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ბიომრავალფეროვნება 
 

n  ბიომრავალფეროვნება ნიშნავს დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის ფორმების 
(მცენარეების, ცხოველების და მიკროორგანიზმების), აგრეთვე გენების და ცოცხალი 
ორგანიზმების მიერ წარმოქმნილი რთული სისტემების სიმრავლეს.  

n  ბიომრავალფეროვნების ტერმინის ქვეშ მოიაზრება დედამიწაზე არსებული 
სიცოცხლის მრავალფეროვნება.  
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ბიომრავალფეროვნება 
 

სახეობა 

•  სახეობა  ისეთ ორგანიზმთა ერთობლიობაა, რომლებიც ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს 
შინაგანი და გარეგანი ანატომიით, ცხოვრების ნირით, გავრცელების არეალით, კვებით და    
ა.შ. ისინი ეჯვარებიან იმავე სახეობის სხვა ინდივიდებს და იძლევიან ნაყოფიერ 
შთამომავლობას.  

პოპულაცია 

•  პოპულაცია  წარმოადგენს ერთ გარკვეულ ტერიტორიაზე მობინადრე 
ერთიდაიგივე სახეობის წარმომადგენელთა ერთობლიობას 

თანასაზოგადოება 

•  თნასაზოგადოებებს უწოდებენ რომელიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე არსებული 
პოპულაციათა სიმრავლეს (ერთიანობაში), რომელშიც შედის ყველა ტიპის ორგანიზმი 
(მცენარეები, ცხოველები, მიკროორგანიზმები). 

ეკოსისტემა 

•  ეკოსისტემა ქვეშ იგულისხმება თანასაზოგადოებებისა და მათი ბინადრობის  ადგილისთვის 
(ტერიტორიისთვის) დამახასიათებელი არაცოცხალ ე.წ აბიოტურ ფაქტორებისათვის  
ურთიერთბოების ერთობლიობას  
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მდიდარი ბიომრავალფეროვნება 
 

ბიომრავალფეროვნებაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ე.წ ჰაბიტატის ცნება.  
ეს ტერმინი გულისხმობს სახეობების საარსებო გარემოს ანუ ადგილსამყოფელს 

ენდემი  არის სახეობები, რომელთაც უჭირავთ რომელიმე გეოგრაფიული 
რეგიონის, პროვინციის, ოლქის, რაიონის ცალკეული ადმინისტრაციული ერთულის 
განსაზღვრული არეალი და დედამიწის ზედაპირის სხვა ნაწილში არ გვხვდებიან. 
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მსოფლიოს მასშტაბით აღიარებულია 
ბიომრავალფეროვნების 25 ცხელი წერტილი 
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ბიომრავალფეროვნების შემცირების ძირითადი 
მიზეზები 

დამღუპველი კვარტეტი (The Evil quartet) 
 
Ø  ჭარბი მოპოვება; 
Ø  საარსებო გარემოს დეგრადაცია (ჰაბიტატის განადგურება და 

ფრაგმენტაცია);  
Ø  ინტროდუცირებული ანუ შემოყვანილი (ან შემოსული) 

სახეობების გავლენა ადგილობრივ სახეობებზე; 
Ø  გარემოს დაბინძურება; 
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ბიომრავალფეროვნების შემცირების ძირითადი 
მიზეზები 

     ჭარბი მოპოვება - ნადირობას, თევზაობას და მცენარეული 
ორგანიზმების სხვადასხვა მიზნით მოპოვებას (კომერციული 
მოპოვება, სამკურნალო მცენარეების შეგროვება და სხვა).  

 
     კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე სახეობების 23% სწორედ 

ჭარბი მოპოვების გამო გადაშენდა.  
      
     ნადირობის შედეგად სახეობების გადაშენების მაგალითები 

საქართველოშიც გვხვდება.  
 
      
 
 



ბიომრავალფეროვნების შემცირების ძირითადი 
მიზეზები 

     საარსებო გარემოს დეგრადაცია (ჰაბიტატის განადგურება და 
ფრაგმენტაცია) - გამოწვეულია ადამიანის უშუალო 
საქმიანობით, როგორიც არის ტყის ჩეხვა,  სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთების 
გაფართოება, წყალსატევებისა და წყალჭარბი სავარგულების 
(ჭაობები და სხვა) დაშრობა.  

 
 

 ამ მიზეზით საქართველოში ფაქტობრივად გადაშენდა ჯიქი.  
  

 
 
 
      

 
 



ბიომრავალფეროვნების შემცირების ძირითადი 
მიზეზები 

     ინტროდუცირებული ანუ ე.წ ივნაზიური სახეობები 
 

   
  

 
 
 
      

 
 



ბიომრავალფეროვნების შემცირების ძირითადი 
მიზეზები 

    გარემოს დაბინძურება 
 
 

  



ეკოსისტემური სერვისები 

მომარაგებელი მარეგულირებელი 

დამხმარე კულტურული 

ეკოსიტემური 
სერვისები 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

    ბიოლოგიური მრავალფეროვნების  დაცვის კონვენციის ექსპერტთა 
სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით (CBD Ad Hoc Technical Expert Group 
(AHTEG)) Main Findings of the Ad Hoc Technical Expert Group on 
Biodiversity and Climate Change) საშუალო წლიური  ტემპერატურის 
ყოველი 1°C -ით მატებისას, სახეობების 10% შესაძლებელია 
აღმოჩნდეს გადაშენების საფრთხის ქვეშ. 

 
     ტემპერატურის მატებასთან ერთად მოსალოდნელია ექსტრემალური 

კლიმატური მოვლენების სიხშირის მატება, რასაც თან შეიძლება 
ერთვოდეს ნალექების მოსვლის  განაწილების და ინტენსივობის 
შეცვლაც. ვეგეტაციის, ყვავილობის  და მიგრაციის სქემების 
ცვლილება უკვე ფართოდ შეინიშნება მთელს მსოფლიოში. 
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ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

    ბიომრავალფეროვნების შემცირება ნეგატიურად აისახება 
ეკოსისტემების ფუნქციონირებაზე, რაც თავის მხრივ ზემოქმედებას 
ახდენს  და აჩქარებს კლიმატის ცვლილების პროცესებს.   

 
     გლობალურ დონეზე როგორც წყლის ასევე ნახშირბადის ციკლები 

უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ კლიმატის სტაბილურობის 
შენარჩუნების თვალსაზრისით. ორივე ეს ციკლი დამოკიდებულია  
გლობალურ ბიომრავალფეროვნებზე და რაც წარმოადგენს 
ეკოსისტემების უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას. 

 
     გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ადამიანის საქმიანობის 

გამო ბოლო 50 წლის განმავლობაში, სახეობების დაახლოებით 
მესამედი ისედაც იმყოფება გადაშენების პირას , ხოლო 
ეკოსისტემების 60%-ზე მეტი დეგრადირდა  
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ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

n  ე კ ო ს ი ს ტ ე მ ე ბ ი ს მ ე ნ ე ჯ მ ე ნ ტ ი გ ა ნ ი ხ ილე ბ ა ,  როგორც 
უმნიშვნელოვანესი ინსტურმენტი კლიმატის ცვლილების 
მიტიგაციის პროცესში.  

n  ნახშირბადის ემისია, რომელიც დაკავშირებულია ტყეების 
გაჩეხვასთან (IPCC 2007-ის მონაცემებით), აღწევს გლობალური 
ნახირბადის ემისიის 20%-ს 

n  დაცული ტერიტორიები მთელი მსოფლიოს მაშტაბით თამაშობენ 
უმნიშვნელოვანეს როლს, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა 
დ ა ე კ ო ს ი ს ტ ე მ ე ბ ი ს დ ა ც ვ ი ს კ უ თ ხ ი თ .  თ ა ნ ა ხ მ ა დ 
World Database on Protected Areas მსოფლიოს მაშტაბით 15% 
ნახშირორჟანგის შთანთქმა და შენარჩუნება ხდება დაცული 
ტერიტორიების ფარგლებში 
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პოლიტიკის განსამზღვრელი დოკუმენტები 
                                                                                 გაგრძელება 

    საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და 
მოქმედებათა გეგმა  (NBSAP) 

მიღებულია 2005 წლის 19 თებერვალს 
     დოკუმენტი განსაზღვრავს ქვეყნის (შავი ზღვის აკვატორიის გარდა) 

ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და მდგრადი გამოყენების სტრატეგიას და 
კონკრეტულ ქმედებებს 2005-2010 წლიანი პერიოდისთვის.  

ძირითადი საკითხები 
n  დაცული ტერიტორიები; 
n  სახეობები და ჰაბიტატები; 
n  აგრობიომრავალფეროვნება; 
n  ნადირობა და მეთევზეობა; 
n  ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი; 
n  ბიოუსაფრთხოება; 
n  გარემოსდაცვითი განათლება, საზოგადოებრივი ცნობიერება და 

საზოგადოების მონაწილეობა; 
n  ფინანსურ-ეკონომიკური პროგრამა; 
n  მდგრადი სატყეო მეურნეობა; 
n  საკანონმდებლო ასპექტები. 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

ბიომრავალფეროვნების შემცირების 5 გამომწვევი მიზეზი 
  
n  საარსებო გარემოს დეგრადაცია  
n  ჭარბი მოპოვება 
n  გარემოს დაბინძურება 
n  ახალი სახეობების ინვაზია 
 
 
 
 
(Global Biodiversity Outlook 3. 2010წ.). 

Ø  კლიმატის ცვლილება 
 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

     კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგები 
შეიძლება განსხვავებული იყოს სხვადასხვა რეგიონებისთვის. 

 
ძალიან მგრძნობიარე იქნებიან  
n  ალპური 
n  არიდული და სემიარიდული  ეკოსისტემები,  
n  ტყეები 
n  წყალჭარბი ეკოსისტემები  
n  ზღვის ეკოსისტემები 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

მაღალმთა 
n  სითბოსმოყვარული სახეობების ვერტიკალური 
მიგრაცია 

n  ახალი სახეობების ინვაზია  
n  სახეობათა შორისი კონკურენცის გამწვავება 
n  მცენარეული თანასაზოგადოებების ცვლილება 
n  გარკვეული სახეობების (მათ შორის კავკასიის და 
საქართველოს ენდემების) სრული გაქრობა 

 
 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

არიდული და სემიარიდული  ეკოსისტემები 
n  ტემპერატურის მატება  

Ø  დაფიქსირებულია საშუალო წლიური ტემპერატურის მატება   0.6 
o C.  

Ø  პროგნოზი და 4.6oC დან 15.4 oC მდე მატება (HaDAM3P) 
n  ნალექების რაოდენობის შემცირება 
n  გახშირებულ ან უფრო ხანგრძლივ გვალვების პერიოდები  

Ø  მომატებულია 22% 

n  კლიმატური ცვლილებები განსაკუთრებით საგანგაშო ხასიათს 
იღებს ვეგეტაციის პერიოდებში 

n  ხანძრების რისკების გაზრდა 
n  გაუდაბნოება 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

     ტყეები 
n  კლიმატის ცვლილება აძლიერებს ტყეების დეგრადაციის 

პროცესს 
n  ხანძრები, ძლიერი ქარები, ნიადაგის გამორეცხვა და 

ეროზიები 
n  ტყის დაავადებები 

Ø  დაზიანებული ტყეების მასივების 20%-იანი ზრდა ლენტეხში 
n  ვერტიკალური მიგრაციები და სახეობრივი შემადგენლობის 

ცვლილება 
     Classification and Regression Tree analysis (CART ) 

მოდელის მიხედვით მოსალოდნელია ტყის მასივების 
შემცირება 8 დან 33% (WWF Caucasus PO) 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

წყალჭარბი ეკოსისტემები 
n  ნალექების რაოდენობის და პერიოდულობის ცვლილებება  
n  ეკოსისტემების არამდგრად მენეჯმენტთან 

საქართველოში არსებული პრობლემები 
n  ევსტაზია (ხმელეთის მიმართ ოკეანის დონის აწევა წყლის 

სითბური გაფართოება) 
n  შტორმული მოდენების სიხშირის და სიმძლავრეების მატება 
n  ზღვის თერმული მახასიათებლების ცვლილება  

Ø  ზღვის მიერ სანაპირო ჰაბიტატების დატბორვა 
Ø  ესტრუარიებსა თუ სხვა ჰაბიტატებში მტკნარი წყლის წილობრივი 
ან მთლიანი ჩანაცვლება მლაშე წყლით 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

ზღვის ეკოსისტემები 
n  მსოფლიო ოკეანის მჟავიანობის მაჩვენებელის მატება 

Ø  pH-ის მაჩვენებელი პრეინდუსტრიული პერიოდიდან დღემდე 
შეიცვალა 0.1 ერთეულით 

Ø  ეკოსისტემების პროდუქტიულობის მკვეთრ შემცირება 
n  ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის მატება 

Ø  საქართველოს სანაპიროს გასწვრივ ზოგიერთი სახეობის 
პლანქტონის საარსებო ჰორიზონტმა დაიწია 5-10 მეტრით 



ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილება 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენებია 

დაცული ტერიტორიები 
n  მსოფლიოს მასშტაბით 15% ნახშირორჟანგის შთანთქმა და 

შენარჩუნება ხდება დაცული ტერიტორიების ფარგლებში 
Ø  მტირალასა ეროვნული პარკის ფარგლებში მოქცეულია 143 000 
ტონა ნახშირბადი 

n  ეკოსისტემური სერვისების უზრუნველყოფის პროცესი 
Ø  მსოფლიოს 105 უდიდესი ქალაქიდან, 33 წყალს იღებს დაცული 
ტერიოტორიების ფარგლებში მდებარე აუზებიდა 

n  საქართველოში არსებული დაცული ტერიტორიები შეიძლება 
აღმოჩნდნენ მაღალი რისკის ქვეშ კლიმატის ცვლილებით 
გამოწვეული მოვლენების გამო 



აგრარული ბიომრავალფეროვნების ცნებაში 
გაერთიანებულია:  
 

n  კულტურული მცენარეები, მათი ველური მონათესავე 
სახეობები, ველურად მზარდი მცენარეები, რომლებსაც 
აგროვებენ სასურსათო დანიშნულებით, სათიბებისა და 
საძოვრების მცენარეები; 

n  შინაურ ცხოველთა გენეტიკური რესურსები, სასურსათო 
დანიშნულების სამონადირეო ცხოველები, ბუნებრივად 
ბინადარი და მოშენებული თევზი და სხვა აკვატური 
ორგანიზმები; 

n  მიკროორგანიზმები და სოკოები; 
n  ორგანიზმები, რომლებიც ხელს უწყობენ ეკოსისტემურ 

სერვისებს: საკვები ნივთიერებების მიმოქცევას, 
მავნებლებისა და დაავადებების რეგულირებას, დამტვერვას, 
ნარჩენების მართვას, ჰიდროლოგიური ციკლის 
შენარჩუნებას, ეროზიის კონტროლს, კლიმატის 
რეგულირებასა და ნახშირორჟანგის შეკავებას. 

 



 
„ნაყოფიერი რკალი“  
 

ჯიში და სახეობა 
ჯიში არის ველური სახეობიდან, სელექციის გზით, ადამიანის მიერ, 
გამოყვანილი ინდივიდთა ერთობლიობა, რომლებსაც  გააჩნიათ 
გარკვეული ადამიანის სასოფლო-სამეურნეო თუ სოციალურ 
საქმიანობისათვის სასარგებლო ნიშან-თვისებები.  
 

საქართველოში არსებული  
კულტურულ მცენარეთა და 
შინაურ ცხოველთა 
ადგილობრივი ჯიშები  
მსოფლიო კულტურული 
მემკვიდრეობის 
მნიშვნელოვანი ნაწილია. 



 
აგრობიომრავალფეროვნება და მისი შენარჩუნების 
მნიშვნელობა  
 

•  კულტურულ მცენარეთა ველური ნათესავები ის ტაქსონებია, რომლებიც 
ენათესავებიან უშუალოდ სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე 
სახეობებს ან წარმოადგენენ კულტურულ მცენარეთა წინაპრებს. მათი 
მნიშვნელობა განისაზღვრება უნარით გაცვალონ გენები კულტურულ 
მცენარეებთან, რომლებიც მოშინაურების შედეგად ჩამოყალიბდნენ, და 
გააუმჯობესონ მათი ხარისხი. 

•  საქართველოში არსებობს მცენარეთა 20 სხვადასხვა ოჯახის 76 გვარის 
წარმომადგენელი 479 სახეობა, რომლებიც პირდაპირ ნათესაურ 
კავშირში არიან საქართველოს ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან 
კულტივირებად მცენარეებთან. 

•  ადგილობრივი ჯიშები და მათი ველური წინაპრები უმნიშვნელოვანესი 
სასელექციო მასალაა. მათ შორის, ადგილობრივ პირობებთან 
ადაპტირებული, გაუმჯობესებული ჯიშების ასევე ცვალებად კლიმატურ 
პირობებში ადაპტირებულ ახალი ჯიშების გამოსაყვანად. 
 



 
აგრობიომრავალფეროვნების შემცირების ტემპი საგრძნობლად 
გაიზარდა მე-20 საუკუნის განმავლობაში 
 

•  ბოლო ასწლეულის განმავლობაში, მთელს მსოფლიოში, ხორბლის 
ჯიშების თითქმის 90% მთლიანად გადაშენდა.  

• აგრობიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი კერების უმეტესობა 
სწორედ განვითარებად ქვეყნებზე მოდის. 
 
Ø ჩინეთში 1949 წელს დაფიქსირებული იყო ხორბლის 10 000-მდე სხვადასხვა ჯიში, ამჟამად   
   კი ეს ციფრი 10-ჯერ არის შემცირებული და   1000-ს არ აღემატებ. 
Ø ევროპის ისტორიაში არის მოვლენა, რომელმაც უდიდესი ჰუმანიტარული კატასტროფა    
   გამოიწვია და რომელიც დაკავშირებული იყო სასოფლის მეურნეობაში შეზღუდული   
   რაოდენობით სასოფლო-სამეურნეო ჯიშების გამოყენებასთან.  
 
• კლიმატის ცვლილების ფონზე მოსალოდნელია 
აგრობიომრავალფეროვნების შემცირების ტემპის გაზრდა.  
       
•  შექმნილ სიტუაციაში, ახალი ჯიშების გამოყვანა რომლებსაც ექნებათ 
შეცვლილ კლიმატურ პირობებთან ადაპტაციის უნარი, მდგრადი 
განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს.  
 

 



 
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მოვლენები სავარაუდოდ 
უაღრესად სერიოზულ ზეგავლენას მოახდენენ სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკაზე.  
 

• საქართველოს შემთხვევაში ეს რისკები ძირითადად დაკავშირებულია 
საშუალო წლიური ტემპერატურის მატებასთან, ნალექების მოცულობის 
და პერიოდების ცვლილებასთან, ექსტრემალურ კლიმატურ 
მოვლენებთან (გვალვები, წყალმოვარდნები, ქარიშხლები, ძლიერი 
ქარები).  

• უმთავრესი რისკების კატეგორიას მიეკუთვნება ვეგეტაციის  პერიოდებში 
ნალექების მოცულობის ცვლილება, რასაც შეიძლება უაღრესად 
ნეგატიური შედეგები მოჰყვეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
მოსავლიანობაზე.  

• სერიოზულ პრობლემათა რიცხვს მიეკუთვნება გვალვების და მათი 
ხანგრძლივობის მატებაც.  



 
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მოვლენები სავარაუდოდ 
უაღრესად სერიოზულ ზეგავლენას მოახდენენ სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკაზე.  
 

• საქართველოს შემთხვევაში ეს რისკები ძირითადად დაკავშირებულია 
საშუალო წლიური ტემპერატურის მატებასთან, ნალექების მოცულობის 
და პერიოდების ცვლილებასთან, ექსტრემალურ კლიმატურ 
მოვლენებთან (გვალვები, წყალმოვარდნები, ქარიშხლები, ძლიერი 
ქარები).  

• უმთავრესი რისკების კატეგორიას მიეკუთვნება ვეგეტაციის  პერიოდებში 
ნალექების მოცულობის ცვლილება, რასაც შეიძლება უაღრესად 
ნეგატიური შედეგები მოჰყვეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
მოსავლიანობაზე.  

• სერიოზულ პრობლემათა რიცხვს მიეკუთვნება გვალვების და მათი 
ხანგრძლივობის მატებაც.  



 
ადაპტაციის გეგმები 
 

•  როგორც ადაპტაციის ასევე შერბილების პროცესი ფართოდ უნდა იქნეს 
ინტეგრირებული ადგილობრივი თემების განვითარების პროცესში, რათა 
მათ ჰქონდეთ საშუალება დაძლიონ ნეგატიური შედეგები და შეამცირონ 
კატასტროფების რისკები. 
 
•  გეგმების უნდა იქნეს წარმოდგენილი მნიშვნელოვანი ქმედებები 
რომლებიც ადგილობრივ თემებს მისცემენ საშუალებას ნათლად 
წარმოიდგინონ მათ წინაშე არსებული პრობლემები, რომლებიც 
დაკავშირებულია კლიმატის ცვლილების საკითხებთან.  
•  ასევე მისცენ ან გაურღმაონ თემის წარმომადგენლებს ცოდნა 
აღნიშნული პრობლემის, მათ შორის მეთოდოლოგიის და ტექნოლოგიის 
გარშემო  და გაზარდონ მათი ინფორმირებულობის ხარისხი რაც მათ 
დაეხმარებათ პრაქტიკული საადაპტაციო ღონისძიებების დაგეგმვასა და 
განხორციელებაში.  



საქართველოში განხორციელებული 
ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პროექტები 

დასახელება განმახორციელებელი   
ორგანიზაცია 

ბიომრავალფეროვნები
ს საკითხები 

ბუნებრივი რესურსების 
ინტეგრირებული მართვა 
საქართველოს წყალშემკრებ 
აუზებში 

Global Water for 
Sustainability GLOWS 
კავკასიის გარემოსდაცვითი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ქსელი 
(CENN) 

შეისწავლის 
ბიომრავალფეროვნებაზე  
კლიმატის ცვლილების 
ზეგავლენის საკითხს მხოლოდ 
საპილოტე ტერიტორიებზე 
რაც მოიცავს სამი მდინარის 
აუზს ალაზნს, რიონს და იორს 

„Natural Solutions to Climate 
Change: the role of  
Protected Areas” 

IUCN Caucasus 
Cooperation Center 
 

ახდენს დაცული 
ტერიტორიების (როგორც 
რესურსის) როლის შეფასებას 
კლიმატის ცვლილების 
კუთხით. პროექტის მიზანია 
შეფსდეს დაცული 
ტერიტორიების როლი 
როგორც CO2-ის შთანქმის და 
წყლის რესურსების 
შენარჩუნების მნიშვნელოვანი 
წყაროსი. 



საქართველოში განხორციელებული 
ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პროექტები გაგრძელება 

დასახელება განმახორციელებელი   
ორგანიზაცია 

ბიომრავალფეროვნები
ს საკითხები 

Climate adaptation and 
forestry 
 

WWF Caucasus 
 

ბუნებრივი ტყის მასივების 
აღდგენა (ჭიაურის ტყე).  
ასევე შემუშავდა ტყის 
სექტორის კლიმატის 
ცვლილებისადმი ადაპტაციის 
სტრატეგია 

კლიმატის ცვლილებისადმი 
საადაპტაციო 
ღონისძიებების განსაზღვრა 
და განხორციელება 
სამხრეთ კავკასიის არიდულ 
და სემი-არიდულ 
ეკოსისტემებში 
აგრობიომრავალფეროვნებ
ის კონსერვაციისა და 
მდგრადი გამოყენების 
უზრუნველსაყოფად 

კავკასიის რეგიონული 
გარემოსდაცვითი ცენტრი  
(REC Caucasus)  
 

აგრობიომრავალფეროვნების 
შენარჩუნება კლიმატის 
ცვლილების პირობებში 



საქართველოში განხორციელებული 
ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პროექტები გაგრძელება 

დასახელება განმახორციელებელი   
ორგანიზაცია 

ბიომრავალფეროვნები
ს საკითხები 

Enhancing local capacity and 
regional cooperation for 
climate change adaptation 
and biodiversity conservation 
in Georgia and the South 
Caucasus” 

MercyCorps 
 

სხვა საკითხებთან ერთად 
გულისხმობს იმ რისკების 
შეფასებას, რომელებიც 
დაკავშირებულია  კლიმატის 
ცვლილებით გამოწვეულ 
ბიომრავალლფეროვნების 
შემცირების საკითხებთან 

ტყის ზედა საზღვრების 
დადგენა  (GRDF-CRDF) 
 
ილიას უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო კვლევითი 
პროგრამა 

ილიას უნივერსიტეტი პროექტის ფარგლებში 
მიმდინარეობს გარკვეული 
მაღალი მთის მცენარეული 
საფარის მრაალფეროვნებაზე 
კლიმატის ცვლილების 
ზეგავლენის შესწავლა. 



საქართველოში მოქმედი ძირითადი რისკფაქტორები, 
რომლებიც ახდენენ ზეგავლენას 
ბიომრავალფეროვნებაზე კლიმატის ცვლილების კუთხით 
(კვლევის შედეგები) 

n  სახელმწიფო სტრატეგიის არ ქონა 
n  კვლევების და ინფორმაციის სიმცირე 
n  არამდგრადი მიწათსარგებლობა რომელიც ზეგავლენას ახდენს 

ჰაბიტატებზე 
n  ტემპეტატურის მომატების შედეგად  სუბნივიალური სარტყელის 

მცენარეების გადაშენების საფრთხე რაც დაკავშირებულია 
ვერტიკალურ მიგრაციებთან 

n  არამდგრადი ტყისთსარგებლობა და ძოვება 
n  ტყის დაავადებების ზრდის შესაძლებლობა კლიმატის ცვლილების 

ფონზე 
n  ტყის ხანძრები 
n  სახელმწიფოს მხრიდან (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 

ბუნებრივი რესურსების და ენერგეტიკის სამინისტრო, სატყეო 
დეპარტამენტი, გარემოს დაცვის სამინისტრო) კლიმატის 
ცვლილების ფაქტორების გათვალისწინების უგულვებელყოფა  

 



საქართველოში მოქმედი ძირითადი რისკფაქტორები, 
რომლებიც ახდენენ ზეგავლენას 
ბიომრავალფეროვნებაზე კლიმატის ცვლილების კუთხით 
(კვლევის შედეგები) 

n  კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული გახშირებული გვალვები 
n  წყალდიდობები, წყალმოვარდნები და ღვარცოფული მოვლენები 
n  წყლის რეჟიმის ცვლილება და წყლის დებეტის  შემცირება 
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კლიმატის ცვლილების კუთხით ყველაზე მოწყვლადი 
რეგიონები  (კვლევის შედეგები) 

n  დედოფლისწყარო  
n  საგარეჯო 
n  შავი ზღვის სანაპირო, განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობი 
n  მაღალმთიანი რეგიონები, განსაკუთრებით სვანეთი. 
n  წყლის ეკოსისტემებზე ადგილი აქვს მაღალ 

ანთროფოგენულ პრესს, განსაკუთრებით მდინარეების 
დინების ქვედაწელებში. 

n  მესხეთ-ჯავახეთი 
n  ივრის ზეგანი 



კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შესამცირების კუთხით 
რეკომენდირებული ღონისძიებები                      (კვლევის შედეგები) 

n  კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ფაქტორების წინააღმდეგ 
მიმართული ადაპტაციური გეგმების შექმნა, როგორც სახელმწიფო 
დონეზე ასევე რეგიონალურ დონეზე და მათი დანერგვის 
მექანიზმების შექმნა.   

n  ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება, ცნობიერების დონის 
ამაღლება და გაძლიერება კლიმატის ცვლილების კუთხით. 
ყოველივე ეს მისცემს მოსახლეობას საშუალებას ადვილად 
ადაპტირდეს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ შესაძლო 
ცვლილებების მიმართ. 

n  ბუნებრივი კატასტროფების შემცირება პრევენციული ღონისძიებების 
განხორციელების ხარჯზე. 

n  დაცული ტერიტორიების გაძლიერება ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციის კუთხით, კვლევისა და მონიტორინგის კუთხით. 

n  წყლის რესურსების ეფექტური გამოყენება და გამოყენების 
სტიმულირება. 

n  კვლევების და მონიტორინგის წარმოება. 



კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შესამცირების კუთხით 
რეკომენდირებული ღონისძიებები                      (კვლევის შედეგები) 

n  დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარება და გაზრდა, რათა 
მოხდეს CO2-ის შთანმთქმელი წყაროების გაზრდა. 

n  ტყის აღდგენა ადგილობრივი სახეობებით 
n  რესურსების მდგრადი მართვის პრინციპების დანერგვა 
n  ადგილებზე უნდა შემუშავდეს  მოწყვლადობის რუკები და 

რეგიონალური ადაპტაციის გეგმები. ასევე უნდა შეიქმნას ამ 
გეგმების დანერგვის მექანიზმები.  

n  ტყის საზღვრების დაცვა და ძოვების აკრძალვა ტყის ზოლში. 
n  ქარსაცავი ზოლების აღდგენა 
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