
დღე 1 დღე 2 დღე 3 დღე 4 დღე 5 დღე 6 დღე 7

24 სექტემბერი 25 სექტემბერი 26 სექტემბერი 27 სექტემბერი 28 სექტემბერი 29 სექტემბერი 30 სექტემბერი

8:00 7:00 7:00 7:45 8:00 6:30 8:00

გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება

12:00  აქტივობები სკოლის 

მოსწავლეებისათის

სახალვაშოს პლათფორმაზე

 16:00 გაცნობითი ტური 

და პრეზენტაციები ღია 

ცის ქვეშ შუამთის 

პლათფორმაზე. 

(ფესტივალის სრული 

მოწვეული 

სტუმრებისათვის) 

12:00 ექსკურსია  - ნავით 

გასეირნება კოლხეთის 

დტ-ზე.  (აუცილებელია 

წინასწარი 

რეგისტრაცია)

12:00 ექსკურსია  - 

სახალვაშოს 

პლათფორმაზე 

(აუცილებელია წინასწარი 

რეგისტრაცია)

08:00 ექსკურსია  - 

ჭოროხის დელტაზე 

(აუცილებელია 

წინასწარი 

რეგისტრაცია)

დაახ. 13:00- 19:45  სთ. დაახ. 13:00- 19:45  სთ. დაახ. 13:00- 19:45  სთ. დაახ. 13:00- 19:45  სთ. დაახ. 13:00- 19:45  სთ. დაახ. 13:00- 19:45  სთ. დაახ.13:00 -13:45 სთ.

თავისუფალი დრო თავისუფალი დრო თავისუფალი დრო თავისუფალი დრო თავისუფალი დრო თავისუფალი დრო თავისუფალი დრო

19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 1:45

გამგზავრება სასტუმრო 

ოაზისში

გამგზავრება სასტუმრო 

ოაზისში

გამგზავრება სასტუმრო 

ოაზისში

გამგზავრება სასტუმრო 

ოაზისში

გამგზავრება სასტუმრო 

ოაზისში

გამგზავრება სასტუმრო 

ოაზისში

გამგზავრება სასტუმრო 

ოაზისში

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 16:30

ფესტივალის გახსნა 

სასტუმრო ოაზისში

პრეზენტაციები სასტუმრო 

ოაზისში

პრეზენტაციები 

სასტუმრო ოაზისში

პრეზენტაციები 

სასტუმრო ოაზისში

პრეზენტაციები სასტუმრო 

ოაზისში

პრეზენტაციები 

სასტუმრო ოაზისში

პრეზენტაციები 

სასტუმრო ოაზისში

აჭარის ტურიზმის და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

წარმომადგენლის 

მისასალმებელი სიტყვა

განსაკუთრებულ 

მტაცებელ ფრინველთა 

იდენტიფიცირების 

სირთულეები და 

გამოწვევები (მუქი და 

ინდური მცირე მყივანა 

არწივი - შემდეგი 

კვლევის სახეობებია): 

ანდრეა კორსო 

(იტალია)

გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების მე-6 საერთაშორისო ფესტიველი 

ფესტივალის სრული პროგრამა 

მტაცებელ გადამფრენ 

ფრინველებზე 

დაკვირვება სოფ. 

სახალვაშოს 

პლატფორმაზე

ექსკურსია ჭოროხის 

დელტაზე

ბათუმის სამიგრაციო 

ძაბრის ისტორია - 

ფრინველებზე 

დაკვირვების პირველი 

ღონისძიების მიღწევები: 

ზურაბ ჯავახიშვილი 

(საქართველო)

განმაცვიფრებელი 

კონსერვაციული 

შედეგები ბათუმის 

სამიგრაციო 

დერეფანში: BRC და 

SABUKO

დიდებული 

კონსერვაციული 

შედეგები შუა-

აღმოსავლეთსა და 

აზიის რეგიონში: 

რობერტ შელდონ 

(დიდი ბრიტანეთი)

ველური ბუნების 

კონსერვაცია, სამხედრო 

კონფლიქტის 

პირობებში, შუა-

აღმოსავლეთში: რიჩარდ 

პორტერ (დიდი 

ბრიტანეთი)

მტაცებელ 

ფრინველთა 

იდენტიფიცირების 

სირთულეები და 

გამოწვევები: კლაუს 

მალინგ ოლსონ 

(დანია)

მტაცებელ გადამფრენ 

ფრინველებზე 

დაკვირვება სახალვაშოს 

პლატფორმაზე

ექსკურსია ჭოროხის 

დელტაზე 

ექსკურსია მტირალას 

ეროვნულ პარკში

ნავით გასეირნება 

კოლხეტის დაცულ 

ტერიტორიაზე

მტაცებელ ფრინველებზე 

დაკვირვება შუამთის 

პლატფორმაზე



ფესტივალის 

პროგრამის და 

მნიშვნელობის 

გაცნობა/იოანეს 

იანსენი BRC-ის 

თავმჯდომარის 

მოადგილე 

ფესტივალის შეჯამება./ 

ფოლკერტ დე ბოერი BRC -

ის თავმჯდომარე. 

ალექსანდრე რუხაია 

SABUKO-ს 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

ბაზიერთა 

ტრადიციები 

საქართველოსა და 

თურქეთში: გერნანტ 

მაგნინ (ჰოლანდია)

ფესტივალის დახურვა და 

მიმოხილვა 

დღის მიმოხილვა და 

მომდევნო დღის 

დაგეგმვა

დღის მიმოხილვა და 

მომდევნო დღის 

დაგეგმვა

დღის მიმოხილვა და 

მომდევნო დღის 

დაგეგმვა

დღის მიმოხილვა და 

მომდევნო დღის 

დაგეგმვა

დღის მიმოხილვა და 

მომდევნო დღის 

დაგეგმვა

დღის მიმოხილვა და 

მომდევნო დღის 

დაგეგმვა

გალა ვახშამი

რეგისტრაციის ბმული ტელ: +995577909093

დამატებითი ინფორმაცია ფესტივალის შესახებ: 

* ფესტივალის ფარგლებში ( 7 დღე ),  ყოველ დღე  , დღის პირველი ნახევარი ეთმობა  გასვლას ფრინველებზე დაკვირვების ლოკაციებზე და საღამოობით იმართება 

პრეზენტაციები და სემინარები მოწვეული სპეციალისტების მიერ  (სასტუმრო ოაზისში) 

* ფესტივალში ჩართვა - როგორც დაკვირვების პლათფორმებზე წასვლა ასევე პრეზენტაციებზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. 

* პლათფორმებზე და ფრინველევზე დაკვირვების ლოკაციებზე ორგანიზებული გასვლა, ტრანსპორტით  ( ბინოკლებით, გიდით) უზრუნველყოფა  ხდება მხოლოდ 27 , 28, 29 

სექტემბერს . სხვა დღეებში ფესტივალში ჩართვის მსურველებმა ტრანსპორტირება თვითონ უნდა მოაგვარონ. იხილეთ ფესტივალის სრული პროგრამა ვებგვერდზე  : 

gobatumi.com

* საღამოს  სემინარებზე დასწრება თავისუფალია, ტრანსპორტი უზრუნველყოფილი იქნება მთელი ფესტივალის ფარგლებში, ორივე  გზა.

* ექსკურსიებაზე და საღამოს სემინარებზე გამგზავრება ხდება საბაგიროსთან მდებარე ტურისტული საინფორმაციო ცენტრიდან, ზუსტად დანიშნულ დროს.

* აუცილებელია ექსკურსიების დროს გეცვათ კომფორტული ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი . ექსკურსიები ტარდება ბუნებაში. 

*  ფრინველებზე დაკვირვების პლათფორმებზე მისასვლელი გზა ძირითადად ასფალტირებულია. პლათფორმებთან ბოლომდე ტრანსპორტით მისვლა არ არის 

შესაძლებელი, ამ  მანძლის (სახალვაშო- 750 მ,  სოფ. ჩაისუბანი  1.5 კმ ) გავლა ხდება ფეხით, ბილიკი მარტივია მოწყობილია საფეხურები.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებს +995 577 90 90 93/91 

* ორგანიზებულ ექსკურსიებში მონაწილეობისათვის აუცილებელია რეგისტრაცია :   

ბათუმის სამიგრაციო 

ძაბრის ისტორია - 

ფრინველებზე 

დაკვირვების პირველი 

ღონისძიების მიღწევები: 

ზურაბ ჯავახიშვილი 

(საქართველო)

განმაცვიფრებელი 

კონსერვაციული 

შედეგები ბათუმის 

სამიგრაციო 

დერეფანში: BRC და 

SABUKO

დიდებული 

კონსერვაციული 

შედეგები შუა-

აღმოსავლეთსა და 

აზიის რეგიონში: 

რობერტ შელდონ 

(დიდი ბრიტანეთი)

ველური ბუნების 

კონსერვაცია, სამხედრო 

კონფლიქტის 

პირობებში, შუა-

აღმოსავლეთში: რიჩარდ 

პორტერ (დიდი 

ბრიტანეთი)

მტაცებელ 

ფრინველთა 

იდენტიფიცირების 

სირთულეები და 

გამოწვევები: კლაუს 

მალინგ ოლსონ 

(დანია)

https://docs.google.com/forms/d/17yqe64guUfeoHAiC0gC1WLHAaVSjHtIznLgkFSbkYak/edit

