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პროფ. დოქტ. მაია ახალკაცი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება: 

1966-1976 ყვარლის რ-ნის, სოფ. შილდის II საშ. სკოლა, დავამთავრე ოქროს მედლით; 

1976-1981 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი; დავამთავრე 

წითელი დიპლომით; 

1981-1984 ასპირანტურა, კომაროვის სახ. ბოტანიკური ინსტიტუტი სანკტ-პეტერბურგი, 

რუსეთი; 

1997(04-07) მეცნიერთა გაცვლის საერთაშორისო ფონდის (IREX) სტიპენდიანტი, პორტლანდის 

უნივერსიტეტი, პორტლანდი, ორეგონი, აშშ; 

1997-1999 ა. ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდიანტი, დუსელდორფის უნივერსიტეტი, 

დუსელდორფი, გერმანია. 

 

ხარისხი: 

1981  დიპლომი (გ-1 # 171724) ბიოლოგია,  მოლეკულური  გენეტიკა, თბილისის  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტი; თბილისი, საქართველო.  

1986    ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ბოტანიკა, BL # 016282), კომაროვის სახ.  

ბოტანიკური ინსტიტუტი, სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი. 

2006 ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (დიპლომი # 001669); საქ. მეცნ. აკადემიის 

ზოოლოგიის ინსტიტუტი; თბილისი, საქართველო. 

 

სამსახური: 

1985-1986:  ბოტანიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი; 

1986-1992: ბოტანიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი; 

1997-2012:  საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი « ორქისის » თავჯდომარე. 

2002 წ-დან: ბოტანიკის ინსტიტუტის მცენარის გენეტიკური რესურსების განყოფილების გამგე; 

2006-2013: ილიას უნივერსტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

2013 წ-დან: ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. 

 

ძირითადი პროფესიული ინტერესები: 

მცენარეთა მორფოლოგია, ანატომია და რეპროდუქციული ბიოლოგია, მცენარეტა გენეტიკური 

რესურსები, ველური მონათესავე სახეობები, დომესტიკაცია, აგრობიომრავალფეროვნება, 

 

დაბადების თარიღი და ადგილი: 30 დეკემბერი 1959, გურჯაანი 

ეროვნება:  ქართველი 

სამსახურის მისამართი: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, 

თბილისი 0162, საქართველო 

მობილური: (+995) 599 193529 

ელ. ფოსტა:  maia_akhalkatsi@iliauni.edu.ge 

სამსახურის პოზიცია: ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის 

პროფესორი, ბოტანიკის ინსტიტუტის მცენარეთა გენეტიკური 

რესურსების განყოფილების გამგე.  
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მცენარეთა მრავალფეროვნება, მცენარეთა რეპროდუქციული ეკოლოგია, მცენარეთა დარუკება, 

მცენარეთა კონსერვაცია.  

 

ძირითადი მეცნიერული ექსპერიმენტები: 

სინათლის მიკროსკოპი, ელექტრონული მიკროსკოპი, უჯრედის სტრუქტურა, ბიომეტრული 

მეთოდები, GIS. 

 

მივლინება: 

 ავსტრია - 1992, 1993, 1994, 2000, 2001, - ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია; 2008 -OeBF. 

 გერმანია – 1993 ბაიერნის კულტურის და განათლების სამინისტრო, 1995 - DAAD, 1997-

1999, 2000, 2004; 2007 -ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლდტის ფონდი; 2000 - დონჰოფის ფონდი, 

2008, 2010- გისენის უნივერსიტეტი.  

 აშშ – 1997-IREX; 2004 – GRDF/CRDF; 2014 - NSF. 

 შვეიცარია – 2000 – SNF, Scopes, მივლინების გრანტი; 2008 - WSL, 2009- GTZ.  

 

სამეცნიერო პროექტებისთვის მიღებული გრანტები   ბოლო 10 წლის მანძილზე 
 
1. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2003-2005;  

2. ევროგაერთიანების მე-5 ჩარჩოს პროგრამის გრანტი “გლორია” (GLORIA), 2000-2003; 2008. 

3. ფოლკსვაგენის ფონდის გრანტი (Volkswagen Foundation)– 2002-2004; 2010-2012.   

4. bp-ს პროგრამის “ეკოლოგია და ეკონომიკა ჰარმონიაში” გრანტები -2002-2003, 2004, 2005; 

2006.  

5. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ფონდი (GRDF) – 2002-2004, 2005-2006; 

2007-2009. 

6. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი (CRDF) – კავკასიის ვოკშოპი 2003;  

7. გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის გრანტი (UNDP)– ელკანას პროგრამის 

ფარგლებში –2005-2007; 2008-2009; 

8. შვეიცარიის განვითარების და კოოპერაციის სააგენტოს გრანტი (SDC) გრანტი – 2005-2006;  

9. შვეიცარიის მეცნიერებათა აკადემიის პროგრამა “სკოპის” გრანტი ( SCOPES) -2006-2008; 2010-

2013. 

10. ა. ფონ ჰუმბოლდტის კონფერენციის სამგზავრო გრანტი, სექტემბერი 2007. 

11. “საბადოს სიცოცხლის პრიზი”, ჰაიდელბერგცემენტი, გერმანია, 2012.  

12. ილიას უნივერსიტეტის პროექტი „თბილისის მიდამოების ფლორა“. ბოტანიკის ინსტიტუტი. 

2012-2013.  

13. NSF ფონდის პროგრამა „ფილოგენეტიკური სისტემატიკა“ #1020826: ფილოგენეტიკა და 

განვითარება Iris -ის გვარის subgenus Iris სახეობები: სექტემბერი 1, 2010/აგვისტო 31, 2013; 

2014-2016.  

14. ფოლკსვაგენის ფონდის გრანტი, 2010-2013; 2014-2016.  გისენის უნივერსიტეტი, გერმანია.  

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში   ბოლო 10 წლის მანძილზე 

 
1. მცენარეთა ურთიერთქმედების და გლობალური დათბობის ეფექტი ალპურ 

ბიომრავალფეროვნებაზე, ყაზბეგი, VI-VII 2003; Akhalkatsi, M. 2003. Orchid diversity in Georgia. 

Plant Interactions and Global Warming Effect on Alpine Biodiversity, Kazbegi, Georgia, 30 June-5 

July 2003. 

2. ამერიკის ბოტანიკოსთა საზოგადოების ყრილობა, 2004, VII-VIII, სნოუბორდი, სოლტ-ლეიკ 

სიტი, იუტას შტატი; აშშ; Akhalkatsi, M., Abdaladze, O., Smith, W.K., Nakhutsrishvili, G. 2004. 

Mechanisms of Treeline Stability in the Caucasus Mountains of Georgia: Low-temperature 
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Photoinhibition and Interspecific Facilitation. Abstract to the Annual Meeting of the Botanical 

Society of America. August 5-8 2004. Salt Lake City, USA. p. 55. 

3. გერმანიის ბოტანიკური საზოგადოების ყრილობა, 2004, IX, ბრაუნშვაიგი, გერმანია. 

Akhalkatsi, M., Abdaladze, O., Nakhutsrishvili, G., Smith W.K. 2004.  Global warming effect on birch 

seedling establishment at treeline in the Central Caucasus. Abstract in “Botanikertagung 2004”, 

September 5-11, 2004, Braunschweig, Germany. p. 386. 

4. ორქიდეების კონფერენცია შვებიშ გმუნდში, 24-26 სექტემბერი 2004, შვებიშ გმუნდი, 

გერმანია; IX.Schwäbisch Gmünder Orchideentagung vom  24. - 26. September  2004, Schwäbisch 

Gmünd, Germany.  

5. ოფრის2005, 14-16 აპრილი 2005, ქიოსი, საბერძნეთი. Akhalkatsi, M., Lorenz, R., Mosulishvili, M. 

2005. Orchids and their habitats in Georgia. Ophrys2005, 13-18 April 2005, Chios, Greece.  

6. სამხრეთ საქართველო ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. ა. ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის 

საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 24-26 ოქტომბერი 2005; Akhalkatsi, M. 2005. Beitrag 

des georgischen Teams zum Network “Die europäische Dimension der Forschungsinitiative der 

Globalbeobachtung in der alpinen Umwelt (GLORIA)“. A. v. Humboldt Stiftung Konferenz „Sued 

Kaukasus auf dem Weg nach Europa“. 24-26 October 2005.  Tbilisi, Georgia.  

7. ინტასის (INTAS) ვორკშოპი – სამხრეთ კავკასია 2006, სამეცნიერო კოპერაცია და 

კოლაბორაცია. 19-21 აპრილი 2006, თბილისი. Nakhutsrishvili, G., Akhalkatsi, M., Batsatsashvili, 

K. 2006. Resources of rare economic plants in Georgia. Workshop INTAS – South-Caucasus 2006, 

Scientific Cooperation and Collaborative Call 19-21 April 2006, Tbilisi, Georgia. 

8. ყაზბეგის I ვორკშოპი "Allium L.- ის ველური სახეობების ბოტანიკა, ტაქსონომია და 

ფიტოქიმია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში", 4-8 ივნისი, 2007, ყაზბეგი, საქართველო. 

Akhalkatsi, M. 2007. Comparative Flower Morphology of some Allium species. First Kazbegi 

workshop on „Botany, taxonomy and phytochemistry of wild Allium L. species of the Caucasus and 

Central Asia“. June 4-8 2007. Kazbegi, Georgia.  

9. გერმანიის ბოტანიკოსთა საზოგადოების ყრილობა “Botanikertagung 2007”, 3-7 სექტემბერი, 

2007, ჰამბურგი, გერმანია. Akhalkatsi, M., Smith W.K., Abdaladze, O., Nakhutsrishvili G. 2007. 

Seed germination in two dominant treeline species Betula litwinowii and Rhododendron caucasicum 

in the Central Caucasus. Conference “Botanikertagung 2007”, 3-7 September, Hamburg, Germany. 

Poster presentation. http://www.biologie.uni-hamburg.de/bt07/  

10. BGCI-ს საქართველოს ვორკშოპი: ბოტანიკური ბაღების როლი საქართველოში - 

პერსპექტივები და პრობლემები მომავალში". 21-23 მაისი, 2009, თბილისი, საქართველო. 

Akhalkatsi, M., Maisaia, I., Mosulishvili, M., Kimeridze, M. 2010. Inventory and conservation of crop 

wild relatives / ELKANA Agrobiodiversity programme. "The role of botanic gardens in Georgia – 

Opportunities and challenges for the future". BGCI Georgia Workshop, 21-23 May 2009, Tbilisi, 

Georgia.  

11. ფოლკსვაგენის ფონდის ვორკშოპი: "ევროპასა და აღმოსავლეთს შორის - ფოკუსი კვლევასა 

და უმაღლეს განათლებაზე კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში". 19-21 მაისი, 2010, თბილისი, 

საქართველო. Between Europe and the Orient –A Focus on Research and Higher Education in/on 

Central Asia and the Caucasus. 19-21 May, 2010, Tbilisi, Georgia.  

12. CRDF-ის ფონდის კონფერენცია "კლიმატის ცვლილების კურიკულუმი უმაღლეს 

განათლებაში თბილისში", 7 ივნისი, 2010 თბილისი, საქართველო. Climate Change Curricula in 

Higher Education in Tbilisi, 7 June, 2010, Tbilisi, Georgia.  

13. იუფროს საერთაშორისო კონგრესი. XXIII IUFRO World Congress. Forests for the Future: 

Sustaining Society and the Environment. 23-28 August 2010, COEX Seoul, Republic of Korea. 

Akhalkatsi, M., Kimeridze, M. Implementation of the classification system of forest habitats in 

accordance with the Natura2000 standards in the Georgian Legislation. 

14.  მე-7 საერთაშორისო კონგრესი სისტემატიკა და ევოლუციური ბიოლოგია, ბერლინი, 

გერმანია. 7th International Congress of Systematics and Evolutionary Biology (ICSEB); Berlin, 
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Germany; February 21-27, 2011. Ekhvaia, J., Blattner, F. R., Akhalkatsi, M. 2011. Relationships 

between wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris) populations and native cultivars in Georgia.   

15. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მეცნიერებათა აკადემიის 70 

წლისთავისადმი. National Scientific Conference Dedicated to the 70 Anniversary of the Georgian 

National Academy of Sciences; Tbilisi, Georgia; June, 2011 

16. ტემპუსის პროექტის ვორკშოპი - Tempus project Asp2PhD Development of best practice model 

Doctoral Schools for structured PhD programme implementation in Ukraine and Georgia, თბილისი, 

10-11 აგვისტო 2011. მოხსენება „Research in Plant Ecology and Diversity at ISU“. 

17. ტემპუსის პროექტის ვორკშოპი - Tempus project Asp2PhD Development of best practice model 

Doctoral Schools for structured PhD programme implementation in Ukraine and Georgia, მოჰილას 

აკადემიის უნივერსიტეტში. კიევი. 10-13 მაისი 2012. მოხსენება - „Research in Plant Ecology 

and Diversity at ISU“. 

18. GMBA მთის ბიომრავალფეროვნების კონფერენცია. სტეფამწმინდა, 21-24 ივნისი, 2012. 

მოხსენება: Akhalkatsi M. Crop diversity in mountain regions of Georgia.  

19. ფოლკსვაგენის ფონდის ვორკშოპი - ‘Natural Resources, Energy and the Environment for Central 

Asia and the Caucasus’ თბილისი, 7-10 მარტი, 2013.  

20. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის # FR/571/8-406/11 - “გარემოს 

ფაქტორების ზეგავლენა ალერგიის სიმპტომების პრევალენტობასა და მის დროში 

ცვლილებაზე საქართველოს ბავშვთა პოპულაციაში“ ვორკშოპი, 3 სექტემბერი, 2013. მ. 

ახალკაცი, ნ. შაქარიშვილი, ნ. ტოგონიძე. „თბილისის მიდამოების ალერგენული მტვრის 

მარცვლების მქონე მცენარეთა ნუსხა“. 

21. International Scientific-Practical Conference “Current Challenges of Sustainable Forest Management 

in Caucasus” 07-08  October, 2013, Tbilisi. 1) Maia Akhalkatsi & Mariam Kimeridze. “Natura 2000 

priority forest habitats of Georgia”; 2) Natalia Togonidze, Maia Akhalkatsi, Rainer Waldhardt. “Plant 

species diversity changes during natural reforestation of Birch forest”.   

22. Illegal Wildlife Trade Working Group Workshop. First Meeting. Maia Akhalkatsi. “–Medicinal Plants 

Conservation”. Tbilisi. Friday, 18 October, 2013. 

23. საქართველოს ბუნებრივი დაცვა და ისტორიული ადგილის კონსერვაცია. Georgia’s natural 

heritage and the world heritage conservation. National consultation and planning workshop. Tbilisi. 

3-4 April 2014.  

24. ამერიკის ბოტანიკური საზოგადოება - American Botanical Society - Akhalkatsi, M., Togonidze, 

N., Smith W.K. Seed germination requirements in two dominant treeline species –Betula litwinowii 
and Rhododendron caucasicum, in the Central Greater Caucasus. Boise, Idaho, USA. 26-31 July, 2014.  

25. ა. ფონ ჰუმბოლდტის კონფერენცია - A. v. Humboldt Society Conference - Akhalkatsi M., 

Kimeridze M. “Natura2000 sensitive forest habitats of Georgia”. Tbilisi. 4-7 July, 2015.  

 

წევრობა:  

1. საქართველოს ბოტანიკის  თანასაზოგადოება;  

2. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის საბჭო; 

3. საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი “ორქისის” წევრი; 

4. აშშ-ს ბოტანიკური საზოგადოების წევრი; 

5. გერმანიის ბოტანიკური საზოგადოების წევრი; 

6. მცენარის სქესობრივი რეპროდუქციის კვლევის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.  

 

ენები: ქართული - მშობლიური, თავისუფლად ვწერ, ვკითხულობ და ვლაპარაკობ ინგლისურ, 

გერმანულ და რუსულ ენებზე.  

 

დამატებითი ინფორმაცია:  

1. მაია ახალკაცის ბიოგრაფია გამოქვეყნებულია წიგნში ”Who's Who in the World". 2012. 29th ed. 

Marques Who's Who publication board.  
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2. მინიჭებულია ჯილდოები: 

ა.  ისააკ ნიუტონის სამეცნიერო პრემია წარმატებისთვის. 2012;  

ბ. ჰაიდელბერგცემენტის "საბადოების სიცოცხლის პრემია" 2012. http://www.quarrylifeaward.com/ 

project/environmental-education-program-biodiversity-conservation-during-rehabilitation-process  

 

ვებ-გვერდები: 

https://www.researchgate.net/profile/Maia_Akhalkatsi/ 

http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SLNYbL0AAAAJ 

http://www.researcherid.com/rid/B-2187-2008 

 

თბილისი, 29.07.2015  
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