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სასმელი წყლის პრობლემაა.

+

2013 წელს ექსპორტზე რეკორდული
რაოდენობის ხე-ტყე გავიდა - 13 მილიონ
დოლარზე მეტი. ტყის ლიცენზიების გაცემა
შეჩერებულია,
თუმცა
უკვე
გაცემული
ლიცენზიების ფარგლებში ტყის მასშატაბური
ჭრა
ისევ
გრძელდება.
საქართველოს
ტერიტორიის
40%-იანი
ტყის
მასივიდან
რამდენი დარჩა, ეს ინფორმაცია არ არსებობს,
თუმცა სპეციალისტები ადასტურებენ, რომ
მდგომარეობა კრიტიკულია, ბევრ ადგილას
მთები მოშიშვლებულია, წყაროები დაშრა და
რაიონებში გახშირებული მეწყერების გარდა,

სასტარტო / რჩეული / კონტაქტი

2012 წლამდე გაცემული ლიცენზიის ფარგლებში ტყის აქტიური ჩეხვა მიმდინარეობს.
სპეციალისტების განცხადებით, ლიცენზიანტები ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი ტყე გაჩეხონ
და გაიტანონ ექსპორტზე, სანამ შემოწმება დასრულდება და მთავრობა მათ მიმართ რაიმე
გადაწყვეტილებას მიიღებს.
2013 წელს ექსპორტზე 13 ათას დოლარამდე ხის მასალა გავიდა, მათ შორის, წიწოვანი - 2,395
მილიონი დოლარი, წიფელი - 4,965 მილიონი დოლარი, დანარჩენი - 4,344 მილიონი დოლარი.
ამას ემატება დამუშავებული ხის ექსპორტი, რომელიც ასევე რამდენიმე მილიონია.
რაც შეეხება 2014 წელს სამი კვარტლის მონაცემებს, ამ პერიოდში ექსპორტის შემცირებულია. 9
თვეში წიწოვანი და წიფელის ჯიშის ხის მასალი ექსპორტი 2 მილიონ დოლარს ცოტათი
აჭარბებდა.
წინა საუკუნის 80-იან წლებში ჩატარებული ინვენტარიზაციის მიხედვით, საქართველოს
ტერიტორიის დაახლოებით 40% (2,7 მილიონი ჰექტარი) ტყეს ეკავა. ოფიციალური
ინფორმაციით, გრძელვადიანი სარგებლობის ლიცენზია 177 ათასი ჰექტარ ტყეზეა გაცემული.
ამ დროისთვის რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტყეები, უცნობია, ვინაიდან ათეული
წლებია ტყის ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა.
გარემოს დაცვის სამინიტრო, ტყის
ინვენტარიზაციასა და მონიტორინგს რეგიონებში ახორციელებს, თუმცა საბოლოო შედეგი
ჯერ ცნობილი არ არის.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსის ვლადიმერ
ვაშაკიძის ინფორმაციით, ამჟამად აღწერა ბორჯომ-ბაკურიანისა და ხარაგაულის რაიონში
ჩატარდა და რა მოცულობა უჭირავს ტყის მასივს, ეს ინფორმაცია წლის ბოლოსთვის იქნება
ცნობილი. ვაშაკიძის განცხადებით, სააგენტო მომავალ წელსაც გაგრძელებს ინვენტარიზაციის
პროცესს და მთელი საქართველოს ტყის მასივის აღწერა 3-4 წელიწადში დასრულდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციის „მწვანე ალტერნატივას“ წარმომადგენლის ირაკლი
მაჭარაშვილის განცხადებით, ტყის ჭრაზე 69 ლიცენზიაა გაცემული, ხოლო დღემდე, არავინ
იცის რა ხდება და რამდგომარეობაა საქართველოს ტყეებში.
გარემოს დაცვის სამინისტრომ 68 ლიცენზიანტი უკვე შეამოწმა. კონკრეტულად წელს 59
ლიცენზიანტი შემოწმდა. აქედან, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები მხოლოდ
2 ლიცენზიანტს ჰქონდა დაცული. 29 ლიცენზიანტის შემოწმების მასალები პროკურატურას
გადაეგზავნა, ვინაიდან გამოიკვეთა სისხლის სამართლის დანაშაული. 8 ლიცენზიანტის
მიმართ
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევა
დადგინდა.
გარემოს
დაცვითი
ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორის ნელი კორკოტაძის
განცხადებით, დანარჩენი მასალების დამუშავება მიმდინარეობს.
ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ლიცენზიანტების შემოწმების თვალსაზრისით გარემოს დაცვის
სამინისტრომ უმნიშვნელოვანესი სამუშაო ჩაატარა, თუმცა კონტროლი არასაკმარისია და
უკანონო ჭრა არალიცენზირებულ ფართობებზეც მიმდინარეობს.
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შემოვა თუ არა H&M ქართულ
ბაზარზე? - "კომერსანტის"
შეკითხვებს კომპანიაში პასუხობენ

„ლიცენზიანტებს გაფორმებული აქვთ ხელშეკრულება, რომელშიც გაწერილია პირობები და
მათ ეს პირობები უნდა შეასრულონ. სახელმწიფომ კი უნდა გააკონტროლოს, სრულდება თუ
არა ისინი. დიდი ხანია, იმაზე მიდის საუბარი, რომ ხელშეკრულებები ირღვევა, ხოლო
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პირობები არ სრულდება. რამდენიმე საქმე პროკურატურაშია წასული. სამწუხაროდ,
საქართველოში ხე-ტყის უკანონო ჭრის ფაქტები ისევ არსებობს“, - ამბობს არასამთავრობო
ორგანიზაცია „სენ“-ის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი.

NOTA BENE

ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში ნინო ჩხობაძეა ღნიშნავს, რომ ტყის სექტორზე
სრულფასოვანი კონტროლი არ არის. მართალია, ბუფერულ ზონებში, ტყის უკანონო ჭრა
შენელდა, მაგრამამის მიზეზი მხოლოდ ის არის, რომ მოსაჭრელი აღარაფერია.
„რაც შეეხება ექსპორტზე გატანილ ხე-ტყეს, ვიცით, რომ ის ლიცენზიის ფარგლებში იჭრება.
გარდა ამისა, ბუფერულ ზონებში იყო გააქტიურებული პროცესები, მაგრამ ახლა ეს შენელდა
იმიტომ, რომ მოსაჭრელი აღარაფერი დარჩა. საერთოდ, პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება.
ტყის სექტორზე სრულფასოვანი მონიტორინგი მაინც არ ხდება“, - ამბობს ნინო ჩხობაძე.

ქალაქების რეაბილიტაცია
შეჩერებულია

ნელი კორკოტაძე ადასტურებს, რომ არალიცენზირებულ ფართობებზე ტყის უკანონოდ ჭრის
ფაქტები არსებობს. ამიტომ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის და ტყეების
ეროვნული სააგენტოს მიერ მსგავსი შემთხვევების აღმოსაფხვრელად პატრულირება
ხორციელდება.

არქივი

„ეს საკითხი პრობლემურია. გამოვლენილია არალიცენზირებულ კვარტლებში ხე-ტყის
უკანონო ჭრის არაერთი ფაქტი. მიმდინარეობს მუდმივი პატრულირება, რათა მსგავსი რა აღარ
განმეორდეს“, - ამბობს ნელი კორკოტაძე.
წინა წლებში ჩატარებული ინვენტარიზაციის მიხედვით, ტყეებში 1 ჰექტარზე მერქნის
საშუალო მარაგი 163 მ3-ია. საქართველოს ტყის ფონდის ტყეების 97% (2,9 მილიონი ჰექტარი)
დიდი დაქანების ფერდობებზეა განფენილი, დანარჩენი 3% (90.6 ათასი ჰა) დაბლობი ტყეებია
(კოლხეთის დაბლობისა და დასავლეთ საქართველოს ჭალის ტყეები).
გია გაჩეჩილაძის განცხადებით, აუცილებელია არა მარტო ახალი ტყის მასივების გაშენება,
არამედ ციცაბო, მიუვალ ფერდობებზე გამხმარი ტყეების გამოხშირვა, ვინაიდან ახალ ნერგებს
აღმოცენების საშუალება არ ეძლევა.
გაზეთი "ბიზნეს რეზონანსი"
მომწონს

გაზიარება 60 ადამიანს მოსწონს ეს. მოიწონეთ პირველმა მეგობრებს
შორის.

დაამატე კომენტარი
ასევე გამოქვეყნდეს Facebook-ზე

გამოაქვეყნე როგორც Natalia Ksovreli (შეცვლა)

კომენტარი

Facebook-ის სოციალური ჩანართი

12:32 19.11.2014

11:00 19.11.2014

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა–საქართველო“
სახელმწიფო ტენდერებზე კიდევ ერთ კვლევას ამზადებს

ხუდონჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია,
შესაძლოა, ექსპორტზე აღარ გავიდეს

კვირის სტუმარი
არქივი

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კითხვები

11:00 19.11.2014

09:30 19.11.2014

პარლამენტარი თემურ მაისურაძე – სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული
შემოწმებები არაბუნებრივია

მინისტრი ოთარ დანელია ბანკების მიერ
დაკრედიტებისას შექმნილ ბარიერებზე საუბრობს

გამოკითხვა
უჭერთ თუ არა მხარს 2015 წლის
ბიუჯეტში სოციალური ხარჯების
ზრდას?
დიახ, სოციალურად დაუცველებზე
ზრუნვა ხელისუფლების ვალდებულებაა
არა, სოციალური ხარჯების მკვეთრი
ზრდა ქვეყნის ეკონომიკას პრობლემებს
შეუქმნის
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