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ხანჩალის ტბა ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში, ჯავახეთის ზეგანზე მდებარეობს. ეს გლობალური
მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიაა და უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით
ხასიათდება.

ისტორია
ხანჩალის ტბისთვის პირველად საბჭოთა ეპოქაში “მოიცალეს”. 1961 წელს მთავრობამ
გადაწყვიტა ხანჩალი ექსპერიმენტული თევზსაშენი მეურნეობისათვის გამოეყენებინა.
ძირითადი სამუშაო 1963-64 წლებში ჩატარდა. ტბა წყლისაგან დაცალეს, გათხარეს
თევზების გამოსაზამთრებელი არხები და მოაწყვეს წყლის დონის მარეგულირებელი
სისტემა.
1964 წელს ტბა კვლავ აავსეს წყლით. მიუხედავად ამისა, ფრინველების სახეობების ნაწილმა
გადაფრენის მარშრუტი შეცვალა და აქედან მოყოლებული ხანჩალზე აღარ ჩერდებოდა.
ამავე წელს ტბაში ჩაასახლეს სარეწაო მნიშვნელობის თევზები. წამოწყება მომგებიანი
აღმოჩნდა, მაგრამ 1968 წელს კვლავ გააუქმეს, ტბა ამოაშრეს და თევზი მთლიანად
დაიღუპა. ამის შემდეგ ტბა გადაეცა საქსასთევზმრეწვს, რომელმაც ხანჩალი მალევე
მიატოვა. ამან დადებითად იმოქმედა ტბაზე - ისევ გაივსო წყლით, ეკოსისტემამ
თანდათანობით აღდგენა დაიწყო, მდინარეებით შემოვიდა და გამრავლდა თევზი,
გაიზარდა ტბაზე მობუდარი და მიგრირებადი ფრინველების რაოდენობა.
თუმცა 1979 წელს ახალი ექსპერიმენტი წამოიწყეს, რომელიც ტბის ნაწილობრივ დაშრობასა
და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებად გამოყენებას გულისხმობდა.
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ხანჩალი კიდევ ერთხელ მთლიანად დააშრეს. 1980-დან 1985 წლამდე ტბაში წყალი არ
ყოფილა. ამ პერიოდში ააშენეს ჯებირი, რომელმაც ტბა ორ ნაწილად გაყო. 1985 წელს ტბის
მესამედი – 425 ჰექტარი წყლით აავსეს. ტბის ამ ნაწილში ადგილობრივი კოოპერატივი
თევზის რეწვას აწარმოებდა. უწყლო ნაწილს კი სათიბად იყენებდნენ. იყო კარტოფილის
მოყვანის უშედეგო მცდელობაც.
მომდევნო წლებში, სხვადასხვა მიზეზით, ტბა რამდენჯერმე მთლიანად დაცალეს. 1997 წლის გაზაფხულზე
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ჯებირი წყალმა რამდენიმე ადგილას გაარღვია, გადავიდა დამშრალ ნაწილში და არხების გავლით მთლიანად
დაიღვარა. მთელი წლით უწყლოდ დატოვებული ტბის ბიომრავალფეროვნება ძლიერ დაზარალდა, ათასობით
ფრინველი დაღუპვისათვის გაიწირა. საბოლოოდ ჯებირი აღადგინეს, ერთი წლის შემდეგ ტბის მესამედში
წყალი დადგა, მაგრამ ეკოსისტემის საერთო მდგომარეობა უარესობისკენ შეიცვალა.

განადგურებული ბიომრავალფეროვნება
კლიმატი
არასამთავარობო ორაგნიაზაცია “მწვანე ალტერნატივას” ბიომრავალფეროვნების პროგრამის
კოორდინატორის, ირაკლი მაჭარაშვილის განმარტებით, წყალჭარბი ტერიტორიები დიდ
როლს თამაშობენ წყლის რეჟიმის რეგულირებაში, ეროზიისა და წყალდიდობების
კონტროლსა და წყლის ხარისხის შენარჩუნებაში: “ისინი მონაწილეობენ წყლისა და
ნახშირბადის გლობალურ წრებრუნვაში და, აქედან გამომდინარე, ხელს უწყობენ
კლიმატის სტაბილურობას. ხანჩალის ტბის დაშრობის შედეგად კი საგრძნობლად
იკლო ტენიანობამ”.

ფრინველები

ტრადიციული
ანგარიში
წინასაახალწლო
ვაჭრობა
როგორ შეხვდებიან
2011 წელს
ახალციხეში
გართულებების
თავიდან
ასაცილებლად
არ იცხოვროთ
მბრძანებლობისთვი
ს
ჩემო ძვირფასო
მკითხველებო!
მივესალმები ყველა
ჩვენს მკითხველს!
“სამხრეთის კარიბჭის”
ძვირფასო
მკითხველებო!

წყალჭარბი ტერიტორიები მრავალრიცხოვანი, გადაშენების პირას მყოფი სახეობების ჰაბიტატს
წარმოადგენს. წყალმარჩხი ტბა, რომლის საშუალო სიღრმე 70 სმ იყო და ადვილად თბებოდა.

საახალწლო სუფრა

ამდენად ნაპირები ჭაობის მცენარეულობით იყო დაფარული, ეს კი წყალმცურავი
ფრინველებისათვის სახარბიელო პირობებს ქმნიდა. ტბის, დაშრობის შემდეგ კი შეიცვალა

შეწყვეტილი
დახმარება

მცენარეული საფარი და განადგურდა ფრინველთა საბინადრო გარემოც. გადაშენების პირას მყოფი
მრავალი ფრინველის სახეობა იყენებდა ხანჩალის ტბას საბინადროდ გამრავლების პერიოდში, ან
შესაჩერებლად მიგრაციის დროს. ხანჩალის ტერიტორიაზე აღრიცხული ფრინველთა 91

,,იდუმალი” გამგეობა

მხარდაჭერა ისევ
რიტუალების სახლს
ძვირი “საარსებო
მინიმუმი”

სახეობიდან ნაწილი ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის წითელ ნუსხაშიცაა შეტანილი.

უკმაყოფილო
აბონენტები

“წყალჭარბი ტერიტორიები მსოფლიოს ერთ -ერთ ი ყველაზე პროდუქტიული

85 წელი
დამთვალიერებლის
სამსახურში

ეკოსისტემებია და როგორც წყლის ფრინველთ ა ადგილსამყოფელებს, მათ
განსაკუთ რებული მნიშვნელობა ენიჭებათ . მიგრირებად ფრინველთ ა უმეტესობა
სეზონური მიგრაციების დროს სახელმწიფო საზღვრებს გადაკვეთ ს და ამდენად ეს
სახეობები საერთ აშორისო რესურსებად განიხილება”, - ამბობს მაჭარაშვილი და ამატებს, რომ
გადაშენების პირას მყოფი ფრინველების გადასარჩენად დროებითი თუ ძირითადი ჰაბიტატების
შენარჩუნება და დაცვაა უმნიშვნელოვანესი პირობაა.

მცენარეული საფარი
ტბის ფსკერის დამშრალ ნაწილზე ნაირბალახოვანი მარცვლოვანი კულტურებია განვითარებული.
“მცენარეულობა ჩამოყალიბების პროცესშია და სავარაუდოდ, საბოლოოდ აქ
რეგიონისთ ვის დამახასიათ ებელი მეორადი მარცვლოვანი მდელო ჩამოყალიბდება, აცხადებს მაჭარაშვილი და დასძენს, რომ ნატბეული ფსკერის ზედაპირი დახეთქილია, ნიადაგის
ზედაპირი კი გამომშრალი და გატკეპნილი - “ეს იმაზე მიუთ ით ებს, რომ დამშრალი ტბის
ფსკერის ნიადაგი სხვა შემადგენლობისაა და, როგორც ჩანს, აქ განვით არებული
მცენარეულობის ბიომასის მოცულობა და ხარისხი და, შესაბამისად, მისგან მიღებული
ეკონომიკური სარგებელი, საკმაოდ დაბალი იქნება”.

თევზები
უკანასკნელი 30-40 წლის განმავლობაში ჯავახეთის აბორიგენულმა იქთიოფაუნამ
მნიშვნელოვანი დეგრადაცია განიცადა. მაჭარაშვილის თქმით, ეს გამოწვეულია ტბებზე
თევზის მეურნეობის განვითარებისათვის არადმგრადი მეთოდების გამოყენებით:
“წლების განმავლობაში ხდებოდა კომეციული სახეობის თ ევზების შემოყვანა
ჯავახეთ ის ტბებში. საბჭოთ ა პერიოდის პრაქტიკამ, რომელიც სამწუხაროდ,
ინერციით დღემდე გრძელდება, თ ით ქმის მოსპო ადგილობრივი თ ევზის
სახეობები: ტბის კალმახი, კავკასიური ქაშაყი, მტკვრის წვერა”.

ჰიდროლოგიური ღირებულება
ჯავახეთის წყალჭარბი ტერიტორია ფასეულია მტკნარი წყლის რესურსებით. მაგალითად
samtskhe-javakheti.blogspot.com/2010/12/blog-post_6730.html

პოლიციის შენობის
გახსნა
მზადება
არჩევნებისთვის
ბავშვთა სახლი
გაუქმების ზღვარზე
ახალი დასახლება და
''იქაური''
ცხოვრების
წვრილმანებ...
საერთაშორისო
ტურნირი
თბილისში
გამარტივებული
მომსახურება
საიდუმლოდ ქცეული
ტენდერები
სამედიცინო
მომსახურება
ძვირდება
ხუთი უპასუხო
განცხადება
ინტერვიუ ნონა
გაფრინდაშვილთან
ყარყატების სოფელი
კრედიტები
კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად
საუკუნის თეატრი
მაყურებლისა და
ფინანსების გარეშე
ახალი პროექტი
საჯარო
სკოლებისთვის
ტრადიციული
ფესტივალი
,,დიდი გამყინვარება”
ათი წელიწადი
“ყინულის
გასადნობად”

2/7

სამხრეთის კარიბჭე: ორმო ტბის ნცვლად

5/21/13

დილიფის წყაროები, რომლებიც სათავეს ხანჩალის ტბის დასავლეთით მდებარე მცირე ქედის
დასავლეთ კალთებიდან იღებს, უმნიშვნელოვანესია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. სწორედ
ამ წყაროებს იყენებენ სარწყავად და სასმელად ახალქალაქსა და რამდენიმე სოფელშიც.
“ხანჩალის ტბის წყალი, ტუფის ქანებში ფილტრაციის შემდეგ, წყაროების სახით სოფელ
დილიფთ ან ახლოს ციცაბო ფერდობებზე გამოდის. ისინი მდინარე კირხ-ბულახში
ჩაედინებიან და წყლით ამარაგებენ ადგილობრივებს”, - გვიხსნის მაჭარაშვილი.

ტბის აღდგენის მცდელობა
2006 წელს, ტბის ბუნებრივი ზომების აღდგენის მიზნით, საქართველოს ველური ბუნების
შენარჩუნების ცენტრმა მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციასთან დადო
კონტრაქტი, ხანჩალის ტბის დამშრალი ნაწილის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთების
მოსახლეობისაგან შესყიდვის-კომპენსაციების გაცემის გეგმის მოსამზადებლად.
1985 წელს ტბის უწყლოდ დარჩენილ ნაწილს ადგილობრივები სასოფლო-სამეურნეო
მიწებად იყენებდნენ. 1990-იან წლებში კი ტბის დამშრალი ნაწილი მათ კერძო საკუთრებაში
გადაეცათ.

პანდემიის
მოლოდინში
საზღვრის ერთ მხარეს
იძულებითი
სისუფთავე
ცხოვრება
შეზღუდული
შესაძლებლობებით
თანხა ჩხრიალებს,
წყალი კი არა
მესხების გზა
უცხოეთიდან
სამშობლოში და
უკან
►
► November (48)
►
► October (51)
►
► September (35)
►
► July (49)

ამდენად, პროექტის ფარგლებში ასოციაცია ახორციელებდა საველე სამუშაოებს ხანჩალის
ტბის ტერიტორიაზე და ადგენდა მიწის ნაკვეთების ოფიციალურ და არაოფიცილაურ
მესაკუთრეებს, ასევე ადგენდა ტბის საზღვრებს 1979 წლის მდგოამრეობით, ასევე მიწის
ნაკვეთების სამართლებრივ სტატუსს და იმ მოსავლის სახეობებს, რაოდენობასა და ფასს,
რომელიც ამ ტერიტორიაზე მოჰყავთ.

►
► June (36)

დღემდე ხანჩალის ტბაზე არაფერია შეცვლილი. მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის
ასოციაციაში კი ინფორმაცია იმ სამუშაოების შესახებ, რომლებიც განსახლების გეგმის
ფარგლებში მომზადდა ვერ მოიძეის.

►
► January (10)

“განსახლების გეგმა”, სადაც მით ით ებული უნდა ყოფილიყო ინფორმაცია
შესასყიდი ფართ ობის და მოსავლიანობის შესახებ, ჩვენთ ან შენახული არ არის”, აცხადებს მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციაში პრესასთან და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი მარიკა ლაფაჩიშვილი.
საქართველოს ველური ბუნების შენარჩუნების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარის რამაზ
გოხელაშვილის განმარტებით კი, როგორც ჩატარებულმა სამუშაოებმა აჩვენა, იმ
დროისთვის (2006 წელი) ტბის დამშრალი ნაწილის უმეტესობა კვლავ სახელმწიფო
საკუთრებაში იყო. საქართველოს ველური ბუნების შენარჩუნების ცენტრმა მიაწოდა ეს
ინფორმაცია გარემოს დაცვის სამინისტროს და გამოხატა მზადყოფნა, რომ გამოისყიდიდა
ტბის ფსკერის ნაწილს კერძო მფლობელებისგან, თუ სამინისტრო მიიღებდა
გადაწყვეტილებას ტბის პირვანდელ ზომებში აღდგენის თაობაზე და ამისათვის
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების საკითხს მოაგვარებდა: “თ უმცა, საკით ხის
ეთ ნიკური სენსიტიურობის გამო, გარემოს დაცვის სამინისტრომ თ ავი შეიკავა
ასეთ ი გადაწყვეტილების მიღებისგან, ამიტომ მხოლოდ კერძო მფლობელობაში
არსებული მიწების გამოსყიდვამ აზრი დაკარგა”.
გოხელაშვილის განცხადებით, ტბის პირვანდელი სახით აღდგენა, მხოლოდ სახელმწიფოს
მხრიდან შესაბამისი სურვილისა და გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაშია
შესაძლებელი. ველური ბუნების შენარჩუნების ცენტრი დღესაც მზადაა, მოიძიოს თანხები
კერძო მესაკუთრეებისგან მიწის გამოსასყიდად თუ, რა თქმა უნდა, გაირკვევა სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ბედი: “საჭიროა სამინისტრომ მიიღოს
ხანჩალის ტბის აღდგენის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ამ შემთ ხვევაში
პრობლემა ძალიან ადვილად მოგვარდება”.

ადგილობრივები
ტბის აღდგენის შემთხვევაში მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე აკეთებს
აქცენტს, სამცხე-ჯავახეთში მოქმედი გარემოსდაცვითი კავშირი “სამყაროს” დირექტორი და
ბიოლოგიის დოქტორი ნანა ზუბაშვილი, რომელიც ხანჩალის ტბის საკითხებთან
დაკავშირებით 1997 წლიდან მუშაობს: “ადგილობრივებს დაკანონებული აქვთ მიწები,
ამდენად ხანჩალზე გარდა ეკოლოგიურისა მწვავედ დგას სოციალური
პრობლემებიც. მით უფრო, რომ აქ ეთ ნიკური უმცირესობა ცხოვრობს. გასულ წელს
მოსახლეობა საკმაოდ უკმაყოფილო იყო იმ გაურკვევლობით , რომ არ იცოდა რა
იგეგმებოდა ხანჩალის ტბის ტერიტორეიბთ ან დაკავშირებით ”.
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალში დამშრალი ტბის ტერიტორიაზე
ერთი ჰექტარი მიწის ნაკვეთი თითქმის ყველა ოჯახს აქვს. როგორც ადგილობრივები
ამბობენ, აქ სასოფლო-სავარგულების მთელ ტეროტორიას 17 ათასი ჰექტარი უკავია.
75 წლის კარაპეტ ესოიანს ტბის დაშრობის შემდეგ ნახევარი ჰექტარი ერგო: “ეს მიწები
სახელმწიფომ უსასყიდლოდ საკუთ რებაში გადმოგვცა და საბუთ ებით გვაქვს
samtskhe-javakheti.blogspot.com/2010/12/blog-post_6730.html

►
► M ay (54)
►
► April (57)
►
► M arch (60)
►
► February (46)

►
► 2009 (62)

ბლოგები
pulit, sir
,,ვერ აფერ ს
დაუმტკიცებენ" - 14
თებერ ვალს, ჩემმა
მეგო ბარ მა სტატია
გააკეთა ,,ვანო
მერ აბიშვილის დედამ
სკო ლის მო სწავლეები და
დამლაგებელი სცემა".
http://sknews.ge/index.p
hp?newsid=1109#.US...
3 months ago

უკან, სამშო ბლო ში
”ტო ლერ ანტის”
ანგარ იში 11 months ago

დარ აბე ბს მი ღ მა
ვიდრ ე წერ ის დრ ო
დამიბრ უნდება ვერ ასდრ ო ს ვიფიქრ ებდი
რ ო მ ო დესმე, ჩემთვის
ყველაზე დეპრ ესიულ
ზამთრ ის პერ იო დში,
მუდამ მხო ლო დ
დათვო ბას და სითბო ში
ძილზე რ ო მ
ვო ცნებო ბდი, ასეთი
აქტიურ ი ვიქნებო დი...
1 year ago

There was an error in this
gadget

ყ ველაზე კით ხვადი
ნინოწმინდა გლობალურ
ქსელში
მასობრივი სკრინინგი –
საუკეთესო პრევენცია
ახალქალაქში ქათმები
იხოცება
ოპტიმისტი მინისტრი
და იმედგაცრუებული
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გაფორმებული, მაგრამ სათ იბად ვიყენებთ მხოლოდ, კარტოფილი ან სხვა
კულუტრები აქ არ მოდის. როცა თ ოვლი დნება ჭაობდება და იქ ვეღარაფერს
გააკეთ ებ”.

გლეხები
,,სოფლის დახმარების
პროგრამა” გრძელდება

ესოიანის თქმით, ჯობდა ამ ადგილზე წყალი ყოფილიყო: “თ ევზით ვისარგებლებდით .
ყოველწლიურად ისე ცოტავდება წყლის რაოდენობა, რომ ფეხით აც კი გაივლი,
ახლა ტბის სიღრმე 15-20 სანტიმეტრი იქნება, ამდენად თ ევზიც აღარ არის”.
ადგილობრივების თქმით, ტბის დაშრობიდან დღემდე მიწების სანაცვლოდ მათთვის
კონპენსაცია არავის შეუთავაზებია.
“თ ანახმა ვართ კომპენსაცია ავიღოთ . თ უ მანამდე გვყოფნიდა მიწები, სანამ ტბას
დააშრობდნენ, მერეც გვეყოფა, - ამბობს პატარა ხანჩალის მკვიდრი 85 წლის
ალექსანდრე ესოიანი და ამატებს, რომ უკეთესი იქნება თუ ტბას სულ დააშრობენ და
ნინოწმინდამდე გზას გაიყვანენ – რვის ნაცვლად, ნინოწმინდისგან სოფელი, ოთ ხი
კილომეტრით იქნება დაშორებული. აბა რა სარგებელი მოაქვს ამ ტერიტორას,
თ ევზი აქ არაა, ვერც მიწას ვამუშავებთ ”.
ტბის დაშრობა დაუშვებლად მიაჩნია დიდ ხანჩალში მცხოვრებ 63 წლის სოსო ხოდერიანს,
“რაც ბუნებამ შექმნა ისაა უკეთესი”, მაგრამ ტბის დაშრობის შემდეგ ნინოწმინდაში ზამთარი
ისეთი მკაცრი აღარაა: “ადრე დიდთ ოვლობის გამო სოფლამდე მოსასვლელი გზა
იკეტებოდა, ახლ ასე აღარ არის”.

ეკოლოგიური საფრთხე - დამბები
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე არტავაზდ ტონოიანი მიიჩნევს,
რომ ტბა პირვანდელ მდგომარეობას უნდა დაუბრუნდეს, თუმცა მანამდე დამბებია
აღსადგენი. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ოთხ სოფელში, რომლებსაც ტბა ესაზღვრება –
პატარა ხანჩალი, დიდი ხანჩალი, გუნდრიო, დილიფი – შესაძლოა სტიქიური უბედურება
დატრიალდეს: “აქ თ ოვლის ნადნობი წყლები ჩადის. ეს ადგილები წყალკანალის
წარმომადგენელთ ან ერთ ად არაერთ ხელ დავათ ვალიერე, დამბის კედელი
ზოგგან სამი მეტრია და ზოგგან 40-50 სანტიმეტრი. თ უ ეს გაირღვევა
გაზაფხულის პერიოდში ირგვლივ არამხოლოდ საძოვრები დაიტბორება”.
მისი თქმით, სასწრაფოდ უნდა მოინახოს წყაროები და თანხა დამბების აღდგენისთვის:
“ჩვენი მოძიებული სახსრებით დამბები კუსტარულად, რვასანტიმეტრიანი
“ბალკებით ” გავამაგრეთ , თ უმცა, ეს არი არის საკმარისი”.
ტონოიანის განმარტებით, დამბებს ყოველ გაზაფხულზე აღებენ, რომ წყალმა არ გაარღვიოს
და სახლები არ დატბოროს: “ავარიულ მდგომარეობაშია “შლუზებიც”, ანუ ის რით აც
დამბები იღება, ამ ყველაფრის გასაკეთ ებლად კი საკმაოდ დიდი თ ანხებია
მოსაძევი”.
დამბებს რომ “სასწრაფოდ შველა სჭირდება” ნანა ზუბაშვილი და ირაკლი მაჭრაშვილიც
საუბრობენ.
“დროულად უნდა მოგვარდეს ამ ტერიტორიების განაწილების ამბავი, რაც დრო
გადის დამბების დანგრევის ალბათ ობა იზრდება”, - ამბობს ზუბაშვილი.
“მიწისა და ბეტონის ფილებისაგან აგებული ჯებირი შესაძლოა სულ დაიშალოს და
ხანჩალის ულამაზესი ტბის ნაცვლად ატალახებული მინდორი ვიხილოთ ”, აცხადებს მაჭრაშვილი.

რამსარის კონვენცია
ასოციაცია სენის, ანუ კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის
ექსპერტის ჭიჭიკო ჯანელიძის თქმით, ტბაზე დამბის აშენება დაუშვებელი იყო: “ამან
ტბის ბუნებრივი ეკოსისტემების ძლიერი დეგრადაცია გამოიწვია, რაც რამსარის
კონვენციით ყოვლად გაუამრთ ლებელია”.
1971 წლის 2 თებერვალს ირანის ქალაქ რამსარში 18-მა ქვეყანამ ხელი მოაწერა კონვენციას
“საერთაშორისო მნიშვნელობის წყალჭარბი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა
საბინადროდ ვარგისი, ტერიტორიების შესახებ (რამსარის კონვენცია)”. იგი წარმოადგენს
მთავრობათაშორის შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავს წყალჭარბი ტერიტორიების
დაცვასა, მათ მდგრად გამოყენებას და ამისათვის საერთაშორისო თანამშრომლობის
უზრუნველყოფას.
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საქართველო რამსარის კონვენციას 1996 წელს შეუერთდა, ამ დროისთვის დამბები
ხანჩალზე უკვე ათი წლის აშენებული იყო. თუმცა, კონვენციაზე ხელისმოწერის შემდეგ
ხანჩალის ტბისთვის მაინც არაფერი შეცვლილა. რამსარის საიტად კოლხეთის დაბლობის
წყალჭარბი სავარგულები გამოცხადდა.
“მაშინ, საქართ ველოს მეორე წყალჭარბ რეგიონს, ჯავახეთ ის ზეგანს მოაკლდა
ყურადღება. არადა ის, თ ავისი ტბებით ა და ნაირფეროვანი ცხოველთ ა
სამყაროთ ი, მთ ლიანად აკმაყოფილებს საერთ აშორისო მნიშვნელობის წყალჭარბი
ტერიტორიის ნუსხაში შესატან მოთ ხოვნებს”, - აცხადებს მაჭარაშვილი.

უცვლელი ვითარება
გასული საუკუნის ოთხმოცდაათიანი წლებიდან დღემდე ჯავახეთის ზეგანზე
არასამთავრობო გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მიერ 10-ზე მეტი პროექტი
განხორციელდა:
1995 • GCCW: კვლევით ი ექსპედიცია ხანჩალის ტბასა და ჯავახეთ ის ზეგანზე
(დაფინანსებულია WWF-International-ის და CUNA Georgica-ს მიერ);
1998-1999 • NACRES: საქართ ველოს წყალჭარბი ტერიტორიების ფოტოარქივი
(დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის მიერ);
1999-2000 • GCCW: “მიწათ სარგებლობა და კონსერვაცია სამხრეთ საქართ ველოში”
(დაფინანსებულია ფონდი ღია საზოგადოების სამეცნიერო პროგრამის მიერ);
1999-2001 • NACRES: ჯავახეთ ის ზეგნის ჭარბტენიანი ეკოსისტემების კონსერვაცია
(დაფინანსებულია რამსარის კონვენციის ბიუროს მიერ);
2001 – მიმდინარე • GCCW: ფრინველთათვის მნიშვნელოვანი ადგილების გამოვლენა და
კონსერვაცია საქართველოში
(დაფინანსებულია BirdLife International-ის და BirdLife SWitzerland-ის მიერ);
2 0 0 2 • ე ვ როს ა ბ ჭო/ბ ე რნ ის კონ ვ ე ნ ც იის ს ა მ დივ ნ ო, ე ქს პე რტ თა ჯ გუფი: “ზურმ უხტ ოვ ა ნ ი ქს ე ლის
შ ე ქმ ნ ა ს ა ქა რთვ ე ლოშ ი” (პა ნ ე ვ როპული ე კოლოგიური ქს ე ლი)
(და ფინ ა ნ ს ე ბ ულია ე ვ როს ა ბ ჭო/ბ ე რნ ის კონ ვ ე ნ ც იის ს ა მ დივ ნ ო მ იე რ);

2003 • Campester: შევიმუშაოთ რეკომენდაციები და ჩავატაროთ ღონისძიებები სამხრეთ
კავკასიის ორნითოფაუნის მრავალფეროვნების დასაცავად
(დაფინანსებულია REC-Caucasus მიერ);
2004 • ასოციაცია “ორბი” და GCCW: ჯავახეთ ის ფრინველები
(დაფინანსებულია ბრიტიშ პეტროლეუმის მიერ);
2002-2004 • NACRES: ჯავახეთ ის ტბების კონსერვაციის ხელშეწყობა
(დაფინანსებულია ბრიტიშ პეტროლეუმის მიერ).
მათ შორის ერთ-ერთი 2000 წელს სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრის პროექტი – “სამხრეთ საქართველოში ჯავახეთის პლატოს წყალჭარბი
ტერიტორიების კონსერვაცია” - იყო.
მაჭრაშვილის განმარტებით, შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ისინი აკმაყოფილებენ
რამსარის საერთაშორისო მნიშვნელობის წყალჭარბი ტერიტორიის კრიტერიუმებს:
“მიღებული მონაცემების მიხედვით , შეიქმნა მათ ი კონსერვაციის მენეჯმენტის
გეგმა. იგი მოწონებულია საქართ ველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროსა და რამსარის კონვენციის ბიუროს მიერ”.
მას შემდეგ 10 წელი გავიდა და ამ დროის განმავლობაში კიდევ არაერთი პროექტი
განხორცილედა, ხანჩალის ტბაზე კი დღემდე რეალურად არაფერი შეცვლილა. თუმცა,
ადგილობრივები, ისე როგორც გასული ორი ათეული წელის განმავლობაში, კვლავ
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ცვლილებების მოლოდინში არიან.
“ორმა სახლემწიფომ იყიდა ტბა, ერთ ი გერმანიაა, მეორე არ ვიცით . ნაკრძალი
უნდა გაკეთ დესო, მაგრამ იმასაც ამბობენ აქ აეროპორტის გაკეთ ებაც იგეგმებაო.
უცხოელები ხშირად მოდიან, სურათ ებს იღებენ. არ ვიცით საბოლოოდ რას
იზამენ”, - აცხადებს პატარა ხანჩალში მცხოვრები 73 წლის ლავრენტ ავასიანი.
“იყო ლაპარაკი ამ ზონის ნაკრძალად გადაკეთ ებაზე”, - ამბობენ ადგილობრივ
თვითმმართველობაში.

გამოსავალი?
ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, საქართველოსა და გერმანიის მთავრობებს შორის აქ
ეროვნული პარკის შექმნის თაობაზე წინასწარი შეთანხმება უკვე არსებობს: “პარკი
მოიცავს იმ ტბებსა და ჭაობებს, რომლებიც შესულია ჯავახეთ ის წყალჭარბი
ეკოსისტემების კონსერვაციის მენეჯმენტის გეგმაში”.
გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკმა ამისათვის 2 მილიონ 250 ათასი ევრო გამოყო
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის უფროსის ანა ჯაფარიძის განცხადებით, ჯავახეთში დაცულ ტერიტორიებთან
დაკავშირებით მუშაობა უკვე მიმდინარეობს: “გეგმარებით დაცულ ტერიტორიებში
მოაზრებულია ეროვნული პარკის და 5 აღკვეთ ილის დაარსება. აქ შედის
ხანჩალის ტბაც”.
მისი თქმით, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამისი ექსპერტების მიერ ხანჩალის ტბის
შეფასების ანგარიშთან მიმართებაში: “შემდეგ დაინტერესებული მხარეების
წარმომადგენლები ანგარიშს განიხილავენ და სწორედ მათ მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდება ქმედებები ხანჩალის ტბასთ ან
დაკავშირებით - რა დონეზე მოხდება ტბის აღდგენა, მოხდება თ უ არა დამბების
გამაგრება”.
რაც შეეხება ხანჩალზე საკუთრებაში არსებულ მიწებს ჯაფარიძის განცხადებით,
“ჯავახეთ ის გეგმარებით ი დაცული ტერიტორიების დაპროექტებისას
მხედველობაში იქნა მიღებული ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები და
მათ ი საკუთ რება. შესაბამისად, გეგმარებით დაცულ ტერიტორიებში არ შედის
კერძო საკუთ რება”.
როგორ შეიძლება დაცულ ტერიტორიებში არ შევიდეს კერძო საკუთრება, როცა ტბის
მიმდებარედ მიწები ადგილობრივებისაა; თუ ტბას აღადგნენ, როგორ გადაწყვეტს
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების საკითხს, რის გამოც უკანასკნელი ათი წლის
განამვლობაში ხანჩალის ტბასთან დაკავშირებული პრობლემები გადაუჭრელი დარჩა; არის
თუ არა ინფორმირებული ავარიული დამბებისა და მათი ნგრევით გამოწვეულ
მოსალოდნელ საფრთხეებზე; რა შეიძლება შეცვალოს ტბის პირვანდელი სახის დაბრუნებამ
გარემოში; ან რატომ არ არის ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული, თუ რას გეგმავს
სახელმწიფო მათ სოფელში მდებარე ტბასთან დაკავშირებით – ამ კითხვებით სამხრეთის
კარიბჭემ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესსურსების სამინისტროს 13 დეკემბერს
მიმართა და 24 დეკემბრამდე პასუხის მიღებას ამაოდ ელოდა.
“კით ხვები შესაბამის ადრესატებთ ან დაგზავნილი გვაქვს, ვეცდებით მელე
გიპასუხოთ ”, - გვაიმედებდნენ არა ერთი სატელეფონო ზარის განხორციელების შემდეგ
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების პრესასთან და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურიდან.
ტბა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ყოველ წელს უფრო და უფრო პატარავდება;
დამბების სისქე სამი მეტრიდან 50 სანტიმეტრზეა დასული; რომ აღარაფერი ვთქვათ
ბიომრავალფეროვნების განადგურებაზე, რეგიონში იზრდება ეკოლოგიური კატასტროფის
მოლოდინი და შიში; დაცული ტერიტორიების სააგენტოს განცხადებით კი რა როდის
იქნება, ჯერ გარკვეული არ არის. იმ გადაწყვეტილებამდე მისვლას, რომ ჯავახეთში
ეროვნული პარკი შემქნილიყო ორი ათეული წელი დასჭირდა, იმედია მიღებული
გადაწყვეტილების სისრულეში მოსაყვანად ორი ერთეული წელი მაინც იქნება საკმარისი.
თ ამუნა უჩიძე, ნინოწმინდა
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