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               BSB-ის ეკო მონიტორინგის ნიუსლეთერი 

  

BSB ECO MONITORING: eMS Ref No: BSB – 884  

შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში გარემოს დაცვის 

ერთობლივი მონიტორინგი 

  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

პარტნიორები 4 სხვადასხვა ქვეყნიდან აერთიანებენ რესურსებსა და ცოდნას შავი ზღვის 

ქვეყნების აუზში გარემოსდაცვითი მონიტორინგის განხორციელებისთვის. 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ შავი ზღვის აუზის ტრანსსასაზღვრო 

თანამშრომომლობის პროგრამის ფარგლებში 2014 - 2020. 

Common borders.   Common solutions.   

  

  
  
  
  

  

  

  

ჩვენ დავიწყეთ ერთობლივი პროექტი      
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BSB-ის ეკო მონიტორინგის კვარტალური ნიუსლეთერი 

Common borders. Common solutions.  

  

   
  

პარტნიორები: 

• პლოვდივის უნივერსიტეტის - კულტურის, ტექნოლოგიის, განათლებისა და 

განვითარების ასოციაცია;  

• დუნაის დელტის კვლევისა და განვითარების ეროვნული ინსტიტუტი;  

• კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ცენტრი 

სომხეთის ოფისი;  

• საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – SABUKO  

  

პროექტის ძირითადი მიზნებია გრძელვადიანი ტრანსსასაზღვრო 
თანამშრომლობის გაუმჯობესება და ინფორმაციისა და კვლევის 
შესაძლებლობების განვითარება ეკოსისტემების ცვლილებებთან გამკლავების 
და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის მიზნით.  

პროექტის ფარგლებში  შეიქმნა ტრანსსასაზღვრო ცენტრი, რომელიც 
მიეძღვნება ოთხ პარტნიორ ქვეყანაში და შავი ზღვის აკვატორიაში მდებარე 
დაცული ეკოსისტემების ეკოლოგიური მდგომარეობის ერთობლივ 
გარემოსდაცვით მონიტორინგსა და კვლევას. 

   

  
 BSB-ის ეკო მონიტორინგის პროექტის შესახებ 

Eco Monitoring, eMS BSB  
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BSB-ის ეკო მონიტორინგის  ნიუსლეთერი 
Common borders. Common solutions.  

  

   
  

   ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარისხის მონიტორინგის სიტემა  

 

პროექტის  - “შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში გარემოს 

დაცვის ერთობლივი მონიტორინგი” - ფარგლებში, 

საბუკომ კოლხეთის ეროვნულ პარკში ჰაერისა და წყლის 

მონიტორინგის სისტემები დაამონტაჟა.  სიტემა წყლის 

და ჰაერის სხვადასხვა  პარამეტრს ზომავს, მონაცემებს 

უწყვეტად აგროვებს და შემდგომი ანალიზისთვის 

სპეციალურ სერვერს გადასცემს.   

 

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი კოლხეთის ეროვნულ პარკში  

 

კოლხეთის ეროვნულ პარკში ბიომრავალფეროვნების 

მონიტორინგი მიმდინარეობს. პროექტის სამიზნე 

სახეობას წარმოადგენს წავი, ასევე ნუტრია, როგორც 

ინვაზიური სახეობა. პროექტის ფარგლებში 

მიმდინარეობს სამიზნე სახეობების კვლევა 

ფოტოხაფანგების გამოყენებით. გარდა ამისა, 

მიმდინარეობს ფრინველთა მონიტორინგი დარგოლვის  

გამოყენებით. პალიასტომის ტბის იქტიოფაუნის 

შესასწავლად ასევე განხორციელდა იქტიოლოგიიური 

კვლევა როგორც პალიასტომის ტბაზე ასევე მდინარე ფიჩორსა და კაპარჭინზე.  

                                             Our Activities   ჩვენი ქმედებები   
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                              BSB-ის ეკო მონიტორინგის  ნიუსლეთერი 

Common borders. Common solutions. 

  

კოლხეთის ეროვნული პარკის ჰაბიტატებისა და ინვაზიური 

სახეობების გავრცელების რუკების შექმნა  

 

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს კოლხეთის ეროვნული პარკის 

ჰაბიტატების გადაღება დრონის გამოყენებით და შემდგომ დრონის მიერ 

შეგროვებული მონაცემების გამოყენებით კოლხეთის ეროვნული პარკის 

ჰაბიტატების რუკების შექმნა. გარდა ამისა, დრონის საშუალებით ხდება 

ინვაზიური მცენარეული სახეობების გავრცელების დატანა რუკებზე.  
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ტრენინგები,ვორკშოფები  

 

პროექტის მსვლელობისას, დაინტერესებული საზოგადოებისა და კოლხეთის 

ეროვნული პარკის თანამშრომლებისთვის არაერთი ტრენინგი და შეხვედრა  

გაიმართა, მათ შორის ინვაზიური 

სახეობების, დრონით მონიტორინგისა და 

წყლიისა და ჰაერის სისტემების მუშაობის 

შესახებ.  

 

შეხვედრა გაიმართა ადგილობრივ 

მეთევზეებსა და მონადირეებთანაც, 

რომლებმაც პროექტის ექსპერტებს 

ღირებული ინოფრმაცია გაუზიარეს.  

 

ჰიდროლოგიური ღონისძიებები 

 

პალიასტომის ტბის ჰიდროლოგიური 

შეფასებისთვის დაზუსტდა ტბის ტოპოგრაფიული 

მონაცემები. ამასთანავე, პალიასტომის ტბისა და 

მდინარე ფიჩორის ნაპირზე განთავსდა წყლის 

დონის მზომი ლარტყები, რომელზე დაკვირვებაც 

ტბის ჰიდროლოგიური მდგომარეობის შესწავლაში 

დაგვეხმარება.  
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პროექტის სამიზნე დაცული ტერიტორიები: 

• სტრანჯას ეროვნული პარკი, ბულგარეთი 

• დუნაის დელტის ბიოსფერული რეზერვატი, რუმინეთი   

• კოლხეთის ეროვნული პარკი, საქართველო 

• დილიჟანის ეროვნული პარკი, სომხეთი 

 

  

ჩვენ გვიყვარს ჩვენი საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაციის გაზიარება!  

შემოგვიერთდით Facebook-ზე ან გვეწვიეთ 

ვებსაიტზე. 

  
  

             დაგვეკონტაქტეთ:  

  

ვებგვერდი: https://bsbecomonitoring.net/  

Facebook: https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-
MonitoringProject-100677948740069/  

  
  

BSB-ის ეკო მონიტორინგის კვარტალური ნიუსლეთერი 

Common borders. Common solutions.  
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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: natia.javakhishvili@sabuko.ge 



  

 

 

 

  

 

 

             BSB-ის ეკო მონიტორინგის  ნიუსლეთერი 

   
პლოვდივის უნივერსიტეტის - კულტურის, ტექნოლოგიის, განათლებისა და 

განვითარების ასოციაცია - AKTORPUS 

16 Patriarch Evtimiy str., Ahtopol, Bulgaria tel. 
+359 888650653  

e-mail: aktorpus@gmail.com 
website: https://aktorpus.eu  

  
საკონტაქტო პირი 

პროფ. ნევენა მილევა 

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

  
     

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 solutions.   

  

  
  

  

პროექტის წამყვანი პარტნიორი   
  


