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შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში

ოთხი პარტნიორი 4 სხვადასხვა ქვეყნიდან აერთიანებს საკუთარ რესურსებს და 
ცოდნას BSB Eco Monitoring-ის პროექტის განსახორციელებლად, რომელიც 
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ ENI CBC შავი ზღვის აუზის ტრანსსასაზღვრო 
თანამშრომლობის პროგრამის 2014 - 2020 ფარგლებში.



პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური 
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ღრუბლოვანი (Cloud) საინფორმაციო სისტემა დრონებისა და 
უსადენო სენსორული ქსელებიდან მონაცემების შეგროვების, 

დამუშავებისა და შენახვისთვის  
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როგორც დაგეგმილი BSB Eco Monitoring პროექტის აქტივობების ნაწილი, Aktor-
pus-ის გუნდმა შეიმუშავა ღრუბლოვანი საინფორმაციო სისტემა დრონებისა და 
უკაბელო სენსორული ქსელებიდან მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და 
შენახვისთვის.

სერვერი, რომელზედაც ინახება მონაცემები, მდებარეობს აჰტოპოლში, „შავი ზღვის 
აუზში გარემოსდაცვითი ერთობლივი მონიტორინგის ტრანსსასაზღვრო ცენტრის“ 
ახლად გარემონტებულ(განახლებულ) შენობაში.

ერთის მხრივ, სისტემა გამოყენებული იქნება შავი ზღვის პარტნიორი ქვეყნების 
ეროვნულ პარკებში დრონით დაკვირვების ფოტოებისა და ვიდეოების 
შესაგროვებლად.(https://cloud.bsbecomonitoring.net/index.php/login).

მეორე მხრივ, სისტემა შეაგროვებს მონაცემებს პროექტის პარტნიორების უკაბელო 
სენსორული ქსელებიდან. ამჟამად ეს ხელმისაწვდომია: (https://bsbecomonitor-
ing.net/live-data/)

        •  მონაცემები შეგროვებულია Aeroqual DUST SENTRY Pro-ს რეალურ დროში  
     მრავალარხიანი ნაწილაკების მონიტორის მიერ აეროზოლის    
 პროფილირებისთვის და HYDROLAB HL7- მრავალპარამეტრული ზონდის   
 მიერ მდინარის წყლის პარამეტრების გასაზომად. ორივე მოწყობილობა   
 გამოიყენება Strandzha Nature Park ტერიტორიაზე მონიტორინგისთვის.
       •  მონაცემები მდინარე ფიჩორის ჰაერისა და წყლის ხარისხის შესახებ (SABUKO  
 პროექტის პარტნიორი).

განვითარებული ღრუბლოვანი სისტემის დახმარებით შეგროვდება გრაფიკული და 
ვიდეო მონაცემები (Content) რაც ხელს შეუწყობს ახალი ცოდნის შექმნას კლიმატის 
ცვლილებისა და გარემოზე მისი გავლენის შესახებ, ასევე, მცენარეების, ტყეების, 
ძუძუმწოვრებისა და ფრინველების მონიტორინგს რთულად მისადგომ ადგილებში.
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ტრენინგები

BSB ეკო მონიტორინგის მესამე ნიუსლეთერი

2022 წლის 9 თებერვალს, პაისი ჰილენდარსკის სახელობის პლოვდივის 
უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა თემაზე Strandzha National Park -ის რეგიონებში 
ჰაბიტატებისა და სახეობების მონიტორინგი", რომელიც ორგანიზებული იყო BSB ECO 
MONITORING  პროექტის ფარგლებში.

ღონისძიებაზე მოწვეული იყვნენ დაინტერესებული მხარეები და პარტნიორი 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დამსწრეებს საშუალება ჰქონდათ უფრო ახლოს 
გასცნობოდნენ პროექტის ძირითად გზავნილებს, მიმდინარე პროგრესსა და აქამდე 
მიღწეულ შედეგებს. ღონისძიების დასასრულს გაიმართა ნაყოფიერი დისკუსია იმის 
თაობაზე, თუ როგორ უნდა უზრუნველვყოთ შედეგებისა და აქტივობების მდგრადობა და 
თანამშრომლობის გაგრძელება ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის პროექტის 
დასრულების შემდეგ.

პროექტის ხილვადობის გაზრდისა და სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართვის 
მიზნით, მოეწყო ონლაინ პრეზენტაცია სადისკუსიო სესიით 2022 წლის 26 იანვარს. 
ონლაინ ღონისძიებაში წვლილის შესატანად და აქამდე მიღწეული შედეგების 
პოპულარიზაციასა და გავრცელებაში მონაწილეობა მიიღეს ახალგაზრდა მეცნიერებმა, 
ეკოლოგიის სტუდენტებმა და თვრამეტმა მკვლევარმა.
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  ჩვენ გვიყვარს ჩვენი საქმიანობის შესახებ 
ინფორმაციის გაზიარება!  

შემოგვიერთდით Facebook-ზე ან გვეწვიეთ ვებსაიტზე. 

      დაგვეკონტაქტეთ:  

ვებგვერდი: h�ps://bsbecomonitoring.net/  
facebook: h�ps://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-

MonitoringProject 100677948740069/
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პუბლიკაცია მომზადებულია ევრო კავშირის ფინანსური დახმარებით. 
პუბლიკაციის შინაარსი მომზადებული პლოდვიდის  უნივერსიტეტის კულტურის, 

ტექნოლოგიის, განათლებისა და განვითარების ასოციაციას - სტრანჯასა და 
პროექტის სხვა პარტნიორებს. პუბლიკაცია არ ასახავს    ევროკავშირის 

შეხედულებებს. 

 

 

 

 
პლოვდივის უნივერსიტეტის - კულტურის, ტექნოლოგიის, განათლებისა 
და განვითარების ასოციაცია 
პროფ. ნევენა მილევა   
ტელ.+359-888-650653, ტელ. +359-32-261400 e-mail:   
nevena.mileva@gmail.com 

 
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ცენტრი 
სომხეთის ოფისი  
ნუნ ჰარუთინიანი ტელ. 
+374 11 574743   
e-mail: nune.harutyunyan@rec-caucasus.org   
 

 
 

პროექტის პარტნიორების საკონტაქტო პირები 

დუნაის დელტის კვლევისა და განვითარების ეროვნული ინსტიტუტი  
 

    
სილვიუ 
კოვალიევი  

  
ტელ. +40751179189    
e - mail: silviu.covaliov@ddni.ro    

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის - SABUKO      
ნათია ჯავახიშვილი    
ტელ. +995 577 960 559    
e - mail: na�a.javakhishvili@sabuko.ge 
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შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა 2014-2020წწ 
კულტურის, ტექნოლოგიის, განათლებისა და განვითარების ასოციაცია-პლოვდივის 

უნივერსიტეტი-სტრანჯა 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 კულტურის, ტექნოლოგიებიის, განათლებისა და 

განვითარების ასოციაცია-პლოვდივის უნივერსიტეტი-სტრანჯა და პროექტის სხვა პარტნიორები 
და არ ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს. 

 

 
 

 
პლოვდივის უნივერსიტეტის - კულტურის, ტექნოლოგიის, განათლებისა და 

განვითარების ასოციაცია - AKTORPUS 
16 Patriarch Ev�miy str., Ahtopol, Bulgaria tel. 

+359 888650653  
e-mail: aktorpus@gmail.com website: 
h�ps://aktorpus.eu  

  
საკონტაქტო პირი 

პროფ. ნევენა მილევა 
tel. +359-888-650653, tel. +359-32-261400 mail: 

nevena.mileva@gmail.com  
 
 

  

პროექტის წამყვანი პარტნიორი  
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