
პროექტ PONTOS -ის კვლევების მიმოხილვა 
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1. შავი ზღვის 

სანაპირო ზოლი
(315 კმ, 159 კვ. კმ)

2. კოლხეთის 

დაბლობი, 

რიონის ქვემო 

დინება, რიონის 

დელტა, 

კოლხეთის 

ეროვნული პარკის 

ჩათვლით (996 კვ. 

კმ.) 

საქართველოს საპილოტე რეგიონი



საქართველოს საპილოტე რეგიონი
• კოლხეთი - დასავლეთ ევრაზიის მნიშვნელოვანი რეფუგიუმი 
• მურყნარი ტყეები და ასოცირებული წყალჭარბი ტერიტორიები
• უნიკალური პერკოლარული ჭაობები; 
• ზომიერი სარტყლის წვიმის ტყეები
სტატუსი: 
❖ ეროვნული პარკი, 
❖ რამსარ საიტი,
❖  ზურმუხტის საიტი, 
❖ UNESCO მსოფლიო მემკვიდრეობის უბანი



საქართველოს საპილოტე რეგიონი
• კოლხეთი - დასავლეთ ევრაზიის მნიშვნელოვანი რეფუგიუმი 
• მურყნარი ტყეები და ასოცირებული წყალჭარბი ტერიტორიები
• უნიკალური პერკოლარული ჭაობები; 
• ზომიერი სარტყლის წვიმის ტყეები
სტატუსი: 
❖ ეროვნული პარკი, 
❖ რამსარ საიტი,
❖  ზურმუხტის საიტი, 
❖ UNESCO მსოფლიო მემკვიდრეობის უბანი



გარემოსდაცვითი პრობლემები
- გაუტყეურება
- წყლის დაბინძურება
- წიაღის მოპოვება
- ინერტული მასალების 
ამოღება მდინარეებიდან 

- მდინარეების მოდიფიკაცია
- ჰესები
- ჭაობების დაშრობა 

- სანაპიროს ეროზია



პროექტ PONTOS-ის კვლევები საქართველოში

1. სანაპირო ზოლის ცვლილების 

დინამიკის შეფასება  

2. ტყის საფარის ცვლილება და მისი 

ზეგავლენა გარემოზე  

3. ჭაობისა და მოტივტივე 

მცენარეულობის დაფარულობის 

ცვლილების ანალიზი   

4. ქლოროფილის კონცენტრაციისა და 

ეუტროფიკაციის დინამიკის 

შეფასება



1987 – 2013 2015 – 2021
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ინტერვალი
5 წელი ინტერვალი

2 წელი

2015
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 აფხაზეთი
ეროზია: 
54.28%
აკრეცია: 
45.72% 
აჭარა, 
გურია, 
სამეგრელო
ეროზია: 
22.21%
აკრეცია: 
77.79%

აფხაზეთი
ეროზია: 

56.57%
აკრეცია: 

43.43%    
აჭარა, 
გურია, 

სამეგრელო
ეროზია: 

29.34%
აკრეცია: 

70.65%

სანაპირო ზოლის ცვლილების დინამიკის შეფასება  



1987-2013 2015-2021

მდინარე 
ენგური,
ანაკლია

მარცხენა პანელი: 1987-2013 წ. ეროზია სოფ. ანაკლიასთან: WLR მაქს.(-8.4± 0.4 მ/წ-ში), საშ. მაჩვენებელი კი -6,1 ± 0.4 მ-ია/წ.  NSM (-216 მ).                                                                                                                          
მარჯვენა პანელი: 2015-2021 წ. ეროზია სოფ. ანაკლიასთან: WLR მაქ. (-8.4 ± 0.4 მ-ია/წ), საშ. მაჩვენებელი ოდნავ ნაკლებია (-5 ± 0.4) მ/წ-ში. მიწის 
გადარეცხვა NSM (-48მ); მდ. ენგურიდან სამხრეთით მთელი სანაპირო ზოლი განიცდის ინტენსიურ ცვლილებას. მდინარე ენგურის შესართავთან 
სამხრეთით დაახლოებით 1 კმ-იან მონაკვეთზე სედიმენტაცია აღწევს 102 მეტრს ხოლო ცვლილების საშ. წლიური მაჩვენებელი  11 ± 0.4 მეტრია. 
შესართავიდან ჩრდილოეთით სედიმენტაცია აღწევს 27 მეტრს, ხოლო ცვლილების საშ. მაჩვენებელი  3.3 ± 0.4 მ-ია/წ, 



1987-2013 2015-2021
რიონი

მარცხენა პანელი: 1987-2013 წ. რიონის დელტის აკრეცია: WLR საშ. (11 ± 0.4 მ/წ), NSM (475 მ); რიონის არხის სამხრეთით ეროზია: WLR საშ. (-3 ± 0.4  
მ/წ), მიწის დანაკარგი NSM (-146 მ).                                                                                                                                                                                                                                                                          
მარჯვენა პანელი: 2015 -2021 წ. რიონის დელტის აკრეცია: WLR საშ. (7 ± 0.4მ/ წ), NSM (90მ). რიონის დელტის სამხრეთი ტოტის შესართავთან 
ეროზია: WLR საშ.(-6.9 ± 0.4 მ/წ), NSM  (-107 მ); ეროზია რიონის არხის სამხრეთით: WLR საშ. (-3 ± 0.4 მ/წ), NSM (38 მ). 



მარცხ. პანელი: 1987-2013 წ. ეროზია მდ. ჭოროხის შესართავის სამხრთ: NSM (-118 მ), WLR საშ. (-3.2 ± 0.4 მ /წ). აკრეცია ჭოროხის შესართავთან სამხრთ: 
WLR საშ. (11 ± 0.4 მ/წ), NSM (180 მ). შესართ. ჩრდ-ით აკრეცია: WLR საშ. (2.5 ± 0.4 მ/წ),  NSM (124.5 მ). სოფ.ადლიის სანაპირო ზოლის ეროზია: WLR საშ. 
(-2.8 ± 0.4 მ/წ), NSM (-90 მ). ქ. ბათუმის პლაჟის აკრეცია: WLR საშ. ( 2.7 ± 0.4 მ/წ),  NSM (90 მ). მარჯ. პანელი: 2015-2021 წ. მდ.ჭოროხის შესართავთან 
სამხ. აკრეცია: WLR საშ. (3.5 ± 0.4 მ/წ), NSM (27 მ), შესართავთან ჩრდ-ით აკრეცია: WLR საშ. (16.2 ± 0.4 მ/წ), NSM (151 მ); ადლიისკენ მონაცვლეობითი 
აკრეცია/ეროზია; სოფ. ადლიის სანაპ. ზოლის ეროზია: WLR საშ. (-3.2 ± 0.4 მ/წ), NSM (-22 მ). მდ. ჭოროხის შესართავიდან სამხრეთით ეროზია: WLR საშ. 
(-5.2 ± 0.4 მ/წ), NSM (-43 მ); ქ. ბათუმის პლაჟის აკრეცია: WLR საშ. ( 2.5 ± 0.4 მ/წ),  NSM (27,5 მ).

მდინარე  
ჭოროხი

2015-20211987-2013



რიონის დელტა 10-20 წლის პროგნოზი 



ვალიდაციაGround truthingფოთი

სექტემბერი 
2022

ოქტომბერი 
2021









3

ტყის საფარის ცვლილება და მისი ზეგავლენა გარემოზე  



MAD (Multivariate Alteration Detection) 

ტყის 
კარგვა

ტყის შემატება



14

ნიგვზიანის მახლობლად გადაღებული WV 

2016 და 2021 წლების გამოსახულება (PSh. 

RGB 6,7,5)  ზემოთ, და იგივე ტერიტორიის 

MAD ალგორითმით მიღებული ცვლილების 

მოდელი (ქვემოთ) სადაც წითელი პიქსელები 

აჩვენებენ ხეების შემცირებას, ხოლო მწვანე 

პიქსელები კი მატებას.

WV 2016 WV 2021



ვალიდაცია
 სოფელ ნიგვზიანის მიმდებარე ტერიტორია. 12.09/ 2022

ტყის კარგვა ტყის შემატება (ამონაყარი)



MAD  

• ტყეებში ცვლილებების უმეტესობა ხდება დაცული ტერიტორიების გარეთ და დასახლებებთან
• დადებითი დინამიკა შეიძლება დაკავშირებული იყოს ტყის მთლიანი ბიომასის ზრდასთან



ქლოროფილის კონცენტრაციისა და ეუტროფიკაციის დინამიკის 

შეფასება



 

ქლოროფილის კონცენტრაცია - 2017 გაზაფხული



 

ქლოროფილის კონცენტრაცია - 2020 გაზაფხული



   ვალიდაცია 

თანამშრომლობა
BSB ECO Monitoring Project  

SABUKO 



ჭაობისა და მოტივტივე მცენარეულობის დაფარულობის ცვლილების ანალიზი   

• ტბა ფართოწყალი - მოტივტივე მცენარეულობით დაფარული (Trapa colchica,
Stuckenia pectinate, Potamogeton natans, Ceratophyllum demersum, Nuphaea lutea და სხვა.
▪ მცურავი მცენარეულობის ყველაზე დიდი ჰაბიტატი საკვლევ ტერიტორიაზე
▪ მცურავი მცენარეულობის ხალიჩა ტბის 21,6 ჰა-დან ფარავს 16 ჰა-ს (2016).



მოტივტივე მცენარეულობის იდენტიფიკაცია და დადგენა ტბა ფართოწყალში

S2-გან მიღებული NDVI 
(2017 აგვ)

2017-21 
გასაშუალოებული NDVI 
მნიშვნელობა თვეების 
მიხედვით

S2-გან მიღებული NDVI 
(2018 აგვ) S2-გან მიღებული NDVI 

(2019 აგვ)

S2-გან მიღებული NDVI 
(2020 აგვ)

S2-გან მიღებული NDVI 
(2021 აგვ)



სინჯები Std Min Mean Max წყალსატევის ტიპი

1 (Partotskali) 24.2 0.0007 5 34.2
დაბლობი, ზედაპირული, 
ჰუმინური

2 (Partotskali) 16.2 0.02 5.1 36.7
დაბლობი, ზედაპირული, 
ჰუმინური

3 (Partotskali) 17.3 0.0071 4.6 34.1
დაბლობი, ზედაპირული, 
ჰუმინური

ცხრ.1. S2-C2RCC პროცესორით მიღებული ქლოროფილ a-ს კონცენტრაცია მგ/მ³ ტბა 
ფართოწყლში (2016-2021).

ტბა ფართოწყლის VW-2 პან-გაუმჯობესებული მრავალსპექტრული 
გამოსახულება (22-08-2016) და ქლოროფილის კონცენტრაციის 
მოდელი (10მ)

ქლოროფილ a-ს კონცენტრაცია მგ/მ³ წყალსატევის ტიპი
მაღალი-კარგი კარგი-საშუალო დაბლობი, ზედაპირული, 

ჰუმინური (LN8a)7.0 — 10.0 10.5 — 15.0

ცხრ.2 . Ecological Quality Ratios by EU Directive 2000/60/EC 2008

ქლოროფილის კონცენტრაციის გაზომვა დისტანციური ზონდირების მეთოდით



ვალიდაცია, ტბა ფართოწყალი



PONTOS პროექტი და საქართველოს გარემოსდაცვითი პოლიტიკა 

• ფრინველთა დაცვის დირექტივა
• ჰაბიტატების დირექტივა
• წყლის ჩარჩო დირექტივა
• წყალდიდობის რისკების 

შეფასებისა და მართვის შესახებ 
დირექტივა  

• ბერნის კონვენცია



საკონსერვაციო პროექტები და PONTOS-ის შედეგები 

ზუთხების კონსერვაციის პროექტი (WWF Caucasus PO), 
ახალი დაცული ტერიტორიების დაარსება მდინარე რიონზე 



ირაკლი მაჭარაშვილი
WEB: WWW.GREENALT.ORGგმადლობთ 

http://www.greenalt.org/

