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საზოგადოება ბუნების  კონსერვაციისათვის - საბუკო

ჩვენი მისიაა ხელი შევუწყოთ საქართველოში ველური ბუნების 
კონსერვაციას, ბუნებრივი რესურსების მდგრადად გამოყენებას და 

საზოგადოების მიერ ველური ბუნების დაფასების ზრდას. 
. 

საბუკო     მიზნად ისახავს ველური ფრინველებისა და მათი ჰაბიტატების 
დაცვას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ველური ბუნების 

ღირებულებისა და მათი დაცვის მნიშვნელობაზე. 

ადამიანისა და ველურ  ბუნებას შორის არსებული კონფლიქტის 
თავიდან ასარიდებლად, ჩვენ ვირჩივეთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან

თანამშრომლობის გზას, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში 
ექფექტიან და მომგებიან შედეგებს მოიტანს. 

სად ვმუშაობთ?



  ეს ჩემი პირველი წლიური ანგარიშია საბუკოს მხარდამჭერებისთვის, 
პარტნიორებისა და დონორებისათვის. მოხარული ვარ, რომ მაქვს 
შესაძლებლობა გაგიზიაროთ ჩემი მოსაზრებები საბუკოს წარმატებაზე,
გამოწვევებსა და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე. 

2017 წლის ნოემბერში მერგო პატივი ჩვენს საბჭოს ავერჩიე საბუკოს 
დირექტორად და ჩამენაცვლებინა ალექსანდრე რუხაია, რომელიც 
წარმატებით მართავდა ორგანიზაციას 2014-2017 წლებში. 

2017 წელს საბუკომ მნიშვნელოვნად გაზარდა მისი როლი ბუნების 
კონსერვაციის სფეროში, სირთულეებისა და მძიმე პერიოდის 
მიუხედავად, ჩვენ შევძელით გაძლიერება და ახალი წლის 
განახლებული გუნდით დაწყება. 

ამავდროულად, ჩემთვის დიდი პატივია გაცნობოთ, რომ წელს 
საბუკო  ოფციალურად გახდა „Birdlife International“-ის პარტნიორი.
დარწმუნებული ვარ, ეს პარტნიორობა საბუკოს ახალ ეტაპზე 
გადაიყვანს. 

რეპორტში შეგიძლიათ გაეცნოთ  2017 წელს განხორციელებულ 
პროექტებსა და სამომავლო გეგმებს.  

ნათია ჯავახიშვილი 
აღმასრულებელი დირექტორი

ბუნების მხარდამჭერებს,

დაგვიკავშირდით: 
თბილისი, ნუცუბუძის. ქ. 72 I ბინა. 71 I 0186 
Email: Office@sabuko.org 
web: sabuko.org 



ევროპაში  მობინადრე    
ფრინველების  ატლასი

ატლასი 
უზრუნველყოფს 
კონსერვაციული 
ღონისძიებებისა და
საფუძვლიანი 

გადაწყვეტილებების 
მიღებისათვისსაჭირო 

მონაცემებს 

ატლასი იძლევა 
ინფორმაციას თუ  სად 
გვხვდებიან ფრინველები 
და როგორ შეიცვალა 
მათი ჰაბიტატი დროთა 

განმავლობაში 

ატლასი 
უზრუნველყოფს 

ევროპის 
მასშტაბით 

 ფრინველებთა 
გავრცელების 
უახლესი 

რუკების შექმნას 

საქართველოში მონაცემების შეგროვება 
მოხდა ადგილობრივი მოხალისეების, 
მეცნიერებისა და პროფესიონალი 
ორნითოლოგების მიერ. 

თანამშრომლობდა სამი დაწესებულება: 
საბუკო (საზოგადოება ბუნების 
კონსერვაციისათვის), ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი და ზოოლოგიის
ინსტიტუტი.
ატლასისათვის შეგროვებული მომაცემები 
შექმნის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე 
სრულყოფილ მონაცმენთა ბაზას 
ფრინველთა გავრცელების შესახებ  

დამატებითი 
ინფორმაციისთვის  
ეწვიეთ: 

ევროპაში მობუდარი 
ფრინველების ატლასის 
ოფიციალურ ვებგვერდს: 
http://www.ebba2.info/ 

საქართველოს 
ინტერაქციული რუკა:  
http://mapviewer.ebba2.info/
atlas/0g2175jg935b89j# 

საბუკოს ვებგვერდი: 
http://sabuko.org/ 
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ფრინველთა  სახეობების  კონსერვაცია  
სახეობა  -  ბექობის  არწივი  

37 M

5 M

8 M

დავამონტაჟეთ ხელოვნური ბუდეები  

განვაახლეთ მონაცემები ბექობის არწივის პოპულაციის შესახებ 

გამოვიყენეთ 10 GPS გადამცემი, რათა უკეთ შეგვესწავლა 
პრობლემები, რომლებიც მათ პოპულაციაზე მოქმედებენ

დავიწყეთ საგანმანათლებლო კამპანია ახალგაზრდებისათვის 

შეიქმნა არწივებზე დამკვირვებლების მდგრადი ქსელი, 
რომლის მეშვეობითაც ბექობის არწივის პოპულაციის 
მონიტორინგი ხორციელდება 
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2017 წელს, ისევე როგორც 2016 და 2015 წლებშ ჩვენს 
ძირითათად სამიზნე სახობას ბექობის არწივი წარმოდგენდა 

2017 წელს



ბათუმის სამიგრაციო დერეფნის კონსერვაცია

37 M

5 M

8 M
ბათუმის სამიგრაციო დერეფანი წარმოადგნეს ფრინველთა მასიური 
გადაადგილების ფენომენს. ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მტაცებელი 
ფრინველი იყენებს  ამ გზას შემოდგომისა და გაზაფხულის  მიგრაციის დროს, 
ამ პერიოდში ბათუმში სულ მცირე 35 სახეობის მტაცებელი ფრინველის 
ნახვაა შესაძლებელი.  

მტაცებელი ფრინველების უკანონო ხოცვას ღრმად აქვს ფესვები გამდგარი 
ადგილობრივ თემებში, განსაკუთრებით კი სამიგრაციო დერეფანთან ახლოს 
მყოფ სოფლებში. საბუკო მუდმივად ახორციელებს ფრინველთა უკანონო 

ხოცვის მონიტორინგსა და ადგილობრივ მოსახლეობაში ცნობიერების
ამაღლების ხელშეწყობას.

საბუკომ შეიმუშავა რეკომენდაციები ბათუმის სამიგრაციო დერეფნის 
კონსერვაციისთვის, რომლებიც დამყარებულია მოწყვლად სახეობებსა  და 
რეგიონში არსებულ ცხელ წერტილებზე დაკვირვებებზე.   
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ცნობიერების ამაღლება ახალგაზრდებში

04

კამპანია „ბაღის ფრინველთა საათი“ წარმატებით მკვიდრდება 
საქართველოში. პროექტი განხორციელდა საბუკოს მიერ, გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროა და გერმანიის 
თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით (GIZ) GmbH

„ბაღის ფრინველთა საათი“ არის საგანმანათლებლო კამპანია, რომელიც ეხება
საქართველოში არსებულ ბაღის ფრინველებს. იგი მიზნად ისახავს 
ცნობიერების ამაღლებას და ახალგაზრდებში ბუნებისადმი 
პასუხისმგებლობით მოკიდების ჩანერგვას. ამგვარად, ისინი ბუნების 
მეგობრები გახდებიან. 

კამპანია ტარდება ყოველწლიურად 22 მაისს,  2017 წელს, კამპანიაში 
მონაწილეობა მიიღო 1445-მა ადამიანმა, რომლებიც წარმოდგენილი იყვნენ 
საქართველოს 91 საჯარო და კერძო სკოლიდან. 



2018 წლის  გეგმები

პროექტის საერთო მიზანია ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა ველური ბუნების დაცვის პოლიტიკის 
გაუმჯობესების პროცესში 

პროექტის კონკრეტული ამოცანებია: 

1. სოფლად  მცხოვრები ახალგაზრდების შესაძლებლობების გაზრდა, რათა 
განვითარდეს და დაინერგოს შედეგებზე ორიენტირებული 
ახალგაზრდული ქმედებები და პროექტები, რომლებიც გამიზნული იქნება 
ველური ბუნების დასაცავად 

2. ძლიერი გარემოსდაცვითი ქსელის განვითარებისათვის და ველური 
ბუნების კონსერვაციისათვის. 

3. ახალგაზრდებს შორის გამოცდილების გაზიარების საერთაშორისო 
შესაძლებლობების უზუნველყოფა და საერთაშორისო პარტნიორობის 
გამყარება. 

 ერასმუს პლიუსის ფარგლებში საბუკოს ხელმძღვანელობით 
იწყება პროექტი -  "ახალგაზრდები ველური ბუნების 
ადვოკატირებისათვის"- 
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2017 წლის  გამორჩეული  მომენტები

06

ბექობის არწივი 
შევნიშნეთ ჩვენ მიერ 
ხელოვნურად 
დამონტაჟებულ 
ბუდესთან 

ბექობის არწივის ბუდის დანგრევის 
შემდეგ, საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა ვალდებულია 
დააფინანსოს 10 ხელოვნური ბუდის 
მოწყობა, ასევე ვალდებულია 
უზუნველყოს GPS გადამცემები, 
რათა უკეთ შევისწავლოთ ბექობის 

არწივების ქცევა.

შეინიშნა სარსარაკების 
შესაძლო მობუდარი 

წყვილები

2018 წელს ბექობის არწივის 6 
მართვეს დაუმაგრდა GPS 
გადამცემი, რის შედეგადაც 
სახეობაზე მოქმედ მთავარ 

საფრთხედ დენის დარტყმა და 
ელექტროგადამცემ ხაზებთან 

შეჯახება გამოიკვეთა.



გულუხვი დახმარებისთვის მადლობა 
გვინდა გადავუხადოთ ჩვენს 
პარტნიორებსა და დონორებს


