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კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმა წარმოადგენს კავკასიის ეკორეგიონში 
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტს, სადაც განსაკუთრებული 
ყურადღება ტრანსსასაზღვრო და რეგიონულ თანამშრომლობას ეთმობა. ეკორეგიონული გეგმა 
განსაზღვრავს ბიომრავალფეროვნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ადგილებსა და 
კონსერვაციულ ლანდშაფტებს. გეგმა მოიცავს კონკრეტულ ამოცანებსა და ქმედებებს ეკორეგიონში 
ეკოლოგიური ქსელის განვითარების მიმართულებით და ასევე, ტყისა და მტკნარი წყლის 
ეკოსისტემებისა და საფრთხის წინაშე მყოფი ცხოველთა ველური სახეობების კონსერვაციის მიზნით. 
ეკორეგიონული გეგმა წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების მნიშვნელოვან რეგიონულ 
ინსტრუმენტს. 

ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმა რეგიონში მოღვაწე 180-ზე მეტი ექსპერტის, სამთავრობო 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაწეული თავდაუზოგავი შრომისა და მჭიდრო 
თანამშრომლობის შედეგია. 

გეგმის შემუშავების პროცესის ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფდა გერმანიის 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ)  
და გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW).

კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმის (ECP) 2020 წლის გამოცემის სრულად სანახავად 
ეწვიეთ ბმულს: https://wwf.panda.org/?853091%2FEcoregional-Conservation-Plan-ECP-for-the-Caucasus-2020-Edition

წინამდებარე ბროშურა მომზადებულია კავკასიის ეკორეგიონული 
კონსერვაციის გეგმის (ECP) 2020 წლის გამოცემის მიხედვით.

http://:https://wwf.panda.org/?853091%2FEcoregional-Conservation-Plan-ECP-for-the-Caucasus-2020-Edition


kavkasiis ekoregioni 
კავკასიის ეკორეგიონი წარმოადგენს მსოფლიო 
ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილს.  
ეს არის ბიომრავალფეროვნებით მდიდარი 
ეკორეგიონი, რომელიც წარმოადგენს იშვიათი 
მცენარეებისა და ცხოველების თავშესაფარს.1 

კავკასიის ეკორეგიონი მოიცავს 586,800კმ2-ს 
და მის შემადგენლობაში შედის აზერბაიჯანი, 
საქართველო, სომხეთი, რუსეთის ფედერაციის 
ჩრდილოეთ კავკასიის მხარე, ჩრდილო-
აღმოსავლეთ თურქეთი და ჩრდილო-დასავლეთ 
ირანი.

1 მეცნიერების მიერ განისაზღვრა გლობალური მასშტაბით არსებული ეკოსისტემების მნიშვნელობა. სახეობათა სიმრავლე, ენდემური სახეობები, 
ტაქსონომიური სიმდიდრე, უნიკალური ევოლუციური და ეკოლოგიური მოვლენები, გლობალური მასშტაბით იშვიათი ჰაბიტატების არსებობა - ამ კრიტერიუმების 
შესაბამისად შერჩეულ იქნა „ცხელი წერტილები“, რომელთა შორის არის კავკასია, თავისი უნიკალური და შეუცვლელი ბიომრავალფეროვნებით. 

რუკა 1 კავკასიის ეკორეგიონი.

კავკასიის ეკორეგიონში გავრცელებულია 
მცენარეთა 2,791 სახეობა და 21 გვარი, 
რომელიც მსოფლიოში სხვაგან არსად 
გვხვდება; რეგიონში გავრცელებული 
მცენარეთა 25%-ზე მეტი ენდემური სახეობაა.

ჩვენ დრომდე მოაღწიეს მცენარეებმა და 
მცენარეთა თანასაზოგადოებებმა, რომლებმაც 
ათობით მილიონი წლის წინ თავშესაფარი ჰპოვეს 
კოლხეთის „რეფუგიუმში“  გადაურჩნენ ბოლო 
გამყინვარების პერიოდს, შავი ზღვის აუზის 
კოლხეთის რეგიონსა და კასპიის  
ზღვის სანაპიროზე.

კავკასის ეკორეგიონში ხერხემლიანი 
ცხოველების 120-ზე მეტი ენდემური 
სახეობა გვხვდება.   

სამხრეთ კოლხეთის რელიქტური და ენდემური სახეობა, უნგერნის შქერი 
(Rhododendron ungernii), მტირალას ეროვნული პარკი

© ზ. მანველიძე, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

წერტილოვანი ხაზები - ეკორეგიონის საზღვრები; უწყვეტი ხაზები 
- სახელმწიფო საზღვრები.
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safrTxeebi

კავკასიის ბიომრავალფეროვნება მრავალი საფრთხის წინაშე დგას. რეგიონის ბუნებრივი ლანდშაფტების 
უდიდესი ნაწილი უკვე ფრაგმენტირებული და მნიშვნელოვნად სახეცვლილია.

ტყეებისა და საძოვრების არამდგრადი მართვა, ბუნებრივი რესურსების ჭარბი და 
არარაციონალური გამოყენება, ველური ბუნების განადგურება, ხმელეთის, ზღვისა და 
მტკნარი წყლის ეკოსისტემების დაბინძურება; ეს ყველაფერი იწვევს ჰაბიტატებისა და 
იქ მობინადრე მცენარეთა და ცხოველთა პოპულაციების შემცირებას, რაც საბოლოოდ 
გარკვეულ სახეობებს გადაშენების საფრთხის წინაშე აყენებს. აღნიშნულს ემატება 
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგები.

!!!

© გ. სულამანიძე, ლაგოდეხის ნაკრძალი
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კავკასიაში პირველი ნაკრძალი ას წელზე მეტი ხნის წინ დაარსდა ლაგოდეხში, კავკასიონის 
მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთ აღმოსავლეთ ფერდობებზე. მას შემდეგ კავკასიის 
ეკოერგიონში, მრავალი დაცული ტერიტორია შეიქმნა: 2020 წლისთვის სხვადასხვა  
კატეგორიის 362 დაცული ტერიტორიაა დაარსებული, რაც რეგიონის მთლიანი ფართობის 10%-ზე მეტს 
შეადგენს; მათ შორის, საქართველოში 90 დაცული ტერიტორიაა, რაც ჩვენი ქვეყნის 9%-ზე მეტია. 
მიუხედავად ამისა, რეგიონის ბიომრავალფეროვნება მაინც მცირდება. დაცული ტერიტორიების უმეტესი 
ნაწილი არ არის იმდენად ვრცელი, რომ ხელი შეუწყოს მობინადრე სახეობების სათანადო დაცვას და 
მიმდინარე ეკოლოგიური პროცესების შენარჩუნებას. მზარდი ანთროპოგენური ზემოქმედება ამცირებს 
ცალკეულ დაცულ ტერიტორიებს შორის კავშირს. ამ მიზეზით, დაცული ტერიტორიები უფრო იზოლირებული 
ხდება და იზღუდება ველური სახეობების ბუნებრივ არეალში გადაადგილება. 

კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმა ითვალისწინებს ეკორეგიონში ეკოლოგიური ქსელის 
ჩამოყალიბებას, რაც უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების ერთმანეთთან დაკავშირებას და 
შესაბამისად, კონსერვაციული ლანდშაფტის დონეზე ბუნებრივი პროცესების უწყვეტობის შენარჩუნებას. 

ეკოლოგიური ქსელის პირობებში ველური სახეობები შეუზღუდავად გადაადგილდებიან ბუნებრივ არეალში, 
დაცულია ბიომრავალფეროვნებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილები, უზრუნველყოფილია ბუნებრივი 
რესურსების მდგრადი მართვა და შენარჩუნებულია ეკოსისტემების ფუნქციური მრავალფეროვნება; ეს 
ყველაფერი კი ჯანსაღი ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნების საფუძველია, რაც თავის მხრივ უმნიშვნელოვანესია 
სოციალური კეთილდღეობისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით.  

უკვე მრავალი წელია, რაც  ბუნების დაცვის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტიან 
ქმედებად დაცული ტერიტორიების დაარსება მიიჩნევა.

konservaciuli qmedebebi 

ერთმანეთისგან იზოლირებული დაცული ტერიტორიები ვერ უზრუნველყოფენ ველური ბუნების 
და მიმდინარე ეკოლოგიური პროცესების სათანადოდ დაცვას და შესაბამისად, იცვლება 
კონსერვაციული მიდგომა; კერძოდ, მნიშვნელოვანია დაცული ტერიტორიების სისტემის 

განვითარება და ეკოლოგიური ქსელის შექმნა, რაც უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების 
ერთმანეთთან დაკავშირებას და ლანდშაფტის მსხვილი ერთეულის დონეზე კონსერვაციული 

ქმედებების ეფექტიანობას.

© ვ. ყოჩიაშვილი, WWF
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ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) მიერ ბიომრავალფეროვნებისთვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილები განისაზღვრება, როგორც “ტერიტორიები, რომლებიც 

მნიშვნელოვნად უწყობენ ხელს ბიომრავალფეროვნების გლობალურ დონეზე შენარჩუნებას.”

ბიომრავალფეროვნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილების იდენტიფიცირება ხდება  
IUCN-ის მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც მოიცავს კრიტერიუმებს - გენეტიკური 
მრავალფეროვნების, სახეობებისა და ეკოსისტემების მრავალფეროვნების ჩათვლით. 

სახეობებთან დაკავშირებული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, კავკასიის ეკორეგიონში იდენტიფიცირებულ 
იქნა 231 ბიომრავალფეროვნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილი (KBAs), რომელთა საერთო 
ფართობი შეადგენს 130,113 კმ2 - ეკორეგიონის მთლიანი ტერიტორიის დაახლოებით 22.2%-ს

biomravalferovnebisTvis 
gansakuTrebiT mniSvnelovani adgilebi  
KEY BIODIVERSISTY AREA (KBA)

რუკა 2: ბიომრავალფეროვნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილები

საქართველოში იდენტიფიცირებულია ბიომრავალფეროვნებისთვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 60 ადგილი.
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ეკორეგიონში ძუძუმწოვრებს შორის გვხვდებიან მსხვილი მტაცებლები, როგორიცაა ლეოპარდი (Panthera 
pardus), ფოცხვერი (Lynx lynx); მსხვილი ჩლიქოსნები, მაგალითად, დასავლეთკავკასიური და 
აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვი (Capra caucasica and Capra cylindricorni), 

ნიამორი (Capra aegagrus), ქურციკი/ჯეირანი (Gazella subgutturosa); ფრინველთა სახეობები, როგორიცაა 
ველის პრანწია (Vanellus gregarius), ველის არწივი (Aquila nipalensis); რეპტილიები, მაგალითად,  
კავკასიური სალამანდრა (Mertensiella caucasica) - კავკასიის ერთი-ერთი უძველესი რელიქტური სახეობა,  
კავკასიური ხვლიკი (Darevskia caucasica); გადაშენების კრიტიკული საფრთხის წინაშე მყოფი თევზის 
სახეობები, მაგალითად, ზუთხისებრთა სახეობები. ეკორეგიონში გვხვდება გლობალურად საფრთხის 
წინაშე მყოფი 276 სახეობის მცენარე.

კოლხური ტყე, კინტრიშის სახელმწიფო ნაკრძალიბეგობის არწივი მონადირებული გველით, ვაშლოვანის ეროვნული პარკი

ჯიქი/ლეოპარდი (Panthera pardus), ნახიჩევანის ტერიტორია   © WWF ფოცხვერი (Lynx lynx), ვაშლოვანის ეროვნული პარკი © WWF

© ნ.ზაზანაშვილი, WWF© ვ.ყოჩიაშვილი, WWF

კავკასიის ეკორეგიონში გავრცელებულია გლობალურად გადაშენების საფრთხის წინაშე 
მყოფი 362 სახეობა. საქართველოში იდენტიფიცირებულია საფრთხის წინაშე მყოფი 114 
სახეობა: ძუძუმწოვრების 10, ფრინველების 19, რეპტილიების 8, ამფიბიების 1, თევზების 

12, კიბოსნაირთა 1 და მცენარეების 63 სახეობა. 
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მსხვილი ლანდშაფტების კონსერვაციის ცენტრის განმარტებით, “მსხვილი ლანდშაფტების 
კონსერვაცია სცდება ეროვნულ პარკებს, ცივილიზაციასა და ველურ ბუნებას შორის რუკებზე მკაცრად 
დაწესებულ ფარგლებს, რათა დააკავშიროს და შეინარჩუნოს ველური ბუნების  ვრცელი არეალები, 
რომლებშიც ფლორისა და ფაუნის სახეობები თავისუფლად შეძლებენ გადაადგილებას, 

მრავლად იქნება სუფთა წყალი და სხვა ეკოლოგიური სარგებელი, ადგილობრივი თემები, მდგრადი 
განვითარების პრინციპების შესაბამისად, ისარგებლებენ სავარგულებით, დედამიწის ეკოლოგიური 
ბალანსისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არეალები შეინარჩუნებენ სიჯანსაღეს, დღევანდელი  
და მომავალი თაობებისთვის. მსხვილი ლანდშაფტების კონსერვაცია სცდება საზღვრებს  პოლიტიკური 
იურისდიქციის, კულტურების, სოციალურ-ეკონომიკური ბარიერებისა  და დაწესებული პრაქტიკის 
ფარგლებს - რათა დაიცვას ხელუხლებელი და ჯანსაღი ლანდშაფტები ბუნებისა და ადამიანების 
სასარგებლოდ მთელ მსოფლიოში”

konservaciuli landSaftebi  
CONSERVATION LANDSCAPES (CL)
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კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმაში განსაზღვრულია 13 
კონსერვაციული ლანდშაფტი (Conservation Landscapes) და შვიდი ე.წ. 

დამაკავშირებელი ლანდშაფტი (Bridging Landscapes). 

© ნ.ზაზანაშვილი, WWF

ცამეტი კონსერვაციული ლანდშაფტის ფართობი შეადგენს 251,408 კმ2 (სახმელეთო ლანდშაფტი - 243,492 
კმ2 და საზღვაო ლანდშაფტი - 7,916 კმ2), რაც, დაახლოებით, კავკასიის ეკორეგიონის მთლიანი ფართობის 
43%-ია. კონსერვაციული ლანდშაფტები მოიცავს ეკორეგიონის 231 ბიომრავალფეროვნებისთვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილიდან 189-ს, ხოლო დამაკავშირებელი ლანდშაფტები - 10-ს. 
კონსერვაციული ლანდშაფტების 20% და მათში არსებული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილების 
(KBAs) 38.8% მოიცავს დაცულ ტერიტორიებს. 

რუკა 3: კონსერვაციული და დამაკავშირებელი ლანდშაფტები
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