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აბსტრაქტი 
 

მოცემული კვლევის მიზანი იყო მნიშვნელოვანი ბოტანიკური ტერიტორიების 

იდენტიფიკაცია საქართველოს განახლებულ „წითელ ნუსხაში“ შესატანად 

გათვალისწინებული 119 სახეობის (7 – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR), 34 –

საფრთხეში მყოფი (EN), 78 –მოწყვლადი (VU)) მცენარის ეფექტური კონსერვაციის 

ხელშეწყობისათვის. 

დადგინდა, რომ 74 სახეობა დასავლეთ-კავკასიური ანუ კოლხური ტიპის მცენარეულ 

საფარშია, 51 - აღმოსავლეთ კავკასიურში, ხოლო 6 - სამხრეთ კავკასიურში ანუ 

წინააზიურში. 
საქართველოს ტერიტორიაზე იდენტიფიცირებული იქნა 10კმ x 10  კმ სიდიდის 47 

წინასწარ შერჩეული მნიშვნელოვანი ბოტანიკური ტერიტორია, რომელიც საფრთხის 

კატეგორიებით (CR, EN, VU) შეფასებული 119 სახეობის პოპულაციებს მოიცავს 

(მნიშვნელოვანი ბოტანიკური ტერიტორიების იდენტიფიკაციის A კრიტერიუმი). 
მცენარეულობის ვერტიკალური ზონების ფარგლებში ამ ზონებისათვის 

სპეციფიკური სახეობების გავრცელების მიხედვით ასევე იდენტიფიცირებული იქნა 

წინასწარ შერჩეული მნიშვნელოვანი ბოტანიკური ტერიტორიები (მნიშვნელოვანი 

ბოტანიკური ტერიტორიების იდენტიფიკაციის B კრიტერიუმი). 

აუცილებელია საველე კვლევებით განისაზღვროს, ველურ პოპულაციათა  რა 

ნაწილის დაცვის უზრუნველყოფაა აუცილებელი სახეობის ხანგრძლივი 

გადარჩენისათვის, საკმარისია თუ არა იდენტიფიცირებული მნიშვნელოვანი 

ბოტანიკური ტერიტორიები ამ მიზნის მისაღწევად და საჭიროების შემთხვევაში 

მოხდეს დამატებითი / ალტერნატიული IPA-ს იდენტიფიკაცია. 
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