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გარემოს დაცვის 

ერთობლივი 

მონიტორინგი შავი ზღვის 

პროექტის ნომერი: BSB-884 

  კონტაქტები  

  

პროექტის პარტნიორები 

 

 

პლოვდივის უნივერსიტეტის - 

კულტურის, ტექნოლოგიის, 
განათლებისა და განვითარების 

ასოციაცია—სტრანჯა, ბულგარეთი  

 
დუნაის დელტის კვლევისა და 

განვითარების ეროვნული ინსტიტუტი , 
რუმინეთი  

 
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი 
ორგანიზაციების ცენტრი სომხეთის 
ოფისი   

 
საზოგადოება ბუნების 
კონსერვაციისთვის საბუკო, 
საქართველო  

პლოვდივის უნივერსიტეტის - კულტურის, 
ტექნოლოგიის, განათლებისა და განვითარების 

ასოციაცია 
16 Patriarch Evtimiy str., ახტოპოლი, ბულგარეთი 

tel. +359 888650653 
e-mail: aktorpus@gmail.com  
website: https://aktorpus.eu 

საკონტაქტო პირები: 
პროფ.. ნევენა მილევა (AKTORPUS) 

tel. +359-888-650653, tel. +359-32-261400 
e-mail: nevena.mileva@gmail.com  

სილვიუ კოვალიევი (DDNI) 
tel. +40751179189 

e-mail: silviu.covaliov@ddni.ro  

ნუნე ჰარუთინიანი (Rec Caucasus) 
tel. +374 11 574743 

e-mail: nune.harutyunyan@rec-caucasus.org 

ნათია ჯავახიშვილი (SABUKO) 
tel. +995 577 960 559 

e-mail: natia.javakhishvili@sabuko.ge 

შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა  

2014-2020 წწ 

კულტურის, ტექნოლოგიის, განათლებისა და 

განვითარების ასოციაცია - პლოვდივის უნივერსიტეტი - 

სტრანჯა 2021 წ 

შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა 

2014-2020 თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ 

ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტისა და მონაწილე 

ქვეყნების მიერ: სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, 
საბერძნეთი, მოლდოვას რესპუბლიკა, რუმინეთი, 

თურქეთი და უკრაინა. 

პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური 

მხარდაჭერით. 
პუბლიკაციის შინაარსობრივ მხარეზე პასუხისმგებელია 

კულტურის, ტექნოლოგიის, განათლებისა და 

განვითარების ასოციაცია - პლოვდივს უნივერსიტეტი-

სტრანჯა და პროექტის სხვა პარტნიორები და არ ასახავს 

ევროკავშირის შეხედულებებს. 

Common borders. Common 

 

• სტრანჯას ეროვნული პარკი, ბულგარეთი  

• დუნაის დელტის ბიოსფერული რეზერვატი, 

რუმინეთი  

• დილიჟანის ეროვნული პარკი, სომხეთი  

•კოლხეთის ეროვნული პარკი, საქართველო  

 

სამიზნე დაცული ტერიტორიები  



პროექტის მიზანი: შავი ზღვის აუზის დაცულ 

ტერიტორიებზე გარემოსდაცვითი მონიტორინგის 

მონაცემებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

დონის გაზრდა 

პროექტის ადგილი: ბულგარეთი,რუმინეთი, 

საქართველო, სომხეთი   

პროექტის ხანგრძლივობა: 24 თვე(2020 - 2022)  

პროექტის ბიუჯეტი: 1 000 000 EUR  

პროექტში შემავალ ტერიტორიებზე მონიტორინგი 

უტარდება ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 

საფრთხედ აღიარებული ინვაზიურ სახეობებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი საკონსერვაციო 

ღირებულების მქონე სახეობების მდგომარეობა 

საპროექტო ტერიტორიებზე დადებითად ფასდება, 

ინვაზიური სახეობების გავრცელება მაინც შეიძლება 

ჩაითვალოს პოტენციურ საფრთხედ.  

სწრაფად მზარდი, ფოთლოვანი ბუჩქი Amorpha fruti-

cosa დაფიქსირდა შესწავლილ დაცულ ტერიტორიებზე 

როგორც ბულგარეთში, ასევე საქართველოში. 

ინვაზიური ჩვეულებრივი ამბროზია (Ambrosia artemisi-

ifolia) დაფიქსირდა დილიჟანის ეროვნულ პარკში 

(სომხეთი), ხოლო Solidago virgaurea დაფიქსირდა  

კოლხეთში (საქართველო). 

ინვაზიამ გავლენა მოახდინა ფლორისტულ 

შემადგენლობასა და მცენარეულ სტრუქტურაზე და 

ამით შეცვალა მცენარეთა თემები. ინვაზიური 

მცენარეების კონტროლის ეფექტური გზა მოითხოვს 

სხვადასხვა საკონტროლო ტაქტიკას, რომელიც 

განხორციელდება სხვადასხვა სეზონზე. 

პროექტი  

პროექტის შედეგები  

AKTORPUS-ის გუნდის მიერ შეიქმნა ღრუბლოვანი 

საინფორმაციო სისტემა დრონებისა და უკაბელო 

სენსორული ქსელებიდან მონაცემების შეგროვების, 

დამუშავებისა და შესანახად. 

სერვერი განთავსებულია გარემოსდაცვითი ერთობლივი 

მონიტორინგის ტრანსსასაზღვრო ცენტრის შენობაში. 

სისტემა გამოიყენება გარემოსდაცვითი მონაცემების, 

ბიომრავალფეროვნების, ჰაერის ხარისხის, მდინარის 

წყლის ხარისხის მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა 

და ანალიზისთვის, რომლებიც შეგროვებულია 

სათვალთვალო დრონებისა და ჭკვიანი უკაბელო 

სენსორული ქსელების მეშვეობით. 

სისტემა აგროვებს მონაცემებს ჰაერისა და წყლის 

მონიტორინგის სისტემებიდან, რომლებიც 

დამონტაჟებულია სტრაანჯას ეროვნულ პარკში 

(პროექტის პარტნიორი AKTORPUS) და პალიასტომის 

ტბაზე, კოლხეთის ეროვნულ პარკში (პროექტის 

პარტნიორი SABUKO). 

 

 

 

 

 

 

შავი ზღვის აუზში ერთობლივი გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის ტრანსსასაზღვრო ცენტრის შენობის 

სარემონტო სამუშაოები უკვე დასრულებულია. ცენტრი 

მდებარეობს ბულგარეთის ქალაქ აჰტოპოლში.  

შენობას აღჭურვილია კვლევისა და განვითარების 

თანამედროვე ლაბორატორიებით, სასწავლო 

დარბაზებითა და ღონისძიებების დარბაზით.  


