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შეხვედრა კოლხეთის ეროვნულ პარკში ინვაზიური სახეობების გავრცელების 
მონიტორინგის შესახებ 

5 დღიანი ტრენინგი კოლხეთის ეროვნულ პარკში 

შავი ზღვის აუზის დაცულ ტერიტორიებზე ბიომრავალ- 
ფეროვნების საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი 
ქმედებების შემუშავების მიზნით, საბუკო 2020 წლიდან 
ახორციელებს პროექტს “ერთობლივი გარემოსდაცვითი 
მონიტორინგი შავი ზღვის აუზში”. 

პროექტისთვის, საქართველოს მხრიდან კოლხეთის ეროვ- 
ნული პარკი შეირჩა, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
საფრთხე ინვაზიური სახეობების გავრცელებაა. 

სწორედ, ინვაზიური სახეობების მონიტორინგის მნიშვნელობას 
მიეძღვნა შეხვედრა, რომელიც საბუკოს წარმომადგენლებმა, 
კოლხეთის ეროვნული პარკში დაინტერესებული საზოგა- 
დოებისთვის გამართეს. 

შეხვედრაზე ძირითადი აქცენტი ინვაზიური სახეობების მარ-
თვის პროცესსა და პროცესში მონიტორინგის მნიშვნელოვაზე 
გაკეთდა.  

პროექტის ფარგლებში, საბუკომ ასევე განახორციელა 
ტრენინგები კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის 
შენობაში. ტრენინგებს ესწრებოდნენ დაინტერესბული პირები 
სხვადასხვა უნივერსიტეტებისა და პროფესიული 
სასწავლებლებიდან, ასევე ეროვნული პარკის მიმდებარედ 
მცხოვრები ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები  და 
ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის თანამშრომლები. 

ტრენინგი შეეხებოდა შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს: 
ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობა, ინვაზიური სახეობები  და 
მათი მონიტორინგი, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და 
მონაცემებზე დაფუძლებული პოლიტიკის მნიშვნელობა, 
გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და დრონის გამოყენება 
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისას. 

ტრენინგების სესია, რომელშიც ჩართულები იყვნენ როგორც 
საბუკოს თანამშრომლები და ექსპერტები ისე კოლხეთის ეროვნული პარკის თანამშრომლები, მოიცავდა როგორც 
თეორიულ ისე პრაქტიკულ ნაწილს. დატრენინგებულ ახალგაზრდებს, სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებლობა ექნებათ 
მოხალისეობრივად ჩაერთონ პროექტის განხორციელებისას. ტრენინგის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. 

პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური 
მხარდაჭერით. პუბლიკაციის შინაარსობრივ მხარეზე 

პასუხისმგებელია საბუკო. პუბლიკაცია არ ასახავს ევროკავშირის 
შეხედულებებს.
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26 ივლისს კოლხეთის ეროვნულ პარკს UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი 
მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა

ჰაერისა და წყლის მონიტორინგის სისტემა 

კოლხეთის ეროვნულ პარკში წყისა და ჰაერის ხარისხის 
მონიტორინგის მიზნით, საბუკომ  წყლისა და ჰაერის 
მონიტორინგის სისტემა დაამონტაჟა.
 
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გარემოსდაცვითი 
მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის შექმნა შავი ზღვის აუზის 
ქვეყნებისთვის. პრატფორმის საშუალებით შესაძლებელი 
გახდება მონაცემების არა მხოლოდ შეგროვება, არამედ 
ანალილზიც. საშუალებას იძლევა მონაცემების არა მხოლოდ 
შეგროვების, არამედ გაანალიზების.  

პლატფორმის გამოყენებით, შესაძლებელი იქნება 
ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარისხის განსასაზღვრად 
საჭირო მონაცემების გაზომვა და შეგროვება. უკაბელო ქსელის 
მიერ მოწოდებული მონაცემები განთავსდება ვებზე დაფუძნებულ 
ღრუბლოვან სერვერზე. 

წყლისა და ჰაერის სისტემები განთავსებულია პალიასტომის ტბის სანაპირო ზოლში, რეინჯერთა თავშესაფართან. 

შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა 2014-2020წწ.
საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის - საბუკო 2021წ.

შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა 2014-2020 თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ 
ევროპული სამეზობლო ინტიტუტებისა და მონაწილე ქვეყნების მიერ: სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, 

საბერძნეთი,მოლდოვას რესპუბლიკა, რუმინეთი, თურქეთი და უკრაინა. პუბლიკაცია მომზადებულია 
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. პუბლიკაციის შინაარსობრივ მხარეზე პასუხისმგებელია საბუკო. 

პუბლიკაცია არ ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.


