა. ზაგამბე სამსონის 
ძე ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

უღ თხუმრ – სათიბები (ცანა), ცანის ჩრდ.-
დასავლ. სათიბების ზემო მხარე.  

უღ ლყჩირ – გზა (შყალერი) ს. ლაჰილიდან 
სამხ. მთა მხერისკენა გზაზე. აღმართ-
დაღმართიანი გზაა. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., 
ლატალი, 1973. 

უღირ – ქედი, გადასასვლელი (მესტია), ს. 
მულახსა და ს. იფარს შორის მდებარე ქედი, 
სიმაღლეა ზღვის დონიდან 1922 (1 :  100 000). 
დგას ტბა – უღირი{ შ}  მჰ. არის 
გადასასვლელი იფარ-მულახს შორის. იასონ 
მურზას ძე კორძაია, 75 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

უღირ ზაგრ – ქედი (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ.-
აღმ. გადასასვლელი. ზაგრ „ამაღლებული 
ადგილი“. არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 
წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

უღლურა – ბუჩქნარი (ლანტელი) მდ. დაშრსა 
და სათიბ ჩმათს შორის, ფერდობია, 
იელნარი, თხილნარი. სოფლის სახელწოდებაც 
გვაქვს – უღალ. კოწია ბექერზას ძე 
პაკელიანი, 72 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

უღრი თრინგზლ – გზა (ზეგანი) უღვირის 
ზეგანზე, იფრისა და წვირმის გასაყარი გზა. 
არავითარი ნაგებობა არ ჩანს. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახ., ს. 
ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

უღრი ფოშდლ – სათიბი (ჭოლაში), უღვირის 
ქედზეა, დგას სასადილოს შენობა გამვლელ-
გამ ომვლელთათვის. ალექსანდრე გელას ძე 
დევდარიანი, 80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

უშბა –  მყინვარი (ბეჩო), ცნობილი მწვერვალი 
სალი კლდეებით, რომლის სიმაღლე ზღვის 
დონიდან უდრის 4695 მ. (იხ. რუკა). ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ, მესტიის რ-ნი, ს. გულში 
ნაცხოვრები, 1969 წ. სექტემბერი. 

უშბ ქუჩა – ქუჩა (მესტია), დ. მესტიაშია, 
სტალინის ქუჩის მარცხნივ. დ. მესტიის 

სქემატური გეგმიდან, სვანური გამოთქმა 
გრიშა ნანსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 

უშბ შესახე – ქუჩა (მესტია), დ. მესტიაშია, 
სტალინის ქუჩის მარცხნივ. დ. მესტიის 
სქემატური გეგმიდან, სვანური გამოთქმა 
გრიშა ნანსყანისა, 38 წ., ლატალი, 1973. 

უშბა ძირლ – სანადირო ადგილი (მესტია – ირ. 
მელიქიშვილი) 

უშგლ შუკ – გზა (უშგული). სამანქანო გზა 
ყორულადაშიდან უშგულისკენ. 

უშგულ (2) – სოფელი (მსტ. რ.), მდებარეობს ზღვის 
დონიდან 2100-2200 მეტრზე, მდ. ენგურის 
ზემო წყლის ორივე მხარეზე. შედის 4 სოფელი 
– ჟიბინი, ჩუბინი, ჩჟშ, მუყმერ / /  მურყმელ 
(მუყმრ „კოშკები“ – მუყამ „კოშკი“). ალპურ 
და სუბალპურ ზონაში, ვრცელი ველი, 
კოშკებისა და ეკლესიების სიმრავლით. ნაპო 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, 
უშგული, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

უშგულ – მწვერვალი (უშგული) მყინვარ შხარას 
ჩრდ.-აღმ. სიმღლე – 4300 მ. ზ. დ.  

უშგული პიკ – მწვერვალი (უშგული) მთა შხარას 
სამხრეთ კედელზე, მირანგულას პიკის 
გვერდით, ნამყამის  მარცხნივ.  პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟარაძ,ე 43 წ., მოსამსახურე, ს. უშგული, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი.  

უშხანრ – სოფელი (ბჩ. ს.ს.) მდ. დოლრას  მარცხ. 
მხარეზე, ს. ბეჩოში.  

უშხანრიშ ზუგ – გორაკი (უშხვანარი), 
თავშესაყრელი ადგილი შუა სოფელში, 
ამაღლებული რელიეფით. რელიეფის 
მიხედვით. გრამიტონ ბესარიონის ძე 
კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს 
ს..ს, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი.  

უჩ მოლ – ყანა (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, ზემოთ, 
ტყეშია, ჩანქსელიანი უჩას ყოფილი ახო. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

უცრშ – საძოვარი მთა (ეცერი) საძოვარი მთა 
ბაის ქედზე (იხ. რუკა). ეკუთვნის ს. ეცრის 
სოფლებს (ლშხრერს, კალშს, გალდერს, 
ლანტელის, ლდლერს, უღალს, ცალანრს). 
სამხ. მხრიდან ტყის მასივი აკრავს. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

უცრშიშ ნენჩა – ტყე (ეცერი) საზაფხულო საძ. 
მთა უცრაშის სამხ., შერეული ტყის მასივი, 
უფრო – წიწვიანი. „უცრშის ტყე“ (წიწვიანი). 
აკაკი ნესტრის ძე ჩარკვიანი, 45 წგ., კოლმ., 
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ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
უცმეკრ (იხ. ლცლკრ) 
უცრშ (იხ. უცვრშ) – საძოვარი მთა (ცხუმარი) ს. 

ცხუმარის სამხ., ტყეშია საზაფხულო საძოვარი 
მთა, კარავია, ეგკუთვნის ს. სიფში მცხოვ-
რებთ. აქვეა ტბა – უცრშიშ ტობ. კოლ-
მეურნეობის ჩამოყალიბებამდე ეკუთვნოდა 
ზაქარია არღვლიანს (ცოცხალია), სორსან 
გერლიანს, მიხეილ ჯაჭვლიანს. უცრშ (?). 
შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს. საბჭოს 
თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

უცრშიშ ტობ – ტბა (ცხუმარი) მთა უცრშისა და 
ზანრე ნაკრარს შუა. სიგრძე დახლ. 100 კვ. მ., 
სიღრმე ≈ 7 მ. (იხ. რუკა). „უცრარის ტბა“. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. 
ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

უცხრმიყ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
სანაპიროსთან, სათიბ ლიპტინსა და ენგურს 
შუა, უცხი ხაგხ, შგედშია. უცხრმიყ (= 
უცხრმიყიშ ლარა ?). კოწი იოსეს ძე 
კვანჭითანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

უცხრმიყიშ ხოშა დაბრ – ყანები (ქვ. ვედი), 
საცხოვრის ჟიბე ვედის აღმ. მხარის ყანები, 
მსხლებია შუა ყანებში. უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

უცხაშ – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულში. 
უცხე ღრ – საძოვარი (ქვ. ვედი), ჩვბე ვედშია, 

ნაკანტორსა და სგიმიშ ღრს შორის. საბალახო 
რობის ჩრდ.-აღმ. დგას დიდი მსხალი ძვე-
ლისძველი. ჩრდ. მხარეში წიწვნარია, ქვემოთ – 
ფოთლოვანი. ლეო გრიგროლის ძე ჭკადუა, 45 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

უცხრლ (2) – სათიბები (ნაცული) ს. ნაცულში, 
მსხალნარია.  

უცხრლ – ყანა (მახაში) ს. მახაშშია. რ. მ. ჭელიძე, 
1974. 

უძირო ტუბა – ტბა (მაზაში) ს. მაზაშის მთა 
ლაბრაზე. კლდეშია ტბა. დაახლ. 100 კვ.მ. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

უწშ ზაგრ – გორაკი (მაცხვარიში) ს. მაცხვარიშში, 
საყდრების სადგომი, მაცხვარისა და 
თარინგზელისა. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., 

ლატალი, 1973. 
უწშ – საძოვარი მთა (ლესემა, კახურა – იხ. უწში 

ლახვ) ისკალდის დასავლეთით, მაღალი მთაა. 
მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 

უწაშ – ყანები (მელე) ს. მელეში. ფერდობი, 
წყლიანი არაა.  

უწში ლახ – საძოვარი მთა (კახურა) მდ. 
ლასკადურას აუზშია, ალპური ზონაა. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, 1974. 

უწყარო – სათიბ-საძოვარი (ხელედი), ს. 
ცხუმალდის დასავლ. იყოფა ხორვა და ხოშა-
დ. მ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

უწყარო ღელა – ღელე (ხელედი), ანის ღელეს 
უერთდება. მოედინება წყალი უწყაროს 
მთიდან. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

უხამ – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, შგედშია, სათიბ ნანერის 
დასავლ. ტყეში. ადრე სათიბი ყოფილა. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 56 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

უხან – საძოვარი (ხელედი), პატარა ვანის 
ტერიტორიაზეა. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

უხვნ (იხ. ალდე უხვნ – ხალდე) 
უჯერ (იხ. უჯრ) – სათიბები (ქაშვეთ-

ლაშთხვერი), ჭალს მარცხ. კალთაზეა, იყოფა 
ლეჟ და ლექ უჯერ-ად. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972.  

უჯრ – საძოვარი (კაერი) ს. კაერის სამხ., მდ. 
მესტია ჭალს მარცხ. შენაკადის – უჯირლას 
დასაწყისის თავზე. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

უჯერ ზაგრ – ტყე, გორა (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
ჭალს მარცხ. კალთაზე, უჯერის სათიბების 
ჩრდ. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972.  

უჯრლა – ღელე (ლემისა, კაერი) ჭალს მარცხ. 
შენაკადი, მოედინება წყალი, სადაც სოფლის 
ქალებს მიაქვთ სარეცხი. წყალი სოდიანივი-
თააო. მოედინება სათ. უჯრ-იდან.  შ. ა. 
შუკვანი, 28 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. 
IX. 

უჯირლა (იხ. უჯრლა) – ღელე (კაერი) ს. კაერის 
სამხ., მდ. მესტია ჭალს მარცხ. პატარა 
შენაკადი. მოედინება საძოვარ უჯრ-იდან. დ. 
გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
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აგონატკა – გზა (მაზაში), ს. მაზაშის ჩრდ. 
დასავლ. ვაგონებით ხდებოდა ხეების 
გადმოზიდვა;  შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ. 1976 
წ. 

აგონიშ ნენჩა – ტყე (ქვ. ვედი), საცხოვრის 
ანტოართან იყო ვაგონებით გამოსაზიდი 
მოწყობილობა, რელსები იყო დაგებული, 
პატარა ვაგონები იყო, ამჟამად მოშლილია;  
ვარლან მახამეთის ძეჭკადუა, 76 წ. 1970 წ. 

ათშ ცხეკ – ტყე (ლახამულა), ჟ. ლახმელშია, 
ყანების -ტიბროლის ჩღდ-აღმ. ტყიანია და 
შიგადაშიგ საბალახოები;  კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ. 1969 წ. 

ლირშ – ხევი (მურყემლი), ს. მურყმელის 
დასავლ. მდ. ენგურის მარცხ. შერეული ტყე, 
ჭარბობს ფოთლოვანი;  ნუცა ანტონის ას. 
ნიჟარაძე, 62 წ. 1971 წ. 

ლირში ტიბ – ხევი (მურყმელი), მდ. ენგურის 
მარც. მხარეზე, ტყე ლირშის პატარა ხეობა;  
ნუცა ანტონის ას ნიჟარაძე, 62 წ. 1971 წ. 

ლიკეშღალ ნლზიგ – ნასახლარი (ვედი);  
მიხეილ ქერექის ძე ჭკადუა, 59 წ. 1969 წ. 

ლიკეშღალ ნამშყედვ – კლდე (ქვ. ვედი) 
ალიკო დაბ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია 

მეშველიანების ყოფილი ყანა;  ვ. ნ. 
ქურასებდიანი, 35 წ. 1974 წ. 

ამშ დაბ – ყანა (კიჩხულდაში), საცხ. ჩუბარის 
აღმოსავ., კიჩხულდაშის სამხ.;  სამსონ 
სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ. 1969 წ. 

ნ – სათიბები (კაერი, ლემსია), ს. კაერის და ს. 
ლემსიის სათიბი მთაში;  დ. გ. მერლანი,  
23 წ. 1973 წ. 

ნ – ტყე (ტვიბიში), ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ. 1978 წ. 
ნ მურყამ – კოშკი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, ვანო 

ავალიანისა;  მანი ლევანის ას. პირევლი, 50 წ. 
1971 წ. 

ნი – ტყე (ქვ. ლუჰა), საზ. მთა (ბარში, 
ცხუმალდი, ხაიში), სოფლის ჩრ. ლჰას ჩრდ-
დასავლ. ნაჭკორის ზევით, მუხნარი წვრილი 
ტყე, ტყე სარგარობაშამდე;  სილევან იშმაგის 
ძე დადეშქელიანი, 54 წ. 1969 წ. 

ნი – სათიბ-საძოვარი (ლემსია), ს. ლემსიის 
ჩრდ-აღმ. ალპ. ზონაშია, ფერდობია;  შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ. 1972 წ. 

ნ ზაგრ – ქედი (იფხი), მთა ჰარეტშია, სრული 
მარხილების დასატვირთი ადგილი;  კ. შ. 

გვიჩიანი, 66 წ. 1973 წ. 
ნი ნაკ – სათიბი (ლექსვირი), მდ. 

ცხენისწყლის მარჯვ. მხარეზე, 
ლიპარტელიანის ყოფილი სათიბი;  ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ. 1974 წ. 

ნლა მოლრ – საძოვარი (სასაში), რ. დ. 
შავრეშიანი, 46 წ. 1978 წ. 

ნი თანღ – გადასასვლელი (ცხუმალდი), 
ცხუმალდიდან მთა ვანისკენაა 
გადასასვლელი;  შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974 
წ. 

ნი ღელა – ღელე (ცხუმადლი), ს. ცხუმალდის 
დასვლ. ვანის მთიდან მოედინება;  შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974 წ. 

ანო დაბარ – ყანები, ბაღები (ფანაგა);  ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ. 1978 წ. 

ნშირ – საძოვარი (ხალდე), ს. ხალდეს დასავლ. 
მხარე, ფერდობი საკმაოდ დაქანების, 
საძოვრები;  ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ. 
1971 წ. 

არგალე დაბ – სათიბი (ზ. ჭველფი), ლეჟა 
ჭველფში, გარდაფხაძეების ნაქონი;  დ. ნ. 
ზურაბიანი, 57 წ. 1978 წ. 

არგელიშ – სათიბებია (თოთელეში), ს. 
თოთელეშის აღმ., სათიბ ტობაშ ლარეს ჩრდ. 
კარგი სათიბებია, ბორცვნარიცაა;  დუშა 
შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ. 1970 წ. 

არგი ლაგნა – მთა (მესტია, ფარი);  ვახტანგ 
ჟემუზას ძე ნარსავიძე, 1965 წ. 

რგლგნა – მთა (ფარი), ს. ფარის ჩრდ. 
ორბეთის (ქვის სახ.) ჩრდ. დადეჩქელიანთა 
საზაფხ. საძ. მთა, ახლაცაა ქვის კარვები, 
ამჟამად ფერმისაა;  იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ. 1969 წ. 

ართულდ – მთა (ფარი);  ვახტანგ ჟემუზას ძე 
ნარსავიძე, 1965 წ. 

არლამი მოლ – სათიბი (რცხმელური), 
რცხმელურშია ლაშხირის მარცხ. ვარლამ 
მეშველიანის;  ე. ა. ტვიდლიანი, 1976 წ. 

არლამიშ დაბ – ყანა (ნოდაში), საცხოვრის 
ნოდაშის დასავლეთით;  გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ. 1969 წ. 

არლამიშ ლზგა – ნასახლარი (ნოდაში, ქვ. ვედი) 
არსახშ ნაკრა – ტყე (ზ. ვედი);  არჩილ კოსდას 

ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 წ. 
არქნშ – ტყე (ლაყვრი), ს. ლაყვრის სამხ. ტყე 
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ჰუყვარის აღმოსავლეთით;  მიშა რაჟდემის ძე 
ცალანი, 28 წ. 1969 წ. 

სილ ლქშრ – რიყე (ჟაბეში), მდ. წანერლას 
მარჯ. სანაპიროზეა ქვიშის დასაგროვებელი. 
მდინარის სანაპიროზე თხრილებს აკეთებენ, 
რომ ქვიშა დაილექოს;  ჭიჭიკო ივანეს ძე 
კახიანი, 44 წ. 1971 წ. 

სილო მოლლარ – საძოვრები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერში, ტყეში ვასილ ონიანის ნაახოვარი 

ატიშ ფოქ – გამოქვაბული (ფარი), გამოქვაბული 
ტყის ძირშია, მდ. ღეშდრის ჭალაის ნაპირზე. 
ირგვლივ მაღალაი ხეები დგას და უცნობი 
ვერც მიაგნებს ამ გამოქვაბულს. ფარელი ვატი 
სორეხის ზე ნატსავიზე ხელისფლებას 
აუჯანყდა და 12 წელი ყაჩაღად იყო 
გავარდნილი. ერთხელ ვატი სახლში ყოფილა, 
ჟანდარმებმა ალყა შემოარტყეს სახლს და 
ვატის დანებება უბრძანეს. როცა ვატი არ 
დანებდა, სროლა აუტეხეს. ვატიმ 
სამიჟანდარმი მოკლა და ორიც მძიმედ დაჭრა 
და თავი გაინთავისუფლა. შემდეგ ვატიმ ამ 
გამოქვაბულს შეაფარა თავი და ხალხმაც 
გამოქვაბულს ,,ვატის გამოქვაბული“ უწოდა;  
გიორგი ნარსავიძე 86 წ. 1965 წ. 

ახდაგშა ლრე – ყანა (შგედი);  ქ. მ. გაბიანი, 49 წ. 
1976 წ. 

ახდაგშა შუკ – გზა (შკედი), ს. შკედში სამანქანო 
გზა;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976 წ. 

ახთაგშირ – უბანი (შკედი), ს. შგედში 
ქურდიანების საგვარეულო;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ.  
1976 წ. 

ირზი – გორა (ღეშდერი), მდ. ღეშდრელას მარჯ. 
კალთაზე საძოვარი. ჩრდ. ტყის მასივია, გადის 
სასაქონლე გზა;  მამერზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 
69 წ. 1969 წ. 

ირშ – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის სამხ-
აღმ., ჟაბეშის სამხ-აღმ. დიდი ვაკე ადგილია, 
წყლებიც მოედიენბა, 30 მარხილის სათიბია;  
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971 წ. 

ირგინშა ნლზიგ – სათიბი (ლაშთხვერი);  
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972 წ. 

ითინ – შესასვენებლი)მახაში), სალოცავი 
(სასაში);  რ. მ. ჭელიძე, 1976 წ. 

იდუნბირი ლიც – ღელე (ხეშკილი), ს. ხეშკილის 
ჩრდ. ტყეში მოედინება წყალი;  ლ. მ. 
ფილფანი, 74 წ. 1973 წ. 

იდუმბირ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი);  
ვახტანგ გრამიტნის ძე ჯაჯვანი, 1972 წ. 

იდელნი – ყანა (ღეშდერი), ს. ღეშდერის სამხ. 
ტიბრამდე, ფერმის ნაგებობებია;  ლევარსან 
ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ. 1969 წ. 

ეჭნახულრ – ტყე, საძოვარი (დოლი), ს. დოლის 
ჩრდ.დასავ, საძოვარი რობს ზემოტ, შერეული 
ტყეა, უფრო ფოთლოვანი, არის საძოვრებიც;  
ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 1969 წ. 

ეჭნახ – რუ (ცალანარი, ფხოტრერი, ლანტელი, 
სვიფი), კლდე (ლეზგარა), სოფ. ცალანარის 
აღმ. ჩამოედინება სასმელი წყალი, ღარს უდგას 
საწნახელი;  აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ. 
1969 წ. 

ეჩშაშერ მურყამ – ნაკოშკარი (სვიფი), სოფის 
ჩრდ-აღმ. ყანა მოლში, საძოვარ სიკზე დგას 
ზედა ნაწილჩამონგრეული კოშკი;  აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969 წ. 

ეჭნახრ – ტყე (უშხვნარი), მდ. მეშხე ლიცს აღმ., 
ზეგანი ჰარეტის ქვემოთ;  გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ. 1969 წ. 

ეშგნე ლახ – საძვარი მთა (ლახირი), ს. ლახირის 
ჩრდ. აღმ., სათიბებია, ალპური ზონაა;  მადონა 
ადიგოს ძე იოსელიანი, 29 წ. 1971 წ. 

ეშგმრი – ფიჭვნარი (მურყმელი), გზა (ჩაჟაში), ს. 
მურყმელის სამხ. დასავლ. მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთაზე;  ნუცა ანტონის ას. ნიჟარაძე, 62 წ. 
197 წ. 

ეშგმე ლახლდრ – კლდე (ზარდლაში), 
ტუიბერელას ხეობის ზემოთ, სერის მთის 
სამხ., პავლე ბითეს ზე ზურაბიანი, 83 წ. 1971 წ. 

ეშგმრი ტიბ – ხევი (ცანა) 
ეშგმრი კოჯრ – კლდე (ცანა) 
ეშგმრი დაბრ – საძოვრები (ცანა), ს. ცანის 

დაავლ. ადრე სახნავები იყო 

ეშგმრ – კლდე (უშგული), საძოვრები (ცანა), ს. 
უშგულის სამხ-აღმ. სანადირო კლდე და 
საძოვრებიცაა მის კალთებზე ;  პავლე ნიკოს ძე 
ნიჟრაძე, 43 წ. 1971 წ. 

ეშგიმჩუ (იხ. მზ ეშგინჩუ) – საძოვარი, ს. 
კაერისა და ს. ლემსიის საზაფხულო საძოვარი 
მთაში;  დ. მ. მერლანი, 23 წ. 1973 წ. 

ერჩეშ არ – უღლტეხილი (ზ. ვედი);  არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 წ. 

ერჩეშ ზაგრდ – საძოვარი მთა (ზ. ვედი);  
ტობარ-ჭყონას მთებს შორის;  არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969 წ. 

ერსკან გიოშა ნამურყამ – ნაკოშკარი 
(ბაგვდანარი), ს. ბაგდანრის ბოლოს, 
დანგრეულია, ვერსკიანების ყოფილა;  ივანე 
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კამანას ძე კვიციანი, 81 წ. 1969 წ. 
ერი ლკდრ – სათიბი (სიდიანარი), ვალო ა-ძე 

სიდიანი, 37 წ. 1973 წ. 
რი ლაზბირ – ვეძნარი (ზარდლაში), წანერ-

ლას მარჯვენა კალთაზე, ნადირი ეტანება, მის 
პირდაპირ გაღმა მჟავე წყალი მოედინება;  
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 1971 წ. 

ერილშ – კლდე (ჰადიში), ს. ჰადიშის სამხ. 
ჰადიშერას მარცხ. კალთის ჩამონაშალი 
ციცაბოკალთებიანი კლდე. მიწაყრილივითაა, 
ცვივა ხშირად;  გულადი სოფრმის ძე 
ავალიანი,  
33 წ. 1971 წ. 

ერიელა კოჯ (იხ. ვერიელშ) 
ელრიშ ზაგრ – ტყე, გორა (ქურაში), ს. ქურაშის 

ჩრდ. აღმ. ტყე ელარის ტავზეა, წიფლნარ 
ვერვხნარი;  ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 
60 წ. 1969 წ. 

ელდი შუკ – გზა (შკედი), ს. შგედში 
სამარხილო გზა;  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976 წ. 

ელდი ნიც – წყარო (შკედი);  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 
1976 წ. 

ელდ – სათიბ-საძოვარი (შკედი);  ქ. მ. გაბიანი, 
49წ. 1976 წ. 

ელრ – ტყე (ქურაში), სათიბი (ზარდლაში, 
მურშკელი), ს. ქურაშის ჩრდ.აღმ. სათიბ კაჩრას 
ჩრდ.აღმ. აკრავს. წიფლნარ-ვერხვნარით, 
ტყიანია და მაინც ველარ ჰქვია;  ილარიონ 
კოსდას ზე ხორგუანი, 60 წ. 1969 წ. 

ედშრიშ ნამშყედ – კლდე (ლეზგარა), ს. 
ცხუმარის სამხ. საღლიანი ედშრის 
გადმონავარდ კლდეს უწოდებენ;  გიორგი 
სათგერის ძე ქალდანი, 78 წ. 1969 წ. 

ედშრიშ კა – საძოვარი მთა (გვალდერი), მთა 
წერნი ქურას ზემოთ, სამხ. დასავლ. დგას 
ერთი კარავი – საზაფხ. საძოვარი, მთა 
აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება წრნი ქურა, 
შემდეგ ბეჩლი;  ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 
47 წ. 1969 წ. 

ედრელა – მდინარე (ქვ. ვედი), მდ. ხაიშურას 
სახელწოდება, შუა წელი-ქვემო ვედიდან 
ზედა ვედამდე;  არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 
წ. 1969 წ. 

ედ (იხ. ჟბე ვედ);  არჩილ კოსდას ძე ჭკაუდა, 40 
წ. 1969 წ. 

ახუშტი პერეალ – გადასასვლელი (მესტია, 
ლენტეხი), ადასასვლელი ენგურის ხეობიდან 
ყორულდაშის ხეობამდე 

ახუშტი – მწვერვალი (მესტია, ლენტეხი);  
სვანეთის ქედის ჩრდ. ენგურის გამყინვარე-
ბაზე, ყორულდაშის და ენგურის გამყინვა-
რებებს შორის, სიმაღლე – 4000 მ. ზ. დ.  

ისგილდშ (იხ. ისგილდაშ, ფარი) 
იფში ნიც – წყარო (ჩვაბიანი) 
იფნში ტიბ – ხევი (იელი), ენგურის მარცხ. 

შენაკადი, აცის პირდაპირ;  იონა ვისიბის ძე 
სამსიანი, 77 წ. 1972 წ. 

იჩიშ ლათნაღ – გადასასვლელი, მთა გუბარის 
ჩრდ. დასავლეთით, ნენსგერის ფერმის 
პირდაპირ, ჩრდ. მხარეზე. მყინვარული ვაკე 
ადგილია. გასასვლელია მთა გუბარიდან. 
გუბრია ლიციშ თავზე, თავზე ყინულია, 
გვერდითი კალთები ალპური საძოვრები, 
გადასასვლელია ყარაჩაისკენ;  ხაბჯუ ბიბუს ძე 
ჩხვიმიანი, 68 წ. 1970 წ. 

იჩნშ – სოფელი (კალა), კალას ს. შემავალი 
პირევლი სოფელია, ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. წმინდა ივლიტესა და კვირიკეს 
ეკლესიის ქვემოთ, არის სამლოცველო 
ლამარია, ხის შენობაა, ქალთათვის;  ახმათ 
მელიტონის ხარძიანი, 43 წ. 1971 წ. 

იჩფა (იხ. მუჩფა ჰალაგ) 
იცბილ-მცბილ – ნაკოშკარი (ეცერი), სოფლის 

ქვედა მხარეს არის ნაკოშკარი, ყოფილა 
რეჩგიანელების. გადმოცემით ყოფილა 12 
ოჯახი. 3 ძმა რეჩგიანელები პატრონობდნენ 
სოფელსო. სოგფელს სძულდა ისინი და 
გადაუწყვეტიათ მათი მოსპობა, ამოწყვეტა. 
ძმები კოშკში დამალულან. მაშინ მთელ 
სოფელს ძირი გამოუთხრიათ კოშკისთვის. 
ისინი გადმომხტარან კოშკიდან, 2 დაგუპულა, 
ერთი გადარჩენილა, მაგრამ ისიც მოუკლავთ, 
მისი სახელია იცბილ-მცბილ;  დიმიტრი 
ელხაზის ძე პაკელიანი, 77 წ. 1969 წ. 

იცხილ (იხ. ვიცხილდ) 
იცხილდ – ტყე , გზა (გვალდერი, საძოვარი, ქვ. 

ლუჰა), მთა ბაისკენ მიმავალ გზაზე, მსხალი 
ამჟამად არაა, არის წიფლნარი, ნაძვნარი, 
ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ. 1969 წ. 

იცხილდშ გორგ – ქედი (ქვ. ლუჰა), მდ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, ტყე ბაწასა და 
კლდე ლაწანაშ გორაგის შესართავიდან 
საძოვარ იცხილდამდე. საზღვარია ს. ეცერსა 
და ჟაბე ლჰშისა. მსხალი არსად არაა;  იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ. 1969 წ. 

იცხლდრ – უბანი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
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ჭველიერში, მუკვბანიანების საგვარეულო;  გ. 
ნ. ზურაბიანი, 46 წ. 1976  

იცხილდშ ტობ – ტბა (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, საძ. მთა იცხლდზეა 
დავაკებული, სადაც დგას ტბა;  იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ.  

იცხნშ – საცხოვარი (შტვილი), შტვილშია, ცხოვ-
რობს მრან მუბანიანი;  თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ. 

იცხნში ღელდ – ღელე (შტვილი), მხსალნა-
რიცაა და ტყეც;  თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ. 

იცხნდერ – საძოვარი, ტყე (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერში, ლალანის ქვემოთ;  გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ. 1976 წ.  

იწ – გორაკი (ლენტეხი), დაბა ლენტეხშია, ძველი 
ნაკოშკარია, რელიფურად გორაკია, მდ. 
ლასკადურასა და მდ. ხელედურას შორის 
სამანქანო გზის ქვემოთ, მდინარეების 
ჩოლშურას შესაყართან. სამკუთხედის 
ერთერთი კუთხის ფორმისაა;  ე. გ. 
ლიარტელიანი, 62 წ. 1974 წ. 

იწლედ ჩაბე – გზა ცხუმალდი, მთა ვანისა და 
ლაჭხარისკენ მისასვლელი სამარხილო გზა;  შ. 
მ. ჩანქსელიანი, 46 წ. 1974 წ. 

ობლ – ყანობი (სასაში), ს. სასაშის დასავლ. 
ტყეშია მოქცეული;  მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974 წ. 

გმ – სახელი (წვირმი), ძალიან სწორი ვაკე 
ადგილი გადაჭიმულია აღმოსავლეთიდან 
დასავლეთისკენ, არის დაახლოებით 3 ჰა. 
სახელი სვანური უნდა იყოს, მაგრამ ახლა 
ასეთი სიტყვა არ არსებობს. ადგილი შედის 
სოფ. წვირმის ტერიტორიაში. ჩაიწერა ასლან 
კორძაიამ, 1965 წ. 12 აგვისტოს. 

ოზანი დბ – საძოვარი (სგობულდაში), ს.სგო-
ბულდაშია, ამჟამად საძოვარი ოზან კვანჭია-
ნის ყოფილი ყანა;  მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973 წ. 

ოთანშა კუპატა – სათიბი (ნანარი), ს. ნანარის 
მთიკნ, ლიპარტელიანების გვარისაა;  ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ. 1974 წ. 

ოთანშე – უბანი (დ. ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 
ფურცელიანების საგვარეულო თემი;  ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ. 1974 წ. 

ოთანშერლ – უბანი (ხოფური, ლექვსირი), ს. 
ხოფურის ერთ-ერთი დასახლ. უბანი 
ლიპარტელიანების საგვარეულოსი;  ქ. ს. 
ლიპარტელიანი, 44 წ. 1976 წ. 

ოთარინილ – სათიბები (ღვებრა), ს. ღვებრას 
დასახლების სამხ. მულხურას მარჯვ. 
კალთაზე;  არსენა ზურაბის ძე წიფიანი, 75 წ. 

1971 წ. 
ოთარიშ ბანდრ – სათიბი (ყარი), მთა ჩუბე 

ხარამის სამხ. დასალ. კარკების სამხ.დასავ-
ლეთ. მდ. თეთნაშერას ზემო წელის მარჯვენა 
მხარეზრ, სათიბია, შერეულ ტყეში, მოვაკე 
ადგილია, ს. ჭუბერიდან ჩრდ. დასავლ. 
დასახლ. 5 კმ;  თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიზე, 
18 წ. 1970 წ. 

ოთარშე კაკ – ნიგოზი (სვიფი), დგას დიდი 
ნიგოზი, ოთარ დადეჩქელიანის;  შოთა 
მიხეილის ზე საღლიანი, 42 წ. 1969 წ. 

ოთარშე მურყამ – კოშკი (სვიფი), ოთარ 
დადეშქელიანის კოშკი შუა სოფელში;  შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ. 1969 წ. 

ოთარშე გნზიშ – ყანა (ბარში, ეცერი), სოფლის 
დასავლეთით, ლამარაშ სარაგს 
აღმოსავლეთით;  ბაჯუ პირიბეს ძე გერლიანი, 
27 წ. 1969 წ. 

ოთარშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ფარი), სკოლის 
ქვემოთ, ამჟამად მოსახლეა, ცალანი სახლია 
მიდგმული;  გურმაჩ ალიმურზას ძე რეზესიძე, 
65 წ. 1969 წ. 

ოთარშერ ჯეგიშ ლშელდა – გზა, ს. ჟიბე მარღის 
ჩრდ. ტიტსკენა მიმავალ გზაზე დიდი 
წიფელა, რომლის ძირი გაყოფილია შუაზე და 
ყოფილა გასასვლელი და ვითომც ჯოგის 
დასათვლელიც;  ემარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 
წ. 1970 

ოთი სუკლად (იხ. სუკლად- გვიმბარალ) 
ოთიშარლ – უბანი (გვიმბრალა), რცხმელუ-

რის სს., გუიმბრალის ერთ-ერთი უბანი, 
ყოფილი მუსელიანების საგვარეულო ამჟა-
მად;  ლიპარტელიაანები, გუგავები, ფურცე-
ლიანები, გიგანი;  გ. ა. მუსელიანი, 1976 წ. 

ოთი შუკ – გზა (გვიმბრალა), ს. გვიმბრალაში 
გზა სამარხილო (უოთია მუსელიანის სახელს 
ატარებს);  გ. ა. მუსელიანი, 1976 წ. 

ოთიშა ლეღზოა – სათიბი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
სამხ. აღმ., ლეჟა ლახუსა და სოფ. ჟაბეშს 
შორის, ფერდობია, ირგვლივ შგერიანი და 
არყნარია. მოედინება ტუიბრა. ამჟამად 
ჯაფარიძეებისაა;  ჭიჭიკო ივანეს ზე კახიანი, 
44 წ. 1971 წ. 

ოთიშა მურყამ – კოშკი (ლახირი, ჟაბეში), ს. 
ლახირშია, ზემო მხარეში, იოსელიანების 
საგვარულოსია;  მადონა ადიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ. 1971 წ. 

ოთიშა ნამურყამ – ნაკოშკარი (ლახირი), ს. 
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ლახირის ჩრდ. დასავლ. მხარეში, ძირიღაა 
იოსელიანების საგვარეულოსი;  მადონა 
ადიგოს ას. იოსელიანი, 29 წ. 1971 წ. 

ოკრია ელხვშ – (იხ. ვოკრია ელხვშ) 
ოკრია ერხშ – საძოვარი, ს. ჭველიერის მდ. 

ლაშხურას მარცხ., მ. ე. ლიპარტელიანი,  
80 წ. 1974 წ. 

ოლრ – საძოვრები (ზესხო, ლახუშდი), მყინვა-
რი, მურშკელი 

ოლ ძირლ – მყინვარის ძირი (მლხ.), თუეთ-
ნულდის სამხ. ლექვა ლახვის დასასრულს;  
გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ. 1971 წ. 

ოლი მოლ – საძოვარი (წიფლკაკია), ს. 
წიფლკაკიაში ამჟამად საძოვარია;  მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ. 1976 წ. 

ოლუ კოჯრ – კლდეები (ხაჩეში), ხელედურას 
მარცხ. კალთის ყინულოვანი კლდეები;  რ. დ. 
ჩანქსელიანი, 27 წ. 1974 წ. 

ომანშა – უბანი (სეტი);  თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ. 1972 წ. 

ომანშა ლიც – ღელე (ლარილარი), ჩბე 
ლარილარშია, მოედინება ჟიბე მარღის სამხ-
დასავლ. ქვედა კალთიდან, მიემართება ჩუაბე 
ლარილარში. მდ. ჭუბერის მარცხ. შენაკადი. 
დემეტრე ჩხეტიანის ამჟამად ომან 
ჩხეტიანის წყალი, სოფლის საცილობელი 
წყალია;  ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ. 
1970 წ. 

ომანშ ჭედ – საძოვარი (ლარილარი), ს. ჩბე 
ლარილარის აღმ. მხარე, მოედინება ომანშ 
ლიც – ჟიბე მარღისა და ლარილარის შუა 
მდებარე ფოთლოვანი კედელი;  ალმაცგირ 
ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ. 1970 წ. 

ონ ტიბ – ხევი (ჟიბიანი), ს. უშგულის აღმ., 
ლალშრლსა და საძოვარ კუღულშს შორის, 
მოედიენბა ღელე, ენგურის პატარა შენაკადი;  
მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 27 წ. 1971 წ. 

ონინშა – უბანი (სასაში, შკედი), ონიანების საგვ. 
ერთ-ერთი შტო;  მ. ვ. ონიანი, 41 წ. 1974 წ. 

ონინშა ნიც – წყარო (შკედი), ს. შგედში, 
ნაკარში;  ქ. მ. გაბიანი, 49 წ. 1976 წ. 

ონწორ – საძოვარი, დასახლება ლაჯრას ქვე-
მოთ, მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეზე, რიყისკენ, 
მდ. ენგურიდან, 100-150 მ. დაშორებით 
მარჯვნივ. ვაკე ადგილია, გატყიურებული, 
ჭაობიანი ადგილია;  სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 
73 წ. 1970 წ. 

ოჟანა ლრე – სათიბი (სასაში);  მ. ვ. ონიანი, 41 

წ. 1974 წ. 
ორლ – სათიბი (ლაშთხვერი), ფუშყვერის მარჯვ. 

მხარეზე მრავალწლიანი ბალახების ნათესია 
ამჟამად. ადრე ყანები ყო, ვაკე ადგილია, 
მზიანი;  ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 
1972 წ. 

ორბაშ – საძოვარი (მუწვდი), მთა მუწვდის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთით;  გ.დ. ხაბულიანი, 
36 წ. 1978 წ. 

ორბთიშ ბჩ – ლოდი (ფარი), საძოვარ მაგდერის 
თავზე , წიწვნარ ტყეში, დგას დიდი ქვა, მდ. 
ლექერი ჭალას მარჯვ. კალთა;  იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიზე, 24 წ. 1969 წ. 

ორბთიშ ნენჩა – წიწვნარი (ფარი), მდ. ლექუერიშ 
ჭალას მარჯვ. კალთის ზემო მხარე, ქვა 
ორბეთის მიდამოები, წიწვიანი ტყის მასივი;  
იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ. 1969 წ. 

ორმელეთ – ხეობა (ლუხი), მდინარე ჭუბრულას 
მარჯვ. შენაკადი. უშველებელი ხეობა იყო, 
ადიოდა სამანქანო გზაც. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ. 1970 წ. 

ორმელეთიშ სამანქანო შუკუ – გზა (ლუხი), ს. 
ლუხიდან გაყვანილი იყო სამანქანო გზა;  
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970 წ. 

ორმო – ყანა (რცხმელური);  ე. ა. ტვილდიანი, 
1976 წ. 

ორო – უბანი (ლავიაშ წალა), ყანა (დიზი, 
ლებურცხილა), საძ. (ქვ. ვედი), ტყე 
(ლახამულა), ტერასული ტიპისაა, ხევია, მისი 
დასავლ- სამხ. ჯერ წიფლნარი, შემდეგ 
წიწვნარი ტყით. მზე ადრე ჩადის მთის გამო;  
ვარლამ გრიშას ძე კვანჭიანი, 40 წ. 1970 წ. 

ოროშ შუკ – გზა (ქვ. ვედი), საცხ. 
ნასფელზენიდან მიმავალი სამანქანო გზა;  
მაგრაფინა გიორგის ას. ჭკადუა, 44 წ. 1970 წ.  

ოროიშ ნენჩა – წიწვნარი (ტობარი), წიწვიანი 
ტყე, ცციცაბო კალთებიანი კლდეებიც. მდ. 
უორმელეთის მარჯვეა მხარეზე;  ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970 წ. 

ოროიშ შტონა – ნაგვირაბალი (ქვ. ვედი), ტყე 
უოროვსა და საზანს შუა, ქედზეა 9 ადგილას 
ნაგვირაბალი, გეოლოგების ნამუშევარია;  
ვარლან მახაეთის ძე ჭკადუა, 76 წ. 1970 წ. 

ოროიშ ჭყიბრ – ქვ. ვედი, სგიმიშ ღარშია, 
უოროვის ტყის მიდამოებში, ტერასები აქვს 
ფერდობს, სადაც ჭანჭრობიანი ადგილები 
იცის;  ლენი გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ. 1970 
წ. 
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ორო ლახ – სათიბი (ლუხი), მდ. ჭუბრულას 
და მდ. უორმელეთის მარჯვეა მხარეზე, და-
ვაკებული ადგილი, დგას სახლი, გამყენებუ-
ლია სახნავ-სათიბად. მარჯვენა მხრიდან ტყი-
ანი ფერდი და ზემოთ გორაა. ჩრდილიანი ად-
გილია;  ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970 წ. 

ორო მრღ – უბანი (ზ. მარღი), ს. ჟიბე მარღის 
ქვედა ნაწილი, ვაკე ადგილია, საცხოვრებელი, 
ხილნარი, სათიბ-საძოვრებით. ჩრდ. აღმ. 
წიწვნარი ტყე, უფრო საჩრდილოა;  ემარ 
მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ. 1970 წ. 

ორო მკრშ იხ. მაქეოცმშ ახრა  
ორომკრშ ჟბე სიკ – ზაგრ (იხ. მაქოცმიშ 

სუკი) 
ორომკრშ სიკრ (იხ. მაქეოცმშ სუკეფი) 
ორომკრშ ღრ (იხ. მაქეოცმშ ღრ) 
ორო ტიბ – ხეობა, მდ. თეთნაშერას ხეობა, 

შეეული ტყიანი ხეობა, აქვს ჩამონაშალი 
ფერდები, ჩრდილი მხარეა, საქონელი ადის 
საძოვრად;  თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიზე, 18 
წ. 1970 წ. 

ორსიშ ნაგარდშ – საძოვარი (ქვ. ვედი), საძოვარ 
მთა ჩუბე ბურღვერის დასავლ. მხარეში. 
ორსის თანამშრომლების საკარტოფილე 
ყოფილა ომიანობის დროს, ამჟამად საძოვარია, 
ემარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ. 1970 წ. 

ორღბლ – გზა (შკედი);  ჟ. ს. ონიანი, 34 წ. 1976 წ. 
ოსათარშ ქან – ხრამი (ტობარი), მდ. ჭუბრულას 

მარჯვენა მხარეზე მთაა ტყიანი, მის თავზე ვაკე 
ადგილია, წიწვნარი, ქვემოთ ჩამოგლეჯილი 
ხრამი, აქა-იქ მოზარდი ლეგგია;  ისლამ 
ბათერის ძე ჭკაუდა, 65 წ. 1970 წ. 

ოსათარშ ქანშ გორაგ – პლატოს თავი 
(ტობარი), საზღვარი ჭუბერის და ხაიშისა, 
კლდეებიანი, მეჩხერი ტყით;  ისლამ ბათერის 
ძე ჭკადუა, 65 წ. 1970 წ. 

ოსმანიშ ნშიხ – ღელე (იდლიანი), მდ. რომშ 
ტიბის მარცხენა მხარეზზე, მის ზემოთ ტყეა 
(წიწვნარი);  არიმ ემარის ძე ჭკაუდა, 87 წ. 1970 
წ. 

ოტაშა – ნაკოშკარი (იფხი), იფხშია, ნანსყანების 
საგვარეულო კშკი, ნახევრადდანგრეული;  ე. 

ი. ნანსყანი, 61 წ. 1973 წ.  
ოტირ – საცხოვრისი (ქედანი), ს. ქედანშია 

მცხოვრები უოტი გადრანის ოჯახის ზოგადი 
სახელწოდება. ვასიკ მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 
1970 წ. 

ოტიშ ნაკრა – ნაკარვებია, საზაფხულო საძ. 
ვალე ადგილია, წიწვნარია მეტად, საძოვრად 
ჰქონდა გამოყენებული, იქიდან ზედა 
საძოვრები უოტი ცალანის სახელობის;  ტამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970 წ. 

ოფრილრ – სათიბი (იელი), ენგურის მარჯვ. კა-
ლთაზე ს. იელიში, ჩუბე უბანშია, ფერდობი ად-
გილია. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972 წ. 

ოფლარ – სათიბი (ნაცული), ს. ნაცულში 
ფერდობებია 

ოქრ ლიც – წყარო (არცხელი), ს. არცხელის 
ჩრდ-აღმ. გორაკი ლასუნყუირზე. შეიძლება 
ოქროს სამჭედლო წარმოება იყო;  ნდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ. 1971 წ. 

ოქლშ – წყარო (მურყმელი), ს. მურყმელშია, 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე, სოფლის 
სახმარია;  ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 
წ. 1971 წ. 

ოქონ – ეკლესია (ჩიხარეში), დგას დაბისში, 
დაცულია ჩიხარეშის ერთ-ერთ საცხოვრის 
უბანში. 

ოქრეშ ტახდ (იხ. ფხოტ რერ) 
ოქრეშ ჩრხილდ (იხ. ფხოტრერ) 
ოღლანი – საძოვარი (ლაბსყალდი), სათიბ 

მანჭარასა და საძოვარ კალუარს შუა;  ბასილ 
თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ. 1969 წ. 

ოშთხ-ნასგურ – გზათაშესაყარი (ლეხთაგი), 
ლეხთაგ-ლანჩვალიდან მთისაკენ მიმავალ 
გზაზეა 4 გზის შესაყარი;  ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ. 1972 წ 

ოხთრ – საკარმიდამო (ყარი), ს. ყარშია, ჩუბე 
ყარში, სამანქანო გზის მარცხნივ. სახნავ-
სათიბებით, ბაღით;  ანდრია ბიმურზას ძე 
აფრასიძე, 61 წ. 1970 წ. 

ოხრინი – ყანები (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ-აღმ. 
მხარეში ტვიბერის უბანში;  შალვა ზარდიონის 
ძე ფანგანი, 60 წ. 1971 წ. 
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ფ{ } კრ – ყანა ს. არცხელის სამხ.-დასავლ. 
დასახლებისა, დამრეცი რელიეფით. ფკ 
„დამრეცი“. ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 
33 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ფადლნი – ყანა (წვირმი). ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ.-ის 
ყანებშია, საძოვარ მეზრლდის ქვემოთ (ფდი 
„ახლო“ ?). რობიზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მეტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ფათქშ – საძოვარი (ჟაბეში) მდ. ტიბერლას 
მარჯვ. კალთაზე, ოღრო-ჩოღროიანია, შიგა და 
შიგ ბუჩქნარია (თეკრასი და არყნარისა), 
ტურბაზის ზემოთ. ფათქ „ორმო“. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფაკვ (იხ. ჭოლში ფაკვ) 
ფაკვირ (იხ. ფაკვრ – ლახირი) 
ფაკლნდრ – ტყე (მურშკელი) ს. მურშკელის 

ჩრდ., შერეული ტყის კალთა – ფოთლოვანი, 
საძოვარი მთა. ლახულდსა და ლჯლჲ შუკს 
შორის. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფაკნიარ (იხ. ფაკნირ) 
ფაკნირ – საძოვრები (ფარი) ჯგრგ ზაგრიშის 

აღმ., საძოვარ კტიშ ქურას ჩრდ.-აღმ. 
ტყენარევია, მოსათიბი ადგილებიც არის. 
„ფაკნის“ მაგვარი მდებარეობის გამოო (?). 
ჩიჩო მუზას ძე წულუკიანი, 63 წ., პენს., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფაკლდ – ტყე, კლდე (მურყმელი) ს. მურყმელის 
სამხ.-დასავლ., მდ. ენგურის მარცხნივ. კლდე 
და ტყე საბალახო. ფკ „ხრიოკი“ (?). ნუცა 
ანტონის ას. ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ფაკრილ – ყანა (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
დასავლ., მდ. ჰადიშრას მარჯვ. კალთის 
ნაპირზე. ფაკ „აღმართი“. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში , იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფაკრ – ყანები (ლალხორი) ს. ლალხორის ჩრდ.-
აღმ. ნაწილი, ხალდეშურას მარჯვ. კალთაზე. 
დასახლების ზემოთ, დამრეცი რელიეფი. ნინა 
გიორგის ას. გამყრეალძიე, 49 წ., მოსამსახურე, 

ს. ლალხორი, კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ფაკრ – ყანები (ლახირი) ს. ლახირის 
დასახლების ქვემოთ, ფერდობი. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფაკრ (5) – ყანა (ხე, ლახირი, ლალხორი, 
არცხელი), ბილიკი (მურყმელი), ს. ეს ჩრდ.-
აღმ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ფერდობია. 
ფაკ „ძლიერ დაქანებული“. ნასო დიმიტრის 
ძე გულბანი, 55 წ., მოსამსახ. (კოლმ. თავ-რე), 
ს. ე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფალა – ნაკრძალი (ჩ. ლჰა), ს. ჩ. ლჰაშია, 
სამანქანო გზის ზემოთ. შემოკავებულია. არის 
ნაკრძალი ნიგვზის ხისა (კაკ ალჯხ 
მეტყეოლდ). არის წიწვნარი, მუხნარი. აღწევს 
ლსილშ გორგ-ამდე. სილევან იშმაგის ძე 
დადეშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფალა – ყანა (ქურაში) ს. ქურაშის სამხ.-დასავლ., 
სათიბ ფხრკს აკრავს ქვემოდან. ილარიონ 
კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს.,  
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ფალა (3) – სათიბ-საძოვარი (ლეზგარა), ყანა 
(ქურაში), ნაკრძალი (ქვ. ლუჰა) ს. ლეზგარას 
ჩრდ., საძოვარ გაბრნის ქვემოთ, ნაეკლე-
სიარია ჯგრგ შდუშიშ / /  შდურშიშ. მკა 
ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ფალანგრ – გზა (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-დასავლ. 
ტყე მოლ-ის მიმართულებით, სათიბებისკენ. 
კლდოვანი ადგილია, სდააც ასახტომები-
ვითაა, საფეხურებივით ჰქონდა უწინ.  ფალნგ 
„კლდეში გაკეთებული სამაგრი ხარაჩოე-
ბივით“. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ფალდნი – საძოვრები (დურაში) ს. დურაშში, 
დაფერდებულია. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ფალედ – სოფელი (ფარ. ს.ს.), ფარის სას. საბ.-ში 
შემავალი 2-კომლიანი დასახლებული უბანი. 
სოფელი მდებარეობს ნენწლ გორგსა და 
ღეშდერს შორის, დაფერდებულია მთლიანად, 
არის ჯგრფალდიშ (ნაეკლესიარი). მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პეანს., ს. ღეშდერი, 
ფარის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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ფალვერდ – ფერდობი (ზარდლაში) ზარდლაშის 
ზემოთ. 

ფალინი – ყანა (მესტია – ი. მელიქიშვილი) 
ფალშ სარგ – წყარო (ქურაში), ს. ქურაშშია, სამხ.-

აღმ. მოედინება წყაროს წყალი. ყანა ფალას-
თან. შდრ. ფალ-ედ. ილარიონ კოსდას ძე 
ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ფალერდი შუკრ – ბილიკი (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის დასახლების ზემო ფერდობის 
ბილიკები. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., 
პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფალნგრ – გზა (კვანჭიანარი) ს. კვანჭიანარის 
სამხ.-აღმ., ენგურისკენ, ცუდი გზაა – სამარ-
ხილო, უდებენ ფალანგრ-ს. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 
წ., ლატალი, 1973. 

ფანაგა – სოფელი (ჩოლ. ს.ს.). ჩოლურის ს.ს. იყოფა 
ლეჟ ფანაგად და ლექ ფანაგად. ცხოვრობენ 
ბაბლუანები, ჯამბურიძეები, გასვიანები, 
შავრეშიანები, მუყვბანიანები, პირველები, 
ზურაბიანები, ხაბულიანები, მარგველიანები. 
სპირიდონ სიმონის ძე ჯამსბურიძე, 90 წ., 
პენსიონერი, დავით მომის ძე გასვიანი, 70 წ., 
პენსიონერი, 1978. 

ფანაგ ჭალაჲ – რიყე (ფანაგა) ს. ფანაგას ლშხურის 
მარცხ. ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ . გასვიანი, 
70 წ., 1978. 

ფანა – საძოვარი მთა (ჭუბერი). საზაფხულო 
საძოვარი მთა, მდ. ლახამის მარჯვენა 
მხარეზე. ტყის ზონაშია შეჭრილი. დგას 
კარვები. ჰყავთ ადრე გაზაფხულზე (პირველი 
საძოვარი) ვიბლიანებს, საღლიანებს. ისლამ 
ჭკადუას  ცნობით, ფანავის ქედს ჯედი სსკ-
ს ვეძახითო. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 
წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ფანგანშ – საძოვარი (ბაგვდანარი), ს. ბაგვდანა-
რშია, გოშნისა და სეასტანიშ დაბს შორის. 
ივანე  ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, 
ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. სექტემბერი. 

ფარ – საძოვარი, ს. ჟახუნდერისაა, მდ. ლაშხურას 
მარცხ. კერძო ოჯახების საზაფხულო საძოვა-
რი. შიშველი, ვაკე ადგილია, მთის ზონაში. 

ფარ – უბანი, ს. სასაშის დასავლ. კუთხე ლბრას 
დასავლ. ფარ-ლბრა ლალზიგა. ფარ „დაფე-
რდებული“ (ლშხ.). მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ფარ – ყანა (თეკალი) ს. თეკალში. ი. გ. გარდაფხაძე, 
62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ფარ (5) – ყანა (ლეკოსანდი, თეკალი), უბანი (სა-
საში), საძოვარი (ჟახუნდერი), სოფელი (ფარ. 
ს.ს. – ვ. ნარსავიძე) ს. ლეკოსანდში, სოფლის 
აღმ., დაქანებული ადგილია. ფარ „შიშველი, 
ფერდობი“.  

ფარ (იხ. ფრ – ვ. ნარსავიძე) 
ფარალ – სახნავი (მელე) ს. მალეში, ფერდობი, 

მზიანი.  
ფარალ (2) – ყანა (ლემზაგორი, ნაცული) ს. 

ლემზაგორში.  
ფარდულ (იხ. კოლმერუნეობჲ  ფარდულ) 
ფარდულ-შუკრ – გზა (ბაიარი), ს. ბაიარშია, 

ფარდული იდგა კოლმეურნეობისა. ამჟამად 
არაა. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ფარდულჲ ისკ – საბალახო (ლაღარვაში) ს. 
ლაღარვაშში, ფარდულის ნადგომი ადგილი, 
სადაც იდგა ვაშლი. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ფართო ღალ (იხ. გვანდრა) 
ფარილ (იხ. ფარ – თეკალი) 
ფარილი – ყანა (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, ტი-

ბრას სამხ.-დასავლ. მხარეში, დამრეცი, შიშვე-
ლი. ითესება ქერი. ჭიჭიკო ბითეს ძე ზურე-
ბიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ფარლი შუკ – გზა.  
ფარსადნ მოლ (იხ.ფარსადნ მოლრ) – ტყე 

(ლაჰილი) ს. ლაჰილის სამხ. ტყეშია. ვინმე 
ფარსადანისა. ზურაბ ს-ძე პაკელიანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფარსადნ მოლრ – ტყე (მაცხვარიში) ლაჰლა 
ჭალაჲს მარჯვ. მხარეზე. ვინმე ფარსადანის 
ნაახოვარი. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფარსგინი –  საძოვრები (იფხი) ს. იფხის ზემოთ, 
ვაკე ადგილია. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ. ლატალი, 
1973. 

ფარლ – სათიბები (შკედი) ს. შკედის მთაში 
ფერდობზე. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

ფარლ (2) – სათიბი (ნაცული) ნაცულის მთაში, 
ალპ., მზიანი. 

ფარლ – სათიბები (ცანა), იყოფა ორად:  ჟიბე ფარლ 
და ჩუბე ფარლ. არყნარიცაა შიგადა შიგ.  

ფარლ – სათიბები ს. ჩიხარეშის უკან, ახალშენში. 
ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

ფარლ (2) – ყანები (მელე, ჩიხარეში) ს. მელეში. 
მოფერდო ადგილია. მზიანი მხარე. ფარ „ფერ-
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დობი, მზიანი ადგილი“.  
ფარლ – მთა (რცხმელური), ლაშხირის მარჯვ. 

საძოვარი მთა. გ. ა. ლიპარტელიანი, 1976. 
ფარნდა – ყანები (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 

დასავლ. ფერდობია, ტყიანი არაა. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973.   

ფასის მთა – მწვერვალი (ლნტხ.) ზესხოს ქედის 
ჩრდ.-აღმ., სიმაღლე – 3786 მ. ზ. დ. სქემის 
მიხედვით – ცხენისწყალი მოედინება ფასის 
მთიდან (?! ) და ცანისწყალს უერთდება მარცხ. 
მხრიდან ზესხოს ქედის დასასრულში.  

ფაულდაშრ – ყანები (სვიფი), დასახ. უბან სიფს 
აკრავს სამხ.-აღმ. ტიბრას აღმ.-ით მდ. 
ტიბრასთან  სანაპიროზე ჭადრები (ჭანდრ) 
და ბელყჩრ დგას. იასონ გიორგის ძე 
ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფაულდშ (2) – სათიბი (ჭელირი), ყანა (სვიფი), ს. 
ჭელირშია, მდ. დაშრის მარცხ. მხარეზე, 
მქლერიშ გორგ-ის ჩრდ.-ით, აღმ.-იდან ტყე 
აკრავს (ბგრა, შდხნდ...). აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 15.X.1969 წ. 

ფაულდშ (იხ. ფაულდაშრ – სვიფი) 
ფაფალ – ზენის ქვედა სახედი ნაწილი. მდ. 

ჴჲშდრას ზემოთ, ზენის ქვედა კიდე, 
საჯდომია გაკეთებული და საღამოობით 
თავსაყრელიც. ნესტორ სემას ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე 
გელოვანები  ვიყავითო), 31. VII. 1970 წ.  

ფაფალ – პლატო (ჰამაში), ჰამაშის დასაწყისი 
პლატო, კაჩნის საძოვრის ბოლო. დუშა 
შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფაფალ – საძოვარი მდ. ჭუბრულას მარჯვნივ, 
სამანქანო გზის ქვემოთ, სოფ. დევრას ქვემოთ 
მდინარე ჭუბრულასკენ. გორაკია შიშველი. 
გერასიმე ნიკოლოზის ძე გადრანი, 50 წ., 
დაცურების კადრი მუშა, ს. დევრა, ჭუბერის 
ს.ს., 11.9.1970 წ.  

ფაფალ (4) – ბუჩქნარი (ზ. ჭველიერი), შესასვ. 
(ხაიში), საძოვარი (დევრა), პლატო (ჰამაში) 
ლეჟ ჭველიერში, ამაღლებული. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 1976. 

ფაფლრ – სახნავ–საძოვარი (თავრარი) ს. 
თავრრის სამხ.-დასავლ. სამხ. აკრავს მუხნარი 
ტყე (ფაფალს ჩუბა). უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ნაკის 

ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ფაფლშ სგიმ – მჟავე წყალი (ტიტა) ს. ტიტას ჩრდ.-

აღმ. მიმართულებით, მდ. ჭუბრულას 
გაყოლებით 1 კმ-ზე. ქედია და მოედინება 
მჟავე წყალი ≈ 50 მ-ზე რიყედან. ქედი  
მიემართება ჩხტლშ ჰკედ-ამდე. ნოდარ 
თებექის ძე ცინდელიანი, 21 წ., მექანიკოსი, ს. 
ტიტა, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 9.IX.1970 წ.  

ფაფლ ც{ უ} ხა – სათიბ-საძოვარი (ჟაბეში), მდ. 
ტიბერლას მარცხ. კლათაზეა, ალპური 
სათიბ-საოძვარია, აქვს ფაფალ, სერივითაა. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., მოსამსახურე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფაფლდ – გორაკი (ლალხორალი). რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ფაფრლა – ღელე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
ჩვბინი ტიბრას მარცხ. შენაკადი, სიფს 
ქვემოთ უერთდება. ფაფალ ხარ ეჩქა – ეჯღა. 
სუმლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფაფლდ – ტყე (ლაჰილი) ს. ლჰილის სამხ.-აღმ. 
ფაფალშალ ხარ. ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფაქ – ყანა (ტვიბი) ს. ტვიბში. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 
წ., 1978. 

ფაყი ზაგარ – ტყე (მამი), საკულტო ადგილი 
მამის ჩრდ.-აღმ.-ით. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 
1978. 

ფაშგ – საძოვარი (მულახი) მულახის საზაფხულო 
მთაში, ლეჟ ლახვ-ში, ჰადიშის ტვიბსა და 
მრხი ტვიბ-ს შორის (იხ. ფაშგ ყუბირ).       

ფაშგ ყუმბირ – საძოვარი (მულახი) ს. მულახის სამხ 
.-აღმ. ლეჟ ლახშია. ამაღლებულია, უნაგირა 
ქედზეა. ჰადიშის ტიბსა და მრხი ტიბს 
შორისაა. ფაშგ. ფაშკ/ გ „გაცივებული, 
მიუკარებელი1 (მლხ.) შდრ. ლფშკნე. გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფაჩანდირ – გზაჯვარედინი (მელურა), ს. 
მელურაშია, ყოფილი სოფლის თავსაყრელი 
ადგილი. ფაჩანდირ „სასაუბრო, დასასვენე-
ბელი, საგრილობელი“ (დაახლ. მნიშვ.) (სი 
ლჲდი ფანჩატურლისა ჯაყახი მი „შენ 
მთლად მოცლილ-მოსვენებული, ფუფუნებაში 
გყავარო მე“). ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., 1974. 
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ფაჩ მოლ – ტყე (ლაჰილი), ს. ლაჰილის სამხ. 
ტყეშია, ვინმე ფაჩასი. ზურაბ ს-ძე პაკელანი, 48 
წ., ლატალი, 1973. 

ფაცხ – საძოვარი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის ზევით, 
დაფერდებულია, შუა ადგილას წყალი დგება 
გაზაფხულობით. ჟორა დ–ძე აბდელანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფაცხშრ (იხ. ფაცხშ – ისკარი) 
ფაცხ ზაგრ – ზეგანი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 

ზემოთ, ზემოთ ტყეა, ქვემოთ მეწყერის მიერ 
გამოტანილი ფლატე-ხრამი. ჟორა დ-ძე 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ფაცხშ – სახნავი (ისკარი) მდ. კედრლას აღმ., 
სკოლის ჩრდ., ადრე სათიბები ყოფილა, 
ამჟამად კიდეზეა მარტო სათიბი. ლა-ფ{ ა} ცხ-
ი(რ) (ლაფცხი ლი ი ლათიი). ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ფაცხ ლატბი – სეზონური ტბა (ლელბაგი). ს. 
ლელბაგის ჩრდ. საძოვარ ფაცხ-შია სეზონური 
ტბა. ჟორა დ-ძე აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

ფაჴი (იხ. ფაჴ დაბრ – საყდარი) 
ფაჴ დაბრ – ყანები (საყდარი) ს. საყდარში, საკ. 

სახელია? ვაკე ადგილია. მ. ა. ბენდელიანი, 68 
წ., 1978. 

ფარე ლაშხუნ – საძოვარი (იენაში) ს. იენაშის 
აღმ., გზის ქვემოთ, ჯოხებს ვინახავდით. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ფაშირ  – საძოვარი (მაცხვარიში, ლაჰილი) ს. 
ლაჰილის დასავლ., დასახლების დასავლ. 
წვრილი წიფლნარი. ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფაშირ ღრ – ტყე (ლაჰილი), ს. ლაჰილის სამხ.-
დასავლ, საძოვარ ფაშირ-ის მიდამოებში 
ღარივითაა. ზურაბ ს-ძე პაკელიანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფნჯგნი – სათიბი (ლანტელი), სათიბ ჩმათშია, 
ჴომე ლარეს აკრავს ჩრდ.-აღმ. (ბოჯგ გარ ხაგ). 
კოწია ბექერზას ძე პაკელიანი, 75 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის ი რ-ნი, 1969 წ. X. 

ფრა – საძოვარი, ს. მურშკელისა და ს. 
ზარდლშის საზღვარი გორაკი. თოვლი არ 
ჩერდება იმ ფერდობზე. ბუჩქნარებია, 
ღოლიაქრ და ხამრ სულ იქ არიან ზამთარ-
ზაფხულ. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მ ულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ფრა (2) – ყანა (იფ. ს.ს.), საძოვარი (მურშკელი) ს. 
იფარის ჩრდ.-დასავლ., ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. გუნ ლუერ მმ ლი, გოლირ ლიხ, 
დდხლ ერ ლი. ლუკა ბესის ძე გულბანი, 88 
წ., პენს., ს. ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ფრე ლირ – საძოვრები (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის 
ჩრდ.-აღმ., ყანა-საძოვრები, ფერდობი, აქა-იქ 
ბუჩქნარები, ფოთლოვანი ტყე. სოფრომა საბას 
ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში,  
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფრელ – ყანები (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის აღმ., 
მულხურას მარჯვ. კალთაზე, დბირში, 
ზემოთ. მის ზემოთ ფრელირის ტყეა. 
ალექსანდრე გელას ძე დევდარიანი, 80 წ., 
პენს., ს. ჭოლაში, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ფრვალ – მთა (იხ. ფარვლ). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939 წ.  

ფრ შუკ – გზა (ზარდლაში). სამანქანო გზა სოფ. 
ზარდლაშიდან მრშკელამდე. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ.პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფქიშ – სათიბები (მელე) ს. მელეს აღმ. წყლის 
მარცხ. ჩაღრმავებული, ჩაჴ ხარ. ფქ შდრ. 
ფოქ < ფაქ ფოქა (მეგრ.).          

ფგლ მურყვამ – ნაკოშკარი (ხეშკილი), ს. 
ხეშკილშია, ფგილრის საძოვრებში. 
ნაკოშკარიღაა. თუ ვისი, არ იციან. მ. დ. 
ფილფანი, 87 წ., ლენჯერი, 1973. 

ფგლრ – საძოვარი (ხეშკილი), ჰეშკილშია, 
მლესგ ლი. არის ნაკოშკარი – ფგლ 
მურყამ. ვახტანგ გრამიტრონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972 წ.  

ფკლლდ ლრა – სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
შიშველი რელიეფით, პატარა. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფკუნდ – ყანა (ჰადიში), ავალიანების ყანაა, დგას 
ფკუნდი მურყვამ. 

ფკუნდი მურყამ  – კოშკი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 
ყანა ფკუნდშია. ეკუთვნის ავალიანებს. მანი 
ლევანის ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფკჟბ – ტყე (მურყმელი) ს. მურყმელის სამხ.-
დასავლ., ფოთლოვანი ტყით, ჭარბობს არყნა-
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რი. დამრეცი სერი (არაა ფკ და ფკჩბ). 
ნუცა ანტონის ასული ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ფკრლდ – ყანა (მურყმელი) მდ. ენგურის მარ-
ჯვ. მხარეზე, სოფელ მურყმელის დასავლე-
თით. მაქსიმე დავითის  ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., 
მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფკ თხუმ – საკულტო (ჰადიში) ს. ჰადიშის 
სახმ.-დასავლ., სოფლის ყანების დასაწყისში. 
აღმართზე ამოსული ილოცება – ჰდში 
უსგა საყდრ სი ლმეშდ. მანი ლევანის 
ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის 
ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფკრ – ბილიკი (მურყმელი), ს. მურყმელშია, 
მდ. ენგურის მარჯვ. ფლატე, სადაც გადის 
ბილიკი. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფკლდ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის 
აღმოსავლ., სერივითაა, სამანქანო გზის 
ზემოთ. მაქსიმე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 
წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ფლინშა – საცხოვრებელი (მესტია) ნსგ უბნში, 
ფალიანების საგვარეულო თემი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ფნქიშ – სათიბი (ფარი) ს. ფარის დასავლ., მდ. 
ლალქერიშ ლიცის მარცხ. კალთზაე. ჩრდ. 
ტყე – მუხნარი. ფხვიერი მიწაა. იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე 24 წ., მოსამს., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფრ – სათიბი  (კაერი) ს. კაერისა და ს. ლემსიის 
მთაში. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ფრ – სოფელი, მდებარეობს ენგურის მარჯვენა 
ნაპირზე, აღმოსავლეთით ესაზღვრება სოფ. 
ეცერი, ჩრდილოეთით ქვიბის მთები, 
დასავლეთით სოფ. ნაკრა და სოფ. ლახამულა, 
სამხრეთით კი სვანეთის ქედი. სოფელში 11 
უბანია. სოფლის სახელწოდება მიღებული 
უნდა იყოს სიტყვა „ფარიდან“. გიორგი 
სოლომონის ძე ნარსავიძე, 86 წ., 1965. 

ფრ – სოფელი, ფარის ს.ს.-ს ცენტრი, მის ჩრდ. – 
კცხ, სამხ. ლამხერი, აღმ. ზაგრ, დასავლ. 
ფრიშ ჭალ. 8-წლიანი საშ. სკოლა და სხვა 
დაწესებულებები. დგას ეკლესია ფრიშ 
მაცხრ, მის აღმ. სასაფლაოცაა, 3 კოშკის 
ნანგრევიცაა. საკმაოდაა იფანი. ცხოვრობს 29 
კომლი. ფრ (< ი-ფრ-იდან ?). „იფანი“ ფარის 
მეტყველებაში „ლჯრაა“, ფარში – იფანი 

„ლჯრა“, ხოლო ეც.ნ, ცხ., ბეჩ. და ბზ.-ში „იფ“. 
გურმაჩ ალიმურზას ძე რეზესიძე, 65 წ., 
მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ფრ (3) – ყანა (სოლი), სათიბი (კაერი-ლემსია), 
სოფელი (ფარ. ს.ს.), ს. სოლშია, სამანქანო გზის 
ქვემოთ. რომანოზ ა-ძე ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახურე, მესტია, 1972. IX. 

ფრი ლესგ – სათიბ-საძოვარი (სოლი, ლემსია) ს. 
სოლის ჩრდ.-აღმ., მთა შიხულდშშია. 
არყნარია, მის ჩრდ.-აღმ. ლემსიისა და სოლის 
სათიბია – ლლჩა. რ. ა. ხაფთანი,52 წ., 
მოსამსახურე, მესტისი რ-ნი, 1972, IX. 

ფრილდ  – ტყე (თავრარი) ს. თავრარის ჩრდ.-აღმ.,  
ტყე ცხიმლდშია ცხეკის ჩრდ. – წიფლნარ-
წიწვნარიც (ფოთლის ფერის მიხედვით). 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. 
ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფრილდ (2) – ყანა (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია. 
შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ფრილდრ – საძოვარი (კაცხი) კირის სატეხ 
ტიბარრის ჩრდ., ხრიოკი ადგილია. ჯეირან 
ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწავლე, ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფრიშ ლასფლარ – სასაფლაო (ფარი) სოფლის 
ცენტრში, ეკლესია ფრიშ მაცხრ-ის 
გარშემო. გურმაჩ ალიმურზას ძე რეზესიძე, 65 
წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ფრიშ ჭალ – შენაკადი (ფარი), მდ. ენგურის 
მარჯვენა შენაკადი, მოედინება მჰერიდან 
(მთა ბაჴიდან?). უფრო – მთა ლდევალის 
ქვედა კალთებიდან. ს. ლჰასთან უერთდება 
მდ. ენგურს. ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, ს. ფარი, მესტიის რ-ნი (კარგად 
იცოდა), 1969 წ. X. 

ფრო – მსხალი (თავრარი). ს. თავრარის აღმ. 
სკიზნირ-ის სათიბებში დგას მსხალი, კარგი 
ნაყოფისააო (ხოჩა როქ ფრო – მსხალს ჰქვია). 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. 
ბრიგადირი, ს. თავრარი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფრცმნი – სათიბი (ჯუხვლანი), ჯუხლნსა და 
ლშხრშს შორის მდებარე სათიბ ქელიშ-შია, 
სათიბ მატნის აღმ. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 54 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 
1969 წშ. ნოემბერი. 
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ფრ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის დასავლ. 
ქერის ყანაა. ფრ „რუხი ფერი“. მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფტულდ – გზა (ლემსია), ლემსიიდან ქმე ლახვში 
მიმავალ გზაზე ფერდობია და პატარ-პატარა 
საძოვრები, პატარა ვაკეცაა, ნახნავი ამჟამად არ 
ჩანს. შადურ ალიდარის ძე შუკვანი,  წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ფტშირ – ფერმის ნაგებობები (წვირმი) ს. 
წვირმის დასავლ. ყოფილი  სამოსახლო. 
ამჟამად ფერმის სახბორე. შალვა სარდიონის 
ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფტშირ (2) – ყანები, ფერმა (წვირმი) ს. წვირმის 
დასავლ., ჩობანის უბანში. ფეტვი არ ითესება, 
ქერი ითესება ამჟამად. შალვა სარდიონის ძე 
ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.           

ფფიშა მურყამ – კოშკი (ქაშვეთი), ნაკოშკარი 
(ხეშკილი), ს. ქაშვეთშია, დაცულია კრაგად, 
ფილფანებს ეკუთვნის. მათე ზოსმეს ძე 
ფილფანი, 42 წ., კოლმერუნე, ს. ქაშვეთი, 
მესტისი რ-ნი, 1972. X. 

ფფიშა მურყამ – კოშკი (ხეშკილი), ს. ხეშკილშია, 
დანგრეულია, ფილფანების საგვარეულოს 
ერთ-ერთი ნაკოშკარი. ლ. მ. ფილფანი, 74 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ფფშა ჭალირ – საძოვარი (სოლი) ს. სოლის სამხ.-
აღმ. ქაშვეთისა და სოლის დასახლებებს 
შორის. მესტია ჭალჲს მარჯვ. მხარეზე. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამ სახურე, მესტიის რ-ნი, 
1972. IX. 

ფყ – სოფელი (ხელედის ს.ს.). ხელედის ს.ს.-ში 
შემავალი ერთ-ერთი სოფელი. ღელე 
ლეცხანირი ღელა-ს მარცხ. მხარეზე. იყოფა 
ჩუბე და ჟიბე ფყად. მდ. ხელედულას მარცხ. 
კალთის ტერიტორიაზეა. 

ფყი შუკ – გზა (ლესემა). ს. ლესემას გავლით 
ადის სამანქანო გზა მთა ისკალდისკენ. მ. ნ. 
ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 

ფყი შუკ (2) – გზა (მურშკელი, ლესემა)  ს. 
მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. სამარხილო გზაა 
საძოვარ რადნლსა და ჰინწლის შუა. ვლადი 
ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფყირლ – ყანები (ლახირი) ს. ლახირის 

დასახლების  დასავლ. ყანები. გვერდითი 
ყანები. ფყ (ფოყ „გვერდი“). ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფყლშ  – ტყე (უშგული) ს. უშგულის ჩრდ.-აღმ., 
მდ. ენგურის  მარცხ. კალთის ტყე – არყნარი. 
სათიბ ფყლშის საპირისპიროდ. მიხეილ 
დავითის ძე რატიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. 
ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი.  

ფყლშ (2) – სათიბ-საძოვარი, ტყე (ჟიბიანი, 
უშგული) ს. ჟიბიანის ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის 
მარჯვ. და მარცხ. კალთაზე, ოდნავ დამრეცი. 
არის მარცხ. კალთაზე არყნარი ტყე. სოსო 
სემლარის ძე ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. შუგული, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფყლში ტიბ – ხევი (ჟიბიანი), მდ. ენგურის 
მარჯვ. შენაკადი, ს. ჟიბიანის ჩრდ.-აღმ. 
მოედინება სათიბ ფყლშს და დთლრე 
ლრას შორის. სოსო სემლარის ძვე ნიჟარაძე, 
19 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფჴ ზაგრ – კლდე (იფარი) ს. იფარის დასავლ., 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. კატო მიხეილის ას. 
გულბანი, 26 წ., მოსამსახურე, ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ფგილ მურყვამ  (იხ.ფგლ მურყვამ) 
ფგილრ (იხ. ფგლრ) 
ფედრნი – სახნავი (ხოსრარი), ს. ხოსრრშია, 

სათიბ ლქირალდ-ის ჩრდ.-აღმ. ხილიანია. 
ფერმის შენობებს ზემოთ. სვიმონ აზნაგეფის 
ძე ჩხვიმიანი, 59 წ. კოლმეურნე, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფელდარ (იხ. ფელდრ – ჭველიერი) 
ფელდრ – სათიბი (ჭველიერი), ს. ქვედა ჭველიერ-

შია, დაფერდებული. ფელდ „დამრეცი“ 
(„ფელტ“ – შდრ.) (ქართ. ფერდ-ი > ბქვ. ფელტ). 
შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

ფელტ – საძოვარი (ხაიში) გაღმა ხაიშში, საძოვარ 
ნაზნთხს დასავლეთით, ადრე ხორბალს 
თესდნენ, ამჟამად ხრიოკ ადგილად არის 
დარჩენილი. ფერდობი ადგილია. „ფერდი“. 
ნატაშა ემუზას ას. ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ფელტ (2) – ყანა (ხევრა), ფერდობზეა. ვ. მ. ჭკადუა, 
30 წ., ლახამულა, 1973. 

ფელტილდ – ყანა (ტობარი) ს. ტობარის ჩრდ. 
ლუხისკენა გზაზე.;  პატარა დამრეცი, ფერდო-
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ბი ყანაა. „ფერდობი“. ისლამ ბათერის ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენს., ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1.11.70.  

ფელტიშ დაბ – ყანა (ნანყბული) ს. ნანყბულის 
სამხ.-დასავლ. ფერდობია, თესავენ სიმინდს, 
ლობიოს, აღმ. ტყე – წიფლნარი, ზესხრა, 
ცხვიმრა, თეკრა, შდხენდ, ჩრდ. არტამ – 
ლახანა... ჩრდ.-დასავლ. ვენახი. „ფერდობის 
ყანა“. კოწია ქერექის ძე ჭკადუა (წულუკიანი-
ო), 69 წ., პენს., ნანყბულში მცხოვრები, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17. 11.70 წ.  

ფელტიშ თხიმ – ტყე (დაკარი) დაკრის ჩრდ.-
დასავლ. ყანებს ზემოთ, ფერდობი წიწვიანი 
ტყით.  ვალერიან სანდროს ძე ჭკადუა, 48 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

ფელტრ – ყანები (ლახამულა) ჟ. ლახმლ-ის აღმ., 
სამანქანო გზის (ნაჭკრას) ქვემოთ. ფერდობი 
რელიეფით. ფელტ „ფერდ“. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ფენდერი ღელე – ღელე (ბენიერი) სოფ. ბენიერში, 
ლაშხურას მარჯვ. შენაკადი. 

ფერგინი – სათიბები (ჟახუნდერი) ს. ჟაჴუნდერსა 
და ჩუკულს შორის. 

ფერმა – ფერმის მიდამოები (ზესხო) მდ. ზესხურას 
მარცხ. მხარეზე, ბანაკ ზესხოს აღმ.-ით.  

ფერმოლ – ფერმა (ზ. ვედი). მიხეილ ქერექის ძე 
ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფერცხი – საძოვარი, ტყე (მაცხვარიში) ლჰლა 
ჭალჲს მარჯვ. მხარეზე, შერეული ტყეა. 
დამრეცი რელიეფით. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ფეტუშრ – საცხოვრისი (ტვიბი), ს. ტვიბშია, 
გადმოცემით ფეტვი ითესებოდაო. ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ფეტროლრ – ტყე (უშხვანარი) ს. უშხანრს 
სამხ.-აღმ., მოლრს ქვემოთ. ფეტრა „ფეტვი“. 
გრამიტონ ბესრაიონის ძე კვიციანი, 63ვ წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ფეტრრ ზაგრ – ზეგანი (ლაბსყალდი) 
ლაბსყალდშ ტიბსა და ბჩე ტიბს შუა. სამხ. 
ესაზღვრება კნჭილდ-ის ტყე, ფოთლოვანი 
ტყის  მასივია, აღწევს ლაჩმამდე. ფეტრა 
„ფეტვი“ – ფეტრრ ზაგრ „ფეტვიანი ზეგანი“ 
(?). ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., 

მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ფეშდლრ – სათიბები (მესტია, დავბერი), ტყე 
(ზეგანი), აეროპორტის მიდამოშია, ეკუთვნის 
ნაკანებს, ნიგურიანებს, მუშკუდიანებს, 
ჯაფარიძეებს. იზრდება ფოშდელ. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ.  

ფეშდლრ – სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის სამხ., 
ენგურის მარცხენა კალთაზე. ფოშდელ ჩანს.  
ნოდარ პლატონის ძე  მარგველიანი, 40 წ., 
მოსამსახურე, ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ფეშდლრ (2) – ტყე (ზეგანი), სათიბი (დავბერი) 
ს. ზეგანის სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. 
კალთაზე, ფოთლოვანი ტყით. ალექსნადრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფეჩენდურ – წყარო (ლევშერი), ს. ლეუშერშია, 
კარგი წყალია. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ფეჩარლ – თემი (იენაში). ს. იენაშის ერთ-ერთი 
უბნის – ფეჩუარის საგვარეულოს საძმო – 
წერედიანებისა. იყოფა საძმოებად:  მრზაშა, 
უზანშა, ჯაკთშა,  ხაშმა.  

ფეჩრ – უბანი (იენაში), ს. იენაშის დასავლ. 
მხარის დასახლება. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფეცხრნი – სათიბები (სგობული) ნასახლარ 
სგობულში. ლეჟ სგობულს ქვემოთ. ენგურის 
მარცხ. კალთაზე. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. 
იენაში, 1973. 

ფეხ – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის სამხ.-აღმ., მუხნარი 
ტყეა. არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., 
მოსამსახურე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ფეხ – ტყე (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის ჩრდ.-ით. 
ფოთლოვანი ტყე ციცაბო კალთებიანია. 
სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. 
ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფეხ (5) – ტყე (ზარდლაში, წვირმი, ჭოლაში, 
ზეგანი), სოფელი (იფ. ს.ს.) ს. ზარდლაშის 
დასავლ. ფერდობი, ტყე – შერეული. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფეხ (იხ. ფეხი ღრ – ზეგანი) 
ფეხ, ფეხშრ – სოფელი, ცხოვრობს ერთი მოსახლე. 

მდებარეობს ორ სოფელს წვირმსა და იფარს 
შორის. აწ განსვენებული ივანე ალექსის ძე 
კორძაიას თქმით, ამ ადგილს ეს სახელი 
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იმიტომ დარქმევია, რომ ვიდრე ბიძამისი აქ 
დასახლდებოდა ისეთი უღრანი ტყე ყოფილა, 
რომ „ფეხის შარა არ იყოო“. ეს მოსაზრება 
ჭკუასთან ახლოა. მღვდელ-მონაზონი თევფანე 
კორძაია აქ დასახლებულა მე-19 საუკუნის 50-
იან თუ 60-იან წლებში. აქვე აუშენებია 
ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია. სოფელი 
შედის სოფ. წვირმის ტეარიტორიაში. ჩამწერი 
ასლან ომინდეს ძე კორძაია, თსუ 
ფილოლოგიის  ფაკულტეტის IV კურსისი 
სტუდენტი, 1965 წლის 5 ივლისი. 

ფეხი ღრ – კლდე, ტყე (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
აღმ., მდ. ლასილის მარჯვ. კალთის 
დაქანებული ღარი. მეჩხერი ტყით, მშრალია. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ფეხიშ ზაგრ – ზეგანი (ტვიბერი) ტყე ნეჯდარის 
თავზე. მიხეილ ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., 
კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ფეხიშ ნამტყიფ – ხრამი (ტვიბერი) ფეხიშ ზაგრს 
ქვემოთ, ნამეწყრალია. მიხეილ ლემინის ძე 
ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფეხშარე ინ ნათმცეელ – ეკლესია (წვირმი) ს. 
წვირმში, ფეხის უბანშია. ეკლესია მოვლილია, 
შიგ წიგნები  და ხატებია. თეოფანე კორძაია 
მღვდელი ყოფილა, მას აუშენებია. მირან 
ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ.კოლმეურნე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფეხშრ (იხ. ფეხ – სოფ. იფ. ს.ს.) – საცხოვრისი 
(წვირმი), ს. წვირმის სამხ. საცხოვრებელი 
უბანი. შალვა სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს..ს, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ფიკი ლახულდ – საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.) მდ. 
ნაკრას მარცხ. მხარეზე, ლაჴრშ ლიცის 
მარცხ. კალთის მშრალი, ალპური მთა. 
სანადიროცაა, გმრარე ნაშდუღ-ს ჩრდ.-
დასავლ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფიკი მინდორ (იხ. ფიკი მინდრულ – 
უსგვირი) 

ფიკი მინდრულ – პატარა ვაკობი (უსგვირი) 
ჭალჲს მარჯვ. მხარეზე. მთაშია, ვაკობია, 
პატარა ჩაღრმავებაა. მოედინება წყალი შუაში. 
ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

ფიკი ღრ – გადასასვლელი (ლეზგარა). 
გადასასვლელი (უსგირისკენ?). შიშველი, 
უწყლო, მშრალი. „მშრალი ღარი“. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. 
ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ფიკი ღრ – სეზონური ღელე (ლახამულა) 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, კლდე ნსეტის 
დასავლ. ენგურიდან ჰატკვერამდე აღწევს 
თითქმის. ზაფხულობით შრება წყალი. 
ტყიანია. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენსიონერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფიკი ღრ – ღელე (უსგვირი) ჭალჲს მარჯვ. 
კალთაზე, საკმაოდ შვეულია. შუაში 
მოედინება წყალი, სარგ. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., 
ეცერი, 1973. 

ფიკი ღრ – ღელე სეზონური (დაკარი) დკრის 
ზემოთ. სეზონური ღელეა, წიფლნარი, 
წიწვნარი. ლაღრალშ ზენის სამხრეთ-
დასავლეთით. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის  რ-ნი, 1970 წ. 
აგვისტო. 

ფიკი ღრ (5) – მშრალი ღარი (ქვ. ვედი), სგიმიშ 
ღარშია, ჩვბე შარრიდან იწყება ქვიანი ღარი 
ლეშდხინდიშ ნაკ-ამდე. მშრალია, ძირში კი 
პატარა წყალი მოედინება. ჩანს კაკ, შდხნდ, 
ჯიჰრა, ბეალყაჩ. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 
45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ფიკი ღრი სარგ – წყრო (უსგვირი), ჭალჲს 
მარჯვ. მხარეზეა. ფიკვი ღრ-ში, ღელეში 
მოედინება სარგ. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 
1973. 

ფილიპეჲ დაბ – სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშ-
შია, ფილიპე ტვილდიანის ყოფილი სახნავი.  
ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1973. 

ფილოჲ ბარბალ ზაგრ – ყანა (ბაბილი). ბარბალ 
ზაგრში ქურასბედიანი  ფილოს ყოფილი ყანა. 
ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ფილოჲ ღონდერ – საძოვარი (ბავარი), ს. ბავარშია, 
ზემოთ. ლიპარტელიანი ფილოს სახელობის. 
გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ფილოსნი – ღელე  (ხევრა), იფრლას მარჯვენა 
შენაერთი, მოედინება მთა უნკვლშიშ 
წსხოლხენ. ვასო მიხეილის ძე ჭკადუა, 36 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ფილოსნი – ხეობა (იფარი), მდ. იფრიშ ტიბის 
მარჯვენა ტოტის ხეობისა და საზაფხულო 
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საძოვარი მთის სახელწოდება. მთას ეწოდება 
ფილოსნიშ ლახ, ხოლო ხეობას – 
ფილოსნიშ ტიბ. მთა სუბალპურიდან 
ალპურ ზონამდეა, კარვები ტყის ზედა 
ზონაშია. მდინარე მოედინება მთა 
როკვარიდან. დგას 1 კარავი. სეითბე უმარის 
ძე ჭკადუა (სურუძე), 66 წ. მჭედელი, ს. იფარი, 
ლახამულას ს.ს., მეასტისი  რ-ნი, 15.11.70 წ.  

ფილოსნიშ ტიბ – ხევი (იფარი), მდ. იფრიშ 
ტიბის მარჯვენა შენაკადი ტოტი. მოედინება 
მთა როკვრიდან. სეითბე უმარის ძე ჭკადუა 
(სურუძე), 66 წ., მჭედელი, ს. იფარი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ.  

ფილოშა – უბანი (შყალერი), ს. შყალერშია, 
სუბელიანების საგვარეულო თემი. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

ფილოშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლატალი), ს. 
შყალერშია, სუბელიანების საგვარეულო 
კოშკი. ამჟამად მთლად დანგრეულია, ძირიც 
არაა. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

ფილფნ მოლრ – სათიბები (ბოგრეში) ს. 
ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. ფილფანის ნაკაფი. კატო მიხეილის 
ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახურე, ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფირფილდ – სათიბი (ჰებუდი) სათიბ წყარრსა და 
სათიბ-სახნავ ჭარმგს შორის. ხარობს სამყურა 
ბალახისებრი მცენარე, რომელსაც პირპილდ-ს 
ეძახიან. ფირ-ფილდ < პირპილიდ. ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფირცინრ – საძოვარი მთა (ზარდლაში), ს. 
ზარდლაშის ჩრდ.-დასავლ., ბანგურიანის 
კლდის სამხ.-აღმ. ნოდარ შამშის ძე გაბლიანი, 
32 წ., კოლმ., ს. ზარდლაში, მულახის ს.ს., 
მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფიტკირ – ყანა (საყდარი) ჲესიჲერ-ში, ს. საყდარი. 
მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978.  

ფიტნარგინ г. Фитнаргин – მწვერვალი (ზესხო) ს. 
ზესხოს ჩრდ.-აღმ., სიმაღლე 4184 მ. ზ. დ.  

ფიფიშა – უბანი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარში 
შემავალი თემი. კვანჭიანების საგვარეულოს 
ერთ-ერთი საძმო. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973.  

ფიფიშა მურყამ (2) – ნაკოშკარი (სგობულდი), ს. 
სგობულდშია, დაცული არაა. ყოფილი 
კვანჭიანების საგვარეულო კოშკები. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., იენაში, 1973. 

ფიფ დბ – საძოვარი (კვანჭიანარი), სამტჲშის 
გორაკზეა, ადრე იხვნებოდაო. ფიფიშას 
საგვარეულოსი (კვანჭიანებისა). შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ფიფ ნაკრ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
აღმ., ყანა ქრისდეშის ქვემოთ. ფიფი 
ფირცხელიანის სათიბები. რობინზონ იესეს ძე 
ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფიფშა გგბრ – ტყე (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ. ფიჭვნარი ტყეა ფიფიანთ 
(ფირცხელიანებისა). გუნტერ ილამაზის ძე 
ფანგანი, 31 წ., მოსამ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. VIII. 

ფიშგნი – ყანა (ლანხვრი) ს. ლანხრის სამხ., 
ყანა „ჩორალ“-ს დასავლ. სახნავი მიწაა, 
სამანქანო გზის ქვემოთ. აქა-იქ პანტა 
მსხლებია, ბალახი „პიშ“ ბლომად ხარობს. 
აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., 
კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ფიშირ გგიბ – ტყე (იელი) ს. იელის სამხ.-დასავლ. 
ერთ ძირზე 8 ცალი გგიბ იყო აღმოცენებული. 
რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1972.VII. 

ფიშყორ – ღელე (ჟახუნდერი) სოფ. ჟახუნდერში. 
ჩამოედინება ლაკრემიდან. მეწყრიანობა 
იცის ძალიან მაგარი. 

ფიშყორ – ღელე (ჭველფი), მდ. ლაშხურის მარჯვ. 
შენაკადი. მეწყერი იცის ძალიან მაგარი, ლეჟ 
და ლექვ ჭველფის შუაში ჩაომედინება. დ. ნ. 
ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ფიშყორ – შენაკადი, ხევი (ჩუკული) ჩუკულში, მდ. 
ცხენისწყლის მარჯვ. შენაკადი, დიდღვარცო-
ფიანია. ნუნუ დადაშის ას. გულბიანი, 26 წ., 
1971. 

ფიშყორ (4) – ღელე (ლუჯი), ხევი (ჩუკული) მდ. 
ფიშყორის განაყარია, მოედინება ცხეულის 
მთიდან, დადიაშის სამხრ. ადიდება იცის, 
ღვარ-მეწყერი. 

ფიშყორილარ – საძოვრები  (ლუჯი) სოფ. ლუჯში, 
ფიშყორის ხეობაში. 

ფიშყერ – ღელე (მამი) ს. მამის აღმ., იცის მაგარი 
მეწყერი ყოველწიურად. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 
1978. 

ფიჩ – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, დასა-
ხლების ზემოთ. ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 
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ფიჩ (2) – წყალი (ლეშუკვი). ს. ლეშუკვის სასმელი 
წყალი, წყაროს წყალია (ფიჩ როქ ნკიდ 
„ფაჩუნი მოადინაო“?). შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 
წ., ლატალი, 1973. 

ფიჩე მოლ – ყანა (ლასკადარი) მდ. ლასკადურას 
მარჯვ. მხარეზე. ვინმე ფიჩეს ახო. ბ. დ. გუგავა, 
24 წ., 1974. 

ფიჩხან – საძოვარი მთა (ხაჩეში) მდ. მანანაურის 
მარჯვ. კალთაზე. ფერმისაა. მწვერვალ 
ლჲლას სამხ. კალთა. ი. დ. ლიპარტელიანი, 
73 წ., 1974. 

ფიცოშერლ – უბანი (კახურა) ს. კახურაში, 
ტვილდიანების საგვ. თემი. ჯ. ა. ლიპარ-
ტელიანი, 37 წ.1974. 

ფიცრლ – კლდე (ჩაჟაში). ს. უშგულის ჩრდ.-აღმ. 
კლდე, შხარას სამხ. კედელი. პიტალო კლდეა, 
ფიცარივითაა, სალი, ჯიხვების სატანი. 
ფიცრებივითაა დაყოფილი ღარებით. 
„ფიცარივით“ (კნ.). პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 
43 წ.,ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფიცრ – კლდე (ლასკადარი), მთა დავბერის 
დასაწყისშია. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ფიცრი კარი ნაგამ – სახნავ-საძოვარი (ყვედ-
რეში), ს. ყვედრეშშია, ნაკარვები ყოფილა.  
ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ფიჭნრ – ყანები (გვიმბრალა), გვიმბრალაშია, 
ლაშხირის მარცხ., ფიჭვნარი ამჟამად არაა.  
გ. ა. მუსელიანი, 1976. 

ფიხიშ – სათიბ-საძოვარი (ბარში) ს. ეცრის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთით, სათიბ-საძოვარ 
ლჭთრილის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. 
ქვიანია (ლეგრე). ფიხ(-რა)? ბაჯუ პირიბეს 
ძე გერლიანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ფოგრ – ტყე, აკრძალული ადგილი (ქართვანი), ს. 
ქართვანშია, სათიბებს – კრტი ლარასა და 
ასქართს შორის. საკულტო ადგილია, ტყიანი, 
კლდიანიცაა. აქა-იქ პატარ-პატარა 
გამოქვაბულებივით. თხები ეფარებიან 
წვიმიანობის დროს. ტყის ჩეხვა აკრძალულია. 
ფოგრ (< ფოქრ ?). პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ფოგრ (2) – საძოვარი მთა (ღვებელდი), ტყე 
(ქართვანი), მთა ლეთკარის სასმხ.-აღმ., 
კლდიანია, ოღრო-ჩოღრო რელიეფით (ღე 
სიკ ხარ, ღე კოჯ – ბორცვიანი). ფოგრ 
„ბორცვიანი“? ვარლამ ილოს ძე გერლიანი, 34 

წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ფოლეც – ყანა (წვირმი – ას. კორძაია). მდებარეობს 
ორ უბანს შორის, მასზე გამავალი გზა 
აკავშირებს სვიფს და ტვიბერს. უსათუოდ 
რაღაც კავშირში უნდა იყოს ქართულ „ფო-
ლორცთან“. შედის წვირმის ტერიტორიაში. 

ფომფერიშ – სათიბი (ხერხვაში) ს. ხერხვაშის 
თავზე, სათიბების პერლნირის დასაწყისი. 
დავით დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 წ., 
მეტყევე, მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფორე – სახნავ-სათესი (ლუჯი) ს. ლუჯში. 
ფორე (2) – სახნავ-სათესი (სასაში) ს. სასაშშია, 

ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. საკ. სახელია 
(ცოცხალი არაა). მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ფორელდ – სათიბი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
დასახლების ზემოთ. ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფორხკ – სათიბი (ქურაში) ს. ქურაშის აღმ., მოლ 
ზაგრს ქვემოთ, ბუჩქნარი ადგილიცაა. 
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ფორ ლარლ – სათიბები (ლუჯი) ს. ლუჯში. 
ფოქ – კლდე (ტობარი). სოფ. ტობარის აღმ. (სამხ.-

აღმ.) არის კლდე, რომელსაც გამოწეული 
მხარე აქვს მდ. ენგურისკენ, ეტევა დაახლ. 100 
კაცი. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ფოქვა – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) მდ. წაქაწყარის  
მარჯვენა მხარეზე. ტერასაზეა ერთი კარავი. 
მის აღმ. პატარა გამოქვაბულია ქვის ქვემოთ. 
მეგრელების საძოვარი მთაა. ზღვის დონიდან 
2000,0 მ. სიმაღლის. ჯიხვის სამხ.-დასავლ. 
კლდის კალთებზე მრავლადაა 
გამოქვაბულები. ჩანს ალპური ბალახი 
კუმუნთხური (ტელეფი), ჩიქი, ხვამცა. ვარლამ 
მიხას ძე მიქავა, 54 წ., მწყემსი, ს. ჯგალი, 
წალენჯიხის რ-ნი, 23.9.1970 წ. 

ფოქრ – გვირაბები (ყარი) მდ. თეთნაშრას მარცხ. 
სანაპიროზე, გზის მარჯვ. სანაპიროზე. ტყეცაა 
შერეული. კლდეშია გვირაბი, სიმაღლე 1,5, 
სიგრძე არავინ იცის. დაახლ. 10 მ. შემდეგ 
ტოტდება ერთი გვირაბიდან მეორემდე გზის 
გაყოლებით ≈ 200 მ. სიშორეზე. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სოკლდამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 
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ფოქშ ღარშ ლიც – ღელე (ხაიში). ს. ხაიშიდან 
ჩრდ.-აღმ., მეორე კმ-ზე, მდ. ენგურის  მარცხ. 
მხარეზე ჩამოდის ფოქშ ღრ-იდან წყალი 
(რუკაზეცაა აღნიშნული). ირგვლივ 
ნიგვზნარია და სხვა შერეული ხეები ზედა 
წელისკენ. ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე 
გელოვანები ვიყავითო), 31.VII.1970 წ.  

ფოქშ ღრ – კლდე, ტყე, მდ. ხაიშურას მარცხ. 
ხეობის კალთა. ს. წირმინდის (ლებრცხილას) 
პირდაპირ. მოედინება პატარა წყალი, მის 
მარჯვ. კლდეშია გამოქვაბული, შიგ ჯიჰრა, 
კაკრ და ლჯრაცაა. სიღრმე დაახლ. 10 მ. 
ლჯჰ „ბუნაგი“ (დათვები იცისო). აქსენტი 
ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ფოქშ ღრ – ღარი (ხაიში), ლაყლრიშ ზენ-ის ჩრდ. 
ფერდი, კლდეებს შუა ღარია, ზემოთ (თავზე) 
წიწვიანი  ტყეა, ქვემოთ – შერეული. 
გამოქვაბულებიც აქვს. „გამოქვაბულის ღარი“. 
ნატაშა ემუზას ასული ჭკადუა, 44 წ., 
დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ფოქშ ღრ – ღელე (ხაიში). ს. ხაიშიდან ჩრდ.-აღმ. 
მდ. ენგურის მარცხ. მხარეზე, ზემოთ მე-2 კმ. 
ხაიშიდან ჩამოდის წყალი ფოქშ ღარშ ლიც. 
არის ძალიან ბევრი ნიგოზი. არის 
გამოქვაბული მარცხენა მხარეზე, რის გამოც 
დარქმევია სახელი „გამოქვაბულის ღელე“ 
(ღარი). ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე 
გელოვანები ვიყავითო). 31.VII.1970. 

ფოქშ ღრ (4) – ხევი, ღარი, ღელე (ხაიში), ტყე, 
კლდე (წირმინდი). სგერგილისა და ჴრჴს 
შორის მდებარე დიდი ხევი. მოედინება 
წყალი, ტყიანია. ზემოთ საკმაოდ დიდი 
გამოქვაბულები აქვს, კლდეების ძირში. 
ქვემოთ ხევში ნიგვზნარია კარგი. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, მესტიის რ-ნი,1.XI.70 წ.  

ფოშდელ – სათიბი (ლაჰილი) ს. ლაჰილის სამხ.-
აღმ., ტყიანია. ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., ლატალი, 
1973. 

ფოშდელ – სათიბ-საძოვარი (მესტია). საძოვარი 
მთა ლექ ლახ-ში. ალპურ ზონაშია, ჩანს 
წივანა ბალახი – ფოშდელ. ზამირა დათიკოს 
ას. მარგიანი, 18 წ., კოლმ., დ. მესტია, 1972.VIII. 

ფოშდელ – საძოვარი (იელი) ს. იელის სამხ.-
დასავ., სამანქანო გზის ზემოთ. ფოშდელის 

ბალახი ჩანს. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972.VII. 

ფოშდელ – სერი (ნაკ. ს.ს.). მდ. ნაკრის მარცხ. 
კალთის სერი, ჟბე და ჩბე ზაგრრს შორის. 
წიწვნარიცაა, იელნარიც. აქა-იქ წიფლნარიც. 
ფოშდელიცაა. ფოშდელ (სინონ. ბოჯგ) „ქუჩი, 
წივანა“? არსენა სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფოშდელ (5) – საძოვარი მთა (ფარ. ს.ს .), სათიბი 
(ლაჰილი). ს.ს. კცხისა და სიფის 
საზაფხულო საძოვარი მთა. არის სათიბებიც 
და დგას კარვები (ბოჯგ მელ ხმთქვა გვმიდ, 
ფოშდელ ხაჟხა). ფოშდელ (< *ფოთოლ-) 
ბალახია. ტარიელ ქემუზას ძე გადრანი, 59 წ., 
კოლმ., პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ფოშდლრ (იხ. ფოშდელ – ლაჰილი) 
ფოშდლრ  – სათიბები (წვირმი) ს. წვირმის სამხ.-

დასავლ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, 
სახელმწიფო სანერგე  – ფიჭვნარი. არჩილ 
მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ფოშდლრ (2) – სათიბი (ლახუშდი), ს. 
ლახუშდშია, მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, 
ყაბლდშის სათიბშია. ჩანს ფოშდელ. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972.IX. 

ფოშდლრ (3) – ტყე (ლეშუკვი) სათიბი (ცალდაში, 
ლაჰილი) ბალის ქედზე. შერეული ტყით. 
ფოშდელი არაა. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 30 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფოშლდრ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
სამხ.-აღმ., ლეჟ ლახშია, ლმლნიშ 
თხუმჟი, ფოშდელ ხაგ. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფოხრ – საბალახო (შყალერი) ს. შყალერის და-
სავლ.., ბუჩქები აქა-იქაა,  ზემოთ მუხნარია. 
ფეხ „ლეტანა, ბუჩქნარ-ჩირგვნარი, დაჩაგრუ-
ლი ჯიჰრ – ლდი როქ ფეხ ხვამინ 
ვეთხმლს). გ.. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 
1973. 

ფრიე შურ – შურო (ბაბილი), ლენსკირის ტიბშია, 
შუროა. ფრიე „გაშლილი, ფართო“, შურ 
„შურო“. ნ. ა. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ფრონტი ლრა – საძოვრები (თეკალი) ს. თეკალში. 
ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი,  
66 წ., 1978.  
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ფუთაშა ლრლ – სათიბები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
სამხ., მულხურას მარჯვ. ნავერიანების 
საგვარეულოს უფროსის ფუთას ყოფილი 
სათიბები. ამჟამად კოლმეურნეობისაა. 
ვლადიმერ გიორგის  ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფუთაშა ლზგოლ (იხ. ფუთაშა ლზგა) 
ფუთაშა მურყამ – კოშკი (წვირმი), ს. წვირმიშია, 

ტვიბერის უბანში. კარგად დაცულია. 
ფუთაანთ თემისა, ფანგანების საგვარეულო. 
მირან ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 შწ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  1971 წ. აგვისტო. 

ფუთაშა მურყამ (2) – კოშკი (ჟამუში, წვირმი), ს. 
ჟამუშშია, აღმ., ნავერიანების საგვარეულოსია.  
გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1071 წ. 
სექტემბერი. 

ფუთიშ ლზგა – საცხოვრისი (ლახამულა). 
საცხოვრის კეცნნის სახლისა და მისი 
მიდამოები, ხილნარია. ფუთუ ჭკადუას  
საცხოვრებელი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფუთინი – სათიბი (ღვებრა) ს. ღვებრას სამხ.-
დასავლ. მულხურას მარჯვ. კალთაზე. არსენა 
ზურაბის ძე წიფიანი, 75 წ., პენსიონერი, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფუთულშ ღრ – ღელე (იდლიანი), ს. იდლიანშია, 
ტობშ ნაკშ გაგრძელებაა ჩრდ.-ით. ტყიანია, 
მოედინება წყალი. წიწვნარია, ხის წარმოება 
ყოფილა 1932 წ-მდე. ვინმე ფუთულა-ს 
მიხედვით. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., 
კოლმ., ს იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
8.11.70 წ.  

ფუთშა მურყამ – ნაკოშკარი (ღვებრა), ს. ჩ. 
ღვებრაშია, ძირია დარჩენილი. მიბჩუანების 
საგვარეულოსი. რაჟდენ გოგი ძე მარგიანი, 101 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ფუთშა ნაკ (/ / ნაკრ)  – საძოვარი (წვირმი) ს. 
წვირმის ჩრდ.-აღმ., ტვიბერის მხარეში. ფუთა 
ფანგანის ყოფილი საძოვარი. შალვა 
სარდიონის ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფუთ ლახულდ – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის 
ჩრდ.-(აღმ.), სათიბ მაჯდას გაგრძელებაა 
ჩრდ.-დასალთ. საზაფხულო საძოვარი მთა 

ლახულდის ქვემოთ. ფუთა სუბელიანის 
ყოფილი სათიბი. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფუთჲრ – უბანი (მაცხვარიში) ს. მაცხვარიშში, 
ერთ-ერთი საძმო გირგვლიანების 
საგვარეულოდან, ჯულაბშას ნაყარი. გ. გ. 
გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

ფუთ ცხიკი ტიბ – ხევი (მურყმელი) ს. 
მურყმელის სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხ. ტყიანი 
ღელე, ვინმე ფუთასი. ნაპო დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ფულდერ – ტყე, საძოვარი (ლეხთაგი), ლეხთაგის 
ჩრდ.-დასავლ. ფერდობი. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ფულდრი ლლგენ – საძოვარი  (ლეხთაგი), 
ლეხთაგის ჩრდ.-დასავლ. ფულდერშია პატარა 
ვაკე ადგილი, საქონლის სადგომი. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. 

ფულდრი ლსპა – გზა (ლეხთაგი) ლეხთაგისა 
ლექ ლახვის გზაზე, ფულდერისკენა 
შესახვევი გზა (იხ. ფულდერ). ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ფუნაბუსდინ – საკულტო (ჟახუნდერი), უბან 
ლეკუმბასტშია, ნაძვნარი. საკულტო 
დანიშნულების. ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., 
მოსამსახურე ს. ჩუკულიდან, 1976. 

ფუნთქირ – საძოვარი (ჰებუდი) ს. ეცერის ჩრდ.-
აღმ., მთა ყერნდას ქვემოთ, საძ. მთა 
ლყნალრს ქვემოთ. ფუნთქირ „ხავსი“. 
გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., 
პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ფურთშ – გზა (ლახუშდი). ს. ლახუშდიდან მიმა-
ვალი გზა მთა ანდრიანამდე, წილდაშამდე, 
მუბამდე, ლახშდრნდ-მდე, დთლშ-ამდე, 
ცრამდე. მაგარი აღმართია, კაცი ბურთივით 
მომრგვალებული მიდისო. გიორგი ანდრიას 
ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972.IX. 

ფურნა ლაგნა – ტყე (ლემზაგორი) ს. ლემზაგორში, 
წიწვნარ ტვეში, დამრეცი რელიეფით. ს. 
ხერიისაცაა. ხომ არაა ფურ- („ძროხების“) 
სადგომი და არა ფურნე.  

ფუსდ – ეკლესია (კაერი) ს. კაერის  ჩრდ. ქედზე, 
ქვის ეკლესია, გადახურული. დ. გ. მერლანი,  
23 წ.ლენჯერი, 1973. 
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ფუსდ – ეკლესია (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-აღმ., ს 
კაერისა და სოლის გამყოფ ქედზეა. მთელია, 
ამჟამად სალოცავად არაა გამოყენებული. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 
1972.IX. 

ფუსდ (4) – გორა (ზ. ლახამულა), საყდარი 
(ლანჩვალი, კაერი, სოლი). ჟბე ლახმლისა და 
ჩბე ლახმლის გამყოფი გორა. სამანქანო 
გზის ქვემოთ. საკულტო ადგილი, არის 
სასაფლაო. ადრე ხის ეკლესიაც ყოფილა. დგას 
ზესხრა და არის პენდიკრ, ჩანს, ადრე 
ეკლესია უნდა ყოფილიყო ლმზრ ლი 
უფლიშერქა. ფუსდ „პატრონი“. გელა ფუთუს 
ძე ჭკადუა, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ფუსდ მჰშ – ეკლესია (ცალერი) ს. ცალერის 
ჩრდ.-დასავლ., ჟბე ფოშდელის თავზე, ვაკე 
ადგილია, მის გვერდით ტბაა მჰშ ტობ ≈ 20 X 
30 მ. ამჟამად ჩდლარან, პატარაა 
დარჩენილი. მიწა ბამბასავითაა (ადლდნე 
გიმ, ჩუ ქეხნი). მჰ (ბზ.) „ტბა“. ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფუსდ ნატყიფ – ეკლესიის მიდამო (მესტია – ირ. 
მელიქიშვილი) 

ფუსდ(/ თ) – საყდარი ლანჩვალის ზემოთ, ფუსნ 
ტიბის მარჯვ. მხარეზე. დგას პატარა ქვის 
საყდარი, პატრონობენ კახბერიძეები. სამარხი 
არა აქვს. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ.,  
მესტიის რ-ნი, 1972.  

ფუსდალ – ეკლესია, სასაფლაო (დოლი) ს. დოლის 
ზემოთ, სოფლის ეკლესია „ფუსდალ“ 
(პატრონი) და მის ირგვლივ სასაფლაო. ყრმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., ტყის მცველი, ს. 
დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ფუსდი ძღიდ – ზღუდე (ჩვიბიანი). ს. ჩვივბიანის 
სამხ.-აღმ. ხოშა ფუსდ-ს აქვს ქვის გალავანი 
შემოვლებული. ტარიელ თავადეს ძე ნიჟარაძე, 
18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. უშგული, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფუსდიშ ლასფლარ – სასაფლაო (ქვ. ლახამულა) 
ჩვბე ლახამულას აღმ., გორა ფუსდის დასავლ. 
სოფლის სასაფლაო, სამანქანო გზის ქვემოთ. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფუსდ დბილდ – საძოვარი (სოლი) ს. სოლის 
ჩრდ.-აღმ., სოლისა და კაერის  გამყოფ ქედზეა, 

ეკლესია ფუსდის ქვემოთ. ვაკე ადგილია, 
ადრე სახნავიც ყოფილა და დროებითი 
სადგომიც. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972.IX. 

ფუსდ ზაგრ – ნაეკლესიარი (ნესგუნი). ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ს.ნესგუნი, 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

ფუსდ ლატფ – გზა (კაერი) ს. კაერის ჩრდ., სოლ 
ტიბთე მიდის. ფერდობზეა სამარხილო გზა 
ფუსდ-ის ეკლესიიდან. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ფუსდ ნწილ – საძოვარი (ცალერი) საძოვარ 
ქოჩოშ ღარრის დასავლ., ესაზღვრება საძოვარ 
ყა-ს (იხ. 1 :  100 000 2388). ფუსდ მჰშ 
ეკლესიის უნდა იყოსო. გრიგოლ ახას ძე 
ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფუსდ ქრა – ტყე (კაერი) ს. კაერის ჩრდ. ქედს 
სამხ., ადრე სახნავი იყოო. ქედზე ფუსდის 
ეელესიაა. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 
1973. 

ფუსნა მოლლ – ყანები (სასაში) მდ. ლაშხირის 
მარჯვ. მხარეზე. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ფუსნაბუასდ –= საკულტო (ლამფალაში) ს. 
ლამფალაშში, ნაეკლესიარი არაა, ვითინი 
არის, დაცული (ლცხატ) ადგილია. რამაზ 
ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ფუსნ ტიბ – ხევი, გზა (ლანჩვალი), ს. 
ლანჩალის პირდაპირ (ჩრდ.-დასავლ.) ლექ 
ლახ-ში მიმავალი სამარხილო გზის ზემო 
ტყიანი ფერდობი, ეკლესია ფუსდის 
გვერდით. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. 
ლაღმი, 1972 წ. VIII. 

ფუსუნ – საძოვარი (ლახირი) ს. ლახირის 
დასახლების ჩრდ.-აღმ., ქედზე, სერზე. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს.,  მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემებრი. 

ფუყარ ჟაჴერლ – შესასვენებელი (ლუჯი). ს. 
ლუჯიდან მთა გორვაშისკენა გზაზე არყის ხე 
იდგა, რომელსაც ფუყვ ჰქონდა.  

ფუყარლ – სათიბი (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ფუყრლ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ჭალჲს მარცხ., უჯერის სათიბებშია, ფუყრ 
ხარხ. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის .ს.ს, 1972 წ.  

ფუყრ – საძოვარი (კახურა) მდ. ლასკადურას 
დასაწყისის თავზე, მთა დაბერშია, ბორცვიანი 
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რელიეფით. ფუყ „პატარა ბორცვი“ ? ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახურე, ს. 
კახურა. 

ფუშყერ – ღელე (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, მდ. 
ენგურის მარცხენა მხარეზე. იცის ღვარი 
ზომიერად, დიდი არა. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972.IX. 

ფუჩეშა დაბრ – ყანები (ნანარი) ს. ნანარში, 
ლიპარტელიანების ყოფილი ყანები. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ფუჩეშერ – თემი (გულიდა) ს. გულიდაში, 
ლიპარტელიანების საგვარულო თემი. მ. ბ. 
ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ფუჩეშერ – თემი (ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 
ლიპარტელიანების საგვარეულო თემი. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ფუჩეშერ (3) – უბანი (ბაბილი), ს. ბაბილშია, 
ლიპარტელიანების საგვარეულო თემი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ფუჩეშერლ (2) – უბანი (ნანარი, გულიდა), ს. 
ნანარშია, ლიპარტელიანების საგვარეულოს 
ერთ–ერთი შტო. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 
1974. 

ფუჩეშერლ (იხ. ფუჩეშერ – გულიდა) 
ფუხდერ – ღელე (ლეხთაგი) აეროპორტის ჩრდ.-

აღმ., მესტია-ჭალჲს მარცხნივ.  ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი;  45 წ., ლეხთაგი, 1972. 

ფუხდერ (2) – ტყე, ღელე (ლეხთაგი, ლანჩვალი) 
მესტია ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის 
ჩრდ. შერეული ტყეა, მეჩხერტყიანი 
ფერდობია. კლდეებნარევია – ფუხს ჰგავს, 
ისე. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 39 წ., 
კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ფუხდრი ტიბ – ღელე, მესტია ჭალჲს მარცხ. 
შენაკადი. აეროპორტის ჩრდ. პატარა ღელე 
მოედინება. ლეხთაგში ფუხვდერ და ფუხვდრი 
ტვიბ ორივე ღელეს სახელად ჩამაწერინეს. 
მოსალოდნელია იყოს ასე:  ფუხვდერ ზოგადი 
სახელია მიდამოსი, ფხვდრი ტვიბ – მხოლოდ 
ხევისა თუ ღელესი. პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანი, 39 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ფუხრი ნაკ – სათიბ-საძოვარი (ვიჩნაში) ს. 
ვიჩნაშის ჩრდ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. 
ქვიანი ადგილია, ფუხრ ხარ მეჰად. ახმათ 
მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 
კალის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ფუხრ – ტყე, კლდე (ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
პირდაპირ, მდ. მულხურას მარჯვ. კალთის 

კლდიან-ტყიანი კედელი, ფუხრის მაგვარი 
კლდეები აქვს, ტყეში ამობურცული 
რელიეფით. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, მულახის ს.ას., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ფხაკ – გზა (ლეზგარა) ს. ლეზგარას დასავლ., 
სოფ. ტიბერისკენ მიმავალი გზა. ფხაკ 
„შვეული“ (?). ლოლა მკას ას. ქალდანი, 24 წ., 
კოლმ. წევრი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფხაკრ – ხილნარი (ლამხერი) სირზიშ ჭალს 
მარცხ. კალთაზე, სათიბ ლაშხალდის ჩრდ.-
აღმ. კალთაზე. წვრილი ტყე. ფხაკ „ფელტ 
დგი“;  ნაკლდ ლშერე დემეგ ლი, ეჯის 
ფხაკ-ს ხატულიხ. სგელდ ლშერე ? მახამეთ 
პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფხაკრ (2) – სათიბი (იენაში), ხილნარი 
(ლამხერი) ს. იენაშის სამხ.-აღმ., გზის ქვემოთ. 
ფერდობია. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ფხიზლშ – საძოვრები (იენაში) ს. იენაშის სამხ.-
აღმ., მულხურას მარცხ. მხარეზე. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ფხიზში ლიც – წყარო (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
მდ. მესტია ჭალს მარცხ. მხარეზე. ტანია 
გიორგის ას. ფირცხელანი, 23 წ., სტუდენტი, 
მესტია, 1972.IX. 

ფხიზში შუკ – გზა (ლახუშდი). ს. ლახუშდში 
მომავალი გზა ტიბლდრი ბოგიდან, მდ. 
მესტია ჭალს მარცხ. მხარეზე. მოედინება 
ფხიზში ლიც. წყალი არა ერთი კალაპოტით 
მოედინება, არამედ განტოტვილად (ქა 
ლფხაჟე). ფხიზ < ფხიჟ. ტანია გიორგის ას. 
ფირცხელანი, 23 წ., სტუდენტი, მესტია, 
1972.IX. 

ფხიზში ცხეკ – ტყე (ლახუშდი) მდ. მესტია ჭალს 
მარცხ. კალთაზე, შერეული ტყით, ს. 
ლახუშდშია, ლექ ჯიჰრი ლშდამდე. ტანია 
გიორგის ას. ფირცხელანი, 23 წ., სტუდენტი, 
მესტია, 1972.IX. 

ფხოტრე – სოფელი (ეც. ს.ს.) ს. ეცერის დასალვ. 
გორაზე, ს. ცალანრს ჩრდ.-აღმ. დგას ეკლესია 
მქმ თრგლეზერ. დასახლებულია 12 
ოჯახით. განიერი დასასახლებელი ადგილია, 
ქვიანია (კლდიანი – კოჯ. ხარ). ხუმრობთი 
სოფლელები ხუტურრს-აც უწოდებენ, რად-
განაც განცალკევებულიაო სხვა სოფლები-
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საგან. ფხოტრ „კენჭნრი“ (ჩხტრის მნიშვ-
ნელობით). ფხტ „მარილის მარცვალი, კენჭი“. 
ოქრეშ ტხდ/ თ-ს უწოდებენ ეკლესიის 
პატივისცემით. ეგნატე ამჲზის ძე ქანცლიანი, 
55 წ., კოლმეურნე, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ფხოტრ თრგლეზერ – საყდარი (ფხოტრერი). 
ეკლესია წმ. მთავარანგელოზის სახელობისა 
დგას ფხოტრა ზაგრ-ზე – სახმ.-დასავლ. 
კარგად დაცულია. ინახება შემოტყავებული 
ხატები. აჩნევია ნახატები. უნახავს აკად. ნ. 
ბერძენიშვილს 1965 წელს (?). „ფხოტურას 
მთავარანგელოზი“. ჭიჭიკო პეტრეს ძე 
ჩარკვიანი, 61 წ., პენ.ს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ფხუტრილ – სათიბი (ხალდე) ს. ალდეს ჩრდ.-
აღმ., ალდე ჭალას მარჯვ. კალთაზე. 
თეთრქვიანი (ჩრხა) მეტწილად. ახმედ შამშეს 
ძე ჩეგიანი, 49 წ., კოლმ., ს. ალდე, კალის ს.ს.,  
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ფხუტრ ზაგრ – გორა (ფხოტრერი), ს. ფხოტრე-
რის დასავლ. ნაწილი, არის სასაფლაოები, 
დგას იფანი, არის ეკლესია ფხტრ თრგლე-
ზერ. მთელ ეცრის მოსახლეობა აქ იყრისო 
თავს გულ თახშ ლადეღსა და ლალხორშ 
მშლადელ (ოქტომბერში ?). „ფხოტრერის 
ზეგანი“. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. X. 

ფხტერ – საძოვარი (ცალერი) ს. ცალერის ჩრდ.-
ით, ტყის მასივამდე, ვაკეა. ჭქრი ლი გვმიდ 
ხოჩა, ფხტრ დემეგ ლიხ (?). ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფხტრე ლაროლ – სათიბი (ზაგარი) მდ. ნის 
მარცხ. კალთა, ს. ეცრის დასალვეთით. ნინა 
პავლეს ას. მიქიანი, 29 წ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ფხტრერ (იხ. ფხოტრერ) 
ფხტრერიშ ლმზრ სვიკ – ზეგანი (ფხოტრერი) 

ს. ფხოტრერის აღმ., ადრე სალოცავი ყოფილა. 
სკობ ჲელი დეცეშ (საყდარი ლატალში) 
ლმზრდ ხუღე ხალხს დრიშ ბედჟი. 
ფხოტრერის სალოცავი გორა (სერი). ეგნატე 
ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., კოლმეურნე, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ფრმლ – ფერმის მიდამოები (კაერი) ს. კაერის 
სამხრეთით. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 
1973. 

ფრშ – კლდე (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., 
სგებნე თეთნლდის დასავლ. კედელი. აქვს 
ჩამონაშალები. ცირკისებური კედელია. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ფლდერ – ტყე (მესტია – ირ. მელიქიშვილი).  
ფლშ უცხრ – სათიბი (ჰამაში), ჰამაშშია, 

ყიმბრნიშ სათიბის ქვემოთ გირგლშის 
სახნავამდე. უცხრ ხარ. ფლა ჭკადუას (სოსოს 
მამა) ყოფილი. დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ფლშ ქანრ – ხრამი (ქვ. ვედი) ს. ნაკის ჩრდ.-
აღმ., ციცაბოკალთებიანი კლდე, ირგვლივ 
წიწვნარი ტყეა, ვინმე ფლას ტყე და სანადირო 
ადგილი. დომენტი ისლამის ძე ჭკადუა, 40 წ., 
მეტყევე, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 15.11.70 წ.  

ფლშ ქანშ ნჩელ – ღელე (ქვ. ვედი), ჩვ. 
ვედშია, ბაბა გაბრიელიშ დაბის დასავლ. 
მიედინება საძოვარ ნანყბულშ ზენ-ზე. 
მოედინება ფლშ ქვანიდან. მაგრაფინა 
გიორგის ას. ჭკადუა, 44 წ., კოლმ., მეტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ფლშერ კარ – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 
30 წ., ლახამულა, 1973. 

ფრელჲშ ცხეკ – ტყე (სვიფი) სოფლის ჩრდ.-
დასავლ., ტყე ლალქანს აკრავს ზემო მხრიდან. 
არის წიფლნარი, რცხილნარი, სოჭნარიც. 
„ფრელას (საკ. სახ.) ტყე“. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ფრელდ ზაგრ – ქედი (ლახუშდი) მთა 
ლახშდლდშსა და მთა წლდას შორის. 
ალპური ზონაა, შგერიანი საძოვარია. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972.IX. 

ფრლნი – ყანა (თავრარი) ს. თავრარის აღმ., 
სასმელი წყლის ნაწდიშ-ის ჩრდ. ფერდობია. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. 
ბრიგადირი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ფრხკ (იხ. ფორხკ) 
ფჩენილშერლ – უბანი (ლნტხ.), ლიპარტელია-

ნების გვარის ერთ-ერთი შტო, ცხოვრობენ 
ლენტეხში. ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., 
მოსამსახურე, 1974. 

ფჩეშერლ – უბანი (ბაბილი), ს. ბაბილში 
მცხოვრებ ლიპარტელიანთა შტო. ა. რ. 
ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახურე, 1974. 
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ქადელნი – ღელე (ცალდაში), ს. ცალდაშის სამხ. 
ფერდობიდან მომდინარე ღელე, ჩაედინება ს. 
ჩვაბიანს. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქადელნი ტვიბრა (იხ. ქადელნი) 
ქაზაჲ დაბარ – ყანები (მარგვიში) ს. მარგვიშში. 

ქავზა ჯამბურიძის ყოფილი ყანა.  
ქაზაჲშა – უბანი (ჭველიერი), მუკბანიანების 

საგვარეულოს ერთ–ერთი შტო ქვ. ჭველიერში. 
შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

ქაზჲშა – უბანი (კვანჭიანარი) ს. კვანჭიანარში 
შემავალი თემი, კვანჭიანების საგვარეულოს 
ერთ-ერთი საძმო. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ქაზჲშა მურყამ – კოშკი (ჭველიერი), ს. ქვედა 
ჭველიერშია, მუყბანიანების საგვარეულო 
კოშკი, ქონგურმონგრეული. მ. ე. ლიპარ-
ტელიანი, 80 წ., 1974. 

ქაზჲ ნამოლ  – საძოვარი (ლაჰილი) ს. ლაჰილის 
სამხ. ტყეში, ვინმე ქაზასი. ზურაბ ს-ძე 
პაკელანი, 48 წ.,წ ლატალი, 1973. 

ქაქალაჟაჲ – სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის აღმ., 
მთის სათიბები. 

ქათალ გუგუფ – გზა (კახურა) ლასკადურას 
ხეობაში, სყელდერისკენა გზაზე შესასვენე-
ბელი, გორაკია. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., 1974. 

ქათინ-თაუ – მწვერვალი (ლნტხ.) მ. ჰისტოლას 
აღმ. სიმაღლე – 4970 მ. ზ. დ.  

ქათლდშ გუგფულ – ბორცვაკი (ქვ. ვედი), ჩუბე 
წყურგინის სამხ.-დასავლ. გზაზეა, დაახლ. 50 
მ. გაფხეკილი ბორცვისებური რელიეფი 
(ქათლშ გუგუფს ხჯეშ). ვარდან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი. მეტიის რ-ნი, 1970 
წ. ოქტომბერი. 

ქათრიშ – უბანი (ფარ. ს.ს.). ცხოვრობს. სულ სამი 
ოჯახი. სვანურად „ქათრიშ“ არაფერს არ 
ნიშნავს. რომ ყოფილიყო „თათრიშ“, აზრი 
გასაგეკბი იქნებოდა – სახელწოდება 
დაუკავშირდებოდა თათარს. ვ. ნარსავიძე, 
1965:  

ქლდ – საძოვარი (წვირმი) ს. წვირმის სამხ.-
დასავლ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ქალჲ 
„მიმალვით შეპარვა“. არჩილ მელიტონის ძე 
ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 

მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ქლდ – ტყის სახელწოდებაა (წვირმი). მუხნარი 

ტყეა, ალაგ-ალაგ. ძალიან დაბურული. ძალიან 
ციცაბო ადგილია. „ლიქლ“ ნიშნავს 
„მიპარვას“, აქედან „ქლჲ“ „პარვიას“, ე. ი. 
ვისაც მიპარვა უყვარს, ხოლო „ქლდ“ არის 
კნინობითი ფორმა. რატომ დაერქვა ეს სახელი 
ამ ადგილს, ამის შესახებ არაფერი ცნობა არ 
არსებობს. ადგილი ეკუთვნის სოფ. წვირმის 
ტერიტორიას. ჩაიწერა ასლან კორძაიამ, 1965 წ. 
აგვისტო. 

ქალჲდაშ – საძოვარი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის აღმ. 
მთაში. სათიბიცაა, ტყეც.  

ქალქ-ზაგრ – ნაეკლესიარი (ზ. ხელედი), ზედა 
ხელედშია, ნასამჭედლოურებია. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ქალაქლ – საძოვრები (მელე) ს. მელეს აღმ., 
ლაშხურის მარცხ. ნაკოშკარებია. ძირები 
ამჟამადაც ჩანს. ნაქალაქევი ჩანს, ნამოსახლა-
რებიც უნდა ყოფილიყო.  

ქალაქლა მურყამ – ნაკოშკარი (მახაში), ს. 
მახაშ,შია, ლაშხურის მარცხ. ნაკოშკარია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ქალაქლ – რიყე (მახაში), ს. მახაშშია, რიყე 
ადგილია. მოედინება წყალიც, ლაშხურის 
მარცხ. ნაკოშკარიცაა – ქალაქლა მურყამ. რ. 
მ. ჭელიძე, 1976. 

ქალდნი (3) – სათიბი (ნაკი) ნაკრას   მარცხ. 
კალთზაე, სათიბ ლაბგილდშის დასავლ. 
ქალდანების სათიბი ყოფილა. ვასილ ბურნა-
ყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-
ნი,, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქალდნი – სათიბი (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხლდშშია, დასახლ. ჩუბრის დასავლ. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქალდნი – სახნავი (ცალერი) ჩუბე ცალერის სამხ.-
აღმ., სათიბ ჯეჯნის ჩრდ. ვლადიმერ სეითბეს 
ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 შწ. ნოემბერი. 

ქალდნი (3) – ყანა (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის აღმ. 
ქალდანი არავინ ცხოვრობს. ლეშუკვისა და 
სიდიანარის საზღვარი. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 
30 წ., ლატალი, 1973. 

ქალდნი – ყანები (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 
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დასახლების ქვემოთ. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ქალდნი – ყანები (შყალერი) ს. შყალერის დასახლ. 
ჩრდ.-დასავლ. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., 
ლატალი, 1973. 

ქალდნშა კლთხი (იხ. კთლხი – ჩაჟაში) 
ქალდნშა მურყამ – ნაკოშკარი (ჭოლაში) ს. 

ჭოლაშის დასახლების სამხ.-დასავლ. 
ნანგრევია დარჩენილი. ქალდანების 
საგვარეულო კოშკი. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქალდნშა მურყმლ – კოშკები (ქვ. იენაში), ს. 
იენაშშია, ქალდანების ყოფილი საგვარეულო 
კოშკები, ჩამონგრეულებია. ი. გ. ფარჯიანი, 49 
წ., ლატალი, 1973. 

ქალდნშა სარაგ – წყარო (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის 
დასახლების სამხ.-აღმ. წყაროს წყალი, 
ქალდანების სათიბშია. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქამე გაშ – საძოვარი (დოლი) ს. დოლის ჩრდ.-
დასავლ., მრზილშ ტიბს აკრავს ს. დოლის 
მხრიდან. ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., 
მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ქამე გიჯლშ – საძოვარი (ლაღამი). დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. 
VIII. 

ქმე გიჯლშ (იხ. ქამე გვიჯლშ) 
ქმე დაბრ – ყანები (ჯუხვლანი), ნასახლარ 

ჯუხლნიშია, სათიბ ანგრნის სამხ.-აღმ. 
დასახლებიდან მოშორებით. ვაისლ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 54 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ქამე ლარა – სათიბი (ნაშთქოლი) ს. ნშთქოლს 
აღმ., ლალქერის ლიცს (საწისქვილე წყლებს) 
მარჯვნივ, ფერმის ნაგებობებს ქვემოთ, 
ლალქერი ლიცს იქით. მდებარეობის 
მიხედვით – გარე სათიბი. ქიშვარდი იოსების 
ძე წერედიანი, 49 წ.: , კოლმეურნე, ს. 
ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ქმე ლასდილ – სათიბ-საძოვარი (უშგული) ს. 
უშგულის აღმ., ვაკე ადგილია, მთა 
ლასდილის დასავლ. „გარე ლასდილი“. პავლე 
ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქამე ლაქფირ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
აღმ., სგლაქფირის დასავლ. სოფლისკენ. 
თივას მოზიდავენ ზურგით სამარხილომდე. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ქმე ლაცგა – კლდე (ლანჩვალი). პირიბე ქელეჩბის 
ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ქმე ლჭბიდნ – საძოვარი (სპარდიში). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972.  

ქმე ლახ – საძოვარი მთა (ლემსია-კაერი), 
ლემსია-კაერის  საზაფხულო საძოვარი მთა. 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ქამე ლეგმრი – საბალახო (ლაღამი) ლექ 
ლახ-ის ჩრდ., ლეგმრი ზაგრ-ის ჩრდ. 
გამოუყენებელია მიუვალობის გამო. დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ. 
VIII. 

ქამე ლეჯჰარლ – საძოვარი (ლაღამი) ლექ 
ლახ-შია, შედის საძ. ლეჯჰარლ-ში. დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972 წ. 
VIII. 

ქმე მეშხლრ – კლდე (სპარდიში). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ქმე მითვლა (იხ. ჟიბე მითვლა) 
ქმერ – საძოვარი (ხე) ს. ეს დასავლ., მდ. ენგურის 

მარჯვ. მხარეზე ს. ვიჩნაშსა და ს. ეს შორის 
მდებარე საძოვარი. მოედინება ღელე ქმრი 
ტიბრა. გარეთ „ქმ“. ნასო დიმიტრის ძე 
გულბანი, კოლმ. თავ-რე, ს. ე, მესტიის რ–ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ქმე რდნლ – სათიბი (ლეხთაგი) ჰაწვალდის 
აღმ., ვაკე ადგილი. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ქმე ტიბ – ხევი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმოსავლ., მდ. ენგურის მარჯვ. კლათაზე. 
მოედინება წყალი, სგ ტიბის დასავლ. ღელე-
სათიბი. იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ., პენს., 
იფარის  ს.ს., მ ესტისი რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ქმე ქეფიშ (იხ. ქვეფიშ) – ტყე (სიდიანარი) ს. 
სიდიანარის ჩრდ.-აღმ. ტიბის ხეობის მარცხ. 
კალთაზე. სგ ქეფიშის საპირისპიროდ. ტყე 
ქეფიშშია. ვალო ა–ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ქმე ცი ნლგნ – საბალახო (ლანჩვალი). პირიბე 
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ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი. 

ქამე ღობრ – საძოვრები (სვიფი) სახნავ საბნის 
აღმ., სგამე ღობრ-თან ტყე ყოფს. „გარე“ 
ღობრ. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქმე ჭალჲ – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, ნაკრშია. ქ. 
მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ქამინი (4) – საძოვარი (კახურა) მდ. ლუორის 
მარცხ. მხარეზე, უწინ სახნავი ყოფილა. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ქამინი – საძოვარი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
დასახლების ჩრდ.-აღმ. ადრე ყანები იყო, 
ფერდობი. ბაღია ამჟამად. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 35 
წ., 1974. 

ქამინი – ყანა (კახურა), ს. კახურაშია, 
დასახლებიდან დაახლ. 0,5 კმ-ზე. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ქამინი – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშშია. მ. ბ. 
ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ქამინი ნაკ – საძოვარი (ხაჩეში), ს. ტვიბლედშია, 
მდ. ტვიბლედურას მარჯვ. მხარეზე. ნ. ს. 
ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ქამინიჲ შუკ – გზა (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
სამანქანო  გზა სოფლის შემოსასვლელში. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ქამკ თანღი (იხ. თონღუზ-ორუნ) 
ქამრი ტიბრა – ღელე, საძოვარი (ვიჩნაში), ს. 

ვიჩნაშშია, აღმ. მხარეს ჩამოუდის. საზღვარია 
ს. ვიჩნაშისა და ს. აგრაის. ახმათ მელიტონის 
ძე ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახ., კალის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ქმრი ტიბ – ხევი (ხე), ს. ვიჩნაშსა და ე-ს შორის 
მდებარე ღელე, ენგურის მარჯვ. შენაკადი. 
ქმრი < ქმერ. ნასო დიმიტრსი ძე გულბანი, 55 
წ., კოლმ. თავ-რე, ს. ე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ქამშარ – უბანი (მახაში), ს. მახაშის ერთ-ერთი 
უბანი რატიანების საგვარეულოსი. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ქ ნაკრ – ყანები (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, 
ნაკრ-ის ყანების ერთ-ერთი ნაწილი. შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ქანა მოლარ – საძოვრები (მებეცი) ს. მებეცში. 
ქარ – ქედი, საძოვარი (დურაში), ლენტეხისა და 

ჩოლურის სასაზღვრო მთა. კ. ბენდელიანი, 
1978. 

ქარნი – გზა (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერში, 

ამჟამად გზაა, ადრე სასოფლ. საბჭო 
(კანცლი – კანცელარია), უწინ თავსაყრელი 
(ლახორ) იყოო. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს.ს. მ 
უკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ქარფი ნეზ – გზა (ხელედი), მთა მაცხვარიშისკენა 
გზა, სამარხილო. შესასვენებელია, დგას 
ფიჭვი. მაღლობზეა. ქარფ „მაღლობი 
გარემოსთან შედარებით“. შ. მ. ჩანქსელიანი, 
46 წ., 1974. 

ქარბაქ – საქონლის სადგომი (ჩუკული) ჩუკულის 
მთაში. იყოფა ჩუბე და ჟიბე ქარბაქ-ად (ქარა 
ნაკაფი ხისა (საბა). ქარბაქ „საქონლის 
შესაკრები“, შდრ. ქარა ბაკი „ნაკაფით 
მოწნული ბაკი“ (საბა), ადგილი, სადგომი. იხ. 
ვ. შ ა მ ილ ა ძ ე, მსხვილფეხა მესაქონლეობა 
სვანეთში, კრებ. სამხ.-დასავლ. საქართვ. ყოფა 
და კულტურა, IV, თბ., 1976, გვ. 40. ქარბაქი / /  
საჩეხი „კარვის წინ შემორაგული საქონლის 
საწოლი“ (იქვე). „ნაქარ ბაქარები“ – ნახირის 
შესარეკი ქვის შემორაგულები, შხარასა და 
ატკვერის ხეობებში ხშირიაო (იხ. ბ. 
ნ ი ჟ ა რ ა ძ ე, უშგულის აღწერა, გვ. 64), კრებ.:  
ისტორიულ-ეთნოგრ. წერილები, II, თბ., 1964, 
გ; ვ. 63-64. ნუნუ დადაშის ას. გულბიანი, 1976. 

ქარბაქალ – სათიბ-საძოვარი (მახაში) ს. მხააშში. 
უწინ საქონლის სადგომი იყოო. ქარბაქ-ალ. რ. 
მ. ჭელიძე, 1976. 

ქართშ – სათიბ-საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., 
მდ. წანრლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ 
დლდნის დასავლ. შემოკავებულია, 
ნალდაბის სათიბის ქვემოთ. ქართის დანათესი 
არა ჩანს. ქართ (შდრ. ლქრთე 
„შემოკავებული, შემოღობილი“). ჯეირან 
ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქართნი – სოფელი (ბჩ. ს.ს.), ს. ქართნი შედის 
ბეჩოს ს.ს.-ში, ბეჩოდან სამხ.-აღმ. სამანქანო 
გზის ქვემოთ, მდ. ენგურამდე, მდ. დოლრას 
დასავლ. დასავლეთიდან ესაზღვრება მეშხე 
ლიც (შავღელე), ჩრდ.-ით – ს. ლანხრი. 
რელიეფურად შეკრულია, შეიძლება 
შემოკავებულის მნიშვნელობით. პავლე 
სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენსიონერი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ქართოლოშა – უბანი (წანაში), წანაშში მცხოვრებ 
ლიპარტელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
თემი. თ. გ. ლიპარტელიანი, 23 წ., 1974. 

ქართლდ (2) – საძოვარი მთა (ქვ. ლუჰა) მდ. 
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ენგურის მარცხ. კალთაზე, ტყე ნენსგშის 
თავზე, საკარვეა, კარტოფილის სათესიც. 
დავაკებულია, ირგვლივ არყნარ-წიფლნარია-
ნია, წვრილი ტყითაა შემოკავებული. იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქართლდ – საძოვარი (გვალდერი), საძოვარ 
ლაეთხმალრ-ის ქვემოთ, მთა ედშრიშ  
დასავლ. ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქართლდშ (3) – სათიბი (ნაკი, ქაშვეთ-
ლაშთხვერი) მდ. ნაკრას მარცხ. ნაპირზე, ტყე 
მურჰიშის ძირში. ვაკე ადგი ლია, მოედინება 
მჟავე წყალი – ქართლდშია სგიმ. ადრე 
შემოკავებული იყოო. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ქართლდშ – სათიბები, ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვე-
რი), ჰაწვალისკენაა, ჭაობიანი სათიბებია, 
ტყით შემოკავებული. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ქართლდშ – საცხ. უბანი (ნაკ. ს.ს.) ნაკის ს.ს.-ში 
შემავალი დასახლებული უბანი. ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქართლდშია სგიმ – მჟავე წყალი (ნაკ. ს.ს.) მდ. 
ნაკრის მარცხ. მხარეზე, სათიბ ქართლდში. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქრიმი ჯიჰრ – ტყე (ლაღამი) ს. ლაღამის დასავლ., 
ქრიმ ფალიანის ყოფილი ტყე – მუხნარი. გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VIII. 

ქარიშხალა, г. Буревестник – მწვერვალი (ლნტხ.) 
მყინვარ შხარასა და მყინვარ ენგურს შორის, 
სიმაღლე 3950 მ. ზ. დ. 

ქარცაგრ – ფერმის ტერიტორია (კვანჭიანარი), ს. 
კვანჭიანარშია, ნაგებობებია ფერმის. მომაღლო 
ადგილია, ზეგანივითაა. ქარცაგრ < ქართ-
ზაგრ sIc!  შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

ქრმშა მურყამ – კოშკი (ლაღამი), ქრიმი 
მურყამ, ს. ლაღამშია, მთელი კოშკია, 
ფალიანების საგვარეულოსი. გ. ი. ფილიანი, 38 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ქაუშერ – საკარმიდამო (ყარი), ს. ყარშია. ჩუბე 
ყრშია, სამანქანო გზის ზემოთ, მარცხნივ, 

სახნავ–სათესებით, ბაღით. ქაუ ოთხუანის 
ყოფილი კუთვნილი მამული. ანდრია 
ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., მოსამსახურე, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ქაუშერ ღრ – საძოვარი (ჭუბერი) ჩუბე მარღის 
სამხ.-აღმ. მშრალი ღარია, ტყე შერეული, ზემო 
მხრიდან წიწვნარი. გამოყენებულია 
საძოვრად, ბევრია ანწლი. დამრეცი ადგილია, 
მთა ყაფრის კალთაა ს. ჭუბერისაკენ. ქაუ 
ოთხანის კუთვნილი ყოფილა. ვასიკო მუზას 
ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ქაფნა – ყანა (ლანხვრი) ს. ლანხრის სამხ., ყანა 
ფიშგნის აკრავს დასავლეთიდან, სამანქანო 
გზის ქვემოთ. ქაფ ? (ტვირთი). აკაკი ანდრიას 
ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1869 წ. სექტემბერი. 

ქაქულ – საძოვარი (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე, ტყე ნენსგშის დასაწყისში, ლაროკშ 
ტიბსა და გორა ლცხკურის შორის. იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., 
ფარის, ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქაქულშ ზაგრ – ქედი (ლახამულა) მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთის შერეული, ტყიანი ქედი, 
ქაქულშ ლიცის ზემო და დასავლ. კალთის 
ქედი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქაქულშ ლიც – ღელე (ლახამულა) მდ. ენ: გურის 
მარცხ. შენაკადი, წისქვილის წყლის ოდენაა, 
მოედინება ჟბე ბაშ ჩრდ. კალთებიდან, ჩვბე 
ლჰშ სამხ.-დასავლ. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წგ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქაშნ – ბილიკი (ტვიბლედი), ს. ტვიბლედშია, 
ზედა და ქვედა დასახლებებს აკავშირებს. ნ. ს. 
ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ქაშეთ (3) – სოფელი (ლნჯრ. ს.ს.). ლენჯერის სას. 
საბჭოში შემავალი სოფელი, სამანქანო გზის 
ქვემოთ. თემები:  ფფ{ ი} შა – ფილფანები, 
დუდაშა – ფილფანები, გისაშა – ფილფანები, 
მურთბიშა – ფილფანები, გუჩაშა – 
ფილფანები, ჰანტოლშა –ფილფანები, შემოშა – 
ფილფანები, ყანსაშა – ჯაფარიძე. მათე 
ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. 
ქაშვეთი, მესტიის რ-ნი, 1972. X. 

ქაშეთ – სალოცავი ადგილი (ფარი) სიკი 
გორგის სამხ., ჩუბე გორაგ-ზე, სოფ. კცხის 
აღმ.-ით გორაზე. არის ნაეკლესიარიც, 
ლოცვები ტარდება:  უფლი ლადეღ, მის 
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მომდევნო კვირას (მშლადეღ), ანობლადეღ, 
გიზობ ლადეღ (ბზობის დღესო). იასონ 
გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქაშეთ (იხ. ქაშვეთიშ გორგ – ზეგანი) 
ქაშთ სიფ – სოფლის მოედანი (ქაშვეთი), ს. 

ქაშვეთშია, თავსაყრელი ადგილი. მათე 
ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. 
ქაშვეთი, მესტიის რ–ნი, 1972. X. 

ქაშეთიშ გორგ – ზეგანი (ზაგარი) ს. ზაგრის 
ჩრდ. ზეგანზე ადრე ყოფილა კოშკი, 
ნაეკლესიარიცაა ძველთა ძველი. დგას მსხალი 
(პანტა), საძოვარ ნასლეთილრის თავზე 
(ჩრდ.-დასავლ.). ახლაც სალოცავი ადგილია 
(ჩ ჟი ხასიდ.). გულიძე ალექსის ძე 
ჩხეტიანი, 37 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქაშთი ჯგრგ – საყდარი (ჰადიში), ს. ჰადიშშია, 
ჰადიშრას მარჯვ. კალთაზე. დაცულია, დგას 
ცაცხვები და მის გაღმა, ჰადიშრას მარცხ. 
კალთაზე ვერხვნარია ეკლესიის სახელზე, 
მოჭრა არ შეიძლება. მანი ლევანის ასული 
პირველი, 50 წ., დიასახლისი, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ქაშეთ ლექნ – ყანები (ლემსია) ს. ლემსიის 
კუთვნილია ნაწილი, სამანქანო გზის ქვემოთ. 
შ. ა. შუკვანი, 28 წ., მოსამსახ., მესტიის რ–ნი, 
1972. IX. 

ქშინი – საბალახო (მურშკელი) მ. მურშკელის 
აღმ., სამანქანო გზის ქვემოთ, ზემო და ქვემო 
მურშკელს შორის. ვლადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქაშუეთ (იხ. ქაშვეთ) – საძოვარი (ფარი). ქაშუეთი 
ეწოდება საკმაოდ მაღალი სერის შუა ნაწილს. 
ადრე აქ უნდა ყოფილიყო ეკლესია. ამ 
საუკუნის დასაწყისამდე აქ მდგარა ძელქვის 
უზარმაზარი ხე, რომლისთვისაც 
დაახლოებით 100 კაცს შეეძლო თავი 
შეეფარებინა. დღეს ამ ხის ფესვებიღაა 
დარჩენილი. ახლა აქ ეკლესიის ნარჩენებიც კი 
არაა, არც ის იციან, თუ სად იდგა იგი, მაგრამ 
სვანებს ღრმად სწამთ, რომ აქ ოდესღაც 
ეკლესია მართლაც იდგა. ვ. ნარსავიძე, 1965. 

ქაცბშერ მურყამ – ნაკოშკარი (ლახამულა) ჟ. 
ლახამულას შუაში, ძირია დარჩენილი. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქაც ითინ (2) – საბალახო (ლევშერი) ს. ლევშერის 
საზაფხულო საძოვარი მთა ალპურ ზონაში. 
ქაცის (ვინმე) აუტანია ქვები და მთაზე 
გაუკეთებია სანიშნე – ითინ „სანიშნე“. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ქაც ითინ – კოშკურა (ლნტხ.) მთა დაშტვე 
ლარასთან. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ქციოლარ – სახნავი (მამი), მამშია. ი. ნ. 
ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ქჯინი – საძოვარი (მაცხვარიში) ლჰლა ჭალაჲს 
მარცხ. კალთაზე. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 
წ., ლატალი, 1973. 

ქჯილშ – სასაფლაო (კაცხი) კცხის ჩრდ.-აღმ., 
სახნავ სრბთრის ჩრდ. შალვა ფილოვანის ძე 
ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწავლე, ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 შწ. ოქტომბერი. 

ქჯი ნაჭალა – საძოვრები (მაზაში) ს. მაზაშის 
მთაზე, ღელეა, ტყე ქარის წანალეკი. 
გადააზრიანებულია. ნაჭალა „წალეკვა“. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ქაჯრ ტიბილდ – ღელე (ლაფსყალდი) ს. 
ლაფსყალდის სამხ.-აღმ., საძოვარ მჰლშიდან 
მოედინება, უერთდება ლაბსყალდიშ ტიბს, 
ლაბსყალდის ღელის შენაკადია. ხმარობენ 
ზემო ყანების მოსარწყავად. „ქაჯთა (თუ 
ქაჯიანთ) პატარა ღელე (ღელუკა)“. შიო თავას 
ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრიგადირი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქაჯრ ღრ – საძოვარი (უსგვირი) უსგვირის სამხ., 
სათიბ დუდაშის გაგრძელებაზე, საკმაოდ 
დაფერდებული. იცის ზვავი. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

ქებნი – სათიბი (ცალერი) ჟაბე ცალერის სამხ.-
დასავლ, ზედა გზამდე (ლალან შუკთეჟი). 
გრძელდება თარრამდე. კარგი სათიბიაო. 
ალბათ „საქები“-ო (?). გრიგოლ ახას ძე 
ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის სს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქედან (2) – სოფელი (ხშ. ს.ს.) მდ. ენგურის 
ხეობაში, მარჯვ. კალთაზე, შედის ხაიშის ს.ს.-
ში. 

ქედან – დასახლებული პუნქტი (ჭუბერი), მდი-
ნარე ნენსკრას მარცხენა მხარეზე მდებარეობს. 
ცხოვრობს 3 ოჯახი. მდინარის ჭალიდან ≈ 200 
მ. ცხოვრობენ ჩხეტიანი (2 ოჯახი), გადრანის 1 
ოჯახი. არის ლაკლმხისა და ლახამის შუა. 
არის სათიბ-სახნავები. აღმოსავლ. ტყიანი 
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დამრეცი კედელი საზღვრავს, შერეული ტყით 
– ნიგვზნარი, იფნარი, მუხნარი, ნაძვითა და 
სოჭით. ჩამოუდის პატარა ღელე – ქედნშ 
ტიბ. წყე – ხაგ მასრ ეჩა ტიბჟი. 
გადმოცემით:  ქვემო გზით კლდეებიაო, 
ამიტომ ზემო გზით დადიოდნენო ტობარით – 
შუკვშ ლაქდენი „გვერდის ავლა“? ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., კადრი მუშა 
საგზაოში, მესტიის რ-ნი, 5.IX.70 წ. 

ქედნშ ლახულდ – საძოვარი მთა (ქედანი) 
კირრის სამხ.-დასავლ., გაგრძელება ქედზე. 
ტყიანი მთაა, აქა-იქ შიშველი საძოვრებით. 
დგას 3 კარავი. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., 
მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ქედნშ ლეგჯერ – წაბლნარი (ქედანი) მდ. 
ჭუბრულას მარცხენა მხარეზე, დამრეცი 
(მჭდრა) ადგილია. დასახ. უბან ქედანის 
სამხ.-აღმ. გაგრძელება. მრავლადაა წაბლი, 
თხმელა, მუხა. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 
55 წ., კოლმ. ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ქედნშ ლეკკერ – ნიგვზნარი (ქედანი) მდ. 
ჭუბრულას  მარცხ.  მხარეზე, დასახ. უბან 
ქედანის გაგრძელება სამხ.-ასღმ. დამრეცი 
(მჭდრ) ადგილია,  მრავლადაა ნიგოზი. ნინა 
მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ. ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ქედნშ ტიბ (3) – ხევი (ქედანი), მოედინება 
დასახლებულ პუნქტთან მარცხენა მხრიდან 
და უერთდება მდ. ჭუბრულას. ვასიკო მუზას 
ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ქედნშ ტიბ – ხევი ჩვბე ქედანის ჩრდ. ჟვანია 
ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ქედნშ ტიბ – ხევი (ზ. ქედანი), მდ. ენგნურის 
მარჯვენა შენაკადი, მოედინება ქედნშ 
ლახულდიდან. ჩამოუდის სოფ. ჭერიშ ქედანს 
/ /  ჩბე ქედანს. მომცრო მდინარეა. 
გადმოცემით:  გზა ქვემო მხრით გადიოდა, 
ხოლო ამ ადგილს მგზავრი გვერდს უვლიდაო 
– შუკვშ ლაქდენი დგი. ჟვანია ზემას ძე 
ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ქედნშ ტიბილდ – ხევი (ლახანი), მდ. ლანშ 
ტიბის მარჯვენა შენაკადი: . ნასახლარების 

მარცხენა მხარეზე მოედინება ტყიდან, 
მომცრო წყალია. სალამ ხერგიანის ას. 
ქობალია, 76 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ქეანშ – საძოვარი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ქევნში სიკ – საძოვარი (მსტ. – ირ. მელიქი-
შვილი)  

ქეზა ნენჩა – ტყე (ნაკ. ს.ს.) მდ. ნაკრას მარცხ. 
კალთის წიწვნარ-ფოთლოვანნარევით. ვინმე 
ქეზა იყოო ალბათ. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ქეთიაჲ დაბარ – სათიბ-საძოვრები (შკედი) ს. 
შკედის მთაში. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

 ქელი ნაკ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ., 
ჰადიშრას მარჯვ. კლათაზე. თივაზე მო 
მუშავენი ტერასაზე ქელს (საჩრდილობელს) 
დგამენ. მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ., 
დიასახლისი, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ქელიშ (2) – სათიბი (ნაკ. ს.ს. თავრარი, ღეშდერი), 
ნასახლარ ჯუხლნსა და ნასახლარ ლშხრშს 
შორის მდებარე დამრეცი სათიბები, სადაც 
წვიმის ან სიცხის დროს „ქელს“ დგამდნენ. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქელიშ – სათიბები (თავრარი), დიდი, ოდნავ 
დამრეცი მინდორი ნასოფლარ ჯუხვლანსა და 
თავრარს შორის. აქა-იქ პანტა მსხლები ჩანს. 
ქელიშ (საჩრდილობელი?). უშანგი ბარდღუს 
ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ს. 
თავრარი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ქელიშ – სათიბი (ღეშდერი) ს. ღეშდერის ჩრდ., 
სათიბ მჰშის აღმ. გაგრძელებაა, მოვაკო 
რელიეფით, ჩრდ.-აღმ . ტყიანია. ქელ 
„საჩრდილობელი“ (წვიმისაგან ან სიცხისაგან) 
ადრე იყოო. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 
წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ქელლადგრია გურნა – ქვები (ჟიბიანი), ს. უშგუ-
ლის ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის  მარჯვ. კალთაზე 
დევს დიდი ქვა, რომელიც წარმოადგენს 
მონადირეთა ღამისათევს. გადმოცემით:  მო-
ნადირეს  მონადირე მოუკლავს, სახელად ქელ.  
ღუტუ ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, 
ს. უშგული, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
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ქელლარა – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-
აღმ., საძოვარ კურას აღმ. თხილნარია. ქელ 
„ლლჩა“, საცავი ნაგებობა წვიმისა და 
სიცხისაგან („სარჩდილობელი“). ანზორ 
არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19698 წ. ოქტომბერი. 

ქელნაშ – სათიბი (მამი), ს. მამშია. ი. ნ. ჯამბურიძე, 
59 წ., ბ. გ.  ბაბლუანი, 72 წ., 1978. 

ქელნაში ღელა – ღელე (მამი), ს. მამშია. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ქემ – ტყე, საძოვარი (ზ. ლახამულა) ჟბე 
ლახმლის ჩრდ., ჰამშის აღმ. ჭყირრამდე. 
შერეული ტყეა და შუაში საძოვარიც ურევია. 
კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქემეზშრ – უბანი (ლეშუკვი), ლეშუკშია, 
ივეჩიანების საგვარეულოს საძმო. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ქემილ – სათიბი (ჰამაში), ჰამაშშია. საკულტო 
თოდრ-ის ქვემოთ (სამხ.), ირგვლივ პატარ-
პატარა ველაკები ძევს. (სა. სახ. ?). დუშა 
შარდენის  ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქემილშ ლრე – საძოვარი (ზ. ლახამულა) ჟ. 
ლახმლის ჩრდ. ქემ-ის ტყეში მდებარე პატარა 
საბალახო ადგილი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 
55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქეჲრილშ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის ჩრდ.-
ით, სათიბ ტიშლდშს აკრავს ჩრდ.-დასავლ. 
ირგვლივ ლებლყეჩ ხარ, ხოჩა ლნქეჲრ 
წიფროლ ხგნენახ. ლშმინაჲ ლას. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ქრაშ – ყანა (სასაში) დასახლება ფარილობრაში. 
ნაქერალი უნად იყოსო. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 
1974. 

ქერექიშ ნაკ – ნაყანარი (ვედი) ედრლას მარჯვ. 
კალთაზე, ნამსგალეიშ აბანილის დასავლ. 
კოლმეურნეობამდე ყოფილა ქერექ ჭკადუას 
საკარტოფილე, მჟირიშ ბოგს რჩდ.-აღმ. 
ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. 
ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ქერთბიშა  მურყამ – კოშკი (ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანშია, კარგად დაცული. გიგანების 
საგვარეულოსი. საკ. სახ. – ქერთბი. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქერლადგრი გურნა –კლდე (უშგული) ს. 
უშგულის ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის სათავის 
მარჯვ. მხარე. ვინმე ოსი ქერ იპარავდა 
უშგულიდან ბავშვებს, რომელიც მოუკლავთ 
იმ ქვის ძირში. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., 
ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქექეიშ ლარა – სათიბი (თოთელეში) ს. 
თოთელეშის სამხ.-დასალვ., სათიბ თოხბრშია 
შიგნით. ქექე ქობალიას ყანა ყოფილა უწინ. 
დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
სექტემბერი. 

ქექირ – საცხოვრისი (ყარი), ჟაბე ყრშია, მდ. 
თეთნაშერას მარჯვ. მხარეზე, სამანქანო გზის 
ზემოთ, სათიბ-სახნავებით, ბაღით. ქექი 
გვარმიანის ყოფილი კუთვნილი მამული 
(ცოცხალი არაა). ანდრია ბიმურზას ძე 
აფრასიძე, 61 წ., მოსამსახურე, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ქექუ – წყალი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარის  
სასმელი წყალი. ალბათ აღმომჩენის საკ. 
სახელის მიხედვით. ბჩჟინ ანღრდს. შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ქაბ (2) – გამოქვაბული (ჩოლ. ს.ს.), მთიბავების 
დასაბინავებელი გამოქვაბული მიწო ლარაში. 
თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

ქაბ – სათიბი (მახი) ს. მახის მთაში (ლნტხ. 
ჩიხარეშის ს.ს.). რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ქბ – საძოვარი მთა (შკედი) მთა შგენშიშ 
ქვემოთ, მდ. ჯოღორნაშუსმას ქვემოთ (იხ. 1:  
100 000 г. Кваби 2662,7). საკარვე საზაფხულო 
საძოვარი მთა. მეგრელებისაა. შუშანა ოთარის 
ას . იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ქაბრ – საძოვრები (დურაში), ტყიანი ადგილი 
დურაშში, იყოფა:  ჩუბე და ჟიბე ქაბრ-ად.  
კ. ბენდელიანი, 1978. 

ქაბ ღარლ – კლდე (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხ. კალთაზე 
კლდეებია, პატარ-პატარა გამოქვაბულები 
აქვს, მონადირეები თავს აფარებენ. წყლებიც 
მოედინება. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 
წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ქბი გორა – საძოვარი (ნანარი) ს. ნანარის ჩრდ.-
აღმ. მთა, სადაც აპირებენ საბაგირო გზის 
გაყვანას. გამოქვაბულიცაა. კლდიანია. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 
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ქბილდ – გამოქვაბული (ლემსია), სათიბ ლა-
ლშერალრს ძირშია, პატარა გამოქვაბულია, 
გამოყენებულია ღამის სათევადაც. შადურ 
ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

ქაბნრ – სახნავები (რცხმელური) ლაშხირის 
მარჯვ. მხარეზე, აქვს გამოქვაბულებიც და 
ქვიანი ადგილიც. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ქვაბნრ – ტყე (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939 წ.  

ქაბ სგობინ – სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშში, 
ახალშენის მხარე. ა. ქ. ნემსაძე, 52 წ., 1981. 

ქაბლარ (2) – სათიბი (შკედი), ს. შკედშია, 
მთაში, კარვების დანადგამებია. გამოქაბულე-
ბივითაა. დიდქვებიანია, გვირაბებივითაა. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ქაბლარ – საძოვარი ს. ლამფალაშის მთაში, 
კლდიანი. რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ქთინი (იხ. ქვთინი) – ყანა ს. ზარდლაშსა და 
ღვებრას შორის. ალექსანდრე მახარობლის ძე 
მარგიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქთინი – ყანები (ზარლდაში) ს. ზარდლაშის 
დასახლების ქვემოთ. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქათხიშ – სახნავი (მამი) ს. მამში, ვაკე ადგილია. 
ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ქა-კაცხ – სათიბი (ღობი) ღობის მთაში კეცხ 
„წვერი“. 

ქალდ – სათიბ-საძოვარი (ქურაში, ბარში), ს. 
ეცერშია, ბრშის აღმ., მდ. დაშრის მარცხენა 
მხარეზე. მოფერდო ადგილია, ქვიანი არაა, 
სუფთა სათიბია. ტასლერიშ შუკს ჩრდ.-აღმ., 
ქურაშის საზღვრამდე. შალვა ამაის ძე 
გურჩიანი, 78 წ., ბარში, ილარიონ კოსდას ძე 
ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქან (8) – სათიბი (ხელედი), ქვან ღელეშია, 
ტყიანია, ჩამონასხლეტი არაა. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ქან – საძოვარი (ჰებუდი), სამანქანო გზის ზემოთ 
გადის საცალფეხო ბილიკი ჰებუდამდე 
უღვლიდან, ამ გზის გასწვრივ ფიჭვნარ 
მუგთან (აღმ.) არის საძოვარი. ქვემო  მხარე 
ჩამონგრეული (ნტყიც) აქვს. მოედინება 
ქანშ სარგ. ზაგამბე სამსონის ძე 

ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მეტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქან – ფერდობი (ლემსია) ლემსიიდან ქმე 
ლახვში მიმავალ გზაზე, ხრიოკი ადგილია, 
ჩამორეცხილი ადგილია. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ქან – კლდე სანადირო ლაღრალის ჩრდ.-აღმ., 
არის დასავლ. დიდი სანადირო – საარჩვო – 
ადგილია. კლდიანია, აქა-იქ ფიჭვნარიცაა 
(გგიბ). ქან „გარეულ ცხოველთა სამყოფი“ 
უფრო კლდიანი. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენს., ს. ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ქან – ფლატე (ეც. ს.ს.), საძოვარი ადგილია მთა 
ბალდერის დასავლ. კლდიანია, ჩამონაგლეჯი, 
ჩამონაწყვეტი, ჩამონაქცევი (მეგრ. ქვანა) 
„ქვიანა“?. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქან – ღარი ჩამოფხეკილი (ჭუბერი) მდ. 
ჰოკრილას მარცხ. მხარეზე, ჰოკრილშ ტიბიშ 
კარს პირდაპირ. ჩამოხლეჩილია, ზედა 
მხარე ტყის ზონას ცდება, გვერდითი 
გორაკები ტყიანია. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70. 

ქან – ნტყიც ს. ლაფსყალდსა და სათიბ 
გეგილდს შუა, ჩანარღვევი ჩანასხლეტი, 
ჩანაგლეჯი ადგილის სახელწოდებაა. აღწევს 
მდ. ენგურამდე. ქვიანია, რის გამოც დაერქვა 
სახელწოდება. ქან „ქვიანა“ (?).  ბასილო 
თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქან – ფლატე (ლაჰილი), ს. ლაჰილის ქვემო 
ნაპირი, ენგურის მარცხ. კალთის ფლატე. 
ოდესღაც გადმონგრეულა და რამდენიმე 
ოჯახი ჩაუტნევია. ამჟამად მის ზედაპირზე 
კოშკის ნანგრევიღაა დარჩენილი (ყოფილა 
ჩარკვიანებისო). ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., 
ლატალის ს.ს., 1973. 

ქნ (2) – ტყე, კლდე (მურყმელი) ს. მურყმელის 
დასავლ., მდ. ენგურის მარცხ. მხარეზე. 
კლდეა, მეჩხერი ტყით, მდინარეს ესაზღვრება. 
ჩავარდნილია. ნუცა ანტონის ასული ნიჟარაძე, 
62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. VII. 

ქნ – გზა (მსტ. – ირ. მელიქიშვილი) 
ქან თხიმ – პლატო (ლაჰილი) ს. ლაჰილის 

ჩრდ., ენგურის  მარცხ. კალთის ფლატეს ზემო 
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ნაწილი. დგას ცალი კედლის ნარჩენით 
ჩარკვიანების ყოფილი კოშკი. ზურაბ ს-ძე 
პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

ქან თხუმ – ტყე (კახურა), ს. კახურას ჩრდ.-
დასავლ. ქვან თხუმში მოედინება წყარო, მდ. 
მარცხ. მხარეზე. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., 1974. 

ქანრ – გზა (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
დასავლ. ენგურის მარცხ. მხარეზე, საცალფეხო 
გზა, ჩამორღვეული ადგილია (ქვან ხარ). 
სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 67 წ., პენს., ს. 
ბოგრეში , მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ქანრ – გზა (ღვებალდი) სათიბ ლმზრის 
დასავლ., ჩამონასხლეტი ადგილია, გადის 
სამარხილო გზა „ქვიანა“. მიშა ილოს ძე 
გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქანრ – მორღვეული, მოგლეჯილი (სვან. ნტყი-
ც), ლთკერილშ ტიბს მოსდევს დასავლ. 
მხრიდან, ნამეწყრალია, ს. ღებალდისა და ს. 
გალდერის საზღვართან. აღწევს ენგურამდე. 
ქვიანია. ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., 
პენსიონერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ქანრ – კლდე სანადირო ენგურის მარცხ. 
კალთაზე. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ქანრ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის 
ჩრდ.-აღმ, ენგურის მარჯვ. კალთაზე, კლდიან-
ქვიანი ადგილი. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. ადვბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქანრ – ყანები (საყდარი) ს. საყდარში, ფერდო-
ბებია. ფელდ „ფერდი“. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 
1978. 

ქანრ – საძოვარი, ხრამები (ზ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში, ქვასაცვენი ადგილი. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს.ს.. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ქანრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ., 
ზაგრზეა, ფერდობებია. ივანე ბედის ძე 
კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქანრე თხიმ – კლდე (ხაჩეში) ს. ხაჩეშში, 
ხელედურას მარცხ. მხარეზე, ფლატეს თავი. რ. 
დ. ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

ქანრიშ შუკ – გზა (გვალდერი), გზა ს. ღება-
ლდიდან სოფ. გალდერის ჯაჭვის ხიდამდე. 
ფერდობია, ტყეში მიდის სამარხილო გზა, მდ. 

ენგურის მარჯვენა მხარეზე. „ქვიანას გზა“. 
ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიო-
ნერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქანშ (2) – სათიბი (თავრარი) ს. თავრარის აღმ., 
წყაროს წყალი რობის სამხ.-აღმ. ნტყიც ხარ. 
უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ. , 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

 ქვანშ (იხ. ქვან – ჰებუდი) 
ქანშ ზაგრ – საძოვარი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის 

დასავლ., უღა ზაგრის ტყის სამხ. ჰებუდის 
ყანებამდე. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი, 1069 წ. ოქტომბერი. 

ქანშ თხიმ – მწვერვლაი (დაკარი), ს. ხაიშიდან 
ჩრდ.-დასავლ. ლაღრალის ჩრდილოეთით 
დიდი კლდეებია, სანადირო ადგილებია, რუკის 
მიხედვით 1834,9 მ. აქა-იქ სოჭნარი (ლენენზ). 
სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., პენსიონერი, ს. 
ხაიში, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. აგვისტო. 

ქანშ კოჯ – კლდე (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, ტყე ლმალდის აღმ. მდ. 
ენგურამდე, სამანქანო გზის ზემოთ. ნტყიც 
ხარ. სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., 
მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქანშ ნაკ – საძოვარი (ჰებუდი), ს. უღვალიდან ს. 
ჰებუდამდე მიმავალ ბილიკზე, საძოვარ 
ქანთან არის ვაკე ადგილი, შიგადაშიგ 
ბუჩქნარია და საძოვრები. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქანშ სარგ – წყარო (ჰებუდი) ს. უღვალსა და ს. 
ჰებუდს შორსი არის ბილიკი, სადაც, საძოვარ 
ქვანთან, მოედინება წყარო. ზაგამბე სამსონის 
ძე ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქანშ ფაფალ – გორაკი (ლახამულა) ჟ. ლახამუ-
ლაში, სამანქანო გზას ჭრის, სამხ. ესაზღვრება 
ენგური, აღმ. ჩამონასხლეტი აქვს (ნტყიც 
ხარ). კოწი  იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქან ჭალ – საძოვარი (ლახამულა), ჟ. ლახმლ-
შია, საძოვარ ლეგრევის პირდაპირ, მდ. 
ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე. კოწი  იოსეს 
ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 
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ქანდარ – ღელე (ტვიბერი) ს. ლეზგარასა და ს. 
მაგარდელს შუა მომავალი ღელე. თითქმის 
ყოველ წელს ჩამოდის დიდი ღვარი – (იხ. 
რუკა). მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქვანდრშ ლიც (იხ. ქვანდარ) 
ქვანდრრა (იხ. ქვანდარ) 
ქვანრიშ შუკვ (იხ. ქვანრიშ შუკვ) 
ქნ-ღელა – საძოვარი (კახურა), ს. კახურაშია, 

სეზონური ღელე. ქვან ხარ. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ქანლ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, სათიბ პანი ქართის სამხ. 
ჰაპკვირისკენ, თხუმჟი ნტყიც ხარ, ქვემოთ 
დაფერდება და მოვაკოც. გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ქანლდ – საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.) მდ. ნაკრას 
მარცხ. მხარეზე, ქანლდშ ღრის თავზე, 
მთა ლკითანალის გვერდით. ნაკარვებია, 
ქვიანი ადგილია. ქან „ფერდობი ქვა და მიწა 
შერეული“. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქანლდ – სათიბი (ზ. ვედი). ცაცუ ფარნაოზის ას. 
ჭკადუა, 67 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., 
მესტისი რ-ნი, 1970 წ. X. 

ქანლდ – ტყე, საძოვარი (ბეჩო) ს. გულის აღმ., 
ლაკარშ ლალგნრს აღმ. სოჭიანი უფრო 
მეტად, ჰარეტის ქედის დასავლეთი კედელი, 
ძირში პატარა ველია (ლარილდ). პატარა 
ღარსავითაა, ჩამონასხლეტი (ნტყიც), 
ჩამონარღვევი, რომელსაც ხშირად ქვებიც 
სცვივა. ქანლდ „პატარა ჩამონარღვევი“. 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ქანლდრ – კლდეები (ლაკულმახი) მდ. 
გაშღარრის ზემო წელის მარჯვნივ, 
კარიერის მარჯვნივ, ციცაბო კალთებით, 
ქვემოთ მეჩხერტყიანი. არის სანადირო – 
ლკცური, კლდეა, ქვემოთ სამანქანო გზა 
გადის კარიერისაკენ. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა ს. ლეკლმახი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 22.IX.70 წ. 

ქანლდშ ლჭმოლ – სათიბი (ზ. ვედი). ცაცუ 
ფარნაოზის ას. ჭკადუა, 67 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. X. 

ქანლდშ ნტყცრ – ფლატე (ზ. ვედი). ცაცუ 
ფარნაოზის ას. ჭკადუა, 67 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. X. 

ქანლდშ ღრ – ღელე (ნაკ. ს.ს.) მდ. ნაკრას 
მარცხ. მხარეზე, ჩამოედინება ლკითანალ-
იდან, ქვიანი, შიშველი რელიეფით. 
გვერდითი კალთები ტყიანია – 
ფოთლოვანითა და წიწვიანით. ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მეტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქსიშ – საძოვარი (უშგული) ს. უშგულის სამხ.-
აღმ. არყნარი ტყით, უღელტეხილ უღას 
დასავლ. მხარე. ქს „ცოცხი“ (ლექსური 
„ბალახია“), ბალახისაგან გაკეთებული. პავლე 
ნიკოს ძკე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. 
ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქასტალ – საძოვარი (ტვიბერი) მდ. ენგურისკენ ს. 
ლეზგარადან, სათიბ ფალას ქვემოთ. სუფთა 
ადგილია, კარგი სათიბიც, ცელის ერთი 
მოსმით იჭრება ბალახი – ქასტალ – ქასტ 
„სხლეტ“ ? ხმაბაძვის მიხედვით (?). მკა 
ამაიზის ძე ქალდანი, 612 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ., ოქტომბერი. 

ქაქნი – სათიბი (კიჩხულდაში) ს. 
კიჩხლდშის დასავლ., სათიბ ბესნის აძევს  
ზემოდან, ჟარშ ლიცის მარჯვ. კალთაზე. 
მოვაკო ადგილია, (ლიც ახზი თხუმლექა 
ლალცნად). ქვიანი არააო, მაგრამ მის ზემოთ 
არის საძ. განგლრ – კლდიანია (იხ. განგლრ). 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქაშრა – ყანა (არცხელი) ს. არცხელის ჩრდ.-აღმ., 
დასახლების ზემოთ. ფერდობია. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქაჩა – ტყე (ლაშხრერი) სოფლის სამხ.-აღმ., სათიბ 
დაბერილს აკრავს აღმ. მუხნარი ტყეა, სოფ. 
კალშ–ამდე. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქვაჩშ ცხეკ (იხ. ქვაჩა) 
ქაჩოლ – ტყე, კლდე (ლანტელი) ლშხრერის 

სამხ.-აღმ., მდ. ენგურის (ჭალს) ჩრდ. ტყიან-
კლდიანია. მრავლადაა მუხა (ჯიჰრა), რცხილა 
(ცხიმრა), თხმელა (ბელყჩრ) და, საერთოდ, 
ძალიან ხშირი ტყე ყოფილა, ყველა იქით 
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მიეშურებოდა ტყის საჩეხად. ლი-ქჩ-ე  „ჭრა“ 
(?), თუ ქაჩა–საგან (საკ. სახ.)? კოწია ბექერზას 
ძე პაკელიანი, 72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქელრ – ყანა (ზ. ლუჰა), ს. ჟ. ლუჰაშია, ყანა 
სრს აკრავს ზემო (ჩრდ.) მხრიდან, 
ირგვლივ ხილნარია. ქელ „ჩერო“ (?). სიმონ 
თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქეთხშ – ყანა (მურყმელი) ს. მურყმელის 
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. ქერი, 
კარტოფილი, მშრალი ადგილია (გეხ დგი 
ლი „მშრალი, ხრიოკი ადგილი“). მაქსიმე 
დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქეირ ლიცლ – წყარო (თეკალი) თეკალიდან მთა 
ლემმლ-ისკენა გზაზე, წყაროცაა, სადაც 
მგზავრები ისვენებენ. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., 
ნ. გ. ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ქენრ – ყანები (გულიდა), ს. გულიდაშია, „ქვან“ 
ხარ ზემოთ. მ. ბ. ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 

ქენშ – ყანები (ლესემა), ს. ლესემაშ; ი ა, 
მოფერდო ადგილებია. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 
1974. 

ქენშ – საძოვარი (ფაყი), ს. არაშშია, ყანა 
მუთალდერის აღმ. (გვერდით). ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ქენშ – საძოვრები (ლეხვდარეში) ს. 
ლეხვდარეშის ჩრდ.-აღმ. გ. გ. გაზდელიანი, 28 
წ., 1974. 

ქენში ღელა – ღელე (ფაყი), ს. ფაყშია, ქვიანია. 
ქვიშა-ქვიანი. ფლატეებიანი. ქენ „ქვიანი“. გ. 
გ. გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ქენდელე (2) – სათიბი (ლევშერი) ს. ლევშერის 
მთის სათიბი. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ქენდელე – სათიბი ჲებერალში ქვიანი ადგილია. 
გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ქენირ (3) – გზა (საყდარი) გაჭრილი კლდეში ს. 
საყდრიდან ს. დურაშისაკენ. მ. ა. ბენდელიანი, 
68 წ., 1978. 

ქენირ – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ქენირ – ყანები (მესტია), სახნავი მიწები კახბე-

რიძეების, გოშთელიანების, ნიგურიანების. 
ითესება ხორბლეული, კარტოფილი, სიმინ-
დიც. თედორე ტარასის ვძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია, 1973. 

ქენირლ – ყანა, საძოვარი (ლაღამი) ს. ლაღამის 
დასავლ., ფერდობი, ქვიანი ადგილი არაა, 

მწირი ადგილია. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ქენირი ლესგრ – საბალახო (მესტია), 
ტყემლნარ-კოწახურისა და სხვა ბუჩქნარი 
ადგილია სახნავ ქენირთან. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1973. 

ქეჲრ ლიც (3) – წყალი (ნანარი), ს. ნანარისკენა 
გზაზეა. ჩუბარლ ჩუქან მოედინება. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ქეჲრ ლიც – წყალი (ნანარი), ს. ნანარშია, 
მეცექვენის ღელეში. ვ. ნ. ქურასბედიაპნი, 35 
წ., 1974. 

ქეჲრ ლიც – წყარო (ყვედრეში) ს. ყვედრეშიდან 
ლაბრაის მთისკენა გზაზე. მოტიტვლებულ 
ადგილზე შესასვენებელია და მოედინება ცივი 
წყალი. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ქეჲრ ლიცლ – წყარო (ფანაგი) ს. ფანაგი სამხ. ს. 
ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

ქრდ (იხ. ქრდიელ – უშგული) 
ქრდიელ – სათიბ-საძოვარი (უშგული) ს. 

უშგულის აღმ., მდ. ქვიშირის მარჯვ. 
კალთაზე. ღელე შიშველი, მოედინება წყალიც. 
შუადღის შემდეგ ჩრდილი ადგება 
დასავლეთიდან. ქვრ „გრილი“. პავლე ნიკოს 
ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქრდი კნფრ – ფლატეები (უშგული) ს. 
უშგულის აღმ., მდ. ქვიშირის მარჯვ. 
კალთაზე, ღელე ქვრდის ფლატეები. კნფ.  
პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, 
ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქრდი ტიბ – ხევი (უშგული), მდ. ქვიშირის 
მარჯვ. შენაკადი. მომცრო ღელეა, მოედინება 
სათიბ-საძოვარ ქვრდიელიდან. პავლე ნიკოს 
ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქრ ნიცილ – წყარო (ლუჯი) ს. ლუჯში, 
ფორელში. სასმელია.  

ქრ ნიცილ – წყარო (ჟახ. ს.ს.) უბან ლეკუმბასტში, 
მთისკენ, მოედინება ცივი წყარო. ზ. ს. 
გულბიანი, 22 წ., მოსამსახურე, ს. ჩუკული, 
1976. 

ქრ სარაგ (2) – წყარო (ლამფალში) ს. 
ლამფალაშის მთაში. რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 
16 წ, 1981. 

ქრ სარაგ – წყარო (ჩუკული) ჩუკულის მთაში. 
ცივი წყალი მოედინება. ქრ „ცივი“. ნ. დ. 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 
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ქეფიშ – ტყე (სიდიანარი) ს. სიდიანარის ჩრდ.-
აღმ. ტიბის მარცხ მხარეზე, იყოფა:  სგ და ქმე 
ქეფიშ-ად. შერეული ტყეა. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ქეცლირ – სათიბი (დავბერი) ს. დავბერის 
დასახლების აღმ. ყოფილი ყანა. ნოდარ 
პლატონის ძე  მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქითიშ (იხ.  ქითშირ – დავბერი) 
ქითშირ – ყანები (დავბერი) ს. დავბერსა და ს. 

ლალხორს შორის, ენგურის  მარჯვ. კალთაზე. 
ნოდარ პლატონის ძე  მარგვლიანი, 40 წ., 
მოსამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ქილნი – ყანა (ქვ. ლუჰა) ს. ჩ. ლჰას დასავლ. 
სამანქანო გზის ქვემოთ, ვაკე ადგილია, ქვედა 
კიდეზე ნამეწყრალიცაა, ლებჩერ ლი. ქილ. 
სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., 
მეტყევე, ფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქინ ღალა – კლდე (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
აღმ., ქინ ღალ კრბლის ზემო კლდეები. 
რობინზონ. იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ქინ ღალა კარბლ – კლდე (წვირმი) ს. წვირმის 
ჩრდ. გამყოლი ქედი, მეფტაშის ჩრდ.-აღმ. 
მულახის მხარე კლდიანია. კარბლ „ნაპირი “ 
(კრბ). არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ქინე ღალა – კლდე (მულახი) ს. მულახის სამხ. 
ქედის – უღვირის ქედის დას. ნაწილი. ჩრდ. 
კლდეა. ძნელად მისადგომი კლდეებია (ქინ 
„სული“, ღალე „ფრთა). გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქინილდშ – სათიბი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას 
ქვემოთ, სათიბ ჭუშიშს აღმ. კარგი ხეხილიანი 
ადგილი ყოფილაო, ხილით სულს 
იდგამდნენო (ქინს ჩუ ლმცირნელიხ). 
ლოლა მკას ას. ქალდანი, 24 წ., კოლმ., ს. 
ტიბერი, ცხუმარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ქვიანი ღალა (იხ. ქვინე ღალა) 
ქინჩილდ – ყანა (ზ. ლუჰა), ღელე ტიბრას 

მარცხ. კალთაზე დავაკება ადგილი, ჩორრ 
(ყანა)-ის ჩრდ. (ლაჩალ დაბშ ტიბ ლი). 

სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., 
ფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქირალდ – სათიბი (ღვებალდი), ს. ღებალ-
დშია, სათიბ ალმაშნის აძევს ქვემოდან. მიშა 
ილოს ძე გერლიანი, 39 წ., კოლმეურნე, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქირზილშ – სათიბი (ღეშდერი) ს. ღეშდერის 
ზემოთ – ჩრდ.-აღმ., სათიბ ჩხტერის სამხ. 
პატარა შიშველი სათიბია. ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 57 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქირთრ – საძოვარი (ყარი) მთა შალურაშია, 
ბურნაყრე ლჭმოლ-ის თავზე ჩრდ. მხარეზე. 
დგას დაახლ. 80 მაღალი სოჭის ჯგუფი 
(ლენზ), მოქუჩულად, განცალკევებით, 
შიშველ ადგილზე. ქირთ „შექუჩული, 
გროვად, ხროვად, ჯგუფად მდგომი. ცალკე, 
განცალკევებულად (საზოგ. სიტყვაა). გივი 
მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., კოლმ., ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 12.9.1970 წ. 

ქირთბლ – ყანა (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
დასახლების აღმ. მხარეში, ჰეწერის სათიბის 
მეზობლად. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქიფი ლრლ – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
დასახლ. დასავლეთით. ჩვალ ლგჭდ 
ქიფილდრს ლმგმნელიხ, რომ სათიბი არ 
წაელეკა. ქიფ „წნელით მოწნულია“, ლაწ-

დრშალ ლი ნციშ, ჩვალს მამ ფიშდე. 
სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წშ. 
სექტემბერი. 

ქიშ (4) – უბანი (სასაში), ს. სასაშშია, ფარ-
ლბრაში, ქვიშნარი მაინცდამიანც არაა. მ. ვ. 
ონიანი, 41 წ., 1974. 

ქიშ – საძოვარი მთა (ბეჩო), ს. ბეჩოს საზაფხულო 
საძოვარი მთაა, საძოვარია ფერმისა და კერძო 
მესაქონლეთა. ირგვლივ კლდეა, შუაში 
ქვიშიანი მინდორი. რელიეფის მიხედვით – 
ქიშ „ქვიშა(იანი)“:  რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმეურნე, ს. ტებიში, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ქიშ – სოფლის უბანი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის ზემო 
უბანი. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., 
პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქიშ – უბანი (ლენტეხი) დ. ლენტეხის დასავლ. 
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ცხენისწყლის მარჯვნ. მხარეზე. ქვიშნარია. 
ამჟამად სამშენებლო უბანია. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ქშ – ყანა (სასაში) ს. სასაშში. ფერდობია, მის 
თავზე ეკლესიაა – თრიძელ ქიშაშიშ. 

ქიშლ (2) – ყანა (ლემსია), ს. ლემსიაშია, უბან ეჩხნ 
ტაფში, სამანქანო გზის ზემოთ. შადურ ადილა-
რის ძე შუკვანი, 278 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ქიშლ – სათიბი, სახნავი (სოლი) ს. სოლის 
დასახლების დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ. 
რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტია, 1972. IX. 

ქიშლრ – საძოვრები (კაერი) ს. კაერის სამხ.-
დასავლ. ქვემო მხარეში. ქვიშნარია. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ქიშ მურყამ – ნაკოშკარი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშ-
შია, ორსართულამდეა დარჩენილი. სოფლის 
უბნის ქიშ-ის მიხედვით. ნუარსან-ის გვარი 
არ ახსოვთ. მათი ნასახლარია მხოლო, სოფელს 
უღალატა. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., 
პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქიშრ – ტყე (ქართვანი) მდ. სოლედრას აღმ., 
მდ. ენგურის ჩრდ. ქვიშიანი რელიეფით. 
ქიშარ „ქვიშიანი“. პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს.ვ, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ქიშრ – საძოვარი (ლაღამი) ს. ლაღამის აღმ. 
ფერდობი ადგილია, მდ. მესტია ჭალჲს 
მარჯვენა მხარეზეა, მოშორებით. ქვიშა არაა. გ. 
ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 
მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ქიშ შუკ – გზა (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის ზემო 
დასახ. ქიშიდან ცენტრში მიმავალი 
სამანქანო გზა. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 
62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქვიში მოლლ – საძოვრები (ლექვსირი) ხელედუ-
რის მარჯვ. მხარეზე. ჯ. რ. მეშველიანი,  
50 წ., 1974. 

ქიშირ – ღელე (უშგული) მდ. ენგურის მთავარი 
შენაკადის დასაწყისში. მოედინება მთა 
ლნღეშდერიდან, უერთდება ენგურის 
მარჯვენა მთავარ შენაკადს ს. ჩაჟშის დასავლ. 
ქვიშა მოაქვს მუდმივად და ფერიც ქვიშისა 
აქვს. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ქიშლრ – ღელე (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ.-აღმ., 
რშის მარცხ. კალთაზე. მადონა ადიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქიშლრ – საძოვარი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის ჩრდ.-
აღმ., დასახლების ზემოთ, მოედინება ღელე 
ქიშლრი ტიბ, მის მარჯვ. მხარეზეა 
ქიშლრ. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., 
პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქიშლრი ლიც – ღელე (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის 
ჩრდ.-აღმ. მოედინება ღელე, მდ. მულხურას 
მარჯვ. შენაკადი. იცის ღვარი მაგარი – მოაქვს 
ქვა და ხრეში. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 
62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971წ. 
სექტემბერი. 

ქიშ-მოლრ – სათიბ-საძოვრები (ლენტეხი) მდ. 
ხელედურას მარჯვ. მხარეზე, ჭალისპირა 
მიდამოები. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ქიშრ ბოგ – ხიდი (ჩაჟაში), სამარხილო ხიდი მდ. 
ქვიშირზე სოფ. ჩაჟაშიდან სკოლის 
მიმართულებით. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 
31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლი 

ქიშრილ (იხ. ქიშ – ჭოლაში) 
ქიჯ (2) – სათიბი (ლახამულა), ჩბე ლახმლშია, 

ნაკის ყანასა და მორნიშ-ის სათიბს შორის. 
მოფერდო ადგილია და ჩავარდნილი – 
ქვიჯშალ ლი. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქიჯ – ყანა (ლელბაგი), ს. ლელბაგის დასახლების 
ქვემოთ მდებარე ყანების ბოლო, კალოსოდენა 
ვაკეა. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ქიჯიშ ტობ – ადგილი (ტობარი), მდ. ჭუბრულა-
ზე იყო დიდი ქვა გადებული, საიდანაც 
გადადიოდნენ მდინარის მარჯვენა მხარეზე – 
საქონელი გადაჰყავდათ საძოვრად. მერე გზის 
გაკეთებისას გატეხეს, რადგანაც იქ იხერგებო-
და. ქვა ამოღარული იყო. მისი გატეხვისას 
ვიცბი ჭკადუას ხელი დაუზიანდა და თვალი 
მოეთხარა. ისლამ ბათერის ჭკადუა, 65 წ. პენ-
სიონერი, ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ.  

ქიჯ-ჰოკერ – საძოვარი (იენაში) ნასახლარ 
სგობულის ჩრდ.-დასავლ. ენგურსა და 
სგობულს შორის. ფლატეს თავი. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 1973. 

ქიჯ-ჰოკერ – ფლატე (ლაჰილი), ს. ლაჰილის 
ქვედა პირი, მდ. ენგურის მარცხ. ფლატეს 
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თავი. ზურაბ ს-ძე პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 
1973. 

ქინდრიშ – სათიბი (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლ-
დშის სამხ., სათიბ თოხბრის ჩრდ.-ით. ფა-
ლედისკანა გზას უერთდება. ირგვლივ შერეუ-
ლი ტყეა, მელ-ბოჯგიშ მნწირ. თავსაყრე-
ლივით მოედანი ყოფილა ფარის, ჩბხ-ისა და 
ლახამულას თემებისა, იმართებოდა შეჯიბ-
რებებიო (ვაკე ადგილია). თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ.,  კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქიპ – საძოვარი (დოლასვიფი) ს. დოლსიფის 
ჩრდ.-აღმ., საძოვარ თრხელნის ზემოთ. ქიპ 
„ძაფი“. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 
წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ქიპირ (2) – ყანები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
დასახლების  ჩრდ.-დასავლ. კანაფის სათესი 
არ იყოო – ლალქანა არაა. გიორგი გაბრიელის 
ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქიპირ – ყანები (ლახირი), ს. ლახირის დასავლ. 
ყანები. ბუჩქნარებია აქა-იქ.  მადონა ადიგოს 
ა.ს იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქისტლა (იხ. გისტლა) 
ქიშარდ მოლ –= სათიბი (ლევშერი), ლევშერში 

ქიშვარდ გარდაფხაძის ნაახოვარი. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ, 1978. 

ქობექიშ ბჩ – საკულტო (ზ. ლუჰა) კლდე კნჯბის 
თავზე, ლამურყამზე სასაფლაოებთან. ქვა 
ქობექის სახელობისა (ლცხტ დგი ლი). 
„ქობექ“ (საკ. სახ.). ვასილ თოსდანის ძე 
ცალანი, 44 წ., ბრიგადირი, ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქორა დაბ (2) – ყანა (ჭველიერი) ს. ჭველიერში, მდ. 
ლაშხურის მარცხ. მხარეზე. მ. ე. ლიპარ-
ტელიანი, 80 წ., 1974. 

ქორა დაბ – სათიბი (ბულეში), ს. ბულეშშია, 
ნასახლარია. ჟ. ა. მუკბანიანი, 1978. 

ქორლ – ყანა, სათიბი (არცხელი) ს. არცხელის 
დასახლების ზემოთ, ყანა ჰაკნშის ქვემოთ. 
ნასახლარებია მის ზემოთ, ჰაკნშისკენ. 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., 
ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქორა ლრა – სათიბი (მამი) ს. მამის ჩრდ.-აღმ. 
ადრე სახნავი იყო. ნასახლარებია. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ქორრ – სახნავ-სათიბები (ღეშდერი) მდ. 
ღეშდრლას მარჯვ. კალთაზე, სათიბ 
ზორგეთის აღმ. ნასახლარია, ახლახან დაინგრა 
(ნაქორ ლი, ათხეხიქა გარ ახრ). მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქორრიშ დაბრ (იხ. ქორრ – ღეშდერი) 
ქორბულდ – საძოვარი (მაცხვარიში) მთა არაშის 

სამხ.. ქვიანია – ჩავარდნილი რელიეფით – 
ლაბ-ი ყოფილა ადრე. იყოფა:  ლეჟ და 
ლექ ქორბულდ-ად. გ. გ. გირგვლიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ქრდი – უბანი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის უბანი, 
ცენტრალურისკენა. სოფრომა საბას ძე 
გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქრდი ლიც – წყარო (ჭოლაში), ს. ჭოლაშშია, 
მოედინება სოფლის ზემო უბან ქორდიდან. 
სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. 
ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქორეშგმირ – ყანა (მაჯვდიერი), ს. მაჯვდიერის 
დასახლების მდინარისკენა ყანები. ნიკოლოზ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენსნ., ს. 
მაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქორზაგრ – ტყე (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთზაე, ტყე მოლის სამხ.-აღმ. ადრე სახნავ-
სათიბი ყოფილა, ამჟამად ფიჭვნარია. 
ფერდობია, თავზე შერეული ტყეა. კოწი იოსეს 
ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ქორლარ – საძოვარი (ლეკუმბასტი) უბან 
ლეკუმბასტშია, ნასახლარებია, ჯახუნდერის 
ს.ს., ლენტეხის რ. ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩუკული, 1976. 

ქორლილ (იხ. ქორლ – არცხელი) 
ქრმყ (2) – ყანა (ხე) ს. ეს ჩრდ., ენგურის მარჯვ. 

კალთაზე. ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., 
კოლმ. თავ-რე, ს. ე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ქრმყ – ყანა (დავბერი), ს. დავბერის  ზემო 
მხარის ყანა. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლია-
ნი, 40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ქორლ კბ – საძოვრები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 
დასახლების სამხ., მდ. მულხურას მარჯვ. 
მხარეზე. ნასახლარივითაა. წვიმისაგან დასა-
ცავ პატარა სახლებს დგამდნენ ბავშვებიო. 
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კბ „გორაკი– ქორლ „ქოხი“. გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 7:  წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქორლირ – საძოვარი (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ., დამრეცი საძოვრები. ქორლ „ქოხი 
დროებითი, ბაულდრ მწყემსთა თავშესაფარი 
წვიმისა ან სხვა შემთხვევაში“. ვლადი ბათოს 
ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქორლლ – სათიბი (მახაში) ს. მახაშის მთაში. რ. 
მ. ჭელიძე, 1976. 

ქორონო ლახლ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშის 
საზაფხულო საძოვარი მთა. 

ქორ-სგობინ – ყანა (ღობი) ს. ღობში, ამჟამად 
სახლები არაა. 

ქორულდ (2) – ყანა (მახაში) ლაშხურის მარჯვნივ. 
რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ქორულდ – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ქორლდ – საცხოვრისი (ჩუკული), ს. ჩუკულის 

ერთ-ერთი უბანი. ნუნუ დადაშის ას. 
გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ქრულდშ (2) – ნასახლარი (ჰადიში), ს. ჰადიშის 
სამხ.-დასავლ, ჰადიშრას მარჯვ. კალთაზე, 
დგას კოშკი ≈ ნახევარი და მასზე გგიბია 
ამოსული. ნასახლარია, ხუნ ჩუ ხუღე. მანი 
ლევანის ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ქრულდშ – საბალახო, ს. ლემსიაშია, უბან ეჩხენ 
ტაფში. ადრე სპორტული მოედანი ყოფილა, 
ახლა კერძო მოსახლისაა. შადურ ადილარის 
ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ქორ-ღეშგინ (იხ. ქორღოშგინ) – სათიბები ს. 
ჩიხარეშში, ახალშენის მხარე. ა. ქ. ნემსაძე, 52 
წ., 1981. 

ქორღოშგინ – სათიბი (ახალშენი) ს. ახალშენის 
დასახლების აღმ., ქვაბის უკანაა. მ. ლ. ნემსაძე, 
40 წ., 1974. 

ქორშილ – ტყე, საძოვარი (შყალერი) ს. შყალერის 
დასავლ. ფერდობი, არის სათიბ-საძოვრები, 
ტყე – ფოთლოვანი. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., 
ლატალი, 1973. 

ქორშულჲ – ღელე (ჩოლ. ს.ს.) ტვიბის მთაში, 
ხმაურიანი. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ქორ-ჩუქნალ – ყანები ს. ახალშენსა და ჩიხარეშს 
შორის, დასახლების ქვედა მხარეში. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ქორლ (იხ. ქორლდრ – ცალერი) 
ქორლდ – საძოვარი (მესტია), ლექ ლახ-შია, 

დგას სამ ადგილას ტბა – ქორლდ ჩუბე მჰ. 
ზამირა დათიკოს ას. მარგიანი, 18 წ., კოლმ., დ. 
მესტია, 1972. VIII. 

ქორლდრ – კლდე (ცალერი), კლდე ლცია-
ნალის ჩრდ.-ით მთისკენ, კედლებივითაა 
(ჭოდრშალ ხარ, მარემ ნაგემს ხჯეშ). 
გრიგროლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქორლდ ჟიბე მჰ – ტბა (ლაღამი), ლექ ლახ-
შია, საძოვარ ქორლდ-ში. მოზრდილი ტბაა 
ალპურ საძოვრებში. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ქორლდშ – ტყე (მურყმელი) ს. მურყმელის 
დასალვ., მდ. ენგურის მარცხ. ფოთლოვანი 
ტყეა, ძირითადად არყის ხეა. ნუცა ანტონის ას. 
ნიჟარაძე, 62 წ., პენს. უშგულის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ქრლდშ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
სამხ.-აღმ., სათიბ თხარპელთან, ლეჟ ლახს 
ქვემოთ ჰადიშრასკენ. ნასახლარია და 
ნაკოშკარიც, ძირი ჩანს. ზუგჟი ლი ნაგემ. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქორლდ ჩუბე მჰ – ტბა (მესტია) ლექ ლახ-
შია, მოზრდილი ტბაა, ირგვლივ ალპური 
საძოვრებით.      1972. VIII. 

ქორლდშირ (იხ. ქორლდშ – მურყმელი) 
ქორლჩირიყ – სათიბ-საძოვარი (სპარდიში) 

მესტია ჭალჲს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის 
ჩრდ.-ით, რიყნარია, აეროპორტის მინდვრის 
თავზე, ლენჰრისა და დაბირს შორის. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

ქოქნჩიარ – სახნავი (მამი) მამში, დამრეცი 
რელიეფით. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ქოშრ – ყანა (ქვ. ლუჰა) ს. ჩ. ლჰას აღმ., სათიბ 
ბეჩლდერის ჩრდ., სათიბ აფსნის აღმ. ხოჩა 
ერ (ბღორ „ფხვიერი“) ხოზ. ქოშ „მედუწელ 
მოდმა ლი ეჯკლიბ ლეცმრს ხატულიხ“). 
სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54, 
მეტყევე, ფარის  ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქოჩოშ ღარრ – საძოვარი მთაში (ცალერი), საძოვარ 
ლგნოლის დასავლ. სამი ღარია, მოედინება 
წყაროები. ვინმე ქოჩოსი. გრიგოლ ახას ძე 
ცინდელიანი, 77 წ: ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
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ქოჩუარე  მურყამ – ნაკოშკარი (ლანტელი) სოფ-
ლის ცენტრში, ძირიღაა დარჩენილი. ყოფილა 
ქოჩუ პაკელიანის. „ქოჩუაანთ კოშკი“. ბიძინა 
გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს.,  მესტიის რ–ნი, 1969 წ. X. 

ქოჩუშ ღრ – ტყე (ხერხვაში), ს. ხერხვაშის ჩრდ.-
დასავლ. შერეული ტყე. ტიბრის თავი 
(ჟიბო ქოჩუშ ღრ ლი, ჩუბა – ტიბარ). 
ქოჩუ ვიბლიანის კუთვნილი ღარი. დავით 
დუდურუყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქოჩხნი – საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ქრისდე (4) – სათიბი (იელი), ასკარდის უბანშია, 

ლანყმშის სათიბის ახლოს. ქრისდე 
ზურლშ როქ სი ლნეშდ – ლოცულობენ 
ხოლმე, სალოცავი არაა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მეტიის რ-ნი, 1972 წ. ივლისი. 

ქრისდე – ეკლესია (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ. 
მეშხშშია პატარა საყდარი. მანი ლევანის 
ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი. იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ქრისდე – ეკლესია და მისი მიდამოები (ლახირი), 
ს. ლახირის ცენტრალურ ნაწილში დგას 
ფიქლის ეკლესია. მადონა ადიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქრისდე – ნასაყდრალი, სასაფლაო (ფარი), ეს ადგი-
ლი კურხვიშიდან 200 მეტრის მანძილზეა. აქ 
არის ეკლესიის ნანგრევები. ადრე მაისის პირ-
ველ შაბათს აქ ქრისდელ-დბაშელ, ე. ი. ქრის-
ტესადმი მიძღვნილი დღესასწაული იმართე-
ბოდა. აქ იყრიდა თავს სხვადასხვა სოფლიდან 
მოსული ხალხი. ქალებს მოჰქონდათ მძივები, 
ღილები, ოქროსა და ვერცხლის ფული, კვერ-
ცხები და ტოვებდნენ. ნიკოლოზ ნარსავიძე, 90 
წ., 1965. 

ქრისდე – ნაეკლესიარი (ფარი), ს. ფარის ზემოთ 
არის ნაეკლესიარი, დგას დიდი ნიგოზი, 
სასაფლაოცაა. მისი მსახურნი ვიბლიანები 
ყოფილანო. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოსამსახ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქრისდე ვიბლირიშ (იხ. ქრისდემყ – ფარი) 
ქრისდე ოშგინ – სათიბ-საძოვრები (უშგული), 

მთ. ლასდილის იქითა მხარე, ს. უშგულის აღმ. 
მხარე. ვითომც:  ქრისტეს შემოუვლია და ეს 
ადგილი დარჩენია უკან = „ქრისდეს უკან“. 
პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ. მოსამსახურე, ს. 

ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971“ წ. ივლისი. 
ქრისდე იფრიშ – ეკლესია (იფარი) ს. იფარიდან:  ს. 

ელრამდე მიმავალ გზაზე, მომაღლო ადგილ-
ზეა, ელრშ ტიბისკენ კლდეა, გზისკენ 
დამრეცი, დაფერდებულია. ეკლესია მთელია, 
აქვს სასაფლაო, ძველი აშენებულია ნაუ 
ჭკადუას მიერ (ცოცხალი არაა). ეკლესიის 
ქვემოთ მდიანრისკენ თიხის მილებია და 
შხიბრ. სეითბე უმარის ძე ჭკადუა (სურუძე), 
66 წ., მჭედელი, ს. იფარი, ლახამულას ს.ს.ვ, 
მესტისი რ-ნი, 15.11.70 წ.  

ქრისდე ლელბქშ – საყდარი (ლელბაგი) ს. 
ლელბაგის ცენტრში, სვიფში. ზემო ნაწილი 
მონგრეულია. ჟორა დავითის ძე აბდელანი, 37 
წ., მოსამსახ., ლატალის ს.ს.,1973. 

ქრისდე მაცხრ – ეკლესია (იელი), ს. იელშია, 
დასახლების აღმ. ნაწილში. მაღალი, ლამაზი 
ნაგებობაა. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ქრისდემყ (იხ. ქრისდე – ფარი) 
ქრისდშ (2) – ყანა (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-

დასავლ., დასახლებასა და გგბრს შორის. 
რობინზონ. იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ქრისდშ – სოფლის მოედანი (მულახის ს.ს.), 
სოფლის ცენტრშია, ეკლესია ქრისდეს მიდამო. 
არის სასაფლაოც. მადონა ადგიგოს ას. 
იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქრისდეშრ – ეკლესია (უსგვირი), უსგვირშია, 
ნაეკლესიარია, სპენდიკის ძირი ჩანს, არის 
სასაფლაოც. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1973. 

ქრისდეშ ლასფლარ – სასაფლაო (ფარი) ს. ფარის 
ზემოთ, ნაეკლესიარია ქრისდე ვიბლირიში, 
სადაც სასაფლაოცაა. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქრისდე წირმინდ (იხ. ქრისდე წირმინდიშ – ზ. 
წირმინდი) 

ქრისდე წირმინდიშ – ნაეკლესიარი, სამლოცველო 
(ზ. წირმინდი) ს. ჟიბე წირმინდის ჩრდ.; -
დასავლ. მაღლობ ადგილზეა, კლდეზე. 
დასავლ. კლდეა, დანარჩენი მხრით – ტყე და 
ციცაბო კალთები. ყოფილა ოდესღაც ეკლესია, 
დანგრეულა შემდგომ და აღმოცენებულა 
ხეები, რომლის ძირებშიც ბლომადაა 
სპენდიკები  (აგურისნაირი). იქიდან კარგად 
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ჩანს ლაღრალშ თრგლეზერ-ის ეკლესია. 
კარლო თეიმურაზის ძე ჭკადუა, 35 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ქრისტნი – სათიბ-სახნავი (ლამხერი) სოფლის 
ქვემოთ, სახნავ-სათიბ ნანგომის ჩრდ.-აღმ. 
კარგი ადგილია. ქრისტი (საკ. სახ.). მახამეთ 
გურმაჩის ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქრისტნირ (იხ. ქრისტნი – ლამხერი) 
ქრისტე კაბ (2) – საძ. – საკულტო ბორცვი (ზ. და 

ქვ. ჭველიერი) ს. ქვედა ჭველიერში, ბორცვი 
საკულტო დანიშნულებისა. კაბ „ბორცვი“. ფ. 
ი. მუკვბანიანი, 27 წ., 1974. 

ქრულდშ – საძოვრები – ზედა ჭველიერის საძ. 
მთაში. კაბ „ამობურცული, ამაღლებული“.  
გ. ნ. ზურაბიან.ი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 
1976. 

ქრისტეჲ ჭიშხე ნაგამ – გზა (მაზაში), ს. მაზაშში 
გზაზე იდო ლოდი, რომელსაც ჯორისა და 
ჯოხის ნადგამი ემჩნეოდაო. საკულტო 
ადგილი ყოფილა. შ. მ. ლიპარტელიანი, 29 წ., 
მუშა, 1976. 

ქრისტე ჭიშ ნაგამ (იხ. ქრისტეჲ ჭიშხე ნაგამ) – გორა 
(მაზაში). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

ქუდ ლრე – სათიბ-საძოვარი (მურშკელი) ს. 
მურშკელის ჩრდ.-დასავლ., ცხკრ ნამოლის 
ტყეში. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., 
მოსწ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ქუდნი – (ჩუბიანი) ს. ჩუბიანის ჩრდილოეთით, 
მიტოვებული  ადგილია. ილია ერმალოს ძე 
ნიჟარაძე, 31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქუდულდაშ – (იხ.ქუდლდაშ) ყანა, ს. ბულეშშია. 
ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ქუდლდაშ – დასახლებული პუნქტი, საცხოვრი-
სი (ბულეში) ბულეშის ქვემოთ, სამხ.-აღმ., ორი 
ოჯახია. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ქუთიშ – სათიბი (ლანტელი) ს. ლანტელის 
ბოლოსკენ, სათიბ ჩორრს აკრავს აღმ., 
სალოცავი ადგილი ყოფილა (ქრისდე 
ღებალდშს (თერრე მზიგიშს) ხემზრდ. 
ქუთრე ფაფალხენქა თერრე ნნრჰახენქა 
ქუთრს ხმზრიდ). „ხაჭაპურისა“. ბიძინა 
გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X.  

ქუთიშ ფაფალ – სათიბ–საძოვარი (ლანტელი), 

სათიბ ქუთიშს ქვემოთ სერია (ფაფალ ხარ). 
„ქუთიშის სერი“ (შდრ. ფაფალა). ბიძინა 
გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქუთმეყირ – ყანები (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
დასავლ. მოვაკო ადგილებია, მოსავლიანიაო. 
ქვიანი ადგილია. მოსავალი ადრე მწიფდება 
ქვების გახურების გამო. რიდა ბესის ას. 
ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. 
IX. 

ქუთულდაშარ – უბანი (ჭველიერი), მუკბანიანების 
საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო ქვედა 
ჭველიერში. გადმოსულები ქუთულდაშიდან. 
შ. ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

ქუთშრ – სათიბ-სახნავი (ჰამაში) ჰამაშის სამხ. 
ფერდობ კაჩნის თავზე. დიდი ვაკე ადგილია, 
სადაც იყოო დიდი მსხალი – ქუთშრიშ იცხ. 
დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქუმ ლურსგე – გზა (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., 
სათიბ მლქორშის დასავლ. გზა სათიბ 
მლქორშიელში, კერძოდ – ლექ 
მლქორშიელში. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 
წ., პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ქუნშ – საცხოვრისი (მამი) ს. მამის ჩრდ., 
ონიანებისა და ზურაბიანის საცხ. ადგილი. ბ. 
გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978.  

ქურა (6) – მწვერვალი (წირმინდი), მდ. კასლედ-

რას მარჯვ. კალთის მწვერვალი, ტყიანი. 
სიმაღლე ზღვის დონიდან 2236 მ. (1 :  100 000), 
მწვერვალის კალთები ფიჭვნარია (გბრ ხაგხ). 
ქურა „უნაყოფო, მოუხმარი, მწირი“. აქსენტი 
ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ქურა – ყანა, სათიბი (ხოსრარი), ჩ. ხოსრრშია, 
სახნავ ნშკდლშის სამხ. სვიმონ აზნაგეფის 
ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქურა – წიწვნარი ტყე (ხაიში) ს. ხაიშის ჩრდ.-აღმ., 
ჟიბე ნშიხის ზემოთ, წიწვიანი ტყის 
მასივით. მისი სიმაღლე ≈ 2236,0 მ. (იხ. რუკა). 
ქურა –ან „გრდემლი“ (სამჭედლოში), ან 
„მოუხნავი ადგილი ყანისა“. შესაძლებელია 
გრდემლის ფორმისდა მიხედვით? ნესტორ 
სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს.;  ხაიში, 
მესტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო). 
31.VII.1970 წ. 
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ქურა – სათიბი (ლანტელი), სათიბია სახნავად 
უვარგისი. მდებარეობს სათიბ ჯგრგიშ-ს 
დასავლეთით, მდ. დაშრ-ამდე (ამხენიშ 
დაშხრთექა). ბიძინა გრამიტონის ძე 
გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, ეცერის  ს.ს., 
მესტიის რ-ნი,  1969 წ. X. 

ქურა – საძოვარი მთა (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, საძ. მთა მჟელშია, დასავლ. ნაწილი 
(სახნავად არასოდეს იყო! ). კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ქურა – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ქურლ (4) – სათიბები (მესტია) აეროპორტის ჩრდ-

აღმ., ეკუთვნის რატიანებს, ფალიანებს, 
მუშკუდიანებს. ქურა „მწირი მიწა“ (უნაყოფო 
მიწა). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., 
მესტია, 1972. 

ქურლ – სათიბი (ლახირი) ს. ლახირსი აღმ., 
რშის მარცხ. კალთაზე. ნახნავია ადრე, 
მოწითალო ფერისაა. ალექსი ისამის ძე 
იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქურლ – სათიბები (მაჯვდიერი) ს. მაჯვდიერის 
დასახლების სამხ.-დასავლ. ნახნავები და მერე 
ქურად დარჩენილი. ნიკოლოზ კონსტანტინეს 
ძე შერვაშიძე, 61 წ., პენს.,ს. მაჯვდიერი, 
მესტიის რ-ნი, 19761 წ. სექტემბერი. 

ქურლ – სათიბი ს. მურშკელსა და ს. არცხელს 
შორის – საზღვარია, ადრეული ნასახლარებია. 
დგას ერთ რიგზე სამი კოშკის ძირი და ძველი 
სახლის საძირკველიც. ნაყანარია. ვლადი ბა-
თოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქრლ (იხ. ქრლირ – ჟამუში) 
ქრლირ – სათიბები (ჟამუში) ს. ჟამუშის 

დასახლების აღმ., ნაყანარებია. ქურა „ყანა 
სათიბად გადაქცეული“. ვლადიმერ გიორგის 
ძე ნავერიანი, 40 წ: ., მოსამსახ., ს. ჟამუში, 
მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქრშ –  უბანი (ეცერი), ს. ეცერშია, ს. ჭველიერისა 
და ბრშის აღმ. გორაზე. დგას ეკლესია 
ჯგრგ, სუფშია. არის ნაკოშკარიც – სიფიშ 
მურყამ, მდ. დაშრის მარცხ. კალთაზე 5 
ოჯახით. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., 
კოლმ., ს. ქურში, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
20.X.69 წ.  

ქურაში ნაკ – მთა (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., IX, თბ., 

1939. 
ქურშ ჟბე კოჯრ – კლდე (ტობარი) მდ. ენგურის 

მარცხ. მხარეზე, ს. ტობარის პირდაპირ, 
წყალგაღმა დიდი კლდე. მის თავზე ლეგგიბ 
ხარ, მოლე ნაკი წერქვა ხაგ, უნა ლი ეჩხენქა. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ქრშ ყიმბ –  მწვერვალი (ტობარი) მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარის ყველაზე მაღალი ადგილი. 
ტყიანი კალთები, კლდე სალი. ლამჟხენ – 
ლეგგიბ, დასავლ. წიწვნარია უფრო (რუკაზეა 
2236,0  
1 :  100 000). ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1.11.70. 

ქურდ ნალგნ – საძოვარი (მურშკელი), ს. 
მურშკელის ჩრდ. ტყის ზონის ზემოთ არის 
კარავის ნადგომი. ვინმე ქურდიანის 
საზაფხულო სადგომი კარავი. ძლიერი 
ყოფილა სოფელშიც და ოსეთშიცო, დიდი 
მეჯოგე ყოფილაო. ვლადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წშ. სექტემბერი. 

ქურდნ ლლჰენ – ნაარხალი (მურშკელი), ს. 
მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. გალდ 
ტიბიდან გამოყვანილი ყოფილა არხი 
ძველად.  

ქურდინი – ყანები (კახურა), ს. კახურაშია, ვაკე 
ადგილია. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ქურლ (6) – სათიბი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის აღმ., 
ნახნავია. ამჟამად სათიბი. შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ქურლ – სათიბ-საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის 
აღმ., ლეჟ უბნის ზემოთ. ნახნავია, ამჟამად 
სათიბ–საძოვარი. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ქურლ – საძოვარი, ყანა  (არცხელი) ს. არცხელის 
დასახლების სამხ.-დასავლ. ქურა „ყანა 
სათიბად დატოვებული“. ნოდარ ნიკოლოზის 
ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქურლ – საძოვარი – (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
პირდაპირ, მდ. მულხურას მარჯვ. კალთაზე, 
მბეშხენ. ქურა „ყანა, დარჩენილი მოუხნავად 
და მერე სათიბად გამოყენებული“. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
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ქურლ – ყანა (ლელბაგი) ს. ლელბაგის დასახლ. 
ქვემოთ. ჟ. დ. აბდელანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

ქურლ – საბალახოები (იფხი) ჟიბე იფხის ჩრდ.-
აღმ., ადრე სახნავები იყოო. ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., 
ლატალი, 1973.  

ქრელ (3) – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის აღმ., 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ადრე სახნავი 
იყოო. ნასაყდრალია, სპენდიკ რიხ – ჯგრგ. 
გგბრ ხაგხ. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., 
მოსწავლე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ქრელ – ყანები (ქაშვეთი) ს. ქაშვეთის სამხ.-
დასავლ., ლექშხნშია. მათე ზოსმეს ძე 
ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, 
მესტიის რ–ნი, 1972. X. 

ქრელ – ტყე ნარგავი (შყალერი) ს. შყალერის და-
სავლ., ადრე ნახნავი ყოფილა. ამჟამად სოჭის 
ნარგავები. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ.,  ლატალი, 
1973. 

ქურთრ – საძოვარი (ხოსრარი), დასახლ. ხოსრრ-
შია, ხოჩა ტიბრას მარცხ. არის სასაფლაოც. 
ქირთ „ხშირი ტყე კორომის სახით, რაიმეს ან 
ვინმეს ერთობლიობა„ (აკაკი ნარსავიძე). 
სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქურილრ (3) – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, 
დასავლ. მხარეში. სათიბებია, ხილნარიც, 
ქურად მესდე ლე. ქურა „ნასვენი“ – ერთ წელს 
მოხნავ და მეორე წელს დაასვენებ – ქურა 
ეწოდება. შემდეგში მოუხნავს საერთოდ 
„ნაქურ“-ს უწოდებენ. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქურილრ – საძოვრები (ჰებუდი) მდ. სოლედრას 
ორივე კალთაზე, საძოვარ ჯანდრიშ ტიბის 
გაგრძელება. ქურილრ ლიხ. გიორგი 
ბესარიონის ძე  სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქურილრ – საძოვარი (ლანხვრი), ღენიშ სიკს 
აკრავს სამანქანო გზის ზემოთ (ჩრდ.-აღმ.). 
ტყეცაა და შიგადაშიგ საძოვრები. აკაკი 
ანდრიას ძე გაბულდანი, 54 წ., კოლმეურნე, 
ბეჩოს ს.ს., ს. ლანხრი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ქუროლ (5) – საძოვრები (ქურაში) ს. ქურშის ჩრდ.-
აღმ., ყანა ნაკრს აკრავს ზემოდან. საძოვრებია. 
ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს.;   მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქუროლ – ტყე, საძოვარი (ლანტელი) ს. ლანტელის 
სამხ., ტყე-კლე ქაჩოლს აკრავს ჩრდ.-თით. 
ტყიანია და შიგადაშიგ საძოვრებიც. ბიძინა 
გრამიტონის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქუროლ – საძოვარი (უღვალი) სამანქანო გზის 
ქვემოთ, სათიბ გნწიშის აღმ. ადრე სახნავი 
იყოო. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მე: სტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ქუროლ – სასაფლაო (ხერხვაში) ს. ხერხვაშის ჩრდ.-
დასავლ. მის იქითაც ყოფილა ძველად 
სასაფლაო. ეს შედარებით ახალია (≈ 100 წ.), 
ძველი ნახევარზე გამონგრეულია. დავით 
დუდურაყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქუროლ – სათიბი (კალაში) სოფლის სამხ.-აღმ.-ით, 
პატარა ხეობაა. ღუმრა ესაზღვრ. 
დასავლეთით. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქურლარ – ტყე (შკედი) ს. შკედშია, ტყეში პატარ-
პატარა სათიბებია. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1978. 

ქუროლიერ –ყანა (ჭკიდანარი) მდ. დოლრას 
მარჯვ. მხარე, ს. დოლს ჩრდ.-აღმ., 
ნნგმარიერის ქვემოთ. ყრმ პეტრეს ძე 
უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ქუფ – საძოვარი (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე, საძოვარ ჰაერის სამხ.-აღმ. 
შევიწროებული ადგილია (ქუფშალ ლი). იშმაგ 
სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ქუფი ლრლ – სათიბები (მაჯვდიერი) ს. 
მაჯვდიერის დასახლების სამხ.-აღმ., ვაკე 
ადგილია. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ., პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ქუფი ნაკ – სათიბი (ზ. ბავარი), ს. ზედა ბავარის სა-
თიბ მაცხვარიშშია, შემოკავებული ყოფილა. 
ქუფ „მრგვალად შემოკავებული“. შ. ი. ბენდე-
ლიანი, 40 წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

ქუჩა ლაბეჭკლ – შესასვენებელი (ჩუკული), 
ჩუკულიდან დადაშის მთისკენა გზაზეა, ცივი 
წყალიცაა. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ქუჩეჲშა მურყამ – კოშკი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
თავში, კარგად შემონახული კოშკი ქუჩე 
ნიჟარაძის სახელობისა. „ქუჩეანთ კოკში“.  
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მერაბ ანტონის ძე ნიჟარაძე, 60 წ., პენს., ს. 
უშგული, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქუჩშა კლთხი – სახლ-კოშკი (ჩაჟაში), ს. ჩაჟაშის 
აღმ. მხარეში, ამხე ფყში დგას 
სამსართულიანი სახლ-კოშკი. კედლებიღაა  
დარჩენილი. ნიჟარაძეების კუთვნილებაა. 
„ქუჩეანთ მაღალი“ (კოშკი). თუტა ნიკოს ძე 
ნიჟარაძე, 24 წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ქუჩი ქვნარ – კლდე (ხოფური). „ქუჩუს კლდეები“. 
მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX;  თბ., 1939 წ.  

ქუჩოშა – უბანი (ლეკოსანდი) ს. ლეკოსანდში, 
ქუჩოშას სახელობის უბანი. 

ქუცშა მურყმ – კოშკი (მურყმელი) ს. მურყმელის 
ჩრდ.-დასავლ., კარგად დაცულია, ეკუთვნის 
დავით ჩარქსელიანს. ნაპო დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 36 წ., პედაგოგი, მესტიის  რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ქუხულდრ – ტყე (ლანტელი) სათიბ ტუბრს 

ჩრდ.-დასავლ ყანებამდე (ნაკრ-ამდე), 
ტყიანია. ხეებს მუწუკისმაგვარი ზედაპირი 
აქვს, სოკოებიანი ტყეა (ცხეკს ფუყრ ხარ, 
ქუხულდ „მუწუკი“). ბიძინა გრამიტონის ძე 
გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ქსტნი – საძოვარი (დოლი) საძოვარ სგამე 
გაშლდს ქვემოთ, ს. დოლის სამხ.-დასავლ, 
ჩაბე დაბრს ზემოთ. ყრმ პეტრეს ძე 
უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ქხნი – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბ ლჲსერილის სამხ.-დასავლ. 
შერეული ტყით ≈ 0,5 ჰა. ფერდობია და 
მცოცავი, გაჟღენთილი წყლით. გრიგოლ ახას 
ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ქჯშ – ჯაგნარი (ნესგუნი). ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მესტიის რ-ნი, 
1972. 

 
 

ღ 

 

ღაბენ ნაცლრ – ყანები (ლესემა) დასახლების 
ქვემოთ, წყლის პირზე. ღაბენა „მოზვერი“ 
(ხაბნა). მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 

ღაბენ ნაცლრი სარაგ – წყარო (ლესემა) 
დასახლების ქვემოთ, ყანაშია, წყლის ნაპირზე. 
მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 

ღშ – სათიბები (მულახი) უღვირის ქედის აღმ., 
ლეჟ ლახშია. ალპური ზონაა. ღ (მოღ „მომკილი მარცვლეულის მოსავალი“). გიორგი 
გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ,. სექტემბერი. 

ღაზალ – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., 
სათიბ ლამმერის დასავლ., ჭაობიანია. ღაზ 
„ჭაობიანი ადგილი, ჭანჭრობი“. გიორგი 
ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღაზ – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის სამხ.-აღმ., 
სათიბ ჟნიშშია, მოედინება წყლები (ლმჟირ 
დგი). გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ღაზრ – მთა (შყალერი) ს. ლაჰილის სამხ.-აღმ., 
საზაფხულო საძოვარი სათიბი მთა. ღაზ ლი 
მასრდ, ჭაობიანი ადგილია. ღაზ „ჭაობის 

ღეროიანი ბალახი“. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., 
ლატალი, 1973. 

ღზრ (2) – სათიბი (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ.-დასავლ., გალდ ტიბის მარჯვ. 
კალთაზე, ტყეშია სათიბი. ღზ „ბზიკი“. 
ისლამ გოჯის ძე გულბანი, 13 წ., მოსწ,ავლე, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ღზრ – სათიბი (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
ჩრდ.-დასავლ., გალდ ტიბის მარჯვ. 
მხარეზე. მზიანი ადგილია, ჭაობიანი არაა. 
ღზ „ბზიკი“. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 
67 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ღაზრი არ – გადასასვლელი (შყალერი). მთა 
ღაზარიდან მთა ავრაშისკენ გადასასვლელი 
– უღელტეხილი. გ. რ. გურგვლიანი, 40 წ., 
ლატალი, 1973. 

ღაზ-ჭუბრ – საძოვარი (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის 
ჩრდ., ჭაობიანი ადგილია (ღაზ ჭაობის 
ერთგვარი ბალახია, უფოთლო). შალვა გ-ძე 
ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

ღალაკდიონი ლიცლდ – წყარო (ლეკოსანდი) ს. 
ლეკოსანდში. 

ღალიში ტიბ  –  ხევი (დავბერი) ს. დავბერის 
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სამხ., გადასასვლელ გორვაშის ჩრდ. 
მოედინება წყალი, მდ. ენგურის მარცხ. 
შენაკადი. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ღნჯიშ – ხევი (ლებურცხილა), მდ. ენგურის 
მარჯვ. შენაკადი, წისქვილის წყლის ოდენაა, 
მოედინება მეგრ. საძ. მთა ოსუნელედან. 
თეთრი ფერის წყალია, სოფ. თოთანის 
პირდაპირ. რომანოზ მზას ძე ჭკადუა, 74 წ., 
პენს., ს. ლებურცხილა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ღნჯიშ ტვიბ (იხ. ღნჯიშ) 
ღრ – ყანა (წირმინდი), ს. ჩბე წირმინდშია. ტასო 

ბაკას ას. ჭკადუა, მოსამსახურე, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ღრ (3) – ყანა (ნანყბული), დასახლ. ნანყბულის 
შუა ჩამომდინარე ღელე, გვერდითი კალთები 
წიფლნარ-თხმელნარია, თხილნარ-რცხილნა-
რიც, საბალახოებით. მოედინება „სეზონური“ 
წყალი. „ღარი“. კოწია ქერექის ძე ჭკადუა, 69 წ., 
პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.11.70 წ.  

ღრ – სათიბი (ლასკადურა), მდ. ლასკადურას 
მარჯვ. მხარე, მშრალი ღელეა, ღარივით. ბ. დ. 
გუგავა, 24 წ., 1974. 

ღრ – ყანა (ქვ. წირმინდი) 
ღარ (2) – ხევი (ზ. ჭველიერი), ზედა ჭველიერშია. 

გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 
1976. 

ღარ – სათიბი (მახაში) ს. მახაშის მთის, ღარია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ღარალ – სათიბები (მამი) ს. მამის ჩრდ.-აღმ.-ით. ბ. 
გ. ბაბლუანი, 43 წ., 1978. 

ღარლ (2) – საძოვარი (ბულეში) ს. ბულეშში, 
ღარებიანი რელიეფით. ჟ. ა. მუკბანიანი, 1978. 

ღარლ – წყალი, ღელე, საძოვრები (მუწვდი) ს. 
მუწვდიში. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ღრალ – უბანი (ტვიბი) ს. ტვიბის ერთ-ერთი 
დასახლება,  მხრას მარჯვნივ. ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ღრლ – სათიბები (ხე) ს. ეს ჩრდ.-ით., ტყის 
ზონის ზემოთ, სუბალპურ ზონაში. ღარებია. 
ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ., კოლმ. თავ-
რე,  ს. ე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ღარლ (2) – სათიბი (იელი), ასკარდის უბანშია, 
ფერდობი ადგილია. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ღარლ – სათიბები, ასკარდშია, მშრალია, ფერდო-

ბი. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ღარ-დაბ – უბანი (ტვიბი), ს. ტვიბშია. ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ღრილდ – ღელე, სათიბი (ზ. ვედი) ს. ზედა 
ვედში, სათიბებიცაა, წყაროსოდენაა. არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღრილდშ დაბ – ყანა (ზ. ვედი). მიხეილ ქერექის 
ძე ჭკადუა, 59 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღრილდშ ლებრყენ – ტყემლნარი (ზ. ვედი), ს. 
ზედა ვედშია, დასახლების ქვემოთ. მიხეილ 
ქერექის ძე ჭკადუა, კოლმ., 59 წ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღრი მოლლ – ყანები (ლენტეხი) მდ. ჩოლშურას 
მარცხ. მხარეზე. ჯ. რ. მეშველიანი,  
50 წ., 1974. 

ღრი მოლლ – გზა, საძოვრები (ყარიში), ს. 
ყარიშშია, წყალი ჩამოედინება. დ. ი. 
ლიპარტელიანი, 33 წ, 1974. 

ღრლექშ დაბ – ყანა (ნანყბული) ს. ნანყბულის 
სამხ., ღელეს მარჯვენა მხარეზეა 
დაფერდებული სახნავი. „ღარი – ყანა“. კოწია 
ქერექის ძე ჭკადუა, 69 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 17.11.70 წ.  

ღრ-მოლ – ვენახები (ლესემა), ს. ლესემაშია, 
ღარია, გაშენებულია ვენახები. ა. ს. 
გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 

ღრ-მოლი ლიც – წყალი (ლესემა) ს. ლესემაში, 
ვენახნარ ღარ-მოლში. ა. ს. გაზდელიანი,  
36 წ., 1974. 

ღრლ – სათიბი (ლეხთაგი), ჰაწვალშია, ზემოთ, 
წყალი მოედინება. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 

ღრლრ (3) – საძოვარი (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., 
უღვირისკენ, გზის ქვემო ღარები.ტყე 
შერეული, წყლები მოე: დინება – 3-4 ღარია. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ღრლრ – სათიბი (მურშკელი) ს. მურშკელის 
ჩრდ.-დასავლ. ყანა მეზრშის ჩრდ.-დასავლ. 
ღარები აქვს. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 
წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ღრლრ – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ. 
ბოლო დასახლების სამხ.-აღმ., სათიბ ნაგიშსა 
და ლეჭუბას დასავლ. ღარებია პატარ-
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პატარა. ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ღებ – საძოვარი მთა (კიჩხულდაში) მდ. მალშის 
მარჯვ. კალთაზე, მთა ჩალ-ის ჩრდ., რობ (ღებ) 
ხარ. დგას 5-ოდე კარავი. შერეული ტყეა – 
ნენძ, ღუმირ, ჟრა, წიფრა... სუბალპურია. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ღებიშ ნაქაჩ ღრ – ტყე (ლალხორალი). რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ღებიშ სგიმ – მჟავე წყალი (კიჩხულდაში) მთა ჩალ-
ის თავზე (ჩალშ თხუმ ანღრი). თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის  
ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ღეზლდშ – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელს 
სამხ., ყანა ჭომნდის დასავლ. გზის ზემოთ. 
ღეზ ? ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღეზლდშიშ ჰალგ – გზა (მაგარდელი) ჩერის 
ხიდიდან საძოვარ ჩერამდე. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ღელ – საძოვარი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის გაღმა. 
ღელეა.  

ღელა (4) – ღელე (ლუჯი), ს. ლუჯში ჩამოედინება.  
ღელა – ღელე (ფაყი), ლესხანშია, წყალი პატარაა. 

ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., 1974. 
ღელა – ღელე (შტვილი), ლეჟ შტვილის გამყოფი 

ღელე. თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 
ღელა – ღელე (ყარიში), ს. ყარიშშია, მოედინება შუა 

სოფელში. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 
ღელა ლრე – სათიბი (მელე) ს. მელეში, 

ღელესთან. 
ღელნი – ტყე (თავრარი) ს. თავრარის ჩრდ.-აღმ., 

წიფლნარი ტყეა, შიგ პატარა საძოვარიცაა და 
ღელეც. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . 
ნოემბერი. 

ღელრ – საძოვრები (ეცერი) ს. ეცერის ჩრდ.-აღმ., 
ტყე შხლიშ ნენჩას დასავლ., ღელეა და 
მოედინება წყალი – ღელრიშ ტიბილდ. 
უერთდება მდ. დაშრს. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ღელ-დაბ – ყანა (მახაში), ს. მახაშშია, ლაშხურის 
მარჯვნივ. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ღელ დაბ – ყანა (შგედი), ს. შგედშია, ნაკლარის 
ტერიტორიაზე. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ღელრიშ ტიბილდ – ხევი (ეცერი) ს.;  ეცერის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. დაშრის შენაკადი, შხლიშ 
ნენჩას დასავლეთით. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ღემლშ – ყანა (ჭელირი), ს. ჭელირშია, მდ . 
კედრლასა და სოფლის გზას შორის, მდ. 
კედრლას მარჯვ. მხარეზე. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ღენი – ტყე (ლანხვრი, კალაში) ღენიშ სიკ-ს 
დასავლეთით, ტყის მასივითა და საოძვრებით. 
მუხნარია უფრო მეტად, შიგადა შიგ – პანტა 
მსხლებიც. თხერემ არლდსა და ღენიშ 
სიკს შორის ჩადის ღენი მდ. სოლედრამ-
დე. საზღვარია კალაშ-ბეჩოსი. აკაკი ანდრიას 
ძე გაბულდან: ი, 57 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., ს. 
ლანხრი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ღენი – ღელე (ეცერი) ს. ეცერის აღმ, საზღვარია ს. 
ჰებუდამდე, მოედინება წყალი. ტყიანი 
კალთებით. ერასტი ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 
60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ღენიშ სიკ – გორა (ლანხვრი) ს. ლანხრის 
დასავლ., გულახსანიშ ნამოლ-ს აკრავს ჩრდ-
აღმ., ჭრის სამანქანო გზა, აღწევს მდ. სო-
ლედრამდე, ჩრდ.-დასავლ. – სათიბ სოსნი-
მდე. „ღენი-ის გორა“ (ქედი). აკაკი ანდრიას ძე 
გაბულდანი, 57 წ. კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., ს. 
ლანხრი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ღენ ტიბ – ხევი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ჭალს 
მარცხ., პატარა შენაკადი, შერეული ტყით. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972 წ.  

ღერაკ – სათიბი (ჰამაში) ჰამაშის სამხ., სათიბ 
ქუთშრის ჩრდ. კარგი სათიბია, მჭდრ ლი. 
ირგვლივ ხილნარია – ღერკშ ლელყნრ (ნე-
წიდ მელ ხაგ). დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 
წ, კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ღერკშ ლელყნრ – ხილნარი (ჰამაში) ჰამაშსა და 
სათიბ ქუთშრს შორის, სათიბ ღერაკშია 
ხილნარი (ნამყენი). დუშა შარდენის ას. 
ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 
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ღერლ – სათიბი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის დასახ-
ლების ქვემოთ. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973. 

ღეშგერი – სახნავი (ტვიბერი) ს. ტიბერის სამხ.-
დასავლ., სახნავ ლალქანას ჩრდ.-აღმ. „უკანა“,  
ე. ი. „სოფელს უკან“. მიხეილ ლემინის ძე 
ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ღეშგერი – ყანა (ლანტელი) ს. ლანტელის დასავლ., 
მდ. კედრლას აღმ. მხარე.;  „სოფლის უკანა 
მხარეს მდებარე“. კოწია ბექეზას ძე პაკელიანი, 
72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღეშგერი – ყანები (ლადრერი) სოფლის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბ ლაქრთას ზემოთ. სოფლის 
უკანა ადგილი. ღეშგიმ „უკან“ (< ღოშგიმ 
„უკან, შემდეგი“) (ღო > / /  ღე > / /  ღე – შგიმ 
?). გერმან ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღეშგერი (5) – ყანები (ქურაში, უსგვირი, ტვიბერი, 
ლადრერი, ლანტელი) ს. ქურშს აკრავს ჩრდ.-
დასალვ. და ჩრდ.-აღმ. მხრიდან. სახნავ–
სათესია. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღეშგერი – ყანა (უსგვირი) ჭალს მარჯვ. მხარეზე, 
საკარტოფილეა. დათიკო გურჩიანის ყანაა, 
სახლის ქვემოთაა – ღოშგიმ. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერი, 1973. 

ღეშგმრ (4) – – სათიბები (ეცერი), ს. ეცერისა და ს. 
ბეჩოს გამყოფ ქედზე, სათიბ ტყოი ნაფს-ის 
სამხ.-აღმ.-ით, უკან. „უკანანი“. ილარიონ 
კოსდას ძე ხორგუანი, 40 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღეშგმრ – სათიბები (ფხოტრერი) ფხოტრ 
ზაგრს ჩრდ.-დასვლ. სათიბ რობს დასავლ. 
„უკანანი“. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ,., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღეშგმრ – საძოვარი მთა (ისკარი), მთის საძოვარ 
ტყუმი ნაფსს ესაზღვრება სამხ., ქვემოდან 
(ღეშგიმხენ). „უკანანი“. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 8. წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ღეშგმრ – ყანები, სათიბები (ლაშხრერი). სოფლის 
დასავლეთით მდებარე სახნავ-სათიბები, მდ. 
კედრლამდე. სოფლის უკანა ადგილები 
(„შიყხენ ლი ეჯღა“). „უკანა“. აკაკი ნესტორის 
ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღეშგმრ ზაგრ – ტყე (ფხოტრერი) ფხოტრ 
ზაგრს დასავლ., სათიბ ღეშგმრს სამხ.-
დასავლ. წიფლნარი ზეგანია. „უკანა ზეგანი“. 
ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღეშგმრიშ ლესგ – ტყე (ფხოტრერი) ღეშგმრ 
ზაგრს ჩრდ.-ით, სათიბ ღეშგმრ-ამდე. ს. 
ფხოტრერს დასავლ. წიფლნარი. „უკანანის 
გვერდი“. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღეშგერი (იხ. ღეშგერი –ლაშხრერი) 
ღეშდერ – სოფელი (ფარ. ს.ს.), ფარის ს.ს.-ში 

შემავალი დასახლ. უბანი, ფარის ბოლოა 
თითქმის, სოფ. ლაყრის ჩრდ.-დასავლ., მდ. 
ღეშდრლას მარცხ. კალთა. ცხოვრობს  – 
კომლი. სოფ. ხოსრრის ჩრდ. არის 2 
ნაკოშკარი, თუ ვისია, არ ჩანს. ღეშდ – „უკან“. 
ღეშდერ „უკანა“ (?). ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ღეშდერი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღეშდერიშ ლიც (იხ. ღეშდრლა) 
ღეშდრლა – ღელე (ფარი) მდ. ენგურის მარჯვ. 

შენაკადი, ჰქვია ეს სახელი ლადლნშ 
ხიდამდე დაწყებული მთა ლალცომრიდან. 
მოედინება ს. ღეშდერით. მამურზა ივანეს ძე 
ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს.წ ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღეშდრლა – ღელე (ლუჰა) მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, წისქვილის წყლისოდენაა. მდ. 
ლადლნშ  ჭალ-ს გაგრძელება სამანქანო 
გზიდან. მოედინება ღეშდერიდან . საზღვარი 
ლჰასა და ლახამულასი. იშმაგ სორთმანის ძე 
დადეშქელიანი, 88 წ, პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღეშდრლშ ჭალ (იხ. ღეშდრლა) 
ღადარშ – საძოვარი მთა (ხაჩეში). ს. ხაჩეშის 

საზაფხულო საძოვარი მთა. რ. დ. 
ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

ღადარში ღელა – ღელე (ბავარი), ს. ბავარშია, 
მთა ღვადარაშიდან მოედინება, მდ. 
მანანაურის მარცხ. შენაკადი (სათავე). ე. ჟ. 
ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

ღადირ – უბანი (ტვიბი). ს. ტვიბის ერთ-ერთი 
უბანი, მხრას მარცხ. მხარეზე. ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ღაზერ – საძოვარ-სათიბი (ფარი) საძოვარ 
ლაქრილის აღმ.. შუაში წყალი მოედინება, 
არის ტყეც. ღაზ (შესამოწმ. ღაზ „ჭაობი“ ?). 
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იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ, მოსამსახ., ს. 
ფარი, მესტიის რ–ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღვაზერ – სათიბი. 
ღალხშ – საძოვარი, ტყე (ლემსია, ნესგუნი), 

არყნარ-წიფლნარ-რცხილნარ ტყეშია მრგვალი 
საძოვარი. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 38 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972.  

ღალნდარ –საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. 
ჟახუნდერში, ტყეშია. 

ღანა – ღელე, ტყე (ფარი), ლალქერი ლიც-ის 
კალთები (ხაჭიმ ეჩხენ-ამხენ). სათომე 
(ლწრექი) ადგილია და თიბავენ კიდეც. 
იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღანშ – სახნავი (ნესგუნი) ნესგუნის დასახელბის 
ზემოთ. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 
36 წ, ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ღაჟრე ნადგარ – ტყე, გზა (ქართვანი) ს. 
ქართვანის ჩრდ.-აღმ., გზა მუსიშ ნადგარ-ს 
გაგრძელებაზე, ძველ გზაზე. ორი კაცი 
შეყრილა გზაზე და მოუკლავთ ერთმანეთი, 
თუ რატომ, არ იციან. პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ღარა შუკრ (იხ. ღვარ შუკვრ) 
ღარ შუკრ – გზა, საძოვარი (ლანჩვილი), 

საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი). 
პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 39 წ., კოლმ., 
ს. ლანჩვილი. 

ღაშლდშ (2) – სათიბი (ქვ. ბავარი) ს. ქვედა 
ბავარში, სკიმ ხარ, ჩანს სკიმისკენ 
ჩამოდიოდნენ ღვაშები. შ. ი. ბენდელიანი, 40 
წ., კოლმ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., 1976. 

ღაშლდშ (იხ.ღაშლდში ღელა – ქვ. ბავარი) 
ღაშლდში დაბრ – ყანები (ქვ. ბავარი), ს. ქვედა 

ბავარშია, ღვაშლდაშის ღელეს მარჯვ. მხარე. თ. 
ი. აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974.  

ღაშლდაში სარაგ – წყარო (ქვ. ბავარი), 
ღვაშლდაშის ყანაშია. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., 
მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974. 

ღაშლდში ღელა – ღელე (ქვ. ბავარი), მდ. 
ლაშხირის მარცხ. შენაკადი, მოედინება კლდე 
ნაღჟური ქვან-იდან. თ. ი. აფაქიძე, 54 წ., 
მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974. 

ღაშლდში შუკრ – გზა (ქვ. ბავარი), 
ღვაშლდშის ყანებისკენა გზა. თ. ი. აფაქიძე, 
54 წ., მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974. 

ღაჩქლ – საძოვარი მთა (ისკარი) მთა. დეცილს 

სამხ.-აღმ., უწყლო ადგილია. ეცერისა და 
ბეჩოს გამყოფ ქედზე. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის  რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ღაჰდი – ქედი (ფალედი) საბალახო ლატბას 
ჩრდ.-აღმ., შერეული ტყით, უფრო წიფელაა. 
ყოფილა ეკლესია ღაჰდიშ თრგლეზერ. მდ. 
ღეშდრლას მარჯვ. კალთა. დანიელ ჩიჩოს ძე 
წულუკიანი, 33 წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღაჰდიშ თრგლეზერ – ნაეკლესიარი (ფალედი) 
საძოვარ ლატბას ჩრდ.-აღმ., სამანქანო გზის 
ზემოთ, ღაჰდის ქედზე ყოფილა 
ნაეკლესიარი, საძირკველი დარჩენილია, მის 
ახლო-მახლო ბზაცაა. მდ. ღეშდრლას მარჯვ. 
კალთაზე. დანეილ ჩიჩოს ძე წულუკიანი, 33 წ., 
პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ღებ – სათიბ-საძოვარი (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბ-საძოოვარ ლეურბილის 
ქვემოთ. მთა შიხულდშში. რ. ა. ხაფთანი, 52 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ღებალდ – სოფელი (ცხუმარი), ცხუმარის ს. 
საბჭოში შემავალი სოფელი, ს. სიფიდან 1 კმ. 
დაშორებით დასავლ. მხრისკენ, ცხოვრობს 15 
კომლი. რელიეფურად ღარის მარგვარია, 
აქედან სახელიც. ღებ „ღარი“, „ამოღარული 
რამ“. აკაკი კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ, 
მოსამსახურე, ს. ღებალდი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღები ლრე – სათიბი (მაჯვდიერი) ს. მაჯდერის 
სამხ., დასახლების ზემოთა სათიბებია. იდგა 
პურის გასარეცხი საწნახელი ღებ – 
ლაშყდი ღებ. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ, პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ღები ლრე  (3) – საძოვარი, ტყე (ცალდაში) ს. 
ცალდაშის სამხ.-აღმ., სათიბ ნუ ზუგთან, 
კედლაშის გზის მხარეზე. ფერდობი 
ადგილია, კალოსოდენაა, ირგვლივ ტყე აკრავს 
– არყნარის. ღებ „საწნახელი“.  პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ღები ლრე – საძოვარი (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
დასახლების სამხ.-აღმ., ტიბრას მარცხ. 
მხარეზე. ტყეშია მოვაკო (მნკა). არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
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ღები ლარილ – საძოვარი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის 
აღმ., ტყე ბდნშ ნადგარის აღმ. პატარა 
საძოვარია, ღაროს მოყვანილობისა. ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღებლდშ – ყანა (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის 
დასახლების დასავლეთით, ჩაზნექილია, ღებ 
რდგილ ლი. სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 
წ., პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ღებილდშ – სათიბი (კახურა) ლასკადურას 
მარცხ., იყოფა ჟიბე და ჩუბე ღებილდშ-ად, 
გოლდაშის მთაში. ღებ-შალ ლი. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

 ღებშ – სათიბი (ღობი) ს. ღობში. 
ღებიშ ტიბ – ხევი (ტვებიში), მთა ბასა და 

წიარდენს შორის მოედინება პატარა 
მდინარე, ხევს კი ჰქვია „ტიბ“, ხოლო ღებ 
„ღაროს მაგვარი“. რელიეფის მიხედვით. 
რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., 
ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ღებრა – სოფელი (მულ. ს.ს.). მულახის სას. 
საბჭოში შემავალი სოფელი. მდებარეობს მდ. 
მულხურას მარჯვ. კალთაზე, ს. არცხელის 
დასავლ., ღელე ტიბის მარჯვნივ, ს. 
ზარდლეშის ქვემოთ. შედის ლექ მლახ-ში. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ღებრ ლრე – სათიბი (ღვებრა), ს. ღებრასა და 
ს. არცხელის საზღვარზეა, ორივე სოფლის 
საზიარო. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 
წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ღებშირ – სათიბები და ყანები (ზეგანი) ს. 
ზეგანის სამხ.-დასავლ., ვაკე ადგილია, იყოფა 
ლექ და ლეჟ ღებიშ-ად. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ, მოსამსახურე, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ღვეშგერი (იხ. ღეშგერი – ტვიბერი) 
ღვეშგერირ (იხ. ღეშგერი – ტვიბერი) 
ღვეშგერიშ დაბრ  
ღეშგმრ (2) – ყანები (ბაგვდანარი), ს. ზედა 

გულში ნაცხოვრები გოშუანების სახლის უკანა 
მხარეს დარქმევია. სახნავი დამრეცი ადგილია. 
ღეშგიმ „უკან“, ღეშგმრ „უკანა“ (ნაწილი). 
ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., 

პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ღეშგმრ – სახნავი (ნაშთქოლი) ს. ნშთქოლის 
დას. მდ. დოლრამდე, ოდნავ დამრეცი ვაკე 
ადგილით. არის სოფლის უკან. ღეშგიმ 
„უკან(ა)“. მდებარეობის მიხედვით. ქიშვარდი 
იოსების ძე წერედიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ს. 
ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ღეშდლირ  – სათიბები (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
დასახლების ქვემოთ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., 
ლატალი, 1973. 

ღვეჭნახ (იხ. ვეჭნახვ) 
ღობ – ყანა (იელი) ს. იელიში, მდ. ენგურის მარჯვ. 

კალთაზე. ყანა ლადშის გვერდითაა, 
მოედინება სასმელი წყალი, ჩუბე უბანშია. რ. 
ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ღობ (2) – სოფელი (ჩიხ. ს.ს.), ყანა (იელი). 
ჩიხარეშის ს.ს.-ში, ცხოვრობენ გაგნიძეები, 
ხორგუანი 1 მოსახლე, 1 – კანდელაკი. 
ჩავარდნილი არაა, ფერდობის ძირშია, სოფ. 
ნაცულისა და მარგვიშის მეზობლად. 
დურმიშხან ასლანის ძე ბაკურაძე, 45 წ., 
პედაგოგი, 1980. IX. 

ღობრ (2) – უბანი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, მოედინება 
წყალი, სადაც ზამთრობით საქონელს ასმევენ. 
ღებ „საწნახელი“ (შდრ. ეჭნხ). კატო 
მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ღობრ –  საძოვარი (ტვებიში) უშბის სამხ.-აღმ.-ით, 
ს. გულის მარჯვნივ, ნამჟირას სამხრეთით 
(ქვემოთ). საძოვრადაა გამოყენებული 
ზაფხულობით. ალპური ზონაა. შიშველი 
ტაფობი ადგილია, ამოღარული, რომელსაც 
სვანები ღებ-ს უწოდებენ. სოფრომ იასონის 
ძე ხორგუანი, 43 წ., პედაგოგი, ბეჩოს ს.ს., ს. 
ტვებიში. 

ღობლ – სათიბი (შგედი) ს. შგედში, ჭაობიანი, 
ოღრო-ჩოღრო, ჩავარდნილი რელიეფით. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

ღობი ლახ – სათიბ-საძოვარი (ღობი), ს. ღობის 
მთა. 

ღობირ – ყანები (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
დასავლ. ნაწილში. სწორი ადგილია. ლეშხტი 
ლი, ლეჰლგი. რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 
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55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 
ღობი ტუბრა – ღელე (ღობი), ს. ღობში 

ჩამოედინება. 
ღობიშ – სათიბ-საძოვარი (ლევშერი), ს. ლევშერ-

შია, ვაკეა – შემოკრულია. ა. ზ. ბაბლუანი,  
43 წ., 1974. 

ღობში ლასპა – გზა (ღობი), ღობიშასკენა გზა. 
გრიგოლ ზოსიმეს ძე ბაბლუანი, 55 წ.,  
მუშა, 1978. 

ღობლედ – ყანა (ბავარი), ს. ვაბარშია, ფერდობზე, 
გზისპირასაა, ღობეა გზის გასწვრივ. გ. შ. 
ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ღობრ დაბ – სახნავი  (მახაში) ს. მახაშში. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ღობრ ბინილ – წყარო (ქვ. ბავარი) ს. ქვედა 
ბავარში. ღობრას ხოგემ. ღობრა „საწნახელი“, 
იგივეა ოჭნახ, ბინილ წყარო. შ. ი. ბენდელიანი, 
40 წ., კოლმ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ. 
1976.  

ღობრ დაბ – ყანა (მელურა), ს. მელურაშია, 
აღმოსავლეთითაა. ტაფობივითაა, წყალი 
გუბდება. ღობრა „საწნახელივითაა“. ვ. მ. მ 
უსელიანი, 57 წ., 1974. 

ღობრ ლიც – წყალი (ქვ. ბავარი), ბუჩქნარ 
ღობრასთან მოედინება კარგი წყარო. 
ბორცვებისმაგვარია. ღობრა „საწნახელის-
მაგვარი, წყლის შესაგროვებელი“. თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ., მოსამსახ., ჩვაბე ბავარი, 1974. 

ღობრ ნატაბ – სათიბი (ყვედრეში), ს. 
ყვედრეშშია, შერეული ტყეა. ღობრა 
„საწნახელისმაგვარი“. ჯამბუ პლატონის ძე 
ლიპარტელიანი, 30 წ., მოსამსახ., ს. ყვედრეში, 
რცხმელურის ს.ს., ლენტეხის რ-ნი, 1974. 

ღობრეშ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბ ზურულდის აღმ., ღობრეში 
ღრის თავზე. რობინზონ  იესეს ძე ფანგანი, 31 
წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო.  

ღობრეშ (2) – სათიბი (იელი) ასკარდის უბანშია, 
მოედინება წყალი, მოფერდოა (მფელტია), 
იყოფა ჟიბე ღობრეშ, ჩუბე ღობრეშ. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. 
ივლისი. 

ღობრეშ – სათიბი (წვირმი), ძალიან ლამაზი 
მდებარეობა აქვს. საუცხოო წყარო მოდის. ეს 
სათიბი წვირმის ვაჟკაცებისთვის საუკუეთესო 
სამუშაო ადგილს წარმოადგენდა ოდითგანვე. 
სახელწოდება დაკავშირებულია სახელთან 

ღბ, რაც ნიშნავს სკას. ჩაწერა თსუ 
სტუდენტმა ასლან კორძაიამ. ჩაწერილია 1965 
წლის 12 აგვისტოს.  

ღობრეში ღრ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
დასავლ., სათიბ ზურულდის ქვემოთ (აღმ.), 
ღობრეშის სათიბის აღმ. ფერდობი. რობინზონ 
იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვსიტო.  

ღობშურ – მდინარე  ლაშხურის მარცხ. შენაკადი ს. 
ღობთან.  

ღობურ – სათიბები (ხელედი), ხელედშია, დგას 
„უძირო ტბა“, ჩავარდნილი ადგილია. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

ღობურ (2) – სათიბი (წანაში, ხელედი), ს. წანაშშია, 
მდ. ხელედულას მარჯვ. კალთის მთაში. რ. გ.-
ას. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ღონდერ – საძოვარი (ბაიარი) ს. ბაიარის დასახლ. 
ზემოთ. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

ღრა შუკრ – გზა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ღორეკ (2) – ყანა (ეცერი), ს. ქურშშია, მდ. 

დაშრის აღმ. კალთაზე, ყანა კაჩლრის 
ჩრდ.-აღმ. მდებარე სუფთა ყანა. კაჩლრის 
ზემოთ. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღორეკ – სათიბი (ლაშხრერი) სოფლის სამხ.-აღმ., 
შდუღრს მოსდევს აღმ. მხრიდან. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმეურნე, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღორკლ – სერი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ.-აღმ., 
მელშრას ზემოთ, გორა-სერია. ტყიანია – 
არყნარი. ღორეკ „კავი, თოკის საკეთებელი, 
ბრო“. კატო მიხეილის ასული გულბანი, 26 წ., 
მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ღორკიშ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის სამხ.-
დასავლ., სათიბ ჩაღრრ-სა და წიფრია ცხეკს 
შორის, სამარხილე გზის ქვემოთ. ხორკლიანი 
რელიეფია. ღორეკ – „ხორკლი“ (?). გრიგოლ 
ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი.  

ღოშგერი (2) – სახნავ-სათიბი (ღეშდერი) ს. 
ღეშდერის ბოლოში, ნასახლარ ხოსრრის 
ჩრდ.-დასავლ. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 
58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ღოშგერი – ყანები (ხოსრარი) ს. ხოსრარში, ჩუბე 
ხოსრარის სამხ.-დასავლ. (ღოშგიმხენ აკრავს). 
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ღოშგერირ – სათიბები (ხერხვაში) ს. ხერხვაშის 
სამხ.-დასავლ. ტყე ბიზმრის მოსაზღვრეა აღმ. 
ადრე სახნავი ყოფილა. ღოშგიმჩუ ლიხ ი ეჯღა. 
დავით დუდარუყის ძე ანსიანი, 51 წ,., მეტყევე, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ღოშგერიშ ტიბრა – ღელე (ცალერი) ჟბე 
ცალერის დასავლ. მოედინება პატარა წყალი, 
დასახლების უკან. ვლადიმერ სეითბეს ძე 
გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ღოშგერიშ ტიბრა – ღელე (სვიფი) მდ. ტიბ-ის 
მარჯვ. შენაკადი (სათავე ?). მოედინება 
დასახლ. სიფის მარჯვ. მხარეზე. უერთდება 
მდ. ტიბს. იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ღოშგინ დაბარ – ყანები (შგედი), ს. შგედშია, 
ბუჭშერის ტერიტორიაზე. ქ. მ. გაბიანი,  
49 წ., 1976. 

ღოშგმარ – საძოვრები (ლამფალაში) ს. ლამფალაშის 
მთაში. რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ღოშგმრ – სათიბები (ჩუკული) ს. ჩუკულის მთა-
ში, ლეცაგას თავში. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 
1976. 

ღოშკმე ტყაბ – სათიბი (ბაბილი) მთა ბადალაშერ-
ში, ჩრდ. მხარეში. ნ. ბ. ქურასბედიანი,  
33 წ., 1974. 

ღოშკმეშ – ყანები (ხელედი), ხელედშია, ძუღა-
რეშის უბანში. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ღოშტ-ლატახ – სათიბი (ლექვსირი) მდ. 
ცხენისწყლის მარცხ. მხარეზე, სახლთან 
ახლოს რომ იყო, ჩახვიდოდი და ამოხვიდოდი 
შეუსვენებლად. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ღოღე – ყანა (ტვიბლედი), ს. ტვიბლედშია, ვაკე 
ადგილია. მდ. ლაშხირის სანაპიროზე, 
ჭალისპირა ყანაა. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ღულნი (იხ. ღულნიშ ზაგრ – ლამხერი) 
ღულნირ – სათიბები (ხოსრარი) ჩ. ხოსრრის 

ახლოს, სამხ.-აღმ., ფერმის სამხ.-აღმ. სათიბე-
ბია, ხილნარ-ტყიანი. სვიმონ აზნაგეფის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X.  

ღულნიშ ზაგრ – ტყე, გორა (ლამხერი) ს. 
ლამხერის დასავლ. ყანა რატნის უერთდება 
რობამდე (საძოვარი). სიკ ლი. მახამეთ 
პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღუმირმიყ – სათიბი (ლახამულა)ენგურის მარცხ. 

კალთაზე. შგედში. უზრემნის სათიბის 
ქვემოთ. ტყემდე – ნაძვნარ ტყემდე. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1969 შწ. ნოემბერი. 

ღუმრა – ღელე (კალაში), ჟაბე კალშს ჩამოუდის 
აღმ., გაზაფხულობით დიდდება, ხშირად 
შრება. მშრალი ხეობაა. სათავეში სოჭნარია 
(ღუმრლ ხაგხ). „სოჭნარი“. გიორგი კოსდას ძე 
მურღულიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღუმრრ – სალოცავი (ფარი). ქაშეთ-ის ზემოთ 
(ჩრდ.) დგას არყის ხე (ჟრა). სალოცავი 
ადგილია ანობ ლადეღ, უფლიშერლისგა. 
ადრე წიწვნარი ყოფილა (ღუმრრ ლასხ), 
მაგრამ ამოუჩეხიათ (ამოუწყვეტიათო – 
ჟიოხხიტახ). იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი, 69 
წ., კოლმ, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 შწ. 
ოქტომბერი. 

ღუნდბური – ტყე (ფარი) საძ. მთა კალულდრ-სა 
და საძ. მთა ცგდერ–ს შორის, აკრავს წიწვნარი 
(ნენჩა) ტყე, წიფლნარი. გორგის დასავ. 
უნდბურ „უკუნეთი, დაბურული“ (?). მამურჩა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღუნჩა – სათიბ-საძოვარი (სოლი) ს. სოლის მთა 
შიხულდშშია. არყნარი ტყით. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ღუნჩ ნაკ – საძოვარი (სოლი) ს. სოლის ჩრდ. ვაკე 
ადგილია, არყის ტყით. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ღურ – სათიბ-საძოვარი (ხე) მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, წმ. კვირიკესა და ივლიტას ეკლე-
სიის დასავლ. (იხ. 1 :  100 000  г. Гур – 3143 მ.). 
ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 წ.,  კოლმ. 
თავ–რე, ს. ე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ღურ ტიბ – ღელე  (ხე), მდ. ენგურის  მარცხ. 
შენაკადი. მოედინება მთა ღურ-იდან (იზ. 1 :  
100 000 3143 მ.). წმინდა ივლიტასა და 
კვირიკეს ეკლესიის დასავლ. ნასო დიმიტრის 
ძე გულბანი, 55 წ.,  კოლმ. თავ-რე, ს. ე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ღრკა – ყანა (ზეგანი) ს. ზეგანის ლექ უბნის 
ქვემოთ, დამრეცი. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ღურკილ – ყანები (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის დასავლ., 
მდ. რშის მარცხ. მხარეზე. ოდნავ დამრეცი. 
ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
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პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ღურმუთინი (2) – საძოვარი (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერის საზაფხულო საძოვარი. „ღურმუთ“ 
მრგვალი ამობურცული ადგილი. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ., ს.ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ღურმუთინი – სათიბი (ლევშერი), ს. ლევშერის 
მთის სათიბი. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ღურმთინი – სათიბი (ლევშერი) ებერალში, 
მთაში. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ღუსრა შუკრ – გზა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ღკიშ – საძოვარი მთა (ხაჩეში) ს. ხაჩეშის 

საზაფხულო საძოვარი მთა მდ. ხელედურას 
მარცხ. კალთაზე. (თუ:  ღრკიშ ?). რ. დ. 

ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 
ღნდერ – სათიბი (ლუჰა) ღელე ნის მარცხ. 

კალთაზე, საძოვარ რახრის აღმ. ტყეშია 
სათიბი, მის ირგვლივ მუხნარ-წიწვნარია 
(ლნკილ დგი ლი). (ღნ-დერ < ღუნ-დერ ?). 
ივდითე პეტრეს ას. ცინდელიანი, 67 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ღრკშ – ყანა, სათიბი (ტვიბლედი), ს. ტვიბლედ-
შია, უდიშის მხარეზე, დაფერდებული. ნ. ს. 
ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ღრკიშ – საძოვარი მთა (მანანაური) მდ. მანანა-
ურის მარჯვ. კალთაზე. საზაფხულო საძოვარი 
მთა. ფერმებია. ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 
1974. 
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ყაბუ – ყანები (ლემსია), ს. ლემსიაშია, სამანქანო 
გზის ზემოთ, ოდნავ დაფერდებული რელიე-
ფით. შ. ა. შუკვანი, 28 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-
ნი, 1972. IX. 

ყაბლდშ – სათიბები (ლახუშდი), ს. ლახუშდშია, 
მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე, ტყეშია, 
წიწვნარში. ყაფ-ყაფდ რი (ყაბლდშ <* ყაფ-

ლდშ). გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ყადურე დაბრ – უბანი  (ლახამი), ჟიბე ლახამშია, 
ბოლოსკენ. ვაკე ადგილია, სახნავ-სათეს-
სათიბებით. ცხოვრობენ ყადუაანთი (ჩხეტია-
ნები). ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., 
კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ყადურე ლაროლ – სათიბები (ლახამი), ჟიბე 
ლახამის ბოლოსკენა მხარე, სათიბები 
ყადუელებისა (ჩხეტიანების), მის ზემოთ არის 
ყადურე ჭოდრ, ანწლნარი, საძოვარი. ნინა 
მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ყადურე ჭოდრ – საძოვარი (ლახამი) ჟიბე 
ლახამის ბოლოსკენა ჩრდ. კედელი, ქვემო 
ნაწილი შიშველი, ზემოთ – წიწვნარი. 
ბლომადაა ანწლი, გვიმრა (ყადუ ჩხეტიანისა). 
ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ყადუშერ ღრ – ტყე (ლეწფერი) ს. ლეწფერის 

დასავლ. ზემოთ, ხის ჩამოსაყრელი ღელეა, 
ღარი, აქა-იქ ტყეა შერეული, უფრო რცხილა, 
წიფელა. ყადუ სუბელიანის სახელობის ღარი, 
სეზონურია. იასონ სოზარის ძე სუბელიანი, 60 
წ., ტყის მცველი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
17.9.1970 წ.  

ყადუშერ ჰებიშ – უბანი (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას მარჯვ. 
კალთაზე, ნასახლარ ჰებიშშია, ეზაშერ ჰებიშის 
სამხ., ყადუ ცინდელიანისა ყოფილა. ბითე 
ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ყაზრე მურყამ – ნაკოშკარი (სვიფი) ს. სიფში, 
ყაზა არღვლიანის კოშკი, მდ. ენგურისკენა მხა-
რე. „ყაზაანთ კოშკი“. შოთა მიხეილის ძე საღ-
ლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუ-
მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ყაზყ – სოფელი (ლხმ. ს.ს.). ს. ლახამულაში 
შემავალი 2-ოჯახიანი სოფელი, მდებარეობს 
მდ. ენგურის მარჯვენა მხარეზე, ს. იფარის 
ჩრდ.-ით. ტერასული ტიპის დამრეც 
ფერდობზეა. დავაკება. ხილნარია. ეფროსი 
უმარის  ასული ჭკადუა, 75 წ. პენს., ლახამულა 
სს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ყაზყიშ ნშიხ – ტყე (ყაზაყი) ს. ყაზაყის ჩრდ.-აღმ., 
ციცაბოკალთებიანი კედელი, მეჩხერტყიანი, 
შერეული ტყით, ჭარბობს ფოთლოვანი, 
ვერხვნარი, წიფლნარი, წიწვნარი. მდ. ყაზყიშ 
ტიბ-ის მარცხ. მხარე. ეფროსი უმარის  
ასული ჭკადუა, 75 წ. პენს., ლახამულა სს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  
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ყაზყიშ ტიბ – ხევი (ყაზაყი), მდ. ენგურის მარჯვ. 
შენაკადი. მოედინება მთა კირრიდან და 
უერთდება მდ. ენგურს ს. იფრის პირდაპირ. 
მდ. მოზრდილია, სათავე ორ ტოტად იყოფა 
(იხ. რუკა). იცის ღვარცოფი მაგარი, ჭალა აქვს 
და ციცაბო კალთებიანი ხეობა. 1965 წლამდე 
იყო ტყის დამუშავება. „ყაზაყის ხეობა“. 
ეფროსი უმარის  ასული ჭკადუა, 75 წ. პენს., 
ლახამულა სს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ყალჩნი – საძოვარი (ჭველიერი) ს. ჭველიერში, 
მდ. ჩოლშურას მიდამოებში. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ყალჩნი ბოგ – ხიდი (ჭველიერი) ს;  ჭველიერში, 
მდ. ჩოლშურასთან. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 
1974. 

ყამანი (იხ. ყამნი) 
ყამნი – ყანა (ლაბსყალდი) ლაბსყალდის ეკლე-

სიის – თრგლეზერ-სა და სათიბ კურცხნის 
შუა. ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., 
მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყმრზშ ბაჩრ – გზა (ჭუბერი), ს. ჭუბერიდან 
მიმავალ გზაზე, სოფ. ნაკრამდე, ლთნრიშ 
ტობიდან ნაკრასკენ დევს დიდი ქვა, ვინმე 
ყმრზშ სახელობისა. ადგილია – ღარი, 
მოედინება წყლები, დევს 3 დიდი ქვა, 
ირგვლივ გორვებიანი, ქვიანი. შეიძლება 
თავსაფარიც იყოს. ვითომ ყმრზას (ვიბლიანი 
?) დაუყენებიაო ქვა. ქვა სახლის ოდენაა, რაც 
გამორიცხულია. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 
წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 15.X.70 წ.  

ყანსაუ{ ი}  ლეჭმელ – საძოვარი (ახალშენი) ს. 
ახალშენის მთა ლეკრავის ზევით. ვინმე 
ყანსავისა ყოფილა. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ყანსაიშ ნამოლ – სათიბი (მაგარდელი) ს. 
მაგარდელში, სათიბ მოლრს სახმხ.-დასავლ. 
ვინმე ყანსავის ნაკაფი. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყანსაშა მურყამ – კოშკი (მესტია), ამხნ ტაფშია, 
ჯაფარიძეების საგვარეულოსი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ყანსაშა შუკრ – გზა (მესტია – ირ. მელი-
ქიშვილი) 

ყანსაშერ – უბანი (სგურიში), ს. ჩბე და ნენსგშ 
სგურიშშია, სამანქანო გზის მარჯვ. 
სანაპიროზე ქვემოთ. გორაზეა სწორი ადგილი, 

სათიბ-სახნავ-საძოვრებით, ხილ-ვენახებით. 
ყანსა ჩხვიმიანის ყოფ. კუთვნილი ადგილი 
(ცოცხ. არაა). თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 
18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

ყანსაშერ დგი – უბანი (იხ. ყანსავშერ), ს ნენსგშ 
სგურიშშია, სამანქანო გზის ორივე მხარეზე, 
ვაკე ადგილია, ყანსა ჩხვიმიანის (ცოცხ. არაა) 
კუთვნილი მამული. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ყანსაშერრ (იხ. ყანსავშერ) – საცხოვრებელი 
(სგურიში), ს. ჩბე სგურიშშია, სამანქანო 
გზის ქვემოთ გორაზე, მოვაკო ადგილია, 
ცხოვრობს 4 ოჯახი ჩხვიმიანები. ერთი 
ოჯახიდან – ყანსა ჩხვიმიანის კუთვნილი 
მამული, სათიბ-სახნავებით, ბაღებით. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ყანსაშერ ზენ – სათიბ-საძოვარი (სგურიში) ს. 
ნენსგშ სგურიშის ჩრდ.-აღმ., მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ. მხარეზე, სგიმიშ ბოგის ზემოთ ≈ 200 მ-
ზე ვაკე ადგილია, ყანსავ ჩხვიმიანის 
კუთვნილი საძოვარ-სათიბები (ცოცხ. არაა). 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

ყანჩნი – ყანა (საყდარი) საყდარში, იყოფა ჟიბე 
და ჩუბედ. მ. ა. ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ყანჩნი დაბ – ყანა (საყდარი) საყდარში. მ. ა. 
ბენდელიანი, 68 წ., 1978. 

ყანცლრ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ., 
სათიბი და კლდე დშდ ნებგვას ჩრდ.-
დასავლ., ფერდობია, ლემჯე ლი. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ყსნინი – ყანა (ჟაბეში), ს. ჟაბეშშია, ტიბრას 
მარცხ. მხარეზე, ყსნ გუჯეჯიანის 
სახელობის ყანა. ჟორა მუსას ძე კახიანი, 31 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ყრ – სოფელი (ჭუბ. ს.ს.). ჭუბერის ს.ს.-ში 
შემავალი სოფელი, მდ. ჭუბრულას მარჯვენა 
მხარე, ჩაბე სგურიშსა და დერას შორის 
გორაზეა გაშენებული. არის 8-წლიანი საშ. 
სკოლა, კლუბი. ფერდობებით, ბაღ-ვენახებით, 
სათიბ-სახნავებით, საძოვრებით. ყრ „ყავარი“ 
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– ადრე წიწვნარი ყოფილა და ყავარს ხდიდნენ. 
ამჟამად სოფლის დასავლეთის კალთებზეცაა 
წიწვნარი. ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 
წლის ტყის მცველი, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

ყარბი ნადგარ – საძოვარი (ყარი) მდ. 
თეთნაშრას მარჯვ., ვაკე ადგილია, მთა ჟიბე 
დერას აღმ. მხარეზე. აქამდეა სოფლის 
საძოვარი ღარები. თეთნაშრშ ტიბლეჟა ლი. 
ტრაქტორის გზაა. „ვინმე ყარბის ნაკვალევი“. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  

ყარამანი მოლ – საძოვარი (ჩუკული) უბან 
ლეკუმბასტში. ზ. ს. გულბიანი, 22 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩუკული, 1976. 

ყარამანი მოლდ – საძოვარი (ფანაგა) ს. ფანაგაში, 
ყარამან ყიფიანის ნაახოვარი. ს. ს. ჯამბურიძე, 
90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

ყარრიშ ნენჩა – ტყე (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, ჩვბე შგედში, საძოვარ ლალაჭ-ის 
ჩრდ.-დასავლ. (ნაზიმჩუ). წიწვიანი ტყეა 
(ნენზრ მასრდ ხაგხ, ლაყარა დო ლმრ 
ლახ). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ყრშ ნაყარ – ტყე (ჭერი) ს. ჭერის  ზემოთ, კაკრელ 
თხუმ ღრშ-ს ზემოთ. ფოთლოვანი ტყეა – 
ფიხვრა, ლჯრა, ცრა. ყავრის გამოსახდელი 
ყოფილა მის ზემოდან. ზემოთ წიწვნარი ტყეა. 
ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ყარშ ტიბ – ხევი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, მჰლშ ნენჩას დასავლ. (ეჩეჩუ 
ყრს ლმყარნელიხ). კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ყარბეგშნი – ყანა (ლანტელი) ს. ლანტელის 
დასავლ., მდ. კედრლას აღმ., ყანა ლეშგერის 
აკრავს. ყარბეგშერ „ყარბეგაანთ“ („ყარბეგ“ საკ. 
სახ. ყარბეგ ცალანისაგან შესყიდული ყანა. 
ყარბეგი ამჟამადაც ცოცხალია). კოწია ბექეზას 
ძე პაკელიანი, 72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ყარალ – საძოვარი (ახალშენი) ს. ახალშენში. ა. ქ. 
ნემსაძე, 52 წ., 1981.  

ყრი ქვაბ – მთა (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939. 

ყრი ქაბი ღელა – ღელე (რცხმელური) 
ლაშხურის მარჯვ. მხარეზე, შერეული ტყით, 
წიწვის ტყე ამჟამად არაა, აქა-იქ თუა მხოლოდ. 
ვ. ა. ლიპარტელიანი, 1976. 

ყრიშ – სოფელი (ლნტხ. რ.). ლენტეხის ს.ს.-ში 
შემავალი სოფელი, მდ. ჩოლშურას  მარცხ. 
კალთის ტერასაზე. ნაძვნარია, ადრე გაუვალი 
ტყე ყოფილა. დურმიშხან ივანეს ძე 
ლიპარტელიანი,  
33 წ., მოსამსახ., ს. ყარიში, 1974. 

ყრიშრე კარრ – საძოვარი მთა (ყარი) მთა 
შალურას ჩრდ.-დასავლ. მიმართულებით, 
ალპურ ზონაში, მთა ხარმის ქვემო 
კალთებამდე. არის საზაფხულო საძოვარი 
ყრისა და სგურიშისა. დგას 4 კარავი მარჯვ. 
მხარეზე. გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., 
კოლმ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ.  

ყრნაყარ – ყანა (ციცხვარი), ს. ციცხარშია, 
სამანქანო გზის ზემოთ, მოვაკო ადგილია, მის 
ზემოთ ახლოს საყავრე ხე არაა, შეიძლება იყო. 
ყანა. ვალო გაიოზრის ძე ჭკადუა, 32 წ., კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ყრ-სოფელ (იხ. ყრ) 
ყარშალ – უბანი (ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 

ჩოლშურას გაღმა მცხოვრებნი, ლიპარტე-
ლიანები ცხოვრობენ. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 
წ., 1974. 

ყრში დაბრ – ყანები (ყარიში) მდ. ჩოლშურას 
მარცხ. მხარეზე, ს. ყარიშის კუთვნილება თუ 
იყოო. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ყრჩთეშ შუკ – გზა (ყარი) მთა გუბრის 
მიმართულებით ნენსგურიდან. დაფერდე-
ბული და ალაგ-ალაგ ციცაბო ბილიკი, ცხენები 
ძლივს მიდიან. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

ყრჩშ თანღი – უღელტეხილი (ჭუბ. ს.ს.), 
გადასასვლელი ნაკრას დასავლ., კლდე 
კვრმშის სამხ. 

ყასბლათრე დგი (2) – უბანი (სგურიში), ს. ნენსგშ 
სგურიშშია, მდ. ჭუბრულას მარჯვ., სოფლის 
ბოლო მოსახლე, ვაკე ადგილია, სამანქანო 
გზის ქვემოთ. ყასბლათ ჯაჭვლიანის კუთვ-
ნილი ადგილი (ცოცხალი არაა). ცხოვრობენ 
მისი  შთამომავლები. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  
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ყასბლათრე დგი – სამოსახლო (სგურიში) ს. ჩბე 
სგურიშის დასაწყისში, ლაბღანშ არლდს 
ქვემოთ (ჩუქაქა), მეკშდა ბოგ-ის ზემოთ. მდ. 
ჭუბრულას მარჯვნივ. სახნავ-სათიბები, 
ხილნარით ყასბლათ ჯაჭვლიანის (ცოცხ. 
არაა) კუთვნილი  მამული. თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრე-
ბული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
11.9.1970 წ. 

ყასბულათრ (იხ. ყასბულათრე დგი) 
ყასბულათრე დგი – უბანი (ყარი), ჟიბე ყარშია, 

მდ. თეთნაშრას მარჯვ. სამანქანო გზის 
ზემოთ, სახნავ-სათესებით, ბაღით. ყასბულათ 
ჯაჭვლიანის ყოფილი კუთვნილი მამული. 
ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., ტყის 
მცველი, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
11.9.1970 წ.  

ყასბულათრე დაბ – ყანა (ლარილარი), ს. ჟბე 
ლარილრიშ ჩრდ. ნაწილი, ვაკეა, მდ. 
ჭუბრულას მარცხ. მხარეზე. ნაპოვნია მძივები, 
ჯვარილდრ, ალბათო საფლავი იყო. 
ყასბულათ ჯაჭვლიანის სახელობის ყანა. 
ცხოვრობს კაბუ ჯაჭვლიანი. სახლის შესყიდვა 
ნდომებიათ ჩამოსულებს შოთა ჩართოლანს, 
კაკო კვიციანს. ალმაცგირ ისლამის ძე 
ქალდანი, 65 წ., პენსიონერი, ს. ლარილრ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19.9.1970 წ.  

ყასბულათრე კარრ – საძოვარი მთა 
(ლაკულმახი), ჟბე ტიტაშია, შიშველი ვაკე 
ადგილია, ჭაობიანი, არის საკარტოფილეც. მის  
მარჯვენა მხარეზე მოედინება ჩხტლშ სგიმ, 
მარცხენა მხრიდან ტიტშ ღრ. მის ზემოთ 
სათიბებია. დგას 3 კარავი. ყასბულათ 
ჯაჭვლიანის სახელით. „ყასბულაანთ 
კარვები“. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., 
კოლმ., ს. ლეკულმახი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 20.9.1970. 

ყასბულათრე ნთი – საძოვარი (მარღი) ს. ჟიბე 
მრღის სამხ.-დასავლ., საძოვარია 
დასახლებულ სალაზ მრღთან. ვაკე ადგილია, 
გაშენებულია ამჟამად ფიჭვი ლესხოზის. უმარ 
მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმ., ს. ჟიბე მრღ, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ყასბულათრე ღრ – ღელე (მარღი). ს. ჟიბე 
მარღიდან მომდინარე ღელე, ჩამოედინება 
წყალი ს. ლარილარის ჩრდ.-აღმ. ტყე, დამრეცი 
≈ 45 /  წიფლნარი ყასბულათ ჯაჭვლიანის 
სახელობის. ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 

65 წ., პენსიონერი, ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 19.9; 1970 წ.  

ყასბულათრე ჭედ – საძოვარი (ლარილარი) ს. 
ლარილარის ჩრდ.-აღმ., ს. ჟ. მარღისა და ჟბე 
ლარილარის შუა დამრეცი ფერდობი, ფოთ-
ლოვანი, ყასბულათ ჯაჭვლიანის სახელობის. 
ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 19.9; 1970 წ.  

ყასბლათრ (იხ. ყასბულათრე დგი) 
ყასბლათი ლეჭმლი – სათიბები (დურაში) 

ლაღეარის მთაში. კ. ბენდელიანი, 1978. 
ყაფ – უბანი (იდლიანი), ს. იდლიანშია, ნშიხის 

ჩრდ.-აღმ. მხარეში. დაფერდებული ადგილია, 
ზემოთ ტყე – წიწვნარი. შიშველი ადგილია, 
შემდეგ დამწვარა. პირველად მისი სახელი 
ყოფილა ციცხრიშ კოჯრ. ყაფ-ს უწოდებენ 
დამწვარის შემდეგ.. „ლემღარა“ ნშიხის 
შემდეგ. ტყე წიწვნარი რომ დამწვარა, 
დარქმევია „ლემღარა“. „ნშიხვის“ შემდეგაა 
დასახლებული ჭკადუები ≈ 25 წლის წინ. რიმ 
უმარის ძე ჭკადუა, 87 წ., პენსიონერი, ს. 
იდლიანი, ნშიხ, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

ყაფრ – საძოვრები, ტყე (დიზი) ს. დზის ჩრდ.-ით 
წიწვნარ ტყემდე, დამრეცი, წიფლნარი, 
მუხნარი, ვერხვნარიც. ქვედა ნაწილში 
მეჩხერტყიანია. იესებ სემას ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.10.70 წ.  

ყაფშ სარგლ – წყალი (იდლიანი) ლემღარშ 
ტვიბ-ში, იდლიანში, დასახლ. ჩრდ.-აღმ.  

ყელიშ – ყანა (სოლი), ს. სოლშია, დასახლების 
სამხ.-აღმ., სამანქანო გზის ქვემოთ. 
კლდიანიცაა. რომანოზ ალ–ძე ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ყელდ – საძოვარი (ნაცული) ნაცულის თავში, 
გადასასვლელი რაჭისკენ.  

ყელრ – საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის სამხ., 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, მთა ღურსა და 
მუშურს შორის, ქედს იქით – ჩოლურის 
მხარეზე, ეკუთვნის ს. დავბერს. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ყელრი – საძოვარი (ტვიბი), ს. ტვიბშია, მთის 
ზონა. ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 

ყერიშ სარაგ – წყარო (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ყერნდა – საძოვარი მთა (ჰებუდი) ს. ეცერის ჩრდ.-
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აღმ., მთა მეზრის დასავლ. საძოვარია 
არამეწველი საქონლისა (ხარებისა და ყსრ-
იშ). დგას კარვები. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის  რ-ნი,  1969 წ. ოქტომბერი. 

ყ{ } ა – საძოვარი (ცალერი), ქედი მიდის 
ცალგმილამდე (იხ. რუკა – 3990) (ყ{ } ა 
გვმიდ სგელ ჩიჭვა (ფესვი?), ნეწვიდ ლაჩახ 
ლი. გრიგოლ ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ყაბნი (2) – ყანები (მესტია), მესტიაშია, 
მუშკუდიანებისა და ჯაფარიძეების სახნავი 
მიწები. ყაბ „გროვად“, „შეკრებილი“ (შდრ. 
ლყაბე). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის  რ-ნი, 1972. 

ყაბნი – ყანები (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
სამხ.-აღმ. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., 
პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ყაბნი – ყანა, სათიბი (მესტია – ირ. მელი-
ქიშვილი) 

ყვაბანიერ (იხ. ყვაბნი) 
ყბრ – საძოვარი, ტყე (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 

სამხ.-დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ. 
შერეული ტყითა და შიგა და შიგ საძოვრები. 
მოცვნარი. ბორცვებიანი რელიეფით. არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ყაბშ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის სამხ., 
გზა კადლშ-თან, ტყეშია სათიბები. 
დააგროვებენ სხვადასხვა სათიბებიდან ერ-
თად – ჟი იყბი. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 ზწ. პენთს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ყაბარ – უბანი (მელე), ს. მელეშია, ამაღლე-
ბული ბორცვისმაგვარი ადგილები. ყაბ 
„ბორცვიანი“. 

ყვაბშიერ (იხ. ყვაბშ)  
ყაზელნი – საძოვრები (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., 

ნოქშე ლარას ჩრდ. გულიმე ალექსის ძე 
ჩხეტიანი, კოლმ., 37 წ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ყალნიშ აფქნი – სათიბი (მაგარდელი) ს. 
მაგარდელის სამხ., აფქნის ზემოთ. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ,. პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ყალმჩრი – საძოვრები (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-დასავლ., მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
ფერდობია, ერთგან ჭაობიცაა დავაკებაზე. 
ძველი სახერხის ნანგრევებიცაა. ნოდარ 
ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ყამი ლიც – ღელე (თავრარ-ხერხვაში) მთა 
ცალგმილის სამხ.-დასავლ., საძოვარ მთა ლეჟა 
ნაკრის ქვედა ბოლოს მოედინება მთა 
ლასგრამდე ან ლჯემი ტობთეისგა. უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ყანა (2) – საძოვარი მთა (ქვ. ვედი) მთა ბურღვდე-
რის დასავლ., საზაფხულო საძ. მთა, მოვაკოა, 
სადაც კარავი უდგათ ლალხორალრს – 
გიოშერს (ჭკადუა – გელოვანი). ირგვლივ ტყეა 
შერეული, ნახნავი არაა. სვანები დაბლდ-საც 
ეძახიან. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 66 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი.  

ყვანა – მთა (მესტია – ვ. ნარსავიძე) 
ყნ (2) – საძოვარი (ლესემა) ისკალდის მთის 

ჩრდ.-დასავლ. ყვნ (ლშხ.) მსხვილნაწლავში 
დებენ დაჭრილ შიგნეულობას, ძეხვისმაგვარი. 
მ. რ. გაზდელიანი, 32 წ., 1974. 

ყნ – საძოვარი (ლასკადარი), დაბიერის მთაშია, 
გადმოკიდებულია. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 
1974. 

ყნ ტიბ – ღელე (ლანჩვალი). პირიბე ქელეჩბის 
ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ყნი – სათიბები (ლანჩვალი) 
ყარუნდალ – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში. ჯ. გ. 

ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
ყაჩილშ ტიბ – ხევი (შგედი), მდ. ენგურის 

მარცხ. შენაკადი, მოედინება ჟიბე ციცხვარსა 
და შგედს შორის. შუროა ხეტყის ჩამოსა-
ყრელი, მის ქვემოთ სახერხი იყო ილია ფიფიას 
მიერ გაკეთებული. შუშანა ოთარის ას. 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოეემბერი. 

ყაჩლ (2) – საძოვარი (ციცხვარი), ს. ციცხვარშია, 
სამანქანო გზ/ ის ზემოთ, მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე. დამრეცი, ოღრო–ჩოღრო რელიეფით. 
გზის მარცხენა მხარის ზემოთ. ნქვიც ხარ. 
შუკშ ქვემო მხრიდან. ლაყაჩ დგი ? ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ყაჩლ – სახნავი (იდლიანი), ს. იდლიანშია, 
ტობშ ნაკის სამხ.-აღმ. ბოლოა აღმ. მიმარ-
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თულებით;  დაფერდებული ადგილია, სამხ.-
აღმ. ფერდობია ნაძვნარი. ზიგშალ დგი 
ლი, ლაბუქ. ლა-ყაჩ. გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 
43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 8.11.70 წ.  

ყაჰ (იხ. ყჰ) – მთა უშგულის ჩრდ.-დასავლ. 
ალპური მთაა ს. მუყმელიდან. მერაბ ანტონის 
ძე ნიჟარაძე, 60 წ., პენს., უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ყჰ – მწვერვალი (ხალდე, დავბერი), მდ. ალდე 
ჭალს მარცხ. კალთის ყველაზე მაღლობი, 1 :  
100 000 მიხედვით г. Шкедер 3134 მ. შკედერით 
არ იცნობენ. ისე მოსალოდნელია. ს. ალდეს 
აღმ. 105. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., 
პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ყჰ – ქედი (დავბერი). მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთის ალპური ზონის ქედი, ქვემო მხარეში 
სათიბებია. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამსახურე, ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი.  

ყჰი – კლდე (ტვიბერი), კლდე თოგორ-ს 
ესაზღვრება დასავლ. მხრიდან, გუგ კოჯ ლი, 
ჟანრ ხმთქვახ მასრდ, კაცის დანახვაზე 
სტვენენო. გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 
წ., პენს., ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ყჰიშ ნტყიც – ხრამი (ტობარი) მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარეზე, ციცაბო კალთებით, ძველი 
ბილიკი იქ ყოფილა. ცუდი გზაა საოცრად. ს. 
ჭერის ქვემოთ მდ.-ის  მარცხენა კალთა. ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ყჰიშ ტიბ – ხევი (ჭერი), მდ. ენგურის 
მარცხენა შენაკადი, მოედინება მთა 
ლაღნრიდან, ქმნის ჩანჩქერებს. კლდეები 
მუვალია, სვეტებივით აღმართული, სალი 
კლდეები. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ყჰიშ ღრ – ღელე (ტობარი) მდ. ენგურის მარ-
ცხენა მხარეზე, მოედინება წყალი. ჩანჩქერის 
თავზე დიდი კლდეებია, ციცაბო კალთებით, 
ტყეა მის კალთებზე, მის თავზეა საძოვარი 
საზაფხ. ლაღნრი. ს. ჭერის ქვემოთ, წყლის 
გაღმა, მრთბის პირდაპირ. ისლამ ბათერის 
ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ.  

ყბა (4) – საძოვარი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
ენგურის ხეობის მარცხ. მხარეზე, რელიე-

ფურად ამაღლებული. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ყბა – სათიბი (მელე), ს. მელეშია, ლაფურას 
მხარეში, ამაღლებულზეა.  

ყბა – კლდე ს. მურშკელის ჩრდ., მლდღ ლას-
გრას ზემოთ, დიდი კლდე. ლაყბა 
„საცეხავი, სატკეპნი“ (მსგავსი რელიეფის 
მიხედვით). ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 
წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ყბა – საძოვარი მთა ს. ლახირის ჩრდ. ალპური 
სათიბი, საქონელი ვერ ადის. მადონა ადიგოს 
ას. იოსელიანი, 29 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ყბა ზაგრ – ქედი (ლახუშდი) მთა ანდრიანის 
ზემოთ, ბოლოში, მრგვალი ქედია, ცერისკენაა 
მიმართული (ცერი – საზაფხულო მთაა 
იელისა) (იგივე უნდა იყოს, რაც 1 :  200 000-ზე 
г. Андриани-თაა აღნიშნული). ყუბა ზაგრ-იაო 
(?). გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., 
პენს., მესტია, 1972. IX. 

ყბლ – სათიბი (მამი), ებერალშია, ამობურ-
ცული ადგილია. ყბა „კომბლისებური“. გ. ზ. 
ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ყება ლესგ (იხ. ყვებ ლესგ). ყება „ხის ურო“. 
ყვებ ლესგ – სათიბი (სასაში) ს. სასაშის სამხ.-

დასავლ., ფერდობია. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 
ყედრეშ – სოფელი (რცხმ. ს.ს.). ლენტეხის ს.ს.-ში 

შემავალი ერთ-ერთი სოფელი ტიბ-ის მარჯვ. 
მხარეზე (იხ. 1 :  100 000). ლაშხირის 
(ცხენისწყლის) მარცხ. კალთა. ყედ-ი-რ. 
ჯამბუ პლატონის ძე ლიპარტელიანი, 30 წ., 
მოსამსახ., ს. ყვედრეში, 1974. 

ყედრეში ბოგ – ხიდი (ყვედრეში) ს. ყვედრეშის 
წყალზე. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 

ყედრეში ლაჯოგ – მთა (ყვედრეში). ს. ყვედრეშის 
საზაფხულო საძ. მთა. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 
წ., 1974. 

ყედრეში მოლ – სათიბ-საძოვარი (წიფლაკაკია) ს. 
წიფლაკაკიაში, ს. ყვედრეშის პირდაპირ. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ყერდა (2) – ღელე, საძოვარი (ფარი), მდ. 
ლექერი ლიცის კალთები. ტყე ჩელუნ-ის 
ჩრდ., მოედინება მოზრდილი მჟავე წყლები 
(სგიმრ ანღრიხ ჭალცლ), ძალიან ხმაურიანი 
ღელეა. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოსამსახ.ნ, ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 
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ყერდა – საძოვარი (ფარი) კცხის ჩრდ.-დასავლ 
საძოვარ კახრრის დასავლ. შუა მოედინება 
ფრიშ  (/ /  ყერდშ) ჭალ. ჯეირან ჟორჟის ძე 
ჩხეტიანი, 13 წ., მოსაწვლე, ს. ფარი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ყერდშ სგიმრ – მჟავე წყლები (ფარი). მდ. 
ყერდა-ს (ფრი, ჭალ-ს) ორივე მხარეს 
მოედინება მჟავე წყლები. საძოვარ ყერდა-
სთან.  

ყვერდშ ჭალ (იხ. ფრიშ ჭალ) 
ყერიშ – ყანები (მესტია), მესტიაშია. თედორე 

ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
ყვერშილ (იხ. ყვერიშ) 
ყერნდი – სათიბ-საძოვარი (კვანჭიანარი) მთა 

მხერის სამხ. დგას კარავი კვანჭიანებისა. გ. გ. 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ყესნი – ყანა (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 
ჩრდ.-დასვლ., ყანა ჩხიმნის აძევს ჩრდ.-აღმ. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ყიბჩილ – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, საძოვრების ნასრეგრისა და ჟიბე 
ჩე-ს პირდაპირ ზემოთ, ჰაპკვირისკენ. 
მინდორია, ზემოთ ქვიანია, გატყევებულია 
თითქმის. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ყითელ – ყანა (იელი), ჩუბე უბანშია, მზის 
მხრისკენა, მჟე ლთლა ლი ი ჩუ იყთილი 
შიშდ,;  ხილნარიცაა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972. VII.  

ყითელ ტობ – ტბა (კაცხი, სვიფი), 100 х 1500 მ. 
ლილისფერი ტბაა. ირგვლივ საძოვრებია, მის 
ჩრდ. კლდეა. კლდე (მთა) ჭარნდას სამხ.-
დასავლ. კლდე წრნირის სამხ. ტარეილ 
ქემუზას ძე გადრანი, 59 წ., კოლმ. პარტორგი, 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ყითლდ – საითბ-საძოვარი (ჟაბეში) მდ. ტი-
ბერლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ ლადმოყის 
აღმ. ჩრდ.-ით ესაზღვრება დბჩ, მის ჩრდ.-
აღმ. არის ყითლდის გადასასვლელი – 
ყითლდ ოლ (მყინვარი – იხ. 1 :  100 000). 
მოყვითალო ფერი გადაკრავს. ჭიჭიკო ივანეს 
ძე კახიანი, 44 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ყვითლდ (იხ. ყვითლდ) 
ყვიმბ (2) – საძოვარი, მწვერვალი (ზ. ვედი) მთა 

ჯიქრში.  
ყვიმბ – საძოვარი, მწვერვალი მთა ტობარში. 

ყიმბჟიშ ნაკლდ – საძოვარი (ზ. ვედი) მთა 
ტობრიშ ყვიმბში, უღელტეხილივითაა. 
ნესტორ ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. 
ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. 
IX. 

ყიმბრნი – საძოვარ-სათიბი (ჰამაში), ჰამაშშია, 
სახნავ გირგლშსა და ჰამაშს შორის, 
გორაკივითაა, ამაღლებული (ყიმბშალ ლი 
ნენსგაჟი). დუშა შარდენის ას. ჭკადუა, 46 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი,  1969 წ. ნოემბერი. 

ყვიმბრნიშ ზაგრ (იხ. ყვიმბრნი) 
ყვიმბრნიშ ფაფალ (იხ. ყვიმბრნი) 
ყინდერ – ტყე, საძოვარ-სათიბი (ცალდაში) ს. 

ცალდაშის სამხ., ფოთლოვანი  (თეთნე ცხეკ 
ლი) ტყეა, სათიბი. მოვაკოა, ლეჭუბა დგი ლი 
ხოშა ლაღლ, მაზბრ ახზიხ. ჭიჭიკო ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ყირილ – ხევი (ნესგუნი), ტყიანი. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, 
მესტიის რ-ნი, 1972.  

ყირილდ – სახნავი (დოლი) ს. დოლის სამხ.-
დასავლ, ჩაბე დაბრს ჩრდ.-აღმ. ყრმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., ტყის მცველი, ს. 
დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ყია – გზა (წირმინდი), მდ. ხაიშურასა და კასლე-
დრას მარჯვ. კალთის ქედზეა კლდე, გაჭრი-
ლი ვიწრო ბილიკით. ყელივითაა შეჭრილი. 
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ყინვრ ენგურ – ледн. Ингури – მყინვარი (ლნტხ. რ.) 
მდ. ენგურის სათავეებში. 

ყიფინ ნადგარ – ტყე (დავბერი) ს. დავბერის 
ზემოთ. ვინმე ყიფიანი მოუკლავთ. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. 
დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ყიფინი – ყანა (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
დასახელბის ქვემოთ. მახსოვრობაში ამ გვარის 
არავინ:  სახლობდაო. ნაკრ-შია. პავლე ბითეს 
ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ყოზ (იხ. ყოზარ) – საძოვარი მდ. აშხაშურის 
მარჯვენა მხარეზე, ქვაღორღიანია. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ყოზარ – ტყე, საძოვარი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის 
ჩრდ.-აღმ., ფოთლოვანია. ა. ქ. ნემსაძე,  
52 წ., 1981. 
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ყზაშ – ყანა (ქვ. ჭველიერი), ს. ქვედა ჭველიერშია, 
საბანაო ადგილიცაა. მდინარის სანაპიროზე. შ. 
ვ. ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

ყოზლში ტიბ – ხევი (ჩაჟაში) ს. ჩაჟაშის სამხ.-
აღმ. მდ. ქიშირის მარცხ. მხარეს. მოედინება 
წყალი. შიშველი რელიეფით ზემო მხარეში, 
ქვემოთ – არყნარია. პალვე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 
43 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

 ყრლ – სათიბი მთა (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ.-
ით, სათიბ ყბას დასავლ. მხარე. კლდიანია, 
წაფხ ლი, ქაბრ ხრ, სახლისოდენა. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ყორ ნაჭლაშ – ყანა (ლასკადური), ს. ლასკადუ-
რაშია, ნასახლარია, ყორეს ნადგამია. ბ. დ. 
გუგავა, 24 წ., 1974. 

ყორარ – მთა (ფარ. ს.ს. – ვ. ნარსავიძე) 
ყორრ – გზა (კაცხი, სვიფი), გზა საძ. მთებს 

ტობრსა და ნენტყს შორის. კლდეა კარივით 
გამოჭრილი. ტარიელ ქემუზას ძე გადრანი, 59 
წ., კოლმ. პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ყრაშ – ტყე (მამი) მამის ჩრდ. თხმელნარია. ი. ნ. 
ჯაბურიძე, 59 წ., 1978. 

ყორშ ლახვ – საძოვარი (ქვ. ვედი), მეგრელები 
დოლონს უწოდებენ. 

ყორშ ჭალ – ღელე (ქვ. ვედი), საძ. მთა 
დოლონიდან მოედინება, მდ. გერდაშერას 
მარჯვ. შენაკადი. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი , 1970 წ. ოქტომბერი. 

ყორშ არ (3) – კლდეკარი, გადასასვლელი (ქვ. 
ვედი) მთა ნამსგალევის სამხ.-აღმ., ალპური 
ზონა, სადაც გადასასვლელია მთა დოლონის-
კენ (იხ. გადასასვლ. დოლონ სუკი 1 :  100 000 
ქართ. – 2474 მ.). უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 56 
წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ყორშ არ – საძოვარი, გადასასვლელი (ხაიში) 
მდ. ნამსგალეიშ ლიცის ზემო წელის 
მარცხენა მხარე, თხების საძოვრებია. შიშველი 
რელიეფით, ალპური საძოვრები. გადასასვ-
ლელზე პატარა დავაკებაა, გვერდითი 
კალთები დაფერდებულია. მოედინება პატარა 
წყალი, გრაბენია ორ მწვერვალს შორის 
ჩარღვეული. კარივითაა (ჭფასრე გინალ 
კარიჯგუა). ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 78 წ.,  
მწყემსი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 1970 წ. 
სექტემბერი. 

ყორშ არ – გადასასვლელი (ხევრა), ერადან 
ქვემო სვანეთში გადასასვლელი ქედი. ამოღა-
რულია კარივით ქედზე, ელლრას სათავეა. 
ვ. მ . ჭკადუა, 30 წ., ლახამულა ს.ს., 1973. 

ყორრ – კლდე (ცხუმარი) საძოვარ მთა 
მჰლდრს სამხ.-აღმ. სალი კლდეებია, 
ღარებიანი. ძირში არრ ხარ, ქვები დგას და 
ყორშალ ხარ („კარივითააო“). გიორგი 
სათგეგის ძე ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყრია დაბ – ნიგვზნარი (ხერია) ს. ხერიაში. 
ყორი დაბ – ყანა (ხარაში), ს. ხარაშშია, დასახლების 

ქვემო მხარეში. ახლო ყანებია და იმიტომ 
ჰქვია. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ყორნლ (2) – საბალახო (წიფლაკაკია) ს. 
წიფლაკაკიაში, ქვაყრილებია (ყორე ?). მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ყორნლ – ტყე, სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 
ვაკობი, ტყე შერეულია, ქვიან-ღორღიანი, 
კლდის ნაშალი, ალაგ-ალაგ სახნავებიცაა. ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ყორნალა (იხ. ყორნლ – ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

ყორნალი ღლა – ღელე (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

ყრჟ-დაბ – ყანა (ბულეში) ს. ბულეშში. ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ყრჟბ – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულში, სახლის 
წინ.  

ყრჟი დაბ – ყანა (ქვ. მამი) ქვედა მამში, დასახლე-
ბასთან ახლო მდებარე. ი. ნ. ჯამბურიძე, 
59 წ., 1978. 

ყრჟ დაბ – ყანა (ლევშერი), ს. ლევშერშია, მოროუ-
ლის დასახლებაში. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ყორჟი ლრე – სათიბი (მურშკელი), ს. მურშკელის 
– ურულდშშია, ჯგრგთანაა. დავით 
ქურდიანის სახლის გვერდით მდებარე 
სათიბი. ისლამ გოჯის ძე გულბანი, 13 წ, მოსწ., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ყორჟი ლრე – სათიბი (მესტია – ირ. მელიქი-
შვილი) 

ყორჟი დაბ (იხ. ყორი დაბ) 
ყორულდარ – გზა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ყორულდშ (г. Корульдаш) – მწვერვალი 
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(ყოლურდაში). ს. ყორულდაშის დასავლ. 
მწვერვალი, სიმაღლე ≈ 3074 მ. ზ. დ. 
მდებარეობს სვანეთის ქედზე. 

ყორულდშ – საძოვარი (კახურა) ს. კახურას ჩრდ.-
აღმ., საძოვარ გვირგვინთან. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ყორულდშ – სოფელი (ცან. ს.ს.), ცხოვრობენ 
მარგველიანები, ნიჟარაძეები, კაკრიაშვილები, 
დადაშქელიანები, უდესიანები – სულ 9 
ოჯახი. გადმოსულები არიან 30-იან წლებში 
(XX ს.). შოთა დავითის ძე მარგველანი, 58 წ., 
მოსამსახურე, 28.IX.80 წ. 

ყორულდაში მჰ (იხ. მჰლდ) 
ყორულდში ყინვრ (ледн. Корульдаш) – მყინვარი 

(ცანა), მდ. ყორულდაშის სათავეები. 
ყორულდში ჭალ – ღელე (ცანა), აილამის 

მყინვარებიდან იღებს სათავეს. 
ყორლდ – კლდე (ლეზგარა), კლდე კუდს აკრავს 

ჩრდ.-დასავლეთის მხრიდან, საჯიხვეა, არ 
ხარ, კარავივითაა. „პატარა კარი“. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. 
ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყორლდრ (4) – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულა, 1973. 

ყორლდრ – გზა (ჭერი). ს. ჭერიდან ჩბე 
ქედანისკენა გზა კლდის სერზე. ვიწრობია. 
მეჩხერი ტყეა. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., 
მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ყორლდრ – კლდე, ხრიოკი ადგილი (ფარი), მდ. 
ღეშდრლას მარჯვ. კალთის ჩრდ. მხარე. საძ. 
მთა ლეჩჰერი ქორლდის მიდამოებში. 
კლდესთან კარავივითაა, სადაც ცხენების 
ჩასამწყვდევიაო კარგი („ჩაჟრე ლნკლა დგი 
ხოჩა“). მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., 
პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ყორლდრ – კლდეები ჭალს მარჯვ. კალთაზე, 
მონადირეების ბილიკია, ჩაჭრილი 
რელიეფით. ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერი, 1983. 

ყრლდ შუკრ – გზა (ლეხთაგი). ლეხთაგიდან 
ცხკ ზაგრისკენა სამარხილო გზა. 
ყორესავითაა გზა ჩაჭრილი. ჩათო ესტატეს ძე 
ჩართოლანი, 45 წ., დ. მესტია, 1972. 

ყორნდა – სათიბი (ჩვაბიანი) ს. ცალდაშის სამხ., 
მაშრი ღარის თავზე, ზაგრამდეა. ჩვაბიანების 
სათიბია. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 

პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ყრნდა – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., გზის 
ზემოთ, სათიბ ლემალდის გაგრძელება აღმ.-
ისკენ. ტყეშია ფერდობი. ყრ „კარი“. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ., აგვისტო. 

ყშრა – ხევი (იფრ. ს.ს.), მდ. ენგურის მარცხ. 
შენაკადი (იხ. 1 :  100 000 Кведа-Кошра, Зеда-
Кошра). ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., 
ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ყშრა ლათნაღლ – გადასასვლელი (ზეგანი) ს. 
იფარის სამხ.-აღმ., ენგურის მარცხ. შენაკადის 
სათავის ზემოთ. კლდე ლასილისკენ, 
გადმოსასვლელი ს. ბოგრეშისკენ. ბესო მიხეს 
ძე გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ყშრ ტიბრა – ღელე (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის 
დასავლ., ენგურის მარცხ., საზღვარი იფარის 
ს.ს.-თან. ახმათ მელიტონის ძე ხარძიანი, 43 წ., 
მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ყოჯრე ნმხირრ – ნასახლარი (გული) ს. ჩუბე 
გულში, კვიციანი ყოჯას ნასახლარ ადგილს 
უწოდებენ. ყოჯა (საკ. სახ.) კვიციანის. ანთუყ 
ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ყოჯაშერ – ყანები (ლახამი), ჩბე ლახამის 
დასაწყისშია, ქორლდრს ქვემოთ, დამრეცი 
ადგილია, ადრე ცხოვრობდა ყოჯა ჭკადუა, 
მაგრამ ზვავს ამოუწყვეტია (1952 წელს ?). 
ამჟამად მხოლოდ ნასახლარია, არის ყანებიც 
ნოდაშერელებისა (ვიბლიანების). ნინა 
მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ყოჩაშერ დაბრ (იხ. ყოჯაშერ) 
ყოჯაშერ ნაკრა – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 

30 წ., ლახამულა, 1973. 
ყოჯაშე ჩუბე ზენრ – საძოვარი (ლახამი) მდ. 

ჭუბრულასა და სამანქანო გზის (ნაჭკრას) 
შუა. ვაკე ადგილია, საძოვარი, ჩბე ლახამის 
აღმ. მხარე. ნინა მახათას ას. ცინდელიანი, 55 
წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ყუბთიშა ცხეკ – ტყე (მსტ.), რახ ცხეკის ერთი 
ნაწილი, პატრონობდნენ ნაკანები. აეროპორ-
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ტის სამხ.-დასავლ.  მალთუთ (თემი ?). თე-
დორე  ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 

ყუბთშა (2) – უბანი (მესტია), ნსგ უბნშია, 
დასახლებული უბანი ნაკანების საგვარეულო 
თემისა, დგას კოშკი – ყუბთშა მურყამ. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 
1972. 

ყუბთშა – თემი, მოსახლეობა (მესტია), სანკში 
შემავალი დასახლ. ნაწილი, დგას კოშკი – 
ყუბთშა მურყამ  (ნაკანების საგვარ.). თედო-
რე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ყუბთშა მურყამ (2) – კოშკი (მესტია). სანკშია 
ყუბათის სახელობის კოშკი (ნაკანების 
საგვარეულო კოშკი). თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ყუბთშა მურყამ – კოშკი (მესტია), ნსგ უბნშია 
ნაკანების საგვარეულო კოშკი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

ყუბალ მურყამ – ნაკოშკარი (იენაში), ს. 
იენაშშია, ყოფილი შუკვანების, ამჟამად ფარ-
ჯიანი ილიკოს კუთვნილებაა. ძირიღაა დარჩე-
ნილი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ყუბნი – სათიბი (უღვალი), ს. უღვალშია, მდ. 
დაშრის მარცხენა მხარეზე, სამანქანო გზის 
ჩრდ.-აღმ. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 
60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ყუბნირ (იხ. ყუბნი) – სათიბი, ს. უღალს აკრავს 
სამხ. მხრიდან, სამანქანო გზის ზემოთ.;  სა-
თიბები კარგია. ფუჩე ფუჩეს ძე გერლიანი, 87 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ყუბარ – ბორცვნარი (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 
27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ყუბუშნი – სათიბი (სვიფი) ს. სიფში, ჭიბრს 
აღმ., სკოლის ქვემოთ ენგურისკენ. დგას დიდი 
ქვა, საიდანაც ზედა სოფლელებს (?) 
არღვლიანებისათვის თოფი უსროლიათ. 
ყუბუშნი „ყუბუს წილი“ (?). შოთა მიხეილის 
ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, ს. 
ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყუდუნიშ (2) – საძოვარი (დოლასვიფი) 
მესტიისკენ მიმავალი სამანქანო გზის ქვემოთ, 
მდ. დოლრას მარჯვ. ყრმ პეტრეს ძე 
უშხვანი, 54 წ., ტყისმცველი, ს. დოლსიფ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ყუდუნიშ – ხრამი (ქართვანი) სამანქანო გზის 
ზემოთ, ტყე წეფელის ჩრდ.-აღმ. ჩამონაგ-
ლეჯია მიწა. ხრამიანია (ნტყიც ხარ). პავლე 

სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ყუდუშა მოლრ – სათიბი (მამი), ყუდუ ჟორჟო-
ლიანის ნაახოვარი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ყუდუშა მურყამ (იხ. ჟიბშარე მურყამ – 
არცხელი) 

ყულთშა ნაკ – ყანა (მელურა) ს. მელურაში. 
ქურასპედიანების საგვარეულოს ყოფილი 
ყანა. ვ. მ.  მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 1974. 

ყულჩაშა მერყამ – ნაკოშკარი (ჟაბეში), ს. 
ჟაბეშშია, სუფში ყოფილა, ნანგრევზე სახლია 
აშენებული. ამჟამად კახიანებისაა, ადრე ვინმე 
ყულჩაანთ. მუსა იასონის ძე კახიანი, 77 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ყუმბრ – კლდე (ღეშდერი), მწვერვალია მთა 
ლდეალის ჩრდ.-დასავლ. (ყუმბრ ხარ). 
მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. 
ღეშდერი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყუმბრ – სათიბი (ლანხვრი) ს. ლანხრის ქვემოთ, 
სათიბ ჭიშხს დასავლეთით, სამანქანო გზის 
სამხ.-ით, ქვემოდან ტყე აკრავს, ნემპრის ქედს 
(სერს) მიჰყვება მრგვლად. ყიმბ „მრგვალი 
წვერი“ ? აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., 
კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ყუმბიშ – ყანა (ფარ. ს.ს. – ვ. ნარსავიძე) 
ყუნზლშ – საძოვარი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 

კალთაზე, ალპურ ზონაში. ელგუჯა ვლადიმე-
რის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ყურნშ ზაგრ (იხ. ხოშა გორგ) 
ყურუნყ ლრე – სათიბი (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-დასავლ., მდ. მულხურას მარცხ. 
კალთაზე. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 
წ., პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ყუფრ – სათიბები (ლეხთაგი) მესტია ჭალს 
მარცხ. მხარეზე, ტყის მასივებშია. ჩათო 
ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 
1972. VIII. 

ყუფრილ (იხ. ყუფრ) – სათიბ-საძოვარი (მესტია), 
მესტიაშია, შგედის მხარეში, მულხურას 
მარცხ. მხარე. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 
წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ყუყ ლიცილდ – ღელე (კვანჭიანარი) ენგურის 
მარცხ. მხარეზე, ს. ლაჰილისკენ. შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
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ყლბა – საძოვარი მთა (ქვ. ვედი). არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ყლბათეშ შუკ – გზა (ქვ. ვედი). გზა ქვედა 
ვედიდან მთა ყლბასკენ (ჟიბე საზანიდან 
და ნაკანტორიდან). ვარლან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

ყლბშ ზაგრ – ქედი (ზ. ვედი), საძოვარი ქედი. 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზე-
და ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ყლბშ ზენ – საძოვარი (ქვ. ვედი), ედრლას 
მარჯვ. მხარის ჭალა, რიყიშ ლებლყეჩსა და 
ნასფელზენს შორის. ადრე სახნავი ყოფილა, 
ითესებოდა ფეტვიო. ამჟამად კუნძულივითაა, 
დგას რამდენიმე ნაძვი (ღუმირ) და რცხილ-
ნარ-მურყნარი. ყლბშ ტიბ ხხვია, ეჩა 
ნმწვინა ლი. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ყლბშ ლახხი ნაკ – საბალახო (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ყლბშ ფაფალ – გორაკი (ზ. ვედი). ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ყლბშ ტიბ – ღელე (ქვ. ვედი), მდ. ედრლას 
მარჯვ. შენაკადი. მოედინება მთა ყლბადან, 

ლმგემი ლი. ამჟამად სამანქანო გზაცაა 
გაყვანილი ტყის გამოსაზიდად. როგორც 
უბანს ერქვა დამას ღელე, დამა ჭკადუას 
მიხედვით. ვედრლას უერთდება ნასფელ 
ზენის აღმ. მხარეშ; ი. ლეო გრიგოლის ძე 
ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

ყლბშ ღარრ – საძოვარი (ზ. ვედი).არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ყმბიშ – სათიბი (ფარი) ს. ფარის სამხ., სათიბ 
ნაკრის დასავლ. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 
24 წ., მოსამსახ. ს. ფარი, მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყრმშერ ლშდრ – შურო (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთზე, ტყე ნენსგშის აღმ. შურო ხის 
ჩამოსაყრელი. ყოფილა იგი ვინმე ყრმისა. 
იშმაგ სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ყრმშერ მურყვამ – ნაკოშკარი (ლამხერი) 
ლამხერში, ძირიღაა. ყრმ დადეჩქელიანისა. 

ყრმშერ ნლზიგ – ნაკოშკარი (ლამხერი), ს. 
ლამხერშია, კოშკის ძირიღაა დარჩენილი, 
ყოფილა ყრმ დადეჩქელიანისა. მახამეთ 
პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

 

 
შ 

 

შაბრგნი – ყანა (ლახამულა) ჟბე ლახმლსა და 
ჩვაბე ლახმლს შორსი, გზის ზემოთ, გორა 
ფუსდ-ის ქვემოთ. ვაკე ადგილია. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

შაგა – საძოვარი (მესტია), საძოვარ მთა ლექ 
ლახ-შია. ზამირა დათიკოს ას. მარგიანი, 18 
წ., კოლმ., დ. მესტია, 1972. VIII. 

შაგ თხუმარ – საძოვარი (მესტია), საძოვარ მთა 
ლექ ლახ-შია, საძოვრებიცაა და დგას 
კარვები. ზამირა დათიკოს ას. მარგიანი, 18 წ., 
კოლმ., დ. მესტია, 1972. VIII. 

შაალერა (იხ. შარულა – ყარი) 
შავბინულას ღლა – ღელე (რცხმელური). მ. 

ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., თბ., 1939 წ.  

შაგრა – ღელე (მურშკელი) ს. მურშკელის ჩრდ. 

ღელე, მარჯვ. კალთეაზე წიწვნარი ტყეა. 
ქურდნ ლლჰენ. აერთებდა გალდ ტიბს 
შაგურას ღელესთან. ვლადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ. მოსწავლე, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შაგრ ქბ – გამოქვაბული (მურშკელი) ს. 
მურშკელის ჩრდ., შაგურას ღელეს კლდეზე, 
მარჯვ. კალთაზე, 3-4 კაცის დასატევია. ლადო 
სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწ., მულახის 
ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შაგურა (იხ. შაგრა – მურშკელი) 
შავი უცნობი (г. Черная Незнакомка) – მწვერვალი 

(ზესხო) ს. ზესხოს ჩრდ., სიმაღლე 4100 მ. ზ.დ.  
შარულა – საზაფხულო საძოვარი მთა, სათიბი 

(ყარი) ჟიბე დერას ჩრდ.-დასავლეთ. ალპური 
და სუბნივალური ზონა. შიშველი ადგილია 
ტერასებით, დანაოჭებული კალთებით. ჩრდ. 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

585 

ესაზღვრება კლდე ხარშ, სამხ.-აღმ. ტყე 
აკრავს. მთა შარლას შიდა მინდვრის ჩრდ.-
დასავლ.-დან მოედინება მდ. დერულა (იხ. 
რუკა 1 :  100 000). გივი მუზას ძე სუბელიანი, 
30 წ., კოლმ., ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 12.9.1970 წ.  

შაღელე (4) – ღელე (ეცერი, ჰებუდი, ჟახუნდერი, 
ქვ. ვედი) მესტიისკენა გზაზე ეცერიდან, 
შავმიწიანი ღელეა, მცოცავი. გზა სულ 
გაფუჭებულია ს. ეცერსა და ს. ქართნის 
შორის. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შავ-ღელე (იხ. ფიშყორ – ჟახუნდერი) 
შავღელე (იხ. ნჩელ – ქვ. ვედი) 
შაყანრე ლალგნრ – საძოვარი მთა (ბეჩო) ჟიბე 

და ჩუბე ლმრლრს სამხ.-დასავლ., 
საზაფხულო სადგომი საქონლისა. ვინმე 
შაყანის (საკ. სახ.) სადგომი. ყრმ პეტრეს 
ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

შავწყალა (იხ. ქიშირ – უშგული) 
შახრ – ყანები, სათიბი (ლახამი), ჩბე 

ლახამშია, ქვემო მხარეში. მოვაკო ადგილია, 
დაფერდებული. ბევრია ნიგოზი. მის ზემოთ 
საზვავე ღარია, ზვავს 1952 წელს წაულეკია 
იქაურები – შახ ვიბლიანისა და ყოჯა 
ჭკადუას მოდგმისანი. ნინა მახათას ას. 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

შახუშერ (2) – უბანი (ყარი), ს. ჟიბე ყრშია, მდ. 
თეთნაშერას მარჯვ. მხარე, სამანქანო გზის 
ზემოთ. საკარმიდამო მამულებია, სახნავ-სა-
თესი, ბაღი. შახ ნარსავიძის ყოფილი 
კუთვნ. მამული. მინდორია. ანდრია ბიმურ-
ზას ძე აფრასიძე, 61 წ.,  მოსამსახურე, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

შახუშერ (იხ. შახუშერ დგი – სგურიში) 
შახუშერ დგი – სამოსახლო (სგურიში), ს. 

ნენსგშ სგურიშ-შია, ჩრდ.-დასავლ., სამანქანო 
გზის ორივე მხარეზე. ვაკე ადგილია, ოდნავ 
დაფერდებული. შახუშ ნარსავიძის (ცოცხა-
ლი არაა) კუთვნილი მამული. თამაზ დიმი-
ტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლა-
დამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 11.9.1970 წ. 

შახუშერ ნაბა – სათიბი (ყარი) მთა ჩუბე ხარმის 
ქვემოთ, მდ. თეთნაშერას მარჯვ. და მარცხ. 

შენაკადების შესართავთან ტყეში. შახუ 
ნარსავიძის სახელობის სათიბი. თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადა-
მთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 13.9.1970 წ. 

შახუშერ ღრ – ტყე (ყარი), ს. ყრის დასავლეთით 
აღმართული კედელი – წიწვნარია. მოედინება 
წყალი და უერთდება მდ. ჭუბრულას. შახუ 
ნარსავიძის ყოფილი ტყე. „შახუანთ ღარი“. 
ანდრია ბიმრუზას ძე აფრასიძე, 61 წ., ტყის 
მცველი, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
11.9.1970 წ.  

შალ დაბ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია, 
ქურასბედიანი შალვას ყოფილვი ყანა. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

შალშა მურყამ – კოშკი (ჟიბიანი). ს. ჟიბიანისა 
და ჩვიბიანის გამყოფი კარგად შემონახული 
კოშკი. შალვა რატიანის სახელობისა. 
„შალვაანთ კოშკი“.  მერაბ ანტონის ძე 
ნიჟარაძე, 60 წ., პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

შალუშა ლრა – სათიბი (ცალდაში)ს. ცალდაშშია, 
სამხ. დასახლების ზემოთ. შალუ ზურებიანის 
აუნდა ყოფილიყოო. შალუაანთ. ჭიჭიკო 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შალქეთ – კლდე, საძოვარი (ნაკ. ს.ს.) მდ. ნაკრას 
მარჯვ. კალთაზე, მწვერვალ მურყმრის სამხ.-
აღმ. კლდიანი ზეგანია, შავქვიანი (მეშხე გარ 
ბჩ ხოზ). ცხენების საძოვარი ქედია. ვასილ 
ბურნაყის  ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის ის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

შამათი ნაბრგლ – სათიბი (მურშკელი) ს. მურ-
შკელის ჩრდ.-დასავლ, საძოვარ ქვემო ლმსა 
და ლეჟარას შუა. ბაჩრ ქთბარგა და 
გაუკეთებია სათიბი ვინმე შამათს. ლიბრგე 
„გაწმენდვას მნიშვნელობით“. ლადო სოგრა-
ტის ძე ქურდიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შამთიშ ჰებიშ – უბანი (ნაკ. ს.ს.). ნაკრას მარჯვ. 
კალთაზე, ნასოფლარ ჰებიშშია შამთ 
სუბელიანის ყოფილი საცხოვრისი. ეზაშერ 
ჰებიშის აღმ.  ბითე ისლამის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

შამ ლეჭმლარ – ტყე (შკედი), ს. შკედშია, პატარ-
პატარა სათიბები ყოფილა. მინდვრებია ტყეში. 
ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

შაბინოლ (იხ. შამბინოლ – ნაღომარი) 
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შაბნოლ ლიც (იხ. შამბნოლ ლიც – ნაღომარი) 
შამბინოლ{ }  – ყანა (ნაღომარი) ცხენისწყლის 

მარჯვნივ, შამბნარია. ელგუჯა არტემის ძე 
ტვილდიანი, 1976. 

შამბნოლ ლიც – ღელე (ნაღომარი) ცხენისწყლის 
მარჯვ. შენაკადი, შამბინოლს სახნავებშია. ე. 
ა. ტვილდიანი, 1976. 

შამფრილ – საძოვარი მთა (ქვ. ყარი) შამფრილშ 
გორგის ქვემოთ, წიწვნარსა და ფოთლოვან 
ტყეში, მთა რტიანის აღმ., ოღრო-ჩოღრო 
რელიეფით, სათიბებითა და საძოვრებით. 
დგას 2 კარავი. გელა გელას ძე სუბელიანი, 45 
წ., კოლმ., ს. ჩბე ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 12.9.1970 წ.  

შამფრილშ გორგ – საძოვარი (ყარი), მთა შალ-
რას სამხ.-დასავლ. სუბალპური ზონის (ტყის 
დასასრულს) ბოლოს გორაზე დგას 1 კარავი 
ტაგუ ჯაჭვლიანისა. ჩავარდნილი, გორაზე 
შიშველი რელიეფით, ალპურ ზონაში. მთა შა-

ლურას ჩუბე კარრიდან მოჩანს ჰორიზონტ-
ზე სამხ.-დასავლ. 245  გრადუსზე. მისი მწვერ-
ვალის სიმაღლეა ზღვის დონიდან 2351,2 მ. 
გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., კოლმ., ს.ყ არი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ.  

შამფრილშ ლხკრ – ხრამი (ქვ. ყარი) მთა 
შამფრილს სამხ.-დასავლ. სათიბების სამხ.-
დასავლ. დასავლ. მხრიდან ტყე წიწვნარი, 
შერეულიც აკრავს. ციცაბო ნასხლეტია, ჩაგლე-
ჯილია, ჩარღვეული. გელა გელას ძე სუბე-
ლიანი, 45 წ., კოლმ., ს. ჩბე ყრ, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ.  

შამფრლშ კუჭუნილ – მწვერვალი (ქვ. ყარი) მთა 
შაელრას სამხ.-დასავლ., მთა შამფრილშ 
გორგ-ის ქვემოთ, წვეტიანია, მწვერვალი, მთა 
რატინ-ის ჩრდ.-აღმ. შამფურივითაა. კუჭუ-
ნილ „სკრა“, „წვეტიანის“ მნიშვნელობით. 
გელა გელას ძე სუბელიანი, 45 წ, კოლმ., ს. 
ჩბე ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ.  

შნ – ტყე (ჟაბეში). ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., დასახ-
ლების ზემოთ მდებარე წიწვნარი ტყე. ჭიჭიკო 
ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შნრ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის დასახლე-
ბის ზემოთ, სამხ., სათიბ ლაჭურილის 
ზემოთ. ჭიჭიკო ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ,. 
სექტემბერი. 

შანლშ ნაკრა – საძოვარი მთა (ჭუბერი). ნინა 
მახათას ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ. ს. 
ლახამი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი. 

შდერ – სათიბი (სვიფ სოფლის ჩრდ.-დასავლ., 
ტყე ლეგგიბის ჩრდ.-დასავლ. მდ. ნის აღმ., 
ტყე ბალყჩერი-მდე. თათრის ჯარს გაუტაცია 
ქალები. ქალებს ხერხი უხმარიათ, ცეკვა 
გაუმართავთ იმ მინდორზე (ამ ცეკვას ჰქვია 
შდ ? შდილშ ჭშხ ახგენახ), თან 
მღეროდნენ:  „ძმებო, თათრის ჯარი დაგვესხა 
თავს, გვიშველეთო“. სოფელს გაუგია, ჯარი 
ამოუწყვეტიათ. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

შრ მოლ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, იფხალდის 
მხარეზე. შაირა არაა. ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 
წ., 1974. 

შრშ ნაკ (2) – გზა (ქვ. ვედი), ქვედა ვედშია, 
სგიმიშ ლრის ზემოთ, ვაგონიშ ნენჩას ზემოთ 
≈ 0,5 კმ. პატარა ვაკე ადგილია, სადაც 
ურთხელას ხეებიც დგას, ლაზ შუკ ეჩელეჟა 
ლას. ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., 
პენს., ს. ვედი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ოქტომბერი.  

შრშ ნაკ  – დასახლება, სახნავ-სათესი (იდლია-
ნი), ს. იდლიანშია, დასახლება ნშიხში, მდ. 
რომშ ტიბის მარჯვენა შიშველ კალთაზე, 
ზემო მოსახლის მიდამოებში. ადგილი მოვაკო, 
დაფერდებულია, გვიმრნალი. აქა-იწ წიწვნარი 
(ღუმირ და ნენზ), მუხნარი, წაბლნარი,  
ხილნარია. შრა არის. ერთ ადგილას ძირიღაა 
დარჩენილი. საერთოდ ამ ადგილს ნშიხს 
უწოდებენ. ისე მახსოვრობაში შრა ყოფილა. 
ტერასული ტიპისაა. რიმ უმარის ძე ჭკადუა, 
87 წ., პენსიონერი, ს. იდლიანი, ნშიხ, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

შრშ არ – ზეგანი (ტობარი) მდ. ენგურის 
მარჯვენა მხარისკენ, კლდე მურყამსა და ჭე-
რიშ ყიმბს შორის. არის შრა, კლდის ჩრდ.-
აღმ. და დასავლ. ლეჯჰერ, ჭუბრის მხრიდან 
წიწვნარია. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., 
პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1.11.70 წ.  

შთუშა – უბანი (მესტია), ლანჩვალშია, 
ხერგიანების საგვარეულოს თემის დასახლება. 
შთულ (საკ. სახ.). თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

შთუშრ (იხ. შთუშა) 
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შარრ – კლდე (ქვ. ვედი) სგიმიშ ღარის თავზე, 
შრეებიანი კლდეა (შარრ ხარ ტაფთე), 
კალთებზე ტყეებია. ვარდან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., ს. ვედი მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

შარრიშ კოჯ (იხ. შარრ – ქვ. ვედი) 
შარახმათ – ტყე (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. ჭელიძე, 

1976. 
შრგინშა – უბანი (ლაჰილი) ს. ლაჰილში, 

შარგიანების საგვარეულოს თემი. ზურაბ ს-ძე 
პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

შრგინშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლაჰილი), ს.;  
ლაჰილშია. ძირიღა ჩანს, მარგიანების 
საგვარეულოს ყოფილი კოშკი. ზურაბ ს-ძე 
პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

შარდენი ლაქართოფილ – გზა-საძოვარი (ლუჯი) ს. 
ლუჯის მთა უჟალის გზაზე, გულბიანი 
შარდენის საკარტოფილე ყოფილა.  

შარდენი მოლ – ყანა (ლაღარვაში), ს. ლაღარვაშშია, 
შარდენ ტვილდიანის სახელობის. გ. ბ. 
ქურასბედიანი, 1976. 

შარდენი ნაკრაინ – ტყე (შკედი), ს. შკედშია, 
ნაკარვები იყოო. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1976. 

შარნიშ ღრ – ღელე (იდლიანი) ს. იდლიანის 
ჩრდ.-დასავლ., ღარია, მოედინება წყალი 
(ღელე), ტყე – შერეული. შარნ ჭკადუას 
სახელის მიხედვითაა ცნობილი, როგორც 
ბოლო მოსახლისა. სოფლის დასავლ. გივი 
მოსეს ძე ჭკადუა, 44 წ, კოლმ., ს. იდლიანი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

შარი (3) – სათიბი (მელე) ს. მელეს აღმ., წყლის 
მარცხ., ვაკე ადგილია. შარილარ – ოსები 
ლაშხელებს შარილარს უწოდებენო.  

შარი – სათიბ–საძოვარი (მახაში) ს. მახაშში. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

შარი (г. Шари) – მწვერვალი (ზესხო) ს. ზესხოს 
ჩრდ.-აღმ., სიმაღლე 3699 მ. ზ.დ.  

შრი – ყანები (იფარი) ს. იფარის ჩრდ.-აღმ., 
სამანქანო გზის ზემოთ, ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე. ნაცხოვრებია ძველიც და ამჟამად 
დგას სახლი. ბოგრეშის ტერიტორიაზეა. ლეკვა 
ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. ფიარი, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

შარიბცე – გადასასვლელი (ზესხო). ს. ზესხოდან 
ყაბარდო-ბალყარეთში გადასასვლელი. 

შარ გოლა – ტყე (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

შარი-ვცეკი პერევალ (пер. Шари-Вцек) – 

გადასასვლელი (ზესხო). გადასასვლ. მ. 
მაჩხფარადან მ. შარი-თაუ-მდე, მდ. ზესხურას 
ჩრდ.-აღმ.  

შარი თაი პერეალ – გადასასვლელი (ხესხო) მდ. 
ზესხურას სათავეების ჩრდ.-აღმ.  

შარლნი – სათიბი (ქვ. ლუჰა) სამანქანო გზის 
ქვემოთ, ურუტიბრას მარცხ. მხარეზე. კარგი 
სათიბი და ხეხილიანია. კალის წმ. კვირიკესა 
და ივლიტას სახ. ეკლესიაშია შარლანის 
(შალიანის) ხატი. იმისი სახელობისააო, პირვე-
ლად აქ ესვენა ხატიო და მერე ურჯულოთა 
(თათრების) შემოსევის დროს გაფრინდაო (! ). 
სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., 
მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შაუგენრ (იხ. შაუგენრე დგი – სგურიში) 
შაუგენრე დგი – საცხოვრებელი (სგურიში), ს. 

ფაფალ სგურიშშია, სამანქანო გზის გასწვრივ 
(მარცხ.). შაუგენ ნარსავიძის ყოფილი 
კუთვნილი მამული. ამჟამად ეფრემ გადრანი-
საა. ვაკე ადგილია, ხილნარი (ვაშლი, მსხალი, 
ყურძენი, ბალი, ქლიავი). თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ.  

შაურლა (იხ. შარულა – ყარი) 
შაფშალა – ტყვე (გვიმბრალა). მ. ჩიქოვანი, 

ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939. 

შაფშალე (იხ. შაფშალა – გვიმბრალა)  
შაშ ნაჭხშ –  სათიბი (ლასკადურა) ლასკადურის 

ხეობაშია, გოლდაშის მთაში. მ. გ. 
ლიპრტელიანი, 31 წ., 1974. 

შახა ლახულ – საძოვარი (ახალშენი) სოფლის აღმ. 
შახა ნემსაძეს გაუტეხია, ბორცვზეა. მ. ლ. 
ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

შახანიშ დგი – ტყე (წირმინდი). ტასო ბაკას ას. 
ჭკადუა, მოსამსახ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 

შახანშირ – უბანი (მახაში). ს. მახაშის ერთ-ერთი 
უბანი (თემი), ფერცულიანების 
საგვარეულოსი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

შახაშა ლრე – სათიბი (ბავარი), ს. ბავარშია. შ. მ. 
ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

შახტრ – საბადო (ყორულდაში), ს. ყორულდაშის 
ჩრდ.-აღმ. დარიშხანის საბადოებია, ცურუნ-
გულას კლდის ჩრდ.-დასავლ. პლატოზე.  

შგდრ (იხ. შგდგრ – ჟაბეში) – კლდე წანრლას 
ხეობის ბოლოში, შუაში მყინვარებია. პავლე 
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ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შგდრ – კლდე (ჟაბეში) წანერის მხრიდან, 
პყარაშის ჩრდ.-დასავლ. სანადირო კლდეა. 
ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შგდრ – კლდეები, საძოვარი (ზეგანი) ს.  
ზეგანის სამხ., მწვერვალ მეზრის აღმ. მჟ-
ლაჰრხენ. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 
38 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. აგვისტო.  

შგამნი – ყანა (ტვებიში) ს. ტებიშ-ში, ჭაობიანი 
ადგილია, სახნავ ნალარს იქით, მანჭირას 
ზემოთ. მაშა სარდიონის ას. არღვლიანი, 57 წ., 
დიასახლისი, ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

შგამნიერ (იხ. შგამნი – ტვებიში) 
შგაშ{ ი}  სუკ – საძოვარი მთა (ზ. ვედი) 

ზენგვანდრას მარჯვნივ, მთა გვანდრას ქედსა 
და უსახელო ქედს შორის, უფრო ორ ქედს შუა 
არის მომცრო ქედი. დგას 1 კარავი. შალვა 
ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, 
წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 21.9.1970 წ. 

შგედ (11) – სოფელი (ჩიხ. ს.ს.), უბანი (ხაიში, 
ფანაგა), საცხოვრისი (ხშ. ს.ს.), ტყე, საძოვარი 
(ჭერი, მესტია, კაერი, დიზი, ლახუშდი) 
სათიბი (წვირმი, იფრ. ს.ს.) 

შგედ – სოფელი (ჩიხ. ს.ს.) ჩიხარეშის ს.ს.-ში, 
ლშხურ-ის მარჯვ. ცხოვრობენ:  მიქელოშრ, 
ბადიშრ, ბოშტოშრ, ლეკვიაშრ, ბაპშრ, 
ძაღოშრ, ბუჭულუშრ. იყოფა:  ბოშშრ, 
გახდაგშრ, ჩუბე ლაზგლ, ბუჭშრ, 
ბადიშრ, ჟიბე შგედ. ქუჩუკ მელიტონის ძე 
გაბიანი, 49 წ., აგრონომი, ს. შგედი, 1976. 

შგედ – სამოსახლო (ხაიში), ხაიშის სამხ.-დასავლ. 
ნაწილი, სამანქანო გზის ზემოთ. აკრავს 
მწვერვალი 1749,5 მ. არის მოსახლეობაც, 
ყანებიც, ბაღებიც. ზემო მხარე შერეული ტყეა. 
შგედ „ჩრდილოვანი მხარე“ (ჩერო, ჩრდ-ილ). 
ნესტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. 
ხაიში, მესტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები 
ვიყავითო). 31.VII.1970 წ.  

შგედ – საცხოვრებელი ადგილი (ფანაგა), ს. 
ფანაგაშია, სამხ., ვაკე ადგილია. ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ.,  1978. 

შგედ – ტყე, საძოვრები (ჭერი) ს. ჭერის პირდაპირ, 
მდ. ენგურის მარცხენა კალთა, დამრეცი, 
ციცაბო კალთებით, შერეული ტყით. ჟვანია 

ზმას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

შგედ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., სათიბ 
დლდნის დასავლ. სათიბ ლეჭუბას ქვემოთ. 
მის აღმ. მთებია. ჯეირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 
20 წ.,  მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

შგედ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-
დასასვლ., ტყე გგბრის დასავლ., ტყეშია 
სათიბი. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

შგედ – სათიბ-საძოვრები (იფარი) ს. იფარის ჩრდ., 
ენგურის მარჯვ. კალთზაე, ტყეცაა და საითბ-
საძოვრები. შგედ „ჩრდილი ადგილი“ (?). 
ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. 
იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

შგედ – ტყე, სათიბ-საძოვრები (მესტია), მდ. 
მულხურას მარცხ. მხარე, მესტიის სამხ.. ტყე 
შერეულია, არის ახალი დასახლებაც. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

.შგედ – სათიბ-საძოვრები, ტყე (კაერი) ს. კაერის 
სამხ., მესტია ჭალს მარცხ. კალთა. ლემსია-
კაერისაა. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

შგედ – ტყე, კლდე (დსი) ს. დსის პირდაპირ, მდ. 
ენგურის მარცხენა ციცაბო კალთა, წიწვნარია, 
კლდეა და ციცაბო ღელეები. მიშა იესების ძე 
ჭკადუა, 21 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

შგედ – ტყე (ლახუშდი), მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთა, შერეული ტყეა. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

შგედ – საცხოვრისი მდ. ენგურის მარცხ. მხარეზე 
(ხაიშის ს.ს.-ში). 

შგედლ – საძოვრები (იფარი) ს. იფარის ჩრდ.-აღმ., 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ყანებს ზემოთ. 
ლუკუა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. 
ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

შგედალდ – საძოვრები (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 
ჩრდ., დასახლების ზემოთ, ჰადიშრას მარჯვ. 
კალთაზე. კატო მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., 
მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

შგედრ – ტყე (ცალერი) ს. ცალერის ჩრდ.-ით, 
სათიბ ტიშლდშის ჩრდ.-დასავლ. ტყიანი, 
შერეული, ჩრდილიანია (ორო ლი). ვლა-
დიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
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შგედერ (г. Шгедер) – მწვერვალი (ხალდე) კარეტას 
ქედზე, ს. ხალდეს სამხ.-აღმ. სიმაღლე – 3133 მ. 
ზ.დ. 

შგედთეშ ბოგ – ხიდი (ლახამულა). სამარხილო 
ხიდი მდ. ენგურზე ჟბე შგედისკენ. ხის 
ხიდია. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . ნოემბერი. 

შგედირ (2) – სახნავები (ფანაგა) ს. ფანაგაში, 
გასვიანების ყოფილა. შგედის ქვემო მხარე. ს. 
ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

შგედირ – ტყე (ხალდე). მდ. ალდე ჭალს მარცხ. 
კალთის ფოთლოვანი ტყე, ს. ალდეს სამხ.-
დასავლ. შგედ „მჟლაჰარ“, „ლამჟ-
ლამშგედ“. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., 
პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი.  

შგედილ (2) – საძოვარი (ეცერი) სოფლის დასავლ., 
პატარა საძოვარია ტყე დამენილთან, ლამჰარ 
ლი, მიჟ გინდ ხეწდენი „საჩრდილობელია, 
მზე გვიან აღწევს“. გერმან ბერმუზას ძე 
აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შგედილ – საძოვარი (ლუჰა) მდ. ნის მარჯვ. 
კლათაზე, სათიბ ჩხელდშ-ის დასავლ., 
ნაჭკრას ქვემოთ. შგედ „ლამჰარა დგი. 
ივდითე პეტრეს ას. ცინდელიანი, 67 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შგედი ლრლ – სათიბ-საძოვრები (მესტია), 
მესტიაშია, მულხურას მარცხ. შგედში, ტყეშია 
პატარა სათიბ-საძოვრები. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

შგედილშ – მჟავე წყალი (ლუჰა) მდ. ნის მარჯვ. 
კალთაზე, საძოვარ შგედილშია, მოედინება 
მჟავე წყალი. ივდითე პეტრეს ას. ცინდელიანი, 
67 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შგედილშ სგიმ (იხ. შგედილშ) 
შგედი ლენჩა – ტყე (მესტია), მესტიაშია, წიწვნარი 

ტყე შგედში, მულხურას მარცხ. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

შგედი სგიმ – მჟავე წყალი (მესტია), მულხურას  
მარცხ. მხარეზეა, მესტიიდან აღმ.-ით დაახლ. 
1,5 კმ-ზე. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

შგედი ღელა – საძოვრები (ფანაგა) ს. ფანაგაში, 
ღელეა, მაშრი ლარალიდან ჩრდ. მხარე გა-
დაბნარის ქვემოთ. ს. შგედის მიხევდით. ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

შგედი შუკრ – გზა (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-

დასავლ.., სამარხილო გზა სათიბ 
ლადრჯილისკენ – მეფტშისკენ. რობინზონ 
იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

შგედიშ ღრ – ღარი (ხაიში) ს. ხაიშის სამხ.-
დასავლ. უსახელო მთის (2749,3 მ. – რუკით) 
მშრალი ტყიანი ღელე, ღარი. ნესტორ სუმას ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, მესტიის 
რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო), 
31.VII.1970 წ.  

შგედი რჩილრ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის 
ჩრდ.-დასავლ. სათიბ შგედის აღმ., ოღრო-
ჩოღრო სათიბებია. რჩ „ჩაღრმავებული, 
ორმო“. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

შგენშ – საძოვარი მთა (ციცხვარი) ს. ციცხვარის 
სამხ., მდ. ენგურის მარცხენა კალთის 
სათავეაში, დაფერდებული ადგილია, დგას 3 
კარავი, ზემო მხარე სუბალპურია. ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი,  1970 წ. ნოემბერი. 

შგენშიშ ლახ (იხ. შგენშ) – საძოვარი მთა 
(შგედი) ს. შგედის სამხ., სუბალპური ზონა, 
მთის მცენარეებით. შუშანა ოთარის ას. 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

შგერნი – ყანა (ლანხვრი) ს. ლანხრის ქვემოთ, 
ყანა ქაფნას სამხრეთით, ბუჩქები არის, შგერი 
არაა. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ., 
კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

შგერნირ – სახნავი (ქართვანი), სამანქანო გზის 
ქვემოთ, ყანა ამბრელნის აკრავს დასავლ. 
მხრიდან. ყოფილა ძველთაძველი მსხალი, 
კარგი ნაყოფისა, რომელსაც ხოჩა მაშან ხად, 
ლანრი ი ქართნი ჩუ ხითალად). ლი-
შგრ-ი (< შგე/ არ „ლა-შქარ“-იდან). გრამიტონ 
პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

შგერიშ ნაკლდ – ვაკობი (ლახამულა) ენგურის 
მარცხ. კალთაზე, ჰაპკვირისკენა გზაზე, 
პატარა ვაკეა და ბლომადაა შქერი. კოწი იოსეს 
ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ.,  მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

შგერიშ ლაცხტი – გზა (ტვიბერი-ლეზგარა) სა-
ძოვარ ჯედი ლარილრ-ის სამხ., ლჰლასკენ. 
შგერიანი ადგილია, ტოტს მოტეხავენ და ერთ 
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საკულტო ადგილზე დებენ ლოცვით:  
ღმერთო, კარგი გზა გვიყავიო. მკა ამაიზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუ-
მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შგერნლ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) ს. დავბე-
რის ჩრდ.-აღმ., შქერნალი. შგრი „შქერი“. ნო-
დარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამ-
სახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

შგობნი – სათიბი (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 
ჩრდ., სათიბ ბარჯშს აკრავს დასავლ. 
ხილნარია. მუხნარი არაა. შგიბ < შგობ. 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

შგუბნი – სათიბი (ზაგარი) ს. სიფის ჩრდ.-ით, 
ხიმლერის ზემოთ. ნაკაფია (ნამოლ ლი), 
წიფლნარი, რცხილნარი, იშვიათად – მუხნა-
რიც. ნინა პავლეს ას. მიქიანი, 29 წ., მოსამსა-
ხურე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შდალაარ (იხ. შდავლრ) 
შდალირ – საძოვარი (ლაღამი). დ. ს. გვარლაინი, 

27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღმი, 1972. VIII. 
შდალერ – მთაგორიანი ადგილი (ჭუბერი) მდ. 

ჭუბრელას მარცხ. მხარეზე. შიშველი და 
მთაგორიანი რელიეფით, არის მწვერვალი 
შდალერ (იხ. 1 :  100 000), სიმეაღლე 3994,5 მ. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70. 

შდალერიშ ლექშერ ნაკ – ვაკე (ჭუბერი), 
მწვერვალ შდალერის ძირშია დიდი ვაკეა, 
რომელიც ქვის ნაყარია. შიშველი რელიეფით. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70. 

შდალერიშ ყიმბ – მწვერვალი (ჭუბერი), 
მწვერვალი შდალერისა, მისი სიმაღლეა 
3994,5 მ. ზღვ. დონიდან (იხ. 1 :  100 000). ჩრდ. 
მხარე მყინვარია, ნივალური ზონა, სამხ.-აღმ. 
მხარეს ციცაბო კლდეებია. თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ. საშ. სკოლადამთავრებული, 
ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70. 

შდიმნამცირ ბჩ – ლოდი (ლეშუკვი), მთა ტებ-
დიაშშია, დევს დიდი ქვა. გადმოცემით:  დევს 
ყურით მოუტანიაო ქვა და იქ დაუტოვებია. 
შალვა გ–ძე ივეჩიანი, 30 წ., ლატალი, 1973. 

შდიხილდ დბ – საძოვარი (მაცხვარიში) მთა 

მხერის სამხ.-აღმ. ფერდობის ძირში, ვაკეა. 
სბშის სამხ. კალთაზეა, თხილნარიცაა ქვე-
მოთ. გ. გ. გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

შდიხ – ტყე (ზაგარი) ხევი ანლის დასავლ. 
კედრიშ კნჯბის აღმ., ორხევს შორის. 
ამაღლებული ადგილია შერეული ტყით. ნინა 
პავლეს ას. მიქიანი, 29 წ., მოსამსახ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შდუგრა (2) – საძოვარი (ბეჩო), მთა შხელდას 
დასაწყისი, მჰლიერს ზემოთ, კლდიანი 
რელიეფით, შიგა და შიგ სათიბ-საძოვრებია. 
შდუგ „თაგვი“ ? რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

შდუგრა – ღელე (ბეჩო), მდ. დოლრას შენაკადი, 
დოლრას უერთდება მჰლიერში. შდუგ „თაგვი“ ? რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 
წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

შდეგრელ – საძოვარი (ღვებალდი) საძოვარ 
გეგნრის სამხ.-დასავლ., პატარა მდელოა, 
წყაროებიც მოუდის, წიფლნარ-რცხილნა-
რითაა გარშემოვლებული. აკაკი კოსდას ძე 
გერლიანი, 55 წ., მოსამსახურე, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შდურ – ტყე, ქედი (ფალედი) ს. ფალედის ჩრდ.-
დასავლ., მთაგორიანი, წიწვნარია და ხის 
ჩამოსაყრელია მდინარემდე, შურო, მდ. 
ღეშდრლას მარჯვ. კალთაზე. დანიელ ჩიჩოს 
ძე წულუკიანი, 33 წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შდუღრი – სათიბი (ლაშხრერი) სოფლის 
ქვემოთ, ჩუბე დაბრს ესაზღვრება აღმ.-ით 
ოღრო–ჩოღრო ადგილია, ხარობს პანტა 
მსხალი, ვაშლი. შდუხორ ხოჩა სხვამპალ 
მეგემს ლატულიდ“. „სხამპალ“ ჯოდი, 
კლთხი, მეგი ლტნ) (თუმცა ლი-შდუღ-ი 
„ფლობა“). აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შდუხრ – საძოვარი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 
კალთაზე, ალპურ ზონაში. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

შდუხლერ – სათიბი (ჭელირი), ს. ჭელირშია, 
ზემოთ, მდ. დაშრსა და კედრლას შორის, 
ნასახლარი ყოფილა, მეწყერს ამოუწყვეტია 
(როდის, არ ახსოვთ. ნაროვნია ქვიჯა) სოფლი 
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(ბაიდან ჩამოსულს), გვერდზე (ძგიდლეჟა) 
თხილნარია (შდიხ „თხილი“). აკაკი სორეხის 
ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

შდმლშ – საძოვარი მთა (თოთანი). გაიოზ 
თათაოზის ძე ჭკადუა, 76 წ., 1970. 

შდმლშიშ ზენ – საძოვარი (თოთანი), პატარა 
მინდორია, მდ. ენგურის მარცხენა კალთაზე, 
მდ. შდმლშ-ის მარცხენა მხარეზე. გაიოზ 
თათსავის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მეტსიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

შდმლშიშ ტიბ – ხევი (თოთანი), მდ. ენგურის 
მარცხენა შენაკადი. მოედინება მთა ბურღვ-
დერის კლდეებიდან. კლდეებში, ტყე შე-
რეული. მოედინება მეგრელების საზაფხულო 
საძ. მთა ჯოღორნაშუმადან. გაიოზ თაისავის 
ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

შდქლშ – ტყე (ბეჩო) მაზერის თავზე, ჩრდ.-აღმ.-
ით, ბასყშის ქვემოთ, შერეული ტყის მასივია. 
რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., 
ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

შდღირ (იხ. შდხირ – ლხმ. ს.ს.) 
შდხირ – სოფელი (ლხმ. ს.ს.) მდ. ენგურის 

მარჯვენა მხარეზე, ზღვის დონიდან:  1148,2 მ. 
სიმღლეზე, მდ. ნაკრასა და მდ. ენგურის 
შესართავის მარჯვნივ, დასავლ. ტაფობი ადგი-
ლია, ცხოვრობს 7 ოჯახი, ჭკადუა, გურჩიანები 
(2), არღვლიანი (3), ანსიანი (2). სამხ.-აღმ. 
მხრიდან ზეგანი გასდევს, კალთები  დამრე-
ცია, არის თხილნარიც. პაშა ფულას ასული 
ჭკადუა, კოლმ., ლახამულა ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
10.10.70 წ.  

შეგშა – უბანი (მესტია), ნსგ უბნშია, შეგშა-
ანთ ჩამომავალთა დასახლ. ნაწილი. კოშკიც 
ამავე სახელწოდებით, საზიაროა თაბუშა-
რელებთან. გვარად – მუშკუდიანები. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 1972. 

შეგშა მურყვამ (იხ. თამუშა მურყვამ) 
შენ – ტყე (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის დასხალების 

ზემოთ, ტყე ფიჭვნარი. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შენრ – ტყე (ლახუშდი) ს. ლახუშდის ჩრდ.-აღმ., 
ლეჟ ჯიჰრის გაგრძელებაზე. შერეული, 
უდაბური ტყით. დიდი მოცულობის ხეები 
ჩნას, ვაკე ადგილია. შენრ  შენ ცხეკ 

„გაშენებული, ლშნავე“. გ. გ. ფირცხელანი, 23 
წ., სტუდენტი, ლატალის ს.ს., 1972. IX. 

შერგნ – კლდე (ცალდაში). ტიბერლას მარჯვ. 
კალთის კლდე, კლდისა და საძოვარი მთის 
გასაყოფი. შიშველი კლდეა. პავლე ბითეს ძე 
ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

შეშლში ტიბ – ხევი (უშგული) ს. უშგულის 
აღმ., მთა ლასდილის ჩრდ. მოედინება 
მოზრდილი ღელე და არის სათიბ-საძოვრები, 
არყნარი ტყეცაა ქვემოთ. ზემო მხარე ალპურია 
– შიშველი. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

შეხლაშრ – სათიბები (ლაშხრერი), ჭაობიანი 
ადგილია, სათიბებია კარგი. აკაკი ნესტორის 
ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შეხლშიშ მჭიბოლ – ჭაობნარი (ლაშხრერი), 
ჭაობიანი ადგილები სათიბ შეხლაშ-ში (შე-
ხლაშრში). ყოველთვის ჭაობიანია. „შეხლშის 
ჭაობიანები“. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შათრ – სათიბი (მაგარდელი) ს. მაგარდელის 
თავზე, სრკელს აღმ. ივანე ბექას ძე მილდია-
ნი, 99 წ., წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.; ს., მესტიის რ-ნი , 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შნიშ ჭალ – ენგური (ხაიში), მდ. ენგურის 
სახელია, ხაიშის (და ლახამულის) მცხოვრებნი 
ეძახიან ასე. „სვანეთის მდინარე“. ნესტორ 
სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. ხაიში, 
მესტიის რ-ნი (ადრე გელოვანები ვიყავითო)., 
31.VII.1970 წ.  

შეთი დაბ – საძოვარი  (ქვ. ბავარი) ს. ქვ. ბავარის 
მთა ბაალშ-ში. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., 
კოლმ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., თ. ი. 
აფაქიძე, 54 წ., 1976. 

შელ ბჩ – ლოდი (ლანჩვალი), მესტია ჭალს 
მარცხ. რიყეში დევს დიდი  ქვა. წყალი 
ჩამოდის ქუხილით („შლ ისმი“ მაგრად, ისე, 
რომ ვერაფრის ხმას ვერ გაიგებ, გარდა წყლის 
შიშინისა). პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 
წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ში – სათიბი, მთა (ლნტხ.) მდ. ჩოლშურას მარჯვ. 
კლათაზე (იხ. 1 :  100 000), სათიბ-საძოვრებით. 
ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 
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ში – სათიბი (ლნტხ.), მთა ლაბრაის ჩრდ.-და-
სავლ. კალთა. დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 
1974. 

შილა – საძოვარი (ფარი) მდ. ნის მარჯვ. 
მხარეზე, წიწვნარია. შუაში ვაკე ადგილი, ტყე 
ანლის დასალვ. ჯეირან ჟორჟის ძე 
ჩხეტიანი, 13 წ., მოსწავლე, ს. ფარი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

შილი ტიბრა – ღელე (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის 
ჩრდ. მოედინება პატარა წყალი. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახ., ს. 
ზეგანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

შიმ (2) – ყანა (სოლი), ს. სოლშია, სამანქანო გზის 
ქვემოთ. დასახლების აღმ. რომანოზ ალ.-ძე 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ. მესტია, 1972. IX. 

შიმ – ყანა (კაერი) ს. კაერის დასახლების 
დასავლ., არყნარი არაა. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

შიმი ფელტ – ბუჩქნარი (კაერი) ს. კაერის 
დასახლების დასავლ. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ში ზაგრ – ქედი (ლენტხ.), მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვ. კალთის ქედი ფოთლოვანი ტყით. ე. გ.. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

შიერ – ყანები (ჭველიერი), ჭველიერშია, ლაშ-
ხურის მარცხ. მხარეზე. მ. ე. ლიპარტელიანი, 
80 წ., 1974. 

შივერიელ (იხ. შივერ) 
შინ ღრ (იხ. შენ – ზარდლაში) შენა > შინა ე + ა > ი 

+ ა   
შირნი – სათიბი (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 

ზემოთ, სათიბ შგობნის აძევს აღმ., ადრე 
სახნავი იყო. ფერდობია ხილნარი. სალესი 
ქვები არააო. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 
49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

შიყრა ლრე – სათიბი (სასაში) ს. სასაშში, შიყის 
მაგვარი ფორმა აქვსო, ლაშხირის მარჯვ. 
კლათაზე. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

შიშელ – მთის სათიბები (ნალომარი), 
ცხენისწყლის მარჯვ. კალთის მთა, შიშველი 
რელიეფით. ე. ა. ტვილდიანი, 1976. 

შიშველი ლაჭემა – სათიბები (რცხმელური). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ, ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

შიშ ქნ – კლდე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
დასავლ., ენგურის  მარცხ. კალთაზე, ყშრას 
მდინარეს თავზე. სანადირო ადგილი ვინმე 

შიშისა (გვარი არ ი ციან). შიშს ქნ „შიშის 
(სანადირო ადგილი) ციცაბო“ (?). კატო 
მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წშ. 
აგვისტო. 

შიხრ – საძოვარი (ხელედი) ბაიარის დასახელბის 
ზემოთ, წიწვნარი არაა, ფოთლოვანი ტყით.  
გ. შ. ჩანქსელაიანი, 20 წ., 1974. 

შიხრ (2) – საძოვრები (ხეშკილი) ს. ხეშკილის 
სამხ., ტყიანი ადგილიცაა და სათიბები. 
ნამწვრებია. ხილნარია, ნენზ და გგბრ ხაგხ 
ხოჩა. მ. დ. ფილფანი, 87 წ., ლენჯერი, 1973. 

შიხრ – საძოვარი (წვირმი) ს. წვირმის ჩრდ.-აღმ, 
ტვიბერის ჩრდ. მხარეში. შალვა სარდიონის ძე 
ფანგანი, 60 წ.გ, მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

შიხშ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ნაძვნარიცაა. 
პატარ-პატარა ყანები, საერთოდ ტყეშია. ნ. გ. 
ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

შიხშ – ახოები, საძოვრები (ხელედი), ხელედშია, 
ძუღარეშის ჩრდ., ფოთლოვანი ტყით. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წ., 
მოსამსახურე, 1976. 

შიხიშ ნშიხ – გზა, საძოვარი (ყაზაყი) ს. ყაზაყის 
აღმ., ზაგრიშ დაბს ქვემოთ, სამანქანო გზამდე. 
მდ. ყაზყიშ ტიბის მარჯვნივ. ფერდობი 
ადგილია, ფოთლოვანი ადგილი, ჯიჰრა, 
ცხიმრა, გვიმრა. ადრე ალბათ ნახშირს 
წვავდნენ. ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 75 
წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 12.10.70 წ.  

შიხლშ – ყანა (იელი) იელის აღმ., ვაკე ადგილია, 
გეგ მოლლდთან, ეკლესია ლამრიას გვერ-
დითაა. ნახშირის საწვავი არ იყო. რ. ე. ხვიბ-
ლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

შიხლშხი – სათიბი, ტყე (ფარი) სათიბ მოლრის 
სამხ.-დასავლ. ჭაობიანი ადგილია, წიწვნარიც.  

შიხრა (2) – სახნავ-სათესი (სვიფი), ყანა ნენგმარრს 
მოსდევს საძოვარ სიკვამდე. სოფლის ჩრდ.-
დასავლ. ძველად ტყე უნდა ყოფილიყოო – შიხ 
„ნახშირი“. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

შიხრა – საძოვარი (ბეჩო). მდ. დოლრას მარცხენა 
მხარეზე არის საძოვარი ადგილი, სადაც 
ტურბაზაცაა და მოდის მჟავე წყალიც. შიხ 
„ნახშირი“. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 
62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
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შიხრ{ შ}  სგიმ – მჟავე წყლი (ბეჩო) შიხრაშ-ში, მდ. 
დოლრას მარცხ. მხარეში. მჟავე წყალია, არის 
ტურბაზაც. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 
62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

შიხულდშ – საძოვარი მთა (სოლი) ს. სოლის 
ჩრდ.-დასავლ. სუბალპური და ალპური 
ზონაა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის 
რ-ნი, 1972. IX. 

შიხლდაშ – საძოვარი (შკედი) ს. შგედში, ლაპეჟ 
ლახულშია. შიხ „ნახშირი“, შიხუნდ  ძლოკვი. 
ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

შიხლდაში ღელა – ღელე (შკედი), ს. შკედშია, 
მთა ლაპეჟ ლახლდში. ქ. მ. გაბიანი,  
49 წ., 1976. 

შიხულდაში ლაბარგალ – სადგომ-საძოვრები  
(ნანარი) ს. ნანარის თავში, მთისკენ, ტყიანი 
ზონაა. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

შკედ (იხ. შკედილდშ) 
შკედ (იხ. შკედ ჩიხ. ს.ს.) 
შკედილდშ – უბანი (ხელედი) მდ. ლაშხირის 

მარჯვ. მხარეზე. სახლობენ ბენდელიანი და 
გვიდიანი, ორი ოჯახი. მიჟ ხოლამდ ხეწდენი 
ეჯღა ხაჟახა. შკედ „მიჟ ერ ზმშგარ ხეწდენი 
ლინთვისგა ეჩას ხაჟახა“. ი. დ. 
ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

შკედილდში დაბ – საზაფხულო მთა (ხელედი) 
შკედილდშის ღელეს თავში, ალპ. ზონაში. 
საზაფხულო საძოვარი მთაა. ი. დ. 
ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

შკედილდში ღელა – ღელე, მდ. ლაშხირის მარჯვ. 
შენაკადი, სოფ. შკედილდაშთან. ი. დ. 
ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

შკობ – საძოვრები (რცხმელური), რცხმელურშია, 
ლაშხირის მარჯვ.. იყოფა:  ლექ და ლეჟ 
შკობად. შკობ „დაბლობი, დაცემული“ (?). 
ჭაობი თუ იცის (ე. ი. ჭაობნარი ან 
ჭანჭრობიანი თუა ?). შკობ- < შგობ/  ე. ა. 
ტვილდიანი, 1976. 

შკბ – სახნავი (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

შკობრ – საბალახო (ლენტეხი) ცხენისწყლისა და 
ლასკადურას შესართავთან. ქვა-ღორღიანია. ჯ. 
ლიპარტელიანის სამეზობლო. უწინ 
სამოსახლო არ იყო. ადრე რიყე იყო მხოლოდ. 
შკობ „ბალახიან-ღორღიანი, ჯაგნარი, სადაც 
საქონელს შეეძლება ძოვა“. ა. რ. 

ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 1974. 
შოთა რუსთაველი პიკი (пик Шота Руставели) – 

მწვერვალი (ლნტხ.), ხალდეს მყინვარზეა, 
სიმაღლე – 5043 მ. ზ. დ.  

შოთაშერ – უბანი (დიზი), ს. დისშია, ნაჟჰიშ 
ლიცის მარცხენა მხარეზე, საკარმიდამო 
შოთასი, არჩილ ანსიანის შტო. იესებ სუმას ძე 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.10.70.  

შოლტინი – სათიბი, ტყე (გულიდა), ს. 
გულიდაშია, ჩრდ., საკარტოფილე იყო ადრე, 
ირგვლივ წიწვნარია. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 
წ., 1974. 

შოლტლ – საძოვრები (მახაშში), ს. მახაშშია, 
რობართან. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

შომულდი ტიბ – ღელე (სპარდიში), მესტია 
ჭალს მარცხ. შენაკადი, აეროპორტის ჩრდ., 
წისქვილის წყლისოდენაა. ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

შტილ – სოფელი (ჩოლ. ს.ს.) ჩოლ. ს.ს.-ში, მდ. 
ლშხურის მარჯვ. მხარეზე. ცხოვრობენ:  
მუკბანინ-ები, ხაბულინ-ი. ბლშ-ისა და 
საყდარ-ს შორის მდებარეობს. თეოფანე 
დომენტის ძე ხაბულიანი, 48 წ., მოსამსახ., 
1978. 

შტილი ღელა – დასახლება (შტვილი) შტვილში, 
ღელე ჰყოფს. თ. დ. ხაბულიანი, 48 წ., 1978. 

შტილი შუკ – გზა (შტვილი). შტვილისკენა 
სამანქანო გზა. თ. დ. ხაბულიანი, 48  წ., 1978. 

შტიხლდ – ყანა (დურაში) ს. დურაშში, 
ლეშთხნდ ლას. კ. ბენდელიანი, 1978. 

შტუხორ ნშიდ – საძოვარი (ხელედი) ს. ბაიარის 
ზემოთ. ფერდობი. შურო იყოო. გ. შ. 
ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 

შუკ – გზა (ფაყი). ლენტეხიდან მიმავალი 
სამანქანო გზა. 1956–57 წელსაა გაყვანილი. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

შუკ ჟიქამ – საძოვრები (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., 
სამარხილო გზის ზემოთ, სათიბ ყაზელნის 
ჩრდ. გულიძე ალექსის ძე ჩხეტიანი, 37 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შუკუნჟიბა – ყანა, საძოვარი (სოლი), ს. სოლშია, 
სამანქანო გზის ზემოთაა საძოვარი, სამანქანო 
გზის ქვემოთ – ყანა. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., 
მოსამსახურე, მესტია, 1972. IX. 

შუკუნ ჟიბა მოლ – ყანა (ლაღარვაში), ს. 
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ლაღარშ-შია, გზის ზემოთ. გ. ბ. ქურასბე-
დიანი, 1976. 

შუმ – ტყე (მაგარდელი) ს. მაგარდელის სამხ.-
დასავლ., წიფლნარი, რცხილნარი ტყე. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

შუმლედ – სათიბ-საძოვარი(სპარდიში) მესტია 
ჭალს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. 
ზრგში ტიბსა და შომულდი ტიბს შორის. 
ავთანდილ ანდრის ძე რატიანი, 37 წ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი, 1972. 

შუმლდ (იხ. შუმლედ) – სათიბ-საძოვარი 
(მესტია), აეროპორტის მიდამოები, 
ფალიანების, ჭედლიანების, ნიგურიანების, 
სათიბებია. მოქცეულია შუმულდი ტიბსა და 
ზრგში ტიბს შორის.;  თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 64 წ., მესტია, 1972. 

შუმულდი ტიბ – ღელე (ლეხთაგი) აეროპორტის 
მხარეში, სათიბ შუმლედ-თან. ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

შურ (2) – სათიბები (ცანა) ცხენისწყლის მარცხ. 
ცანის პირდაპირ, შუროა.  

შურ – ჩამოსაყრელი (ზ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში, ხის ჩამოსაყრელი შურო. გ. ნ. 
ზურაბიანი, 46 წ, ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

შურა ნაკ – საძოვარი(ტვიბი), ს. ტვიბშია. ჯ. გ. 
ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

შური თხუმ (2) – შესასვენებელი ადგილი 
(ყვედრეში). ს. ყვედრეშიდან მთისკენა გზაზე, 
შუროს თავზეა. შურ „შურო“. ჯ. პ. 
ლიპარტელაინი, 30 წ., 1974. 

შური თხუმ – ტყე (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939 წ.  

შურმანი მოლ – სათიბ-საძოვარი (შკედი) ს. 
შკედში, შურმან ონიანის სახელობის. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

შურმანი ნახარაჩონ – ტყე (შკედი), ს. კედშია, 
სახერხისათვის მოწყობილი ხარაჩოები 
ყოფილა. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ., 1978. 

შუშა – საძოვარი (მუწვდი) ს. მუწვდიში, 
დაფერდებული კარგი საძოვარი. გ. დ. 
ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

შუშიშ – სათიბი (მაგარდელი). სოფლის აღმ. არის 
დაახლოებით 1 ჰა სათიბი, მოლლდშ 
ტიბრას აკრავს აღმ. მხრიდან. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 

ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

შქაშ სუკიშ ღალ – ღელე (ზ. ვედი), მდ. გვანდრაში 
წყალის მარჯვ. შენაკადი. მოედინება მთა შქაშ 
სუკის მარჯვ. მხრიდან, ალპური 
მცენარეულობით. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 
34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის, ს. 
ჩქვალერი, 21.9.1970 წ.  

შყაბ – კლდე, ტყე (ლატალი), ბალის ქედის ბოლო 
ნაწილი ენგურის მარჯვ. მხარეზე. სამანქანო 
გზა ჭრის. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალის ს.ს., 
1973. 

შყაბან – კლდეები, საძოვრები (ზესხო) ს. ზესხოს 
ჩრდ.  

შყაბნშ – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
ჩრდ.-აღმ., ფერდობია, მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, მდინარიდან 50-60 მ. სოსო სემლა-
რის ძე ნიჟარაძე, საშ. სკოლადამთავრებული, 
ს. უშგული, მესტიის რ–ნი, 1971 წ. ივლისი. 

შყა-ზაგრ – გორაკი, საძოვარი (უღვალი) სამანქანო 
გზის ზემოთ, სახნავ-სათიბ ნმშკიხოლის 
ჩრდ.-აღმ. არის პანტა მსხლები, მის ახლოს 
(გნხენჩუ) ტყეა, იცის შყჟრ. ერასტო 
ნიკოლოზის ძე უმფრაინი, 60 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

შყალდშ – სათიბი (ღვებალდი), ს. ღებალდის 
დასაწყისი აღმოსავლეთიდან, სათიბ ლრას 
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. აკაკი კოსდას 
ძე გერლიანი, 55 წ., მოსამსახურე, ს. 
ღებალდი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

შყალერ – სოფელი (ლატ. ს.ს.). ლატალის ს.ს.-ში 
შემავალი სოფელი. ცხოვრობენ:  გირგვლინრ 
და ერთი მოსახლე სუბელინრ და გურ-
გლინრ. მამურზა ბიტის ძე გირგვლიანი, 73 
წ., პენს., ს.  მაცხვარიში, ლატალის ს.ს., 1973. 

შყალი ტიბ (იხ. შყალრი ტიბ) 
შყალლი ნაკრ (იხ. შყალრი ნაკრ – შყალერი) 
შყალლი ტიბ (იხ. შყალრი ტიბ) 
შყალრი ნაკრ – ყანა (შყალერი) ს. შყალერის 

დასავლ. ვაკე ადგილია. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 
წ., ლატალი, 1973. 

შყალრი ტიბ – ხევი (შყალერი) ს. შყალერის ჩრდ.-
დასავლ. ბალის ქედის აღმ. * შყალერი ტიბ > 
* შყალრი ტიბ > შყალლი ტიბ. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

შყალრი ტიბი ცხეკ – ტყე (შყალერი) ს. შყალერის 
ჩრდ.-დასავლ. ბალის ქედის აღმ . შყალი 
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ტიბის ფოთლოვანი ტყე. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 
წ., ლატალი, 1973. 

შყალრი ჯგრგ – საყდარი (შყალერი), ს. შყალერ-
შია, დაცული. გ. ძ. გირგვლიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

შყებლდარ – ყანა (შკედი), ს. შკედშია, რადაგის 
ერთ-ერთი მხარე, შედარებით მწირია, ქვია-
ნიცაა. შდრ. შყაბარ. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

შყელ (იხ. შყლ – მახაში) 
შყლ – ტყე-საძოვრები  (მახაში), ს. მახაშშია, 

ირგვლივ ტყეა, შიგ ვაკეცაა და ჩავარდნილი, 
ტაფობი ადგილიც, სადაც თითქმის სულ არის 
გუბეები, საერთოდ ჭანჭრობიანია. ვაკე 
ადგილს ჰქვია:  შყელი ნაკ, ტაფობს – შყელი 
ორღობ (გრძლად სინტაგმები არ ისმის! ). 
შყლ <* შყლერ <* შყალერ? რ. მ.  ჭელიძე, 1976. 

შყელი ორღობ – ტაფობი (მახაში), ს. მახაშშია, 
შყლ-ში. ორღობ < ორღობე (?). რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

შყელი ნაკ – საძოვარი (მახაში), ს. მახაშშია, შყლ-
ის ვაკე ნაწილი. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

შხარა – მწვერვალი (უშგული), მწვერვალი და 
კლდეები, ზღვ. დონიდან 5058 მ. (1 :  100 000), 
ს. უშგულის ჩრდ.-აღმ. თეთრად დათოვლილი 
და მუდმივი ყინულებით – ნივალური და 
სუბნივალური ზონა. მის სამხ. ძირში იწყება 
ენგურის სათავე. გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 
წ., მოსამსახ., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

შხარ ყინრ (ледник Шхара) – მყინვარი შხარა 
(დ. მესტია), შხარას მთაგრეხილებსშორისი 
გამყინვარება.  

შხარა (აღმ.) Шхара (вост.) – მწვერვალი (უშგული), 
სიმაღლე ზ. დ-დან 5182 მ.  

შხარა (დასავლ.) Шхара (зап.) – მწვერვალი, 
სიმღლე 5058 მ. ზ. დ.  

სამხრ. შხარა (Шхара) – მწვერვალი უშგულის 
ჩრდ., სიმაღლე – 4318 მ. ზ. დ.  

შხიბრ მურყამ – საძოვარი (ზ. მარღი) ს. ჟიბე 
მარღის დასავლ. მომაღლო ადგილია, რაღაცის 
სამჭედლო ყოფილა, ნამწვი  მაგარია (შლაკი). 
თიხის მილებიც მოიპოვება. დაზვინული 
ადგილია, გორაკი, მთელი ჭუბერის ხეობა 
მოჩანს კარგად. ზემოთ დავაკებულია. სამხ.-
დასავლ. კედელი გვიმრნალია, მრავლად 
მოიპოვება ნამწვები (შლაკი) და თიხის მილის 
ნატეხები. „წიდიანი (შლაკიანი) კოშკი“. უმარ 
მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმ., ს. ჟიბე მრღ, 

ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ.  
შხიბიშ ნშიხ – ტყე (შდიხირი) ს. შდხირის 

ჩრდ., გორას სამხ. ფერდობზე, შლაკიანი 
ადგილია, ლეგგიბ ლი. ჩე ხარ, მასარდ გგიბ 
ხარ. მარო ფულას ას. ჭკადუა, კოლმ., ლახა-
მულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

შხი – კლდე, საძოვარი (ყვედრეში), ს. ყედრეშ-
შია, ქარაფის მაგვარი. ქვემოთ საძოვარია ამავე 
სახელწოდებით. შხი (შდრ. ბზ. შხიბ  და შიბ-
ი ?). ჯ. პ. ლიპატელიანი, 24 წ., 1974. 

შხიე ღელა – ღელე (ყვედრეში) მდ. ტიბის 
მარჯვ. შენაკადი, მოედინება მთა დიდ-იდან. 
კლდეა – სახელად შხი, საიდანაც მოედინება 
ღელე. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

შხიი მოლ – საძოვარი, ტყე (წიფლაკაკია) ს. 
წიფლაკაკიაში, ჩანჩქერის თავზე. შხი 
„ჩანჩქერი“. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

შხივღლა – ღელე (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, ტოპო-
ნიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939. 

შხლიშ ნენჩა – სათიბები, ტყე (ეცერი) ს. ეცერის 
ჩრდ., მდ. დაშრის მარცხ. მხარეზე. სათიბ 
ზალგშს აკრავს აღმ. მხრიდან. ტყიანია (ნენზ, 
ჟრა...), შიგადაშიგ სათიბ-საძოვრებიც, 
მზიანი მხარეა. შხლ „შხუილი“? აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ, პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

შლ (2) – სათიბი (ფარი) მთა ცალგმილის სამხ.-
დასავლ., სათიბ ლასთას დასავლ. აკრავს. 
კარგი სათიბია, მოედინება მოზრდილი 
(წისქვილის წყლისოდენა) წყალი. მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

შლ – საძოვარი (კიჩხულდაში) მთა დეცილის 
სამხ., კბიშ ნალგენის აღმ. მოედინება წყალი 
შლშ ლიც. აღწევს ლე ნაკრამდე (?). 
თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

შლ (იხ.შლშ ლიც –კიჩხულდაში) 
შლ ბჩ – სანადირო ადგილი (მესტია –ირ. 

მელიქიშვილი). ამ ადგილას ჩანჩქერი გამა-
ყრუებელი ხმაურით ეცემა ქვებს.  

შლშ ლიც – ღელე (კიჩხულდაში), მდ. მალშის 
მარჯვ. შენაკადი, მოედინება საძოვარ 
შლიდან. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

შლდერ (2) – ღარი (ლახანი) ს. ლაანს სამხრე-
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თით, მდ. ენგურის მარცხენა ტყიანი კალთაა, 
ზნტრშ კოჯშ გაზიმქა (პირდაპირ), ადის 
ალპურ სარტყლამდე. მოედინება ჩანჩქერე-
ბიანი წყალი. წყალმარჩხია. სალამა ხერგიანის 
ას. ქობალია, 76 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

შლდერ – საძოვარი (მაცხვარიში) ლაჰლა ჭალას 
მარჯვ. მხარეზე. გურამ გ–ძე გირგვლიანი, 35 
წ., ლატალი, 1973. 

შლდერიშ ღრ – ღელე (ჭერი), მდ. ენგურის 
მარცხ. შენაკდაი, ს. ლაანისა და ს. ჭერის შუა 

ადგილის პირდაპირ. მოედინება მთა 
ლაღნრიდან. ჩანჩქერებიანი მდინარეა, 
წყალვარდნები აქვს ბლომად ტყე-კლდეებში. 
ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

შრიშ – ხევი (ბეჩო) მდ. დოლრას მარჯვ. მხარეზე, 
დასავლ. ხეობა ლათხარ სათიბის ზემოთ. 
ყრმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., ტყისმცველი, 
ს. დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. სექტემბერი. 

შრშიშ ტიბ (იხ. შრიშ – ბეჩო) 
 
 

ჩ 
 

ჩაბადნი – საძოვარი (ხოსრარი) 
ჩაბრგან – სათიბი (იენაში) 
ჩაბრგნი  ლრე – სათიბი (ლახუშდი) 
ჩაგა – სათიბი (ლეზგარა) 
ჩაგა მურყვამ – ნაკოშკარი (ლეზგარა) 
ჩაგალდ – სათიბ-საძოვარი (ქვ. ჭველიერი) 
ჩაგაშ მურყვამ – ჩაგას კოშკი 

ჩაგუვშერ ღრ – სააძოვარი (ზ. მარღი) 
ჩაგ დაბ – ყანა (ქვ. მამი) 
ჩავალშ – საძოვარი (ტვიბი) 
ჩავქა-ლაჟაჲ – ტყე (ღობი) 
ჩალ (2) – საძოვარი  მთა (კიჩბულდაში), სათიბი 

(უშხვანარი) 
ჩალამალ ბჩ – ლოდი (ლემსია) 
ჩალაყნა – ღელე (კიჩხულდაში) 
ჩამვონი – საძოვარი მთა, ტყე (ზ. ვედი) 
ჩამვონიშ ღალ – ღელე  (ზ. ვედი) 
ჩამპონიშ ტვიბ (იხ. ჩამვონიშ ღალ) 
ჩამპუნ (იხ. ჩამვონი) 
ჩამფანა – საძოვარი მთა (ხელედი) 
ჩამხარხ – გადასასვლელი (ტობარი) 
ჩამშ ნამშყედვ – კლდე (ჰებუდი) 
ჩამშ ნამშყედვიშ ზაგრ – ზეგანი  (ეც. ს.ს.) 
ჩამშ ქურა – სათიბი (უღვალი) 
ჩამრგშ (იხ. ჩამრგშ) 
ჩამრგშ – სათიბი (ბოგრეში) 
ჩამრგში სვიკვ – სათიბი (ჰადიში) 
ჩანგვა – ნიგვზნარი (ქვ. ლუჰა) 
ჩანქვარშა – უბანი (მაცხვარიში) 
ჩან ყვიმბ – მწვერვალი (ნესგუნი) 
ჩაჟრე ლბჭკვრ – საძოვარი (ეც. ს.ს.) 
ჩარაზნი – სათიბი (კიჩხულდაში) 
ჩარგასშა – უბანი (მამი) 

ჩარგაშა ბაკ (იხ. ჟიბე ბაკ) 
ჩარგაშერ მურყვამ – კოშკი (ლანტელი) 
ჩარგმშ – სათიბი (ზარდლაში) 
ჩაღრრ – სათიბი (ცალერი) 
ჩახ (2) – კლდე, ტყე, საძოვარი (ლნჯ. ს.ს., ლაღამი) 
ჩახგშ (იხ. ჩხგიშ) 
ჩახ-ზაგრ – საძოვარი (კაერი) 
ჩახმათრე დგი – საცხოვრებელი (ქვ. სგურიში, 

ფაფალ სგურიში) 
ჩახმათრ (2) (იხ. ჩახმათრე დგი – ქვ. სგურიში, 

ფაფალ სგურიში) 
ჩახრეშ (იხ. ჩახ) 
ჩახრკი ნაკრ – საძოვარი (მურყმელი) 
ჩახ ლრა – საძოვარი (კაერი) 
ჩახ მჰ – ტბა (მსტ.) 
ჩახნი (2) – საძოვარი (ლელბაგი), ყანა 

(სიდიანარი) 
ჩაჴვ დაბ (2) – ყანა (მამი, ტვიბი) 
ჩაჴვ ლრა – სათიბი (საყდარი) 
ჩაჴვარ (2) – ყანა (მებეცი, ლეკოსანდი) 
ჩაჴვრ (8) – საძოვარი (ლელბაგი, იფრარი, 

მაგარდელი), ყანა (გულიდა, კახურა), სათიბი 
(ჟაბეში), ტყე (ჟაბეში, ქვ. ლუჰა) 

ჩეგმშა – უბანი (სგობულდი) 
ჩეკლდე (იხ. თეთნე კოჯრ) 
ჩელ – მთა (მაცხვარიში) 
ჩელდაშრ – სათიბი (ზ. კალაში) 
ჩელდრილ – სახნავი (იენაში) 
ჩელდშ – სათბი (ნაკ. ს.ს.) 
ჩელუნჴ – ტყე (ფარ. ს.ს.) 
ჩელრიშ ჴომ – საძოვარი (ზაგარი) 
ჩემა – საძოვარი (იენაში) 
ჩემ დაბრ – საძოვარი (იენაში) 
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ჩენკშ ნაკრავ – ტყე (ხევრა) 
ჩერგინ – სათიბი (მელე, შკედი) 
ჩერეხშ – ყანა (ზ. ბაბილი) 
ჩერო (3) – სათიბ-სახნავი, ტყე (გვიმბრალა) 
ჩერხაშ – კლდე (დურაში) 
ჩერხ ტვიბ – ხევი (მურყმელი) 
ჩერხრ – ყანა (ნოდაში) 
ჩერხშ – ტყე, სათიბი (უშგ.) 
ჩერხ ჴარჴ – გადასასვლელი (ჩაჟაში) 
ჩერხშ – სათიბი, ტყე (დავბერი)ც 

ჩერხლრ – სათიბი(იფრარი) 
ჩეყნარ – ბეჩის სამი სოფლის (ქართნი, დოლი, 

ჭკადანრ) 
ჩეყნრ ხაშხა (უნდა მოდიოდეს გვარიდან ჩეყან). 
ჩეყრან – ტყე, სათიბ-საძოვარი (ნაკ. ს.ს.) 
ჩეყრანსგიმ – მჟავე წყალი (ნაკ. ს.ს.) 
ჩეშრ – სათიბი (დოლასვიფი) 
ჩეჩენრე ლასდგომ – საძოვარი (ლამხერი) 
ჩეხლდრ – სათიბი (ვიჩნაში) 
ჩვაბე გვალდერ – სახნავ-სათეს–საძოვარი 

(გვალდერი) 
ჩვაბე დაბრ – ყანა (დოლი) 
ჩვაბე ზენრ – სათიბი (უბ. ქედანი) 
ჩვაბე კალშიშ ტვიბრა – ღელე (კალაში) 
ჩვაბე ლაკლიშ ჴარჴ – გზა (ეც. ს.ს.) 
ჩვაბე ლაკშ – საძოვარი (ეც. ს.ს.) 
ჩვაბე ლეჩყან  (ბეჩო) 
ჩვაბე ლსქრ – საძოვარი (ლანხვრი) 
ჩვაბე ლშიალ – საძოვარი (უსგვირი) 
ჩვაბე ლცხნირ – ქედი (უსგვირი) 
ჩვაბე ლხვტა – ყანა (ლაკულმახი) 
ჩვაბე ლჰა – ფარის საბჭოში შემავალი სოფელი 

ჩვაბე ლჰშ ტვიბ – ხევი (ლუჰა) 
ჩვაბე მექვცა – სახნავ-სათიბი  (ჭკიდანარი) 
ჩვაბე ნაკ – ჩვიბეხევის ერთ-ერთი სოფელი 

ჩვაბე რობლდ – სათიბი (ზ. ლუჰა) 
ჩვაბე ტვიბ – უბანი (ლახამი) 
ჩვაბე ტვიბრა – ღელე (ქართვანი) 
ჩვაბე ღენი – ტყე, საძოვარი (უღვალი) 
ჩვაბე წიფრ – საძოვარი, ტყე (სვიფი – ეც. ს.ს.) 
ჩვაბიშ ჭალოდ – ყანა (ლესემა) 
ჩვაბშხენჩვიშ ღარრ – საძოვარი (ზ. ვედი) 
ჩვეჲრ – საძოვარი (მაგარდელი) 
ჩვეჲრიშ ბოგ – ხიდი (მაგარდელი) 
ჩვიბ ტაკ (იხ. ჟიბე ხოსრრ) 
ჩვიბე დაბ – ყანა (ციცხვარი) 
ჩვიბე ზენ (4) – სათესი (ლეწფერი), საძოვარი 

(ლარილარი), უბანი (დიზი), სახნავ-სათესი 

(ციცხვარი) 
ჩვიბე მარღ  (ჭუბერი) 
ჩვიბე მლ – სახნავი (რცხმელური – მ. ჩიქოვანი) 
ჩვიბე რობრ – საძოვარი (ცალერი) 
ჩვიბე ტვიბრა – ღელე  (ხევრა) 
ჩვიბე ყრ – ჭუბერის ერთ-ერთი სოფელი 

ჩვიბე შუკვრ – გზა, საძოვარი (ხევრა) 
ჩვიბე ცალერ – ჩვიბეხევში თავრარის მხარეს 

მდებარე სოფელი 

ჩვიბე ჴჩეშ – უბანი (ხაჩეში) 
ჩვიბიშხენ – ყანა (ჩვაბიანი) 
ჩვიბიშხნ – სათიბი (ჭოლაში) 
ჩვიბიშხნირ – ყანა (ჟამუში) 
ჩვიბინი (იხ. ჩუბინი) 
ჩვიბინი ბოგმყ – ხიდის მიდამო (ჩვიბიანი, უშგ. 

ს.ს.) 
ჩვიბღალი – ყანა (ლაყვრი) 
ჩვიბღალრ – ყანა (ზმ. ლუჰა) 
ჩვიბღლი (3) – ყანა (კაცხი), საძოვარი (ზაგარი), 

სათიბ-საძოვარი (ლაშხერი) 
ჩვიბშხნ (4) – ყანა (ზარდლაში, ჰადიში, ჩვაბიანი), 

უბანი (მსტ.) 
ჩვიბშხნირ (იხ. ჩვიბშხნ – მსტ.) 
ჩვიბშხშ (2) – ყანა (ცალდაში), საცხოვრისი 

(ჩაჟაში) 
ჩვიბშრ – უბანი (დიზი) 
ჩვიბჩხში მუყვამ – კოშკი (ჩაჟაში) 
ჩვიბრ – უბანი (ლნტხ.) 
ჩვიდებულე (2) –  სახნავი, ტყე (რცხმელური – მ. 

ჩიქოვანი) 
ჩვინდი ჩვიბ – საძოვარი (ლანჩვალი) 
ჩვბეშ – სათიბი (იელი) 
ჩვნე შუკვ – გზა (შკედი) 
ჩვნეშ – ყანა, საძოვარი (სოლი) 
ჩვბე ბავრ – უბანი (ბავარი) 
ჩვბე ბავრი ბოგ – ხიდი (ბავარი) 
ჩვბე ბაკ – საძოვარი მთა (ლახამულა) 
ჩვბე ბაქან – ბაქანი და მისი მიდამოები (ყარი) 
ჩვბე ბოგ (იხ. ჩვბე ლახმლშ ბოგ) 
ჩვბე გვალლდ – სათიბი (ლახამულა) 
ჩვბე გორგ – სერი (ქვ. ვედი) 
ჩვბე დაბრ (4) – ყანა (ღვებალდი, ჯორკვარი), 

სათიბ-სახნავი (ქვ. ვედი) 
ჩვბე ვედ – სოფელი (ხშ. ს.ს.) 
ჩვბე ზაგრ  – ზეგანი (ნაკ. ს.ს.) 
ჩვბე ზენ (7) – სათიბი (ზ. ვედი), უბანი 

(ჯორკვარი, ქვ. ვედი), ყანა, საძოვარი (ქვ. 
ვედი, ქვ. ბარჯაში), საძოვარი (ქვ. ლახამი, 
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ლალხორალი) 
ჩვბე ზენიშ ფაფალ – გორაკი (ზ. ვედი) 
ჩვბე თეხვშ ლაგარდვიშ – სახნავი (ზ. ვედი) 
ჩვბე თეხვშ ლეგვმერა (იხ. ლეგვმერა – ზ. ვედი) 
ჩვბე თეხუ – სათიბი (ზ. ვედი) 
ჩვბე თხეროლშ – საძოვარი (კიჩხულდაში) 
ჩვბე კალშ – უბანი (კალაში) 
ჩვბე კარვრ – საძოვარი მთა (ხშ. ს.ს.) 
ჩვბე კვრმშ – კლდე (ნაკ. ს.ს.) 
ჩვბე ლადვბში – საკულტო (ხევრა) 
ჩვბე ლაკლმხი – ღელე (ლალხორალი) 
ჩვბე ლარილრ – უბანი (ლარილარი) 
ჩვბე ლატულალ ფაფლდ – გორაკი (ზ. ვედი) 
ჩვბე ლაღეჰრი (იხ. კარიერ) 
ჩვბე ლახმლ – უბანი (ლხმ. ს.ს.) 
ჩვბე ლახმლშ ბოგ – ხიდი (ლხმ.) 
ჩვბე ლეწფერ – ტყე (ზმ. ვედი) 
ჩვბე მაშრი – საძოვარი (ხევრა) 
ჩვბე ნაკ – ყანა, სათიბი (დაკარი) 
ჩვბე ნაკ (2) – საძოვარი (ქედანი, ხშ. ს.ს.), უბანი 

(ნაკ. ს.ს.) 
ჩვბე ნალზიგვრ – საძოვარი (ჯუდარი) 
ჩვბე ნენჴერა – ყვჰის ქვემოთ (ლახამულა ჟაბე და 

ჩვაბე) 
ჩვბე ნეშკა – კლდე (ქვ. ვედი) 
ჩვბე ნშიხუ (3) – საძოვარი (ქედანი – ხშ. ს.ს., 

ხევრა), ტყე (ტობარი) 
ჩვბე ნშხვიშ თხვიმ – კლდე (სკორმეთი) 
ჩვბე სბენდიკ – საძოვარი  (ხევრა) 
ჩვბე სგიმ – მჟავე წყალი (ყარი) 
ჩვბე სგურიშ – უბანი (სგურიში) 
ჩვბე სგერგილ – საძოვარი (ხშ. ს.ს.) 
ჩვბე ტვიბ (იხ. ჩვაბე ტვიბ) 
ჩვბე ტვიბრა (2) – ღელე (ლალხორალი, 

ღვებალდი) 
ჩვბე ტვიბროლ – წყარო (ზ. ვედი) 
ჩვბე ტიტა – საძოვარი (ტიტა) 
ჩვბე ტიტშ სგიმ – მჟავე წყალი (ტიტა) 
ჩვბე ტობ – სათიბი, ბაღი (ტობარი) 
ჩვბე ტტრ – კლდე (ქვ. ვედი) 
ჩვბე ფოშდელ – საძოვარი (ცალერი) 
ჩვბე ქედან – უბანი (ქედანი – ხშ. ს.ს.) 
ჩვბე ქედნლ – საძოვარი (ქედანი – ხშ. ს.ს.) 
ჩვბე ღრ – სათიბი (სგურიში) 
ჩვბე შგედ (2) – უბანი (შგედი – ხშ. ს.ს.), ტყე (ლხმ. 

ს.ს.) 
ჩვბე წირმინდ (ჟაბე წირმინდ) – ლახამულა 

ჩვბე ჴარჴლდ – გზა (ტობარი) 

ჩვბინი – სოფელი (მლხ. ს.ს.) 
ჩვბინი ბოგ – ხიდი (ჩვაბიანი) 
ჩვბინი ტვიბრა (იხ. ტვიბრა – მლხ. ს.ს.) 
ჩვბშრ (3) – საცხოვრისი (ზ. ვედი, ზმ. ვედი, 

ხევრა) 
ჩვბშრე დაბ – ყანა (ზ. ვედი) 
ჩვბშრე დაბრ (იხ.ჩვბშრე დაბ) 
ჩვბშრე კარვ – საძოვარი (ზ. ვედი) 
ჩვბშრე ლაროლ – სათიბ-სახნავი (ზმ. ვედი) 
ჩვბშრე ლაქან – სახნავი (ზ. ვედი) 
ჩვბშრე ლაქრთი – მტილი (ზ. ვედი) 
ჩვბშრე ლჭმოლ – სათიბი (ზ. ვედი) 
ჩვბშრე ნაკრავ – ნაკარვები (ზ. ვედი) 
ჩვბრი – უბანი (ჟამუში) 
ჩვნშრ – ყანა (სოლი) 
ჩვბრი – უბანი (ჩაჟაში) 
ჩიბშხანრ – ყანა (იფხი) 
ჩიბშხნ – ყანა (კვანჭიანარი) 
ჩილრ (2) – ტყე (ნაკ. ს.ს.), მჟავე წყალი (ლეზგარა – 

ტვიბერი) 
ჩილლდრ (იხ. ჩილრ = ლეზგარა) 
ჩინტაფნი – ყანა (ჩვიბიანი) 
ჩირთ დაბრ (იხ. ჩირთ დაბრ) 
ჩირთ დაბრ – ყანა (ცალდაში) 
ჩირთ დბ (3) – ყანა (ჟამუში, მაჯვდიერი, 

ცალდაში) 
ჩირთრ (7) – ყანა (სიდიანარი, ქაშვეთი, იენაში, 

ლახამულა), ტყე, საძოვარი (სოლი, დაკარი), 
ბორცვი (ლემსია) 

ჩირთშ (2) – ყანა (ღვებალდი, სვიფი – ეც. ს.ს.) 
ჩირთლ – სათიბ-საძოვარი (ჟაბეში) 
ჩირხა ღოშგინ – სათიბი (მახაში) 
ჩირხ დაბ – ყანა (მელე) 
ჩირხ ნაკ – საძოვარი (ლამფალაში) 
ჩირხლ – საძოვარი (ჩიხ. ს.ს.) 
ჩირხლდაშ – ღელე (ჩოლ. ს.ს.) 
ჩიტან – სათიბი (ნაკ. ს.ს.) 
ჩიტიაჲშა – უბანი (მამი) 
ჩიტიჲშა ლადსვრლ (იხ. ლადსვრლ) 
ჩიტიჲშა ლრა – სათიბი (თეკალი) 
ჩიტოლ ნყდულ – ყანა (ბაბილი) 
ჩიქილელ – ლემზაგრ ლეჟნ  
ჩიქლჲ – ყანა (დურაში) 
ჩიქონი (2) – საძოვარი მთა, საძოვარი (ზ. ვედი) 
ჩიშდი – გზა (ლეზგარა–ტვიბერი) 
ჩიშდი/ / ჩიშდიშ ჴარჴ – გადასასვლელი ლეზ-

გარასთან 

ჩიშტი (იხ. ჩიშდი) 
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ჩიჩვლშ – ტყე, საბალახო (ბაგვდანარი) 
ჩიჩხვშ – საძოვარი (ჩაჟაში) 
ჩიჩლდერ – ყანა (ქურაში) 
ჩიჭოლლ – სათიბი (კახურა) 
ჩიჭნდარში ნაკ – საძოვარი (ჩაჟაში) 
ჩიხრეშ – სოფელი (ლნტ. რ.) 
ჩიხშ – საძოვარი (მელე) 
ჩოგოშერ (2) – ყანა (მელურა, გულიდა) 
ჩოგუნი – ყანა (არცხელი) 
ჩოგ ნაკ – საძოვარი (არცხელი) 
ჩოგნი – სათიბი (ჩვაბიანი) 
ჩოლლალე ლჭემა – სათიბი (ბაბილი) 
ჩოლლარე ნამჴაცვ – საძოვარი (ხელედი) 
ჩოლლრა – მდინარე (მაცხვარიში) 
ჩოლურ – ერთ-ერთი საზოგადოება სვანეთში, 

ქვემო სვანეთის ერთ-ერთი კუთხე 

ჩოლშურა (3) – მდინარე (ლნტხ. ჩოლ. ს.ს. –2) 
ჩოლშურ ბოგ – ხიდი (ლნტხ.) 
ჩორალ (2) – ყანა (ლანხვრი), სახნავი (ქართვანი) 
ჩორლიერ (იხ. ჩორალ – ქართვანი) 
ჩოროლშ – ყანა (ფაყი) 
ჩორრ (3) – სათიბი (ლანტელი, ლუჰა, მაზერი) 
ჩოფეშ ზენ – სათიბი (ყარი) 
ჩოფლინშა დაბრ – ყანა (ჭველფი) 
ჩოჴრ – სათიბი (ლანტელი) 
ჩუბალ – ყანა (ჭველიერი) 
ჩუბარლ – უბანი (ნანარი) 
ჩუბე  ჲებრალ – სათიბი (ლნტხ.) 
ჩუბე აგრჲ – ყანა (მაცხვარიში) 
ჩუბე აკავანრ – ყანა (კახურა) 
ჩუბე ბაბილ – უბანი (ბაბილი) 
ჩუბე ბარჯშ – საცხოვრისი (ბარჯაში) 
ჩუბე ბაჴ – სათიბი (მამი) 
ჩუბე ბეყენდშ – საძოვარი (კახურა) 
ჩუბე ბეჩლი – საძოვარი (სვიფი) 
ჩუბე ბულონ (იხ. თუდონ ბულონი) 
ჩუბე ბურღვდერ – საძოვარი (ქვ. ვედი) 
ჩუბე ბუსი დაბ – სათიბი (ლუჯი) 
ჩუბე ბბშ – საძოვარი (სიდიანარი) 
ჩუბე ბდრილ – ყანა (ჟამუში) 
ჩუბე გაყულდაშ – საძოვარი (მელე) 
ჩუბე გვალდერ – სათიბ-სახნავი (გვალდერი) 
ჩუბე გვალლ – სათიბი (ლასკადარი) 
ჩუბე გვანდრა (იხ. თუდონი გვანდრა) 
ჩუბე გვრიშ – საძოვარი (ჟაბეში) 
ჩუბე გოლბნი – საძოვარი (დოლასვიფი) 
ჩუბე გულ – ნასოფლარი (ბჩ. ს.ს.) 
ჩუბე გულიდ – უბანი (გულიდა) 

ჩუბე გუნ ნაკრ – საძოვარი (სპარდიში) 
ჩუბე გუჯრ – საძოვარი (ლახამულა) 
ჩუბე დაბ (3) – ყანა (ხაიში, ქვ. მარღი), საძოვარი 

(ქვ. ვედი) 
ჩუბე დაბარ – ყანა (ლეკოსანდი, მებეცი) 
ჩუბე დაბრ (5) – ყანა (ლაბსყალდი, ჟაბეში, ქვ. 

ვედი, ღვებალდი, ლაშხრერი) 
ჩუბე დამბალ ბაჴ – საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე დეცილ – საძოვარი (ჰადიში) 
ჩუბე დიდ – მთა (რცხმელური) 
ჩუბე დრჩვ – საძოვარი მთა (ხაიში) 
ჩუბე დშდვრშ – საძოვარი, ტყე (ლახუშდი) 
ჩუბე დშ – საძოვარი (უშგული) 
ჩუბე ვერილ – ყანა (ჰადიში) 
ჩუბე ზენ (8) – უბანი  (ხაიში), ყანა (ზ. ვედი, ჭერი, 

დევრა), საძოვარი (იფარი, დევრა), სათიბი 
(ხევრა), ყანა (იხ. ლაქართობილ) 

ჩუბე ზენილდრ – ანწლნარი, სახნავი (ქვ. ვედი) 
ჩუბე ზენრ (4) – საძოვარი (სგურიში, ლახამი, 

ჭუბერი, წირმინდი) 
ჩუბე ზიად – სათიბ-საძოვარი (შკედი) 
ჩუბე ზუგვ – ბორცვი (ხერხვაში) 
ჩუბე თაფშირ (იხ. ჩუბე თაფშ) 
ჩუბე თაფშ – საძოვარი (მაჯვდიერი, ჩვაბიანი) 
ჩუბე თეკრშ – საძოვარი მთა (ხევრა) 
ჩუბე თეკრ – სათიბი (ჟაბეში) 
ჩუბე თერგნშ – საძოვარი (ჰებუდი) 
ჩუბე თვეთნშ – სათიბი (სპარდიში) 
ჩუბე თოდნი – ყანა (ხოსრარი) 
ჩუბე იზრმშ – საძოვარი (ლახუშდი) 
ჩუბე იმინდრ – სათიბი (ქვ. ჭველიერი) 
ჩუბე იფხ – უბნი (იფხი) 
ჩუბე იფხლშ – სათიბი (ხერხვაში) 
ჩუბე იფრ – სოფელი (ლახ. ს.ს.) 
ჩუბე იღი – საძოვარი (ლეზგარა) 
ჩუბე იცხნდერ – სათიბი (კაერი) 
ჩუბე იწ – სათიბ-საძოვარი  (     ) 
ჩუბე კალდრ – საძოვარი (ლეხთაგი) 
ჩუბე კარვრ – საზაფხულო კარვები (ყარი) 
ჩუბე კახრ – უბანპი (კახურა) 
ჩუბე კვამბშინი – საძოვარი (მსტ.) 
ჩუბე კვთხ – კლდე (ლეხთაგი) 
ჩუბე კილოთ – საძოვარი, ტყე (ჰებუდი) 
ჩუბე კოჩუბ – სათიბი (     ) 
ჩუბე კუცრი – საძოვარი (ბოგრეში) 
ჩუბე კშ – სათიბი (ბოგრეში) 
ჩუბე კშილდ (იხ. ჩუბე კშ) 
ჩუბე ლაბასყლდაშ = ყანა (ბულეში) 
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ჩუბე ლაბკ – საძოვარი (ბაგვდანარი) 
ჩუბე ლაბრკშ – ტყე (ლახუშდი) 
ჩუბე ლაგნა – საძოვარი (მახაში) 
ჩუბე ლადსვრლ – საძოვრის სახელწოდება 

(წვირმი) 
ჩუბე ლავარხვ – საძოვარი (კახურა) 
ჩუბე ლაზგა – უბანი (ჩუკული) 
ჩუბე ლათხვიარ – სათიბი (      ) 
ჩუბე ლაკა – სათიბი (ლახუშდი) 
ჩუბე ლალქანი – ტყე (გულიდა) 
ჩუბე ლალბ – საძოვარი (საყდარი) 
ჩუბე ლამანაშურ – საძოვარი (ყარიში) 
ჩუბე ლამარიშ – ნაეკლესიაში (სვიფი – ცხუმ. ს.ს.) 
ჩუბე ლარე – საძოვარი (ხაჩეში) 
ჩუბე ლაროლ (2) – სათიბი (ლაბსყალდი, ლაკულ-

მახი) 
ჩუბე ლარლ – სათიბი (ჩუკული) 
ჩუბე ლასგვრლიდ – სათიბი (იფხი) 
ჩუბე ლასტოლშ – სათიბი (კიჩხულდაში) 
ჩუბე ლატაფლ – ყანა (მახაში) 
ჩუბე ლატფრ – საძოვარი (კაერი, ლემსია) 
ჩუბე ლაურჯულ – საძოვარი (ლაღამი) 
ჩუბე ლაფავ – სათიბ–საძოვარი (მელე) 
ჩუბე ლაფურ – სათიბ-საძოვარი (მსტ.) 
ჩუბე ლაქართ – სათიბი (ხევრა) 
ჩუბე ლაღარულ – სათიბი (ახალშენი) 
ჩუბე ლაღარლ – სათიბი (ახალშენი) 
ჩუბე ლაღვბ კვბ – საძოვარი (ლაღამი) 
ჩუბე ლაღირ – სათიბი (ჭველიერი) 
ჩუბე ლაღმ – უბანი (ლაღამი) 
ჩუბე ლაყლშ ფაფლდ = სერი (ხევრა) 
ჩუბე ლაშლდნ – გზა (ლახუშდი) 
ჩუბე ლაშლდნირ – გზა, საძოვარი (შყალერი) 
ჩუბე ლაჩჟრი – საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე ლაცერ – სახნავ-სათიბი (ლაბსყალდი) 
ჩუბე ლაცხტი – გზა (ღვებალდი) 
ჩუბე ლახამ – დასახლ. უბანი (ლახამი) 
ჩუბე ლახვ – საძოვარი (შკედი) 
ჩუბე ლაჴნრ – ღელე (კაერი) 
ჩუბე ლაჴლ დაბ – ბაღი (საყდარი) 
ჩუბე ლებგერა – ტყე (ლახამულა) 
ჩუბე ლეგნებლ – ტყე, საძოვარი (ბოგრეში) 
ჩუბე ლედეშდვ – საძოვარი (ლახამულა) 
ჩუბე ლეთეკარ – სახნავ-საბალახო (ყვედრეში) 
ჩუბე ლემვირიშ – ტყე (ცალდაში) 
ჩუბე ლენზილ ლრა – საძოარი, გზა (შყალერი) 
ჩუბე ლენკშ – საძოვარი (ლაღამი) 
ჩუბე ლენჩხარ – სათიბი (ახალშენი) 

ჩუბე ლესყავ – საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე ლექვსირ – უბანი (ლექვსირი) 
ჩუბე ლეცაგ – საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე ლეცაგა – ყანა (ახალშენი) 
ჩუბე ლეწფერ – ტყ (მახაში) 
ჩუბე ლეჭმლი – საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე ლეჴზრ – საძოვარი (ლანჩვალი) 
ჩუბე ლირ – ყანა (მახაში) 
ჩუბე ლუგურყვა – საძოვარი (ხაჩეში) 
ჩუბე ლუორ – საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე ლუხვ – საცხოვრისი (ტობარი) 
ჩუბე ლნშაშ – სათიბ-საოძვარი (ჩუკული) 
ჩუბე ლრა – სათიბი (ზარდლაში) 
ჩუბე ლრე – სათიბი (შკედი) 
ჩუბე ლრელ (იხ. ქვაბ-სგობინ) 
ჩუბე ლრლ – სათიბი (ჟაბეში) 
ჩუბე ლთქველი – ყანა, საძოვარი (ლნტხ.) 
ჩუბე ლლგენ – სათიბი (სპარდიში) 
ჩუბე ლლვერ – სათბი (იფხი) 
ჩუბე ლმ – საძოვარი მთა (მურშკელი) 
ჩუბე ლმზრლ – საძოვარი (ბეჩო) 
ჩუბე ლშდრ – ღელე (ბეჩო) 
ჩუბე ლშვმინრ  – დასასვენებლი (ტვიბერი) 
ჩუბე ლჭმოლ (2) – საძოვარი მთა (ლახამულა, 

ხევრა) 
ჩუბე ლხხი – საძოვარი (ხევრა) 
ჩუბე ლჰრკა – სათიბი, ტყე (ჩვაბიანი) 
ჩუბე ლდდალდ – ტყე (უღვალი) 
ჩუბე ლქრთა – სახნავი (ხოსრარი) 
ჩუბე ლჰა – სოფელი (ფარ. ს.ს.) 
ჩუბე მადურ – საძოვარი (     ) 
ჩუბე მაწქუნრ – სათიბი (ჰებუდი) 
ჩუბე მელშრა – სათიბ-საძოვარი (ბოგრეში) 
ჩუბე მემულ – საძოვარი მთა (ჭუბერი) 
ჩუბე მერენალ – საძოვარი მთა (ნანარი) 
ჩუბე მეჴრრ – სახნავი (ხოსრარი) 
ჩუბე მითვლა – საძოვარი (ჩვაბიანი)ც 

ჩუბე მოდგიმ – სათიბ-საძოვარი (ჩუკული) 
ჩუბე მოლ (2) – სახნავი (ზ. ბავარი), ყანა (ხარაში) 
ჩუბე მოლულდ – საბალახო (მსტ.) 
ჩუბე მოლ მორელ – მჟავე წყალი (ზ. ბავარი) 
ჩუბე მოლრ – სათიბი (სპარდიში) 
ჩუბე მოლრ – სათიბი (მსტ.) 
ჩუბე მორელ – სათიბ-საძოვარი (      ) 
ჩუბე მოროლ – ყანა, საძოვარი (ლევშერი) 
ჩუბე მლდუცხვ – საბალახო (ფაყი) 
ჩუბე მრგინშა მურყვამ – კოშკი (ლახირი) 
ჩუბე მრღ – უბანი (მარღი) 
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ჩუბე მრღიშ მანჩხაფ (იხ. მანჩხაფ) 
ჩუბე მბშხნ – საძოვარი (სიდიანარი) 
ჩუბე მჟრ – საძოვარი (სიდიანარი, იფხი) 
ჩუბე მრშკელ – უბანი (მურშკელი) 
ჩუბე მჰ – ტბა (მლხ. ს.ს.) 
ჩუბე მჰლდ – ყანა (ნესგუნი) 
ჩუბე მჰრ – საძოვარი (იფხი) 
ჩუბე მჰრ – გზა, საძოვარი (ლეშუკვი) 
ჩუბე მჰლ – საძოვარი მთა (ლახამულა) 
ჩუბე ნაკ (6) – საძოვარი (ლახირი, ნანყბული), 

უბანი (ქვ. ვედი), სათიბი (დაკარი), ყანა (ქვ. 
ლუჰა, ჭველიერი) 

ჩუბე ნაკ-ლრე – სათიბი (ჩიხარეში) 
ჩუბე ნაკჲრ – სათიბი (ლეხთაგი) 
ჩუბე ნაკრავ – ყანა (ხაიში) 
ჩუბე ნაკრავრ (2) – ნაკარვები (შგედი, ზ. ვედი) 
ჩუბე ნაკრ (6) – ყანა (შ. ბავარი, კვანჭიანარი), 

საძოვარი (კახურა, ხაჩეში, უღვალი), ტყე, 
საძოვარი (კაერი) 

ჩუბე ნაკლდ – სათიბი (ზ. ვედი) 
ჩუბე ნაკლრ – საძვოარი (წირმინდი) 
ჩუბე ნანრ – უბანი (ნანარი) 
ჩუბე ნაჟრ – სათიბი (შყალერი) 
ჩუბე ნაქარბაკუალ – საძოვარი (საყდარი და დურა-

ში) 
ჩუბე ნაქურთულ – საძოვარი (იფხი) 
ჩუბე ნაშამ (2) – საძოვარი (წიფლაკაკია, ჭველიერი) 
ჩუბე ნაშკდლ – ბაღნარი, სათიბი (დურაში) 
ჩუბე ნენწელ – გზა (ფალედი) 
ჩუბე ნენწლიშ ჴარჴჰლდ – გადასასვლელი, გზა 

(კიჩხულდაში) 
ჩუბე ნეჲშვ – ყანა (ბულეში) 
ჩუბე ნესკჲ შუკვრ – ბილიკები (ხელედი) 
ჩუბე ნეშკა – კლდე (ქვ. ვედი) 
ჩუბე ნეჯდრ – ტყე (ტვიბერი) 
ჩუბე ნოლთ – ყანა (საყდარი) 
ჩუბე ნშიხვ – საძოვარი (ხაიში) 
ჩუბე ჲერხვშ (იხ. ვოკრია ჲერხვშ) 
ჩუბე ობორიშ კარვრ (იხ. თუდონი ობორიე) 
ჩუბე პილ ლამჯა – საძოვარი (მსტ.) 
ჩუბე რიყ – სათიბი (ლახამულა) 
ჩუბე როკლ – საძოვარი (მურშკელი) 
ჩუბე საზან – საცხოვრისი (ქვ. ვედი) 
ჩუბე სამრეკ – ყანა (რცხმელური) 
ჩუბე სარაგ – სათიბი (ლაჰილი) 
ჩუბე სგობნარ – ყანა (მახაში) 
ჩუბე სვიკ – გორაკი (რცხმელური) 

ჩუბე სვიფ (2) – საძოვარი (მურყმელი), გორაკი 
(კაერი) 

ჩუბე სრიელ – ფერდობი (ხაიში) 
ჩუბე ტაბაგჲ – საძოვარი (ჩვაბიანი) 
ჩუბე ტვიბირ – ყანა (ჟამუში) 
ჩუბე ტვიბლედ – უბანი (ტვიბლედი) 
ჩუბე ტვიბრალ – სათიბი (ბაგვდანარი) 
ჩუბე ტვიბროლ – სახნავ-სათესი (ტვიბერი) 
ჩუბე ტვიბნი – სათიბი (გული) 
ჩუბე ტობულდრ – საძოვარი მთა (ჭუბერი) 
ჩუბე ტუბაჲ – საბალახო (მახაში) 
ჩუბე ტუბჲლ – საძოვარი (კახურა) 
ჩუბე უფგვლდ – საძოვარი, ტყე (მურშკელი) 
ჩუბე უშხვანრ – სოფელი (უშხვანარი) 
ჩუბე ფანაგა – საკარმიდამო (ზ. ფანაგა) 
ჩუბე ფარლ – სათიბი (ცანა) 
ჩუბე ფოშდელ – საძოვარი (წვირმი) 
ჩუბე ფყ – სოფელი ლენტეხის რ-ნში 

ჩუბე ფყ – უბანი (ფაყი) 
ჩუბე ფჩირლეშ – კოშკი (იენაში) 
ჩუბე ქარბაქ – საძოვარი (ჩუკული) 
ჩუბე ქაშნ – სათიბი (ლემსია) 
ჩუბე ქვნ – საძოვარი (ჩვაბიანი) 
ჩუბე ქორ – ყანა (ნაკ. ს.ს.) 
ჩუბე ქორლდარ – ყანა (ლახამი) 
ჩუბე ქორლდშ – სათიბი (ჩვაბიანი) 
ჩუბე ქურშ – სათიბი (ბარში) 
ჩუბე ქლდ – საძოვარი (წვირმი) 
ჩუბე ღვებილდშ – სათიბი (კახურა) 
ჩუბე ღოშგერ – ყანა (ხოსრარი) 
ჩუბე ყვედრეშ – უბანი (ყვედრეში, ცხუმ. ს.ს.) 
ჩუბე ყვბა – საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე ყრ – უბანი (ყარი) 
ჩუბე შარრ – საძოვარი (ლახვმიაშ-ჭალა) 
ჩუბე შგედი თხუმ – საძოვარი (ფანაგა) 
ჩუბე შგედრ – სათიბი (ლეხთაგი) 
ჩუბე შოგჲ – გზა საძოვარი (მურშკელი) 
ჩუბე ჩე – საძოვარი (ლახამულა) 
ჩუბე ჩირთლ – სათიბი (ჟამუში) 
ჩუბე ჩუკლ – უბანი (ჩუკული) 
ჩუბე ჩრლ – ყანა (მურყმელი) 
ჩუბე ჩბნ (იხ. ჩბნ) 
ჩუბე ცალერ – უბანი (ცალერი) 
ჩუბე ცხეკ – ტყე (ზარდლაში) 
ჩუბე ცხეკი ზაგრ – ქედი (სოლი) 
ჩუბე ცხეკრ – ტყე (სოლი) 
ჩუბე ცხუმლილ – 

ჩუბე წანშ – უბანი (წანაში) 
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ჩუბე წირმინდ – საძოვარი (ზმ. წირმინდი) 
ჩუბე წყურგინ – საცხოვრისი (ქვ. ვედი) 
ჩუბე წყურგინ – ტყე, საძოვარი (ქვ. ვედი) 
ჩუბე წყურგინიშ ჟბე ღრ – ღელე (ქვ. ვედი) 
ჩუბე წყურგინიშ ჩვბე ღრ – ღელე (ქვ. ვედი) 
ჩუბე ჭალ (2) – უბანი (ლექვსირი), ყანა (ბავარი) 
ჩუბე ჭალჲ (იხ. ჩუბე უშხვანრ – უშხვანარი) 
ჩუბე ჭალშ – საძოვარი (ლეზგარა) 
ჩუბე ჭვლფ – უბანი (ჭველფი) 
ჩუბე ჭუბრ – საძოვარი (ლელბაგი) 
ჩუბე ჭლი – სათიბ-საძოვარი (დურაში) 
ჩუბე ხარმ – საძოვარი მთა (სგურიში) 
ჩუბე ხელედ (იხ. ჩუბე ჴელედ) 
ჩუბე ხოსრრ – უბანი (ფარ. ს.ს.) 
ჩუბე ხუბერ – უბანი (ხუბერი) 
ჩუბე ხრმიშ ბავრ – სათიბ-საძოვარი (სგურიში) 
ჩუბე ჴამეტრ – სახნავ-სათესი (ქვ. ჭველიერი) 
ჩუბე ჴევ – ჩვიბე ჴევ 

ჩუბე ჴელედ – უბანი (ხელედი) 
ჩუბე ჴვიდშ – სათიბი (კვანჭიანარი) 
ჩუბე ჴურ – საძოვარი მთა (თავრარ-ხერხვაში) 
ჩუბე ჴლ – სათიბი (სვიფი – ცხ. ს.ს.) 
ჩუბე ჯაბრინი – უბანი (დურაში) 
ჩუბე ჯაღა (იხ. ჩუბე ჯაღოლ) 
ჩუბე ჯაღოლ – საძოვარი ლახამი) 
ჩუბე ჯგრგი ნაკრ – სახნავი (ზ. ბავარი) 
ჩუბე ჯვედიშ – ყანა (მურყმელი) 
ჩუბე ჰადშ ნაკლდ – საძოვარი (ლაყვრი) 
ჩუბე ჰდიშალ – სათიბი (ჟაბეში) 
ჩუბე ზი – საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.) 
ჩუბენში ნაკ – საძოვარი (ღვებრა) 
ჩუბეშხენ – უბანი (სასაში) 
ჩუბეშხენ (2) – ყანა (ტვიბი, ჭველიერი – იხ. 

ჩუბღალ) 
ჩუბინი – სოფელი (უშგ. ს.ს.) 
ჩუბღალრ – სახნავ-სათესი (ბარში) 
ჩუბღლი (7) – ყანა (კიჩხულდაში, ლანტელი, 

ცალერი, ტვიბერი, მაგარდელი, ისკარი), 
სათიბი (ხოსრარი) 

ჩუბღლირ (2) – ყანა (გვალდერი, ისკარი) 
ჩუბღლიშ დაბრ (იხ. ჩუბღლი – ტვიბერი) 
ჩუბშარ (2) – უბანი (შკედი, ლეკოსანდი) 
ჩუბშარე ლარლ – სათიბი (ლეკოსანდი) 
ჩუბშარრ – ნასახლარი (კვანჭიანარი) 
ჩუბშხნ – ყანა (ნავყვამი) 
ჩუბშრ – უბანი (მახაში) 
ჩუბრე მოლ – ყანა (ყარიში) 
ჩუკვილ (იხ. ჩუკლ) 

ჩუკულ – სოფელი (ჟახუნდერის ს.ს.) 
ჩუკულ (იხ. ჩუკლ) 
ჩუკული თრიგძელ – საყდარი (ჩუკული) 
ჩუკლრეშ – სათიბ-საძოვარი (უშგ. ს.ს.) 
ჩუმშ – რიყე (მელე) 
ჩუქალეჟშ ლეწფერ – ტყე, საძოვარი (ქვ. ვედი) 
ჩუქაქშ ლეგვმერა – საბალახო (ზმ. ვედი) 
ჩუქვნრ – გზა (კვანჭიანარი) 
ჩხალვრ – ყანა (ლესემა) 
ჩხარა ლავდილა ლცრ – წყარო (მსტ. – ირ. 

მელიქიშვილი) 
ჩხარა ნუკვ – საძოვარი (ჟახუნდერი) 
ჩხარა ცხვიმრ – საძოვარი (ყვედრეში) 
ჩხეგნრ – ყანა (ქაშვეთი) 
ჩხელდშ – სათიბი (ზ. ლუჰა) 
ჩხელში შუკვ – გზა (ლახირი) 
ჩხეჟრიერ – ყანა (დოლი) 
ჩხვილმრი ლრე – სათიბი (არცხელი) 
ჩხვილმრი ტვიბ – ხევი (არცხელი) 
ჩხვიმილდშ – საძოვარი მთა (სვიფი, კაცხი – ფარ. 

ს.ს.) 
ჩხვიმნი – ყანა (კიჩხულდაში) 
ჩხონარ – საძოვარი (დურაში, საყდარი) 
ჩხონრი ღელა – ღელე (მუწვდი) 
ჩხუდ – სასასფლაო (ლადრერი) 
ჩხუვჟიშ ტვიბრა (იხ. ჩხუჟიშ ტვიბრა) 
ჩხუნდერ – მწვერვალი (ხალდე) 
ჩხუჟიშ ტვიბრა – ღელე (მაგარდელი) 
ჩხუჟშ – სათიბი, ტყე, საძოვარი (მაგარდელი) 
ჩხუჟშ ლარე – სათიბი (მაგარდელი) 
ჩხუტ – საძოვარი მთა (ლახირი) 
ჩხუტვნირ – სათიბი (ხალდე) 
ჩხუტ სკრე – კლდე (მურშკელი) 
ჩხლში ნაკ – საძოვარი (ლახირი) 
ჩხლშ – საძოვარი (ლახირი) 
ჩხშ (იხ. ჩიხშ) 
ჩხრშტნი – საძოვარი (ტვიბერი) 
ჩხრშტნიშ ნადაბ (იხ. ჩხრშტნი) 
ჩხტა ორღობლ – საძოვარი (ჩუკული) 
ჩხტელალე ტვიბ – ტყე (ხოფური – მ. ჩიქოვანი) 
ჩხტელლე ღელა – ღელე (ნანარი) 
ჩხტერ (3) – საძოვარი (დოლასვიფი), სათიბი 

(ჰებუდი, ღეშდერი) 
ჩხტლშ გორგ – ქედი (ტიტა) 
ჩხტლშ სგიმ – მჟავე წყალი (ტიტა) 
ჩხტლშ ყვიმბ – მწვერვალი (ტიტა) 
ჩხტლშ ჰკვედ (იხ. კანტორშ ღრ – ტიტა) 
ჩლამანტვრა – ტყე (ჰადიში) 
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ჩნეშ – ტყე (იენაში) 
ჩჟი აბაყ (იხ. აბყშ) 
ჩჟში ლახულდ – საძოვარი (უშგ. ს.ს.) 
ჩჟშ – სოფელი (უშგ. ს.ს.) 
ჩრგშ –  სათიბი, ტყე (ლემსია, კაერი) 
ჩხგშ – სათიბი (ჰეშკილი) 
ჩბშხა – ყანა (ნესგუნი) 
ჩბშრ – საცხოვრისი (მაცხვარიში) 
ჩგიშერ მურყვამ (2) – ნაკოშკარი (ზ. ლუჰა) 
ჩგიშერ ნანქორ (იხ. ნანქორ) 
ჩგშა მურყვამ  – კოშკი (ცალდაში) 
ჩლ (იხ. ჩალ – უშხვანარი) 
ჩლ-ლჭმა – სათიბი (იფხი) 
ჩნ (2) – ყანა (ღვებრა), საძოვარი (ნესგუნი) 
ჩნგლიან – ღელე  სეზონური (ლახანი) 
ჩნიში მურყვამ – ნაკოშკარი  (ჰადიში) 
ჩრ – სათიბი (სვიფი, ფარ. ს.ს.) 
ჩრგმშ (იხ. ჩარგმშ) 
ჩრკვიშ – სათიბი (სგობულდი) 
ჩრკვინრე მურყვამ (2) – ნაკოშკარი (ლაჰილი) 
ჩრკვინშა – ნაკოშკარი (ნავყვამი) 
ჩრლ – ღელე სეზონური (მურყმელი) 
ჩრლდ მურყმლ –2 ნაკოშკარი (კვანჭიანარი) 
ჩხვ – ყანა (ჭკიდიანარი) 
ჩჴვ (2) – სათიბი (ლანხვრი), ყანა (ლაშთხვერი) 

ჩჴვ-ლრილ – საძოვარი (სგობულდი) 
ჩჴვრ – ტყე, გზა (ლაჰილი) 
ჩჴვლრ – სათიბი (ჰადიში) 
ჩჴულდ – ყანა, საძოვარი (ფაყი) 
ჩნიში ტვიბრა – ღელე (ჰადიში) 
ჩნიში ღრ – ტყე, საძოვარი (ჰადიში) 
ჩჟი ლარმილ – სათიბი (შყალერი) 
ჩჟი ლაყვლოვირ – სათიბ-საძოვარი (დავბერი) 
ჩჟი ლრმი – საძოვარი (ზეგანი) 
ჩჟი სიკვილდრ – საძოვარი (ნესგუნი) 
ჩრალ – საძოვარი (შკედი) 
ჩრგინი (2) – სათიბი (მარგვიში, შკედი) 
ჩრხლ (იხ. ჩრხლ) 
ჩრთი დბ (იხ. ჩრთ დბ) 
ჩრთ დბ – ყანა (ჟაბეში) 
ჩრღვლშ – სათიბ-საძოვარი  (ჰადიში) 
ჩრხლ – გორაკი (წვირმი – ასლ. კორძაია) 
ჩბნი ჯგრგ – საყდარი (წვირმი) 
ჩბნ – უბანი (წვირმი) 
ჩლრი სგიმილდრ – სათიბი  (იელი) 
ჩაბე გნწიშ – ქვემო გენწიში 

ჩბე ჴევ – ნაკ. ს.ს. (მსტ. რ.) 
ჩმათ – სათიბი (ლანტელი) 
ჩმათქშ ლალჴან შუკვ – გზა (ლანტელი) 
ჩმთრ (იხ. ჩმათ) 

 

 
ც 

 

ცაგ – საბალახო (ჭველიერი) მდ. ლაშხურის მარცხ. 
მხარეზე. მ . ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ცაგშერ – უბანი (ბაბილი), ს. ბაბილშია, ლიპარ-
ტელიანების საგვარეულო თემი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ცაგშა არტემი ლჭემა – სათიბი (ბაბილი) ბადა-
ლაშურის გზის მარჯვ., ლიპარტელიანების 
ყოფილი სათიბი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 
1974. 

ცაგრილ – ბაღი (ლახამულა) ჩვ. ლახმლ-ის ჩრდ.-
აღმ., ტიბრასა და ნაჭკორაშ შუკს შორის. 
ხილნარია კოლმეურნეობის, ბევრია ასკილისა და 
ცნცის (კუნელი?) ცაგრ. გელა ფუთუს ძე ჭკა-
დუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ცაგშინი – ყანები (ქაშვეთი) ს. ქაშვეთის სამხ.-
დასავლ., ლექ შხნშია. მათე ზოსმეს ძე 
ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, 
მესტიის რ-ნი, 1972. X. 

ცაგდრ –  ყანა (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ., 

ენგურის მარჯვ. კალთაზე, ეკლიანი ბალახი 
(ცგ) ყოფილა. კატო მიხეილის ას. გულბანი, 
26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ცაგდრ – უბანი (ლეხთაგი), მესტიაშია, სახნავი, 
ვაკე ადგილია. ცგ „ეკალი“. თედორე ტარასის 
ძე ნაკანი, 63 წ., მესრტია, 1972. 

ცგდერ (2) – საძოვარი მთა (ფარი), მდ. ღეშდრ-

ლას ჩრდ.-დასავლ. მხარე, მთა ჰინგრილის 
ჩრდ.-დასავლ. საკარვე ფერმისა. მის სამხ. 
ნაძვნარია (წიწვიანი ტყე), ზემოთ – ალპ. 
საძოვარი (ცგ დემეგ ხაგ), გორგის დასავლ. 
მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მეტსიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცგდერ – ყანა (ქართვანი) ს. ქართნის დასავლ., 
ყანა წილნის სამხ. ეკლიანია. ცგ „ეკალი“. 
პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., 
პენსიონერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 
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ცგდერიშ გორგ – ქედი (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხლდშს აკრავს ჩრდ.-ის მხრიდან. 
ეკუთვნის  ს. ღეშდერს (ფარის ს.ს.?). თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ცგდრრ – სათიბ-სახნავი (კიჩხულდაში) ყანა 
ლატაფცაგდერის ჩრდ.-აღმ., ჩრდ.-ით ტყე 
აკრავს. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ: . 
ნოემბერი. 

ცაგელ – სათიბი (ფალედი) ს. ფალედის ჩრდ., 
საძოვარ ნამლრის ზემოთ, ცაგლშ სგიმთან. 
ცგ მასრდ ხაგ, სგიმმყი. მამურზა ივანეს ძე 
ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცაგრ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის ჩრდ.-აღმ., 
ჰადიშრას მარჯვ. კალთაზე, ნალტმრ-ის 
სათიბის ქვემოთ. ეკლანარევი სათიბი. მანი 
ლევანის ასული პირველი, 50 წ., დიასახლისი, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ცაგერშ – სათიბები (ჟახუნდერი) ს.  ჟაუნდერში.  
ცაგლშ სგიმ  – მჟავე წყალი (ფალედი). ს. 

ფალედის ჩრდ., სათიბ ცაგელსა და საძოვარ 
ნამლრს შორის მოედინება მჟავე წყალი, 
გარშემო ცგ ხაგ მასრდ (ეკალბარდნარი?). 
მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცაგრლ (2) – სათიბი (ზედა ლუჰა) ს. ჟ. ლჰაშია, 
მის ქვემოთ ენგურისკენ, სათიბ ჟიბე 
რობლდის აღმ. ეკლიანი მცენარეები ხარობენ 
– ცაგრ:  ზღმარტლი, ასკილი, კუნელი 
(ცნცი). სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ცაგრლ – სათიბი (ეცერი) ს. ეცერის ჩრდ.-აღმ., 
სათიბ ჰანდრიშ-ის სამხ.-დასავლ. ეკლნარი, 
ბალახიანი ადგილია. ცგ „ეკალი“ (ცაგრ 
„ეკლიანი“). ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ცდრ (2) – ტყე (დავბერი) ს. დავბერის სამხ., 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, ჟალდის 
ქვემოთ. საშეშე არყნარიანია. ნოდარ 
პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ. ს. 
დავბერი, მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ცდრ – ტყე (მურყმელი), მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარის კალა-უშგულის საზღვარი, შერეული 
ტყით. ნუცა ანტონის ასული ნიჟარაძე, 62 წ., 
პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. VII. 

ცანი – სათიბი, ტყე (ლემსია, კაერი) ჭალს 
მარცხ. მხარეზე. საძოვარიცაა, ტყე – ფოთლო-
ვანი (წიფლნარ-თხილნარი). შ. ა. შუკვანი, 28 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ცანირ (იხ. ცავნი) 
ცანლრ – საძოვარი (ქაშვეთი) ჭალს მარცხ. 

მხარეზე. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ცაიშ – ტყე (ლასკადარი) მდ. ლასკადურას 
ხეობაში. მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ციშ – ტყე (ფარი) 
ცალანრ – უბანი (ცალანარი), დასახლებული 

პუნქტი სოფ. ეცერში. მდებარეობს მესტიისკენ 
მიმავალი სამანქანო გზის ჩრდ.-აღმ. მდ. 
კედრლას ჩრდ.-დასავლ., გორაზეა, ნაეკლე-
სიარითა და სასაფლაოებით. ცხოვრობს 7 ოჯა-
ხი. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., პენ-
სიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ცალგმილ (იხ. ცალმგ) 
ცალდშ (იხ. ცლდშ) 
ცლდშ – სოფელი (მლხ. ს.ს.), მულახის სას. 

საბჭოში შემავალი დასახლებული უბანი, 
მდებარეობს მდ. მულხურას მარცხ. მხარეზე, 
ს. ჟაბეშსა და ჩაბიანს შორის. დგას საყდარი 
ქრისდე, დაცულია. დგას 2 კოშკი – ჩგშა 
მურყმ – ნავერიანების, თემზაშა მურყმ – 
ზურებიანების. ზღვის დონიდან ≈ 1651 მ. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. 
ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ცალმგ (2) – კლდე, საძოვარი (ლანჩვალი) მესტია 
ჭალს მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ., 
გადმოკიდებულია ცალმაგივით. პირიბე ქე-
ლეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი. 

ცალმგ – მწვერვალი (ღეშდერი) მდ. ღეშდრლას 
ჩრდ., მთა (სათიბ) ლასთას ჩრდ.-დასავლ. 
მწვერვალი. სიმაღლე ზღ. დ. 3990 მ. მამურზა 
ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ცალმგ – მწვერვალი, მდებარეობს ფარის 
ჩრდილო-დასავლეთით, კარგად ჩანს 
მუხაშიდან. ძნელი ასასვლელია. სვანეთში 
აგებენ ცალ მხარეზე გადახურულ საჩეხს, 
რომელსაც ბალს ზემოთ „ლალჩას“ ეძახიან 
(ლალჩა – საცავი), ბალს ქვემოთ კი ქართული 
ძირი გვაქვს „ცალმაგ“. მწვერვალი ცალმაგი 
ფარს ისე დაჰყურებს ზევიდან, როგორც ეზოს 
ცალმაგი. 
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ცალმნგ – ტყე (მესტია – ირ. მელიქიშვილი), ამ 
ადგილზე მორებს ჭრიან. 

ცნ – სოფელი (ლნტხ.), მდებარეობს ცხენისწყლის 
მარჯვ. მხარეზე. ცხოვრობენ:  ნიჟარაძეები, 
კაკრიაშვილები, ქოჩქიანები (2 მოსახლე), ჩარ-
ქსელიანები, ხაჭვანები, ჩარკვიანები. მერი სან-
დროს ას. ნიჟარაძე, 21 წ., მოსამსახ., 26.IX.80 წ.  

ცანა (г. Цанаს. ი) – მწვერვალი (ლნტხ.), ცანის 
ქედზეა, სიმაღლე არაა აღნიშნული. 

ცან პერევლ – გადასასვლელი (ცან. ს.ს.). 
წურუნგულისკენა გადასასვლელი მდ. 
ყორულდაშიდან. 

ცნა წარმოება – ქარხანა (ცანა), ცანის ქიმიური 
ქარხანა, სადაც მუშავდება დარიშხანი. 

ცნცი – ყანა (იდლიანი), ს. იდლიანშია, ნენზიშ 
ნაკ-ის სამხ. ცნცირ ხაგხ (თამელი). გივი 
მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., ს. იდლიანი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ.  

ცანცირ – ბუჩქნარი (ლექვსირი), ს. ზემო 
ლექსურაშია, ცანცი ხარობს. კ. ე. ფურელიანი,  
34 წ., 1974. 

ც (იხ. ც{ }  დაბრ) 
ცარ – ტყე (ქვედა ჭველიერი), ს. ქვედა ჭვე-

ლიერშია, თხუმე ერხვაშის მარცხ. მხარეზე, 
თელა ხარობს. ფ. ი. მუკბანიანი, 27 წ.  

ც დაბ – ყანა (ზემო ლევშერი) ჟიბე ლევშერში. 
ცა „თელა“, ც / /  ცრა.  გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ., 1978. 

ც{ }  დაბრ – ყანები (ფაყი) ს. ხარაშშია, 
მოედინება წყალიც. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ცდერ (4) – სათიბ-საძოვარი (მაცხვარიში) ლაჰლა 
ჭალს მარცხ. კალთაზე. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ცდერ – საბალახო (ლაღამი). დ. ს. გვარლიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. VIII. 

ცდერ – ახო, სათიბები (ხელედი), ხელედშია, 
წანშის საზღვართან. ც (თელა) / /  ცრელ 
ჩანს. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 
წ., მოსამსახურე, 1976. 

ცდერ – საძოვარი (იენაში) ს. იენაშის სამხ.-აღმ., 
მდ. მლხურას მარცხ. მხარეზე. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ცდრი ბჩ – ქვა (ლაღამი). ს. ლაღამის აღმ. დევს 
დიდი ქვა, არის სათიბი – ცდრი ლეჭმლ და 
ტყე წიწვიანი – ცდრი ლენზრ. გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., ს, ლაღამი, მესტიის 
რ-ნი, 1972. VIII. 

ცდრი ლენზრ – ტყე (ლაღამი) ს. ლაღამის აღმ., 

წიწვნარი ტყეა უფრო. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ცდრი ლეჭმლ – სათიბები (ლაღამი) ს. ლაღამის 
აღმ., სათიბებია ტყე ცდრმი ლენზრშიც და 
მის თავზე. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ცლ – სათიბი (ლახამულა) ენგურის  მარცხ. 
კალთზაე, ჩვბე შგედის დასთაწყისი, პატარა 
სათიბიცაა, შერეული ტყით. ჩამოუდის 
დასავლ. მანჩხაფ. ცრა მასრდ ხაგ.  კოწი  
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ.,  მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ც ლიც – წყალი (ფაყი), ს. ხარაშშია, დასალევი. 
ყანები. საწყისში თხილნარია, მსხალიც. 
ცაირას ხე ამჟამად არაა. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 
1974. 

ცრშ ღრ – ტყე (ჭერი) ს. ჭერის  პირდაპირ, მდ. 
ენგურის მარცხენა მხარეზე. კალთა დამრეცი, 
რომელზეც უფრო მეტად ცრა ხარობს – 
ცრას ტყეა. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ., 
მუშა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ცშ (3) – საძოვარი, სათიბი (კაცხი) კცხის ჩრდ.-
დასავლ., საძოვრებს გოგნდრსა და მჰერს 
შორის. ირგვლივ წიფლნარი, ნაძვნარი, 
ფიჭვნარი (წიფრა, ღუმირ, გგიბ). ჯეირან 
ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13  წ., მოსწავლე, ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი (კარგად იცოდა). 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ცშ – სათიბი (ნაკი) ნაკრას  მარცხ. კალთაზე, 
სათიბ თეკერშია (ჩრდ.-დასავლ.). მინდორია, 
ნაკაფი (ნნჭერ ლი). ცროლ ხეგნივხ (?). 
ნშირის აღმ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 
წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ცშ – სათიბი (ფარი) მდ. ლალქერი ლიცის 
მარცხ. მხარეზე, ღელე ყვერდას მარცხ. 
კალთაზე. სათიბია ტყენარევი. კირნარევი და 
თეთრქვიანი ადგილია. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ს. ფარი, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცშა მაზაბ – წყარო (ნაკრა) ნაკრას მარცხ. 
კლათაზე, სათიბ ცშშია, მოზრდილი, 
სარწყავად იყენებენ. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ცრეშ – სათიბი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის ჩრდ.-აღმ., 
მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ვაკე და ოდნავ 
დაფერდებული სათიბი, ალპ. ზონაში. სოსო 
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სემლარის ძე ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. უშგული, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ცრეში სგიმ – მჟავე წყასლი (ჩაჟაში). პავლე ნიკოს 
ძე ნიჟარაძე, 43 წ., ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ცრც კოჯ – კლდე (ლახუშდი) მთა მუბსა და 
ლახუშდალდს შორის, კაზაგრის თავზე, 
ცარცივითაა თეთრი. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

ცაციშ დაბ – ყანა (ციცხვარი), ს. ციცხარშია, 
დამრეცი რელიეფით, ირგვლივ ტყეა. ცაცუ 
ჭკადუას ყოფილი ყანა. ვალო გაიოზის ძე 
ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ცცხ – საკულტო ადგილი (ხარაში), ს. ხარაშის 
ცენტრშია, დიდი ცაცხვია, სალოცავია 
კაცებისთვის წელიწადში ორჯერ – უფლიშ-ში 
(ხოშა უფლიშ, ხორა უფლის). ნაეკლესიარი 
არაა. ადრე ირგვლივ ნაძვნარი ყოფილაო. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ცაცხე ლრა – სათიბები, საძოვარი (თეკალი) ს. 
თეკალში, ცაცხვიცაა საკულტო დანიშნულე-
ბის. ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. მ. ბაბლუანი, 66 
წ., 1978. 

ცაცხვის ღლა – ღელე (ნაღომარი). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

ცცხულდრ – საძოვარი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
პირდაპირ, მდ. ენგურის (ჭალს) მარჯვ. 
კალთაზე. კლდოვანი ადგილია, პატარა ჯუჯა 
მცენარეებიანი. ჯუჯა ეკლებიანი, პატარაზე 
მზარდი მცენარეების ბუჩქებია. სოსო სემლა-
რის ძე ნიჟარაძე, 19 წ., საშ. სკოლადამ-
თავრებული, ს. უშგული, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ცენტრ –ცენტრი (ჭუბ. ს.ს.), კამუთრე ჭყიბარ, 
ბიბუარე ზენრ. ს. ჭუბერის კულტურული 
ცენტრი, აქვეა სკოლა, ფოსტა, სამკერვალო, 
სასურსათო და სამრეწვ. მაღაზიები, საერთო 
საცხოვრებელი. მდებარეობს ს. ლაკლმახის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ჭუბრულას მარცხ. მხარე. 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. 
ჭუბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ცენტრალურ კავკსიონ (Центральный Кавказ – от г. Тнтнульда до г. Пасис-мта) – მთაგრეხილი 
(ლნტხ.), კავკასიის ქედის ერთი ნაწილი –
თეთნულდიდან ფასის მთის ჩათვლით. 

მწვერვალების, მყინვარებისა და ქედების 
სახელები ამოწერილია „აილამას“ ბანაკში 
გაკრული სამარშრუტო-საცნობარო სქემიდან. 
შემოწმებულია:  გიორგი აკაკის ძე მეშველიანი, 
36 წ., საკონტროლო-სამაშველო სამსახურის 
უფროსი ლენტეხის რაიონისა. 1982. IX. 

ცრ – საძოვარი მთა (ლახუშდი), მდ. ენგურის 
მარცხ. კალთის საზაფხულო საძოვარი მთა. 
ალპურ ზონაშია, მთა ანდრინის აღმ., 
ამჟამად იელის მთაა. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 1972. IX. 

ცერლ – სათიბები (ტვიბი) ტვივბის  მთაში. იცის 
ლეცირი. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ცრშ – საძოვარი (იფრარი) ს. იფრარის ჩრდ., 
საძოვარ ლატფის დასავლ. გემა ანდრიას ძე 
მარგვლიანი, 61 წ., პენს., ს. იფარი, კალას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი.  

ცრი ტიბ – ხევი (იელი) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, მარცხ. შენაკადი. მოედინება მთა 
ცრიდან. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ცშირ – სათიბი, ტყე (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
ჩრდ.-დასავლ., სათიბ ჰებრის ზემოთ. ნოდარ 
შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., ს. 
ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ცეხა – სათიბი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის აღმ., 
ენგურის მარჯვ. კალთზაე, ჰადიშისკენ. 
სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ, პენს., ს. 
ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ციგრნი – სათიბი (ლაშხრაში) ნასახლარ ლშხრ-

შის ჩრდ.-აღმ. ტყიანია, ეკლნარი, იცის 
ასკილი, კუნელი (ცნცი). ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ცი-წყალა – ყანა (ლემზაგორი) ს. ლემზაგორში, 
წყარო მოედინება. 

ცილნი – ყანები (ტვიბი) ს. ტვიბში. ა. ა. ზურაბია-
ნი, 20 წ., 1978. 

ციმენ – სათიბები (ლახუშდი) ს. ლახუშდის ჩრდ.-
დასავლ. მდ. მესტია ჭალ-ს მარცხ. კალთაზე, 
ზაფხულობით წყაროები მოედინება მრავ-
ლად, დგება გუბეებად. იციან მილც (ჩიტის 
სახელია). რიდა ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ. 
დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 

ციმლერ – სათიბები (სვიფი) სიფის ჩრდ.-ით, 
სათიბ ლერთხნრს აკრავს აღმ. მოედინება 
წყლები. ტარიელ ქემუზას ძე გადრანი, 59 წ., 
კოლმ. პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
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1969 წ. ოქტომბერი. 
ციყშა ჭალ – სათიბ–საძოვრები (ლევშერი) 

ციოყშერში, დასავლ., მარცხ. მხარე ცხენისწ-
ყლისა. რ. დ. შავრეშიანი, 46 წ., 1978. 

ციოყულშა მურყამ –კოშკი (მურშკელი), ზემო 
მურშკელშია, კარგადაა დაცული, 
ქურდიანების საგვარეულოსი. ამ კოშკშია 
ხელუხლები ხატი – „ხატშდურიდან 
გადმოფრენილი“ ხატი-ჯვარი თვლებით. 
გურამ ალექსანდრეს ძე ქურდიანი, 34 წ., 
მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ციოყშრ – უბანი (ლევშერი). ს. ლეშერის ერთ-
ერთი უბანი დასაწყისში. გარდაფხაძეების  
ყოფილი სამოსახლო და საგვარეულო უბანი. 
ამჟამად ცხოვრობენ ხვისტანები, გასვიანები, 
შავრეშიანები, ბაბლუანები, გარდაფხაძეები 
(2), ჟორჟოლიანი. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ციყ-ნაბარგ – საძოვარი (ლექვსირი) მდ. ხელედუ-
ლას მარჯვ. მხარეზე, ქვიშმოლაღშია. ალბათ 
ვინმე ციყის საქონლის ნაბინავები იყოო. ჯ. რ. 
მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ციცნი – ყანა (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის დასავლ., 
უბან ქიშის ქვემოთ. დამრეცი ოდნავ. ბგრა 
არაა. ნიკოლოზ კოსტას ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
1971. 

ციც სარაგლ – წყარო (ლევშერი), ლევშერშია, 
აღმ., თხმელნარი. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ციცი მოლ – საძოვარი (ყარიში), ს. ყარიშშია, 
ფურელიანების საგვარეულოს ყოფილი ყანა. 
დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ციცხრ – სოფელი (ხშ. ს.ს.) მდ. ენგურის 
მარცხენა მხარეზე, ცხოვრობს 2 ოჯახი, გზის 
ქვემოთ, ენგურამდე. სამხ.-ით ტყის კედელი 
აკრავს. ბევრია ნიგოზი, ხილიც და ვენახიც. 
არის სახნავ–სათიბები. ტყე:  ცხიმრა, წიფრა, 
ცოტა ზესხრა, ფიხროლ... მისი სიმღლეა ≈ 
669,0 მ. ზღ. დონიდან. ვალო გაიოზის ძე 
ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ციცხრილ – საკულტო ადგილი (გული) ს. 
გულში, ლამრია-ს სასაფლაოს გვერდით, 
სალოცავი ადგილია. დგას ცაცხვი. საძოვრად 
გამოყენებულია, თიბვა აკრძალულია, 
როგორც საკულტო ადგილი, როგორც წმიდა 
ადგილი. ცაცხვნარი? ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ციცხრიშ კოჯრ – კლდე (იდლიანი) ს. იდლიანის 
ჩრდ.-აღმ., ნშიხის ჩრდ.-აღმ. ლემღარშ 
ტიბის მარცხნივ, გუჯშ ნალგენიშ ტიბის 
თავზე. შიშველი, სალი კლდეებია, კალთებზე 
წიწვნარი ტყეა (იხ. დაახლ. რუკა 1 :  100 000 – 
1794,4 მ). მდ. ენგურის მარჯვენა კალთის 
მაღლობი. არიმ უმარის ძე ჭკადუა, 87 წ., პენს., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ციხა (2) – უბანი (ქვედა მამი) ქვედა მამში. ი. ნ. 
ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ციხა – ბუჩქნარი (სასაში) ს. სასაშში, მაღლობზეა.  
ციხლშ – საძოვარი მთა (იფარი) ს. იფარის სამხ., 

ლასილის ქედთან ახლოს, ალპური ზონა. 
კლდეებიცაა. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., 
პენს., ს. იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ცობნი (2) – სათიბი (ქურაში) ს. ბრშსა და ს. 
ქურშს შორის, ტასლერის გზის ზემოთ, ს. 
ქურაშის სამხ.-აღმ. ჭაბგნის (სათიბი) სამხ.–
აღმ. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., 
კოლმ. ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ცობნი – სათიბი (ბარში) მდ. დაშრის აღმ., 
სათიბ ჩუბე ქურშს აკრავს აღმ. მხიდან. ბაჯუ 
პირიბეს ძე გერლიანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ცონ – საძოვარი მთა (შგედი) მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთის სათავეში, ს. თოთანის  
პირდაპირ, მთა ქბ-ს ქვემოთ. შუშანა 
ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ცონშ ლახ (იხ. ცონ) 
ცუც მოლ – ყანა (ყარიში), ს. ყარიშშია, ცუცა 

მეშველიანის ყოფილი ყანა. დ. ი. ლიპარტე-
ლიანი, 33 წ., 1974. 

ცუხა – ტყე (ბულეში) ს. ბულეშში, შერეული ტყე, 
ჯუჯასებური. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

ცხკ / /  ცხკშ ცხეკ – ტყე (მაგარდელი) 
სოფლის სამხ.-აღმ., თავზე ტყის მასივია. 
ცხკ (მტაც. ფრინველი), ცხეკ „ტყე“. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ცხკშ  – ნაკოშკარი და მისი მიდამოები (ჩაჟაში) 
მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, საავადმყოფოს 
ზემოთ. არის ნანგრევი კოშკისა. ხოლა 
საცქვიშ, ლმარლიხ, დას მო ჰდინახ. მაშინ 
სოფლმა გარიყა, ესენი არიანო ცხკშრ, 
როგორც უნდო, მტაცებელი. შემდეგ ამოწყვე-
ტილა. დღესაცაა საწყევლად:  ცხკშრე ჰარკ 
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როქ ლაჯდა. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 
31 წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ცხკვშ ცხეკ (იხ. ცხაკ) 
ცხკ ზაგრ (2) – ტყე (იელი) იელის აღმ., ტყიანია 

– შერეული. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ცხკ ზაგრ – ზეგანი (მესტია) დ. მესტიასა და 
ლექ ლახ-ს შორის. ზამირა დათიკოს ას. 
მარგიანი, 18 წ., კოლმ., დ. მესტია, 1972. VIII. 

ცხაკ ზაგრ (იხ. ცხკვ ზაგრ) 
ცხკვრ ნამოლ – ფიჭვნარი (მურშკელი). ფიჭვნარი 

ტყის კალთა.  
ცხკრ ნამოლ (იხ.ცხკვრ ნამოლ) ტყე 

(მურშკელი), ს. მურშკელის ჩრდ.-დასავლ. 
ფიჭვნარი ტყის კალთა. ნამოლ „ამონაძირკი, 
ნაკაფი“. ლადო სოგრატის ძე ქურდიანი, 13 წ., 
მოსწ., მულახის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ცხკში მურყამ – ნაკოშკარი (ჩაჟაში). მდ. 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე, სამანქანო გზის 
ზემოთ ნაკოშკარია, ს. ჩაჟაშის პირდაპირ. 
ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამასახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ცხალასტნი – ტყე (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 
ჩრდ.-დასავლ., მეშხე კიცის ტყეს აკრავს 
ჩრდ.-დასავლ. წიწვნარია, ლაცხტი ლი, 
ლიმზური ნმთქვა ლახთეშ შუკჟი. თემრაზ 
ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ცხამრილი ტიბ – სათიბი (ჩოლ. ს.ს.) ცხამრიე-
ლის ხეობაში. ა. ა. ზურაბიანი, 20 წ. 1978. 

ცხარშ – სათიბი (კიჩხულდაში), სათიბ ათრნის 
აკრავს ჩრდ.-აღმ ., მოვაკო ადგილია, ტიბის 
დასავლ. აღმ. ლებლყეჩ აკრავს. აქა-იქ 
ეკლიანია. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 
59 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ცხარშ – სამარხილო გზა (ნესგუნი, ქაშვეთი, 
ლაშთხვერი). ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მესტიის რ-ნი, 
1972 წ.  

ცხარში ბოგ – ხიდი (ქაშვეთი, ლაშთხვერი). 
ჭალზეა გადებული სამარხილო ხიდი. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ცხრუ – საძოვრები (სასაში) ს. სასაშის ჩრდ.-

დასავლ., კლდიანია, სანადირო. მ. ვ. ონიანი,  
41 წ., 1974. 

ცხეკრ – ტყე, საითბი (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-
დასავლ., მთა შიხულდშის შუა ნაწილში, 
არყნარი ტყით. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ცხეკან – სოფელი (ბჩ. ს.ს.), ს.ს. უშხანარსა და 
დოლესიფს შორის მდებარე საცხოვრებელი 
ადგილი ≈ 11 ოჯახით, მდ. დოლრას მარცხენა 
მხარეზე. სოფელს აღმოსავლეთით ტყე აკრავს. 
შეიძლება ფლორის მიხედვით – ცხეკ „ტყე“. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წგ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ცხეკნი – სათიბი (ნაკ. ს.ს.), ნაკრას  მარცხ. 
კალთაზეა, სათიბ ჰრმელანის ზემოთ (ჩრდ.), 
ტყეშია, ტყენარევი სათიბია (ცხეკ ი ხეჩდა ი 
ლარე ი ლი – ფოთლოვანი ტყეა). ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პედაგოგი, 
მესტიის  რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ცხეკანიშ ფერმა – ფერმის მიდამო (ბჩ. ს.ს.). ს. 
დოლსფის თავში, სადაც სგიმლდრის 
საძოვარია, დგას ფერმის შენობა, ზამთრობით 
საქონლის დასაყენებელი. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ცხეკლრ – ბუჩქნარი (ჟიბიანი) ს. უშგულის აღმ., 
ლამარიას აღმ. ფერდობი არყნარით. ცხეკლ 
„ტყე“ (კნინ.). მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 27 
წ., მოსამსახ., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ცხეკიპილ – სათიბი (მაჯვდიერი) ს. მაჯვდიერის 
დასახლების სამხ., ტყისპირა სათიბია. 
ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
პენს., ს. მაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ცხეკიშ დაბლდ – ყანა (ჰებუდი) ს. ჰებუდის სამხ.-
აღმ., ყანა წელიშ შდიმ-ის აღმ., ყანის ბოლოს 
ტყეა. ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცხეკი{ შ}  ზაგრ – ტყე (ჰებუდი), მდ. ღენის მარჯვ. 
კალთის ამაღლებული ადგილი, კესრ სარგის 
აღმ. გზის ზემოთაც და ქვემოთაც. ტყე 
შერეულია, უფრო ფოთლოვანი. ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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ცხეკლედი თხუმ – ყანები (კახურა) ს. კახურაში, 
ნაკოშკარია, ნაეკლესიარი. მაღლობზეა, ქვე-
მოთ ტყიანია. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ცხეკნირ – სათიბ-სახნავი (მურშკელი), ს. 
მურშკელის ურულდშშია, ადრე სახნავი 
ყოფილა, ამჟამად სკოლის ნაკვეთია, ნახევრად 
– საბოსტნე, ცხეკ – არავითარი. ისლამ გოჯის 
ძე გულბანი, 13 წ., მოსწ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ცხეკშდა – საძოვრები (თავრარი, ხერხვაში) ს. თავ-
რარის ჩრდ.-დასავლ., საძოვარ გმრრე ნაშდუ-
ხ-ის სამხ.-დასავლ ს. ნაკის მიმართულებით, 
ტყის თავზე. ცხეკ-შდა „ტყის  თავი“ (?). უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ცხეკ-ჯოდი დაბ – ყანა (ლექვსირი) მდ. 
ჩოლშურას მარჯვ. მხარეზე. ტყიანი არაა. 
გრძელი იყოო. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ცხეკლდაშ – ყანები (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, 
ადრე ტყე იყოო.  

ცხენის ყინვრ – მყინვარი (ლნტხ.) მდ. ზესხურას 
ჩრდ.-აღმ.  

ცხენშრ – მდინარე (შგედი), ს. სგედშია, ლშხუ-
რის მარჯვ. მოედინება შგედი ლახიდან.  
ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

ცხად დაბრ – საძოვარი (ლანჩვალი). პირიბე 
ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. 
ლანჩვალი. 

ცხად ომრ – სათიბი (ხალდე) მდ. ალდე 
ჭალს მარცხ. კალთაზე, ს. ალდეს აღმ. მინ-
დორია. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., 
ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ცხადრ – ტბები და ტყე (ჟიბიანი) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ ., ენგურის მარცხენა კალთაზე. დგას 
ორი ტბა – ხოშა ცხადრ და ხოხრა ცხა-
დრ. არყნარი ტყე. ცხად „(არყის გამოსახ-
დელი) ქვაბი“. მიხეილ დავითის ძე რატიანი, 
27 წ., მოსამსახ., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

ცხადნყიდ – ყანა (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის ჩრდ.-
დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ.  ცხად 
„ქვაბი“ (არა დღიური – შდრ. ბქ. ცხად). კატო 
მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ცხადრი ტიბ – ხევი (უშგული) ს. უშგულის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. ენგურის მარცხ. კალთაზე,  
ხოშა ცხვადირის ტბაში შემოდის და დინება 

გრძელდება ენგურისკენ. მიხეილ დავითის ძე 
რატიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ჟიბიანი, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ცხადულრ – სათიბები (ხეშკილი) ს. ხეშკილის 
ჩრდ., ტყეში პატარ-პატარა სათიბები. მ. დ. 
ფილფანი, 87 წ., ლენჯერი, 1973. 

ცხანდირ – საძოვარი მთა (ჭუბერი) მდ. 
ჭუბრულას მარჯვნივ, ტყის ზონის ზემოთ, 
შიშველი დაქანებული რელიეფით, ალპური 
და სუბალპური ზონაა. ქვემო კარვებთან 
წიწვნარია. დგას 3 კარავი, ყველა ცალ-ცალკე. 
მოედინება მდ. ცხანდირ, მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ. შენაკადი. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  

ცხანდრია – ღელე (ჭუბერი) მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ. შენაკადი. მოედინება მთა ცხვანდი-
რიდან, მემულის ზემოთ. თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

ცხანდრია კოჯრ – საჯიხვე კლდე (ჭუბერი) მთა 
ცხვანდირის ჩრდ.-აღმ., მწვერვალ ყუბას 
დასავლ. კლდე შიშველი ციცაბო კალთებით. 
მდ. ჭუბრულას მარჯვნივ. თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავ-
რებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
14.VII.70 წ. 

ცხვანდრიშ ლიცილდ (იხ. ცხვანდრია) 
ცხანდრიშ ტობრ – ტბები (ჭუბერი)  მთა ცხვან-

დირშია, მწვერვალ ყუბას ორივე მხარეზე. 
სამხ. და აღმ. მხარეებზე. ტბები  მომცროებია. 
მწვერვალ ყუბას ძირში. ირგვლივ კლდის 
ნაყარია. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., 
საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70. 

ცხანდრიშ ყუბა – მწვერვალი (ჭუბერი) მთა 
ცხვანდირის ჩრდ.-დასავლ. მომრგვალო შიშ-
ველი მწვერვალი. ჩრდ. მყინვარია, ზღვის 
დონიდან 3119,3 მ. (იხ. რუკა 1 :  100 000). თა-
მაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკო-
ლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70. 

ცხიმ (3) – სათიბი, საძოვარი (უღვალი) ს. 
უღვალის ჩრდ. მხარეზე, სახნავ დლდშს 
აკრავს ჩრდ.-დასავლ. რცხილნარი ადგილია. 
ცხიმ „რცხილა“. ერასტო ნიკოლოზის ძე 
უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 
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ცხიმ – სათიბი, საძოვარი (ისკარი) მდ. დაშრის 
მარცხ. მხარეზე, ს. ისკრს აღმ. დგას ერთი 
რცხილა. ცხიმ „რცხილა“. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ცხიმ – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდაშია, ჩრდ.-
აღმ., რცხილნარია. თ. ბ. ქურასბედიანი, 30 წ., 
1974. 

ცხიმალდ – სოფელი (ლნტხ.). ხელედის ს.ს.-ში 
შემავალი ერთ-ერთი სოფელი, მდ. ხელე-
დულას დასაწყისში. ბოლო სოფელია ხეობაში, 
ცენტრიდან (ლენტეხიდან) 25 კმ. 6 ოჯახია 
სულ. რცხილა ბლომადაა, საერთოდ კი – 
შერეული ტყეა. შურუმბი მიქელის ძე ჩანქსე-
ლიანი, 46 წ., კოლმ. (ფერმის გამგე), ს. 
ცხუმლადი, ხელედის ს.ს., 1974. 

ცხიმნი – ტყე (სვიფი, ლეზგარა) ს. სიფის 
თავზე (სამხ.). რცხილნარი. „რცხილნარი“ (?). 
შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს 
თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცხიმი ლალან შუკ – გზა (გულიდა) ს. 
გულიდიდან მთა გოლდშში. თ. ბ. 
ქურასბედიანი, 30 წ., 1974. 

ცხიმიშ სარგ – წყარო (სვიფი). საძოვარ ლშ-ის 
ძირში მოედინება წყარო, ს. სიფის სამხ. 
„რცხილის (რცხილიანთ) წყარო“. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, 
ს. ლეზგარა, ცხუმრაის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ოქტომბერი. 

ცხიმმიყ – სათიბი (ლახუშდი) ს. ლახუშდის აღმ., 
მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ტყეა, ხილიც 
(რცხილა, მუხა...). რიდა ბესის ას. ფირ-
ცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, მესტია, 1972. IX. 

ცხვიმლდშიშ ცხეკ (იხ. ცხვიმლდშია ცხეკ) 
ცხიმლდშია ცხეკ – ტყე (თავრარი) ს. თავრარის 

აღმ., ლანგულიდშის სათიბს აღმ. ესაზღვრება 
ტყე. შერეულია, ჭარბობს რცხილა, წიფელა. 
აქა-იქ წიწვნარიცაა. უშანგი ბარდღუს ძე ცინ-
დელიანი, 32 წ., კოლმ. ბრიგადირი, ს. თავრა-
რი, ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ცხინტ – სათიბი (ქაშვეთი, ლაშთხვერი). ქაშვე-
თის სათიბია, ჭალს მარცხ. მხარეზე. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

ცხირტ – ტყე (ქვედა ლჰა) სოფლის ჩრდ.-
დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ, ქანშ 
კოჯიდან სარგარობშ გორგამდე. წყრილია 

ტყე ადა ქვიშიან-კლდიანი. ცხირტ „წვრილი 
ტყე, ლძინძე ცხეკ“ (ხოლა ლაზ ლი, ხოლა 
ლესრგები). სილევან იშმაგის ძე დადეშქე-
ლიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცხიკი – საძოვარი (ზედა ვედი) მთა ნაკის შიგნით, 
დასასვლ., ციცაბო ნაყარი კალთებით. თხების 
საძოვარია მხოლოდ. შალვა ბაკუს ძე გოგი-
ლავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. 
ჩქვალერი, 21.9.1970. 

ცხიკ დაბრ –საძოვრები (ჩაჟაში) ს. ჩაჟაშის სამხ.-
დასავლ., მდ. ქვიშირის მარცხ. მხარეზე, სკო-
ლის ზემოთ. მის ზემოთ არყნარია. „ტყის 
ყანები“. ილია ერმალოს ძე ნიჟარაძე, 31 წ., 
მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
ივლისი. 

ცხიკლდ – ყანები  (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, ძვ. 
სკოლის ქვემოთ, ტყე არაა. ცხიკ „ტყე“.  

ცხიკლდირ (იხ. ცხიკლდ)  
ცხიკი პილირ – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 

დასახლების დასავლ.,  სათიბი ტყისპირა. სემ-
ლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ცხირლადსგ (2) – გზა (შყალერი). ს. ლაჰილის 
სამხ. მთისკენა გზაზე დგას დიდი სოჭი, სადაც 
დებენ „ცხირს“ და ლოცულობენ – „ბარბალ 
მხერ თრინგზელ ხოჩა გზარობს გვჩო. გ. 
რ. გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

ცხირლადსგ – საკულტო ადგილი (იელი) ს. 
იელის სამხ.-დასავლ., სამნაქანო გზაზეა. გზის 
მოსახვევში. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ. კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ცხირ-ლაცხტი (2) – გზა (უღვალი). ს. ეცერიდან ს. 
ჰებუდისკენა სასოფლო გ; ზაზე ერთი ადგილი 
გზისა ცუდი გასავლელია. იქ მიმავალი ტოტს 
(ცხირს) მოსტეხს და დებს ლოცვით:  ღმერთო, 
კარგი გზა გვიქენიო!  (ცხირ = ჩხირი ?). 
ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი.  

ცხირ-ლაცხტი – გზა (გვალდერი). სოფლის სამხ. 
ტყეში მიმავალნი „ცხირს ხკშეხ, ეჩეჩუ 
დისგხ ი „ჯგრგ როქ სი ლხეშდ“. მაღლობი 
ადგილია. ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ცხირ-ლწბინა – საკულტო ადგილი (მურშკელი) ს. 
მურყმელის დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთ, 
კლდიანი ადგილი. გადის სამარხილო გზა. 
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გამვლელი ტოტს (ცხირს) მოტეხავს და 
დადებს ან ჩამოკიდებს არყის ტოტზე. 
ალდესკენა გზაზე. „ტოტჩამოსაკიდი“. მერაბ 
ანტონის ძე ნიჟარაძე, 60 წ., პენს., უშგულის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ცხმელური – სოფელი (ლნტხ.). მ. ჩიქოვანი, ტოპო-
ნიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 
1939. 

ცხმელური ღლა – ღელე (რცხმელური).მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, თბ., 1939. 

ცხომრ – ტყე, ფერდობი (ფარი) ს. ფარის სამხ.-
დასავლ. სათიბ ყნბიშის სამხ. დაბალი ტყეა 
მუხის და რცხილისა. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ს. ფარი, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცხუმნი (2) – სათიბ-საძოვარი (ჟიბე ლევშერი) 
ჟიბე ლევშერის თავზე, დგას ეკლესია, 
სასაფლაოცაა. თრიგზელის ეკლესიაა. ცხუმარ 
ჩუ ხაგხ. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ცხუმნი – ეკლესიის მიდამოები (ლევშერი), ს. 
ლევშერშია, დგას ეკლესია – ცხუმნი 
სასაფლაოებიცაა. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ცხუმრ – სათიბი (ლამხერი) ს. ლამხერის დასავლ., 
ყანა რატნის აკრავს,  ირგვლივ რცხილნარ, 
თხილნარ, მუხნარია უფრო მეტად. მახამეთ 
გურმაჩის ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცხუმშ – ყანა (ძუღარეში), ხელედშია, ძუღარეშის 
უბანში. რცხილნარი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ცხუმელირ – სოფელი (ლნტხ.) ლაშხირის მარჯვ. 
მხარეზე, რცხილნარ ხეობაში. ე. ა. ტვილ-
დიანი, 1976. 

ცხუმელილლე ლაჯოგ – მთა (ყვედრეში) ს. 
რცხმელურის მთა, საზაფხულო საძოვარი, 
ალპური ზონა. სადგომი ახლაცაა. ცხუმელირ 
„რცხმელური“ (თუ ცხუმელილ ?). ჯ. პ. 
ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ცხუმელილი მოლ – საოძვარ-სათიბები (წიფ-
ლაკაკი) ს. წიფლაკაკიაში, ცხუმელირის 
პირდაპირაა. მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ცხუმრი – სახნავი (ზემო მამი) ლეჟ მამში, რცხი-
ლნარი აკრავს. ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ცხუმირ ზაგრ – რცხილნარი (ნესგუნი). ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, 
მესტიის რ-ნი, 1972 წ. 

ცხუმრ ლრლ – საძოვარი (მაცხვარიში) ლჰლა 

ჭალს მარჯვ. მხარეზე, რცხილნარია. გურამ  
გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 

ცხკ – ფერდობი (ზედა ვედი) მთა ნაკასა და 
საოჩეს შორის, ციცაბოკალთებიანი, ხრამებით, 
მშრალი ღელეებით. ბევრია სუბალპური 
მცენარეები. მის სამხ.-აღმ. ცხკშ დუდი. 
მოედინება ორი წყალი, ერთი ნაკას მხარისკენ, 
მეორე საოჩის მხარისკენ. ქვემოთ ტყეში 
ერთდებიან. გადის მის ფერდზე გზა საოჩედან 
ნაკამდე. არის ვერხვნარი, წიფლნარი, ქვემოთ 
შერეული,  ხვამცა, მელიშია დიხაში. ! ხრიოკი, 
უსარგებლო“. მუშნი ბეგის ძე ქარაია, 46 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჯგალი, 
23.9.1970 წ.  

ცხკშ სუკი – ქედი (ზედა ვედი) მთა ნაკასა და 
საოჩეს შუა, ტყენარევ ცხკ-ს თავი, ჩრდ. 
მხარე ხრამებიანია, მარჯვენა და მარცხენა 
კალთები დამრეცი საძოვრები. მუშნი ბეგის ძე 
ქარაია, 46 წ., მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. 
ჯგალი, 23.9.1970 წ. 

ცხკ{ შ}  ღალ (იხ.ცხკ) 
ცხმრ – სოფელი (მსტ.). ს. ცხმრ-ი მდებარეობს 

მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე, ს.ს. ბეჩოსა და 
ეცერს შორის მდებარე არეს პირდაპირ, მდ. 
ენგურს გაღმა, მარცხ. მხარეზე. ცხოვ. ≈ 127 
ოჯახი, 6 ქვესოფლით. არის 1 ს. საბჭო, კოლმ. 
გამგეობა, საშ. სკოლა. სოფელს სამხ. ტყიანი 
კედელი აკრავს ხშირი რცხილნარით. სახელიც 
ცხიმრა (რცხილა)-დან მომდინარეობს. 
ფლორის მიხედვით. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 
99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცხმრრე ქან – ფლატე (კალაში) კალშიშ ლახს 
აღმოს. ფერდობია, ჩამოგლეჯილი (ფელტ 
ლი). ცხუმარელების „ქვიანა“ (?). აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ცზერი თრინგზელ – საყდარი (იენაში), ს. იენაშ-
შია, დანგრეულია, ტიბის მარჯვ. მხარეზე.  
ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ცზრი ლრლ – სათიბები (იენაში) ს. იენაშის 
ჩრდ.-აღმ., ტიბლდერის მარჯვ. ი. გ. 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ცცხღრ – საძოვარი (იელი) ს. იელიში, ჩუბე 
უბანშია, წყალი მოედინება. „ცცხ“ ეკლნარი 
მცენარეა, მკბენარაა, ჭყრუ არაა, სხვა ჯიშის 
მცენარეა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
იფარის ს..ს, მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 
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ძაზდანშა მურყამ – ნაკოშკარი (წვირმი) ს. წვირ-
მის სამხ. ნაწილში, ძაზდაათ თემისა,  ყი-
ფიანების საგვარეულოსი, სახურავი არა აქვს. 
მირან ხალამპრეს ძე ფანგანი, 40 წ., კოლმ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ძაძ – ყანა (ჰებუდი) ს. ჰებუდის აღმ., ყანა ლენ-
გმარრის აღმოსავლეთით ტყე აკრავს. ანზორ 
არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ძაძან დაბ – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ვაკეა, 
ტყეში. ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ძგერ – გზა (ჟამუში). ს. ჟამუშიდან მიმავალი 
სამანქანო გზა ცენტრალურ გზამდე. ძგერ 
„ამობურცული ადგილი გზისა,  ზუგ-ის სი-
ნონიმია. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 
წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ძეგრე ტიბ – საძოვარი (ზმ. მარღი) ს. ჟიბე 
მარღის ჩრდ., დამრეცია, საზვავე, შიშველია, 
კალთები შერეული ტყით. ძეგი ჩხვიმიანის 
სახელობის. უმარ მიტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., 
კოლმ., ს. ჟიბე მრღ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის  რ-
ნი, 18.9.1970 წ.  

ძელ-გორა – საძოვარი (ნანარი), ს. ნანარის მთაა, 
ალპურ ზონაშია, რელიეფურად გრძელია, 
შერყვნილია – გრძელ-გორა. ვ. ნ. ქურასბედია-
ნი, 35 წ., 1974. 

ძერგვიშ დაბ – ყანა (შგედი), ს. შგედშია, დაფერდე-
ბული, ნიგვზნარი, ძერგუ ციმინტიას ნაკაფი 
ადგილი, მისი წასვლის შემდეგ დარჩა მისი 
სახელი. შუშანა ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ძიმეშ ნშხულ – საძოვრები (ხევრა) ელლრას 
მარჯვ. მხარეზე, კლდიანი რელიეფის დანამ-
წვარი ადგილია, ძვიმეს დაუწვიაო (გვარი ?). ვ. 
მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ძია – მწვერვალი (ქვ. ვედი) მთა ბურღდერსა და 
კლდე კეტს შორის. სუბნივალურია, შიშვე-
ლი, საჯიხვეა. გამოთქმაც:  „ძივას ესერ ქა დი-
ტინეხ ღვაშრ, ეჩქას მევარ ესერ ლი ეჯირე 
ლიღეჭ“. (სა. სახ. ?). უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 
56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ.;  ოქტომბერი. 

ძიშ კოჯრ – კლდე (ციცხვარი) ს. ციცხვარის 
სამხ.-დასვლ., მთა შგენშის დასავლ. ნაწილი, 

კლდეა შიშველი. სანადირო კლდეებია. ძიას 
(ვინმე) სახელობის კლდეები. ვალო გაიოზის 
ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ძინდორა – გზა (ზ. ლახამულა). ჟბე ლახამულას-
კენა გზის დასაწყისი, სათიბ მორნიშიშ ჩრდ.-
დასასვლ. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ძირი ლთქელი – ყანები (ლექვსირი) მდ. ცხე-
ნისწყლის მარჯვ. მხარეზე. ჯ. რ. მეშველიანი, 
50 წ., 1974. 

ძირი სკიმერ – საძოვარი (ჯუდარი) მდ. მანანაუ-
რის მარცხ. მხარეზე. სკიმ არ მოედინება. ადრე 
იქ დადეჩქელიანების საქონლის სადგომი 
იყოო. იტოტება იქ მდინარეები ღვადარში 
ღელა და სკორბში ღელა. ი. დ. ლიპარ-
ტელიანი, 73 წ., 1974. 

ძიხიტ (იხ. ცხიკი) 
ძიხიტიშ უბნ – ხე-ტყის უბანი (ზ. ვედი). ტოჩი 

თათაოზის ძე მიქავა, 34 წ., მწყემსი, 
წალენჯიხის რ-ნის ს. ჯგალი, 22.9.1970 წ.  

ძოგირე ცხეკ – ტყე (ლაჰილი) ს. ლაჰილის სამხ., 
კვანჭიანების საგვარეულოს ყოფილი ტყე.  
ზ. ს. პაკელიანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

ძოგიშ ნშიხ – ტყე, საძოვარი (გაღმა ხაიში) 
გაღმა ხაიშში, ტიბს დასავლ. აქა-იქ მუხის ხე, 
ნიგვზებიც. მის თავზე ბზაც. ადრე დაუწვიათ, 
რადგან დიდი ტყე იყოო. ძოგის წინაპრებს 
დაუწვიათ იქაური ტყე. ფერდობი, კლდეც. 
ძოგ (სოულახ) დუდას ძე ჭკადუას კუთვ-
ნილი ნამწვი ტყე. ნატაშა ემუზას ას. ჭკადუა, 
44 წ., დიასახლისი,  მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ივლისი. 

ძოლშ – უბანი (ლენტეხი) დ. ლენტეხის ჩრდ., 
ლასკადურას  მარცხ. მხარეზე. ადრე ყანები 
იყო. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ძლაშ (2) – სათიბი, ღელე (მახაში), ს. მახაშშია, 
მოედინება წყალი, იმასაც ძლაშ ჰქვია. რ. მ. 
ჭელიძე, 1976. 

ძლაში ლრე (იხ. ძლაშ) 
ძლაში ლიც – ღელე (მახაში), ს. მახაშშია, ძოლა-

შის სათიბებში მოედინება წყალი. რ. მ. ჭე-
ლიძე, 1976. 

ძღვირ ტბა (იხ. ძუღირი ტბ) 
ძუბაშნირ – სათიბები (ხერხვაში) ს. ხერხვაშის 

ჩრდ., სათიბ ფომფერიშს აკრავს ჩრდ. 
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მხრიდან. „ძუბასიანი“. დავით დუდარუყის ძე 
ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ძუბუშა ლრლ – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვა-
ბიანის სამხ. დასახლების ზემოთ. ძუბუ ჭე-
ხანის სათიბები. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 
61 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ძუბლშა მურყამ – კოშკი (ჩვაბიანი), ს. 
ჩვაბიანშია, კარგადაა დაცული, ჭეხანების 
საგვარეულოსი. ძუბუ – საკ. სახ. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის  რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ძუღარეშ – უბანი (ხელედი) ხელედის ჩრდ.-აღმ., 
ხელედურას ტიბში, ჩამონამეწყრია. ძუღა 
„ზღვა“. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 
48 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ძუღრეშ (2) – საძოვარი (იელი), ს. იელიშია, 
ენგურის მარჯვ. მხარეზე ფარდული დგას, 
აცის ქვემოთ. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ძუღრეშ – ხეობა (მსტ.), მესტია ჭალს მარცხ. 
მხარე, აეროპორტის ჩრდ., ლალდშიდან 
ლეზრის ტიბამდე. გადმოცემით, იდგა 
ზღვაო. მართლაც, ჩამონაშალის მიერ 
დაგუბებული იქნებოდა, რადგანაც კვალია 
ამისი. ნაჩვალ ლი ეჩხენ ი ამხენ. ზემოთ ვაკეა. 
პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., 
ს. ლანჩვალი. 

ძუღრიშ = ნაყანარი (მახაში), ს. მახაშშია, ადრე 
სახნავი იყო. ამჟამად ქიმიური ქარხნის 
ტერიტორიაა. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ძუღრში ტიბ – ღელე (ლანჩვალი), მესტია 
ჭალს მარცხ. შენაკადი, უერთდება 
ძუღრეშში. პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანირ, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

ძუღირი ტბ – ტბა (ლნტხ.) 
ძღიდრ – მაცხოვრის ეკლესია, სასაფლაო 

(მურყმელი), ს. მურყმელშია. მაცხოვრის 
ეკლესიისა და სასაფლაოს მიდამო, ენგურის 
მარჯვ. მხარეს. ნაპო დავითის ძე 

კაკრიაშვილი, 26 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ძღიკითეშ ბოგ – ნახიდარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ძღიკი (იხ. ცხიკი) 
ძღიკიშ ტიბ – ღელე (ზ. ვედი), მდ. ნამსგალევის 

მარჯვენა შენაკადი, მოედინება მთა ნაკასა და 
საოჩეს შორის, წარმოებს ხეტყის დამუშავება. 
უბანია. დამრეცი კალთები, წიწვნარია მეტად, 
ფოთლოვანიც. ვარლამ მიხას ძე მიქავა, 54 წ., 
მწყემ სი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 
23.9.1970 წ.  

ძღუდრ (2) – საძოვარი (ქურაში) ს. ქურაშის სამხ.-
აღმ. დაფერდებული ადგილია, „ქა ხხრო-
ლნა“ და ქვის ზღუდე გაუკეთებიათ. ილარიონ 
კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., კოლმ., ს. ქურაში, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 19069 წ. 
ოქტომბერი. 

ძღუდრ – ხილნარი (ქვ. ცალერი) ჩუბე ცალერის 
აღმ., ნამოსახლარია, ჯვინელ კირ ი ბჩ ანღრი. 
ძღიდ „ქვიტკირის კედელი კალოსი, 
ზღუდე“. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 
57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ძღუდრ – სოფლის მოედანი (კვანჭიანარი), ს. 
კვანჭიანარშია, დგას დიდი იფანი, არის გასარ-
თობი სოფლისა. ზღუდე არაა, შემოკავებულია 
მაღლობზე. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

ძღდ ღრ – საძოვარი, კლდე (ზეგანი) ს. ზეგანის 
სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. მხარეზე, ლცხეკ 
ღრის გვერდით. შედარებით სხვეაბთან 
უფრო ფართოა. შერეული ტყეა. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ძღკშ ღალ (იხ. ძღიკიშ ტვიბ) 
ძმე – მთა (ტვიბლედი), ს. ტვიბლედშია, ჩრდ. 

მხარეში, მისი სიმაღლეა 2360 მ. ზღვის 
დონიდან (იხ. 1 :  100 000). ნ. ს. ჩანქსელიანი, 
24 წ., 1974.    
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წაბ-სიკ – საძოვარი (ლექვსირი) მდ. ცხენის-
წყლის მარჯვ. კალთაზე, ლათქველის მიდა-
მოები. გორაა, დაქანებულია. წაბ „სამართე-
ბელი“. ჯ. რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

წადრეშ – სახნავი (ღობი), ს. ღობშია. 
წკ-კლასგრა – საძოვარი (ლხმ. ს.ს.) ენგურის 

მარცხ. კლათაზე, საძოვარ ლეას ზემოთ, 
ჰაპკვირისკენა გზაზე. ტყიანი საძოვარია. 
ძიგირ ხაგ ი ცგ. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

წალდნი – ყანები (მუწვდი) ს. მუწვდიში, ტყე 
არაა, ალბათ ნაახოვარი იყო. წალდ „წალდი“. 
გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

წლდაშ (2) სათიბ-საძოვარი (სასაში), ს. სასაშში. 
წლდაშ – სათიბ-საძოვარი (ჩუკული), ჩუკულშია, 

მთა ბოგლარის ტერიტორიაზეა. ნ. დ. გულ-
ბიანი, 26 წ., 1976. 

 წალკოტლ – საძოვარი (ჩუკული) უბან 
ლეკუმბასტში, ჩუკულის ერთ-ერთ უბანში. 
მინდორია. წალკოტ „ვაკე ადგილი“ (?). ზ. ს. 
გულბიანი, 22 წ., მოსამსახ., ს. ჩუკული, 1976. 

წანჲ ლიც – წყარო (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ.-
აღმ., სათიბ წანჲსთან. ტყესთანაა. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 9, წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

წნარ – საძოვარი (სასაში) ს. სასაშში, ხილნარი, 
წყალიც მოედინება პატრა.  

წნი – საძოვარი (ლხმ. ს.ს.) ენგურის მარცხ. 
კალთაზე, საძ. პანიქართის დასავლ. ადრე 
სათიბი იყო და წერქაშალ მელ ხაგან, ამჟამად 
ტყიურდება. ფიკვი ღრს დასალვ. (შდრ. 
წივანა). გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი.  

წნრი დბ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ., 
მოედინება ნაკამრ ღრ (ღელე). პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

წნრი ნაბოგ – ნახიდარი (ჟაბეში), ნახიდარია მდ. 
წანრლაზე, კლდში ბოგიდან აღმ.-ით 1,5 კმ. 
დაშორებით. ჭიჭიკო ივანეს ე კახიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1091 წ. 
სექტემბერი. 

წნრი ღრ – სათიბი, ღარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 
ჩრდ.-აღმ., მდ. წანრლას მარჯვ. კალთაზე. ჭი-
ჭიკო ივანეს ე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულა-
ხის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1091 წ. სექტემბერი. 

წნრლა – მდინარე (მლხ. ს.ს.), მდ. მულხურას 
მთავარი შენაკადი, ჰქვია იგი მდ. ტიბერ-
ლას შესართავამდე. ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ.-თან 
უერთდებიან წანრლა და ტუბრლა. ჭიჭიკო 
ივანეს ე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1091 წ. სექტემბერი. 

წარნიშ ზაგრ – სათიბი (ლეზგარა) ს. ლეზგარა-
საკენ, ჟიბე ჭალშ-ის სამხ. თინა მკას ას. 
ქალდანი, 22 წ., მოსამსახურე, ს. ტიბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წაქა-წყარი –ღელე (ზ. ვედი), მდ. მნჩხფშ ლიცს 
(ხეშწყაროს) მარჯვენა შენაკადი. პატარა ხეო-
ბაა ალპური ტიპისა, მოედინება კლდეებიდან. 
ფერი სველისა აქვს (წაქაშ გემო უღ, წყეთელ 
პილან რე?). უერთდება ხეშწყარს კარვებიდან 
≈ 1 კმ. სიშორეზე, სამხ.-აღმ. მხრიდან. 
მანჩხაფს ქვემოთ. მოედინება ტბა წაქა წყა-
როში ტომბადან, ქმნის წყალვარდნებს, კანი-
ონს ზემო მხარეზე, ჭორომებიანი. წაქა „სვე-
ლი“. ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 72 წ., მწყემსი, 
ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნ.ი, 22.9.1970 წ.  

წაქაწყარიშ{ ი}  ტომბა – ტბა (ზ. ვედი), მდ. 
წაქაწყარის საკვები ტბა. რელიეფურად ტაფო-
ბია, ლაკუმურაში დუდის მარჯვნივ, კლდეებს 
შორის. მისი ფართობია ≈ 150 X 150, დასავლ. 
ნაპირიდან მარადიული თოვლი (გლეტჩერი), 
რისგანაც ისაზრდოება. ტბა თითქოს 
უშველებელ ქვაბშია მოქცეული წაწვეტებული 
სუბნივალური ციცაბო კლდეების გალავნით. 
საოცარი სილამაზისაა. ფერი ზუსტად  ხაჭოა-
მოღებული სველივითაა. ეტყობა ღრმა უნდა 
იყოს. ასასვლელიც ციცაბო აქვს ჩრდ.-აღმ. 
მხრიდან, სიადანაც წაქაწყარი მოედინება. ტბა 
მდებარეობს 2972 მ. სიმაღლეზე. გადაღებუ-
ლია სურათიც. ლადი ზოსიმეს ძე მიქავა, 72 წ., 
მწყემსი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნ.ი, 
22.9.1970 წ. 

წაქაწყარიშ ტომბაშ დუდი (მწვერვალი, კლდე (ზ. 
ვედი), კლდეთა, მწვერვალთა სისტემა, მთა 
ლაკუმურას სამხ.-დასავლ. სუბნივალური 
ზონა, მის ჩრდ.-დასავლ. დგას ტბა წაქაწყარი 
ტომბა (იხ. 1 :  100 000 3264,4). მის მარცხნივ 
არის ალპური საძოვრები. რუკაზე ლაკუმურაშ 
დუდითაა აღნიშნული, მაგრამ მეგრელების 
აღნიშნულს უწოდებენ. ვარლამ მიხას ძე 
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მიქავა, 54 წ., მწყემსი, ს. ჯგალი, წალენჯიხის 
რ-ნი, 23.9.1970 წ. 

წებლეშ – ტყე, სათიბი (მურყმელი) ს. მურყმელის 
დასავლ. ჩამოკიდებული ფერდობი, არყნარი 
უფრო მეტად, მუხაცაა. მაქსიმე დავითის ძე 
კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. ივლისი. 

წელდერ (3) – ყანები (ბოგრეში), ს. იფარის ჩრდ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე, სამანქანო 
გზის გასწვრივ. ლუკუა ბესის ძე გულბანი, 88 
წ., პენს., ს. ნაკიფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

წელდერ – საძოვარი (ჩოლ. ს.ს.), მთაშია ა. ა. 
ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 

წელდრილ (იხ. წელდერ) 
წელიაშ – ყანა (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. ჭელიძე, 

1976. 
წელი ლაფხაკ – გზა (ჩოლ. ს.ს.) მთა დაშტვ-

ღარისკენა გზაზე. ვირი მოკვდაო (?). ს. ს. 
ჯპმბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

წელილდაშრ – საძოვარი (ხოსრარი) საცხოვრის 
ლაყრის სამხ.-დასავლ., საძოვარ ნენგმარს 
აკრავს ქვემოდან. ხრიოკი ადგილია, ბლომად 
ხარობს ეკალი (ცგ „ბალახია“), რომელსაც 
ვირები ეტანებიან (წელილდშ დგი). სვიმონ 
აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წელიშ ნამშყედ – კლდე, საძოვრები (ცალერი) ს. 
ცალერის სამხ.-აღმ., მალშის მდინარის  
მარჯვ. კალთა, კლდე. აქა-იქ საძოვრებიცაა. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.:  ნოემბერი. 

წელიშ შდიმ – ყანა (ჰებუდი) ს. ჰებუდის სამხ.-
აღმ., ყანა ძაძ-ის სამხ. მოყვანილობა ვირის 
ყურის აქვსო ? ანზორ არდევანის ძე 
სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წემშულდ – სათიბი (ბაგვდანარი), საძოვარ 
ლაცხტენის სამხ.-დასავლ. თეთნე ჭალ-ს 
მარცხ. მხარე. წემშ „ჭაპანი“. ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

წრიშ (2) – ტყე (იენაში) ს. იენაშის სამხ.-აღმ. 
მულხურას მარცხ. კალთზაე. ი. გ. ფარჯიანი, 
49 წ., ლატალი, 1973. 

წრიშ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალჲს მარცხ. 
მხარზე. შერეული ტყით. ვახტანგ გრამიტონის 
ძე ჯაჯვანი, 37 წ. ლენჯერის ს.ს., 1972 წ. 

წესინი – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის აღმ. გზის 
ქვემოთ, ფერმის შენობებსა და ჰადიშრას 
შორის. სოფრო გიორგის ძე აველიანი, 60 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

წესინი ნაკ (იხ. წესინი) 
წესილ – სადგომი (გვალდერი) წესლიშ ტიბს 

იქით (სოფლის დასავლ.), დასავლეთით. 
საზამთრო სადგომი ადგილის სახელია 
(ლაბა ლი, ბაუ шалаш). ემუზა დავითის ძე 
ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წესილ გორგ – ქედი (ლუჰა) მდ. ენგურის მარცხ. 
კალთზაე, ქედი მდ. ენგურიდან ბაის ქედამ-
დე, საზღვარი ქედია ს. ეცერისა და ლჰასი 
(გალდერისა და ლჰასი). წესილ (წეს-ილ- ?). 
იშმაგ სორთმანის ძე დადეშქელიანი, 88 წნ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წესლიშ ზაგრ – ზეგანი (გვალდერი), საზღვარი 
(მდ. ენგურის მარცხენა მხარე) სოფლების 
(ეცერისა) გალდერისა და ლჰასი, ტყის 
მასივია (ნაძვნარი, წიფლნარი, მუხნარი (ჯიჰ-
რა), შერეული ტყეა, აწღევს მდ. ენგურამდე 
(რიენთე ჩუ). „წესლის ზეგანი“. ემუზა 
დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წესლიშ ტიბ – ხევი (გვარლდერი) სოფლის და-
სავლ., კაკატიშერ ნლზიგს დასავლეთის 
მხარე. ორი  ღელეა, სარწყავად ხმარობენ. 
„წესილის ხევი, ღელე“. ემუზა დავითის ძე 
ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონერი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წეფელ (2) – ტყე (ქართვანი), საძოვრები (იფხი, 
ლატ. ს.ს.),, სამანქანო გზის ზემოთ, მდ. 
დოლრას მარცხ. კალთაზე, დუდ ნაბოგიშ 
ზაგრის გაგრძელებაა ჩრდ.-აღმ. გრამიტონ 
პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

წეფლი ჯგრგ – საყდარი (იფხი), ბალის ქედზეა, 
საძოვარ წეფელ-ის მიდამოებში ეკლესიის ნან-
გრევებია. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

წარრ – საცხოვრისი (ქვ. ვედი), ვედრლას 
მარჯვ. კალთის ტერასაზეა პატარა საცხ. 
ადგილი, კანტორისკენა გზის ქვემოთ, ჩუბე 
საზანსა და სგიმიშ ღრს შორის. ცხოვრობს 
ერთი ოჯახი (ბაჯა და ესავა გირგვლიანები). 
მოედინება წყაროც და ჭაობებიანიცაა. ლეო 
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გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

წარრიშ ფელტრ – საძოვარ-სათიბები (ქვ. ვედი), 
საცხოვრის წარრის აღმ. ფერდობი, გზასა და 
რიყეს შორის. ლეო გრიგოლის ძე ჭკადუა, 45 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

წიდილდრ – საძოვარი (ზაგარი) ს. ზაგრის 
ჩრდ., საკულტო ლწირველის დაღმა ფერ-
დობზე (დასავლ.), სამარხილო გზის ზემოთ. 
დასველებულია მუდამ, მოჟონავს წყალი. 
წიდილდ „პატარა წყალი რომ მოჟონავს“. 
გაიანე კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წიდიშ (იხ. წიდშრ) 
წიდლშ – სათიბი (დ. ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 

დასახლებაცაა. წყლები მოედინება. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ; , 1974. 

წიდშრ (იხ. წიდშრ) 
წილნი – ყანა (ქართვანი), ტყე ქიშრს აღმ. 

მხრიდან აკრავს, ენგურის ჩრდ. ხეხილიანია 
(ტანრ ხაგხ, ბრყენი). პავლე სულას ძე 
გაბულდანი, 80 წ., პენსიონერი, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ., სექტემბერი. 

წლდ – საძოვარი მთა (ლახუშდი), საზაფხულო 
საძოვარი მთა ს. იფხისა, მთა ლახშდლდის 
აღმ. მხარე, ენგურის მარცხ. კალთაზე. გიორგი 
ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია, 
1972. IX. 

წილ{ ი}  ლსგრა – კლდე-მწვერვალი (ჩაჟაში) ს. 
უშგულის სამხ.-აღმ. მონადირეთა მოსანათ-
ლავი პიკი. ახალბედა მონადირეს პირველად 
იქ წაიყვანდნენ და მონათლავდნენ როგორც 
მონადირეს, ვითომც პატარძალსა. „პატარძ-
ლის საჯდომი“. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 
წ., მოსამსახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 

წირლ ღელა – ღელე (კახურა) ლასკადურას 
აუზში, ჭუჭყიანია ყოველთვის, მარცხ. შენა-
კადი. წირ „ჭუჭყი“. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 
წ., მოსამსახ., 1974. 

წრმი – სოფელი (იფრ. ს.ს.), ფარის ს.ს.-ში შემა-
ვალი სოფელი, ზღვის დონიდან 1900 მ-ზე 
მდებარე. ცხოვრობენ:  ფანგნ, ფირცხელინ, 
თამლინ, გიგლემინ, ბედინ, შუკნ, კორ-
ძაია, ხარძინ, ყიფინ, გულბნ. დგას ეკლესი-
ები:  ზაგრ თრინგელ, ნაკ თრინგზელ, 
წრმი მაცხრ, ჯგრგ, ბარბალ, უღრი 
თრინგზელ. არის 7 კოშკი კარგად შემონა-

ხული. ტაფობი, ჩრდ.-აღმ. კედელი ფიჭვნარი 
ლეგგბრა), სამხ.-აღმ. პლატო, იფარისკენა 
ხედი. ზაგრ, სიფ, ტიბრ, ნსგ უბნ, 
ლმულდ, ჟიბე ჩობნ, ჩუბე ჩობნ, ფეხ – 
სოფლის უბნები. არჩილ მელიტონის ძე 
ფანგანი, 57 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

წრილი ღელა – ღელე (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 
პატარა ღელეა, ვიწრობშია. წრილ „ვიწრო, 
პატარა“. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

წიდშრ – ყანა (შყალერი), ს. შყალერშია, ნაწილი 
მაცხვარიშელებისაა. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., 
ლატალი, 1973. 

წილდ – სახნავი (შკედი) ს. შკედში, ბუჭვშერის 
დასახლებაში. ქ. მ. გაბიანი, 49 წ., 1976. 

წიარდენ – საძოვარი, სათიბი (ტვებიში) მ. ბას 
ქვემოთ, საძოვარ ზკი-ს მარცხენა მხარე. არის 
სათიბიც და საძოვარიც. რომანოზ სიომნის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

წითელ კლლდრ (იხ. წრნი კლლდრ) 
წილამ – სათიბ-საძოვარი (ჭველიერი) ს.ჭველიერ-

ში, მდ. ლაშხურას მარცხ. მხარეზე, მთშაი. მ. ე. 
ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

წილმ (2) – საძოვარი, ტყე (ზარდლაში) ს. 
ზარდლაშის დასახლების ზემოთ, ფერდობის 
კალთის ფოთლოვანი ტყე. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

წილმ – საძოვარი (მურყმელი) ს. მურყმელის 
ჩრდ.-ით, ალპური საძოვარი. მაქსიმე დავითის 
ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მეტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

წლდ (იხ. წლდ) 
წილმრ – საძოვარი (ლაბსყალდი) წიფრ ზაგრს 

სამხ.-აღმ., მის დასასრულში ფერდობია, სამ-
წყემსო საძოვარია, ბევრია წერექოს ტიპის 
მცენარე წილმ „შხაპრი“ (ежеголовник Spar ga-

nIum (?), ხმარობენ თომის მაგივრად (წერქა-
დი ანღე). წილმ „შხაპრი“ (Spar ganIum). ბასი-
ლო თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუ-
მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წირმინრა (იხ. კასლედრა) – მდინარე. აქვსენტი 
ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., 1970. 

წირხ – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ ხოშა 
ლაჩმა-შია. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
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წირხლნირ – სახნავი (თავრარი), ს. თავრარშია, 
სიფს აკრავს დასავლ. ხილნარია. უშანგი 
ბარდღუს ძე ცინდლიანი, 32 წ., კოლმბრი-
გადირი, ნაკის ს.ს.ვ, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოეემბერი. 

წიფლდ – საძოვარი (დავბერი) ს. დავბერის სამხ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, წიფლნარიცაა და 
არყნარიც. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

წიფლდ – სათიბი (იენაში), ნასახლარ სგობულ-ში, 
წიფლნარია. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში, 
1973. 

წიფანშ მურყამ – კოშკი (მაგარდელი) სოფლის 
ჩრდ.)ძირში), გზის ზემოთ. ეკუთვნის კოსტა 
სუბელიანს. „წიფიაანთ კოშკი“. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-
ტომბერი. 

წიფრ (10) – ყანა (იენაში) იენაშის სამხ.-აღმ. წიფ-
ლნარი არაა. ერთადერთი წიფელაა დარჩე-
ნილი. ფარჯიანი, 49 წ., 1973. 

წიფრ – ტყე (მესტია) ლეხთაგის ჩრდ. წიფლნარი 
ტყე. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი, 1972. 

წიფრ – ტყე (ცალერი), წიფლნარი ტყეა, საზღვარი 
ს. ცალერსა და თავრარს შორის. შიგადაშიგ წი-
წვნარი ტყეა, განსაკუთრებით, სამხ.-დასთავლ. 
წიფრ „წიფლნარი“ (წიფ „ნაყოფი“). ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

წიფრ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) ჭალჲს მარცხ. 
კალთაზე, წიფლნარნარევია. ვახტანგ გრამი-
ტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

წიფრ – ტყე (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ.-აღმ., 
სასოფლო სუფერის (ტყეშია) ჩრდ.-აღმ. 
ნაძვნარი ტყეა, დგას ჯგრგ წიფრიშ. ანზორ 
არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წიფრ – საძოვარი, ტყე ს. ბოგრეშის სამხ.-აღმ., 
ენგურის მარჯვ. კალთაზე. თხილნარია, 
წიწვნარი ტყით. მზიანი. წიფლნარი შეიძლება 
იყო. წიფ „შდიხ წიფ როქ ლი“. კატო მიხეი-
ლის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამს., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წიფრ – საძოვარი მთა (ეცერი) მდ. დაშრის 
აღმოსავლეთი მხარე. „წიფლნარი“. შუშანა 
პირიბეს ას. გერლიანი, 21 წ., კოლმ., ეცერის 

ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
წიფრ – სათიბი (ფარი) ღელე ტიბის (ღელე) აღმ. 

ს. ფარსა და ს. ზაგრს შორის, წიფროლ ხაგხ 
მოლე. იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., 
მოსამს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წიფრ – საძოვარი (ისკრ), საძოვარ მოლრს აკრავს 
სამხ. მხრიდან ს. უღალ-ამდე. ადრე 
წიფლნარიც ყოფილა და სოჭნარიც. მაგრამ 
ამჟამად არც წიფლნარია და არც სოჭნარი (ჟი 
ანხიტხ). აქა-იქ შემორჩენილია წვრილი სოჭი 
(გგიბ). „წიფლნარი“ (?). ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ, პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ად 

წიფრ – ყანა (ბულეში) ს. ბულეშში, წიფლნარი 
ამჟამად არაა. ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

წიფრ –სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. 
კალთაზე, წიფლნარიც არის. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

წიფრ ზაგრ – ზეგანი (ლაფსყალდი), ზეგანი მდ. 
ენგურიდან მთა ლამოჯას ძირამდე, საზღვარი 
ს.ს. ლატალისა და ს. ლაფსყალდისა. წიფლ-
ნარი ზეგანია, სახელიც წიფლისაგანაა. ს. ლაბ-
სყალდის აღმ.-ით. „წიფლიანი ზეგანი“. შიო 
თავას ძე გუგუსიანი, 41 წ., კოლმ. ბრიგადირი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წიფე დაბ ღელა – ღელე (ხლდ. ს.ს.), ხელედშია, 
წიფე დაბ-ის მთიდან. ანზორ აკაკის ძე 
ბენდელიანი, 33 წ., მოსამსახურე, ხელედის 
ს.ს., 1976. 

წიფინი – სათიბები (ჟამუში) ს. ჟამუშის დასახ-
ლების აღმ., სამანქანო გზის ზემოთ. შიშველია, 
ახლო-მახლო ტყეები არაა. ტიბის – რშის 
მარჯვ. კალთაზე (ს. ღვებრაში ცხოვრობენ 
წიფინრ). წიფინი „წიფიანისაგან შეძენილი“. 
ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

წიფინირ – სათიბები (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ჰა-
წვალის მხარეზეა, ლაშთხვერ-ქაშვეთის სათი-
ბები. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 1972. 

წიფინირ – სათიბები (ლახირი) ს. ლახირის აღმ., 
რშის ღელეს მარჯვ. კალთაზე. ალექსი ისა-
მის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, ! 971 წ. სექტემბერი. 
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წიფი ზუგ – გორაკი (ზესხო), ზესხოსკენა გზაზეა. 
წიფიშ – სათიბი (მამი), მამშია, წიფლნარიცაა. ი. ნ. 

ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 
წიფლაკაკია (იხ. წიფლკაკია) – სოფელი. მ. 

ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

წიფლაკიარე ჭალა – სახნავი (წიფლაკაკია). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ.  

წიფლაშრ – ნაკოშკარები (ნასახლ. ჯუხლანი). ნა-
სახლარ ჯუხლნის სამხ. სერზე დგას 2 დან-
გრეული კოშკი და ნასახლარი გეყრე (ანსია-
ნებისა). სამხ. წიფლნარ- მუხნარ-ნარევი ტყეა. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., მოსამსახ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

წიფნშ – სათიბი (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., მდ. ლასილის მარცხ., წიფლნარია. 

წიფნში ბოგ –ხიდი (ზეგანი), ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., მდ. ლასილზეა გადებული ხიდი, 
სათიბ წიფნშზე. ალექსანდრე ბიასლანის ძე 
გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წიფნში ლრა (იხ. წიფნშ). ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წიფნში ღრ – კლდე (ზეგანი). ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წიფრლ – ტყე (ლელბაგი) ს. ლელბაგი ს დასახლ. 
ქვემოთ. სათიბებშია წიფლნარი. ჟ. დ. 
აბდელანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

წიფრლ (იხ. წიფრილ) 
წიფრილ – სათიბი (შყალერი) ს. ლაჰილის სამხ. 

მთისკენა გზაზე. წიფლნარია ირგვლივ. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

წიფრილ – სათიბი (მაგარდელი), სათიბ ხოშა 
ლაჩმა-შია. წიფრილ „პატარა წიფელა“. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

წიფრლრ – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., 
სამანქანო გზის ქვემოთ. წიფლნარიცაა, შერეუ-
ლი ტყით. არჩილ მელიტონის ძე ფანგანი, 57 
წ., მოსამსახურე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. აგვისტო. 

წიფრი ლსპა – გზა (ლეხთაგი) ლეხთაგისა და 
ლექვა ლახვის გზაზე, ტყე წიფრისკენა 
შესახვევი. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 

წგ., ს. ლეხთაგი, 1972. 
წიფრი ნაკრ – საძოვარი, ტყე (ლეხთაგი) 

ლეხთაგის ჩრდ., ტყე წიფარშია ვაკე ადგილი. 
ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი, 1972. 

წიფრი სვიკ – გორაკი (ხოფური).მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX,  
თბ., 1939 წ.  

წიფრი ღრ – ღარი (სოლი) ს. სოლის ჩრდ., 
ტიბარის ღელის მარჯვ. კალთაზე, წიფლნა-
რიცაა და შერეული საერთოდ. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

წიფრიშ სარგ – წყარო (ჰებუდი), ს. ჰებუდში 
გადმოყვანილია წყალი წიფრიდან. გიორგი 
ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი,/ 1969 წ. ოქტომბერი. 

წიფრიშ ცხეკ (იხ. წიფრ – ეც. ს.ს.) 
წიფრულ – სათიბი (ფარი) ს. ფარის ჩრდ.-

დასთავლ. საძოვარ ლემილაშთხის დასავლ. 
ირგვლივ თხილნარია. თხილი ადრე მწიფ-
დებაო – „წიფრულ“ მწიფე. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამს., ს. ფარი, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წიფრულრ – თხილნარი (ღეშდერი) ს. ღეშდერის 
დასავლ., საძოვარ ლაქრილის სამხ.-აღმ. 
გადის გზა ფალედამდე, შვეული თხილის 
ბუჩქებით. ჩრდ.-აღმ. წიფლანრიცაა. წიფრუ 
„თხილის, ნიგვზის (კაკლის) გაწითლებას 
ვეძახითო“. შეიძლება თხილნარი იყოო, თუ 
წიფლნარისაგან (?). ლევარსან ომანას ძე 
ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წიფუშ –სახნავი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის სამხ., ყანა 
რობრის აღმ., მის ახლოსაა წიფლნარი ტყე. 
წიფ „წიფლის ნაყოფი“. ზაგამბე სამსონის ძე 
ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წიქელნი – სათიბი (ქართვანი) მდ. დოლრას 
მარჯვ. კალთაზე, სათიბ ჯოდი ლარას ჩრდ.-
აღმ. აკრავს, ჩამოუდის წიქელნიშ ტიბრა. 
პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

წიქელნიშ ტიბრა –ღელე (ქართვანი) მ. დოლრას 
მარცხ. შენაკადი, პატარა წყალია. სათიბ წიქე-
ლნისთან ჩამოედინება. გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

წუდრ – სათიბი (ლემსია-კაერი) ს. ლემსიისა და 
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კაერის საზაფხ. მთაშია, კრაგი ხარისხის თივაა 
(შდრ. ნე-წიდ), წვრილბალახიანი სათიბია. 
შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯე-
რის ს.ს., 1972. 

წუდრე ლარლ – სათიბები (ლემისა-კაერი) ს. 
კაერისა და ს. ლემსიის მთის სათიბები. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

წუან – სათიბები (შყალერი) ს. შყალერის და-
სავლ. ამოდის კარგი ბალახი, წივანას ტიპისა. 
გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

წუანრ (იხ. წუვნ) 
წუვრილ (იხ. წუვერ) 
წუერ – ყანა (ღვეაბრა) ს. ღვებრას დასახლების 

სამხ.-დასავლ. ვაკე ადგილია. ალექსანდრე მა-
ხარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

წულნ – ტყე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-დასავლ. 
მუხნარი ტყე. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

წურნრ – ფერდობი  (ფარი), ციცაბო ფერდობია, 
ადის დაკლაკნილი ბილიკი. არსებობს ასეთი 
გადმოცემა:  სვანეთს ურჯულო შემოესია, 
ააოხრა ფარის უბნები და მიადგა სვიფის 
ტაძარს. როცა დასახელებულ ფერდობამდე 
მოვიდა მტერი, წმ. გიორგიმ, რომელიც ამ 
დროს ქალმა გამოაღვიძა, ისრები დაუშინა 
მტერს, მაგრამ ისრები მალე გამოელია. წმ. 
გიორგიმ თავისი ძალით ძირიანად ამოთხარა 
ნაძვები, რომლებიც აქ იზრდებოდა და მტერი 
გაჟლიტა. გადარჩა ერთი ცალთვალა და 
კოჭლი კაცი, რომელიც მაცნედ გაუშვა წმ. 
გიორგიმ. ფერდობი სისხლმა წითლად შეღება 
და დღესაც წითელია, ამიტომაც ეწოდა 
„წურნრ“, რაც „გაწითლებულს“ ნიშნავს. 

წურუნგალა (г. Цурунгал) – მწვერვალი (ყორულ-
დაში) ს. ყორულდაშის აღმ., სიმაღლე – 4241 
მ. ზ.დ. 

წყადნიერ – ყანები (მაზერი) მდ. დოლრას მარცხე-
ნა მხარეზე, ჩორრ-ის ყანებამდე. ჯულაბ 
გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიონერი, ს. 
მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

წყალერ – სათიბები (ჭველიერი) ს. ქვედა ჭვე-
ლიერშია, რუებია გაყვანილი. წყალერ (შდრ. 
შყალერ ბზ. ლატ.). მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 
1974. 

წყალერ ტიბ – ხევი (ჭველიერი) ს. ქვედა ჭვე-
ლიერში, წყალი ცოტა მოედინება, მაგრამ 

წვიმის დროს იცის მეწყერი. მ. ე. ლიპარ-
ტელიანი, 80 წ., 1974. 

წყალრ – საძოვარი (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის 
ჩრდ.-აღმ., ტიბის თავზე, მოედინება ღელე 
ტიბ. შამში ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., 
პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

წყალ-მაჭარ – გადასასვლელი, საძოვარი (ღობი). 
ღობის მთიდან რაჭაში გადასასვლელი. 

წყარრ (2) – სათიბები (ჰებუდი) სამანქანო გზის 
ზემოთ, სათიბ მაშლრის ჩრდ.-აღმ. წყლებიც 
ჩამოუდის, ჭაობიანი ადგილიცაა. წყრ „კანა-
ფის კონა“ (ბეჩ.). შეიძლება კანაფის სათესი 
იყოო. ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., 
პედაგოგიპ, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წყარრ – სათიბები (ლანხვრი) ს. ჰებუდსა და 
სამანქანო გზის შუა ნ. ნაწილი ს.  ჰებუდისაა, 
ნაწილი – ლანხრის, სათიბებია. პანტა 
მსხლები, წყლები – ბევრია. მჭიბოლ ი ლიხ 
„ჭაობიანი ადგილიცააო“. აკაკი ანდრიას ძე 
გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., ს. 
ლანხრი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

წყრშ – ტყე, საძოვრები (წვირმი) ს. ზეგანის სამხ.-
დასავლ., ლასილის მარცხ. კალთაზე. პატარ-
პატარა წყლები მოედინება. ალექსანდრე 
ბიასლანის ძე გულბანი, 80 წ., პენს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წყარლ – წყაროები (მელე) ს. მელეში, წყაროები 
მოედინება. 

წყარო დაბრ – სახნავი (რცხმელური).მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ.  

წყარ ლახ – სათიბი (ღობი), ღობის საზაფხ. სა-
ძოვარი და სათიბი. წყაროებიცაა დასაწყისში. 

წყ ტიბ – ხევი (ჟახ. ს.ს.) ს. ჟახუნდერისა და 
სასაშის მთის გამყოფი. 

წყშ –ტყე (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ. წიწვნარი 
ტყეა, ნწფჲ ცხეკის დასავლ. არჩილ დავითის 
ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მეტსიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

წყში{ } რ (იხ.წყშ) 
წყიგილდ – სათიბი (ლანხვრი) ს. ლანხრის ქვე-

მოთ, სათიბ ზუგულდის ჩრდ.-აღმ. ჩავარდნი-
ლი ადგილია, ჭაობიანიცაა, წყალიც მოჟონავს. 
ადრე ღარებს უდგამდნენ და მოწვეთავდა. 
წყიგ „წვეთავს“? (აწყგნე „ოდნავ მოწვეთავს“). 
აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 წ,., 
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კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

წყურგინ – გზა (ქვ. ვედი), გერდაშერას ტიბიდან 
მიმავალი გზა მთა ბურღვდერამდე, ტყეა და 
ბლომად მოცვი (ლეცინყჲ ლი მასრდ – 
ციმუა). ადრე საცხენო გზა იყო, ამჟამად 
მანქანისაა. მოედინება წყალი მოზრდილი – 2 
წისქვ. წყლისოდენა (ცენ–ს მეგრელები 
უწოდებენო). (ცვენ < ციმუამი – ?). უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 567წ., პენს., მესტიის რ-
ნი, 1979 წ. ოქტომბერი. 

წყურგინიშ ლაკრი – ნაკარვები (ქვ. ვედი) 
გერდაშერას მარცხ. კლათზაე, წყურგინიშ 
ღრსა და ჭუჭელონიშ ღრს შორის. უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ. პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ოქტომბერი. 

წყურგინიშ ტიბ – ხევი (ქვ. ვედი) გერდაშერი-
დან გზა ბურღვდერისკენ მიმავალი ხევი 
წიწვიანი ტყით, რომელშიც მოედინება ორი 
წისქვილის საკმარისი წყალი – წყურგინ 
(/ / ცვენ), გერდაშერას მარცხ. შენაკადი. უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1979 წ. ოქტომბერი. 

წშ – სათიბი (ნაცული) ს. ნაცულის აღმ. 
წლნ დაბ – ყანა (ბულეში) ს. ბულეშის თავხე. 

მსხალი კია. წლნე „მსხლის ჯიშია“. ჟ. ა. 
მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

წნწხრ – სათიბი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის ჩრდ., 
სათიბ ჰზ ლარას ზემოთ. წნწხა „ მთის 
მცენარეა, საჭმელად ხმარობენ“. ანზორ 
არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პედაგოგი, ს. 
ჰებუდი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წრან (2) – საძოვარი მთა (კიჩხულდაში), მდ. 
მალშის მარჯვ. კალთა, ტყეცაა და ხრამი 
წითელი ფერისა, ზემოთ კლდეცაა წითელი 
ფერის. თემრაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., 
კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

წრან – კლდე (უსგვირი) ჭალჲს მარჯვ. კალთაზე, 
წითელი ფერის კლდეებია. ა. ბ. გურჩიანი, 65 
წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

წრნ – სათიბი (შკედი) ს. შკედში, ფერდობი. ჟ. ს. 
ონიანი, 34 წ., 1976. 

წრნირ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის ჩრდ.-აღმ., 
ლეჟ უბნის დასახლების ჩრდ.-აღმ., მოფერ-
დო, ოყალო მიწა, ფერით მოწითალო. დისონ 
გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის  

ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
წრანიაშ – საძოვარი (დურაში, საყდარი) ს. 

დურაშისა და საყდრის მთაში, წყლის მიერაა 
გაწითლებული ის ადგილი. კ. ბენდელიანი, 
1978. 

წრნიშ (2) – კლდე (მანანაური) მანანაურის 
მდინარის მარჯვ. კლათაზე, ლჯჲს მთასა და 
სკორბშის მთებს შორის, მწვერვალია. 
წითელი ფერი მაინცდამაინც არ იგრძნობა. ი. 
დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

წრნიშ – კლდე (კახურა) ლასკადურას თავზე, 
მთა დაბიერის მხარეზე. წითელი ფერის 
კლდეა. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 
ს. კახურა, 1974. 

წრანიში ღელა – ღელე (ბავარი), ს. ბავარშია, 
ჯუდარის მარცხ. მხარეზე, მთა წრანიაშიდან 
მოედინება. მდ. ბავარულას  მარცხ. შენაკადი. 
ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 1974. 

წრნუ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის აღმ., 
დასახლების აღმ. მხარე. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 32 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წრნრ (იხ. წრნირ) 
წრნაშ (3) – საძოვარი (მებეცი) ს. მებეცში, მჟავე – 

რკინის წყალი მოედინება, აბაზანებისათვის.  
წრნაშ – საძოვარი (სასაში) სასაშის სამხ. მჟავე 

წყალი მოედინება. წითელი დანალექის 
მიხედვით. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

წრნაშ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერში, 
მდ. ლაშხურის მარცხ. მჟავე წყლის ნიშნებია, 
მოწითალო.  

წრნელდ – გზა (იელიში) ს. იელიში, მესტიისკენა 
გზაზეა, წითელი ფერის თიხაა. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1972. VII.  

წრნი (იხ. წრნიშ ნატყიც) 
წრნიალ – კლდე (ტვიბი) ს. ტვიბში, ალპურ 

ზონაშია. მოწითალო ფერის კლდიანი მხარე  
(სანადიროა). ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

წრნილ –კლდე (მლხ. ს.ს.), მდ. წანერლას მარჯვ. 
კალთის სანადირო კლდეა, მოწითალო ფერის. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

წრნირ (2) – მთა (გვალდერი) ზეგან ბას ესაზღვ-
რება აღმ. შიშველი რელიეფით. მოწითალო 
ფერის ბალახია, საძოვარი ადგილია. „წით-
ლიანი“ (თუ „წითლები“?). ჩხეტიან ემუზას ძე 
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ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წრნირ – სახნავი (ქვ. კალაში), სახნავ გირკშრის 
აღმ., მოფერდო ადგილი, ადრე ნახილნარია. 
წითელი ფერის მიწაა, საანგუროაო. წრნი 
„წითელი“. გიორგი კოსდას ძე მურღლიანი, 60 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წრნირ (6) – საძოვარი (ეც. ს.ს.) ბაის ქედის 
ქვემოთ, ჩაჟრე ლბჭკრსა (საძოვარი) და ბას 
შუა წითელი ფერის ბალახია (შთაბეჭდი-
ლებაა?). აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს.,  ლშხრერ, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

წრნირ – სათიბი (ლემსია-კაერი) ს. ლემსია-კაე-
რის საზაფხულო სათიბი, მოწითალო ფერის 
შთაბეჭდილებას ტოვებს. შადურ ადილარის 
ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

წრნირ – კლდე (ფარი) ყვითელი ტობის თავზე, 
წითელი ფერის კლდეა და მიწაც წითელია. იხ 
რუკა 1 :  100 000, რომლის სიმაღლეა 3204 მ. 
ტარიელ ქემუზას ძე გადრანი, 59 წ., კოლმ., 
პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

წრნირ – მთა (ფარი) საზაფხულო საძოვარი მთა, 
საძოვარ ლმალდის ჩრდ. წითელი ფერისაა, 
მისი მწვერვალის სიმაღლე 3204 მ. უდრის (1 :  
100 000). იურა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მო-
სამს., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წრნირ – ფლატე (ჭუბერი) მდ. ჭუბრულას მარცხ. 
მხარეზე, , ტყის ზონის ზემოთ, ჩამორღვეული 
ციცაბო კალთა მოწითალო ფერის თიხითა და 
ქვებით. ქვედა ნაწილში მოედინება წყალი, 
იცის მაგარი ღვარცოფი, რის გამოც ქვემოთ 
ხეები დაუტნევია და ზეზე გაუხმია თამაზ 
დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ. 

წრნირ – სათიბ-საძოვარი ს. ეცერის ჩრდ.-აღმ., 
კლდე გოგეშიშ ყიმბის აღმ. (ბეჩოსკენ). არის 
საძოვარ-სათიბები, მიწაც წითელი ფერისაა და 
ქვებიც (წრნი ლებჩერ ლი). აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეა(ცერის ს.ს., მესტისირ-
ნი, 1969 წ. X. 

წრნიშ (9) – კლდე ს. იფარის სამხ.-დასავლ. გადა-
სასვლელ ლასილის მიდამოებში, მოწითალო 
ფერისაა. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., 
მოსწავლე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

წრნიშ – კლდე (უშგული), კლდე შხარას სამხ. 
კედელზე, ხალდეს მხარეზე. მოწითალო ფე-
რისაა, საჯიხვე. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 
წ., ჩ. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

წრნიშ – კლდე (ხაჩეში), წითელი ფერის კლდე 
ხელედულას მარცხ. კალთაზე. რ. დ. 
ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 

წრნიშ – ფერდობი (მესტია) მესტია ჭალჲს 
მარცხ. მხარეზე, აეროპორტის ჩრდ. ტყე 
ფუხდერის ქვემოთ. წითელი ფერის ქვა და 
თიხაა. პირიბე ქელეჩბის ძე ნიგურიანი, 33 წ., 
კოლმ., ს. ლანჩვალი. 

წრნიშ – სათიბი (ლაშხრაში) ნასახლარ ჯუხ-

ლნისა და ნასახლარ ლშხრშის შორის, სა-
თიბ ქელიშ-ში. მოწითალო ფერის მიწაა, ბალა-
ხიც (სტამნრე ლსყი გიმშალ ლი). ვასილ 
ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

წრნიშ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის დასავლ., 
სამარხილო გზის ზემოთ, სათიბ ჩაღრრის 
ზემოთ, ვაკეა. წითელი ფერის თიხაა. 
ნაყანარია. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 
57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

წრნიშ – ქედი, სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-
აღმ. ჰადიშრას მარცხ. კალთის ქედი. 
მოწითალო ფერისაა, სათიბებიც. გულადი 
სოფრომის ძე ავალიანი, 33 წ., მოსამს., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წრნიშ გორგ – საძოვარი (ეცერი) ს. ეცერის ჩრდ.-
აღმ., სათიბ-საძოვარ წრნირის მომიჯნავე 
ადგილი. ქვემო ნაწილში სათიბებიცაა, ზემოთ 
მოწითალო ფერისაა. ჟანგის ფერისაა. 
გეოლოგებიც ყოფილან გამოსაკვლევად. აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

წრნიშ ნტყიც – ხრამი (ყაზაყი) ს. ყაზაყიდან 
ჩრდ.-აღმ. (15-ზე), მდ. ყაზყიშ ტიბის 
მარცხენა მხარეზე. წიწვიანი ტყის დამრეც 
კალთაზეა ჩამოხლეჩილი ციცაბოკალთებიანი 
კლდე. თხემზე დავაკებული წიწვნარია, 
ამბობენ ადრინდელი ნასახლარიაო. მოწითა-
ლო ფერის თიხაა. ეფროსი უმარის ასული 
ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

წრნიერ – სათიბ–საძოვარი (ტებიში), რელიეფუ-
რად ხრიოკი ადგილია, გამოყენებულია სათი-
ბადაც და საძოვრადაც. მდებარეობს მთა 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  622 

უშბის მარჯვ. კალთის დასაწყისში სამხ.-აღმ. 
მარჯვ. მხრიდან აკრავს ხოშა ლარა ს. გულთან. 
მოწითალო ფერისაა ბალახიო, ქვებიც 
მოწითალო ფერისაა. წრნი „წითელი“;  
წრნიერ „წითლიანი“ (?). სოფრომ  იასონის ძე 
ხორგუანი, 43 წ., მასწ. ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 

წრნი ერილდ – მუხნარი (წირმინდი), მდ. 
ხაიშურასა და კასლედრას მარჯვ. კალთაზეა 
მუხნარი,  წითელი ფერის მიწაა. აქსენტი ბაკას 
ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

წრნი კამრჲრ – კლდე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
ენგურის ხეობის მარცხ. კალთაზე, კლდიანი 
ადგილი, რომელიც საძოვარ იზრმშს 
ქვემოთაა. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

წრნი კლლდრ – კლდე (ზესხო) ს. ზესხოს ჩრდ. 
კლდიანი მხარე. ნადირთ ჩასაკეტი. 

წრნი ლრტყ – კლდე (მლხ.), ტიბერის მარცხ. 
კალთაზეა ბილიკის მაგვარი, ქაშნ, წითელი 
ფერისმაგვარი კლდეა, შრეა მოწითალო. პავლე 
ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

წრნი ლცრ – წყაროები (ხევრა). კ. მ. ჭკადუა, 32 
წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

წრნი ლცრიშ ზაგრ – ქედი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 
30 წ., ლახამულა, 1973. 

წრნი ლცრიშ ნენჩა – წიწვნარი (ხევრა). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულა, 1973. 

წრნი ლხკრ – ხრამი (ყარი) მდ. თეთნაშრას 
მარჯვ. მხარეზე. ჩაომგლეჯილია, ჩამოტანი-
ლი ფერდობი, ციცაბოა, წყალი მოედინება 
პატარა. იცის ღვარცოფი. გვერდით კიდეები 
ტყიანია. წითელი ფერისაა. თეთნაშრშ 
ტიბშია. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 
წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII. 1970 წ. 

წრნი ნჩელ – ღელე (ქვ. ვედი), მთა ბურღდერის 
თავიდან მოედინება, რომელსაც წითელი 
ფერის ქვები აქვს. კალთები წიწვნარია. 
კლდიანი. გერდაშერას მარცხ. შენაკადი. უმარ 
როზანის ძე ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ., ოქტომბერი. 

წრნი სგიმლ – სათიბი (ნაცული) ნაცულის 
მთაში, სგიმ მოედინება, რკინისაა, წითელი 
ფერისაა. 

წრნი სგიმლდ – მჟავე წყალი (ლაღამი) მესტია 

ჭალჲს მარჯვ. კალთაზე, მოედინება მჟავე 
წყალი. დ. ს. გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. 
ლაღამი, 1972. VIII. 

წრნი ტიბრა – ღელე (თოთანი) მდ. ენგურის 
მარცხენა შენაკადი, პატარა მდინარეა, ნახნგა-
რის ზემოთ. წითელი ფერის თიხა აქვს (წრნი 
ვერ ხოზ, ეჯღა ხაჟხა ეჯის. მართლა წითელი 
არაა. გაიოზ თაისავის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

წრნი ტობ – ტბა (ყარი) მთა შალურაშია, ჩრდ.-
დასავლ., გურას აღმ. მხარეზე, ძირში, 
მოწითალო მუქი ფერის მიწაა. თიხა, ქვიანია. 
დგას წითელი ფერის პატარა ტბა. მის მარცხ. 
ჩამოდის მდ. დერულა, დერულას სათავის 
მარცხ. 0,5 კმ-ზე მის ირგვლივ რუხი ფერის 
კლდის ნაშალია, ქვის ნატეხები. დავაკებუ-
ლია, მისი სიმაღლეა 2310 მ. ზ. დ. წითელი 
არაა, უფრო  მუქი ფერისაა. ნიადაგის გამო. 
გივი მუზას ძე სუბელიანი, 30 წ., კოლმ., ს. ყარი, 
ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ. 

წრნი ქან  – ყანები (შკედი) ს. შკედის სამხ. მხა-
რეზე, დაფერდებული კედლით, ძირში 
დავაკებაა. ხრამიანია, წითელი ფერის ქვებითა 
და მიწით. სახნავიცაა მის თავზე. შუშანა 
ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

წრნი ქან  – ხრამი (ქვ. ვედი) ღელე წრნი ნჩე-
ლის დასაწყისი, ნაკ-ბურღდერის ქვემოთ. 
მოწითალო ფერის ქვები აქვს (ჟანგისფერი). 
უმარ როზანის ძე  ჭკადუა, 56 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

წრნი ქანრ  – საძოვრები (ლენტეხი), ნსკა ლა-
ხულდშია, წითელქვიანია. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ., 1978. 

წრნი ქანშ ზაგრ  – პლატო (სკორმეთი), ს. ნაკის 
სამხ. ფერდობისა და ვაკე ადგილის შესაყარი, 
სამხ. მხარე დამრეცი, გვიმრნალი და წითელი 
ფერის ნიადაგით. ჩრდ.-ით ვაკე – სახნავ-
სათიბებით, მოსახლეობით. დავით ფუთას ძე 
ცალანი, 92 წ., პენსიონერი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

წიფსგრ – საძოვრები (ლაყვრი) საცხოვრის ლაყ-

რის ჩრდ. ფერდობი, მის ზემოთ წიფლნარია. 
წიფს-სგაშრ ? მიშა რაჟდენის ძე ცალანი, 28 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წიფრ – ტყე (ეცერი) მდ. ნის სამხ.-აღმ., სამანქა-
ნო გზის ჩრდ. წიფლნარი ტყის მასივი. ჭიჭიკო 
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პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 61 წ., პენსიონერი, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წირმ მაცხრ – ეკლესია (წვირმი) ს. წვიმრის 
შუაში. ეკლესია დაცულია, ხატებიცაა, წიგნები 
და მხატვრობაც კედლებზე. შალვა სარდიონის 
ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

წიფინ – ტყე (ლახუშდი) ს. ლახუშდის აღმ. ნაწი-
ლი, წიფლნარ-წიწვნარი ტყეა, შერეული. რიდა 
ბესის ას. ფირცხელანი, 55 წ., დიასახლისი, 
მესტია, 1972. IX. 

წრნიშ – საძოვარი (მურყმელი) მურყმელის ჩრდ.-
ით, ფერდობი, მოწითალო ფერის ხრიოკი 
ადგილი, მწვერვალი. ნუცა ანტონის ასული 
ნიჟარაძე, 62 წ., პენს., უშგულის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. VII. 

წიფინშა მურყამ – ნაკოშკარი (ღვებრა), ს. ღვებ-
რაშია, სახურავი აკლია მხოლოდ. წიფიანების 
საგვარეულოსი. რაჟდენ გოგის ძე მარგიანი, 
101 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

წელლკრ ღრ – საძოვარი, ტყე (ჩვაბიანი) ს. 
ჩვაბიანის პირდაპირ – ჩრდ., მთა ლგზ-

ლირის კალთაზე. გოგუცა შოთა სას. მარგია-
ნი, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

წიფლკაკია – სოფელი (ლნტხ.), ხოფურის ს.ს. 
ერთ-ერთი სოფელი, მდ. ლაშხირის მარჯვ. 
მხარის, ტერასული ტიპის რელიეფით. იყოფა:  
ლეანშერლ, ნესკჲშერლ, ჟოჟოშერლ, 
ოლიშერლ. ცხოვრობენ მხოლოდ ლიპარტე-
ლიანრ. ერთი ოჯახია მეგრელიშვილი, მეორე 
– ქარდავა, მესამე – ნემსაძე. მიხეილ (მიშა) 
გაბრიელის ძე ლიპარტელიანი, 42 წ., მოსამ-
სახ. (სკოლის დირექტ.), ს, წიფლკაკია, 1976. 

წანშ – სოფელი (ხლდ. ს.ს.), ხელედის ს.ს.-ში 
შემავალი სოფელი, მდ. ელედულას მარცხ. 
მხარეზე. თინა გელას ასული ლიპარტელიანი, 
23 წ., მოსამსახ., ს. წანაში, ხელედის ს.ს., 
ნანული გელას ასული ლიპარტელიანი, 27 წ., 
მოსამსახ., ს. წანაში, ხელედის ს.ს., 1974. 

წნერ – მთა, მყინვარი, გადასასვლელი (ჟაბეში) ს. 
ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ. მდ. წნრლას დასაწყისის 
აღმ. მთა (იხ. 1 :  100 000 ледн. Цанер). არის 
სათიბები, საძოვრებიც. ფერდობია. წნიშალ 
მელ ხაგ, ცხეკისგა ერ ლი.„წნი“ ყანებში იცის, 
ბალახია ერთგვარი, სარეველა – ხაჟგნედ, 
ეჩას ხატულიდ ნაჟაგ მელ დაბრლისგა) 

(შდრ: . ბქვ. წნი „გრძელი ბალახია ერთგვა-
რი“). ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., პენს.გ, 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემ-
ბერი. 

წრნი ქან (3) – საძოვარი (ნაკი, შკედი, ქვ. ვედი) 
ს. ნაკის სამხ. ფრდობი, წითელი ფერის 
ნიადაგით. შიშველი ადგილია, დამრეცი 
კალთაა. ქვიანი, გვიმრნალია. მის გვერდით 
ხრამია ციცაბო – მარცხენა მხრიდან. კაბუ 
ალექსის ძე კვანჭიანი, 49 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

წანჲ – ღელე (ლახირი) ს. ლახირის ჩრდ.-დასავლ., 
ტიბის მარცხ. კალთაზე. ირგვლივ თხილნა-
რია. ალექსი ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

წირმ ფოშდლ – სათიბი (ჭოლაში), უღვირის 
ქედზეა, სამანქანო გზის მარჯვ. მხარეზე, 
წვირმისკენ. ალექსანდრე გელას ძე დევდარია-
ნი, 80 წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

წიფე დაბ – საძოვარი, წიფლნარი (ხელედი), ხე-
ლედშია, ლაშხირის მარჯვ. წიფლნარ ტყეში, 
დამრეცი რელიეფით. ანზორ აკაკის ძე ბენდე-
ლიანი, 33 წ., მოსამსახურე, ეხელედის ს.ს., 
1976. 

წყარერ – სათიბი (კაცხი) მთა ნენტყის აღმნ., 
ყორრის სამხ. სათიბია, მოედინება 5 ადგილას 
წყარო. ვალოდია სოსოს ძე გადრანი, 13 წ., 
მოსწ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

წრნი ტობ (2) – ტყე (ყარი, ზ. მარღი) მთა 
ტობულდარის დასაწყისში. ტყეში, წ,იწვნარში 
არის წითელი ფერის ტბა, თიხაა წითელი , 
სოფ.  ჟიბე მარღის ჩრდ.-ით. ბუჟღუ რაჟდენის 
ძე გურჩიანი, 38 წ., კოლმ., ს. ჟიბე მარღი, 
ჭუბერი ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

წრბეშ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფალაშში. 
რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

წდრ – საძოვარი (ჟიბიანი) ს. უშგულის აღმ. 
ლამარიას ეკლესიის უკან. ჭანჭრობიანი 
საძოვრები. წდ „ჭანჭრობი“. გიგი ერისტოს ძე 
რატიანი, 33 წ., მოსამსახ., უშგულის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

წიფნი – ყანა (ნაშთქოლი) ს. ნშთქოლის აღმ. 
სახნავი ადგილია, ბოგლს იქით ლაშუ-
კამდე. წიფ „მწიფე“ (?). ქიშვარდი იოსების ძე 
წერედიანი, 49 წ., კოლმეურნე, ს. ნაშთქოლი, 
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ბეჩოს ს.ს, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
წირმინდ – სოფელი (ხშ. ს.ს.), ხაიშის ს.ს.-ში 

შემავალი 10-კომლიანი დასახლება მდ. ხაიშუ-
რას მარჯვენა კალთაზე, მდ. კასლედრას 
მარცხ. ზღვის დონიდან საშ. სიმაღლეა 812 მ. 
ცხოვრობენ ჭკადუები და დავითიანები. 
აქსენტი ბაკას ძე ჭკადუა, 58 წ., მოსამსახურე, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

წილნარ – ყანა (ქვ. მამი) ს. ქვედა მამში, დგას 
მსხალი. წილანუ მსხლის ჯიშია. ილია 
ნიკოლოზის ძე ჯამბურიძე, 59 წ., პედაგოგი, 
1978. 

წრნიშ – საძოვარი (ალდე) მდ. ალდე ჭალს 
მარჯვ. კლათაზე, ალპ. საძოვარი. მოედინება 
მჟავე წყლები, ს. ხალდედან ≈ 5 კმ. მჟავე 
წყლების სიმრავლის გამო. ზურაბ აბრამის ძე 
ჯოხაძე, 68 წ., პენს.,ძ ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

წრნი ვერ – ნაგზევი (თოთანი), ს. თოთანის 
ქვემოთ, მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე 
გადის ძველი სამანქანო გზა. მიწა წითელი 
ფერისაა (შდრ. ტბა – ნატბევი). გაიოზ 
თაჲსავის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენსიონერი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

წრნი ქურა  (2) – საძოვარი (სვიფი) ს. სიფის 
სამხ., ტყე ლჲშს ჩრდ. ზემოთმიწაა (ადგილი) 
წითელი ფერისა. შოთა მიხეილის ძე საღლია-
ნი, 42 წ., საბჭოს თავ–რე, ს. ლეზგარა, ცხუ-
მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წრნი ქურა – საძოვარი (გვარლდერი), საზაფხუ-
ლო საძოვარი მთაა სოფლის სამხ. დგას ერთი 
კარავი. მიწა წითელი ფერისაა. ჩხეტიან 
ჲემზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმეურნე, 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წრნიშ – ყანა (ქვ. ლახამულა) ჩვ. ლახმლშია, მდ. 
ენგურის მარჯვ. მხარეზე, ეკლესიის პირდა-
პირ, დასავლ. (გაზიმლექა ლი ლამიშ, 
რიყს ჟიბო), მოწითალო ფერის მიწაა. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მეტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

წრნიშრ  (იხ.წრნიშ – ცალერი) 
წრნლდ – ღელე (ტვებიში), მდ. დოლრას 

შენაკდაი მარცხ. მხრიდან, ტურბაზასა და 
შიხრას იქით. ფერი მოწითალოა, ქვაც და 
ნიადაგიც წითელი ფერისაა, ჩანს – მჟავე 
წყლის გამო. გადმოცემით:  თათრის ჯარის 
ამონაწყვეტიაო, სისხლით შეიღებაო. რომანოზ 
სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. 
ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

წსხა – ყანა (ტობარი), ს. ტობარის შუა – სამხ.-
დასავლ. ნაწილი, ყანების ბოლო. დამრეცი 
სახნავია, მდ. ჭუბრულასკენ სალი კლდით 
ბოლოვდება (ხოშა ქამექცუ კოჯ ხარ). დაბრე 
წხსა ლი, ხოჩა სარაგ ი ანღრი.  ისლამ 
ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ: ., პენსიონერი, ს. 
ტობარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

წსხარნი – სათიბი (ჰებუდი) მდ. სოლედრას 
მარჯვ. კალთაზე, სათიბ სგიმლდრის ჩრდ. 
ბუჩქნარია (თხილნარი). გიორგი ბესარიონის 
ძე სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

წსხშ ლაყუნზელი – ვენახი, ყანა (ტობარი), ს. 
ტობარის შუა ნაწილის ქვედა კიდე. 
მოედინება წყარო, ყანაა და მის ირგვლივ 
ადესის ვენახია. ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 
წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

წხდ – სათიბ-სახნავი (ხურაშვილი), ურაში-
ლის მხარეშია. დავაკებაა მდ. ლაშხირის 
მარჯვ. ნაპირზე. თხმელნარია. შკობ „თხმელ-
ნარი, მუხა „ჯი“. თხმელა „ბელყჩ“ – თხმელ-
ნარი „შკობ“. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

წხდი ღელა – ღელე (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, ყანა 
წხდისთან ჩამოედინება. როსტომ დავითის 
ძე ჩანქსელიანი, 27 წ., მუშა, ს. ხაჩეში, 
ხელედის ს,ს., ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

წხადრა (იხ. წხდი ღელა) – ღელე, ს. 
ტვიბლედშია, ლაშხირის მარჯვ. შენაკადი. ნ. 
ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 
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ჭა – ხრიოკი (ლაშთხვერი), ამხნ ტაფშია, ჯგრგ 
ცხადშირიშ-ის გვერდით. გამოუყენებელია. 
ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამ-

სახ.., ლენჯერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 
ჭაბგნი – სათიბები (ეცერი) ს. ქურაშის სამხ., სათიბ 

ფალას სამხ.-აღმ. მდებარეობს, ზემოდან პატარა 
ტყეა. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭაბგნი – სახნავი (ტვიბერი) სოფლის ქვემოთ, 
ჩუბე ტიბროლს აღმ. მიხეილ ლემინის ძე 
ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. ტირბერი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ჭაბგნი (3) – სათიბი (ისკარი, ჯურაში), სახნავი 

(ტვიბერი) მდ. კედრლას აღმ., სათიბ ტყაბა-

ლერს აკრავს. წყლიანია (ლალც ლი). თავში 
წყაროც ყოფილა ერთხანს. ფუჩე ფუჩეს ძე 
გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჭაბგნირ (იხ.ჭაბგნი – ქურაში) 
ჭაბგნი – სათიბი (დავბერი), ს. დავბერის აღმ. 

მხარის ყოფილი ყანა. ნოდარ პლატონის ძე 
მარგვლიანი, 40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ჭაბლარა – სათიბი (ზ. ლუჰა) მდ. ნის  მარცხ. 

კალთაზე, ტყეშია ვაკე ადგილი – სათიბი, ტყე 
ნაკრის ჩრდ.-აღმ. ერმინე რამზის ძე ცალანი, 
68 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჭაელდ – წყარო (ლემსია) ქმე ლახშია, ცივი წყა-

ლია, პატარა წყაროს წყალია, სასმელად აქვს 
გამოყვანილი (ზუგულდ ხარ ი ეჩხენქა ანღრი 
ლიცილდ). შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 
წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჭალად – სახნავი (ბაგვდანარი) ს. ბაგვდანარის 
ჩრდ.-აღმ., ლლქერი ლიცის აღმ.-ის გაყოლე-

ბით გულ ჭალ-მდე. ჭალად-ის თავზე ცხოვ-

რობს 1 მოსახლე – ალიხან აფრასიძე. ჭალად – 
მდინარე გულჭალ ჩამოუდის და შეიძლება 
იქიდანო. ივანე ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენ-

სიონერი, ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭალა – ყანები (ჭველფი) ს.;  ჭველფში, ლაშხურის 
მარჯვენა მხარე, სოფლის ქვემო მხარე. დ. ნ. 
ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ჭალი – სათიბები (მუწვდი) ს. მუწვდის დასავლ. 

ვაკეა ადგილია, მოედინება ლნიენრი ღელა. 
ფერმაცაა, წისქვილებიც. გ. დ. ხაბულიანი, 36 
წ., 1978. 

ჭალი ლიც (იხ. ჭალ – ლემსია) 
ჭალი მურყამ (იხ. ჭალლი მურყამ – ლნტხ. რ.) 
ჭალი ფელტ – სათიბ-საძოვარი (ლემისა), ლემსია-

კაერის საზაფხულო მთაშია. ფერდობი ჭალ 
ზემოთ. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., 
ლენჯერის ს.ს., 19 

ჭალი ჯგრგ (იხ.ჭალლი ჯგრგ) 
ჭალიდ – სათიბი (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჭალიდ (2) – წყარო (ქვ. ლუჰა) მდ. ენგურის მა-

ერჯვ. კალთზაე, ტყე ლადბშალის აღმ. ენგუ-

რამდე, პატარა მდინარე. ჭალიდ < ჭალდ 
„პატარა მდინარე“. სილევან იშმაგის ძე დადე-

აშქელიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭალიდრ – საძოვარი (ზ. ლუჰა) სოფლის ბოლოს, 
ენგურის მარჯვ. სანაპიროზე. ჭალიდრ – ნა-

ჭალ ლი, ნრიყ. „ჭალა“ ? იერმინე რამზის ძე 
ცალანი, 68 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნ: ი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭალიერი – სათიბი (ყვედრეში). მ. ჩიქოვანი, ტო-

პონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ. 

ჭალილ – სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, ცხე-

ნისწყლის მარჯვ. ნაპირზეაა (ლაშხირი ლიც = 
ცხენის წყალი). ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974.  

ჭალირ – საცხოვრისი (რცხმელური) რცხმელურის 
ს.ს., ლაშხირის მარცხ. სანაპიროზე მდებარე, 
ტიბისა და ლაშხირის შესართავთან. გ. ა. მუ-

სელიანი, 1976. 
ჭალირი ბოგ – ხიდი (ლნტხ. რ.), ლაშხირზე გადე-

ბული ხიდი, სოფ. ჭალირისკენ. გ.;  ბ. ქურას-

ბედიანი, 1976. 
ჭალირხენჟიშ შუკ – გზა (ლნტხ. რ.), ჭალირის 

დასხალებიდან სოფ. გვიმბრალისკენ ამომავა-

ლი ბილიკი. გ. ა. მუსელიანი, 1976. 
ჭალიშ რიყ – რიყე (ზ. ვედი). მიხელ ქერექის ძე 

ჭკადუა, კოლმ., 59 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭალიშ რიყრ – რიყე (გვალდერი), მდ. ენგურის 
მარცხენა ნაპირი, სოფლის ბოლო. „მდინარის 
რიყეები“. ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., 
პენსიონერი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 
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ჭალირ – სათიბი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარშია, 
ჭალს მარჯვ. მხარეზე. შ. ნ. კვანჭიანი, 
 49 წ., ლატალი, 1973. 

ჭალირ (2) – სათიბები (კაერი), ს. კაერისა და ლემ-

სიის სათიბები მთაში (შდრ. ჭა/ ინჭა). დ. გ. მე-

რლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 
ჭალირი შუკ – ყოფილი სამარხილო ბილიკი 

(ამაჟამდა საცხენოა) (იენაში), ს. იენაშიდან ს. 
ლენჯერში მიმავალი ძველი გზა. ი. გ. ფარჯი-

ანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ჭალირ – სათიბი (ნესგუნი). ელგუჯა ვლადიმე-

რის ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მესტიის 
რ-ნი, 1972. 

ჭალირ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-და-

სავლ, მდ. ლასილის მარჯვ. კალთაზე – სანა-

პიროზე, ლენრილის გაგრძელება სამხ. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსა-

ხურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო.  
ჭალლი მურყამ – ნაკოშკარი (რცხმელური) 

რცხმელურის ს.ს., ლაშხირის მარცხ. მხარეზე. 
ძირიღაა დარჩენილი, ჩანს სადარაჯო–სამეთ-

ვალყურეო კოშკი უნდა ყოფილიყო, დასახლე-

ბებიდან მოშორებითაა. გ. ა. მუსელიანი, 1976. 
ჭალლი ჯგრგ – ეკლესია (ლნტხ. რ.) რცხმელუ-

რის ს.ს., უბან ჭალირში. დაცულია. გ. ა. მუსე-

ლიანი, 1976. 
ჭალოდ – ყანები (ცხუმალდი) მდ. ლაშხირის 

მარცხ. მხარე, ყანებს შუა ნაწილი, მდინარემდე 
200-300 მეტრია. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ჭალურ (იხ. ჭალირ – ლნტხ. რ.) 
ჭალური – ადგილი (გვიმბრალა). მ. ჩიქოვანი, ტო-

პონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 
1939 წ. 

ჭალური მურყვამ („ჭალურის ციხე“) – კოშკი 
(გვიმბრალა). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

ჭალური ღლა – ღელე (გვიმბრალა) მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ. 

ჭალდ – საძოვრები (დურაში) ს. დურაშში, წყლის 
ნაპირზე. კ. ბენდელიანი, 1978. 

ჭალდრ – რიყე (იელი). ენგურის მარჯვენა სანა-

პიროს რიყე. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ჭალრ – ყანები (ტვიბი) ს. ტვიბში, ცხამრიელის 
მარცხნივ. 

ჭალრ (2) – უბანი (ლუჯი). ს. ლუჯის ერთ-ერთი 

უბანი, მდნ. ლაშხურის მარჯვენა მხარეზე. 
ჭალ (2) – საკრებულო (ზ. ჩუკული), სახნავი 

(ლევშერი), ს. ჟიბე ჩუკულშია, ფიშყორის 
მარჯვ. მაღლობზე, შესაკრები ადგილია. ნუნუ 
დადაშის ას. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ჭალ დაბ – ყანა (ზ. ჩუკული), ჟიბე ჩუკულშია, 
ჭალის ნაპირასაა. ნუნუ დადაშის ას. გულბია-

ნი, 26 წ., 1976. 
ჭალ დაბარ – ყანები (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერ-

ში, მდ. ლაშხურის მარჯვ. მხარეზე.  
ჭალ თხუმ  – საძოვარი (ლასკადარი), დაბიერის 

მთაშია, მდინარე ჭალ თავზე. მ. გ. ლიპარ-

ტელიანი, 31 წ., 1974. 
ჭალ ტყაბრ – საძოვრები (ლაღარვაში) ს. ლა-

ღარვაშში, ჭალის პირზე. ტყაბ „მოფერდო ად-

გილი“. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 
ჭალ ტიბ – ხეავი (ჭვეალიერი), ს. ქვეადა ჭვე-

ლიერშია, იცის მე%წყერი. მ. ე. ლიპარტელია-

ნი, 80 წ., 1974. 
ჭალდარ – ბაღი (ლეკოსანდი) ს. ლეკოსანდში, 

ლაშხურის მარჯვნივ. 
ჭალ–  მდინარის (ცხენისწყლის) სახელწოდება. 
ჭალ– სათიბი (ლახამულა) ჟ. ლახმლ–ის ქვემოთ, 

მდ. ენგურის მარჯვ. რიყეში. კოწი იოსეს ძე 
კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ჭალ– სახნავები (ბავარი), ჭალისპირა ყანები ჟაბე 
ბავარში. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ: ., კ. ს. ჩანქსე-

ლიანი, 44 წ., 1976. 
ჭალ– სახნავი (ბავარი) ქვედა ბავარში, ლაშხირის 

მარცხ. მხარე. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ., კოლმ., კ. 
ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., კოლმ., 1976. 

ჭალ– სახნავი (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, მდინა-

რე ტიბის მარცხ. მხარეზე. ვაკე რელიეფით. 
ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ჭალ – სახნავ-სათიბი (ჩ. ქედანი) ჩბე ქედანის 
ჩრდ.-დასავლ. ვაკე ადგილებია, კოლმ. სათიბ-
სახნავი. მოედინება წყაროები, მოზრდილი 
წყაროები – ქედნშ ტიბის მარჯვენა შენაკა-

დები. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 42 წ. მუშა, ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ჭალ– ღელე მოზრდილი (უსგვირი), მოედინება 

შუა სოფელში, მოედინება პაპა ლარა-დან, 
უმფრელის ერთი ძირითდაი შენაკადი მარ-

ცხენა მხრიდან. ს. უსგვირის მდინარე 
(უსგრულა ?). ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ს. უსგვი-

რი, მესტიის რ-ნი, 1973. 
ჭალ – ყანა (ბაბილი), მდ. ლაშხირის მარჯვ. სანა-
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პიროს ყანები. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ჭალ – ყანები (ხელედი) ს. ხელედშია, ლაშხირის 

მარცხ. მხარეზე. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გა-

ზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 
ჭალ(10) – დასახლება (ლენტეხი), დ. ლენტეხშია, 

მდ. ჩოლშურას მარჯვ. მხარეზე, ამჟამად და-

სახლებაა, ადრე ყანები იყო. ე. გ. ლიპარტელი-

ანი, 62 წ., 1974. 
ჭალდ (საძოვარი (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ჭალ – მდ. მულხურას მარცხ. კალთის საძოვარი, 

სამანქანო გზა გადის ჭალ-ზე. ჭალ „მდინა-

რე“. ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ,., 
პენს., ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემ-

ბერი. 
ჭალ – მდინარე (ლეშუკვი), ტებდიაშიდან მოე-

დინება. ლატალს ჩამოუდის აღმ. მხრიდან. 
წისქვილის წყლისოდენაა. შალვა გ–ძე ივეჩია-

ნი, 30 წ., ლატალი, 1973. 
ჭალ – მდინარე (მაცხვარიში), ენგურის მარცხ. 

შენაკადი, მოედინება მწვერვალ ლჰლადან. 
გურამ გუას ძე გირგვლიანი, 35 წ., ისტორიკო-

სი, ს. მაცხვარიში, 1973. 
ჭალ – მდინარე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) მესტია 

ჭალს. ლენჯერში ჭალს უწოდებენ. ვახ-

ტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯე-

რის ს.ს., 1972. 
ჭალ – მდინარის ორივ ემხარე ს. ტვიბში. 

ჭალ„ჭალა“. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 
ჭალ – საბალახო, სახნავი (ლევშერი), ს. ლევშერ-

შია, მდ. ლშხურის მარცხ. მხარეზე. ა. ზ. ბაბ-

ლუანი, 43 წ., 1974. 
ჭალ – სათიბი (შკედი) ს. შკედში, ცხენისწყლის 

მარცხ. სანაპიროზე. ჟ. ს. ონიანი, 34 წ.,  1976. 
ჭალ – სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის გაღმა, აე-

როდრომის ტერიტორიაზე, ლაშხურის მარცხ. 
სანაპირო.  

ჭალ – სათიბ-სახნავი (ბაგვდანარი), მდებარეობს 
ს. ბაგდანრსა და ს. ახალშენს შორის. არის ს. 
ბეჩოს 2 მთავარი ფერმა. ტერიტორიულად 
ეკუთვნის ს. ახალშენსა და ს. ბაგდანრს. 
ჰიდრონიმისაგან. აკაკი ივანეს ძვე კვიციანი, 
34 წ., კოლმ., ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ჭალ – საძოვარი (უშხვანარი) მეშხე ლიცს მარ-

ცხენა მხარეზე, სათიბ კაჩრს აღმ., ჭალის სანა-

პიროა. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 
წ., კოლმეურნე, ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭალ – ყანა (ბულეში) ს. ბულეშში, მდინარის 
მარჯვ. მხარეზე. ჟ. ა. მუკბანიანმი, 41 წ., 1978. 

ჭალ – ყანა (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველიერში, 
ლაშხურის მარცხ. სანაპიროზე. გ. ნ. ზურაბია-

ნი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 
ჭალ – ყანა (მარგვიში) ს. მარგვიშში, ღობშურის 

სანაპიროზე.  
ჭალ – ყანა (მესტია – ირ. მელიქიშვილი) 
ჭალ – ყანები (იფარი) ს. იფარის დასავლ., მდ. 

ენგურის მარცხ. კალთის, ჭალისპირა ყანები. 
ლუკუა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენსიონერი, 
ს. ნაკ-იფარი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჭალ – ყანები (ლეკოსანი) ს. ლეკოსანში, ლაშხუ-

რის მაარჯვნივ. 
ჭალ – ყანები (მელე) ს. მელეში, ლაშხურის 

მარჯვ. სანაპირო ყანები. ჭალა – მდინარის სა-

ნაპირო ადგილი. 
ჭალ – წყალი (ლემსია). მოზრდილი წყალია, 

წისქვილის  წყლისოდენა, მოედინება ხაჭრ-

შის მთიდან ლატალის მხრით ენგურისკენ. შა-

დურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის  
ს.ს., 1972. 

ჭალ (15) –  საძოვარი (საყდარი) ს, საყდარში, 
ჩოლშურას მარჯვ. მხარეზე. მ. ა. ბენდელიანი, 
68 წ., 1978. 

ჭალ –ყანა (ჭველიერი), ჭველიერშია, მდ. ლაშ-

ხურის მარცხ. ჭალა. მ. ე. ლიპარტელიანი,  
80 წ., 1974. 

ჭალდ – ღელეთშესაყარი (სპარდიში) აეროპორ-

ტის ჩრდ. მდინარეების შესაყარი ადგილი 
შლ ბაჩთან. ავთანდილ ანდრიას ძე რა-

ტიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. სპარდიში, მესტიის 
რ-ნი, 1972.  

ჭალრიელ – სათიბი(ცალდაში) ს. ცალდაშის და-

სახლების ქვემოთ, მდ. მულხურის მარცხ. სა-

ნაპიროზე. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სე-

ქეტმბერი. 
ჭალრილ – სათიბ-სახნავი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის 

დასავლ., მდ. მულხურას მარცხ. მხარეზე, 
მდინარის მარცხენა სანაპიროს გასწვრივ. ჭი-

ჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჭალ პილ – რიყე (ცანა), ცხენისწყლის მარჯვ. და 

მარცხ. სანაპიროები.  
ჭალდ – ტყე (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, დასახლე-

ბის ქვემოთ, მდინარე ენგურის მარცხ. კალთა-

ზე. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 
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ჭალდ – ყანები (შტვილი), შტვილშია, ლაშხურის 
მარჯვ. ჭალა სიგრძეზე მიჰყვება. თ. დ. ხაბუ-

ლიანი, 48 წ., 1978. 
ჭანჭხ – სათიბი, ტყე (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას  მარცხ. კალ-

თაზე, სათიბ ლაყრილდშის ჩრდ.-დასავლ. 
ჯუჯა ფოთოლოვანი ტყეა, დამბლ ცხეკ ხარ – 
ჰადრა ი ლეშდხინდ, ლებლძიხ გვმიდ 
ფელტ ლი. ვასილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ.:  ნოემბერი. 

ჭარმგ – ყანა (ჰებუდი) სამანქანო გზის ზემოთ, სა-

თიბ წყარრის აღმ. ზაგამბე სამსონის ძე ფარ-

ჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭარ – ყანა (ჟამუში) ს. ჟამუშის დასახლების და-

სავლეთი. სოფლის დასავლ., უბანში – კირშ-
ში. გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ.  
სექტემბერი. 

ჭალდ – წყალი (კაერი) ს. კაერისა და ს. ლემსიის 
საზაფხულო საძოვარი მთაში. დ. გ. მერლანი, 
23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ჭალდ – ყანა (იდლიანი), ს. იდლიანის დასავლ. 
ნაწილი, დასახლება ნენზიშ ნაკშია. ვაკე ადგი-

ლი, ჭანჭრობივითაა, ტალახიანია, წვიმიანო-

ბისას წყლები მოედინება. გივი მოსეს ძე ჭკა-

დუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლიანი, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 
ჭედილდ – საძოვარი (შკედი), ს. შკედშია, დამრეცი 

რელიეფით, ადრე იხვნებოდა. ამჟამად გვიმ-

რნალია, საბალახო. ირგვლივ ტყეა. ნასახლა-

რიცაა. შუშანა ოთარის ას. იოსელიანი, 50 წ., 
პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ჭელირ – სოფელი (ეც. ს.ს.). ეცერის ს.ს.-ში შემავა-

ლი სოფელი, მდ. კედრლასა და მდ. დაშრს 
შორის, სიფის ჩრდ.-ით. აკაკი სორეხის ძე 
აფრასიძე, 66 წ., პენს., ს. სიფ, ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 15.X.1969 წ. 
ჭენიერ – სათიბი (თეკალი), მთა ებერალშია, თე-

კალის სამხ. ბოლო ადგილებშია არყნარი, 
შგერნალი. ჭენ (?). ი. გ. გარდაფხაძე, 62 წ., ნ. გ. 
ბაბლუანი, 66 წ., 1978. 

ჭერ – სოფელი (ხშ. ს.ს.) ს. ხაიშიდან 6 კმ-ზე, მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო გზის 
ზემოთ. დაფერდებული ადგილია, ცხოვრობს 
1 ოჯახი, მშრალი ღელეა ორ კლდეს შორის 
(ღარტაფში). სახნავ-ვენახებიანი, ბევრია ნიგო-

ზი, ვაშლი, მსხალი, ადესის ყურძენი, წაბლი, 

ტყემალი. 4 მრგვალი ხის სახლია (მალე ნასახ-

ლარს წაემგვანება – უყურადღებობის გამო). 
ატამიცაა და ქლიავი, ქირვად, დასავლეთის 
ხმარიდან – ჯერ ფოთლოვანი, შემდეგ წიწვია-

ნი ტყის მასივიანი მშრალი ღელეა, ციცაბო-

კალთებიანი გორები. რუკის მიხევდით კლდე 
ჭვერი მრთბიშ ყიმბ 1736,8 (1 :  100 000). 
ჟვანია ზმას ძე  ჭკადუა, 42 წ., მუშა, ს. ჭერი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჭერიშ ქედან – საცხოვრისი ენგურის მარჯვ კალ-

თაზე. ჟვანია ზმას ძე ჭკადუა, 42 წ., 1970. 
ჭერიშ ყიმბ – მწვერვალი (ჭერი) ს. ჭერის ჩრდ. 

მაღალი მთა, მისი სიმაღლეა 1:  100 000 მიხედ-

ვით 1770,9 მ. ზღვ. დონიდან. წვერი წერქვა 
არის, კალთები ტყიანი. კლდენარევი ციცაბო 
კალთები. ჟვანია ზმას ძე  ჭკადუა, 42 წ., მუშა, 
ს. ჭერი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნო-

ემბერი. 
ჭერიშ ყიმბ – მწვერვალი, მაღალი ადგილი, ტყი-

ანი და კლდეებიანი. მისი სიმაღლეა 1737,8 (1 :  
100 000). ს. ჭერის დასავლ. მწვერვალი. ისლამ 
ბათერის ძეა ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტო-

ბარი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 
ჭერიშ ყიმბიშ ჩბე ყიმბ – მწვერვალი (ტობა-

რი), მდ. ენგურის მარჯვ. მხარე, ს. ჭერის თავ-

ზე. ტყიანი, ციცაბოკალთებიანი;  არის ორი 
მწვერვალი:  ჭერიშ ყიმბ და მისი ჩბე 
ყიმბ. სიმაღლე ორივესი დაახლ. თანაბარია 
(≈ 1736,8 – 1 :  100 000). ისლამ ბათერის ძეა 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობარი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1.11.70 წ. 

ჭერხნი – სათიბი (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის და-

სახლების დასავლეთით. შამში ნესტორის ძე 
გაბლიანი, 67 წ., პენს., ს. ზარდლაში, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჭერნდა – მთა (ბეჩო), მდებარეობს მდ. დოლრას 
მარჯვენა მხარეზე, ზემოთ ბილიკივითაა ≈ 6 
კმ. სიგრძის. იქიდან მოჰქონდათ ქვა მეზრ 
თრგლეზერ-ის ეკლესიის ასაშენებლადო ერ-

თი-მეორის გადაწოდებით. რომანოზ სიმონის 
ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭერნდშ ლიც – ღელე (ბეჩო) მდ. დოლრას 
მმარჯვ. მხრიდან შენაკადი, მ ოედინება მთა 
ჭერნდა-დან. ჰიდრონიმის მიხედვით. რომა-

ნოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. 
ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტისი რ-ნი, 969 წ. სექ-

ტემბერი. 
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ჭეხნი (იხ. ჭერხნი – ზარდლაში) 
ჭიბ – სათიბი (მაგარდელი) ტიბს აღმოსავლ., ს. 

მაგარდელში, ჭაობიანი ადგილია, ს. ლეზგა-

რას აღმ.-ით. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჭიბ – სათიბი (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჭიბ – საძოვარი (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., სათიბ 

პატოშნის აკრავს აღმ. ჭიბრ ლიხ, ჩუ მეტყცე-

ლი. სათიბი იყო, ამჟამად საძოვარიაო. გაიანე 
კამეთის ას. ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიბ (4) – ყანა (ზ. ლუჰა), მდ. ენგურის მარჯვ. სანა-

პიროსთან, მოედინება წყარო, ჭაობიანი არააო. 
სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 წ., კოლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჭიბალ – სათიბები (ჰებუდი) ს. ჰებუდის (სახმ.) 

დასავლ. სათიბ-საძოვარ ბრყნშ-ის ჩრდ. 
არის სათიბები, შემოკავებულია, ირგვლივ ტყე 
აკრავს. ჩამოუდის წყაროც და არის ჭანჭრობი-

ანი. ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ., 
პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჭიბარილ (ვ. ნარსავიძე – იხ. ჭიბრილ) 
ჭიბერ აზავიშ არ – გადასავლელი (ჭუბ. ს.ს.), 

გადასასვლელი  ნენსგერიდან. (იხ. რუკა:  пер. 
Чинер-Азау) მდ. ნენსგერის აღმ. მყინვარი. 
უზრუნყულ (საკ. სახ.?). ესტატე ილიას ძე 
ჯაჭვლიანი, 42 წ., კოლმ., ს. სგურიში, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი/ , 11.9.1970 წ. 

ჭიბერიშ არ – გადასასვლელი (ჭუბ. სს) მდ. ნენ-

სგერის დასაწყისის მარჯვენა მხარეზე, ადის 
გზა მთა გუბრ-ამდე, რის გავლითაც ჩიპერის 
გადასასვლელზე გზა მიემართება ყუბანისკენ. 
კლდოვანი რელიეფია, ნივალური ზრონა, 
ზღვის დონიდან მისი სიმაღლეა 3292,2 მ. (იხ. 
რუკა). ხაბჯი ბიბუს ძე ჩხვიმიანი, 68 წ., კოლ., 
ს. სგურიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
13.9.1970 წ. 

ჭიბი სარგ (იხ. ჭიბრიშ) 
ჭიბილდ – სათიბი (ღვებალდი), ს. ღებალდშია, 

სათიბ თხუმე ლარას ესაზღვრება. ჭიბილდ 
„ჭაობიანი“ (პატარა). მიშა ილოს ძე გერლიანი, 
39 წ., კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიბრიშ – წყარო (მაგარდელი) ს. მაგარდელში, სა-

თიბ ჭიბის არეში, წყაროს წყალი მოდის. ჰიდ-

რონიმის მიხედვით. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 

99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიბრ – სათიბი (ეცერი) ს. ეცერის ჩრდ.–აღმ., სა-

თიბ ღეშგმრის სახმ. დასავლ. მოედინება 
წყლები პატარ-პატარა და დაჭაობებულივი-

თაა, ჭანჭრობი. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუა-

ნი, 60 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ჭიბრ – სათიბი (ქართვანი) მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალთაზე, სათიბებს მნჭარასა და კრტი ლა-

რას შორის. ლეჭბარა დგი ლი „მოჭაობიანი-

აო“. პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჭიბრ – სათიბი (ჭოხულდი). სათიბ ჭალ-ს 
ქვემოთ, ს. ნშთქოლამდე, ჭაობებიანი ადგი-

ლია. რელიეფის  მიხედვით. აკაკი ივანეს ძე 
კვიციანი, 34 წ., კოლმ., ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭიბრ – საძოვარი (ფხოტრერი) ფხოტრ ზაგრს 
დასავლ., სათიბ კრტირს ესაზღვრება ჩრდ.-
აღმ. მოედინება წყლები, მოჭაობიანი ადგი-

ლია. „ჭაობიანი“. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩარკვიანი, 
61 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
X. 

ჭიბრ – ხეხილიანი ადგილი (სვიფი) სკოლის და-

სავლეთით, ს. საბჭოს წინა ადგილი. მოედინე-

ბა მჟავე წყალი – სიფიშ სგიმ, წყლებიც. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., საბჭოს თავ-რე, 
ს. ლეზგარა, ცხუმრაის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ: . ოქტომბერი. 

ჭიბრ (8) – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., ჭან-

ჭრობიანია ისეთი, რომ შეიძლება მალე ჩაერ-

ღვას მიწაო (ქა ხეტყცენი დოსდ). ტყე ლაყლას 
ზემოთ, ჩრდ.-დასავლ. გაიანე კამუთის ას;  
ცინდელიანი, 50 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიბრ –საძოვარი (დოლასვიფი) ს. ბეჩოდან მე-

სტისკენ მიმავალ სამანქანო გზის აღმ.-ით, 
ფოთლოვანი მცენარეებით, დამრეცი რელიე-

ფით. მოედინება წყაროებიც (საცალფეხო გზის 
ზემოთ). ჰიდრონიმის მიხედვით, ჭიბ „ჭაობი“. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ, ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ჭიბრ –ყანა (ქართვანი) ყანა დიშ დაბრს ქვემოთ, 
მოჭაობო ადგილია (მჭიბ დგი ხეჩდახ). გრა-

მიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
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ჭიბრილ – სათიბი (ფარი) ჯგრგ ზაგრიშის გო-

რაზე, აღმ. ტყე ლსქარის აღმ. მდ. ლექერი 
ჭალს მარჯვ. კალთა. მოჭაობო ადგილია. იუ-

რა გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ს. 
ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიბშ სარგ – წყარო (ზ. ლუჰა) სოფ. ჟ. ლჰას ქვე-

მოთ, ენგურის მარჯვ. მხარეზე, სახნავ ჭიბის 
ქვედა კუთხეში. სიმონ თოსდანის ძე ცალანი, 57 
წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჭიბლ – სათიბი (უღვალი) ს. უღვალის აღმ., საძო-

ვარ კერნის აღმ. შემოვაკებულია, მოედინება 
წყაროები (მჭიბ დგი ლი). ერასტო ნიკოლო-

ზის ძე  უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ჭიბლდ – საძოვარი (ლანხვრი) ს. ლანხრის 

სამხ.-აღმ. სამანქანო გზამდე, ბურიშერ ტანრს 
აკრავს სამხ.-ით. ქვედა მხარე ჭაობიანია. 
ჭიბლდ „ჭაობიანი ადგილი“. აკაკი ანდრიას 
ძე გაბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭიბლდ (2) – წყარო (ზ. უშხვანარი) ს. ჟიბე 
უშხანრში მოედინება, სასმელი წყროს წყა-

ლი, ჭაობი არაა. ჭიბ „ჭაობი“. ჰიდრონიმის მი-

ხედვით. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 
63 წ., კოლმ., 
ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჭიბლდრ –  სათიბი (ქვ. ლჰა) ს. ჩ. ლჰაშია, სა-

თიბ ნენჯლრსა და სამანაქანო გზას შორის. 
ჭაობიანია უხვად. სილევან იშმაგის ძე დადეშ-

ქელიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიბლდრ – საძოვარი (ქართვანი) სამანქანო გზის 
ზემოთ, სათიბ ლაყნსგალრის დასავლ. 
(მჭიბოლ ხეჩდახ), ზემო მხარე ფერდობია. 
გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჭიბლდრ – სახნავ-სათიბი (ზ. ხოსრარი) ს. ჟიბე 
ხოსრრის აღმ., ჭიბლდრ ხარ მოლე. ხოლა 
ტიბრას მარჯვნივ. სვიმონ აზნაგეფის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ., ს. ხოსრარი, მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ჭივრი სგიმ – მჟავე წყალი (ჟაბეში) 
ჭილრ – ღელე (მაგარდელი) მთა როკოს აღმ., შე-

ჭრილ ადგილს ეძახიანო, გზა გადის. ჭილ 
„ჭრილი“ ? ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., 
პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჭილშ თხვიმ  – მწვერვალი (ზ. ვედი). 
ჭილშ ლიც  – ღელე (ზ. ვედი), ურაშიშ წყაროს 

შენაკადი (მარცხენა).  
ჭინჭ – კლდე (ლეზგარა), კლდე ლცხნირს ესა-

ზღვრება ჩრდ.-ძდასავლ. სახიჯხვეა, ნახევრა-

მდე დეკოვანია (ლეჭინჭე ხარ, ნეცინ ცხეკ ხაჭ-

რა სგა). შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 გ., 
ს.ს. თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჭირეკ – კლდე (ლენტეხი) დ. ლენტეხის ჩრდ. ბუჩ-

ქნარია და კლდოვანი. ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 
წ., 1974. 

ჭიტიშა – უბანი (ცხუმალდი) ს. ცხუმალდში 
მცხოვრები ჩანქსელიანების საგვარეულოსი. შ. 
მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ჭიტიშერ – უბანი (ფაყი), ლესხანში მცხოვრები ჩა-

ნქსელიანების ერთ-ერთი საგვარეულო თემი.  
ჯ. ა. ჩანქსელიანი, 26 წ., ხელედის ს.ს., 1974. 

ჭიტი კარ – ტყე-ფერდობები (რცხმელური), 
რცხმელურშია, ლაშხირის მარცხ. ვინმე ჭიტის 
ნაკარვებიო. გ. ა. ტვილდიანი, 1976. 

ჭიტოშა მურყამ – კოშკი (წვირმი), ს. წვირმშია, 
ლამლდის დასხალებაში. გადახურული არაა 
და ქონგურები არა აქვს. ჭიტოანთ – ფირცხე-

ლანების საგვარეულო კოშკი. მირან ხალამ-

პრეს ძეა ფანგანი, 40 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ჭიტ მოლრ – სათიბები (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის 

ჩრდ.-აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ჭიტა 
კორძაიას ნაკაფი. კატო მიხეილის ას. გულბა-

ნი, 26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგრეში, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჭიტ რობ – ტყე (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის სამხ., 
არლდშის დასავლ. შერეული ტყეა, ჭიტა – 
გვარი უცნობია. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 
წ., კოლმ. მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჭიტე ლრე – სათიბი (ჭოლაში), მთა უღვირზე,ა 
სამანქანო გზის ქვემოთ. ჭიტო ქოჩქიანისა ყო-

ფილა.  ალექსანდრე გელას ძე დევდარიანი, 80 
წ., პენს., ს. ჭოლაში, მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჭიტლესგრ – სათიბი, ტყე (მესტია) აეროპორ-

ტის აღმოსავლ., ნაკანების კუთვნილებაა. თე-

დორე ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ., მეტსიის რ-ნი, 
1972. 

ჭიქეილ – სათიბ-სახნავი (ხელედი), ხელედშია, 
ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. ზემოთაა წიწვნა-
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რი, შუროებიცაა. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გა-

ზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 
ჭიშგარ – გადასასვლელი (ჭველფი) ს. ჭველფის 

ჩრდ., ს. კალისკენ გადასასვლელი ლატფარის 
ქედზე. ჭიშკარ> ჭიშგარ ? დ. ნ. ზურაბიანი, 57 
წ., 1978. 

ჭიშშნი – საძოვარი (ლამხერი) ს. ლამხერის ჩრდ.-
აღმ., სათიბ ტიბარრის ჩრდ. მხარე. ხილნა-

რია, ბლომადაა უცუნა (შშლი). მახამეთ 
პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიშხ – სახნავი (ქართვანი), ყანა ლეცბარრს აკ-

რავს, ფეხის ფორმა აქვს. გრამიტონ პავლეს ძე 
გაბულდანი, 47 წ., კოლმ., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჭიშხ (2) – სათიბი (ლანხვრი) ს. ლანხრის სამხ., 
სათიბ ლაკჩის ჩრდ.-ით, სამანქანო გზის ქვე-

მოთ. ფეხის მოზახულობას წააგავს, დასავლე-

თით ვიწროვდება. ჭიშხ „ფეხი“ – რელიეფის 
მიხედვით. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 
წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. სექტემბერი. 

ჭიშხერუ (იხ. ჭშხერუ – ცხუმარი) 
ჭიშხილ – საძოვარი მთა (ხევრა), კარვებიცაა, საზა-

ფხულო სადგომი. ჭიშხილ / /  ჭიშხილდ. 
ჭიშხილდ – სათიბი (ფაყი), ს. ხარაშშია, ყანა ადანა-

შის გაგრძელებაზეა, ტყეშია შეჭრილი. ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., 1974. 

ჭიშხილდ (2) – სათიბი (ღვებალდი) ს. ღებალდის 
ჩრდ.-დასავლ., საძოვარ ლალსგურას გვერ-

დით. ირგვლივ ფოთლოვანი ტყე აკრავს, ფარ-

თობი ≈ 0,5 ჰა. მიშა ილიას ძე გერლიანი, 39 წ., 
კოლმეურნე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭიშხილშ არ – გადასასვლელი (ხევრა), ერა-

დან მთებით გადასასვლელი მთა ჭიშხილდა-

მდე. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 
ჭიშხლდ (იხ. ჭშხლდ – ლახამულა) 
ჭიჭე გვანდრა – საძოვარი (ზ. ვედი) საძოვარ უდუ-

დესა და ნატახტ-ს შორის, ციცაბო კალთე-

ბით, საძოვრებით, ნატახტისკენ გადატიხრუ-

ლია გზა ქედზე ჩაზნექილ (გრაბენზე) ადგილ-

ზე. მდ. ბულნიშღალ-ის მარცხნივ. შალვა 
ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., მწყემსი, წალენჯი-

ხის რ-ნის ს. ჩქვალერი. 21.9.1970.  
ჭიჭიკ მლქორშ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშსა და 

ლეჟ ლახს შორის, ჭიჭიკო იოსელიანის სა-

თიბი. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედა-

გოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ჭიჭტო – სალოცავი ადგილი (ჟახუნდერი) ს. ჟა-

ხუნდერში. წველადობის დროს ამ საკულტო 
ცერემონიის დამთავრებამდე რაიმე რძის ნა-

წარმის ჭამა არ შეიძლება. 
ჭიერ – საძოვარი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 

წანრლას მარჯვ. კალთაზე. მჟავე წყლის 
ჭირი სგიმის მიდამოები. მჟავე წყალი მოე-

დინება. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედა-

გოგი, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნ: ი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჭიერ (იხ. – ჭივრ) – ტყე მდ. წანრლას მარჯვ. 
კალთაზე, მჟავე წყალ ჭიერ სგიმის ზემოთ 
მდებარე შერეული (უფრო ფოთლოვანი) ტყე. 
ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., პედაგოგი, მუ-

ლახის ს.ს., მესტიის რ-ნ: ი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჭკიდანრ –სოფელი (ბეჩ. ს.ს.) მდ. დოლრას მარჯვ. 

მხარეზე, ს. დოლსიფის პირდაპირ. მაღლო-

ბი ადგილია, ჭადრებითა და ხეხილით. ცხოვ-

რობს 10-ოდე ოჯახი. ჭკიდ „მჭადი“ (ზან.) – 
ჭკიდანრ „მჭადიანები“. ყრმ პეტრეს ძე უშ-

ხვანი, 54 წ., ტყისმცველი, ს. დოლსიფ, ბე-

ჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ჭკეპე – საძოვარი მთა (შკედი), მეგრელების სა-

ზაფხულო საძოვარი მთაა. შუშანა ოთარის ას. 
იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 
ჭოდლიერ – ყანა (ტვებიში), ს. ტებიშს ზემოდან 

აკრავს, დამრეცი სახნავებით, ჟიბღლის მარ-

ჯვენა მხარეზე. ჭოდ „კედელი“. რელიეფის მი-

ეადვით. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 62 
წ., კოლმ, ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭოლრ – სათიბები (ლადრერი), მდ. კედრლას აკ-

რავს დასავლეთის მხრიდან, სოფლის სამ.-
აღმოსავლ. ვაკე ადგილია. გერმან ბიმურზას 
ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 1969 წ. აგვისტო. 

ჭომნდი – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელის აღმ., 
ყანა ჟაბრს აღმ., აღმ.-ითვე აკრავს ფოთლოვა-

ნი ტყის მასივი, რელიეფი ხრიოკია. ივანე ბე-

ქას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარ-

დელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჭომნდი – სათიბი (ლეხთაგი), კახშიანშია, ვაკე 
ადგილი. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., 
ს. ლეხთაგი, 1972. VIII. 
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ჭოროხ – სათიბ–საძოვრები (ზესხო) ს. ზესხოს 
ჩრდ.-აღმ., ნასახლარებია ძველთა-ძველი. 

ჭოროხ ტიბ – ღელე (ზესხო) ს. ზესხოში, ჭორო-

ხიდან ჩამოედინება. 
ჭორხა საყდრლ – ნასაყდრალი (ზესხო) ს. ზესხო-

ში, ორი საყდარია, ვისი სახელობისაა, არ იცი-

ან. 
ჭორნი – სათიბის სახელია. მდებარეობს ტყეში, 

წვირმის კოლმეურნეობის ერთ-ერთი საუკე-

თესო სათიბია. შეიძლება რამე საერთო ჰქონ-

დეს ჭვრ– ფუძესთან, რაც  ნიშნავს ყვავს.  
ჭორნი – სათიბ-საძოვარი (წვირმი) ს. წვირმის 

ჩრდ.-აღმ.,  წიწვნარი ტყით. შალვა სარდიონის 
ძე ფანგანი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჭოხნიარობა ლარა – სათიბი (წიფლაკაკია). მ. ჩი-

ქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., 
ტ. IX, 1939 წ. 

ჭოხულდ – სოფელი (ბჩ. ს.ს.) ს. მაზერის სამხ., მდ. 
დოლრას მარცხენა მხარეზე. არის  ჭოხულდიშ 
სიფ და მაცხოვარის სახ. ეკლესია. ეკლესიის 
გვერდით სასაფლაოა. აკაკი ივანეს ძე კვიცია-

ნი, 34 წ., კოლმეურნე, ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს 
ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭოხულდაშ სიფ – ეკლესია, სასაფლაო (ჭოხულ-

დი), ს. ჭოხულდში დგას ეკლესია მაცხოვრის 
(„მაცხრ“). არის ჭოხუდელთა სასაფლაო. 
სოფლის სახელწოდების მიხედვით. აკაკი ივა-

ნეს ძე კვიციანი, 34 წ., კოლმ., ს. ბაგვდანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჭოხულდიშ ლასფლარ – სასასფლაო (ჭოხულ-

დი) ს. ჭოხულდის სიფში;  ეკუთვნის იგი 
კვიციანებს (აბრამშერე – აბრამაანთა), ფანგა-

ნებს (ინუშერე – ინუანთ). ინუ, აბრამ – საკ. 
სახ. სოფლის სახელწოდების მიხედვით. აკაკი 
ივანეს ძე კვიციანი, 34 წ., კოლმ., ს. ბაგვდანა-

რი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბე-

რი. 
ჭუბერ – სას. საბჭო (მსტ. რ.) 
ჭუბრულა – მდინარე (ჭუბერი). მდინარე, რომლე-

იც მოედინება მთა ნენსგერიშ თხიმიდან და 
უერთდება მდ. ენგურს მარჯვენა მხრიდან. შე-

სართავთან ზღვის დონიდან ≈ 559,0 მ. მუზა 
უმარის ძე ჩხეტიანი, 70 წ., მოსამსახურე, მე-

სტიის რ-ნი, 5.IX.70 წ. 
ჭუბრლ – საძოვარი (იელი) ს. იელის სამხ., აცის 

დასახლების ზემოთ. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., 
კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. VII. 

ჭუბნდერ – სათიბი მთაში (ისკარი), საძ. ღეშგმრს 
ესაზღვრება სამხ.-აღმ. მხრიდან. ფუჩე ფუჩეს 
ძე გერლიანი, 87 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭუბრ – სათიბ–საძოვარი (ლელბაგი) ს. ლელბაგის 
დასახლ. ქვემოთ, იყოფა ჩუბე და ჟიბე ჭუბ-

რად. ჟ. დ. აბდელანი, 37 წ.,  ლატალი, 1978. 
ჭუმდი – სათიბი (მსტ. – ირ მელიქიშვილი) 
ჭუქრ – ტყე (იელი), ენგურის მარჯვ. კალთის 

მუხნარი ტყე. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ჭუშიშ – სახნავი, საძოვარი (ლეზგარა) ს. ლეზგარას 
დასავლ., ფხაკს ჩრდ.-აღმ., ფეტვის სახნავად 
ჰქონიათ ყოველთვის. ლოლა მკას ას. ქალდა-

ნი, 24 წ., კოლმ. წევრი, ს. ტიბერი, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭუშირ – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბის მთისკენაა. 
ჭუშ „ვაჟიშვილი“, საზოგადო სახელია. ჭიშ-
გეზალ. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 წ., 1978. 

ჭუშხნი – ეკლესია (კვაჭიანარი), ს. კვაჭიანარშია, 
სოფლის მოედან სიფ-ში დგას. შ. ნ. კვანჭიანი, 
49 წ., ლატალი. 

ჭუჭელონი – საძოვარი მთა (ქვ. ვედი) მდ. გერდა-

შერას დასაწყისში, საკარვე მთაა, სვანები 
ლემრხელესაც ეძახიან. მეგრ. საძ. მთაა. ბლო-

მადაა – ჭუჭელი (მერხელ). უმარ როზანის ძე 
ჭკადუა, 56 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჭუჭნიშერ – საცხოვრისი (ყრი), ს. ყარშია, ჩუბე 

ყრს სამანქანო გზის მარცხ. მხარეზე, სახნავ-
სათიბებით, ბაღით. დავაკებული ადგილი. 
ჭუჭნი გადრანის ყოფილი კუთვნ. მამული. ან-

დრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., მოსამსა-

ხურე, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
11.9.1970 წ. 

ჭუჭურიაშ – საძოვარი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის გა-

ღმა.  
ჭუჭშერ – საცხოვრისი (ბაბილი), ს. ბაბილშია, ლი-

პარტელიანების საგვარეულოს თემი. ნ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ჭუჭშერლ – უბანი (ნანარი), ს. ნანარშია, ლიპარ-

ტელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი თემი, 
შტო. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჭყალრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., ლეჟ 
ჭყალრსა და ლექ ჭყალრის სათიბებს შო-

რის, ლეჟ დაბრის ზემოთ. ჯეირან ჭიჭიკოს 
ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი  
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ჭყებ ღელა (იხ. ჭყებრ – ფაყი) 
ჭყებრ – ღელე (ფაყი), ს. ლევდარეშშია, დაჭაობე-

ბულია, პატარა წვიმების დროს დიდდება. გ. გ. 
გაზდელიანი, 28 წ., 1974. 

ჭყებრ – ყანები (წანაში), ს. წანაშშია, ჭაობიანი არაა, 
ფერდობზეა. ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ჭყებრ (3) – საძოვარი (ბაიარი) ს. ბაიარში, ჭაობია-

ნი ადგილი, მოედინება წყალი. გ. შ. ჩანქსელი-

ანი, 20 წ., 1974. 
ჭყებრე ლარლ – სათიბები (კახურა), ს. კახურშია, 

ჭაობიანია. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 
ჭყერუ – გზაზე ვაკე ადგილი (გვალდერი), მთა 

ბაისკენ.ა გზაზე ვაკე ადგილის სახელწოდ., 
კვარციანი (ღვია) ადგილია (ჭყერუ ხოზ ეჩექა). 
ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმეურ-

ნე, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ჭყერუ – საძოვარი (მთაში) (ეცერი) მდ. დარის 

ჩრდ.-აღმ., მთის საძოვარ ტემთერს ესაზღვრე-

ბა დასავლ. მხრიდან. ბაჯუ პირიბეს ძე გერ-

ლიანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჭყერუ (2) – სახნავ-სათესი (ლანტელი) სოფლის 
ბოლოს, სახნავ-სათეს ნაკრში, ყანა ნსყიდ-
ის ჩრდ.-აღმ. ჭყერუ (ხოშა თეთნე ბაჩრ ხარ, 
ჭყერურ ხარ). კოწია ბექეზას ძე პაკელიანი, 72 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყერუ ნაკ (იხ. ჭყირუ ნაკ – სვიფი) 
ჭყერრ – სათიბები (ეცერი) ს. ეცერისა და ს. ბე-

ჩოს გამყოფ ქედზე, სათიბ ჟს/ / უნწრს 
აკრავს სამხ.-აღმ. ჭყერუ ბაჩრ ხეჩდახ (ღვია-

ნია). ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 წ.: , 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყეშ – საძოვარი (ცხუმალდი), ს. ცხუმალდშია, 
ჭანჭრობიანი ადგილი. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 
წ., 1974. 

ჭყვირვარიშ სარაგ – წყარო (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჭყიბ – სათიბი (ზ. ვედი). არჩილ კოსტას ძე ჭკა-

დუა, 41 წ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ჭყიბ – სათიბი (ლახამულა) ს. ლახამულას და-

სავლ. მდებარე სამოსახლო გეშრნიხ დასახ-

ლების ქვემოთ. სათიბის ქვემო კიდეზე მოე-

დინება წყარო, სხვაგან მშრალია. გელა ფუთუს 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ჭყიბ – სათიბი, ბოსტანი (ქვ. ვედი), მახამეთიშ 
დაბრშია, ჩრდ.-დასავლ. ხილნარიცაა, ბოსტა-

ნიც. მოდის წყალი და ჭანჭრობიანი ადგილია. 
ვარდან მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს., მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ჭყიბ – ჭაობი, სათიბი  (ხევრა), ერაშია, ჩიბე 

ტიბრას  თავზე. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., ლახამუ-

ლას ს.ს., 1973. 
ჭყიბ (5) – სათიბი (ქვ. ვედი) ჟიბე ვედის ცენტრა-

ლურ ნაწილში, სადაც მოედინება წყაროები. 
ჭანჭრობიანი ადგილია, ცხოვრობს ანეტა ჭკა-

დუა. უმარ როზანის ძე ჭკადუა, 58 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჭყიბიშ ლარა – სათიბი (ციცხვარი), ს. ციცხარშია, 
სამანქანო გზის ქვემოთ, მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე, ტობშ დაბის გაგრძელება. ჭანჭრობი 
ადგილია წვიმიანობის დროს. ვალო გაიოზის 
ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჭყიბლდ – საძოვარი (ცალერი) ჟიბე ცალერის 
ჩრდ.-აღმ. საძოვარ გორა ლადბშილის და-

სავლ. მოედინება წყარო და სველია (ხმჟირი), 
ჭყიბ დემეგ ლი. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარა-

მიანი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ჭყინტოშერ  მურყამ – ნაკოშკარი (ღვებალდი), ს. 
ღებალდშია, გერე მურყამის გვერდით, 
გერლანებისაა (ჭყინტოშა  საკ. სახ.). „ჭყინტო-

შაანთ კოშკი“. აკაკი კოსდას ძე გერლიანი, 55 
წ., მოსამსახ., ცხუმარის ს.ს.,  მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭყირანაკაშ სარაგ – წყარო (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჭყირუ ნაკ – სათიბ-საძოვარი (სვიფი) კლდე 

წრნირის დასავლ. წვრილი ჭყირრ ხაგხ, 
ლახშ ჭყირუ (მცენარეა, ბალახი), ჭყირუ 
ლეგრე ი ხარ. ჭყერუ „შავ ნაყოფს ისხამს, 
ქათმებს უყვართო“ (მელგმოლშალ მეშხა კუნ-

კულს იშნე, ქათლრ მასრდს ხედარლხ). 
„ღვია“ JunIper us . ტარიელ ქემუზას ძე გადრა-

ნი, 59 წ., კოლმ., პარტორგი, ფარის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ჭყირშ – სათიბი (ჰამაში) ჰამაშში, სამთიბთ 

ლრტყლშს აკრავს სამხ. „ჭყირუ გარ ბჩ წვა“. 
დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჭყირშ (2) – სათიბ-საძოვარი (ბაგვდანარი, ჰამუ-

ში), ს. გულის მთაა, გულს ჩრდ.-აღმ., გულს 
ზემოთ. გულჭალას მიდამოები. ჭყირუ 
„ბრჭყვიალა ქვები, კენჭები“ (ბალახიცაა! ). ან-

თუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, 
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ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს.,ვ მესტიი რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჭყონა – საძოვარი მთა (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ზაგრ – საძოვარი, ქედი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ლაგარდშ – სახნავი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ლალან შუკრ – გზა (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ლეწფერ – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ლეჯჰერ – ტყე (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას ძე 
ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ლჭმოლ – სათიბი (ზ. ვედი). არჩილ კოს-

დას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ჭყონშ ჟბე ლესგრ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 

კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ სარგლ – წყარო (ზ. ვედი) მთა ჭყონაში, 
ერათდერთია. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , 
კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ყიმბ – მწვერვალი, საძოვარი (ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაი-

შის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ჭყონშ ყიმბაჟიშ ნაკ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 

კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ყლე ლესგრ – საძოვარი (ზ. ვედი). არ-

ჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყონშ ჩუბე ნაკ – სათიბ–საძოვარი, სახნავი (ზ. ვე-

დი). არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ: , კოლმ., 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭყბ – საძოვარი (ტვიბი) ს. ტვიბში, ჭაობიანია. ა. ა. 
ზურაბიანი, 20 წ., 1978. 

ჭყრშ – სათიბი (ლელბაგი), ს. ლელბაგის  და-

სახლების ქვემო ნაწილი, თეთრქვიანი იყოო 
ადრე, შემდეგ გაიწმინდა. ჟ. დ. აბდელანი, 
3478 წ., ლატალი, 1973. 

ჭყანდლ – ყანები (იფარი) ს. იფარის სამხ. ვაკე 

ადგილია. დასახლების ზემო მხარე. ჭანჭრობი 
ადგილიცაა და მშრალიც. გვიან იხვნება. ლუ-

კუა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს.,  ს. ნაკ-იფა-

რი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ჭყინდერ – სათიბი (ცალდაში) ს. ცალდაშის და-

სახლების სამხ. ლეჟ ლახისკენ. მოზრდილი 
სათიბია, ჭანჭრობიანია. ჭიჭიკო ბითეს ძე ზუ-

რებიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჭყბრ – სათიბები (ქედანი) ქედანში, მდ. ჭუბრუ-

ლას მარცხენა მხარეზე, დაახლ. 300 მ. სიშორე-

ზე მოსახლეებს შორის. ვაკე ადგილია. კარგი 
სათიბიც. არის ჭაობიანი. მოედინება კარგი 
წყროს წყალი – მსხლის ძირში – ჭყბრიშ 
სარგ. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, 
ს. ჭუბერი, მესტიის რ-ნი,  1970 წ. სექტემბერი. 

ჭყბრ (2) – საძოვარი (ცალერი) საზაფხულო საძ. 
მთა იდიშის თავზე, ჭაობიანია. გრიგოლ 
ახას ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ჭყბრიშ სარგ – წყარო (ჭუბ. ს.ს.) სათიბ 

ჭყბრში, ჭუბრულას მარცხ. მსხლის ძირში, 
საცხოვრის ქედანში. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტია-

ნი, 40 წ., 1970. 
ჭლი ლრლ – სათიბები (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-დასავლ., მდ. მულხურას მარცხ. კალთა-

ზე. შედის ჯდი ლრე, მურგლ ლრე, 
ლაბრღ, კეჩინლ, ყურუნყე ლრე, ჟი-

ბე ლრე... ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 
წ., მოსამსახ.., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჭრშ – ტყე (სგობული) ნასახლარ სგობულ-ის 
სამხ.-აღმ., ქედს იქით წიწვნარი ტყეა. 
ლიჭრე „მოწყობილი“. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., 
ს. იენაში, 1973. 

ჭბლარა – სათიბი (ლადრერი) სოფლის დასავლე-

თით, ნიშ ლიცს აღმ., მის გვერდით, ს. ფა-

რის საზღვარზე. ჭაობებიც არისო (ჭიბრ ლიხ). 
გერმან ბერმუზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., 
ეცერის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭნილრ – ტყე (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის აღმ., მდ. 
წანრლას მარცხ. კალთაზე, სათიბ მჰრის 
ქვემოთ, მდინარის რიყემდე. ჯეირან ჭიჭიკოს 
ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჭლში ბოგ – ხიდი (ჭოლაში), ს. ჭოლაშიდან სამხ.-
აღმ. ხის სამანქანო ხიდი მდ. მულხურაზე. ნი-

კოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
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პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ჭლში ჯგრგ – ეკლესია (ჭოლაში), ს. ჭოლაშის 

ცენტრშია, კარგად დაცული სასაფლაოებით 
(ლაშდღრ). არის ჯვარ-ხატები, წიგნები. 
სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. 
ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჭლშ – სოფელი (მლხ. ს.ს.),  მულახის სას. სა-

ბჭოში შემავალი სოფელი. მდებარეობს მდ. 
მულხურას მარჯვ. კალთის დავაკებაზე (1687 
მ.), არის სას. საბჭოს ცენტრი:  საშ. სკოლა, 
კოლმ. გამგეობა, საავადმყოფო, მაღაზიები, 
ფოსტა...  სოფრომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., 
პენს., ს. ჭოლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ჭრი ნაკ – სათიბი (უშგული) ს. უშგულის აღმ., 

გადასასვლელ ზაგრის იქითა მხარე. ჭრ 
„ყვავი“. პავლე ნიკოს ძე ნიჟარაძე, 43 წ., მოსამ-

სახურე, ს. ჩაჟაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლი-

სი. 
ჭლშ – საძოვარი (ზეგანი) ს. ზეგანის ლეჟ 

უბნშია, სამხ. სახნავ კაჩლდის გაგრძელება, 
ადრე იხვნებოდა. დისონ გიორგის ძე გულბა-

ნი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1071 წ. აგვისტო. 

ჭადა – ტყე (ფარი), ლალქერიშ ლიცის მარჯვ. 
კალთა, შერეული ტყის ფერდობი. იურა გურ-

მაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჭედ – საძოვარი (ლეწფერი), ს. ლეწფერშია. საძო-

ვარი მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მხარეზე, სამანქა-

ნო გზის მარცხ. დასახლების ზემოთ, დამრეცი 
კედელი. იანსონ სოზარის ძე სუბელიანი, 60 წ., 
ტყის მცველი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
17.9.1970 წ. 

ჭედაშ – ყანა (სასაში) ს. სასაშშია, ლაშხირის 
მარჯვ., მოფერდო. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ჭედაშ (2) – საძოვარი (ლუჯი) ს. ლუჯიში, ფერ-

დობი. ცხოვრობენ გამყრელიძეები. ამჟამად 
ერთი ოჯახია, ცხოვრობს ერთი ქალი – დოკი 
ბენდელიანი. 

ჭედილდრ – ყანები (ჭუბერი), ქედანშია, მდ. 
ჭუბრულას მარცხენა მხარეზე, ქედანში 
მცხოვრები ჩხეტიანი ვასილის სახლის ირ-

გვლივ მდებარე ყანები. დამრეცი ადგილია. 
პანტა ვაშლი, მსხლი, ნიგვზნარი. ვასიკო მუ-

ზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერის, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ჭედიშრ – საცხოვრისი (ყრი), ს. ყარშია, ჩუბე 
ყარ-ში, სამანქანო გზის ზემოთ, დასავლეთით. 
სათიბ-სახნავი, ხილნარი, მოფერდო ადგილია. 
ცხოვრობენ ჩხეტიანი და სუბელიანი. ჭედ 
„კედელი“. ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 
წ., მოსამსახურე, ს. ყარის ჭუბერის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 
ჭელეთანა – საცხოვრისი (ლებურცხილა) მდ. ენ-

გურის მარჯვ. მხარეზე, საცხ. ადგილი მეგრე-

ლებისა. მოედინება მდ. ჭველეთანშ ლიც 
(ჭველეთანაშ ღელე) იხ. რუკა 1 :  100 000). რო-

მანოზ მუზას ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებერ-

ცხილა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნო-

ემბერი. 
ჭიბ  (იხ. ჭიბი ლრე – არცხელი) 
ჭიბ – საძოვარი (კაერი) ს. ქაშვეთისა და ს. კაერის 

საზღვარზე, მესტიის ჭალს მარჯვ. ნაპირზე. 
ჭაობიანია. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 
1973. 

ჭიბ – ღელე (ლემსია), ს. ლემსიაშია, სამანქანო 
გზის ქვემოთ. ჭანჭრობია ქვემოთ. დგას წის-

ქვილები. შ. ა. შუკვანი, 28 წ., მოსამსახურე, მე-

სტიის რ-ნი, 1972. IX. 
ჭიბ – ჭაობები (მესტია) აეროპორტის მიდაემო-

ებში, აღმ. მხარე, თხმელნარია. თედორე ტარა-

სის ძე ნაკანი, 60 წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
ჭიბ – ჭაობიანი ადგილი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 

ჭალს მარჯვ. მხარეზე. საძოვარია ქაშვეთის 
დასახლების ქვემოთ. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჭიბ (7) – ყანა (ნაშთქოლი),  საძოვარი (ქაშვეთი), 
ჭაობნარი (მესტია, ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ღელე 
(ლემსია) ტბა (ლაღამი), სათიბი (არცხელი), ს. 
ნშთქოლს აკრავს სამხ. მხრიდან, სველი ად-

გილი არაა, ე. ი. ჭაობიანი არაა, „ჭიბ“ ნიშნავს 
„ჭაობს“. ქიშვარდი იოსების ძე წერედიანი, 49 
წ., კოლმეურნე, ს. ნაშთქოლი, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ჭიბი ლრე – სათიბი (არცხელი) ს. არცხელის და-

სახლების ზემო ნაწილში. ვაკეა, ჭაობიანი, ეკ-

ლესია ჯგრგის ზემოთ. ნოდარ ნიკოლოზის 
ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჭინთრილ – სათიბი (ხალდე) ს. ალდეს ჩრდ.-

აღმ., ხალდე ჭალას მარჯვ.ვ კალთაზე. ფერ-

დობი, კარგი სათიბი. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხა-

ძე, 68 წ.: , პენს., ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. ივლისი. 
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ჭიჭშა დაბრ – ყანები (ნანარი), ს. ნანარშია, ლი-

პარტელიანების საგვარეულო ყანები. ვ. ნ. ქუ-

რასბედიანი, 35 წ., 1974. 
ჭდრ – ყანები (სოლი), ს. სოლშია, სამანქანო 

გზის ქვემოთ, დასახლების აღმოსავლეთით. 
რომანოზ ალ-ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მე-

სტია, 1972. IX. 
ჭლილდ (იხ. ჭედილდ – შკედი) 
ჭრილრ – საძოვარი (ცალერი), ჟბე ცალერს აკ-

რავს ჩრდ.-ით არის ეჩხენიშჭრილრ და ამხე-

ნიშჭრილრ. ჩრდ.-ით წიფლნარი  ტყე აკრავს. 
ნაყანარიცაა. მოედინება ჭრილშ ტიბრა.ვ-
ლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ., კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჭრილშ ტიბრა – წყარო (ცალერი) ჟბე ცალე-

რის ჩრდ., საძოვარ ჭრილრთან. მის ზემოთ 
წიფლნარია. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამია-

ნი, 57 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ჭლფ – სოფელი (ჩოლ. ს.ს.), მდებარეობს მდ. 
ლშხურის მარჯვ. მხარეზე. დავაკებაა, ტერა-

სული ტიპის, თითქოს ნამეწყრალზეაო. ხილ-

ნარ-ბაღნარი, ცხოვრობენ ზურაბინარ, ხაბუ-

ლინარ, კვასტინარ, ჩოფლინარ, მარგვე-

ლინარ, მუკბანინარ (1 ოჯახი). იყოფა ლეჟ 
და ლექ ჭლფად. დანიელ ნარიმანის ძე 
ზურაბიანი, 57 წ., კოლმეურნე, 1978. 

ჭრდა – კლდე (იელი) ენგურის მარცხ. კალთა-

ზე, იფარისა და იელის საძოვარი მთების სა-

ზღვარი. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ჭრშ – სათიბი (ჰადიში) ს. ჰადიშის სახმ.-აღმ. 
ჰადიშრას მარცხ. კალთაზე, ალპ. ზონაში, ტყე 
არაა. ჭრ „ყვავი“. გულადი სოფროს ძე ავა-

ლიანი, 33 წ., მოსამსახ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჭბ – სათიბი (სპარდიში), აეროპორტშია, სათი-

ბებია. ჭაობიანი, მოედინება წყლები. ავთან-

დილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., ს. სპარდიში, 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

ჭმნრ – სათიბ–საძოვარი (ზარდლაში) ს. ზარ-

დლაშის ჩრდ.-დასავლ. გალდ ტიბის 
მარჯვ. ნახნავი არაა. შამში ნესტორის ძე გა-

ბლიანი, 67 წ.: , პენს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჭმნდერ – საბალახო (ფაყი), ს. ხარაშშია, ჩანს ბა-

ლახი მეჭეხ (საჭმელია), ფერდობიცაა და ვა-

კეც. ტყეში ნახნავი არა ჩანს. შდრ. ჭმინ. ე. ს. 

გვიდიანი, 24 წ., 1974. 
ჭნნ-ჭალდ – საძოვარი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭი-

ანარშია, ჭალს მარჯვ. მხარეზე. შ. ნ. კვანჭია-

ნი, 49 წ., ლატალი, 1973. 
ჭრეკ – საძოვარ-სათიბი (ლექვსირი), ს. ზედა 

ლექსურაშია, ოღრო-ჩოღროიანი რელიეფით. 
კ. ე. ფურელიანი, 34 წ., 1974. 

ჭრელ შუკრ – გზა (ფხოტრერი), გზა ლხნისგი-

ლიდან გეშლრიშ სგიმ-ისაკენ. ≈ 200 მ.-ს იქით, 
ს. ფხოტრერს ჩრდ.-დასავლ. გადის ბევრი სა-

ცალფეხო ბილიკი. ფიშირ ლაცგერრ ლიხ ი 
ეჯღა = ბევრი საცალფეხოა (საციგაო?) და იმი-

ტომო. ეგნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჭღინ – ტყე (ღეშდერი) ს. ღეშდერის თავზე. ტყის 
მასივი, უფრო წიწვიანი, იშვიათად – ფოთლო-

ვანიც. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პე-

დაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის  რ–ნი, 1969 წ. X. 
ჭშხერუ – საძოვარი (ცხუმარი) კლდე ლენკერას 

დასავლ., სუფთა საძოვარია, კენჭიც კი არ მოი-

ნახება. ფეხშიშველაც რომ გახვიდე, ფეხიც არ 
გეტკინებაო – აქედანაო ჭშხერუ. ჭიშხ „ფეხი“ 
(შდრ. ლჭშხე). მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 
წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჭშხრ – ყანა (სოლი) ს. სოლის დასახლ. სამხ.-და-

სავლ. ყანების დასასრული. რომანოზ ალ–ძე 
ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ჭშხრ (2) – სათიბი (ქართვანი) მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, ტყე ლაწალდის დასავლ. ნა-

კაფი (ნამოლ) ადგილი არის (სგხიქხი, მო-

ლიდ-მოლიდს ლმმოლინხ – ფეხის ოდენას 
გააზრიანებით). „ფეხებიანი“ (?). პავლე სულას 
ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჭშხნი – საყდარი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარ-

შია საყდრის ნანგრევი. ძველი ნასაფლავები 
ჩანსო. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ჭშხლდ – საძოვარი (ლახამულა), ჟ. ლახმლშია, 
ყანებს ქვემოთ, საბალახო ლეგრევის დასავლ. 
დასახლებისაკენ. დაბრს ჩის ქა ხაქვიც, ჭიშ-

ხშალ ხაყა.  კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჭჭნდრ – კლდიანი (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
დასავლ., ენგურის მარცხ., ქვედა ყოშრას ახლოს, 
ფოთლოვანი ტყის სიჭარბით, ჭჭნდრი ჩანს. 
გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 წ., მოსწ., იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
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ხბჯირ – უბანი (შყალერი), ს. შყალერის ერთ-
ერთი დასახლება, გვარად გირგვლიანები. გ. ძ. 
გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

ხბჯილშერ – უბანი (ბაბილი), ს. ბაბილშია, ქუ-
რასბედიანების საგვარეულო თემი. ნ. ბ. ქუ-
რასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ხბჯურ – უბანი  (ქედანი), ს. ქედანში ჩხე-
ტიანების ოჯახს უწოდებენ ხბჯურს ოჯახის 
უფროსი ხბჯუ-ს მიედვით. ხბჯუ (საკ. სახ.) 
ჩხეტიანი, სოფლის რჩეული კაცი. ვასიკო 
მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ხბჯუშ დაბრ – ყანები (ლაკულმახი) მდ. ჭუბრუ-
ლას  მარცხ. მხარეზე, რიყე, ნიგვზნარი, 
თხმელნარი, ვაშლნარი და მსხლიანი ადგი-
ლია. ვაკეა. ხბჯუ ჩხეტიანის ყოფილი ყანები. 
საკ. სახ. „ხბჯუ“-დან. ვასიკო მუზას ძე 
ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუბერი, მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 

ხბჯრე დაბრ – საცხოვრისი (ლახამი), ჟიბე 
ლახამშია, დავაკებული ადგილი სახნავ-
სათეს-ბაღებით. ცხოვრობენ ჩხეტიანები. 
ხბჯ ჩხეტიანის სახელობის. ნინა მახათას ას. 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ხბჯრე ღრ – ღელე (ლახამი) მ. ჭუბრულას მარცხ. 
მხარეზე, დასახ. უბან ქედანის სამხ.-აღმ. 
დამრეცი ტყიანი ღარია, მოედინება წყალი. 
ხბჯ ჩხეტიანის კუთვნილი. ნინა მახათას ას. 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ხბჯლშერლ – უბანი (ლენტეხი), ლენტეხში 
მცხოვრები ქურასბედიანების საგვარეულოს 
ერთ-ერთი შტო. ა. რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., 
მოსამსახ., 1974. 

ხბჯშა დაბრ – ყანები (არცხელი). ს. არცხელის 
დასახლ. ყანები. მარგიანი ხაბჯს ყოფილი 
ყანები. ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ხაზარშ (2) – სახნავი (უღვალი) მდ. დაშრის 
მარცხ., ს. უღვალსა და მდ. დაშრს შორის, 
სათიბ-სახნავ რობარს მოსდევს ჩრდ.-აღმ. 
მხრიდან. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ხაზარშ – ყანა (ლანტელი) ს. ლანტელის დასავლ., 

ყანა ლაკჩის ჩრდ.-დას., კარგი მოსავლიანიაო. 
ლაზარა „შემოსანახის“ მნიშვნელობიდანო. 
შესაძლებელია:  ხაზრ „ხაზები“ ან:  „ზოლე-
ბი“. კოწია ბექეზას ძე პაკელიანი, 72 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ხაზრშ (2) – საძოვარ-სათიბი (ლემსია) ს. ლემ-
სიის ჩრდ.-აღმ. ვაკეა, გარშემო ფოთლოვანი 
ტყე აკრავს. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 
წ., ლენერის ს.ს., 1972. 

ხაზრშ – სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვერის მარჯვ. 
მხარეზე. ყველაზე კარგი სათიბია. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. 

ხაზულშა – დასახლება (მესტია), ლეხთაგშია, ჩარ-
თოლანების საგვარეულო თემის ერთ-ერთი 
შტო, კოშკი ? თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 
წ., მესტიის რ-ნი, 1972. 

ხალდეშურა – მდინარე (დავბერი). მდ. ხალდე 
ჭალ. მოედინება მთა კარეტის მარჯვ. მყინვა-
რებიდან, მთა უხვანიდან. ენგურის მარჯვ. 
შენაკადი. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 
40 წ., მოსამსახ., ს. დავბერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ხალდეშ ყინრ  (მყინვარი ხალდე – ледник 
Халде) – მყინვარი (ცანა) ხალდეს ჩრდ., მდ. 
ხალდე ჭალს სათავეები.  

ხალრიშ დგი – სამოსახლო (ლახამი), მდ. 
ლახამის ხეობაშია, საძოვარ ნანყბულს ქვემოთ, 
მდ. ლახამის მარჯვნივ. დავაკებულია, სახნავ-
სათიბებით. ცხოვრობს 1 ოჯახი ხალრ 
გადრანისა. ჩვბე ტვიბში. ნინა მახათას ას. 
ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ხმილდ ნიცილდ – წყარო (იფარი) ს. იფარის 
ჩრდ.-ით, უღვირის ქედისკენა გზაზე. კატო 
მიხეილის ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. 
ბოგრეში, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო.  

ხამრილ – ყანა (კახურა), ს. კახურაშია, მსხალი 
დგას, რომელსაც „ლახამულ“-ს ეძახიან. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 31 წ,., 1974 

ხანშურ – სახნავი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის ქვემო 
მხარეში. 

ხანდაკ – საძოვარი (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნდერსა და 
ლემზაგორის საზღვარზე, ძველი ნასასაფ-
ლაოებია. გზა გადის. 
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ხეშკილ – სოფელი (ლნჯ. ს.ს.). ლენჯერის 
(ლენჯრ-ის) ს.ს.-ში შემავალი სოფელი, 
ცხოვრობს ერთი ოჯახი, გვარად ფილფანი. 
ადრე  (მახსოვრობაში) 9 ოჯახი ცხოვრობდაო. 
ამოწყვეტილან და შემდეგ დასახლებულან 
ფილფანები. არის ნაკოშკარ-ნაეკლესიარი. 
ლავრენტი მურზას ძე ფილფანი, 74 წ., პენს., ს. 
ხეშკილი, მესტიის რ-ნი, 1973. 

ხეშკილ ბოგლდ – ხიდი (ხეშკილი). ხიდი ხეშკლ 
ჭალზე. მ. დ. ფილფანი, 87 წ., ლენჯერი, 1973. 

ხეშკილ ჯგრგ – ნასაყდარი (ხეშკილი), ს. 
ხეშკილშია, დანგრეული. ლ. მ. ფილფანი, 74 წ., 
ლენჯეარი, 1973. 

ხეშკურ – ღელე (ლუჯი), მდ. ლაშხურის მარჯვ. 
შენაკადი, ლჯი-სა და ჭველფის საზღვარი 
აღმ. მოედინება მთა უჟალ-იდან. შდრ. ჰეშკილ 
მესტ. რ.  დ. ნ. ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ხატ{ შ}  შდურშ – კოშკი (ღვებრა), ს. ღვებრაშია, 
კარგად დაცული კოშკი. მარგიანების 
საგვარეულოსია. დევს ხატები. რაჟდენ გოგის 
ძე მარგიანი, 101 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ხაბნოლ – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულა, 1973. 

ხუმლა ნუზუ – გზა,  გადასახედი (ზ. ვედი) მთა 
საოჩოდან ნაკაკასკენ და ცხკსკენა გზაზე, 
გორაა, დავაკება პატარა. ჩანს კარგად 
ვედრლას ხეობის საძოვარი მთები:  ნაკა, 
ცხკ, ჭყონა, ობორია... ჩრდილოეთისკენ 
ხაიშისა და ჭუბერის ხეობები. ყოფილა ნუზუ, 
ამჟამად არაა. სახელი შერჩენილა. სიმაღლე 
2111,2 მ. მისგან მიემართება გზა საძოვარ 
ნაკასკენ. მუშნი ბეგის ძე ქარაია, 46 წ., მწყემსი, 
ს. ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 23.9.1970 წ.  

ხატ შდურ – ნასაყდრალი (მურშკელი) ს. 
მურშკელის დასახლების (ზემოთ) ცენტრში. 
ნაეკლესიარია. ეკლესიის დანგრევის დროს ეს 
ხატი, შდურიდან „გაფრენილი“ ხატი-ჯვარი 
ინახება ციოყულშა მურყვამში – ქურდიანების 
საგვარეულოში. შდურ „კოშკის სათოფურის 
ქვემოთ“. გურამ ალექსანდრეს ძე ქურდიანი, 
34 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ხორი ნაგმ – საძოვარ-სათიბი (წვირმი) ს, 
წვირმის აღმ., სამანქანო გზის ზემოთ. შეშის 
დასამზადებელი ადგილი. ხორე „გროვა“. 
რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახ., 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ხინთელნშა მურყმლ – კოშკები (3 – იენაში), ს. 
იენაშშია, ამჟამად ხვინთელანების 
საგვარეულოსია, ადრე ქალდანებისა ყოფილა. 
ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ხრა – სათიბი (ლაღამი) ს. ლაღამის დასახლების 
აღმ., ფერდობია. გ. ი. ფალიანი, 38 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ხულჩლშერლ  – უბანი (ლექვსირი), ს. ლექვსირ-
შია (ზედა), ლიპარტელიანების საგვარეულო 
თემი. კ. ე. ფურელიანი, 34 წ., 1974. 

ხოშა ფუს – ნასაყდარი (უშგული), ს. ჩვიბიანის 
სამხ.-აღმ. დგას გალავანმოვლებული ეკლესია 
„დიდი პატრონის“ სახელობისა. იმართება 
დღეობა „ლისხრი“. ვერძთა ჭიდილია, 
სოფლის სადღესასწაულო, ორ წელიწადში  
ერთხელ ხდება, თიბვის დაწყების წინა დღეს. 
ხვდება კვირა დღეს. „დიდი მფარველი“. 
ტარეილ თავადეს ძე ნიჟარაძე, 18 წ. საშ. 
სკოლადამთავრეუბლი, ს. უშგული, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ხოსრარ – სოფელი (ფარ. ს.ს.). სოფელი ოღროღოღ-
რო ადგილზეა და გზაც არ უდგება. ცხოვრობს 
6 ოჯახი. ალბათ, ამ სოფელს „ოსრარ“, ე. ი. 
„ჩოხები“ ერქვა, რადგანაც სოფლელები 
ზომაზე მოკლე ან. გრელ ჩოხებს ატარებდნენ. 
ენა კვიმატმა ფარელებმა კი ადგილს „ოსრარ“ 
უწოდეს. გიორგი ნარსავიძე, 88 წლისა, 1965. 

ხოხლი სარაგ – წყარო (ღვებრა) ს. ღვებრას 
დასახლების სამხ.-დასავლ. სიმონ ბექას ძე 
მიბჩუანი, 87 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ხალმი – ტყე (უშხვანარი) ს. უშხანრს ზემოთ, 
შერეული ტყის მასივი, მდ. მეშხე ლიც-იდან 
ჰარეტის ზეგანამდე, ბაგვდანარის სამხ.-აღმ., 
კირი ლკვშას გაყოლებით. ყოფილა საყდარი 
მაცხარ. გრაიმტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 
63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ხერგიანიშ ნაკრარ – საძოვარი (ხაიში) მდ. 
ენგურის მარჯვ. მხარეზე, პატარ-პატარა ვაკე 
ადგილებია, ტყეა – ლეწფერ, ცხიმროლ, წყე 
– შერეული. მის ზემოთ კლდეა, ამჟამად 
კოლმეურნეობა იდლიანისა აძოვებს. ხერგიან  
ხერგიანის ყანა ყოფილა ადრე. რომანოზ მეზას 
ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებურცხილა, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ხირშ – სათიბ-საძოვარი (ჟიბიანი) ს. ჟიბიანის 
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პირდაპირ, მდ. ენგურის (ჭალ-ს) მარჯვენა 
კალთა, ყანების ზემოთ. ფიქლებიანი კლდეა, 
ციცაბო კლდე, იცის ქათმები (გარეული), 
ხირე „ვშლი“. ჯემალ ლევანის ძე ხაჭვანი, 31 
წ., მოსამსახურე, უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ხირზიშ ჭალ – ღელე (ფარი), მდ. ენგურის 
მარჯვ. პატარა შენაკადი, მოედინება მთა 
რგლგნადან (იხ. 1 :  100 000 пкр. Бак 3134). 
ჩ. და ჟ. ლჰას შორის მოედინება. ნაჭკრას 
ქვემოთ. ხირზიშ ჭალა, ზემოთ – ლექერშ 
ლიც. „ლხირზად ესხრი კოჯრლექა“. 
მახამეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ხეცეცურ – საძოვარი (ჩოლ. ს.ს.), მოროულშია, 
პანტა მსხლებია. ნამეწყრალია ძველად – მთა 
ხეცეცურიდან. შამილ გრიგოლის ძე შავრეშია-
ნი, 39 წ., პედაგოგი, 1978. 

ხეცეცურ (2) – საძოვარი (ფანაგა) ს. ფანაგაში, წიფ-
ლნარი იყო, ამჟამად ყამირადაა დარჩენილი.  
ს. ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 1978. 

ხეცეცურ – სათიბ-საძოვარი (ლევშერი), ს. ლევშერ-
შია, ვაკე ადგილია, მდიდარი ხეჭეჭურის 
ჯიშის მსხლით. მის ზემოთ საბალახო მთა 
ხეცეცურალ. ხეცეცურ < ხეჭეჭურ (?). ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ხეცეცურლ – საძოვარი (ლევშერი) ნესკა ლახში, 
შიშველი მთაა, ალპურია. გ. ზ. ბაბლუანი, 55 
წ., ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974.  

ხოლა ტიბრა – ღელე (ხოსრარი) ჟიბე ხოსრრის 
აღმ., სათიბ-სახნავ ჭიბლდრის აღმ. ჩამოუდის 
პატარა წყალი. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 
59 წ., ს. ხოსრარი, მესტიის რ–ნი, 1969 წ. X. 

ხორა ლაბურღუ ღელა – ღელე (ცხუმალდი) ს. 
ცხუმალდის დასავლ., საძოვარ ბურღუდან. 
მოედინება. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხაბნა ლალგენრ – საძოვარი (ეცერი), არამეწველი 
საქონლის სადგომ-საძოვარი (ლალგენრ) 
(ყსრ ქინლმგენემ ლარდა ლი). ხაბნა 
(მოზარდი საქონელი 2 წლამდე) – ლალგენრ 
„სადგომი“. აკაკი ნესტორის ძე ჩხარკვიანი, 45 
წ., კოლმ., ეცერი ს ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ.:  
ოქტომბერი. 

ხანთლრ – კლდეები (ზეგანი) ს. ზეგანის სამხ.-
აღმ, მდ. ლასილის მარჯვ. მხარეზე. კლდეები 
სანადიროა. „ჭიუხიანი“ (?). ბესო მიხეს ძე 
გულბანი,66 წ., პენს., იფარის ს.ს.,ძ მესტისი რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ხანთლრი თანღლ – გადასასვლელი (იფარი) ს. 
იფარის სამხ.-აღმ., მთა ლასილის მხარეზეა, 
საძოვარ ხანთლრს ზემოთ. კატო მიხეილის 
ას. გულბანი, 26 წ., მოსამსახ., ს. ბოგრეში, 
იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ხანუ – სათიბი, რიყე (ლახამულა) ჩვ. ლახმლ-ის 
სამხ.-დასავლ., მდ. ენგურს აკრავს მარჯვ. 
მხრიდან. რიყეცაა და პატარა სათიბი. ჭალ ქა 
ხოხანე ჩიგარ ძგიდს. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 
64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ხნშნი – სახნავი (ჰამაში) ჰამშის ჩრდ.-დასვლ. 
მოსახლის საკარმიდამოა, ამჟამად ცხოვრობს 
ძუბა ჭკადუა. ვინმე ხნიზა (საკ. სახ.) 
ცხოვრობდაო (გვარი არ ახსოვთ). * ხნიზაშნი 
> ხნშნი (?). დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 
46 წ., კოლმ., მეტსიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ხაშურა (იხ. შდრა) 
ხშურა (იხ. შდრა) 
ხარმი კოჯრ – კლდე (სგურიში), სუბ-ნივალური, 

ციხე-სიმაგრისებური კლდე, ციცაბო კალთე-
ბით, მისი მწვერვალის სიმაღლეა 3710,8 მ. მას 
თავზე ჩრდ.-ით დიდი ხანსარი აქვს (გამყინ-
ვარებაა). ხაბჯი ბიბუს ძე ჩხვიმიანი, 68 წშ., 
კოლმ., ს. სგურიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 12.9.1970 წ. 

ხარმი{ შ}  ლიც – ღელე (სგურიში), მდინარე 
მოედინება მთა ჟიბე ხარმიდან. კლდე ხარმ-
ის სამხ.-აღმ. კალთებიდან. მიედინება ს. 
ჭუბერის მიმართულებით, ყრ-თან. ხაბჯი 
ბიბუს ძე ჩხვიმიანი, 69(8 წ., კოლმ., ს. სგუ-
რიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.9.1970 წ.  

ხარმიშ ლიც – ღელე (სგურიში), მდ. ჭუბრულას 
მარჯვ. შენაკადი. მოედინება მთა ხარამის აღმ. 
კალთებიდან. ს. ჟბე სგურიშისა და ნენსგშ 
სგურიშის გამყოფია. მდინარის ფერდობები 
დაღარულია, დანაოჭებული და არის ზურაბ 
ნარსავიძის სათიბები. მთა ხარამ-ის მიხედ-
ვით, ზურაბ ნარსავიძის სათიბების მიხედვით. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. 
სკოლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 10.9.1970 წ.  

ხარხანტ (იხ. ლჭირხრიშ ტვიბ) 
ხასი ნაწალდალ – საძოვრები (წიფლაკაკია) ს. 

წიფლაკაკიაში, ნამოლ ლი. წლდ „წალდი“. 
 მ. გ. ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ხატ-ლაბრლ – ღელე (მახაში), ს. მახაშშია, გამორ-
ჩეული წყალია. რ. მ. ჭელიძე, 1976. 

ხატრეშ – ყანები (მურშკელი) ს. მურშკელის (ზემო-
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ში) ზემოთ, აღმ., საძოვარ კალოდარის გვერ-
დით. ვლადი ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ., 
მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ხტნცხოელ – ნაკოშკარი (კვანჭიანარი), ს. 
კვანჭიანარშია, საკულტო მნიშვნელობის კოშ-
კი, ზედა ნაწილი მონგრეულია. შ. ნ. კვანჭიანი, 
49 წ., ლატალი, 1973. 

ხაფნთი მოლ – საძოვარი (წიფლაკაკია)  ს. 
წიფლაკაკიაში, გატყიურებულია. ხაფნთ 
„ხაფანგი“, შდრ. აფთან. მ. გ. ლიპარტელიანი, 
42 წ., 1976. 

ხაშშა – უბანი (იენაში). ს. იენაშის დასახლებულ 
უბან ფეჩუარ-ში მცხოვრები წერედიანების 
ერთ-ერთი საძმო. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ, 
ლატალი, 1973. 

ხაშშა მურყამ (2) – ნაკოშკარი (იენაში), ს. იენაშ-
შია, ფაჩარში, წერედიანების საგვარეულოსი, 
ძირიღაა დარჩენილი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., 
ლატალი, 1973. 

ხაშშა მურყამ – ნაკოშკარი (ღვებრა), ს. ღვებრაში 
ყოფილა, მაგრამ დანგრეულია, დადვანების 
საგვარეულოსი. რაჟდენ გოგის ძე მარგიანი, 
101 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ხაშშირა (იხ. ხაშშა) 
ხაჩეშ (იხ. ჩეშ) 
ხჩირშა – უბანი (ლანჩვალი), ლანჩვალშია, კახბე-

რიძეების საგვარეულოს სამოსახლო (თემი). 
ხჩირ (საკ. სახ.). თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 
63 ,წ., მესტია, 1972. 

ხჩირშა ცხეკ – ტყე (მსტ.), რახ ცხეკის ერთ-ერთი 
ნაწილი, პატრონობდნენ კახბერიძეები (ხაჩი-
რელები), აეროპორტის სამხ.-დასავლ. მალ-
თუთ (თემი?). თედორე ტარაძის ძე ნაკანი, 63 
წ., მესტია, 1972. 

ხაჭნშა მოლ – სათიბ–საძოვარი (ლევშერი), ს. 
ლევშერშია, ხაჭუანების ყოფილი ახო. ა. ზ. 
ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ხაჭრშ (იხ. ხაჭრშ) – სათიბები. ს. ლემსიისა და ს. 
კაერის სათიბები მთაში. დ. გ. მერლანი, 23 წ., 
ლენჯერი, 1973. 

ხაჭრშ – სათიბ-საძოვარი (ლემსია-კაერი), ს. ლემ-
სიას საზაფხულო საძოვარი და სათიბი მთის 
სახელწოდება. ალპური საძოვარი. შედის სგ 
ლახვში. შადურ ადილარის შუკვანი, 28 წ., 
მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ხახლირ – საძოვარი, ტყე (მაცხვარიში) ს. მაცხვა-

რიშის დასავლ. ენგურამდე ერხვიელიდან. გ. 
გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 1973. 

ხელედ (იხ. ელედ) 
ხელედურა (იხ. ელედურა) 
ხელტიბ – სათიბი (სასაში) ს. სასაშში, ჩავარდ-

ნილი ადგილია. 
ხერგინი – ყანა (ლემსია), ს. ლემსიაშია, ამხნტა-

ფის უბანშია. ხერგიანები არ ცხოვრობენ. 
ამჟამად ნავერიანებისაა. შადურ ადილარის ძე 
შუკვანი, 28 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ხერგიანშერ – საცხოვრისი (ხაიში) მდ. ენგურის  
მარცხ. კალთაზე, სამანქანო გზის ზემოთ. ს. 
ხაიშიდან 700 მ. ენგურის გაყოლებით. რევაზ 
პლატონის ძე გელოვანი, 39 წ., სტუდენტი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ–ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ხერგიანშერ დაბ – ყანა (ლახამულა), საცხოვრის 
ნოდშშია, სამხ.-დასავლ. ყანა ნსნის ზემოთ. 
ხერგიან ჭკადუას ყოფილი ყანა, მიუყიდია 
სუმა ჭკადუასათვის. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 
64 წ.,  პენს., მესტისი რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ხერხშ – სოფელი (ნაკ. ს.ს.)  სამანქანო გზის 
ზემოთ, ს. თავრრსა და ს. ლახამულას შორის. 
მის დასავლ. ჩამოედინება ღელე ტიბრ. აღმ. 
მხრიდან ჩამოუდის მდ. მალშ / /  მანშურა. 
მუხნარი ტყეა, ადრე ხერხლა ყოფილა ბევრი. 
დგას 2 კოშკი – ადაშერ (ჩნგელიანების) – 
ამჟამად ეს გვარი არაა), გინადრუყშერ 
(ანსიანების). დავით დუდარუყის ძე ანსიანი, 
51 წ., მეტყევე, ს. ხერხვაში, ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნტ, 1969 წ. ნოემბერი. 

ხერხიშულ – სათიბი (სასაში) ს. სასაშის სამხ. 
ალპურ ზონაში. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ხეშკლ ჭალ – ღელე (ხეშკილი), იელი ჭალს 
უერთდება მარჯვ. მხრიდან. მ. დ. ფილფანი, 
87 წ., ლენჯერი, 1973. 

ხეხრე ლჭმოლრ – საძოვარი (ბარში) მთა ბაის 
გადასასვლელზე (იხ. რუკა 200 000 – 2424 მ.). 
„ცოლების (ქალების) სათიბები“. ბაჯუ 
პირიბეს ძე გერლიანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ხალმიშ ნაკ – საძოვარი (ბაგვდანარი) ს. 
ბაგდანრს აღმოსავლეთით, შუაგულ ტეში, 
ვაკე ადგილია, გამოყენებულია საძოვრად. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმეურნე, ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ხალმიშ ტიბ – ხევი (უშხვანარი) ხალმიდან ს. 
ბაგდანარის მიმართულებით. ჩამოდის 
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წყალი, რომელსაც ხალმიშ ტიბს (ხალმის 
ღელე) უწოდებენ. გრამიტრონის ძე კვიციანი, 
63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ხვლმი ფუსდ (იხ. ხვლმიშ) 
ხლმიშ – საკულტო გორა (ლახამულა), ს. ლახა-

მულას დასავლ., სამანქანო გზის ზემოთაც და 
ქვემოთაც ქედია, სადაც სალოცავი ადგილიცაა 
მინიშნებული გადამდებ სნეულებათა წინა-
აღმდეგ (სურდო, ხველება...). ხმლი < 
* ხმლი < * ომ-ლი ? გელა ფუთუს ძე 
ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ხლმიშთეშ შუკ – ბილიკი (ლახამულა), გზა ჩვ. 
ლახამულიდან ხვალმის გორამდე. გელა 
ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ნოემბერი. 

ხობშ ეთ – ღრმული (ხევრა) ელლრას მარჯვ. 
მხარეზე, ნაზვავის თავსაყრელი ადგილია. ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ხობწყარიში გინოლ – უღელტეხილი (ზ. ვედი), 
მთა ნატახტ-დან გადასასვლელი მთა 
ხობწყარამდე. შიშველი კლდოვანი 
რელიეფით. შალვა ძაკუს ძე გოგილავა, 34 წ., 
მწყემსი, წალენჯიხის რ-ნის ს. ჩქვალერი, 
21.9.1970 წ.  

ხობწყრიშ არ  (იხ. ხობწყარიში გინოლ) 
ხოდრა თოთ – კლდე, მყინვარი (ცალდაში), 

ტიბერის მყინვარებზეა, ხოჩა თოთის ზემოთ 
– ჩრდ.-ით (იხ. 1 :  100 000). პავლე ბითეს ძე 
ზურაბიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ხოლ ჩილშერ – უბანი (ყარიში) ს. ყარიშში, 
ლიპარტელიანების გვარის ერთ-ერთი თემი. 
დ. ი. ლიპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ხონრე შურ – შურო (მაზაში) ს. მაზაშში, 
ხონელების ნამუშევარია, შუროცაა. შ. მ. 
ლიპარტელიანი, 29 წ., მუშა, 1976. 

ხორვა დიდ – მთა (რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ.;  1939. 

ხორა ლაბურღუ – სათიბი (ცხუმალდი), მთა 
ლაბურღუშია, ლაბურღუ ღელას მარცხ. 
მხარე, ტყიანია. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხორა ლჭხალდ – საძოვარი (ცხუმალდი) მთა 
ლჭხალდის ზემო მხარე, ალპურ ზონაში. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1946. 

ხორა ლეშნირ – სათიბები (ცხუმალდი), მთა 

ლეშვნირის ერთი ნაწილი, ლეშნირი ღელას 
მარცხ. მხარე. ალპურ ზონაში. შ. მ. ჩანქსე-
ლიანი, 46 წ., 1974. 

ხორანხენი ღელა – ღელე (ცხუმალდი), მდ. 
ლაშხირის მარცხ. შენაკადი. მთა ხორანიდან 
მოედინება. შ. მ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

ხორა სყელდერ – საძოვარი (კახურა), მთა 
სყელდერის ჩრდ.-დასავლ. ჯ. ა. 
ლიპარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ხორა ტიბილდ – ხევი (ბაბილი), ლენსკირი 
ტიბის მარჯვ. შენაკადი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 
33 წ., 1974. 

ხორა უწყარო – სათიბი (ცხუმალდი), უწყაროს 
ტერიტორიაზეა. მოედინება უწყარო ღელა. 
ქვემო მხარეა, შერეული ტყით. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხოსია ლაგნლარ – საძოვრები (ჟახუნდერი), ს. 
ჟახუნდერის საზაფხულო ალპური საძოვრები, 
ვინმე ხოსიას სადგომი. 

ხოსრალ (იხ. ხოსრარ) 
ხოფირილ (იხ. ოფირილ) 
ხოფრალა – ღელე (ს. ხოფური). მ. ჩიქოვანი, 

ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 
1939. 

ხოფრლე დაბრ (იხ. ოფრლე დაბრ) 
ხოფრალე ლჭემა (იხ. ოფრალე ლაჭემა) 
ხოფრალე ლაჯოგ (იხ. ოფრალე ლაჯოგ) 
ხოფრი ბოგ (იხ. ოფრი ბოგ) 
ხოფრი დაბ (იხ. ოფრი დაბ) 
ხოფრი დაბრ – სახნავი (ხოფური). მ. ჩიქოვანი, 

ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 
თბ., 1939 წ. 

ხოფრი სვიკვ (იხ. ოფრი სვიკვ) 
ხობშ ღრ – საძოვარი (ხევრა), ელლრას მარჯვ. 

კალთის ვიწრო ღარი (ხობ ჭკადუა ?). ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ხობშ ლესგ – საძოვარი (ხევრა), ელლრას 
მარჯვ. კალთის ფერდობი. ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს, 1973. 

ხით – კლდე (ნანგვლი) ს. ნანგლის სამხ.-
დასავლ. აკრავს, კაკშ კოჯრის ჩრდ.-აღმ. 
კედელი. ნანგლიდან უნაგირა ქედს ქმნის, 
მის ჩრდ.-დასავლ. მწვერვალს ს. ნანგლიდან 
უწოდებენ ხით-ს (იხითანლ „იბრიქება“ ?), 
რუკის მიხევდით 1218,3 მ. მის წვერზე 
საფქვავი მწყობილობა ჰქონიათ ძველად. 
ხელით ფქვავდნენ სიმინდს. აჩნევია ახლაც. 
ვარდენ ქერექის ძე კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ს. 
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ნანგლი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 7.11.70 წ.  
ხიდშ არ – გადასასვლელი (იხ. ჯერილშ არ)  
ხიდა – საძოვარი მთა (ლახამი), სახაფხულო სა-

ძოვარი მთა, მდებარეობს მდ. ლახამის ზემო 
დინების მარჯვენა ამაღლებულ ადგილზე. 
დგას 4 კარავი, ეკუთვნის ვიბლიანებს, საღლი-
ანებს. მის ზემოთ არის გადასასვლელი ხიდა 
(იხ. რუკა 1 :  100 000). ნინა მახათას ას. ცინ-
დელიანი, 55 წ.,, კოლმ. ს. ლახამი, ჭუბერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ხორშ არ – გადასასვლელი (სგურიში). 
გადასასვლელი მთა შავალრადან საკენისკენ 
(დლთე), მთა თენგიზიშ ნაკრავის პირდაპირ, 
მთა ხარმის სამხ.-ის ბოლო გადასასვლელი, 
რუკაზე არაა აღნიშნული, пер. Хида ჩრდ.-ით. 
მისი სიმაღლეა ≈ 2344,9, რუკის მიხედვით ≈ 
2808,3. ხაბჯი ბიბუს ძე ჩხვიმიანი, 68 წ., კოლმ., 
ს. სგურიში, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
12.9.1970 წ.  

ხინტინშა – ნაკოშკარი (იფხი), ჟიბე იფხშია, 
თავი მონგრეულია, ხვინტიანების გვარი არაა 
ამჟამად.  ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი, 1973. 

ხინთელინშა – უბანი (იენაში) ს. იენაშში, ტიბ-
ლდერის მარჯვ. კალთაზე, აქვთ 3 კოშკი  (ყო-
ფილი ქალდანების საგვარეულოსიო), ხინთე-
ლნშა მურყმლ. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

ხილირ – კლდე (ვიჩნაში) ს. ვიჩნაშის დასავლ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. ქვემო ნაწილში 
სათიბ-საძოვრებით. ახმათ მელიტონის ძე 
ხარძიანი, 43 წ., მოსამსახ., კალის ს.ს., მესტიის  
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ხენი ტიბ – ხევი (შყალერი) ს. შყალერის დასავ-
ლეთით. გ. ძ. გირგვლიანი, 47 წ., ლატალი, 1973. 

ხელირ – კლდე (ბოგრეში) ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმ., საზღვარი იფარისა და კალასი ადრე. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე, მის ძირშია ჯმილ-
დაჩჩ ნაქად. გალაკ საფოს ძე კორძაია, 15 
წ., მოსწავლე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო.  

ხაჯრშ – სათიბი (ქაშვევთ-ლაშთხვერი), ჰაწვა-
ლისკენაა, ჭალს მარცხ. კალთაზე. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 
1972. 

ხაში – ყანა (მელე) ს. მელეში, ვაკე ადგილია, 
მდინარის მარჯვნივ. 

ხანჩშ – საძოვარი (ჭველიერი), ს. ჭველიერის საზა-
ფხულო მთა. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974. 

ხვამცონი – საძოვარი (ზ. ვედი) მთა ლაკუმურას 
სამხ.-აღმ. კალთაზე, ლაკუმურაშ წყარის ზემო 
დინების მარჯვენა და მარცხენა დამრეცი 
კალთები. ბლომადაა (ყაფრშ) ხვამცა, 
შგურის ტიპის მცენარე (სვან. ლეშგ რანა). 
ვარლამ მიხას ძე მიქავა, 54 წ. მწყემსი, ს. 
ჯგალი, წალენჯიხის რ-ნი, 23.9.1970 წ.  

ხმლიშილ – გზა (ლამხერი) სოფლის ქვემოთ, 
დასავლეთით. ყანა ქრისტანის დასავლეთით. 
დგას ეკლესიაც ჯგრგ ხლმიშ. მახამეთ 
გურმაჩის ძე დევდარიანი, 49 წ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ხვმლი – გორაკი (ლახამულა) ქვედა ლახამულას 
ჩრდ.-დასავლ., გადის სამანქანო გზა.  

ხორა ამხენ – სათიბი (ზ. ბავარი) ს. ზედა ბავარის 
მთა მაცხვარიშში. შ. ი. ბენდელიანი, 40 წ.,  
კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

ხოშა ლაჩმა – სათიბი (მაგარდელი), ჩხუჟიშ 
ტიბრას აძევს აღმ.-ით. სათიბი ≈ 8 ჰა. ივანე 
ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. 
მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ხოშა ლრე (2) – სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის 
გადაღმა, აეროპორტისკენ. 

ხოშა ლრე – სათიბი (ღობი) ღობის მთაში. 
ხოშა ლრლ – სათიბი (ნაცული), ნაცულის 

ლახშია, ალპური. 
ხოშა ლარე – სათიბი (უღვალი) სამანქანო გზის 

ქვემოთ, საძოვარ ქუროლის სამხ.-აღმ. 
შემოკავებულია, დიდი მოცულობის სათიბია. 
ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., 
ეცერის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 196, წ. ოქტომბერი. 

ხოშა ლარა (2) – სათიბი (ქურაში) ს. ქურაშის ჩრდ.-
აღმ., ტყე კეცხრს აკრავს აღამ.-ით. სრულია 
ფართობით. ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ხოშა ლარა – საძოვარი (გული) ს. გულის ჩრდ.-
დასავლ., გულ ჭალს დასავლეთით. საკმაოდ 
დიდი ველია, საქონლისათვისაა გამოყენე-
ბული. „დიდი სათიბი“. ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენს., ს. ბაგდანარ, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ხოლშა ლაბურღუ ღალა – ღელე (ცხუმალდი) ს. 
ცხუმალდის დასავლ., მოედინება ლაბურღუს 
საძოვრებიდან. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხოშა ლაბურღუ – საძოვარი მთა (ცხუმალდი) ს. 
ცხუმალდის საზაფხულო საძოვარი მთა, მთა 
ლაბურღუს სამხ.-დასავლ. ნაწილი. შუაში 
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ღელეა – ლაბურღუ ღელა. შ. მ. ჩანქსელიანი, 
46 წ., 1974. 

ხოშა თეთნულდ (Тетнульд) – მწვერვალი (მსტ.). 
თოვლიანი უკანა მწვერვალი, სიმაღლე – 4290 
მ. ზღვის დონიდან. 

ხოშა დაბ (2) – ყანა (ყაზაყი), ს. ყაზაყშია, 
შემოკავებული ყანა, მოდიდო, დავაკებული, 
ხილნარიცაა და გასწვრივ ბაღიც. ეფროსი 
უმარის ასული ჭკადუა, 75 წ., პენსიონერი, 
ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-ნი, 12.10.70 წ.  

ხოშა დაბ – სათიბი (ლუჯი) ს. ლუჯის მთა უჟალ-
ში. 

ხოფური – სოფელი (ლნტ. რ.). მ. ჩიქოვანი, 
ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, თბ., 
1939. 

ხოფურ (იხ. ოფირ) 
ხოფრულა (იხ. ოფრულა) 
ხოშა უწყარო – სათიბ-საძოვარი (ცხუმალდი), მთა 

უწყაროს ზედა ნაწილი, ალპურ ზონაში. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხოშა სყელდერ – სათიბ–საძოვარი (კახურა), მთა 
სყელდერის ერთ-ერთი ნაწილი. ჯ. ა. ლი-
პარტელიანი, 37 წ., 1974. 

ხოშა ნთირ (იხ. ხოშა ნთი) 
ხოშა ნთი – ყანა (ღვებრა) ს. ღებრას სამხ.-

დასავლ., ტიბის მარცხ. მხარეზე. 
ალექსანდრე მახარობლის ძე მარგიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ხოშა ლეშნირ – სათიბები (ცხუმლადი), ლეშნი-
რის მთის ზემო ნაწილი, ჰყოფს ლეშვნირი ღე-
ლა ხორვასაგან. ალპურ ზონაში. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხოშა ლერყ – კლდე, საძოვარი (ნაკ. ს.ს.) მთა 
ლედეშდის სამხ.-დასავლ., მთა ლერყ-თან 
(იხ. 1 :  100 000 – 3755 მ.). ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ხოშა ლახ – სათიბები (ხელედი), მწვერვალ 
აწოლირის ძირშია. ილამაზ ნიკოლოზის ძე 
გაზდელიანი, 43 წ., მოსამსახურე, 1976. 

ხოშა ლჭხალდ – საძოვარი (ცხუმალდი), 
ლაჭხალდის ქვედა მხარე, ტყიანია. შ. მ. 
ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხოშა ღრ – კლდე (მსტ.), საჯიხვე ადგილები. 
ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ს. სპარდიში, მესტიის  რ-ნი, 1972.  

ხოჩა ტიბრა – ღელე (ხოსრარი), ჟ. ხოსრრშია, 

სასმელი წყალი, ხოლა ტიბრას საპირის-
პიროდ. სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., 
კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ხოჩა თოთ – კლდე (ცალდაში), ტიბერის 
მყინვარებშია, მყინვარ ასმაშთან, ჩრდ. (იხ. 1 :  
100 000). პალვე ბითეს ძე ზურაბიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ხოშა ქურლ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფა-
ლაშში. რამაზ ომენის ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ხოშა ქან – ხრამი (ტობარი). მდ. ორმელეთის 
მარცხენა მხარეზეა ჩამოგლეჯილი ხრამი. 
კლდეა და სანადიროცაა კარგი – ჰერსკნარ 
ხმთქვახ. ორივე მხარეზე წიწვნარი ტყეა. 
ისლამ ბათერის ძე ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, 
ს. ტობარი, მესტიის რ-ნი, 1.XI.70 წ.  

ხოხილ – ყანა (ღვებრა), ს. ღვებრას დასახლების 
დასავლ. მხარე. ალექსანდრე მახარობლის ძე 
მარგიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ხოხლირ (იხ. ხოხილ) 
ხოჯელიშ ტიბ – ხევი (ლებურცხილა) მდ. კა-

კშ ტიბის მარცხენა მხარეზე, მოედინება 
მეგრ. საზაფხ. საძ. მთა ხოჯელ-იდან. წყალი 
საკმაოდ დიდი მოედინება, ქვემოწელი ტყია-
ნია, უერთდება მდ. კაკშ ტიბს. რომანოზ 
მეზას ძე ჭკადუა, 74 წ., პენს., ს. ლებურცხილა, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ხუბერ – საცხოვრისი (ციცხვარი) მდ. ენგურის 
მარცხ. მხარეზე, ხუბრიშ ტიბზეა, ორივე 
მხარეზე დასახლებული. იყოფა ორად – ჩუბე 
ხუბერ და ჟიბე ხუბერად. ვალო გაიოზის ძე 
ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ხუბრიშ ტიბ – ხევი (ციცხვარი), ღელე, მდ. 
ენგურის მარცხენა შენაკადი. ჰყოფს მეგრულ 
დასახლება ხუბერს ორ ნაწილად. ვალო 
გაიოზის ძე ჭკადუა, 36 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ხუთშა ლპლი – საძოვრები (ჯუდარი) მდ. მანა-
ნაურის მარცხ. მხარეზე, ჩანქსელიანების საგვ. 
ყოფილი. ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

ხუთშა მოლ – სათიბ-სახნავი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ხურაშილის მხარეში, ჩანქსელიანების ყო-
ფილი ახო. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ, 1974. 

ხუთშა მოლრ – ყანები (ხაჩეში) ს. ხაჩეშში. რ. დ. 
ჩანქსელიანი, 27 წ., 1974. 
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ხუთშერლ – უბანი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, ჩანქსე-
ლიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო. ნ. ნ. 
ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ხულთშერლ – უბანი (მელურა). ს. მელურას 
ერთ-ერთი უბანი, ქურასბედიანების 
საგვარეულოს თემი. ვ. მ.  მუსელიანი, 57 წ,, 
პედაგოგი, ლენტეხის რ-ნი, 1974. 

ხულჩილშერ – უბანი (ლნტხ.), დ. ლენტეხშია, 
ლიპარტელიანების ერთ–ერთი თემი. ე. გ. 
ლიპარტელიანი, 62 წ., 1974. 

ხუმლა ნუზუშ მიკალ (იხ. ხუმლა ნუზუ) 
ხუმფრულა (იხ. უმფრულა) 
ხუმფრულშ ტვიბ (იხ. უმფრულშ ტვიბ) 
ხუნჩშ – საძოვარი (ლექვსირი) მდ. ჩოლშურას 

მარცხ. მხარეზე, ჩავარდნილი რელიეფით. ჯ. 
რ. მეშველიანი, 50 წ., 1974. 

ხურამშ (იხ. ურამშ) 
ხურშვილ (იხ. ურშვილ) 
ხურხწრ – კლდე (ყარი) მდ. ჭუბრულას მარჯვ., 

მდ. დალრის მარჯვ. მხარე. თავზე კლდე 
ციცაბო კალთებით, საჯიხვეა. ქვემო ნაწილი 
ტყიანი შერეული მდინარეებამდე. დგას ქვედა 
ძირში კარავი – საზაფხ. საძ. მთადაა 
გამოყენებული. მდ. ჭუბრულას მარჯვენა ვაკე 
სანაპირო, ხურხწრ – კლდე, ტყე, 
საზაფხულო საძოვარი მთაც (სადგომი). 
ხურხუწ „ვიწრობი“ (?). თამაზ დიმიტრის ძე 
ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკოლადამთავრებული, ს. 
ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 14.VII.70 წ.  

ხუტრე ნამურყამ – ნაკოშკარი (ლახამულა) ჟ. 

ლახმლის სამხ.–დასავლ., ძირიღაა 
დარჩენილი. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ, 
კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ხუწრ – სახნავ-სათესი (ბაგვდანარი) ჩუბე გულს 
სამხ., აფთანის ყანას ესაზღვრება სამხ. 
მხრიდან. პანტა მსხლებია, ეკუთვნის 
კვიციანებს. ნახწი „ვიწრო“, სახელი 
რელიეფის მიხედვითაა. ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ხუჩშერ – უბანი (ფაყი), დასახლებული უბანი 
ლექმეთის, ჩანქსელიანების ერთ-ერთი 
საგვარეულო თემი. ხუჩი (საკ. სახ.). ე. ს. 
გვიდიანი, 24 წ., მოსამსახ., 1974. 

ხუწრიელ (იხ. ხუწრ) 
ხლინ – კლდე (უსგვირი) ჭალს მარცხ. 

მხარეზე, ზვავიანი კლდე (შდრ. ხლ). ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., 1973. 

ხრშ – სახნავ-სათესი (უშხვანარი), ყანებია ჟიბე 
უშხანრს სამხ. (ჩუბა). გრამიტონ ბესარი-
ონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ხრგნია – გადასასვლელი (ცხუმლადი). ლაჭხალ-
დ თხუმიდან მეგრელების მთებისაკენ 
გადასავლელი. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 

ხრიელ ტუბრა – ღელე (ზ. ჭველიერი) ზედა 
ჭველიერში, მღვრიეა. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. 
ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ხ{ } რიელა ღელა – ღელე (ბულეში) ს. ბულეშში. 
ჟ. ა. მუკბანიანი, 41 წ., 1978. 

 

 
ჴ 

 

ჴ[ ] ლიაში ნიც – ღელე (ჩუკული), ჩუკულის მთა-
ში, ბოგლარში. ჟახუნდერის ს.ს., ლენტეხის 
რ., ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 

ჴîნა – სათიბები, რიყე (მსტ.), ელსადგური და 
წყალსადენი არხის მიდამოები, მესტია ჭალჲს 
მარჯვ. მხარე, პატარ-პატარა სათიბებია. 
ლაჴნა „ჩასაყრელი ადგილი“(ო). თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-ნი. 1972. 

ჴადულდრ – ტყე (ფალედი), ხრიოკი ადგილი 
ტყიანი, მდ. ღეშდერის მარჯვ. კალთაზე. ტყე 
კოჯშ ჴომრის სამხ-აღმ. მამურზა ივანეს ძე 
ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., ს. ღეშდერი, ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი,  1969 წ. ოქტ. 

ჴადიშ – ყანა (მაგარდელი), ს. მაგარდელში, 

ცხოვრობს ორი ოჯახი – მილდიანები. ჴადიშ 
– ჴდ „მუცელი“. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 
წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჴათმშიერ – სათიბ-სახნავი (დოლი), მდ. დოლრას 
მარჯვენა მხარე, სამანქანო გზამდე, 
დოლბოგს სამხ.-დასავლ. ყჷრჷმ პეტრეს ძე 
უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ს. დოლსიფ, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი,  1969 წ. სექტ. 

ჴალდე – სოფელი (კალ. ს.ს.), მდებარეობს მდ. 
ჴალდეჭალს მარჯვ. კალთის ტერასაზე, 
ზღვის დონიდან 2170 მ. სიმაღლეზე, ცხოვ-
რობენ:  ჩეგიანები, გასვიანები, ჯოხაძეები –  
სულ 12 ოჯახი. დგას მაცხოვრის ეკლესია. 
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ნაკოშკარებია, ადრე მრავლად იყოო. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენსიონერი, ს. 
ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი 

ჴალდე ჭალ – მდინარე (ხალდე), მოედინება 
შხარას სამხ.-დასავლ. კედლიდან, უვლის ს. 
ჴალდეს სამხ-აღმ. მხრით და უერთდება მდ. 
ენგურს კალასთან მარჯვ. მხრიდან. ზურაბ 
აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., ს. ხალდე, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ჴალდეშჷრა (იხ. ხალდეშურა – დავბერი). 
ჴალდინი – ყანა (გულიდა), ს. გულიდაშშია. მ. ბ. 

ქურასბედიანი, 46 წ., 1974. 
ჴალშ – ყანა (მაგარდელი), ს. მაგარდელის სამხ., 

ყანა კირის სამხ. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 
წ. პენსიონერი, ს. მაგარდელი, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტ. 

ჴამეტრ – სახნავ-სათიბები (ქვ. ჭველიერი), მდ. 
ცანის წყლის მარჯვნივ იყოფა ჟიბე და ჩუბე 
ჴემეტრ-ად. მ. ე. ლიპარტელიანი, 80 წ., 1974 

ჴან-ლაყრა – საძოვარი (მესტია, ირ. მელიქიშვ.), 
ხარის საწოლი. ირინე მელიქიშვილი, 1961 
წელი 

ჴან-ლაყრლიდ – საძოვარი (სიდიანარი), ს. 
სიდიანარის აღმ. გუჰლი-ს ტყეში. ხარების  
საყვარელი ადგილი. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ., 
ლატალი, 1973 

ჴანრე ლაყრა – სათიბი (ლხმ.), საცხოვრის 
კეცნნშია, სახლების ზემოთ, მოვაკო ადგი-
ლია, სადაც ხარებს უყვართ მოსვენება – 
დაწოლა. გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., 
მესტიის რ-ნი,  1969 წ. ნოემბ. 

ჴანრე ლგნა – ტყე, საძოვარი (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას 
მარჯვ. მხარეზე, სამანქანო გზის გასწვრივ, 
სბნკშნის სათიბის სამხ. ხარების გასარეკი და 
სადგომია (ალბათ მუშაობის პერიოდში). არ-
სენა სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ჴანრე ნაჭკორ – საძოვარი მთა (ნაკის ს.ს.) მ. 
შდავლერის სამხ. მთა ლათაშის ზემოთ. ყჷსჷ-
რიშ ლგნა ლი. გადმოცემით:  ჰეცრარს ხღ-

ენახ თავრრე ინტერეს, რომელთაც ნადი-
რობიდან დაბრუნებისას ხარებისთვის კუდე-
ბი შემოუჭრიათ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 
57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ჴანრე ლაყრა – საბალახო (ბაბილი), ღელე ლენ-
სკირი ღელეს მარჯვ. კალთაზე. დავაკება 
პატარაა, სადაც ხარები რჩებიან. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 197. 

ჴარჩუჲ დაბ – სახნავი (ლესემა). ს. ლესემაშია, 
ხელედულას მარცხ. მხარეზე. ტყე არაა. ჴარჩ „ჩხიკვი“. ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 

ჴარჴ – გადასასვლელი (დაკარი), ს. ხაიშიდან 
ჩრდ.-დასავლ. ლაღრალის ჩრდ.-აღმ. ლაცხნ-
ირის ქედის დასავლ. გადასასვლელი ორმელე-
თის ხევისკენ აქა-იქ შერეული ტყე. „დამბლ“ 
ქედზე რადგანაც ყველაზე დაბალია, ჩაჭრი-
ლია. სამსონ გაუს ძე ჭკადუა, 73 წ., 
პენსიონერი, მესტიის რ-ნი, ს. ხაიში, 2. VIII. 70. 

ჴარჴ – გადასასვლელი /  კლდეკარი, მთა კირრი-
დან გადასასვლელი, უღელტეხილი ს. ჟიბე 
ლაჴანამდე. სუბნივალური ზონაა, კლდეა სუ-
ფთა. ს. ყაზყ. ეფროსი უმარის ასული ჭკადუა, 
75 წ., პენსიონერი, ლახამულას ს.ს., მესტიის რ-
ნი,12.10. 70. 

ჴარჴ – გადასასვლელი ს. ზეგანის სამხ-აღმ. საძო-
ვარ ხანთლრისკენა გადასასვლელი, საქონე-
ლი გადაგვყავს ლასილიდან. ბესო მიხეს ძე 
გულბანი, 66 წ., პენს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. აგვისტო 

ჴარჴ – კლდე, ზეგანი ფოქშ ღრსა და ლეჲრხელს 
შუა. ხახასავით აქვს და აქედან მისი სახე-
ლიცო. ხეებიც არის, ჴარჴზე პატარა ვაკეცაა და 
საქონლის დასასვენებელი ადგილია. გზა 
გადის საქონლისთვის. „ხახა“. ს. ხაიში. ნატაშა 
ემუზას ასული ჭკადუა, 44 წ., დიასახლისი, 
მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ივლისი. 

ჴარჴ – სათიბები, ჭალჲს მარჯვ. კალთაზე, სათი-
ბებიცაა, ვაკე ადგილია და აქვს კლდე-კარი-
ვით. ს. უსგვირი.  ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის 
ს.ს., 1973. 

ჴარჴ (6) – გადასასვლელი (ტობარი, დაკარი, 
ყაზაყი, ზეგანი), სათიბი (უსგვირი), კლდე 
(ხაიში), სგერგილიდან ბექსოლრე ნალგენვის-
კენ წასვლისას გაივლის კაცი ქედს, კლდიანს, 
აქვს ხახისებრი ჭრილი. ისლამ ბათერის 
ჭკადუა, 65 წ., პენსიონერი, ს. ტობერი, 
მესტიის რ-ნი, I, XI, 70. 

ჴარჴჷლდ – გადასასვლელი, გზა ძველი ნანყბულშ 
გორაზე ს. ხაიშიდან ს. ვედამდე. გორაა 
ჩაწეული, უნაგირაა. „პატარა ხახა“. კოწია 
ქერექის ძე ჭკადუა, 69 წ., პენს., ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 17. 11. 70 წ. 

ჴარჴჷლდ – გზა, ს. შგედიდან მიმავალ გზაზე 
სგენშისაკენ (მთა). წჷრნი ქვანსა და მთა 
შგენშს შორის. ზეგანზეა დადაბლებული 
(ჟიშალ მენკე ადგილი). შუშანა ოთარის 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  646 

ასული იოსელიანი, 50 წ., პედაგოგი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1970 წ. ნოემბ. 

ჴარჴჷლდ – ტყე, ს. ლახირის ჩრდ-აღმ. მხარეზე, 
ტყის თხილნარის სერზე, ჩაზნექილია. ალექსი 
ისამის ძე იოსელიანი, 99 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი.  1971 წ. სექტ. 

ჴარჴჷლდჩუ – საძოვარი (ნანგვლი), ს. ნანგლის 
ჩრდ-აღმ. მხარე, ფაფალს ქვემოთ, ღარია, 
ქვემოთ წიფლნარი, წიწვნარი, წაბლნარიც და 
ჴარჴჷლდიც არის. ვარდენ ქერექის ძე 
კვანჭიანი, 61 წ., პენს., ნანგლი, ხაიშის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 7. 11. 70 წ. 

ჴარჴჷლშ ცხეკ – ტყე (ქვ. ვედი), ედრჷლას მარჯვ. 
კალთაზე, კვირიკიშ დაბრის ჩრდ-აღმ. (ბაჯშ 
ნლზიგიშ პირდაპირ). ნშხშ გორგამდე. 
თავზე კლდეკარივითაა პატარა (ჴარჴჷლდ 
ხარ). ტყე – შერეული. ვარლან მახამეთის ძე 
ჭკადუა, 76 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ, ოქტ. 

ჴარჴლ – ყანები (ზეგანი), ს. ზეგანის ლექ უბნ-
შია, მოფერდო ადგილია. დისონ გიორგის ძე 
გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვსიტო. 

ჴარჷლდშ – ტყე (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის სამხ. 
კალთის ზემოთ, შერეული ტყეა, შიგ საძოვარი 
ადგილიცაა მრგვალი. სამარხილო გზა 
ჩამოუდის. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 წ., 
კოლმ., მესტიის რ-ნი.  1971 წ. სექტ. 

ჴარშ – საცხოვრისი (ფაყი). ს. ფაყის ერთ-ერთი 
საცხოვრებელი უბანი, გვიდიანებისა და 
ლიპარტელიანების გვარებით. ე. ს. გვიდიანი, 
24 წ., 1974 

ჴაფთანიშ – ყანა (გული), ჩუბე გულს სამხ. (ქვე-
მოთ). დამრეცი რელიეფით, პანტა მსხლებით. 
ეკუთვნის ისაკ ჴაფთანს. ჴაფთან – გვარია, 
ჴაფთანიშ „ჴაფთანისა“. ანთუყ ნასავის ძე 
ხორგუანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, 
ბეჩოს ს.ს., მსეტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ჴაფრ – გზა, ენგურის მხარეზე, კვანჭიანარის სამხ. 
ს. კვანჭიანარაი.  შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ., ლა-
ტალი. 1973. 

ჴაფრ – ყანები (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, დასახ-
ლების ჩრდ-აღმ. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., 
ლატალი. 1973. 

ჴაფრ (3) – საბალახო (ლანჩვალი), ყანა (ლაჰილი), 
გზა (კვანჭიანარი). პირიბე ქელეჩბის ძე 
ნიგურიანი, 33 წ., კოლმ., ს. ლანჩვალი  

ჴაშერ – სათიბი (ნესგუნი), ს. ლენჯერის ჩრდ-
დასავლ. მთაში ფუშყვერის მარჯვ. მხარეზე. 

იყოფა ორად:  ჟიბე ჴაშერ და ჩუბე ჴაშერ. ჩუ 
ლჷჴშნიერ ლი „ხშირი“. ელგუჯა ვლადიმე-
რის ძე გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჴაც-დაბ – ყანა (დურაში), ს. დურაშში, ვაკე. აც 
„გადახრილი“. ლენტეხის რ. ს. დურაში. კ. 
ბენდელიანი, 1978.  

ჴაც-მურყამ – ნაკოშკი (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
სოფელშია, გადაზნექილია,  ზედა ნაწილი 
მონგრეული. ზურაბ ს-ძე პაკელანი, 48 წ., 
ლატალი. 1973. 

ჴაცუნჲ ტიბ – ხევი (არცხელი), ს. არცხელის 
სამხ-დასავლ. მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
კლდიანიცაა და მოღრეცილი. შუროსთვის 
გამოუსადეგარი. ფაც „მოხრილი“ (ფაცუნჲ 
„მიხრილ-მოხრილი“). ნოდარ ნიკოლოზის ძე 
მარგიანი, 33 წ., მოსამს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ჴაცრ – ყანა (ჰადიში), ს. ჰადიშის დასავლ. 
დასახლების დასავლ. დამრეცია. სოფრო 
გიორგის ძე ავალიანი, 60 წ., პენს., იფარის ს.ს., 
ს. ჰადიში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ჴაჩი ლჲცხ – საძოვარი (ლეხთაგი), ლეხთაგისა 
და ლექა ლახის გზაზე, სადაც დგას 
მსხალი. ჩათო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. 
ლეხთაგი, 1972. 

ჴაჯგაშრ – სათიბები (ხოსრარი), ჩ. ხოსრრის სამხ-
აღმ., სათიბ ნაზჴოლრის სამხ-აღმ. იყო 
მურყნარი (ლებჷლყეჩ). სვიმონ აზნაგეთის ძე 
ჩხვიმიანი, 59 წ. კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ჴე – საძოვარი მთა (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე დგას კარავი. ტყე შერეულია, 
ჭაობიანი ადგილია, მოედინება მჟავე წყალი 
ჴეშ სგიმ. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., 
პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ჴე (2) – სოფელი (კალ. ს.ს.), საძ. მთა (ნაკ. ს.ს.), 
კალაში შემავალი დასახლება მდ. ენგურის 
მარჯვენა სანაპიროზე. წმინდა ივლიტისა და 
კვირიკეს ეკლესიის საპირისპიროდ. დგას 
ერთი კოშკი ფანგნშა, დგას წმინდა ბარბარეს 
საყდარი (ბრბალ), შიგნით აქვს მოხატულობა, 
ჯვარ-ხატები და ხუცური წიგნები არ ინახება.  
ცხოვრობენ გულბანები და ფანგანები, სულ 10 
კომლი. ჴე <-ჴე-დანო, როგორც თავსაყრელი 
წმინდა კვირიკესა და ივლიტის ეკლესიის 
მისადგომთან. ნასო დიმიტრის ძე გულბანი, 55 
წ., მოსამსახ., (კოლმ. თავ-რე), ს. ე, მესტიის რ-
ნი. 1971 წ. ივლისი. 
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ჴებლეშ – სათიბი (ჰადიში), ს. ჰადიშის სამხ-აღმ., 
ჰადიშჷრას მარცხ. კალთაზე, ალპური ზონაა, 
შკერი ჩანს. გულადი სოფრომის ძე ავალიანი, 
33 წ., მოსამს. იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 
წ. აგვისტო. 

ჴეთ – საძოვარი (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 წ., 
ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჴეთლშ – საძოვარი (მამი), ს. მამის ჩრდ-აღმ. 
ღელე, წიფლნარში. ჩოლურის ს.ს., ლენტეხის 
რ. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 

ჴელ[ ჷ] დჷრა – ღელე (უშხვანარი), მდ. მეშხე ლიც-
ის ნაწილს უწოდებენ, ს. უშხანარის ჩრდ. 
გადებულია ხიდი, ბეჩოს ზედა სოფლებისკენა 
მიმავალი გზა გადის მდ. ჴელ[ ჷ] დჷრაზე. 
ჰიდრონიმის მიხედვით. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლიმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჴელდირ – საბ. (ჟამუში), ს. ჟამუშის აღმ., 
ჭოლაშისა და ჟამუშის საურთიერთო გზაზეა. 
ჴელედთან მოსაბრუნი. ღელე ჴერშის მარცხ. 
და მარჯვ. კალთებზეა. ლექ ჴელედ – მარჯვ. 
კალთაზეა, ლეჟ ჴელედ – მარცხ. (ჭოლაშისაა). 
გიორგი გაბრიელის ძე ნავერიანი, 76 წ., პენს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ჴელდშ – სათიბი (დოლი), ს. დოლის ჩრდ.-
დასავლ. (ზემოთ), ტყე ეჭნახულრს ქვემოთ. 
ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., მეტყევე, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

ჴელედ – სათიბი (უშხვანარი), მდ. ჴელდჷრას 
მარცხნივ, ხიდს აღმ. სათიბია. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჴელედ – სოფელი (ლნტხ. ს.ს.), მდ. ხელედულას 
მარჯვ. მხარეზე იყოფა:  ჟიბე ჴელედ, ჩუბე 
ჴელედ, ძუღარეშ და გიოშერ. ცხოვრობენ:  
გაზდელიანრ, ბენდელიანრ, ჩანქსელიანრ, 
ლიპარტელიანრ, გვიჭიანრ, ქარდავრ, 
ტვილდიანრ, აფაქიძერ. ლენტეხის რ. ს. 
ხელედი. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გაზდე-
ლიანი, 43 წ., მოსამსახურე. 1976. 

ჴელედულა (იხ. ჴელედურა) – მდინარე (ბავარი). ს. 
ბავარი, ხელედის ს.ს., ი. დ. ლიპარტელიანი, 
1974. 

ჴელედურა – მდინარე. დ. ცხენისწყლის მარჯვ. 
შენაკადი. ხელედურას მდინარე, 
ადგილობრივნი ლაშხირ-ს უწოდებენ, 

მოედინება ხორვა ვნის მუბიდან. ხელედი, 
ცხუმელირი (ხელედის ს.ს.) ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 
25 წ., ჩანქსელიანი შ. მ. სოფ. ცხუმელირი. 
1974. 

ჴელედურა (2) – მდინარე (ხელედი, ცხუმელირი), 
მოედინება აწოლირიდან, მდ. ლაშხირის მარცხ. 
შენაკადი. ლენტეხის რ. ს. ხელედი. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წლის, მოსამს., 
1976. 

ჴელედჷრა (იხ. ჴელედურა) – მდინარე. ს. ლესემა. 
ა. ს. გაზდელიანი, 36 წ., 1974. 

ჴელინი – სათიბი (სგობულდი), ნასახლარ 
სგობულშია, ლეჟ სგობულშია. ლატალის ს.ს., 
მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში. 1973. 

ჴელლჷრა – ღელე (ხევრა), ენგურის მარცხ. 
შენაკადი, მოედინება მთა ყორშ ჴარჴ-იდან, 
მთა მაშრიშ თხუმ-იდან. ვ. მ ჭკადუა, 39 წ., 
ლახამულას ს.ს.,  1973. 

ჴელერ – საძოვარი (ღეშდერი), ს. ღეშდერისკენა 
გზის ზემოთ, საძოვარ მელლრის ქვემოთ. 
ადრე სათიბი იყოო. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოსამს., ს. ფარი, მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ჴემდნი – საძოვარი (კიჩხულდაში), ს. კიჩხჷლ-
დშის სამხ-დასავლ., სათიბ ნგრნის აღმ. 
ფიჭვნარიცაა (გჷგიბ) და სოფლის ბოლო. ჴემ-
დნი „ბოლო ადგილი“ ? თემრაზ ვიბლიანის 
ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ჴენიშ ლიც (იხ. ჴჷნი) – ღელე, მდ. ენგურის მარჯვ. 
შენაკადი, მოედინება ანჴჷლიდან, ჟ. ლჷჰას 
ჩამოუდის აღმ. ივდითე პეტრეს ასული ცინ-
დელიანი, 67 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი.  
1969 წ. ოქტ. 

ჴეჲშ სგიმ – მჟავე წყალი (ნაკ. ს.ს.), მდ. ნაკრას 
მარცხენა კალთაზე, საზაფხულო საძოვარი 
მთა ჴე-ში, კარგი წყალია. ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. ნოემბ. 

ჴერ – სახნავ-სათესი წმ. მარიამის ეკლესიის 
(ლამრია) ქვემოთ, წისქვილის წყლის მარჯვ-
ნივ. ფორმის მიხედვით – ჴერ „სახელურის 
ტოტი“. გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 
წ., კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. სექტემბერი. 

ჴერ (2) – სათიბი (ბაგვდანარი), ყანა (უშხვანარი), ს. 
ბაგვდანარის ჩრდ.-აღმ., სახნავ ჭალად-ს 
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ესაზღვრება ჩრდ.-იდან, მარცხენა მხარეზე 
ჩამოუდის გულ ჭალ, მარჯვენაზე – ლლ-
ქერი ლიც. რელიეფის ფორმის მიხედვით. 
ჴერ „სახელო“(მკლავის). ივანე ვამანას ძე 
კვიციანი, 80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, 
ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ჴერალდ – ღელე (ლაბსყალდი), ს. ლაბსყალ-
დისკენა გზის ზემოთ, ყანა ჯიჰრსა და 
ჲერხალდს შუა ჩამოუდის, მჟავე წყალიცაა. 
ჴერშალ ლი „ტოტივითაა-ო“. ჴერ „ტოტი“ 
(შენაკადი?). ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 57 
წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. ოქტ. 

ჴერა – სათიბი, ისკალდის მთაშია, ღელეებშია 
მოქცეული. ს. ლესემა. მ. რ. გაზდელიანი,  
32 წ., 1974. 

ჴერა (2) – სოფელი (ლხმ. ს.ს.), სათ. (ლესემა), 
მდებარეობს მდ. ჴელლჷრას მარცხენა კალ-
თაზე, ზღვის დონიდან ≈ 1220 მ. ტერასაა, 
ხილნარი – ვაშლი, მსხალი, ნიგოზი, ბალი, 
ტყემალი, ქლიავი, ყურძენი…ცხოვრობენ ჭკა-
დუების 8 ოჯახი. შედის ლახამულას. ვასო 
მიხეილის ძე ჭკადუა, 30 წ., ლხმ. ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1973 წ. 

ჴერშ ტიბ – ხევი (ხევრა), მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე, მოედინება მდ. ჴელლჷრა. ვასო მიხე-
ილის ძე ჭკადუა, 30 წ., 1973. 

ჴე-ტიბ – სათიბი (მებეცი), ს. მებეცში, საძოვრე-
ბიცაა, ღელეცაა.  

ჴე-ტიბ (2) – სახნავ-სათიბი (სასაში), სათიბი 
(მებეცი), მდ. ლაშხირის მარჯვენა მხარეზე. მ. 
ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ჴიდშ (იხ. ჴიდშ). 
ჴიშნირი –  სახნავები (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანის და-

სახლების ქვემოთ, მდ. მულხურას მარცხენა 
სანაპიროზე. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ჴომე ლარე – სათიბი (ლანტელი), ს. ლანტელის 
აღმ., სათიბ ჩჷმათის ბოლოსკენა, სათიბ ნტ-
ყფრის აკრავს სამხ.-აღმ. ყოფს ეჩხე დაჴშრ 
(წყალი). „ბოლო, უკანა სათიბი“. კოწია ბექერ-
ზას ძე პაკელიანი, 75 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ჴოჟრ – კლდე (ტვებიში), უშბის მარცხენა მხარის 
ძირში კლდიანი რელიეფით, არის ტყეც, სათი-
ბიც. იქ ხდიდნენო ყავას და ადგამდნენ ყავრის 
ჴოჟრ-ს. ჴოჟ „ყავრის ზვინი“. რომანოზ 

სიმონის ძე არღვლიანი, 62 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჴოჟრ – მთა, კლდე (ჟაბეში), მთა წანერისკენა მხა-
რეა, საძოვარიცაა, კლდე, ლალკალრის თავ-
ზეა. სანადიროა. მოედინება პატარა ღელე. 
ლეჟჴრ ლი. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ჴოფაშ – ნაეკლესიარი (ლემზაგორი), ს. ლემზა-
გორში, ტყეშია ნაეკლესიარი, საზიაროა 
ხერიასთან. 

ჴოფირილ – საძოვარი (ნანარი), ს. ნანარისა და 
ხოფურის საზაფხულო მთა. მდ. ხოფრულას 
შენაკად ჩხჷტრალე ღელას თავში. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჴოფრალე ლაჯოგ – საძოვარი (ბაბილი), ს. 
ხოფურელების საჯოგე მთა ნალიშში. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჴოფრალე ლჭემა – სათიბი (ნანარი), ს. ნანარშია, 
სათიბ-საძოვარ ლაორჩხილშია. 
კოლმეურნეობისაა. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 
1974. 

ჴოფრი ბოგ – ხიდი (ნანარი), სამანქანო ხიდი მდ. 
ხოფურზე. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჴოფრი დაბ – ყანა (წიფლაკაკია), ს. წიფლაკაკიაში. 
ყოფილა ხოფურელების. ლენტეხის რ. მ. გ. 
ლიპარტელიანი, 42 წ., 1976. 

ჴოფრი სიკ – საძოვარი (ხოფური), ს. ხოფურში, 
გორაკი. ლენტეხის რ. ქ. ს. ლიპარტელიანი, 44 
წ., 1976. 

ჴოფრულა – მდინარე, მდ. ცხენისწყლის მარცხენა 
შენაკადი. ჩამოედინება ს. ნანართან, უერთდე-
ბა ს. ჴოფურთან. ს. ნანარი. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 
35 წ., 1974. 

ჴოფრულა – ღელე (ხოფური, ნანარი), ლაშხირის 
მარცხენა შენაკადი. ჩამოედინება მთა თეტე-
ნარიდან ს. ხოფურთან. ლნტხ. რ., ქელეშბი 
სასოს ძე ლიპარტელიანი, 44 წ.,  1976. 

ჴოფრლე დაბრ – ყანები (ნანარი), ს. ნანარშია, 
ხოფურელების კუთვნილი ყანები. ვ. ნ. 
ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჴოცნი – ტყე (ხალდე), ს. ჴალდეს სამხ-დასავლ. 
ფოთლოვანი ტყე, ჴალდე ჭალს მარცხენა 
კალთა. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., 
ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. ივლისი. 

ჴუდან – საძოვარი (ხაჩეში), ს. ჩიხარეშის აღმ. 
მთაში.  
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ჴუდიშ – უბანი (ხაჩეში), ს. ტვიბლედის ერთ-ერთი 
უბანი, ცხოვრობენ ჩანქსელიანები. ნ. ს. 
ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 

ჴულში ტიბ – ხევი (იფრ. ს.ს.), ს. იფარის სამხ-აღმ. 
ღელე, რომელიც მოედინება სათიბ ჴილ-

შიდან, ტყე და საძოვარი მდ. ენგურის მარცხ. 
მხარეზე. ლუკა ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., 
ს. იფარი, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ჴულშ – საძოვარი (ლაბსყალდი), წიფრ ზაგრის 
სამხ.-აღმ. მხრისკენ, წილმრ-ის (საძოვარი) 
თავზე, ვაკისებური ადგილია, შერეული 
ტყით. ჴულ „კანდას ბომბღას ლეჭმენიდ 
ბებშიშ ლასგრად ი სგებინჩუ იცხიშ 
აშხალს…~ (იხ. ვ. ბარდაველიძის სვ. დღ. 
კალენდარი I.). ბასილო თავას ძე გუგუსიანი, 
57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ოქტ. 

ჴუმფა (2) – სათიბი (მაცხვარიში, ახალშენი), 
ლაჰლა ჭალჲს მარცხ. კალთაზე. გურამ გ-ძე 
გირგვლიანი, 35 წ., 1973. 

ჴუმფაშ – სათიბები, ახალშენის დასახლების ზე-
მოთ. მოფერდოა. მ. ლ. ნემსაძე, 40 წ., 1974. 

ჴუმფრულა – ხევი (ლეზგარა), მოედინება ლჰ-
ლშის მყინვარებიდან (ლჰლშ ხანსრრხენქა 
– იხ. რუქა). შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 
წ., ს. ს. თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ჴურ – სათიბი, ს. ფხოტრერის აღმ., მდ. კედრჷ-
ლას დასავლ. დგას ქვიტკირის სახლი. ს. ბრშ. 
შალა ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X.  

ჴურ – საძოვარი ს. თავრარის აღმ., წიფლნარშია, 
პატარა ღელე ჴურუშალ. უშანგი ბარდღუს ძე 
ცინდელიანი, 32 წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ჴურ – ყანა, ჟიბე იფხის დასახლების ყანა ღელეშია. 
ე. ი. ნანსყანი, 61 წ., ლატალი. 1973. 

ჴურ (4) – სახნავი, სათიბი (ლანტელი), სათიბ-
საძოვარი (თავრარი, ბარში), ყანა (იფხი), სახ-
ნავ ნაცემნიშსა და სათიბ ზაგრს შუა, სახნავ-
სათიბი. რელიეფის ფორმის, მსგავსების 
მიხედვით (ჟიბშხენჩუ ხსგიდნი, ჴურუშალ 
ლი, ღორღობ დგი ლი, ღრ…). კოწია ბექერ-
ზას ძე პაკელიანი, 72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ჴურლდაშ – საძოვარი (დურაში), ს. დურაშის 
მთაში. ლენტეხის რ. ს. დურაში. კ. ბენდე-
ლიანი, 1978. 

ჴურლდი ლიც – ღელე (კაერი), ს. კაერის სასმელი 
წყალი, გამოყვანილია ჴურულდიდან. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 1973. 

ჴურლრ – სათიბი (ბოგრეში), ს. ბოგრეშის სამხ.-
აღმ., ენგურის მარჯვ. კალთაზე. ჩაჴ-ჩუჴრ 
ხარ. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., პენს., 
ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ჴურლრ – სათიბი (წვირმი), ს. წვირმის ჩრდ. 
წვირმისკენა შესასვლელთან უღვირიდან, 
სამანქანო გზის ზემოთ. ვაკე სათიბია, წყალი 
მოედინება, ოღრო-ჩოღროსავითაა. რობინზონ 
იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მოსამსახურე, იფარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ჴურამშ – ყანებიცაა და ვენახებიც (ლესემა), ს. 
ლესემაშია, სახნავებითა და ვენახებით. 
ფერდობებზე. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 

ჴურაშილი დაბრ – ყანები (ხაჩეში), ხაჩეშშია, მდ. 
ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. რ. დ. ჩანქსელიანი, 
27 წ., 1974. 

ჴური ნაკ – საძოვარი (ნაკ. ს.ს.), ნაკის ს.ს. საძოვარ 
მაშრი ლახშია, ჩავარდნილი ვაკე ადგილია, 
დგას კარვები, ჴურუშალ ლი. ვასილ ბურნაყის 
ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი. 
1969 წ. ნოემბერი. 

ჴურნა – სათიბი (სგობული), ნასახლარ სგობულში, 
სათიბის ქვემო მხარეში. ლატალი. მ. ჯ. 
კვანჭიანი, 62 წ., ს. იენაში. 1973. 

ჴურუ ტიბრა – ღელე (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარჯვ. პატარა შენაკადი, ს. ჩაბე ლჷჰას აღმ. 
მოედინება ვიწროებში (ჴურუშალ ლაზ ხარ). 
ჯგჷრაბშიდან. სილევან იშმაგის ძე დადეშქე-
ლიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი.  1969 წ. ოქტ. 

ჴურულდ – სათიბი (ჰებუდი), საძ. (იფხი), ყანა 
(ღეშდერი), ტყე (უშხვანარი), ღელე 
სოლდჷრას მარცხ. მხარეზე, სახნავ ნალარის 
აღმ. და აქვს ხვრელის ფორმა, ტყეშია. ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., მესტიის რ-ნი. 
1969 წ.ოქტ.  

ჴურულდ – საძოვარი, მთა ჰარეტშია, შეშის 
დასამზადებელი ადგილია, ირგვლივ ტყე 
აკრავს, ვაკე რელიეფით. ჴურუშალ ლი. ს. 
იფხი. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი. 1973. 

ჴურულდ – სახნავი, ს. ღეშდერის დასავლ. ყანა 
ლუტბულამდე. „ჴურუშალ ლი დგი“, ხილ-
ნარი ღარი. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 
წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. X. 
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ჴურულდ – ტყე, მდ. მეშხე ლიცს აღმ., ტყე 
კათხ[ ჷ] რას ქვემოთ, ტყის მასივია, დიდი 
გამოქვაბული ქვაა, რაშიც რამენიმე კაცი 
ჩაეტევა, ქვის ფორმის მიხედვით. გრამიტონ 
ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., კოლმ., ს. 
უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჴურულდრ – სათიბი, მდ. დაჴშრის აღმ., სათიბ 
ცობნის აღმ. ღაროებია, მშრალი. ჴურუ „ღრუ, 
ხვრელი“. შესაძლებელია თაგვების გამოხრუ-
ლი (ხვრელები) იყოს (?) ბაჯუ პირიბეს ძე 
გერლიანი, 27 წ., მძღოლი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

ჴურულდრ (2) – სათიბი (ფარი, ბარში), ს. ფარსა 
და ს. ლამხერის შორის. შუაში სათიბისა ტიბ 
მიდის, ჴურუ ხარ. იურა გურმაჩის ძე 
რეზესიძე, 24 წ., მოს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ჴურულდშ – მჟავე წყალი (ლეხთაგი), მულხურას 
მარცხ. მხარეზე. საძოვრებიცაა. ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი. 1972, VIII. 

ჴურულდში შუკ – გზა (მსტ.), მესტიიდან გზა 
სამანქანო-სამარხილო სგიმისკენ. ჴურულდ 
„პატარა ჴრელი“. თედორე ტარასის ძე 
ნაკანი, 67 წ., მესტიის რ-ნი. 1972. 

ჴურშილ – სახნავები (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ლაშხირის მარჯვ. მხარეზე. უწინ ყოფილა 
სახლი ჩანქსელიანი ილოსი, სეზონური 
დანიშნულების. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ჴურშილლ (იხ. ჴურშილ). 
ჴურრ – სათიბ-სახნავი (გული), ს. გულში, ჩრდ.-

აღმ., დამრეცი სათიბ-სახნავ ადგილს ჰქვია, 
აქა-იქ პანტა მსხალ-ვაშლნარი, ყანის აღმოსავ-
ლეთით დიდი ქვა გამოხრული (გამოქვაბუ-
ლივით). ყანა ხორგუანების კუთვნილებაა. 
ჴურუ „ხვრელი“. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 
80 წ., პენსიონერი, ს. ბაგდანრ, ბეჩოს ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. სექტ. 

ჴუფრელ – ხევი (დიზი), მდ. ენგურის მარცხ. 
შენაკადი. მოედინება მთა ლაშხილის კალ-
თებიდან (იხ. 1:  100000). მიშა ისების ძე 
ჭკადუა, 21 წ., კოლმ., ლახამულას ს.ს., მეს-
ტიის რ-ნი. 1970 წ. ოქტ. 

ჴჷნი – ღელე (ეც. ს.ს., ფარ. ს.ს.), საზღვარი ს.ს. 
ფარისა და ეცერისა, მოედინება მთა 
ტობრიდან, უერთდება მდ. ენგურს ს. ლჷჰას 
აღმ.-ით. (ჴჷნი მთის სახელი არაა). გერმან 
ბიმურზას ძე აფრასიძე, 58 წ., კოლმ., ეცერის 

ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. აგვისტო. 
ჴრშილ – სათიბ-საძოვარი (სოლი), ს. სოლის ჩრდ. 

დასავლ. მთა შიხულდშშია. „ჴრშ / ჴრ“ 
არსად არა ჩანს. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., 
მესტიის რ-ნი, 1972, IX 

ჴლ – ხევი (სვიფი – ცხუმ. ს.ს.), საზღვარი ს. 
სიფისა და ს. ღებალდისა. მოზრდილია 
წყალი. ჴლ „მჴარ-ი“ (ორივე ხელგაშლილის 
სიგრძე). შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., 
საბჭოს თავ-რე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტ. 

ჴლიშ ტიბ (იხ. ჴლ). 
ჴლრა – ღელე (სვიფი – ცხუმ. ს.ს.), ს. ღებალდის 

და სიფის საზღვარი, წისქვილის წყალია, 
უერთდება მდ. ენგურს სამხ.-დან. შოთა 
მიხეილის ძე საღლიანი, 42 წ., ს.ს. თავ-რე., ს. 
ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  1969 
წ. ოქტ. 

ჴნდი – სახნავ-სათესი (ღეშდერი), მდ. ღეშდრჷლას 
მარცხ. შიშველი ადგილი. ყანა ლატბულას სამხ.-
აღმ. ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., 
პედაგოგი, ს. ლეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჴნილშმინა ჟაჴრ – ვაკობი (ლეხთაგი), ლეხ-
თაგის ჩრდ., ლექ ლახისკენა გზაზეა, პა-
ტარა ვაკე, სადაც დგას არყები. ჩათო ესტატეს 
ძე ჩართოლანი, 45 წ., ს. ლეხთაგი, 1972. 

ჴნლჲსენი – საძოვარი (ჰებუდი), ს. ჰებუდის 
ჩრდ.-აღმ., ჰზ ლარეს ზემოთ. მის ახლოსაა 
წმინდა გიორგის (ჯგჷრგ წიფრიშ) ეკლესია და 
ეს ადგილიც ალბათ საკულტო უნდა 
ყოფილიყო. მოფერდო (მჷჭჷდრია) ადგილია. 
ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., 
პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი,  1969 წ. 
ოქტ. 

ჴჲსიშ სგიმ – მჟავე წყალი (ნაკის ს.ს.), მდ. ნაკრას 
მარცხ. კალთაზე, ხევი ლსყირიშ ლაკადის 
სამხ. ჴჲს ? იყო ალბათ, როგორც ტოპონიმი. 
ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., პედაგოგი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბ. 

ჴჲშდ – სოფელი (მესტია). ს. ჴჲშდ (ხაიში) შედის 
მესტიის რ-ში, მდებარეობს მდ. ენგურისა და 
მდ. ხაიშურას (სვან. ჴჲშდჷრას) შესართავთან. 
მდ. ჴჲშდჷრა და მდ. ენგური სოფელს ჰყოფს 
ნაწილებად:  ეჩხე ჴჲშდ (მდ. ენგურის მარჯვ. 
მხარეზე), ჟიბე ჴჲშდ (მდ. ჴჲშდჷრას მარჯვ. 
მხარეზე ზემოთ და საკუთრივ ჴჲშდ-მდ 
ჴჲშდჷრას მარჯვენა და მარცხენა მხარეზე 
მოთავსებული). სოფელს აქვს სამივე მხრიდან 
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უზარმაზარი ტყე-კლდიანი კედელი, რომელ-
თა სიმაღლე ზღვის დონიდან დაახლ. უდრის 
ჩრდ.-აღმ. მხრიდან – 2236,0 მ., ჩრდ.-დასავლ. 
– 1834,9 მ., სამხ.-დასავლ. 1749,3 (იხ. 1:  100000 
რუკა). ს. ხაიშში (r esp. ჴჲშდ-ში) არის საშ. 
სკოლა, სატყეო და საგზაო მეურნეობა, 
სასოფლო საბჭო, კოლმეურნეობა. ცხოვრობს 
ოჯახი. ს. ხაიში ზღვის დონიდან ≈ 550 მ. 

ჴჲშდჷრა – მდინარე (ხაიში). მდ. ხაიშურა (r esp. 
ჴჲშდჷრა) უერთდება მდ. ენგურს მარცხ. 
მხრიდან, ჰყოფს ს. ხაიშს შუაზე. სახელი ჰქვია 
წირმინდიდან ენგურის შესართავამდე. ნეს-
ტორ სუმას ძე ჭკადუა, 64 წ., პენსიონერი, ს. 
ხაიში, მესტიის რ-ნი, (ადრე გელოვანები 
ვიყავითო). 31. VII. 1970. 

ჴფ – საძოვარი (ჰებუდი), ს ჰებუდის ჩრდ-აღმ. 
საძოვარ ნაკრსა და საკულტო ჴნლჲსენის 
შორის. ჩაღრმავებული ადგილი. ჴფ-ნჴეფ. 
ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 წ., პე-
დაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი.  1969 წ. 
ოქტ. 

ჴფუშ – საძოვარი (ბაგვდანარი), ს. ბაგვდანარის 
ჩრდ.-აღმ., გორას უწოდებენ. ფ. ივანე 
ვამანას ძე კვიციანი, 81 წ., პენსიონერი, ს. 
ბაგვდანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი.  1969 წ. 
სექტ. 

ჴჩ – საძოვარი მთა, საზაფხულო საძოვარი მთა, 
ჩაღრმავებული ადგილია, დგას კარავი. 
მოედინება მდ. ჴჩრჷლა. გ. რ. გურგვლიანი, 40 
წ., ლატალი, 1973. 

ჴჩეში ლახულდრ – სათიბები (ხაჩეში), ს. 
ხაჩეშშია, მთის სათიბები. რ. დ. ჩანქსე-
ლიანი, 29 წ., 1974. 

ჴჩრულა – ღელე (ლახუშდი), მდ. ჰრშულას 
შენაკადი (იხ. 1:  200000 г.). გიორგი ანდრიას 
ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენს., მესტია. 1972, IX. 

ჴჩრჷლა (იხ. ჴჩრულა) – ღელე, მოედინება მთა 
ჴჩის მიმართულებით, სათავეს ღებულობს 
მყინვარ მჭხინდიდან. გ. რ. გურგულიანი, 40 
წ., ლატალი. 1973. 

ჴჩ-ჭალ – საძოვარი (ხაჩეში), ს. ხაჩეშშია, 
ლაშხირის მარცხ. მხარეზე, წყლები მოედინება 
მრავალ ადგილას. ფერდობებიცაა და 
დავაკებებიც. ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ჴლუ – საძოვრები (ზ. ჭველიერი), ზედა 
ჭველიერის საზაფხ. საძ. მთა. ჩოლურის ს.ს., გ. 
ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 
1976. 

ჴლუ ბაჴ – საძოვარი (ზ. ჭველიერი), ზედა ჭვე-
ლიერისა და ლენტეხის საზღვარი. ჩოლურის 
ს.ს., გ. ნ. ზურაბიანი, 46 წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 
წ., 1976. 

ჴრალდ – ყანა (მსტ. – ირ. მელიქიშვ). მესტიის რ-
ნი. ირინე მეიქიშვილი, 1961 წელი. 

ჴრი – სოფელი, ჟახუნდერის ს. ს-ში შემავალი, 
მდ. ლშხურის მარცხენა მხარეზე.  

ჴრი (2) – სათიბი (იენაში), სოფ. (ჟახ. ს.ს.,), ნასახ-
ლარ სგობულ-შია, ვიწრობი ტყეში, გრძელი 
სათიბია. ლატალის ს.ს., მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ.,  
ს. იენაში. 1973. 

ჴრშიელ – საძოვრები (ჟამუში), ს. ჟამუშის 
დასახლების აღმოსავლეთით, ღელე ჴრშის 
მარჯვ. და მარცხ. კალთები. ვლადიმერ 
გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. 
ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ჴრშ – კლდე (სპარდიში), ღელე (ჟამუში). ავთან-
დილ ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი. 1972 წ. 

ჴრშ – ღელე ს. ჟამუშის დასახლების აღმ., ს. 
ჟამუშისა და ჭოლაშის გამყოფი ღელე. 
წისქვილისათვის სარწყავად, დასალევად. 
მოედინება ს. ლახირის ჩრდ.-აღმ. კალთები-
დან. (იხ. 1:  100000). ჴრი „სახელური“. 
ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ჴალმ – კლდე (სპარდიში), აეროპორტის ჩრდ. 
დიდი კლდეებია, შუაში მუდმივი თოვლით. 
(მაგ ჴალმ ესერ ახგება). ავთანდილ 
ანდრიას ძე რატიანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. 
სპარდიში, მესტიის რ-ნი. 1972 წ. 

ჴამრ – ნიგვზნარი (ლხმ.), ჟ. ლახმჷლ-ის 
დასავლ. ქვემო ლახამულასკენა გზასა და მის 
მიდამოებს შორის. დგას ნიგვზები, კუნელი 
(ცნცი), ზღმარტლი. ჴამ „ბუჩქი“. კოწი იოსეს 
ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი. 1969 
წ. ნოემბ. 

ჴედრე-საან – ყანა (წანაში), ს. წანაშშია, ტყეშია. 
ნ. გ. ლიპარტელიანი, 27 წ., 1974. 

ჴედრშ – ყანები, ს. სასაშის დასავლ. ლენტეხის 
რ. მ. ვ. ონიანი, 41 წ., 1974. 

ჴედრშ (2) – სათიბი (ფანაგა), ყანა (სასაში), ს. 
ფანაგაშია. ლენტეხის რ. ჩოლურის ს.ს., ს. ს. 
ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ.,1978. 

ჴელიერ – ხევი (ზესხო), ს. ზესხოს აღმ. 
ჴელირე ჭალჲ – ღელე (ზესხო), ს. ზესხოს აღმ. 
ჴემრლე ტიბ – ხევი (კაერი), ს. კაერის სამხ-
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დასავლ. მესტია-ჭალჲს მარცხ. პატ. შენაკადი. 
ფოთლოვან-ტყიანია. სათიბ ჴემრლ-ის აღმ. 
დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი. 1973. 

ჴემრლ – სათიბი, ტყე (ლემსია, კაერი), ჭალჲს 
მარცხენა მხარეზე (მესტია ჭალჲს) წიფლნარ-
რცხილნარ-თხილნარი, 
ბოკვნარი…(ფოთლოვანი). (ჴამ ბქვ. ბუჩქი). შ. 
ა. შუკვანი, 28 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი. 
1972. IX 

ჴიდ – საკულტო, სათიბი, ფუშყვერის მარჯვ. 
მხარე. საკურთხეველი ადგილია, სალოცავი 
ადგილია (ჴიდიშ ლიჴდე ძღვენის მოტანა, 
შესაწირის). ელგუჯა ვლადიმერის ძე 
გულედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჴიდერ – სათიბი (სვიფი–ფარი), სიკი გორგის 
სამხ., დასახლებულ უბან კცხ-ის პირდაპირ 
აღმ-ით. ჩავარდნილი, ჩაზნექილი ზედა-
პირით. დაჩქელიანებისა ოყოო. ჴვიდ „ჩაჴუ 
ადგის ხაშხა, ლაბუქვ დემეგ ხარ ეჯის“ (ხოჩა 
როქ ჴვიდ დგი ლი ამეჩუ). იასონ გიორგის ძე 
ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. X. 

ჴიდი ლრა – სათიბი (ცალდაში), ს. ცალდაშის 
სამხ-აღმ., სათიბ ლექჷრთელთან, ნასაყდრა-
ლი არ ჩანს. იყო სალოცავი ხის შენობა:  ჴიდ 
ლჷმჴერ თრინგზელ სიროქ ლანეშდ. 
სალოცავი იყო რევმატიზმების. ჯეირან 
ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. სექტ. 

ჴიდი ლრე (იხ. ჴიდი ლრა) – სათიბი (ჟაბეში), 
ს. ჟაბეშის სამხ., საძოვარ ისგჷნდერის სამხ. 
ზაგარისკენ. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1971 წ. 
სექტ. 

ჴიდიშ – საძოვარი მთა (ცალერი), კლდე 
ქორჷლდრის ჩრდ-აღმ. დგას კარვები, ოთარ 
(დადეშქელიანის) საღორე იყოო. გრიგოლ ახას 
ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ჴიდშ – სათიბები (კვანჭიანარი), ს. კვაჭიანარის 
სამხ. ენგურის მარცხენა მხარეზე. იყოფა ლეჟ, 
ლექ, ჟიბე და ჩუბე ჴიდშ-ად. დგას 
კვანჭიანი სანდროს სახლი. (ჴიდ). შ. ნ. 
კვანჭიანი, 49 წ., ლატალი. 1973. 

ჴილ – საძოვარი (მაცხვარიში), მთა მჷხერის 
ჩრდილოეთით. კარვების ნადგომი არაა. გ. გ. 
გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი. 1973. 

ჴილა დაბ – ყანა (მელე), ს. მელეშია. ადრე ყორე-

ღობეს მაგვარი იყო. ჴილა „ყორე“. 
ჴილმინდ – სალოცავი ადგილი (ტვიბი), ს. 

ტვიბშია, მდ. მჷხრას მარცხენა საკულტო 
ადგილია, ეკლესია არაა. ჯ. გ. ზურაბიანი, 40 
წ., 1978. 

ჴილფანდრა – ტყე (ლაჰილი), ს. ლაჰილშია, 
დასახლების ქვემოთ, ენგურის სანაპიროსკენ. 
ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატალი. 1973. 

ჴილ დაბარ – ყანა (ჟახუნდერი), ს. ჟახუნდერში. 
ნაეკლესიარიცაა. ნაყორალია. ჴილათი იყო 
ადრე ყანები შემოვაკებული. 

ჴილლ – ყანები (მელურა), ს. მელურაშია, 
ყანებიცაა და სკოლის პატარა მოედანი. 
„ჴილა“ ადრე ყოფილა, ყორე იყოო. ვ. მ. 
მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი. 1974. 

ჴილრ – საძოვარი (ქვ. ლუჰა), მდ. ენგურის 
მარჯვენა კალთაზე, ყანა ჟიბე ნაკის ზემოთ 
გზა ნაჭკორამდე, ხეხილიანია, ნამეწყრალიცაა 
და ყორეს აკეთებდნენო (ჴილას ლჷმგემნე-
ლიხ ჰალგდ). სილევან ისმაგის ძე დადეშქე-
ლიანი, 54 წ., მეტყევე, ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ჴილშ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის აღმ., 
ლეჟაუბნის ზემოთ. ძველად ყორე ყოფილა – 
ნაგმ ლი. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 
წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი. 
1971 წ. აგვისტო. 

ჴიმიშ – ტყე, ქედი (კიჩხულდაში, ლახამულა), ს. 
ლახამულას ჩრდ-დასავლ., უკეთ, ნოდშის 
ჩრდ-დასავლ., მანშჷრშ ბოგ-ის ჩრდ. შერეუ-
ლი ტყით:  წიფელა, წიწვნარი. ჴიმ ? სამსონ 
სვინჩილდას ძე ვიბლიანი, 50 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ჴიმიშ – ქედი, ს. კიჩხჷლდშის სამხ-აღმ. ქედი 
კამრის გაგრძელება მდ. ენგურისკენ. სამსონ 
სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ., კოლმ., ნაკის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ოქტ. 

ჴიმიშ – ხევი (ლახამულა), საცხოვრის კეცნნის 
ჩრდ-აღმ. მდ. მალშის კალთები საცხოვრის 
ჩუბრის საზღვრამდე (კიჩხჷლდშის სამხ.). 
შერეული ტყით. გელა ფუთას ძე ჭკადუა, 64 წ., 
პენს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. ნოემბ. 

ჴრლ – სათიბი (ზეგანი), ს. ზეგანის დასაწყისი, 
სამანქანო გზის ქვემოთ, არის ასკილიც. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამს., 
ს. ზეგანი, მესტიის რ-ნი.  1971 წ. აგვისტო. 

ჴრშ – ყანა (მახაში), ს. მახაშშია. ჩიხარეშის 
ს.ს., ლნტხ. რ. მ. ჭელიძე. 1976 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

653 

ჴლშ – საძოვარი (დავბერი), ს. დავბერის სამხ. 
ენგურის მარცხ. კალთაზე. ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ., მოსამს., ს. დავბერი, 
მესტიის რ-ნი. 1971 წ. აგვისტო. 

ჴნცჷლდ – ყანები (იენაში), ს. იენაშის დასავლ. 
მხარე, სამანქანო გზის ზემოთ. ილიკო გ-ძე 
ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი. 1973. 

ჴრჯბჷლრ – ტყე (უღვალი), ზეგან 
ლჰინკარრის აღმ., ტყიანი, ოღრო-ჩოღრო 
რელიეფით. ჴრჯ ბილ „ოღრო-ჩოღრო“ (ქა 
ლჷჴროვე ლიხ). ს. უღალ.  ერასტო 
ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 წ., პენს., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი. 1969 წ. X. 

 
 

ჯ 
 

ჯაბაშა – უბანი (სასაში) ს. სასაშშია, ონიანების სა-

გვარეულოს ერთ-ერთი თემი.  მ. ვ. ონიანი, 41 
წ., მოსამსახ., ს. სასაში, 1974. 

ჯაბაშა საანშ – სახნავი (გულიდა), ს. გულიდა-

შია, დასხალების აღმოსავლ.. ქურასბედიანე-

ბის სახნავი, თ. ბ. ქურასბედიანი, 30  წ., 1974. 
ჯაბაშერლ – თემი (ლენტეხი), ლენტეხში შემავა-

ლი ქურასბედიანების საგვარეულოს შტო. ა. რ. 
ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 1974. 

ჯაბაშერლ (2) – უბანი (გულიდა) ს. გულიდაში, 
ქურასბედიანების საგვარეულო თემი. მ. ბ. ქუ-

რასბედიანი, 46 წ., 1974. 
ჯაბუშა სემარ =– სათიბი (ქვ. ფანაგა) ს. ლექა ფა-

ნაგაში, ჯამბურიძეების ნაახოვარი. ს. ს. ჯამ-

ბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 
ჯაბუშრალ –უბანი (მამი) ს. მამშია, ჯაბუსიანთ 

ადგილი. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
ჯაბ სარაგ –  წყარო (ზ. ჭველიერი) ზედა ჭველი-

ერში, ვინმე ჯაბას წყარო. გ. ნ. ზურაბიანი, 46 
წ., ს. ს. მუკბანიანი, 45 წ., 1976. 

ჯაბრე კიბ – ნასახლარი (მაგარდელი) სოფლის 
განაპირა ადგილას, ამჟამად ბიუ მილდიანის 
სახლ-კარი. იმეგ ესერ ლმრდლი, – ჯაბრე 
კიბს „სად იყავიო და ჯაბრე კიბ-ს“ (ჯაბაანთ 
კიბე). ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ., პენსიო-

ნერი, ს. მაგარდელ ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯაბ ლიც – წყარო (ყვედრეში), ს. ყვედრეშშია, 
ლიპარტელიანი ჯაბას სახელობის წყარო სა-

ხნავ ლაშკილში. ჯ. პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 
1974. 

ჯაგრნი – ყანები (წვირმი) ს. წვირმის სამხ.-და-

სავლ., ჩბანშია. შალვა სარდიონის ძე ფანგა-

ნი, 60 წ., მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჯაგურე მურყამ – ნაკოშკარი (ლეზგარა) ს. 
სიფში, დასავლ.-ით, არღვლიანი ჯაგუს 

კუთვნილება (ჯაგუ მოქმედი სახელია). „ჯა-

გუაანთ კოშკი“. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 
42 წ., ს.ს. თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯადარეშირ – უბანი (მახაში) ს. მახაშის ერთ-ერ-

თი საგვარულო ფერცულიანებისა. რ. მ. ჭელი-

ძე, 1976. 
ჯადარშა მურყამ – კოშკი (ზარდლაში) ს. ზარ-

დლაშშია, გაბლიანების საგვარეულოსი. შამში 
ნესტორის ძე გაბლიანი, 67 წ., პენს., მესტიის 
რ–ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯავაშერლ – უბანი (ლენტეხი), ლენტეხში მცხოვ-

რები ქურასბედიანების საგვარეულო თემი. ა. 
რ. ლიპარტელიანი, 23 წ., მოსამსახ., 1974. 

ჯაზდან – საჯიხვე კლდეები (მუწვდი) ს. მუწვდის 
ჩრდ.-აღმ. გ. დ. ხაბულიანი, 36 წ., 1978. 

ჯაზდან (2) – ყანები (შკედი) ს. შკედში. ქ. მ. გაბია-

ნი, 49 წ., 1976. 
ჯაზნ – მთა (გვიმბრალა), გიმბრალას საძ. მთა 

ჭალი ტიბის თავში, ლაშხირის მარცხ. გ. ა. 
მუსელიანი, 1976. 

ჯაკთშა – უბანი (იერაში)ფ, ს. იენაშის დასახლ. 
უბან:  ფეჩუარ-ში მცხოვრები წერედიანების 
ერთ-ერთი  საძმო. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ჯამათშა გიორგი დაბ – ყანა (ბაბილი) მდ. ჩოლ-

შურას მარცხ., მუსელიანი გიორგის ყანა. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჯამათშა გიორგილჭემა – სათიბი (ბაბილი), ბა-

დალაშურისკენა გზის მარჯვ. მხარეზე მუსე-

ლიანების საგვარეულოს ყოფილი სათიბი. ნ. ბ. 
ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჯამათშერლ – უბანი (ნანარი), ს. ნანარშია, მუსე-

ლიანების საგვარეულო თემი. ვ. ნ. ქურასბე-

დიანი, 35 წ., 1974. 
ჯამბრნი – სათიბი (მაგარდელი) მეშხე ტიბს 

აღმ., ჟაბე ლდეას აღმ. ივანე ბექას ძე მი-
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ლდიანი,99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ჯამბულთიშ სარგ – წყარო (ფარ. ს.ს.) საძოვარ 

ბნდ-ის თავზე, ჯგრგ ზაგრიშის ჩრდ. კარ-

გი წყროაო, ვინმე ჯამბულათის ნაპოვნი. იურა 
გურმაჩის ძე რეზესიძე, 24 წ., მოსამს., ს. ფარი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯამბუ ნასაკაცხ – საძოვარი (ლასკადარი) ლას-

კადურას აუზში, ვინმე ჯამბუს. კცხ „წვერი“. 
ნა-სა-კაცხ „ვინც პირველი ავიდა წვერზე“. (ან 
ნასაკაცური?). მ. გ. ლიპარტელიანი, 31 წ., 1974. 

ჯამთშა კუპატა (იხ. ჩუბე კუპატა) 
ჯამთშა ლეარხ – საძოვარი (ბაბილი) საცხ. ლე-

ბოჩიკის სამხ. ლევარხვში, მუსელიანებისაა. ნ. 
ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჯამთშერ – უბანი (მაზაში), ს. მაზაშის ერთ-ერთი 
დასახლ. პუნქტი:  მუსელიანები, გაბიძაშვი-

ლები, ონიანები. თადაპირვ. მუსელიანების 
საგვარეულო. შნეიდერ მექის ძე ლიპარტელი-

ანი, 29 წ., 1976. 
ჯამთშერ (2) უბანი (მელურა), ს. მელურას  მუსე-

ლიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი თემი. ვ. მ. 
მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, ლენტეხის რ-ნი, 
1974. 

ჯანაშა დაბრ – ყანები (ჭველფი) ს. ჭველფში. დ. ნ. 
ზურაბიანი, 57 წ., 1978. 

ჯანაშ მოლარ – სათიბები (ფანაგა) ს. ფანაგაში, ხა-

ბულიანების (ჯანა ხაბულიანის) ნაახოვარი. ს. 
ს. ჯამბურიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 

ჯანდრი ბჩ – ლოდი (ჟაბეში) მდ. წანერლას 
მარჯვ. კალთაზე, დგას დიდი ქვა, ქვემოდან 
გამოქვაბულივით აქვს. ვინმე მონადირე ჯან-

დრი ყოფილა. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჯანდრიშ ტიბ – საძოვარი (ჰებუდი), მდ. სო-

ლედრას ღელეშია, საძოვარ ჯახუშ ტიბის 
გაგრძელებაა. ჯანდ სუბელიანის კუთვნილი, 
ამჟამადაც ცოცხალია. გიორგი ბესარიონის ძე 
სუბელიანი, 36 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯანთუშა მურყამ – კოშკი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიან-

შია, კარგადაა დაცული, გიგანების საგვარეუ-

ლოსი. ჯანთუ საკ. სახელია. ამჟამად არჩილ 
გიგანს ეკუთვნის. სემლარ დავითის ძე გიგანი, 
61 წგ, პენს., მულახის სს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. სექტემბერი. 

ჯანღი-თაუ (Джанги-Тау) – მწვერვალი (ჰადიში) ჰა-

დიშის ქედის ჩრდ. სიმაღლე – 5049 მ. ზ. დ. 
ჯანყათრე მურყამ – ნაკოშკარი (ღვებალდი), ს. 

ღებალდშია, სორსანრე მურყამის აღმ. გერ-

ლიანების. „ჯანყათელების კოშკი“. აკაკი 
კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ., მოსამსახურე, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ჯანყთი ლანშყილ – ტყე (ჟამუში) ს. ჟამუშის 

სამხ.-დასავლ. მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
შერეული ტყეა. ვინმე ჯანყთის საკევე – კევი 
იცის ბლომად. ნშყი „კევი“. ვლადიმერ გიორ-

გის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. ჟამუში, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯანყთრე ლარა – სათიბი (კაცხი), სათიბ  

მუსგნრ–ის დასავლ. ვინმე ჯანყთის სახ. 
სათიბი. ჯეირან ჟორჟის ძე ჩხეტიანი, 13 წ., 
მოსწ., ს. ფარი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ჯანყთშა – უბანი (ცხუმალდი), ს. ცხუმალდში 

მცხოვრები ჩანქსელიანების საგვარეულო თე-

მი. შ. მ. ჩანქსელიანი, 46 წ., 1974. 
ჯანყთშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლახუშდი), ს. 

ლახუშდშია, ჯანყვათ ასუმბანის (გვარია) სა-

გვარეულო კოშკი. ნახევარი დარჩენილია. გი-

ორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ., პენსიო-

ნერი, მესტია, 1972. IX. 
ჯანყთშერ – უბანი (ზ. ბავარი), ს. ჟაბე ბავარის, 

ჩანქსელიანების ერთ-ერთი საგვარეულო თე-

მი. ს. ლ. ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 
ჯანყთშერლ – უბანი (ხაჩეში) ს. ხაჩეშში, ჩა-

ნქსელიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი შტო. 
ნ. ნ. ჩანქსელიანი, 25 წ., 1974. 

ჯანყლიშ – სათიბი (ლაბსყალდი) ს. ლაბსყალდის 
ბოლოში, სათიბ ჰოკელსა და თაშ ბაუს შო-

რის. ხილნარია, დგას ხის სახლი, ეკუთვნის 
თაა გუგუსიანს. ჯანყლ (საკ. სახ.?). ბასილო 
თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმარის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯარ – ტყე (ლენტეხი) დ. ლენტეხის დასახლების 
ზემო ფერდობი, მუხნარია. ჯირა „მუხა“ (ის-

მის:  ჯირა / /  ჯრა). ე. გ. ლიპარტელიანი, 62 
წ., 1974. 

ჯარ (2) – ტყე-ბუჩქნარი (კახურა), ს. კახურაშია, 
იელნარია უფრო, მუხნარიცაა. ჯი „მუხა“, ლე-

ჯარ „მუხნარი“. ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., 
1974. 

ჯარღლ – ტყე (ზარდლაში) ს. ზარდლაშის და-
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სავლ. მულქ ტყის ზემოთ. გადის სამარხი-

ლო გზა. ფერდობია, შერეული ტყით. ნოდარ 
შამშის ძე გაბლიანი, 32 წ., კოლმ., ს. ზარდლა-

ში, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ჯატო ნალზიგ – ყანები (ლაღარვაში) ს. ლაღარ-

ვაშში, ჯატო მეშველიანის ყოფილი ნასახლა-

რები. გ. ბ. ქურასბედიანი, 1976. 
ჯაუბაშა მურყამ – კოშკი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშშია, 

ტიბრას მარცხენა მხარეზე. ამჟამად გუჯეჯი-

ანებისაა, ადრეც ამ გვარისა იყო. მუსა იასონის 
ძე კახიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯაუკვთრე ლარა (იხ. ჯანყვთრე ლარა) 
ჯაულშა მურყამ – კოშკი (ლაშთხვერი), ამხნ 

ტაფშია, გადახურულია, ჯაჯვანების საგვარე-

ულო. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
მოსამსახ., ლენჯერის ს.ს., 1972. VII. 

ჯაფრნი – სათიბი (ხოსრარი), დასახლ. 
ხოსრრშია, საძოვარ ქურთრის ჩრდ. შიშველი 
რელიეფით, ჯირკვნარიცაა. ტყე ჯოლერამდე. 
სვიმონ აზნაგეფის ძე ჩხვიმიანი, 59 წ., კოლმ., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯაფრნი – სახნავი (მესტია) ფუშყვერსა და მესტი-

ის დასახლებას შორის. ჯაფრან საკ. სახელიაო. 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 63 წ., მესტია, 
1972. 

ჯაღა – ყანა (ლაკლმახი) მდ. ლაკლმხისა და მდ. 
ჭუბრულას შესართავთან. ვაკეა, ყურძენია 
ადესის, თხმელნარი. ზურაბ მიქიანის ყანაა. 
ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ., მუშა, ს. ჭუ-

ბერი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ. სექტემბერი. 
ჯაყვათი მლ („ჯაყვათის ველი“)– სახნავი 

(რცხმელური). მ. ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური 
ლექსიკონი, თსუ შრ., ტ. IX, 1939 წ.  

ჯაყაშა – უბანი (ქვ. ჭველიერი), ლიპარტელიანე-

ბის საგვარეულოს შტო ქვედა ჭველიერში. შ. ვ. 
ლიპარტელიანი, 36 წ., 1974. 

ჯაყთშა მურყამ – კოშკი (იენაში), ს. იენაშშია, 
კარგად დაცულია, ამჟამად პატრონობს გიერგ 
წერედიანი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 
1973. 

ჯაშაშა დაბ – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია. ქურასბე-

დიანების საგვარეულო ყანა. ვ. ნ. ქურასბედია-

ნი, 35 წ., 1974. 
ჯაშაშერ – თემი ს. ზემო გულიდაში, ქურასბედია-

ნების საგვარეულო თემი. მ. ბ. ქურასბედიანი, 
46 წ., 1974. 

ჯაშაშერ (2) – უბანი (ნანარი), ს. ნანარში შემავალი 
ქურასბედიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი 
შტო. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჯაშშა ლაღობ –ვეანახი (ნანარი), ს. ნანარშია, სკაცა 
აქვთ. ქურასბედიანებისაა. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 
35 წ., 1974. 

ჯაშშა მურყამ – ნაკოშკარი (ღვებრა) ს. ღვებრაშია, 
ძირიღა ჩანს. ვისი საგვარეულოსია, არ იციან. 
ამჟამად ცხოვრობენ მარგიანები. რაჟდენ გო-

გის ძე მარგიანი, 101 წ., პენს., მულახის ს.ს.,  
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯაჭშ ბოგ – ჯაჭვის ხიდი (ხაიში), ლებზაირადან 
მიმავალი გზით ხაიშამდე მდ. ენგურზე გადა-

სასვლელი ხიდი. ნატაშა ემუზას ასული ჭკა-

დუა, 44 წ., დიასახლისი, მესტიის რ-ნი, 1970 წ.  
ივლისი. 

ჯახუშ ტიბ – ხევი (ჰებუდი) მდ. სოლედრას ღე-

ლეშია, სათიბ გოგია-ს ჩრდ.-აღმ., საძოვარია. 
გიორგი ბესარიონის ძე სუბელიანი, 36 წ., პე-

დაგოგი, ეცერის ს.ს. მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჯახუშა – უბანი (კაერი) ს. კაერში მერლანების სა-

გვარეულო თემის – დიდიშერის ერთ-ერთი 
საძმო. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ჯახუშა მურყამ – ნაკოშკარი (კაერი), ს. კაერშია, 
მერლანების საგვარეულოს ერთ-ერთი კოშკი, 
სახლის კედელთანაა, 3 მეტრი სიმაღლისა. დ. 
გ. მერლანი, 23 წ., ლენჯერი, 1973. 

ჯახლე მურყამ – კოშკი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიან-

შია, კარგად დაცულია, ეკუთვნის გიგანების 
საგვარეულოსო. ჯახუ – საკ. სახელი. სემლარ 
დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯახლე ცხიკ – ტყე (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის და-

სახლ. სამხ. წიწვნარი ტყეა, ლმგემლდის 
ქვემოთ. ჯახულ გიგანის ტყე ყოფილა. არჩილ 
დავითის ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯახრ – საძოვარი (ცალერი), საძოვარ სალანრას 
თავზე, ჩრდ.-ით დაბალი ბალახი ჩანს, ალპ. 
ზონაშია. ჯახრ (ლესგისგა კოჭლდრ ხარ 
ეჯის, კოჭლისგა ფელტი რი, კოჯ ი ლაჩახი 
ხეჩიდი ეჯის ხაშხა. ჯახთესგა როქ 
მედნ). გრიგოლ ასას ძე ხინდელიანი, 77 წ., 
პენს., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბე-

რი. 
ჯახ ნაშყდორ – კლდე (მაცხვარიში-შყალერი-

კვანჭიანარი) მწვ. ლჰლას ჩრდ. კლათაზე, 
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ვინმე ჯახუა გადმოვარდნილი. გ. გ. გირგვლი-

ანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 
ჯააშა ბეგი ლჭემა(იხ. უნჩშ) – სათიბი, ბოთო 

შურ-შია, ქურასბედიანებისაა. ნ. ბ. ქურასბე-

დიანი, 33 წ., 1974. 
ჯააშა დაბ – ყანა (ბაბილი) მდ. ჩოლშურის მარცხ. 

კალთაზე, ქურასბედიანების სახელობის ყო-

ფილი ყანა. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ჯააშა ლაკ – სათიბი (ბაბილი), სათიბ ლა-

კაშია, ქურასბედიანების საგვარეულოს ყო-

ფილი სათიბი. ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 
ჯააშა ასონი ლჭემა – სათიბი (ბაბილი), ბოთო 

შურშია. ქურასბედიანების ყოფილი სათიბები. 
ნ. ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჯააშერ – ნაუბნარი (მელურა), ს. მელურაში 
მცხოვრები ქურასბედიანების ერთ-ერთი თე-

მი. ვ. მ. მუსელიანი, 57 წ., პედაგოგი, 1974. 
ჯააშერ (2) – უბანი (ბაბილი) ს. ბაბილშია, ქურას-

ბედიანების საგვარეულოს ერთ-ერთი თემი. ნ. 
ბ. ქურასბედიანი, 33 წ., 1974. 

ჯაბლრ – ნაკოშკარი (ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
ნაკოშკარია, მეჩფშ-ში იყო. გულბანების სა-

გვარეულოსი. ჯაბა – საკუთარი სახელი. სემ-

ლარ დავითის ძე გიგანი, 61 წ., პენს., მულახის 
ს.ს., მესტიის რ-ნ.ი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯაგრ – დასახლება (იდლიანი), ს. იდლიანშია, 
სამხ.-აღმ. სოფლის დასაწყისისა, სამანქან: .ო 
გზაზეა. კვანჭიანების საცხოვრებელი ადგი-

ლია. ოჯახის უფროსის ჯაუგ-ის მიხედვით. 
გივი მოსეს ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ს. იდლია-

ნი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 8.11.70 წ. 
ჯასრ – კლდე (გვადლერი) სამხ.-აღმ. ესაზღვრე-

ბა ბარა, დასავლეთით ტყე იცხილ, შერეუ-

ლი ტყით. ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., 
კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჯანი – სათიბი (იელი), ასკარდშია, ფერდობია, 

ტყიანია აქა-იქ. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1972 წ. ივლისი. 

ჯანა ლიცლდ – წყარო (ლეკოსანდი), ს. ლეკო-

სანდის სასმელი წყალი. 
ჯგედილარა – სათიბი (ფარი – ვ. ნ.არსავიძე).  
 ჯგონდ ნამულ – საძოვარი (ლახამულა) ენგურის 

მარცხ. რიყის ზემოთ, საძოვ. მბე ფელტის 
ქვემოთა და დასავლ. ადრე სათიბი ყოფილა 
(იასონ ჭკადუასი). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჯგრაბშ – საძოვარი (ეხ. ს.ს.) საზაფხ. მთა 

უცრშის ტერიტორიაზე, საძოვარ ხაბნა ლალ-

გენრს აღმ., შიშველი და მაღლობი ადგილია, 
ალპური საძოვარია, მცენარეულობა არაა. აკა-

კი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცე-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯგრაბშიშ ტიბილდ – ხევი (ეც. ს.ს.), საძოვარ 

ჯგრაბშს ჩამოუდის წყალი, ღელეა. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯგრანშ – ნაეკლესიარი (ტვებიში) ს. ტებიშში, 
სათიბ აფსნის და ყანა გოგლნის ზემოთ, ნა-

ეკლესიარია, საკულტო ადგილი. დგას იფნის 
ხე, მთელი ბეჩოს საზოგადოება იყრის თავს 
ჰლიშ საფტინს. წმინდა გიორგის სახ. ეკლ. 
მიხედვით. რომანოზ სიმონის ძე არღვლიანი, 
62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჯგრასაქრ  – საკულტო (სგობულდი), ს. სგო-

ბულდშია, საკულტოა. მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ., 
სი. იენაში, 1973. 

ჯგრაან – საყდარი (იელი), ს. იელიშია, ნსგა 
უბნში. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ჯგრანი – ყანები (მურშკელი), ს. მურშკელის 
ჩრდ.-დასავლ. ყანები. ვალადი ბათოს ძე 
მჭედლიანი, 13 წ. მოსწავლ, მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯგრანი ბჩ – კლდე (ჟაბეში) მდ. წანრლას 

მარჯვ. კალთაზე, წანერის გზაზე, დიდი კლდე 
-ქვაა. კლდე ბეთქნი ნაშყდის მოპირდაპირე 
მხარეზე. მინდორივითაა. მუსა იასონის ძე კა-

ხიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის  რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯგრანი ქბ – ჭალა (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის ჩრდ.-
აღმ. წანერლას მარცხ. სანაპიროზე, გამოქვა-

ბულივითაა, მონადირეთათვის. მონადირეე-

ბის სალოცავი ადგილი. პავლე ბითეს ძე ზუ-

რებიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ., სექტემბერი. 

ჯგრელშ  – ტყე (ღეშდერი) ს. ღეშდერის ჩრდ., 
სათიბ სარეკის აღმ. წიფლნარი ტყით. ლევარ-

სან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგოგი, ს. 
ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრნაშ – სოფლის მოედანი (ზ. ლუჰა), სო-

ფელშია,  დგას ცაცხვი და იფანიც. სოფლის შე-

საკრები ადგილია. იერმინე რამზის ძე ცალანი, 
68 წ., პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
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ჯგრგ  (2) – საყდარი (ზ. მამი), ლეჟ მამშია, წმ. 
გიორგის სახელობის ეკლესია. ბ. გ. ბაბლუანი, 
73 წ., 1978. 

ჯგრგ – საყდარი (მარგვიში) ს. მარგვიშში, ძველ-

თა-ძველია.  
ჯგრგი დაბ – ყანა (ზ. მამი) ლეჟ  მამში, ეკლესი-

ის მიდამოები. ბ. გ. ბაბლუანი, 73 წ., 1978. 
ჯგრნ – ყანა (ცალდაში), ს. ცალდაშშია, ტიბრას 

ზემოთ. დგას მსხალი. არის ნასაყდრალი, ძირი 
ჩანს. სპენდიკ ჩული. ჭიჭიკო ბითეს ძე ზურე-

ბიანი, 83 წ., პენს., ს. ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჯგრნ (2) – საკულტო (ნესგუნი). ელგუჯა ვლა-

დიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ს. ნესგუნი, მე-

სტიის რ-ნი, 1972. 
ჯგრგ – ეკლესია (ბაგვდანარი), ს. ბაგვდანარის 

ცენტრში დგას პატარა ეკლესია წმინდა გიორ-

გის სახელობისა. ივანე ვამანას ძე კ ვიციანი, 81 
წ., პენსიონერი, ს. ბაგვდანარი, ბეჩოს ს .ს.,  მე-

სტიის რ-ნი, 1961 წ. სექტემბერი. 
ჯგრგ – ეკლესია (ბავარი), ბავარშია, დაცულია. 

ჯგრგი ნაკარის თავზე. შ. ი. ბენდელიანი, 40 
წ., კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 წ., 1976. 

ჯგრგ – ეკლესია (ქვ. ლუჰა), ს. ჩ. ლჰას ჩრდ.-
აღმ. დგას პატარა შენობა (ქვის) ეკლესიისა, 
რომლის სიფშიც დგას 2 იფანი და 2 ცაცხვი. 
სილევან იშმაგის ძე დადეშქელიანი, 54 წ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯგრგ – ეკლესია, ხელედშია, გიოშერლების 

უბანში. დაცულია. ილამაზ ნიკოლოზის ძე გა-

ზდელიანი, 43 წ., მოსამსხურე, 1976. 
ჯგრგ – ეკლესია, ხოფურშია,  დაცული. ქ. ს. ლი-

პარტელიანი, 44 წ., 1976. 
ჯგრგ – ნაეკლესიარი (ზმ. მარღი) ს. ჟიბე მარღის 

სამხ.-დასავლ., სოფლის კიდეზე, სალაზ 
მრღის ქვემოთ. ნაეკლესიარია, ლცხგ ლი. 
საძირკველი ჩანს. „წმინდა გიორგი“. უმარ მი-

ტოს ძე ჩხვიმიანი, 39 წ., კოლმეურნე, ს. ჟიბე 
მრღ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 18.9.1970 წ. 

ჯგრგ – ნაეკლესიარი (ცალანარი), ს. ცალანრის 
დასახლების დასაწყისში, გორაზე ეკლესიის 
ნანგრევებია, დგას 3 იფანი (ლჯრა), ირგვლივ 
სასაფლაოა. აკაკი ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 
წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრგ – საყდარი (ფაყი), ს. ლეჴვდარეშშია, სამხ. 
ნაძვნარშია, დაცულია. გ. გ. გაზდელიანი, 28 
წ., 1974. 

ჯგრგ – საყდარი (წანაში), ს. წანაშშია, დაცულია 

ზედა და ქვედა წანაშს შორის. ნ. გ. ლიპარტე-

ლიანი, 27 წ., 1974. 
ჯგრგ – საყდარი, ს. ტვიბლედშია, ახალი აშენე-

ბული. ნ. ს. ჩანქსელიანი, 24 წ., 1974. 
ჯგრგ (12) – საყდარი (ნაკ. ს.ს., ხოფური, ხელე-

დი, ხაჩეში) ს. ნაკსა და თავრრს შორისო ქედ-

ზე, ჩბე ზაგრის სამხ. გაგრძელებაზე დგას ≈ 
100 х 100 ვაკე ადგილზე თეთრი საყდარი. ირ-

გვლივ წიწვნარ-ფოთლოვანი ტყე აკრავს. 
დღესასწაულობენ:  ლიგერგის, ჰლშა სამტინს 
– გიორგობის დღეებია. არსენა სიმონის ძე გვა-

რამიანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 
წ. ნოემბერი. 

ჯგრგ / /  ბექრბიშ ჯგრაგ  – საკულტო (ლესემა) ს. 
ლესემაშია, არის სასაფლაო, ბექრბი გაზდელი-

ანის სახელისაა, მომვლელი იყოო. ნაეკლესიარი 
არაა, ნაძვნარშია. მ. ნ. ბენდელიანი, 49 წ., 1974. 

ჯგრგ კჩრიშ  – საყდარი (ტვიბერი). სოფლის 
ცენტრში, კჩრიშ-ში დგას პატარა ქვის ეკლე-

სია, შიგ რომლეიღაც ხატის გამოსახულებაა. 
მიდამო ნიგვზნარია, გარშემო – სასაფლაო და 
მოსახლეობა. წმ. გიორგი კჩრისა. მიხეილ 
ლემინის ძე ქალდანი, 45 წ., კოლმეურნე, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჯგრგ ლაღნშ  – ნაელესიარი (ლანხვრი) ს. 
ლანხრის ჩრდ.-აღმ. სიფზე. ნანგრევებიღაა 
დარჩენილი. აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 57 
წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., ს. ლანხრი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ჯგრგ ლახმლშ  – საყდარი (ლახამულა), ერთი 

პატარა და მორე უფრო დიდი ქვის შენობა, 
დგას ნაკში (ლამიშ დაბში). გელა ფუთუს 
ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ჯგრგ ლშგენიშ  – ნაეკლესიარი (გვალდერი). ს. 
გალდერში ნაეკლესიარი, სალამპრო ადგი-

ლიცაა. „წმ. გიორგი ლშგენისი“. ჩხეტიან ემუ-

ზას ძე ჩხეტიანი, 47 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯგრგ ლშგენიშ ლასფლარ  – სასაფლაო 

(გვალდერი) ს. გალდერში, ეკლესია ჯგრგ 
ლშგენიშ-ის გვერდით. „წმ. გიორგი ლშგე-

ნიას სასაფლაოები“. ჩხეტიან ემუზას ძე ჩხე-

ტიანი, 47 წ., კოლმ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯგრგ ლთლერიშ  – ნაეკლესიარი (ლეზგარა) 
მთა ლეფურის სამხ.., საზაფხულო საძოვარი 
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მთაში. ფერმებია. არის ნაეკლესიარი ჯგრგ 
ლთლერიშ. შოთა მიხეილის ძე საღლიანი, 42 
წ., საბჭოს თავ-რე, ს. ლეზგარა, ცხუმარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯგრგ ლთლერიშ  – ნაეკლესიარი (ლეზგარა, 
ტვიბერი), ეკლესისი ნანგრევებია საძოვარ მთა 
ლთლერში, ინახებაო რკინის ჯვარი. „წმ. გი-

ორგი ლთლერისა“. გიორგი სათგერის ძე 
ქალდანი, 78 წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუ-

მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯგრგ ლჰშ  (იხ.ჯგრგ– ქვ ლუჰა) 
ჯგრგ მაზერიშ  – საყდარი (მაზერი), დგას ს. მა-

ზერში, სიფის ეზოში,. მოცულობით პატარა 
ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისა. ჯუ-

ლაბ გრიგოლის ძე კვიციანი, 73 წ., პენსიონე-

რი, ს. მაზერი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჯგრგ მოლშ  – ნაეკლესიარი (სვიფი – ეც. ს.ს.). 
სოფლის ჩრდ.-დასავლ. ნაეკლესიარია, მის 
გვერდით დგას ედშაშერ მურყამ. „წმ. გი-

ორგი მოლისა„. გადმოცემით:  ჯგრგ მოლშ 
თათრებს დაუნგრევიათ. აკაკი სორეხის ძე აფ-

რასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. X. 

ჯგრგ ჟიბრეშია  – საყდარი (კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხლდშ-შია, სოფლის შუაში, პატარა შენო-

ბაა ქვის. სამსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ჯგრგ სიფიშ  – საყდარი (სვიფი –ფარ. ს.ს.). და-

სახლ. უბან სიფში დგას ეკლესია „წმინდა 
გიორგი სიფისა“. დაცულია და ჰყავას მცვე-

ლი, დარაჯი (იასონ გიორგის ძე ჩხეტიანი). 
მის გვერდით დგას იფები, არის სასაფლაო. 
„წმინდა გიორგი სიფისა“. იასონ გიორგის ძე 
ჩხეტიანი, 69 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრგ ტეხშიშ – საყდარი (ლეზგარა). ს. ლეზგა-

რაშია ეკლესია წმინდა გიორგი ტეხშ-ისა, 
„მკშოლშ ლმზრთე ეხჩა ესხრიხ მგ“. წმ. 
გიორგი ტეხვისა (?). ლოლა მკას ას. ქალდანი, 
24 წ., კოლმ., ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯგრგ უღლშ  – საყდარი (უღვალი), ს. უღვალ-

შია, აქვს წარწერებიც და ნახატებიც, არის ხა-

ტებიც. ერასტო ნიკოლოზის ძე უმფრიანი, 60 
წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრგ ფალდიშ  – ნაეკლესიარი (ფალედი), ს. ფა-

ლედშია, საძირკველიღაა (ილა) დარჩენი-

ლი. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯგრგ ფხაკშ  – ნაეკლესიარი (ლეზგარა), ს. 
ლეზგარას დასავლ. ფერდობზეა ნაეკლესიარი. 
ფხაკ = წაფხ = ფელტ – შვეული ადგილი (?). 
ლოლა მკას ას. ქალდანი, 24 წ.ლმ. წევრი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჯგრგ შდუვშიშ  (იხ.ჯგრგ შდურშიშ) 
ჯგრგ შდურშიშ  – ნაეკლესიარი (ლეზგარა), სა-

თიბ ფალაშია, ს. ლეზგარას ქვემოთ, ეკლესიის 
ნანგრევია. მკა ამაიზის ძე ქალდანი, 61 წ., 
პენსიონერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯგრგი ნაკ – საძოვარი (ბაიარი), ს. ბაიარში, ზე-

მოთ ვაკეა. გ. შ. ჩანქსელიანი, 20 წ., 1974. 
ჯგრგი ნაკ – ყანა (ხარაში), ს. ხარაშშია, ვაკეა, და-

სახლების ქვემოთ. ე. ს. გვიდიანი, 24 წ., 1974. 
ჯგრგი ნაკ (3) – ბუჩქნარი (ხელედი), ხელედშია, 

ეკლესია ჯგრგის ტერიტორია, ვაკე. ილამაზ 
ნიკოლოზის ძე გაზდელიანი, 43 წლის მოსამ-

სახურე, 1976. 
ჯგრგი ნაკ მორელ – მჟავე წყალი (ზ. ბავარი), 

ჟბე ბავარშია, ყანა ჯგრგი ნაკ-თანაა. შ. მ. 
ბენდელიანი, 35 წ., 1974. 

ჯგრგი ნაკრ – ყანები (ზ. ბავარი) ჟაბე ბავარში, 
ვაკნარია, ნაეკლესიარი არაა, ახლოს კია. შ. მ. 
ბენდელიანი, 35 წ., 1974, კ. ს. ჩანქსელიანი, 44 
წ., 1976. 

ჯგრგიშ  – ეკლესია (ჭკვიდანარი) ს. ჭკვიდანრში, 
ნაკს ზემოთ, წმ. გიორგის სახ. ეკლესია. ყრმ 
პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ., ტყის მცველი, ს. 
დოლსიფ, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჯგრგიშ (2) – სათიბი (ლანტელი), სათიბ ჩორს 
აკრავს ჩრდ.-დასავლ. ნაეკლესიარი ადგილია. 
გიორგობის (წმ. გიორგის დღესასწაულზე) 
დღეს (ლიგერგი ლდეღ) იმ ადგილზე საქო-

ნელს ირგვლივ შემოავლებდნენ მარჯვნივ, 
კვერებს წაიღებდნენ და საქონლისადმი ლო-

ცულობდნენ (ლიგერგი ლადეღ საქონელს ეჩე-

ჩუ კრკნტ ჟი ხსპუნედ ლერსგვანთე, 
ლემზრრს ხსგდ ეთხმლის ნაშდობა-

ხენქა). „წმინდა გიორგისა“. ბიძინა გრამიტო-

ნის ძე გურჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრგიშდაბ – ყანა (კიჩხულდაში) ს. კიჩხლდშის 
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აღმ. (სამხ.-აღმ.), ყანა ლატაფცაგდერის ს ახმ.-
აღმ. კოლექტივისაა. ადრე საეკლესიო მიწა ყო-

ფილაო (ლალამ გიმ ლმრ) – მის სამხ.-აღმ. 
არის პატარა სათიბიც და ტყეც – ლცხტ. სა-

მსონ სვინჩილდის ძე ვიბლიანი, 59 წ.: , კოლმ., 
ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჯგრგიშლასფლარ – სასაფლაო (ცალანარი). ს. 
ცალანრის დასაწყისში მდებარე წმ. გიორგის 
ეკლესიის გარშემო სასაფლაოებია, დგას 3 იფ-

ნის ხე (ლჯრა). ეკლესია დანგრეულია. აკაკი 
ნესტორის ძე ჩარკვიანი, 45 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრგიშნალამ – ნაეკლესიარი (ღვებალდი), ს. 
ღებალდშია, არეტშიშ ლჯ-თან, ნაეკლესი-

არია მხოლოდ. „წმ. გიორგის ნაეკლესიარი“. 
აკაკი კოსდას ძე გერლიანი, 55 წ., მოსამსახუ-

რე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი . 
ჯგრგიშნალამ – სათიბი (ლანტელი), სათიბ 

ჩორს აკრავს ჩრდ.-დასავლ. ჯგრგიშის სა-

თიბებშია. ადრე არ თიბავდნენ, აკრძალული 
ყოფილა, კოლექტივის შემდეგ არა. „წმ. გიორ-

გის ნაკლესიარი“. ბიძინა გრამიტონის ძე გურ-

ჩიანი, 39 წ., პედაგოგი, ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრგმყიშ ლასფლავრ  (იხ.ჯგრგმყიშ ლაშ-

თხვირ) 
ჯგრგმყიშ ლაშთხირ  – სასფლაო (ჭელირი) ს. 

ჭელირისა და სიფის შორის, ჩრდ.-დასავლ 
სასაფლაო. ნაეკლესიარი უნდა იყოს. ხეზე 
ჰქონიათ ჩამოკიდებული ჯგრგიშ ხტ. აკაკი 
სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., პენს., ეცერის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯგრგ – ეკლესია (არცხელი), ს. არცხელის ცენ-

ტრში თეთრად შეღებილი ეკლესია. სვიფშია. 
ნოდარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამ-

სახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ჯგრგ – ეკლესია (იელი), ს. იელშია, ასკარდის 

უბანში. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ჯგრგ – ეკლესია (მურშკელი) ს. მურშკელის და-

სახლების ქვემო ნაწილში – ურლდშში. ეკ-

ლესია საკმაოდ მოზრდილია, მხოლოდ კოლმ. 
საჭიროებისათვისაა გამოყენებული (საწყო-

ბად). გურამ ალექსანდრეს ძე ქურდიანი, 34 წ., 
მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჯგრგ – ეკლესია (მურშკელი). ს. მურშკელის ზე-

მო უბნის ეკლესია, დაცულია ჯვარ-ხატები, 
არის წიგნებიც. გურამ ალექსანდრეს ძე ქურ-

დიანი, 34 წ., მოსამსახურე, მულახის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯგრგ – ეკლესია (უშგული), ს. უშგულის ბოლო-

ში, ს. ჟიბიანის დასახლების ბოლოში დგას პა-

ტარა ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისა. 
გივი ერისტოს ძე რატიანი, 33 წ., მოსამსახ., 
უშგულის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ჯგრგ – ნაეკლესიარი (ცანა) ს. ცანაში, ეკლესია 
წყალს წაულეკია.  

ჯგრგ – ნაეკლესიარი (ჟამუში), ს. ჟამუშის დასახ-

ლების ჩრდ. ნაეკლესიარია, აქვს სასაფლაო – მო-

ქმედია. ვლადიმერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., 
მოსამს., ს. ჟამუში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემ-

ბერი. 
ჯგრგ – ნაეკლესიარი (ჰეშკილი), ჰეშკილშია, ძი-

რი ჩანს, ნასასაფლაოებია. ვახტანგ გრამიტო-

ნის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
ჯგრგ – ნაესაყდარი (მაცხვარიში, ჰეშკილი, ცანა, 

ჟამუში), ლჰლ ჭალს მარცხ. კლათაზე, 
ჯგრგი ლრლ-ის საძოვრებშია ნაეკლესია-

რი. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატალი, 
1973. 

ჯგრგ – საყდარი (იფხი) იფხსა და იენშს შორის, 
კალთაზეა თეთრი შენობა საყდრისა. აღმ. ნა-

ნსყანების სასაფლაოა. გ. ე ნანსყანი, 37 წ., ლა-

ტალი, 1973. 
ჯგრგ – საყდარი (ლაჰილი) ს . ლაჰილშია, ცენ-

ტრშია, დაცული. ზ. ს. პაკელანი, 48 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ჯგრგ – საყდარი (ღვებრა) ს. ღვებრაშია, კარგა-

დაა დაცული. სიმონ ბექას ძე მიბჩუანი, 87 წ., 
პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექ-

ტემბერი. 
ჯგრგ (13) – საყდარი (სოლი), ს. სოლშია, ლექ 

სოფელშია. კარგადაა შენახული, სასაფლაო – 
ხაფთანებისა და ხორგუანებისა. რომანოზ ალ-
ძე ხაფთანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტია, 1972. IX. 

ჯგრგ ბაჩრ – სათიბი, საძოვარი (ზეგანი) ს. ზე-

განის სამხ.-დასავლ. მდ. ლასილის მარცხ. 
კალთაზე, ქვიანი ადგილია. მის გაღმა 
ჯგრგის ეკლესია ყოფილა, სპენდიკრ ჩუ 
ლიხ ათეი, ძირი უჩანს. სალოცავად მიდიოდ-

ნენო. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., 
მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგ-

ვისტო. 
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ჯგრგ ბლშ – საყდარი (იფხი), ბალის ქედზეა, 
ჩანს ნანგრევები. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 
1973. 

ჯგრგ გრდშ – საკულტო (ლახუშდი), ს. ლა-

ხუშდიდან მიმავალ გზა ფურთაშზეა საკულ-

ტო ადგილი, სადაც დებენ წიწვნარის ტოტს. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 გ., პენს., 
მესტია, 1972. IX. 

ჯგრგ ზაგრიშ – გორა (ფარ. ს.ს.), ს. ფარის და-

სავლ., მდ. ლექერი ჭალ-ს მარჯვ. კალთის 
ქედი. ჩიჩო მუზას ძე წულუკიანი, 63 წ., პენს., 
ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯგრგ ლასლიშ – ნაეკლესიარი (ზეგანი). ს. ზე-

განის სამხ.-ით, მდ. ლასილის მარჯვ კალთა-

ზე, ≈ ნაპირიდან 200 მეტრზე, ვაკე ადგილას 
არის ნაეკლესიარი, სპენდიკები ახლაცაა. დი-

სონ გიორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ჯგრგ ლახშ – ნასაყდრალი (ზესხო) ს. ზესხო-

ში. 
ჯგრგ ლეჟვერშ – საყდარი (ცალდაში) მულხუ-

რას მარჯვ. კალთაზე, ს. ჭოლაშთან ახლოსაა, 
არყნარში დგას. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ. 

ჯგრგ ქაშთიშ – საყდარი (ქაშვეთი), ქაშვეთშია 
ეკლესია წმ. გიორგის სახელობის. დაცული და 
მოვლილია კარგად. მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 
42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, მესტიის რ-ნი, 
1972. X. 

ჯგრგ ცხადშშ – ნაეკლესიარი (ლაშთხვერი), 
ამხნ ტაფშია, დანგრეულია. ვახტანგ გრამი-

ტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., ლენჯერის 
ს.ს., 1972. VII. 

ჯგრგ წიფრიშ – საყდარი (ჰებუდი) ს. ჰებუდის 
ჩრდ.-აღმ., დგას ტყე წიფარში, საკულტო დღე-

სასწაულია გიორგობის თვეში (ეჯლადეღ 
ნთხრა კოჯს როქ დემეგ ხეხერლ – ეხახუნე-

ბოდაო). ანზორ არდევანის ძე სუბელიანი, 44 
წ., პედაგოგი, ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჯგრგ ხალმიშ – ნაეკლესიარი (ბაგვდანარი) ს. 
ბაგდანარს აღმოსავლ. ტყეში, ტიბრალს 
ზეამოთ ნაეკლეასიარია წმ. გიორგი ხალმისა. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმ., ს. უშხვანარი, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ჯგრგ ხმლიშ – საყდარი (ლამხერი), ს. ლამხე-

რიშია, ეკლესიაა პატარა, გადახურული. მახა-

მეთ პეტრეს ძე დევდარიანი, 49 წ., კოლმ., ფა-

რის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯგრგი ზუგ – საბალახო (ლაღამი) მესტია 

ჭალს მარჯვ. მხარეზე, ლაღამის ჩრდ. დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. 
VIII. 

ჯგრგი კალ – ეკლესიის ეზო (ქაშვეთი), ქაშვეთ-

შია ეკლესია ჯგრგი ქაშთიშ, რომლის 
ეზოსაც ჯგრგი კალ-ს უწოდებენ. მათე ზოს-

მეს ძე ფილფანი, 42 წ., კოლმეურნე, ს. ქაშვეთი, 
მესტიის რ-ნი, 1972. X. 

ჯგრგი ლასფლარ – სასაფლაო (იფხი), 
ჯგრგის საყდრის სასაფლაო გალავანს შიგ-

ნით. გ. ე. ნანსყანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 
ჯგრგი ლახ – სათიბები (ზესხო) ს. ზესხოს აღმ. 

ალპ. ზონაა. ეკლესია ჯგრგის სახ.  
ჯგრგი ლეჟერა – ტყე (ცალდაში) მდ. მულხუ-

რას მარჯვ. კლათაზე, ჭოლაშისაა, აღმ. ჩანს 
არყის ხე, დგას საყდარი ჯგრგ ლეჟერშ. 
პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., მე-

სტიის რ-ნ.ი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯგრგი ლესგ – სათიბ-საძოვარი (ხალდე) მდ. 

ალდე ჭალს მარჯვ. კალთაზე, ზემოთ ნა-

ნგრევებია წმ. გიორგის ეკლესიისა. ს. ხალდე-

დან ≈ 4,5 კმ. ამჟამად არ იციან ლოცვები. ადრე 
წელიწადში ყოველთვის ლოცულობდნენ. ივ-

ნისის თვეში ჯგრგ ლიმზირიშ, ჯგრგ 
ლახშ. ზურაბ აბრამის ძე ჯოხაძე, 68 წ., პენს., 
ს. ხალდე, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 

ჯგრგი ლრა – საძოვარი (სიდიანარი) ს. სიდია-

ნარის ჩრდ., ტბის ტერიტორიაზე. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ჯგრგი ლრლ – საძოვარი (მაცხვარიში) ლაჰლა 
ჭალას მარცხ. კალთაზე. ნაეკლესიარია – 
ჯგრგ. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ჯგრგი ლმზრ – სალოცავი (ქაშვეთ-ლაშთხვე-

რი) ჭალს მარცხ. მხარეზე, ლაშთხვერის 
პირდაპირ, გამვლელები დებდნენო ბალა (ყა-

ვარს), ვისაც ყავარი მოჰქონდაო. ვახტანგ. გრა-

მიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ., ს. ლაშ-

თხვერი, 1972. IX. 
ჯგრგი ნაკრ – ტყე (იელი) ენგურის მარცხ. კალ-

თზაე, მაშრი ღარშია, ადრე ვინმე სამსიანებს 
უნახავთ ნაეკლესიარი, მაგრამ ამჟამად ვერ 
პოულობენ, არ იციან. წიწვნარ ტყეშია, ვაკე 
ადგილია. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., 
პენს., იფარის ს.ს., 1972. VII. 
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ჯგრგი სიფ – ნაეკლესიარი, საძოვარი (ჰეშკი-

ლი), ჰეშკილშია, ადრე ეკლესია ყოფილა. ვახ-

ტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯე-

რის ს.ს., 1972. 
ჯგრგი სიფ (2) – ნაეკლესიარი (ზეგანი) ს. ზეგა-

ნი მს   სამხ. მდ.გ ლასილის მარჯვ. კალთაზე, 
საყდარი ყოფილა ვაკე ადგილზე, ამჟამად 
სპენდკრ გარ ხასიდხ. გუნტერ ილამაზის ძე 
გულბანი, 38 წ., მოსამს., იფარის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჯგრგი ჩრ – სათიბი (ჟიბიანი), ს უშგულის 
ჩრდ.-ამღმ., მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე 
ოღრო-ჩოღრო ადგილია, ჩავარდნილი ადგი-

ლია ალაგ-ალაგ. მიხეილ დავითის ძე რატია-

ნი, 27 წ., მოსამს., ს. ჟიბიანი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ჯგრგილ – ნაკლესიარი (იელი), ს. იელიშია, აცის 
უბანში. იონა ვისიბის ძე სამსიანი, 77 წ., პენს., 
იფარის ს.ს., 1972. VII. 

ჯგრნიელ  (იხ.ჯგრნ – ჟამუში) – ნაეკლესიარის 
მიდამო ს. ჟამუშის დასახლების ჩრდ.-ით, ღე-

ლე ერშის მარჯვ. მხარეზე, არის ნაეკლესია-

რი – ჯგრგ , აქვს. სასაფლაო. ვლადიმერ გი-

ორგის ძე ნავერიანი, 40 წ., მოსამს., ს. ჟამუში, 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯგრნიერ  – სათიბები (ცალდაში) ს. ცალდაშის 
დასახლების ზემოთ, ნაეკლესიარ ჯგრნ-თან. 
ჭიჭიჭო ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ., პენს., ს. 
ცალდაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯგრანშ – ტყე (ჰადიში) ს. ჰადიშის სამხ.-და-

სავლ. ჰადიშრას მარცხ. კალთის შერეული 
ტყით. გულადი სოფრომის ძე ავალიანი,33 წ., 
მოსამსახურე, იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 
წ. აგვისტო. 

ჯგრან  – ნაეკლესიარი, სასაფლაო (ლაშთხვერი) 
ფუშყვერსა და დასახლებას შორის, ძირი ჩანს 
ეკლესიისა, მის მიდამოებს ჯგრან დაბრ 
აკრავს. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., 
მოსამსახ, ლერჯენრის ს.ს., 1972. VII. 

ჯგრან დაბრ  – ყანები (ლაშთხვერი) ფუშყვერ-

სა და ლაშთხვერის დასახლებებს შორის, ნაეკ-

ლესიარ  ჯგრან-ის მიდამოები. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ., მოსამსახ, ლერ-

ჯენრის ს.ს., 1972. VII. 
ჯედი – საითბი (ლახამულა) ენგურის მარცხ. 

შგედში, სათიბ გრდის დასავლ., გრძელი სა-

თიბია. კოწ,ი  იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჯედიშ – ყანა (ქვ. წირმინდი), ს. ჩბე წირმინ-

დშია. ტასო ბაკას ას. ჭკადუა, მოსამსახ., ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჯედიშ (3) – ყანა (ზ. ლახამულა) ჟ. ლახმლის ზე-

მოთ, ნაჭკრასა და ყანა ჟიბღლის შუა. 
გრძლად გაჭიმული ყანა ფელტრამდე. კოწი 
იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ., კოლმ., მესტიის რ–
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჯედიშ (იხ. ჯედი) 
ჯევლერ (იხ. ჯელვერ) 
ჯელვერ – სათიბი (ფარი – ვ. ნარსავიძე). მდებარე-

ობს ფარისჭალას  მარჯვენა ნაპირზე, ფარ-
ღეშდერის გზის ზემოთ. უჭირავს რამდენიმე 
ჰა. იქნებოდა „ჯევიშლარა“, ე. ი. ხევის სათიბი, 
საერთო, სოფლის სათიბი. შემდეგ სახელმა 
განიცადა ფონეტიკური ცვლილება და მივი-

ღეთ „ჯევლარ“. იხმარება როგორც „ჯელვერ“, 
ისე „ჯევლერ“, უფრო ხშირად პირველი, ე. ი. 
„ჯელვერ“-ი.  

ჯემუშ ლარა – სათიბი (ზაგარი) ს. ზაგრის აღმ., 
სათიბ ჟიბე ნოქშე ლარას ჩრდ.-აღმ. გულიძე 
ალექსის ძე ჩხეტიანი, 37 წ., კოლმ., ფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯეჯნი – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის სამხ.-აღმ., 
სათიბ წელიშ ნამშყედ-ის ჩრდ., ადრე სახნა-

ვიც ყოფილა, ხილნარია. ეკუთვნის გეგე ვიბ-

ლიანს. ჯეჯ-ნი (ჯეჯე < გეგე ?). ვლადიმერ 
სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 წ., კოლმ: ., ნაკის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჯვაბრ – უბანი (მაცხვარიში), ს. მაცხვარიშშია, 
ჯულაბშა ნაყარი, გირგვლიანების საგვარეუ-

ლოს საძმო. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატალი, 
1973. 

ჯვიდერ – სათიბი (ფარი), ქაშვეთის გვერდით გა-

შლილი მინდორი, რომელსაც „ჯვიდერი“ ეწო-

დება. საუკეთესო სათიბია და სამუშაოდაც მო-

სახერხებელია. თუ სახელწოდებას კარგად  
დავუკვირდებით ვნახავთ, რომ „ჯვიდერი“ 
„ჯიდერისაგან“ უნდა იყოს მიღებული. „ჯი-

დერი“ „ნაძღვნარი“. ალბათ, რომელიმე გლეხ-

მა უძღვნა წუწკ თავადს, რომელსაც მოეწონა 
ეს ადგილი. გიორგი და ნიკოლოზ ნარსავიძე-

ები, 1965. 
ჯვიჰ – სათიბი, ტყეც (უშგულის ს.ს.) კალისა და 

უშგულის საზღვართან, მდ. ენგურის მარჯვ. 
კალლდრის სათიბის აღმ. მაქსიმე დავითის 
ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
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ჯვიჰვი ტვიბ (იხ. ჯჰი ტიბ – უშგულის ს.ს.) 
ჯვიჰი მუ{ რ} ყამ – ნაკოშკარი (უშგულის ს.ს.) მდ. 

ენგურის მარჯვ. კალთაზე, სბლეშის აღმ. ნა-

ნგრევები ჩანს. მუყამ „კოშკი“. მაქსიმე დავი-

თის ძე კაკრიაშივლი, 40 წ., მოსამსახურე, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ჯვიჰი ტიბ – ღელე (უშგულის ს.ს.), მდ. ენგურის 

მარჯვ. კალთაზე მოედინება მოზრდილი ღე-

ლე, ს. მურყმელის დასავლ., მე-4 კმ-ზე. სა-

ზღვარია კალასა და უშგულის, ფოთლოვანი 
ტყით. ჯიჰრა „მუხა“. მაქსიმე დავითის ძე კაკ-

რიაშვილი, 40 წ., მოსამსახურე, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. ივლისი. 

ჯიდოშ ჭიბ – სათიბი (ქართვანი), ს. ქართვანშია, 
მდ. ენგურის მარჯვ. კალთაზე, სათიბ 
ლერნგის ჩრდ.-დასავლ. კვანჭიანების საკუთ-

რებაა. „ჯიდო“ საკ. სახელი (კვანჭიანი ?). პავ-

ლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჯიდოშა – უბანი (ლაჰილი) ს. ლაჰილში, პაკელა-

ნების საგვარეულო თემი. ზურაბ ს-ძე პაკელა-

ნი, 48 წ., ლატალი, 1973. 
ჯიდოშა მურყამ – ნაკოშკარი (ლაჰილი), ს. ლა-

ჰილშია. ძირიღა ჩანს. პაკელანების საგვარეუ-

ლოს ყოფილი კოშკი. ზურაბ ს-ძე პაკელანი, 48 
წ., ლატალი, 1973. 

ჯინელ ნაბოგ –ნახიდარი (მაცხვარიში), ლაჰლა ჭა-

ლაზეა ძველი ნახიდარი. გურამ გ-ძე გირ-

გვლიანი, 35 წ., ლატალი, 1973. 
ჯინელ ნაკრარ – სათიბები (შყალერი) მთა მხე-

რის აღმ. არაშის მთაში, ნაკარვები ჩანს. გ. რ. 
გურგვლიანი, 40 წ., ლატალი, 1973. 

ჯინჭარნ – უბანი (ჩუკული), ს. ჩუკულის ერთ-ერ-

თი დასახლ. უბანი. ჯინჭარაძეების სამოსახ-

ლო. ნ. დ. გულბიანი, 26 წ., 1976. 
ჯიქრ – საძოვარი მთა (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 

ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჯიქრიშ ზაგრ – ქედი (ზ. ვედი). ვალიკო ნესტო-

რის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჯიქრიშ ლაკრარ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჯიქრიშ ჟბე ღარრ – საძოვარი (ზ. ვედი). ვალიკო 
ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. ზედა 
ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჯიქრიშ სარაგ – წყარო (ზ. ვედი) მთა ჯიქრში, 

კარვებს შორის. არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 
წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჯიქრიშ ყიმბ – მწვერვალი (2423 მ.) (ზ. ვედი). 
ვალიკო ნესტორის ძე ჭკადუა, 55 წ., მეტყევე, ს. 
ზედა ვედი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
IX. 

ჯიქრიშ შუკრ – გზა (ზ. ვედი). არჩილ კოსდას 
ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, ხაიშის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 

ჯიხურ – ყანა (მახაში), ს. მახაშშია. რ. მ. ჭელიძე, 
1976. 

ჯიხურ (2) – სათიბი (ჩიხარეში) ს. ჩიხარეშის აღმ., 
მთის სათიბი. 

ჯიხირ – საძოვარი (ლასკადურა) ლასკადურას 
ხეობაში, მარცხ. მხარეზე, გოლდაშის ქვემოთ. 
ჯ. ა. ლიპარტელიანი, 37 წ., მოსამსახ., 1974. 

ჯიჯირი – საძოვარი გორა (ცხუმარი) ბაის ქე-

დის აღმ., ს. ცხუმარის თავზე, ს.ს. ტიბერისა 
და სიფის მთების საზღვარი. ბორის ბესარი-

ონის ძე ქალდანი, 43 წ., ეკონომისტი, ს. 
ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ოქტომბერი. 

ჯიჰარრ – ტყე (ზაგარი) ს. ზაგრის სამხ.-აღმ., ფერ-

დობ გოწხირის ქვემოთ, მდ. ნისკენ. ჩანს მუ-

ხის ბუჩქები. გაიანე კამეთის ას. ხინდელიანი, 50 
წ., კოლმ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჯიჰრი მაზბ – წყარო (ლაღამი). მახრ ლი-

ცილდ. ს. ლაღამის დასავლ. მუხნარია მის ზე-

მოთ. მოედინება წყაროს წყალი. გ. ი. ფალიანი, 
38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. VIII. 

ჯიჰრი ღრ – მუხნარი, სათიბი (ნესგუნი) ფუშყვე-

რის მარცხ. მუხნარია და ღელეში სათიბი. ელ-

გუჯა ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ., ლენ-

ჯერის ს.ს., 1972. 
ჯიჰრი ჰოკრლ – საძოვარი (ლაღამი) ს. ლაღამის 

ორივე მხარეზეა, მის თავზე მუხნარია. გ. ი. 
ფალიანი, 38 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VIII. 

ჯიჰრილ – ყანები (ზეგანი) ს. ზეგანის ლეჟ 
უბნსა და ლესლნის დასახლებებს შორის. 
ყანებია მხოლოდ. მუხნარი არაა. დისონ გი-

ორგის ძე გულბანი, 49 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჯიჰრილ (2) – სათიბები (ლახირი) ს. ლახირის 
აღმ., რშის  მარცხ. კალთაზე. მუხნარი არაა. 
ბუჩქნარებია – ლეტნა ლი. ალექსი ისამის ძე 
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იოსელიანი, 99 წ., პენს., მ ულახის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯიჰრშ დაბ – სათიბი (ლახამულა) საცხოვრის 

კეცნრისა და სათიბ რობს შორის, ადრე სახნა-

ვი ყოფილა, იყოო დიდი ჯიჰრა, ამჟამად არაა. 
გელა ფუთუს ძე ჭკადუა, 64 წ., პენს., მესტიის 
რ-ნი,  
1969 წ. ნოემბერი. 

ჯიჰრ – მუხის ტყის მასივი (ბეჩო) ს. მაზერის 
თავზე, მუხნარი ტყის სახელია, შდქლშის 
ქვემოთ. ჯიჰრა „მუხა“. რომანოზ სიმონის ძე 
არღვლიანი, 62 წ., კოლმ., ს. ტებიში, ბეჩოს 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 

ჯიჰრ – სათიბ-სახნავი (ზეგანი), ს. ზეგანშია, სა-

მანქანო გზის მარცხ. მხარეზე, სათიბ-სახნავია, 
დამრეცი ადგილი. მუხნარი არაა. გუნტერ 
ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ., მოსამსახ., ს. ზე-

განი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 
ჯიჰრ – სანერგე (ჭოლაში) ს. ჭოლაშის დასახლე-

ბის ზემოთ, ჩრდ.-აღმ., ადრე ალბათ ლეჯჰრ 
ლასხ, ამჟამად სანერგეა – ლეგგიბის. სოფ-

რომა საბას ძე გუჯეჯიანი, 62 წ., პენს., ს. ჭო-

ლაში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯიჰრ – ტყე (თავრარი) ს. თავრრის სამხ. მუხის 

ტყის სიჭარბით. უშანგი ბარდღუს ძე ცინდე-

ლიანი, 32 წ., კოლმბრიგადირი, ნაკის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ჯიჰრ – ტყე (ნესგუნი) ფუშყვერის მარცხ. მხარის 

მუხნარი  ტყე. ელგუჯა ვლადიმერის ძე გუ-

ლედანი, 36 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 
ჯიჰრ – ტყე (სოლი) ს. სოლის ჩრდ.-დასავლ., სა-

მანქანო გზის ზემოთ, მუხნარია. რ. ა. ხაფთანი, 
52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 

ჯიჰრ – ტყე (ხერხვაში) ს. ხერხვაშსა და ს. 
თავრრს შორის მუხნარი ტყე. დავით დუდუ-

რუყის ძე ანსიანი, 51 წ., მეტყევე, მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 

ჯიჰრ – ყანა (ლაბსყალდი) ჩუბე დაბრსა („ქვემო 
ყანებსა“) და ლაბსყალდშ ტიბს (ლაბსყალ-

დის ღელეს) შუა. ბასილო თავას ძე გუგუსია-

ნი, 57 წ., მეტყევე, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯიჰრ (11) – ტყე (მესტია – ირ. მელიქიშვილი).  
ჯიჰრ (ჯიჰრიშ ცხეკ) – ტყე (ეცერი) ტყე წიფრს 

აკრავს გორაკი სიკამდე, მდ. ნის აღმ. 
მუხნარი ტყის სიჭარბეა. ჭიჭიკო პეტრეს ძე ჩა-

რკვიანი, 61 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯიჰრ –საძოვრები (იენაში) ს. იენაშის ჩრდ.-და-

სავლ., მუხნარი ფერდობები ჩანს. ჯიჰრა. 
ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატალი, 1973. 

ჯიჰრ – ტყე (მესტია), მუხნარი ტყე ფუშყვერიდან 
ლაღამის ღელემდე, მესტიის დასახლების 
ჩრდ.-აღმ. მხარე, ხარობს მუხა (უფრო მეტად). 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., მესტიის რ-
ნი, 1972. 

ჯიჰრ (2) – ტყე (ლეშუკვი) ს. ლეშუკვის ქვემო 
ფერდობი, მუხნარი ტყე. შალვა გ-ძე ივეჩიანი, 
30 წ., ლატალი, 1973. 

ჯიჰრ – სათიბი (ჟაბეში) ს. ჟაბეშის სამხ.-აღმ., 
ლეჟ ლეწფინის ქვემოთ. მუხნარი ამჟამად 
არაა – ვაკეა შიშველი რელიეფით. ივანე ბედის 
ძე კახიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯობნი – ყანა-სათიბი (ქართვანი) მდ. ენგურის 
მარჯვ. კალთაზე, სათიბ კრტი ლარას აძევს და-

სავლ. შუაში სახნავია,  ირგვლივ – სათიბები. 
კვანჭიანებისაა, გაყოფის შემდეგ ჯობე  კვანჭი-

ანს რგებია. „ჯობაანთი“. პალვე სულას ძე გა-

ბულდანი, 80 წ., პენს., ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ჯოდი დაბრ – სათიბი, საძოვარი (მესტია – ირ. მე-

ლიქიშვილი) 
ჯოდი ლარა – სათიბი (ქართვანი) მდ. დოლრას 

მარჯვ. კალთაზე, სათიბ ტყირშილდრს აკ-

რავს ჩრდ. მხრიდან (ნამოლ დგი ლი ჯოდი). 
რელიეფურად გრძელია. „გრძელი სათიბი“. 
პავლე სულას ძე გაბულდანი, 80 წ., პენს., ბე-

ჩოს. ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX. 
ჯოდი ლარილრ – საძოვარი (ლეზგარა) გზა 

ლაცხტშ ზემოთ, მთა ლჰლას მიმართულე-

ბით. „გრძელი მინდვრები“. მკა ამაიაზის ძე 
ქალდანი, 61 წ., პენსიონერი, ს. ტუიბერი, ცხუ-

მარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯოდი ლარლ – საბალახო (ლევშერი) ს. ლევშერის 

მთაშია, სუბალპ. ზონაშია. რელიეფურად 
გრძელია. ა. ზ. ბაბლუანი, 43 წ., 1974. 

ჯოდი მოლ – ყანა (ფაყი), ს. ხარაშშია, მოლრის 
აღმ. მხარე, გრძელია ტყეში. ე. ს. გვიდიანი,  
24 წ., 1974. 

ჯოდი მოლ (2) – ყანა (ნანარი), ს. ნანარშია, გრძელი 
ყანაა. ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჯოდი სვიკ(„გრძელი გორა“) – გორა (ხოფური). მ. 
ჩიქოვანი, ტოპონიმიკური ლექსიკონი, თსუ 
შრ., ტ. IX, თბ., 1939 წ. 

ჯოდიშ – ყანა (ლანტელი)  ს. ლანტელის აკრავს 
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სამხ.-დასავლ. მხრიდან. გრძელი ფორმის მი-

ხედვით (გამიდ ჯოდი დაბ ლი). კოწია ბექე-

ზას ძე პაკელიანი, 72 წ., პენს., ეცერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ჯოდლ – საძოვარი (მაცხვარიში) ლაჰლა ჭალას  

მარცხ. კალთაზე, იყოფა ლექ და 
ლეჟჯოდლ-ად. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 
წ., ლატალი, 1973. 

ჯოდლრ – სათიბი (იენაში) ს. იენაშის სამხ. ნაწი-

ლი. ჯოდიდ ზი. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ჯორკრიშ ბოგ – ხიდი (ჯორკვარი), მდ. ენგურზე 

გადებული ხიდი, მხაშესასკენა ხიდი. ჯორ-

კვარიდან მდინარის მიმართულებით 1300 მ.  
რაჟდენ პეტრეს ძე ჭკადუა, 46 წ., მოსამსახურე, 
ს. მუხაშერა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. 
ნოემბერი. 

ჯორკრიშ ლიც – ღელე (ჯორკვარი), მთა კირრი-

დან მოედინება წისქვილის წყლისოდენა, 
უერთდება მდ. ენგურს მარჯვენა მხრიდან, ს. 
ჯორკვარს ქვემოთ (იხ. რუკა). პარმენ გიორგის 
ძე ჭკადუა, 77 წ./ , პენს., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 

ჯორკრიშერ ნნჭერ – ტყე (იდლიანი). გივი მოსეს 
ძე ჭკადუა, 43 წ., კოლმ., ხაიშის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჯორკრ – სოფელი (ხშ. ს.ს.), მდებარეობს მდ. ენ-

გურის მარჯვენა მხარეზე, სამანქანო გზის 
ორივე მხარეზე. ვაკე ადგილია, ხილნარ-ვენა-

ხებით. ჩრდ.დასავლეთის კედელი ქვემოთ 
ფოთლოვანი – ჯიჰრა და კაკ. შემდეგ ზემოთ 
ლეწფერ და წიწვიანი. დამრეცი კედელია. 
ცხოვრობს 9 ოჯახი. გადმოცემით:  მგზავრებს 
დარჩენიათ რაღაც ბარგი. მერე რომ უკი-

თხავთ, „სად დაგვრჩაო ბარგი?“ – უპასუხიათ:  
„იქ, სადაც ჯორის კვალი იყოო“. ენგურის 
მარცხ. მხარეზე ყოფილა შავ ქვაზე ჯორის ფე-

ხის ნახაზი, ვაკე ადგილზეაო. პარმენ გიორგის 
ძე ჭკადუა, 77 წ., პენსიონერი, ს. ჯორკვარი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის  რ-ნი, 12.10.70 წ. 

ჯორჯობ – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის სამხ.-და-

სავლ., სამარხილო გზის ქვემოთ, სათიბებს 
ჩაღრრსა და ღორკიშის შუა. ღარიანია, ოღრო-
ჩოღროიანი (ლჩხამბუნე ლი). გრიგოლ ახას 
ძე ცინდელიანი, 77 წ., პენს., ნაკის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ჯოღერ – საძოვრები (ფარი) ჯგრგ ზაგრიშის 

აღმ., საძოვარ გირგლრის ჩრდ.-აღმ. შიშვე-

ლია ტყემდე. ჩიჩო მუზას ძე წულუკიანი, 63 წ., 
პენს., ფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჯოღერ (2) – სათიბ-საძოვარი (ღეშდერი), ს. ღეშ-

დერის ჩრდ.-აღმ., სათიბ ჯედიშის სამხ.-
აღმ., ჩრდ.-აღმ-დან ტყე აკრავს. ლევარსან ომა-

ნას ძე ჩხვიმიანი, 54 წ., პედაგოგი, ს. ღეშდერი, 
მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯოღოდშ – სათიბი, ტყე (ნაკ. ს.ს.) ნაკრას მარცხ. 
კალთაზე, მურჰიშის სამხ.-აღმ., ფოთლოვანი 
ტყით. ვასილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 58 წ., პე-

დაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ჯოღორ ზაგა – ქედი (ლახამი), საზაფხ. საძოვარ 

ფანაის ზემო ქედი, საზღვარი ქედის ახლოს 
აფხაზეთ-სვანეთისა. შიშველი, უნაგირა რე-

ლიეფით, დამრეცი, ზოგან ციცაბო კალთებით. 
საზაფხ. საძოვარია მეგრელების. ნონა მახათას 
ას. ცინდელიანი, 55 წ., კოლმ., ს. ლახამი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ჯოღშიშ შუკ – გზა (ლანხვრი). გზა ლაღშ 

სიკ-იდან მთა მეზრამდე (საცალფეხო), ს. 
ლანხრის ჩრდ.(აღმ.). აკაკი ანდრიას ძე გა-

ბულდანი, 57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. სექტემბერი. 
ჯოღშ  – ტყე (ლანხვრი) სოფლის ჩრდ.-აღმ., 

ლსქრს აკრავს ჩრდ. მხროიდან. სოჭნარია 
(ლეგგბ ლი). აკაკი ანდრიას ძე გაბულდანი, 
57 წ., კოლმეურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1969 წ. სექტემბერი. 

ჯოღშ (2) – ტყე (ჰებუდი), ს. ჰებუდის აღმ., ტყე 
გებე ლაყრას ჩრდ. ვაკე ადგილი შერეული 
ტყით. ნადირის საბუდარია (დათვი, მგელი, 
მელია). ჯუღ „ძვალი მსხვილი“ (იმჟი როქ 
მეგრე ჯუღ ხარ „რა მსხვილი ძვლები ჰქონი-

აო“ – ითქმის საქონლისაზე, ადამიანისაზე). 
ზაგამბე სამსონის ძე ფარჯველანი, 39 წ., პედა-

გოგი, სპ. ჰებუდი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჯოღშ ზაგრ –  ტყე (ჰებუდი) ს. ჰებუდის აღმ., 

ტყიანი ზეგანი (ქედი). ზაგამბე სამსონიძე 
ფარჯველანი, 39 წ., პედაგოგი, ს. ჰებუდი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯოხნი – ყანა (მაგარდელი) ს. მაგარდელში, სახმ.-

აღმ., საძოვარ თოთალადს აღმ. ივანე ბექას ძე 
მილდიანი, 99 წ., პენსიონერი, ს. მაგარდელი, 
ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომ-

ბერი. 
ჯოჯოხეთი ღელა – ღელე (ცხუმელირი), ს. ცხუმე-
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ლირში ტყიანი და ცუდი გასასვლელი ღელე. 
ელგუჯა არტემის ძე ტვილდიანი, 34 წ., 1976. 

ჯოჰელ – საკარმიდამო (ფარი) ს. ფარის სამხ.-და-

სავლ. ყანა ტარშ-თან. იურა გურმაჩის ძე რე-

ზესიძე, 24 წ., მოსამსახ., ფარის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯულბრ – უბანი (შყალერი), ს. შყალერშია, გირ-

გვლიანების საგვარეულო. გ. ძ. გირგვლიანი, 
47 წ., ლატალი, 1973. 

ჯულბშა – უბანი (მაცხვარიში), ერთ-ერთი ნაყარი 
საძმოსი გირგვილიანების საგვარეულოდან  ს. 
მაცხვარიშში. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., ლატა-

ლის ს.ს., 1973. 
ჯულბშა მურყამ – ნაკოშკარი (მაცხვარიში), ს. 

მაცხვარიშში იყო. ამჟამად დანგრეულია და 
ზედ სახლია დაშენებული. გირგვლიანების 
საგვარეულო კოშკი. გ. გ. გირგვლიანი, 64 წ., 
ლატალი, 1973. 

ჯუმნი – ყანა (მურშკელი) ს. მურშკელის და-

სახლ. აღმ., დამრეცია. ვლადი ბათოს ძე მჭედ-

ლიანი, 13 წ., მოსწავლე, მულახის ს.ს., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯუნი – სათიბი, ტყე (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჯურულდ – სათიბი (ფარი – ვ. ნარსავიძე) 
ჯუჭ მოლ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფალაშ-

ში, ფარჯიანი ჯუჭას ნაახოვარი. რამაზ ომეხის 
ძე ონიანი, 16 წ., 1981. 

ჯუხლნი – ნასხალარი (ნაკ. ს.ს.), ს. თავრარის 
დასავლ. ყოფილი ნასახლარი. სამხ.-ით დგას 2 
კოშკი, ერთი ≈ 3 სართულით, მეორე – სა-

რთულ-ნახევარი. ამჟამად კოლმეურნეობის 
(ნაკის) ფერმა დგას. არის გეყრე ნლზიგ. 
დგას რამდენიმე სახლი. ჯუხ< ჩუხ-დანო. 
ჩუხ „სოკოვანი დაავადებაა კულტ. მარცვლე-

ულობისა. უჩნდება თავთავთან (აქვს სიმინ-

დსაც, მხოლოდ აქ სიმინდს არ თესავენ)“. ვა-

სილ ბერნაყის ძე ქალდანი, 57 წ., მოსამსახ., ნა-

კის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბერი. 
ჯუჰერ – სათიბი (იელი), ასკარდშია, წიწვნარ-ვერ-

ხვნარი, ფერდობ-ვაკიანი. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, VII. 1972 წ.  

ჯუჰნი – ღელე (ნაჯვდიერი) ს. ჩვაბიანის სამხ.-
დასავლ. მოედინება, იყენებენ სარწყავად. ნი-

კოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ., 
პენს., ს. ნაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 

ჯუჰნი (2) – ღელე (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის დასახ-

ლების სამხ. ნაწილში, მოედინება სათიბებს 

ნამხრსა და ნტყიფს შორის. მურყნარის 
ზოლი გასდევს წყლის ღარს. სარწყავია. არ-

ჩილ დავითის  ძე გიგანი, 51 წ., კოლმ., მესტი-

ის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯუშ – სათიბი, ყანები (ჰადიში) ს. ჰადიშის და-

სავლ. ჰადიშრას მარჯვ. მხარეზე. ჯუა „ძუ – 
დათვი, მგელი, ძაღლი“. სოფრო გიორგის ძე 
აველიანი, 60 წ., პენს., ს. ჰადიში, იფარის ს.ს., 
მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო.  

ჯმბ – კლდე (ჟაბეში), მდ. წანრულას მარცხ. 
კალთის სანადირო კლდე. ივანე ბედის ძე კა-

ხიანი, 83 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჯმთშა დაბ – ყანა (ნანარი) ს. ნანარისკენა გზის 
მარცხ. მხარეზე, მუსელიანების ყოფილი ყანა. 
ვ. ნ. ქურასბედიანი, 35 წ., 1974. 

ჯნსუხი მურყამ – ნაკოშკარი (ჟაბეში), ს. ჟაბეშ-

შია, ტიბრას მარცხ. მხარეში, ნანგრევები კარ-

გად ჩანს, ამჟამად ჯაფარიძეებს უკავიათ, ად-

რე იოსელიანებისა ყოფილა. მუსა იასონის ძე 
კახიანი, 77 წ., პენს., მულახის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯნჩიკრე ღრ – საძოვარი, ტყე (ყარი), ჟიბე ყარშია, 
ღარი მდ. თეთნაშერას მარჯვნივ. დაქანებუ-

ლია, შიშველია, კენჭნარი, გვერდითი კალთე-

ბი შერეული ტყითაა მოფენილი. ჯნჩიკ ცინ-

დელიანის ყოფილა, სახელიც მისი შერჩა (ცო-

ცხალი არაა). ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 
61 წ., მოსამსახურე, ს. ყარი , ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 11.9.1970 წ. 
ჯნჩიკრე ჭედ – საძოვარი (ლარილარი), ს. ჟბე 

ლარილარშია, აღმ. კედელი. ჟიბე მარღსა და 
ლარილარის შუა მდებარე დამრეცი კედელი. 
ჯნჩიკ ცინდელიანის სახ. (გარდაცვლილია). 
ალმაცგირ ისლამის ძე ქალდანი, 65 წ., პენსიო-

ნერი, ს. ლარილრ, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 19.9.1970 წ. 

ჯნჩიკრე დგი (იხ.ჯნჩიკრ) 
ჯნჩიკრე დგი{ ლ}  (2) (იხ.ჯნჩიკრ) 
ჯნჩიკრ – სამოსახლო (ყარი), ჟიბე ყრშია, მდ. 

თეთნაშერას მარჯვ., სამანქანო გზის ზემოთ, 
სახნავ-სათიბებით, ბაღით. ჯნჩიკ ცინდელია-

ნის ყოფილი კუთვნილი მამული (ცოცხალი 
არაა). რელიეფურად – ღარი ებჯინება ზემო-

დან საკარმიდამოს, რის გამოც სახელიც დაერ-

ქვა. ანდრია ბიმურზას ძე აფრასიძე, 61 წ., მო-

სამსახურე, ს. ყარი, ჭუბერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 11.9.1970 წ. 
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ჯნჩიკრ (2) – სამოსახლო (ზ. სგურიში) ს. ჟბე 
სგურიშშია, მდ. ჭუბრულას მარჯვ. მხარეზე. 
ვაკე ადგილია, ხილნარიცაა – ვაშლი, მსხალი, 
თხილი, ანწლი. სათიბ–სახნავ–საძოვრებით. 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ., საშ. სკო-

ლადამთავრებული, ს. ყრ, ჭუბერის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 11.9.1970.  
ჯნჯგშ – სათიბ–საძოვარი (იელი) ს. იელის სამხ.-

დასავლ., სამანქანო გზის ქვემოთ. ადრე სახნა-

ვიც იყო. ხილნარი ადგილია. რ. ვ. ხვიბლიანი, 
38 წ., კოლმ., იფარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1972. 
VII. 

ჯრილ – სათიბები (იენაში) ს. იენაშის ჩრდ.-აღმ. 
მხარეში, პატარა კოშკივით იდგა, სალოცავი 
მუშებისა. ილიკო გ-ძე ფარჯიანი, 49 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ჯრილდ – საკულტო (ლაჰილი), ს. ლაჰილის აღმ. 

დგას სპენდიკის ჯვარი. სოფლის ახლოსაა. 
ზურაბ ს-ძე პაკელანი, 48 წ., ლატალი, 1973. 

ჯრლდ – საძოვარი მაცხვარიში), ლაჰლა ჭალას 
მარჯვ. დგას სპენდიკის ქვისაგან გამოჭრილი 
ჯვარი. გურამ გ-ძე გირგვლიანი, 35 წ., ლატა-

ლი, 1973. 
ჯჭიშ ბოგ – ჯაჭვის ხიდი (გვალდერი), ხიდი 

მდ. ენგურზე, სოფ. გალდერის აღმ . მხრი-

დან, ს. კალშის დასალვ. ხიდი სამარხილოა. 
ემუზა დავითის ძე ჩხეტიანი, 91 წ., პენსიონე-

რი, ცხუმარის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქ-

ტომბერი. 
ჯჭშ ბოგ – ნახიდარი (ქვ. ვედი), ედრლაზე 

იყო გადებული ჯაჭვის ხიდი. ამჟამად ნახი-

დარია მხოლოდ, კანტორის სამხ.-აღმ. ვარდან 
მახამეთის ძე ჭკადუა, 76 წ., პენს, ს. ვედი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ჯხი მოლულდ – სათიბი (ყვედრეში), ს. ყვედ-

რეშშია, ტყეშია, ჯახი ლიპარტელიანის ახო. ჯ. 
პ. ლიპარტელიანი, 30 წ., 1974. 

ჯჯრეშ – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), ლაშ-

თხვერის სათიბია, ჭალს მარცხ. მხარეზე, 
ჯაჯვანებს ეკუთვნის. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ.ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჯი ღრილრ – საძოვრები (სიდიანარი) ს. სიდი-

ანარის ჩრდ., ჰარეტის სამხ. კალთა. ვალო ა-ძე 
სიდიანი, 37 წ., ლატალი, 1973. 

ჯრი – სახნავი (ზ. მამი), ჟაბე მამშია, ვაკეა. ბ. გ. 
ბაბლუანი, 73 წ., ი. ნ. ჯამბურიძე, 59 წ., 1978. 

ჯრ დაბ – საკულტო (ზ. ჭველფი) ლეჟჭველფში, 
დგას დიდი მუხა დავაკებაზე, ნაეკლესიარი 

არაა, საკულტო ადგილია. დ. ნ. ზურაბიანი, 57 
წ., 1978. 

ჯდ ლარლ  – საძოვარი (სასაში), ს. სასაშის საზა-

ფხულო მთა. 
ჯდი ბოგ – ხიდი (ბოგრეშ; ი) ს. იფარიდან კა-

ლისკენა გზაზე, ≈ 8 კმ-ზე ენგურზეა გადებუ-

ლი ხიდი. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 62 წ., 
პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვის-

ტო. 
ჯდი დაბ – ყანა (ღობი) ს. ღობში. 
ჯდი დაბრ – ყანები (ლაღამი) ს. ლაღამის ჩრდ.-

აღმ., მესტია ჭალს მარჯვენა მხარეზე. დ. ს. 
გვარლიანი, 27 წ., მოსამსახ., ს. ლაღამი, 1972. 
VIII. 

ჯდი ლარლ – საძოვრები, დაშტვე ლარასთანაა. 
გ. ზ. ბაბლუანი, 55 წ., 1978. 

ჯდი ლარლ (2) – საძოვრები (ფანაგა, მამი) მთის 
დასაწყიში, სიგრძეზეა მინდორი. ს. ს. ჯამბუ-

რიძე, 90 წ., დ. მ. გასვიანი, 70 წ., 1978. 
ჯდი ლარლ  – სათიბები (ჟახუნდერი) ს. ჟახუნ-

დერში. 
ჯდი ლრე  – სათიბი (წვირმი) ს. წვირმის აღმ., 

სოხაშა თაფშის გაგრძელება აღმ., გზის ზე-

მოთ. რობინზონ იესეს ძე ფანგანი, 31 წ., მო-

სამსახურე, იფარის ს.ს., მესტისი რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ჯდი ლრე  – საძოვარი (მესტია) კახრშია, ტურ-

ბაზის აღმ. თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ., 
მესტიის რ-ნი, 1972. 

ჯდი ლრე (3) – სათიბი (არცხელი) ს. არცხელის 
სამხ.-დასავლ., მულხურას მარცხ. კალთაზე. 
ერმალო ციოყის ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ., პენს., 
ს. არცხელი, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯდი ტანრ  – გზა (ნაჯვდიერი), გზა ნა-

ჩლურის გაგრძელება დასავლ. მიმართუ-

ლებით. სამანქანო გზაა. კოწახურის ორღობეე-

ბია გრძლად გზის ნაპირებზე. უმეტესად და-

სახლების სამხ.-აღმ. ტანრ „ბუჩქნარები ცალ-

კეული“. ტნ „ბუჩქნარი რისამე ცალკე არსე-

ბული“. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე შერვაში-

ძე, 61 წ., პენს., ს. ნაჯვდიერი, მესტიის რ-ნი, 
1971 წ. სექტემბერი. 

ჯდილრ – გზა ს. ჟაბეშის ჩრდ.-აღმ., ტიბერის 
სათიბებისკენ მიმავალი გზა – სამარხილო, 
რომელიც გრძელდება კოჯ ჰყბის შემდეგ. ≈ 1 
კმ. სიგრძისაა. ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ., 
მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
სექტემბერი. 
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ჯდილრ – სათიბები (ჩვაბიანი) ს. ჩვაბიანის 
სამხ.-აღმ., დასახლების ზემოთ. გრძელი ფორ-

მის სათიბები. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 51 
წ., კოლმ., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯდილრ – ყანები (სოლი), ს. სოლშია, დასახლე-

ბის სამხ., სამანქანო გზის ქვემოთ, მოგრძო ყა-

ნაა და ვიწრო. რომანოზ ალექსანდრეს ძე ხაფ-

თანი, 52 წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972. IX. 
ჯდილრ (4) – საძოვარი, ტყე (ჟაბეში), ს. ჟაბეშ-

შია, მდ. მულხურას მარჯვ. კალთაზე, მბეშის 
სათიბის შუა ნაწილიდან დასავლეთით, ვიწ-

რო და გრძელი საძოვარია. ჟორა მუსას ძე კა-

ხიანი, 31 წ., მოსამსახ., მულახის ს.ს., მესტიის 
რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 

ჯარილდ  (2) – სათიბი, საძ. მთა (ყარიში, ლექ-

ვსირი, უსგვირი), მთა ში-შია, ამაღლებული 
ადგილია. ხელოვნური ჯვარია ჩარჭობილი. 
დ. ი. ლ იპარტელიანი, 33 წ., 1974. 

ჯარილდ – მთა (უსგვირი) ჭალსა და ლჯს 
შორის, შიშველი რელიეფით, ალპ. ზონაა. რე-

ლიეფურად ჯვრის ფორმისაა. ოთხი ქედის შე-

საყარი (თუ გასაყარი, საწყისი წერტილი). ა. ბ. 
გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1973. 

ჯარსნიშ ტიბ – ხევი (ბეჩო) ს. ბაგდანრს 
აღმ., ხალმისა და თრს შუა მდებარე ღელე. 
გრამიტონ ბესარიონის ძე კვიციანი, 63 წ., 
კოლმურნე, ბეჩოს ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
სექტემბერი. 

ჯარლარ – საძოვარი (ლამფალაში) ს. ლამფა-

ლაშში, სალოცავი არაა, უბან ლეკუმბასტში. 
რამაზ ომეხის ძე ონიანი, 16 წ.,  ზ. ს. გულბია-

ნი, 22 წ., 1981. 
ჯეგიშ ნღეშგალ – ყინულიანი ადგილი (ледник) 

(ცხუმარი) მჰლდრ-ისა და მწვეარვალ რო-

კოს შუა. მეგრელებისა და სვანების ნღეშ-

გალდგი. გიორგი სათგერის ძე ქალდანი, 78 
წ., პენსიონერი, ს. ტიბერი, ცხუმარის ს.ს., მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯედ ლარლ – სთიბები (ლემსია-ქაშვეთი) ს. კაე-

რის  სამხ. მესტია ჭალს მარცხ. კალთის ვაკე 
სათიბები. ეკუთვნის ლემისა-ქაშვეთს. დ. გ. 
მერლანი, 23 წ. ლენჯერი, 1973. 

ჯედ ლრა – სათიბი და ტყე (იფარი) ს. იფარის 
აღმ. მდ. ჰადიშჭალს ხეობაში. გრძელი სათი-

ბი და ფერდობია. ლეგგიბი ჭარბობს. ლუკა 
ბესის ძე გულბანი, 88 წ., პენს., ს. იფარი, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. აგვისტო. 

ჯედ ლრ–(იხ. ჯედ ლრა – იფარი) 
ჯედი ლაროლ – სათიბები (კაცხი). დასახლ. 

კცხის ჩრდ. საითბებია გრძლად. ჯეირან ჟორ-

ჟის ძე ჩხეტიანმი, 13 წ., მოსწავლე, ს. ფარი, მე-

სტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 
ჯედი ლრა – სათიბი (ლემსია) ჭალს მარცხ. 

მხარეზე. გრძელია საკმაოდ. შ. ა. შუკვანი, 28 
წ., მოსამსახ., მესტიის რ-ნი, 1972 წ. IX. 

ჯედიშ – სათიბი (ღეშდერი) ს. ღეშდრის ჩრდ.-
აღმ., სათიბ ქელიშის ჩრდ.-აღმ. გრძელი რე-

ლიეფით (შესაძლებელია „შორეულისა“ (?). 
ლევარსან ომანას ძე ჩხვიმიანი, 58 წ., პედაგო-

გი, ს. ღეშდერი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 
ჯედიშ (2) – სატყეო სავარგული (კიჩხულდაში) 

ს. კიჩხლდშის დასავლ., სათიბი ნნკრალის 
გაგრძელება ჩრდ.-ით მდ. მალშ-მდე. ≈ 2,5 ჰა 
ფართობის სავარგულია ფიჭვისა (გგბრ ხა-

ლაშა). ადრე ყანა ყოფილა (მეტყაფ ლი). თემ-

რაზ ვიბლიანის ძე ვიბლიანი, 49 წ., კოლმ., ნა-

კის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნოემბრი. 
ჯედ-ლრა  – სათიბი (ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 

ჭალს მარცხ. კალთაზე, ქაშვეთის მცხოვრებს 
ეკუთვნის. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჯედ-ლრა (3) – საძოვარი (იენაში) ს. იენაშის 
ჩრდ. აღმ. გრძელია. ი. გ. ფარჯიანი, 49 წ. ლა-

ტალი, 1973. 
ჯედშირ – ყანები (მურყმელი) ს.  მურყმელის 

დასავლ., სამანქანო გზის ორივე მხარეზე. 
ჯედიშ „გრძლისა“, ჯდი „გრძელი“. მაქსი-

მე დავითის ძე კაკრიაშვილი, 40 წ., მოსამსახუ-

რე, მესტისი რ-ნი, 1971 წ. ივლისი. 
ჯერა ფას – სათიბი (ცალერი) ს. ცალერის სამხ.-

აღმ., სათიბ კრშია, ლამურყამის სათიბის 
ჩრდ.-ით. ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარმიანი, 58 
წ., კოლმ., ნაკის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ნო-

ემბერი. 
ჯეჰი ლრლ – სანერგე (არცხელი) ს. არცხელის 

დასახლ. სამხ.-დასავლ., მულხურის მარცხ. 
კალთზე. სანერგეა წიწვნარის. ერმალო ციუყის 
ძე ჟორჟოლიანი, 85 წ. პენს., ს. არცხელი, მე-

სტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბერი. 
ჯინელ ნაბოგ – ნახიდარი (შგედი), მდ. ენგურზე 

იყო ხიდი იდლიანისკენ. ხიდის  მშენებლობის 
დროს 2 კაცი დაიღუპა – კვანჭიანები. ამჟამად 
იქ ხიდი არაა. შუშანა ოთარის ას. იოსელიანი, 
50 წ., პედაგოგი, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 
1970 წ. ნოემბერი. 
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ჯინელ ნაკანტორ – ტყე (ხევრა). ვ. მ. ჭკადუა, 30 
წ., ლახამულა, 1973. 

ჯინელ ნაკრალ – საძოვარი (კაერი) ს. კაერისა 
და ს. ლემსიის საზაფხულო საძ. მთაში, არის 
ძველი ნაკარვები. დ. გ. მერლანი, 23 წ., ლენ-

ჯერი, 21973. 
ჯინელ ნამლ – ტყე (არცხელი) ს. არცხელის 

სამხ.-აღმ., მულხურას მარცხ. კალთაზე. ძველი 
ნაკაფარია ტყის. ამჟამად შერეული ტყეა. ნო-

დარ ნიკოლოზის ძე მარგიანი, 33 წ., მოსამს., 
მულახის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1971 წ. სექტემბე-

რი. 
ჯინელ ნაშუკ – გზა (ხაიში), ნამსგა-

ლეიშკათხ. საძოვარ ნამსგალევის აღმართ-

ზე საცხენო გზა. ს. ჟბე ედისკენ. ვარდან მა-

ხამეთის ძე ჭკადუა, 75 წ., პენს., ს. ვედი, მე-

სტიის რ-ნი, 1970 წ. ოქტომბერი. 
ჯინელ ნლგენრ – ტყე, საძოვარი (ქაშვეთ-

ლაშთხვერი), ენგურის ხეობის მარცხ. კალთა-

ზეა, ტყე წიწვიანია. ვახტანგ გრამიტონის ძე 
ჯაჯვანი, 37 წ., ლენჯერის ს.ს., 1972. 

ჯინლრე სადგემ – გამოქვაბული (ნაკ. ს.ს.), მდ. 
ნაკრას მარცხ. კალთის კლდის გამოქვაბული, 
ტბა მაყლცინის თავზე. მონადირეთა სადგო-

მი ყოფილა. წყალიც შიგნითაა, სირღმით ≈ 60 
მ-მდეა, განი 5-10 მ. ვასილ ბერნაყის ძე ქალ-

დანი, 57 წ., პედაგოგი, მესტიის რ-ნი, 1969 წ. 
ნოემბერი. 

ჯრ – საკულტო ადგილი (იელი) ს. იელიში, 
მაღლობზეა, ჯვარია დაყენებული, წვირმისკენ 
გზაზეა. რ. ვ. ხვიბლიანი, 38 წ., კოლმ., მესტიის 
რ-ნი , 1972 წ. ივლისი. 

ჯრ-ზაგრ – ტყე (კალაში), ტყის მასივი ღენის 
დასავლ., ჭარბობს ჯიჰრა, კლდეცაა. გიორგი 
კოსდას ძე მურღლიანი, 60 წ., კოლმ., ეცერის 
ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. ოქტომბერი. 

ჯრილდშ ზაგრ – ქედი (უსგვირი) ჭალს 
მარჯვ. კალთაზე, ყანასა და უსგირს შორის. 
ა. ბ. გურჩიანი, 65 წ., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1973. 

ჯრილშ ამხე ღრ – ღელე (ხევრა), მთა ჯვარილ-

სა და მეშხოლშ სიკს შორის  მოედინება. ვ. მ. 
ჭკადუა, 30 წ., ლახამულას ს.ს., 1973. 

ჯრლდ – გზაჯვარედინი (ლუწფერი) ს. ლუწ-

ფერის დასავლ., სოფლის დასახლებას ზემოთ, 
საძოვარ ჭედზე, გზაჯვარედინი. იანსონ სო-

ზარის ძე სუბელიანი, 60 წ., ტყისმცველი, ჭუ-

ბერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 17.9.1970 წ. 

ჯდარ ბოგ – ხიდი (ბავარი) მდ. ლაშხირზე, შკე-

დილდაშისა და ჯდარას შორის. სამანქანო 
ხიდია. ი. დ. ლიპარტელიანი, 73 წ., 1974. 

ჯდრ – უბანი (ბავარი), ს. ბავარის ერთ-ერთი 
დასახლ. პუნქტი. ე. ჟ. ლიპარტელიანი, 24 წ., 
1974. 

ჯმილ-დაჩრ ნაქად – გზა (ბოგრეში) ს. ბოგრე-

შიდან ≈ 8 კმ-ზე, ჯდი ბოგს იქით, ენგურის 
მარცხ. მხარეზე. სოლომონ ივანეს ძე გულბანი, 
62 წ., პენს., ს. ბოგრეში, მესტიის რ-ნი, 1971 წ. 
აგვისტო. 

ჯნჯგირ – ტყე (სვიფი – ეც. ს.ს.), საძოვარ ღობრს 
აკრავს (სგამე და ქამე ღობრს) აღმ.-დან შერე-

ული ტყეა, რცხილნარი და წვრილი მცენარეუ-

ლობით. აკაკი სორეხის ძე აფრასიძე, 66 წ., 
პენს., ეცერის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. X. 

ჯნჯგრიშ ცხეკ (იხ.ჯნჯგირ) 
ჯქრ (იხ. ჯიქრ – ზ. ვედი) 
ჯქრიშ – საცხოვრისი (ლებურცხილა) მდ. ენგუ-

რის მარჯვენა მხარეზე, ყანაა და ერთი მოსახ-

ლე მეგრელი. მას ზემოთ სალი კლდეებია 
(არის კლდეც (кут. Джыкыр – 1190,5 – იხ. 1 :  
100 000). რომანოზ მუზას ძე ჭკადუა, 74 წ., 
პენს., ს. ლებურცხილა, ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-
ნი, 1970 წ. ნოემბერი. 

ჯქრიშ ლეთკერ – საძოვარი (ზ. ვედი). არჩილ 
კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ., კოლმ., ს. ზედა ვედი, 
ხაიშის ს.ს., მესტიის რ-ნი, 1969 წ. IX 

 

ჰ 
 
ჰაბიშ ღარშ ნენჩა – ტყე (მესტია, ზ. ვედი). არჩილ 

კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
ჰაბკირ – მწვერვალი (ლახამულა).  
ჰაგრ – მოედანი (მესტია, მურყმელი), ს. მურ-

ყმელშია დასავლ. ნაწილი სახლებს შორის. 
დარჩენილი შიშველი ადგილია. ჰაგრ `შიშვე-

ლი~. ნაპო დავითის ძე კაკრიაშვილი, 26 წ. 
1971. 

ჰაგმი ლრა – სათიბი (მესტია, მაჯვდიერი), ს. 
მაჯვდიერშია, დასახლების სამხ. ნაწილი, 
შემოკლებულშია. ჰაგმ `სახლში შემოსასვლე-

ლი ალაგი~ (ხოღვით – ?) ჰაგამრ. ნიკოლოზ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე, 61 წ. 1971. 

ჰად – საძოვარი, ბუჩქნარი (მესტია, ჟამუში), ს. ჟა-

მუშის დასახლების სამხ. მულხურას მარჯვენა 
კალთაზე. იელნარია. გიორგი გაბრიელის ძე 
ნავერიანი, 76 წ. 1971. 
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ჰადაშ ნაკ – ტაფობი (მესტია, ფარი), გირგვლიანის 
ზევით, გორაზე მდებარეობს ეს ტაფობი. გამო-

იყენება საძოვრად. მოხუცები ამბობენ:  აქ ალ-

ბათ ჰადრა ხარობდაო. მართალია, ჰადრა ახ-

ლაც ხარობს აქ, მაგრამ ძნელი დასაჯერებე-

ლია, რომ ამ ადგილის სახელწოდება მასთანაა 
დაკავშირებული. ვახტანგ ჟემუზას ძე ნარსა-

ვიძე, 1965. 
ჰადლიშ – გადასასვლელი (მესტია, სპარდიში), 

ძველი გადასასვლელი. ავთანდილ ანდრიას ძე 
რატიანი, 37 წ. 1972. 

ჰადნშ – სათიბი (მესტია, ლახუშდი), ს. ლახუშ-

დშია, გზის ზემოთ თანღილისკენ, ჰადნп კა-

ცის სახელია. რიდა ბესის ასული ფირცხელა-

ნი, 55 წ. 1972. 
ჰადჲმიშ – სანადირო ადგილი (მესტია). ირინე მე-

ლიქიშვილი, 1961. 
ჰადრი – ბუჩქნარი (მესტია, ზაგარი), ს. ზაგრშია, 

დგას ორი სახლი (ოჯახი) და მათ შორის არის 
ადგილი, ამჟამად ტყემლნარი. ადრე იელნარი 
იყოო. ჰადრა `იელი~. გაიანე კამუთის ასული 
ცინდელიანი, 50 წ. 1969. 

ჰადუდშ ნაკ – (მესტია, ფარი), ჯგჷრგ ზაგრიშის 
ჩრდ.-დასავლ., საძოვარ ჯოლერის სამხ.-და-

სავლ. ვაკე ადგილია. მის დასავლ. ტყეა და ს. 
ლაყრი. სათიბი ზედ გორაზეა. ჰადუდშ 
(<– ჰადუ-ულდ-შ ?). ჩიჩო მუზას ძე წულუკი-

ანი, 63 წ. 1969.  
ჰადჷლდ – საძოვარი (მესტია, ნაკი), ნასახლარ 

ჯუხლნის ჩრდ., საძოვარ ჷრჟირ-ს ჩრდ. 
გზაც იქ გადის ნაკრისკენა მიმავალი. ბლომა-

დაა ჰადროლ (იელი). ვასილ ბურნაყის ძე 
ქალდანი, 54 წ. 1969. 

ჰადრ – სათიბი (მესტია, ლახამულა), ენგურის 
მარცხ. შგედში, სათიბ ნაკრს აძევს ქვემოდან, 
ადრე იხვნებოდა. ირგვლივ ჲელნარია (ჰადრა 
ხაგ). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ. 1969. 

ჰაერ – სათიბი (მესტია, ფარი). ვახტანგ ჟემუზას ძე 
ნარსავიძე, იასონ ჩხეტიანი, 60 წ. 1965. 

ჰაეროპორტ – აეროპორტი (მესტია), მესტია-
ჭალჲს მარცხენა კალთის დავაკება, თვით-

მფრინავების დასაფრენი მოედანი. თედორე 
ტარასის ძე ნაკანი, 60 წ. 1972. 

ჰაზლარა – სახნავ-სათიბი (მესტია, დოლი), ს. 
დოლში, ნსპარიერს მარჯვნივ, ჩრდ.-აღმ. ჰა-

ზო-ლარა `ეზო-სათიბი~. ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშ-

ხვანი, 54 წ. 1969. 
ჰათუყრე დგი – საკარ-მიდამო (მესტია, ყარი), 

ჟიბე ყრშია, მდ. თეთნაშერას მარჯვენა მხარე, 
სამანქანო გზის ზემოთ. სახნავ-სათიბებით, 
ბაღი. ჰათუყ ვიბლიანის ყოფილი კუთვნილი 
მამული (ცოცხალი არაა). ანდრია ბიმურზას ძე 
აფრასიძე, 61 წ. 1970. 

ჰათუყრე დგი (2) (იხ. ჰათუყრ). 
ჰათუყრ (2) – საცხოვრებელი (ზემო ყარიში, ქვ. 

სგურიში). 
ჰათუყრ (2) – საცხოვრებელი (მესტია, ქვ. სგუ-

რიში), ს. ჩბე სგურიშის ჩრდ-აღმ., ვაკე ად-

გილია, ჰათუყ ვიბლიანის (ცოცხალი არაა) 
კუთვნილი მამული. თამაზ დიმიტრის ძე ნა-

რსავიძე,  
18 წ. 1970.  

ჰაკნშირ (იხ. ჰაკნშ). 
ჰაკდი ღრ – ტყე (მესტია, ზეგანი), ს. ზეგანის 

სამხ-დასავლ., მდ. ლასილის მარჯვენა კალ-

თაზე. დასახლების ბოლოში. მშრალი ღარია. 
გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 1971. 

ჰაკლრ – სათიბი (მესტია, ცალდაში, ჟაბეში), ს. 
ცალდაშის სამხ-აღმ., სათიბ ჰობრლის ზე-

მოთ, მჷლხ ლახუში. ალპური ზონაა – სუფთა. 
(ლეჟ ლახვში). პავლე ბითეს ძე ზურებიანი,  
83 წ. 1971. 

ჰაკდ – სათიბი (მესტია, ზეგანი), ს. ნაკ-იფარის 
დასავლ. ენგურის მარცხენა კალთაზე, სათიბ 
ბენამდე. გუნტერ ილამაზის ძე გულბანი, 38 წ. 
1971. 

ჰალგი ლრა – სათიბი (ლენტეხი, ქაშვეთ-ლაშ-

თხვერი), უჯერის სათიბებშია, ჭალჲს მარ-

ცხენა მხარეზე. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯ-

ვანი, 37 წ. 1972. 
ჰალგრ – ტყე (მესტია), ს. ცალდაშის სამხ. დასახ. 

შერეული ტყე. ლჷპლაგე ლი, დასაცავი საქონ-

ლისაგან. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 წ. 
1971.  

ჰალგრ (2) – სათიბები (მესტია, მურშკელი), ტყე 
(ცალდაში), ს. მურშკელის ჩრდ-დასავლ. 
გალდ ტიბის მარცხენა სანაპიროზე. შემო-

ვაკებულია მრგვალი ხის ჭერებით, რომ მთის-

კენ მიმავალი საქონელი არ შევიდეს. ისლამ 
გოჯის ძე გულბანი, 13 წ. 1971. 

ჰალგ – საკრებულო (ლემსია), ს. ლემსიაშია, წყა-

რო მოედინება, სადაც საღამოობით თავს იყ-

რიან ხოლმე. შემოვაკებული (ჰალგ) არაა. 
ამხნტაფშია. შადურ ადილარის ძე შუკვანი, 28 
წ. 1972. 

ჰამშ – უბანი (მესტია, ლახამულა), ს. ლახამულას 
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ჩრდ. სამანქანო გზის ჩრდ. ცხოვრობს 3 ოჯახი. 
ზემოთ ს. თოთელეშია. დილის სამუშაო იქით 
იყოო (ჰამს ჟი ემზლიხ ლამშათე ი ნებოზს 
ჩუ ლჷმჴედოლნელიხ, ჰამშ ლამშა ეჩხა 
ხღენახ). დუშა შარდენის ასული ჭკადუა, 46 წ. 
1969. 

ჰამშ ამბრ – სათიბი (მესტია, ლახამულა), ენგუ-

რის მარცხენა მხარეზე შგედში. სათიბ ნა-

ჭნეგრს ზემოთ. ჰამშ ამბრ (<– ჰამშ 
ამბრ). კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ. 1969. 

ჰამშიშ ფაფალ (იხ. ფაფალ – ჰამში). 
ჰამშ – სათიბი (მესტია, დავბერი), ს. დავბერის 

ჩრდ-აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთაზე, ვაკე 
ადგილი. მზის მხარეზე. ჰამ `დილა~ – `დი-

ლისა~. ნოდარ პლატონის ძე მარგვლიანი, 40 წ. 
1971. 

ჰანდრიშ – სათიბი (მესტია, ეცერი), ს. ეცერის ჩრდ-
აღმ., სათიბ ჭიბარის სამხ-დასავლ. ვინმე ჰან-

დრის (საკ. სახელი) ყოფილი ადგილი (გვარი 
არ იცოდა). ილარიონ კოსდას ძე ხორგუანი, 60 
წ. 1969. 

ჰანტოლშა მურყამ – ნაკოშკი (მესტია, ქაშვეთი), ს. 
ქაშვეთშია, თავმონგრეულია, ეკუთვნის წიფი-

ანებს. მათე ზოსმეს ძე ფილფანი, 42 წ. 1972. 
ჰანტლშა ცხეკ – ტყე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 

ჭალჲს მარცხენა კალთაზე, (ჰანტო) წიფიანე-

ბის ყოფილა. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ. 1972. 

ჰანტ ნლგენრ – კლდე (ქაშვეთ-ლაშთხვერი), 
ენგურის ხეობის მარცხენა კალთაზეა, მთა 
ჰრშის გზაზე, სადაც ჰანტე წიფიანი სანა-

დიროდან მომავალი დარჩენილა, ღამე დევი 
სტუმრებია, რომელიც იმას აკეთებდაო, რასაც 
ჰანტო;  ჰანტოს ცეცხლი მოუკიდია თავის 
ტანზე, დევსაცო და დევი დამწვარაო. ვახტანგ 
გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 

ჰაპკურიშ შუკ – გზა (მესტია), ს. ლახამულიდან 
მიმავალი გზა მთა ჰაპკირისკენ შგედის მხა-

რეზე. კოწი იოსეს ძე კვანჭიანი, 55 წ. 1969. 
ჰაპკირ (იხ. ჰაბკირ). 
ჰაპკირთეშ შუკ (იხ. (ჰაპკურიშ შუკ).  
ჰარეტ – ზეგანი (მესტია, ბეჩო), ს. ბეჩოსა და ლა-

ტალის საზღვარი ზეგანი (ქედი). არის შერეუ-

ლი ტყეც, შიგა და შიგ საძოვრებიც. აღწევს 
ბალ-ის ქედამდე. ბეჩოსა და ლატალი გამყოფი 
ქედი. ანთუყ ნასავის ძე ხორგუანი, 80 წ. 1969. 

ჰარტი თრჷნგზელ – სამლოცველო (იფხი), მთა ჰა-

რეტში, ქვებითაა (უბრალო) აშენებული ორი 

პატარა კოშკი, ლოცულობენ. კ. შ. გვიჩიანი, 66 
წ. 1973. 

ჰარტი თრჷნგზელ – საძოვარი (სიდიანარი), მთა 
ჰარეტშია, დგას ორი დიდი ქვა, პატარა კოშკე-

ბივითაა. ვალო ა-ძე სიდიანი, 37 წ. 1973. 
ჰასკალდიშ ლარე (იხ. ჰასკალდ). 
ჰასკმ [ შ]  ყიმბ – კლდე, მწვერვალი (მესტია, ღეშ-

დერი), მდ. ღეშდრჷლას მარჯვენა კალთის 
ჩრდ. მხარე. საძოვარ გიმრნისა და კლდე კა-

ბერიშ ნამშყედს შორის. `ჰასკამის ფორმა 
აქვს~. მამურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 

ჰასშ – კლდე (მესტია, იელი), ენგურის მარჯვენა 
მხარეზეა, სოფლამდე აღწევს. რ. ვ. ხვიბლიანი, 
38 წ. 1972. 

ჰაწლი ზაგრ – ზეგანი (დ. მესტია), მესტიის 
სამხ-აღმ. გადაჭიმული ტყიან-სათიბებიანი 
ზეგანი, ს. იელისა და მესტიის საზღვარი. ჩა-

თო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 1972. 
ჰაწლი ზუგრ – საძოვრები (მესტია), ჰაწვალ-

დის ჩრდ. პლატო, საიდნაც იწყება შურო. ჩა-

თო ესტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 1972. 
ჰაწლ – სათიბები (მესტია), მესტიის სამხ-აღმ. 

სათიბები. ირგვლივ წიწვნარი ტყეა. ჩათო ეს-

ტატეს ძე ჩართოლანი, 45 წ. 1972. 
ჰაჯშრ – ტყე, საძოვარი (მესტია, სოლი), ს. სოლის 

ჩრდ.-დასავლ., დასახლების ქვემოთ, სამანქა-

ნო გზის ზემოთ. შუა ტყეშია პატარა ვაკე ად-

გილი, რომელსაც ჰქვია ბედიჲ დბილდ. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ. 1972. 

ჰებდშ – საძოვრები, ტყე (მესტია, ლახუშდი), ს. 
ლახუშდის სამხ-დასავლ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე. წიწვნარი ტყეა (ლეღმურა) ტყის 
ბლებიცაა. რიდა ბესის ასული ფირცხელანი, 
55 წ. 1972. 

ჰებერ – ყანა (მესტია), ჰებ – ბალი. ირინე მელიქიშ-

ვილი, 1961. 
ჰები წყარო – წყარო (ცანა), ს. ცანაში იდგა ჰებ, ამ-

ჟამად არაა. 
ჰები წყაროჲ კამფრ (იხ. კამფრ) – ფლატე (ცა-

ნა), ცანასთან, ცხენისწყლის მარჯვ. 
ჰებიშ – ნასოფლარი (მესტია, ნაკი), ნაკრას მარჯვე-

ნა მხარის ნასახლარი, ს. ნაკის დასავლ. ხარობს 
გარეული ბალი, ცხოვრობდა 4 ოჯახი. გვარე-

ბი:  2 ოჯახი ცინდელიანები, 2 ოჯახი სუბე-

ლიანები. ამჟამად ნაკში სახლობენ. ბითე ის-

ლამის ძე ქალდანი, 57 წ. 1969. 
ჰებიშ ღარშ ლებჷლყეჩ – ტყე (მესტია, ზ. ვედი). 

არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 
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ჰებიშ ღარშ ლჭმოლ – სათიბი (მესტია, ზ. ვედი). 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969.  

ჰებიშ ღრ – ღელე (მესტია, ზ. ვედი), ზედა ვედში, 
გარეული ბლის ხეები აქა-იქაა. ტყის მასივია. 
არჩილ კოსდას ძე ჭკადუა, 40 წ. 1969. 

ჰებლშ – სათიბი (მესტია, იელი), ასკარდშია, და-

მრეცი, ლეჟჴრ ლიხ, შგრი…ბალი არაა. რ. ვ. 
ხვიბლიანი, 38 წ. 1972. 

ჰებრი – ქედი (მესტია, დავბერი), მდ. ენგურის 
მარცხენა კალთის ქედი, ლაგურკას სამხ. ქედი. 
ფოთლოვანი და წიწვიანი ტყე. ნოდარ პლა-

ტონის ძე მარგველანი, 40 წ. 1971. 
ჰებრიელ (იხ. ჰებერ), ირინე მელიქიშვილი. 
ჰებრიშრ – სათიბები (მესტია, ღეშდერი), ს. ღეშ-

დერის ჩრდ.(აღმ.), სათიბ-საძოვარი ჯოლერის 
დასავლ. ბალნარია (გარ.), წაბლნარი არაა. ჰებ 
`ბალი~. ლევარსან ომანის ძე ჩხვიმიანი, 58 წ. 
1969. 

ჰებრლრ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
აღმ., მდ. წანრჷლას მარცხენა კალთაზე, სათიბ 
ქართშის ქვემო ნაწილი. სათიბ ლასკშის ზე-

მოთ. ამჟამად ჰებ-ი არაა, ადრე ყოფილაო. ჯე-

ირან ჭიჭიკოს ძე კახიანი, 20 წ. 1971. 
ჰებულ – სოფელი (მესტია, ეცერი), ეცერში შემავა-

ლი 19 კომლიანი სოფელი. სამანქანო გზის 
ჩრდ. დაახლ. 1 კმ. სოფლის ირგვლივ ყანები 
და სათიბ-საძოვრებია;  დგას ეკლესია 
მაცხრ, ნაკოშკარი. გადმოცემით:  ხებჷდ-
იდანო `იწოდა~-ნო, მაგრამ ბევრია ტყის ბალი 
(ჰებ-ულდ –> ჰებუდ –> ჰებუდ ?). ზაგამბე 
სამსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ. 1969. 

ჰებრ – სათიბი (მესტია, ზარდლაში), ს. ზარდლა-

შის დასახლების დასავლ. ყოფილა მრავალი 
ბლის ხე, ამჟამადაც არის. ნოდარ შამშის ძე გა-

ბლიანი, 32 წ. 1971. 
ჰებრილ (იხ. ჰებრ). 
ჰედრშ – საძოვრები (მესტია, ლახუშდი), ს. ლა-

ხუშდშია სამხ-დასავლ. მდ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე, თხილნარი ადგილია. ჰადრა ჩანს. 
რიდა ბესის ასული ფირცხელანი, 55 წ. 1972. 

ჰეკრლ – საძოვარი (კვანჭიანარი), ს. კვანჭიანარის 
აღმ., ნასახლარია, შედის სამტჲშის ტერიტო-

რიაზე. შ. ნ. კვანჭიანი, 49 წ. 1973. 
ჰელდერ – სათიბი (მესტია, ქართვანი), სოფლის 

სამხ.-დასავლ. ყანა ლეცბარრის ქვემოთ, 
კარგი სათიბია, ორჯერ თიბავენო (ჰელდ ლჷგ 
–> ჰელდერ). გრამიტონ პავლეს ძე გაბულდა-

ნი,  

47 წ. 1969. 
ჰელრი კოჯ – კლდე (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 

პირდაპირ (ჩრდ.), მდ. მულხურას მარჯვენა 
კალთის ციცაბო კლდე. (1:  100000 … -2994). 
ჰელ (ჰელ ლოქ ლახბпდ `შიშის ზარი დაე-

ცა~). ჭიჭიკო ივანეს ძე კახიანი, 44 წ. 1971. 
ჰელრი ტიბ – ხევი (მესტია, მაჯვდიერი), მდ. 

მულხურას მარჯვენა შენაკადი. მოედინება 
მთა ჰელრის სამხ-დასავლ. კალთებიდან. (იხ. 
1:  100000 … 2294). ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 
შერვაშიძე, 61 წ. 1971. 

ჰერშიერ – ნაეკლესიარი, სასაფლაო (მესტია, დო-

ლი), ს. დოლის ქვემოთ, ნაეკლესიარია, არის 
სასაფლაოც. ყჷრჷმ პეტრეს ძე უშხვანი, 54 წ. 
1969. 

ჰეშკილ (იხ. ხეშკილ). 
ჰეშკლ ბოგჷლდ – ხიდი (მესტია, ქაშვეთი), ხიდი 

ჲელლჷრას მდინარეზე, სამარხილო 
(ჲელლჷრა იგივე ენგური). მათე ზოსმეს ძე 
ფილფანი, 42 წ. 1972. 

ჰეწრ– სათიბი (მესტია, ჩვაბიანი), ს. ჩვაბიანშია, 
ჩოგნის სათიბის მეზობლად. მშრალი და შვე-

ული სათიბი. ჰეწ. არჩილ დავითის ძე გიგანი, 
52 წ. 1971. 

ჰილ-ლათფრ – ტბა (მესტია, ჟამუში), ს. ჟამუშის 
დასახლების სამხ. მულხურას მარჯვენა მხა-

რეზე. დგას ტბა დაახლ. 300 კვ. მ. სიღრმით – 2 
მ. სადაც ჯორით კაცი დამხვრჩალაო. ვლადი-

მერ გიორგის ძე ნავერიანი, 40 წ. 1971. 
ჰილშ – სათიბ-სახნავი (ნესგუნი), ფუშყვერის 

მარცხენა მხარეზე, დასახლების აღმ. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972. 

ჰილში ცხეკ – ტყე (ნესგუნი), ფუშყვერის მარ-

ცხენა მხარეზე, ფოთლოვანი ტყით. ელგუჯა 
ვლადიმერის ძე გულედანი, 36 წ. 1972. 

ჰინგრილ – კლდე (ხევრა), ჴელლჷრას მარცხენა 
მხარეზე, უნაგირია კლდე. ვ. მ. ჭკადუა,  
30 წ. 1973. 

ჰინგროლ – ტყე (მესტია, კიჩხულდაში), ს. 
კიჩხჷლდშის ჩრდ-აღმ. წიწვნარი ტყის მასი-

ვი. ზემოთ უნაგირივით ვაკე ადგილი აქვს, 
გვერდები ფერდობებია. (ნაკჷლდ ხარ ჰინგირ-

შალ, ეჩხენ-ამხენჩუ – ფლეტ). თემრაზ ვიბლი-

ანის ძე ვიბლიანი, 49 წ. 1969. 
ჰინგრჷლ – საძოვარი (მესტია, ღეშდერი), მდ. 

ღეშდრჷლას მარჯვენა კალთა, გორა ირზის 
ჩრდ. უნაგირა ადგილია, დასასვენებელიც. მა-

მურზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 
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ჰინწრი – ტყე (მესტია, მურშკელი), ს. მურშკელის 
ჩრდ-აღმ., კალოდრის ზემოთ ფოთლოვანი 
ტყით –რცხილა, მუხა, არყნარი, ჲელი. ვალადი 
ბათოს ძე მჭედლიანი, 13 წ. 1971. 

ჰიწნი – სახნავი (მესტია, კაცხი), ყანა 
თინთრნისა და ტიბრას შორის. შალვა ფი-

ლოვანის ძე ჩხეტიანი, 13 წ. 1969. 
ჰობდერ – სათიბ-საძოვარი (მესტია, ლაღამი), ს. 

ლაღამის ჩრდ. ცაჲდერის ქვემოთ, სოფლისკენ. 
არყნარი ტყეცაა, იცის აბედი (ხის სოკოები). 
(ჰაბედ ?). გ. ი. ფალიანი, 38 წ. 1972. 

ჰობრლ – სათიბი (მესტია, ცალდაში), ს. ცალდა-

შის სამხ-აღმ., სათიბ ლჰჷრკას ზემოთ, ზაგრს 
ქვემოთ სამხ. აქა-იქ ჰებრა ხაგ, არყნარია უფრო 
და ვერხვნარიც. პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 
83 წ. 1971. 

ჰოკელ – სათიბი (მესტია, ლაბსყალდი), ს. ლაბ-

სყალდის ბოლოში (ქვემოთ). ყანა ნაკდერს 
ქვემოთ, ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება 
ფეტრა (?), ფეტრა სადა ჰოკელს ჰყოფს წყა-

ლი (?) ჰოკელ (`ჰოკერ~ ?) `ბოლო~. ბასილო 
თავას ძე გუგუსიანი, 57 წ. 1969.  

ჰოკრი დბ – ყანა (ნესგუნი), ს. ნსგუნის ყანაა, 
ფუშყვერის მარჯვენა მხარეზე. ვახტანგ გრამი-

ტონის ძე ჯაჯვანი, 37 წ. 1972. 
ჰოკრი კეჰ – კლდე (მესტია, ცალდაში), წანრჷლას 

მარცხენა კალთის კლდეებშია, სანადირო, 
ნსგა კეჰის ძირში. პავლე ბითეს ძე ზურებია-

ნი, 83 წ. 1971. 
ჰოკრი ლგნა – კლდე (მესტია, ცალდაში), წა-

ნერჷლას მარცხენა კალთის კლდე, კლდეების 
ქვემო ძირში არის ნადირთა სადგომი (ჯიხვე-

ბის, არჩვების). პავლე ბითეს ძე ზურებიანი, 83 
წ. 1971. 

ჰოკრი ტიბ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
აღმ., მდ. წანერჷლას მარცხენა მხარეზე, ღე-

ლეა, სოფლის აღმ. მხარის ბოლო ადგილი. ჰო-

კერ `ბოლო~. ივანე ბედის ძე კახიანი, 83 წ. 
1971. 

ჰოკრილ – საძოვარი მთა (მესტია, ყარი), მდ. ჭუბ-

რულას მარჯვენა შენაკადის მდ. ჰოკრილის 
შესართავის დასავლეთის, მთა ნენსგერის გზა-

ზე, ვაკე ადგილი, დგას 4 კარავი, ტყე შერეუ-

ლი. თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
ჰოკრილა – ღელე (მესტია, ყარი), მდ. ჭუბრულას 

მარჯვენა შენაკადი. მოედინება ჰოკრილშ 
კოჯრიდან, ჰოკრილშ ხანსრრიდან. (იხ. 1:  
100000). თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 

1970. 
ჰოკრილ ლიც (იხ. ჰოკრილა). 
ჰოკრილ ტიბ – ხეობა, საძოვარი მთა (მესტია, ყა-

რი), მდ. ჰოკრილა-ს ხეობა. დგას 1 კარავი, გზა 
მიდის მდინარის მარცხენა მხარეზე. მოშიშ-

ვლებული ადგილია, ტყე ნარევიცაა. ღარების 
ფერდობები კლდიანიცაა და ტყიანიც შერეუ-

ლი, უფრო წიწვიანი. თამაზ დიმიტრის ძე ნა-

რსავიძე, 18 წ. 1970. 
ჰოკრილშ ლელოკოლ (იხ. ჰოკრილშ მეგჭოლუ). 
ჰოკრილშ ლკცურირ – კლდე (მესტია, ყარი), მდ. 

ჰოკრილას სათავის ზემოთ კლდეები, ციცაბო 
კალთებით, გამყინვარებაც. (იხ. რუქა 1:  
100000 … – 3847, 7 – მწვერვალი). თამაზ დი-

მიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
ჰოკრილშ მეგჭოლუ – კლდე (მესტია, ყარი), მდ. 

ჰოკრილას სათავეების ზემოთ, კლდე ჰოკ-

რილშ ჭუქის ჩრდ-აღმ. შიშველი კლდეა, 
კლდეს ლოკავენ ჯიხვებიო. შესაძლებელია 
იყოს მარილის გემოს, მჟავე გემოს კლდე – 
სვან. ჯერბ, რომელიც იხმარება ტყავის შესა-

ღებად, შალეულს, მატყლეულისგან ნაწარმებს 
ღებავს, ხსნიან თხმელას კანის ნახარშში. თა-

მაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
ჰოკრილშ რიყიშ სგიმ – მჟავე წყალი (მესტია, ყა-

რი), მდ, ჭუბრულას ნაპირას, ჭალაშია, წყალ-

დიდობის დროს იფარება. საზაფხულო მთა 
ჰოკრილშია. თამაზ დიმიტრის ნარსავიძე, 18 წ. 
1970. 

ჰოკრილშ სგიმ– მჟავე წყალი (მესტია), მდ. ჰოკრი-

ლა-ს მარცხენა მხარეზე, ფერდობზეა ტყეში, 
ჰოკრილშ ქანის სამხ.-აღმ. თამაზ დიმიტრის 
ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 

ჰოკრილშ ტიბ (იხ. ჰოკრილ ტიბ) – ხევი (ჭუ-

ბერი), მდ. ჰოკრილა-ს ერთ-ერთი ხეობა. 
ფსკ=ერ :  ჰოკ=ერ. ფსკერი გადმოითარგმნება 
სიღრმედ (საბა) იხ. ფსკერ=თან გვ. 362.  

ჰოკრილშ ქან (იხ. ქან –ყარი). 
ჰოკრილშ ჭუქ – მწვერვალი (მესტია, ყარი), მდ. 

ჰოკრილა-ს სათავე, მწვერვალი, რომლის სი-

მაღლეა 2470,7 (1:  100000). ჩრდ. მხრიდან ძირ-

ში გამყინვარებაა. `ჰოკრილას კენწერო~ ჭუქუ 
– ჭჷქრი `პრიალა~ (შიშველის მნიშვნელობით). 
თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 

ჰოკრილშ ხანსრრ – მყინვარები (მესტია, ყარი), 
მდ. ჰოკრილა-ს სათავეებშია, ჰოკრილშ 
ლკცურირის ძირში, 20-30 მ. სიღრმის, აქვს 
ნაპრალები (იხ. … 1:  100000 – შეცდომითაა). 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

673 

თამაზ დიმიტრის ძე ნარსავიძე, 18 წ. 1970. 
ჰოკრილშ ჴარჴ – გადასასვლელი (მესტია, სგური-

ში), მდ. ჰოკრილის სათავეების მთები, უშვე-

ლები გამყინვარებით, კჷნჯბრ ლიხ, ხანსარ 
ეჩხენჩუი ხზ ი ამხენჩუი ნკრლისგა. (იხ. 
რუქა, მწვერვალის სიმაღლეა 3847,7 რუქაზე …, 
სახელი ვერ დავაზუსტე – 1:  100000), გადასას-

ვლელი მთა კვან-ამდე. ხაბჯი ბიბუს ძე ჩხვი-

მიანი, 68 წ. 1970. 
ჰნწლი – სათიბი (ნესგუნი), ფუშყვერის მარცხე-

ნა მხარეზე, ტყიანი ადგილია, ფოთლოვანით, 
საჩრდილო ადგილია. ელგუჯა ვლადიმერის 
ძე გულედანი, 36 წ. 1972. 

ჰულდუმ – გზა (მესტია, ფხოტრერი), ს. ფხოტრე-

რის დასავლ. საძოვარ ნაუშ ქოროლს მოსდევს 
ჩრდ.-აღმ. მხრიდან. ტყიანი ადგილია. სა-

ულშ-ს ჰკვეთს მდ. ჴჷნიმდე ჰერპენდიკულა-

რულად. `ჰულდუმ~ (ბქვ. ლხმ. `ლები~) შვეუ-

ლია და მიმსგვასებული ლხმ. ლების (`წაფხ 
ლი~). ეგნატე ამაიზის ძე ქანცლიანი, 55 წ. 1969. 

ჰურტყილ – საძოვარი, სათიბი (იელი), ენგურის 
მარცხენა კალტაზე, იელის პირდაპირ, ირ-

გვლივ ტყე აკრავს, ტერასაა პატარა. იონა ვი-

სიბის ძე სამსიანი, 77 წ. 1972. 
ჰუყ-ზაგრ – საძოვარი (ლემსია, კაერი), ქმე 

ლახვშია, მაღლობი ადგილია სერზე. კაერისა 
და ლემსიის მთის საძოვარი. შადურ ადილა-

რის ძე შუკვანი, 28 წ. 1972. 
ჰუყ-ზაგრ (იხ. ჰუყშ ზაგრ). 
ჰუყრრ – სათიბი (მესტია, ბარში), სოფლის თავ-

ში ჩრდ.-აღმ., მდ. კედრჷლასა და დაჴშრს შო-

რის. ჰუყ `რისამე გორა (ქვისა, მიწის…)~.შალა 
ამაის ძე გურჩიანი, 78 წ. 1969. 

ჰუყრ – სათიბი (მესტია), ს. ჰებუდის სამხ-და-

სავლ., ლაურრის აღმ. კარგი სათიბიაო 
(`ჰუყშალ როქ ხეგნი ჭემ~). ზაგამბე სა-

მსონის ძე ფარჯველიანი, 39 წ. 1969. 
ჰუყრ – სათიბი (მესტია), სოფლის ქვემოთ, მა-

ცხოვრის სახ. ეკლესიის ჩრდ. ოღრო-ჩოღრო 
რელიეფია, პატარ-პატარა ბორცვებიანი 
(`ჰუყრშალ დგი ლი~). ჰუყ `ბორცვი~, 
`ამობურცული~. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ. 1969. 

ჰუყრ – ტყე (მესტია), ქედი ზაგრიშის დასავლ. 
ჰუყ-შალ დგილრ ლიხ. ბორცვიანია. სვი-

მონ აზნაგეთის ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 
ჰუყრ (4) – სათიბი (მესტია, ჭელირი, ჰებუდი, 

ქვ. კალაში), ტყე (ფარი), ს. ჭელირის ჩრდ-აღმ., 

სათიბ მაცკშს აკრავს დასავლ. ოღრო-ჩოღრო 
ადგილებია. (გიმიშ ჰუყრ ხარ ჟიბო 
ლაღლთე და ეჩხენ-ამხენ). ჰუყ. აკაკი სორე-

ხის ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969. 
ჰუყშ ბოგ (იხ. ჯაჭიშ ბოგ). 
ჰუყშ ზაგრ – ნაეკლესიარი (მესტია, ქვ. კალაში), 

სოფლის სამხ. კიდე, სადაც დგას ნაეკლესიარი 
მაცხარ სოფლის სამხ., მდ. ენგურის მარჯვენა 
მხარეზე, ს. გალდერისკენა მიმავალი გზა გა-

დის. მაღლობია. `ამობურცულის (პატარა 
ბორცვის) ზეგანი~. გიორგი კოსდას ძე 
მურღლიანი, 60 წ. 1969. 

ჰუყრ – ბორცვები (მესტია, ლახუშდი), მთა მუბ-

შია, მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე, ოღრო-
ჩოღროა, ბორცვნარი. გიორგი ანდრიას ძე 
ფირცხელანი, 65 წ. 1972. 

ჰუწიშ – საძოვარი (მესტია, ცალერი), ჟიბე ცალე-

რის აღმ., ჟიბე რობრის საძოვრის ჩრდილოე-

თით ხრიოკია, ღარი აქვს ღვარისაგან, ნაჩხოტ, 
ნახწი ლი 5-მდე. ჰუწი <– ხუწი `ვიწრობი~. 
ვლადიმერ სეითბეს ძე გვარამიანი, 57 წ. 1969. 

ჰუწშიშ ლჯ – საკულტო (მესტია, ლამხერი), ს. 
ლამხერის ჩრდ.-დასავლ. მის ახლოს დასავლ. 
სიფ არის და ეკლესიაც, დგას ლჯ. საძოვარ 
ჰუწშ-შია. მახამეთ გურმაჩის ძე დევდარიანი,  
49 წ. 1969. 

ჰუწშ – საძოვარი (მესტია, ლამხერი), ს. ლამხერის 
ჩრდ-დასავლ. მოგრძო ადგილია, დგას ლჯრა. 
მახამეთ გურმაჩის ძე დევდარიანი, 49 წ. 1969. 

ჰუჯელშ – ყანა (მესტია, სვიფი –ეცერი), ს. ბრშის 
ზემოთ, მდ. კედრჷლას აკრავს აღმ. ერთი 
მხრიდან ჴილშ ნაგემ ლი. ჰუჯ (?). აკაკი სო-

რეხის ძე აფრასიძე, 66 წ. 1969. 
ჰჷნგირ – მსხლის (მესტია), ს. ღვებრაშია მსხალი, 

დიდი მოცულობის (ბროჴ ლი). რაჟდენ გოგის 
ძე მარგიანი, 10 წ. 1971. 

ჰჷნგირ (2) – სათიბი (იფხი), მსხალი (ღვებრა), ბა-

ლის ქედზეა, უნაგირის მსგავსი რელიეფით. გ. 
ე. ნანსყანი, 37 წ. 1973. 

ჰჷნგრილრ – კლდე, საძოვარი (მესტია, მურშკე-

ლი), ს. მურშკელის ჩრდ-აღმ., ს. ლახირის 
ჩრდ-აღმ., სათიბიცაა და საძოვარიც. უნაგირა 
კლდეების. ჰჷნგირ `უნაგირი~. ლადო სოგრა-

ტის ძე ქურდიანი, 13 წ. 1971. 
ჰჷნგჷრილ – ზეგანი, ქედი (მესტია), ს. ლახამულას 

ჩრდ-დასავლ. წიწვნარი ზეგანი, უნაგირა 
ფორმისაა. აღწევს სლმიშ-ამდე. გელა ფუ-

თუს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969. 
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ჰჷნგჷრილ – კლდე (მესტია, ქედანი – ჭუბერი), ქე-

დი (ლახამულა), საძოვარი (ნაკი), ს. ჭუბერისა 
და ს. ქედანის გამყოფი ქედის მწვერვალი, 
მაღლობი, უნაგირა ქედია. გზა არის ქედანი-

დან მთა კირრისკენ. ჟვანია ზემას ძე ჭკადუა, 
4 წ. 1970. 

ჰჷნგჷრილ – საძოვარი გორაკი (მესტია), ს. ნაკის 
ჩრდ-აღმ. გორაკი მეჩხერი ტყის კალთებით, 
თავზე შიშველია, კოშკურაა, თხემი ვაკეა, უნა-

გირის ტიპისაა. სეითბე ალექსის ძე კვანჭიანი,  
65 წ. 1970. 

ჰჷნგჷრილშ ზაგრ (იხ. ჰჷნგჷრილ). 
ჰჷნშრ – ყანები (მესტია, ბარში), მდ. დაჴშარის 

მარცხენა (იქითა მხრიდან). ბაჯუ პირიბეს ძე 
გერლიანი, 27 წ. 1969. 

ჰჷნშ ლაჴნი (იხ. ჰჷნშრ). 
ჰმში ბოგჷლ – გზა (მესტია, დავბერი), ს. დავბე-

რის ჩრდ-აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთაზე. 
წყალი არაა, სერივითაა ხალდეშურასა და ენ-

გურს შორის მდებარე სერი. ნოდარ პლატონის 
ძე მარგვლიანი, 40 წ. 1971. 

ჰრშ – საძოვარი (მესტია, ლახუშდი), ლახუშდის 
საძოვარი მთაა, მდ. ენგურის მარცხენა კალთა-

ზე. ნაკარვები არის, მოედინება მდ. ჰრშლა. 
გიორგი ანდრიას ძე ფირცხელანი, 65 წ. 1972. 

ჰტკელ – კლდე (მესტია, წვირმი), ს. წვირმის სამხ-
დასავლ. მდ. ენგურის მარცხენა კალთა. არჩილ 
მელიტონის ძე ფანგანი, 57 წ. 1971. 

ჰდიშალ – სათიბი (მესტია, ჟაბეში), ს. ჟაბეშის 
სამხ-აღმ., კლდე სგებნე თეთჷლდის და-

სავლ. კალთის სათიბი, სათიბ მლქორშის 
ქვემოთ, ჩუბე ჰდიშალის ზემოთ. ივანე ბედის 
ძე კახიანი, 83 წ. 1971. 

ჰდიში ყინრ – მყინვარები (ჰადიში),… ს. ჰადი-

შის ჩრდ. კავკასიონის მთაგრეხილებს შორის.  
ჰდშ – სოფელი (მესტია, იფარი), იფარში შემავა-

ლი სოფელი, მდებარეობს მდ. ჰადიშჭალას 
მარჯვენა კალთაზე, არის მრავლად კოშკები. 
12 თემის ყოფილა. ნასახლარებია გარდა ჰადი-

შისა ორ ადგილას. კოშკები არცერთი არაა 
`წმინდად~ შემონახული, სახურავები და ქონ-

გურები მოხდილ-მონგრეული აქვთ. ცხოვრო-

ბენ:  აველინრ და ქალდნრ. ზღვის დონი-

დან საშ. სიმაღლე 2150-2200 მ-დეა. სოფრო გი-

ორგის ძე აველიანი, 60 წ. 1971. 
ჰდში ტუბრა – ღელე (მესტია, ჰადიში), ს. ჰადიშ-

ში ჩამოედინება, ჰადიშჷრას მარჯვენა შენაკა-

დი, თეთნულდის სამხ. კალთიდან მოედინება. 

მანი ლევანის ასული პირველი, 50 წ. 1971. 
ჰდში ჭალჲ (იხ. ჰდშჷრა). 
ჰდშჷრა – მდინარე (მესტია), მდინარე, რომელიც 

ჩამოუდის ს. ჰადიშს, მოედინება ჴებლეშ-ის 
მყინვარიდან (ოლ მყინვარი). მანი ლევანის 
ასული პირველი, 50 წ. 1971. 

ჰზლშა ლრილრ – სათიბის სახელწოდებაა. პა-

ტარა სათიბია ტყის შუაგულში. გამოხატავს 
კუთვნილებას, ნიშნავს ჰაზუაანთ სათიბები. ეს 
გვარი დღეს აღარ არსებობს. მდებარეობს 
წვირმის აღმოსავლეთით, დაახლოებით 2 კი-

ლომეტრზე. ეკუთვნის ს. წვირმის. ჩაიწერა 
თსუ სტუდენმა ასლან კორძაიამ, 1965. 

ჰზილშა ლრილრ – საძოვრები (მესტია, წვირ-

მი), ს. წვირმის ჩრდ-აღმ. ტვიბერის მხარეში. 
გვარი არ ახსოვთ. შალვა სარდიონის ძე ფანგა-

ნი, 60 წ. 1971. 
ჰნდრაშა – უბანი (მესტია, ლანჩვალი), ლანჩვალ-

შია, სგიმიში, რატიანების საგვარეულო თე-

მის ერთ-ერთი შტო. კოშკი (?). თედორე ტარა-

სის ძე ნაკანი, 63 წ. 1972. 
ჰნდრაშა ცხეკ – ტყე (მესტია), რახ ცხეკის ერთ-

ერთი ნაწილი, პატრონობდნენ რატიანები, აე-

როპორტის სამხ-დასავლ. მალთუთ (თემი ?). 
თედორე ტარასის ძე ნაკანი, 64 წ. 1972. 

ჰნდუშა მურყამ – კოშკი (მესტია, ნაკი, ფარი, 
იფარი), ს. ნაკ-იფარშია, ყოფილი ჰნდუ გულ-

ბანების საგვარეულო კოშკი. ამჟამად გუენე 
პირველისაა. ლუკვა ბესის ძე გულბანი, 88 წ. 
1971. 

ჰნდუშა ტიბლდრ – ხევი (მესტია), ს. ბოგრე-

შის სამხ-აღმ., ენგურის მარჯვენა კალთაზე, 
ლეზგარას ქვემოთ, სამარხილო გზაა, მოედი-

ნება წყლები, სათიბებია. ჰნდუშა გულბა-

ნის…იასონ მურზას ძე კორძაია, 75 წ. 1971. 
ჰნდიშა ლრრ (იხ. კალდრ – წვირმი). 
ჰნჭერ – საძოვარი (მესტია, სოლი), ს. სოლის 

ჩრდ., ტყიანი საძოვარია. სამანქანო გზის ზე-

მოთ. რ. ა. ხაფთანი, 52 წ. 1972. 
ჰჲლშ ჴარჴ – უღელტეხილი (მესტია, ფარი), რუ-

ქაზეა გადასასვლელი ბაჴი, რომლის სიმაღლე 
ზღვის დონიდან 3134 მ-ს უდრის, ჩრდ-ით 
მყინვარებია. ტარიელ ქემურზას ძე გადრანი,  
59 წ. 1969. 

ჰჲშრ – საძოვარი (მესტია, ფალედი), მდ. 
ღეშდრჷლას მარცხენა კალთაზე, სათიბ ცაგე-

ლის ჩრდ. ტყე და საძოვარი. მამურზა ივანეს 
ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 
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ჰრმელნი – სათიბი (მესტია, ნაკი), ნაკრას მარ-

ცხენა კალთაზე. ლაწომბას ჩრდ-აღმ. 
ნამლრის სათიბის ძირში, ტყეშია. ცუდი სა-

თიბია (ხოლა მელიშ ლგნა ლი, მოლიდგარ 
მელ ხმთქა). ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 
58 წ. 1969. 

ჰრპინი – სათიბი (სგობული), ნასახლარ სგო-

ბულშია, ვინმე ჰრპინის კუთვნილი ყოფილა. 
მ. ჯ. კვანჭიანი, 62 წ. 1973. 

ჰწულდ – ტყე (მესტია, სოლი), ს. სოლის ჩრდ-და-

სავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. ფოთლოვანი 
ტყით. ადრე ვერხვნარი ტყე ყოფილა. რ. ა. 
ხაფთანი, 52 წ. 1972. 

ჰრშიში ნაკ – ტყე, საძოვარი (მესტია, სოლი), ს. 
სოლის ჩრდ-დასავლ. სამანქანო გზის ზემოთ. 
ფოთლოვანი ტყით. (ჰრშ ენგურის მარცხენა 
კალთაზეა, ანდჷრიანის მთასთან). რ. ა. ხაფთა-

ნი,  
52 წ. 1972. 

ჰრშჷლა (იხ. ჰრშლა) – ღელე (ლენჯერი), მდ. 
ენგურის მარცხენა შენაკადი, მოედინება მთა 
ჰრშ-იდან. ვახტანგ გრამიტონის ძე ჯაჯვანი, 
37 წ. 1972. 

ჰრშლა – ღელე (ლახუშდი, ჰეშკილი), მდ. ენგუ-

რის მარცხენა შენაკადი (იხ. 1:  200000) მოედი-

ნება მთა ჰრშ-ზე. გიორგი ანდრიას ძე ფირ-

ცხელანი, 65 წ. 1972. 
ჰრშ – საძოვარი მთა (მესტია, ქაშვეთი), ენგურის 

მარცხენა კალთაზე, საზაფხულო საძოვარი 
მთაა ქაშვეთ-ლაშთხვერისა. სუბალპურიდან 
ალპური ზონის ჩათვლით. მათე ზოსმეს ძე 
ფილფანი, 42 წ. 1972. 

ჰილი ლაბმ – ყანა, საძოვრები (მესტია, ფალე-

დი), მდ. ღეშდრჷლას მარჯვენა კალთაზე, ყანა 
სარგრ-ს ჩრდ.-დასავლ. აკრავს, ყანის ირ-

გვლივ საძოვრებია. აბამდნენ ჰილსო. მამურ-

ზა ივანეს ძე ჩხვიმიანი, 69 წ. 1969. 
ჰილი შჷყიშ – გადასასვლელი (მესტია, სპარდი-

ში). ავთანდილ ანდრიას ძე რატიანი,  
37 წ. 1972. 

ჰილიშ ლაბამ – საძოვარი (მესტია, ქვ. ლახამუ-

ლა), ჩვ. ლახმჷლის დასახლებისა და ენგურს 
შორის, ეკლესიის ქვემოთ. საკულტო (ლჷცხტ) 
ადგილია. ფართობი დაახლ 100 კვ. მ. ინფორ-

მატორის გადმოცემით:  ძველად თათრის ჯა-

რი იქ დაბანაკებულა, სოფელი შემოსევიაო და 
ამოუწყვეტია, დარჩენიათ ჯორი მხოლოდ. გე-

ლა ფუთეს ძე ჭკადუა, 64 წ. 1969. 
ჰილიშ შიყ – გზა (მესტია, ლეკულმახი), ს. ჟიბე 

მრღიდან მიმავალი გზა საზაფხულო საძოვარ 
მთა ტიტასკენა და ტობულდარამდე ირგვლივ 
უფრო მეტად წიწვნარია, შერეული ტყეც, ბევ-

რია მოცვი. ჰილიშ შიყ-იდან ზემოთ იყოფა 
გზები, ჰყოფს მას ნშხòშ გორგ. ერთი გზა მი-

დის საზაფხულო საძოვარ ტობულდარამდე 
ნშხშიშ გორგზე, მეორე საზაფხულო საძო-

ვარი მთა ტიტამდე. რელიეფის მიხედვით, წა-

მყვანებია. ვასიკო მუზას ძე ჩხეტიანი, 40 წ. 
1970. 

ჰიწ – გზა (მესტია, ზაგარი), სამარხილო გზა ს. 
ზაგრიდან ფარამდე, ზეგანის გადასასვლელი, 
ჭრილი ზეგანზე, ჴარჴ ხარ. ჰიწ `ვიწრობი~ 
(შდრ. ნახწი „ვიწრო“ (ლჰეჰწ `მიწვდი~). 
გაიანე კამუთის ასული ცინდელიანი, 50 წ. 
1969. 

ჰიწილდ – კლდეკარი (მესტია, ნაკი), ნაკრას მარ-

ცხენა კალთის ქედზე, ჩბე ზაგრის სამხ. მი-

მართულებით, მაღლობი ჰიწლადის ზემოთ 
(ჩრდ.) ხახისებურია (ჴარჴჷლდ ხარ). აღმ. აკ-

რავს ლკის კლდე, დასავლ. დიდი ტყე – ქეზ 
ნენჩა. ვასილ ბურნაყის ძე ქალდანი, 58 წ. 1969. 

ჰიწლად – გორაკი (ნაკი), ნაკრას მარცხენა კალ-

თის ქედზეა, ჩბე ზაგრის სამხ. გაგრძელე-

ბაზე, წიწვნარი მაღლობი, ყველაზე მაღალი 
ქედზე, რომელისაც ქვემოთ აქვს პატარა 
კლდეკარი (ჴარჴჷლდ). ჰიწ `ვიწრობი~ (?) 
არსენა სიმონის ძე გვარამიანი, 57 წ. 1969. 

ჰიჭ ზაგრ – საძოვარი (მესტია, მაგარდელი), ს. 
მაგარდელის სამხ., სათიბ ლალჰნერს და-

სავლ. ივანე ბექას ძე მილდიანი, 99 წ. 1969. 
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გამოკვლევები  

სვანურ ტოპონიმთა შესახებ 
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როენა ჭკადუა 

 

სვანურ ტოპონიმთა სტრუქტურისა და სემანტიკის 

საკითხები 
 

 

 

სვანური ენის ტოპონიმთა შესწავლის შესახებ 

ტოპონიმთა შესწავლის მნიშვნელობას ენათა და დიალექტთა გამოსაკვლევად ადრიდანვე 
მიექცა დიდი ყურადღება, რამაც საფუძველი დაუდო მათ აღნუსხვა-ჩაწერას რეგიონების მიხედ-
ვით. იმთავითვე ცხადი იყო, რომ საკუთარ გეოგრაფიულ სახელთა ანალიზი ერთ-ერთ სანდო 
საშუალებას წარმოადგენდა ენის სიტყვაწარმოებითი მექანიზმისა და ეტიმოლოგიების დასად-
გენად. 

თანამედროვე ეტაპზე, საქართველოში, ონომასტიკა საკმაოდ მაღალი დონის, დამოუკიდე-
ბელი დისციპლინაა. წარმატებით შესწავლილი და დამუშავებულია თეორიული ონომასტიკის 
მნიშვნელოვანი პრობლემები, რაც ცალკეული ენის ტოპონიმიკის მკვლევართ შესაძლებლობას 
აძლევს ყურადღება გაამახვილონ კონკრეტულ საკითხებზე, პარალელურად გაითვალისწინონ 
ცნობილი ქართველოლოგების ნაშრომები (ი. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, ალ. ღლონტი, ზ. ჭუმბუ-
რიძე, ი. მაისურაძე, ბ. ჯორბენაძე, პ. ცხადაია, გ. ხორნაული, შ. აფრიდონიძე...). სვანური, მოგეხ-
სენებათ, უმწერლობო ენაა, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ამ ენის ტოპონიმთა კვლე-
ვას, რადგანაც საკუთარ გეოგრაფიულ სახელებში „მეტნაკლები სიზუსტითაა ფიქსირებული ის 
ენობრივი მოვლენები, რომლებიც რომელიმე ენისათვის განვითარების გარკვეულ საფეხურზე 
იყო დამახასიათებელი“ (ჯორბენაძე 1993: 60). ამან განაპირობა არაერთი ცნობილი მკვლევრის 
დაინტერესება სვანური ტოპონიმიით, რის შედეგადაც მნიშვნელოვანი გამოკვლევები დაიწერა 
ამ სფეროში. 

ზოგადად, ქართული გეოგრაფიული და კარტოგრაფიული მეცნიერების ფუძემდებლად 
ითვლება ვახუშტი ბაგრატიონი (1756-1796) (საქართველოს ატლასი, აღწერა სამეფოსა საქართვე-
ლოსა). სვანეთის ტოპონიმიის შესწავლის მიზნით ქ. მარგიანმა საგანგებოდ დაამუშავა ვახუშტი 
ბაგრატიონის როგორც რუკები, ასევე „აღწერა...“ (მარგიანი 2010: 172). მეცნიერი გულდაწყვეტით 
აღნიშნავს, რომ ვახუშტის ამ მეტად მნიშვნელოვან ნაშრომში სვანური ტოპონიმები მწირი სა-
ხით არის წარმოდგენილი. იგი წერს,  „ატლასებზე და რუკებზე ფიქსირებული და დატანილია 
ორი ობიექტი – ეცერი და ლაშხეთი.  იგივე ტოპონიმებია დასახელებული გეოგრაფიულ აღწერა-
შიც“ (მარგიანი, იქვე). ჰიდრონიმთაგან ნახსენები და აღწერილია ცხენისწყალი, კოდორი, ენგუ-
რი... თვით ტოპონიმ სვანეთ-ს ვახუშტი სავანეთ-ს უკავშირებს, რაც არ არის გაზიარებული 
ენათმეცნიერთა მიერ. 

ქ. მარგიანი ყურადღებას ამახვილებს ვახუშტი ბატონიშვილის თხრობის ერთგვარ სტილ-
ზე. ამავე დროს, შენიშნავს, რომ ავტორი ხშირად იყენებს გამოთქმას „როგორც იტყვან“, რაც, მი-
სი აზრით, მოწმობს იმას, რომ ბატონიშვილი თავად არ არის ნამყოფი სვანეთში და თავად ვერ 
ჩაუტარებია ამ რეგიონში აღწერითი სამუშაოები. მეტიც, ქ. მარგიანი ვარაუდობს, რომ ბატონიშ-
ვილს არ ჰქონდა ხელთ სვანეთის წერილობითი ძეგლები და ისტორიული საბუთები. თუმცა ვა-



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  680 

ხუშტისეული საქართველოს ტოპონიმიის ფონდი ერის სიმდიდრედ არის მიჩნეული. 
სვანეთი აღინიშნება ტერმინით შან, რომელსაც ს. ჯანაშია სატომო სახელად მიიჩნევს  

(ჯანაშია 1959: 2). არნ. ჩიქობავას თვალსაზრისით კი, თუ „შან მთელ ტომს გულისხმობს, შან-
რ – მრავლობითი რაღას მაქნისია ან როგორაა შესაძლებელი“ (ჩიქობავა 1942:209). *სან არქე-
ტიპი საერთოქართველური ფუძე-ენისათვის აღადგინა გ. კლიმოვმა (იხ. ფენრიხი, სარჯველაძე 
2000: 418). 

სვანური გეოგრაფიული სახელების ანალიზის შედეგად მეცნიერები მივიდნენ იმ დასკვნა-
მდე, რომ სვანები გაცილებით უფრო სამხრეთით ბინადრობდნენ, ვიდრე ახლა ცხოვრობენ. ასე 
მაგალითად, მ. ქალდანმა ვრცელი წერილი მიუძღვნა -იშ(-შ) სუფიქსიან ტოპონიმებს ლეჩხუმის 
ტერიტორიაზე. მან არ გაიზიარა ივ. ჯავახიშვილისა და სხვა მეცნიერების (მ. ჩიტაიას, მ. ჩიქოვა-
ნის, მ. ალავიძის...) მოსაზრება, რომ -იშ(-შ) სუფიქსიანი სახელების სიმრავლე ლეჩხუმის ტოპო-
ნიმიაში მოასწავებს ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ მეგრულ-ლაზური ტომების დასახლებას. მეცნი-
ერმა აღნიშნული კუთხის გეოგრაფიულ სახელთა მორფოლოგიურ-სემანტიკური კვლევის შე-
დეგად ცალსახად დაასკვნა, რომ „-იშ(-შ) სუფიქსიანი ლეჩხუმური გეოგრაფიული სახელების 
შემოქმედია არა ზანური, არამედ სვანური მოსახლეობა“ (ქალდანი 1963: 69). მ. ქალდანის წერი-
ლი „ლეჩხუმის გეოგრაფიულ სახელთა -იშ(//-შ) სუფიქსის საკითხისათვის“ ერთ-ერთი საუკე-
თესო და ღრმა მეცნიერული გამოკვლევაა ქართველოლოგიაში. 

მეტად მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ზ. ჭუმბურიძეს სვანური ტოპონიმიის 
კვლევის საქმეში. შრომაში „სვანური ენის გრამატიკული ანალიზი“ საკმაოდ ვრცელი თავი მიუ-
ძღვნა სვანურ ტოპონიმთა შედგენილობას, განიხილა საკუთრივ სვანური ტოპოფორმანტები და 
მათი წარმოშობა. წარმოადგინა საინტერესო ეტიმოლოგიები სვანური საკუთარი გეოგრაფიული 
სახელებისა: გვალდერი, ტიბერი, მაზერი, კაერი, ლადრერი, ლაშთხვერი... „სვანურ ტოპონიმია-
ში“ მკვლევარი შეეხო მ. ქალდანის წერილს -იშ(-შ) სუფიქსიან ტოპრონიმთა შესახებ. ზოგ შემ-
თხვევაში გაიზიარა ავტორისეული თვალსაზრისი, თუმცა, ამავე დროს, სხვა ინტერპრეტაცია 
მისცა ტოპონიმ ლაჯანას წარმოშობას. ლაჯანა წარმოადგენს ლეჩხუმის ერთ-ერთ სოფელს. აღ-
ნიშნულ სახელწოდებას მ. ქალდანი ანაწევრებს ლა-ჯან-ა. ზ. ჭუმბურიძე მიიჩნევს, რომ ამ 
სახელში უნდა გამოიყოს მეგრულ-სვანური ძირი ლაჯ-, რაც მნიშვნელობით უდრის ქართულ 
„იფან“-ს. ლაჯანა „იფნარი“. 

ზ. ჭუმბურიძე განიხილავს რამდენიმე სახელს დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიიდან, 
რომელთა ეტიმოლოგიაც მხოლოდ სვანური ენის მონაცემთა გათვალისწინებით არის შესაძლე-
ბელი. აღნიშნავს, რომ სვანური ენის კვალი აშკარად შეინიშნება რაჭა-ლეჩხუმის, ზემო იმერე-
თისა და მთიანი სამეგრელოს ტერიტორიაზე. მეტიც, „ამგვარი ნაკვალევი შეიმჩნევა ჩრდილო 
კავკასიის მიწა-წყალზე, მდინარე ყუბანისა და თერგის შენაკადთა სათავეებში“, თუმცა პა-
ტივცემული მეცნიერი წინააღმდეგია სვანთა ისტორიული განსახლების სავარაუდო ტერიტო-
რიის მეტისმეტად გაფართოებისა, რადგან თვლის, რომ „ასეთი საკითხების გარკვევსათვის  არ 
კმარა მხოლოდ ცალკეული ტოპონიმების ეტიმოლოგიური კვლევა. ისიც, ბგერათა 
შემთხვევითი მსგავსების დონეზე“ (ჭუმბურიძე 2007: 34). 

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს პ. ცხადაიას როლი ტოპონიმიკის, როგორც მეცნიერული 
დისციპლინის განვითარების საქმეში. მის შრომებში ღრმა მეცნიერული მიდგომით არის წარმო-
ჩენილი როგორც ონომასტიკის ზოგადთეორიული, ასევე ქართველურ ენათა ტოპონიმიკის კონ-
კრეტული საკითხები. ნაშრომში „მთიანი სამეგრელოს ტოპონიმიკა“ ავტორი გამოთქვამს ვარა-
უდს, რომ შეიძლება გაუშიფრავი კოლხური ტოპონიმების ერთი ნაწილი აფხაზურ-ადიღეური, 
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ხოლო მეორე ნაწილი სვანური სუბსტრატი აღმოჩნდეს. სვანური სუბსტრატის არსებობის საი-
ლუსტრაციოდ მეცნიერს მოჰყვავს ლე- პრეფიქსიანი სახელების არსებობა. ლექსიკის დონეზე 
უდარებს ერთმანეთს: მეგრული ლარა (სოფ. წალენჯიხაში), სვანური ლარა//ლარე „სათიბი“, მე-
გრული ნაკა (სოფ. ჯვარში, მდინარე მაგანას ჭალა-ვაკე) და სვანური ნაკ „ვაკე, ბარი“.  ტოპონიმი-
ის დონეზე სვანურ სუბსტრატად მიიჩნევს მდინარის სახელწოდებას ლა-ჩხვ-ა (ჩახ- „ძოვა“, 
ლა- მყოფადის მიმღეობის მაწარმოებელი). ლა-ჩახ-ვ-ა „საძოვრად განკუთვნილი ადგილი“ 
(ცხადაია, 1985: 186). 

გარდა ზემო და ქვემო სვანეთის ტერიტორიაზე ტოპონიმთა აღნუსხვა-ჩაწერისა, ა. ჭკადუა 
ნაყოფიერად მუშაობდა სამეცნიერო კვლევის კუთხით. საკმაოდ დიდი მოცულობის წერილში 
„ტოპონიმიკურ შესატყვისობათა ძირითადი პრიციპები ქართველურ ტოპონიმთა მონაცემების 
მიხედვით“ მკვლევარი განიხილავს პირველად, არამარკირებულ (სვანური კცხ, შგედ), მარკი-
რებულ (ტიბერ, ლაფსყალდ) და რთული შედგენილობის (ჟიბე შან) გეოგრაფიულ სახელებს. 

ა. ჭკადუას დაკვირვებით საერთოქართველურ ტოპოერთეულებში გათვალისწინებულია 
როგორც სემანტიკურ-ეტიოლოგიური მხარე, ისე ეტიმოლოგიური პრინციპები და გადმოცემუ-
ლია ქართველური ენებისათვის დაშვებული რეგულარული ხმოვანთშესატყვისობები. 

მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ამა თუ იმ ტოპონიმის ძირეული თუ სადერივაციო მორფემების 
შესასწავლად საჭიროა როგორც ისტორიულად მონათესავეენოვანი ტერიტორიების ტოპონიმი-
კურ მონაცემთა, ასევე მომიჯნავე ტერიტორიების ტოპონიმთა სტრუქტურული, სემანტიკური 
და მორფოლოგიურ-სინტაქსური თავისებურებათა გათვალისწინება (საგულისხმოა, რომ ა. ჭკა-
დუა სწორედ ასეთი მეთოდოლოგიური მიდგომით იკვლევს გეოგრაფიულ სახელწოდებებს). სა-
მუშაო ტერმინად მას აღებული აქვს „ტოპონიმიკური შესატყვისობა“. ამავე დროს, ცდილობს 
გადმოსცეს ამ ტერმინის არსი: „...ტოპონიმიკურ შესატყვისობათა კრიტერიუმად აღებულია მო-
ნათესავე ენების (resp. დიალექტების, კილოკავების, თქმების) გარემოცვაში დამოწმებული ყვე-
ლა ტოპონიმის ვარიანტისათვის ერთი საერთო ამოსავალი ფორმა (ჭკადუა 1987: 186). ავტორს 
საილუსტრაციო მასალა დამოწმებული აქვს საერთოქართველური, აფხაზური, ოსური და ქარ-
თული დიალექტების ტოპონიმიიდან. 

ა. ჭკადუას სტატია „ტოპონიმიკურ შესატყვისობათა ძირითადი პრინციპები“ საკმაოდ დი-
დი მოცულობისაა. მასში დასმული საკითხები მეტად საჭირო და მნიშვნელოვანია ტოპონიმი-
კის დარგისათვის. თუმცა იგი თვითონაც აღნიშნავს, რომ ნაშრომი უფრო საკითხის დასმის წე-
სითაა დაწერილი. მიუხედავად ამისა, ავტორს ბევრ რამეზე აქვს პასუხი გაცემული და მეტიც, 
კერძო მსჯელობების მიხედვით და ქართველურენოვანი ტოპონიმიის მასალებზე დაყრდნობით 
წარმოდგენილი აქვს ტოპონიმიკურ შესატყვისობათა ექვსი ამოსავალი დებულება თავისი საი-
ლუსტრაციო მასალით, ლინგვისტური ინტერპრეტაციებით, სინქრონიულ-დიაქრონიული 
კვლევის მეთოდების გამოყენებით. ავტორს საფუძვლიანად აქვს გაანალიზებული ზოგიერთი 
ტოპოერთეული: 

ქართ. დერცელი, მეგრ. დარჩელი, სვან. დარჩ. 
ქართ. ოდეთი/ოდისი, მეგრ. ოდიში, სვან. ედ. 
ქართ. ეწერი, მეგრ. აჭარა, სვან. ჰეცერ/ჲეცერ და ა. შ.  
ზემოგანხილული ნაშრომი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოკვლევას წარმოადგენს ქართულ 

ტოპონიმიკურ მეცნიერებაში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ავტორი სულაც არა თვლის ყველა სა-
კვანძო საკითხს გადაჭრილად. იგი სრულიად სამართლიანად შენიშნავს, რომ „...საბოლოო სახე 
რომელიმე ახლად დაბადებული საკითხისა თანდათანობით, დროთა ვითარებაში შემოწმება-
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დაზუსტების შედეგადაა მოსალოდნელი“ (ჭკადუა, იქვე, 218). 
გარდა ზემოგანხილული ზოგად-თეორიული ხასიათის ნაშრომის, ა. ჭკადუას ეკუთვნის 

წერილი, სადაც გაანალიზებულია სვანეთის ტოპონიმიაში მცენარეთა სახელწოდებების ადგი-
ლი: „შიშგილ-ისა და ფოშდელ-ის შემცველი ტოპონიმების ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის“. 

ავტორი განიხილავს რამდენიმე წარმოქმნილ და თხზულ ტოპონიმს, რომელთა ძირ-ფუ-
ძეს შიშგილ წარმოადგენს და ამ სახელებში გამოყოფს აფიქსებს: 

1. ლა- – -ი ლ-შგილ-ი ||  ლ-შშგილ-ი ( ლ-შიშგილ-ი  *ლა-შიშგილ-ი); 
2. ნა-: ნ-შშგილ  * ნა-შიშგილ 
3. ლე- – -ა: ლე-შიშგილ-ა და ა. შ. 
აღნიშნულ ტოპონიმებში მეცნიერი გამოყოფს შგილ/შშგილ/შიშგილ ლექსემებს და წერს 

რომ ზემოხსენებულ გეოგრაფიულ სახელებში ეკოტიპად შიშგილ-ი „ღანძილი“ გვევლინება. ამ 
ტოპონიმთა სახელდების მიზეზს კი სვანური სახელი შიშგილ წარმოადგენს. ა. ჭკადუა სვანურ 
ძირს „შიშგილ“ უკავშირებს ქართულ დიალექტურ (მეგრული, იმერული, გურული) ჯიშკილა-ს 
და მიუთითებს მათ სემანტიკურ იდენტობასა და ფონეტიკურ მსგავსებაზე (შ-ს აფრიკატიზაცი-
ით, გ-ს გამკვეთრებითა და ა-ს დართვით შიშგილ  ჯიშკილ-ა). მეცნიერი სვანურ ტოპონიმს 
განიხილავს მეგრულ ლე-შქილქილ-ე-სთან მიმართებაში და ფონეტიკური პროცესების ანალი-
ზის მოშველიებით დაასკვნის, რომ მეგრულის შქილშქილა ფონეტიკურ-სემანტიკურად გარდა-
მავალი საფეხური უნდა იყოს ძველი ქართულის ჩიჩჳლ-ისაგან მომდინარე მეგრული *ჩქიჩ-
ქვილ-ისა და მცენარის საზოგადო სახელის შიშგილ-ისათვის. 

ზემოხსენებულ სტატიაში ავტორს გაანალიზებული აქვს ფოშდელ („წივანა“) სახელისაგან 
წარმოქმნილი გეოგრაფიული სახელები: 

1. ოდენფუძიანი ფოშდელ (დადასტურებულია ობიექტის სახელად 5 სხვადასხვა საბჭოში). 
2. ოდენ სუფიქსიანი (-რ). ფოშდლ-რ (იფარსა და მულახში). 
3. პრეფიქს-სუფიქსიანი (ლე- – -ე) ლე-ფშდლ-ე (მულახში). 
4. ლა-ი-რ ლა-ფშდლ-ირ (სოფ. ხალდეში). 
5. მართულმსაზღვრელ-საზღვრულიანი ტოპონიმები: წირმ ფოშდელ (სოფელ იფარში), 

უღრ ფოშდელ (უღვირის ქედი ფოშდელი) და ა. შ. 
მეცნიერული კვლევის შედეგად ა. ჭკადუა მიდის იმ მოსაზრებამდე, რომ სვანეთში და-

დასტურებული ბალახ-მცენარის საზოგადო სახელის ფოშდელ-ისათვის ამოსავალი იქნება ფათ-
ან ფოთ-ს დამატებული ფონეტიკურად დასაშვები -ალ, -ელ- – -ოლ დეტერმინანტი სუფიქსი. ავ-
ტორმა დაუკავშირა ერთმანეთს სვანური ფოშდელ და ქართული ფოთოლი (ქართ. თ: სვან. შდ 
შესატყვისობები), დიალექტებში არსებული ფოთელ-ი (ფოთლი-ის) მნიშვნელობით) და სხვა მე-
ცნიერული ფაქტები აძლევენ ავტორს ასეთი თვალსაზრისის გამოთქმის საშუალებას. 

ზოგი სვანური ტოპონიმის სტრუქტურულ სემანტიკურ ანალიზს ეხება ე. გაზდელიანი 
თავის სტატიაში „ქვემოსვანეთის ზოგი ტოპონიმის წარმომავლობისათვის“, სადაც იგი დიდ ად-
გილს უთმობს ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნიან ტოპონიმებს: ლშხ. ყორ-ულდ-აშ (ფუძე ყორ „კა-
რი“, -ულდ კნინობითის სუფიქსი, -აშ ნათესაობითი ბრ-ის ნიშანი) 

უშგ. ლა-ზრ-შ  ლა-ზურია + ჲშ ( იშ). 
ე. გაზდელიანის სტატიაში ჩანს რომ ქვ. სვანეთის ტოპონიმებში გვხვდება ნათესაობითი 

ბრუნვის ყველა ალომორფი (-აშ, -იშ, -ეშ)“: წრნ-აშ „წითლისა“, დ-აშ „დევისა“, დადი-აშ „და-
დიანისა“, ყარ-იშ „ყარიში“ (ყავრის) და ა. შ. (გაზდელიანი 2011: 18). 

ავტორს აღნიშნულ წერილში წარმოდგენილი აქვს ცხენისწყლის ხეობის ტოპონიმების 
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სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი. 
სპეციალური წერილი მიუძღვნა სვანურ ტოპონიმთა ზესხო და ჭითხარი / ჭუთხარო ეტი-

მოლოგიას ი. ჩანტლაძემ. მეცნიერის ვარაუდით, ზესხოსა და ჭითხაროში დადასტურებული 
ხმოვანი არ არის საკუთრივ სვანური ტოპოფორმანტი თუმცა აუსლაუტის -ო გეოგრაფიულ სა-
ხელთა მაწარმოებლად გავრცელებულია მთელ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოშიც. სვანუ-
რად მეტყველი მოსახლეობის ენაში „არცერთი ამ ტოპონიმთაგანი... ო სუფიქსს არ შეიცავს 
(ზსხ – ზსვ., ლნტ., ჩოლ / ზესხ – ლშხ., ჭითხრი – ლშხ.)“. 

სვანეთის მიკროტოპონიმია სტრუქტურული ასპექტით აქვს განხილული ქ. მარგიანს სტა-
ტიაში „სვანური მიკროტოპონიმიის ლექსიკური ანალიზი“. ავტორი საანალიზოდ იყენებს თსუ 
ტოპონიმიკის ლაბორატორიის მდიდარ საარქივო, სვანურენოვან ტოპონიმიკურ მასალას და აგ-
რეთვე მის მიერ ჩაწერილ დალის (კოდორის) ხეობის ტოპონიმიას. იგი ტრადიციის თანახმად 
სვანურ ტოპონიმებში სტრუქტურის მიხედვით გამოყოფს შემდეგ ძირითად ჯგუფებს: პირვე-
ლადი, წარმოქმნილი და რთული (კომპოზიტური) გეოგრაფიული სახელები. მორფემებად და 
ტოპოფორმანტებად კი წარმოდგენილი აქვს შემდეგი აფიქსები: -არ/-ალ; -რ/-ალ; -ერ/-ელ; -რ/-
ლ  -იერ/ჲერ; -აშ/-შ, -ეშ; -იშ; ლა-/ლე-; ლ-; -ლდ; -ულ; -ილ; -ლდ; -ლდ; -ოლ; ნა-; ნა--რ; 
-შერ-ლ/-შერ-რ; -შერ/-შრ...  

ქ. მარგიანს სტრუქტურის მიხედვით გამოყოფილი ჯგუფები ცალ-ცალკე აქვს დახასიათე-
ბული და მოხმობილი აქვს დიდძალი საილუსტრაციო მასალა. ავტორის მიერ გაანალიზებულია 
ტოპოფორმანთა ადგილი და დანიშნულება გეოგრაფიულ სახელებში. ვრცლად აქვს განხილუ-
ლი რთული და შედგენილი მიკროტოპონიმები, რომლებიც განსაკუთრებულად დიდი რაოდე-
ნობით არის სვანურ ტოპონიმიაში. 

საგულისხმოა მეცნიერის შენიშვნა, რომელსაც მასალის ანალიზის საფუძველზე აკეთებს: 
„...სვანურისათვის არ არის დამახასიათებელი ტოპონიმი – წინადადება ტიპის გეოგრაფიული 
სახელები... ერთეულების სახითაც კი არ აღმოჩნდა „მოდი-ნახე“ ტიპის სტრუქტურის ქართუ-
ლისათვის არცთუ უჩვეულო გეოგრაფიული სახელები (მარგიანი 2013: 98). ქ. მარგიანის სტატია 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოკვლევაა სვანური ტოპონიმიკის შესახებ. 

სოფლების ცხუმარისა და ფარის ტოპონიმიას ეძღვნება მ. საღლიანის წერილები: „სოფელ 
ცხუმარის ტოპონიმია“, „სოფელ ფარის ტოპონიმია“. ავტორს აღნიშნულ წერილებში გაანალიზე-
ბული აქვს ამ ორი სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გეოგრაფიული სახელები ცალ-ცალკე 
ჯგუფების მიხედვით: 

1) უაფიქსო, მარტივი სახელები: ტობ „ტბა“, ფოშდელ „წივანა“, კცხ „თხემი“ ლჰა „მწიფე“ 
და სხვ. 

2) აფიქსებით ნაწარმოები: შდუგრ-ელ „სათაგვე“, ლა-ტობ-ა „დასატბორი“, ლა-ღნ-რ-ი 
„სახბორე“, ლა-ღრ „საღარე“, ლ-ხრამ-ა „გადაბუგული“, ნე-ნგლ-შ „სანეხვე“ და სხვა მრავალი. 

3) სიტყვაშეერთებით ნაწარმოები სახელები (კომპოზიტები): 
კირისოტრ  კირიშ სოტრ  „კირის სვეტები“ 
წრნი ქურა    „წითელი ყამირი“ 
პაპშლარა    „მღვდილის სათიბი“ 
მოლზაგრ    „გალაფული გორა“ 
სგიმზაგრ    „მჟავეწყლის გორა“ 
გარდა ჩამოთვლილი ჯგუფებისა მ. საღლიანს საგანგებოდ აქვს განხილული სხვადასხვა 

სემანტიკური ნიუანსების შემცველი ტოპონიმები: დანიშნულების სახელების, წინა ვითარების, 
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ქონებისა, კნინობით-ალერსობითის და სხვ. 
მ. საღლიანს წერილში „ერთი უძველესი საკულტო ტერმინის წარმომავლობისათვის“ მო-

ცემული აქვს ცხუმარში ერთ-ერთი ცნობილი მთის „ლთლერ“-ის ეტიმოლოგია და მას აკავში-
რებს საკულტო ტერმინთან თინ/ლთინ... და აღადგენს საერთოქართველურ რეკონსტრუირე-
ბულ ძირს: *თენ-/თნ. 

ზოგი სვანური ტოპონიმი განხილული აქვს თ. მიბჩუანს წიგნში „დასავლეთ საქართველოს 
ქართულ? მთიელთა ეთნოგენეზის განსახლებისა და კულტურის ისტორიიდან“. ავტორი შუმე-
რულ ხუბურ-ს (ქვესკნელის მდინარე) უკავშირების ენგურის ხეობის სოფელ ხუბერს. ლახმულდ 
ტოპონიმში კი გამოყოფს ლახმუ-ს და შუმეარული ღვთაების სახელწოდებიდან ლახამუ მომდი-
ნარედ მიიჩნევს. 

უნდა შევნიშნოთ, რომ „სვანური ტოპონიმია“, რომელიც წინამდებარე წიგნში არის დაბეჭ-
დილი, შესანიშნავ მასალას წარმოადგენს სვანური ენის ტოპონიმთა მეცნიერული ანალიზისა-
თვის. ასე ერთად თავმოყრილი ზემო და ქვემო სვანეთის გეოგრაფიული სახელები, განსაკუთ-
რებით მიკროტოპონიმები, უთუოდ დააინტერესებს როგორც ქართველ, ისე უცხოელ მკვლევ-
რებს. 
 

 
 

დიალექტურ თავისებურებათა გამოხატვა სვანურ ტოპონიმიაში 

უმწერლობო ქართველურ ენათა (სვანური, მეგრულ-ლაზური) არქაული და მრავალფერო-
ვანი ტოპონიმიკური მასალის კვლევა და ამ ენათა დიალექტური მონაცემების შედარება მეტად 
მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, საკუთრივ ქართველოლოგიისათვის. სპეციალურ ლიტერატუ-
რაში არაერთგზის არის აღნიშნული ტოპონიმიკისა და დიალექტოლოგიის მჭიდრო ურთიერ-
თობის შესახებ. ტოპონიმიკური კვლევისას ცხადი ხდება, რომ დიალექტისათვის დამახასიათე-
ბელი ფონეტიკური, გრამატიკული თუ ლექსიკური თავისებურებანი თავს იჩენს ტოპონიმებში. 
განსაკუთრებული ვითარება დასტურდება ამ კუთხით სვანური ტოპონიმების შესწავლისას, 
რადგანაც სვანური მხოლოდ დიალექტების სახით არის წარმოდგენილი (ბალსზემოური, ბალ-
სქვემოური, ლაშხური და ლენტეხური) და ტოპონიმებში  დიალექტიზმების კვლევა 
თავისთავად სვანური ენის ანალიზს უდრის. დიალექტებად დაყოფა ეფუძნება სამ ძირითად 
ფონეტიკურ ფაქტორს: ხმოვანთა სიგრძეს, უმლაუტს და რედუქციას. გარდა ფონეტიკური მო-
ვლენებისა, დიალექტურ განსხვავებებს ამყარებს ამ მოვლენებიდან გამომდინარე მორფოლოგი-
ური ცვლილებები და სიტყვაწარმოება. 

სვანური ენის დიალექტებად დაყოფა, ბგერათშესატყვისობებისა და მორფოლოგიური 
სტრუქტურის ზოგი საკითხის დადგენა ნ. მარის სახელს უკავშირდება, ხოლო ამ დიალექტთა 
დამახასიათებელ ფონეტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებული მორფოლოგიისა და სიტყვაწარ-
მოების საკითხები საფუძვლიანად გამოიკვლია ა. შანიძემ. 

ა. შანიძის, ვ. თოფურიასა და სხვა ქართველოლოგთა წვლილი არაერთგზის აქვს გაშუქე-
ბული  შესანიშნავ მკვლევარსა და სვანური ენის დიდ მოამაგეს ზ. ჭუმბურიძეს. 

სვანურ ენას დიდი ყურადღება ექცეოდა და ექცევა დღესაც. წინამდებარე წიგნში დაბეჭ-
დილი ვრცელი ტოპონიმური მასალის ანალიზი დიალექტურ თავისებურებათა კუთხით, ბევრ 
ისეთ გრამატიკულ მოვლენას წარმოაჩენს, რაც დაკარგა აპელატივმა, მაგრამ შეინარჩუნა ტოპო-
ნიმმა (ან პირიქით). 
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ტოპონიმიკის სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ტოპონიმია დიდ დახმარებას უწევს 
მკვლევარს დიალექტური დიფერენციაციის თავდაპირველი სახის აღდგენაში. 

ცნობილია, რომ ტოპონიმთა უმრავლესობისათვის საზოგადო ლექსიკაა ამოსავალი და 
აპელატივთათვის დამახასიათებელი თავისებურებანი ხშირ შემთხვევაში გადასულია ტოპო-
ნიმებში. მაგალითად, ხმოვანთა სიგრძე-სიმოკლე კნინობით ფორმებში დიალექტების 
მიხედვით: 

გრძელი ხმოვნების მქონე დიალექტებში კნინობითის ერთ-ერთი გავრცელებული სუფიქ-
სია -{ლ}დ, რომლის ხმოვანი ყოველთვის გრძელია, მიუხედავად იმისა, ფუძე ხმოვანზე ბო-

ლოვდება თუ არა. კალო + ოდ  კალდ. თითქმის ყველა კნინობით ტოპონიმში აპელატივთა 
სიგრძე შენარჩუნებულია: კალდარ – ყანა სასაშში. 

კალ ბზ., კა ლხმ., კალ ბქ. ქს – 1. კალო. 2. ლხმ. ეზო. 
კალდ კნინ. ფორმა კალ, კალ. ეწოდება ბზ-ში სხვადასხვა ადგილას საძოვარს, სათიბს, 

მოედანს. მესტიის სოფ. ჰადიში, იელი და ა. შ. 
კალდ საკულტო ადგილი, ქს-ის სოფ. მამში. 
კალდ-არ, საძოვარი  მთა ქს. 
კალდლ ორმაგი კანინობითი, ქს. 
კალდრ სათიბი, მესტია-წვირმი. 
ქვემო სვანეთურის დიალექტში ზემოდასახელებული ფორმა თავისთავად დასტურდება 

მოკლე ხმოვნით: კალოდარ – უბანი სოფ. ახალშენში. 
ბქ-ში სუფიქსისეული ი ზოგჯერ ნაწილობრივ რედუცირდება, ამიტომ ი და  ხმოვნიანი 

ვარიანტები შეიძლება ერთმანეთის პარალელურად შეგვხვდეს. 
კალ-ლდ გზა (ადრე კალო ყოფილა, ამჟამად გზა გადის), მესტია-ცხუმარი (ლეზგარა); სა-

ძოვარი – მესტია, ჭუბერი-ქედანი. 
კალ-ლდ-რ საძოვარი, სათიბი, ყანა, ვაკობი, მესტია – ლელბაგი (ძველი კალოები), ბეჩო, 

დოლი და ა. შ.  
განსაკუთრებით დაცულია სვანურ ტოპონიმებში მრავლობითი რიცხვის ალომორფთა 

განაწილება. ზოგადად, აპელატივებში მრავლობითის ძირითადი მაწარმოებელია -არ სუფიქსი, 
რომელიც „სუფთა სახით“ წარმოდგენილია ლაშხურში, დანარჩენ კილოებში ხმოვნითი  ნაწილი 
უმლაუტიანია, ბქ-ში -რ, ბზ-ში -რ, -რ. ფუძისეულ რ-ს დისიმილაციის შედეგად -ალ, -ლ, -ლ 
სახით დასტურდება. ლაშხურში ა და ე ხმოვანფუძიანებთან ლ, ბქ-ში  კი – -ოლ.  

-არ ლაშხ. კაჩ-არ  „აღმართები“ (კაჩ „აღმართი“) ჩიხარეშიდან ახალშენში ასასვლელი გზა 
ლაშხეთში. 

-რ ლნტ. თეტენ-რ „სადგისები“ (თეტენ „სადგისი“) წვეტიანი მთების წყება ლენტეხში. 
ზს. კაჩ-რ ხილნარი, სათიბ-სასოძარი, ყანა... მესტია – ისკარი, ლექსვირი, ზარდლაში, 

კიჩხულდაში და ა. შ. 
ნაშთქ-ოლ „ნამგლები“ სოფლის ნაწილის სახელწოდება (ნათქ „ნამგალი“) ბქ. მესტია – 

ბეჩო. 
დიალექტებში, სადაც ხმოვანთა უმლაუტს აქვს ადგილი საზოგადო სახელებში, 

ტოპონიმებშიც დასტურდება უმლაუტი. ეს ეხება როგორც ძირეულ, ისე აფიქსურ მორფემებს. 
მაგალითად, ძირეული მორფემები:  

ცაგ „ეკალი“ საბალახო, ქს.; ცგ-დერ ყანა მესტია – ქართვანი. 
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წილამ სათიბ-საძოვარი ქს-ში, მდინარე ლაშხურას მარცხენა სანაპიროზე; წილმ „წერექო“ 
საძოვარი ტყე, მესტია – ზარდლაში, მურყმელი. 

ფარ „შიშველი ფერდობი“ ყანა, უბანი ქს-ში; საძოვარი – ჟახუნდერი; ფრ სოფელი მესტია. 
სვანურ ტოპონიმებში დიალექტურ თავისებურებათა გამოხატვის კვლევა დიდი შრომატე-

ვადი საქმეა და საგანგებო შესწავლას მოითხოვს. 
 

 
ზოგი ოდენპრეფიქსიანი და კონფიქსიანი  მიკროტოპონიმებისათვის სვანურში 

მიკროტოპონიმიის შესწავლა იმთავითვე საშურ საქმედ მიიჩნეოდა, რადგანაც იგი გაცი-
ლებით უფრო ცვალებადია, ვიდრე მაკრო –. პროფ. ვ. ნიკონოვი თავის წიგნში „ტოპონიმიკის შე-
სავალი“ წერს, რომ რაც უფრო დიდია ობიექტი, მით უფრო მდგრადია (устойчивый) მისი სა-
ხელწოდება, თუმცა იქვე აღნიშნავს: „...ხანდახან მცირე ობიექტი უფრო დიდხანს ინარჩუნებს 
თავის სახელწოდებას, ვიდრე დიდი ობიექტი“ (ვ. ნიკონოვი, 1965: 48). 

მიკროტოპონიმური მასალა მდიდარი ლექსიკური მარაგია, რომელშიც კარგად ჩანს ხალ-
ხის შემოქმედება, მისი საქმიანობა და ამ საქმიანობის ცვლის ხასიათი. ხშირად ისტორიული ამ-
ბებისა და ყოფითი სიტუაციების დეტალებიც კი არის შემონახული, განსაკუთრებით ორ- და სა-
მკომპონენტიან გეოგრაფიულ სახელებში. მაგ.: ბალსზემოურში გვაქვს ტოპონიმი ნამესტნიკიშ 
ზენილდ „ნამესტნიკის (მეფისნაცვლის) ვაკობი“. ამჟამად ეს ადგილი საძოვარია, მაგრამ ადგი-
ლობრივთა გადმოცემით, აქ, მდინარე ნაკრას მარცხენა მხარეს, პატარა ვაკეზე შეხვედრიან სვა-
ნები მოსალაპარაკებლად ნიკოლოზ მეფის ნაცვალს. 

ნარჰი კოჯშ ლშდრ – ხევი – „ნათელი კლდის საყრელი“. ეს გახლავთ კლდეებს შუა მო-
ქცეული ღარი, ბალსზემო სვანეთში, ბეჩოში, საიდანაც გადმოყრიდნენ ხის მორებს და შემდგომ 
მიჰქონდათ დასამუშავებლად. რელიეფის გამო მისი ჩამოტანა სხვანაირად ვერ ხერხდებოდა 
(ასეთი ადგილი საკმაოდ მრავლად არის სვანეთში სხვადასხვა სახელწოდებით). სამეგრელოში 
ადგილს, სადაც იგივე პროცესი „ხარებზე გამობმული ღვლერჭით ხდებოდა“, საჯოლო სუკი „სა-
თრიელას სერი“ ჰქვია (ცხადაია, 2008: 352). ეს მცირე მაგალითია იმ უთვალავთაგან, თუ როგორ 
ინახავს ტოპონიმი ადამიანთა ცხოვრებისა და საქმიანობის გარკვეულ დეტალებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ მიკროტოპონიმთა შესწავლას ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭებოდა, სრულიად სხვადასხვა თვალსაზრისები არსებობს მათი სპეციფიკისა და ტოპონიმი-
კაში მათი ადგილის შესახებ (კერძოდ, რა მიეკუთვნოს მიკრო-ს და რა არა). ზოგადად, ამ ტერმი-
ნში  
ალ. ღლონტის განმარტებით იგულისხმება „...მცირე გეოგრაფიული ერთეულის, ბუნებრივი თუ 
ხელოვნურად შექმნილი ობიექტის, ერთი ან ორი დასახელებული პუნქტის ფარგლებში მოქცე-
ული ადგილის, სახნავ-სათესის, საბოსტნე, სავენახე, მცირე მდინარეთა, წყაროთა, მაღლობთა, 
ხეობათა, ხევების, ტყეების, უბნების, ქუჩების სახელწოდებანი“ (ღლონტი, 1971: 5). 

ტოპონიმთა შეგროვება-შესწავლას საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ მის შემსწავ-
ლელ ცენტრად მიჩნეულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კა-
თედრასთან არსებული ტოპონიმიკის ლაბორატორია, რომელიც კოორდინირებას უწევდა და 
უწევს ამ მეტად მნიშვნელოვან საქმეს მთელ საქართველოში. ამ ლაბორატორიის თანამშრომელ-
მა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატმა, ამბაკო ჭკადუამ მოიარა მთელი სვანეთი და შეაგ-
როვა უნიკალური მასალა გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში, თავი მოუყარა ამ რეგიონში არ-
სებულ მაკრო – და მიკროტოპონიმებს. მეცნიერის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ არ გამორჩენია 
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უმნიშვნელო, მცირე ზომის ობიექტის სახელის შეტანა ტოპონიმთა ნუსხაში იმის მითითებით, 
თუ რას წარმოადგენს ეს ადგილი (სათიბია, საძოვარია, წყაროა თუ ა. შ.), აღუნიშნავს სვანეთის 
რომელ ნაწილში, რომელ სოფელში მდებარეობს. ჩაუწერია ხალხური ეტიმოლოგია, დაუფიქსი-
რებია თითოეულ ბარათზე რესპონდენტთა ვინაობა. ტოპონიმთა შეგროვების ყველა წესის დაც-
ვით ჩატარებული, სასკოლო რვეულის ფურცლებზე შესრულებული ეს ნ ა მუ შ ე ვ ა რ ი ინახე-
ბოდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 
ქართველურ ენათა განყოფილებაში, სადაც რუსთაველის ეროვნული ფონდის დაფინანსებით 
შესრულდა მნიშვნელოვანი სამუშაო  ფუნდამენტურ-გამოყენებით გამოკვლევაზე „სვანური 
ტოპონიმიკა“. ეს ნამუშევარი ინახებოდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ არნ. ჩიქობავას 
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილებაში. სამწუხაროდ, 
ა. ჭკადუას მიერ შეკრებილი მასალა, გარკვეულ მიზეზთა გამო  ვერ გამოიცა მის სიცოცხლეში.  
შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით შესაძლებელი 
გახდა ზემოთ აღნიშნული მასალის გამოსაცემად მომზადება და დაბეჭდვა წიგნში „სვანური 
ტოპონიმიკა“, სადაც ის შესულია „სვანურ ტოპონიმთა ლექსიკონის“ სახელწოდებით. ლექსი-
კონზე მუშაობის პარალელურად მიმდინარეობდა სვანურ ტოპონიმთა შესწავლა-გაანალიზება, 
რაც წარმოდგენილია აღნიშნული წიგნის II ნაწილში მეცნიერული გამოკვლევების სახით. 
წინამდებარე სტატიაც ძირითადად მითითებულ (ა. ჭკადუას შეგროვებულ) მასალას ეყრდნობა. 

ონომასტიკური ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ ქართველური ტოპონიმები რამდენიმე 
სტრუქტურულ მოდელში ერთიანდებიან: 

ა) პირველადი (მარტივი), არამარკირებული ტოპონიმები; 
ბ) შედგენილი, აფიქსებით ნაწარმოებნი; 
გ) რთული შედგენილობის (კომპოზიტები) 
დ) სინტაგმური; 
ე) სამ- და მეტკომპონენტიანი გეოგრაფიული სახელები. 
უაფიქსო, მარტივ სახელთა უმეტესობას ფუძედ არსებითი სახელი აქვს, არცთუ იშვიათად 

ზედსართავი ან მიმღეობა.          არსებითი 
სახელები ტოპონიმებში ძირითადად სახელობითი ბრუნვის ნიშნის გარეშე ფიქსირდება, 
როგორც ზოგადად სვანური ენისთვის არის დამახასიათებელი. სვანურში არსებითი სახელები 
ფუძის დაბოლოების მიხედვით ორგვარია: ბოლოთანხმოვნიანები და ბოლოხმოვნიანები. 
ბოლოთახმოვნიანები გაცილებით მეტია, მათ ჩვეულებრივ ბოლო ხმოვანი მოკვეცილი აქვთ 
(შეიძლება ეს ხმოვანი იყოს ფორმანტი ან ფუძის  კუთვნილება. ასეთი ფუძეები სვანური 
უმლაუტის წესის მიხედვით, ისეთ დიალექტებში სადაც უმლაუტი გვაქვს, უმლაუტიანები 
არიან, რაც ვრცელდება საკუთარ გეოგრაფიულ სახელებშიც. მაგ: ქართ. ,,ღარ-ი“ – სვ. ღრ; ჯოგ-ი 
– ჯეგ. თუმცა გამონაკლისები გვაქვს როგორც აპელატივებში, ასევე გეოგრაფიულ სახელებშიც. 
-ა ხმოვანზე დამთავრებული ფუძეები, ძირითადად ნაზმნარ სახელთა კატეგორის 
მიეკუთვნებიან. დიალექტური თავისებურებანი კარგად ჩანს ვარიანტულ ტოპონიმთა 
შედარებისას. ვარიანტებს ქმნის ძირითადად დიალექტებისთვის დამახასითებელი 
ფონეტიკური პროცესები: უმლაუტი, ხმოვანთა სიგრძე, რედუქციის სახეები, 
ბგერათკომპლექსები და ა. შ.  ტოპონიმთა დიალექტური ვარიანტების კვლევას საგანგებოდ 
მივუბრუნდებით, როდესაც მთლიანად გავაანალიზებთ მასალას.    
  

მარტივ, უაფიქსო ტოპონიმებში დიდი ადგილი უჭირავს ფლორისა და ფაუნის 
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აღმნიშვნელ გეოგრაფიულ სახელებს. აღიარებულია, რომ  საქართველოს ფლორა და ფაუნა 
მეტად მდიდარი და მრავალფეროვანია. სვანეთი თავისი სპეციფიკური რელიეფით და 
მცენარეთა ნაირგვარობით საინტერესო მასალას იძლევა მიკროტოპონიმიის საკვლევად.  

ზემოდასახელებული ტიპის ტოპონიმთა წარმოქმნის განმსაზღვრელია ერთგვარ 
მცენარეთა გავრცელება აღნიშნულ პუნქტებში. ეს ადგილი შეიძლება იყოს ტყე, ყანა, საძოვარი, 
სათიბ-სახნავი, წყარო, ხევი და ა. შ. მაგალითად ცნცი ,,კუნელი“, ყანის სახელწოდებაა 
სოფ.იდლიანში – მესტია. 

ცაგ – ,,ეკალი“ საბალახო სოფ. ჭველიერში, ლაშხეთში. 
ცცხ ,,ცაცხვი“ საკულტო ადგილი სოფ. ხარაშში. 
ცხიმ ,,რცხილა“ სახნავი ადგილი სოფ. ეცერში – მესტია. 
წნი ,,ცუდბალახა“ საძოვარი სოფ. ლახამულაში – მესტია. 
წილამ – ,,ერთგვარი ბალახი“, საძოვარი, ტყე სოფელ მურყმელში – მესტია. 
კაკ ,,კაკალი, ნიგოზი“ ყანის სახელწოდება სოფ. მაგარდელში – მესტია და ა. შ. 
ხშირად დასტურდება ზედსართავსახელიანი მარტივი ტოპონიმები, მაგალითად: 

წრან ,,წითელი“ საძოვარი მთის სახელწოდება მესტიაში, შგედში. მდინარე მაულაშის 
მარჯვენა კალთაზე, სადაც ნაპირი, ტყე და ხრამი წითელი ფერისაა რკინისშემცველი წყლების 
სიუხვის გამო. ეს წყლები ფერს უცვლიან ნიადაგს და ამიტომ მიკროტოპონიმი წრან ბევრგან 
გვხდება როგორც მარტივი ფუძის სახით, ასევე რთულ ტოპონიმებში, განსაკუთრებით 
ატრიბუტულმსაზღვრელიანებში.  

აღნიშნულ შემთხვევაში მიკროტონიმის წარმოქმნა განსაზღვრა გეოგრაფიული ადგილის 
ვიზუალურმა მხარემ, რაც არცთუ ისე იშვიათია. 

კუდა,,მოკლე“ კლდის, მყინვარის სახელწოდება ლეზგარაში – მესტია. 
კლთხი ,,მაღალი“ მწვერვალი სოფ. დაკარში – მესტია (,,კლთხი“ გამორჩევა 

დანარჩენებისგან სიმაღლით). 
შიშალ  ,,შიშველი“ ეს ქართული ლექსემა ხშირად გვხვდება როგორც ზემო, ისე ქვემო 

სვანეთში, ალპურ ზონაში, ადგილის სახელწოდებად. 
ძალიან ხშირად უაფიქსო ტოპონიმებში ჩანს გეოგრაფიული ადგილისთვის 

დამახასიათებელი ნიშნები: ლანდშაფტი, მდებარეობა, ნიადაგის სახეობა, სამეურნეო 
დანიშნულება და. ა. შ. 

ლანდშაფტური ტერმინები ხშირად იჩენს თავს როგორც მარტივ, ისე რთულ სახელებში, 
მაგალითად: 

კოჯ ,,კლდე“ ყანის სახელწოდება სოფელ არცხელში – მესტია. ირგვლივ ქვიანი 
ადგილებია, რაც ჩანს კიდეც გეოგრაფიულ სახელში. თავისთავად კოჯ ქვიანი კლდეა, მაგრამ 
ხშირად იხმარება გამოთქმებში, სადაც უშუალოდ კლდეს კი არ ნიშნავს, არამედ ქვის 
სიმრავლეს ან ქვისთვის დამახასიათებლ სიმაგრეს, სიმტკიცეს გადმოსცემს. 

კბ ,,ბორცვი“ საძოვარი სოფელ იფარში – მესტია, აღმართ-დაღმართი, ბორცვებიანი 
ადგილი. 

რეცა  ,,დამრეცი ადგილი“, გზა, ყანა დამრეცი რელიეფით სოფ. ლებურცხილაში – მესტია. 
რუებ ,,ღარი“ ყანა, სათიბი სოფ. ადიშში -მესტია. 
რიყ ,,რიყე“ საძოვარი, გზა, რიყე, სახნავ-სათესი სხვადასხვა სოფლებში. მრავალ ადგილას 

გვხვდება ტოპონიმად. 
ღრ ,,ღარი“ ძალიან ბევრ ადგილას გვხვდება ზემო-ქვემო სვანეთში ადგილის სახელად 
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როგორც მარტივ, ასევე წარმოქმნილ საკუთარ სახელებში. 
მარტივ ტოპონიმებთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ მათი 

უმრავლესობა გეოგრაფიული, სამეურნეო ან ლანდშაფტური ტერმინებია, რომელთაც 
ადამიანთა კოლექტივი ყოველდღიურ საუბარში გამოიყენებს ერთი, გარკვეული ობიექტის 
აღსანიშნავად. ეს სახელები (ღელე, ხევი, მინდორი...) აპელატივებია, მაგრამ ხშირად 
მკვიდრდება საკუთარ სახელად. ამ პროცესს პროფ. პ. ცხადაია სემანტიკურ კონვერსიას 
უწოდებს. საგულისხმოა, რომ ამ მხრივ ძალიან ბევრი საერთოა მთიანი სამეგრელოსა და 
სვანეთის ტოპონიმიას შორის. კერძოდ, სემანტიკური კონვერსიის შედეგად ორივე რეგიონში 
სხვადასხვა ადგილას საკუთარ სახელად გვაქვს აღნიშნული ტიპის ტერმინები.  

ჭიბ ,,ჭაობი“ ყანის სახელწოდება, ასევე ამ სახელით სხვადასხვა ადგილას დასტურდება 
საძოვარი, ჭაობნარი, სათიბი; ადვილი შესაძლებელია აღნიშნულ ადგილას ჭაობი აღარც იყოს, 
მაგრამ სახელწოდება შემორჩენილია. 
    ჭყირუ ,,თეთრი ქვა“ სათიბი, საძოვარი, სახნავ-სათესი სოფ. ლანტელში – მესტია, ეცერში – 
მესტია და სხვა. სოფ. ეცერში ჭყერუ-ს სახელწოდებით ცნობილ სახნავ-სათესს, რესპოდენტი ასე 
ახასაითებს ხოშა თეთნე ბაჩრ ხარ, ჭყერურ ხარ ,,დიდი თეთრი ქვები აქვს, ჭყერუები აქვს“. 

    ჭედ ,,კედელი“ საძოვარი სოფ. ლეწფერში – მესტია. დამრეცი კედელია აღნიშნული 
ტოპონიმიც ძალიან ხშირად გვხვდება (დამრეცი კედლის მნიშვნელობით) სვანეთის 
რელიეფიდან გამომდინარე. 

    კათხ ,,აღმართი“ სათიბ-სახნავის სახელი ლანტელში -მესტია. ,,ფერდზე უფრო 
შვეული“ 

      კაჩ ,,აღმართი“ ყანის სახელწოდება ლახამულაში – მესტია. აგრეთვე სხვადასხვა 
დასახლებაში, ძირითადად ყანას ჰქვია, რომელიც აღმართზე მდებარეობს. 

     კაჩჩუ ,,დაღმართი დაღმართზე“ სათიბი ლუჰაში-მესტია. ძალიან დაფერდებულიო 
ადგილია. 

     კა ,,კლდე“ უშგულში- მესტია,  ფიქალი კლდეა. 
სვანურში გეოგრაფიულ სახელებად გვხვდება სხვადასხვა სუფიქსით ნაწარმოები 

ტოპონიმები. ეს სუფიქსებია: ნათესაობითრი ბრუნვის -იშ, – ეშ თავისი ფონეტიკური 
ალომორფებით (-იშ, -ეშ, -აშ...), მრავლობითისა და ქონების აღმნიშვნელი მრავალფეროვანი 
ალომორფები: -რ,  -რ, -ერ, -რ..., -ალ, -ლ, -ლ, ელ, -ოლ, -ირ, -ერ...., კნინობითის 
მაწარმოებლები: -ილდ, -ოლდ, -ულდ, -ლდ, -ილ, -ელ და ა. შ. 

ტოპონიმთა დიალექტური ვარიანტები თავს იჩენს ნათესაობითი ბრუნვის ფორმანტიან 
სახელებთან. ზოგადად, ტოპონიმურ სახელებად გამოყენებული ნაგენეტივარი, 
ოდენსუფიქსიანები სპეციალურ ლიტერატურაში საზღვრულდაკარგულ მსაზღვრელებად არის 
მიჩნეული. მაგალითად: 

 წიფ-იშ ,,წიფლის“ სათიბი სოფ. მამში- ლენტესი. 
 წიფნ-შ ,,წიფლის“ სათიბი მდინარე ლასილის ნაპირას, უშგულში. 
 წყშ ,,წყლის „ ტყე სოფ. ჩვაბიანში -მესტია 
 წყარ-შ ,,წყაროსი“ ტყე, საძოვრები უშგულში-მესტია. 
 წრანი-შ ,,წითლისა“ კლდე, საძოვარი ქვემო სვანეთში. 
 წან- შ ,,სარეველასი“ სოფელი ხელედში – ლენტეხი 
 წრნ-იშ ,,წითლისა“ ყანა სოფ. ლახამულაში -მესტია 
  კშ ,,ფიქლისა“ სათიბი სოფ. ბოგრეშში – მესტია 
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 კადლ-შ ,,წნელისა“ სათიბ- საძოვარი სოფ. იფარში – მესტია 
 კადლ ,,თხელის წნელი“. შერეული ტყეა, სადაც ბლომად თხილნარია, თხელის 

წნელისაგან გოდრებს წნავენ, რამაც განაპირობა ამ ადგილის სახელწოდება. 
 კირ-შ ,,კირისა“, ყანა, გზა იფარში – მესტია. დაფერდებული, კირიანი ადგილებია. 
  ჭყრ-შ ,,თეთრი ქვისა“ სათიბი სოფ. ლელბაგში – მესტია. 
  ჭიბ-იშ ,,ჭაობისა“ წყაროს სახელწოდება სოფ. მაგარდელში – მესტია. 
  ღორკ-იშ ,,კავისა“ სათიბი სოფ. ცალერში – მესტია, ღორეკ ,,კავი“ 
  განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით დასტურდება მრავლობითი და ქონების 

აღმნიშვნელი ფორმანტიანი სახელები: 
 წიფ-რ ,,წიფლები“ ტყის სახელწოდება ლეხთაგში, ცალერში, ლაშთხვერში – მესტია; 

საძოვარი ბოგრეშში, ეცერში, ფუშყვერში და ა. შ. 
 წრნი-რ ,,წითლები“ სათიბ-საძოვარი ეცერში – მესტია. 
 წდ-რ ,,ჭანჭრობები“ საძოვარი უშგულში – მესტია, წდ ,,ჭანჭრობი“ 
 წყარ-რ ,,წყლებისა“ სათიბები სოფ. ჰებუდში – მესტია. წყაროებთან და ჭაობიან  

ადგილებში სხვაგანაც გვხდება ეს ტოპონიმი. 
  კნინობითი სახელები თავისთავად წარმოადგენენ წარმოქმნილ სახელთა ჯგუფს, 

რომლებიც საინტერესოა როგორც შინაარსის, ისე წარმოების მხრივ. მარტივი კნინობითი 
სახელები სვანურში ოდენსუფიქსებით იწარმოება და მათი რიცხვი საკამოდ დიდია. ეს 
ვითარება თავს იჩენს ტოპონიმიაშიც. მაგალითად: 

წიფრ-ოლ ,,წიფლის კნინ. ფორმა“ სათიბი სოფ. მაგარდელში – მესტია. კნინობითის 
ფორმანტი გვხდება მრავლობითის ნიშნის წინაც.  მაგ. წიფრ-ილ-რ სათიბი წვირმიში – მესტია. 

კიბ-ილდ ,,პატარა კიბე“ ადგილის სახელწოდება სოფ. ღვებალდში -მესტია. კიბ-ილდ-რ 
,,პატარა კიბეები“ მთისკენ მიმავალი გზა ხაიშში-მესტია, რომელსაც კიბის ფორმა აქვს. 

კოჯ-ოლ ,,პატარა კლდე“ წყარო ,მურშკელში -მესტია. 
კოჯ-ლ-რ ,,პატარა კლდეები“, საძოვარი, გორაკი, კლდე სხვადსხვა სოფლებში. 
კოჯ-ულდ-რ ,,პატარა კლდეები“ გზის სახელწოდება სოფ. მაცხვარიშში – მესტია, გორაკი  

სოფ. ჯორკვარში – მესტია. 
კრტ-ილ ,,პატარა მრგვალი“ საძოვარი სოფ. ფარში – მესტია 
კრტ-ილ-რ ,,პატარა მრგვალები“ სათიბი სოფ. უშხვანარში – მესტია. რელიეფის 

მიხედვით არის სახელი დარქმეული. 
როგორც განხილული მასალიდან ჩანს, პრიმარულ ტოპონიმებად გვხდება ორონომული, 

ჰიდრონიმული და ლანდშაფტური ტერმინები. აგრეთვე, ნიადაგის სახეობათა და ხე-მცენარეთა 
აღმნიშვნელი სახელები. დიდი რაოდენობით დასტურდება ერთგვარ მცენარეთა გავრცელების 
აღმნიშვნელი საკუთარი სახელები. 

 
 ქართველურ მიკროტოპონიმიაში ყველაზე მეტად გავრცელებულია აფიქსური წარმოების 

სახელები, რომლებიც, თავის მხრივ, ცალკე ქვეჯგუფს ქმნიან: ოდენპრეფიქსიანი, ოდენსუფიქ-
სიანი, პრეფიქს-სუფიქსიანი (კონფიქსიანი). აფიქსებსა და ძირს შორის შეიძლება თავი იჩინოს 
სხვადასხვა ფუნქციის ან სულაც სინქრონიულ დონეზე უფუნქციო ელემენტებმა. 

სპეციალურ ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ქართულში გეოგრაფიულ სახელთა ოდენ-
პრეფიქსული წარმოება შედარებით ნაკლებად არის გავრცელებული, ვიდრე ოდენსუფიქსური 
და კონფიქსური. ეს მოვლენა მიჩნეულია საერთოდ სიტყვაწარმოების დამახასიათებლად (ზუ-
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რაბიშვილი, 1961: 140). 
სვანურში ოდენპრეფიქსული წარმოება საკმაოდ ხშირად წარმოდგენილია თავსართებით: 

ლა-, ლე-, ნა- ... ეს თავსართები გეოგრაფიულ სახელებში დასტურდება როგორც ცალკე, ასევე 
თანმხლები სუფიქსებით. 

სვანურ ენაში ნა-/ნ- ძირითადად აწარმოებს ვნებითი გვარის ნამყოს მიმღეობას აწმყოს 
ფუძეზე დაყრდნობით (თოფურია, 1967: 222), ხოლო სახელებთან წინავითარების ლექსიკურ ში-
ნაარსს, ანუ როგორც ა. შანიძე უწოდებს, ყოფილობას გადმოსცემს (შანიძე 1980: 168). 

ეს ორი გრამატიკული ოდენობა როგორც წარმოების მხრივ, ასევე ფუნქციურადაც ახლოს 
დგანან ერთმანეთთან (ვაშაკიძე, 1992: 89). 

სვანურის წინავითარების სახელებში ხშირად მხოლოდ პრეფიქსული წარმოება გვაქვს იქ, 
სადაც ქართულის შესაბამის ეკვივალენტებში კონფიქსური დასტურდება: 

ნა-სფელ „ნა-სოფლ-არ-ი“, ნა-ქორ „ნა-სახლ-არ-ი“, ნა-საყდარ „ნა-საყდრ-ალ-ი“ და ა. შ. აღ-
ნიშნული ვრცელდება გეოგრაფიული სახელების წარმოებისას. მაგ.: 

ნა-სკარ – საძოვარი „ნა-დღეობ-არ-ი“ მესტია, ლატალი; – ტყე – მესტია, ლენჯერი (სკარ – 
გვარის ან თემის საერთო დღეობა). 

ნა-ფატ – საძოვარი / სათიბი / ყანა, „ნა-ფეტვ-არ-ი“ ლენტეხი, მაზაში. 
ნა-ქართ – საძოვარი, „ნა-თალგამ-არ-ი“, მესტია, ლენჯერი. 
ნა-ქლაქ – სათიბი, „ნა-ქალაქ-არ-ი“, მესტია, თავრარი. 
ნა-ქრბაქ – საძოვარი, „ნა-ქარაბაქ-ევ-ი“, ლენტეხი, ჩოლური. 
ნა-ჩალ – საძოვარი, „ნა-მეწყრ-ალ-ი“ ლენტეხი, ხელედი. 
საუმლაუტო პოზიციაში, სვანურის უმლაუტიან დიალექტებში ნა- პრეფიქსის ხმოვნითი 

ნაწილი უმლაუტიანია: 
ნ-სეტ – კიდე „ნა-სვეტ-არ-ი“ მესტია ლახამულა. 
ნ-ქელ – სახნავი, „ნა-ფარდულ-არ-ი“ (ქელ „ფარდული“) მესტია, დაკარი. 
ნა-ღედრ – ყანა „ნა-ცერცვ-ალ-ი“ (ღედრ „ცერცვი“) ლენტეხი, მაზაში. 
ზემომოყვანილი სახელურფუძიანი ტოპონიმები სხვადასხვა სახის ყოფილობას გამოხატა-

ვენ, აღნიშნავენ თუ რა იყო უწინ ამ ადგილას (სახლი, ფარდული, ცერცვის ყანა...), გეოგრაფიულ 
სახელთა აღნუსხვის მომენტისათვის კი სრულიად სხვა დანიშნულებით დასტურდება: სათიბი, 
საძოვარი, სახნავი და სხვ. 

განსაკუთრებით ხშირია ისეთი მიკროტოპონიმები, რომელთა ძირი მარცვლეული კულ-
ტურის სახელს წარმოადგენს. ამით გვექმნება წარმოდგენა, თუ რა სახის მარცვლეული ითესე-
ბოდა უწინ ამ რეგიონში. ეს მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, თუნდაც იმიტომ, რომ, თანა-
მედროვე სვანეთში იშვიათად მოჰყავთ ეს კულტურები. მაგ.: ზნთხ „შვრია“, ქირს „ოსპი“, 
ღედრ „ბარდა, ცერცვი“, მანშ „ჭვავი“, კეცენ „ხორბალი“ და ა. შ. 

წინამდებარე სტატიაში ტოპონიმთა სემანტიკურ მხარეს შევეხებით იმდენად, რამდენადაც 
ეს დაგვჭირდება სტრუქტურული ანალიზისათვის, კერძოდ, რა მაწარმოებლები დაერთვის ამ 
ფუძეებს და როგორ იწარმოება ესა თუ ის გეოგრაფიული ტერმინები. მაგ.: 

ქირს ზს., ქირც ქს. „ოსპი“ 
უწინ საკმაოდ ყოფილა გავრცელებული როგორც ზემო, ისე ქვემო სვანეთში. გამოთქმაც კი 

არსებობს ლაშხურში „ქირცაჲ“, რაც ოსპისმოყვარულს „ოსპიჭამიას“ ნიშნავს, გადატანით კი – მე-
ტისმეტად ღარიბს. ამ ფუძეზე ფორმანტთა დართვით დასტურდება შემდეგი მიკროტოპონიმე-
ბი: 
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ნ-ქირც- – ყანა, ლენტეხი, ლესემა. 
ნ-ქირს--რ – საძოვარი (ადგილობრივებს კარგად ახსოვთ აქ ოსპს რომ თესავდნენ, დღეს 

საძოვარია) მესტია, სოლი. 
ნ-ქირც--ლ – ტყე, ლენტეხი, ჭველიერი; – საძოვარი, ლენტეხი, ტვიბი; – სახნავ-სათიბი 

– ლენტეხი, მამი. 
ნ-ქირც-ულ-ა – ყანა, ლენტეხი, ფაყი. 
 

მანშ „ჭვავი“ 
ნა-მნაშ- – საძოვარი – მესტია, ჭუბერი. 
ნა-მნაშ-ნ – მუხნარი ტყით – მესტია, დავბერი. 
ნა-მნშ-ულ-რ – სათიბი – მესტია 
ნა-მანაშ--რ – ყანა, ლენტეხი 
განსაკუთრებით ხშირად დასტურდება ადგილის სახელწოდებად ნა-გარდიშ და ნა-ქარ-

თობლარ „ნა-კარტოფილ-არ-ი“. ის ამჟამად საძოვარს ან სათიბს ჰქვია. სასოფლო-სამეურნეო მი-
წის სიმცირის გამო ხშირად ტყეშიც კი გაკაფავდნენ სწორ ადგილს, გაწმენდნენ ბუჩქებისა და 
ქვებისგან, დახნავდნენ და კარტოფილს (ყველაზე ხშირად) თესავდნენ. ასეთ განატეხ ყამირ ად-
გილებში განსაკუთრებით კარგ მოსავალს მოიწევდნენ. დროთა განმავლობაში ნიადაგი იფიტე-
ბოდა და შემდგომ სხვაგან ამუშავებდნენ მიწას. სახელწოდებები კი რჩებოდა. 

სახელურფუძიან ტოპონიმებში ხშირად ჩანს ბუნებრივი კატაკლიზმები. განსაკუთრებით 
ბევრგან გვხვდება ნაზვავარი, ნამეწყრალი ტერიტორიები, სადაც ამჟამად საძოვარი, სათიბი ან 
უბრალოდ ღელე და ღარია. სახელწოდებაში სახელურ ნაწილად დასტურდება: ჟჰ ზს. ჟაჲ ლშხ., 
ჟ ლნტ.; „ზვავი“; ჩლ ზს., ლნტ. ჩალ ლშხ. „მეწყერი“. 

ნა-ჟაჰ- – ღარი „ნა-ზვავ-არ-ი“ მესტია, ლახამულა. 
ნა-ჟა – საძოვარი ლენტეხი, ჭველიერი. 
ნა-ჟაჲ-ინ – საძოვარი, ლენტეხი 
ნ-ჟჰ-ურ-ა – ღელე, მესტია 
ნა-ჩალ – საძოვარი, ლენტეხი, ხელედი. 
ნა-ჩალ--არ – ყანები, ლენტეხი, ჭველიერი 
ნა-ჩლ-რ – საძოვარი, მესტია, კაცხი. 
ნა-ჩლუ-რ – ყანა, მესტია, ჩვაბიანი. 
ნა-ჩოლ-რ – უბანი – ლენტეხი, კახურა. 
ნ-ჩელ – ღელე, მესტია, ვედი. 
 
მასალიდან ჩანს, რომ სახელურფუძიანი ტოპონიმებისათვის ბუნებრივია როგორც ოდენ-

პრეფიქსული, ისე კონფიქსური წარმოება. იგივე ვითარება ვლინდება ზმნურფუძიანი ტოპონი-
მების წარმოებისას. 

პ. ცხადაია წიგნში „მთიანი სამეგრელოს ტოპონიმია“ წერს, რომ ზმნურფუძიანი ტოპონი-
მია აღნიშნავს მოქმედების ადგილს „...მხოლოდ ობიექტური (საობიექტო) მიმღეობა იჩენს განსა-
კუთრებულ მიდრეკილებას დაახასიათოს ესა თუ ის ობიექტი იმის მიხედვით, რა მოვლენასაც 
იქ ჰქონდა ადგილი და იქცეს გეოგრაფიულ სახელწოდებად (ცხადაია, 1985: 32). როგორც მოსა-
ლოდნელი იყო, იგივე ხდება სვანური მიკროტოპონიმიის ზმნურფუძიან სახელებთან. მაგ.: 

ნ-კიშ – ყანა / საძოვარი „განატეხი“ (ნაკვიშს ეძახიან, რადგანაც აქ უწინ ყამირი იყო. ლი-
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კვშ-ე „გატეხვა), მესტია: ხაიში, ტობარი, სკორმეთი და კიდევ ბევრ სხვა ადგილას. 
ნა-ტყიფ – ყანა / სათიბი / საძოვარი „განატეხი, განაგლეჯი“ (ლი-ტყფ-ე „ყამირის გატეხ-

ვა“) მესტია: იფარი, უღვალი, ხერხვაში, მურშკელი, ჩვიბიანი, მულახი, ბოგრეში და ა. შ. 
ნ-ტყიც- – ხრამი–, – ფლატე– „მონაწყვეტი, მონაგლეჯი“ (დაქანებული გაშიშვლებული 

ფერდობები, სადაც მიწის მონაგლეჯი ეტყობა, მაგრამ ახლა ზოგან გზაც კი არის გაყვანილი ამ 
ადგილებში). 

ნ-შიხ- – უბანი სოფლის / სათიბ-საძოვარი / კლდე / ფლატე / საბალახო–, ... „და-ნამწვ-
არ-ი“ (ლი-შიხ/ლი-შხ-ი {და}წვა). ეს ტოპონიმი უამრავ ადგილას დასტურდება, განსაკუთრებით 
ზემოსვანეთში: იდლიანში, დაკრში, წირმინდში, დიზში, სკორმეთში და ა. შ. დღეს ამ ადგი-
ლებს ხშირად დანაწვავი არც ეტყობათ, მაგრამ ადგილობრივებს ახსოვთ ხანძარი ამ ტერიტორი-
ებზე. ზოგან საკირეები იყო და კირს {გამო}წვავდნენ, ან რაიმე საჭიროების გამო წაუკიდებენ 
ცეცხლს ტყეს, შემდეგ გატეხდნენ ყამირს და სხვა დანიშნულებით იყენებდნენ. 

ნ-ძგიბ – ტყე „ჩამონაწყვეტი“ (ლი-ძგებ – „ჩამოწყვეტა“) მესტია, წვირმი. 
ნა-ცდ- – ყანა – „განაცვალი“ (ლი-ცად-ი „გაცვლა“) მესტია, კალა. 
 
ნ-ყიდ – სათიბი / საძოვარი (ლი-ყდ-ი „ყიდვა“) „ნაყიდი“. 
 
როგორც სახელფუძიანებთან დაკავშირებით აღვნიშნეთ, ზმნურფუძიან ტოპონიმებშიც ნა- 

პრეფიქსთან ერთობლიობაში ნაირგვარი სუფიქსები დასტურდება. მაგ.: 
ნა-შიხ- გვხვდება სხვადასხვა დანიშნულების ადგილის სახელად: სოფლის უბანი, სათი-

ბი, საძოვარი, ყანა, კლდე, ფლატე, და სხვ. 
ნ-შხ--რ – საძოვარი / ტყე „დანა-მწვარ-ებ-ი“ (-რ მრ.-ის ფორმატი) მესტია, სოფ. მურ-

ყმელი. 
ნ-შხ-ულ – ვაკობი (-ულ კნინობითის ფორმანტით) მესტია, ხაიში 
ნ-შხ-ულ-რ – საძოვარი (კნინობითი -ულ, მრავლობითი -რ) მესტია ხაიში). 
თვალშისაცემია კნინობითის ფორმანტთა სიმრავლე სვანურის საკუთარ გეოგრაფიულ 

სახელებში. ქ. მარგიანი სტატიაში „სვანური ტოპონიმიის სტრუქტურული ანალიზი“ აღნიშნავს, 
რომ „...სვანური როგორც საზოგადო სახელები, ასევე ტოპონიმები ხასიათდება კნინობითის მა-
წარმოებლებით მარკირებული ლექსემების განსაკუთრებული სიმრავლით (მარგიანი, 2013: 89). 
მართლაც, კნინობითის ფორმანტები დასტურდება როგორც მარტივ, ასევე ნაწარმოებ ტოპონი-
მებში და, რა თქმა უნდა, ნა-/ნ- პრეფიქსიანებშიც. მაგ.: 

ნა-საყდარ-ილ – სათიბი „ნასაყდრ-ალ-ი“ მესტია, ხაიში. 
ნ-შხ-ულ – ტყე „და-ნა-მწვ-არ-ი“ მესტია, ლენხერა. 
ნა-ჯდ-ილ-რ – საძოვრები „მოგრძოები“ მესტია, თოთანი. 
ნა-ბგ-ულ – ყანა „ნა-ხიდ-არ-ი“ მესტია, მურყმელი. 
ნ-ტყიც-ულ – ხრამი „მონარღვევი“ მესტია, ვედი. 
ნა-ფატ-ულ – საძოვარი „ნა-ფეტვ-არ-ი“ ლენტეხი, კახურა. 
ნა-ქორ-ლ-ირ – საძოვარი „ნა-სახლ-არ-ი“ ლენტეხი, ჟახუნდერი. 
ნ-შხ-ულ – ტყე „დანა-მწვ-არ-ი“ მესტია, ციცხვარი. 
ნ-შხ-ულ-რ – ყანა „და-ნა-მწვარ-ებ-ი“ მესტია, იდლიანი. 
კნინობითი ფორმანტებიდან ნა-/ნ- პრეფიქსიან ტოპონიმებში დასტურდება: -ილდ, -

ოლდ, -ულდ; -ილ, -ოლ-, ულ, -იდ, -დ და ა.შ. 
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ქ. მარგიანი ზემოთ აღნიშნულ წერილში ხაზს უსვამს, რომ „...სვანურ გეოგრაფიულ ნომენ-
კლატურაში... ხშირად გვხვდება რამდენიმე ფორმანტით მარკირებული გეოგრაფიული სახელე-
ბი“ (მარგიანი, იქვე: 90). 

ნა-/ნ- პრეფიქსიანებთანაც ერთმანეთის პარალელურად დასტურდება: 
ნა-ლა-ჴუამ – სათიბი „ნა-ეკლეს-არ-ი“ ლენტეხი, გვიმრალი. 
ნა-ლა-ჴუამ-ლ – საძოვარი – ლენტეხი, ლექვსირი. 
 
ნ-კიშ – ყანა „გა-ნა-ტეხ-ი“ მესტია, ხაიში. 
ნ-კიშ-რ – საძოვარი – მესტია, იდლიანი. 
ნა-კიშ-ილ-რ – სათიბი – მესტია, სკორმეთი. 
 
ნა-მ-ძგიბ – ფლატე „ჩამონაშალი“, მესტია, ნესგუნი. 
ნა-მ-ძგურ-რა – ტყე – „მესტია, ლეშუკვი. 
 
ნ-ტყიფ – ყანა/სათიბი/საძოვარი – მესტია. 
ნა-ტყფ-რ – ყანა, მესტია. 
ნა-ტყფ-ირ – სათიბი. 
ნ-ტყფ-ულ-არ – სახნავი. 
 
ნა- პრეფიქსი მიჩნეულია ერთ-ერთ უძველეს, საერთო-ქართველურ აფიქსად. ზმნურფუ-

ძესთან ის აწარმოებს მიმღეობას, სახელურთან კი – წინავითარების სახელებს. 
სვანურ ტოპონიმიაში ის გვხვდება, ერთი მხრივ, ოდენ პრეფიქსად, მეორე მხრივ კი სუ-

ფიქსთა თანხლებით. კერძოდ: 
ნა- – - 
ნა- – -ი (იშვიათად) 
ნა- – -არ/-რ/-ალ... 
ნა- – -ურ-ა 
ნა- – -ურ-არ 
 
ზემოთ დადასტურებულ სუფიქსთა (-, -ი, -არ/-რ/-ალ..., -ურ, -იერ...) დანიშნულება-

ფუნქციის შესახებ მსჯელობა მართებული იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეძლებისდაგვარად 
სრულად იქნება გაანალიზებული მიკროტოპონიმთა სხვადასხვა სახეები (არამარკირებული, 
ოდენსუფიქსიანი და სხვ.), რადგანაც ეს ფორმანტები ფიგურირებენ გეოგრაფიულ სახელთა 
სტრუქტურებში. 

უნდა შევნიშნოთ, რომ ხშირად ნა- პრეფიქსის მომდევნოდ, თუ ძირეული მორფემა იწყება 
ხშული თანხმოვნით, ვითარდება სონორი (რ, მ, ნ). ს. ჟღენტი, წერს რომ ხშულთა წინ სონორთა 
გაჩენა დამახასიათებელია ქართველური ენებისათვის და ასეთ შემთხვევაში საურთიერთო პა-
ლატალიზაციას აქვს ადგილი (ჟღენტი, 1949: 187). 

აღნიშნული ფონეტიკური მოვლენა უძევს საფუძვლად ზოგი ტოპონიმის ვარიანტულობას 
სვანურში. მაგ: 

ნა-ქორ/ნა-ნ-ქორ/ნა-ლ-ქორ/ნა--ქორ „ნა-სახლ-არ-ი“. 
ნა-ჩალ/ნა-ნჩალ „ნა-მეწყრ-ალ-ი“. 

როენ ა  ჭ კ ადუ ა  
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ნა-ქაჩ/ნა-მ-ქაჩ- „განა-კაფი“ და ა. შ. 
საინტერესო ფაქტია, აგრეთვე, რომ ნა-პრეფიქსიანი სახელები აქტიურ მონაწილეობას იღე-

ბენ ორ- და მეტკომპონენტიან მიკროტოპონიმებში ხან მსაზღვრელის, ხან კი საზღვრულის 
როლში. მაგ.: 

ნა-ჟჰ--ა ლარე – საძოვარი „ნაზვავარი მინდორი“ მესტია, ნაკი. 
ნუაშერ ნშიხ – საძოვარი/ტყე „ნუანთ დანაწვავი“ მესტია, ტობარი. 

 
სვანურ ტოპონიმიაში მრავლად მოიპოვება ისეთი გეოგრაფიული სახელები, რომელთა 

ფუძეში გამოიყოფა ხე-მცენარეთა, ბალახეულის, პურეული და ბოსტნეული კულტურების სა-
ხელწოდებანი. ადვილი შესაძლებელია, ტერიტორიაზე, სადაც ამგვარი სტრუქტურის მიკრო-
ტოპონიმი დასტურდება, შეცვლილი იყოს მცენარეული საფარი ან მეტიც, იქ საძოვარი, სათიბი 
ან სახნავი ფართობი იყოს. 

გეოგრაფიულ სახელთა აღწერა-შესწავლა, სხვა მრავალ ასპექტთან ერთად, ამ კუთხითაც 
მეტად მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით სვანეთში, სადაც ტოპონიმებში დადასტურებული 
ზოგიერთი მცენარე (განსაკუთრებით მარცვლეული) შეიძლება ადგილის საკუთარ სახელწოდე-
ბებშიღა იყოს შემორჩენილი. 

ბოტანიკური ტერმინების შემცველი მიკროტოპონიმები სვანურში ძირითადად იწარმოება 
ლე- ოდენპრეფიქსითა და ლე- – -ე/-ი კონფიქსით (ლე- პრეფიქსი თანხმლები სუფიქსებით). აღ-
ნიშნული ფორმანტები „სვანურ ლექსიკონში“ (ვ. თოფურია, მ. ქალდანი) შემდეგნაირად არის 
განმარტებული: 

ლე1- დანიშნულების პრეფიქსი. 
ლე2- ერთგვარ მცენარეთა გავრცელების ადგილის აღმნიშვნელი პრეფიქსი. 
ლე- – -{ე}/-ი ვნებითი გვარის მყოფადის მიმღეობის კოფნიქსი. 
ქართველურ ენათა გეოგრაფიულ სახელებში დადასტურებულ ლე-ე აფიქსის შესახებ საინ-

ტერესო შეხედულებები აქვთ გამოთქმული ცნობილ მეცნიერებს (ა. ცაგარელს, მ. ჯანაშვილს, ი. 
ჯავახიშვილს, ი. ყიფშიძეს, ს. ჯანაშიას, არნ. ჩიქობავას, მიხ. ჩიქოვანს,...). მათი თვალსაზრისების 
გათვალისწინებით, ალ. ღლონტი დაასკვნის, რომ „ლე-ე, სვანური წარმოშობის აფიქსი, ხშირად 
გამოიყენება არა მარტო სვანურ, არამედ სვანურ-მეგრულ-ქართულ ტოპონიმთა საწარმოებლად“ 
(ღლონტი 1971: 212). 

საფუძვლიანად შეისწავლა ლე-, ლი-, ლა- ფორმანტთა წარმომავლობა და ფუნქცია ვ. თო-
ფურიამ. როგორც ის აღნიშნავს, „დღევანდელს სვანურში მეტად ცოცხალია და ხშირ სახმარებ-
ლადაც გამოიყენება ლი-, ლე-, ლა- თავსართები“ (თოფურია 1979: 63-64). ლე- გვხვდება როგორც 
ჩვეულებრივ, ისე ნაზმნარ სახელებთან. უკანასკნელ შემთხვევაში იგი მყოფადის მიმღეობას 
აწარმოებს“ (იქვე, 64). მეცნიერი ხაზს უსვამს, რომ ლე-, როგორც სიტყვათმაწარმოებელი პრე-
ფიქსი, ადგილის საკუთარ სახელებში გვევლინება, მისი გავრცელება სცილდება სვანეთის ტე-
რიტორიას და იგი ქართულსა და მეგრულში არის მიღებული როგორც გეოგრაფიული სახელის 
მაწარმოებელი (იქვე). 

თანამედროვე მეცნიერთაგან, განსაკუთრებით საფუძვლიანად შეისწავლა სამეგრელოს 
ტოპონიმიკა და ხშირ შემთხვევაში შეუდარა სვანურის მასალას პ. ცხადაიამ, რომელმაც არაერ-
თი მნიშვნელოვანი ნაშრომი შექმნა ამ თემაზე. მან საგანგებო წერილი მიუძღვნა ჩვენთვის საინ-
ტერესო აფიქსებს, სადაც აღნიშნა, რომ მეგრულში „ლე-პრეფიქსი მხოლოდ ტოპონიმთა საწარ-
მოებელი ფორმანტი, ანუ ტოპოფორმანტია“ და გაბატონებულია ძირითადად სვანეთის სიახ-
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ლოვეს მდებარე სოფლებში“ (ცხადაია 1985: 151). მეცნიერი იზიარებს იმ ვარაუდს, რომ ლე- პრე-
ფიქსი (ნაწილობრივ ლა-ც) წარმოადგენს საერთო-ქართველურ ან თუნდაც საერთო-ზანურ 
ფორმანტს (იქვე: 166). 

ამთავითვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ლე- პრეფიქსი და ლე- – -ე/-ი კონფიქსი სვანურში და-
ტვირთულია აპელატიური ფუნქციით ვ. თოფურია ლე- პრეფიქსიანებს ადიექტივებად მიიჩ-
ნევს, რომლებიც გვიჩვენებენ, რომ „ობიექტი ამა თუ იმ მოქმედებისათვის ან მდგომარეობის-
თვის არის დანიშნული“ (თოფურია 1967: 218). ზოგადად, ლე- პრეფიქსს დანიშნულების თავ-
სართს უწოდებენ. საენათმეცნიერო ლიტერატურაში ხაზგასმულია, რომ იგი შეესატყვისება ქარ-
თული წარმოშობის სა- პრეფიქსსა და ზანურის ო- თავსართს. 

სამეგრელოს ტერიტორიაზე ლე–ე პრეფიქს-სუფიქსის ფუნქციას ოიკონიმის წარმოება 
წარმოადგენს. „ეს წარმოება იმდაგვარია, რომ ამოსავალია ამ პუნქტში დასახლებული და და-
მკვიდრებული გვარი“ (ცხადაია 1976: 360). 

სვანურში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ლე- პრეფიქსი და ლე- – -ე/-ი კონფიქსი უმეტესად 
ისეთ მიკროტოპონიმებშია, რომლებიც ბოტანიკურ ტერმინებს შეიცავენ. ასეთი საკუთარი სახე-
ლები ხაზს უსვამენ, თუ რა სახეობის მცენარე, ბუჩქი... ხარობს ან ხარობდა ამ ადგილებში. მაგ.: 

ლე- პრეფიქსი + ფუძე (მცენარის სახელწოდება). 
 

ბალყჩ, ბელყჩ ბზ., ბალყეჩ, ბელყეჩ ბქ., ბელყეჩ ლშხ., ბელყაჩ 
ლნტ. „მურყანი, თხმელა“ 

 
ლე-ბლყაჩ „თხმელნარი“ ტყე ლენტეხი-ლევშერი. 
ლე-ბლყეჩ სათიბი, ლენტეხი-ცანა, მესტია-ვედი, წირმინდი. 
მესტია-დაკარი. 
ლე-პრეფიქსი + ფუძე + ა (მასუბსტანტივებელ-მატოპონიმებელი სუფიქსი. 
ლე-ბლყეჩ-ა საძოვარი, ტყე, მესტია-ლახამულა. 
 

გგიბ, გიგიბ ზს. გგიბ ლნტ. გგბ ლშხ. „ფიჭვი“ 
 

ლე-გგიბ „ფიჭვნარი“ საძოვარი, ტყე, მესტია-დიზი. (აღნიშნავს, ერთი მხრივ, იმ ადგილს 
სადაც ფიჭვის ერთგვაროვანი ტყეა, მაგრამ მეორე მხრივ, ჰქვია საძოვარს, სადაც ამჟამად „გგიბ“ 
არც არის). 

ლე-გგბ ტყე, მესტია-ლაბსყალდი. 
ლე-გგბ-ა საძოვარი, მესტია-ცალანარი. 
ლე-გგბ-რ-ა ტყე, მესტია-დავბერი. 
ლე-გგბ-რ-ლ „ფიჭვნარები“ მესტია-ლახირი 
 

გიჯ ზს. ქს. „წაბლი“ 
 

ლე-გჯ-არ „წაბლნარი“ ტყე, მესტია-ფაყი. 
ლე-გუჯ-ერ სოფლის უბანი, მესტია-ხაიში. 
ლე-გჯ-ა ტყე, საძოვრები, ლენტეხი-ჭველფი. 
 

როენ ა  ჭ კ ადუ ა  
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ნენზ ზს. სოჭი 
 

ლე-ნენზ-ა „ნაძვნარი“ ტყე, მესტია-ვედი, ვაკობი, მესტია-მაგარდელი. 
 

ცჲრა || ცჲ ბზ., ცჲრა || ცჲ ბქ. ლნტ. ცჲრა ლშხ. „თელა“ 
ლე-ცჲრა საბალახო, მესტია-ხევრა, ყანა ლენტეხი-ლაღარვაში. 
ლე-ცჲრ-ე ტყე, მესტია-უსგვირი. 
ლე-ცა საძოვრები, ლენტეხი-დურაში. 
ლე-ცჲ ტყე, სათიბი, ლენტეხი-ჭველიერი. 
 

ჯიჰრა ზს., ჯრა ლშხ. ლნტ. „მუხა“ 
 

ლე-ჯშ-რ „მუხნარი“ტყე, მესტია-კალა. 
ლე-ჯშჰ-ერ საძოვარი, მესტია-ბაგვდანარი. 
ლე-ჯჰ-არ-ლ საძოვარი, მესტია-ლაღამი. 
ლე-ჯჰ-რ-ლ ტყე, ლენტეხი-ლაშთხვერი. 
ლე-ჯჰ-ერ ტყე, მესტია-დიზი (მუხნარია მთლიანად). 
ლე-ჩჰ-არ ტყე, ნავყვამი, კაერი. 
ლე-ჩჰ--ერ საძოვარი, მესტია-ღეშდერი. 
ლე-ჩჰ-ერ-ა ტყე, მესტია-ლახამულა. 

 
ცხიმრა, ცხიმ ზს. ლნტ. ცხუმრა, ცხიმ ლშხ. „რცხილა“. 

 
ლე-ცხმ-არ „რცხილნარი“ საბალახო, ლენტეხი-ჭველიერი. 
ლე-ცხმ-არ-ა ყანა, ლენტეხი-წანაში (ამჟამად რცხილა არაა). 
 

წიფრა ზს. ქს. „წიფელი“ 
 

ლე-წფ-არ „წიფლნარი“, ყანა, ლენტეხი – ჩოლური, ლესემა, კახურა; სათიბ-საძოვარი, ლენ-
ტეხი-ლექვსირი, რცხმელური, გვიმბრალა; ტყე, საძოვარი, ლენტეხი-ლესემა; სათიბი, ლენტეხი-
ლაშხირი. 

ლე-წფ-არ-ა ტყე, კაერი. 
ლე-წფ-არ-ლ სახნავი, მესტია-ზესხო. 
ლე-წფ-ერ სოფელი, მესტია-ჭუბერი; ტყე, მესტია-შგედი, მახაში, დიზი, ცანა, ხაიში, ღობი, 

სკორმეთი; სათიბ-საძოვარი, მესტია-წირმინდი (უნდა შევნიშნოთ რომ უამრავ ადგილას არის 
წიფლნარის სახელწოდებით ტყე, ყანა, სათიბი თუ საძოვარი, განსაკუთრებით – ბალსქვემო სვა-
ნეთში. ა. ჭკადუას მითითებული აქვს, რომ სოფელ ლახამში, სადაც ადრე წიფლნარი ყოფილა, 
ამჟამად ძირითადად წაბლია, მაგრამ სახელწოდებად ლე-წფერ არის შემორჩენილი. 

 
გაკ ბზ., ქს., კაკ ბქ. 

 
ლე-კკ-ერ „ნიგვზნარი“ ტყე, სათიბები, მესტია-ხევრა, ნაკი, ხაიში, წირმინდი , ვედი, შგედი 
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(როგორც ა. ჭკადუა აღნიშნავს, ამ ადგილებში ყველგან ბლომად არის კაკლის ხეები, შიგადაშიგ 
კი სათიბი მდელოებია). 

 
თეკრა ზს., ლშხ., თეკერ ლნტ. „ბოკვი, ნეკერჩხალი“ 

 
ლე-თეკარ „ბოკვნარი“, ტყე, სახნავ-საძოვარი, ლენტეხი-ყვედრეში. 
ლე-თკარ საძოვარი, მესტია-ღვებალდი, იფხი (ბოკვი აქა-იქაა, ჟი ნამოლ ლი „განაკაფია“, 

ადრე კი ბევრი იყოო). 
ლე-თკერ-ა საძოვარი (ახლაც ბლომად არის თეკერ), ლენტეხი-ჟახუნდერი. 
 

ბრცხილ ზს. ბაძგ ქს. „ჭყორი“ 
 

ლე-ბრცხ-ილ-ა სოფლის უბანი, მესტია-;იდლიანი (დასახლებული ადგილია, მაგრამ 
თითქმის ტყეშია. ადრე ალბათ იყო ბარცხილი). 

 
გნჭ ზს. ლნტ., განჭ ლშხ. „ანწლი“ 

 
ლე-გნჭ „ანწლნარი“ სათიბი, ლენტეხი-ხაჩეში, ტვიბელდი; საძოვარი, ლენტეხი-ჯუდა-

რი. 
ლე-განჭ-ე საძოვარი, მესტია-წირმინდი, ხევრა. 
ლე-განჭ-ოლ საძოვრები, ლენტეხი-ჟახუნდერი. 
ლე-განჭ-ლ-შ „ანწლნარისა“ საძოვარი, სახნავ-სათიბი, ლენტეხი- 

ლესემა. 
 

ჟაჴრ ბზ., ლნტ., ჟჴრა ბქ., ჟაჴერ ლშხ. „არყი“ 
 
ლე-ჟჴარ „არყნარი“ ტყე, მესტია-ტვიბერი; საძოვარი, ლენტეხი-მუწვდი. 
ლე-ჟჴარ-ა ტყე, მესტია-მურშკელი; საძოვარი, მესტია-ზარდლაში; სათიბი, მესტია-ბოგ-

რეში; ტყე-საძოვარი, მესტია-ზესხო (ტყე-საძოვარში იგულისხმება, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
ტყიანი, არყნარი ადგილი, შიგადაშიგ მდელო-საძოვრებით). 

ლე-ჟჴერ ტყე, მესტია-გული; სათიბი, ლენტეხი-შგედი. 
ლე-შაჲრ-ე ტყე, მესტია-ლალხორალი (ფუძეში შჲრა ლექსემით შეგვხვდა მხოლოდ ეს ტო-

პონიმი, რადგანაც ურთხელი იშვიათი ხეა და თუ სადმე ხარობს, ის ადგილიც გასაიდუმლოებუ-
ლია. შევადაროთ წიფრა „წიფელა“ და მისგან ნაწარმოები ლე-წფერ..., რომელიც ძალიან ბევრ 
ადგილას დასტურდება, როგორც თვითონ ხე, ასევე მისი სახელწოდების შემცველი მიკროტო-
პონიმი). 

 
ცგ ზს., ლნტ., ცაგ ლშხ., „ეკალი, ნარი“ 

 
ლე-ცგ-არ-ა „ეკლნარი“ სათიბი, მესტია-ჭოლაში. 
ლე-ცგ-რ-ა საბალახო, მესტია-ნეგუნი. 
ლე-ცგ-ირ-ი საძოვარი, მესტია-იენაში. 
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ცნყა ბზ., ცინყა ბქ. ლშხ. ცინაყა ლნტ. „მოცვი“ 

 
ლე-ცინყ-ერ ყანა, საძოვარი, მესტია-ნანგვლი. 
 

მერხელ ზს., ქს. „ჭინჭარი“ 
 

ლე-მერხელ-იდ „ჭინჭრიანი“ სახნავი, სათიბი, ლენტეხი-გულიდა; საძოვარი, ლენტეხი-კა-
ხურა, ტვიბლეტი, ხელედი...). 

 
ბრღი ბზ., ბურღი ბქ., ბირღ ლხმ. ბრღუ 

ლშხ., ბურღუ ლნტ. „ბუერა“ 
 

ლე-ბურღ სათიბები, ლენტეხი-გვიმბრალა. 
ლე-ბურღუ საბალახო, ლენტეხი-მაზაში. 
ლე-ბირღ საბალახო, მესტია-ვედი. 
 

შშგილ ბზ., შიშგილ ბქ., შიშგილ ლნტ. „ღანძილი“ 
 

ლე-შიშგილ-ა საძოვარი, მესტია-ვედი, წირმინდი; ტყე, მესტია-ქვედა ვედი. საძოვარი, მე-
სტია-ყარი. 

გიმრა, გიმბრა ბზ., გიმორ ბქ., გიმრა, გრიმბ ქს. „გვიმრა“ 
 

ლე-გმერ-ა სათიბი, მესტია-ფხოტრერი, მესტია-ვედი. 
ლე-გმერ-ი საბალახო, მესტია. 
გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ადგილის სახელწოდებებისა, ლე- პრეფიქსიან ტოპონიმთა 

ფუძეში გვხვდება ბოტანიკური ტერმინები: ერდელ „გრძელღეროიანი მხალი“, მლჯა „მაჩიტა“ 
ჩიჩლა „დიყი“, ჭყერუ „ღვია“, ბრდ „სურო“ და ა. შ. 

ზემოთ განხილული გეოგრაფიული სახელები ჩვეულებრივ მონაწილეობენ რთულ ტოპო-
ნიმებში, ძირითადად მსაზღვრელის პოზიციაზე. მათ ხშირ შემთხვევაში ახლავთ საზღვრული-
ინდიკატორი მაგ.: 

ლე-ბურღი-ჲ ღელა „ბუერიანი ღელე“, ლენტეხი-მაზაში. 
ლე-გნჭი მოლ „ანწლიანი მინდორი“ საძოვარი, ლენტეხი-წიფლაკაკია. 
ლე-გგიბ-იშ ტიბ „ფიჭვნარის ჭალა“, ხევი მესტია-უსგვირი. 
ლე-გმრ-ი(შ) ზაგრ „გვიმრნარის გორა“, სერი, მესტია. 
ლე-თკერ ნაკ „ბოკვნარი ვაკობი“ მესტია-ქედანი. 
ლე-კკერ ღარ  „კაკლიანი ღარი“ საძოვარი, მესტია-ჭერი. 
ლე-ჟჴრ ნაკ „არყნარი ვაკე“, საძოვარ-სათიბი, მესტია-ზესხო. 
ლე-შიშგილშ ჭყიბ „ღანძილიანი ჭანჭრობი“, გზა, მესტია-ვედი. 
ლე-წფერიშ შუკ „წიფლნარის გზა“ გზა, მესტია- ვედი. 
დადასტურდა ასეთი სახელიც ლე-წფ-რ- ლე-გგიბ „წიფლნარის ფიჭვნარი“ ტყე, მესტია-

კაერი. 
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საზღვრულ-ინდიკატორებად ძირითადად გვაქვს შემდეგი სიტყვები: მოლ მინდორი“, 

ტიბ „ხევი, ჭალა“,  ზაგრ „გორა“, ნაკ „ვაკე“, შუკ „გზა“ და ა. შ. 
ლე- პრეფიქსიანი სახელი გვხვდება როგორც ატრიბუტულ, ისე გენეტიურ მსაზღვრელად. 

უფრო კი ამ უკანასკნელის სახით. ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანი ხან სრული სახით არის წარმო-
დგენილი, ხან კი – მხოლოდ ხმოვნითი ნაწილით. მაგ.: ლე-ბლყაჩ- ბოგ „თხმელნარის ხიდი“, 
ლე-გგიბ-იშ ზაგარ „ფიჭვნარის გორაკი“. 

ფონეტიკურ ცვლილებათაგან ყველაზე ხშირად ფუძის შიგნით ხმოვნის რედუქციასთან 
გვაქვს საქმე. მაგ.: ხგ → ლე-ცგ-ერ-ა, წიფრა → ლე-წფ-ერ, გიმრა → ლე-გმ-ერ → ღუმირ → ლე-
ღმ-ერ და ა. შ. 

სიტყვის ბოლოს ხშირად ერთვის მასუბსტანტივებელ-მატოპონიმებლად წოდებული -ა 
სუფიქსი, რომლის ამ ფუნქციით გამოყენება ახასიათებს, ზოგადად, ქართველურ გეოგრაფიულ 
სახელებს. კერძოდ, „ეს სუფიქსი შეიძლება დაერთოს ნებისმიერი წარმოების საზოგადო სახელს, 
რომელსაც ამ გზით გამოყოფს, გამიჯნავს საზოგადო სახელთა სისტემისაგან და აქცევს საკუთარ 
სახელად – ტოპონიმად (მაკალათია 1987: 110). მაგ.: ლე-ჟღარ-ა, ლე-შიშგილ-ა, ლე-ცხკ-ერ-ა, 
ლე-წფერ-ა და ა. შ. 

დასტურდება ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ლე- პრეფიქსიანი ტოპონიმი კნინობითის 
სუფიქსით მთავრდება: ლე-გმერ-ილ, ლე-მერხელ-იდ, ლე-შგბ-ერ-ილ და ა. შ. 

მიკროტოპონიმის ფუძის შიგნით გამოიყოფა სუფიქსები -ერ,- იერ,- რ ან მხოლოდ თან-
ხმოვნითი ნაწილი -რ-. ისინი ხშირად ბოლოვდება მრავლობითის აღმნიშვნელი -ლ... სუფიქ-
სით. ლე-გგბ-რ-ლ ← ლე-გგიბ-არ-ლ 

ზემოთ ჩამოთვლილ საილუსტრაციო მასალაში ლე- პრეფიქსი (ზოგჯერ თანმხლები სუ-
ფიქსებითურთ) „სვანურ ლექსიკონში“ წარმოდგენილ ერთ-ერთ განმარტებას (ერთგვარ მცენა-
რეთა გავრცელების ადგილის აღმნიშვნელი) შესაბამისია. 

თუ მეგრულში ლე- – -ე პრეფიქს-სუფიქსს შორის მოქცეულ ფუძეში ანთროპონიმი უნდა 
ვეძებოთ (იხ. ცხადაია 1985: 150), სვანურში იმავე პოზიციაში ბოტანიკური ტერმინი დასტურდე-
ბა, თუმცა მეგრულში გვხვდება გამონაკლისები (ლე-ფშალ-ე, ლე-გვიმარ-ე), რომელთაც პ. ცხა-
დაია შემთხვევით ფორმებად ან გარდასული წარმოების ნაშთად მიიჩნევს (იქვე). 

სვანურშიც გვხვდება ლე- პრეფიქსიანი სახელები, სადაც გამონაკლისის სახით ფუძეში ან-
თროპონიმია: 

ლე-დედრინ-ი „დევდარიანების“, ტყე, მესტია-ჭოლაში. 
ლე-კასდიან „საკვასდიანო“, სოფლის უბანი, ლენტეხი-მუწვდიში. 
ლე-დავით „დავითისა“ ყანა, ლენტეხი-სასაში. 
ლე-კჲსარ „კეისრისა“, ყანა, მესტია-წვირმი. 
ლე-ჯგრგ „წმინდა გიორგისა“, სათიბის სახელწოდება რამდენიმე ადგილას: მესტია/ცა-

ლერი, ლახამულა, შგედი და სხვ. 
ლე-ბპ-ი „მღვდლისა“ ყანა, ლენტეხი-წანაში. 
ლე-მცხრ-ი „მაცხოვრისა“, ყანები, ლენტეხი-ჩოლური. 
ლე- -{ე} ხშირად მორფოლოგიური ექვივალენტია ქართული -იან სუფიქსისა: 
ლე-გრე „ქვიანი“ (გორე „ქვის გროვა“), საძოვარი, ფერდობი, მესტია-ლახამულა, ხაიში, 

წირმინდი... 
ლე-მელ „ბალახიანი“, საძოვარი მთა ალპურ ზონაში, მესტია-ბაგვდანარი. 

როენ ა  ჭ კ ადუ ა  
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დასასრულ, თუ სვანურ ლე- – -{ე}/ი აფიქსებიან მიკროტოპონიმები აღნიშნავს ისეთ ადგი-
ლებს, სადაც თავმოყრილია, მრავლად ხარობს ესა თუ ის მცენარე (ე. ი. კრებითობაა გადმოცემუ-
ლი), მეგრულში ამგვარად ნაწარმოები გეოგრაფიული სახელები მოსახლეობის, გვარის, ტომის 
სიმრავლე-კრებითობას გადმოსცემენ. 

არანაკლებ საინტერესოა ლა- (თანმხლები სუფიქსებითურთ) პრეფიქსიან სახელთა გა-
ვრცელებულობა და დანიშნულება სვანურ ტოპონიმიაში, რომელთა კვლევა მომდევნო ეტაპის-
თვის არის განზრახული. 

 
რაც შეეხება სვანურ ტოპონიმთა სემანტიკას, ტოპონიმთა სემანტიკური კლასიფიკაცია აღ-

ნიშნულ ობიექტთა სახეობის მიხედვით, მიზანშეწონილად არის მიჩნეული ამ დარგის სპეცია-
ლისტთა მიერ (მაკალათია 1976: 122). 

ძირითადად გამოყოფენ გეოგრაფიულ, სამეურნეო და ლანდშაფტურ ტერმინებს, განსა-
კუთრებით პრიმარულ ტოპონიმებში (ცხადაია 1985: 76). სვანურ ტოპონიმიაში ასახულია ამ კუ-
თხისთვის დამახასიათებელი ობიექტური სინამდვილე, რაც გამოხატულია საკუთარ სახელებ-
ში. 

ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს ანთროპოტოპონიმებს (გვარებს, სახელებს), მაგ.:  
ლე-ფლინ-ი – ტყე, ფალიანების საკუთრება, მესტია-ჭალა. 
ყანსა-შერ – უბანი, სწორი ადგილი გორაზე, სათიბ-სახნავ, საძოვრებით (ყანსა ჩხვიმია-

ნის საკუთრება), მესტია – ჭუბერი. 
ყსნ-ი-ნ – ყანა, ყსნ გუჯეჯიანის კუთვნილი, მესტია – მულახი. 
ანტეშ ნჭემ – სათიბი, ანტოს განათიბი, მესტია – ვედი. 
ასეთი სახის ტოპონიმები უამრავი დასტურდება სვანეთის მიკროტოპონიმიაში. ადამიანის 

საკუთარი სახელისა და გვარისგან ნაწარმოები ტოპონიმები აღნიშნავენ საცხოვრებელ ადგილს, 
სოფელს, უბანს, სათიბს, ყანას, ძველ ნამოსახლარებს, სასაფლაოებსაც კი. ხშირია კოშკებისა და 
ნაკოშკარების ყოფილ პატრონთა მითითებაც. 

მრავლად დასტურდება ერთგვარ მცენარეთა გავრცელების ადგილის ამსახველი ტოპონი-
მები: 

ლე-ღმერ – ტყე (ღუმირ „სოჭი“), მესტია – ეცერი. 
ლე-ფრუს-ა – საძოვარი (ფურის მოზარდი ფიჭვი, წიწვი), მესტია – ლახუშდი. 
ლე-ტლფ-ი – საბალახო, საქონლის სდაგომი (ტელეფი „ღოლო“), მესტია – ზარდლაში. 
 
რელიეფის მიხედვით: 
ზანგრ-ლ – საძოვარი, ზეგანივითაა, მესტია – ბეჩო. 
ზუგ – სათიბი, ყანებს შუა არის ამობურცული, მესტია – ლენჯერი. 
ტყაბ-რ – სახნავი, საძოვარი (ტყაბ „ფერდობი“), დამრეცი ადგილია, მესტია – ქართვანი. 
 
სამერუნეო საქმიანობის ამსახველი: 
ნა-ლ-კირ – საძოვარი, უწინ კირს მოიპოვებდნენ, ახლა აღრ არის, მესტია – იდლიანი. 
ლა-ლ-კირ-ლ  – სათიბი (კირ „კირი“), ადრე კირს ამუშავებდნენ, ქს. სასაში. 
ლა-ლ-შირ-ლ – კლდე (შირა „წისქვილის ქვა“), კლდოვანი ადგილია, ადრე წისქვილის ქვა 

იქიდან მოჰქონდათ, მესტია – მურყმელი. 
ლა-შკდ-შ-ი ზუგვ – ტყე, პატარა ვაკე ადგილია, სამჭედლო ბორცვი, მესტია – იელი. 
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რელიგიურ-საკრალური: 
ლ-მზრ – სალოცავი ადგილი, საზღვარი (ლი-მზირ „ლოცვა“), მესტია – მაგარდელი, ღვე-

ბალდი, ქს. მუწვდიში. 
მაცხარ „მაცხოვარი“, ეკლესია.  
ლამრიშ „წმინდა მარიამის“, სათიბი, ნაეკლესიარი, საკულტო ადგილი, ზს. თოთელეში. 
 
უწინ საყოფაცხოვრებო ან რაიმე განსაკუთრებული დანიშნულების ნაგებობის ადგილი: 
ნა-ვ-ქორ//ნა-ქორ (ქორ „სახლი“), „ნასახლარი“, ყანა – მესტია, ლახამულა. 
ნა-ბა (ბა „დასასვნებელი ადგილი“). 
ნა-დრუყ (დურყუ „საქონლისთვის შემოკავებულ-შემოღობილი“, „უწინდელი შემოღობი-

ლი“), საძოვარი, მთა – მესტია, ლახამი. 
ნა-კანტორ – ტყე – მესტია, იდილანი, საბალახო – მესტია, თოთანი. 
მრავლად არის ტოპონიმები, სადაც გამოხატულია ადრინდელი ბუნებრივი კატაკლიზმე-

ბი, აგრეთვე, ადამიანის ჩარევით გარემოზე ზემოქმედება, მაგ.: 
ნა-ჟაჰ- „ნაზვავარი“ (ჟაჰ „ზვავი“), ღარი – მესტია, ლახამულა. 
ნა-ჟა „ნაზვავარი“ (ჟა ლნტ. „ზვავი“), საძოვარი ქს. – ჭველიერი, ფაყი, შკედი. 
ნა-ჩლ „ნამეწყრალი“ (ჩლ „მეწყერი, ღვარი“), საძოვარი – ქს.  ხელედი, ყანა – ზს. მურ-

ყმელი. 
ნა-ნ-ჟომ „მსუბუქად მონახნავი“ (ლი-ჟომე „პირველი ხვნა დათესვამდე სარეველების მო-

სპობის მიზნით“), ყანა – ზს. ეცერი. 
ნ-კვიშ „განატეხი“ (ლი-კვშ-ე „ყამირი მიწის მოხვნა“), ყანა, საძოვარი – ზს. – ტობარი, ზს. – 

ხაიში. 
ნა-ნ-ჭერ „გა-ნაკაფ-ი“ („ხელოვნურად გაკაფვა“), ყანა, სათიბი – ზს.  ხაიში, საძოვარი – ზს. 

ჯორკვარი, ტყე – ზს. ხერხვაში. 
სვანეთში ძალზედ გავრცელებულია საკუთარ გეოგრაფიულ სახელად ნა-შიხ-უ „დანამწვი, 

დანამწვარი“, რაც განპირობებულია ორი ფაქტორით: 1. ბუნებრივი მოვლენის (მეხის ჩამოვარ-
დნა) შედეგად გაჩენილი ხანძრები; 2. იქაურ მცხოვრება მიერ სამოსახლო, საყანე ან სათიბი ფარ-
თობისათვის ხეების ან ჯაგნარის დაწვა. ასეთ მიკროტოპონიმთა სიუხვე და წარმოების თვალ-
საზრისით მრავალფეროვნება სვანური ტოპონიმიის ერთ-ერთ თავისებურებას წარმოადგენს. 
აღნიშნული სახელწოდებით ფიქსირდება: სოფლის უბანი, სათიბი, საძოვარი, კლდე, ფლატე, 
გორაკი, ტყე, ყანა, სერი, ქედი, ვაკობი, ხევი და ა. შ. ყველაზე ფართოდ არის გავრცელებული ნა-
შიხ- სტრუქტურის ტოპონიმია, ანუ ოდენ ნ-პრეფიქსიანი.  

დასტურდება -რ ფორმანტიანი ნა-შხ--რ  ნა-შიხ--რ. ფორმა აღნიშნავს საძოვარს, მე-
სტიის სოფ. მურყმელი. ინფორმატორის თქმით, ადრე არყნარი ყოფილა და დამწვარა. 

ნა-შიხ- გვხვდება კნინობითის სუფიქსდართულიც, მაგ.:  
ნ-შხ-ულ  ნ-შიხ-ულ – ვაკობი (პატარა დავაკება მეჩხერი ტყით), მესტიის რ-ნი, ზემო 

წირმინდი; ტყე – მესტიის სოფ. ციცხვარი; ნ-შხ-ულ-რ  *ნ-შიხ-ულ-რ – ყანა, საძოვარი – მე-
სტიის სოფ. იდლიანი, ნანგვლი. 

ეგევე ფორმა გვაქვს სონორჩართულიც: ნ-მ-შიხ--რ „დანამწვარები“, საძოვარი – მესტიის 
სოფ. ცხუმარი; ტყე – მესტიის სოფ. წვირმი. 

ნა-მ-შიხ-ლ--არ „დანამწვარები“, საძოვრები – ქს. ჟახუნდერი და ა. შ. 

როენ ა  ჭ კ ადუ ა  
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როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანური ფაქტორი განაპირობებდა სვანეთის რელიეფში 
ჩამონაწყვეტი, ჩამონარღვევი, განაკაფი, განაყოფი, განატეხი (ლი-კვშ-ე სემანტიკური გადაწევით 
ყამირი მიწის მოხვნა) ადგილების სიმრავლეს. ყველა ამ მოვლენამ თუ მოქმედებამ ასახვა ჰპოვა 
მიკროტოპონიმიაში, მაგ.: 

ნა-ტყიფ „განატეხი“, ადგილობრივების განმარტებით, ლიტყფე ყამირის გატეხვა. ლარემ 
ქალინის ლიტყფეს ხატულიდ „მინდვრის მოხვნას ლიტყფეს (გატეხვას) ვეძახით“. ყანა – 
ზს-ის სოფ. წვირმი, უღვალი, ჟიბიანი, ხერხვაში, სათიბი – ზს. ხერხვაში, ჩვიბიანი, მურშკელი, 
ჟიბიანი, ცალერი, ბოგრეში და ა. შ.  

ტოპონიმთა სემანტიკური ანალიზი, ერთი მხრივ, სვანეთის ძველი ეთნოგრაფიული ყო-
ფის სურათის წარმოდგენის საშუალებას იძლევა, მეორე მხრივ კი, თანამედროვე სვანეთის გე-
ოგრაფიულ სახელებთან შედარება-შეპირისპირებით შესაძლებელია ამ რეგიონში რელიეფური, 
ეკონომიკური და ყოფა-ცხოვრებითი ცვლილებების დადგენა. აღნიშნული კუთხით მეტად 
საინტერესო და საფუძვლიანი კვლევა აქვს ჩატარებული ქ. მარგიანს წერილში „სვანეთის 
მიკროტოპონიმიის ლექსიკური ანალიზი“ ავტორი ვრცელი ტოპონიმური მასალის განხილვის 
შედეგად დაასკვნის: „დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ დარგობრივი და ყოფითი ლექსიკის 
განსაკუთრებულ სიმდიდრესა და მრავალფეროვნებას სვანური ენისა მკაფიოდ უჩენია თავი 
სვანურენოვან გეოგრაფიულ ნომენკლატურაში (მარგიანი 2011:188) 
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ნატო შავრეშიანი 

 
თხზული გეოგრაფიული სახელები სვანურში 

 
სვანურში, სხვა ქართველური ენების მსგავსად, დასტურდება სიტყვათშეერთებით ნაწარ-

მოები გეოგრაფიული სახელები, მათ შორის გაცილებით მრავლად გვხვდება გენეტიურმსა-
ზღვრელიანი ტოპონიმები, ხოლო ატრიბუტულმსაზღვრელიანი შედარებით ნაკლებად. კომპო-
ზიტურ გეოგრაფიულ სახელებში, სადაც მთელი შესიტყვება გვაქვს, მსაზღვრელ-საზღვრული 
სხვადასახვა ნიშნის მიხედვით აფასებს თუ ახასიათებს ამა თუ იმ გეოგრაფიულ ობიექტს და ამ 
შეფასებაში, ხშირად ჩანს სახელდების განმაპირობებელი თუ გამომწვევი მიზეზი.  

მსაზღვრელ-საზღვრულიანი გეოგრაფიული სახელი სინტაქსური თვალსაზრისით სინ-
ტაგმაა და წევრთა შორის ისეთივე სინტაქსური ურთიერთობაა, როგორიც ჩვეულებრივ შესი-
ტყვებებში. გენეტიურმსაზღვრელიან გეოგრაფიულ სახელებში მსაზღვრელი დაქვემდებარებუ-
ლია, მართულია საზღვრულის მიერ, ეს უკანასკნელი კი სინტაგმის მთავარი წევრია, ტოპონი-
მის შინაარსის განმსაზღვრელია, ვინაიდან ასახელებს იმ ობიექტს, რომლის სახელდებაც უნდა 
მოხდეს. 

სვანურში, თხზულ კომპოზიტებში, მართული მსაზღვრელი ნათესაობით ბრუნვაშია, ხან 
ბრუნვის სრული ნიშნის დაცვით, ხან ნაწილობრივ და უცვლელად უკავშირდება საზღვრულს 
მხოლობით ან მრავლობით რიცხვში.  

გუმბშიშ სგიმილდ ზედმიწ. „გუმბიშის ვეძუკა“, მჟავე წყალი (მესტია, კეცნანი, ლახამულა) 
ბაბშ ნაქორ „ბაბუის ნასახლარი“, ნასახლარი (მესტია, ზ. მარღი, ჭუბერი) 
ნენსგშ დაბ  „შუა (-ის) ყანა“, ყანა (ქვ. მარღი)  
ონოფრეშ ნკეთ „ონოფრეს ნაკვეთი“, ტყე (ქვ. ვედი)  
აფხზრე ნენზილდრ ზედმიწ. „აფხაზების სოჭუნები“, საძოვარი (მესტია, ნაკრა) 
თხერემი ლიცილდ ზედმიწ. „მგლის წყალუკა“, წყარო (ლენტეხი, ლასკადარი) 
უსგემ ღრ „ვაშლის ღარი“, ღელე (ტობარი)  
ალფეზ მოლ „ალფეზის მინდორი“, საძოვარი (ლენტეხი, ჩოლური) 
სიტყვათშეერთებით მიღებულ გენეტიურმსაზღვრელიან ტოპონიმებში მართულ მსა-

ზღვრელად გამოყენებულია, როგორც საკუთარი ისე საზოგადო სახელები, ამათგან ყველაზე 
ხშირად დასტურდება ანთროპონიმები, ხოლო ტოპონიმები და საზოგადო სახელები შედარე-
ბით ნაკლებად: 

ბათ მურყამ „ბათოს კოშკი“, კოშკი (მესტია, ჩვაბიანი, მულახი)  
ჟორჟლნ ნაკ „ჟორჟოლიანის ვაკე“, ტყე, საძოვარი (მესტია, სოლი) 
არჩინშა ნალზიგ „არაჩიაანთ ნასახლარი“, ნასახლარი (ლენტეხი, ჩოლური, ჭველიერი) 
აბლნიშ სარგ „აბლანის წყარო“, წყარო სათიბ აბლანიში (მესტია, ცხუმარი, ღვებალდი) 
ლეშრი შუკ „ლეუშერის შუკა“, გზა (ლენტეხი, ლევშერი) 
ხეშკლ ჭალ „ხეშკილის ჭალა“, ღელე (მესტია, ხეშკილი) 
ლჷლიც ტიბ „წყლიანი ხევი“,  ხევი (მესტია, ზარდლაში, არცხელი) 
ლათხიარი თხუმ „სანადირო წვერი, თავი“, სათიბი (ლენტეხი, ჩუკული) 
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ამჯერად წარმოვადგენთ ანთროპონიმთაგან წარმოებულ გენეტიურმსაზღვრელიან გეოგ-
რაფიულ სახელებს, ვინაიდან სვანურში მართულ მსაზღვრელად ყველაზე ხშირად გამოყენებუ-
ლია ანთროპონიმები, ანთროპონიმთაგან კი უმეტესწილად დასტურდება პირის სახელი, ნაკლე-
ბად გვარი, ხოლო უფრო იშვიათად კი სახელი და გვარი ერთად: 

ამჲზიშ ლაგარდიშ „ამაიზის საკარტოფილე“, ყანა (მესტია, ეცერი, უსგვირი) 
ამბაკო მოლ „ამბაკოს მოლი“, საძოვრები (ლენტეხი, ჩიხარეში, მელე) 
ნსიანიშ ფოქ „ანსიანის გამოქვაბული“, გამოქვაბული (მესტია, ნაკი) 
ანტონი მოლ „ანტონის მინდორი“, ყანა (ლენტეხი, რცხმელური, ლაღარვაში) 
ბდიშ წიფ „ბადის წიფელი“, ტყე (მესტია, უშხვანარი, ბეჩო)  
ბადღე მურყამ „ბადღვეს კოშკი“, კოშკი (მესტია, ადიში, იფარი)  
ბნჯღ ტიბ „ბანჯღუს ხევი“, ხევი (მესტია, არცხელი, მულახი) 
ჲასონი ლამჟრი „იასონის სამზეო“, ყანა (ლენტეხი, მაზაში) 
ჯაბ ლიც „ჯაბას წყალი“, წყარო (ლენტეხი, ყვედრეში) 
ბახუჲ მოლ „ბახუს ახო“, სათიბი (ლენტეხი, ლექვსირი) 
გუ[შ] ლარე „გუას მინდორი“, სათიბი (მესტია, უღვალი, ეცერი  
ჲეგენ მურყამ „ევგენის კოშკი“, ნაკოშკარი (მესტია, ჟაბეში) 
ჯამბულთიშ სარგ „ჯამბულათის წყარო“, წყარო (მესტია, ფარი) 
როგორც მასალიდან ჩანს,  ნათესაობითის ნიშნისეული თანხმოვანი არ არის მყარი არც 

ხმოვანფუძიან და არც თანხმოვანფუძიან სახელებთან, ორივე შემთხვევაში ხან წარმოდგენილია 
ხან არა. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ შტოგვარის სახელთაგან წარმოებულ ტოპონიმებში -შერ 
ფორმანტით წარმოდგენილი მსაზღვრელები შეიძლება ნანათესაობითარი ნათესაობითითაც შე-
გვხვდეს, რომელთაც ქვემოსვანურში ბრუნვის ნიშნისეული თანხმოვნითი ნაწილი მოკვეცილი 
აქვს, ხოლო ზემოსვანურში, ხშირად, შენარჩუნებული:  

სუმაშერი ლიც „სუმასანის წყალი“, წყარო (ჩოლური, მუწვდი, მიქელშერი) 
გულშერი ღელა „გულისანის ღელე“, ღელე, წყარო (ჩოლური, მუწვდი)  
გერდაშერშ შუკ „გერდასანის გზა“, სამანქანო გზა (მესტია) 
გირკშერიშ თხიმ „გვირკსანის წვერი“, მწვერვალი (მესტია, ნაკი) 
-შერ მაწარმოებლიან მსაზღვრელს აქვს მრავლობითობის გაგება, თუმცა ზოგჯერ დამატე-

ბით დაირთავს მრავლობითის მაწარმოებელ -რ, -ალ ფორმანტებსაც და ამ შემთხვე-
ვაშიც ნაგენეტივარი ნათესაობითის ფორმებს ვღებულობთ, სადაც, ასევე, ნათესაობი-
თის ნიშნისეული თანხმოვანი მოკვეცილია: 

გიო-შერ-ლ-ე ლაჯოგ „გიოსანების საჯოგე“, საძოვარი მთა (ლენტეხი, ყვედრეში, ხელედი) 
ჲესა-შერ-ალ-ე დაბრ „ესავსანების ყანები“, ყანები (ლენტეხი, ნანარი) 
სუმა-შერ-რ-ე მურყამ „სუმასანების კოშკი“, ნაკოშკარი (მესტია, ცხუმარი) 
როგორც აღვნიშნეთ გვხვდება ასევე გვარებისაგან წარმოებული გენეტიურმსაზღვრელია-

ნი თხზული ტოპონიმები, როგორც მხოლობით, ისე მრავლობით რიცხვში, სადაც ნათესაობითი 
ბრუნვის ნიშანი მხოლობით რიცხვში მდგომ მსაზღვრელს ხან დაერთვის, ხან არა, ხოლო მრავ-
ლობითში მყოფს ძირითადად მოკვეცილი აქვს: 

ხერგიანიშ ნაკრარ „ხერგიანის ნაკარვები“, საძოვარი (მესტია, ხაიში) 
ქურდნ ლლჰენ „ქურდიანის არხი“, ნაარხალი (მესტია, მურშკელი)  
ყიფინ ნადგარ „ყიფიანის მონაკლავი“, ტყე (მესტია, დავბერი)  
ჟორჟლნ ნაკ „ჟორჟოლიანის ვაკე“, ტყე, საძოვარი (მესტია, სოლი) 
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რეჩგიანშ არ „რეჩგიანის პირი“, გადასასვლელი (მესტია, ნაკი) 
კიცნიშ ლამურყამ „კვიციანის საკოშკე“, ნაეკლესიარი (მესტია, ნაკი) 
კნჭინრი ბოგ „კვანჭიანების ხიდი“, ხიდი (მესტია, კვანჭიანარი)  
პკელანრე მურყამ „პაკელანების კოშკი“, კოშკი (მესტია, ჭელირი) 
გიჭიანრე მოლ „გვიჭიანების მინდორი“, საძოვრები (ლენტეხი, ხელედი)   
მარგიანრე სარაგ „მარგიანების წყარო“, ღელე (მესტია) 
რეჩგიანრე მურყამ „რეჩგიანების კოშკი“, ნაკოშკარი (მესტია, ლანხვრი) 
გოშანრეშ ლასფლარ „გოშვანების სასაფლაოები“, სასაფლაო (მესტია, გული, ბეჩო) 
სვანურში მართულმსაზღვრელიანი ტოპონიმები უმეტესწილად ორშემადგენლიანია (მსა-

ზღვრელ-საზღვრული), თუმცა გვხვდება ორსიტყვიანი მსაზღვრელი, რომელიც ან შესიტყვებას, 
ან პირის სახელსა და გვარს, ან კიდევ შტოგვარის დამაზუსტებელ სახელს წარმოადგენს. შედა-
რებით იშვიათად დასტურდება ორწევრიანი საზღვრული: 

ბაბდში ჩჟი ნაშყდ „ბაბდის ცხენის გადანავარდნი“, ფერდობი, საიდანაც ჩამოვადნილა 
ბაბდი რატიანის ცხენი (მესტია, ლანჩვალი) 

გუჯშ ნალგენიშ ტიბილდ „გუჯუს ნათევის ღელე“, ღელე (მესტია, იდლიანი, ხაიში)  
თენგიზიშ ყრშ ნაყარ „თენგიზის ყავარის ნაყავარი“, ტყე (მესტია, ქვ. ვედი) 
მჷრთბიშ თხუმე კოჯრ „მურათბის ზემო კლდეები“, კლდე (მესტია, ჭერი) 
როზანიშ ნალზიგიშ რიყ „როზანის ნასახლარის რიყე“, რიყე (მესტია, ხაიში)  
სამსონი კოჯ ლაკშლ „სამსონის კლდის სატეხი“, გზა (ლენტეხი, ლუჯი) 
აფრასიძე გელაშ ლექერ „აფრასიძე გელას წისქვილი“, წისქვილის მიდამო (მესტია, ბეჩო, 

ბაგვდანარი) 
გულედნ ალერ მურყამ „გულედანი ვალერის კოშკი“, კოშკი (მესტია, სოლი, ლენჯე-

რი)  
ბებუშა მოლ შუკ „ბებუსაანთ მინდვრის გზა“, გზა (ხაჩეში, ხელედი) 
ბექზაშა ლექ ნამქურლა „ბექზასაანთ ქვედა წალკოტი“, ყანა (კაერი, ლენჯერი)  
ჯააშა ასონი ლჭემა „ჯავაანთ იასონის სათიბი“, სათიბი (ლენტეხი, ბაბილი) 
ასლანი ნაჭემ ფარ „ასლანის ნათიბი ფარი“, სათიბი (ლენტეხი, ჩიხარეში) 
გირგი ნაჟაჰ ღრ „გიორგის ნაზვავარი ღარი“, ღელე, საძოვარი (მესტია, ხალდე, კალა) 
ებეყიშ ნადგარ ღრ „ებეყვის მონაკლავი ღარი“, საძოვარი (მესტია, ყარი, ჭუბერი) 
როგორც ცნობილია, ტოპონიმებს ახასიათებთ გამარტივებისკენ სწრაფვა და ადგილთა სა-

ხელდება ძირითადად ერთი სიტყვით ან ორსიტყვიანი სინტაგმით შემოიფარგლება, მიუხედა-
ვად ამისა, გვხვდება შემთხვევები, როდესაც მსაზღვრელიც და საზღვრულიც ორ-ორი წევრით 
გადმოიცემა: 

ბაბა ანტეშ ჟბე გორგ „ბაბუა ანტოს ზემო გორა“, ქედი (მესტია, ქვ. ვედი, ხაიში)  
დგიში ჩჟი ნაშყდ ტიბ „ადგის ცხენის გადანავარდნი ხევი“, ხევი (მესტია, ლანჩვალი)  
კომპოზიტურ ტოპონიმებში, რომლებიც პირთა აღმნიშვნელ საკუთარ და საზოგადო სა-

ხელთაგანაა ნაწარმოები, მართული მსაზღვრელი ძირითადად გამოხატავს განკუთვნება-დანიშ-
ნულებას, კერძოდ სახელდებული ობიექტის მფლობელს, სახელდებული ობიექტის აღმომჩენს 
ან ობიექტთან რაიმე საქმიანობით დაკავშირებულ პირს, ადამიანთა ჯგუფს რომელიც ტოპონი-
მით აღნიშნულ ადგილას ცხოვრობს, დანიშნულებას და ასევე ობიექტთან რაიმე ნიშნით დაკავ-
შირებულ სუბიექტს: 

ნოდრიშ დგი „ნოდარის ადგილი“, სათიბები, ნასახლარია (მესტია, ტიტა) 

ნ ატო  შ ა ვრეშ ი ა ნ ი  
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ჲეტეხი მოლ „ევტეხის ახო“, ყანა (ლენტეხი, ლაღარვაში) 
აქსენტი მურყამ „აქსენტის კოშკი“, კოშკი (მესტია, იფარი, ნაკიფარი) 
ჯაბ სარაგ „ჯაბას წყარო“, წყარო (ლენტეხი, ზემო ჭველიერი)  
ბკიშ ყორ „ბაკის კარი“, მოედანი (მესტია, მაგარდელი, ცხუმარი) 
ბასიჲ ლჭემა „ბასის სათიბი“, სათიბი (ლენტეხი, ყვედრეში, რცხმელური) 
ილშ ნალან „ილიას დანახნავი“, ტყე (მესტია, შგედი) 
ზურაბიშ ლარე „ზურაბის სათიბი“, სათიბი (მესტია, ზემო სგურიში) 
ჯანდრი ბჩ „ჯანდრის ქვა“, ლოდი (მესტია, ჟაბეში)  
ალმასიაჲ ლიც „ალმასიას წყალი“,  წყარო (ლენტეხი, ჟახუნდერი, ლემზაგორი) 
გშ ბა „გუას სადგომი“, ნაკარვები (მესტია, ტვიბერ-ლეზგარა, ცხუმარი)  
კირილე დაბრ „კირილეს ყანები“, ყანები (ლენტეხი, შუა ბავარი)  
ალმასიაჲ ლიც „ალმასიას წყალი“,  წყარო (ლენტეხი, ჟახუნდერი, ლემზაგორი) 
რაც შეეხება საზღვრულ წევრს, შინაარსობლივი თვალსაზრისით საზღვრულში ხშირად 

ჩანს ამა თუ იმ გეოგრაფიული ობიექტის წარმომავლობა, თუ რისი მიხედვით უნდა მომხდარი-
ყო სახელდება. ასეთ ტოპონიმებში საზღვრულად გვხვდება არსებითი სახელისაგან წარმოებუ-
ლი ნა- პრეფიქსიანი მიმღეობები: 

ჯამბუ ნასაკაცხ ზედმიწ. „ჯამბუს ნაწვერალი „ვინც პირველი ავიდა წვერზე“, საძოვარი 
(ლასკადარი)  

ადილარი ნაქართოფლლ „ადილარის ნაკარტოფლარი“, საძოვარი (ლენტეხი) 
ბეთქნ[ი] ნაშყდ „ბეთქანის გადანავარდნი“, კლდე (მესტია, ჟაბეში, მულახი)  
ბექჲ ნამოლ „ბექას ნაკაფი“, საძოვარი (ლელბაგი, ლატალი) 
გიერგი ნამოლურ „გიორგის ნაკაფვები“, ყანა (ლენტეხი, გულიდა)  
ბჲ ნალგნრ „ბაის ნათენები“, სათიბი (მესტია) 
ძოგიშ ნშიხ „ძოვაგის დანაწვავი“, ტყე, საძოვარი, ძოვაგის წინაპრებს დაუწვიათ იქაუ-

რი ტყე (გაღმა ხაიში)  
მანცელანშ ნამურყამ „მანცელანის ნაკოშკარი“, ნაკოშკები (მესტია, ნაშთქოლი) 
მარშნი ნადქან „მარშანის ნადუქნარი“, ვაკობი (მესტია, დავბერი) 
კოსდშ ნაკრავ „კოსდას ნაკარვები“, საძოვარი (მესტია, ზ. ვედი) 
მსაზღვრელ-საზღვრულის რიცხვში ურთიერთობას რაც შეეხება, ანთროპონიმთაგან 

წარმოებულ ტოპონიმებში მსაზღვრელს მრავლობითის ფორმა და სემანტიკა შტოგვარის სახე-
ლებში აქვს, ხოლო არცთუ იშვიათად გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც მხოლობითში 
მდგომი მსაზღვრელი უკავშირდება მრავლობითში მდგომ საზღვრულს: 

ატოლშა მოლ „ატოლაანთ მინდორი“, ყანა (ლენტეხი, ყარიში) 
გუგუშა ლრლ „გუგუანთ მინდვრები“, საძოვარი, გვარი არაა ცნობილი (მესტია, ლეხთა-

გი) 
ჟაბშრე დაბრ „ზემოაანთების ყანები“, ყანები, უბანი (მესტია, ლახამი) 
აბრამშერ ნამურყამ „აბრაამსანის ნაკოშკარი“, ნაკოშკარი (მესტია, ბეჩო, უშხვანარი) 
ადაშერ მურყამ „ადასანის კოშკი“, კოშკი (მესტია, ხერხვაში) 
ზოსმეშ ნაკრრ „ზოსიმეს ნაკარვები“, ნაკარვები (მესტია, ტობარი) 
არსენაშ მოლრ „არსენას მინდვრები“, სათიბი  (მესტია, ბეჩო) 
რჩიჲ ნაკრ „არჩის ვაკობი“, ყანები (მესტია, ხალდე, ზემო ხაჩეში) 
კაკო დაბრ „კაკოს ყანები“, ყანები (მესტია, კვანჭიანარი) 
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ყასბლათი ლეჭმლი „ყასბულათის სათიბები“, სათიბები (დურაში) 
ასევე საინტერესოა ატრიბუტულმსაზღვრელიანი თხზული კომპოზიტები სვანურში, რო-

მელთა რაოდენობაც მართულმსაზღვრელიან ტოპონიმებთან შედარებით ნაკლებია, თუმცა  ის 
მასალა, რომელიც დაფიქსირდა მრავალფეროვანია და მოიცავს ზემო და ქვემო სვანეთის გეოგ-
რაფიულ არეალს. 

სიტყვათშეერთებით მიღებულ ატრიბუტულმსაზღვრელიან ტოპონიმებში ჩანს გეოგრაფი-
ული ობიექტის (უბანი, სოფელი, ხეობა) მასშტაბი (სიდიდე-სიპატარავე, სიმაღლე-სიმოკლე), 
მისი დასახლებისა და წარმოშობის სიძველე თუ სიახლე (წარსულში კონკრეტული ადგილის 
ფუნქცია, წარმომავლობა): 

ხოშა ლაბურღუ „დიდი საბუერე“, საძოვარი მთა შუაში, ღელეა (სოფ. ცხუმალდი) 
ხოშა დაბ „დიდი ყანა“, სათიბი ლუჯის მთა უჟალში (სოფ. ლუჯი) 
ძღდ ღრ „დიდი ხევი“, საძოვარი, კლდე ზეგანის სამხ., მდ. ლასილის მარჯვ. მხარეზე (მე-

სტია, სოფ. იფარი)  
მახე ნამლ „ახალი ნაკაფი“, ტყე (მესტია, სოფ. არცხელი) 
მახე ლახ „ახალი მთა“, სათიბი (სოფ. ჩიხარეში) 
ჯინელ ნაბოგ „ძველი ნახიდარი“, ნახიდარი მდინარე ენგურზე (სოფ. შკედი)  
ჯინელ ნაკრალ „ძველი ნაკარვები“, საძოვარი, ნაკარვებია (სოფ. კაერი) 
ჯინელ ნაშუკ „ძველი ნაგზევი“, გზა (მესტია, სოფ. ხაიში) 
ლჷლეჩხუმუ გაკ „ლეჩხუმური კაკალი“, ნიგვზის მიდამოები (სოფ. კახურა) 
მეკეშტე სიკ „მოკლე გორა“, გორა (ლენტეხი, სოფ. რცხმელური) 
ხორა ლჭხალდ „პატარა საჭექე“, საძოვარი (სოფ. ცხუმალდი) 
კოლთხი ქრა „მაღალი ყამირი“, საძოვარი შემაღლებულზე (სოფ. ახალშენი) 
ჯედი ლრა „გრძელი სათიბი“, სათიბი (მესტია, სოფ. ლემსია)  
კომპოზიტ გეოგრაფიულ სახელებში, მსაზღვრელის მეშვეობით, ასევე, გვექმნება წარმო-

დგენა იმის შესახებ, თუ რამ განაპირობა ამა თუ იმ ტოპონიმის სახელდება, ვინაიდან, მსა-
ზღვრელში ჩანს კონკრეტული ადგილისათვის დამახასიათებელი რელიეფი და ამა თუ იმ ობი-
ექტის ტერიტორიული დახასიათება და სხვ.: 

ბეჩრ ლბი „ქვიანი ღიობი“, ტყე, დიდლოდებიანი ადგილია, გზაა (ჩოლური, სოფ. შგედი) 
როკ-მაჩხაფ „ორკაპა ჩანჩქერი“, სათიბი, პატარა ღელე (სოფ. ტვიბი)  
გურ-ზაგრ „უწვეტო ზეგანი“, ქედი, მთა თეკრაშისა და უსგვირის გამყოფი (მესტია, სოფ. 

უსგვირი) 
ჰიწ ზაგრ ზედმიწ. „საყელო ზეგანი“, საძოვარი (მესტია, სოფ. მაგარდელი)... 
მურგ მოლოდდ „მრგვალი ყანუკა“, წყარო (ჩოლური, ჭველიერი) 
ჴაც-დაბ ზედმიწ. „მრუდე ყანა“, ყანა (ლენტეხი, სოფ. დურაში) 
კაჩ-ლრე ზედმიწ. „აღმართი სათიბი“, სათიბი ჩიხარეშის ჩრდ.-აღმ., აღმართია, ახალშენში 

(ლენტეხი, სოფ. ჩიხარეში) 
ლემჷჟ ლშკილი ზედმიწ. „სამზეო საღანძილე“, სახნავი (სოფ. ყვედრეში) 
ლეოყალი ნაკ ზედმიწ. „საოყალო ვაკე“, საძოვარი (ლენტეხი, სოფ. საყდარი) 
ტაფ-ქან „დამრეცი ჭიუხვი/კლდოვანი ადგილი“, სათიბი მამის ჩრდილოეთით, კლდეცაა 

(სოფ. მამი) 
ზჷსყი ლარა ზედმიწ. „ნედლი მინდორი“, ჭაობიანი ადგილია (სოფ. კახურა) 
ლჷკფ სეტ „წაქცეული სვეტი“, კლდე ბოგრეშის სამხ.-აღმ. ენგურის მარცხენა კალთაზე 

ნ ატო  შ ა ვრეშ ი ა ნ ი  
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(მესტია, სოფ. ბოგრეში) 
მაშრი შუკ „განიერი გზა“, გზაა სამარხილო და შეშის მოსაზიდი (მესტია, სოფ. ლამხერი) 
მეკშდა ბოგ „მოკლე ხიდი“, სამანქანო ხიდი, რომელიც გადებულია მდინარე ჭუბრულას 

ვიწრობზე, კანიონია, ღრმა და ციცაბო კალთებით (სოფ. ჭუბერი) 
სკრი დაბ ზედმიწ. „წვეტიანი ყანა“, ყანა, სახლებიცაა (სოფ. მელე) 
ლგწა ლრტყლ ზედმიწ. „გასაძრომი სარტყელები“, კლდე, მთა თეთნულდის ძირას (მე-

სტია, სოფ. ცალდაში) 
მეშხილ თრგლეზერ „შავუკა მთავარანგელოზი“, ტაძრის ადგილი (მესტია, ყაზაყი) 
სიტყვათშეერთებით მიღებულ ატრიბუტულმსაზღვრელიან ტოპონიმებში განსახილვე-

ლია, თუ როგორია მსაზღვრელ-საზღვრულის ურთიერთობა-წყობა, როგორია მათი შედგენი-
ლობა და შინაარსი და მოსდით თუ არა რაიმე სახის ცვლილება შეთანხმებულ ფუძეებს. 

სვანურში ატრიბუტულმსაზღვრელიან გეოგრაფიულ სახელებში მსაზღვრელად უმეტეს-
წილად გვხვდება ზედსართავი სახელები და მიმღეობა, შედარებით – ნაკლებად არსებითი სახე-
ლი და იშვიათად რიცხვითი სახელი. 

ზედსართავთაგან შეთანხმებულ მსაზღვრელად დასტურდება როგორც ვითარებითი, ისე 
მიმართებითი ზედსართავი სახელები: 

მაშრი ლჷცრ „ფართო წყლები“, საძოვრები, ვაკე ადგილია, სადაც წყალი განტოტვილად 
მოედინება (მესტია, სოფ. ზ. წირმინდი) 

კლთხი ბოგ „მაღალი ხიდი“, ნახიდარი (მესტია, სოფ. ზ. ვედი)  
ზჷსკი ღელ „მშრალი ღელე“, ღარი (ლენტეხი, სოფ. მახაში) 
ყითელ ტობ „ყვითელი ტბა“, ლილისფერი ტბაა, ირგვლივ საძოვრებია (მესტია, სოფ. კა-

ცხი, სვიფი) 
მეშხა ტიბრა „შავი ღელე“, ღელე, ტყიანია, შერეული, ზედა ნაწილი წიწვნარია, წყალი 

სუფთაა, მაგრამ ნიადაგი შავია (მესტია, სოფ. ჭუბერი) 
წრნი ლრტყ „წითელი სარტყელი“, კლდე, წითელი ფერის მაგვარი კლდეა, შრეა მოწითა-

ლო (მესტია, სოფ. მულახი) 
მურგლ ლრა „მრგვალი სათიბი“, სათიბ-საძოვარი (მესტია, სოფ. იელი, ხალდე, წვირმი) 
ზსყი ლარა ზედმიწ. „ნედლი სათიბი“, სათიბი, ჭაობიანი ადგილია (სოფ. კახურა) 
მხე მოლ „ახალი მოლი“, სათიბ-სახნავი (ლენტეხი, სოფ. წიფლაკაკი) 
მჷცხი ლიცილდ „ცივი წყალი“, წყარო, კლდიდან გამომდინარე ცივი წყალი (მესტია, სოფ. 

მურშკელი) 
სკდი ღელა „ღრმა ღელე“, ღელე ჩაჭრილი კალაპოტით (სოფ. ღობი) 
ტებდი ნიცლ ზედმიწ. „თბილი წყალუკა“, წყარო (სოფ. ჩუკული, ლეკუმბასტი) 
ხოდრა თოთ „უარესი კლდე“, კლდე, მყინვარი ტიბერის მყინვარებზეა (ცალდაში) 
ხორა უწყარო „პატარა წყარო“, სათიბი შერეული ტყით (ცხუმალდი) 
ხოშა ლაჩმა ზედმიწ. „დიდი საჩუმეთი“, სათიბი (ცხუმარი, მაგარდელი) 
ჯინელ ნლგენრ „ძველი ნათენები“, ტყე, საძოვარი (სოფ. ქაშვეთ-ლაშთხვერი) 
უძირო ტუბა „უძირო ტბა“, ტბა, კლდეშია (სოფ. მაზაში) 
წიფრ ზაგრ „წიფლნარი ზეგანი“, ზეგანი მდ. ენგურიდან მთა ლამოჯას ძირამდე (სოფ. 

ლაფსყალდი) 
წირლ ღელა ზედმიწ. „წვირიანი ღელე“, ღელე ლასკადურას აუზში, ჭუჭყიანია ყოველ-

თვის (სოფ. კახურა)... 
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ატრიბუტულმსაზღვრელიან ტოპონიმებში ნაკლებად, მაგრამ მაინც გვხვდება ზედსართა-
ვის ფუნქციით გამოყენებული არსებითი სახელი მსაზღვრელად: 

მურყამ-ზაგრ „კოშკი-ზეგანი“, ზეგანი, კოშკურაა, (ს. კაერისა და ს. ლემსიას მთაში) 
ჴე-ტიბ „ხეობა-ხევი“, სახნავ-სათიბი (ლენტეხი) 
ჯრ-ზაგრ „ჯვარი-ზეგანი“, ტყე, კლდეცაა (სოფ. კალა) 
მჷქოხ ლრა „ქვა-სათიბი“, სათიბი (ლენტეხი, საყდარი)...  
ღაზ-ჭუბრ  „ბალახ-ჭაობი“, საძოვარი, ჭაობიანი ადგილია (სოფ. ხევრა) 
ჲელ-ზაგრ „ელია{ს} ზეგანი“, ნაეკლესიარი, ადრე ელიაობა იცოდნენ (მესტია, წვირმი) 
მოლ-ზაგრ „მინდორ-ზეგანი“, სათიბი (მესტია, ეცერი, ღეშდერი) 
სგიმ-ზაგრ „ვეძა-ზეგანი“, მჟავე წყლის გორაკი (სოფ. ფარი) 
ღრ-მოლ „ღარი-მინდორი“, ვენახები, ღარია (სოფ. ლესემა) 
წყალ-მაჭარ „წყალ-მაჭარი“, გადასასვლელი (ღობის მთიდან რაჭაში გადასასვლელი), საძო-

ვარი (სოფ. ღობი) 
წაბ-სიკ „სამართებელი-გორა“, საძოვარი, გორაა, დაქანებულია (სოფ. ლექვსირი) 
კომპოზიტ გეოგრაფიულ სახელებში მრავლად დადასტურდა მიმღეობიანი ატრიბუტული 

მსაზღვრელი  ლა-- ა, ლე-, ლ-, ლუ--ე, მ-, ნა- მაწარმოებლებით: 
ლასგრ ბაჩრ „დასაჯდომი ქვები“, არცხელის ცენტრში, სიფში დგას სკამისებურად 

გამოთლილი (საკარცხული) ქვა (მესტია, არცხელი) 
ლსგმუნა შუკ ზედმიწ. „სამჟავეწყლე შუკა“, გზა სგიმისაკენ (მესტია, ფალედი) 
ლასკრალ ზუგ „მოსაფიქრებელი ბორცვი“, საძოვარი (სოფ. ლაღამი) 
ლაბიშირი ღლა ზედმიწ. „საბუშარო ღელე“, ღელე (ლენტეხი, ყვერდეში)  
ლაბჭრი ბჩ ზედმიწ. „სანაბიჭვრო ქვა“,  ლოდი, გამოქვაბულივით აქვს (მესტია) 
ლებოჩიკი მოლ „სასაქონლე მინდორი“, სათიბ-საძოვარი მდ. ჩოლშურას მარცხენა კალთა-

ზე (სოფ. ბაბილი) 
ლებურღ ოკერ „საბუერე ფსკერი“, გზა მთისკენა გზაზე თეკალის სამხრეთით (ლენტე-

ხი, თეკალი)  
ლჷჩხეტ ღრ „საკენჭე ღარი“, საძოვარი (მესტია, ზ. მარღი) 
ლჷლიც ტიბ „წყლიანი ხევი“, ხევი მდინარე უხვია სხვა ხევებთან შედარებით (მესტია) 
ლჷჩხიტ ლფშდა ზედმიწ. „კენჭიანი ჩამოსაშვები“, შურო, კირქვების ჩამოსაყრელი ადგი-

ლი (სოფ. ლეხთაგი) 
ლუნჩლი ლესგ „სამეწყრე გვერდი“, ფერდობი (მესტია) 
ლუხროე ბაჩრ „დახვავებული ქვები“, ყანა (მესტია, უშხვანარი) 
მუშლი ტიბრა ზედმიწ. „მოქშინავე ღელე“, ღელე (ლენტეხი, დურაში)  
მჷტანტალი ტუბა ზედმიწ. „მოქანავე ტბორი“, საძოვარი, ადრე კაცი რომ შედგებოდა, ქანა-

ობდა ხიდივითო, ამჟამად გამაგრებულა (ლენტეხი, მაზაში) 
მჷკჷნწჷრი მოლულდ ზედმიწ. „მოქანავე/მოკონწიალე მინდორი“, საძოვარი, დაკიდული 

ადგილია, დაქანებულია საკმაოდ (სოფ. ყვედრეში) 
ნაბი დაბარ ზედმიწ. „განახლეჩი ყანები“, ყანები (ახალშენი) 
ნაჟჰა ლარე „ნაზვავარი სათიბი“, საძოვარი (სოფ. ცალერი)  
ნასფელ ზენ „ნასოფლარი მინდორი“, სათიბები, ვაკე ადგილია, ნასახლარი არ ჩანს. (სოფ. 

შგედი) 
ნაცდილ ღრ ზედმიწ. „ნაცოდვარი ღარი“, ღარი (წირმინდი)... 

ნ ატო  შ ა ვრეშ ი ა ნ ი  
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რაც შეეხება რიცხვით სახელთაგან წარმოებულ მსაზღვრელებს, უნდა აღინიშნოს, რომ რი-
ცხვითი სახელები როგორც ატრიბუტული, ისე გენეტიური მსაზღვრელის ფუნქციით სვანურში 
ძალზე იშვიათია, სულ რამდენიმე მაგალითი დაფიქსირდა: 

მეოთხე ნაკეთ, ხევი (მესტია, ზ. ვედი); მეხუთე ნაკეთ, ხევი (მესტია, ზ. ვედი); უსგა 
ეშდუსგა დოლეშ ხატრ  „სამოცდაექვსი დოლის ხატები“, კოშკი, ინახება ხატებიც 
(დოლი); აშირყერ მაცხრ „ასი მადლის მაცხოვარი“, ეკლესია (მესტია, უშგული, 
მურყმელი)... 

გვხვდება რიცხვითი სახელით განსაზღვრული მსაზღვრელისა და თანდებულის შეერთე-
ბით მიღებული კომპოზიტი გეოგრაფიული სახელები (აგრეთვე ერთი შემთხვევა – რიცხვითი 
სახელისა და თანდებულის შეერთებით მიღებული გეოგრაფიული სახელისა – ჲარნენსგოლ 
„ორსშუა“, საძოვარი (მესტია, თავრარი); ჲრნჷც ნსგა „ორ წყალს შუა“, არყნარ-საძოვარი (მე-
სტია, უშგული); ჲარბკოჯნესკა „ორ კლდეს შუა“, კლდე გაყოფილი შერეული ტყით (სოფ. ბაბი-
ლი); ჲარბლჷცნესკა „ორ წყალს შუა“, ყანები, უწინ მდინარეთა შუაში იყოო (სოფ. ლესემა); ჲარ 
ტიბრა ნსგა „ორ ღელეს შუა“, საძოვარი (მესტია, ბოგრეში)... 

სახელურფუძიან თზულ გეოგრაფიულ სახელებში ზედსართავით გამოხატული მსა-
ზღვრელი (სემანტიკური თვალსაზრისით) მრავალფეროვანია და გამოხატავს საზღვრულის 
ემოციურ შეფასებას, ფერს, ქონება-უქონლობას, დანიშნულებას, ფორმა-აღწერილობას (სიდიდე-
სიპატარავეს, სიგრძე-სიმოკლეს, სიფართე-სივიწროვეს, სიმაღლეს), ტემპერატურას, სივრცით 
მიმართებას და ა.შ.  

კნკ ღრ „დაკლაკნილი ღარი“, კლდე, ღელე; მეჩხერტყიანი კლდე-ღელე, მოედინება პა-
ტარა წყალი, მიხვეულ-მოხვეულია (სოფ. ზეგანი) 

ხოჩა თოთ „კარგი კლდე“, კლდე ტიბერის მყინვარებში (სოფ. ცალდაში) 
ხოლ ჩილშერ ზედმიწ. „ცუდი ჩილშერ{ის}ანები“, უბანი (სოფ. ყარიში)  
წრნი ქან „წითელი ჭიუხი“, ყანები დაფერდებული კედლით, ხრამიანია, წითელი ფერის 

ქვებითა და მიწით (სოფ. შკედი) 
ჭრელ შუკრ ზედმიწ. „ჭრელი შუკები“, გზა, გადის ბევრი საცალფეხო ბილიკი (სოფ. 

ფხოტრერი) 
თეთნე ფოქ „თეთრი გამოქვაბული“, გამოქვაბული (სოფ. ნანგვლი) 
თეთნე ბაჩრ „თეთრი ქვები“, მთის სათიბი, ალპური ზონაა, ქვების გროვაა (სოფ. ლახი-

რი) 
მეშხე კიც „შავი კვიცი“, ტყე,  წიწვნარი ტყეა (მესტია) 
ლჷლიც ღრ „წყლიანი ღარი“, ღელე (მესტია, სოფ. იელი) 
ლჷჩხეტ ღრ „კენჭებიანი ღარი“, საძოვარი, კენჭნარია (მესტია, სოფ. ზ. მარღი) 
უნკერა მჰ „უძირო ტბა“, ტბა ს. წვირმის აღმ.-ით, უღვირის ქედზე (სოფ. წვირმი) 
ლაშდიღ შუკრ ზედმიწ. „დასამარხი შუკები“, გზა, ახლა სამარხილო გზაა (სოფ. ლე-

შუკვი)  
ლაშამ ჟაჴრ „მოსასვენებელი არყის ხე“, შესასვლელი (ლენტეხი, სოფ. მამი) 
ლაღეხ ლრა „სადუცე სათიბი“, საძოვრები (სოფ. ცანა)  
გურ-სიკ „მრგავლი გორა“, კლდე ხელედულას მარცხენა კალთაზე, მომრგვალო ფორმის 

(სოფ. ხაჩეში, ხელედი)   
ჴაც-მურყამ ზედმიწ. „მრუდე კოშკი“, ნაკოშკარი, გადაზნექილია (სოფ. ლაჰილი) 
მეშეთ-ზაგრ ზედმიწ.  „საფიქალე ზეგანი“, საძოვარი, რელიეფურად – ზეგანია (სოფ. კაერი) 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  712 

კაჩ-შუკ „აღმართი შუკა“, გზა, ოდნავ დამრეცი (სოფ. იენაში)  
ჯედი ლაროლ „გრძელი სათიბები“, სათიბები (სოფ. კაცხი)  
კლთხი ბჩ „მაღალი ქვა“, ლოდი. იელიდან წვირმისკენ მიმავალ გზაზეა მაღალი ქვა, სა-

ხლზე მაღალია, კოშკივითაა (სოფ. იელი) 
ხოშა თეთნულდ „დიდი თეთნულდი“, მწვერვალი (მესტია)  
ხორა სყელდერ „პატარა სყელდერი“, საძოვარი (სოფ. კახურა) 
მაშრი ღარ „ფართო ღარი“, სათიბი, ღარია შუროსავით (სოფ. ჭველიერი, ლევშერი) 
კაჩ-დბ „აღმართი ყანა“, ყანა, დამრეცი ყანა (სოფ. ღობი)  
ძელ-გორა „ძელ-გორა“, საძოვარი, ალპურ ზონაშია, რელიეფურად გრძელია (სოფ. (ნანარი) 
მეკეშტე სიკ „მოკლე გორა“, გორა (ლენტეხი, სოფ. რცხმელური)  
ნარღოდ ტუბრა  „მღვრიე ღელე“, ღელე (სოფ. ნაცული)  
მურგლ დაბ „მრგვალი ყანა“, ყანა (ლენტეხი)  
ტებდი ნიცლ ზედმიწ. „თბილი წყალუკა“, წყარო (სოფ. ჩუკული, ლეკუმბასტი)  
მჷცხი ნჷცრ „ცივი წყლები“, საძოვარი, წყლები მოედინება (სოფ. იელი) 
ქეირ ლიცლ ზედმიწ.  „ცივი წყალუკა“, წყარო (სოფ. თეკალი) 
ლერსგნ ლსიპ ზედმიწ. „მარჯვნივ სატრიალო“, გზა იფარიდან კალისკენ, კვირიკე ჩანს 

იქიდან, მიმავალი მარჯვნისაკენ ბრუნდება ლოცვით (სოფ. ბოგრეში) 
სგობინ დაბრ „წინა ყანები“, ყანები (სოფ. შკედი)...  
როგორც განხილული მასალიდან ჩანს, შედგენილობის მიხედვით მსაზღვრელად გვხვდე-

ბა მარტივი ან ნაწარმოები სიტყვები, ხოლო კომპოზიტი მსაზღვრელი ძალზე იშვიათია: 
ლაზ-ლაჩად ღრ „მისასვლელ-მოსასვლელი ღარი“, საძოვარი, ბილიკი, მთა ბავალაშისკენა 

გადასასვლელი (ლენტეხი, სოფ. ბავარი) 
თეთნე-მეშხე ლალყრ ქაშნ „თეთრ-შავი დასაწოლი ქაშანი“, ბილიკი, ჯიხვების სა-

მყოფ-დასაწოლი (მესტია)... 
სიტყვათშეერთებით მიღებულ ტოპონიმებში არა ნაკლებ საინტერესოა საზღვრული სი-

ტყვის შედგენილობა, შინაარსი თუ პოზიცია. ატრიბუტულ მსაზღვრელიან გეოგრაფიულ სახე-
ლებში, შედგენილობის მიხედვით  ძირითადად გვხვდება მარტივი და ნაწარმოები საზღვრუ-
ლები: 

მეხრე ტიბ „დანგრეული ღელე“, ღელე, კალთებზე ფოთლოვანი ტყე აკრავს (სოფ. ნეს-
გუნი) 

მახე ლახულ ზედმიწ. „ახალი მთაუკა“, სათიბი (სოფ. ახალშენი, ჩიხარეში) 
მაშრი ჭალ „ფართო ჭალა“, საძოვარი მთა (მესტია, სოფ. ჭუბერი) 
სიტ ლრე „მრგვალი, სწორი სათიბი“, სათიბი (სოფ. არცხელი)  
მურყამ კოჯ „კოშკი კლდე“, კლდე (მესტია, სოფ. ხაიში) 
ხოშა ლერყ ზედმიწ. „დიდი საარაყო“, კლდე, საძოვარი მთა ლეირაყთან (სოფ. ნაკი) 
წრნი ტიბრა „წითელი ღელე“, ღელე, პატარა მდინარეა, წითელი ფერის თიხა აქვს (სოფ. 

თოთანი) 
ჯინელ ნაბოგ „ძველი ნახიდარი“, ნახიდარი (სოფ. შკედი) 
ჯინელ ნამლ „ძველი ნაკაფარი“, ტყე (სოფ. არცხელი)...  
საზღვრული სახელები მრავალფეროვანია, აღნიშნავენ: ჰიდრონიმებს, ორონიმულ ტერმი-

ნებს, სხვადასხვა ობიექტების სახელებს, სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ად-
გილთა სახელებს და ა. შ.: 

ნ ატო  შ ა ვრეშ ი ა ნ ი  
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ზსკი ტიბილ „მშრალი ხევი“, ხევი (სოფ. ჭველიერი)  
მეშხე ჭალჲ „შავი ჭალა“, მდინარე (მესტია, სოფ. ლახუშდი) 
ზსკი ღელ „მშრალი ღელე“, ღელე (სოფ. მახაში) 
მეშხე კოჯარ „შავი კლდეები“, კლდე (მესტია, სოფ. ფარი)  
წრნი კამრჲრ „წითელი კამარები“, კლდე (სოფ. ქაშვეთ-ლაშთხვერი)  
წრნი ქანრ  ზედმიწ. „წითელი ქვიანები“, საძოვრები, წითელქვიანია (ლენტეხი) 
ხოშა ქან „დიდი ქვიანი“, ხრამი, კლდეა და სანადიროდაც კარგია (სოფ. ტობარი)  
ჯინელ ნაკანტორ „ძველი ნაკანტორალი“, ტყე (სოფ. ხევრა) 
ხოშა ლარა „დიდი სათიბი“, სათიბი (სოფ. ქურაში) 
ლატაფ ცაგდერ „საფერდე ეკლნარი“, ყანა, მოფერდო ადგილი, ბევრი ეკალი იცის (მესტია, 

სოფ. კიჩხულდაში)  
ლათაშჷრი ღუმირ „საყველე ნაძვი“, შესასვენებელი ადგილი, მთა. გზაზე მიმავალნი მთი-

დან ან მთაში ისვენებდნენ ერთ „საკულტო“ ნაძვთან, ამოიღებდნენ ყველს, მიირ-
თმევდნენ და იქაც ტოვებდნენ ლუკმისოდენას (მესტია, სოფ. ლეზგარა, ტვიბერი) 

ხოშა ლჭხალდ „დიდი საჭახანო“, საძოვარი, ლაჭხალდის ქვედა მხარე, ტყიანია (სოფ. 
ცხუმალდი) 

ჯოდი ლარლ „გრძელი სათითები“, საბალახო, რელიეფურად გრძელია (სოფ. ლევშერი) 
მეშთი ღრ „საფიქალე ღარი“, სათიბი, ალაგ-ალაგ ტყე, უფრო შიშველ ზონაშია (მე-

სტია,სოფ. სოლი) 
მეშხე ნენჩა „შავი ხშირი ტყე“, ტყე, ხარობს სოჭი, ფიჭვი, შიგადაშიგ ფოთლოვანი ტყეც (მე-

სტია,სოფ. ბეჩო)  
ლსკნალ ბაჩრ „სახტუნაო ქვები“, სათამაშო (სოფ. ყარიში) 
ლალხია შუკ ზედმიწ. „შესახვედრი შუკა“, გზათშესაყარი (სოფ. ლემზაგორი) 
ლალჴან შუკ ზედმიწ. „სახნავი შუკა“, გზა (სოფ. ტვიბლედი, ლანტელი) 
ჯინელ ნაშუკ ზედმიწ. „ძველი ნაშუკარი“, გზა (სოფ. ხაიში)... 
სვანურში ატრიბუტულმსაზღვრელიან ტოპონიმებში საზღვრული წევრის საწარმოებლად 

ხშირად გამოყენებულია კნინობითის  -ილ, -ლდ, -ილდ, -ულ, -ოლ, -ოდ სუფიქსები. მსგავს სუ-
ფიქსთა დართვა არც ქართულისთვისაა უცხო და სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმული 
მოსაზრების თანახმად გეოგრაფიულ სახელებში მათი სემანტიკა შეცვლილი უნდა იყოს „ტოპო-
ნიმიკურ სახელებში დადასტურებულ -ა-ს დღეს კნინობითის ნაწილაკს უწოდებენ (ყვირილ-ა, 
ფარავნ-ა) და რიგ სახელებში ის, მართლაც, ამ ფუნქციით იხმარება, მაგრამ გეოგრაფიული სახე-
ლების მიმართ ამის თქმა გაჭირდებოდა. აქ მას ქონების, მსგავსების, თვისების მნიშვნელობა უნ-
და ჰქონდეს“ (ზურაბიშვილი 1961:151): 

ლშმინ იცხილდ ზედმიწ. „მოსასვენებელი მსხალუკა“, შესასვენებელი (სოფ. ლელბაგი)  
ქეჲრ ლიცლ ზედმიწ. „გრილი წყალუკა“, წყარო (სოფ. ფანაგა)  
წრნი სგიმლდ ზედმიწ. „წითელი ვეძუკა“, მჟავე წყალი (მესტია,სოფ. ლაღამი)  
ხორა ტიბილდ ზედმიწ. „პატარა ხევუკა“, ხევი (სოფ. ბაბილი)  
წრნი ერილდ ზედმიწ. „წითელი მიწუკა“, მუხნარი, წითელი ფერის მიწაა (სოფ. წირმინ-

დი)  
ნაკ-დაბულ ზედმიწ. „ვაკე ყანუკა“, ყანა, ვაკე რელიეფით (სოფ. ლაჰილი) 
ჟბე ჭალოდ  ზედმიწ. „ზედა ჭალუკა“, ვენახი (სოფ. ლესემა)  
ჯოდი ლარილრ ზედმიწ. „გრძელი მინდვრუკები“, საძოვარი (სოფ. ლეზგარა)  
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ლალცი შუკულ ზედმიწ. „საწყლე შუკუკა“, ნაბილიკარი (სოფ. ახალშენი) 
მურგალ ლარლ ზედმიწ. „მრგვალი მინდორუკები“, სათიბები (ლენტეხი, ჩოლური, ფა-

ნაგა)  
მჷცხი ლიცილდ ზედმიწ. „ცივი წყალუკა“, წყალი (მესტია,სოფ. მურშკელი)...  
რაც შეეხება რიცხვში შეთანხმების საკითხს ატრიბუტულმსაზღვრელიან ტოპონიმებში, 

შეთანხმების იშვიათი შემთხვევა დასტურდება (ერთი ტოპონიმი დადასტურდა, როცა ორივე 
წევრი მრავლობითშია), ძირითადად საზღვრულია მრავლობითში მსაზღვრელი კი მხოლობით 
რიცხვში, ასევე იშვიათია (ერთი შემთხვევაა) მსაზღვრელი მრავლობითში და საზღვრული მხო-
ლობითში: 

ლლცრ ნაკრ „საწყლე ვაკეები“, სათიბები, ვაკე-ფერდობები (მესტია, მურყმელი)  
მაშრი ღარლ „ფართო ღარები“, საძოვარი (ლენტეხი)  
მეშხე კოჯარ „შავი კლდეები“, კლდე (მესტია, სოფ. ფარი) 
ნაკ დაბრ „ვაკე ყანები“, ყანები (სოფ. ზ. სგურიში) 
წრნი კლლდრ „წითელი ქვები“, კლდე, ნადირთ ჩასაკეტი (სოფ. ზესხო) 
ხოშა ქურლ „დიდი მოუხვნელი მიწები“, საძოვარი (სოფ. ჩუკული, ლამფალაში)  
ხოშა ლრლ „დიდი მინდვრები“, სათიბი (სოფ. ნაცული)  
მბრი ლჷცრ „ბნელი წყლები“, წყლები (მესტია,სოფ. ნაკიფარი)  
ლგწა ლრტყლ ზედმიწ. „გასაძვრომი სარტყელები“, კლდე, ვიწრო ბილიკი აქვს (მე-

სტია,სოფ. ცალდაში) 
მახე კარლ „ახალი კარვები“, საძოვარი (სოფ. შყალერი)  
მეკშდა ბოგრ „მოკლე ხიდები“, სახნავ-საძოვრები (მესტია, სოფ. სგურიში)  
ტებდი ლცრ „თბილი წყლები“, წყარო (მესტია) 
ლთხიარ კოჯრ „სანადირო კლდეები“, კლდეები (სოფ. ყორულდაში)  
ლ[]ლშერ ლრლ „სალესი სათიბები“, სათიბები (სოფ. კაერი)  
ლაშდღირ სიფ „დასამარხი მოედანი“, სასაფლაო (მესტია,სოფ. ფხოტრერი)...  
მსზაღვრელ-საზღვრულის პოზიციის მიხედვითაც არ გამოირჩევა სვანური სხვა ქართვე-

ლური ენებისგან, სიტყვათშეერთებით მიღებულ ტოპონიმებში (სხვა ქართველური ენების 
მსგავსად) პოსტპოზიციური ატრიბუტული მსაზღვრელი სვანურში მეტად იშვიათია, საანალი-
ზო მასალის საფუძველზე თამამად შეიძლება ითქვას რომ პრეპოზიციურ წყობას ანიჭებს უპი-
რატესობას (რაც ზემოთ წარმოდგენილ მაგალითებშიც ნათლად ჩანს): 

თეთნე ტობ „თეთრი ტბა“, ტბა, მოედინება მჟავე წყალი (სოფ. ყარი) 
ლერსკან ლასპა ზედმიწ. „მარჯვნივ სატრიალო“, გზა მთისკენა გზაზე, საკულტოსნაირი, 

დასასვენებელი (ჩოლური) 
წრნი ლცრ „წითელი წყლები“, წყაროები (სოფ. ხევრა) 
ხოშა ლახ „დიდი მთა“, სათიბები (სოფ. ხელედი) 
ლასდღუნლ მჷჰ „საბანაო ტბა“, ხელოვნური ტბა აეროპორტისკენა გზაზე (მესტია) 
ლტრალალ სიკ „სათამაშო გორა“, ვაკობი (ლენტეხი, სოფ. ხელედი)  
ხოშა დაბ „დიდი ყანა“, სათიბი (სოფ. ლუჯი)  
ბჩმეხრა „ქვა-დანგრეული“, ქვიანი ადგილი (მესტია, იფრარი, კალა), კლდე (სოფ. ბოგრე-

ში, იფარი)  
გიჯ-მენგერა ზედმიწ. „წაბლ-მაღალი“, საძოვარი, წაბლი დგას დიდი (ლენტეხი, სოფ. კა-

ხურა)... 

ნ ატო  შ ა ვრეშ ი ა ნ ი  
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როგორც აღმოჩნდა, სვანურისათვის უკავშირო სიტყვათშეერთებით მიღებული ტოპონი-
მებია დამახასიათებელი, ხოლო კავშირიანი კომპოზიტი ტოპონიმები იშვიათია, რამდენიმე შე-
მთხვევა დაფიქსირდა გენეტიურმსაზღვრელიან გეოგრაფიულ სახელებთან და ისინი ორი პი-
რის კუთვნილ გოეგრაფიულ ადგილს ან ახლოს მდებარე პუნქტებს გამოხატავენ: 

გუჩაშა ი ალფშა მურყამ „გუჩასანი[სა და ალფისანი[ს კოშკი“, ნაკოშკარი, ნახევრად და-
ნგრეული (მესტია, ქაშვეთი, ლენჯერი)  

გიორგიშ ი ლემინიშ ნაკრა „გიორგისა და ლემინის ნაკარვალი“, ნაკარვები (მესტია, ტვი-
ბერი, ცხუმარი)  

ლაშამბულრიში ი გოლჲ ქაშან „შამბნარებისა და ციცაბოს ქაშანი“, ბილიკი (სოფ. გული-
და) 

ჩუბე ი ჟიბე ცალერ „ქვემო და ზემო ცალერი“ (სოფ. ცალერი)... 
წარმოდგენილი მასალიდან ნათლად ჩანს, რომ ზოგჯერ კომპოზიტ ტოპონიმებში ადრე 

მისთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისება (რისი მიხედვითაც უნდა მომხდარიყო სახელდება) 
აღარ შეესაბამება თანამედროვე მდგომარეობას, თუმცა ასეთი ტოპონიმები საინტერესოა ისტო-
რიული თვალსაზრისით, ვინაიდან კონკრეტული ადგილისთვის დამახასიათებელ ინფორმაცი-
ას გვაწვდიან. 

არსებული და განხილული მასალა საკმაოდ მრავალფეროვანია და სხვადასახვა ნიშნის მი-
ხედვით აფასებს თუ ახასიათებს ამა თუ იმ გეოგრაფიულ ობიექტს. განხილულ ტოპონიმებში, 
ვინაიდან, მთელი შესიტყვება გვაქვს, მსაზღვრელ-საზღვრულის მეშვეობით კარგად ჩანს, ტერი-
ტორიული მახასიათებელი, დასახლებული თუ აუთვისებელი პუნქტის წარმოშობა, სივრცითი 
მიმართება ან კუთვნილება ამა თუ იმ საგნისა თუ სუბიექტისადმი. 

ანთროპონიმთაგან წარმოებულ გენეტიურმსაზღვრელიან ტოპონიმებში, მსაზღვრელი ძი-
რითადად გამოხატავს სახელდებული ობიექტის კუთვნილება-დანიშნულებას, ან ამ ობიექტის 
აღმომჩენს და კონკრეტულ ობიექტთან რაიმე ნიშნით დაკავშირებულ სუბიექტს, ასევე პირთა 
ჯგუფს რომელიც ტოპონიმით აღნიშნულ ადგილას ცხოვრობს თუ ცხოვრობდა.  

ვინაიდან არ არსებობს რიცხვის მიხედვით დამოკიდებულება გენეტიურ მსაზღვრელსა და 
საზღვრულს შორის, აქედან გამომდინარე მხოლობით რიცხვში მდგომ მსაზღვრელთან დაკავშირე-
ბული საზღვრული შეიძლება მხოლობითში ან მრავლობითში შეგვხვდეს, ასევე შეიძლება მრავლო-
ბითში დასმული მსზაღვრელი დაუკავშირდეს მხოლობით ან მრავლობით რიცხვში მდგომ სა-
ზღვრულს. ეს წესი უგამონაკლისოდაა დაცული კომპოზიტ გეოგრაფიულ სახელებშიც და ამისი 
უამრავი მაგალითი იქნა წარმოდგენილი. ხოლო რაც შეეხება რიცხვში შეთანხმების საკითხს ატრი-
ბუტულმსაზღვრელიან ტოპონიმებში, შეთანხმების იშვიათი შემთხვევა დასტურდება.  

ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანი შედარებით მყარია ზემოსვანურ ტოპონიმებში, ხოლო ქვე-
მოსვანურში ძირითადად თანხმოვნითი ნაწილი მოკვეცილია. 

სხვა ქართველური ენების მსგავსად, ძალზედ იშვიათია მსაზღვრელ-საზღვრულის ინვერ-
სიული რიგი და ორივე შემთხვევაში, როგორც ატრიბუტულმსაზღვრელიან, ისე მართულმსა-
ზღვრელიან  ტოპონიმებში ჭარბობს პრეპოზიციური წყობა. 
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ლელა გიგლემიანი 

 
სვანურ ჰიდრონიმთა აგებულების შესახებ 

 
ჰიდროლექსიკა ენის სიტყვიერი მარაგის ერთ-ერთი უძველესი და საყურადღებო უბანია. 

ჰიდრონიმები დამოუკიდებელ ან განკერძოებულ ლექსიკურ ფენომენს არ წარმოადგენს. იგი 
ენის ლექსიკიური შემადგენლობის განუყოფელი ნაწილია და ტოპონიმებთან ერთად იმეორებს 
საკუთარი სახელის ყველა ძირითად თავისებურებას სტრუქტურით, წარმოქმნით, წინადადება-
ში მოხმარებით ჰიდრონიმი ენის ისეთივე ერთეულია, როგორიც ცალკე აღებული საკუთარი სა-
ხელი, ბრუნებადი სიტყვა თუ სიტყვათშეერთება [მაღრაძე 2003: 13] 

როგორც სპეციალურ ლიტერტურაში მიუთითებენ, ჰიდრონიმებს გარკვეული სპეციფიკუ-
რი ნიშნებიც ახასიათებს. ისინი ტოპონიმთა უძველეს ფენას წარმოადგენენ (ს. ჯანაშია, ს. კაკაბა-
ძე, ს. მაკალათია...) და, სხვა ტოპონიმებთან შედარებით, მეტი სტაბილურობითც ხასიათდებიან. 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დაისმის რეგიონურ ტოპონიმიკიაში ჰიდ-
რონიმებთან დაკავშირებით, არის წყლის  აღმნიშვნელ გეოგრაფიულ ტერმინთა შეფარდებითი 
პროდუქტიულობა. 

ქართულ ტოპონიმიაში გავრცელებულია ჰიდრონიმთა ნომინაციის რამდენიმე სახეა: გაუ-
ფორმებელი, ჰიდროფორმანტით წარმოქმნილი, ინდიკატორთა  მონაწილეობით ნაწარმოები. 

ჩვენი კვლევის ინტერესს ამჯერად წარმოადგენს ძირეულ და წარმოქმნილ ჰიდრონიმთა 
სტრუქტურული ანალიზი. 

 წარმოების თვალსაზრისით ჰიდრონიმები  დიდად არ განსხვავდება სხვა ტოპონიმებისა-
გან. განსაკუთრებით საინტერესო სურათს იძლევა ის მიკროჰიდრონიმები, რომელიც დიდი რა-
ოდენობით არის წარმოდგენილი ა. ჭკადუას ხელნაწერ შრომაში, ,,სვანეთის ტოპონიმიკა“ (ნა-
შრომი დამუშავებულია კომპიუტერულად და მზადდება გამოსაცემად არნ. ჩიქობავას ენათმეც-
ნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების თანამშრომელთა მიერ – რუსთავე-
ლის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით). 

ზოგადად ჰიდრონიმული მასალის სიუხვეს განაპირობებს შესწავლილი რეგიონის რელიე-
ფის სპეციფიკა. ლანდშაფტურად მრავალფეროვან სვანეთში, მთა-გორები, დიდი თუ პატარა 
მდინარეები, შენაკადები, ღელე-ნაკადულები, მჟავე წყლები, მთებში უამრავი პატარ-პატარა 
ტბები სახელდებულია ადგილობრივ მცხოვრებთა მიერ და მდიდარ მასალას წარმოადგენს ტო-
პონიმიკური კვლევისათვის. 

სვანური ჰიდრონიმები, სხვა ქართველურ ენათა მსგავსად, სამ ძირითად ჯგუფად იყოფა: 
1. უაფიქსო, მარტივი სახელები; 
2. აფიქსებით ნაწარმოები, წარმოქმნილი სახელები (დერივატები); 
3. რთული შედგენილობის სიტყვა-შეერთებანი (კომპოზიტები); 
ამჯერად  განვიხილავთ ძირეულ და წარმოქმნილ ჰიდრონიმულ ტერმინებს. 
ძირეული ჰიდრონიმი სვანურში, ისევე როგორც ქართულში, ჩვეულებრივი სახელია, რომ-

ლის სტრუქტურული თავისებურება ის არის, რომ სხვა საკუთარ სახელთა მსგავსად მრავლო-
ბით რიცხვს ვერ აწარმოებს [მაღრაძე 2004:35] 
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სვანური ძირეული ჰიდრონიმების შემადგენლობაში ძირითადად შემდეგი აპელატივებია  
წარმოდგენილი: ლიც//ნიც ,,წყალი“, ჭალ ,,ჭალა, მდინარე, მდინარის პირი“, ტუბ//ტიბ, 
ტიბრა ,,ღელე, ხევი“, ტუბა, ჭუბ ,,ტბორი, ჭაობი“, სარაგ ,,წყარო“, სგიმ ,,მჟავე წყალი“, ტობ 
,,ტბა“, ღრ ,,ღელე“, ჭყიბ, ჭყებ ,,ჭაობი“ მორელ „წყარო“ და ა. შ. 

ზემოთ ჩამოთვლილი საზოგადო სახელები გარკვეული ობიექტის აღსანიშნავად  გამოიყე-
ნება. სპეციალურ ლიტერატურაში მითითებულია, რომ მათ საშუალი ადგილი უჭირავთ საზო-
გადო სახელთა კლასსა და ტოპონიმთა კლასს შორის. ,,საზოგადო სახელთა კლასიდან გამოსუ-
ლი არიან, მაგრამ ჯერ არ არიან შესულნი საკუთარ სახელთა კლასში“ [ცხადაია 1985: 45]  

ძირეული ტოპონიმი ქართველურ ტოპონიმიაში შედარებით მცირე რაოდენობით გვხვდე-
ბა. ბუნებრივია მათი წილი ჰიდრნიმებშიც მცირეა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ წყლის აღმნიშვნელ სა-
ზოგადო სახელთა გამოყენება ინდიკატორის ფუნქციით რთულ ჰიდრონიმებში მრავლად 
გვხდება.  

მარტივფუძიანი ძირეული ტოპონიმები გეოგრაფიული სახელწოდებების ერთ-ერთ უძე-
ლეს ფენას განეკუთვნება და მათი უმრავლესობა რელიეფის ამსახველია (ხევი, ქედი, მთა მდი-
ნარე, ტბა...) 

მარტივი ჰიდრონიმები გვხვდება სხვადსხვა სემანტიკურ ჯგუფებში: 
 მდინარეები: მხრა (ჩოლური, მუწვდი), მარღი  (მესტია), ლაშხირ  (ლენტეხი) 
ტბები:  მჰ ტბა (მესტია, დავბერი), ლატბა  ტბა, მუნყელ ტბა (მესტია, ფარი)... 
ღელეები: მედმ  (მესტია, უშგული), ნი (მესტია, ეცერი), მაქლდნი  (მესტია, გვალდე-

რი)... 
წყაროები: გაყ  (მესტია, ლახამულა), გიბ   (მესტია, ლახამულა), ლემუზ  (სოფ. სიდიანა-

რის დასახლება, მარ  (მესტია, უშგული)... 
სპეციალურ ლიტერატურაში შენიშნულია, რომ ტოპონიმების უძველეს ფენას მარტივფუ-

ძიანი სახელები და დიდი მდინარეების სახელწოდებები – ჰიდრონიმები ქმნიაინ (ვ. გეორგიევი, 
ვ. ნიკონოვი, ა. დულზონი)  

მარტივფუძიან სახელებს სიხშირე-პროდუქტიულობის თვალსაზრისით უპირისპირდება 
აფიქსური წარმოების გეოგრაფიული სახელები. აფიქსაცია ძლიერ გავრცელებული და პროდუქ-
ტიული საშუალებაა. მარტივი ტოპონიმებიდან ვიღებთ როგორც ნაწარმოებ, ასევე თხზულ ტო-
პონიმებსაც.  რაც შეეხება, წარმოქმნილ ჰიდრონიმულ ტერმინებს, მათ ძირითადად სუფიქსური 
წარმოება ახასიათებთ.  ყველაზე ხშირად გვხვდება -ურ-ა, -რ-ა, -ულ-ა, -ერ-ა, -რ-ა  ტოპოფორ-
მანტით ნაწარმოები მდინარეთა და ღელეთა სახელები (ხაიშ-ურ-ა, მულხ-ურ-ა, ელდ-ურ-ა,   
თეკლ-რ-ა, ლეგერ-ულ-ა,  ვედრ-ულ-ა, თეთნაშერა//თეთნაშრა, ლაქფაშ-რ-ა, ჰადშ-რ-ა  და 
ა.შ) აღნიშნული სუფიქსები საკმაოდ არის გავრცელებული ქართველურ ტოპონიმიაში. 

ჰიდრონიმებში გამოყენებულია სხვა აფიქსებიც: 
-იშ,  -შ, -შ... ფორმანტი: ჭიბრ-იშ, შდმლ-შ, შგედილ-შ, ლაქბ-შ, გუგ-შ, გოგ-შ... 
-რ, -ლ ფორმანტი: ჭყებ-რ, ლაფნ-რ, ლაშხტი-რ, ქიშ-ლ-რ, ლაქენ-რ, ღარ-ლ...  
საყურადღებოა კნინობით-სუფიქსიანი  (-ილდ, -ლდ -ილ, -ლ, -ლ, -ოლ) ჰიდრონიმები: 

ლიც-ილდ, , წრნ-ლდ, ნიც-ილ, მეშხ-ილ, ლატფ-ილ, მაფ-ლ, კირ-ლ, გირგდ-ლ სარგ-
ლ, მეშხ-ოლ... 

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს სარაგ ,,წყაროს“ სიხშირე მიკროჰიდრონიმებში. სარაგ ძირეუ-
ლი გაუფორმებელი სახით ძირითადად წყაროს აღნიშნავს, მაგრამ, ამავე დროს, სათიბის, ყანის, 
საძოვრის, ტყის და სხვა ობიექტების სახელადაც დასტურდება, მაგ: სარაგ-ალ, სარგ-ლ, სარგ-რ 
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,,წყაროები“ ეწოდება სხვადსხვა ადგილს, სათიბს ან საძოვარს, მითითებულია, რომ შორიახლო 
წყაროები ჩამოდის. 

სარაგ-შ, სარგ-შ ,,წყაროსი“ აღნიშნავს სახნავ ფართობს, ტყეს, ყანას, საძვარს 
სარაგ-ლ, სარგ-ლ ,,პატარა წყარო“, გვხვდება ყანის სახეად. 
სარგ-ლდ-შ ,,პატარა წყაროსი“ სათიბის სახელწდებაა, აღნიშნული ლექსემა განსაკუთრე-

ბით აქტიურად მონაწილეობს რთულ ჰიდრონიმების წარმოქმნაში. ასეთივე პროდუქტიულო-
ბით გამოირჩევა ზოგიერთი ჰიდროაპელატივი. 

ბუნებრივია, ჰიდრონიმებში ისევე, როგორც მთლიანად სვანურ ტოპონიმიაში, ნათლად 
ჩანს სვანეთის რელიეფის  თავისებურებანი. 
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ლელა გიგლემიანი 

 
ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა სვანურ ტოპონიმებში 

 
გეოგრაფიულ სახელთა აღნუსხვა, მათი გენეზისი და სტრუქტურულ-სემანტიკური ანა-

ლიზი ეხმარება ენათმეცნიერებს, ისტორიკოსებს, ეთნოგრაფებს, არქეოლოგებს ხალხთა ისტო-
რიის, მათი ყოფა-ცხოვრების უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხების გარკვევაში. ტოპონიმიკა, 
როგორც ს. ჯანაშია აღნიშნავს, „ერთადერთი წყაროა საქართველოს მოსახლეობის შემადგენლო-
ბის გასარკვევად, იმ ხანისათვის, რომელსაც წერილობითი გადმოცემის შუქი ვერ სწვდება“ (ჯა-
ნაშია 1959, 117-123)   

ცნობილია, რომ ზოგადად ტოპონიმიკური მასალის სიუხვეს განაპირობებს აღნიშნული 
რეგიონის რელიეფის სპეციფიკა. ლანდშაფტურად მრავალფეროვან სვანეთში, მთა-გორები, დი-
დი თუ პატარა მდინარეები, შენაკადები, ღელეები, ტბები, მთები, სათიბები... სახელდებულია 
ადგილობრივ მცხოვრებთა მიერ და მდიდარ მასალას წარმოადგენს ტოპონიმური კვლევის-
თვის. 

სვანურ ტოპონიმებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ფერთა აღმნიშვნელ ლექსიკას.
 ამჯერად ჩვენი საანალიზო მასალა გახლავთ ა. ჭკადუას ხელნაწერი ნაშრომი „სვანეთის 
ტოპონიმიკა“ (მასალა დამუშავებულია კომპიუტერულად და მზადდება გამოსაცემად არნ. ჩი-
ქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, შ. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით), 
სწორედ ამ მასალაზე დაყრდნობით შევეცდებით გავაკეთოთ ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკის შე-
მცველი სვანური ტოპონიმების სტრუქტურული ანალიზი. 

როგორც გარკვეულია, სვანურში, მეგრულისა და ლაზურის მსგავსად, გვაქვს, საკუთრივ 
სვანური და, აგრეთვე, ნასესხები ფერის ტერმინებიც. თუ ლაზურში ტერმინები ნასესხებია 
თურქულიდან, სვანურში, ისევე როგორც მეგრულში, ტერმინები ნასესხებია ქართულიდან. სა-
კუთრივ სვანური წარმოშობის ტერმინებია: თ ეთნე (თეთრი), მეშხე (შავი), წრნი (წითელი). 
სამივე ეს ტერმინი ბაზისურობის კრიტერიუმის ყველა პუნქტს აკმაყოფილებს და უდავოდ ბა-
ზისური ფერის ტერმინებია [სოსელია 2009, 132 ]. სწორედ ეს ლექსიკური ერთეულები გვხდება 
ძირითადად სვანურ ტოპონიმებში. 

ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა სტრუქტურული თვალსაზრისით შეიძლება დაიყოს შემდეგ 
ჯგუფებად: 

ა) უაფიქსო, მარტივი სახელები; ბ) აფიქსებით ნაწარმოები, წარმოქმნილი სახელები (დე-
რივატები); გ) კომპოზიტები ; დ) რთული შედგენილობის სიტყვა-შეერთებანი. 

ა) უაფიქსო მარტივი სახელებიდან ძირითადად გვხდება, მეშხე (შავი), წრნი (წითელი). 
თეთნე (თეთრი) როგორც მარტივი ტოპონიმი არ შეგხვედრია, ამბაკო ჭკადუას მასალა-

ში. 
მეშხე ,,შავი“ კლდის სახელწოდებად გხვდება მესტიაში, კერძოდ სოფ. ცალდაში. ეს არის 

მდინარე წანერლას მარცხენა კალთის სანადირო კლდე, რომელიც შავი ფერის შთა-
ბეჭდილებას იძლევა. 
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წრან ,,წითელი“, როგორც მარტივი ტოპონიმი გვხდება როგორც მთის, ასევე კლდის სა-
ხელწოდებად. 

წრან საძოვარი, მთა, სოფ. კიჩხულდაში. ამ ადგილას ტყეც და კლდეც მოწითალოა.  
წრან კლდის სახელად გვხდება სოფ. უსგვირში, ჭალაის მარჯვენა კალთაზე. ეს კლდე კი 

წითელი ფერისაა.  
ბ) რაც შეხება წარმოქმნილ სახელებს, მათ ძირითადად სუფიქსური წარმოება ახასიათებთ, 

გვხვდება:  
1. ნათესაობითი ბრუნვის -შ, -აშ, -შ ფორმანტით ნაწარმოები ტოპონიმები: 
თეთნ-შ ,,თეთრისა“ , საძოვარის სახელია; 
მეშხ-შ ,,შავისა“, სათიბი, საზაფხულო მთა, შავთიხიანი ადგილია; 
მეშხ-შ ,,შავის“, სათიბები, ლემსიის მთაში; 
წრნ-აშ ,,წითლის“, საძოვარი, სასაშის სამხრეთით, აქვე მოედინება მჟავე წყალი; 
წრნი-შ ,,წითლის“, კლდე სოფ. იფარის მხარეს, მოწითალო ფერის. 
წრანი-აშ ,,წითლის“, საძოვარი, სოფ. დურაშისა და საყდრის მთაში წყლის მიერ გაწითლე-

ბული ადგილია. 
2. მრავლობითი რიცხვის -არ//-რ, -ალ ფორმანტიანი წარმოება: 
თეთროლ-რ ,,თეთრები“ კლდის სახელწოდება; 
მეშხ-არ ,,შავები“ კლდე სოფ. უსგვირში, სანადირო კლდეებია, შავი ფერის; 
მეშხ-ლ კლდე (მესტია, ცალდეში) შავი ფერის კლდე, საჯიხვე. 
წრნი-ალ -კლდე ,,წითლები“ კლდე (სოფ. ტვიბი), ალპურ ზონაში მოწითალო ფერის 

კლდიანი მხარე; 
წრნ-რ//წრნი-რ//წრნილ – კლდე, სოფ. მულახი, მოწითალო ფერის კლდე. 
3) საყურადღებოა ასევე კნინობით-სუფიქსიანი (-ილდ, -ლდ, -ულდ, -ილ, -ლ, -ლ) სახე-

ლები: 
თეთნ-ულდ-შ ზედმიწ. „თეთრუკასი“ საძოვარია ზესხოში; 
მეშხ-ილ ზედმიწ. „შავუკა“ღელე მესტია ყაზაყის ტერიტორიაზე. მდინარე არის შავი ფე-

რის; 
მეშხ-ოლ ზედმიწ „ შავუკა“ ღელე, სოფ. ხევრა. ღელე და კლდე ორივე შავი ფერისაა; 
წრნელდ – ზედმიწ. „წითლუკა“გზა სოფ. იელიში. აქ თიხა წითელი ფერისაა. 
გ) კომპოზიტური წარმოების მხოლოდ ორი მაგალითი დაფიქსირდა: თეთრნახშირა //თეთ-

ნაშრა მდინარე, ღელე, მოიპოევბა მოთეთრო სალესი ქვა. შესაძლოა მომდინარეობდეს თეთ-
ნა+შირა-დან. 

თეთრიღალა „ზედმიწ. თეთრიღელე“ ღელე , ლენტეხი, რცხმელური. 
დ) რაც შეეხება შესიტყვებებს , ისინი შედგება მსაზღვრელ-საზღვრულისაგან, სადაც მსა-

ზღვრელი სახელი აზუსტებს, მეტ ინფორმაციას გვაწვდის საზღვრული სახელის შესახებ.  
აღნიშნულ შესიტყვებებში მსაზღვრელი სახელი ფერთა აღმნიშვნელი (თეთნე ,,თეთრი“, 

მეშხე ,,შავი“, წრნი ,,წითელი“) სიტყვებია, საზღვრული სახელები კი მრავალფეროვანია, აღნიშ-
ნავენ: ჰიდრონიმებს, ორონიმულ ტერმინებს, სხვადასხვა ობიექტის სახელებს, სამეურნეო თუ 
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ადგილთა სახელებს და ა.შ. 

საანალიზო მასალაში კომპოზიტთა ნაწილი ატრიბულტულმსაზღვრელიანია, ნაწილი კი 
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გენეტიურმსაზღვრელიანი. 
ატრიბულტულმსაზღვრელიანი კომპოზიტებია: 
თეთნე ტობ ,,თეთრი ტბა“ ტბა სოფ. ყარში; 
თეთნე ფოქ ,,თეთრი გამოქვაბული“ გამოქვაბული, რომელიც თეთრი ფერისაა, კირიანი 

ადგილია. 
თეთნე ლიც ,,თეთრი წყალი“ ჭალა, სოფ გულაში; 
მეშხე ტიბ ,,შავი ტბა“ ღელე, მდინარე მესტიაში. შავი ფერის; 
მეშხე ღელა – ,,შავი ღელე“ ღელე სოფ. ხელედში; 
მეშხე ყუმბილ – ,,შავი კომბალი “ კლდე, მესტია, მულახში. შავი ფერის კლდეებია; 
წრნი ტობ ,,წითელი ტბა“ მუქი ფერის ნიადაგია ამ ადგილას; 
წრნი სგიმლ ,,წითელი მჟავე წყალი“ სათიბი, სოფ. ნაცულში. მოედინება წყალი, წითელი 

ფერის; 
წრნი ქან – ,,წითელი კლდე“ წითელი ჭიუხვი ყანები, წითელი ქვებთ და კლდეებით; 
ყითელ ტობ ,,ყვითელი ტბა“ ტბა მესტიაში.  
რაც შეეხება რიცხვში შეთანხმების საკითხს ატრიბუტულმსაზღვრელიან ტოპონიმებში, 

როგორც მოსალოდნელი იყო (სხვა ქართველური ენების მსგავსად, სვანურშიც პრეპოზიციური 
მსაზღვრელი რიცხვში არ ეთანხმება საზღვრულს). მსაზღვრელი მხოლობითშია, საზღვრული 
მრავლობითში:   

თეთნე კოჯრ ,,თეთრი კლდეები“ კლდე, თეთრი ფერის, კირიანი კლდე. 
წრნი კლლდრ „წითელი ქვები“ კლდეები, კლდიანი მხარე. ნადირთ ჩასაკეტი (სოფ. ზეს-

ხო)  
წრნი ლცრ ,,წითელი წყლები“ წყაროები, სოფ. ხევრა.  
მეშხე კოჯარ „შავი კლდეები“ კლდე (მესტია,სოფ. ფარი); 
მეშხე ლცრ ,,შავი წყლები“ ყანები. სოფ. გულიდაში მოედინება წყლები, სადაც შავი თი-

ხაა. 
ჭრელ შუკრ ,,ჭრელი გზები“ გზა, საცალფეხო ბილიკი... 
მსზაღვრელ-საზღვრულის პოზიციის მიხედვითაც არ გამოირჩევა სვანური სხვა ქართვე-

ლური ენებისგან, სიტყვათშეერთებით მიღებულ ტოპონიმებში (სხვა ქართველური ენების 
მსგავსად) პოსტპოზიციური ატრიბუტული მსაზღვრელი სვანურში მეტად იშვიათია, საანალი-
ზო მასალის საფუძველზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სვანური პრეპოზიციურ წყობას ანი-
ჭებს უპირატესობას (რაც ზემოთ წარმოდგენილ მაგალითებშიც ნათლად ჩანს). 

ფერთა აღმნიშვნელი სიტყვები გენეტიურ მსაზღვრელად უხვად გვხვდება კომპოზიტებში: 
მეშხოლშ წსხოლ ,,შავის ძირი“ კლდის ძირი, სოფ. ხევრაში 
მეშხოლშ სიკ ,,შავის ბილიკი“ ქედი სოფ. ხევრა.  
მეშხში ტუბრა ,,შავის ტბა“ ღელე, მესტია, ჰადიში. 
წრნიშ გორგ ,,წითლის გორა“ საძოვარი სოფ. ეცერში 
წრნიშ ნტყიც „ წითლის ჩამონაწყვეტი“ ხრამი, მოწითალო ფერის თიხით. 
როგორც განხილული მასალიდან ჩანს, შედგენილობის მიხედვით მსაზღვრელად გვხვდე-

ბა მარტივი ან ნაწარმოები სიტყვები, ხოლო კომპოზიტი მსაზღვრელი ძალზე იშვიათია, დავასა-
ხელებთ ერთ მაგალითს:  
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თეთნე-მეშხე ლალყრ ქაშნ „თეთრ-შავი დასაწოლი ქაშანი“ ბილიკი, ჯიხვების სამყოფ-

დასაწოლი (მესტია)... 
საბოლოოდ შეიძლება დავასკვნათ, რომ სვანურში საკმაოდ ხშირია ფერთა აღმნიშვნელი 

სიტყვები ტოპონიმებში. ისინი გხვდება როგორც მარტივი ფუძეების, ისე დერივატების სახით, 
ასევე ატრიბუტულ და გენეტიურ შესიტყვებებში. არსებული მასალა საკმაოდ მრავალფეროვა-
ნია და სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით აფასებს ან ახასიათებს ამა თუ იმ გეოგრაფიულ ობიექტს 
და ამ შეფასებაში ნათლად ჩანს სახელდების განმაპირობებელი თუ გამომწვევი მიზეზი.  

 
 

 

 

ლელა  გ ი გლემ ი ა ნ ი  
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მედეა საღლიანი 

 
ზოგი სვანური ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის 

 
ჩვენი ადრინდელი ნაშრომები სვანური ტოპონიმების შესახებ ძირითადად აღწერითი 

ხასიათის გახლდათ (იხ. საღლიანი 2013ა:174-180; საღლიანი 2013ბ:162-171), ამჯერად კი 

შეძლებისდაგვარად წარმოვადგენთ ქვემო სვანეთის ერთ-ერთი ულამაზესი ხეობის, ჩოლურისა 

და მისი სოფლების სახელწოდებათა (ჭველიერის, თეკალის, ლეუშერის, ფანაგის, ქუნიშის, მამის, 

ჭველფის, საყდრის, დურაშის, ბულეშის, ტვიბის, ზაგალოდის, ედიყის, შტვილის, მურყმელდისა 

და სხვ.) სტრუქტურულ-სემანტიკურ ანალიზს როგორც ჩვენ მიერ წლების განმავლობაში 

საველე პირობებში მოპოვებულ მრავალფეროვან მასალაზე, ასევე ა. ლიპარტელიანის „სვანურ-

ქართულ (ჩოლურული კილო) ლექსიკონზე“ (1998) დაყრდნობით. ცხადია, პუბლიკაციაში არის 

მცდელობა თითოეული ტოპონიმის ეტიმოლოგიური გააზრებისა და ონომასტიკურ 

ერთეულთა სახელდებაში ლინგვისტურთან ერთად ექსტრალინგვისტური ფაქტორების 

წარმოჩენისა. 

  

1. ჩლირ/ჩლურ – ხეობა, თემი ქვემო სვანეთში  

ხეობის აღმნიშვნელ სვანურ ტოპონიმში – ჩლ-ირ/ჩლ-ურ გამოიყოფა ჰიდრონიმების 

მაწარმოებელი -ირ/-ურ ბოლოსართი, ძირია ჩლ-, რომელიც უნდა მომდინარეობდეს ჩალ 

„მეწყერი, ზვავი“1 (შდრ. ზს., ქს. ჩლ/ჩალ „მეწყერი“) ლექსემისაგან ა → , შესაბამისად კი 

ტოპონიმი ქართულად უნდა განიმარტოს როგორც ნამეწყრალი/მეწყრიანი. რაც შეეხება -ირ/-ურ  

ბოლოსართებს, მათგან პირველადი ჩანს -ურ სუფიქსი, -ირ კი -ურ სუფიქსის ნაუმლაუტარი 

(ჩლ-ირ < *ჩალ-ირ < *ჩალ-ურ). 

 

შენიშვნა: სოფელ საყდრის მდინარის სახელწოდება ჩოლშურ{ა}-ც სწორედ ჩალ 

ფორმისაგან უნდა მომდინარეობდეს ჰიდრონიმთა მაწარმოებელი -შურ{ა} სუფიქსით (შდრ.: 

ცენ-შურ, ცხენ-შურ, ღობ-შურ, ხან-შურ, აშხა-შურ, ლამანა-შურ და ა. შ. – გაზდელიანი 2011:10), 

თუმცა, ჩვენი ვარაუდით, -შ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნისნეული (-იშ) თანხმოვნითი 

ელემენტი უნდა იყოს (საკითხი საკვლევია!). 

 

მოვიყვანთ საილუსტრაციო მასალას 

                                                            

1 საინტერესოა, რომ  ჩალ „ზვავი“-ს მნიშვნელობით ჩოლურული მეტყველების გარდა სვანურის არც ერთ დიალექტ-
სა და კილოკავში არ დასტურდება (შდრ. ზს., ლნტ. ჩლ, ბქ., ლშხ.  ჩალ „მეწყერი“). სემანტიკურ გადაწევასთან 
გვაქვს საქმე ჟაჲ ლექსემის შემთხვევაშიც, რომელიც ჩოლურელ რესპონდენთა თქმით უმეტესად მეწყერთან 
ასოცირდება და არა ზვავთან, როგორც სვანურის სხვა დიალექტებში (შდრ. ზს, ჟჰ, ლშხ. ჟაჲ, ლნტ. ჟ „ზვავი“). 
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თეკალ ლას ჩლირი ლახრიელ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: იზო ბენდელიანი, სოფ. 

საყდარი, 51 წლისა) „თეკალი იყო მთელი ჩოლურის შესაკრებელი ადგილი (ზედმიწ. – თეკალ-ი 

იყო ჩოლურ-ი{ს} შესაკრებელი)“ 

ჩლირი მოსწალეარ მჩხრე-მშტეჲსა მაგ ითრუდახ ჩლირი საშუალო კლასისა (მივლინ. 

მასალ., მთქმელი: იზო ბენდელიანი, სოფ. საყდარი, 51 წლისა) „ჩოლურის მოსწავლეები მეცხრე-

მეათეში ყველანი სწავლობდნენ ჩოლურის საშუალო სკოლაში (ზედმიწ. – ჩოლურ-ი{ს} 

მოსწავლე-ებ-ი მე-ცხრ-ე-მე-ათ-ე-ში ყველა სწავლობდნენ ჩოლურ-ი{ს} საშუალო კლას-ში)“ 

ჩლირს ეკლესია ერ ედინ, ეჩქა სასაფლაჲ ქ’ლილი (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ჟორა 

ხაბულიანი, სოფ. მუწდი, 85 წლისა) „ჩოლურში ეკლესია რომ წალეკა {მეწყერმა}, მაშინ 

სასაფლაოც წალეკა (ზედმიწ. – ჩოლურ-ს ეკლესია რომ წაღებულ იქნა, მაშინ სასაფლაო-ც 

წაღებულა)“ 

თელ ჩლურს ეშხუ ბეღელ ხგდა (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. 

ლეუშერი, 43 წლისა) „მთელ ჩოლურს ერთი ბეღელი ედგა“ 

ჟ’ოხბინ ლიმშიე ჩოლური კლასისა მათემატიკ მასწალებელდ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: 

ნოდარ ბაბლუანი, სოფ. ლეუშერი, 75 წლისა) „მუშაობა დავიწყე ჩოლურის სკოლაში 

მათემათიკის მასწავლებლად (ზედმიწ. – დავიწყე მუშაობა ჩოლურ-ი{ს} კლას-ში მათემათიკ-ი{ს} 

მასწავლებლ-ად)“ 

მი ხი გურჯან ჯამბურიძე, მეზგე სოფელ ფანაგას ი ხამშიე ჩოლური საშალ კლასისა 

ბუღალტერდ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: გურჯან ჯამბურიძე, სოფ. ფანაგა, 50 წლისა) „მე ვარ 

გურჯან ჯამბურიძე, მცხოვრები სოფელ ფანაგაში და ვმუშაობ ჩოლურის საშუალო სკოლაში 

ბუღალტრად (ზედმიწ. – მე ვარ გურჯან ჯამბურიძე, მოსახლე სოფელ ფანაგას და ვმუშაობ 

ჩოლურ-ი{ს} საშუალო კლას-ში ბუღალტრ-ად)“... 

   

2. ჭოლიერ/ჭელიერ//ჭერიერ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

თუ ინფორმატორთა მიერ მოწოდებულ ხალხურ ეტიმოლოგიას დავეყრდნობით, 

ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი უძველესი სოფლის სახელწოდება ჭოლიერ/ჭელიერ-იც ჩალ 

„მეწყერი“ სიტყვისაგან მიღებულ ფორმად უნდა მივიჩნიოთ, თუმცა, ვფიქრობთ, ამ შემთხვევაში 

გაცილებით უფრო რთულ ფუძესთან გვაქვს საქმე. ცხადია, უპირველეს ყოვლისა, გასარკვევია 

ჭოლ-/ჭელ- ძირის სემანტიკა სვანურში და შემდგომ მისი ქართველური შესატყვისები უნდა 

დაიძებნოს. 

საველე პირობებში მოძიებული მასალების მიხედვით, ჭელიერ-ის უძველესი 

სახელწოდება ყოფილა ჩალიერ-ი (ანუ ნამეწყრალი/მეწყრიანი ადგილი). სოფლის 

დღევანდელი სახელწოდება კი შედარებით ახალ ფორმადაა მიჩნეული და იგი, თუკი ხალხურ 

ეტიმოლოგიას დავეყრდნობით, სხვადასხვა ფონეტიკურ პროცესთა გავლით უნდა მიგვეღო 

ჩალ „მეწყერი“ ლექსემისაგან. ასეთ შემთხვევაში კი საანალიზო ტოპონიმის ფონეტიკური 

ტრანსფორმაცია შემდეგნაირად შეიძლება წარმოვიდგინოთ: 

*ჩალ-ჲერ ← *ჩელ-ჲერ ← *ჩოლ-ჲერ ← ჭოლ-ჲერ (შდრ. ერთი მხრივ, ზს. ჭჭნდ, ლხმ. 

ჭჭნდრა და, მეორე მხრივ, ლშხ. ჩჭნდ, ლნტ. ჩიჭნდ, ჩოლ. ჩიჭნდ „ტირიფი, ძეწნა), რაც 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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შეეხება ჭელიერ  ფორმას, იგი შედარებით ახალი წარმოქმნილი ჩანს ჭოლიერ-ისაგან (ო → ე), 

თუმცა საანალიზო ფუძის როგორც სემანტიკა, ასევე ფონეტიკური ტრანსფორმაცია ჩვენ 

სხვაგვარად წარმოგვიდგენია. 

სვანური ენის ბალსქვემოურ დიალექტში დასტურდება ერთი ფრიად საინტერესო 

ლექსიკური ერთეული ლინჭერე „გაკაფვა/ამოძირკვა/გაწმენდა ქვაღორღისგან“, რომელიც არც 

ვ. თოფურიასა და მ. ქალდანის „სვანურ ლექსიკონში“ არ გვხვდება და არც დღემდე ცნობილ არც 

ერთ სვანურ პუბლიკაციაში. ვფიქრობთ, ლინჭერე ფორმაში ძირად გამოიყოფა ჭერ-, ლი- – -ე 

კი მადარის მაწარმოებელი პრეფიქს-სუფიქსია, რაც შეეხება ნ’ს, იგი აშკარად ფონეტიკური 

დანართია.  ცხადია, საძებნია აღნიშნული ფუძის ქართველური შესატყვისები რის 

საფუძველზეც საშუალება გვექნება გავარკვიოთ საანალიზო ტოპონიმის – (ჭოლჲერ/ჭელჲერ-

ის) თავდაპირველი სემანტიკა. 

ვინაიდან სვანურში ჩვენთვის მეტად საინტერესო არქაული სიტყვა – ლინჭერე 

გამოვავლინეთ, ვფიქრობთ, ჩვენი ეტიმოლოგიური გააზრება ზემოთ აღნიშნული ტოპონიმისა – 

ჭოლჲერ/ჭელჲერ უფრო სარწმუნო და დამაჯერებელი გახდება. და სანამ სიტყვის 

ლინგვისტურ ანალიზზე გადავალთ, მეტი დამაჯერებლობისთვის, მოვიყვანთ ნაწყვეტს ჩვენ 

მიერ ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში (1993 წელს) ბალსქვემო სვანეთში, კერძოდ, სოფელ 

ნაკრაში 59 წლის ვენერა ვიბლიანისაგან ჩაწერილი ერთ-ერთი ტექსტიდან ნაკრა ი ჭუბერ „ნაკრა 

და ჭუბერი“: 

 

ამჟი მასმა ხოშოლუხენქა, ერე ეშხუ დრექა თათრრ როქ ახშდახ სგა ი ნაკ ი ჭუბერ როქ 

ჟ’ოხხიტახ (ეჩქას ჭუბერს სალ ხჟხენა ი ნაკს – ფაჟ). თათრრს ლაჴმჲრ მგ ჩ’ოთხირახ 

ნენწელთექა, ამქადიამქად მშედ ლაშგრ ომჴედ ი თათრრს ჟი ლეჭენი ხრენახ, მარე ნაკ ი 

ჭუბერ ჟ’ომხეტელი და ხნიდრეუნღე ჩ’ოლცხეკელი. ეჯი დრექა ცალერს, კიჩხლდშს, 

ლშხრშს, თარრს, ჯუხლნის ი ხერხშს შნ ხშხენა. ეჩქანღე, დაახლოებით მეეშდეშხუ-

მეეშდორე საუკუნეჲსგა ამეჩუ ჩუჲდ ოლზიგელიხ. ოხბინახ ნაკრაშ ლინჭერე ი ეჩქანღე ზმ-

ზმჟი ჩუჲდ ოლზიგელიხ ნაკრას. ნაკრშ სოფლრხენ ჭუბერთე ლოხბინახ ლიზი ლლზიგალთე 

და ეჩეჩუჲ, ცხჲ, ლენჭერე ხრენახ (მივლინების მასალ., ნაკრა, 1993 წ.) „ასე მსმენია 

უფროსებისგან, რომ ერთ დროს თათრები შემოსევიან და ნაკრა და ჭუბერი ამოუწყვეტიათო 

(მაშინ ჭუბერს სალი რქმევია და ნაკრას – ფაჟი). თათრებს ნენწელამდე ყველა ეკლესია 

დაუნგრევიათ, ამასობაში დამხმარე („მაშველი“) ლაშქარი მოსულა და თათრები იძულებული 

გამხდარან, უკან გაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ ნაკრა და ჭუბერი ამოწყვეტილა და დროთა 

განმავლობაში ტყედ ქცეულა („გატყევებულა“). იმ პერიოდში ცალერს, კიჩხულდაშს, ლაშხრაშს, 

თავრარს, ჯუხლანის და ხერხვაშს სვანეთი რქმევია. შემდეგ, დაახლოებით მეთერთმეტე-

მეთორმეტე საუკუნეში აქ ისევ დასახლებულან. დაუწყიათ ნაკრის ათვისება 

(„გაკაფვა/ამოძირკვა/გაწმენდა ქვაღორღისგან“) და შემდეგ ნელ-ნელა („ზომა-ზომა-ზე“) ისევ 

დასახლებულან ნაკრაში. ნაკრის სოფლებიდან ჭუბერში დაუწყიათ გადასვლა სამოსახლოდ და 

იქაც, რა თქმა უნდა, გასაკაფი/ამოსაძირკვი/გასაწ-მენდი ჰქონიათ ადგილი ქვაღორღისგან“. 
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ჰ. ფენრიხისა და ზ. სარჯველაძის „ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიურ ლექსიკონში“ 

(2000:667) ერთმანეთთანაა შეპირისპირებული ქართ.  წერ- წერ-ავ-ს „ძირკვავს“; ამო-წვერ-ვ-

ა... : მეგრ. ჭვარ- ჭვარ-უ-ა/ე-ჭვარ-უ-ა „გაწმენდა“; ე-ჭვარ-ილ-ი დიხა „გაწმენდილი მიწა“; უ-

ჭვარ-უ დიხა „გაუწმენდელი მიწა“... : ლაზ. ნჭვარ- გო-ბ-ნჭვარ-ამ „ვწმენდ (სარეველებისაგან)“; 

გო-ბ-უ-ნჭვარ-ი „გავწმინდე (სარეველებისაგან)“... ფორმები და საერთოქართველური ფუძეენის 

დონეზე აღდგენილია *წ1ერ- არქეტიპი.  

ალბათ, საფუძველს მოკლებული არ იქნება სამეცნიერო ლიტერატურიდან  ცნობილ 

ქართულ-ლაზურ შესაბამის ფუძეებთან სვანური ნჭერ-/ჭერ- ძირის დაკავშირება, რომელიც 

აღნიშნულ ფორმათა ზუსტი კანონზომიერი ფონეტიკური შესატყვისია, ცხადია, სემანტიკური 

იგივეობაც ხელშესახებია.  

 

შენიშვნა: სამეცნიერო ლიტერატურის მიხედვით, ტოპონიმი ჭელჲერ-ი მიღებული ჩანს 

ჭერ „ყვავი“ ფორმისაგან -იერ სუფიქსის დართვით (ჭუმბურიძე 2007:31), თუმცა დაბრკოლებას 

ქმნის ჭელჲერ ფორმის პარალელურად ჭოლ-იერ ფორმის არსებობა, რომელიც უფრო 

ბუნებრივი ჩანს ჩოლურელი რესპოდენტებისათვის.  

 

საილუსტრაციო მასალა 

მი ხი დაურხან მუკბანინ ჭელიერხენ, არშტჟი მეტ ხი, მარე ოშა ზაჲ ღენა, მმიხა 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: დაურხან მუკბანიანი, სოფ. ჭველიერი, 80 წლისა) „მე ვარ დაურხან 

მუკბანიანი ჭველიერიდან, ოთხმოცზე მეტის ვარ, მაგრამ რამდენი წლის, არ ვიცი (ზედმიწ. – მე 

ვარ დაურხან მუკბანიანი ჭველიერიდან, რვა-ათ-ზე მეტი ვარ, მაგრამ რამდენი წლის, რა ვიცი)“ 

ლექ ჭელიერს ეკუთნის მუყმნდ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: დაურხან მუკბანიანი, 

სოფ. ჭველიერი, 80 წლისა) „ქვედა ჭველიერს ეკუთვნის მუყმენდი“ 

ხატსგეჯნლ ... ლი ჩიაგ: საყდარს, ჭელიერს, ლეშრს, მმს, ტიბს, მწდის, ჩიგ ლი 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზოია ბაბლუანი, სოფ. ლეუშერი, 57 წლისა) „ხატის გამობრძანების 

დღესასწაული ყველგანაა: საყდარში, ჭველიერში, ლეუშერში, მამში, ტვიბში, მუწდიში, ყველგან 

არის (ზედმიწ. – ხატ-{ის} გამობრძანება არის ყველგან: საყდარ-ში, ჭველიერ-ში, ლეუშერ-ში, მამ-

ში, ტვიბ-ში, მუწდი-ში, ყველგან არის)“ 

ლექ ხალხს ხაყლედ საყდარს ი შტილს ი ბლეშს, ჭოლიერ, ლექ ჭოლიერ 

ეჩხ ქი (მივლინ. მასალ., მთქმელი: გაინა ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) 

„ქვედაურელებს ვეძახით საყდარს და შტვილს და ბულეშს, ჭველიერიც, ქვემო ჭველიერიც იქით 

ითვლება (ზედმიწ. – ქვემოთა ხალხ-ს ვეძახით საყდარ-ს და შტვილ-ს და ბულეშ-ს, ჭველიერ-ი-

ც, ქვემო ჭველიერ-ი-ც იქით ითქმის)“ 

ბლშარ ამხ ხასდ ნაჲ, , ჭოლჲერთე, ჭოლჲერხენ ნზ ხასდ ნაჲ, ჭოლჲერხენ ხასდ 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: ფაფალა მუკბანიანი, სოფ. ბულეში, 78 წლისა) „ბულეშელები აქეთ 

ვითვლებოდით, აი, ჭველიერისკენ, ჭველიერიდან გადასულები ვიყავით ჩვენ, ჭველიერიდან 

ვიყავით (ზედმიწ. – ბულეშ-ელ-ებ-ი აქეთ ვიყავით ჩვენ, აი, ჭველიერ-{ის}-კენ, ჭველიერ-იდან 

ნავალი ვიყავით ჩვენ, ჭველიერ-იდან)“ 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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მაჲ გაკუჩ ნაჲ ჭოლჲერთე? ამჩუ ხეკეს ლსეს ლეჩლა, ჲა, ლათრშ, იმჟიჲ ლას ეჩქა 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: გაინა ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83  წლისა) „რა გვინდა ჩვენ 

ჭველიერში? აქ უნდა იყოს მთელი ჩოლური, აი, ლათორაშში, როგორც მაშინ იყო (ზედმიწ. – რა 

გვ-ე-ნუკ-ვ-ი-ს ჩვენ ჭველიერ-{ის}-კენ? აქ უნდა იყოს საჩოლურო, აი, ლათორაშში, როგორც იყო 

მაშინ)“... 

 

3. ლეშრ/ლეუშერ/ლეუშრ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

საანალიზო ტოპონიმი ერთი შეხედვით პრეფიქსულ-სუფიქსური წარმოებისაა – ლე-შ-რ 

(შდრ. ტოპონიმები: ლე-ნჴ-რ-ა, ლე-ტტბ-ერ-ა, ლე-ჟჴ-რ, ლე-ჩჰ-ერ, ლე-ქშ-ერ-ა...), თუმცა, 

ინფორმატორთა განმარტებით, აღნიშნული ტოპონიმის ისტორია დაკავშირებულია ქვემო 

სვანეთის ერთ-ერთი ცნობილი თავადის – ლევან გარდაფხაძის სახელთან, რომელსაც 

ეკუთვნოდა სოფლის მიწების უმეტესი ნაწილი, შესაბამისად კი ტოპონიმს ასე განმარტავენ: 

სალევანო (ანუ ლევანის სახელობის მიწა). თუკი ხალხურ ეტიმოლოგიას დავეყრდნობით, მაშინ 

სოფლის სახელწოდება ლეშრ ← ლეან-შ-რ ← ლეან-იშ-ერ „ლევანისანი“ ფორმისაგან 

აუსლაუტისეული მარცვლის (ან)  მოკვეცითა და ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნისეული (ი) 

ხმოვნის დაკარგვით, რასაც უნდა გამოეწვია -რ სუფიქსისეული -ე ხმოვნის დაგრძელება. 

ცხადია, ამ შემთხვევაში ლე- პრეფიქსს ვერ გამოვყოფთ და მას ვერც მატოპონიმებელ სუფიქსად 

მივიჩნევთ. -შრ ფორმანტი, რომელიც საანალიზო ტოპონიმში გამოიყოფა, როგორც ცნობილია, 

რთული შედგენილობისაა და შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელების მაწარმოებელი სუფიქსია 

(ჩანტლაძე 1998:134), -შ კი, როგორც უკვე ითქვა, ნათესაობითისეულია. -შრ ფორმანტიანმა 

სახელმა თანდათანობით ტოპონიმის სტატუსი დაიმკვიდრა და თავდაპირველი მნიშვნელობაც 

(ანუ კუთვნილება) თითქოს მიიჩქმალა (შდრ., ასევე, ქვედა ლეუშერის სახელწოდება – 

ცეყშრ/ციოყშრ, რომელიც ← საკუთარი სახელისაგან ციოყ -შ-რ ფორმანტის დართვით). 

 

საილუსტრაციო მასალა 

ათხე, ამჩუ, ლეშრს, ჲრუ მეზგე გარ ხარიდ, ფანაგას – ჲრუ ი იშგენ ქა მეჩდე ლიხ სერ 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 43 წლისა) „ახლა, აქ, 

ლეუშერში, მხოლოდ ორი ოჯახი ვართ, ფანაგაში – ორი და სხვები გადასულები არიან (ზედმიწ. 

– ახლა, აქ, ლეუშერ-ს, ორ-ი მოსახლე მხოლოდ ვიმყოფებით, ფანაგა-ს – ორ-ი და სხვა გასული 

არიან მოკლეთ)“ 

ლეშრს ანჴიდ გნ მუს, ძღდ მუს ანჴიდ ი ანსმდა სიილ-კიილ ეჩხენისა, 

ლეუშრხენისა უკლეშთე (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბადუ ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 68 წლისა) 

„ლეუშერში დიდი თოვლი მოვიდა, დიდი თოვლი მოვიდა და მოისმა წივილ-კივილი იქიდან, 

ლეუშერიდან უკვლეშში (ზედმიწ. – ლეუშერ-ს მოიტანა მეტისმეტი თოვლი, დიდი თოვლი 

მოიტანა და მო-ი-სმ-ა/მო-გვ-ე-სმ-ა წივილ-კივილ-ი იქიდან, ლეუშერ-ი-დან-ში უკვლეშ-{ის}-

კენ)“ 



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  728 

ლეშრისა იქიქ ასად მეზგლ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. 

ლეუშერი, 43 წლისა) „ლეუშერში აქა-იქ დარჩნენ ოჯახები (ზედმიწ. – ლეუშერ-ში იქ და აქ 

დარჩა მოსახლეები)“... 

ათას ი ჩხარშირისემეშტ ზაჲსა ოხთენენ ლეუშერი სოფელისა (მივლინ. მასალ., მთქმელი: 

ნოდარ ბაბლუანი, სოფ. ლეუშერი, 75 წლისა) „ათასცხრაასოცდაათ წელს დავიბადე სოფელ 

ლეუშერში (ზედმიწ. – ათას და ცხრა-ას და სამ-ათ წელში დავიბადე ლეუშერ-ი{ს} სოფელ-ში)“ 

გუშგე ლახარ ლი: ჲებერლ, ნსკალახ, ლელუშრა, ლაღჲარ, ლაჴნრ, ლეჴფურას 

ხაყლედ, ამჲსა ხიჯოგდ ნაჲ, ლეუშერ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზურიკო რატიანი, სოფ. 

ლეუშერი, 58 წლისა) „ჩვენი მთებია: ებერალი, შუამთა, სალევშერო, ლაღიარი, ლახნირი, 

ლეხფურას {რომ} ვეძახით, აქ გვყავს საქონელი ჩვენ, ლეუშერს (ზედმიწ. – ჩვენი მთები არის: 

ებერალი, შუამთა, სა-ლევშერ-ო, ლაღიარი, ლახნირი, ლეხფურას ვეძახით, ამაში ვ-ჯოგ-ობ-თ 

ჩვენ, ლეუშერ-ი)“... 

გუშგმოყ ხიზქრდ, ამე, ლეუშრს (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზურიკო რატიანი, სოფ. 

ლეუშერი, 58 წლისა) „ჩვენთან შეშას ვეზიდებით, აქ, ლეუშერში (ზედმიწ. – ჩვენთან ვშეშობთ, 

აქ, ლეუშერ-ს)“ 

ეჩქადთექა ლყლლიხ ამჩუ, , თეკალიშ ი ლეუშრი ნსკა ი ფანაგშ ი ლეუშერი ნესკჲ 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზურიკო რატიანი, სოფ. ლეუშერი, 58 წლისა) „მანამდე კი 

დაშინებულან აქ, აი, თეკალსა და ლეუშერს შუა და ფანაგასა და ლეუშერს შუაც (ზედმიწ. – 

მაშინად{ის}კენგა დაშინებულ არიან აქ, აი, თეკალ-ის{ა} და ლეუშერ-ი{ს} შუა და ფანაგა-ს{ა} და 

ლეუშერ-ი{ს} შუაშიც)“... 

 

4. მმ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

სოფლის ეტიმოლოგია უცნობია, თუმცა, შესაძლოა, იგი დავუკავშიროთ ქართულის გზით 

დამკვიდრებულ მამილ „ვენახი“ ლექსემას. ფუძისეული ხმოვნის სიგრძე უნდა გამოეწვია -ილ 

მარცვლის მოკვეცას (ანუ საქმე გვაქვს საკომპენსაციო სიგრძესთან – მმ ← მამილ), რომლის 

თანხმოვნითი ელემენტი აღდგება მამლარ „მამელები“ სიტყვაში. 

 

საილუსტრაციო მასალა 

ეკლესიაჲ ლი მმს გუშგე ნაგმ, შარეშჲნალეშ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბორის 

შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 73 წლისა) „მამის ეკლესია არის ჩვენი აშენებული, შავრეშიანების 

(ზედმიწ. – ეკლესია არის მამ-ში ჩვენი ნა-გ-ებ-ი, შავრეშიან-ებ-ის)“ 

ალე ბაჩშ ოთგახ ალჲარს, , გუშგე ხოშლს, ჯგრგ, მარე ეჯი ჯგრგ ლმრლი მმს, 

...მდას..., ჲედიყს (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბორის შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 73 წლისა) „ეს 

ქვით აუშენებიათ ამათ, აი, ჩვენ ხალხს, წმინდა გიორგი, მაგრამ ის წმინდა გიორგი ყოფილა 

მამში, ...იქ..., ედიყში (ზედმიწ. – ეს ქვით ა-უ-გ-ი-ა-თ ამეებს, აი, ჩვენ ხალხ-ს, წმინდა გიორგი, 

მაგრამ ის წმინდა გიორგი ყოფილა მამ-ში, ...იმას..., ედიყ-ში)“ 

ეჩნღო ამხენქა, უკლეშხენქა, ჲერ ფანაგათე აჩად ი ჲერ – თეკალთე, ჲერ – მმთე, ჲერ – 

სოხუმთე, თბილისს არიხ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: დოდო ბაბლუანი, სოფ. თეკალი, 63 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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წლისა) „შემდეგ აქედან, უკლეშიდან, ზოგი ფანაგაში წავიდა და ზოგი – თეკალში, ზოგი – მამში, 

ზოგი – სოხუმში, თბილისშიც არიან (ზედმიწ. – მაშინს მერე აქედან, უკლეშ-იდან, ზოგი ფანაგა-

{ის}-კენ წავიდა და ზოგი – თეკალ-{ის}-კენ, ზოგი – მამ-{ის}-კენ, ზოგი – სოხუმ-{ის}-კენ, 

თბილის-ში-ც არიან)“... 

 

5. ქუნშ/ქუნიშ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფლის – მამ’ის უბანი 

სოფლის სახელწოდება ქუნშ/ქუნიშ გამჭვირვალე ეტიმოლოგიის მქონე ფუძეა, სადაც 

ძირად გამოიყოფა „სულის“ აღმნიშვნელი სიტყვა ქუნ-, -შ/-იშ კი ნათესაობითი ბრუნვის 

ნიშანია, რომელიც მატოპონიმებელ სუფიქსად არის ქცეული, შესაბამისად ტოპონიმის 

სიტყვასიტყვითი თარგმანი იქნება – სულისა. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ სულის 

აღმნიშვნელად ჩოლურულში, მსგავსად სვანური ენის სხვა დიალექტებისა და განსხვავებით 

ლაშხურისაგან, დასტურდება ქინ (შდრ. ზს., ლნტ., ჩოლ. ქინ და ლშხ. ქუნ), ტოპონიმის 

ფუძედ კი  ქუნ- ძირი ფიქსირდება.  

 

საილუსტრაციო მასალა 

ჩიქე თეკალთე ხაკერ აჩე ი ეჩანო ოხზნხი მმ, ქუნშ ი ამექა, ლშხურქა, ფდია ლი 

ადურ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 43 წლისა) „ჯერ 

თეკალში უნდა წახვიდე და მერე უნდა მოიარო მამი, ქუნიში და აქ, ლაშხურზე, მთლად 

ახლოსაა (ზედმიწ. – ჯერ თეკალ-{ის}-კენ უნდა წახვიდე და მერე მოიარო მამი, ქუნ-იშ-ი და 

ამაზე, ლაშხურ-ზე, ახლო არის მთლად)“ 

ქუნშს ლმზიგინხ ეჩქშიშარ დარ ცირ, მარე მეზგე ლმზიგლი ლეკსტნისა (მივლინ. 

მასალ., მთქმელი: დაურხან მუკბანიანი, სოფ. ჭველიერი, 80 წლისა) „მაშინდელი ქუნიშის 

მაცხოვრებელთაგან არავინ არის დარჩენილი, მაგრამ ოჯახი ცხოვრობდა თურმე საკვასტიანოში 

(ზედმიწ. –   ქუნ-იშ-ში {რომ} *ნასახლებან მაშინდელები არავინ რჩენილა, მაგრამ მოსახლე 

*ნასახლება სა-კვასტიან-ო-ში)“... 

 

 6. ბლეშ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

 ტოპონიმ ბლეშ-ში ძირად გამოიყოფა ბლ-, -ეშ კი ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანია, 

რომელიც გეოგრაფიულ სახელებსაც ხშირად აწარმოებს (შდრ.: ჰებრეშ, გოტრეშ, ყედრშ...).  

წარმოდგენილი ტოპონიმის ეტიმოლოგია დღემდე არ ყოფილა მსჯელობის საგანი. ჩვენი 

აზრით, ძირად გამოყოფილი ბლ- უნდა მომდინარეობდეს „დახევის/დაფხრეწის/გახლეჩის“ 

აღმნიშვნელი სვანური ლი-ბლ-ე „დახევა/გაფხრეწა/დაგ-ლეჯა/გახლეჩა შუაზე/გადაშლა“, მე-

ბლ-ე „დახეული/დაფხრეწილი/გაგლეჯილი/გახლეჩილი შუაზე/გადაშლილი“ და ა. შ.  

ფორმებისაგან. ნეიტრალურხმოვნიანი ფორმები გვხვდება როგორც ზმნის პირიან ფორმებში 

(მაგ.: ბლე „ხევს/ფხრეწს/გლეჯს შუაზე“, ასევე იდიომატურ გამოთქმებსა და წყევლის 

ფორმულებშიც (მაგ.: ბლაიდ ლიგნე „დარღვევა/დაფხრეწა/გაგლეჯა შუაზე (ზედმიწ. – 

ფხრეწად დგ-მ-ა)“; ბალდ/ბლდ ლეგნე „დასაგლეჯი/გასახევი/გასაფხრეწი (ზედმიწ. – 

ფხრეწად/გლეჯად და-სა-დგ-ამ-ი)“ და მისთ.). სოფლის ლანდშაფტიც სწორედ შუაზე 
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გახლეჩილის/გაპობილის ფორმისაა და ამდენად ჩვენი ეტიმოლოგიური გააზრება საფუძველს 

მოკლებული არ ჩანს, სიტყვასიტყვით კი შეიძლება განიმარტოს, როგორც – 

გაპობილისა/გაფხრეწილისა/გაგლეჯილისა/გადაშლილისა. შდრ., აგრეთვე, ჩოლ. 

ბალშაჲ/ბანშალაჲ „არამაღალი, ფართოდ გაშლილი ხე, ან პირუტყვი დიდი აღნაგობის“ და ბქ. 

ბილშ/ლბლიშალე „მკერდგაღეღილი/გადადღლეზილი/საკინძეშეხს-ნილი“, 

ლიბლიშალ „მკერდგაღეღილი/გადადღლეზილი/საკინძეშეხსნილი სიარული“ და ა. შ. 

ფორმები, რომელთა ამოსავალიც სწორედ -ბლ- უნდა იყოს სხვადასხვა გახმოვანებით (-ბილ-/-

ბლ/-ბალ), ფუძისეული -შ კი, ალბათ, აქაც ბრუნვის ნიშანია, რომელიც თანდათან ფუძეში 

გაითქვიფა და გაქვავდა. 

   

საილუსტრაციო მასალა 

ბლეშ ხრდად ჲშტეშხუ მეზგე (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ფაფალა მუკბანიანი, სოფ. 

ბულეში, 78 წლისა) „ბულეშში ვცხოვრობდით თერთმეტი ოჯახი (ზედმიწ. – ბულეშ-ში 

ვიმყოფებოდით ათ-ერთი მოსახლე)“ 

საყდარლეჟა ი ბლეშნლეჟა ი ეჩ, , ჭლფნნ, დეშ ხითხლის ეშხუ ღუმრი ნასახს 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: დაურხან მუკბანიანი, სოფ. ჭველიერი, 80 წლისა) „საყდარსა და 

ბულეშს ზემოთ და იქამდე, ე, ჭველფამდე, ვერ იპოვი ნაძვის ნასახს (ზედმიწ. – საყდარ-{ს} 

ზემოთ და ბულეშ-{ს} ზემოთ და იქამდე, ე, ჭველფ-{ა}-მდე, ვერ მოძებნი ერთი ნაძვის ხის 

ნასახს)“ 

ლექ ხალხს ხაყლედ საყდარს, შტილს ი ბლეშს (მივლინ. მასალ., მთქმელი: გაინა 

ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) „ქვედაურელებს ვუწოდებთ საყდარს, შტვილს და ბულეშს 

(ზედმიწ. – ქვემოთი{ს} ხალხ-ს ვუწოდებთ საყდარ-ს, შტვილ-ს და ბულეშ-ს)“... 

  

7. ტიბ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

ტოპონიმის ეტიმოლოგია გამჭვირვალეა. ტიბ სვანურად ნიშნავს ხეობა’ს, ხევ’ს და მას 

შესატყვისები ეძებნება სხვა ქართველურ ენებში. 

 

საილუსტრაციო მასალა 

ათხე წელშ ხიმჯე ეჩხენისა ტიბი სგიმს, წელშ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზურიკო 

რატიანი, სოფ. ლეუშერი, 58 წლისა) „ახლა ვირით ვეზიდები იქიდან ტვიბის მჟავე წყალს, 

ვირით“ 

დედე ი მამიდა თელდ იმარხულდახ ი ეშხუ ზურლ ლას აჯაღ ეჩ’, ტიბს, ეჯი ჲადურდ 

მაჩნმდ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: გაინა ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) „დედა და 

მამიდა სულ მარხულობდნენ და ერთი ქალი იყო კიდევ იქ, ე, ტვიბში, ის მთლად ყველაზე 

უკეთესად (ზედმიწ. – დედა და მამიდა მთლად მარხ-ულ-ობ-დ-ნენ და ერთი ქალი იყო კიდევ 

იქ, ე, ტვიბ-ში, ის სრულად ყველაზე უკეთესად)“ 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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მი მაჲშხა მარიკა, ხაბულინ ხი, მეათე კლასისა ხარი, ტიბისა ხიზგე (მივლინ. მასალ., 

მთქმელი: მარიკა ხაბულიანი, სოფ. ტვიბი, 16 წლისა) „მე მქვია მარიკა, ხაბულიანი ვარ, მეათე 

კლასში ვარ, ტვიბში ვცხოვრობ“... 

  

8. თეკალ/თეკლ/თეკიალ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

სოფლის სახელწოდება თეკალ აშკარად მომდინარეობს მცენარის აღმნიშვნელი თეკრა (ზს., 

ქს.), თეკრ (ლშხ.), თეკირ (ჩოლ.) „მაღალი მთის ბოკვი; ნეკერჩხალი“ (შდრ. ბქ. ტოპინიმი 

თეკერ) ფორმისაგან სონორ  თანხმოვანთა (რ/ლ) მონაცვლეობითა და ა ხმოვნის მეტათეზისით. 

იგივე ფუძე დასტურდება ქართულშიც, კერძოდ, რაჭულ დიალექტში – თეკერა „ნეკერჩხლის 

ტიპის მცენარე, მთის ბოკვი, მთის ნეკერჩხალი“. სტრუქტურულ-სემანტიკური იგივეობა 

ქართულ-სვანურ ფუძეებს შორის იდენტურია. ერთადერთი რამაც ყურადღება მიიქცია 

ჩოლურულ მეტყველებაში, ესაა ფუძეში ი ხმოვნის ჩართვა როგორც სოფლის  (თეკიალ), ასევე 

მცენარის (თეკირ) სახელწოდებაში. როგორც ჩანს, ი ხმოვანი შემდგომ გაჩნდა, რაც ძალზე 

ხშირია ჩოლურულში (შდრ. ზაგიარ (შდრ. ზს., ლნტ. ზაგრ, ლშხ. ზაგარ „ზეგანი; ქედი; 

გადასასვლელი; გორაკი, ამაღლებული ადგილი“) „დაბალი მთა“; კიარბ (შდრ. ბქ. კრბ) „ძგიდე, 

ნაპირი“...), თუმცა ჯერჯერობით მისი ფუნქცია ჩვენთვის გაურკვეველია. 

 

შენიშვნა: ერთი და იმავე მთქმელის (მაგ., ლეუშერელი ალიოშა შავრეშიანის) საუბარში ხან 

უუმლაუტო (თეკალ) ფორმა გამოიყენება, ხან უმლაუტიანი (თეკლ).  

 

საილუსტრაციო მასალა 

თეკალს არი სგიმ, თელ ლეშრ ეჩხ ესღრი (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზურიკო 

რატიანი, სოფ. ლეუშერი, 58 წლისა) „თეკალში არის მჟავე წყალი, მთელი ლეუშერი იქ დადის 

(ზედმიწ. – თეკალ-ში არის ვეძა, მთელ-ი ლეუშერ-ი იქით მიდის)“ 

მაჲშხა დოდო, ქ’ხთენენ თეკალს ათასიჩხარ’შირ ი შთხეშტიიშგიდს, სმი მარტს 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: დოდო ბაბლუანი, სოფ. თეკალი, 63 წლისა) „მქვია დოდო, დავიბადე 

თეკალში ათასცხრაასორმოცდაშვიდში, სამ მარტს (ზედმიწ. – მქვია დოდო, დავიბადე თეკალ-ში 

ათას-და-ცხრა-ას და ოთხ-ათ-და-შვიდ-ს, სამ მარტ-ს)“ 

მი ხი მინდია ხაბულინ, ჲეშტეშხუ ლზაჲ ი ხზგხი თეკალს (მივლინ. მასალ., 

მთქმელი: მინდია ხაბულიანი, სოფ. თეკალი, 11 წლისა) „მე ვარ მინდია ხაბულიანი, თერთმეტი 

წლის და ვცხოვრობ თეკალში (ზედმიწ. – მე ვარ მინდია ხაბულიან-ი, ათ-ერთი წლისა და 

ვსახლობ თეკალ-ში)“... 

ლიმშიე ჟ’ოხბინ თეკლი ბეფშლარე ბაღისა (მივლინ. მასალ., მთქმელი: დარეჯან 

გვიდიანი, სოფ. საყდარი, 56 წლისა) „მუშაობა დავიწყე თეკალის საბავშვო ბაღში (ზედმიწ. – 

მუშა-ობ-ა დავიწყე თეკალ-ი{ს} ბავშვ-უკ-ებ-ი{ს} ბაღ-ში)“ 

თეკლხენქა ქ’თქითახ არგლს ჟიბე შნთე დნა (მივლინ. მასალ., მთქმელი: გაინა 

ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) „თეკალიდან გაუტაცებიათ თავადებს გოგო ზემო სვანეთში 

(ზედმიწ. – თეკალ-ი-დან-გა მოუპარავთ ვარგ-ებ-ს ზემო სვან-ეთ-{ის}-კენ გოგო)“ 
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თეკლთე ერ ადნედ აჯაღ, დოდ ლეგრ ეშჩუ ლი, ჩათტლედ ისგეშ (მივლინ. 

მასალ., მთქმელი: გაინა ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) „თეკალში რომ წახვალთ ისევ, 

დოდოს წისქვილი იქაა, თქვნ თვითონ დაათვალიერეთ (ზედმიწ. – თეკალ-ი{ს}-კენ რომ 

წახვალთ კვლავ, დოდო-{ს} საფქვავი იქ არის, დაათვალიერეთ თქვენით)“... 

 

9. საყდარ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

ტოპონიმის ეტიმოლოგია გამჭვირვალეა, იგი მომდინარეობს ქართული საყდარ-ი 

ფორმისაგან სახ. ბრუნვის ნიშნის (-ი’ს) მოკვეცით. ბრუნვის ნიშნის დაკარგვას, უმლაუტის 

ცნობილი წესების თანახმად, უნდა გამოეწვია წინამავალი ხმოვნის უმლაუტი, თუმცა 

ჩოლურული, როგორც ცნობილია, ხშირ შემთხვევაში უუმლაუტო ფორმებს მიმართავს, 

მსგავსად ლაშხურისა და განასხვავებით ლენტეხურისაგან.    

  

საილუსტრაციო მასალა 

ალჲარ ეჩხენ ლიხ, ბლეშხენ, საყდარხენ ი ჭელჲერხენ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბორის 

შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 73 წლისა) „ესენი იქიდან არიან, ბულეშიდან, საყდრიდან და 

ჭველიერიდან“ 

ჟ’ემჩედლი ეჩხ, , საყდართე (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბორის შავრეშიანი, სოფ. 

ლეუშერი, 73 წლისა) „ასულა იქ, ე, საყდარში (ზედმიწ. – ასულა იქით, ე, საყდრ-{ის}-კენ)“ 

მი, დარეჯან ერმილ გეზალ ოხთენენ შთხეშტიჩხარჲსა საყდარს (მივლინ. მასალ., 

მთქმელი: დარეჯან გვიდიანი, სოფ. საყდარი, 56 წლისა) „მე, დარეჯან ერმილეს ასული 

დავიბადე ორმოცდაცხრაში საყდარში (ზედმიწ. – მე, დარეჯან ერმილე-ს შვილი დავიბადე ოთხ-

ათ-და-ცხრა-ში საყდარ-ში)“... 

 

10. დრაშ/დრაშ/დრაშ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

დრაშ/დრაშ/დრაშ ტოპონიმის ეტიმოლოგიური გააზრება წარმოდგენილი აქვს ე. 

გაზდელიანს ნაშრომში „ქვემო სვანეთის ზოგი ტოპონიმის წარმომავლობისათვის“ (2011:20). იგი 

ძირად გამოყოფს დრ-ს და უკავშირებს სვანურ დრ „კვეთი/დვრიტა“ ლექსემას და ტოპონიმს 

განმარტავს, როგორც „დვრიტისა“-ს, თუმცა ჩვენ საანალიზო ტოპონიმთან დაკავშირებით სხვა 

თვალსაზრისი გაგვაჩნია, კერძოდ, იგი შესაძლოა დავუკავშიროთ დრ (ბზ., ლშხ., ჩოლ.), დირ 

(ბქ., ლნტ.), დრ (ბქ.) „დირე“ სიტყვას. 

 

საილუსტრაციო მასალა 

ხოხრა ლმრ ჭყინტლ, მარნე მუხბე, ეჩე დრაშ ლოქ ერ ლმარდხ ი ჟ’ოხხტახ მიჩა 

ლახბა ი მჲმაგ, ამშა, არა მუხბე ი მჩხრე მუ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზურაბ ჯამბურიძე, 

სოფ. ლეუშერი, 38 წლისა) „პატარა ბიჭი ყოფილა, უმცროსი ძმა, დურაშში რომ ცხოვრობდნენ, 

მაშინ და ამოუწყვეტიათ მისი ძმები და მამაც, ამისი, რვა ძმა და მეცხრე მამა (ზედმიწ. – პატარა 

ყოფილა ბიჭი, უმცროსი ძმა, იქ, დურაშ-ში რომ *ნამყოფან და ამოუწყვეტიათ მისი ძმები და 

მამა-ც, ამისი, რვა ძმა და მე-ცხრ-ე მამა)“ 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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ალე დრაშხენ ლი, დრაშ იზგე (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბონდო ონიანი, სოფ. ქუნიში, 

65 წლისა) „ეს დურაშიდანაა, დურაშში ცხოვრობს (ზედმიწ. – ეს დურაშ-ი-დან არის, დურაშ-{ს} 

სახლობს)“ 

ეჯი ქ’ლჩიჟლი დრაშ, ჭყინტ, მარნე, ი ეჯის სემი ხაყნა ჭყნტარ (მივლინ. მასალ., 

მთქმელი: ზურაბ ჯამბურიძე, სოფ. ლეუშერი, 38 წლისა) „ის დაოჯახებულა დურაშში, ბიჭი, 

უმცროსი, და იმას სამი ბიჭი ჰყოლია (ზედმიწ. – ის გა-სიძ-ებ-ულ-ა დურაშ-ში, ბიჭი, უმცროსი, 

და იმას სამ-ი ჰყოლია ბიჭები)“... 

ალჲარ ქ’მჩედხ დრაშთე, დრაშ ლმზიგლინხ ი დრაშხენქა ქ’მტეხლიხ მმთე (მივლინ. 

მასალ., მთქმელი: ფაფალა მუკბანიანი, სოფ. ბულეში, 78 წლისა) „ესენი გადასულან დურაშში, 

დურაშში ცხოვრობდნენ თურმე და დურაშიდან დაბრუნებულან მამში (ზედმიწ. – ესენი 

გასულან დურაშ-{ის}-კენ, დურაშ-ში სახლობდნენ თურმე და დურაშ-ი-დან გამობრუნებულან 

მამ-{ის}-კენ)“... 

 

11. ზაგალდ/ზაგალლ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი მიტოვებული სოფელი 

ტოპონიმი ზაგალ-დ/ზაგალ-ლ  < ჩოლ. ზაგარ (შდრ. ზს., ლნტ. ზაგრ, ლშხ. ზაგარ 

„ზეგანი; ქედი; გადასასვლელი; გორაკი, ამაღლებული ადგილი“) სიტყვისაგან სონორ (რ/ლ) 

თანხმოვანთა მონაცვლეობითა და ფუძეზე კნინობითობის მაწარმოებელ -დ/-ლ სუფიქსთა 

დართვით. სავარაუდოდ, საანალიზო ტოპონიმის ფონეტიკური ტრანსფორმაცია შემდეგი 

თანმიმდევრობით უნდა წარმართულიყო: ზაგალ-დ < *ზაგარ-დ < *ზაგარი-ოდ < *ზეგანი-ოდ, 

შესაბამისად კი სუფიქსისეულ ხმოვანთა სიგრძის გამომწვევი მიზეზიც ნათელია (ი+ო = ).  

 

შენიშვნა: ა. ლიპარტელიანის „სვანურ-ქართულ ლექსიკონში (ჩოლურული კილო)“ 

გვხვდება ზაგიარ „დაბალი მთა“ ფორმაც, თუმცა თითქმის ყველა ინფორმატორი ზაგარ ფორმას 

ანიჭებს უპირატესობას.  

 

საილუსტრაციო მასალა 

ჩალზიგლიხ ზაგალდს შარეშინალ, ლექ ლაზგას (მივლინ. მასალ., მთქმელი: 

ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 43 წლისა) „შავრეშიანები დასახლებულან ზაგალოდში, 

ქვემო ლაზგაში (ზედმიწ. – დასახლებულან ზაგალოდ-ში შავრეშიან-ებ-ი, ქვემოი{ს} 

სამოსახლოს)“ 

ლუფხლადეღ ლმრ ი გუშგე ხოშლ ლმჴანინხ ეჩხენთე, ზაგალდს (მივლინ. მასალ., 

მთქმელი: ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 43 წლისა) „გაზაფხული ყოფილა და ჩვენი 

წინაპრები ხნავდნენ თურმე იქით, ზაგალოდში (ზედმიწ. – გაზაფხულ-დღე ყოფილა და ჩვენი 

უხუცესები *ნა-ხნ-ავ-ან იქითკენში, ზაგალოდ-ს)“ 

სგაჲ ეჩხენ ნაჴად ხიდ მაგ, , ზაგალდხენ, შარეშინალ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: 

გაინა ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) „თქვენ იქიდან მოსულები ხართ ყველანი, ე, 

ზაგალოდიდან, შავრეშიანები (ზედმიწ. – თქვენ იქიდან ნავალი ხართ ყველა, ე, ზაგალოდ-ი-

დან, შავრეშიან-ებ-ი)“... 
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გუშგე თემს ზაგალლს მამაპაპურ ლამზრ ხუა ი შარეშინალ გარ ხიმზრდ ეშჩნენ 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 43 წლისა) „ჩვენ თემს 

ზაგალოდში მამაპაპური სალოცავი აქვს და მხოლოდ შავრეშიანები ვლოცულობთ იქ (ზედმიწ. – 

ჩვენ თემ-ს ზაგალოდ-ში მამა-პაპურ-ი სალოცავი აქვს და მხოლოდ შავრეშიან-ებ-ი 

ვლოცულობთ იქ)“ 

თანაფ ერ ლი, მრბე მიშლადეღ ხიმზრდ ეჩე, ზაგალლს (მივლინ. მასალ., მთქმელი: 

ვიტალი შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 43 წლისა) „აღდგომა რომ არის, მეორე კვირას ლოცვას 

აღვავლენთ იქ, ზაგალოდში (ზედმიწ. – თანაფა რომ არის, მზ-ის-დღე-{ს} ვლოცულობთ იქ, 

ზაგალოდ-ში)“ 

ამე იზგლხ, , ზაგალლს ხატლიხ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ცისანა გარდაფხაძე, სოფ. 

ლეუშერი, 65 წლისა) „აქ ცხოვრობდნენ, აი, ზაგალოდს ეძახიან (ზედმიწ. – აქ სახლობდნენ, აი, 

ზაგალოდ-ს ეძახიან)“... 

 

12. შტილ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი მიტოვებული სოფელი 

სოფლის სახელწოდება უნდა მომდინარეობდეს შტულ „ფიგურიანი სათოფური ციხე-

სახლებში“ (შდრ. ზს. შდულ/შდურ „სათოფური კოშკის ზედა სართულის კედლებში“) 

სიტყვისაგან ფუძისეული უ’ს გაუმლაუტებით. 

 

საილუსტრაციო მასალა 

ლექ ხალხს ხაყლედ საყდარს, შტილს ი ბლეშს (მივლინ. მასალ., მთქმელი: გაინა 

ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) „ქვედაურელებს ვეძახით საყდარს, შტვილს და ბულეშს 

(ზედმიწ. – ქვემოთი{ს} ხალხ-ს ვუწოდებთ საყდარ-ს, შტვილ-ს და ბულეშ-ს)“ 

მუკბანინარ იზგეხ შტილხენისა ლეჟა მეჴდე (მივლინ. მასალ., მთქმელი: გაინა 

ზურაბიანი, სოფ. ტვიბი, 83 წლისა) „მუკბანიანები ცხოვრობენ შტვილიდან ამოსულები 

(ზედმიწ. – მუკბანიან-ებ-ი სახლობენ შტვილ-ი-დან-ში ზემოთ მოსული)“... 

  

13. ჲედიყ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი მიტოვებული სოფელი 

ჩოლურელ რესპოდენტთა და, ასევე, ა. ლიპარტელიანის (1998:XXXI) ცნობით, ჲედიყი 

ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი მიტოვებული სოფელია, სადაც არის უძველესი ნაეკლესიარი, 

სავარაუდოდ წმ. გიორგის სახელობისა.  

სემანტიკურად ტოპონიმი ჲედიყ შეიძლება დავუკავშიროთ სვანურში ფართოდ 

გავრცელებულ უძველეს და ლამის ტაბუდადებულ ლიდრეყ/ი ფორმას (შდრ., ჩოლ. ლიდრეყ 

„მოფრთხილება“, ლედრეყ „მოსაფრთხილებელი“, იდრეყი „იფარავს, პატივს სცემს“, ლეიდერყი 

ღრბეთ „დაიფარავს, შეიცოდებს ღმერთი“, ლოხდერყა „ღმერთს დაუცვია“ (ლიპარტელიანი 

1994:178, 184, 119, 197); ბქ. ლიდრეყი „მოფრთხილება, მოფერება“, ლედრეყი 

„მოსაფრთხილებელი, მოსაფერებელი, დასაცავი, დალოცვილი“, ლედრეყიაქ სი! „შე 

დალოცვილო!“ და ა. შ.). ვინაიდან დალოცვის ფორმულებშიც გამოიყენება ეს სიტყვა, 

ვფიქრობთ, სოფლის სახელწოდების აღნიშნულ ფორმასთან დაკავშირება საფუძველს 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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მოკლებული არ იქნება, ანუ ტოპონიმი უნდა განიმარტოს როგორც მოსაფრთხილებელი/მო-

საფერებელი/მცველი/დალოცვილი/მფარველი და ა. შ. რაც შეეხება სიტყვის სტრუქტურულ 

შედგენილობას, სავარაუდოდ, ასეთია: ჲ-ე-დიყ, სადაც, ჩვენი აზრით, ძირად გამოიყოფა -დიყ, 

რომელსაც წინ უძღვის უტყვი -ე- ხმოვანი, რომლის გრამატიკული კლასიფიკაცია, 

ანლაუტისეულ იოტ’თან შედარებით, ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება. როგორც ცნობილია, 

ზემოსვანურის ხმოვანთა ფშვინვიერ შემართვას ქვემოსვანურში შესატყვისად უმეტესად 

იოტირებული და ვიწრო ხმოვნები მოუდის (შდრ., ერთი მხრივ, ბზ., ჰეშმჲ, უშგ. ჰშმ და, 

მეორე მხრივ, ლშხ.-ჩოლ. ჲეშმაჲ, ლნტ. {ჲ}ეშმ და ა. შ. ჟღენტი 1949:125; საღლიანი 2016:349), 

ცხადია, აქაც სწორედ აღნიშნულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე.  

 

საილუსტრაციო მასალა 

სბონდიკი ...მდე... ლი თელდ ეჯი ი ალე ბაჩშ ოთგახ ალჲარს, , გუშგე ხოშლს, ჯგრგ, 

მარე ეჯი ჯგრგ ლმრლი მმს, ...მდას, ჲედიყს (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბორის შავრეშიანი, 

სოფ. ფანაგა, 73 წლისა) „სპონდიოს ...ისა... არის მთლიანად ის და ამ ქვით აუშენებიათ ამათ, აი, 

ჩვენ წინაპრებს, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, მაგრამ ის წმინდა გიორგის სახელობის 

ეკლესია ყოფილა მამში, ...იქ..., ედიყში (ზედმიწ. – სპონდიო-{ს} ...ისა... არის მთლად ის და ეს 

ქვით ა-უ-გ-ი-ა-თ ამეებს, აი, ჩვენ დიდებს, წმინდა გიორგი, მაგრამ ის წმინდა გიორგი ყოფილა 

მამ-ში, ...იმას..., ედიყ-ს)“ 

ჲედიყს ლგდა ეკლესიაჲ, ძრიელ ლამზრ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ოსანა ზურაბიანი, 

სოფ. მამი, 92 წლისა) „ედიყში იდგა ეკლესია, ძლიერი სალოცავი (ზედმიწ. – ედიყ-ს ი-დგ-ა 

ეკლესია, ძლიერ-ი სა-ზორ-ავ-ი)“ 

ჲედიყს იზგახ ჯამბურიძეალ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბორის შავრეშიანი, სოფ. ფანაგა, 

73 წლისა) „ედიყში ცხოვრობდნენ ჯამბურიძეები (ზედმიწ. – ედიყ-ს სახლობდნენ ჯამბურიძე-

ებ-ი)“ 

ჩმეშდ ხოშა ჯუნელ, ჩმეშდ ხოშა ჯუნელ ლი ჲედიყი ეკლესია (მივლინ. მასალ., მთქმელი: 

ბონდო ონიანი, სოფ. ქუნიში, 65 წლისა) „ყველაზე უფრო ძველი, ყველაზე უფრო ძველი არის 

ედიყის ეკლესია (ზედმიწ. – ყველასად დიდი ძველი, ყველასად დიდი ძველი არის ედიყ-ი{ს} 

ეკლესია)“... 

 

14. ფანაგა – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი  

ჩოლურელ ინფორმატორთა თქმით, ფანაგას უძველესი სახელი ყოფილა ხანგა, რაც 

არეულ/აოხრებულ/ნამეწყრალ/ჩახერგილ... ადგილს ნიშნავს; სოფლის ადგილმდებარეობაც 

სწორედ ამისი ნათელი დასტურია.  

ხანგა ზმნის პირიანი ფორმაა, რომელსაც, ცხადია, ეწარმოება როგორც მასდარული ფორმა 

– ლინგე 1. „გაოცება ხალხის ხმაურით“, 2. „არეულობა, არევ-დარევა, ჩახერგვა“, ისე 

მიმღეობური ფორმაც – ლნგე 1. „გაოცებული ხალხის ხმაურით“, 2. „არეული, არეულ-

დარეული, ჩახერგილი“. თუკი ინფორმატორთა მიერ მოწოდებული ზმნის პირიანი ფორმიდან 

ხ/ფ ბგერათა მონაცვლეობით სოფლის სახელწოდების (ფანაგა’ს) მიღებას, ანუ ტოპონიმად 
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ქცევას, დავუშვებთ, მაშინ უნდა ვეძებოთ ქართველურ ენებში მსგავსი წარმოების ტოპონიმები 

(ანუ ზმნის პირიანი ფორმებიდან ნაწარმოები), ერთ-ერთი – აგორება „ფერდობი ადგილი“ 

სწორედ გ. ბედოშვილს აქვს დაფიქსირებული ლანჩხუთის რაიონის სოფ. სუფსაში (2013:15). 

შესაძლოა მსგავსი მაგალითები კვლავაც დაიძებნოს, თუმცა ამ ეტაპზე აღნიშნულ საკითხზე 

მსჯელობისაგან თავს შევიკავებთ. 

საანალიზო ტოპონიმის  ეტიმოლოგიური კვლევა ჩვენ ადრინდელ ნაშრომში – „რამდენიმე 

სვანური (ჩოლურული) ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის“, რომელიც დაიბეჭდა 2017 წელს 

ეტიმოლოგიური ძიებანის მე-14 ტომში, ემყარებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ხალხურ 

ეტიმოლოგიას, ვინაიდან სხვა არგუნეტირებული ეტიმოლოგია არ გაგვაჩნდა. შემდგომ 

დიდძალი ტოპონიმიკური მასალის ანალიზის შედეგად მივაკვლიეთ საკვლევი საკითხისთვის 

მეტად ყურადსაღებ ტოპონიმებს – ლეფგ (ბზ.) „სამარხილო გზა (ზედმიწ. – საოღროჩოღრო)“ 

და ლეფგ შუკ (ბზ.) „გზა (ბზ.) „საოღროჩოღრო{ს} შუკა)“. ლეფგ ტოპონიმში ძირად 

გამოიყოფა -ფგ, ლე- კი დანიშნულების სახელთა მაწარმოებელი თავსართია. ზემო სვანურ 

დიალექტებში ასევე იძებნება ამავე ძირის შემცველი მიმღეობური ფორები –  ლფგე 

(ბზ.)/ლფნაგე (ბქ.) სავარაუდოდ ოღრო-ჩოღრო/ჩახერგილი ადგილის მნიშვნელობით. 

ტოპონიმი ფანაგაც, ინფორმატორთა განმარტებით, სწორედ ამგვარი მდებარეობის გამო 

დარქმევია სოფელს.  

 

საილუსტრაციო მასალა 

ლეუშერთე ი ფანაგათე ზაგალდხენ ლიდ ქა ნზ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ალიოშა 

შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 76 წლისა) „ლეუშერში და ფანაგაში ზაგალოდიდან ვართ 

გადასულები (ზედმიწ. – ლეუშერ-{ის}-კენ და ფანაგ{ის}კენ ზაგალ-ოდ-იდან ვართ 

განასვლელი)“ 

ფანაგანუნ სიპდად ჭიშხშ ხოშა მუსობჟი (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ზურიკო რატიანი, 

სოფ. ლეუშერი, 58 წლისა) „დიდთოვლობის დროს ფანაგაში დავდიოდით ფეხით (ზედმიწ. – 

ფანაგამდე ვტრიალებდით ფეხით დიდ თოვლობაზე)“ 

ეჩნღჲ, ლეშრს ი ფანაგასმაგ ჲარ ხრდად, ლამზრდ ეჩხ ოსღურდად ჟ, 

ზაგალდთე (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ალიოშა შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 76 წლისა) „მერეც, 

ლეუშერში და ფანაგაში ვინც ვიყავით, სალოცავად იქ ავდიოდით, ზაგალოდში (ზედმიწ. – 

მაშინს მერეც, ლეუშერ-ში და ფანაგაშიც ვინც ვიმყოფებოდით, სალოცავად იქით ავდიოდით, 

ზაგალ-ოდ-{ის}-კენ)“ 

ეჩნღონენ, დერა, ჟ’ენხურიელნ ლეშრ ი ფანაგა ი ჭლფ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: 

ბორის შავრეშიანი, სოფ. ფანაგა, 73 წლისა) „შემდეგ შეგროვდა ლეუშერი და ფანაგა და ჭველფი 

(ზედმიწ. – მაშინს მერე, ხომ, შეგროვდა ლეუშერ-ი და ფანაგა და ჭველფი)“... 

 

 15. ჭელფ – ჩოლურის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი 

 ტოპონიმის ეტიმოლოგია უცნობია, თუმცა შესაძლოა იგი დავუკავშიროთ ა. 

ლიპარტელიანის მიერ დადასტურებულ ფორმას ელჭუფ „მდელოს ნაჭერი მიწიანად, ბალახის 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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სახეობა“ (1994:102). ფონეტიკური ტრანსფორმაცია კი შემდეგნაირად წარმოგვიდგენია: ჭელფ 

← ელჭუფ ფორმისაგან აუსლაუტისეული -უ- ხმოვნის დაკარგვითა და ანლაუტისეული -

ელ- მარცვლის მეტათეზისით. ცხადია, ჩვენი ეს დაკავშირება უნივერსალური ვერ იქნება, 

თუმცა ამ ეტაპზე ტოპონიმის სხვა ეტიმოლოგიური გააზრება არ გაგვაჩნია. ვფიქრობთ, 

საკითხის კვლევა კვლავაც აქტუალურია. 

 

საილუსტრაციო მასალა 

საყდარლეჟა ი ბლეშნლეჟა ი ეჩ, , ჭლფნნ, დეშ ხითხლის ეშხუ ღუმრი ნასახს 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: დაურხან მუკბანიანი, სოფ. ჭველიერი, 80 წლისა) „საყდარსა და 

ბულეშს ზემოთ და იქამდე, ე, ჭველფამდე, ვერ იპოვი ნაძვის ნასახს (ზედმიწ. – საყდარ-{ს} 

ზემოთ და ბულეშ-{ს} ზემოთ და იქამდე, ე, ჭველფ-{ა}-მდე, ვერ მოძებნი ერთი ნაძვის ხის 

ნასახს)“ 

ალე ინდიქტერ ამე ამშიე, , ჭლფს, ბრიგადირდ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: უჩა 

კვასტიანი, სოფ. ჭველფი, 76 წლისა) „ეს ინდიქტერი აქ მუშაობს, აი, ჭველფში, ბრიგადირად“ 

ამხენ დაშტე ლრას ხაყლედ ნაჲ, ეჩე ლრდად მაგ ალჲარ, ფანაგა ი ჭლფ, ჭლფ მდე, 

ალე, , ლეუშრ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ბორის შავრეშიანი, სოფ. ლეუშერი, 73 წლისა) „აქეთ 

დათვის სათიბს ვეძახით ჩვენ, იქ ვიყავით ესენი ყველანი, ფანაგა და ჭველფი, ჭველფი კი არა 

და, ეს, აი, ლეუშერი (ზედმიწ. – აქეთ დათვ-ი{ს} სათიბს ვეძახით ჩვენ, იქ ვიმყოფებოდით ყველა 

ესენი, ფანაგა და ჭველფი, ჭველფი კი არა და, ეს, აი, ლეუშერ-ი)“ 

ეჩა დის ხეჲშხნ კატო, ჭლფს ერ რდა (მივლინ. მასალ., მთქმელი: ალიოშა შავრეშიანი, 

სოფ. ლეუშერი, 76 წლისა) „იმის დედას ერქვა კატო, ჭველფში რომ იყო (ზედმიწ. – იმის დე-და-ს 

ერქვა კატო, ჭველფში რომ იმყოფებოდა)“... 

 

16. მუყმნდ/მუყმნდ/მურყმელდ/მურყმლდ – ჩოლურის ხეობის, კერძოდ ჭველიერის 

ქვედა ნაწილი 

ტოპონიმი ეტიმოლოგიურადაც და სემანტიკურადაც უნდა უკავშირდებოდეს 

მრყამ/მურყამ „კოშკი“ სიტყვას, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული სვანურში და 

უამრავ ტოპინიმსაც უდევს საფუძვლად.  

ტოპონიმის სტრუქტურული შედგენილობა ასეთია: მუყმ-ნდ/მუყმ-ნდ/მურყმ-

ელდ/მურყმ-ლდ, სადაც, ძირია მუყმ-/მურყმ-/მუყმ-/მურყმ-, -ნდ/-ელდ კი, როგორც ჩანს, 

სუფიქსებია. რა ფონეტიკური მოვლენები უნდა განხორციელებულიყო, რომ მრყამ/მურყამ 

ფორმიდან აღნიშნული ტოპონიმები მიგვეღო? ფორმათა ცვეთა აშკარად თვალშისაცემია, 

სრული სურათის წარმოსადგენად კი ცალ-ცალკე განვიხილოთ ჯერ მუყმ-/მურყმ-/მუყმ-

/მურყმ- ძირებში მომხდარი ყველა ფონეტიკური ცვალებადობა და შემდგომ -ნდ/-ელდ 

სუფიქსთა როგორც ფუნქცია, ასევე წარმომავლობა და ყველა ფონეტიკური გარდაქმნა. 

მუყმ- ← *მურყმ ← *მურყმ ← მურყამ-ისაგან. ჩვენ მიერ აღდგენილი *მურყმ და *მურყმ 

კი, როგორც ვნახეთ, მუყმ-ნდ ფორმის პარალელურად არსებულ მურყმელდ და მურყმლდ 

ტოპონიმებში დასტურდება, სადაც, ასევე, დაკარგულია როგორც ფუძისეული მარცვალი, ისე 
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ფუძისეული ხმოვნითი ელემენტი. ცხადია, დიდ ფონეტიკურ გარდაქმნებთან არ გვაქვს საქმე, 

თუმცა ასახსნელია მათზე დართული სუფიქსების წარმომავლობა, ფუნქცია და ა. შ. 

სვანურში, როგორც ცნობილია, ხშირია კნინობითის მაწარმოებლებით მარკირებული 

ტოპონიმები (მარგიანი 2013:89; საღლიანი 2016:555, 560...). მიკროტოპონიმიაში განსაკუთრ-

ებით ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა კნინობითის სუფიქსები: -ილ, -ულ, -ლ, -იდ, -ილდ, -

ულდ, -ალდ, -ლდ, -დ, -დ, თუმცა სამეცნიერო ლიტერატურაში -ელდ სუფიქსიანი 

ტოპონიმების შესახებ მსჯელობა დღემდე არ ყოფილა. ის, რომ მურყმ-ელდ ტოპონიმში 

ბოლოკიდური -ელდ კნინობითის სუფიქსია, ამას ადასტურებს სვანურში დადასტურებული 

უამრავი მსგავსი -ელდ სუფიქსის შემცველი მიკროტოპონიმის არსებობა (შდრ.: ბეყ-ელდ-ა/ბეყ-

ლდ-ა „ადგილის სახელწოდება ლენტეხის რ-ში, სოფ. ბაბილში“, ეჩხნ ტაფ-ელდ „სათიბი, 

საძოვარი მესტიის რ-ში, სოფ. ლენჯერში (ზედმიწ. – იქითა ტაფობ-უკა)“, ეჩხე ფარფ-ელდ 

„კლდეკარი მესტიის რ-ში, სოფ. ხაიშში (ზედმიწ. _იქითა ფარფლ-უკა)“, დაბ-ელდ-რ „საძოვარი 

მესტიის რ-ში, სოფ. ლახამულაში (ზედმიწ. – ყან-უკ-ებ-ი)“, დაბ-ელდ-რ-იშ სარგელ „წყარო 

მესტიის რ-ში, სოფ. ლახამულაში (ზედმიწ. – ყან-უკ-ებ-ი-ს წყარო)“ და ა. შ.). ცნობილია ისიც, 

რომ სვანურში კნინობითის ძირითად მაწარმოებლად, სავარაუდოდ, მიჩნეულია -ილდ 

სუფიქსი, რომელსაც მოეპოვება მრავალი სხვადასხვა ვარიანტი ხმოვანთა მონაცვლეობისა და 

თანხმოვანთა კომპლექსის გამარტივების გზით მიღებული; სახელდობრ, ფუძისეულ ბაგისმიერ 

ბგერებთან ასიმილაციით უნდა მიგვეღო -ულდ, რედუქციით -ლდ, დ თანხმოვნის დაკარგვით 

– -ილ, -ულ, -ლ; ლ-ზე დაბოლოებულ სიტყვებში კი დაკარგულად ითვლება სუფიქსისეული ლ 

და კნინობითის მაწარმოებლად გვევლინება -იდ, -დ. ცხადია, სხვადასხვა დიალექტში სხვა 

ხმოვნიანი ვარიანტებიც დასტურდება: -ოლდ, -ოლ(ლ), -ელ, -ალ, -ად (ჭუმბურიძე 1977:255). 

ჩვენი თვალსაზრისის მიხედვით, სწორედ -ილდ სუფიქსის ერთ-ერთ ვარიანტად უნდა 

მივიჩნიოთ ტოპონიმებში არსებული -ელდ, რომელიც, ასევე, მსგავსად სხვა კნინობითის 

სუფიქსებისა, მიღებული ჩანს ფუძისეულ ბაგისმიერ ბგერებთან ასიმილაციით. რაც შეეხება -ნ-

დ სუფიქსს, რომელიც მურყმ-ელდ ტოპონიმის პარალელურ მუყმ-ნდ ფორმაში იჩენს თავს, 

ჩვენი ვარაუდით, საანალიზო -ელდ სუფიქსისაგან უნდა მიგვეღო სონორ (ლ/ნ) თანხმოვანთა 

მონაცვლეობით, -ე ხმოვნის სიგრძე კი, როგორც ჩანს, გამოწვეულია ინტერვოკალურ პოზიციაში 

 თანხმოვნის დაკარგვითა და არაიდენტურ (ა+ე) ხმოვანთა შერწყმით. თუკი ჩვენი ვარაუდი 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სწორია, მაშინ მრავალრიცხოვან სვანურ კნინობითის 

მაწარმოებელ სუფიქსებს -ელდ და -ნდ სუფიქსებიც უნდა დაემატოს, რაც ჯერჯერობით 

მხოლოდ მიკროტოპონიმებში დასტურდება.  

და მაინც რამ გამოიწვია ამოსავალ ფუძეზე კნინობითის მაწარმოებელი სუფიქსების 

(მურყმ-ელდ/მუყმ-ნდ) დართვა? როგორც ჩანს, სოფლის სახელწოდება შედარებით უფრო 

გვიანდელია, იმ დროინდელი, როცა უკვე სოფელი და ამ სოფლის ნაგებობანი ნანგრევებად იყო 

ქცეული. ალბათ, ტოპონიმის ამოსავალი სემანტიკაც ეს არის – კოშკ-უკა. რომ ყოფილიყო 

სუფიქსად წარმოდგენილი მხოლოდ -ელ და არა -ელდ, მაშინ სიტყვას სხვა კლასიფიკაცია 

მიეცემოდა და განიმარტებოდა როგორც კოშკნარი/კოშკიანი, თუმცა დაბრკოლებას ქმნის 

სუფიქსის ბოლოკიდური -დ თანხმოვანი. 

მ ედე ა  ს აღლია ნ ი  
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შენიშვნა: ჩოლურულ მეტყველებაში ჩვენი ყურადღება მიიქცია, აგრეთვე, კნინობითის 

მაწარმოებელმა -ედ/-დ სუფიქსმაც, რომელიც ხშირად დასტურდება როგორც საზოგადო, ასევე 

საკუთარ სახელებში, ზედსართავებში, რიცხვით სახელებსა და მიმღეობებშიც (მაგ.: ჯუმლ-დ 

„ძამიკო“, უდლ-დ „დაიკო“, კაკლ-დ „მარცვლუკა“, ჩაფლ-დ „ფეხსაცმელუკა“, ტაბლ-დ 

„სალოცავი პურუკა“...), თუმცა სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნული სუფიქსის შესახებ 

დღემდე არ ყოფილა მსჯელობა. ვფიქრობთ, -ედ/-დ მიღებული ჩანს სწორედ -ელდ 

სუფიქსისაგან ლ-ს რედუქციით, -ე/- ხმოვანი კი მიღებული ჩანს სხვა ხმოვნებთან 

მონაცვლეობით (მაგ., შდრ., ერთი მხრივ, ჩოლ. ჯუმლ-დ და, მეორე მხრივ, ბქ. ჯიმლ-ად 

„ძამიკო“).  

 

საილუსტრაციო მასალა 

ჟიხი კბჟი მურყამ ჩუ ლგდა, მუყმნდ ხაჲშხნ, ლექ ჭელჲერს ეკუთნის მუყმნდ 

(მივლინ. მასალ., მთქმელი: დაურხან მუკბანიანი, სოფ. ჭველიერი, 80 წლისა) „ზემოთ გორაკზე 

კოშკიც იდგა, მუყმენდი ერქვა, ქვედა ჭველიერს ეკუთვნის მუყმენდი (ზედმიწ. – ოდნავ ზემოთ 

გორაკზე კოშკიც ქე ი-დგ-ა, მუყმენდი ერქვა, ქვედა{ს} ჭველიერ-ს ეკუთვნის მუყმენდი)“ 

ალე ჩი ლადეღ ესღრი ლათხჲართე, , მრე,  ი ამასობჲსა ჟ’ოხმეჴრახ, ერე „ეჩე ლოქ იზგე, 

მუყმნდ, კბჟი, ი ჲეხ ი გეზალ ლოქ ხაყა“ (მივლინ. მასალ., მთქმელი: დაურხან მუკბანიანი, 

სოფ. ჭველიერი, 80 წლისა) „ეს ყოველდღე დადის თურმე სანადიროდ, აი, კაცი, და ამასობაში 

გაუგიათ, რომ „იქ ცხოვრობსო, მუყმენდში, გორაკზე, და ცოლ-შვილი ჰყავსო (ზედმიწ. – ეს 

ყოველ-დღე მიდის სა-სა-თხ-ევ-ლ-ო-{ს}-კენ, აი, კაცი, და ამასობა-ში გაუგიათ, რომ „იქ 

სახლობსო, მუყმენდში, გორაკზე, და ცოლი და შვილიო ჰყავს)“... 

 

ამრიგად, პუბლიკაციაში შეძლებისდაგვარად მოცემულია  ჩოლურის ხეობისა და მისი 

სოფლების სახელწოდებათა სტრუქტურულ-სემანტიკური და ეტიმოლოგიური ანალიზი; 

ყურადღება ექცევა, აგრეთვე,  ხალხურ ეტიმოლოგიასაც. 
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ელიზავეტა გაზდელიანი 

 
ღვთაებათა სახელები და რელიგიურ რიტუალებთან დაკავშირებული 

მიკროტოპონიმები სვანურში 

 
 

ამბაკო  ჭკადუას მიერ 50 წლის წინ შედგენილ სვანურ ტოპონიმთა  ხელნაწერ ლექსიკონში 
ხშირია ღვთაებათა სახელებთან და რელიგიურ რიტუალებთან დაკავშირებული 
მირტოპონიმები. 

მაცხოვრის გარდა მიკროტოპონიმებში ქრისტე ღმერთის სახელიც ფიგურირებს. ქრისტე 
არამარკირებული, მარტივი ფორმით. აღინიშნება ქრისტე ღმერთის სახელობის საყდრები: ს. ჰა-
დიში, ს. ლახირი, ს. ფარი. ქრისტე ლაჴამშ – „ლაჴამაშის ეკლესია, საყდარი“. ამჟამად ეკლე-
სია არ ჩანს. ქალების სალოცავი ადგილია: ქრისდე ზურალშ როქუ სი ლნეშდ – ქრისტე ქალები-
სა, შენ გვიშველე, შეგვეწიე. 

ქრისდე ს. ჰადიშის პატარა საყდარია. ქრისდე ეწოდება ს. ლახირის ეკლესიასა და მის მი-
დამოებსაც. ქრისტეს სახელს უკავშირდება ნასაყდრალი სასაფლაოთი ს. ფარში. ამ ადგილს 
ქრისდ ლადბაშელ „ქრისტეს სადიდებელ ადგილსაც“ უწოდებენ. მაისის პირველ შაბათს აქ 
ქრისტეს სადიდებელი ლოცვები იმართებოდა. სხვადასხვა სოფლებიდან მოდიოდნენ მლოცვე-
ლები. ქალებს მოჰქონდათ მძივები, ლამაზი ღილები (ოქროსი ან ვერცხლის), ოქროსი და ვერ-
ცხლის ფული, კვერცხები. ყველაფერს ამას ნასაყდარში ტოვებდნენ. ამ ეკლესიის მსახურნი ყო-
ფილან ვიბლიანების გვარი. და ის ქრისდე ვიბლიანრიშ – „ქრისტე ვიბლიანების“ სახელითაც 
არის ცნობილი. ს. უშგულში მიკროტოპონიმია ქრისდ ღოშგინ – „ქრისტეს უკან“. სათიბ-საძოვა-
რი მთა ლასდილის იქეთა მხარეს. გადმოცემით ქრისტეს ს. უშგულის შემოგარენი მოუვლია და 
აღნიშნული სათიბ-საძოვარი უკან დარჩენია. ამიტომ უწოდებენ ქრისტეს უკან. ქრისდ საყდარ 
ლელბაქშ – „დელბაქის ქრისტეს საყდარი“. აღმოჩენილია უძველესი თიხის მილები (წყალსადე-
ნი). 

ს. იელში სალოცავს ქრისდ-მაცხრი საყდრ – „ქრისტე-მაცხოვრის საყდარი“ ეწოდება. 
სოფელ ფარში ქრისტეს ეკლესიის მიდამოებს აღნიშნავენ -მყ/-მოყ „თან“ თანდებულის დართ-
ვით ქრისდე-მყ/-მოყ – „ქრისტესთან. ქრისდშ დაბ „ქრისტეს ყანა“ ს. წვირმი. აქვეა ეკლესია 
ქრისდშ – ქრისტესი ნათესაობით ბრუნვაში. მიკროტოპონიმად დასტურდება ქრისდშრ – 
„ქრისტესიანები“. –შ ნათესაობითი ბრუნვის, ხოლო -რ მრავლობითი რიცხვის ნიშანია. აღი-
ნიშნება ეკლესიის მიმდებარე მცხოვრები ოჯახები. ქრისტნი – „ქრისტესი“. სათიბ-სახნავი. ინ-
ფორმატორების ცნობით ძალიან ლამაზი ადგილებია. შეიძლება სხვა ვარაუდიც მიკროტოპონი-
მი უკავშირდებოდეს სვანეთში გავრცელებულ საკუთარ სახელს ქრისტი. ს. ლამხერი. ქვემოსვა-
ნეთის მიკროტოპონიმებია ქრისტანრ – „ქრისტანები“, ქრისტ კაბ – „ქრისტეს ბორცვი“. სა-
კულტო ადგილია ს. ჭველიერი. სოფელ მაზაში საკულტო ადგილია დიდი ლოდი, რომელსაც 
ეძახიან ქრისტეჲ ჭიშხე ნაგამ – „ქრისტეს ფეხის ნადგამი“. თითქოს ამ ლოდზე შეინიშნება ქრის-
ტეს ფეხის ნაკვალევი. 

ამბაკო ჭკადუას მიერ ჩაწერილ სვანეთის მიკროტოპონიმებში ხშირად გვხვდება, ღვთაება-

 



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

741 

თა ირარქიაში ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანის მარიამ ღვთისმშობლის სახელთან დაკავშირე-
ბული მიკროტოპონიმები. მარიამ ღვთისმშობელი სვანურ დიალექტებში აღინიშნება შემდეგი 
ფორმებით: ლა-მრია ბზ., ლა-მრია ბქ., ლნტ. ლა-მრია ლშხ., ჩოლ. ვ. ბარდაველიძის განმარტე-
ბით ლამრია სვანურ ღვთაებათა პანთეონში მიწის ნაყოფიერების, შვილიერების, ქალების 
მფარველი მოწყალე ღვთაება, ქრისტიანულ ნიადაგზე ღვთისმშობელი, წმინდა მარიამი. ღვთის-
მშობლის, წმინდა მარიამის სვანურ ფორმაში ლა-მრია გამოიყოფა ლა- დანიშნულების პრეფიქ-
სი. ლამრია სიტყვასიტყვით ნიშნავს სამარიოს – ადგილს, სადაც მარიამის სახელთან დაკავში-
რებული მიკროტოპონიმებია. სავარაუდოდ ადრე წარმართულ, გამორჩეულ, სალოცავ ადგილს 
ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ ეწოდა ლა-მრია. ფუძეა მარია შდრ. ქართული მარიამი. 
მრია ფორმაში დაკარგულია სახელობითი ბრუნვის -ი ნიშანი. ცნობილია, რომ სვანურში სახე-
ლობითი ბრუნვა არ არის მარკირებული და ქართულიდან შესული ან საერთო-ქართველურ 
ლექსემებს სახელობითში ბრუნვის ნიშანი არ აქვთ. ამ ტერმინში ბოლოკიდური -მ’ც დაკარგუ-
ლია. 

როგორც ზემოთაც ითქვა, ღვთისმშობლის სახელზე ქრისტიანული სალოცავები საქართვე-
ლოს მთელ ტერიტორიაზე მრავლად არის აგებული. 

ტოპონიმიკურ ლექსიკონში ლამრია – „წმინდა მარიამი“ არამარკირებული მარტივი ფუ-
ძით ფიქსირდება ზემოსვანეთის შემდეგ სოფლებში: კაერი, უშგული, იელი, ზეგანი, იენაში, ჰა-
დიში, ლეხთაგი, ბოქრეში, იფხი ლეშუკი ქვემოსვანეთში: მიქელშერი, ნაშთქლი, ფაყი, ლესქუ-
რა, სასაში, ჩიხარეში. 

ზოგჯერ მიკროტოპონიმი ლამრიშ – „ლამარიასი“ ნათესაობითი ბრუნვის ფორმით დას-
ტურდება, სადაც -შ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანია, რომელიც მიღებულია (-შ < ა + იშ) ფონე-
ტიკური პროცესის შედეგად: სათიბი ს. ნაკი, საკულტო ადგილი ს. თავრარი, სალოცავი ადგილი 
ს. თოთელეშში. ამ ფორმით აღინიშნება ნაეკლესიარი, სადაც ლამარიას ევედრებიან საქონლის 
სიმრავლეს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ბესარიონ ნიჟარაძის უშგულურ ქართულ-სვანურ-რუსულ ლექსი-
კონში წმინდა მარიამის სახელად ლამრია-ს გვერდით მითითებულია ღერთამთენი – ღვთის-
მშობელი, Вогородица. 

ეკლესია, სალოცავების გარდა ლამარიას სახელთან დაკავშირებულია სხვა სახის მიკრო-
ტოპონიმებიც გვხვდება. ლამრი დაბრ – „ლამარიას ყანები“ ს. ზეგანი ბზ. ს. ლექსურა ქს. შე-
ნიშნულია, რომ განსაკუთრებით კარგ მოსავლიან ყანებს ლამარიას სახელს უკავშირებდნენ. 
ლამრი ლაცხტრ – „ლამარიას ნაკრძალი“. სათიბი ს. შყალერი. ლა-ცხატ ლექსემით აღინიშნება, 
რომელიმე ღვთაების ან წმინდანის სახელზე შეწირუი ყანა, სათიბი ან ტყე, სადაც აკრძალულია 
სამეურნეო საქმიანობა, იმ შემთხვევაში თუ ეს საქმიანობა არ უკავშირდება ეკლესიას. ლამრი 
სიფ – „ლამარიას საფიხვნო, სასოფლო მოედანი“ ს. ჟაბეში. აქვეა მიკროტოპონიმი ლმარი ღრ 
– „ლამარიას ხეობა, ხევი“. გამოცხადებულია წმინდა, საკულტო ადგილად, სადაც აკრძალულია 
ხის მოჭრა. 

ლამრი ცხეკ „ლამარიას (მარიამის) ტყე“. ს. ჟამუში ლამპი ძღიდ – „ლამარიას (მარია-
მის) გალავანი (ზღუდე) შდრ. ქართული ზღუდე. ლამრი ლაშდხირ – „ლამარიას, წმინდა მა-
რიამის სამარხები, სასაფლაოები. ლი-შდხი „დამარხვა“. მ. იენაში. სასაფლაო ღვთისმშობლის 
ეკლესიის მიმდებარედ. სასაფლაოები უმეტესად სვანეთში ეკლესიის მიმდებარედ არსებობდა 
და არსებობს დღესაც. ლამრი ლეზგარა ლამარიას გადასასვლელი, უღელტეხილი. ლე- – -ა და-
ნიშნულების კონფიქსია. ფუძეა ზაგრ „ზეგანი, ქედი, გადასასვლელი“. ლამი ლაწირელი – 
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„ლამარიას საწირველი“, წირვისათვის განკუთვნილი ეკლესია, საყდარი, ადგილი. ფუძეა წირა 
შდრ. სვან. წირ – „წირვა“. ს. ბაიარი. ლამრი ნაკ – „ლამარიას ვაკე“ საძოვარი ს. ახალშენი, ს. 
ლამფალაში (ქვემოსვანეთი). ლმრიშ ლაჴმი – „ლამარიას სამადლობელი სალოცავი, ნასაყ-
დრალი. დღესაც მაისის თვეში აქ ტარდება ლოცვები. დღესასწაულს ჰქვია ღუნობ – „ხბოობა“. 
კლავენ ხმოებს და სწირავენ ლამარიას. ლამრ ნამსგოჯარ – „ლამარიას, წმინდა მარიამის, და-
ნაბრძანები“. ადგილი, სადაც ბრძანდებოდა ლამარია. ნაეკლესიარი, სათიბი ს. მურყმელი. 
ლამპ იცხ – „ლამარიას მსხალი“ ს. წვირმი შეიძლება ლამარიას მხალი მარიამობის (სვან. ლიმ-
რიე) თვეში მწიფდება. საინტერესოა, რომ აქ დგას დიდი მსხლის ხე. ახლო-მახლო ეკლესია არაა.  
ლამრი ლახ – „ლამარიას მთა“, სადაც კარგი სათიბები და საძოვრებია ს. ჭველერ. ლამრი-
ამყ/-მოყ – „ლამარიასთან“ – -მყ/-მოყ -თან თანდებულია ს. ლეშუკვი. ლამარიას ეკლესიასთან 
მდებარე საძოვარი. არის შემთხვევები, როცა ლამარიას ნაცვლად ადგილის სახელად ლამარა 
გვხვდება. ამ ფორმაში რ’ს მომდევნო -ი დაკარგულია. ლექსიკონში დასტურდება ლამარშ სარგ 
– ლამარას (ლამარიას) წყარო ს. ბარში. აქვეა ლამარშ ჭიბ – ლამარას (ლამარიას) ჭაობი. ლამარაშ-
რ – „ლამარასები (ლამარიას ყანები)“ ამ ყანებში უხვი მოსავალი მოდიოდა. ლამრი ლოქ ად-
გურნნ – ლამარია, ღვთისმშობელი დაგორდაო (ა. ჭკადუა). 

ლამარიას ნაცვლად ლამარა გვხვდება ს. ბარშში. ლამარა (საკუთარი სახელი) მთელ საქარ-
თველოშია გავრცელებული. 

სვანურ მიკროტოპონიმიკაში მრავლადაა სხვა ღვთაებათა სახელებთან დაკავშირებული 
მიკროტოპონიმები. აგრეთვე, რელიგიურ რიტუალთა ჩასატარებელი ადგილების სახელწოდე-
ბანი. საჭიროა ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება. 
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ელიზავეტა გაზდელიანი 
 

საკრალური ტერმინები სვანურ  

მიკროტოპონიმებში 

 
სვანეთი ისტორიულად ერთ-ერთი ქართველური ტომის, სვანების, უძველესი საცხოვრისი 

ადგილია, რომელიც დღევანდელი სვანეთის (ზემო და ქვემო სვანეთი) საზღვრებში საუკუნეე-
ბის მანიძლზე არ შეცვლილა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ ტერიტორიაზე უცხო ტომთა ცხოვრე-
ბის კვალი არ შეინიშნება. სვანური ტოპონიმების დიდი ნაწილი აბორიგენი მოსახლეობის, კერ-
ძოდ, ქართველური ენობრივი მონაცემებით არის ნაშენები. 

ისტორიული წყაროებიდან, სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ უძველეს, 
ჩვენგან მრავალი საუკუნით დაშორებულ ეპოქაში, სვანურენოვანი მოსახლეობა შავ ზღვამდე 
იყო გავრცელებული. „ტოპონიმიკური სახელები გვაძლევენ იმის უტყუარ საბუთს, რომ სვანები 
ძველად გაცილებით უფრო სამხრეთით ბინადრობდნენ, ვიდრე ახლა ცხოვრობენ. ლეჩხუმსა, 
რაჭასა და სამეგრელოში მრავალი გეოგრაფიული სახელია სვანური აფიქსებით ნაწარმოები“ 
(ზურაბიშვილი, 1961, 136). არამხოლოდ აფიქსებია აღნიშნულ ტერიტორიებზე სვანური, არამედ 
ტოპონიმთა ფუძეებიც ხშირად სვანური ენის კუთვნილება ჩანს. 

ტოპონიმიკის აღნუსხვა, მისი მეცნიერულად შესწავლა საშუალებას იძლევა გარკვეულ იქ-
ნეს ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხთა ვინაობა. გეოგრაფიულ სახელთა გენეზისი და 
სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი დაეხმარება ენათმეცნიერებს, ისტორიკოსებს, ეთნოგრა-
ფებს, არქეოლოგებს ხალხთა ისტორიის, მათი ყოფა-ცხოვრების უაღრესად მნიშვნელოვანი საკი-
თხების გარკვევაში. 

ტოპონიმიკა, როგორც ს. ჯანაშია აღნიშნავს, „ერთადერთი წყაროა საქართველოს მოსახლე-
ობის შემადგენლობის გასარკვევად, იმ ხანისათვის, რომელსაც წერილობითი გადმოცემის შუქი 
ვერ სწვდება“ (ჯანაშია 1959, 117-123). 

ნ. ბერძენიშვილი წერს: „ადგილთა სახელები გადაშლილი წიგნია, რომელშიც ჩვენს წინაპრებს 
თავისი თავგადასავალი ჩაუწერიათ“. 

ტოპონიმებს დედამიწის ენასაც უწოდებენ. 
აღსანიშნავია, რომ სვანური მიკროტოპონიმიკა მეცნიერულად დღესაც ნაკლებად შესწავ-

ლილად ითვლება. 
საერთოდ, ქართული ტოპონიმიკის და, მათ შორის, სვანეთის მიკროტოპონიმების, ადგი-

ლის სახელწოდებათა აღნუსხვას და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანას იმთავითვე მეტად სა-
შურ საქმედ მიიჩნევდნენ. 

მეოცე საუკუნის სამოცდაათიან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი 
ქართული ენის კათედრასთან შეიქმნა ტოპონიმიკის ლაბორატორია. ამ ლაბორატორიის თანამ-
შრომელს, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატს, სვანეთის მკვიდრს, სვანური ენისა და 
სვანების ყოფა-ცხოვრების უბადლო მცოდნე ამბაკო ჭკადუას დაევალა ზემო და ქვემო სვანეთის 
მიკროტოპონიმების შეძლებისდაგვარად სრულად აღნუსხვა. აღნიშნული სამუშაო მან პირნათ-
ლად შეასრულა.  



 

ა მ ბ ა კო   ჭ კ ადუ ა  744 

ა. ჭკადუამ ფეხდაფეხ თუ ცხენით მთელი სვანეთი შემოიარა, დატოვა ამ მხარის მიკროტოპონი-
მების უნიკალური მასალა. 

უნდა ითქვას, რომ 50 წლის წინ ჩაწერილი მიკროტოპონიმების სახელწოდებების ნაწილი 
დღეს დაკარგული, დავიწყებული ან შეცვლილია. ცხოვრების მძიმე პირობებმა, მცირემიწიანო-
ბამ, დიდი ტრადიციული ოჯახების დაშლამ, უარყოფითმა ბუნებრივმა მოვლენებმა, ეკრომიგ-
რაციამ, რაც ბოლო წლებში მოხდა სვანეთში, ზოგი სოფლის მოსახლეობისაგან ნაწილობრივი ან 
სრული დაცლა გამოიწვია. 

გვინდა ამბაკო ჭკადუას მიერ ჩაწერილი მიკროტოპონიმებიდან გამოვყოთ საკრალური 
ტერმინების შემცველი ზოგი ადგილის გეოგრაფიული სახელები. 

სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ „თითქმის ყველა ქვეყნის გეოგრაფიულ 
სახელებში გამოიყოფა ერთი ფენა, რომელიც აერთიანებს ამა თუ იმ ხალხის რელიგიური შეხე-
დულებებისა და წეს-ჩვეულებათა ამსახველ გეოგრაფიულ სახელებს – ე. წ. საკულტო ტოპონი-
მებს“ (მაღრაძე, 2000, 122-127). 

მეცნიერთა შორის დიდ ინტერესს იწვევდა და იწვევს სვანეთში შემორჩენილი ადრექრის-
ტიანული, წარმართობის ელფერის მატარებელი რელიგიური, საკრალური ტერმინების შემცვე-
ლი ტოპონიმები და რიტუალები, რომელთა ჩატარების დროს აუცილებელი იყო, რომელიმე 
ღვთაებისადმი მიძღვნილი ლი-მზრ-ი „ლოცვა“, სანთელ-საკმეველი, საკლავი, ზედაშე, გამო-
მცხვარი პურების (ლე-მეზირ-ების „შესაწირავი კვერების“) შეწირვა. რელიგიური რიტუალების 
გამართვა და ლოცვა-ვედრება ჩვეულებრივი მოვლენაა მთიელთა ცხოვრებაში, მათ შორის სვა-
ნებშიც. როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ, ცხოვრების მძიმე პირობები, მკაცრი ბუნება, ზამთრის 
ხანგრძლივობა, რომელიც ზოგან რვა თვეს გრძელდება, დიდთოვლობა, ყოველდღიური მოსა-
ლოდნელი უარყოფითი ბუნებრივი მოვლენები, ზვავებისა და მეწყერების სიხშირე, საყოფა-
ცხოვრებო ხიფათის არსებობა განაპირობებდა ღვთაებათა და წმინდანთა თაყვანისცემას, მათ-
დამი მიძღვნილ რელიგიური რიტუალების ჩატარებას, როცა ღმერთებს ევედრებოდნენ ოჯახის 
წევრთა სიმრავლეს, ჯანმრთელობას, საქონლის ზარალისაგან დაცვას, მშვიდობას შინ და გარეთ, 
უხვი მოსავლისათვის ხელსაყრელ ამინდს, ბარში საშოვარზე წასული მამაკაცების შინ მშვიდო-
ბით დაბრუნებას. ოჯახის უფროსი მამაკაცი ან უფროსი დიასახლისი საკრალურ ადგილზე, ეკ-
ლესიაში ან ოჯახში – მაჩუბის აღმოსავლეთის კედლის მარჯვენა სარკმელთან, ატარებდა სხვა-
დასახვა რიტუალს და ლოცვა-ვედრებას, იმის მიხედვით, რომელი ღმერთი ან წმინდანი რისი ან 
ვისი მფარველი იყო. 

მიკროტოპონიმები საერთოდ და მათ შორის სვანურიც, ძირითადად შეიცავს: ეკლესია-სა-
ლოცავების, სათიბების, საძოვრების, ყანების, სოფლის უბნების, მომცრო მდინარეების, მათი შე-
ნაკადების, ღელეების მიმდებარე მიდამოების, ტყეების, მათკენ მიმავალი გზების, ადამიანთა 
თავშეყრის, ბუნებრივ მოვლენათა, სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ, ადგილობრივი 
ფლორისა და ფაუნის ამა თუ იმ სახეობის გავრცელების ადგილთა სახელწოდებებს, ტოპონი-
მებს. 

როგორც ზემოთ ითქვა, სვანურ მიკროტოპონიმებს შორის დიდი ადგილი უჭირავს ქრის-
ტიანულ ღვთაებათა და წმინდანთა სალოცავ ადგილებს, ასევე მათთან დაკავშირებულ რელიგი-
ურ რიტუალთა და დღეობათა ჩასატარებელ ადგილთა სახელებს. 

მაგ.: ლ-მზრ ზს., ლა-მზრ ლშხ. ლ-მზრ || ლ-მეზრ ლნტ. „სალოცავი ადგილი“. ამ მიკ-
როტოპონიმში გამოიყოფა ლა-, ლ- დანიშნულების მაწარმოებელი პრეფიქსი, რომელიც ამავე 

ელიზ ა ვ ეტ ა  გ ა ზდელია ნ ი  



 

ს ვ ა ნ ური   ტოპონი მ ი კ ა  

 

745 

მნიშვნელობის ქართული სა- პრეფიქსის ბადალი ფორმანტია. სვანური ლ- პრეფიქსის ხმოვნის 
უმლაუტი ბალსზემოურში გამოიწვია ფუძისეული -ე- ხმოვნის რედუქციამ, ხოლო ბალსქვემო-
ურსა და ლენტეხურში წინამავალი -ა ხმოვნის უმლაუტს იწვევს, როგორც რედუცირებული, ისე 
არარედუცირებული -ე- ხმოვანი. შდრ. ლნტ. ლ-მე-ზრ „სალოცავი ადგილი“; ლი-მეზრ-ე „და-
ლოცვა, ლოცვა“. როგორც ცნობილია, ლენტეხურ დიალექტს სხვა დიალექტებთან შედარებით 
ხმოვანთა რედუქცია ნაკლებად ახასიათებს, ამოსავალი ფორმები, სრულხმოვნობა ამ დიალექტ-
ში ხშირად დაცულია. შდრ. აგრეთვე ამავე ფუძესთან საერთო მეზირ – „ოჯახის მფარველი, ბა-
რაქის მომნიჭებელი, ოჯახზე მლოცველი ძალა...“ (ბარდაველიძე, 1939, 134). ხშირად მთაში 
გადაადგილების დროს, სახიფათო კლდეებისა და ბილიკების გავლის შემდეგ მშვიდობიან, 
უხიფათო ადგილას ლოცულობენ, მადლობას უხდიან ღვთაებებს: „მ როქ შიდობდ ოლჴადდ 
(ს. ლახამულა) „მადლობა, რომ მშვიდობით მოვედითო“. ამ ადგილს ლ-მზრ’ს „სალოცავს“ 
უწოდებენ. შეიძლება ასეთ ადგილზე ეკლესია ან რამე სალოცავი ნიში არ იყოს. 

ლ-მზრ „სალოცავი“ – ამ სახელით აღინიშნება მიკროტოპონიმები მესტიის რაიონის შემ-
დეგ სოფლებში. სათიბი მაგარდელი, ღვებალდი; საძოვარი ფხტრერი, ლახამულა; ლენტეხის 
რაიონში ს. ყარიშში, ს. მუწდიში მიკროტოპონიმია ლა-მზრ ღუმურ „სალოცავი ნაძვი“; ლა-მზრ 
ლე-ცხმ-ერ „სალოცავი რცხილნარი“ ლე- – -ერ კონფიქსია, ფუძეა ცხუმ, ცხიმ „რცხილა“. 
რცხილნარი ადგილის აღსანიშნავად გვხვდება ლე-ცხმ-რ ფორმაც. ლმზრ ლაცხტი „სალოცა-
ვი ნაკრძალი“ (მესტია ს. ტობარი). ლაცხტი || ლაცხატ „ღვთაების თუ წმინდანის სახელზე შეწი-
რული საყანე ადგილი“ (ბარდაველიძე, 1939, 206). ამ შემთხვევაში ლმზრ ლაცხტი კლდეა, აქა-
მდე ძნელად გასავლელი ბილიკი ყოფილა და, რადგანაც აქამდე მშვიდობით გამოვაღწიეთო, 
წმინდა გიორგის მიმართავენ. „ჯგრგ, ხოჩა გუჟი ანზელალინ ჩიგარ – „წმინდა გიორგი, კარგ 
გულზე (გახარებული) გვატარე ყოველთვის“. ნაძვის ტოტს მოტეხდნენ და დებდნენ ერთ ადგი-
ლას. ხშირად სალოცავების მიმდებარედ გვხვდება ნაკრძალი ტყეც, სადაც ხის მოჭრა და სხვა 
რამე სამეურნეო საქმიანობა აკრძალულია. ლიცხტენი – ყელში გაჩხირვა, შეჩვენება, დაწყევლა 
(ლიპარტელიანი, 1994, 195). ამავე ლექსიკონში შეტანილია ცხატა ფორმა, გაჩხირება, გაკვეხება, 
ხატზე გადაცემა ნაჭდევი ჯოხის დასობით“ (ლიპარტელიანი, 1994, 324). იგულისხმება აკრძალ-
ვის გამტეხის დაწყევლა, ხატზე გადაცემა. 

ლმზრი ჯიჰრა „სალოცავი მუხა“ (მესტია, ს. ბეჩო) აქ ევედრებიან სალოცავ, წმინდა მუხას 
რევმატიული დაავადებისაგან დაცვას და იხდიან სხვადასხვა რელიგიურ დღესასწაულებს. 
ლმზრ კაკრ „სალოცავი კაკლები“ (კაკლის ხეები)“ (მესტია, ს. ლარილარ); ლმზრ ნაკ „სალოცა-
ვი ვაკე“ (მესტია, ს. ვედი); იქვეა ლმზრ ლაჴმი „სალოცავი ეკლესია“. ლაჴმ ბზ., ლაჴმ ლნტ., 
ლაჴამ ლშხ., ლაჴმი ბქ. „ეკლესია“. შდრ. ლიჴმი ბზ., ლიჴმი ბქ., 1. „მადლობის თქმა“; 2. 
გადალოცვა სასმისის. მაჴმ ბზ., მაჴამ ბქ. „მადლობა“. მაჴმრ ბზ., მაჴმრ ბქ. „მადლიერი“ 
(თოფურია, ქალდანი, 2000). ლაჴმ, ლაჴმი ეტიმოლოგიურად ნიშნავს ადგილს, სადაც ღმერ-
თებს მადლობას უხდიან, სამადლობელი ადგილი, ეკლესია. 

ლმზრ კოჯ „სალოცავი კლდე“ (მესტია, ს. უშგული). ა. ჭკადუას ცნობით, ადრე ქალების 
სალოცავი ყოფილა, შესაძლებელია, ჟჰ ზვავის“ საწინააღმდეგოდ ლოცულობდნენო. ლმზრ 
ნენზ „სალოცავი სოჭი“; ლმზრ ნენძრ „სალოცავი სოჭები“ (მესტია, ზემო მარღი).ლმზრ სა-
კრალური ტერმინი გვხვდება კნინობითი ფორმით ლმზრ-ლ{დ} – „სალოცავი“ – ლ{დ} კნი-
ნობითის მაწარმოებელი სუფიქსია. ამ ფორმით, როგორც ჩანს, აღინიშნება საკულტო ადგილის 
მოცულობითი სიმცირე (მესტია, ბოგრეში, დაკარი; ლენტეხი ს. შგედი). შგედის მთაში არის სა-
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ძოვარი სახელწოდებით ლამზირ-ლ „სალოცავი“ -ლ კნინობითის მაწარმოებელი ერთ-ერთი 
სუფიქსია. ლამზრლ-შ „სალოცავის“, კნინობით ფორმაზე -შ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანია 
დართული. ასევე კნინობით ფორმაზეა მრავლობითი რიცხვის -რ ნიშანი მიკროტოპონიმ ლა-
მზრლ-რ „სალოცავები, სალოცავი ადგილები“ (მესტია, ს. ბაგვდანარი). დასტურდება სამ და 
ოთხ კომპონენტიანი ერთი და იგივე ტოპონიმი: ლმზრ ჩუბე ნაკლდშ ლეცხმერ – „სალოცა-
ვი ქვემო ნაკლდაშის რცხილნარი“ || ლამზრ ჩუბე ნაკლდ – „სალოცავი ქვემო ვაკობი“ (მესტია, 
ს. ქვ. ვედი). 

სვანურ მიკროტოპონიმებს შორის გამოიყოფა მაცხოვრის სახელთან დაკავშირებული ეკ-
ლესიების, სალოცავებისა და სხვადასხვა ადგილის გეოგრაფიული სახელწოდებები. 

მაცხოვარი – სიცოცხლის მიმნიჭებელი იესო ქრისტეს ეპითეტი (ქეგლ). 
სვანურში დიალექტების მიხედვით გვაქვს შემდეგი ფორმები: მაცხრ ბზ., მაცხრ ბქ., 

ლნტ., მაცხარ ლშხ. 1. მაცხოვარი 2. მაცხოვრის ეკლესია (თოფურია, ქალდანი, 2000). 
მაცხოვარი სვანურში ქართულიდან შესული ტერმინია მაცხრ, მაცხრ... ფორმით. რო-

გორც ცნობილია, სვანურში სახელობითი -ი ბრუნვის ნიშანი იკარგება და ფუძისეული ა ხმოვან-
ზე კვალს ტოვებს უმლაუტის სახით. 

ა. ჭკადუას მიერ შედგენილ მიკროტოპონიმთა ჩამონათვალში მაცხოვართან დაკავშირებუ-
ლი 40 საკრალური ადგილია დაფიქსირებული. 

მაცხრ „მაცხოვარი“ პირველადი, არამარკირებული ფორმით, გვხვდება ეკლესია, საყდარი, 
ნაეკლესიარის სახელწოდებად საზღვრულის გარეშე მითითებულია მესტიის რაიონის შემდეგ 
სოფლებში: ლაჰილი, ჩვაბიანი, ჰადიში, ჟაბეში, ხალდე, ლახუშტი, მაცხვარიში, ჯოხულდი... გარდა 
ამისა, ხშირად გვხვდება საზღვრულთან ერთად: მაცხრი ლმზრ – „მაცხოვრის სალოცავი“ გზა, 
ტყე (მესტია, ს. იელი). გზიდან ჩანს წვირმის მაცხოვრის ეკლესია. მაცხრი ლაშდხირ – „მა-
ცხოვრის სასაფლაოები“ (მესტია, ს. მაცხარიში); მაცხრი მურყამ – „მაცხოვრის კოშკი“ (მე-
სტია, ს. ჟამუში) მაცხოვრის ეკლესიის გვერდით დგას კოშკი; ამავე სახელწოდებით აღინიშნება 
ნაკოშკარი (მესტია, ს. ჟამუში); მაცხრი სიფ – „მაცხოვრის სასოფლო მოედანი, საფიხნო“; 
მაცხრი ნაკ – „მაცხოვრის ვაკე“ სათიბი (ლენტეხი, ს. ლასკადარი); მაცხრი საყდარ – „მაცხოვ-
რის საყდარი“ (მესტია, ს. ლაღამი); მაცხრი ნაკლდრ – „მაცხოვრის სათიბები“ (მესტია, ს. 
იფხი). ამ მიკროტოპონიმებში ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნისეული -შ დაკარგულია. 

დასტურდება ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნის სრული ფორმით დართვის შემთხვევები. 
მაცხრიშ „მაცხოვრის“ ნაეკლესიარი (მესტია, ს. ლადრერი, ლენტეხი, ს. ხაჩეში), საყდარი 
(ლენტეხი, ს. ცხუმალდი), სათიბი (ლენტეხი, ს. ზედა ბავარი); მაცხრიშ „მაცხოვრის“ სოფელი 
მაცხვარიში, საძოვარი (მესტია, ს. ზარდალაში); 

მაცხრ ლანხრიშ – „მაცხოვარი ლანხვრის“ ნაეკლესიარი (მესტია, ს. ლანხვარი); 
მაცხრიში ლახ – „მაცხოვრის მთა“ სათიბი (მესტია, ს. მაცხვარიში); მაცხრიში სიკ – „მა-
ცხოვრის ბორცვი, გორაკი“ ნაეკლესიარი (ლენტეხი, ს. ხაჩეში); მაცხარიში ღელა – „მაცხოვრის 
ღელე“ (ლენტეხი ს. ცხუმალდი); მაცხრიში ბოგ – „მაცხოვრის ხიდი“ (მესტია, ს. კვანჭიანარი): 
სამი მიკროტოპონიმი შეგვხვდა კნინობითი ფორმით მაცხრილ – ტყე, საძოვარი ნაეკლესიარი 
(მესტია, ს. სოლი). 

მაცხოვრის გარდა მიკროტოპონიმებში ქრისტე ღმერთის სახელიც ფიგურირებს. ქრისტე 
არამარკირებული, მარტივი ფორმით. აღინიშნება ქრისტე ღმერთის სახელობის საყდრები: ს. ჰა-
დიში, ს. ლახირი, ს. ფარი. ქრისტე ლაჴამშ – „ლაჴამაშის ეკლესია, საყდარი“. ამჟამად ეკლე-
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სია არ ჩანს. ქალების სალოცავი ადგილია: ქრისდე ზურალშ როქუ სი ლნეშდ – ქრისტე ქალები-
სა, შენ გვიშველე, შეგვეწიე. 

ქრისდე ს. ჰადიშის პატარა საყდარია. ქრისდე ეწოდება ს. ლახირის ეკლესიასა და მის მიდა-
მოებსაც. ქრისტეს სახელს უკავშირდება ნასაყდრალი სასაფლაოთი ს. ფარში. ამ ადგილს ქრისდ 
ლადბაშელ „ქრისტეს სადიდებელ ადგილსაც“ უწოდებენ. მაისის პირველ შაბათს აქ ქრისტეს სა-
დიდებელი ლოცვები იმართებოდა. სხვადასხვა სოფლებიდან მოდიოდნენ მლოცველები. ქალებს 
მოჰქონდათ მძივები, ლამაზი ღილები (ოქროსი ან ვერცხლის), ოქროსი და ვერცხლის ფული, 
კვერცხები. ყველაფერს ამას ნასაყდარში ტოვებდნენ. ამ ეკლესიის მსახურნი ყოფილან ვიბლიანე-
ბის გვარი. და ის ქრისდე ვიბლიანრიშ – „ქრისტე ვიბლიანების“ სახელითაც არის ცნობილი. ს. 
უშგულში მიკროტოპონიმია ქრისდ ღოშგინ – „ქრისტეს უკან“. სათიბ-საძოვარი მთა ლასდილის 
იქეთა მხარეს. გადმოცემით ქრისტეს ს. უშგულის შემოგარენი მოუვლია და აღნიშნული სათიბ-
საძოვარი უკან დარჩენია. ამიტომ უწოდებენ ქრისტეს უკან. ქრისდ საყდარ ლელბაქშ – „დელბა-
ქის ქრისტეს საყდარი“. აღმოჩენილია უძველესი თიხის მილები (წყალსადენი). 

ს. იელში სალოცავს ქრისდ-მაცხრი საყდრ – „ქრისტე-მაცხოვრის საყდარი“ ეწოდება. 
სოფელ ფარში ქრისტეს ეკლესიის მიდამოებს აღნიშნავენ -მყ/-მოყ „თან“ თანდებულის დართ-
ვით ქრისდე-მყ/-მოყ – „ქრისტესთან. ქრისდშ დაბ „ქრისტეს ყანა“ ს. წვირმი. აქვეა ეკლესია 
ქრისდშ – ქრისტესი ნათესაობით ბრუნვაში. მიკროტოპონიმად დასტურდება ქრისდშრ – 
„ქრისტესიანები“. –შ ნათესაობითი ბრუნვის, ხოლო -რ მრავლობითი რიცხვის ნიშანია. აღი-
ნიშნება ეკლესიის მიმდებარე მცხოვრები ოჯახები. ქრისტნი – „ქრისტესი“. სათიბ-სახნავი. ინ-
ფორმატორების ცნობით ძალიან ლამაზი ადგილებია. შეიძლება სხვა ვარაუდიც მიკროტოპონი-
მი უკავშირდებოდეს სვანეთში გავრცელებულ საკუთარ სახელს ქრისტი. ს. ლამხერი. ქვემოსვა-
ნეთის მიკროტოპონიმებია ქრისტანრ – „ქრისტანები“, ქრისტ კაბ – „ქრისტეს ბორცვი“. სა-
კულტო ადგილია ს. ჭველიერი. სოფელ მაზაში საკულტო ადგილია დიდი ლოდი, რომელსაც 
ეძახიან ქრისტეჲ ჭიშხე ნაგამ – „ქრისტეს ფეხის ნადგამი“. თითქოს ამ ლოდზე შეინიშნება ქრის-
ტეს ფეხის ნაკვალევი. 

ამბაკო ჭკადუას მიერ ჩაწერილ სვანეთის მიკროტოპონიმებში ხშირად გვხვდება, ღვთაება-
თა ირარქიაში ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანის მარიამ ღვთისმშობლის სახელთან დაკავშირე-
ბული მიკროტოპონიმები. მარიამ ღვთისმშობელი სვანურ დიალექტებში აღინიშნება შემდეგი 
ფორმებით: ლა-მრია ბზ., ლა-მრია ბქ., ლნტ. ლა-მრია ლშხ., ჩოლ. ვ. ბარდაველიძის განმარტე-
ბით ლამრია სვანურ ღვთაებათა პანთეონში მიწის ნაყოფიერების, შვილიერების, ქალების 
მფარველი მოწყალე ღვთაება, ქრისტიანულ ნიადაგზე ღვთისმშობელი, წმინდა მარიამი. ღვთის-
მშობლის, წმინდა მარიამის სვანურ ფორმაში ლა-მრია გამოიყოფა ლა- დანიშნულების პრეფიქ-
სი. ლამრია სიტყვასიტყვით ნიშნავს სამარიოს – ადგილს, სადაც მარიამის სახელთან დაკავში-
რებული მიკროტოპონიმებია. სავარაუდოდ ადრე წარმართულ, გამორჩეულ, სალოცავ ადგილს 
ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ ეწოდა ლა-მრია. ფუძეა მარია შდრ. ქართული მარიამი. 
მრია ფორმაში დაკარგულია სახელობითი ბრუნვის -ი ნიშანი. ცნობილია, რომ სვანურში სახე-
ლობითი ბრუნვა არ არის მარკირებული და ქართულიდან შესული ან საერთო-ქართველურ 
ლექსემებს სახელობითში ბრუნვის ნიშანი არ აქვთ. ამ ტერმინში ბოლოკიდური -მ’ც დაკარგუ-
ლია. 

როგორც ზემოთაც ითქვა, ღვთისმშობლის სახელზე ქრისტიანული სალოცავები საქართვე-
ლოს მთელ ტერიტორიაზე მრავლად არის აგებული. 
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ტოპონიმიკურ ლექსიკონში ლამრია – „წმინდა მარიამი“ არამარკირებული მარტივი ფუ-
ძით ფიქსირდება ზემოსვანეთის შემდეგ სოფლებში: კაერი, უშგული, იელი, ზეგანი, იენაში, ჰა-
დიში, ლეხთაგი, ბოქრეში, იფხი ლეშუკი ქვემოსვანეთში: მიქელშერი, ნაშთქლი, ფაყი, ლესქუ-
რა, სასაში, ჩიხარეში. 

ზოგჯერ მიკროტოპონიმი ლამრიშ – „ლამარიასი“ ნათესაობითი ბრუნვის ფორმით დას-
ტურდება, სადაც -შ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანია, რომელიც მიღებულია (-შ < ა + იშ) ფონე-
ტიკური პროცესის შედეგად: სათიბი ს. ნაკი, საკულტო ადგილი ს. თავრარი, სალოცავი ადგილი 
ს. თოთელეშში. ამ ფორმით აღინიშნება ნაეკლესიარი, სადაც ლამარიას ევედრებიან საქონლის 
სიმრავლეს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ბესარიონ ნიჟარაძის უშგულურ ქართულ-სვანურ-რუსულ ლექსი-
კონში წმინდა მარიამის სახელად ლამრია-ს გვერდით მითითებულია ღერთამთენი – ღვთის-
მშობელი, Вогородица. 

ეკლესია, სალოცავების გარდა ლამარიას სახელთან დაკავშირებულია სხვა სახის მიკრო-
ტოპონიმებიც გვხვდება. ლამრი დაბრ – „ლამარიას ყანები“ ს. ზეგანი ბზ. ს. ლექსურა ქს. შე-
ნიშნულია, რომ განსაკუთრებით კარგ მოსავლიან ყანებს ლამარიას სახელს უკავშირებდნენ. 
ლამრი ლაცხტრ – „ლამარიას ნაკრძალი“. სათიბი ს. შყალერი. ლა-ცხატ ლექსემით აღინიშნება, 
რომელიმე ღვთაების ან წმინდანის სახელზე შეწირუი ყანა, სათიბი ან ტყე, სადაც აკრძალულია 
სამეურნეო საქმიანობა, იმ შემთხვევაში თუ ეს საქმიანობა არ უკავშირდება ეკლესიას. ლამრი 
სიფ – „ლამარიას საფიხვნო, სასოფლო მოედანი“ ს. ჟაბეში. აქვეა მიკროტოპონიმი ლმარი ღრ 
– „ლამარიას ხეობა, ხევი“. გამოცხადებულია წმინდა, საკულტო ადგილად, სადაც აკრძალულია 
ხის მოჭრა. 

ლამრი ცხეკ „ლამარიას (მარიამის) ტყე“. ს. ჟამუში ლამპი ძღიდ – „ლამარიას (მარია-
მის) გალავანი (ზღუდე) შდრ. ქართული ზღუდე. ლამრი ლაშდხირ – „ლამარიას, წმინდა მა-
რიამის სამარხები, სასაფლაოები. ლი-შდხი „დამარხვა“. მ. იენაში. სასაფლაო ღვთისმშობლის 
ეკლესიის მიმდებარედ. სასაფლაოები უმეტესად სვანეთში ეკლესიის მიმდებარედ არსებობდა 
და არსებობს დღესაც. ლამრი ლეზგარა ლამარიას გადასასვლელი, უღელტეხილი. ლე- – -ა და-
ნიშნულების კონფიქსია. ფუძეა ზაგრ „ზეგანი, ქედი, გადასასვლელი“. ლამი ლაწირელი – 
„ლამარიას საწირველი“, წირვისათვის განკუთვნილი ეკლესია, საყდარი, ადგილი. ფუძეა წირა 
შდრ. სვან. წირ – „წირვა“. ს. ბაიარი. ლამრი ნაკ – „ლამარიას ვაკე“ საძოვარი ს. ახალშენი, ს. 
ლამფალაში (ქვემოსვანეთი). ლმრიშ ლაჴმი – „ლამარიას სამადლობელი სალოცავი, ნასაყ-
დრალი. დღესაც მაისის თვეში აქ ტარდება ლოცვები. დღესასწაულს ჰქვია ღუნობ – „ხბოობა“. 
კლავენ ხმოებს და სწირავენ ლამარიას. ლამრ ნამსგოჯარ – „ლამარიას, წმინდა მარიამის, და-
ნაბრძანები“. ადგილი, სადაც ბრძანდებოდა ლამარია. ნაეკლესიარი, სათიბი ს. მურყმელი. 
ლამპ იცხ – „ლამარიას მსხალი“ ს. წვირმი შეიძლება ლამარიას მხალი მარიამობის (სვან. ლიმ-
რიე) თვეში მწიფდება. საინტერესოა, რომ აქ დგას დიდი მსხლის ხე. ახლო-მახლო ეკლესია არაა.  
ლამრი ლახ – „ლამარიას მთა“, სადაც კარგი სათიბები და საძოვრებია ს. ჭველერ. ლამრი-
ამყ/-მოყ – „ლამარიასთან“ – -მყ/-მოყ -თან თანდებულია ს. ლეშუკვი. ლამარიას ეკლესიასთან 
მდებარე საძოვარი. არის შემთხვევები, როცა ლამარიას ნაცვლად ადგილის სახელად ლამარა 
გვხვდება. ამ ფორმაში რ’ს მომდევნო -ი დაკარგულია. ლექსიკონში დასტურდება ლამარშ სარგ 
– ლამარას (ლამარიას) წყარო ს. ბარში. აქვეა ლამარშ ჭიბ – ლამარას (ლამარიას) ჭაობი. ლამარაშ-
რ – „ლამარასები (ლამარიას ყანები)“ ამ ყანებში უხვი მოსავალი მოდიოდა. ლამრი ლოქ ად-
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გურნნ – ლამარია, ღვთისმშობელი დაგორდაო (ა. ჭკადუა). 
ლამარიას ნაცვლად ლამარა გვხვდება ს. ბარშში. ლამარა (საკუთარი სახელი) მთელ საქარ-

თველოშია გავრცელებული. 
სვანურ მიკროტოპონიმიკაში მრავლადაა სხვა ღვთაებათა სახელებთან დაკავშირებული 

მიკროტოპონიმები. აგრეთვე, რელიგიურ რიტუალთა ჩასატარებელი ადგილების სახელწოდე-
ბანი. საჭიროა ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება. 
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ელიზავეტა გაზდელიანი 

 
ქვემო სვანეთის ზოგი ტოპონიმის წარმომავლობისათვის 

 
ქვემოსვანეთის ტოპონიმები მეცნიერული თვალსაზრისით თითქმის შეუსწავლელია. ჩვე-

ნი სტატია ამ ხარვეზის შევსების ცდას წარმოადგენს.  
მე-XIX საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედისა და XX საუკუნის ორი ათეული წლის მანძილ-

ზე, ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა შორის გამორჩეული ფიგურის, სვანეთის ბურჯის, როგორც 
მას აკაკი შანიძემ უწოდა, ბესარიონ ნიჟარაძის წერილები: სვანეთის ისტორიის, ეთნოგრაფიის, 
არქეოლოგიის, ფოლკლორის, ენისა და სხვა მრავალ სვანეთთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმ-
დროინდელ ჟურნალ-გაზეთებში იბეჭდებოდა; განსაკუთრებით ხშირად ივერიასა და დროება-
ში. 

ეს წერილები შეკრიბა, ვრცელი გამოკვლევა დაურთო და ორ ტომად გამოსცა ალექსანდრე 
რობაქიძემ (ბ. ნიჟარაძე „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული წერილები“, 1962-64 წწ.). ჩვენთვის საინ-
ტერესოა მისი წერილი: „ოთხი დღე მდინარე ენგურის, ცხენისწყლის და რიონის სათავეებში“. 
ავტორი აღწერს თავის მოგზაურობას მდინარეების – ყორულდის, ზესხურისა და ხიდურის ხე-
ობებში. მოგზაურობის აღწერის დროს, განმარტავს უშგულისა და ქვემოსვანეთის საზღვარზე 
და, საერთოდ, ცხენისწყლის ხეობაში მდებარე ზოგი ტოპონიმის წარმომავლობას. ეს მოგზაუ-
რობა დაიწყო 1885 წლის 24 ივლისს, უშგულიდან რაჭის მიმართულებით, ღები-ჭიორას საზოგა-
დოებაში. მოგზაური ასახელებს ღელე-მდინარეს ქვიშირ’ს რომელიც უშგულში უერთდება მდი-
ნარე ენგურს. ქვიშირი მუდამ შავი და ქვიშიანია, ამის გამო, მიუღია სახელი ქვიშირ, ე. ი. „ქვიში-
ანი“ (ნიჟარაძე, 11). აქვე განმარტავს ერთ-ერთი დიდი საძოვრის სახელწოდებას ლანქვერ „სა-
გრილობელი“. ამ ადგილზე მუდამ გრილა, რადგან მზე მხოლოდ შუადღეს ადგებაო, ამიტომაც 
ჰქვია ლანქვერ (სვან. ლანქრ) „საგრილობელი“. მართლაც ამ ტოპონიმში გამოიყოფა დანიშნუ-
ლების პრეფიქსი ლა-, ფუძეა ქრ (შდრ. ლნტ. < ქვეირ) „ცივი, გრილი“. ასევე განმარტავს სათი-
ბისა და ღელე-მდინარის სახელწოდებას ლასდილ, „ეს სახელი იმიტომ დარქმევია, რომ დილით 
უშკულიდან გამოსული მოგზაური სადილობისას მოაწევს აქ და აქ უსათუოდ ისადილებსო“ 
(ნიჟარაძე, 16). ბზ. ლ-სდილ, ლნტ. ლ-სტილ „სასადილო“. ბალსზემოურ დ’ს ლენტეხურში -ტ- 
შეესაბამება. გამოიყოფა ლა- დანიშნულების პრეფიქსი, -სდილ- ქართ. < სადილ ფორმის რედუ-
ცირებული ვარიანტია. ერთ-ერთ ცნობილ ხეობას და მდინარეს ყორულდ’ს უწოდებს და არა ყო-
რულდშ’ს, როგორც მას დღეს სვანები მოიხსენებენ. ბ. ნიჟარაძე ამ ფორმას არ იცნობს, ყოველ 
შემთხვევაში ამ წერილში არ ასახელებს. არსენ ონიანის ლაშხური დიალექტის ტექსტებში ყო-
რულდაშ / ყორილდაშ ფორმები გვხვდება, იშვიათად მათ გვერდით ყორულდი’ც დასტურდება. 
ბზ. ყორილდშ / ყორულდშ, ლშხ. ყორილდაშ / ყორულდაშ ტოპონიმში გამოიყოფა ფუძე ყორ 
„კარი“, -ილდ, -ულდ კნინობითის მაწარმოებელი სუფიქსებია, -აშ კი ნათესაობითი ბრუნვის ნი-
შანი. სვანეთში, განსაკუთრებით ლაშხურში, ხშირად გვხვდება კნინობითის სუფიქსიანი ტოპო-
ნიმები. მაგ.: მთა კალდარ, ფუძეა კალ „კალო, ეზო“, -ოლდ კნინობითის სუფიქსი, -არ მრავლო-
ბითი რიცხვის ნიშანი. კალ-დ-არ „კალოები“. ასეთივე აგებულების ტოპონიმია ლა-კაჟ-ლ-ალ 
„საკაჟოები“, ლა- დანიშნულების პრეფიქსია, ფუძეა კაჟ „კაჟი“, -ლ კნინ. სუფიქსი, -ალ (< არ) 
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მრავლობითი რიცხვის ნიშანი. მახე ლახლ „ახალი მთა“, მახე „ახალი“, ლახ{} „მთა“, -ლ კნინ. 
სუფიქსი. მოლდარ „მოლები, მინდვრები“, შდრ. ქართ. მოლი, -დ (< ილდ) კნინ. სუფიქსი, -არ 
მრავლობითი რიცხვის ნიშანი. ცხენისწყლის ხეობაში კნინობითის სუფიქსის შემცველი ტოპო-
ნიმებია: ნაქალაქ-ლ „ნაქალაქევი“, აშ-ულდ ყანის’ა, და კუც-ლ სოფლის სახელებია. ბ. ნიჟარა-
ძე ყორულდის ხეობის შემდეგ ასახელებს ცანისა და ზესხოს ხეობას. ცანა და ზესხო ცხენის-
წყლის სათავეში მდებარე სოფლებია. ამ სოფლებს ჩამოუდის მდინარეები ცენ-შურ და ზესხ-
ურა. როგორც ცნობილია, ჰიდრონიმებში ხშირად დასტურდება იმ სოფლის, თუ ხეობის სახე-
ლი, რომლებსაც ეს მდინარეები ჩამოუდით. ზესხო, სვან. ზესხ სახელისათვის ი. ჩანტლაძემ 
აღადგინა საერთოქართველური *ძაცხ > ზასხ+ი > ზსხ „ცაცხვი“, რომლისაგან მომდინარე-
ობს ზესხ სოფლის და ზესხურა მდინარის სახელი, სადაც წარმოდგენილია ქართველურ ჰიდ-
რონიმთა -ურა სუფიქსი (ჩანტლაძე, 1998, 249-250). 

ცენ-შურ, ცენ იგივე ცანაა, სოფლის სახელი, ხოლო -შურ ჰიდრონიმების მაწარმოებელი სუ-
ფიქსი. შეადარეთ ამ არიალში არსებული მცირე მდინარეები, რომლებიც ცხენისწყალს უერ-
თდებიან: ცხენ-შურ, ღობ-შურ (სოფელ ღობს ჩამოუდის), ხან-შურ, აშხა-შურ, მეთხ-შურ, სგიმ-
რა-შურ/ლ (გამოიყოფა ფუძე სგიმ „ვეძა, მჟავე წყალი“), ლამანა-შურ და სხვა. -შურო ქეგლ’ში ასეა 
განმარტებული: 1. ტყეში სერებს შუა ჩაღრმავებული ადგილი. 2. მორების და მისთანების თავ-
ქვე საცურებლად. სვანეთში ჰიდრონიმებში, როგორც ზემოთ ვნახეთ -შურ (< შურო), აგრეთვე -
ურ, -ურა ბოლოსართები ხშირად გვხვდება. 

როგორც ბ. ნიჟარაძის წერილიდან ირკვევა, მისი მოგზაურობის დროს ამ ხეობებში ხალხი 
არ ცხოვრობდა. „ადრე აქ ხალხი ცხოვრობდაო, დღესაც ჩანს ნასახლარები, რომელიც შამბს დაუ-
ფარავს. ერთ-ერთ მინდორს ნაშალვარე ლარე „ნაომარი სათიბი“ ეწოდებაო. ეს იგივე ლიშიალ 
არისო, რაც სვანურად ხელჩართულ ბრძოლას ნიშნავსო. ჩხუბი (ბრძოლა) მომხდარა უშგულის 
მახვშის ბაგაშ რატიანის და ლაშხეთის ბატონის ბეჟანა, ზოგგან ყანსავ ყიფანს შორის. ამ მინ-
დორში ყიფიანი ისრით მოუკლავს რატიანს და ამიტომ დარქმევია ნაშალვარ ლარე „ნაომარი სა-
თიბი“ (ნიჟარაძე, 21). ლენტეხის მახლობლად ერთ-ერთ ადგილს ნაკლშილ „ვაკე საომარი“ 
ეწოდება. ჩვენი მხრიდან დავამატებთ, რომ ნაშალარ უნდა მომდინარეობდეს *< ნა-შიალ--არ 
ფორმიდან, შდრ. ბზ. ლი-შილ, ბქ., ლნტ. ლი-შილ, ლშხ. ლი-შილ „ომი, ჩხუბი“. ნა-შალ--არ 
ფორმაში ა ხმოვანი წესით გრძელი უნდა იყოს. ნა- – -არ წინავითარების აღმნიშვნელი კონფიქ-
სია. -- გაჩენილი ოდენობა, რომელიც ხშირად ჩნდება სვანური სახელების ბოლოკიდურ პოზი-
ციაში და სხვადასხვა ფუნქციის მქონე -არ სუფიქსის წინ. 

რაც შეეხება ლარე „მინდორი, სათიბი“ ფორმას, ა ხმოვანი აქაც გრძელი უნდა იყოს (ბ. ნიჟა-
რაძე სვანურ სპეციფიკურ ბგერებს გრაფიკულად არ აღნიშნავს), შდრ. გრძელხმოვნიანი დია-
ლექტების ლრე. ხმოვნის სიგრძის არსებობა ამ ლექსემაში საშუალებას გვაძლევს გამოვყოთ ლა- 
პრეფიქსი, ფუძეა -არე, შდრ. ბზ. ჰარი „ცარიელი“; ლნტ. ლ-არე „დაცლილი, ცარიელი“, შდრ. 
ქართული არე. გ. მაჭავარიანი ლრე სახელში აღადგენს ჭ’ს და ვარაუდობს, რომ ეს სიტყვა მიღე-
ბულია *ლაჭრე’დან „საჭრელი, სათიბი“. ჭ’ს დაკარგვამ განაპირობა წინამავალი ა ხმოვნის და-
გრძელება (მაჭავარიანი, 41). ჩვენი ვარაუდით, ლრე < *ლა-არე < *ლა-ჰარე ფორმიდან. ლრე შე-
იძლება ნიშნავდეს ხეების, ბუჩქების და სხვათაგან თავისუფალ, ცარიელ ადგილს. 

ბ. ნიჟარაძე აგრძელებს თხრობას: მივაღწიეთ მდინარე ყორულდს, რომელიც მდინარე ზეს-
ხურის მარჯვენა შენაკადს შეადგენს და ორივე უერთდება ხიდურას (სვანურად იდურ, იდრუ-
ლა). ამ მდინარეების მიმდებარე ადგილები მოსახლეობით, სახნავ-სათიბებით, სვანებს სის-
ხლის საფასურად მიუციათ ჯაფარიძეებისათვის. ავტორს ხელთ ჰქონია 1868 წლის ჟურნალ 
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ცისკრის ოქტომბრის ნომერი (წიგნი), სადაც დაბეჭდილი იყო: „სასისხლე საბუთი სვანთაგან 
რაჭველი ჯაფარიძეებისადმი...“ გადასაცემ ადგილებს შორის, ზესხურის ხეობაში, დასახელებუ-
ლიაო სოფელი ზურია, სწორედ ამ ადგილებში ჩანს სახლების, ციხე-კოშკების და საყდრების ნა-
ნგრევებიო, ნასოფლარს დღეს ლაზრაშ-ი ეწოდება“ (ნიჟარაძე, 44). თუ ლაზრაშ ზურია სახელი-
დან არის მიღებული ლა- პრეფიქსისა და -იშ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნის დართვით, მაშინ ამ 
სახელში ბოლო  გრძელი და უმლაუტიანი უნდა იყოს ლა-ზრ-შ, რაც დანამდვილებით არ ვი-
ცით. ზემოსვანურის, კერძოდ, უშგულურისათვის დამახასიათებელი ფონეტიკური პროცესების 
შედეგად ლა-ზრ-შ ფორმა უნდა გვქონოდა. თუ ეს ასეა, მაშინ ლა-ზრ-შ < *ლა-ზურია + შ (<იშ) 
ფორმიდან მივიღეთ. ლა- პრეფიქსის დართვამ ზურია ფუძიდან -უ- ხმოვანი ამოაგდო, ხოლო 
ფუძის -ი’სა და ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნის ი ხმოვნის შერწყმამ ა’სთან ა ხმოვანი გააუმლაუ-
ტა და დააგრძელა. ბ. ნიჟარაძე ამ მიდამოებში მოიხსენიებს ლაცლავ დაბ’ს „საცილობელი ყანა“, 
იმიტომ დარქმევია, რომ ცენელები და ზესხოელები ერთმანეთს ეცილებოდნენ (ნიჟარაძე, 29). 
აღნიშნულ ტოპონიმში ლა- გამოიყოფა, ძირია -ცლა < სვან. ცილა, შდრ. ქართული ცილაობა. 

ცხენისწყლის შენაკადის იდრულა’ს სათავეში იყო ადრე მჭიდროდ დასახლებული, დღეს 
უკვე დიდი ნასოფლარი და საძოვარი ლაფურ „საფურე“. ა. ონიანის ტექსტებში ვკითხულობთ: 
ლაფურიდან მომდინარე წყალი იდურ, იდრულა და ცენიდან მომდინარე მცირე მდინარე 
ცენშურ ერთდებიან ლაშხეთის თავში და შეერთების ადგილს ეწოდება ლა-ეშხ „საერთო“, რო-
მელშიც ლა- დანიშნულების პრეფიქსია, {}ეშხ/უ „ერთი“ რიცხვითი სახელი. ე. ი. ლა-ეშხ 
ნიშნავს „შესაერთებელ“, „გასაერთიანებელ“ ადგილს. სწორედ აქედან უწოდებენ ცხენისწყალს 
ბალსზემოურად ლშხირ, ლაშხურად ლშხურ და ლენტეხურად ლახირ, ლაშხირ სახელს.  

მთას, საიდანაც ცხენისწყლის ერთ-ერთი შენაკადი იღებს სათავეს მაჩხფ-არ „ჩანჩქერები“ 
ეწოდება. მაჩხაფ „ჩანჩქერი“, -არ მრავლობითი რიცხვის ნიშანი. 

პირველი საზოგადოება, დიდი ხეობა, რომელსაც ცხენისწყალი ჩამოუდის, ლაშხეთია, 
სვან. ლშხ. რადგან ხმოვნის სიგრძე მორფემათა მიჯნაზე სვანურში ხშირად ორი ხმოვნის შე-
რწყმის შედეგია, შეიძლება ლშხ ტოპონიმში გამოვყოთ ლა- პრეფიქსი, -აშხ კი ფუძეა. ამ ფუძის 
მქონე სხვა ტოპონიმებიც არსებობს ლაშხურის (ცხენისწყლის) ხეობაში. მაგ. ლელშხა „სალაშხე-
თო“ მთის სახელია, რომელიც შეიძლება ასე დაიშალოს *ლე-ლა-აშხ-ა. სოფელ ჩიხარეშს გვერდ-
ზე ჩამოუდის მოზრდილი მდინარე აშხაშურ < *აშხ-ა{შ}-შურ, აქაც -აშხ ძირი გამოიყოფა. აშხ- 
გამოიყოფა ტოპონიმ აშხ-ან-აშ „აშხანასი“ ფორმაშიც. არსენ ონიანის ტექსტის ცნობით, ეს ძველი 
ნასოფლარია, სადაც საცხოვრისის ნანგრევები დღესაც ჩანს.  

ლშხ < *ლა-აშხ „ლაშხეთი“, ვფიქრობთ, დასაშვებია დავუკავშიროთ „მატიანე სვანეთისა 
კრებისა“-ში ნახსენებ სახელს და გვარს. მატიანეში ორჯერაა დასახელებული საკუთარი სახე-
ლი აშახ-ა. ბოლო -ა’ს მ. ქალდანი კნინობითის საერთოქართულ -ა’დ მიიჩნევს (ქალდანი, 1969, 
130). აქვე დასტურდება ამ სახელისაგან ნაწარმოები გვარის სხვადასხვა ფონეტიკური ვარიანტე-
ბი: აშეხ-იანი გვხვდება შვიდჯერ, აშახ-იანი ექვსჯერ, ხოლო აშხ-იანი, ფუძეში ხმოვნის გარეშე, 
რვაჯერ. სავარაუდოა, ლშხ ტოპონიმი უკავშირდებოდეს ამ გვარს თუ საკუთარ სახელს. ლშხ 
შეიძლება განვმარტოთ, როგორც სა-აშხ-იან-ო ადგილი, სადაც აშხ-იანები ცხოვრობდნენ. ან ეს 
ტოპონიმი მიუთითებდეს მათ მფლობელობაში არსებულ ხეობაზე. ლშხ’ს უნდა უკავშირდებო-
დეს გვარები ლაშხი, მოლაშხია და ლასხი-შვილი. 

საინტერესოა ბ. ნიჟარაძის მოსაზრება ლშხურ’ის ხეობაში ერთ-ერთი დიდი სოფლის ჩიხა-
რეშის წარმომავლობის შესახებ. ამ სოფლის მცხოვრებლების უმეტესი ნაწილი ჯანხოთლები 

ელიზ ა ვ ეტ ა  გ ა ზდელია ნ ი  
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არიან. ჩიხარეში იმიტომ დარქმევია, რომ ახლანდელი ჯანხოთელი ადრე ჩიხლაძე ყოფილა გვა-
რად (ნიჟარაძე, 30). ე. ი. სვან. ჩიხრეშ < *ჩიხლაძე-არ-ეშ. საყურადღებოა, რომ -ეშ ნათ. ბრუნვის 
ნიშანი ძირითადად მრავლობითი რიცხვის ფორმებს ერთვის. გვარიდან დაკარგულია -ლაძე- და 
არა მრ. რიცხვის ნიშნისეული ა. 

ცხენისწყლისა და მისი შენაკადების – ყორულდაშის, ზესხოს, იდურის, ლაფურის – 
მცხოვრებლებს და ლაშხელებს მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონიათ რაჭა-ლეჩხუმთან აქ მდებარე 
მთებზე იყო გადასასვლელები: ღებთან, ჭიორასთან, სადმელთან, ორბელთან და სხვა სოფლებ-
თან, ხშირი მიმოსვლა და ნაცნობ-მეგობრობა აკავშირებდათ ერთმანეთთან. გადმოცემით, ლა-
ფურში მოსახლეობა ქართულად ლაპარაკობდა, ღებსა და ჭიორაში სვანურად. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ამ ლეგიონში სვანური ტოპონიმების გვერდით, ხშირად გვხვდება ქართული ტოპონიმებიც. 
მაგ.: სოფ. ახლშენ, შდრ. ქართ. „ახალშენი“, სადაც ნემსაძეები და აბაშიძეები სახლობენ. სოფე-
ლი ნაცლ (შდრ. ქართ. ნა-ცვალ-ი), ბაკურაძეებით არის დასახლებული. სოფ. ღობ-ი (შდრ. ღებ-
ი), აქ გაგნიძეები და კანდელაკები ცხოვრობდნენ. სოფ. მახშ-ში (შდრ. სვან მახე „ახალი“ *მა-ხეაშ 
„ახლის“), ძირითადად, ჭელიძეები ცხოვრობენ. ერთ-ერთ მთას სა-ყიფიანო ჰქვია. ცნობილია, 
რომ ლაშხეთის ბატონებად ყიფიანები მოიხსენებიან. ყიფიანები შემდეგ გელოვანებს შეუცვლი-
ათ, გელოვანები კი დადიანს და მთელ ქვემოსვანეთს ლაშხეთის თავიდან მურის ხიდამდე 
სადდ შვნ’ს „სადადიანო სვანეთს“ უწოდებდნენ. რაჭისაკენ ერთ გადასასვლელზე ვიწრო ად-
გილს, კლდეებს შუა, ყელიდ ჰქვია, შდრ. ქართ. ყელი, -იდ კნინობითის სუფიქსია. ლაფურის 
თავზე მდებარე მთას გორა, ხოლო მის გაგრძელებას გორიბოლო ეწოდება. სოფელ ნაცულს ესა-
ზღვრება მთა სა-ცილ-ო. ეს ადგილი სვანებს და რაჭველებს შორის ყოფილა საცილო. აქვე მთის 
კალთას როყალ ჰქვია, რომელიც დიდ ქვიან-ბალახიანი ადგილია, შდრ. რაჭული როყნარი // 
ლოყნარი – „დიდი ლოდების ჩამონაზვავი“ (კობახიძე 1987). ამ მიდამოებში ერთ ადგილს გიორ-
გინი ეწოდება, ნაცულელების (სოფელია) ცნობით, ეს მთა გიორგობიანს ეკუთვნოდა. შდრ. 
ქართ. გიორგობიანი > სვან. გიორგინი. აქვეა ტოპონიმი ქვასაკუნჭელ ბეჩ, ამ სახელში ქართუ-
ლია ქვა, ხოლო ბეჩ სვან. „ქვა“, საკუნჭულა შეიძლება იგივე იყოს, რაც რაჭული საკინჭიალო – 
„მოწყობილობა, რითაც ქანაობენ, საქანელა“, შდრ. კვინჭიალი, რაჭ. „ქანაობა“ კვინჭიალობს „ქა-
ნაობს“. საქიანოზე კვინჭილობდით (კობახიძე, იქვე) ქვა საკუნჭელა – ქვა საქანელას (ქვა, რომე-
ლიც ქანაობს) უნდა ნიშნავდეს. -ი კომპლექსი ხშირად ლაშხურ დიალექტში, შერწყმის შედე-
გად -უ- ხმოვანს გვაძლევს. სოფელ მახაშ’ში ყანებს შორის მიმავალ გზას ორღობ „ორღობე“ ეწო-
დება. 

ლაშხეთში: ახალშენი, მახაში, ნაცული, ლაშხრაში შარა გზიდან მაღლობზე დასახლებული 
სოფლებია. გზას, აღმართს ამ სოფლებისაკენ მიმავალს კაჩ-არ „აღმართებს“ უწოდებენ. -არ მრავ-
ლობითი რიცხვის ნიშანია. გამოიყოფა კაჩ- „აღმართი“, ზმნს. „ზეზე, ფეხზე ზეზეულად, მაღლა, 
აღმართ-აღმართ“ (თოფურია, ქალდანი, 2000). კაჩმერდე „ფეხზე მდგომი“, გადატ. სუფრის მო-
მსახურე. ალრ სგა ხეგნიხ ტაბგს კაჩუშ (ბქ. 79) „ესენი ფეხზე (ფეხით) დადგებიან ტაბლასთან“. 
შდრ. კაჩ-ა (ლეჩხ., მოხ., ფშ., მთიულ.) წვივი, კანჭი, ბარძაყი... საქონლის ადამიანის ფეხი 
(ღლონტი 1984). 

სოფელ ნაცულის მხარეს ნასოფლარს ალპიურ ზონაში იწლაკაჩ „იწის აღმართი“ ეწოდება, 
რაჭაშია სოფელი იწი. ის შეიძლება დავუკავშიროთ სვან. იწ’ს „გორაკი, ბორცვი, მაღლობი“ (იწ 
< იწ). იწჟი იზგეხ (ლნტ.) „გორაკზე ცხოვრობენ“. შეიძლება სვანურში -- თავკიდურ პოზი-
ციაში გაჩენილი იყოს. 

საინტერესოა ტოპონიმი ულიშ, რომელიც მდებარეობს ცხენისწყლის მარჯვენა მხარეს სო-
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ფელ მახაში’ს თავზე. აქ დგას უძველესი ეკლესია ულშა თრიგზელ „ულიშის მთავარანგელო-
ზი“, სადაც იმართება რელიგიური დღესასწაული ულიშობ „ულიშობა“. ბ. ნიჟარაძესთან აღნიშ-
ნულია, რომ ჰულიშ, ილიშ დღესასწაული იციან მესტიის, ლაშხეთის და ლენტეხის საზოგა-
დოებაში. ეს დღე ქართული საეკლესიო კალენდრით ემთხვევა სულთა შაბათს, სულთაობას. მე-
ორე დღეს, კვირას, სულთმოფენობაა. ამასთან დაკავშირებით ბ. ნიჟარაძე მოგვითხრობს ძველი 
სიმღერის ტექსტის შესახებ. ძალიან ადრე, ენგურის სათავეში მთას მოსწყდა დიდი მყინვარი, 
რომელსაც ენგური დაუგუბებია. სულთა შაბათს დაგუბებულ წყალს ყინული დაუძრავს, იმდე-
ნად დიდი ყინულიან-ქვიანი მეწყერი წამოსულა თავქვე, რომ მთელი ზემოსვანეთის სოფლები 
წაულეკავს. ეს მოვლენა აღწერილია მერი გუჯეჯიანის, აკაკი შანიძის და ვარლამ თოფურიას მი-
ერ შედგენილ სვანურ პოეზიაში. აქ ორი ვარიანტია შეტანილი, ორივეს ჰქვია ჰლშა საფტინ „სუ-
ლის შაბათი“. ამავე დღეს იხდიან ამ დღეობას, ლენტეხში სოფელ ლედარ-ეშ’ში, პატარა ეკლე-
სიაში, რომელსაც ილიში ჯგრგილ ჰქვია „სულის წმინდა გიორგი“. საინტერესოა, რომ ამ ეკ-
ლესიის სიმცირის გამო, წმინდა გიორგის მოიხენიებენ კნინობითი ფორმით ჯგრგ-ილ. იქნებ 
სულთა შაბათს მართლაც მოხდა აქ აღწერილი საშინელი სტიქია, ამიტომ ამ დღეს გარდა-
ცვლილთა სულების მოხსენიების გარდა ევედრებიან უფალს, წმინდაგიორგის, მთავარანგე-
ლოზს, წყალდიდობის, მეწყერისა, მიწისძვრისაგან და საერთოდ სტიქიისაგან დაცვას. რაც შეე-
ხება ბზ. ჰლიშ, ლშხ. ულიშ, ლნტ. ილიშ’ს უკავშირდება ქართულ სულს, სულის ფორმას. 
ქართ. -ის ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნის შესატყვისია სვან. -იშ. თავკიდური ს- დაკარგულია 
მთელ სვანურში. ლაშხურ დიალექტში მივიღეთ ულიშ, ლენტეხურში შესაბამისად უმლაუტია-
ნი ილიშ, ხოლო ბალსზემოურში რამდენადმე განსხვავებული ჰლიშ ფშვინვიერი შემართვით 
და უ’ს ნაწილობრივი რედუქციით. შდრ. ქართ. უნაგირი, სვან., ზს. ჰინგირ/ჰნგირ, ლშხ. უნგირ. 
ჰლიშ, ულიშ, ილიშ ნიშნავს „სულის“, ეს ფორმები იქცა, როგორც ეკლესიის, ასევე სულთაო-
ბის, მიცვალებულთა ხსენების დღის, სულთა შაბათის აღსანიშნავ ტერმინად. ხოლო ულშა თა-
რიგზელ ეტიმოლოგიურად იქნება „სულის მთავარანგელოზი“. 

სოფელ სასასში საუკეთესო წყაროდ ითვლება ლეკსარიელ {ლიც} „საკეისრო წყალი“. ლენ-
ტეხის მახლობლად მდებარეობს მთა, საძოვარი ტიბლკესრ „ხეობა საკეისრო“. მთაც და წყა-
როც ითვლება საუკეთესოდ, იმდენად კარგია, რომ კეისრის საკადრისია, ალბათ ამან განაპირო-
ბა ამგვარი სახელების დარქმევა. 

დაბა ლენტეხს ჩამოუდის ორი მოზრდილი მდინარე ელედ-ურა და ლასკად-ურა, ორივე 
მდინარის სახელში გამოიყოფა ჰიდრონიმების მაწარმოებელი საერთო ქართველური -ურა სუ-
ფიქსი. ელდურის ზემო დინება ჩამოუდის სოფ. ელედ-ს, ამიტომ ეწოდება ამ მდინარეს ელე-
დურა. 

მდინარე ლასკად-ურ-ა’ს ხეობა ძალიან ვიწრო და ციცაბოკლდიანია. აქ სოფლები არ 
გვხვდება, თუ არ ჩავთვლით ლენტეხთან ახლოს შედარებით ფართო ადგილზე, ამავე სახელ-
მწოდების სოფლის ლასკადურა’ს, სვან. ლასკადარ’ის არსებობას. 

სოფლის და მდინარის სახელწოდების წარმომავლობის დასადგენად არსენ ონიანის ტექ-
სტებში, ვიწრო, კლდოვანი ხეობის აღსანიშნავად, საინტერესო ტერმინია დადასტურებული. 
ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის საზღვრის შესახებ ნათქვამია: გასკად ევ ლი ი ერუ კოჯა ნსგა 
ლშხური ლიც, ვედშვ ხასკდა, ეშ ნახვწი ლი (ონიანი, 1979, 216) „ვიწრო (ძლივს გასატევი) ხევია 
და ორ კლდეს შორის ლაშხურის (ცხენისწყლის) წყალი, ძლივს ეტევა ისე ვიწროა“. აქვე სოფელ 
ხოფურთან გადებული ხიდის შესახებ წერს: მარ გასკად აგიქა ხზ ბოგ, ოდო იშგნგ ძირდ 
გარ ემე ლი ხოჩა ლაბოგ ლშხური ლიცქა (ონიანი, იქვე, 201). „საკმაოდ ვიწრო (გასატევ) ადგილ-
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ზეა გადებული ხიდი, თორემ, სხვაგან იშვიათად (ძვირად) არის ხიდის გასადები ადგილი (სახი-
დე) ლაშხურის (ცხენისწყლის) წყალზე“. ჩვენთვის საინტერესოა გა-სკად „ვიწრო, ძლივს გასატე-
ვი კლდოვანი ხეობა.  

აღნიშნული ტერმინი -სკად- ფუძე უნდა უკავშირდებოდეს სვანურ ლი-სკდ „დატევა“, 
ლა-სკდ „დასატევი“, ხ-ა-სკდ-ა „ეტევა“ ფორმებში არსებულ რედუცირებულ (სკდ  სკად) ფუ-
ძეს. საინტერესოა ლაშხელ მონადირეებთან დადასტურებული ტერმინი, სკდრალ (< სკდ-რ-
ალ) „ვიწრო კლდოვანი ხეობები“. ნათხიარელ არიხ სკდრალისა (ლშხ.) „ნანადირევები (არ-
ჩვი, ჯიხვი) არიან ვიწრო, კლდოვან ხეობებში“. საკითხავია, რატომ არ მოხდა რედუქცია ჰიდ-
რონიმ ლა-სკად-ურა’სა და სოფლის ლა-სკად-არ სახელში? შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როცა ეს 
ტოპონიმები შეიქმნა, რედუქცია ამ პოზიციაში არ ხდებოდა. ლაშხური დიალექტის გა-სკად 
ტერმინშიც რედუქცია არ მომხდარა. „ზოგად ენათმეცნიერული დებულების მიხედვით, ურე-
დუქციობა, სრულხმოვნიანობა პირველადი და ამოსავალი ვითარების ამსახველი ჩანს ქართვე-
ლურ ენებში, ხოლო რედუცირებული ფორმები – მეორეულისა“ (ქალდანი, 1969, 130). 

როგორც ვნახეთ, ქვემოსვანურ ტოპონიმებში ხშირად დასტურდება ლა-, ლე-, ნა- პრეფიქ-
სები, რომელთაც ზოგჯერ სუფიქსიც ერთვით. 

ლა- დანიშნულების მაწარმოებელი პრეფიქსია, რომელსაც შეიძლება -ა სუფიქსიც ახლდეს. 
მაგ.: ტოპონიმები ლა-ფურ – „სა-ფურ-ე“, ლა-ხილ „სა-ხილ-ე; ლა-სლა სა-სილ-ე“; ლა-გირკ-ა 
„სა-კვირიკ-ო“ (მთაა, სადაც წმინდა კვირიკეს სახელობის ეკლესია დგას); ლა-კა- „სა-ფიქალ-ე“ 
(ადგილი, სადაც ფიქალი ქვა მოიპოვება). 

ლა-ღი-არ „სადუცე“; ლა- – -არ დანიშნულების კონფიქსი, ფუძეა ღეი/ღე „დუცი“; ლა-ტფ-
არ, ფუძეა ტაფ-, შდრ. ქართ. ტაფობი „სატაფოები, ტაფობიანი მთა“. ლალცრიალ, ფუძეა ლე-
ცრ-ი „გასაფცქვნელი“; ლი-ცრ-ე „გაფცქვნა“. ლეცრი ერთგვარი ბალახია, რომელიც გაფცქვნის 
შემდეგ იჭმევა. ალ ბალახს აცრეხ ი იზბიხ (ონიანი, 1979, 12) „ამ ბალახს ფცქვნიან და ჭამენ“. 

სოფელ სასაშთან ახლოს მდებარეობს ადგილი ლა-ყალ-იერი, გამოიყოფა ლა-იერ კონ-
ფიქსი და -ყალ- ფუძე, რომელიც იგივეა, რაც ოყალ „აყალო (მიწა)“. ლა- პრეფიქსის დართვით 
ო ხმოვანმა ნაწილობრივი რედუქცია განიცადა ო>’დ. ლა-ყალ-იერ „სააყალოე“ (ადგილი). სა-
საშლებს თონეებისათვის საჭირო აყალო მიწა აქედან მიაქვთ. 

აღნიშნული ლეგიონის, ე. ი. მთელი ცხენისწყლის (ლაშხურის) ხეობის 77 ტოპონიმი აქვს 
თავმოყრილი არსენ ონიანს. ამ ტოპონიმების სახელწოდებები ცალ-ცალკე შევიდა, თავისი ად-
გილ-მდებარეობის აღწერით, საზღვრებით, ვიზუალური დახასიათებით, სვანური პროზაული 
ტექსტების (ლაშხური დიალექტი) IV ტომში. აქ ჩამოთვლილ ტოპონიმებში დომინირებს ნაგენი-
ტივარი ფორმები. გვხვდება სვანურის ნათესაობითი ბრუნვის ყველა ალომორფი: -აშ, -იშ, -ეშ. 
მაგ.: წრნ-აშ „წითლისა“ შდრ. წრნი „წითელი“; დ-აშ „დევისა“, დადი-აშ „დადიანისა“, ჭვედ-
აშ „კედლისა“, შეიძლება გამოიყოს ჭვედ „კედელი“; ლა-ღარ-აშ „სა-ღარო-სი“ შდრ. ძირი 
ღარ{} „ღარი“; ლა-ც-აშ ტოპონიმს არსენ ონიანი უკავშირებს ლა-ცულ-აშ „საჩხუბარი ადგი-
ლი“. სათიბს, რომელიც იდრულა-ს მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს ეწოდება მეწერი-აშ, რომ-
ლის შესახებ არსენ ონიანი წერს, აქ არის წიწვოვანი ტყე და ბევრი სამეწყრე ადგილიო (ონიანი, 
იქვე, 221). მეწერი-აშ შესაძლებელია მოდიოდეს *მეწყერი-აშ „მეწყერისა“ ფორმიდან. 

სოფელ ჟაუნდერში ერთ წყაროს წყალს ლაღლდ-აშ’ს უწოდებენ. გამოიყოფა -ღლ- ფუ-
ძე, ლა- პრეფიქსია, -დ  -ულდ კნინობითის სუფიქსის ნაწილი, -აშ ნათესაობითი ბრუნვის ნი-
შანი. ღლ გრძელხმოვნიანი ფუძე უკავშირდება ქართულ ღმუილ-ს. მ’ს დაკარგვამ და უ+ი ხმო-
ვანთა შერწყმამ განაპირობა  ხმოვნის დაგრძელება. ღა-ღლ-დ-აშ „ღმუილა’ს“ უნდა ნიშნავ-
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დეს. ხშირად სვანურში ხმოვანობის გადმომცემი ზმნები საერთოა ქართულთან. მაგ.: კივილი > 
სვან. ლი-კლ-ი; ბღავილი > სვან. ლი-ბღლ-ი; ჭყავილი > სვან. ლი-ჭყლ-ი და სხვა. სამეცნიერო 
ლიტერატურაში სოფლის სახელი ჟახუნდერი, სვან. ჟაუნდერ, სახელში გამოყოფილია ჟა 
„არყის ხე“, -უნდ კნინობითის სუფიქსია. -ერ ქართული -იან სუფიქსის შესატყვისია. ჟახუნდერი, 
სვან. ჟაუნდერ ნიშნავს ნორჩ (პატარა) არყნარს“ (ჭუმბურიძე, 2007, 31). 

სოფლის სახელია დრ-აშ, რომელშიც გამოიყოფა ფუძე დრ- „დვრიტა, კვეთი“. აღსანიშნა-
ვია, რომ ეს სოფელი ცნობილია ნაყოფიერი სახნავ-სათესით, გამოირჩევა უხვმოსავლიანობით 
და კარგი სათიბებით. შეიძლება ამან განაპირობა მისი სახელი დრ-აშ „დვრიტისა“. გიმბრალ-ა 
ამ სახელით იხსენიებს ა. ონიანი ცხენისწყლის მარცხენა ნაპირზე მდებარე სოფელს. გამოიყოფა 
გიმბრ „გვიმრა“, -ალ მრ. რიცხვის ნიშანია დისიმილაციით -არ’ისაგან მიღებული, დღეს ამ 
სოფლის სახელს ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანი ჩამოცილებული აქვს და გიმბრ-ლ „გვიმბრე-
ბი“ ფორმით დასტურდება. ლა-წლნდ-აშ, ლშხ. ლა-წლანდ-შ, ლნტ. დღევანდელი მურის ხი-
დის მიდამოების ძველი სახელია. გამოიყოფა ლა- დანიშნულების პრეფიქსი, -აშ/-შ ნათესაო-
ბით ბრუნვის ნიშანია. ფუძეა -წლნდ, მისი მნიშვნელობა ჩვენთვის ბუნდოვანია. 

როგორც ვნახეთ, გამორჩეულად ხშირად გვხვდება -აშ/-შ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნიანი 
ტოპონიმები. ზოგი მათგანი გზადაგზა განვიხილეთ. შეიძლება დამატებით დავასახელოთ: 
ქალდ-აშ, გორ-აშ, ლთლდ-აშ, ვედრ-შ, ფხაჭ-აშ, ერგ-აშ, მუ-შ, ბეყენდ-აშ, სას-შ, ლამ-
ფალ-შ, დადი-აშ, ჭური-აშ, ლრ-აშ, ლაც-აშ... -იშ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნიანები: მარგ-
იშ, ულ-იშ, ყარ-იშ, უდ-იშ, ქ-იშ, დბ-იშ, კრკ-შ, სტრუნ-შ, ნალ-იშ, ლაყბელდ-იშ, ქუნ-იშ... -
ეშ ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნიანი: ჩიხრ-შ, ლედარ-ეშ, ყვედრ-ეშ, ბლ-ეშ, უკ-ეშ, აჩ-ეშ... 
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გამოყენებული ლიტერატურა: 

 
ბარდაველიძე, 1939 – ვ. ბარდაველიძე, სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი, თბ., 1939. 
ბარდაველიძე, 1939 – ვ. ბარდაველიძე, სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი, თბ., 1939. 
ბედოშვილი 2013 – გ. ბედოშვილი, ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, II, 

თბილისი 
გაზდელიანი 2011 – ე. გაზდელიანი, ქვემო სვანეთის ზოგი ტოპონიმის წარმომავლობისათვის, ეტიმოლო-

გიური ძიებანი, VIII, თბილისი. 
გაზდელიანი 2011 – ე. გაზდელიანი, ქვემო სვანეთის ზოგი ტოპონიმის წარმომავლობისათვის, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, VIII, თბილისი 
ზურაბაშვილი, 1961 – თ. ზურაბიშვილი, ტოპონიმიკის შესწავლისათვის, ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, II, თბ., 1961. 
ზურაბიშვილი, 1961 – თ. ზურაბიშვილი, ტოპონიმიკის შესწავლისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტუ-

რის საკითხები, თბ., 1961, II. 
ზურაბიშვილი, 1961 – თ. ზურაბიშვილი, ტოპონიმიკის შესწავლისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტუ-

რის საკითხები, თბ., 1961, II. 
თოფურია , ქალდანი 2000 – ვ. თოფურია, მ. ქალდანი „სვანური ლექსიკონი“, თბილისი, 2000 წ. 
თოფურია, ქალდანი, 2000 – ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, სვანური ლექსიკონი, თბილისი, 2000. 
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