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Fisheries in Georgia. გამოქვეყნდა Journal SCIENTA MARINA, April 2014. Pp 111-115, ISSN-L : 0214-8358
doi: http://dx.doi.org/10.3989/scimar. 04030.27B
6. თურქეთის ქ. ერზერუმის ათათურქის უნივერსიტეტის მეთევზეობის ფაკულტეტის მეთევზეობისა
და წყლის მეცნიერების საერთაშორისო სიმპოზიუმი 31. 05-01. 06. 2013 წელი. მოხსენების თემები:1.
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შავი ზღვის ორაგულის Black Sea Salmon Salmo Labrax Pallas 1814 (Salmo Trutta labrax Pallas 1811)
რეპროდუქცია

ხელოვნურ

პირობებში.

დაიბეჭდა

სიმპოზიუმის

მოხსენებათა

კრებულში.2.

საქართველოს აქვაკულტ-ტურის თანამედროვე მდგომარეობა და ეპიზოოტური სიტუაცია Carrent
Condition of Georgian Aquaculture and Epizootological Situation. დაიბეჭდა. ერზერუმი, 2013.
7. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”; 6-7 ივნისი, 2013. მოხსენების
თემა:შავი ზღვის ორაგულის Salmo labrax Pallas 1811 საორაგულე მდინარეების საინჟინრო მენეჯმენტის
გეგმა. დაიბეჭდა შრომების კრებულში 2013 წ. გვ. 131-136.
8. II International-Scince Conferense : Computing/Computer Scince; Education Scinces; Teaching Education.
Batumi Shota Rustaveli State University-Georgia, 21-23 September, 2012. მოხსენების თემა: კომპიუტერული
სისტემის გამოყენება შავი ზღვის დელფინების კვლევისათვის .პუბლკაცია შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტის შრომების კრებულში, თბილისი, 2013 სასტუმრო ერა–პალასი.
9. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. ქუთაისი, 30-31 მაისი, 2012. მოხსენების თემა:
ზუთხისებრთა აქვაკულტურის ბიოტექნოლოგია. პუბლიკაცია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებულში. ქუთაისი, 2012.
10. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო კონფერენცია : ბიომრავალფეროვნება, 16-17
ივნისი 2011, თბილისი. მოხსენების თემა: ”შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონის იხტიობიომრავალფეროოვნება, კონსერვაცია, დაცვა,” პუბლ. მეცნ. აკად. სამეცნ. ნაშრ. კრებული. თბილისი,
2011.
11. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ” თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი” ქუთაისი 19-20 მაისი,
2011. მოხსენების თემა: ყულევის ტერმინალის საამშენებლო უბნის იხტიო-ბატრახო და ჰერპეტოფაუნის შესწავლა. პუბლიკაცია აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის შრომების კრებულში. ქუთაისი, 2011.
12. The Second

Inetrnational CATFISH SYMPOSIUM : Conservation, Ecology, Management of Catfish.

Procedings of the symposium “Catfish 2010”, Held in St. Louis, Missouri, USA June 19—22 2010. Naturalization
of Channel Catfish in the Country of Georgia. Pages 437-442. In: Paul H. Michaletz and Vincent H. Travnichek:
Conservation, Ecology, and Management of Catfish: Worldwide Publications & Habitats. American Fisheries
Society Symposium 77, Bethesda, Maryland,USA 2011.P.780. http ://WWW. catfish 2010. org/
13. პროფესორ-მასწავლებელთა III რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე მეცნიერების აქტუალური საკითხები” ქუთაისი, 27-28 ოქტომბერი 2010. მოხსენებათა თემები: რ. გორაძე, შავი
ზღვის ორაგული Salmo trutta labrax Pallas 1814, ეკოლოგია, კონსერვაცია, რეაბილიტაცია, მენეჯმენტი.
რ. გორაძე, ტ. ჩერნოვა ” შავი ზღვის სანაპირო ზონის იხტიოფაუნის ბიომრავალფეროვნება.” პუბლ.
სასწავლო უნივერსიტეტ ”ლამპარის” შრომებში. ქუთაისი, 2011.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
2020 -2022 წწ. EU-ევროკავშირი, UNDP emblasproject.org/archives/ №2874 ევროკავშირისა და გაეროს
რეგიონალური ინიციატივა საქართველოს, უკრაინისა და რუსეთისათვის.EMBLAS-PLUS შავი ზღვის
მონიტორინგის განვითარების ეტაპი. ეფუძნება EMBLAS-I-ისა და EMBLAS-II-ის შედეგებს. პროექტის
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ხელმძღვანელი საქართველოში: ანდრო ასლანიშვილი. რეზო გორაძე მთავარი სპეციალისტი,
იხტიოლოგი, ექსპერტი
2018-2020 წწ. EU-ევროკავშირი, UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა: საქართველო, უკრაინა და
მოსაზღვრე ქვენები. www.emblasproject.org http://emblasproject.org №3699 EMBLAS-II შავი ზღვის გარემოს დაცვის მონიტორინგის II ეტაპი პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოში. თ. ბაგრატია. რეზო
გორაზძე მონაწილე, მთავარი სპეციალისტი, იხტიოლოგიური კვლევის ხელმძრღვანელი.
20115 – 2018 წწ. ევროკავშირი, UNDP გაეროს განვით-არების პროგრამა: საქართველო, უკრაინა და
მოსაზღვრე ქვენები. emblasproject.org/archives/ №1753, EMBLAS-I შავი ზღვის მონიტორინგის პირველი
ეტაპი. პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოში: თ. გოგალაძე. რეზო გორაძე მონაწილე, იხტიოლოგიური დაეკოლოგიური კვლევის ხელმძღვანელი
2015-2018 წწ. ევროკავშირის პროექტი. განმხორციელებელი სააგენტო კონსორციუმი Hulla& co Human
dinamics. მონაწ-ილე ქვეყნები: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, უკრაინა.
კონტრაქტი No. ENPI/2011/279-666.EPIRB, EU Initiative Plus ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი.
საერთაშორისო მდინარეების ჭოროხის, აჭარისწყლის აუზების გარემოსდაცვითი მონიტორინგი,
კვლევა. რეზო გორაძე მკვლევარი ექსპერტი ჰიდრობიოლოგი/ იხტიოლოგი.
2013-2017 წწ. EU ევროკავშირი საგრანტო პროექტი. Grant agreement №287844. www.CoConet-fp7.eu
<<CoCoNet >>-ის გენერალური ასამბლეა. გარემოს ეროვნული სააგენტო. INTER.:COCO NET Coast to
Coast NET შევინარჩუნოთ შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნება, მისი მთავარი პოტენციალი ენერგოპროექტების განხორციელებისას. რეზო გორაძე ძირითადი შემსრულებელი
2015-2018 წწ. კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი. ხელშეკრულება №40
კოლხეთის ეროვნული პარკისა და კაცობურის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება.
ექსპერტი: ზოოლოგი/ იხტიოლოოგი.
2011-2014 წწ Main Activites: GA1-establishment of the MAREAS Black Sea joint Regional Centre; GA2Elaboration and Implamentation of a reginal House Mechanizm within the Centre; GA3-Visibility; GA4-Overall
management and Coordination MAREAS WWW.mareas-info. EU Project RO-024053. Black Sea joint Regional
Research Centre for Mitigation and Adaptation to the Global Climate Chanjes Impact. ექსპეტი: იქტიოლოგი.
2011-2014 წწ ევროკავშირის ფონდი : # 405 საკოორდინაციო კვლევა ხმელთაშუა და შავი ზღვების
მეთევზეობისადმი ეკოსისტემური მიდგომისა და სამენეჯმენტო რჩევების დანერგვის მხარდასაჭრად.
INTERNATIONAI PROJECT: COORDINATING REASEARCH in SUPPORT TO APPLICATION OF EAF
and MANAGEMENT ADVISE in the MEDITERRANEAN and BLACK SEAS (CREAM). რეზო გორაძე პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
2012-2013 წწ. Demonstration Project: Reducing Transbaundary Degradation of the Kura Araks River Basins.
UNDP/gef. Mr Rezo goradze DEPUTY TEAM LEADER. additional aquatic habitat surveys as wel l as Fisheries
surveys. ტრანსასაზღვრო მდინარეების მტკვრისა და არაქსის აუზების დეგრადაციის შეჩერება, იხტიოლოგიური მრავალფეროვნების კვლევა, აუზების მდგრადობის შეფასება. პროექტის ხელმძღვანელი
2010-2011 წწ. - www.florafauna.org. საგრანტო თანხა $ 76102; შავი ზღვის ეკოსისტემებზე ,,ჩრდილოვანი
თევზჭერისა” და მოლუსკ რაპანას უარყოფითი ზეგავლენის შემცირება-ზღვის გარემოს შენარჩუნება
და თევზჭერის შემოსავლების გაზრდა. რეზო გორაძე: პასუხისმგებელი შემსრულებელი ექსპერტი,
იქტიოლოგი, ეკოლოგი.
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2011-2012 წწ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პროექტი
WWW.AJARASPG.GE აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემა. რეზო გორაძე
წყლის რესურსების მართვის ექსპერტი.
2010-2011 წწ UUNDP GEF Black Sea Ecosistem Recovery Project : DEVELOPMENT OF THE HABITAT
MEPING FOR COMMERCIAL FISH AND INVERTEBRAIT (Project output 2.6), Basing on the developed
HABITAT MEPING RECOMMENDATIONS for the estabilisment freezones and marine protected areas are
accepted by the BSC and riparian countries and a work implemented in national strategies. The work cared-out
by experts from five Black Sea countries: S. Raykov (Bulgaria), R. Goradze (Georgia) ექსპერტი იქტიოლოგი
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლისგანმავლობაში)
- ჰიდროლოგიური ტრენინგი მდინარე აჭარისწყალსა და ჩირუხისწყალზე კემბრიჯის ფირმა მოტმაკდონალდის სპეციალისტების ხელმძღვანელობით. ტრენინგის ამოცანები: მდინარის ეკოლოგიური
ნაკადის შეფასების მიზნით მდინარის დინების საშუალო სიჩქარის, სიღრმის, ჩამონადენის კვეთის
მოცულობის

განსაზღვრა

და

მეთოდების

ათვისება

უახლესი

ელექტრონული

აპარატურის

გამოყენებით. 2016 წლის 26-27 ივლისი, შუახევის მუნიციპალიტეტი.
- ჰიდრომორფოლოგიური ტრენინგი მდინარე აჭარისწყალსა და შენაკადებზე (ღორჯომისწყალი,
სხალთისწყალი,

ჩირუხისწყალი)

საქართველოს

მდინარეებზე

ჰიდროელექტროსადგურების

მშენებლო-ბასთან დაკავშირებით მდინარის მეზოჰაბიტატების იდეტიფიცირების, მორფოლოგიური
შეფასების,

მეპინგისა

და

ფოტოიდეტიფიკაციის

მეთოდების

ათვისება

და

პრაქტიკული

განხორციელება. 2015 წლის 19-27 ივნისი, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები.
- ტრენინგ-სემინარი ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს მდინარეთა
აუზებში მდ. სუფსის(ბუკისციხე, დიდვანი, შუა სურები, ზემო სურები, ბარამიძეები) მაგალითზე.
მიზნები: მდინარეების ჰიდროლოგიური და ეკოლოგიური კვლევიის(მცენ. საფარი, იხტიოფაუნა,
მაკროუხერხემლოები), მეთოდებისა და მდინარის წყლის ნაკადის გარემოსდაცვითი ეკოლოგიური
ხარჯის შეფასების USAID-ის მეთოდოლოგიის ათვისება, პრაქტიკული განხორციელება ჰოლანდიელი
და ფინელი სპეციალისტებიის ხელმზღვანელობით. 2014 წლის 13-28 ივნისი, გრიგოლეთი სასტუმრო
ანდამატი, ქ. ჩოხატაური, სასტუმრო მახოხია.
- ტრენინგ-სემინარი მაკროუხერხემლოებისსინჯების აღებისა და დამუშავების,
შედეგების შეფასების სპეციალური მეთოდების ათვისაბისა
შესახებ,

როგორც

ჰიდროელექტროსადგურების

და

მშენებლობისა

კვლევისა და

შემდგომ კვლევებში გამოენების
და

ექსპლოატაციის

გარემოზე

ზემოქმედების შეფასების სწრაფი და ეფექტური საშუალება. კემბრიჯის ფირმა მოტ-მაკდონალდის
სპეციალისტების მონაწილ-და-ეობით. 2013 წლის 13-19 აგვისტო, შუახევის მუნიციპალიტეტი,
შუახევი.
- ტრენინგ-სემინარი მდინარის იხტიოფაუნის კვლევის სპეციალური მეთოდების შემუშავებისა და
შემდგომ კვლევებში გამოყენების

მიზნით აჭარისწყლის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის

შუახევის სქემის მშენებლობასთან დაკავშირებით. სემინარის ორგანიზატორები ნორვეგიის ფირმა
ქლინ ენერგი ვოთერისა და კემბრიჯის ფირმა მოტ-მაკდონალდის ექსპერტები და სპეციალისტები. 1217 მაისი, 2012 წელი ბათუმი, სასტუმრო ერა პალასი; შუახევი, სასტუმრო „შუახევი“.
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პატენტები, გამოგონებები, სხვა აქტივობები:
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის დამოუკიდებელი ექსპერტი.
მომზადებული მაქვს უხერხემლო ცხოველთა ელექტრონული სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი:
დისციპლინის სასწავლო პროგრამა, ლექციების კურსი, ლაბორატორიული პრაქტიუმი. მითით-ებებით
მეთოდური

დამოუკიდებელი მუშაობისათვის, დავალებების ბანკი

UniTest“ სისტემა-ში. 135 გვ.

წარდგენილი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში
უცხო ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური),

რუსული

(ძალიან

კარგად),

ინგლისური

(საშუალოდ),

ფრანგული

(ლექსიკონით).
კომპიუტერული უნარები:
Word, Excel,Outlook, Access, Power Point 2. PhotoShop, 3. Internet Explorer...და სხვა.
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