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ყაზბეგის რეგიონი მიკოლოგიურად  ნაკლებად შესწავილ მხარეს მიეკუთვნება.  
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ლანდშაფტს ქმნიან ყაზბეგის რეგიონში. ამ ტიპის ჰაბიტატებს მიეკუთვენბა არყნარის, 

ფიჭვნარისა და მაღალმთის მდელოს ტიპის ჰაბიტატები, სადაც გაკეთდა 

ტრანსექტები, რათა სტატსიტიკურად გაგვეანალიზებინა და დაგვედგინა 

ჰაბიტატებში მაკრომიცეტების სახეობრივი მრავალფეროვნება. კვლევის შედეგებმა 

აჩვენა, რომ ყაზბეგის რეგიონში მაკრომიცეტების სახეობრივი მრავალფეროვნება 

წარმოდგენილია არყნარისა და ფიჭვნარი ტყის ტიპის ჰაბიტატებში, რომლებიც 

ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან სახეობრივი შემადგენლობით და მხოლოდ  3 
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rotula და Russula emetica. ასევე იდენტიფიცირდა, ორი ახალი სახეობა 

საქართველოსთვის Marasmius curreyi და Hypomyces viridis. 2015 წლის ზაფხულს  

მდელოს ეკოსისტემაში სახეობრივი მრავალფეროვნება არ იყო წარმოდგენილი. 

ეთნობიოლოგიური კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ  ყაზბეგის რეგიონში ადგილბრივი 
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