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პროექტის ფარგლებში 
დაგეგმილი სამაგისტრო 

ნაშრომები

ირინე ქუთათელაძე
მარიამ არჩუაძე

2018წ

დაცულ ტერიტორიებში ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე ინფრასტრუქტურის ზეგავლენის შეფასებ

“P8. დაცული ტერიტორიები, როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარების არეალი” - არ ფასდება იმ ინფრასტრუქტურის 
გავლენა ბიომრავალფეროვნებაზე, რომელიც არ ეკუთვნის დაცულ ტერიტორიებს თუმცა მდებარეობს დაცული ტერიტორიების 
ფართობებში (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ელექტროადამცემი ხაზები, მილსადენები და სხვ.)

სამაგისტრო ნაშრომი #1
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გეოსაინფორმაციო სისტემა

ლიტერატურის დამუშავება

მონაცემთა შეგროვება სოციალური
ქსელის მეშვეობით

კვლევის
მეთოდოლოგია

საველე გასვლები

მონაცემების დამუშავება

ინტერვიუები

საკვლევი საკითხი

დაცულ ტერიტორებში ინფრასტრუქტურის ბუნების კონსერვაციაზე ზეგავლენის
შეფასება, რათა მოხდეს ამ მიმართულებით დაცული ტერიტორიების ეფექტიანობის
შეფასება და მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება.

კვლევის მიზანი

საკვლევი კითხვა: რა სახის და ხარისხის ზეგავლენას ახდენს დაცულ ტერიტორიებში ბუნების კონსერვაციაზე 
ინფრასტრუქტურა. კერძოდ, იწვევს თუ არა: 

● ჰაბიტატების ფრაგმენტაციას/ დეგრადაციას
● ვიზუალურ დაბინძურებას
● სახეობათა ჩვეული ცხოვრების ნირის დარღვევას 
● ზღუდავს თუ არა რომელიმე სახეობის გავრცელებას 
● ზრდის თუ არა ბრაკონიერობის ალბათობას
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კვლევების ჰიპოთეზა

დაცული ტერიტორიის ფარგლებში არსებული ინფრასტრუქტურა, რომლიც არ ეკუთვნის დაცულ
ტერიტორიებს, იწვევს კიდეების ეფექტს, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ბიომრავალფეროვნებაზე.

სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა დაცულ ტერიტორიებზე იწვევს ჰაბიტატის ფრაგმენტაციას,
რომელიც ბიომრავალფეროვნების ერთ-ერთი ძირითადი საფრთხეა. შესაბამისად, უნდა შეფასდეს
სხვადასხვა ინფრასტურქტურის გავლენის ხარისხი კიდეების ეფექტის წარმოქმნაში.

სამაგისტრო ნაშრომი #2 

დაცულ ტერიტორიებზე ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ეფექტურობის შეფასება

საკვლევი დაცული ტერიტორიები

.... დაზუსტდება შეხვედრის შედეგების მიხედვით



8/1/2018

4

კვლევის მიზანი 

ბიომრავალფეროვნების დაცვის ეფექტურობის შეფასება შემდეგი ინდიკატორებით:

· დაცული ტერიტორიების ზონირება

· ინფრასტრუქტურის ზემოქმედება

· ტურისტული აქტივობების ზემოქმედება

საკვლევი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: რამდენად უზრუნველყოფს, საკვლევად

შერჩეული დაცული ტერიტორიები ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას?

ჰიპოთეზა

დაცული ტერიტორიების არასწორი ზონირება, დაცული ტერიტორიების კუთვნილი ან

არაკუთვნილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და მზარდი ტურისტული აქტივობები

ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენენ ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე.
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გეოსაინფორმაციო სისტემა

ლიტერატურის მიმოხილვა 

მონაცემთა შეგროვება სოციალური
ქსელის მეშვეობით

კვლევის
მეთოდოლოგია

საველე გასვლები

მონაცემების დამუშავება

ინტერვიუები

ძირითადი ლიტერატურა 

სამეცნიერო კვლევის სტატიები

კანონმდებლობა

თემატური სახელმძღვანელოები
მენეჯმენტის გეგმები

გამოთხოვილი/გამოსათხოვი 
საჯარო ინფორმაცია
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სოციალური მედიის გამოყენება 

ინფრასტრუქტურის დარუკება 

გეოსაინფორმაციო
სისტემების გამოყენება

საველე
გასვლები

სოციალური ქსელის
გამოყენება
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ძირითადი სახეობების გავრცელებისა და დაცული ტერიტორიების ზონირების რუკების შედარება 

კავკასიური სალამანდრას გავრცელების არე

მადლობა ყურადღებისთვის!


