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ახალი დაცული ტერიტორია საქართველოში

სი ტუ ა ცი ის მი მო ხილ ვა

დღეისათვის საქართველოს არაერთ რეგიონში შექმნილია საკმაოდ
რთული ვითარება, როგორც გარემოს დაცვის, ისე სოციალურ-ეკონო-
მიკური თვალსაზრისით. ამ მხრივ, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემურია
ზემო სვანეთის ქვედა ზონისთემებში–ხაიში,იდლიანი,ჭუბერი და ნაკ-
რა– არსებულისიტუაცია,რაცგანპირობებულიაბუნებრივირესურსების
მართვისადამიწათსარგებლობისარასწორიმოდელით.ამმცირემიწია-
ნირეგიონისმოსახლეობადამოკიდებულიატყეშიმოპოვებულმერქნულ
რესურსებზე.ამაშიარიგულისხმებამხოლოდსაშეშემერქანი,რომელ-
საცმთელიწლისგანმავლობაშიიყენებენადგილობრივები.მოსახლეო-
ბისმნიშვნელოვანინაწილისათვისსამასალემერქანიშემოსავლისერ-
თადერთიწყაროა.

ზემოსვანეთისესნაწილიყველაზეტყიანიამესტიისრაიონში.დედამი-
წისზომიერსარტყელშიშემორჩენილიერთ-ერთიუკანასკნელიხელუხ-
ლებელი ტყეები სწორედ ამ ხეობებში გვხვდება1. საქართველოს მასშ-
ტაბითმერქნისშემატებისყველაზემაღალიმაჩვენებელიცამკუთხეშია.
ისტორიულად, ტყეთემებისადა გვარების საკუთრებას წარმოადგენდა,
ხოლომერქნისმოპოვებატრადიციულისაქმიანობაიყო.ადგილობრი-
ვებმაახლაციციან,თურომელგვარსტყისრამონაკვეთიეკუთვნოდადა
შეძლებისდაგვარად,იცავენტრადიციულისაკუთრებისუფლებებს.საბჭო-
თაპერიოდმასვანეთსამთვალსაზრისითაცდაღიდაამჩნია:ტყესაერთო
სახელმწიფოსაკუთრებადგამოცხადდა,მესტიისქვემოზონისსოფლებს
სამასალემერქნისმოპოვებისადასახელმწიფოსთვისჩაბარებისსპეცი-
ალურიგეგმაცკიჰქონდათდაკისრებული2.პოსტ-საბჭოთაპერიოდშისა-
ქართველოში გამეფებულმაარასწორიტყისმართვისპრაქტიკამ,რასაც
სატყეოსექტორშიარსებულიკორუფციისმაღალიდონესგანაპირობებ-
და,ძალიანმძიმეგარემოსდაცვითიშედეგებიგამოიღო. 

1წყარო:http://intactforests.org;Globalforestwatch
2 „გასული საუკუნეების 50-იანი წლებიდან ქვედა ზონის მოსახლეობა საბჭოთა ხელისუფლებამ
ძალადობრივადგადაიყვანახე-ტყისმოპოვებაზე.თითოეულმოსახლესდაადესბეგარა.თუისარ
მოჭრიდა,არდაამუშავებდადაარჩააბარებდახე-ტყეს,იყოჯარიმადასანქციები.ამანშეავიწროვა
სოფლის მეურნეობადა 90-იანებში საერთოდ  გაჩანაგდა ყველაფერი“ – ზურაბ ნიჟარაძე. http://
liberali.ge/news/view/38692/khetyis-mopoveba-arsebobis-sashualebaa-es-tvitmizani-ar-aris--zurab-
nizharadze.
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2007-დან2011წლამდესაქართველოსმთავრობასჰქონდაარაერთი
მცდელობა,რომაუქციონებზეგაეყიდახე-ტყისდამზადებისმრავალწლი-
ანილიცენზიები. გადაწყვეტილება გაუმჭვირვალედ, საზოგადოების მო-
ნაწილეობისგარეშემიიღებოდა;ლიცენზიებისგაცემასწინარუძღვოდა
რესურსისრაოდენობრივიდათვისობრივიშეფასება,ტყეებისეკოლოგი-
ურიმდგომარეობისადამასზეხე-ტყისდამზადებისზეგავლენისანალი-
ზი;სალიცენზიოპირობები ვერ უზრუნველყოფდნენ ტყის ეკოსისტემების 
დაცვას და უგულებელყოფდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ
-ეკონომიკურ საჭიროებებს.ადგილობრივებისწინააღმდეგობისადაარა-
სამთავრობოორგანიზაციებისბრძოლისშედეგად,მასშტაბურიაუქციო-
ნებისარაერთიმცდელობამთავრობასჩაეშალა.

2012 წლის შემდეგ საქართველოში ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიე-
ბი აღარ გაიცემა. არსებულილიცენზიები არასაკმარისია, რომ უზრუნ-
ველყოს ბაზრის მოთხოვნა მერქანზე, დააკმაყოფილოს ადგილობრივი
მოსახლეობა რესურსითადა სამუშაო ადგილებით. 2014 წელს ხე-ტყის
დამზადებისლიცენზიებისდიდნაწილსვადაამოეწურა;როგორცსიტუ-
აციიდანდროებითიგამოსავალი,ეროვნულსატყეოსააგენტოსმიენიჭა
ხე-ტყისდამზადების(ტყისფონდითსპეციალურიდანიშნულებითსარგებ-
ლობის) უფლება3. ამ პრაქტიკას არაფერი აქვს საერთოთანამედროვე
მდგრადსარგებლობასთან.

ამრიგად, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, სახელმწიფომ ვერ
შეძლოისეთიმოდელისშემუშავება,რომელიცუზრუნველყოფდამესტიის
რაიონშიტყისეკოსისტემებისმართვასეკოლოგიური,ეკონომიკურიდა
სოციალურისაკითხების, ადგილობრივიცოდნისადამიწათსარგებლო-
ბისატრადიციებისგათვალისწინებით დამინიმუმამდედაიყვანდაუკანო-
ნოტყითსარგებლობისადაკორუფციისშესაძლებლობას.დღევანდელი 
მოცემულობაასეთია:
•	 არსებული კანონმდებლობა და პრაქტიკა ვერ უზრუნველყოფს

(კანონიერი გზით) ბაზრის მერქნის რესურსებით მომარაგებას, მი-
უხედავად იმისა, რომ არსებობს ამ რესურსის ტყეებში მოპოვება
შესაძლებელია ეკოსისტემებისათვის შეუქცევადი ზიანის მიუყენებ-
ლად.როდესაც კანონიერიგზითრესურსისმოპოვებასადაბაზრის

3 „ტყით სარგებლობის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოსN242
დადგენილება
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მოთხოვნასშორისდისბალანსიარსებობს,ჩნდებაუკანონომოპოვე-
ბისცდუნებადაშესაძლებლობა. 

•	 არსებულიპრაქტიკავერუზრუნველყოფსსაზოგადოებისმონაწილე-
ობასსაბინადროგარემოსთან/ბუნებრივრესურსებთანდაკავშირებუ-
ლიგადაწყვეტილებებისმიღებაშიდამითუმეტეს–მათითემისტერი-
ტორიაზეარსებულიბუნებრივირესურსებისმართვაში.

•	 საქართველოს არსებული კანონმდებლობა არ ცნობს ისტორიული
საკუთრებისადამიწათსარგებლობის(მათშორისბუნებრივირესურ-
სებისდაცვისადა გამოყენების)ფორმებს. მიწათსარგებლობასთან/
ბუნებათსარგებლობასთან დაკავშირებული ტრადიციული ცოდნა
ნელ-ნელაიკარგება,რაცსაბოლოოჯამში,ხელსუწყობსრესურსის
ჭარბ,არამდგრადგამოყენებას.

•	 რესურსებითსარგებლობადაუგეგმავად,ხანგრძლივვადიანიგეგმი-
სადახედვისგარეშე მიმდინარეობს; ბუნებრივირესურსებისგამო-
ყენება ყოველგვარი წინასწარი მრავალმხრივი შესწავლის გარეშე
ორიენტირებულიამხოლოდერთჯერადი,სწრაფიმოგებისმიღებაზე,
მაგრამხანგრძლივვადიანპერსპექტივაშიეკოსისტემების/ბუნებრივი
რესურსებისდეგრადაციასდამათზედამოკიდებულიმოსახლეობის
კიდევუფროგაღარიბებასგამოიწვევს.

•	 რეგიონშიარარსებობსგანვითარებისარანაირისახელმწიფოპროგ-
რამათუპროექტი.ერთადერთიმიმართულება–ჰესებისმასობრივი
მშენებლობაა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისგან ტერიტორიის
დაცლასგულისხმობს.სახელმწიფოთვალსხუჭავსტყითსარგებლო-
ბისსექტორშიარსებულდარღვევებზე (რაცძირითადადარასწორი
მართვისმოდელითარისგანპირობებული),მაგრამსაჭიროებისშემ-
თხვევაშიმზადარისისინიგამოიყენოს,როგორცადგილობრივმო-
სახლეობაზეზემოქმედებისადასოციალურიწინააღმდეგობისწინა-
აღმდეგბრძოლისმექანიზმი.

•	 ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეული რეგიონში – დიდი კავკა-
სიონის დასავლეთი ნაწილში, მათ შორის ზემო სვანეთში არ არის
(არასოდესარყოფილა)არცერთიდაცულიტერიტორია,მიუხედა-
ვად იმისა, რომ დაცული ტერიტორიების შესაქმნელად არაერთი
პროექტიაგანხორციელებულიდადონორთამნიშვნელოვანითანხე-
ბიცდაიხარჯა.
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შექმნილიმდგომარეობიდანგამომდინარე,ჩვენიმიზანიაბუნებრივი/
ტყისრესურსებისმართვისისეთიმოდელისჩამოყალიბება,რომელიცუზ-
რუნველყოფს ეკოლოგიური, სოციალურიდა ეკონომიკური საკითხების
ჰარმონიზებასადაადგილობრივთემებისწამყვანროლს,ხოლოსახელ-
მწიფოეხმარებაადგილობრივთემსტყისმართვაშიდაკონტროლსუწევს
კანონმდებლობის შესრულებას. ასეთი მიზნის მიღწევა შესაძლებელია
რეგიონშისწორადშერჩეულიდაცულიტერიტორიისდაარსებისმეშვეო-
ბით,რომლისმართვაციწარმოებსადგილობრივიმიწათსარგებლობის
ტრადიციებისადასაუკეთესოსაერთაშორისოპრაქტიკის გათვალისწი-
ნებითდა შესაბამისობაში იქნება საქართველოს კანონმდებლობასადა
ქვეყნისმიერგაცხადებულპოლიტიკისპრიორიტეტებთან.

ზო გა დი ინ ფორ მა ცია და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ

დაცულიტერიტორია არისგანსაკუთრებულიმნიშვნელობისმქონეად-
გილი,რომელიციმართებაკანონმდებლობისდადგენილიწესით,რათა
მოხდესბუნების,ბუნებრივირესურსებისადაიქარსებულიკულტურული
ფენომენებისდაცვა.

პირველიდაცული ტერიტორია საქართველოში –ლაგოდეხის ნაკრ-
ძალი– 1912 წელსდაარსდა. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, სა-
ქართველოში ბუნებისდაცვისმსოფლიოკავშირის(IUCN)დაცულიტერი-
ტორიებისკატეგორიებისშესაბამისისისტემისჩამოყალიბება დაიწყო.ეს
კატეგორიებია:
1. ნაკრძალი–IUCNIკატეგორია(SrtictNatureReserve–მკაცრადდა-

ცულინაკრძალი).
2. ეროვნულიპარკი– IUCNIIკატეგორია(NationalPark–ეროვნული

პარკი)
3. ბუნებისძეგლი–IUCNIIIკატეგორია(NaturalMonument-ბუნებისძეგ-

ლი).
4. აღკვეთილი–IUCNIVკატეგორია(Habitat/SpeciesManagementArea

–ჰაბიტატების/სახეობებისმართვისტერიტორია).
5. დაცული ლანდშაფტი – IUCN V კატეგორია (Protected Landscape-

დაცულილანდშაფტი).
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6. მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია – IUCN VI კატეგორია
(Protectedareawithsustainableuseofnaturalresources–დაცულიტე-
რიტორიაბუნებრივირესურსებისმდგრადიგამოყენებისათვის)

საქართველოშიდღეისათვისიურიდიულადარსებობს88დაცულიტე-
რიტორია:14სახელმწიფონაკრძალი,12ეროვნულიპარკი,19აღკვე-
თილი,40ბუნებისძეგლი,1დაცულილანდშაფტიდა2მრავალმხრივი
გამოყენებისტერიტორია.მათისაერთოფართობიშეადგენს696406ჰა-
ს,რაცქვეყნისტერიტორიისდაახლოებით10%-ია.აქედან81იმართება
სსიპდაცულიტერიტორიებისსააგენტოსმიერ,20ტერიტორიულიადმი-
ნისტრაციისმეშვეობით.ერთიდაცულიტერიტორია–თუშეთისდაცული
ლანდშაფტი – იმართება ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ.დღეისათვის
არსებული მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიები (ჯავახეთისა და
ფშავ-ხევსურეთის)არიმართებაარცერთიუწყებისმიერ.

და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის მმარ თ ვე ლო ბის ფორ მე ბი

იმისათვის,რომდაცულმატერიტორიამშეასრულოსთავისიდაარსე-
ბისმიზნები,უმნიშვნელოვანესია,რომსწორადგანისაზღვროს მისიკა-
ტეგორიადასაზღვრები.ამავდროულად,ძალზემნიშვნელოვანია,შერ-
ჩეული ტიპის დაცული ტერიტორიისათვის სწორად იქნას მორგებული
მართვისფორმადადაინტერესებულსაზოგადოებასთანურთიერთობის
ფორმა.

IUCNმიხედვით,არსებობსდაცულიტერიტორიებისმმართველობის4
ძირითადიტიპი–იმისმიხედვით,თუვინიღებსგადაწყვეტილებასდავინ
არისუფლებამოსილიდაპასუხისმგებელიდაცულიტერიტორიებისმარ-
თვაზე:
1. დაცული ტერიტორიების მიწები და მასთან დაკავშირებული რე-

სურსები ძირითადად სახელმწიფო დაქვემდებარებაშია. საზოგა-
დოების მონაწილეობა სუსტია (როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სა-
ქართველოში დღეისათვის მმართველობის მხოლოდ ეს ფორმა
გამოიყენება).
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2. თანამმართველობა – მართვის უფლებამოსილებისა და პასუხისმ-
გებლობის ნაწილდება სხვადასხვა სამთავრობოდა არასამთავრო-
ბო მხარეს შორის (მაგ., ეროვნული და ადგილობრივი სამთავრო-
ბოსტრუქტურები,მკვიდრიმოსახლეობადაადგილობრივითემები,
არასამთავრობოორგანიზაციები,კერძომეწარმეები,მიწისმესაკუთ-
რეებიდასხვ.).მმართველობისესტიპი ითვალისწინებსდაინტერესე-
ბულიმხარეებისინფორმირებასდაკონსულტაციას.

3. კერძო მმართველობა – კერძო მფლობელი (კერძო პირი, არასამ-
თავრობოორგანიზაცია,თემიანკორპორაცია)იღებსდაახორციე-
ლებსგადაწყვეტილებებსმისმფლობელობაშიარსებულტერიტორი-
ებზე.დაინტერესებულიმხარეებისმონაწილეობაარისშეზღუდული.
არარისგარანტირებულიგრძელვადიანპერსპექტივაშიმისიარსე-
ბობადაგარემოსდაცვითიღონისძიებებისმომავალშიგაგრძელება.

4. მმართველობა მკვიდრი მოსახლეობისა და ადგილობრივი თემების 
მიერ – დაცული ტერიტორიის მართვაზე უფლება და პასუხისმგებ-
ლობა აქვს მკვიდრ მოსახლეობას ან/და ადგილობრივ თემს. მარ-
თვა შეიძლება ხორციელდებოდეს სხვადასხვაფორმით: ჩვეულები-
თი (ტრადიციები და ადათ-წესები), ასევე საკანონმდებლო წესით4.
„წარსულში მკვიდრი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემები იცავ-
დნენ და მართავდნენ თავიან გარემოს. ეს არ ხდებოდა უშუალოდ
ბიომრავალფეროვნებისდაცვისმიზნით,თუმცაემსახურებოდასხვა-
დასხვაურთიერთდაკავშირებულიფასეულობებისადამიზნებისგან-
ხორციელებას(რელიგიური,სულიერი,უსაფრთხოებასთანანთვით-
გადარჩენასთანდაკავშირებულიმიზნები).ამტიპისმმართველობაში
მფლობელობისადამართვისწესებიგადაჯაჭვულიაარსებულკულ-
ტურულდასულიერფასეულობებთან…ამტიპისდაცულიტერიტორი-
ებისარსებობაზოგადადდამოკიდებულიამთავრობებზე,ნებამისცენ
მკვიდრმოსახლეობასდაადგილობრივთემსმართონთავიანთიმი-
წა(დეფაქტოანდეიურე)“.5

4 IUCN კავკასიის თანამშრომლობის ცენტრი. 2010. დაცული ტერიტორიების მართვაში
საზოგადოებისმონაწილეობისგაძლიერება.საქართველოსგამოცდილება
5 IUCN კავკასიის თანამშრომლობის ცენტრი. 2010. დაცული ტერიტორიების მართვაში
საზოგადოებისმონაწილეობისგაძლიერება.საქართველოსგამოცდილება
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და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის მარ თ ვა ში 
მო ნა წი ლე ო ბის სა ხე ე ბი

ბუნებისდაცვისსაერთაშორისოკავშირიგანიხილავსდაცულიტერი-
ტორიების საქმიანობაშიდაინტერესებული საზოგადოების მონაწილეო-
ბისხუთსახეს.
1. ინფორმირება–ესარისმონაწილეობისმინიმალურიდონე,გადაწყ-

ვეტილებისმიღება„ზემოდანქვემოთ“.დაინტერესებულმხარეებსმი-
ეწოდებათ ინფორმაცია დაგეგმილი ქმედებების ან უკვე მიღებული
გადაწყვეტილებისთაობაზე,მაგრამმონაწილეობისანრაიმესშეცვ-
ლისშესაძლებლობაარარსებობს.

2. კონსულტაცია – ინფორმირების დონეზე ერთი საფეხურით უფრო
მაღლა დგას. დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდებათ ინფორმაცია
პროექტისანგეგმისშესახებდამათიწვევენთავიანთიმოსაზრებე-
ბისა და შენიშვნების გამოსახატავად. ხდება გამოთქმული აზრების
განხილვა,თუმცაარარსებობსიმისგარანტია,რომაღნიშნულიმო-
საზრებებიგათვალისწინებულიიქნებაგეგმისსაბოლოოვარიანტის
მომზადებისას.

3. ერთობლივი გადაწყვეტილება–დაინტერესებულმხარესიწვევენსა-
კითხის განსახილველად და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების
პროცესშიმონაწილეობისმისაღებად.პროცესითანამონაწილეობი-
თია,თუმცადისკუსიისინიციატორი,ჩვეულებრივ,აწესებსიმსაზღვ-
რებს,რომლისფარგლებშიცვრცელდებადაინტერესებულიმხარეე-
ბისზეგავლენასაბოლოოგადაწყვეტილებაზე.

4. ერთობლივი ქმედება –ორივე მხარეთანაბრად მონაწილეობს გა-
დაწყვეტილების მიღების პროცესშიდაინაწილებსპასუხისმგებლო-
ბასმიღებულიგადაწყვეტილებისპრაქტიკაშიგატარებაზეც.

5. თემისინტერესებისმხარდაჭერა–მონაწილეობისმაქსიმალურიდო-
ნე – გადაწყვეტილების მიღების ე.წ. „ქვემოდან ზემოთ“ მიდგომას. 
თემიიღებსდამოუკიდებელგადაწყვეტილებასდაასევეპასუხისმგე-
ბელია მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელებაზე. ექსპერ-
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ტებისანშესაბამისისამსახურებისროლიიმაშიმდგომარეობს,რომ
თემსმიაწოდონინფორმაცია,გაუწიონექსპერტულიდახმარება,და
ასევეგარკვეულირესურსებითდახმარებაც,იმისათვის,რათათემმა
ინფორმირებულიგადაწყვეტილებამიიღოს.

ამრიგად,დღეისათვის საქართველოში არსებულიდაცულიტერიტო-
რიებისადამმართველობისფორმები არაკმაყოფილებსმაღალსტან-
დარტებს–მმართველობაზეპასუხისმგებელიმხოლოდხელისუფლების
ორგანოებიარიან,ხოლოსაზოგადოებისმონაწილეობა–შეზღუდულია.

ბუნებისმართვის თანამედროვემიდგომა–ეკოსისტემურიმიდგომა–
გულისხმობსბუნებისდაცვისადასაზოგადოებისსოციალ-ეკონომიკური
განვითარებისჰარმონიზებას–ადამიანი,თავისიკულტურულიმრავალ-
ფეროვნებით,წარმოადგენსბუნებისგანუყოფელნაწილს.

მდგრა დი ბუ ნე ბათ სარ გებ ლო ბის და ცუ ლი 
ტე რი ტო რია ზე მო სვა ნეთ ში

 
მესტიისრაიონისქვემოზონაში,რომელიცხაიშის,ჭუბერის,იდლიანის

დანაკრასთემებსმოიცავს,ამმოსახლეობისდაბუნებისდაცვისსაჭირო-
ებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით, რეკომენდებულია ბუნების
დაცვისსაერთაშორისოკავშირისმე-6კატეგორიისშესაბამისიდაცული
ტერიტორიისდაარსება,რომელსაცპირობითად„ხაიში-ჭუბერისმდგრა-
დიბუნებათსარგებლობისდაცულიტერიტორია“შეიძლებავუწოდოთ.წი-
ნასწარმაკვლევამაჩვენა,რომასეთიდაცულიტერიტორიისშექმნახელს
შეუწყობსბუნებისდაცვასდაეკოსისტემებისაგანმიღებულსარგებელს.

„დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის
თანახმად,მრავალმხრივიგამოყენებისტერიტორია შეესატყვისებაIUCN
VI კატეგორიას და მისი შექმნის მიზანია, განხორციელდეს ბუნებრივი
რესურსების გამოყენებაზეორიენტირებული სამეურნეო საქმიანობა გა-
რემოს დაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით. მრავალმხრივი გამო-
ყენების ტერიტორია საჭიროებს ხმელეთის შედარებითდიდფართობს,
დასაშვებია,იგიიყოსნაწილობრივსახეცვლილიდამოიცავდესდასახე-
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ლებებსაც.საჭიროებიდანგამომდინარემრავალმხრივიგამოყენებისტე-
რიტორიაზეშესაძლებელიასხვადასხვაზონებისგამოყოფა.

ბუნებისდაცვისსაერთაშორისოკავშირისმიხედვით6,ამტიპისდაცუ-
ლიტერიტორიაიცავსეკოსისტემებსდასახეობებისსაბინადროგარემოს
და მასთან დაკავშირებულ კულტურულ ღირებულებებსა და ბუნებრივი
რესურსებისგამოყენების(მართვის)ტრადიციულსისტემებს.როგორცწე-
სი,ასეთიდაცულიტერიტორიადიდფართობსიკავებს,ბუნებისდიდინა-
წილიბუნებრივმდგომარეობაშია,გარკვეულტერიტორიაზემიმდინარე-
ობსბუნებრივირესურსებისგამოყენებაიმმეთოდებითადამასშტაბით,
რომთავსებადიიყოსბუნებისდაცვასთან.

ასეთიდაცულიტერიტორიის სხვა ამოცანებია ხელი შეუწყოს: ბუნებ-
რივი რესურსების მდგრად გამოყენებას; ადგილობრივი მოსახლეობის
სოციალურიდაეკონომიკურისარგებლისმიღებას,განსაკუთრებითმათ,
ვინცცხოვრობენუშუალოდდაცულტერიტორიაშიანმისსიახლოვეს;ად-
გილობრივიმოსახლეობისთვის/თემებისთვისმდგრადიდაუსაფრთხო
საცხოვრებელიპირობებისშექმნას;რეკრეაციასდამცირემასშტაბისტუ-
რიზმის(საოჯახო,აგროტურიზმი,ეკოტურიზმი)განვითარებას.

უნდახაზიგავუსვათ,რომსაქართველოსკანონმდებლობისმიხედვით,
„დაცულლანდშაფტისა“და „მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის“
მქონე სტატუსის მქონედაცულ ტერიტორიებს, მათმართავს ადგილობ-
რივი მოსახლეობა,ხოლო კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლს 
ახორციელებს სახელმწიფო.

ამრიგად,„ხაიში-ჭუბერისმდგრადიბუნებათსარგებლობისდაცულიტე-
რიტორიის“შექმნით,გაჩნდებაშესაძლებლობამოგვარდესხეობისწინა-
შეარსებულიძირითადიგარემოსდაცვითიდასოციალურ-ეკონომიკური
პრობლემები.შეიქმნებამისიალტერნატიულიგანვითარებისშესაძლებ-
ლობა.თემსსაშუალებამიეცემა,განკარგოსბუნებრივირესურსები,შექ-
მნანგანვითარებისისეთიპირობები,ისე,რომსოციალურ-ეკონომიკური
განვითარებამარმიაყენოსზიანიბუნებას(ბიომრავალფეროვნებას).

სხვადასხვაისტორიულკუთხეშიგრძელდებადაცულიტერიტორიების
შექმნის პროცესი. ადგილობრივი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწი-
ლი ითხოვსდაცულიტერიტორიების შექმნას მათ ისტორიულ კუთხეებ-

6www.iucn.org
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ში:გუდამაყარში,ხევსურეთში,ფშავში,მაჭახელასხეობაში.ისინიდაცულ
ტერიტორიას უყურებენ, როგორც ტრადიციული მიწათსარგებლობის,
ისტორიულიდაკულტურულიმემკვიდრეობისაღდგენისადადაცვისსა-
შუალებას. იმედსგამოვთქვამთ,რომხაიშის,ჭუბერის,იდლიანისდანაკ-
რასთემებიცგაიზიარებენამსულისკვეთებასდასულმალეახალიტიპის
დაცულიტერიტორიაგვექნებასაქართველოში.

გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვა

ზემო სვანეთი უნიკალური და ამავდროულად, მრავალფეროვნებით
გამორჩეულიმხარეა,რომელსაცსხვადასხვამასშტაბურისაფრთხეემუქ-
რება.ამსაფრთხეებთანგამკლავებასკიმრავალმხრივიმიდგომაესაჭი-
როება. მისი ბუნებისა და კულტურული მემკვიდრეობის, ტრადიციებისა
და კულტურის შენარჩუნებას მხოლოდ ხაიშის, ჭუბერის, იდლიანის და
ნაკრასთემებისგარშემოდაცულიტერიტორიისდაარსებაარარისსაკ-
მარისი.

ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეულ ადგილებზე უნდა შეიქმნას და-
ცული ტერიტორიის კატეგორია ეროვნული პარკი (IUCN II),რომელსაც 
ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით მართავს დაცუ-
ლი ტერიტორიების სააგენტო.ეროვნულიპარკიიქმნებაეროვნულიდა
საერთაშორისომნიშვნელობის,შედარებითდიდიდაბუნებრივიმშვენი-
ერებითგამორჩეულიეკოსისტემებისდასაცავად,გარკვეულზონებშიკი
დაშვებულია ტურიზმი და ზოგიერთი განახლებადი რესურსით სარგებ-
ლობა. ეროვნული პარკისათვის საჭიროა შედარებით დიდი ბუნებრივი
ტერიტორია,სადაცწარმოდგენილიაუნიკალური,იშვიათიანსაფრთხის
წინაშემყოფიერთიანრამდენიმედაუზიანებელიანნაკლებადდაზიანე-
ბულიეკოსისტემადაგადაშენებისსაფრთხისწინაშემყოფგარეულცხო-
ველთადაველურმცენარეთასახეობა.

სვანეთისათვის დამახასიათებელი არქიტექტურით გამორჩეულ სოფ-
ლებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე უნდა შეიქმნასდაცულიტერიტორი-
ისკატეგორიადაცული ლანდშაფტი(IUCNV)დაცულილანდშაფტიშეიძ-
ლებადაარსდესეროვნულიმნიშვნელობისმქონე,მაღალიისტორიული
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დაესთეტიკურიღირებულებითგამორჩეული,როგორცბუნებრივი,ასევე
ადამიანისადაბუნებრივიგარემოსჰარმონიულიურთიერთქმედებისშე-
დეგადჩამოყალიბებულიბუნებრივ-კულტურულიგარემოსდასაცავადდა
სასიცოცხლოგარემოსშესანარჩუნებლად.დაშვებულიარეკრეაციულ-ტუ-
რისტულიდატრადიციულისამეურნეოსაქმიანობა.დაცულლანდშაფტში
შეიძლებაიყოსკერძოსაკუთრება,ისშეიძლებამოიცავდესდასახლებებს.

საბოლოოჯამში,მთელსზემოსვანეთს უნდა მიენიჭოს საერთაშორისო
დაცული კატეგორიის კატეგორია – „მსოფლიო მემკვიდრეობის უბანი“,
რომელიც აღიარებულიუნდაიქნესUNESCO-ს მიერ.ესიქნებარეგიონის
განვითარებისსაბოლოომიზანი.

შე სა ბა მი სო ბა სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის 

პრი ო რი ტე ტებ თან

ჩვენი მიზანი, ამოცანა („ხაიში-ჭუბერის მდგრადი ბუნებათსარგებლო-
ბის დაცული ტერიტორიის“ შექმნა) და გრძელვადიანი ხედვა სრულად
შეესაბამებასაქართველოსკანონმდებლობას,სახელმწიფოპოლიტიკის
პრიორიტეტებსადაქვეყნისმიერაღებულსაერთაშორისოვალდებულე-
ბებს.

საქართველოსბიომრავალფეროვნებისსტრატეგიისადამოქმედება-
თაგეგმის7თანახმად,2030წლისთვის საქართველო იქნება ქვეყანა,სა-
დაც მოქალაქეები ცხოვრობენ ბუნებასთან ჰარმონიაში, საყოველთაოდ 
აღიარებულია ბიომრავალფეროვნების ფასეულობები; ბიოლოგიური 
რესურსების კონსერვაცია და გონივრული მოხმარება უზრუნველყოფს 
ეკოსისტემური პროცესების უწყვეტობას,ჯანსაღ გარემოსა და სასიცოცხ-
ლო მნიშვნელობის სარგებელს მთელი საზოგადოებისთვის.

პრობლემებიდან,რომელიც 2030 წლისთვის ამ მიზნის მიღწევას უშ-
ლისხელს,მთავრობისამდადგენილებაშიგამოყოფილიადაცულიტე-
რიტორიებისარასაკმარისობა(არასაკმარისიაროგორცდაცულიტერი-

7დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის2914წლის13მაისი,N343დადგენილებით„2014-2020
წწ. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის დამტკიცების
შესახებ“
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ტორიებისსაერთოფართობი,ასევექვეყნისბუნებითგამორჩეულბევრ
ადგილსარაქვსდაცულიტერიტორიისსტატუსი),ბიომრავალფეროვნე-
ბისადაბუნებრივირესურსებისმართვაშიადგილობრივიმოსახლეობის
ინფორმირებადამონაწილეობისხარვეზებიდატყისრესურსებიარამდ-
გრადი მართვა. აღნიშნულია,რომ „დღეისათვის საქართველოში არსე-
ბობს დაცული ტერიტორიების მმართველობის,მხოლოდ,ერთი ფორმა 
– მმართველობა მთავრობის მიერ. საერთაშორისო პრაქტიკა კი აღია-
რებს მმართველობის სხვა ფორმებსაც,როგორებიცაა:კერძო მმართვე-
ლობა,თანამმართველობა,მმართველობა მკვიდრი მოსახლეობისა და 
ადგილობრივი თემების მიერ“.მთავრობისდადგენილებაშიმოცემულია
2020წლისთვისდასახულიამოცანებიდაგანსახორციელებელიქმედებე-
ბი:ტყეების ბიომრავალფეროვნება დაცულიუნდაიყოს მდგრადი მეტყე-
ვეობის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის გზით;დაცული ტერიტორიები
უნდამოიცავდეს ქვეყნის სახმელეთო ფართობის სულ მცირე12%-ს.ბი-
ომრავალფეროვნებისაგან და ეკოსისტემური სერვისებისგან  თითოეუ-
ლი ადამიანის მიერ მიღებული სარგებელი უნდა გაიზარდოს; მართვის 
ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით,საჭიროა დაცული ტერიტორიების შესა-
ხებ კანონმდებლობისადაპრაქტიკისგავრცობაIUCN-ის დაცული ტერი-
ტორიების კატეგორიებისა და მართვის სახელმძღვანელოების გათვა-
ლისწინებით. ცალკე არის გამოყოფილიVდაVI კატეგორიის დაცული 
ტერიტორიების მართვის საკითხების დახვეწა და განხორციელება.უზრუნ-
ველყოფილი უნდა იყოს დაცული ტერიტორიების მართვის საკითხებში 
დაინტერესებული ჯგუფების,პირველ რიგში,კი–ადგილობრივი მოსახ-
ლეობის ჩართულობა.უნდაგანხორციელდესსათემო ტყეების საპილოტე 
პროექტები და წარმატებული მართვის მოდელიდაინერგოს ეროვნულ
დონეზე; გაიზარდოს დაცული ტერიტორიების დაგეგმვასა და მართვის 
პროცესში დაინტერესებული მხარეების, განსაკუთრებით ადგილობრი-
ვი მოსახლეობის, ჩართულობა. უნდა მოხდეს დაცული ტერიტორიების 
მმართველობის სხვადასხვა ტიპების შექმნის შესაძლებლობის შესწავლა 
და პილოტირება.

2015 წლის 25 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო კონვენციის სამდივნოში წარადგინა საქართველოს
მთავრობისწინადადებაკლიმატისცვლილებისჩარჩოკონვენციითდა-
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კისრებულვალდებულებებთანდაკავშირებითდამოახდინაქვეყნისვალ-
დებულებებისგანსაზღვრადადეკლარირებაკლიმატისცვლილებისკონ-
ტექსტში.დეკლარირებულივალდებულებებისთანახმად,იმშემთხვევაში
თუ2020–2030წლებშიდონორთამხრიდანიქნებაშესაბამისიფინანსური
მხარდაჭერა,ქვეყანამზადაადაცულიტერიტორიებისფართობი1.3მი-
ლიონჰექტრამდეგაზარდოს,რომელშიც1მილიონიჰექტარიტყეიქნე-
ბა,ასეთშემთხვევაშიდაცულიტერიტორიებიქვეყნისტერიტორიისდაახ-
ლოებით20%-სდაფარავს8.

საქართველოს ეროვნული კონცეფციის9 მიზანია სატყეო სექტორში
არსებულიპრობლემებისგადასაჭრელად,აგრეთვესიღარიბისაღმოფხ-
ვრის ხელშეწყობისათვის, ადამიანების კეთილდღეობისათვის და ქვეყ-
ნისმდგრადიგანვითარებისათვისამტყისმდგრადიმართვისსისტემის
ჩამოყალიბება,რომელიცუზრუნველყოფსსაქართველოშიტყეებისრა-
ოდენობრივიდახარისხობრივიმაჩვენებლებისგაუმჯობესებას,ბიომრა-
ვალფეროვნებისდაცვას, ტყეების ეკოლოგიურიფასეულობების გათვა-
ლისწინებით მათი ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებას,
ტყისმართვაშისაზოგადოებისმონაწილეობასდამიღებულისარგებლის
სამართლიანგადანაწილებას.კონცეფციისთანახმად,ტყესთანდაკავში-
რებული პრობლემების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია არასრულყოფილი
კანონმდებლობა და არამდგრადი მართვის სტილი, ასევე მოსახლეო-
ბის სიღარიბე. „ხელმისაწვდომი ალტერნატივების არარსებობა ადამი-
ანებსაიძულებს,ტყისრესურსებიუკანონოდდაარამდგრადიმეთოდე-
ბითმოიპოვონ.ხშირადღარიბიმოსახლეობაუბრალომუშახელიატყით
სარგებლობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა უკანონო ბიზნესის წარ-
მოებისას...ტყის არასწორი მართვა განსაკუთრებით აზარალებს ღარიბ
მოსახლეობას, რადგან ილახება ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებუ-
ლიმისისასიცოცხლოინტერესები,ხოლოტყისდეგრადაციისშედეგები−
რესურსებისშემცირება,გახშირებულისტიქიურიმოვლენები−უფროამ-
ძიმებსმისსოციალურმდგომარეობას“. კონცეფციაშიაღნიშნულია,რომ
უნდადაიხვეწოსსატყეოსექტორთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებე-

8საქართველოსმთავრობისწინადადება„კლიმატისცვლილებისჩარჩოკონვენციით“დაკისრებულ
ვალდებულებებთანდაკავშირებით,2015
9საქართველოსპარლამენტის2013წლის11დეკემბრისN1742-Iსდადგენილება„საქართველოს
ეროვნულისატყეოკონცეფციის“დამტკიცებისშესახებ
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ბის მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმები, რის
შედეგადაცშეზღუდულიაღარიქნებაამპროცესშისაზოგადოებისმონა-
წილეობა; ასევე, უნდა გაიზარდოს დაცული ტერიტორიების ფართობი;
კონვენციისერთ-ერთიძირითადისახელმძღვანელოპრინციპია„ყველა
ტყეადგილობრივია“,სადაცაღნიშნულია,რომპრიორიტეტიუნდამიენი-
ჭოსადგილობრივიმოსახლეობისმოთხოვნილებებისდაკმაყოფილებას.
„აღიარებულიდამხარდაჭერილიუნდაიქნესტყიანტერიტორიებზემო-
სახლეთემებისიდენტურობადაკულტურა,აგრეთვეტყითსარგებლობისა
დატყისშენარჩუნებისტრადიციულიცოდნა.ტყისრესურსებისგამოყენე-
ბითმიღებულისარგებელისამართლიანადუნდაგანაწილდესადგილობ-
რივ,რეგიონულდაეროვნულმომხმარებლებსშორის“.
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და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი – 
წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში

თუ შე თის და ცუ ლი ლან დ შაფ ტი და ად გი ლობ რი ვი 
თე მის გან ვი თა რე ბა 

დაცული ტერიტორიების დაარსება საქართველოში მნიშვნელოვნად
წინგადადგმულინაბიჯიიყობუნებისშენარჩუნებისთვალსაზრისით.თუმ-
ცა,გარემოზეზრუნვისპარალელურად,დაცულიტერიტორიებისშექმნამ
არსებითიროლიითამაშაიქმცხოვრებიმოსახლეობისსაარსებოპირო-
ბებისგაუმჯობესებისკუთხითაც.სხვადასხვასაერთაშორისოთუარასამ-
თავრობოორგანიზაციებისდახმარებით,განხორციელდაარაერთიდიდი
დამცირემასშტაბისპროექტი,რომელიცმიმართულიიყოადგილობრი-
ვიმოსახლეობის,თემებისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობისგა-
უმჯობესებისაკენ, მათ შორის: ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის
მიმდებარეყველა მუნიციპალიტეტშისასმელიწყლისსისტემებისრეაბი-
ლიტაცია;ხარაგაულისცენტრალურისაავტომობილოგზისრეაბილიტა-
ცია;ვაშლოვანისადალაგოდეხისდაცულიტერიტორიებისმიმდებარედ
საოჯახო სასტუმროების მშენებლობა და განვითარების ხელშეწყობა;
მტირალასეროვნულპარკთანმცხოვრებიმოსახლეობისმიერწარმოე-
ბულიბიო-პროდუქციის–თაფლისმაღაზიისგახსნა;ჯავახეთისეროვნუ-
ლი პარკისდამხმარე ზონაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი
წყლისსისტემებისრეაბილიტაცია,ეკოტურიზმისდამეფუტკრეობისგან-
ვითარებისპროექტებიდასხვა.

დღესდღეობით,თუშეთისდაცულილანდშაფტიერთადერთიდაცული
ტერიტორიაასაქართველოში,რომელსაცადგილობრივითვითმმართვე-
ლობამართავს.ქვემოთმოყვანილიასხვადასხვაორგანიზაციებისმიერ
თუშეთის დაცულ ლანდშაფტში განხორციელებული პროექტების მაგა-
ლითები.თუშეთიწარმოადგენსშესანიშნავმაგალითსიმისა,თუროგორ
გაუმჯობესდა ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობადაცულიტერიტორიების შექმნის შემდგომ,როგორცაღ-
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ნიშნულიპროექტებისგანხორციელებისხარჯზე,ასევედაცულტერიტო-
რიებზეტურიზმისგანვითარებიდანმიღებულიშემოსავლებისწყალობით.

თუ შუ რი ტრა დი ცი უ ლი ხელ საქ მის აღორ ძი ნე ბა 
მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში, სოფელ ქვემო ალვანში

მცხოვრებმაქალბატონმალილიმურთაზაშვილმათუშურიტრადიციული
ხელსაქმისსახელოსნოდააარსა. ნატურალურიმასალისგანწარმოებუ-
ლიტრადიციულიფარდაგების, ნაქარგებისადახალიჩებისშექმნით15
ადგილობრივიქალბატონიადაკავებული.სახელოსნოსკავშირიაქვსტუ-
რისტულორგანიზაციებთან.თუშეთშიმიმავალიტურისტები,გზადალვან-
ში,თუშურიტრადიციულინამუშევრებისსანახავადდაშესაძენადმიდიან
ხოლმე.ესბიზნესიოჯახისშემოსავლისერთ-ერთმნიშვნელოვანწყაროს
წარმოადგენს.

მატყ ლის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო 
ზემოალვანშიწარმატებითმუშაობსმატყლისგადამამუშავებელისა-

წარმო. საწარმოში ყოველწლიურად 20-30 მწყემსისაგან ნაყიდი დაახ-
ლოებით20 ტონამატყლისგადამუშავებახდება.ქარხანაშიდასაქმებუ-
ლია 12 ადამიანი. მატყლს ძირითადად თექის წარმოებისთვის, ხოლო
ძაფსწინდებისადახალიჩებისსაქსოვადყიდულობენ.საწარმოსმფლო-
ბელისთქმით,ესბიზნესიმისიოჯახისძირითადიშემოსავლისწყაროა.
ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების სააგენტო აპირებს საწარმოს გა-
ფართოვებასადამოდერნიზაციას.

ყვე ლის შე სა ფუ თი ქარ ხა ნა 
ყველაფერი20000დოლარითდაიწყო,რომელიცმსოფლიობანკმასა-

ჭიროდანადგარებისშესაძენადგაიღო.საწარმოქვემოალვანშიმდებარე-
ობს;ყველისშესყიდვაყოველწლიურადდაახლოებით10-15მეცხვარისადა
პირუტყვისმეპატრონეებისგანხდება.ყველიიჭრება,იფუთებასპეციალური
მანქანისმეშვეობითდაშემდეგიარლიყიეკვრებადაფასოებულიპროდუქ-
ტისარეალიზაციოდთბილისისსუპერმარკეტებშიიგზავნება.საწარმოსმე-
პატრონისთქმით,ბიზნესისწამოწყებისძირითადიმიზანიიყოტრადიციული
თუშურიგუდისყველისწარმოებისმხარდაჭერადაპოპულარიზაცია.
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„ალვანი 2000“ – სათ ბუ რე ბის საც დე ლი პრო ექ ტი
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ალვანი 2000“-ის მიერ 2011 წლის

ზაფხულშითუშეთისსამსოფელში–შენაქოში,ომალოსადადართლო-
შიმოეწყომარტივიკონსტრუქციისსათბურები,სადაცშესაძლებელიაიმ
კულტურებისმოყვანა,რომლებიცთუშეთისმკაცრკლიმატურპირობებს
ვერეგუება: პომიდორი, კიტრი,ბადრიჯანი, წიწაკა. სათბურებშიმოყვა-
ნილიბოსტნეულითგანსაკუთერბითსაოჯახოსასტუმროებიარიანდაინ-
ტერესებული. ამჟამად კითუშეთში სოფლის მეურნეობის განვითარების
ხელშეწყობისთვისჩეხეთისგანვითარებისსააგენტოსმხარდაჭერითმას-
შტაბურიპროექტიხორციელდება.

„თუშეთი გა ი დი“ – თუ შეთ ში ტუ რის ტუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა სა უმ ჯო
ბე სებ ლად

თუშეთის ტურისტულმა ასოციაციამ „თუშეთი გაიდი“ განახორციელა
ტრენინგები მარკეტინგისა და სტუმართა მომსახურების საკითხებზე სა-
ოჯახოსასტუმროებისმფლობელთათვის.მომზადდადადაიბეჭდასაინ-
ფორმაციო-სარეკლამო სახის მასალებიდა ბროშურები ადგილობრივი
საოჯახოსასტუმროებისადაიმსერვისებისშესახებ,რომელთამიღებაც
შეუძლიათთუშეთშიასულტურისტებს.„თუშეთიგაიდი“2010წელსდაარ-
სდა.დღესდღეობითმასშიუკვე26ადგილობრივისაოჯახოსასტუმროს
მეპატრონეაგაწევრიანებული.ასოციაციისმიზანიატურისტებისინფორ-
მირებათუშეთისბიომრავალფეროვნებისადაკულტურულიმემკვიდრე-
ობისშესახებ,ასევე მდგრადიტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა.

პრო ექ ტი „განახლებადი ენერ გია სა ქარ თ ვე ლოს გა ნა პი რა რე გი ო ნე ბის თ
ვის  მ ზის პა ნე ლე ბის სის ტე მა თუ შეთ ში“

თუშეთის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურიდა საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, თუშეთის სოფლებში
მზისენერგიაზემომუშავეწყლისგამაცხელებელიდაფოტოელექტრონუ-
ლისისტემებიდამონტაჟდა.პროექტისშედეგიატურისტებისთვისგაუმ-
ჯობესებულიმომსახურებისშეთავაზებაოჯახურისასტუმროებისმიერდა
ადგილობრივიმოსახლეობისსაყოფაცხოვრებოპირობებისგაუმჯობესე-
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ბა.პროქტიჩეხეთისგანვითარებისსააგენტომორეტაპადდააფინანსა,
რისთვისაცგრანტისსახითნახევარმილიონევროზემეტიიყოგამოყო-
ფილი.

„თუშეთის მე გო ბარ თა ასო ცი ა ცი ა“ – ტრა დი ცი უ ლი ძო ვე ბის წა ხა ლი სე ბა 
თუ შეთ ში 

„თუშეთისმეგობართაასოციაციის“მიერშემუშავებულიპროექტისმი-
ზანსბუნებრივირესურსებისმდგრადიგამოყენებისხელშეწყობაწარმო-
ადგენს. კერძოდ, ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება საძოვ-
რების სწორად გამოყენების შესახებ მათი სამომავლო შენარჩუნების
მიზნით. ბუნებრივი საძოვრებისდეგრადაცია,რაც ცხვრის ინტენსიურმა
ძოვებამგამოიწვია,თუშეთშიერთ-ერთმთავარეკოლოგიურპრობლემას
წარმოადგენს.


