
2009 წლის 22 ოქტომბერს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
გეოგრაფიის მიმართულებაზე, გამოყენებითი ეკოლოგიის ინსტიტუტის ინიციატივით (პროფ. თ. 
ურუშაძე, ასოც. პროფ. ლ. მაჭავარიანი), ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ““AApppplliieedd  
EEccoollooggyy::  NNeeww  IInniittiiaattiivveess””  ((«გამოყენებითი ეკოლოგია: ახალი ინიციატივები»). კონფერენციის მუშაო-
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(V. Blumm, Austria), გისენის უნივერსიტეტის პროფესორები ფ. ჰენინგსენი და დ. შტეფენსი (P. Felix-
Henningsen, D. Steffens Germany), პროფ. ნ. სენეზი (N. Senesi, Italy) და სხვ. ცნობილი მეცნიერები.  
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შესავალი სიტყვა _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
რექტორი, პროფესორი giorgi xubua  

Introduction speech – Rector of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,  
Prof. GIORGI KHUBUA     

 
პროფ. Tengiz uruSaZe, ასოც. პროფ. lia maWavariani  _ ”გამოყენებითი 

ეკოლოგიის ინსტიტუტი: მიზნები, ამოცანები”  
Prof. TENGIZ URUSHADZE, Assoc. Prof. LIA MATCHAVARIANI _ „Institute of Applied Ecology: 

Goals, Tasks” 
 
პროფ. vinfrid bliumi  (ავსტრია) _ “ნიადაგებში ეკოლოგიური პროცესების სივრცე–

დროითი განზომილებები – ინტეგრირებული მიდგომა” 
Prof. WINFRIED BLUM (Austria) _ „Spatial and Temporal Dimensions of Environmental 

Processes in Soils – an Integrated Approach” 
 
პროფ. nikola senezi (იტალია)  _ “მკვდარი ბუნებრივი ორგანული ნივთიერების როლი 

ორგანული დამბინძურებლების გარემოსდაცვით გარდაქმნაში” 
Prof. NIKOLA SENESI  (Italy) _ „The Role of Nonliving Natural Organic Matter in the 

Environmental Fate of Organic Contaminants” 
  
პროფ. arnold gegeWkori _ “დეზერტიფიკაციის პრობლემა კავკასიაში უხერხემლო და 

ხერხემლიან ცხოველთა ზოგიერთი ჯგუფის მაგალითზე” 
Prof. ARNOLD GEGECHKORI _ „The Problem of Desertification in the South Caucasus on the 

Example of Vertebrate and Invertebrate Animals: Aplied and Theoretical 
Aspects” 

 
პროფ. arCil xanTaZe, ასისტ. პროფ. lamzira laRiZe _ “ამინდის წარმომქმნელი 

ტალღები იონოსფეროსა და ტროპოსფეროში” 
Prof. ARCHIL KHANTADZE, Assist. Prof. LAMZIRA LAGIDZE _ „Weather Producing Waves  

in Ionosphere and Troposphere” 
  
პროფ. peter feliqs-heningseni (გერმანია), ასოც. პროფ. beso kalandaZe,  
პროფ. Tengiz uruSaZe, პროფ. diedrix stefensi (გერმანია), Tomas hanaueri  
(გერმანია) _ მდ. მაშავერას დაბლობის ნიადაგების გაჭუჭყიანება მძიმე ლითონებით და მათი 

გაჯანსაღების გზები 
Prof. PETER FELIX-HENNINGSEN (Germany), Assoc. Prof. BESSO KALANDADZE,  Prof. TENGIZ  
URUSHADZE, Prof. DIEDRICH STEFFENS (Germany), THOMAS HANAUER (Germany) – Polluted 

Soils of Mashavera River Valley by Heavy Metals and Ways of its Improves 
 
ასოც. პროფ. vaJa cxovrebaSvili _ “ეკოლოგიური განათლება საქართველოში” 
Assoc. Prof. VAJA TSKHOVREBASHVILI _ „Environmental Education in Georgia” 



 

დოქტ. nodar wivwivaZe, ასისტ. პროფ. vaJa traპaiZe _ „ზედაპირული წყლების 
ეკოლოგიური მდგომარეობა და მათი ხარისხის გაუმჯობესების გზები“  

Dr. NODAR TSIVTSIVADZE, Assist. Prof. VAJA TRAPAIDZE _ “Surface Water Ecological 
Condition and Ways of their Quality Improvement” 

  
პროფ. Teo uruSaZe, mariam jorjaZe, ასოც. პროფ. diana xomasuriZe, დოქტ. 
giorgi RambaSiZe _ “ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა: განთალება, კვლევა, პრაქტიკა” 
Prof. TEO URUSHADZE, MARIAM JORJADZE, Assoc. Prof. DIANA KHOMASURIDZE,  
Dr.  GIORGI GAMBASHIDZE – “Ecological Farming: Education, Research, Practice”  
 
ასოც. პროფ. lia maWavariani  _ “გარემოს შესაძლო ტრანსფორმაცია საქართველოში 

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით”  
Assoc. Prof. LIA MATCHAVARIANI _ „Possibility of Environment Transformation in Georgia  

as a Result of Climate Change” 
 
დოქტ. gizo vaSakiZe  _ „ცივილიზაციათა ურთიერთკავშირი უსაფრთხოებისათვის“  
Dr. GIZO VASHAKIDZE _ „Interrelationship of Civilizations for Safety” 
 
დასკვნითი სიტყვა – პროფ. Tengiz uruSaZe 
Final Speech – Prof. TENGIZ URUSHADZE 
 

 

დისკუსია 

Discussion 
 
 
 
 
 

კონფერენცია ტარდება  

თსუ II კორპუსში, I სართ., ოთახი #135 

(დასაწყისი 15:00 სთ) 

 
 

The Conference will be held in 
Building II of TSU, room #135  

(I floor) at 3 p.m.  


