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მიხედვით.
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მრავალფეროვნება გამოვლინდა, როგორც სახეობრივი შემადგენლობით ასევე
ეკოლოგიური სპექტრით. გარეჯის ბიოქერქების სახეობრივი შემადგენლობა მეტv

წილად

იმეორებს

სხვადასხვა

კონტინენტის

არიდული

და

სემი-არიდული

ჰაბიტატების ბიოქერქების სახეობრივ შემადგენლობას. საკვლევი ტერიტორიის ბეტამრავალფეროვნება, როგორც სახეობათა დაფარულობის, ისე სახეობათა ყოფნაარყოფნის

გათვალისწინებით

საშუალოზე

მაღალია.

ბიოლოგიურ

ქერქში

აღსანიშნავია ხავსების დომინირება, ხოლო თვით ხავსებში გაბატონებული სახეობაა

Pleurochaete squarrosa.
სინათლესთან

დამოკიდებულების

მიხედვით

ხავსებში

გამოკვეთილია
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ტუტე

ნიადაგებთან

ასოცირებული

სახეობები.

ტემპერატურასთან,

წყლით

უზრუნველყოფასთან და ნიადაგში აზოტის შემცველობასთან დამოკიდებულების
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ასოცირებული სახეობები გამოირჩევა.
გამოიკვეთა გარკვეული დადებითი და უარყოფითი კავშირები ჭურჭლოვან
მცენარეთა და ხავსების ურთიერთობაში, თუმცა ეს საკითხი დამატებით კვლევებს
საჭიროებს.
საკვანძო

სიტყვები:

ბიოლოგიური

ქერქი,

კრიპტოგამები,

ბეტა

მრავალფეროვნება, კორელაცია, რეგრესია, ელენბერგის ეკოლოგიური ინდექსები.
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