სიცოცხლე შავ ზღვაში

საგანმანათლებლო კრებული „შავი ზღვის სკივრი“ მომზადებულია შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC), შავი
ზღვის კომისიის მუდმივმოქმედი სამდივნოს (BSC PS), ბუნების მსოფლიო ფონდის (WWF) თურქეთის წარმომადგენლობის, გაეროს
განვითარების პროგრამისა (UNDP) და კომპანია „კოკა კოლას“ (TCCC) ერთობლივი ძალისხმევით. პროექტი „შავი ზღვის სკივრი“
განხორციელდა კომპანია „კოკა კოლასა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის თანადაფინანსებული ერთობლივი პროექტის „ყოველი
წვეთი მნიშვნელოვანია“ მეშვეობით.

ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია (Sterna sandvicensis); ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა (Puffinus yelkouvan); ყვითელფეხება თოლია (Larus cachinnas); მცირე წინტალა (Charadrius dubius); შავთავა თოლია (Larus ridibundus); დიდი კოკონა (Podiceps cristatus); ქოჩორა ყვინთია (Aythya fuligula); მელოტა (sterna sandvicensis); დიდი ჩვამა (Phalacrocorax carbo); შავჩიჩახვიანი ღორიხვა (Gavia arctica);
თეთრგვერდა დელფინი (Delphinus delphis); ზღვის ღორი (Phocoena phocoena); აფალინა (Tursiops truncatus); თეთრმუცელა სელაპი (Monachus monachus);
ქიცვიანი ზვიგენი (Squalus acanthias); ქაფშია (Engraulis encrasicolus); ჩვეულებრივი კეფალი (Mugil cephalus); ზღვის დრაკონი (Trachinus draco);
ნათელუმბრინა (Umbrina cirrosa); ღორჯო (Mesogobius batrachocephalus); ხონთქარა (Mullus barbatus); ქარსალა (Sprattus sprattus); სარდინი (Sardina pilchardus); ტარაღანა (Acipenser stellatus); მზიურა (Zeus faber); ზღვის ნემსთევზა (Syngnathus acus); ზღვის ჩიქვი (ზღვის მორიელი) (Scorpaena porcus); შავი ზღვის მერლანგი (Merlangius merlangus); კამბალა (Psetta maxima);
თინუსი (Thunnus thynnus); სმარისი (Spicara maena); სტავრიდა (Trachurus mediterraneus); სკუმბრია (Scomber japonicus); ლუფარი (Pomatomus saltatrix); ზღვის ენა (Solea solea); ზღვის ეშმაკი (Lophius piscatorius); ზღვის ღლაბუტა (Gaidropsarus mediterraneus); ზოლებიანი ბოფსი (Boops boops); ზღვის მელა (Raja clavata); ქარიყლაპია (Belone belone);
ვარსკვლავთმრიცხველი (Uranoscopus scaber); ზოლიანი ქორჭილა (Lithognathus mormyrus); ზღვის მამალი (Chelidonichthys lucerna); პელამისი (Sarda sarda);
ჩვეულებრივი მედუზა (Aurelia aurita); რაპანა (Rapana venosa); სავარცხლურა (Mnemiopsis leidyi); მარმარილოსებრი კიბორჩხალა (Pachygrapsus marmoratus); შავი ზღვის მიდია (Mytilus galloprovincialis); ანადარა (anadara inaeqivalvis); ქამელეა (ზღვის ფრჩხილი) (Chamelea gallina); ცხენთევზა (Hippocampus hippocampus);
ანაბენა (Anabaena variabilis); ქეტოსეროსი (Chaetoceros constictus); ოქტაქტისი (Octactis octonaria); ჰეტეროკაპსა (Heterocapsa triquetra)
წაბლა წყალმცენარე (cystoseria barbata); ზღვის ბალახი (Zostera marina); წითელი წყალმცენარე (phyllophora brodiaei); ზღვის სალათი (Enteramorpha intestinalis); მწვანე წყალმცენარე (Ulva Lactuca); ფარშევანგისკუდა პადინა (Padina pavonica); წითელი წყალმცენარე (phyllophora nervosa); ზღვის ბალახი (Zostera noltii); წითელი წყალმცენარე (phyllophora pseudoceranoides);
წაბლა წყალმცენარე (cystoseira crinita)
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