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Stimaţi colegi,

Mediul Mării Negre se schimbă dramatic în ceea ce priveşte calitatea
apei, a habitatelor, biodiversitatea, pescăria şi altele. Continuă să fie ameninţat
de diferiţi poluanţi; majoritatea constituie obiectul variabilităţii ecosistemului
şi afectează flora şi fauna marină în mod negativ.

Situaţia actuală din ţările regiunii Mării Negre necesită colaborare între
statele costiere. Dorinţa puternică pentru cooperare internaţională între statele
de la Marea Neagră ne va oferi posibilitatea de a rezolva toate problemele cu
privire la starea Mării Negre.

Georgia, fiind unul dintre statele din regiunea Mării Negre, este pe
deplin pregătită pentru protecţie comună a Mării Negre. Fiind un mic bazin al
Oceanului Planetar, conform importanţei sale, Marea Neagră conectează şase
ţări în acelaşi timp. Acestea sunt în mod sigur conştiente de problemele ce
privesc marea.

Evident, conform cerinţelor în domeniu, principala prioritate este
marea şi mediul curat al acesteia. Este dificil să rezolvi problemele de ecologie
marină fără sprijinul ţărilor de la Marea Neagră. Pentru noi, este foarte
important să stabilim o legătură strânsă între specialiştii cu experienţă. Acest
lucru ne va ajuta să ne împărtăşim cunoştinţele, pentru succesul ţărilor noastre.
În ţara noastră încă există oameni care se preocupă de conservarea stării
ecologice bune a mării. De asemenea, entuziasmul tinerilor specialişti este
important pentru protejarea Mării Negre pe viitor.

Institutul de Cercetare pentru Ecologie Acvatică şi Pescărie (ICEAP)
este situat în Batumi, Georgia. ICEAP a fost înfiinţat în 2006 în urma
reorganizării Institutului de Cercetare pentru Ecologie Marină şi Pescărie
(ICEMP). ICEAP acoperă aceleaşi domenii de activitate ca ICEMP. ICEMP a
fost înfiinţat în 1931 şi a fost, timp de mulţi ani, cel mai bun centru de
cercetare pentru Marea Neagră şi bazinele interioare din Georgia.

ICEAP s-a bucurat de o lungă colaborare cu Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“.

În cadrul unora dintre colaborările noastre am avut ocazia să lucrăm cu
specialişti experimentaţi din institutul dumneavoastră pe perioada unei
activităţi comune într-o specializare legată de „Efectele biologice ale poluării“



(Odessa, Ucraina, 2000) şi pe parcursul  Proiectului internaţional ECONET-
LAGUNEST: Contribuţii la optimizarea sistemului reciclat de acvacultură,
corelată cu optimizarea sistemului de epurare a efluenţilor reciclaţi (prin
dezeutrofizare cu randament algal crescut), desfăşurat sub coordonarea
IFREMER Franţa, cu participarea specialiştilor din: Franţa, România, Bulgaria
şi Georgia. Există numeroase lucrări comune publicate de specialiştii
institutelor noastre, în legătură cu resursele marine vii. Colaborarea a fost
extinsă până în prezent.

Protejarea mediului în general, alături de cel marin, este una dintre cele
mai importante priorităţi din viitorul apropiat al civilizaţiei noastre. Condiţiile
mediului marin pot fi estimate cel mai corect pe baza studiului biodiversităţii
sale.

În acest context, protejarea şi reabilitarea biodiversităţii, ca şi a
ecosistemelor la Marea Neagră este o problemă urgentă, nu numai pentru ţările
în dezvoltare, ci pentru întreaga comunitate mondială.

Suntem încântaţi să participăm la acest eveniment - Simpozionul
Naţional Aniversar al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină
„Grigore Antipa“.

Cu respect,

Akaki Komakhidze

Preşedinte Institutul de Cercetare pentru Ecologie Acvatică şi Pescărie
(ICEAP)


