
 

 პუბლიკაციების ვრცელი სია  



 

1. მაჭარაშვილი ჯ.,  მაჭარაშვილი, ი. 1991. "საქართველოს პირობების ჯერ კიდევ 

შეუსწავლელი ზოგიერთი საწმელი სოკოს ქიმიური შემადგენლობის გამოკვლევა", 

ნივთიერებათა ცვლის აქტუალური საკითხები, ვილნიუსი,(რუსულ ენაზე) გვ. 121–122.  

2. მაჭარაშვილი ჯ., ი. მაჭარაშვილი,  ზ. დავითაია, ე. მირზიაშვილი, 1992. "ჟანგბადის 

უკმარისობის პირობებში თეთრი ვირთაგვის შინაგან ორგანოებში C ვიტამინის 

შემცველობის საკითხისათვის" (ქართულად, ანოტაცია ინგლისურად). თბილისის 

ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, გვ. 

97–99.  

3. ნემსაძე ო., ი. მაჭარაშვილი, 1995. "ზრდასრული თეთრი ვირთაგვების მაგარი 

ქსოვილების ქიმიური შემადგენლობა". თბილისის სამედიცინო აკადემიის შრომათა 

კრებული (ქართულად, ანოტაცია ინგლისურად), გვ. 141–143. 

4. მაჭარაშვილი ჯ., ი. მაჭარაშვილი, 1996. "საკვებად ვარგისი ზოგიერთი მცენარის 

ნაყოფში C ვიტამინის შემცველობა". საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს პროფ. გ.მ. 

ნათაძის სახელობის სანიტარიისა და ჰიგიენის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის 

შრომათა კრებული, (ქართლილად, ანოტაცია რუსულად) გვ.75–77. 

5. D. Tarkhnishvili, D. Kikodze (Ed.), 1996. “Principal Characteristics of Georgian Biodiversity”, 

Tbilisi, Natura Caucasica, vol.1 No 2, June, 46p.  

6. მაჭარაშვილი ი., ა. გეგეჭკორი, 1996, "ალგეთის სახელმწიფო ნაკრძალის ფსილიდების 

(Homoptera, Psylloidea) სარტყლური და სტაციალური განაწილება" (რუსულ ენაზე), 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიოლოგიაში მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის 

120 წლისადმი, თბილისი, გვ. 160-162. 

7. მაჭარაშვილი ი., დ. თარხნიშვილი ა. გავაშელიშვილი ა. კანდაუროვი, 1996. "გარეჯის 

ცხოველთა სამყარო და მცენარეულობა", ფონდი უდაბნო, “დავით-გარეჯი”, თბილისი, 

გვ. 34-41. 

8. მაჭარაშვილი ი., ა. ბუხნიკაშვილი, ა. გავაშელიშვილი, რ. გოხელაშვილი, 1996. 

“საქართველოს ზოგიერთი იშვიათი და ენდემური ცხოველი”, (ქართულ ენაზე, 

ანოტაცია ინგლისურ ენაზე), ველური ბუნების შენარჩუნების ქართული ცენტრის 

(GCCW), თბილისი.  

9. Matcharashvili I.D. & Kuznetsova V.G., 1997. “Karyotypes, Spermatogenesis and Morphology 

of the internal Reproductive System in Males of Some Species of Psyllids (Homoptera, 

Psylloidea) from Georgia I. Kariotipes and Spermatogonial Meiosis”, Sant-Peterburg, 

Entomological Review pp.16-24 (in Russian, in English). 

10. Kuznetsova V.G., Nokkala S., Maryanska-Nadachowska A., Matcharashvili I.D., 1997. 

“Karyotypes, Spermatogenesis and Morphology of the internal Reproductive System in Males 

of Some Species of Psyllids (Homoptera, Psylloidea) from Georgia II. Peculiarities of the 

Reproductive System and Initial stages of Spermatogenesis”, Sankt-Peterburg, Entomological 

Review pp.25-34 (in Russian, in English). 

11. მაჭარაშვილი ი., 1998. "ალფრედ რასელ უოლესი – მოგზაური და მკვლევარი",  

“ბიოლოგია” – განათლების სამინისტროს სამეცნიერო-მეთოდური ჟურნალი, 

თბილისი,  N 1, გვ. 96-99. 

12. გამყრელიძე თ., ლ. ბურდიაშვილი ი. მაჭარაშვილი, 1999. "დამხმარე სახელმძღვანელო 

ბიოლოგიაში, IX კლასი", თბილისი, განათლების სამინისტრო. 158 გვ.  

13. Matcharashvili I.D. 1999. “New Data on the Karyotypes of Psyllids (Homoptera, Psylloidea) of 

Georgia, Internationale Entomologen Tagung”, Bazel, p. 205.Tarkhnisvili D., Kandaurov A., 

Gavashelishvili A., Matcharashvili I., Hirsch U. 1999.  “Biobiversity of the Javakheti plateau – 

Status and perspectives”, Natura Caucasica, Tbilisi, vol 2/ No 1 39 p.  



14. Gegechkori. A & Matcharashvili I., 2000. “Zoogeographical and ecological review of psyllid 

(Insecta, Hemiptera, Psylloidea) genera Calophya Low, Homotoma Guerin-Menneville and 

Trichochermes Kirkaldy”,  “Metsniereba”, Tbilisi, 12 p. 

15. Gegechkori. A & Matcharashvili I., 2000. “Species of tropical/subtropical genera of psyllids 

(Homoptera, Psylloidea) in Georgia: chronological and ecological review”, Bulletin of the 

Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, vol. 162. N 1 pp 172-174.  

16. მაჭარაშვილი ი. (რედ.), 2002. "აფთარი, გიურზა და სხვები..." სამეცნიერო 

პოპულარული კრებული, NACRES  თბილისი 158 გვ.  

17. Matcharashvili I., Gurielidze Z., Lortkipanidze B., 2003. “Invasive Mammal species of Arid and 

Semiarid Ecosystems of East Georgia”, Conservation of Arid and Semiarid Ecosystems in the 

Caucasus, Articles, NACRES, Tbilisi, p.-41-48 

18. Gurielidze Z., Matcharashvili I., Lortkipanidze B., 2003 "Result of research of the hunting 

grounds in South East Georgia", Conservation of Arid and Semiarid Ecosystems in the Caucasus, 

Articles, NACRES, Tbilisi, p.-21-24.  

19. Matcharashvili I., 2003, Why conserving natural diversity in important for communities: the 

example of Samtskhe-Javakheti, Social Policy in Georgia, N3, Tbilisi, pp.7-9. 

20. Matcharashvili I., Arabuli G., Darchiashvili G., Gorgadze G., 2004 “Javakheti wetlands: 

Biodiversity and Conservation”, NACRES, Tbilisi 62 p (Georgian, English).  

21. Williams L., N. Zazanashvili, G. Sanadiradze And A. Kandaurov, (Editors), 2006. "An 

Ecoregional Conservation Plan for the Caucasus", Second Edition, WWF, 220 P.  
 

22. მაჭარაშვილი ი. (რედ). მ. ბარბაქაძე, მ. სიმონიშვილი, 2006. "საქართველოს სატყეო 

სექტორის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი და რეკომენდაციები". 

თბილისი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, 84 გვ.  

23. მაჭარაშვილი ი., ნ. გუჯარაიძე 2006. "ტყის უკანონო ჭრასთან ბრძოლისა და 

მონიტორინგის მეთოდები – სახელმძღვანელო საქართველოს მოქალაქეებისათვის", 

თბილისი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, 72 გვ. 

24. მაჭარაშვილი ი., 2006 საქართველოს სატყეო სექტორის პრობლემები: უკანონო 

ქმედებები და კანონთა შორის კოლიზიები,  თბილისი, ასოციაცია მწვანე 

ალტერნატივა, 52 გვ. 

25. მაჭარაშვილი ი., 2006. "საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეთა სახეობებით ვაჭრობა 

საქართველოში",  თბილისი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, 20 გვ. 

26. გუჯარაიძე ქ. მ. ქოჩლაძე, თ. გუგუშვილი, ი. მაჭარაშვილი, ნ. გუჯარაიძე, მ. ბარბაქაძე, 

მ. სიმონიშვილი. 2006. "გარემოსდაცვითი მმართველობა საქართველოში და 

ევროკავშირის როლი მის გაძლიერებაში", 84 გვ. 

27. Temple, H.J. and Terry, A. (Compilers). 2007. "The Status and Distribution of European 

Mammals", Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. viii + 

48pp, 210 x 297 mm. 

28. მაჭარაშვილი ი., 2007. "ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა საქართველოსა და 

ევროკავშირის მიდგომები", თბილისი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, 52 გვ. 
29. მაჭარაშვილი ი.  2008. "სატყეო სექტორის დეცენტრალიზაცია, სახელმძღვანელო" 

თბილისი, მწვანე ალტერნატივა, 48 გ. 

30. მაჭარაშვილი ი.  2008 ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილი კავკასიონზე, 

ასოციაცია „ზეკარი“, ღია საზოგადოება საქართველო, თბილისი, 30 გვ.   

31. მაჭარაშვილი ი.  2008. "საქართველოს სატყეო სექტორის მონიტორინგი 2007-2008" 

თბილისი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა 52 გვ.  

32. მაჭარაშვილი ი.  2009, "საქართველოს სატყეო სექტორი, პოლიტიკის ანგარიში" 

კავკასიის მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, 24 გვ. 



33. მაჭარაშვილი ი. 2009. "საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით 

განხორციელებული პროექტები და მათი ზეგავლენა გარემოზე," თბილისი, ასოციაცია 

მწვანე ალტერნატივა 52 გვ.  

34. მაჭარაშვილი ი. 2010 "უზრუნველყოფს თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა 

ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და მდგრად გამოყენებას", საჯარო პოლიტიკის 

ნარკვევი, N 1, თბილისი, მწვანე ალტერნატივა, 12 გვ.  

35. Matcharashvili I., 2012, Environmental Policy, Institutional and Regulatory Gap Analysis, 

in “Policy, institutional and regulatory gap analysis in the area of biodiversity protection 

and use of biological resources”, Tbilisi, Green Alternative, 41-53 pp.  

36. მაჭარაშვილი ი. 2012, ტყის მართვა საქართველოში, პრობლემები და გამოწვევები, 

თბილისი, მწვანე ალტერნატივა, 58 გვ. 

37. მაჭარაშვილი ი. 2012, საზოგადოების მონაწილეობა ტყის მართვაში, 

სახელმძღვანელო, თბილისი, მწვანე ალტერნატივა, 52 გვ. 

38. მაჭარაშვილი ი. 2013, ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე, 

თბილისი, მწვანე ალტერნატივა, 20 გვ. 

39. თევზაძე რ., ბერიძე მ., უგრეხელიძე თ., ხელისუფალი ი., გელაშვილი მ. 

მაჭარაშვილი ი., მესხი ლ., 2013. გარემოსდაცვითი განათლება სკოლაში, 

მასწავლებლის წიგნი I-IX კლასები, UNDP თბილისი, 100 გვ.   

40. მაჭარაშვილი ი., ბახია ნ., 2012 ჩვენ და გარემო, კლიმატი. დამხმარე 

სახელმძღვანელო მოსწავლეებისათვის. გამომცემლობა „ზებრა +“, თბილისი, 70 გვ.  

41. UNEP and WWF, 2013. TEEB Scoping Study for Georgia. United Nations Environment 

Programme (UNEP), Geneva, Switzerland Authors: Irakli Matcharashvili (Green 

Alternative/Ilia State University), Malkhaz Adeishvili, Salman Hussain (Scottish 

Agricultural College), and Kavita Sharma (UNEP TEEB Office). http://www.teebweb.org    

42.  ბუნებრივი რესურსების მართვა და ელიტური კორუფციის ხელშემწყობი 

ფაქტორები, 2015, თბილისი, მწვანე ალტერნატივა, 28 გვ. 

43. მაჭარაშვილი ი., 2015 გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსები და ენერგეტიკა, 

კრებულში „ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი" არასამთავრობო 

ორგანიზაციების შეფასება“, 80-91 გვ. http://greenalt.org    

44. მიწის გონივრული მმართველობა მდგრადი განვითარებისთვის, 2015,  თბილისი, 

მწვანე ალტერნატივა, 28 გვ. 55 გვ. http://greenalt.org    
 

http://www.greenalt.org/webmill/data/file/publications/REPORT_ENG_2012.pdf
http://www.teebweb.org/
http://greenalt.org/wp-content/uploads/2015/03/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%902.pdf
http://greenalt.org/wp-content/uploads/2015/03/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%902.pdf
ქართული%20ოცნების%20მმართველობის%20ორი%20წელი%22%20არასამთავრობო%20ორგანიზაციების%20შეფასება
ქართული%20ოცნების%20მმართველობის%20ორი%20წელი%22%20არასამთავრობო%20ორგანიზაციების%20შეფასება
http://greenalt.org/
http://greenalt.org/wp-content/uploads/2015/07/micis_gonivruli_mmartveloba.pdf
http://greenalt.org/

