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ეკოლოგიის ინსტიტუტი: რაოდენობრივი ეკოლოგიის და 

ევოლუციური კვლევის პროგრამა. 2013 წლის ანგარიში. 
 

პროგრამის ხელმძღვანელი - დავით თარხნიშვილი 

 

1. რაოდენობრივი ეკოლოგიის და ევოლუციური კვლევის პროგრამის ფარგლებში კვლევის ძირითადი 

მიმართულებებია (ცალკეული მიმართულების კვლევა ხორციელდება როგორც უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტის, ასევე ეროვნული და/ან საერთაშორისო გრანტების მხარდაჭერით; კვლევის ნაწილი 

ხორციელდება უცხოელ და ქართველ პარტნიორებთან ერთად): 

- მესამეული პერიოდის ტყის რეფუგიემების მოდელირება დასავლეთ აზიაში 

- კავკასიის რელიქტური ფაუნის კვლევა გენეტიკური და საველე მეთოდების გამოყენებით 

- ტყის საფარის და სხვა ბუნებრივი ეკოსისტემების მოდელირება კავკასიასა და საქართველოში 

- სახეობათა წარმოქმნის კვლევა კავკასიის კლდის ხვლიკების მაგალითზე და ერთსქესიანი 

გამრავლების ევოლუცია ხვლიკებში 

- ბიოლოგიური მრავალფეროვნების GIS მოდელირება კავკასიაში 

- კავკასიის მურა დათვის პოპულაციურ-გენეტიკური კვლევა 

- ფრინველების მიგრაციის აღწერა დასავლეთ კავკასიაში და ფრინველების გრიპის 

ეპიდემიოლოგიური შესწავლა 

- კავკასიური ცხენის ჯიშების მოლეკულურ-გენეტიკური კვლევა 

- საქართველოში და კავკასიაში ადამიანის გენეტიკური მრავალფეროვნება და მისი კავშირი 

ეკოლოგიურ ცვლადებთან. 

 

პროგრამის თანამშრომლები ჩართულნი არიან ინსტიტუტის სხვა პროგრამების კვლევებში. ამის ერთ-

ერთი მაგალითია მგლისა და კავკასიური ნაგაზის გენეტიკური კავშირის ანალიზი, სანადირო 

ცხოველების აღრიცხვა, დაგეგმილია კულტურული მცენარეების გენეტიკური ანალიზის 

განხორციელება. 

 

ამ კვლევების განსახორციელებლად ინსტიტუტს გააჩნია საკმარისი სამეცნიერო ექსპერტიზა 

(ეკოლოგიის და ბიომრავალფეროვნების სფეროში მაღალრეიტინგული პუბლიკაციების მიხედვით, 

ინსტიტუტი ლიდერია კავკასიის რეგიონში) და მატერიალური რესურსები. აქ იგულისხმება საველე 

ბაზების მისაწვდომობა; მოლეკულურ-გენეტიკური ლაბორატორიის არსებობა (ეს სადღეისოდ რჩება 

ერთადერთ მომუშავე მოლეკულურ-გენეტიკური საუნივერსიტეტო ლაბორატორიად მთელ კავკასიის 

რეგიონში); კომპიუტერული ლაბორატორიის / კლასის არსებობა, რომელიც დამატებით აღიჭურვა 

2013 წელს სერვერზე აწყობილი კომპიუტერების ქსელით; საველე კვლევისათვის საჭირო 

აღჭურვილობა. კვლევას ხელს უწყობს ილიას უნივერსიტეტის თანამშრომლობა დაცული 

ტერიტორიების სააგენტოსთან, დასავლური უნივერსიტეტების ეკოლოგიურ და გენეტიკურ 

დეპარტამენტებთან თანამშრომლობა (გერმანია, გეტინგენის უნივერსიტეტი; ბრიტანეთი, გლაზგოს 

უნივერსიტეტი; ფინეთი, ჰელსინკის უნივერსიტეტი; ესტონეთი, ტარტუს უნივერსიტეტი; აშშ, 

აიდაჰოს უნივერსიტეტი). 

ინსტიტუტის განვითარების პერსპექტივა უკავშირდება მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების 

წარმატებულ განხორციელებას, ამ პროექტებში სტუდენტების ფართო ჩართულობას და კვლევის 

შედეგების პუბლიკაციას მაღალრეიტინგულ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში. 

კვლევითი პროგრამა აქტიურად უწყობს ხელს სამაგისტრო, საბაკალავრო და სადოქტორო 

პროგრამების განვითარებას, კერძოდ ეკოლოგიის, ბუნებრივი რესურსების მართვის, ტყის 

მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამების განხორციელებას. 
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2. 2013 წლის მნიშვნელოვანი მიღწევები 

 

სასწავლო პროგრამები. 2012 წელს აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში 

(ეკოლოგია, MSc და MBA პროგრამები ტყის მეცნიერებაში და ბუნებრივი რესურსების 

მენეჯმენტში, გამოყენებითი გენეტიკა - რესურსების მენეჯმენტის და მეტყევეობის 

პროგრამებს კოორდინაციას უწევს გეტინგენის უნივერსიტეტის პროფესორი, იოაჰიმ პუე), 

პირველი სემესტრის განმავლობაში, სწავლობდა 50-მდე სტუდენტი. მათმა უმრავლესობამ 

სხვა უნივერსიტეტებში აიღო საბაკალავრო ხარისხი. GIZ-ის კავკასიის ოფისის დახმარებით 

და EU-ს გრანტის მონაწილეობით, პროგრამების ფარგლებში ხუთი კურსი წაიკითხეს 

მოწვეულმა ლექტორებმა იტალიიდან და გერმანიიდან. 2013 წელს ბიოლოგიის და 

ეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამებზე პირველად დარეგისტრირდა 43 კონკურსანტი 30 

ადგილზე.  

 

ბუნებრივი რესურსების მართვის პროგრამის მაგისტრანტები იყენებენ ერაზმუსის 

პროგრამით შეთავაზებულ შესაძლებლობებს. ერთმა სტუდენტმა გაიარა ექვსთვიანი კურსი 

ტყის მართვაში გეტინგენის უნივერსიტეტში და აგრძელებს სამაგისტრო თემაზე მუშაობას 

თბილისში; ორი სტუდენტი ამ პროგრამით გაემგზავრა გერმანიასა და პოლონეთში.  

 

სტუდენტებთან ერთად პროგრამის ფარგლებში კურსების (მათ შორის საველე კურსების) 

განხორციელებაში და ხანგრძლივ პროგრამებში (მაგ. ფრინველების დარგოლვის ეროვნულ 

პროგრამაში) აქტიურად არიან ჩართული პროფესორები და მკვლევრები. 

 

მომზადდა ახალი სასწავლო მასალები, კერძოდ ორი რიდერი, რომელთაგან ერთ-ერთი 

ბიგონის, ტაუნსენდის და ჰარპერის ეკოლოგიის სახელმძღვანელოს რჩეული თავების 

თარგმანს წარმოადგენს. 

 

მაგისტრატურის სტუდენტები ჩართულია არიან მოკლევადიან საექსპერტო აქტივობაში, 

მაგალითად, აჭარისწყლის ხეობაში მიმდინარე ჰეს-კაშხალის მშენებლობის გარემოზე 

ზეგავლენის მონიტორინგში. 

 

2013 წლის აგვისტოში დოქტორანტმა და მკვლევარმა, ლევან მუმლაძემ, უმაღლესი 

შეფასებით დაიცვა დისერტაცია თემაზე - საქართველოში და კავკასიაში გავრცელებული 

ლოკოკინების ფაუნისა და ენდემიზმის ანალიზი. დისერტანტმა დაცვამდე 13 პუბლიკაცია 

რეცენზირებად ჟურნალებში, მათ შორის 9 - მაღალიმპაქტიან საერთაშორისო ჟურნალებში 

გამოაქვეყნა. 
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ეროვნული დარგოლვის ცენტრი. მკვლევარი ზურაბ ჯავახიშვილი და მაგისტრანტები ორნითოლოგიის კურსის 

გავლისას 

 

 
პროფესორი იოაჰიმ პუე (მარცხნიდან მეორე), GIZ-ის დახმარებით ჩამოსული გერმანელი პროფესორი და 

ბუნებრივი რესურსების მართვის პროგრამის მაგისტრანტები 
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სამაგისტრო კურსი „ეკოლოგიური მონაცემების მოპოვება“ და საბაკალავრო კურსი „ეკოლოგია“ 

 

 
ლევან მუმლაძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა 

 

კვლევითი პროექტები 2013 წელს პროგრამის ფარგლებში გრძელდებოდა შემდეგი კვლევები: 

რაოდენობრივი ეკოლოგიის პროგრამა 

- გამყინვარების დროინდელი რეფუგიუმები კავკასიაში და დასავლეთ აზიაში: 

მოდელირება გენეტიკური და სივრცობრივი ანალიზის გამოყენებით  
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- კავკასიის კლდის ხვლიკების ევოლუცია: სახეობათა წარმოშობა და უსქესო 

გამრავლების ევოლუციური ისტორიის დადგენა მოლეკულურ-გენეტიკური 

მეთოდებით 

- მწერების მოძრაობის კოპმპიუტერული მოდელის განვითარება (ასისტენტ-მკვლევარი 

გიორგი ჩალაძე) დონორი: ტემპუსის პროგრამა 

- ცხენის ქართული ჯიშების გენეტიკური რუკის შექმნა (ასისტენტ-პროფესორი მარი 

მურცხვალაძე) 

- საქართველოში და კავკასიაში ადამიანის გენეტიკური მრავალფეროვნება და მისი 

კავშირი ეკოლოგიურ ცვლადებთან 

- ფრინველის გრიპი და წყალმცურავი ფრინველების გადაფრენების ანალიზი 

მოლეკულურ-გენეტიკური მეთოდების გამოყენებით (კემბრიჯის უნივერსიტეტთან 

თანამშრომლობით) 

- კავკასიის ტყის საფარის მოდელირება  

- ეროვნული მონიტორინგის გეგმისთვის მონაცემთა ბაზის მომზადება (GIZ 

დაფინანსებით) - ვებრესურსი www.biodiversity-georgia.net 

დაწყებულია ახალი პროექტებიც, რომელთა განხორციელება შესაძლებელი გახდა 

მაგისტრატურაში მოტივირებული სტუდენტების რიცხვის გაზრდის გამო. კერძოდ, 

დაწყებულია ადამიანის რეკომბინანტული გენების შესწავლა საქართველოს მთიან 

რეგიონში; დაწყებულია ახალი კვლევები მდგრადი მეტყევეობის სფეროში, რომლებსაც 

ჩვენი მაგისტრანტები ასრულებენ. 

 

 

ტყის საფარის მოდელირება: მაგისტრანტი ზურაბ ჯანიაშვილი საველე კვლევის ჩატარებისას 

http://www.biodiversity-georgia.net/
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ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კვლევები ქვეყნდება საერთაშორისო მაღალი 

იმპაქტის მქონე სამეცნიერო ჟურნალებში, მაგრამ, ამასთან ერთად, ისინი ქვეყნის 

პრაქტიკულ საჭიროებებსაც ემსახურება. მაგალითად, განხორციელდა GIZ-ის მიერ 

დაფინანსებული პროექტი ვებსაიტის www.biodiversity-georgia.net გასაფართოებლად; ამ 

პროექტის ფარგლებში შეჯამდა არსებული ინფორმაცია ეროვნული მონიტორინგის 

გეგმაში შესული ცხოველების პოპულაციებისა და წითელ ნუსხაში შესული სახეობების 

ნაწილის შესახებ. მომზადდა რეკომენდაციები მონიტორინგის ჩასატარებლად. ამ 

მონაცემთა ბაზას უკავშირდება კიდევ ერთი მცირე პროექტი (ხელმძღვანელი გიორგი 

ჩალაძე, ჩართულია მაგისტრატურის სტუდენტი) - დაავადების გადამტანი მწერების 

მონაცემთა ბაზა საქართველოსთვის 

 

 

 

გვერდი საქართველოს ბიომრავალფეროვნების მონაცემთა ბაზიდან www.biodiversity-georgia.net 

http://www.biodiversity-georgia.net/
http://www.biodiversity-georgia.net/


7 

 

 

დაავადების გადამტანი მწერების მონაცემთა ბაზა 

და ბოლოს, 2013 წელს აშშ-ის თავდაცვის უწყებამ დააფინანსა ხანგრძლივი პროექტი, 

რომელსაც ეკოლოგიის ინსტიტუტის რაოდენობრივი ეკოლოგიის ჯგუფი 

(საქართველოდან პროექტის კოორდინატორია მკვლევარი ზურა ჯავახიშვილი) 

კემბრიჯის უნივერსიტეტთან ერთად ახორციელებს. პროექტი კავკასიაში ფრინველების 

გრიპის ვირუსის ეპიდემიოლოგიას ეხება. ილიას უნივერსიტეტი ამ პროექტის 

ფარგლებში კოორდინაციას უწევს ყველა საველე / ეკოლოგიურ კვლევას საქართველოში 

და მის ფარგლებს გარეთ, ასევე ახორციელებს გადამტანების (ფრინველების) 

პოპულაციურ-ეკოლოგიურ კვლევას.  

 

გადამფრენი მტაცებელი ფრინველების მონიტორინგი 
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კვლევების მნიშვნელოვანი შედეგები 

კავკასიის კლდის ხვლიკების ევოლუცია: ლინეს საზოგადოების ბიოლოგიურ ჟურნალში 

დაბეჭდილ სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ხვლიკების ახლომონათესავე სახეობის იზოლაციაში 

გადამწყვეტ როლს ლანდშაფტური ზონალურობა თამაშობს და არა დივერგენციის დრო. ის 

სახეობები, რომლებიც ადრე (თითქმის 1 მილიონი წლის წინ) გამოეყვნენ ერთმანეთს, 

ადვილად იცვლიან გენებს, თუ მათი მეზობელი ჰაბიტატები ნაკლებად განსხვავდებიან 

კლიმატითა და ლანდშაფტით.  

 

კლდის ხვლიკი Darevskiarudis და მისი გენეტიკური განცალკევების მოდელები. მუდების პიკები აჩვენებენ 

განცალკევების დროს და მონათესავე სახეობებთან არსებული ჰიბრიდიზაციის დონეს. 

გიგანტური ენდემური ლოკოკინების ფილოგეოგრაფია: დადასტურდა და ამერიკულ 

მალაკოლოგიურ ბიულეტენში გამოქვეყნდა, რომ პონტოსა და მცირე კავკასიონის საზღვარი 

ემთხვევა ორი გამყინვარების რეფუგიუმის საზღვარს, რომელთაც განსხვავებული 

რელიქტური ფაუნა ახასიათებს. ეს ნაჩვენები იყო ახლად აღმოჩენილი გოდერძის 

ლოკოკინისა და მისი უახლოესი ნათესავის, ბუხის ლოკოკინის მაგალითზე.  
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ამერიკული მალაკოლოგიური ბიულეტენის ყდა, სადაც გამოტანილია გოდერძის და ბუხის ლოკოკინების 

სურათები. გოდერძის ლოკოკინა - მსოფლიოში ყველაზე დიდი არატროპიკული სახეობაა, მისი ნიჟარის 

დიამეტრი 7 სმ-ს აღწევს. 

- კავკასიელების მამრობითი ხაზის გენეტიკა, წარსული, და ეკოლოგიური პირობები. 

მომზადდა და განსახილველად გაგზავნილია სტატია, სადაც ნაჩვენებია, რომ 

ქართველებში და, უფრო ფართოდ, კავკასიელებში მამრობითი ჰაპლოჯგუფების 

გავრცელება ეკოლოგიურ პირობებს უკავშირდება, კერძოდ, ქართველებში, ოსებში და 

ადიღებში დომინანტური ჰაპლოჯგუფი G2a მკვეთრად უკავშირდება მეზოფილური, 

ტყიანი მთების გეოგრაფიულ არეს და, სავარაუდოდ, კავკასიის გამყინვარების 

დროინდელ მოსახლეობას უკავშირდება. 

- გამოვიდა პირველი ნაშრომი საქართველოში ფრინველის ვირუსის ეპიდემიოლოგიის 

შესახებ. პირველი ავტორია - ჩვენი უნივერსიტეტის პარტნიორი და მოწვეული 

ლექტორი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის მკვლევარი ნიკოლა ლიუისი, მეორე ავტორი - 

ჩვენი მკვლევარი ზურა ჯავახიშვილი. ჟურნალი - PlosOne. 
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