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არნოლდ გეგეჭკორი 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ტელეფონი:  

(+995 32) 2 30 42 97 (სამსახური) 

 (+995 32) 2 36 18 72 (სახლი)  

(+995) 593 73 28 78 (მობ.) 

 E-mail:  arnold.gegechkori@tsu.ge 

                               arngegechkori@yahoo.com 

 

 სამეცნიერო წოდება, ხარისხი: 

პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

             

            1957-1962. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, კვალიფიკაცია - 

            აგრონომი - მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი. 

            1964-1969. ივანე ჯავახიშვილის სახელობით თბილისის სახელმწიფო  

            უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია - ფილოლოგი - ჟურნალისტი. 

1966. ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, თბილისის სასოფლო-სამეურნეო 

ინსტიტუტი. 

1985. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სანკტ-პეტერბურგი, ზოოლოგიის 

ინსტიტუტი. 

 

 ძირითადი საქმიანობის სფერო 

1989-2005. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის 

ზოოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი 

2005-დღემდე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის 

ბიომრავალფეროვნების კათედრის ხელმძღვანელი 

2011-დღემდე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის – 

„ეკოლოგიის“ პროგრამის ხელმძღვანელი 

1970-2005. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ზოოლოგიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 არაძირითადი საქმიანობის სფერო 

2006-დღემდე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ-კონსულტანტი. 
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 სამეცნიერო კვლევის ინტერესები: 

Psylloidea (Hemiptera, Psylloidea): ფაუნა, ბიოლოგია, ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია, 

ევოლუცია, გამოყენებითი ენტომოლოგია; ისტორიული, ბიოგეოგრაფია 

(ფაუნისტური და ფლორისტული ხასიათის კვლევები ცოცხალ ორგანიზმთა 

გენეზისის გათვალისწინებით), ანთროპოლოგია. 

 

 ლექციების თემატიკა უნივერსიტეტში: 

ზოოლოგია, ისტორიული ბიოგეოგრაფია, ეკოლოგიური ბიოგეოგრაფია 

(დედამიწის ბიომები),  ბიოლოგიის შესავალი (სიცოცხლის წარმოშობისა და 

განვითარების 4 მილიარდი წლის ისტორია), ეკოლოგია პალეოეკოლოგიის 

საფუძვლებით, ეკოლოგიის ბიოლოგიური ასპექტები, ზოოლოგია - ცხოველთა 

სამეფოს ევოლუციის ძირითადი ასპექტები. 

 

 საველე-საექსპედიციო საქმიანობა: 

1962-1990. ყოფილი სსრკ-ის უმთავრესი რეგიონები (კავკასია, შუა აზია, ყაზახეთი, 

ციმბირი, შორეული აღმოსავლეთი). 

1995-1997. ანატოლიის ზეგანი (მცირე აზია). 

1986-2003. ახალი ზელანდია (ორივე კუნძული), აღმოსავლეთი აფრიკა (ტანზანია, 

კენია, უგანდა), მადაგასკარი, აშშ (3 შტატი), მექსიკა (2 შტატი), პერუ, ეკვადორი, 

ფილიპინები, თაილანდი, ოკეანია. 

2009. უნგრეთი, გერმანია. 

2012. ირანის ისლამური რესპუბლიკა (გილანის, მაზანდარანისა და გოლესტანის 

პროვინციები). 

2017.  იბერიის ნახევარკუნძული. 

 

 ფაკულტეტების დეპარტამენტები, სადაც იკითხება ლექციები:  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, 

ბიოტექნოლოგია და გამოყენებითი მეცნიერებები, სამედიცინო ფაკულტეტი (2004-

2012წწ).  

 

 ციტირების ინდექსი: Quad Search (23 articles) 

h-ინდექსი: 3 

g-ინდექსი: 3 

 

 

  სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა: 
1992-1993. ჯორჯ სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო გრანტი - 

კავკასიის ბიომრავალფეროვნება. 

1992-1993. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ დაფინანსებული გრანტი - 

კავკასიის ბიომრავალფეროვნება. 

1996. ISAR-ის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო გრანტი - „მწვანე 

უნივერსიტეტი“. წიგნი „მწვანე უნივერსიტეტი“. (თბილისი, თსუ, 2005). 
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2000-2003. გრანტი N13.19.02. – „კავკასიის მაღალი მთის ეკოსისტემების ფაუნის 

ზოგიერთი ჯგუფის (ენტომოფაუნა, იხტიოფაუნა) შესწავლა“ (პროექტის 

ხელმძღვანელი და მენეჯერი). 

2003-2005. გრანტი N13.19.04. – „კოლხეთის დაბლობზე გამავალი ბაქო-სუფსის 

ნავთობსადენის მიმდებარე ტერიტორიების ფაუნის ზოგიერთი ჯგუფის 

(ენტომოფაუნა, ფსილიდები, ქერცლფრთიანები, ფუტკრისნაირები, იხტიოფაუნა) 

შესწავლისათვის“.  

2005-2006. WWF-ისა და IUCN-ის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო გრანტი - 

„Amazing Caucasus Hotspot – Book and Slides. წიგნი  „Caucasus treasure of the nature“ 

(„კავკასია – ბუნების საგანძური“,  2007). 

 

 პრიზები და ჯილდოები:  

1985, 1994. „ბუნების დამცველი“ – ოქროს მედალი 

1998. საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი 

1998. პ. მელიქიშვილის სახელობის თსუ-ს უმაღლესი სამეცნიერო პრემიის   

ლაურეატი საბუნებისმეტყველო დარგში 

1998. ი. გოგებაშვილის სახელობის პრემიის (პირველი ხარისხი) ლაურეატი 

1999,  2013. ღირსების ორდენი 

2000. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის მედალი 

2000-2001. წლის საერთაშორისო პიროვნება (საერთაშორისო ბიოგრაფიული 

ცენტრი, კემბრიჯი; სათანადო დიპლომითა და ღირსების ვერცხლის მედლით) 

 

 საპატიო ორგანიზაციათა წევრობა:  

1982-1991.საბჭოთა კავშირის ჟურნალისტთა კავშირის წევრი 

1986-1991. საბჭოთა კავშირის ენტომოლოგთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი 

1994.  საქართველოს საბუნებისმეტყველო აკადემიის ნამდვილი წევრი 

2001-2003. ნატოს „მეცნიერება და საზოგადოება“ (Science and Society, NATO) კომისიის 

ასოცირებული წევრი საქართველოდან 

2001-2003. „კავკასიის გარემოს (ეკოლოგია) საერთაშორისო საზოგადოების“ (ISCE) 

პრეზიდენტი 

2002. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირის წევრი (IGU) 

2002. ეროვნული გეოგრაფიული კავშირის წევრი (აშშ); 

2004-2005. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული უმაღლესი 

საატესტაციო კომისიის (სეს) წევრი; ბიოლოგიის სექციის ხელმძღვანელი 

2007. ტორფნარისა და ხმელეთის ჭარბტენიანი ეკოსისტემების საერთაშორისო 

კონსერვაციული ჯგუფის (IMCG) წევრი 

 

   უნივერსიტეტში არსებული საზოგადოებრივი საბჭოების წევრობა: 

2000-დღემდე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 

(სენატის) წევრი. 

 

 სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობა უცხოეთში: 

მოწვეული პროფესორი (Visiting Professor) ლექცია-სემინარების კურსით: 

2000. მონაშის უნივერსიტეტი, მელბურნი, ავსტრალია; 
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2000, 2002-2003. ახალი სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტი (UNSW), სიდნეი, ავსტრალია; 

2000. ოკლენდის უნივერსიტეტი, ახალი ზელანდია; 

2000-2003. ნაირობის უნივერსიტეტი, კენია; 

2009. გრეიფსვალდის უნივერსიტეტი, გერმანია. 

 

მოწვეული მკვლევარი (Visiting Researcher): 

2000. კალიფორნიის მეცნიერებათა აკადემია, სან-ფრანცისკო, აშშ; 

2000. ავსტრალიის მუზეუმი, ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი, სიდნეი; 

2000.  მეხიკო-სითის აგრონომიული უნივერსიტეტი, მექსიკა; 

2000. კიტოს უნივერსიტეტი, ეკვადორი; 

2000. დარ-ეს-სალამის უნივერსიტეტი, ტანზანიის ეროვნული პარკი, ტანზანია; 

 

 

 სამაგისტრო და სადოქტორო სტუდენტების ხელმძღვანელობა:    

1. დიდმანიძე, ე., 2002 - PhD 

2. მანდარია, ნ., 1960 - PhD 

3. ჯიბლაძე, დ., 1978 – PhD 

4. გინტური, ზ., 2006 – PhD 

5. ფხაკაძე, ვ., 2006 – PhD 

6. ჭუნაშვილი, თ., 2007 - Ms; 

7. ჩუბინიძე, მ., 2008 - Ms; 

8. ქურხული, თ., 2009 - Ms;   

9. მერკვილაძე, მ.,  2011- Ms. 

 ბიოლოგიის დეპარტამენტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი  

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/zusti_sab_faculty_study_program/PhD.%20biologia%202

012.pdf 

  

 სამეცნიერო  პუბლიკაციები და სახელმძღვანელოები:  

 მონოგრაფიები:  

 Гегечкори, А. М., 1976. Псиллиды (Homoptera, Psylloidea) Пшав-Хевсурети. Изд. 

"Мецниереба", Тб. 93 стр. 

 Гегечкори, А. М., 1978. Псиллиды средного течения реки Аракс. Изд. "Мецниереба",  
Тб. 74 стр. 

 Гегечкори, А. М., 1984а. Состав и происхождение фауны псиллид Кавказа. 

Ленинград, Автореф. на соиск. д.б.н. 56 стр. 

 Гегечкори, А. М., 1984б. Псиллиды Кавказа. Изд. " Мецниереба", Тб. 291 стр. 

 Гегечкори, А. М., 1985. Некоторые аспекты эволюции фауны псиллид Кавказа. Изд. " 
“Мецниереба”, Тб. 302 стр. 

 Гегечкори, А. М., 1997. Эколого-географические особенности фауны псиллид 

Кавказа. Изд. “Мецниереба”, Тб. 134 стр. 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/zusti_sab_faculty_study_program/PhD.%20biologia%202012.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/zusti_sab_faculty_study_program/PhD.%20biologia%202012.pdf
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 Gegechkori, A., 2007. Caucasus – treasure of the nature; CEPF, WWF, "Meridiani", Tb., 

168p. 

 გეგეჭკორი, არნ. 2008. ბიოგეოგრაფია. (ნაწ. I. დედამიწის ბიომები). თსუ. 527 გვ. 

 Гегечкори, А. М., Джибладзе, Д. Г. 1976. Псилиды Колхиды. Изд. "Мецниереба", Тб. 

110 стр. 

 Гегечкори, А. М., Логинова М. М., 1990. Псилиды СССР (Аннотированный список). 

Изд. " Мецниереба", 291 стр.  

 Gegechkori, A. M., Joosten H. (Eds.) 2009. The biomes of the Caucasus, Greifswald, 

Germany (Only for internal use) (227 pp.). 

 Gegechkori, A. M. 2017. The biomes of the Caucasus: comprehensive analysis (in press). 

 Gegechkori, A. M. 2018. The Caucasus Ecoregion: Colchis and Hyrcanian refugial centers, 

comparative analysis (in press). 

 

 ძირითადი სტატიები 

 

 Гегечкори, А.  М. 1968. Новый вид псиллид (Homoptera, Psylloidea) из Грузии.  

Зоологич. ж-л, Москва, т.  48:637-638. 

 Гегечкори, А.  М. 1977. Новые виды псиллид (Homoptera, Psylloidea) из Закавказья. 

Энтомол. обзор., Ленинград, 56:93-98. 

 Гегечкори, А.  М. 1980. Новые виды псиллид (Homoptera, Psylloidea) с Кавказа. 
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