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მოკლე შინაარსი 

 

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF) ინიციატივის 

ფარგლებში, რომლის მიზანია საქართველოში შესაძლებლობების გაძლიერება დაცულ 

ტერიტორიებსა და ადგილობრივ თემებს შორის კონფლიქტების გაცნობიერებისა და მათი 

გადაწყვეტის გზების დაგეგმვისათვის. კვლევის კონკრეტულ ამოცანას წარმოადგენდა, 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მაგალითზე, საქართველოში დაცული 

ტერიტორიების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული კონფლიქტების დროული 

გამოვლენის, შეფასებისა და გადაწყვეტისათვის მიდგომებისა და კონკრეტული 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობია 107 083 ჰა და მასში 

გაერთიანებულია ოთხი სხვადასხვა კატეგორიის დაცული ტერიტორია: ბორჯომის ნაკრძალი 

(14 820,6 ჰა), ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი (61,234.84 ჰა), ნეძვის აღკვეთილი ( 8,992 

ჰა),  გოდერძის ნამარხი ტყის ბუნების ძეგლი (36 ჰა) და ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილი (22 000 

ჰა), რომელიც შეიქმნა 1995 წელს და 2015 წლის სექტემბერში სამართვაად გადაეცა ბორჯომი-

ხარაგაულის დაცული ტერიტორეიების ადმინისტრაციას.  ბორჯომის ნაკრძალი 1935 წელსაა 

შექმნილი, ხოლო ეროვნული პარკი და ნეძვის აღკვეთილი 1995 წელს დაარსდა. 

წარმოდგენილი კველევა არ მოიცავს ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილს. 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების საზღვრებს შიგნით არსებული მიწები და 

ბუნებრივი რესურსები სახელმწიფოს საკუთრებაა. რესურსებით სარგებლობა დაშვებულია 

მხოლოდ ეროვნული პარკისა და ნეძვის აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონებში, 

რომელიც ეროვნული პარკის 42%-ს, ხოლო ნეძვის აღკვეთილის თითქმის 80%-ს შეადგენს. 

ტრადიციული გამოყენების ზონებში ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

მიმდებარე მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს ტყის არამერქნული რესურსებით, ტყის 

მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით, ხის მეორეხარისხოვანი მასალებით, საშეშე მერქნით 

და საძოვრებით, ხოლო ნეძვის აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონაში დაშვებულია 

სამასალე მერქნით სარგებლობაც.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დაარსებიდან ორ ათეულ 

წელზე მეტი გავიდა, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა, მაინც სენსიტიური 

რჩება. როგორც ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა დღეისათვის განსაკუთრებით მწვავეა დაცული 

ტერიტორიის ფარგლებში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან (ხე-ტყის ჭრასა და 

საძოვრებით სარგებლობასთან) დაკავშირებული კონფლიქტები. 

 

ეროვნული პარკისა და ნეძვის აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონებში 

ყოველწლიურად საშუალოდ 1000-მდე ოჯახი მოიპოვებს 7000-8000 კუბ.მ საშეშე მერქანს 

გასათბობად და საკვების მოსამზადებლად. კანონმდებლობით აკრძალულია დაცული 

ტერიტორიის ფარგლებში დამზადებული შეშის და სამასალე მერქნის გასხვისება, თუმცა, 

მოსახლეობის ნაწილი შემოსავალს სწორედ ამ გზით იღებს. გარდა ამისა, ადგილი აქვს ხე-

ტყის არალეგალური ჭრის შემთხვევებს. ამ მხრივ განსაკუთრებით „ცხელი წერტილებია“ 
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ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლები ახალდაბა, ბანისხევი და რველი. 

ეროვნული პარკის ჩამოყალიბების შემდგომ არ ჩატარებულა ტყის ინვენტარიზაცია, რაც 

მნიშვნელოვნად ართულებს ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობის დაგეგმვას.  

 

ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფლიქტები ძირითადად 

განპირობებულია შემდეგი გარემოებებით:  

- ადგილობრივი მოსახლეობა (ბორჯომში სოფელ ახალდაბის, ხოლო ხარაგაულში 

მარელისისა და ლეღვანის) ეროვნული პარკის დაარსებამდე ძირითადად 

დასაქმებული იყო ხე-ტყის გადამუშავებაში (ხის მასალისა და ავეჯის წარმოებაში), 

ხოლო საჭირო ნედლეულს იღებდა დღეისათვის დაცული ტერიტორიის ფარგლებში 

მოქცეული ტყეებიდან. სხვა ალტერნატივის არარსებობის პირობებში, ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის რთულია შემოსავლის ამ მნიშვნელოვანი წყაროს დაკარგვასთან 

შეგუება. სწორედ ეს არის მოსახლეობაში ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობის 

შეზღუდვით გამოწვეული უკმაყოფილების ძირითადი მიზეზი. ახლადაბასა და 

ხარაგაულის სოფლებში დღესაც ფუნქციონირებს ავეჯის დამამზადებელი რამდენიმე 

მცირე საწარმო. შემოსავლების მიღების მიზნით ადგილი აქვს როგორც არალეგალური 

ჭრას დაცული ტერიტორიის ფარგლებში, ასევე, ხდება სოციალური ჭრით გაცემული 

საშეშე და სამასალე მერქნის გასხვისება, რაც კანონმდებლობით აკრძალულია. 

- ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ არსებულ სოფლებში 

მოსახლე  ოჯახები ჯერ კიდევ დამოკიდებულნი არიან შეშაზე სახლების გასათბობად 

და საჭმლის მოსამზადებლად. დაცული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლების 

უმეტესობა არ მარაგდება ბუნებრივი აირით. იმ სოფლებშიც კი, სადაც ბუნებრივი 

აირი შეყვანილია, მოსახლეობა საწვავად მაინც შედარებით იაფ შეშას მოიხმარს, 

ვინაიდან ვერ ახერხებს მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის გადახდას.  

- მოსახლეობა საჭიროებს სამასალე ხე-ტყეს პირადი მოხმარებისთვის (სახლების 

სახურავების და იატაკის შესაკეთებლად, ღობეებისა და სამეურნეო ნაგებობებისთვის), 

მაგრამ დაცული ტერიტორიიდან ამ მიზნით სამასალე ხე-ტყე მიეწოდება მხოლოდ 

სოფელ ახალდაბის მოსახლეობას (ნეძვის აღკვეთილიდან). სატყეო ფონდის 

ტყეკაფები, საიდანაც დაცული ტერიტორიის სხვა ახლომდებარე სოფლების 

მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს სამასალე ხე-ტყე,  სოფლებიდან დიდი მანძილითაა 

დაშორებული.  

- სოციალური ჭრით სამასალე ხე-ტყის გაცემაზე ნებართვიის მიღების პროცედურა არის 

რთული და ხანგრძლივვადიანი. ადმინისტრაციული ცენტრებიდან დაშორებული 

სოფლების მოსახლეობისათვის რთულია ინფორმაციის მიღება სოციალური ჭრებით 

სამასალე მერქნის დამზადების მოთხოვნაზე, ისინი არ იცნობენ კანონმდებლობით 

დადგენილ პროცედურას და მათთვის სირთულეს წარმოადგენს მოთხოვნის 

დაკმაყოფილებაზე თვალყურის მიდევნება. ბაზარზე სამასალე ხე-ტყის შეძენა და 

ტრანსპორტირება კი ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობისათვის ფინანსურად 

შეუძლებელია.  

- დაცული ტერიტორიებიდან გამოყოფილი საშეშე მერქნის დამზადებასთან 

დაკავშირებულია სხვადასხვა ტექნიკური სიძნელეები, როგორიცაა მოუწესრიგებელი 

სატყეო გზები, გამოყოფილი ტყეკაფების ძნელად მისადგომობობა, ხე-ტყის 

დამზადებისათვის გამოყოფილი მცირე ვადები.  
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- ტრადიციული გამოყენების ზონის ზოგიერთ უბანში უკვე მნიშვნელოვნადაა 

შემცირებული საშეშე მერქნის ოდენობა და მოსახლეობას უწევს ნედლი ხეების მოჭრა 

საშეშედ. ტყისთსარგებლობის მდგრად დაგეგმვას ხელს უშლის შესაბამისი 

მონაცემების არარსებობა, ვინაიდან ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა დაცული 

ტერიტორიების დაარსების შემდგომ. მენეჯმნეტის გეგმით გათვალისწინებულია 

დაცული ტერიტორიის კონსერვაციულ მიზნებთან შესაბამისი ხე-ტყის დამზადების 

მოცულობების დადგენა ინვენტარიზაციის საფუძველზე, რაც შეიძლება აღმოჩნდეს 

უფრო მცირე, ვიდრე არის მოთხოვნა საშეშე მერქანზე; ეს კი შეიძლება გახდეს 

პოტენციური კონფლიქტის მიზეზი.  

 
მეორე ძირითადი კონფლიქტი ადგილობრივ მოსახლეობასა და ბორჯომ-ხარაგაულის 

დაცულ ტერიტორიებს შორის უკავშირდება საძოვრებით სარგებლობას. ეროვნულ პარკის 

ალპურ ზონაში მდებარე საძოვრებით სარგებლობს დაცული ტერიტორიების მიმდებარე 

სოფლების მოსახლეობა, ძირითადად ხარაგაულისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებიდან, 

რომლებსაც საძოვრებზე საქონელი აყავთ ზაფხულობით (დაახლოებით 3 თვის 

განმავლობაში). უკანასკნელ წლებში ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული 

მონიტორინგის მონაცემების თანახმად, ეროვნული პარკის ალპურ საძოვრებზე პირუტყვის 

რაოდენობა  შეადგენს დაახლოებით 4000 – 5500 სულს. 

 

საძოვრებთან დაკავშირებული კონფლიქტები გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით: 

 

- საძოვრების არასაკმარისი ფართობი - ბოლო წლებში აღინიშნება საქონლის 

სულადობის მატება. სოფელ ჩრდილის მოსახლეობა ითხოვს დამატებითი საძოვრების 

გამოყოფას, თუმცა საძოვრები, რომლებიც მოექცა ეროვნული პარკის 

შემადგენლობაში, უკვე გატყევებულია და ამ მიზეზით არ ხდება ძოვების დაშვება.  

- ზოგიერთ საძოვარზე (მაგალითად ლომისმთაზე) თავს იყრის საქონელი რამდენიმე 

სოფლიდან, რაც ხდება თემებს შორის კონფლიქტის მიზეზი, საძოვარზე საქონლის 

სიჭარბის გამო. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული პარკის ტრადიციული 

გამოყენების ზონაში არსებული საძოვერები დეგრადირებულია, რაც დამატებით 

საფრთხეს უქმნის პარკის კონსერვაციულ მიზნებს. 

- უთანხმოებები მწყემსების თავშესაფრების შეკეთების სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

- თივის დამზადება ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მკაცრადაა ლიმიტირებული. 

თივის დამზადება აკრძალულია ადგილებში, რომლებითაც მოსახლეობა ადრე 

სარგებლობდა. აღნიშნულის გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა ზეწოლა სათიბებზე, 

მაგრამ, დაიწყო მათი ბუნებრივად გატყევების პროცესი. 

 

საძოვრებით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფლიქტი შესაძლოა კიდევ უფრო 

გამწვავდეს მას შემდეგ, რაც ჩატარდება კვლევა საძოვრების მდგომარეობის შეფასებისა და 

ძოვების ოპტიმალური რეჟიმის დადგენის მიზნით. დაცული ტერიტორიების 

ადმინისტრაციის ინფორმაციით, უცნობია როდის დაიწყება აღნიშნული კვლევა, თუმცა 

მოსალოდნელია, რომ კვლევის შედეგების საფუძველზე შეიცვალოს საძოვრებით 

სარგებლობის არსებული რეჟიმი, რაც შეიძლება გახდეს ფერმერებთან და მწყემსებთან ახალი 

დაპირისპირების მიზეზი. დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ 
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საძოვრების შეფასების შედეგად განისაზღვრება საძოვრებით სარგებლობის ტარიფი.  

ეროვნული პარკის საძოვრებით სარგებლობაზე გადასახადის შემოღება შეიძლება გახდეს 

ახალი კონფლიქტის მიზეზი ადგილობრივ მოსახლეობასთან. პოტენციური კონფლიქტები 

შესაძლოა წარმოიქმნას მეცხვარეების მიერ ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილში საზაფხულო 

საძოვრებით სარგებლობის გამო. დღესაც, არსებობს საძოვრებით სარგებლობისათვის 

გადასახადებთან დაკავშირებული გაურკვევლობები.  

 

ნადირობა არის ერთ-ერთი საფრთხე ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

ფაუნისათვის. საქართველოს კანონმდებლობით ნადირობა აკრძალულია ნაკრძალებსა და 

ეროვნულ პარკებში, ასევე, მათ გარშემო 500 მეტრიან ზოლში. დაცული ტერიტორიის 

ფარგლებში ნადირობის მცდელობა აქვთ ადგილობრივ, ასევე სხვა რაიონებიდან, ძირითადად 

თბილისიდან ჩასულ მონადირეებს, რომლებიც მხოლოდ გართობის მიზნით ნადირობენ. 

დღეისათვის, აღინიშნება დაცული ტერიტორიის ფარგლებში ნადირობის შემთხვევების  

შემცირების ტენდეცია, რაც განპირობებულია კანონაღსრულების გაუმჯობესებით, მაღალი 

ჯარიმებით ბრაკონიერობაზე, დაცული ტერიტორიის დაცვის გაძლიერებით, პატრულირების 

პროგრამის ამოქმედებით. მაგრამ, დაცული ტერიტორიის ფარგლებში ბრაკონიერობის 

აღკვეთას ხელს უშლის არასაკმარისი ადამიანური რესურსები ბხდტ-ის ადმინისტრაციაში, 

არასაკმარისი აღჭურვილობა, ასევე, კანონმდებლობის დონეზე, არასაკმარისი სანქციები 

სამართალდარღვევებისათვის. აღსანიშნავია, რომ  ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი 

ნაწილი დაცული ტერიტორიის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ დადებით შედეგად ასახელებს 

სწორედ ნადირობის აკრძალვას და ამ მიმართებით მხარს უჭერს დაცული ტერიტორიის 

ფუნქციონირებას. 

 

დაცულ ტერიტორიასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის კონფლიქტს წარმოქნის 

მტაცებელთა გახშირებული თავდასხმები შინაურ საქონელზე. არ არსებობს 

მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებისაგან მიყენებული ზიანისათვის კომპენსაციის 

გადახდის სამართლებრივი საფუძველი.  

 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მწვავე კონფლიქტი უკავშირდებოდა 

დაცული ტერიტორიის გარე საზღვრებს. საზღვრის ხაზის ასახვის დროს დაშვებული  

უზუსტობების გამო, ეროვნული პარკის საზღვრებში აღმოჩნდა კერძო მფლობელობაში 

არსებული ნაკვეთები, რამაც გამოიწვია კონფლიქტი ეროვნულ პარკსა და ადგილობრივ 

მოსახლეობას შორის. 2014 წელს გამოიყო შესაბამისი სახსრები ბიუჯეტიდან და დაიწყო 

დემარკაციის პროცესი. ამჟამად ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების საზღვრის 

დემარკაციის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია. უახლოეს მომავალში მოხდება 

საზღვრის ხაზის რეგისტრირება საჯარო რეესტრში. კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ 

შეხვედრებზე დაცული ტერიტორიის გარე საზღვართან დაკავშირებული კონფლიქტი 

მოსახლეობისა და ადმინისტრაციის მიერ განიხილებოდა, როგორც უკვე გადაწყვეტილი. 

თუმცა, საკითხი საბოლოოდ გადაჭრილად შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ საზღვრის 

დემარკაციის დასრულების შემდგომ. მნიშვნელოვანი იქნება შედეგების მონიტორინგის 

განხორციელება.   
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კონფლიქტების გამომწვევ მიზეზებად სხვადასხვა მხარეებს შორის (ადგილობრივი 

მოსახლოება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, დაცული ტერიტორიების 

სააგენტო), ასევე განიხილება: 

- ადგილობრივი მოსახლოებისა და თვითმმართველოს ორგანოების მცირე ჩართულობა 

დაცული ტერიტორიის მართვაში; 

- კომუნიკაციის ნაკლებობა დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციასა და ადგილობივ 

მოსახლოებას/თვითმმართველობის ორგანოებს შორის; 

- ადგილობრივი მოსახლეობის არასაკმარისი ჩართულობა ეკოსაგანმანათლებლო და 

ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებში; 

- ადგილობრივი მოსახლოების მცირე ინფორმირებულობა, ცოდნა და გამოცდილება 

დაცული ტერიტორისთან დაკავშირებული ტურისტული სერვისების შექმნაში; 

- არასათანადო ყურადღება მოსახლეობისათვის ალტერნატიული დასაქმების გზების 

მოძიებასა და შემოსავლების ახალი წყაროების გენერირების მიმართ; 

- მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს უშლის ტურიზმის განვითარებას.  

 
ანგარიშის ბოლო ნაწილში მოცემულია ზემოთ აღნიშნული კონფლიქტების გადაჭრისა და 

მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის სქემა, რომელიც მოიცავს რეკომენდირებილი 

ქმედებების ჩამონათვალს, ასევე ბხდტ-ის ადმინისტრაციის და სხვა პასუხისმგებელი 

უწყებების როლს  მათ განხორციელებაზე.  რეკომენდირებული ქმედებების ნაწილის 

განხორციელება შესაძლებელია შედარებით მოკლე ვადაში მცირე ფინანსური დანახარჯებით, 

ნაწილი კი დაკავშირებულია საკანონმდებლო ცვლილებებთან, მოითხოვს 

გადაწყვეტილებების მიღებას ეროვნულ დონეზე და სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების 

ჩართულობას.  
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1. შესავალი 

 

უკანასკნელ ათწლეულებში გლობალურ დონეზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა დაცული 

ტერიტორიების ფართობი. თუმცა გაცნობიერებული იქნა ის გარემოებაც, რომ დაცული 

ტერიტორიების დაარსება არ არის საკმარისი  ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და 

შენარჩუნებისათვის. დაცული ტერიტორიების ეფექტიანი ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად 

არის დამოკიდებული ადგილობრივი თემების მხარდაჭერაზე, რასაც, თავის მხრივ 

განაპირობებს ადგილობრივი მოსახლეობის შეხედულებები თუ რა ზეგავლენას ახდენს 

დაცული ტერიტორია მათ კეთილდღეობაზე. დაცულ ტერიტორიასა და ადგილობრივ თემებს 

შორის კონფლიქტის არსისა და გამომწვევი მიზეზების გაგება  მისი მოგვარებისა და 

კონსენსუსის მიღწევის აუცილებელი წინაპირობაა, რაშიც ჩართული უნდა იყოს ყველა 

დაინტერესებული მხარე. შეთანხმებული კომპრომისული გადაწყვეტილებების 

განხორციელებით მიღწეული უნდა იქნეს ადგილობრივი თემების ქცევის და 

დამოკიდებულების შეცვლა დაცული ტერიტორიის მიმართ, რაც რთული და, ზოგ 

შემთხვევაში, ხანგრძლივი პროცესია. თუმცა, კონფლიქტების მოგვარებისათვის 

შეთახმებული ქმედებების წარმატებული განხორციელება მომავალში ხელს შეუწყობს იმავე 

საკითხთან დაკავშირებით პოტენციური კონფლიქტის პრევენციას ან მარტივად მართვას. 

შესაძლოა მექანიზმების შემუშავება, რომლის საშუალებითაც დაინტერსებულ მხარეებს 

ექნებათ საშუალება რეგულარულად იმსჯელონ არსებულ პრობლემებსა და მათი 

გადაწყვეტის კონკრეტულ გზებზე. 

 

საქართველოში დაცული ტერიტორიები ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების საკვანძო 

ინსტრუმენტია. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველომ დონორი ორგანიზაციების 

დახმარებით შეძლო დაცული ტერიტორიების სისტემის მნიშვნელოვანი გაძლიერება, 

როგორც მისი მნიშვნელოვანი გაფართოების, ასევე მართვის გაუმჯობესების კუთხით.  2015 

წლის იანვრის მდგომარეობით სხვადასხვა კატეგორიის დაცულ ტერიტორიების (ნაკრძალი, 

ეროვნული პარკი, ბუნების ძეგლი, აღკვეთილი, დაცული ლანდშაფტი) საერთო ფართობი 

600,597.2 ჰა-ს შეადგენს, რაც ქვეყნის ფართობის დაახლოებით 8.62%-ია. როგორც 

ეკორეგიონის ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის სტრატეგიის ნაწილი, უკვე 

ჩამოყალიბებულია საერთო მოსაზრება დაცულ ტერიტორიებსა და ადგილობრივ თემებს 

შორის თანამშრომლობის გაძლიერების, დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტისა და 

მმართველობის ადაპტირების აუცილებლობის თაობაზე, რათა ბიომრავალფეროვნების 

კონსერვაციასთან ერთად დაცულმა ტერიტორიებმა უზრუნველყოს ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის ხელშესახები სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი. საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (2014-2020)1 ამ მიმართებით 

ითვალისწინებს დაცული ტერიტორიების დაგეგმვისა და მართვის პროცესში 

დაინტერესებული მხარეების, განსაკუთრებით ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის 

გაზრდას, ასევე, დაცულ ტერიტორიებზე ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და მდგრადი 

გამოყენებისთვის საკომპენსაციო მექანიზმებისა და პოზიტიური წამახალისებელი 

მექანიზმების შემუშავების შესაძლებლობების შესწავლას და დანერგვას.  

 

                                                 
1დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 მაისის #343 დადგენილებით 
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აღსანიშნავია, რომ WWF-ის კავკასიის პროგრამის ოფისის მიერ უკვე განხორციელდა ორი 

საპილოტე შეფასება ეკონომიკურ განვითარებაში ბორჯომ-ხარაგაულისა და მტირალას 

ეროვნული პარკების    წვლილის გამოსავლენად.  UNDP/GEF-ის პროექტის „საქართველოს 

დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობა“ ფარგლებში 

დამატებით გამოკვლეული იქნა თუშეთის დაცული ტერიტორიების როლი. აღნიშნულმა 

კვლევებმა გამოავლინა ამ დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა ტურიზმის, 

ჰიდროენერგეტიკის,  მინერალური წყლის წარმოებისა  და სოფლის მეურნეობის სექტორების 

განვითარებისათვის, ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ალტერნატიული 

შემოსავლების გენერირებისათვის.  

 

მიუხედავად აღნიშნულისა, კონფლიქტი ადგილობრივ მოსახლეობასა და დაცულ 

ტერიტორიებს შორის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად რჩება, რომლის გამომწვევი მიზეზებიცაა 

მოსახლეობის დამოკიდებულება დაცული ტერიტორიების ფარგლებში არსებულ ბუნებრივ 

რესურსებზე, მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების გაურკვევლობა, 

ადგილობრივი მოსახლეობის არასაკმარისი ჩართულობა დაცული ტერიტორიების 

დაგეგმვასა და მართვაში, რაც ხშირად განაპირობებს მოსახლოების უარყოფით 

დამოკიდებულებას დაცული ტერიტორიების მიმართ. დაცული ტერიტორიების დაარსების 

ან არსებულების გაფართოების გამო რესურსებით სარგებლობის შეზღუდვა ხშირად ხდება 

მოსახლეობის მიერ რესურსების არალეგალური მოპოვების მიზეზი, რაც მნიშვნელოვანი 

პრობლემა დაცული ტერიტორიების უმეტესობისათვის. 

 

წლების მანძილზე გატარებული სხვადასხვა ღონისძიებების შედეგად (კანონაღსრულების 

გამკაცრება, მაღალი ჯარიმები, თანამშრომელთა გაზრდილი პასუხისმგებლობა, 

საგანმანათლებლო საქმიანობები, კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან) 

გარკვეულწილად შემცირდა არალეგალური ქმედებები დაცულ ტერიტორიებზე, მაგრამ 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ არალეგალური ხე-ტყის ჭრა და ნადირობა, კვლავ რჩება 

ძირითად საფრთხედ დაცული ტერიტორიების უმეტესობისათვის. 

 

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF) ინიციატივის 

ფარგლებში, რომლის მიზანია საქართველოში შესაძლებლობების გაძლიერება დაცულ 

ტერიტორიებსა და ადგილობრივ თემებს შორის კონფლიქტების გაცნობიერებისა და მათი 

გადაწყვეტის გზების დაგეგმვისათვის.  

 

ანგარიში ფოკუსირებულია ბორჯომ-ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიებზე. კვლევის 

კონკრეტულ ამოცანას წარმოადგენდა ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

მაგალითზე მიდგომების ჩამოყალიბება საქართველოში დაცული ტერიტორიების 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული კონფლიქტების დროული გამოვლენისათვის, 

შეფასებისა და გადაწყვეტისათვის და სპეციფიკური რეკომენდაციების შემუშავება შემდგომი 

ქმედებებისათვის. 

 

კვლევის პირველ ეტაპზე შედგა სამუშაო შეხვედრები და ინტერვიუები ბორჯომ-ხარაგულის 

დაცული ტერიტორიების დირექტორთან, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 

წარმომადგენლებთან, ბორჯომისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარ 
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დეპუტატებსა და თვითმმართველობის ორგანოების წარმომამდგენლებთან. მიღებული იქნა 

ინფორმაცია ბორჯომ-ხარაგულის დაცულ ტერიტორიებსა და ადგილობრივ თემებს შორის 

არსებული და პოტენციური კონფლიქტების შესახებ, გამოვლინდა კონფლიქტების ძირითადი 

არეები და კონფლიქტში ჩართული თემები.  

 

ადგილობრივი თემების წარმომადგენლებთან ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები 

კონფლიქტის მასშტაბის და განვითარების ეტაპის შეფასების, ასევე, კონფლიქტების 

გადაჭრის შესაძლო გზებზე ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრებების გამოვლენის 

მიზნით. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მომზადდა ანგარიშის სამუშაო ვერსია, 

რომელიც განხილული იქნა სამუშაო შეხვედრებზე ბორჯომსა და ხარაგაულში, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, დაცული 

ტერიტორიების სააგენტოს, ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

ადმინისტრაციის, ბორჯომისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების, ასევე, ადგილობრივი თემების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებმა. სამუშაო შეხვედრებზე დაინტერესებულ 

მხარეებს შორის შედგა დიალოგი არსებული კონფლიქტებისა და მათი გადაწყვეტის გზებზე, 

განხილული იქნა რეკომენდაციები, განისაზღვრა თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლია 

თითოეულ მხარეს კონფლიქტების მოგვარებაში.  

სამუშაო შეხვედრებმა, რომლებშიც მონაწილეობდა კონფლიქტებში ჩართული ყველა მხარე, 

შექმნა კარგი წინაპირობა კომპრომისის მისაღწევად. სამუშაო შეხვედრებზე მიღებული 

წინადადებებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდა ანგარიშის საბოლოო ვერსია, 

რომელიც აღწერს ბორჯომ-ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიებსა და ადგილობრივ თემებს 

შორის არსებულ და პოტენციური კონფლიქტებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს, კონფლიქტთან 

დაკავშირებულ სამართლებრივ-ინსტიტუციურ ჩარჩოებს, კონფლიქტებში ჩართულ მხარეებს 

და ურთიერთობას მათ შორის; ასევე იძლევა რეკომენდაციებს კონფლიქტების გადაწყვეტის 

შესაძლო გზებზე.  

2. ფონური ინფორმაცია 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიები (ბხდტ) მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ 

ნაწილში და მოიცავს მცირე კავკასიონის მთების აღმოსავლეთ ნაწილს. მისი საერთო 

ფართობი შეადგენს 107 083 ჰექტარს და მოიცავს ბორჯომის ნაკრძალს (14 820,6 ჰა), ბორჯომ-

ხარაგაულის ეროვნული პარკს (61,234.84 ჰა), ნეძვის აღკვეთილს ( 8,992 ჰა), გოდერძის 

ნამარხი ტყის ბუნების ძეგლი (36 ჰა) და ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილს (22 000ჰა).   

 

ბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალი შეიქმნა 1935 წელს და არის ერთ-ერთი უძველესი დაცული 

ტერიტორია საქართველში. 1995 წელს დაიწყო ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის 

ჩამოყალიბება, რომელმაც მოიცვა ტყის მასივები ბორჯომის არსებული ნაკრძალის ირგვლივ, 

ხარაგაულის, ახალციხის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებში, ასევე ადიგენის 

მუნიციპალიტეტში. ამავე წელს შეიქმნა ნეძვის აღკვეთილი, მაგრამ ტერიტორია რეალურად 

ეროვნული პარკის ადმინისტრაციას სამართავად გადაეცა მხოლოდ 2006 წელს. გოდერძის 
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ნამარხი ტყის ბუნების ძეგლი შეიქმნა 2013 წელს და ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილი 1995 წელს. 

ეს უკანასკნელი სამართავად ბხდტ-ს ადმინისტრაციას გადაეცა 2015 წლის სექტემბერში. 

 

როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, წინამდებარე კვლევა არ მოიცვს ქცია-ტაბაწყურის 

აღკვეთილსა და მასთან დაკავშრებულ მდგომარეობას. 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 

შექმნილი პირველი დაცული ტერიტორია სამხრეთ კავკასიაში. 2007 წელს ეროვნული პარკი 

გახდა ევროპის დაცული ტერიტორიების ქსელის - Pan Parks-ს წევრი, რაც მოითხოვს მართვის 

მაღალი სტანდარტის დანერგვას, როგორც კონსერვაციული, ისე მდგრადი განვითარების 

კუთხით (აღნიშნული ქსელი აღარ არსებობს). 

 

ბხდტ იმართება საქართველოს კანონების „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ”, 

„ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ”, 

„საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“, საქართველოს ტყის 

კოდექსის, ასევე „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილების საფუძველზე. 

 

ბხდტ-ს მენეჯმენტის გეგმა დამტკიცებული იქნა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 

იანვრის #13 დადგენილებით. მენეჯმენტის გეგმით განსაზღვრულია დაცული 

ტერიტორიების გრძელვადიანი მიზნები, ეროვნული პარკისა და ნეძვის აღკვეთილის ზონები 

და თითოეულ ზონაში დაშვებული საქმიანობები, არსებული საფრთხეები, 

განსახორციელებელი პროგრამები და სამოქმედო გეგმები. 

 

ბორჯომ-ხარაგაული დაცული ტერიტორიების 75 % შერეული ხელუხლებელი ტყეებით არის 

დაფარული. ზღვის დონიდან 1400-1800 მეტრის ფარგლებში გავრცელებულია ნაძვნარები, 

სოჭნარები და ფიჭვნარები. ფართოფოთლოვანებიდან ქვედა სარტყელში ქართული მუხა 

(Quercus iberica) და რცხილა (Carpinus caucasica) ჭარბობს, ზედა სარტყელში – წიფელი (Fagus 

orientalis); ხშირია საქართველოს „წითელ ნუსხა“-ში შეტანილი წაბლი (Castanea sativa). 

მერქნიანი სახეობები სხვადასხვა სარტყლებსა და ჰაბიტატებში მრავალგვარ კომბინაციებს 

ქმნის. გვხვდება შერეული ტყეებიც: ნაძვნარ-სოჭნარი, ფიჭვნარ-ნაძვნარი, წიფლნარ-

რცხილნარი, წაბლნარ-წიფლნარი და სხვა. 

 

ეროვნული პარკის დაახლოებით მეოთხედი სუბალპურ და ალპურ მარცვლოვან-

ნაირბალახოვან მდელოებს უკავია. 

 

დაცულ ტერიტორიებზე შენარჩუნებულია იშვიათი თუ გადაშენების საფრთხის წინაშე 

მყოფი, საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მსხვილი ძუძუმწოვრების და ფრინველების 

ისეთი სახეობები და ქვესახეობები, როგორიცაა: კავკასიური კეთილშობილი ირემი (Cervus 

elaphus), მურა დათვი (Ursus arctos), ფოცხვერი (Lynx lynx), კავკასიური არჩვი (Rupicapra 

rupicapra), კასპიური შურთხი (Tetraogallus caspius), კავკასიური როჭო და სხვ. ტყეში ასევე 

ბინადრობს: გარეული ღორი (Sus scrofa), შველი (Capreolus capreolus), მგელი (Canis lupus), ტყის 
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კატა (Felis silvestris). მთის მდინარეებში შენარჩუნებულია მდინარის კალმახის (Salmo fario 

trutta) მრავალრიცხოვანი პოპულაცია. 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიები მოიცავს ექვს მუნიციპალიტეტს - ბორჯომი, 

ხარაგაული, ახალციხე, ადიგენი, ხაშური და ბაღდათი. ეროვნული პარკის 

ადმინისტრაციული ცენტრი მდებარეობს ბორჯომში, ხოლო ვიზიტორთა ცენტრები 

განთავსებულია ბორჯომსა და ხარაგაულში. ვიზიტორებისათვის პარკის ტერიტორიაზე 

შესვლა შესაძლებელია ბორჯომში მდებარე ვიზიტორთა ცენტრის ცენტრალური 

შესასვლელიდან. გარდა ამისა, შესასვლელები მოწყობილია: ლიკანში, ქვაბისხევში, აწყურში, 

ზანავში, დაბა აბასთუმანში, მარელისსა და  ნუნისში. 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების საზღვრებს შიგნით არსებული მიწები 

სახელმწიფოს საკუთრებაა.  

 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი მოიცავს: მკაცრი დაცვის ზონას (5 455,9 ჰა), 

ტრადიციული გამოყნების ზონას (25 948,89 ჰა), ვიზიტორთა ზონას (29 824,45 ჰა) და 

დამინისტრაციულ ზონას (5.6 ჰა). ნეძვის აღკვეთილს აქვს მკაცრი დაცვისა (1 814 ჰა) და 

ტრადიციული გამოყენების (7 178 ჰა) ზონები.  ზონირება არ არის ბორჯომის ნაკრძალში. 

ბორჯომის ნაკრძალში, ეროვნული პარკსა და ნეძვის აღკვეთილში დაიშვება მხოლოდ 

უმნიშვნელო ზეგავლენის მქონე სამეცნიერო კვლევების და მონიტორინგის სამუშაოების 

წარმოება, საგანმანათლებლო საქმიანობა, დაცვის ინფრასტრუქტურისა და სახანძრო 

პირსების მოწყობა, მავნებლებთან ბიოლოგიური მეთოდებით ბრძოლა. ეროვნული პარკის 

ვიზიტორთა ზონაში შესაძლებელია ვიზიტორების გადაადგილება ფეხით, ცხენით, 

ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით. ვიზიტორთა 

ზონაში, ასევე დასაშვებია ეკოტურიზმისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა და 

სარგებლობა. 

 

როგორც ეროვნული პარკის, ასევე ნეძვის აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონებში, 

რომელთა ფართობი ეროვნულ პარკში არის 25 948,89 ჰა (ეროვნული პარკის 42%), ხოლო 

ნეძვის აღკვეთილში - 8 992,00 ჰა  (თითქმის 80%),  ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 

დასაშვებია არამერქნული რესურსით სარგებლობა; მოსახლეობას ასევე შეუძლია 

ისარგებლოს  ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით, ხის მეორეხარისხოვანი 

მასალებით, საშეშე მერქნით და საძოვრებით, ხოლო ნეძვის აღკვეთილის ტრადიციული 

გამოყენების ზონაში დაშვებულია სამასალე მერქნით სარგებლობაც.  
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რუკა 1. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონები. წყარო: ბორჯომ-

ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რუკა 2. ნეძვის აღკვეთილის ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონები. წყარო: ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული 

ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა 
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3. არსებული და პოტენციური კონფლიქტები 

 

3.1 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან  დაკავშირებული 

კონფლიქტები 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დაარსებიდან ორ ათეულ 

წელზე მეტი გავიდა, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა, მაინც სენსიტიური 

რჩება. როგორც ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა დღეისათვის განსაკუთრებით მწვავეა დაცული 

ტერიტორიის ფარგლებში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული 

კონფლიქტები. 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ჩამოყალიბება მოხდა მწვავე სოციალურ-

ეკონომიკური ფონის პირობებში. დღესაც, ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

მუნიციპალიტეტებში დაბალია მოსახლეობის დასაქმების მაჩვენებლი, რაც მნიშვნელოვნად 

ზრდის ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულებას დაცული ტერიტორიების 

რესურსებზე. 

 

რუკა 4. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის 

ტერიტორიაზე. წყარო: ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა 
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რესურსების სარგებლობის მენეჯმენტის თანდათანობითი გაუმჯობესების, ასევე, დაცვის 

ღონისძიებების ეფექტიანობის ამაღლების შედეგად, რესურსებით სარგებლობასთან 

დაკავშირებული კონფლიქტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ნაკლებად მწვავეა წინა 

წლებთან შედარებით. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ინფორმაციათ, 90-იან წლებთან შედარებით მოზამთრე კომლების 

რაოდენობა ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში 

მნიშვნელოვნად შემცირებულია და ეს მოხდა ძირითადად შრომისუნარიანების ხარჯზე. 

აღნიშნულის გამოც, გარკვეულწილად შემცირდა ზეწოლა ადგილობრივი მოსახლეობის 

მხრიდან პარკის ეკოსისტემებზე. მაგრამ, ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება რესურსებით  

სარგებლობასთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემის გადაწყვეტა, რაც, ერთის მხრივ 

მოსახლეობას არალეგალური ქმედებებისკენ უბიძგებს, ხოლო მეორე მხრივ, საფრთხეს 

უქმნის დაცული ტერიტორიის ბიომრავალფეროვნებას და ხელს უშლის მის წარმატებულ 

ფუნქციონირებას. ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის 

მონაცემებით,  2010-2014 წლებში ადგილი ჰქონდა ბუნებრივი რესურსებით არალეგალური 

სარგებლობის 400-ზე მეტ შემთხვევას. მათ შორის, ყველაზე ხშირი იყო ხე-ტყის 

არალეგალური ჭრა (გამოვლენილი დარღვევების 60%).   

 

 

 

დიაგრამა 1. ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიის ფარგლებში გამოვლენილი 

სამართალდარღვევები 

 

 

 

 

წყარო: ბხდტ-ის ადმინისტრაცია 

*სხვა დარღვევები მოიცავს დაცული ტერიტორიების რეჟიმის დარღვევებს, როგორიცაა მაგალითად 
სანადირო თოფით შესვლა დაცულ ტერიტორიაზე 

 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა უფრო ინტენსიურია ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული 

ტერიტორიების დასახლებულ პუნქტებთან ახლომდებარე მონაკვეთებზე.   
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3.1.1 ხე-ტყის რესურსით  სარგებლობასთან  დაკავშირებული  კონფლიქტი 

 

3.1.1.1 ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობის სოციალურ-ეკონომიკური, 

სამართლებრივი და ეკოლოგიური ასპექტები 

 
ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ფარგლებში ხე-ტყის ჭრა ხშირად ხდება 

დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის 

კონფლიქტის მიზეზი. ხე-ტყის ჭრასთან დაკავშირებული კონფლიქტი განსაკუთრებით 

მწვავეა იმ სოფლებში, რომლებისთვისაც შეშის დამზადების ერთადერთი ალტერნატივა 

დაცული ტერიტორიაა. სახელმწიფო ტყის ფონდში გამოყოფილი ტყეკაფები ამ 

სოფლებისთვის მიუწვდომელია სიშორის ან სატყეო გზების არარსებობის გამო. 

ახლომდებარე ტყეებში კი მერქნის მარაგი ამოწურულია გასულ წლებში ინტენსიური ჭრის 

გამო.  

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის თანახმად ხე-ტყის 

რესურსებით სარგებლობა დაიშვება ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისა და ნეძვის 

აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონებში, საიდანაც ყოველწლიურად საშუალოდ 

1000-მდე ოჯახი მოიპოვებს საშეშე მერქანს.  ამავე გეგმის თანახმად, ეროვნული პარკისა და 

ნეძვის აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონაში, ერთ კომლზე შეიძლება გაიცეს 10 

მ3-მდე საშეშე მერქანი არსებული რესურსის გათვალისწინებით, ხოლო ნეძვის აღკვეთილის 

ტრადიციული გამოყენების ზონაში ყოველწლიურად ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია  

800 მ3 სამასალე მერქნით სარგებლობა.  

 

რეალურად, დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის მიერ ყოველწლიურად ხდება 7000-8000  

მ3 საშეშე და 800 მ3 სამასალე ხე-ტყის გამოყოფა, რომელიც ნაწილდება დაცული ტერიტორიის 

მიმდებარე სოფლების მოსახლეობაზე. თითოეულ კომლზე გამოიყოფა 5-7 მ3-მდე საშეშე 

მერქანი. 

 

ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონაში შეშას ამზადებს შემდეგი სოფლების 

მოსახლეობა: 

- აბასთუმანი (ადიგენის მუნიციპალიტეტი); 

- აწყური, გურკელი, წინუბანი, ზიკილია, აგარა, საყუნეთი (ახალციხის 

მუნიციპალიტეტი); 

- ქ. ბორჯომის ნაწილი, ქვაბისხევი, ლიკანი, ჩითახევი, ზორეთი, ბანისხევი, რველი, 

ზანავი, კორტანეთი, ახალდაბა(ბორჯომის მუნიციპალიტეტი); 

- ბულბულის ციხე, ქვიშხეთის მონასტერი (ხაშურის მუნიციპალიტეტი); 

- მარელისი, ვახანი, ნუნისი, ჩრდილი (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი).  

 

საშეშე მერქნად იჭრება ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, რცხილა, წიფელი, ხოლო სამასალე მერქნად 

წიფელი და წიწვოვნები.  
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ცხრილი 1: კომლების მიერ ბორჯომ-ხარაგაული დაცული ტერიტორიის ფარგლებში სოციალური 

ჭრებით დამზადებული საშეშე მერქნის მოხმარების რაოდენობა (2015 წლის გამოყოფილი ტყეკაფების 

მიხედვით) 

მუნიციპალიტეტი თემი 
კომლების 

რაოდენობა 

კომლების 

რაოდენობა, 

რომლებიც 

მოიხმარენ 

შეშას 

ეროვნული 

პარკიდან 

შეშის 

მოხმარება 

კომლების 

მიერ 

შეშის 

მოხმარება 

თემის მიერ 

ადიგენი აბასთუმანი 300 150 7 1050 

ახალციხე აწყური 680 35 7 250 

 გურკელი 45 4 7 28 

 წინუბანი 106 4 7 28 

 ზიკილია 118 17 7 120 

 აგარა 130 2 7 14 

ბორჯომი ქ. ბორჯომი 

(ვაშლოვანი) 

 79 7 558 

 ქვაბისხევი 165 132 7 930 

 ლიკანი 120 102 7 717 

 ბანისხევი 70 65 7 455 

 რველი 180 20 7 145 

 ზანავი 110 30 7 210 

 კორტანეთი  120 52 7 366 

 ახალდაბა 750 245 7 1716 

ხაშური ბულბულის ციხე 60 17 7 119 

 ქვიშხეთის 

მონასტერი 

800 25 7 175 

ხარაგაული მარელისი 201 10 7 70 

 ნუნისი 15 9 7 63 

სულ  3970 998 (ბხდტ-ის 

მიმდებარე 

სოფლებში 

კომლების 

23% 

ბორჯომის 

გარდა) 

 7014 

 

შეშის დამზადება ხდება ტყეკაფებში, რომლებიც ყოველწლიურად გამოიყოფა ეროვნული 

პარკის ადმინისტრაციის მიერ სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორიცაა 

ტყის მდგომარეობა (დაცული ტერიტორიების რეინჯერების ტყეკაფის გამოყოფამდე ადგენენ 

დათვალიერების აქტს), მისასვლელი გზების არსებობა, მოთხოვნა ადგილობრივი 

მოსახლეობის მხრიდან, წინა წლების სტატისტიკა (მაგალითად, გასულ წლებში ათვისებული 

საშეშე მერქნის მოცულობა). გამოყოფილი ტყეკაფები თანხმდება დაცული ტერიტორიის 

სააგენტოსთან. 
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მოსახლეობის სოციალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის ხე-ტყის ჭრის დაგეგმვა 

ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან კოორდინაციით. უმეტესწილად, 

მიიღწევა შეთანხმება თემისათვის მიმდინარე წლის განმავლობაში დასამზადებელი საშეშე 

მერქნის მოცულობაზე.  

 

სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები 

 

ტყითსარგებლობის წესისა და ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის 

გეგმის თანახმად, დაცული ტერიტორიის ფარგლებში ხე-ტყის ჭრა შესაძლებელია მხოლოდ 

ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით. რაც 

ნიშნავს, რომ პირს, რომელიც ამზადებს საშეშე ან სამასალე მერქანს ბორჯომ-ხარაგაულის 

დაცულ ტერიტორიაზე, არ აქვს მისი გასხვისების უფლება. სოციალური ჭრით 

დამზადებული მერქნის გაყიდვა არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და 

ითვალისწინებს ჯარიმას 500 ლარის ოდენობით. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

მოპოვებული საშეშე მერქანი მართლაც მხოლოდ საწვავად იქნეს გამოყენებული და არ 

მოხდეს მისი გაყიდვა სამასალედ, დამამზადებელი ვალდებულია მოჭრილი ხე, ტყიდან 

გამოტანამდე დახერხოს 1 მეტრამდე სიგრძის მონაკვეთებად2.  

 

თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი, როგორც ჩანს, ნახულობს გარკვეულ შემოსავალს შეშის 

დამზადებითა და გაყიდვით. საშეშედ დახერხილი მერქნიდან ხდება სამასალე ხის 

დამზადებაც, ხოლო სოციალური საჭიროებებისათვის გამოყოფილ სამასალე ხე-ტყეს 

ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ყიდის (როგორც ეს ინტერვიუებმა აჩვენა).  

 

ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე საშეშე მერქანის მოპოვებისათვის ადგილობრივმა 

მოსახლემ შემდეგი ნაბიჯები უნდა გადადგას: 

- დარეგისტრირდეს მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში3 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშუალებით (მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს წარუდგენს იმ ოჯახების  ერთი წევრის მონაცემებს, 

რომლებიც სარგებლობენ სოციალური ჭრებით დამზადებული მერქნით მერქნული 

რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციისათვის); 

- მიმართოს ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციას 

განცხადებით სოციალური ჭრებით მიღებული საშეშე მერქნით სარგებლობის 

თაობაზე; (ადმინისტრაცია განიხილავს მხოლოდ დაცული ტერიტორიების მიმდებარე 

სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის განცხადებებს, რომლებიც რეგისტრირებული 

არიან მერქნული რესუსრების მართვის ელექტრონულ სისტემაში); 

- გადაიხადოს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი მითითებულ 

ბანკში, რაც შეადგენს ერთი მ3-სათვის 3 ლარს ფოთლოვანი მცენარეებისათვის 

                                                 
2ტყითსარგებლობის წესის თანახმად, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 

20 აგვისტოს #242 დადგენილებით 
3ხე-ტყით მოსარგებლის რეგისტრაციის წესი და უფლებები განისაზღვრება „მერქნული რესურსების 

მართვის ელექტრონული სისტემის წარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ გარემოსა და 

ბუნერივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2014 წლის 30 აპრილის #118 ბრძანებით.  
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(წიფელი, რცხილა) და 2 ლარს წიწვოვნებისათვის (ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი)4 აღნიშნულ 

მოსაკრებელს ემატება მომსახურების გადასახადი 1 მ3-ზე   3 ლარი;  

- დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციაში აიღოს ხე-ტყის დამზადების ბილეთი; ხე-

ტყის დამზადების ბილეთის გაცემა ხდება ბანკის მეშვეობითაც, მას შემდეგ, რაც  

რესუსრების მართვის ელექტრონულ სისტემაში აისახება მოსარგებლეზე ტყეკაფის 

მიხედვით გამოყოფილი მოცულობა); 

- შემდეგ რეინჯერი მიუჩენს ტყეკაფს, სადაც მონიშნულია მოსაჭრელი ხეები; 

- შეშის დამზადების შემდეგ რეინჯერი ამოწმებს შესაბამისობას და გასცემს 

კანონიერების დამადასტურებელ დოკუმენტს, რაც საჭიროა შეშის 

ტრანსპორტირებისათვის ტყიდან სახლამდე.  

 

დამზადებული მერქნის გამოზიდვა ტყიდან ხდება ხარებით სამანქანო გზამდე, ან 

დაცურებით, ხოლო შემდგომ - მანქანით. ტყიდან შეშის გამოსაზიდად მოსახლეობის მეტი 

ნაწილი ხარებს ქირაობს მეზობლებისაგან. ასევე, ქირაობენ მანქანებს. 

 

სოფლების მოსახლეობის უმრავლესობა თვითონ ახდენს გამოყოფილი საშეშე მერქანის 

დამზადების ორგანიზებას. ოჯახების ნაწილს შეშის დამზადება თავად არ შეუძლია. ამიტომ, 

ისინი გარკვეულ საფასურს უხდიან მეზობლებს შეშის დამზადებისა და 

ტრანსპორტირებისათვის. მოსახლეობის ნაწილი არ სარგებლობს გამოყოფილი საშეშე 

მერქანით, განსაკუთრებით ე.წ. სეზონური მოსახლეობა, რომლებიც მხოლოდ ზაფხულობით 

ცხოვრობენ სოფლად. მათი ნაწილი, სავარაუდოდ, გამოყოფილი საშეშე მერქნით 

სარგებლობის საშუალებას აძლევს თანასოფლელებს (სავარაუდოდ, გარკვეული საფასურის 

სანაცვლოდ). ამგვარად დამზადებული შეშა არის გარკვეული შემოსავლის წყარო 

ადგილობრივი მოსახლეობის მცირე ჯგუფისათვის.  

 

ხე-ტყის დამზადება ინტენსიურად მიმდინარეობს სექტემბერ-ოქტომბერში.  

 

7 მ3 შეშის დამზადების ღირებულაბა დაახლოებით 400 ლარია, რაშიც შედის მუშა-ხელის, 

გამწევი ძალის და მანქანის ქირა. საშუალო წლიური სარგებელი, რომელსაც ადგილობრივი 

მოსახლეობა ღებულობს დაცული ტერიტორიიდან საშეშე მერქნის სახით (და მუშა-ხელისა 

და ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით) შეფასებულია დაახლოებით 470 000 ლარად5.  

 

ნეძვის აღკვეთილის ტერიტორიაზე სამასალე ხე-ტყის დამზადება ხორციელდება მხოლოდ 

ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით. 

სამასალე ხე-ტყის სოციალური ჭრებით დამზადებისათვის დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოს მოთხოვნას წარუდგენს სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი. სააგენტო 

აფასებს მერქნითი რესურსის გაცემის შესაძლებლობას და ინფორმაციას აწვდის 

გუბერნატორს, რომელიც, აღნიშნულის შემდგომ, შეისწავლის, თუ რამდენად 

დასაბუთებულად არის წარმოდგენილი მოთხოვნა ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ. 

                                                 
4ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად (მუხლი 5.2 და მუხლი 7.4).  
5Flores,M., Adeishvili, M., 2011. Valuation of the Contribution of Borjomi-Kharagauli and MtiralaNational 

Parks Ecosystem Services to Economic Growth and Human Well-being. Prepared for WWFCaucasus, 2011. 
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შესწავლის მასალებზე დაყრდნობით მერქნის დაზუსტებულ ოდენობაზე მოთხოვნა კვლავ 

წარედგინება სააგენტოს, რის შემდეგაც ხდება სამასალე მერქნის გამოყოფა კონკრეტულ 

ოჯახებზე.  

 

სამართლებრივი ასპექტები 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია საშეშე და სამასალე მერქნის 

დამზადება ეროვნული პარკისა და ნეძვის აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონაში, 

მაინც აქვს ადგილი ხე-ტყის არალეგალური ჭრის შემთხვევებს. 2014 წელს დაცული 

ტერიტორიის ფარგლებში არალეგალური ჭრების შედეგად გამოწვეულმა ზიანმა6 შეადგინა 26 

879 ლარი, ხოლო 2010-2014 წლებში - 85 000 ლარი7.  

 

ხე-ტყის არალეგალური ჭრის მხრივ განსაკუთრებით „ცხელი წერტილებია“ ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლები ახალდაბა, ბანისხევი და რველი. არალეგალურად 

მოპოვებული ხე-ტყე ძირითადად იყიდება ახალდაბაში ან ხაშურში სამასალედ. ეროვნული 

პარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ხე-ტყის არალეგალურ დამზადებაში ჩართული 

უნდა იყოს ამ სოფლების 25-მდე მაცხოვრებელი, რომლებიც უკვე რამდენჯერმე არიან 

დაჯარიმებული ხე-ტყის არალეგალური მოპოვებისათვის. 

 

ხე-ტყის უკანონო ჭრაზე კონტროლს ძირითადად ახორციელებს დაცული ტერიტორიის 

რეინჯერები. რეინჯერებს აქვთ უფლება გააჩერონ და შეამოწმონ საბუთები და ნებართვები 

ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე და აცნობონ კანონდარღვევები ადმინისტრაციას,  მაგრამ 

მათ არა აქვთ უფლება განახორციელონ დამრღვევის პირდაპირ ადგილზე დაკავება. 

რეინჯერის მიერ შედგენილი სამართალდარღვევის აქტი ეგზავნება სასამართლოს. 

ადმინისტრაცია  სამართალდარღვევის შესახებ, ასევე, ატყობინებს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ადგილობრივ განყოფილებას. ხე-ტყის უკანონო დამზადების შემთხვევაში, თუ 

გარემოსთვის მიყენებული ზიანი აღემატება 1000 ლარს, აღიძვრება სისხლის სამართლის 

საქმე. დაცული ტერიტორიის იმ ზონებში, სადაც დაშვებულია მერქნიან მცენარეთა მოჭრა, 

მათი უნებართვო გაჩეხვისათვის „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით“ 

გათვალისწინებული ჯარიმა შეადგენს 400-500 ლარს, რასაც ემატება გარემოსთვის 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.  

 

ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობაზე კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილება აქვს, 

აგრეთვე, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს (გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება). დაცული ტერიტორიის 

ადმინისტრაცია ვალდებული არ არის შეატყობინოს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 

დეპარტამენტს გამოვლენილი სამართალდარღვევების შესახებ.  

 

                                                 
6
 გარემოზე მიყენებული ზიანის დაანგარიშება ხდება ხის სახეობისა და მოცულობის მიხედვით 

7
 ბხდტ-ს ადმინისტრაციისა და გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 
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აღსანიშნავია, რომ ხე-ტყის არალეგალური მოპოვება ძირითადად ხდება ისე, რომ 

გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა არ გადააჭარბოს იმ ოდენობას, რაც გამოიწვევს სისხლის 

სამართლის საქმის აღძვრას. უკანასკნელ წლებში არც ჰქონია ადგილი ასეთ შემთხვევას. 

შედარებით მცირე ოდენობით ხე-ტყის არალეგალური მოპოვებისათვის გათვალისწინებული 

საჯარიმო სანქციების გადახდა კი იშვიათად ხდება კანონაღსრულების სისუსტის გამო.  

 

ეკოლოგიური ასპექტები 

 

უკვე 20 წელია ბორჯომ-ხარაგულის დაცული ტერიტორიიდან მიმდინარეობს საშეშე მერქნის 

გაცემა. ამ  ხნის განმავლობაში არ ჩატარებულა ინვენტარიზაცია. ამიტომ ძნელია ვიმსჯელოთ 

ტყის ეკოსისტემებზე ჭრების ზეგავლენაზე. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ გამოყოფილ 

ტყეკაფებში მერქნული რესურსი საგრძნობლად შემცირებულია. ხშირად ხდება ჭრაში ნედლი 

ხეების დანიშვნა. სოფელ ქვაბისხევის მიმდებარედ, მოსახლეობის ინფორმაციით, ტყის 

გამეჩხერებამ უკვე ზეგავლენა იქონია წყლის რესურსზე და საგრძნობლად იკლო წყლის 

დონემ.  

 

ბხდტ-ის მენეჯმენტის გეგმით გათვალისწინებულია ტყის ინვენტარიზაციის განხორციელება 

ტრადიციული გამოყენების ზონაში იმ სიზუსტით, რომ შესაძლებელი გახდეს ხე-ტყის 

დამზადების მოცულობების განსაზღვრა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება დაცული 

ტერიტორიების კონსერვაციულ მიზნებთან.  

 

3.1.1.2.  ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფლიქტის 

გამომწვევი სპეციფიკური მიზეზები 
 

ალტერნატიული შემოსავლების არარსებობა 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დაარსებამდე  მრავალი წლის განმავლობაში, 

დაცული ტერიტორიების ტყის მასივები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის წარმოადგენდა 

ხის მერქნული რესურსით სარგებლობის წყაროს.  

 

საშეშე და სამასალე ხე-ტყე, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა იღებდა დღეისათვის 

დაცული ტერიტორიის ფარგლებში მოქცეული ტყეებიდან, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი 

ნაწილისთვის იყო არსებობისა და შემოსავლების ძირითადი წყარო. სხვა ალტერნატივის 

არარსებობის პირობებში, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ძალიან რთულია შემოსავლის 

ამ წყაროს დაკარგვასთან შეგუება.  სწორედ ეს არის მოსახლეობაში ხე-ტყის რესურსებით 

სარგებლობის შეზღუდვით გამოწვეული უკმაყოფილების ძირითადი მიზეზი. 

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალდაბის, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში კი 

სოფლების მარელისის და ლეღვანის მოსახლეობა ძირითადად დასაქმებული იყო ხის 

მასალისა და ავეჯის წარმოებაში. სამასალე ხე-ტყეს მოიპოვებდნენ ტყის ფონდის 

ტერიტორიებზე, რომლებიც ამჟამად არის დაცული ტერიტორია. დაცული ტერიტორიის 

დაარსების შემდგომ, სამასალე ხე-ტყე ავეჯის წარმოებაში დასაქმებული მოსახლეობისათვის 
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გახდა მიუწვდომელი, რის გამოც მათი შემოსავლები მკვეთრად შემცირდა. ხელოსნების 

ნაწილი დასაქმდა რა ძირითადად თბილისში, მხოლოდ სეზონურად ჩადის სოფელში.  

 

სოფელ ახალდაბაში ფუნქციონირებდა ავეჯის ფაბრიკა, სადაც 600-მდე ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი იყო დასაქმებული. ფაბრიკა გასულის საუკუნის 90-იან წლებში დაიხურა, 

თუმცა ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის ავეჯის წარმოება შემოსავლის ძირითად 

წყაროდ დარჩა, გახსნეს რა ავეჯის მცირე საწარმოები. სამასალე ხე-ტყეს ამზადებდნენ ნეძვის 

ტყის მასივში. 2006 წელს დაიწყო ნეძვის აღკვეთილის დაცვის ღონისძიებების 

განხორციელება, გადაიკეტა სატყეო გზები, დაიხურა სახერხები. ადგილობრივი 

ხელოსნებისთვის მიუწვდომელი აღმოჩნდა ხის მასალა. ახალდაბაში დღესაც 

ფუნქციონირებს ავეჯის დამამზადებელი რამდენიმე მცირე საწარმო, რომელიც მოსახლეობის 

გარკვეული ჯგუფისათვის შემოსავლის ძირითადი წყაროა. ხის მასალას საწარმოები იძენენ 

ბაზარზე, ასევე, არაოფიციალურად იმ პირებისაგან, რომლებზეც ნაწილდება სოციალური 

ჭრის წესით დამზადებული ხის მასალა.  

 

ავეჯის ფაბრიკა ფუნქციონირებდა ხარაგაულშიც, სადაც დასაქმებულ იყო 300-400 კაცი. 

ფაბრიკის დახურვის შემდეგ, ხელოსნების ნაწილმა გახსნა ავეჯის დამამზადებელი მცირე 

საამქროები. დღემდე, ამ სოფლების მოსახლეობადასაქმებისა და შემოსავლების მიღების ან 

გაზრდის ერთადერთ რეალურ საშუალებად ხედავს ხის მასალისა და ავეჯის წარმოებას და 

ითხოვს სამასალე ხე-ტყის გამოყოფას ეროვნული პარკის ტერიტორიიდან. 

 

ავეჯის დამზადება ახალდაბისა და ხარაგაულის სოფლების მოსახლეობის ამ ნაწილისათვის 

ტრადიციული საქმიანობაა, რომლის ჩანაცვლებაც ძნელად წარმოუდგენიათ.   

 

მოსახლეობა უკმაყოფილოა ერთ კომლზე ყოველწლიურად გამოყოფილი საშეშე მერქნის 

ოდენობითაც (7 მ3), მიუხედავად იმისა, რომ შეშის აღნიშნული ოდენობა საკმარისი უნდა 

იყოს წლის განმავლობაში გათბობისა და საჭმლის მომზადებისათვის, მით უმეტეს ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში, სადაც ეროვნული პარკის მიმდებარე სოფლებს მიეწოდება ბუნებრივი 

აირი. მოთხოვნა უფრო გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლები 

იღებენ გარკვეულ შემოსავალს შეშის დამზადებით და სურთ მიიღონ მეტი მოცულობის შეშა. 

ამაზე მიუთითებს ისიც, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს საშეშე მერქნის 

ტყიდან გამოტანამდე 1 მეტრამდე სიგრძის მონაკვეთებად დახერხვის ვალდებულების გამო. 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ შეხვედრებზე გამოითქმებოდა აზრი, რომ მოსახლეობას 

უნდა ჰქონდეს საშუალება მოჭრილი მერქანი გამოიყენოს მისი შეხედულებისამებრ - 

გასათბობად ან გასაყიდად.  

 

ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე ხელმიუწვდომლობა 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ არსებულ სოფლებში მოსახლე  

ოჯახები ჯერ კიდევ დამოკიდებულნი არიან შეშაზე თავიანთი სახლების გასათბობად და 

საჭმლის მოსამზადებლად. დაცული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლების უმეტესობა არ 

მარაგდება ბუნებრივი აირით. სიძვირის გამო, მოსახლეობა გათბობისათვის ვერ იყენებს 

ელექტროენერგიას. იმ სოფლებშიც კი, სადაც ბუნებრივი აირი შეყვანილია, მოსახლეობა 
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უპირატესობას  მაინც შეშას ანიჭებს სიიაფის გამო. კვლევის ფარგლებში ჩატარებული 

გამოკითხვების დროს შეშა დასახელდა ყველაზე იაფ და ხელმისაწვდომ ენერგიის წყაროდ 

გათბობისათვის, ასევე საკვების მოსამზადებლად. 

 

ბხდტ-ის მიმდებარე თემებიდან ბუნებრივი აირი მიწოდება ხდება მხოლოდ ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის, რომელთა გაზიფიცირება მოხდა დამხმარე ზონის  

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში. დღეისათვის არ 

განიხილება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლების გაზიფიცირების საკითხი 

არარენტაბელურობის გამო (დიდი მანძილი ცენტრალური მილსადენიდან, მოსახლეობის 

მცირე ოდენობა, მით უმეტეს ზამთარში). 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ბხდტ-ს ფარგლებში საშეშე მერქნის დამზადება მოსახლეობის 

ინფორმაციით დაკავშირებულია მრავალ პრობლემასთან, მათი მხრიდან მაინც არ იგრძნობა 

დაინტერესება გათბობისა და საკვების მომზადებისთვის ენერგიის ალტერნატიული 

წყაროების მოსაძიებლად, ვინაიდან შეშას მიიჩნევს გათბობის ყველაზე იაფ და 

ხელმისაწვდომ წყაროდ. არ აქვთ ინფორმაცია ენერგოეფექტური ღუმელების შესახებ. 

მოსახლეობა ბიოგაზს არ განიხლავს ალტერნატიულ წყაროდ დანადგარების მოხმარებასთან 

დაკავშირებული სირთულეებისა და საქონლის სიმცირის გამო.   

 

სოციალური საჭიროებებისათვის სამასალე ხე-ტყეზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა 

 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სამასალე ხე-ტყე გამოიყოფა მხოლოდ ნეძვის აღკვეთილის 

ტრადიციული გამოყენების ზონაში სოფელ ახალდაბის მოსახლეობისათვის (ვინაიდან 

აღნიშნულ სოფლის მოსაზღვრე ტყის მასივები შედის ბორჯომ-ხარაგაულის დაცულ 

ტერიტორიებში). თუმცა, ეროვნული პარკის მიმდებარე სხვა სოფლებშიც არის მოსახლეობის 

მხრიდან მოთხოვნა სამასალე ხე-ტყეზე. მაგალითად, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

კურორტ ნუნისის მოსახლეობა სამასალე ხე-ტყეს საჭიროებს საოჯახო სასტუმროების 

გასაახლებლად და ახლების მოსაწყობად, რაც მნიშვნელოვანია დამსვენებლების 

მოზიდვისათვის. ადგილობრივი მოსახლოების დაკმაყოფილება სამასალე ხე-ტყით, პირველ 

რიგში, უნდა მოხდეს სამეურნეო ტყის ფონდიდან, მაგრამ იქ არსებული ტყეკაფები 

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ხელმიუწვდომელია სიშორის გამო. პრობლემას 

წარმოადგენს სოციალური ჭრებით მერქნული რესურსის დამზადებისათვის საჭირო რთული 

და ხანგრძლივვადიანი პროცედურა. ადმინისტრაციული ცენტრებიდან დაშორებული 

სოფლების მოსახლეობისათვის რთულია ინფორმაციის მიღება სოციალური ჭრებით 

სამასალე მერქნის დამზადების მოთხოვნაზე, ისინი არ იცნობენ კანონმდებლობით 

დადგენილ პროცედურას და მათთვის სირთულეს წარმოადგენს მოთხოვნის 

დაკმაყოფილებაზე თვალყურის მიდევნება. ამასთან, სამასალე მერქნის ოდენობა, რომელიც 

გამოიყოფა სოციალური ჭრის წესით, ზოგიერთ შემთხვევაში არის უფრო მცირე, ვიდრე 

მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან.  ბაზარზე სამასალე ხე-ტყის შეძენა და ტრანსპორტირება 

კი ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობისათვის ფინანსურად შეუძლებელია.  
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შეშის დამზადებასთან დაკავშირებული ტექნიკური სირთულეები 

 

შეშის დამზადებასთან დაკავშირებული ტექნიკური სირთულეებიდან უპირველესად უნდა 

აღინიშნოს მოუწესრიგებელი სატყეო გზები. დაცული ტერიტორიის ფარგლებში გამოყოფილ 

ტყეკაფამდე მისასვლელი გზის მოწესრიგებაზე პასუხისმგებელია ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტი. შესაბამისი ტექნიკის ან ფინანსების არ არსებობის გამო ადგილობრივი 

გამგეობები ზოგ შემთხვევაში ვერ ახერხებენ სატყეო გზების მოწესრიგებას, რაც გამოყოფილ 

შეშას მოსახლეობისათვის ძნელად მისაწვდომს ხდის. ტყითსარგებლობის წესის თანახმად 

სოციალური ჭრების განხორციელებისათვის, სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობისა და 

შეკეთების ვალდებულება, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ეკისრება ბხდტ-ის 

ადმინისტრაციას, მაგრამ მას ამისათვის არ გააჩნია არც სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობა 

და შესაბამისი ადამიანური რესურსები. მოუწესრიგებელი სატყეო გზები განსაკუთრებული 

პრობლემაა აბასთუმანსა და ახალდაბაში, ასევე რველში, ბანისხევსა და ქვაბისხევში.  

 

უთანხმოებას იწვევს ჭრაში დანიშნული ხეების განაწილება მოსახლეობას შორის. დაცული 

ტერიტორიის ადმინისტრაციის მიერ მონიშნული ხეების განაწილება კომლებისთვის ხდება 

თანმიმდევრობით. იმ ოჯახებს, რომელიც სხვაზე ადრე მიმართავს ადმინისტრაციას, 

ეძლევათ უფრო ახლო მანძილზე მდებარე ან უფრო ადვილად მისადგომი ადგილი, რაც 

იწვევს სხვა ოჯახების უკმაყოფილებას, რომელთაც შეშის დამზადება უწევთ უფრო შორ ან 

ძნელად მისადგომ ადგილზე.  

 

ხე-ტყის დამზადების პერიოდი და ვადები ასევე იწვევს უთანხმოებას მოსახლეობასთან. 

დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია ადგილობრივ მოსახლეობას ხე-ტყის დამზადების 

უფლებას აძლევს (ხე-ტყის დამზადების ბილეთების გაცემას იწყებს) არა უადრეს 

სექტემბრისა. დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია წინა პერიოდს ანდომებს ტყეკაფის 

მონიშვნის მასალების მომზადებას და  შეთანხმებას დაცული ტერიტორიის სააგენტოსთან. 

შემოდგომაზე მოჭრილი ხე-ტყე ვეღარ ასწრებს გამოშრობას და ნაკლებად ეფექტურია 

გათბობისათვის. ამიტომ, მოსახლეობა ითხოვს, რომ შეშის დამზადების უფლება მისცენ 

გაზაფხულიდან. გარდა ამისა, ხე-ტყის დამზადების ბილეთის მოქმედების ვადა არის 

გაცემიდან 30 კალენდარული დღე, რაც მოსახლეობისათვის არის ძალიან შეზღუდული ვადა. 

ამ ვადის განმავლობაში სხვადასხვა მიზეზის გამო (მოუწესრიგებელია ტყეკაფამდე 

მისასვლელი სატყეო-სამეურნეო გზა, ტყიდან შეშის გამოსაზიდად მუშა პირუტყვის და 

ტრანსპორტის არასაკმარისი რაოდენობა) ზოგჯერ ოჯახი ვერ ასწრებს შეშის დამზადებას, 

ხოლო ბილეთის ვადის გაგრძელება მოითხოვს დამატებით დროს და ხარჯებს. ტყეკაფის 

დროული გამოყოფის შემთხვევაშიც, მოსახლეობა აგვიანებს საშეშე და სამასალე მერქნის 

დამზადებას. მაგალითად, 2015 წელს ნეძვის აღკვეთილში სამასალე და საშეშე ხე-ტყის 

დამზადება უფლება მოსახლეობას მიეცა 1 აგვისტოდან, თუმცა ერთი თვის განმავლობაში 

მხოლოდ 48 მ3 ხე-ტყე იქნა დამზადებული (გამოყოფილი 2200 მ3-დან). აღნიშნულის მიზეზად 

მოსახლეობა ასახლებს ხე-ტყის გამოსაზიდად სატრანსპორტო საშუალებების სიმცირეს.  
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არასაკმარისი მონაცემები ხე-ტყის რესურსების მდგრადი სარგებლობის დაგეგმვისათვის   

 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბხდტ-ის ტრადიციული გამოყენების ზონაში, სადაც უკვე წლების 

მანძილზე მიმდინარეობს ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობა, არ ჩატარებულა ტყეების 

ინვენტარიზაცია, რაც გახდებოდა მდგრადი ტყითსარგებლობის გეგმის შემუშავების 

საფუძველი.  ტრადიციული გამოყენების ზონაში მნიშვნელოვნადაა შემცირებული საშეშედ 

ვარგისი ხეების რაოდენობა, რაც იწვევს ჭრაში ნედლი ხეების დანიშვნის აუცილებლობას. 

აღნიშნულ პრობლემას განსაკუთრებით ადგილი აქვს სოფელ ქვაბისხევის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე. შექმნილი მდგომარეობა მიუთითებს ტყითსარგებლობის დაგეგმვის 

სისუსტეზე. ამასთან, პოტენციურად კონფლიქტი შეიძლება წარმოიქმნას დაცული 

ტერიტორიის კონსერვაციულ მიზნებთან შესაბამისი ხე-ტყის დამზადების მოცულობების 

დადგენა ინვენტარიზაციის საფუძველზე, რაც შეიძლება აღმოჩნდეს უფრო მცირე, ვიდრე 

არის მოთხოვნა საშეშე მერქანზე.  

 

3.1.2 საძოვრებით  სარგებლობასთან დაკავშირებული  კონფლიქტი 

3.1.2.1   საძოვრებით  სარგებლობის სოციალურ-ეკონომიკური,  სამართლებრივი და 

ეკოლოგიური ასპექტები 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ალპურ მდელოებს საუკუნეების განმავლობაში 

იყენებდნენ საქონლისათვის საზაფხულო საძოვრებად. ალპური საძოვრები (11 000 ჰა-მდე) 

მდებარეობს ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონაში - ლომისმთაზე 

(ბორჯომისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები), ოჭორასა და ამარატის მთებზე 

(ახალციხის მუნიციპალიტეტი), ზეკარის უღელტეხილზე (ადიგენის მუნიციპალიტეტი), 

სამეცხვარეოს მთაზე (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი).  

 

ზაფხულობით (დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში) აღნიშნული საძოვრებით სარგებლობენ 

დაცული ტერიტორიის მიმდებარედ მდებარე სოფლების მოსახლეები, ძირითადად შემდეგი 

სოფლებიდან: აბასთუმანი, ზეკარი, გვახანი (ადიგენის მუნიციპალიტეტი), ხანი -ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტიდან, ქვაბისხევი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტიდან, და  მარელისი, 

ჩრდილი და ზვარე (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი).  

 

2014 წელს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ალპურ საძოვრებზე აღრიცხული 

პირუტყვის სულადობა შემდეგნაირად ნაწილდებოდა მუნიციპალიტეტების მიხედვით: 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

დიაგრამა 2. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ალპურ საძოვარზე აღრიცხული პირუტყვის 

სულადობის განაწილება  

 

 
წყარო: ბხდტ-ს ადმინისტრაცია, 2014 

 

უკანასკნელ წლებში ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის მონაცემების 

თანახმად, ეროვნული პარკის ალპურ საძოვრებზე პირუტყვის რაოდენობა  შეადგენს 

დაახლოებით 4000 – 5500 სულს. 

 

დიაგრამა 3. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ალპურ საძოვარზე აღრიცხული პირუტყვის 

სულადობა 2009-2014 წლებში  

 
წყარო: ბხდტ-ის ადმინისტრაცია 

 

საზაფხულო საძოვრებს მოსახლეობა იყენებს მაის-ივნისიდან აგვისტოს ბოლომდე. 

საძოვრებზე აყავთ არამეწველი საქონელი.  

 

საზაფხულო საძოვრებზე სოფლის ნახირს უვლის მწყემსების ჯგუფი. ერთი სული საქონლის 

მოვლის ღირებულებაა სეზონზე 25 ლარი. ზოგიერთ სოფელში ადგილობრივი 

მოსახლეებისაგან შემდგარი 4-5 კაციანი ჯგუფების მორიგეობით მწყემსავენ საქონელს 

საზაფხულო საძოვრებზე.  

 

თითოეულ სოფელს საზაფხულო საძოვარზე აქვს მწყემსების თავშესაფრები საქონლის 

სადგომით. სულ, ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონაში 48 სადგომია, მათგან 

21 ეკუთვნის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებს.  
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მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა ამზადებს თივას ეროვნული პარკის ტრადიციული 

გამოყენების ზონაში. მენეჯმენტის გეგმის თანახმად თიბვა დაიშვება ეროვნული პარკის 

ვიზიტორთა ზონაშიც, ხანძრების პრევენციის მიზნით, 10 ივლისიდან 10 სექტემბრამდე. 

აღნიშნულ საქმიანობას თითქმის არა აქვს ზეგავლენა ეროვნული პარკის მდელოებზე.  

ადგილობრივი მოსახლეობა, განსაკუთრებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მიიჩნევს, რომ 

თივის დამზადება ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ძალიან მკაცრადაა ლიმიტირებული. 

თივის დამზადება აკრძალულია ადგილებში, რომლებითაც მოსახლეობა ადრე 

სარგებლობდა. აღნიშნულის გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა ზეწოლა სათიბებზე, მაგრამ, 

დაიწყო მათი ბუნებრივად გატყევების პროცესი (ძირითადად მურყანის ამონაყარით). 

მოსახლეობის აზრით, თივის დამზადებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები არის 

მესაქონლეობისა და ფერმერული მეურნეობების განვითარების ერთ-ერთი ხელისშემშლელი 

მიზეზი.  

 

სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები 

 

პარკის ტერიტორიაზე საქონლის ძოვება ეროვნული პარკის მიმდებარედ მცხოვრები ბევრი 

ოჯახისათვის უზრუნველყოფს საარსებო წყაროს. ეროვნული პარკის მიმდებარე სოფლებში 

მოსახლეობის უმრავლესობას ყავს 2-3 სული საქონელი. ფერმერების უმრავლესობა ამზადებს 

მცირე რაოდენობით ყველს ადგილობრივ ბაზარზე გასაყიდად. ფერმერთა გარკვეულ ნაწილს 

ყავს 5-15 სული საქონელი. ფერმერთა ეს ჯგუფი ახალგაზრდა საქონელს ყიდულობს მცირე 

ფერმერებისაგან, ზრდის და რამდენიმე თვის შემდეგ ყიდის სახორცედ.  

 

ადგილობრივი მოსახლეობა საძოვრებს არ ფლობს საკუთრებაში და არც ხანგრძლივვადიანი 

იჯარით იღებს სახელმწიფოდან. ისინი სარგებლობენ სოფლების მიმდებარე სათემო  და 

ეროვნული პარკის საზაფხულო საძოვრებით. ეროვნული პარკის საძოვრებით სარგებლობა 

დღეისათვის უფასოა.   

 

სტატისტიკური ინფორმაცია დაცული ტერიტორიის დაარსებამდე მის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე მესაქონლეობის განვითარების შესახებ არ არსებობს. მოსახლეობა აღნიშნავს, 

რომ საქონლის რაოდენობა შემცირებულია, რის მიზეზადაც ასახელებს საძოვრებითა და 

სათიბებით სარგებლობის შეზღუდვას დაცული ტერიტორიის დაარსების გამო და 

მტაცებლების გახშირებულ თავდასხმებს.  

 

სამართლებრივი ასპექტები 

 

მწყემსები ვალდებული არიან საქონლის დაღუპვის შემთხვევაში მეპატრონეს აუნაზღაურონ 

ზარალი. იმ მოტივით, რომ ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ადგილი აქვს მტაცებლების 

გახშირებულ თავდასხმებს საქონელზე8, მწყემსები, ითხოვენ იარაღის ქონის უფლებას. 

მაგრამ, ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე იარაღით გადაადგილება აკრძალულია 

კანონმდებლობით. დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის აზრით, მთავარი მოტივი, რის 

                                                 
8
 გასული ხუთი წლის განმავლობაში (2010-2014) აღრიცხულია 71 სული საქონლის ზიანი, საიდანაც 50 

ერთეულის დაზიანება მოხდა 2013-2014 წლებში (34 2013 წელს და 16 2014 წელს). 
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გამოც, მწყემსები იარაღზე ნებართვას ითხოვენ არის ის, რომ მათ სურთ ნადირობა ეროვნული 

პარკის ტერიტორიაზე. ყოფილა შემთხვევა, როცა მწყემსებს დაავადებისაგან დახოცილი 

საქონლის დაღუპვის მიზეზად მტაცებლის თავდასხმა დაუსახელებიათ.  

 

 

ეკოლოგიური ასპექტები 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის თანახმად 

ტრადიციული გამოყენების ზონაში გადაჭარბებული ძოვება განსაზღვრულია როგორც ერთ-

ერთი საფრთხე პარკის ეკოსისტემებისთვის. ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, 

განსაკუთრებით ლომისმთის მიდამოებში და მთა სამეცხვარიოზე შეინიშნება ეროზიის 

კვალი.  ასევე ეროზირებულია საქონლის გადასარეკი გზები. შესაბამისად, ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის, კონსერვაციისა და მდგრადი სარგებლობის პროგრამის ერთ-ერთ 

მიზნად დასახულია „ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების 

ზონაში საძოვრების შემდგომი დეგრადირების აღკვეთა და დეგრადირებული ფართობების 

აღდგენა დაშვებული ძოვების პარალელურად“. ამ მიზნის მისაღწევად დაგეგმილია კვლევის 

ჩატარება ძოვების ოპტიმალური რეჟიმის დასადგენად და საძოვრებით სარგებლობის 

დარეგულირების პროცედურების დადგენა, რათა მიღწეული იქნეს ძოვების ოპტიმალური 

რეჟიმი.  

 

როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა და თვითმმართველობის ორგანოების 

წარმომადგენლები აღნიშნავენ, მიმდინარეობს იმ საძოვრების გატყევების პროცესი, 

რომლებიც არ მდებარეობენ ტრადიციული გამოყენების ზონაში და შესაბამისად, 

მოსახლეობას არ აქვს მათი გამოყენების უფლება.  

 

აღსანიშნავია, რომ 2002-2003 წწ. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) მიერ მოხდა 

საძოვრების მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება. თუმცა, შესაბამისი დაფინანსების არარსებობის 

გამო ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული რიგი ღონისძიებები.   

 

 

3.1.2.2. საძოვრებით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფლიქტის გამომწვევი 

სპეციფიკური მიზეზები 
 

საძოვრებით სარგებლობასთან დაკავშირებით ზოგჯერ წარმოიქმნება კონფლიქტი 

სხვადასხვა თემებს შორის, როდესაც ერთსა და იმავე საძოვრით სარგებლობს რამდენიმე 

სოფელი. მაგალითად, ლომისმთის საძოვრებით სარგებლობს ხარაგაულისა და ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტების სოფლები.  

 

სოფელი ჩრდილი (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) საჭიროებს საძოვრების გამოყოფას 

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რის თაობაზეც გამგეობამ მიმართა ბხდტ-ს 

ადმინისტრაციას. თუმცა, სოფლის მიერ მოთხოვნილი ტერიტორიის ნაწილი არ მდებარეობს 
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ეროვნული პარკში, ნაწილი კი უკვე გატყევებულია, რის საფუძველზეც ადმინისტრაციამ არ 

დააკმაყოფილა მოსახლეობის მოთხოვნა.  

 

საძოვრების არასაკმარისი ფართობი სოფლების მახლობლად, საძოვრებითა და სათიბებით 

სარგებლობის შეზღუდვა ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე არის ძირითადი მიზეზი, რის 

გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა ნაკლებპერსპექტიულად მიიჩნევს ფერმერული 

მეურნეობების განვითარებას, რაც შეიძლება ყოფილიყო დასაქმებისა და შემოსავლების 

ალტერნატიული წყარო. ფერმერული მეურნეობების განვითარებისთვის ხელს უშლის ასევე 

სიშორე ცენტრალური მაგისტრალიდან და მოუწესრიგებელი გზები.  

 

უთანხმოებას აქვს ადგილი მწყემსების თავშესაფრების შეკეთების სამუშაოებთან 

დაკავშირებით. დაცული ტერიტორიის რეჟიმიდან გამომდინარე, თავშესაფრის 

შეკეთებისათვის საჭირო ხის მასალის გაცემა ვერ ხდება პარკის ტერიტორიიდან, ხოლო 

მასალების ტრანსპორტირება ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე შესაძლებელია მხოლოდ 

ცხენებით. ხის მასალის ტრანსპორტირება შესაძლებელია მხოლოდ ხარაგაულის მხრიდან 

ტრადიციული გამოყენების ზონაში არსებული გზის საშუალებით; თუმცა აღნიშნული გზა არ 

მიდის თავსესაფრებამდე.  

 

საძოვრებით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფლიქტი შესაძლოა კიდევ უფრო 

გამწვავდეს მას შემდეგ რაც ჩატარდება კვლევა საძოვრების მდგომარეობის შეფასებისა და 

ძოვების ოპტიმალური რეჟიმის დადგენის მიზნით. მოსალოდნელია, რომ კვლევის 

შედეგების საფუძველზე შეიცვალოს საძოვრებით სარგებლობის არსებული რეჟიმი, რაც 

შეიძლება გახდეს ფერმერებთან და მწყემსებთან ახალი დაპირისპირების მიზეზი. 

შეზღუდვები შეიძლება შეეხოს საქონლის რაოდენობას, ტერიტორიებს, სავალდებულო 

გახდეს საქონლის აცრა. საქონლის რაოდენობის ლიმიტირება გაამწვავებს კონფლიქტს 

როგორც დაცულ ტერიტორიასთან, ისე მუნიციპალიტეტებს შორის.  

 

დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ საძოვრების შეფასების შედეგად 

განისაზღვრება საძოვრებით სარგებლობის ტარიფი.  ეროვნული პარკის საძოვრებით 

სარგებლობაზე გადასახადის შემოღება შეიძლება გახდეს ახალი კონფლიქტის მიზეზი 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან. 

 

3.1.3 ნადირობასთან  დაკავშირებული კონფლიქტი 

 

ნადირობა არის ერთ-ერთი საფრთხე ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

ფაუნისათვის. საქართველოს კანონმდებლობით ნადირობა აკრძალულია ნაკრძალებსა და 

ეროვნულ პარკებში, ასევე, მათ გარშემო 500 მეტრიან ზოლში.  აღსანიშნავია, რომ გარდა 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიებისა,  ნადირობა აკრძალული იყო  ბორჯომისა 

და ბაკურიანის სატყეო მეურნეობების მთელ ტერიტორიაზე. თუმცა, 90-იან წლებში 

უკონტროლო ნადირობა გახდა ირმის, ნიამორის, დათვის, გარეული ღორის, შველის და სხვა 

სანადირო სახეობების პოპულაციების კატასტროფული შემცირების მიზეზი. გასული 

საუკუნის 70-90-იან წლებში ირმის პოპულაციის რიცხოვნება ბორჯომის ნაკრძალში 680-1000 
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ინდივიდს შეადგენდა, ხოლო 1999 წლისათვის - მხოლოდ 39 ინდივიდს, რაც გამოწვეული 

იყო ბრაკონიერობით. 

 

დღეისათვის, აღინიშნება დაცული ტერიტორიის ფარგლებში ნადირობის შემთხვევების  

შემცირების ტენდეცია, რაც განპირობებულია კანონაღსრულების გაუმჯობესებით, მაღალი 

ჯარიმებით ბრაკონიერობაზე, დაცული ტერიტორიის დაცვის გაძლიერებით, პატრულირების 

პროგრამის ამოქმედებით. ბრაკონიერობის შემთხვევების შემცირებას ხელი შეუწყო 

ფოტოხაფანგების დამონტაჟებამაც. აღნიშნული უკვე დადებითად აისახა დათვისა და ირმის 

პოპულაციების რიცხოვნებაზე. ირმის რიცხოვნება 1999 წელთან შედარებით თითქმის 11-ჯერ 

გაიზარდა და 2014 წლისათვის ბხდტ-ის ფარგლებში ირმის 427 ინდივიდი აღირიცხა.  

 

დაცული ტერიტორიის ფარგლებში ნადირობის მცდელობა აქვთ ადგილობრივ, ასევე სხვა 

რაიონებიდან, ძირითადად თბილისიდან ჩასულ მონადირეებს, რომლებიც მხოლოდ 

გართობის მიზნით ნადირობენ. 

 

ბრაკონიერები აღჭურვილნი არიან რაციებით, ამიტომ მათი კონტროლი რთულია. დაცული 

ტერიტორიის ადმინისტრაცია რაციების შეძენას სიძვირის გამო ვერ ახერხებს. 

ადმინისტრაციის მიერ ბრაკონიერობის ეფექტიანი კონტროლი ვერ ხერხდება ასევე 

არასაკმარისი ადამიანური რესურსების გამო. რეინჯერები უმეტესწილად დაკავებულები 

არის ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობის რეგულირებით და კონტროლით. კანონმდებლობის 

თანახმად, დაცულ ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღით შესვლა და გადაადგილება 

განიხილება როგორც სამართალდარღვევა, რომლის შემთხვევაში სანადირო იარაღის 

კონფისკაცია შეიძლება არ მოხდეს. რეალურად, დაცულ ტერიტორიაზე ნადირობის 

მცდელობისათვის არ ხდება სანადირო იარაღის კონფისკაცია, რაც მონადირეებისათვის 

იქნებოდა მნიშვნელოვანი შემაკავებელი ფაქტორი.  

 

აღსანიშნავია, რომ  ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დაცული ტერიტორიის 

ჩამოყალიბების ერთ-ერთ დადებით შედეგად ასახელებს სწორედ ნადირობის აკრძალვას და 

ამ მიმართებით მხარს უჭერს დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირებას. 

 

3.2 კონფლიქტი მოსახლეობასა  და  ველურ ფაუნას  შორის 

 

დაცულ ტერიტორიასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის კონფლიქტს წარმოქნის 

მტაცებელთა გახშირებული თავდასხმები შინაურ საქონელზე. დაცული ტერიტორიის 

ადმინისტრაციის მიერ 2011-2014 წლებში აღირიცხა ველური ცხოველებით დაზიანებული 71 

მსხვილი რქოსანი პირუტყვი. იყო ველური ცხოველების მიერ დაცული ტერიტორიების 

ახლომდებარე ნათესების დაზიანების რამდენიმე შემთხვევა. ადგილობრივი მოსახლეობის 

დამოკიდებულება მტაცებელი ცხოველებისადმი, განსაკუთრებით მგლის მიმართ, მკვეთრად 

უარყოფითია. თუმცა, თავად მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ მტაცებლების თავდასხმას უმეტეს 

წილად ადგილი აქვს ტყეში უმეთვალყუროდ გაშვებულ საქონელზე. ეროვნული პარკის 

ტერიტორიაზე მომრავლებული მტაცებლები ზიანს აყენებს საქონელს საზაფხულო 
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საძოვრებზე, რითაც, განსაკუთრებით ზარალობენ მწყემსები, რომლებიც ვალდებული არიან 

აუნაზღაურონ ზიანი საქონლის მეპატრონეებს.  

 

მოსახლეობაში ჯერ კიდევ გავრცელებულია აზრი იმის შესახებ, რომ ბორჯომ-ხარაგაულის 

პარკის ტერიტორიაზე გაშვებული იქნა ე.წ წითელი მგლები გარემოსდაცვითი 

არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით, რომლებიც გამრავლდნენ და სწორედ ისინი 

აყენებენ ახლა ზიანს პირუტყვს, რაც მიუთითებს მათ არასაკმარის ინფორმირებულობაზე 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.  

 

გარეულ ცხოველთა რეგულირების წესის9 თანახმად მუნიციპალიტეტის გამგეობას შეუძლია 

მიიღოს თანხმობა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროდან იმ 

ცხოველების გარემოდან ამოღებაზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან მოსახლეობის 

სიცოცხლეს ან მის ქონებას. მაგრამ, თანხმობის მიღების პროცედურა არის მოუქნელი და 

გადაწყვეტილების მიღება საჭიროებს ხანგრძლივ დროს (ყველა შემთხვევაზე საბოლოო 

გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა). ამასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებას 

არ აქვს რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესაძლებლობა. რეგულირების წესით 

დადგენილი ნორმები არ ვრცელდება დაცულ ტერიტორიებზე, ვინაიდან წინააღმდეგობაში 

მოდის დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასთან.  

 

კონფლიქტის გამომწვევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზს წარმოადგენს ის გარემოებაც, რომ 

არ არსებობს მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებისაგან მიყენებული ზიანისათვის 

კომპენსაციის გადახდის სამართლებრივი საფუძველი.  

 

3.3 მიწის ნაკვეთების კუთვნილებასთან  დაკავშირებული კონფლიქტი 

 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მწვავე კონფლიქტი უკავშირდებოდა 

დაცული ტერიტორიის გარე საზღვრებს. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისა და 

ბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალია საზღვრის საბოლოო დაზუსტება, მარკირება და გამიჯვნა 

მოხდა 2001-2002 წლებში მნიშვნელოვანი ხარვეზებით. საზღვრის ხაზის ასახვის დროს 

დაშვებული  უზუსტობების გამო, ეროვნული პარკის საზღვრებში აღმოჩნდა კერძო 

მფლობელობაში არსებული ნაკვეთები, რამაც გამოიწვია კონფლიქტი ეროვნულ პარკსა და 

ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. დაცული ტერიტორიის ფარგლებში მოქმედი 

აკრძალვების გამო მიწის მფლობელებს უარი ეთქვათ მიერთებოდნენ ელექტროენერგიის, 

ბუნებრივი აირისა და სასმელი წყლის კომუნიკაციებს. ამ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა 

ეროვნული პარკის საზღვრების მიმდებარედ მცხოვრები 1000-ზე მეტი ოჯახი. ზოგიერთმა 

მათგანმა მიმართა სასამართლოს. 2008 წელს საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილმა 

საუწყებათაშორისო კომისიამ დაადასტურა, რომ ეროვნული პარკის საზღვარი საჭიროებდა 

დაზუსტებას და ხელახლა დელიმიტაციას. 2014 წელს გამოიყო შესაბამისი სახსრები 

ბიუჯეტიდან და დაიწყო დემარკაციის პროცესი. ამჟამად ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული 

                                                 
9
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ტერიტორიების საზღვრის დემარკაციის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია. უახლოეს 

მომავალში მოხდება საზღვრის ხაზის რეგისტრირება საჯარო რეესტრში.  

 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ შეხვედრებზე დაცული ტერიტორიის გარე საზღვართან 

დაკავშირებული კონფლიქტი მოსახლეობისა და ადმინისტრაციის მიერ განიხილებოდა, 

როგორც უკვე გადაწყვეტილი. თუმცა, საკითხი საბოლოოდ გადაჭრილად შეიძლება 

ჩაითვალოს მხოლოდ საზღვრის დემარკაციის დასრულებისა და ნატურაში გამიჯვნის 

შემდეგ. მნიშვნელოვანი იქნება შედეგების მონიტორინგის განხორციელება.   

 

 

4. კონფლიქტებში ჩართული მხარეები 

 

4.1 ადგილობრივი მოსახლეობა 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიებს ესაზღვრება  ბორჯომის, ბაღდათის, ხაშურის, 

ახალციხის, ადიგენის მუნიციპალიტეტების მჭიდროდ დასახლებელი ტერიტორიები. 

მოსახლეობა ძირითადად დაკავებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით. ადგილობრივი 

მოსახლეობა დაცული ტერიტორიიდან ძირითადად სარგებლობს ხე-ტყის რესურსებითა და 

საძოვრებით, ამზადებს თივას, აგროვებს მცირე რაოდენობით არამერქნულ რესურსებს, 

ხოლო წაბლნარი ტყეების ღია ფართობებს იყენებს ფუტკრის სკების განთავსებისათვის. 

 

ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი სულ უფრო მეტად აცნობიერებს დაცული 

ტერიტორიის ფუნქციონირების დადებით ზეგავლენას. „ყოველწლიური სოციალურ-

ეკონომიური გამოკითხვის  შედეგები მიგვანიშნებენ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის 

მზარდი რაოდენობა აღიარებს, რომ ისინი სარგებლობენ დაცული ტერიტორიებით და 

სარგებელს იღებენ მისგან“ - აღნიშნულია ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

მენეჯმენტის გეგმაში.  

 

ეროვნული პარკის ტერიტორიის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა, დაახლოებით 1000-

მდე ოჯახი ყოველწლიურად ამზადებს დაახლოებით 7000-7500 მ3 შეშას დაცული 

ტერიტორიის ტრადიციული გამოყენების ზონაში. დაახლოებით 6000-მდე ოჯახი ეროვნული 

პარკის ტერიტორიაზე აგროვებს ველურ ხილს, კენკრას, ჯონჯოლს (Staphylea colchica)  და 

სოკოს. მოსახლეობა ასევე აგროვებს წიწვოვანი მცენარეებს გირჩებს და მტვერს, როგორც 

ტრადიციული სამკურნალო საშუალებებს. ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველწლიური 

შემოსავალი, რომელსაც ისინი ღებულობენ არამერქნული რესურსებით სარგებლობიდან 

შეფასებულია 1 104 250 ლარად (455 000 ვერო). არამერქნული რესურსების შეგროვებაში 

ძირითადად ჩართული არიან ქალები. ბორჯომ-ხარაგულისა დაცული ტერიტორიების 

დაარსებამ დადებითი ზეგავლენა იქონია თაფლის წარმოებასა და ხარისხზე.  ბორჯომ-

ხარაგულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონაში მცხოვრები დაახლოებით 160 ოჯახი 

მეფუტკრეობითაა დაკავებული. მეფუტკრეობიდან თითოეული ოჯახის წლიური შემოსავლი 

დაახლოებით 5 500 ლარია. მოსახლეობა სარგებლობს საძოვრებით ბორჯომ-ხარაგაულის 

ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონაში.  საძოვრებით მოსარგებლე ოჯახების 
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საშუალო შემოსავალი, მათ შორის ხორცისა და რძის რძის პროდუქტების გაყიდვიდან 

მიღებული თანხები, წელიწადში 3,000 ლარს შეადგენს10. 

 

მიუხედავად აღნიშნულისა, ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ 

მცხოვრები ადგილობრივი თემების ნაწილი მიიჩნევს, რომ დაცული ტერიტორიის 

ჩამოყალიბებას  დადებითი ზეგავლენა არ მოუხდენია მათ კეთილდღეობაზე. მხოლოდ 

სოფელ ნუნისის მაცხოვრებლებმა აღნიშნეს, რომ ეროვნული პარკის არსებობა 

მნიშვნელოვნად ზრდის ნუნისის, როგორც ერთ-ერთი ცნობილი ბალნეოლოგიური 

კურორტის ღირებულებას.   

 

ადგილობრივი მოსახლეობა დაცულ ტერიტორიასთან კონფლიქტის ძირითად მიზეზად 

ასახელებს ხე-ტყის რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს; 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის, ასევე, პრობლემები წარმოიქმნება 

ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე არსებული საძოვრებით სარგებლობისას.  ადგილობრივი 

მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ადრე დასაქმებული იყო ხე-ტყის გადამუშავებასა და 

ავეჯის წარმოებაში, მიიჩნევს, რომ სწორედ დაცული ტერიტორიის შექმნის შედეგად 

დაკარგეს შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყარო. მათ დღემდე ვერ წარმოუდგენიათ დასაქმება 

სხვა სფეროებში და აქტიურად ითხოვენ სამასალე ხე-ტყეზე ხელმისაწვდომობის უფლებას.  

 

ადგილობრივი მოსახლეობის მცირე ჯგუფი, რომლებმაც მიიღეს ხელშესახები სარგებელი 

ეროვნული პარკის არსებობიდან არიან ძირითადად ის პირები, რომლებმაც განავითარეს 

საოჯახო სასტუმროები ან შესთავაზეს სხვა სახის ტურისტული მომსახურება პარკის 

ვიზიტორებს, ამ მხრივ აღსანიშნავია საოჯახო სასტუმროები მარელისში (ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტი) და აწყურში (ახალციხის მუნიციპალიტეტი). აღნიშნული სასტუმროები, 

პარკის ვიზიტორებს ასევე სთავაზობენ საცხენოსნო ტურებს. მიუხედავად იმისა, რომ 

აწყურში ეს მიმართულება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან 

განვითარებას საჭიროებს მარელისში, როგორც ცხენების მოვლა-პატრონობის, ისე 

აღჭურვილობის თვალსაზრისით. რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლე ტურისტებს უწევს 

საგამყოლო მომსახურებას.  

 

ეროვნული პარკის დაარსებამ, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის თვალსაზრისით 

გარკვეული სარგებელი მოუტანა მხოლოდ იმ სოფლების მაცხოვრებლებს, სადაც არის 

დაცულ ტერიტორიაზე შესასვლელები, ძირითადად ბორჯომსა და აწყურში. მოსახლეობა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობები აღნიშნავენ, რომ არ გამართლდა ეროვნული პარკის 

ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებული მოლოდინები, რომლებიც ეხებოდა დამხმარე ზონის 

განვითარებასა და მოსახლეობისათვის ალტერნატიული შემოსავლების წყაროების გაჩენას. 

მოსახლეობა ვერ გრძნობს, რომ ცხოვრობს ცნობილი ეროვნული პარკის სიახლოვეს. ეს 

განსაკუთრებით ეხება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, სადაც ტურისტების 

რაოდენობა არ არის იმდენი, რომ შეძლონ ალტერნატიული შემოსავლების მიღება 

ტურისტული ბიზნესიდან. ამ სოფლების მოსახლეობის დამოკიდებულება ტურიზმის 

                                                 
10

Flores,M., Adeishvili, M., 2011. Valuation of the Contribution of Borjomi-Kharagauli and MtiralaNational Parks Ecosystem 

Services to Economic Growth and Human Well-being. Prepared for WWF Caucasus, 2011 
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სექტორის განვითარების მიმართ სკეპტიკურია. მათი აზრით, დაცული ტერიტორიის 

არსებობის 20 წელი, საკმარისი დროა იმის საჩვენებლად, რომ ტურისტულ სექტორს  გააჩნია 

განვითარების მცირე პოტენციალი, მით უმეტეს თუ არ მოხდა ეროვნული პარკის მიმდებარე 

სოფლებამდე გზების შეკეთება და მათი გაზიფიცირება. თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ 

ადგილობრივი თემები არ იჩენენ ინიციატივებსა და არ არიან აქტიურნი ტურისტული 

სერვისებისა და პროდუქტების შექმნის მხრივ. ამ მიმართებით მათ არ გააჩნიათ შესაბამისი 

ცოდნა და გამოცდილება და არც შესაბამის ფინანსურ რესურსებზე მიუწვდებათ ხელი.  

 

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ალტერნატიული შემოსავლების წყაროს გენერირებას 

ტურიზმის სექტორიდან ხელს უშლის ის გარემოება, რომ ვიზიტორთა უმრავლესობა 

ეროვნულ პარკს სტუმრობს მხოლოდ ერთი დღით. ვიზიტორთა მხოლოდ 10-15% რჩება 

ღამისთევით (1-3 ღამის განმავლობაში) პარკში ან მიმდებარე სოფლებში, რაც გამოწვეულია 

ინფრასტრუქტურის ნაკლებობითა და არასათანადო დაგეგმვით, ასევე, მაღალი ფასებით 

საოჯახო სასტუმროებში. მაგალითად, ნუნისში, საოჯახო სასტუმროებით მხოლოდ 

დამსვენებლები სარგებლობენ. პარკის ვიზიტორები იყენებენ პარკის მიერ გამოყოფილ 

საკემპინგე ადგილს.  

 

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ჩამოყალიბების პარალელურად დანერგილი 

დამხმარე ზონის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის შემდგომ, ანალოგიური 

პროგრამები აღარ განხორციელებულა. არც ერთ თემში აღარ ჩატარებულა სოციალურ-

ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების შეფასება და საჭიროებების გამოვლენა.  

 

ადგილობრივი თემების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ბხდტ-ის ადმინისტრაციას არ აქვს 

მათთან საჭირო ინტენსივობის კომუნიკაცია. ბხდტ-ს ადმინისტრაციასა და ადგილობრივ  

თემებს შორის ურთიერთობა შემოიფარგლება გაფრთხილებებით და ინფორმირებით 

დაცული ტერიტორიების ფარგლებში მოქმედი აკრძალვების შესახებ. საშეშე და სამასალე 

მერქნის დამზადების თაობაზეც მოსახლოებას ზოგ შემთხვევაში დროულად არ მიეწოდება  

ინფორმაცია. აღნიშნული წარმოქნის გარკვეულ უნდობლობას ადგილობრივი მოსახლეობაში. 

ძალიან იშვიათია ინფორმირების, განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები, 

რომლებიც ორიენტიებული იქნებოდა ადგილობრივი თემებზე ან ადგილობრივ სამიზნე 

ჯგუფებზე. არასაკმარისია ადგილობრივი სკოლების ჩართვა ბხდტ-ის ეკოსაგანმანათლებლო 

საქმიანობაში.   

 

მოსახლეობა შიშობს, რომ შესაძლოა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირება 

ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე კიდევ უფრო გამკაცრდეს ან, საერთოდ აიკრძალოს. 

საკანონმდებლო დონეზე მოსახლეობის უფლებები ამ მხრივ დაცული არ არის. ბორჯომ-

ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ 

დაცული ტერიტორიის რესურსებით სარგებლობის შესაძლებლობა, მოცულობა და პირობები 

დგინდება მენეჯმენტის გეგმით.  

 

„დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“  საქართველოს კანონის თანახმად, თითოეული 

დაცული ტერიტორიისთვის უნდა შეიქმნას სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო 

მუნიციპალიტეტბსა და სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის მიზნით. საბჭოს შემადგენლობა 
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მტკიცდება მინისტრის მიერ. აჟამად, მიმდინარეობს საბჭოს ფორმირების პროცესი ბხდტ-

სთვის. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული საბჭოს ფუნქციონირება პირდაპირ არ 

გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობას, ის შეიძლება გამოყენებული იყოს 

როგორც მექანიზმი მოსახლეობის მონაწილეობისათვისაც. თუმცა, გაცილებით ეფექტიანი 

იქნება ცალკე საბჭოს შექმნა, რომლის მთავარი მიმართულება ადგილობრივ მოსახლეობასა 

და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია იქნებოდა.  

 

 

4.2 ადგილობრივი თვითმმართველობა   

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიები მოიცავს ექვს მუნიციპალიტეტს - ბორჯომი, 

ხარაგაული, ახალციხე, ადიგენი, ხაშური და ბაღდათი. 

 

 

რუკა 3. მუნიციპალიტეტების რუკა, რომელთა ტერიტორიაზეც მდებარეობს ბორჯომ-ხარაგაულის 

დაცული ტერიტორიები. წყარო: ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა 

 

 
 

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ძირითად პრობლემურ 

საკითხად განიხილება ის გარემოება, რომ სათანადოდ არ ეწყობა ხელი მოსახლეობისათვის 

ალტერნატიული დასაქმების გზების მოძიებას და შემოსავლების ახალი წყაროების 

გენერირებას, მას შემდეგ რაც, დაცული ტერიტორიის დაარსების გამო, შეიზღუდა 

მოსახლეობის დასაქმების ტრადიციული სფერო - ხე-ტყის გადამუშავება. 
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აღნიშნული მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

წარმომადგენლებს გაცნობიერებული აქვთ ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

ჩამოყალიბების მნიშვნელობა ტყის ეკოსისტემებისა და ველური ფაუნის შენარჩუნებაში. 

აღნიშნავენ, რომ დაცული ტერიტორიის შექმნამდე რეგიონიდან გადიოდა დიდი 

მოცულობის ხე-ტყე, თუმცა ეს ნაკლებად აისახებოდა ადგილობრივ შემოსავლებზე. ამასთან, 

აცნობიერებენ ტყის ეკოსისტემების შენარჩუნების აუცილებლობას ეროვნული პარკის 

მიმდებარე ტერიტორიების საკურორტო და ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის 

შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები დადებითად განიხილავენ იმ გარემოებას, 

რომ ეროვნული პარკის ჩამოყალიბების პროცესს წინ უძღოდა ინტენსიური კონსულტაციების 

პროცესი როგორც ადგილობრივ მოსახლეობასთან ასევე, თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან. კონსულტაციების პროცესში გამოთქმული რეკომენდაციები 

გათვალისწინებული იქნა ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პროგრამაში, მაგრამ არ შესრულდა დაპირებების ნაწილი, განსაკუთრებით 

მოსახლეობისთვის ალტერნატიული შემოსავლების წყაროების გენერირების ხელშეწყობის 

მიმართულებით. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები მიიჩნევენ, რომ მოსახლეობის დასაქმების 

ალტერნატივა არ შეიძლება იყოს ტყის ეკოსისტემების განადგურება, მაგრამ, მეორე მხრივ, 

აუცილებელია, მისი დაკმაყოფილება სათბობი შეშით თუ სამასალე ხე-ტყით. აღნიშნულის 

პრობლემის გადაწყვეტის გზად, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები 

მიიჩნევენ სოფლების მიმდებარე ტყეების გადაცემას მართვაში ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისათვის, ასევე ხე-ტყის დამზადების პროცესის მოწესრიგებას. 

ადილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხე-ტყის დამზადება 

და მოსახლეობისთვის მიწოდება უნდა ხდებოდეს პროფესიონალ მეტყევეთა ჯგუფის მიერ 

და როგორც სამასალე მერქანი, ასევე შეშა მოსახლეობას უნდა მიეწოდებოდეს მათთვის 

ხელმისაწვდომ ფასებში. მათი აზრით, ასეთი მიდგომა შეამცირებდა ზეწოლას ტყის 

ეკოსისტემაზე და ხელს შეუწყობდა მერქნული რესურსის რაციონალურ გამოყენებას, რადგან 

მოხდებოდა არა მარტო მერქანის, არამედ ტოტებისა და სხვა მეორადი მასალის გამოყენება 

საშეშედ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის (ისე, როგორც ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის) ჯერჯერობით ნაკლებად შესამჩნევია და მცირედ მნიშვნელოვანია ის 

გარემოება, რომ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ჩამოყალიბებამ მოახდინა 

გარკვეული დადებითი ზეგავლენა რეგიონში ტურიზმის განვითარებაზე, ხელი შეუწყო 

ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, უცხოელი ტურისტების მოზიდვას და ზოგადად, 

დადებითად იმოქმედა რეგიონის ტურისტული მიმზიდველობის ამაღლებასა და 

ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის გაზრდაზე. აღნიშნულმა, კი თავის მხრივ ხელი 

შეუწყო ინვესტიციების მოზიდვას სასტუმროების ქსელის განვითარებისთვის და გაზარდა 

ფასები უძრავ ქონებაზე. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოხატავენ 

დიდ ინტერესს ტურიზმის სექტორის განვითარებისადმი, მაგრამ ამისათვის არ გააჩნიათ 

შესაბამისი ფინანსური რესურსები. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების 
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მოსაზრებით, ამ მიმართებით მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება დაცული ტერიტორიის 

ადმინისტრაციას. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა 

მიიჩნევს, რომ ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია და ხარაგაულში მდებარე ვიზიტორთა 

ცენტრი არ იჩენს სათანადო ინიციატივებს ტურისტების მოზიდვისათვის, არ ახორციელებს 

ქმედებებს პოპულარიზაციისათვის. მათი აზრით, დაცული ტერიტორია არ უთმობს 

სათანადო ყურადღებას ხარაგაულში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მიმართ. ადმინისტრაციის თანამშრომლების ძირითადად დაკავებულები არიან ეროვნული 

პარკის ფიზიკური დაცვით. ადგილობრივი ხელისუფლება უარყოფითად აფასებს დაცული 

ტერიტორიის დირექტორის მოადგილის შტატის გაუქმებას, რომელიც მართავდა 

ხარაგაულში მდებარე ოფისს. მათი აზრით, შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირის 

არსებობა ხარაგაულში დადებითად იმოქმედებდა პარკთან დაკავშირებული ტურისტული 

ინფრასტრუქტურისა და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტების დაგეგმვასა და განვითარებაზე.  

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მოუწესრიგებელი 

გზები იმ სოფლებამდე, საიდანაც ტურისტებისთვის შესაძლებელია ეროვნულ პარკში შესვლა 

(მარელისი, ნუნისი). ცენტრალური მაგისტრალიდან ეროვნულ პარკამდე მისასვლელი გზები 

არის გრუნტის, რაც წარმოქნის ძლიერ მტვერს მშრალ ამინდში, ხოლო ნალექის დროს, 

გზებზე გადაადგილება ნაკლებად შესაძლებელია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ უახლოეს 

მომავალში დაგეგმილია სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩუმათელეთი-ძირულას გზის 

მონაკვეთსა და მარელისის გზაზე (საიდანც არის შესასვლელი დაცულ ტერიტორიაზე 

ხარაგაულის მხრიდან). გარდა ამისა, იმერეთის რეგიონული განვითარების პროექტის 

ფარგლებში, რომელიც ხორციელდბა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, მიმდინარეობს 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა უბისას მონასტერთან. გზების რეაბილიტაცია და 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება არის კარგი წინაპირობა ხარაგაულში 

ტურიზმის განვითარებისთვის. ბხდტ-ის ადმინისტრაცია აქტიურად უნდა ჩაერთოს ამ 

პროცესში. 

 

ვიზიტორების მოზიდვას ხელს უშლის ინფორმაციის ნაკლებობა ხარაგაულის მხრიდან 

პარკში შესასვლელებისა და ტურისტული ბილიკების არსებობის შესახებ. 

 

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაცული  ტერიტორიის 

ადმინისტრაციასთან  კომუნიკაციის ნაკლებობა მიაჩნიათ კონფლიქტების გამომწვევ ერთ-

ერთ მიზეზად.  აუცილებლად მიაჩნიათ თანამშრომლობის  გაძლიერება ეროვნული პარკის 

ადმინისტრაციასთან და მათი ჩართულების უზრუნველყოფა ეროვნული პარკის მართვაში. ამ 

მხრივ დადებითად აფასებენ იდეას საკონსულტაციო საბჭოს ჩამოყალიბების თაობაზე.  

 

4.3 დაცული ტერიტორიების  სააგენტო 

დაცული ტერიტორიების სააგენტო წარმოადგენს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი  

რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, 

რომელიც მართავს დაცულ ტერიტორიებს, ატარებს დაცული ტერიტორიების მოვლა-

პატრონობის, შენარჩუნების, აღდგენის და დაცვის ღონისძიებებს, ახდენს მონიტორინგისა და 

კვლევის ორგანიზებას, შეიმუშავებს დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმებს, 
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ახორციელებს დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ სამშენებლო 

საქმიანობასა და კეთილმოწყობის სამუშაოებს, თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთა 

ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. 

 

დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების მართვას ახორციელებს 

ტერიტორიული ადმინისტრაციების მეშვეობით, რომლის ფუნქცია მოვალეობებში შედის 

დაცული ტერიტორიების უშუალო ფიზიკური დაცვა, თანამშრომლობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან და მოსახლეობასთან, დაცული ტერიტორიის ფარგლებში 

ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და ვიზიტორთა კონტროლი, კომპეტენციის ფარგლებში 

სამართალდარღვევათა აღკვეთა, ოქმების შედგენა და რეაგირებისათვის შესაბამისი 

ორგანოებისათვის გადაცემა. 

 

როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ასევე ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული 

ტერიტორიების ადმინისტრაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტის გამომწვევ 

ძირითადი მიზეზებად ასახელებს ხე-ტყის რესუსრებით არალეგალურ სარგებლობას, ასევე 

ნადირობას. ხოლო ძირითად გარემოებად, რის გამოც ვერ ხერხდება რესურსებით 

არალეგალური სარგებლობის აღკვეთა, მიიჩნევს კანონაღსრულების სისუსტეს. კერძოდ, 

სამართალდამრღვევები ხშირად არ იხდიან სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს. 

ვინაიდან მათ არ გააჩნიათ რაიმე სახის შემოსავალი, ასევე მათ სახელზე არ არის 

რეგისტრირებული მოძრავი და/ან უძრავი ქონება და და შესაბამისად შეუძლებელი ხდება 

მასზე დაკისრებული საჯარიმო სანქციის აღსრულება. მოსახლეობას უკვე გაცნობიერებული 

აქვს, რომ დაცულ ტერიტორიაზე ჩადენილი სამართალდარღვევისათვის იშვიათად, რომ 

ვინმე რეალურად დაისაჯოს. აქედან გამომდინარე, ნაკლებად ერიდება ასეთი სახის 

სამართალდარღვევის ჩადენას. 

 

მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც ვერ ხერხდება კონფლიქტების პრევენცია და 

მათი ეფექტური გადაჭრა, არის არასაკმარისი ადამიანური რესურსები დაცული 

ტერიტორიების ადმინისტრაციაში. ბხდტ-ს ადმინისტრაციიდან კონფლიქტების მართვაში 

ძირითადად მონაწილეობენ რეინჯერები, დაცვის განყოფილება, დირექტორი. როდესაც 

ბხდტ-ის ადმინისტრაციის რესურსი არ არის საკმარისი კონფლიქტური სიტუაციის 

მოსაგვარებლად, ერთვება დაცული ტერიტორიების სააგენტო. ბხდტ-ის ადმინისტრაციაში არ 

არის კონფლიქტების მართვაზე სპეციალური პასუხისმგებელი პირი, რომელსაც ექნებოდა 

სპეციალური განათლება ან კვალიფიკაცია ამ მიმართულებით. სხვადასხვა პროექტების 

ფარგლებში ადმინისტრაციის თანამშრომლებს უტარდებათ ტრენინგები დაცული 

ტერიტორიების მართვის, ასევე, კომუნიკაციის საკითხებზე, რომლებიც გარკვეულწილად 

ეხება კონფლიქტების გადაწყვეტის საკითხებს, მაგრამ სპეციალური კურსი ამ მიმართებით არ 

აქვს გავლილი ბხდტ-ის ადმინისტრაციის არც ერთ თანამშრომელს. შესაბამისად ისინი არ 

იცნობენ კონფლიქტების გადაწყვეტის ტექნოლოგიებს და საშუალებებს, არ აქვთ 

კონფლიქტების მართვის შესაბამისი ცოდნა და უნარები. ადმინისტრაციის თანამშრომლები 

მიიჩნევენ, რომ საჭიროებენ გარკვეული უნარ-ჩვევებისა შეძენას ამ მიმართებით, 

ინფორმაციის მიღებას კონფლიქტების მართვის ტექნოლოგიებზე, შესაბამისი სატრენინგო 

კურსების გავლას. 
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ბხდტ-ის ადმინისტრაციას არ გააჩნია კონფლიქტების შეფასების, მათი პრევენციის, 

აღმოფხვრის ან შერბილების რაიმე სამოქმედო გეგმა. ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული 

ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმაში არასრულყოფილადაა გაანალიზებული რესურსებით 

სარგებლობასთან დაკავშირებული პრობლემები და, შესაბამისად, გეგმა არ მოიცავს 

ადეკვატურ პროგრამასა და სამოქმედო გეგმას.  

 

აღსანიშნავია, რომ ბხდტ-ის ადმინისტრაცია დახმარებას უწევს მცირე ბიზნესის მარკეტინგში 

ადგილობრივ მოსახლეობას. მაგალითად, ატარებს ტრენინგებს მცირე სასტუმროების 

მართვაში, გეგმავს თაფლის ტურს ახალი პროექტის ფარგლებში და, შესაბამისად, 

თანამშრომლობს ადგილობრივ თაფლის მწარმოებლებთან პროდუქტის შეფუთვის-

ეტიკეტირების მხრივ. საერთაშორისო მიგრაციისა და განვითარების ცენტრის დახმარებით 

ბხდტ-ს ადმინისტრაციამ გაანახორციელა საცხენოსნო-საგამყოლო მომსახურების 

განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები, ხოლო პოლონეთის მთავრობის დახმარებით 

ახორციელებს გიდების მომზადების პროგრამას. მაგრამ ბხდტ-ს ადმინისტრაციის 

შესაძლებლობები მოსახლეობის დასაქმების ალტერნატიული გზების მოძიებასა და 

დანერგვაში მაინც ძალიან შეზღუდულია. შესაბამისი ეფექტის მისაღწევად, საჭიროა უფრო 

მასშტაბური, თანმიმდევრული და ხანგრძლივვადიანი პროგრამების განხორციელება, რაც 

საჭიროებს დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობას ცენტრალურ და ადგილობრივ 

დონეებზე. დაცული ტერიტორიების სააგენტო გამოხატავს მზადყოფნას გაუწიოს დახმარება 

ადგილობრივ მოსახლეობას ტურისტული სერვისების შექმნასა და  დონორების მოძიებაში, 

თუმცა მიიჩნევს, რომ ამ მიმართებით დაინტერესება უნდა მოდიოდეს მოსახლეობის 

მხრიდან.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის 

საგანამანთლებლო საქმიანობა საკმაოდ აქტიურია, ღონისძიებები ნაკლებადაა 

ორიენტირებული ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ეროვნული პარკის ჩამოყალიბების პირველ 

წლებში ადმინისტრაციის ეკოსაგანმანათლებლო სამსახური ატარებდა საინფორმაციო 

შეეხვედრებს ადგილობრივი სკოლების მოსწავლლებთან და პედაგოგებთან, ხელს უწყობდა 

ეკო-კლუბების ჩამოყალიბებას სკოლებში, ატარებდა ტრენინგებს ადგილობრივი 

მოსწავლეების მონაწილეობით. ბოლო წლებში უფრო მეტი აქცენტი, როგორც ჩანს, 

გადატანილია ეროვნულ დონეზე ახალგაზრდობის (მოსწავლეების, სტუდენტების) 

ინფორმირებასა და ჩართულობაზე. მაგალითად, 2013 წლიდან ეროვნული პარკის 

მასპინძლობს მოხალისე სტუდენტებს. შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტები, ასევე, გადიან 

სასწავლო პრაქტიკას ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. ყოველწლიურად იზრდება დაცული 

ტერიტორიის ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა, მაგრამ აშკარაა 

ადგილობრივ მოსახლეობის ჩართულობის გაუმჯობესებისა და მასზე, როგორც, სამიზნე 

ჯგუფზე, მიმართული ღონისძიებების განხორცილების საჭიროება.  
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დიაგრამა 4.                                                                     დიაგრამა. 5 

 

 

წყარო: ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია  



 
 

5. კონფლიქტების გადაჭრის სქემა 
 

ანგარიშის ამ ნაწილში მოცემულია ზემოთ აღნიშნული კონფლიქტების გადაჭრისა და მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის სქემა, 

რომელიც მოიცავს რეკომენდირებული ქმედებების ჩამონათვალს, ასევე მათ განხორციელებაზე პასუხისმგებელ უწყებებს. 

რეკომენდირებული ქმედებების ნაწილის განხორციელება შესაძლებელია შედარებით მოკლე ვადაში მცირე ფინანსური დანახარჯებით, 

ნაწილი კი დაკავშირებულია საკანონმდებლო ცვლილებებთან, მოითხოვს გადაწყვეტილებების მიღებას ეროვნულ დონეზე და სხვადასხვა 

სამთავრობო უწყებების ჩართულობას. 

 

პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს შემდეგი საკითხების გადაჭრას: 

 ბხდტ-ის მიმდებარე სოფლებისათვის შეშისა და სამასალე მერქნის მიწოდება; 

 ბხდტ-ისა და ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილის ფარგლებში საძოვრების მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა; 

 ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, განსაკუთრებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში; 

 ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის მექანიზმის ჩამოყალიბება; 

 ადგილობრივი თემებისა და თვითმმართველობის ორგანოების ცნობიერების ამაღლება ბუნების დაცვის მნიშვნელობაზე.  

 

 

კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

დაცულ 

ტერიტორიებში 

ტყის რეურსების 

მდგრადი 

გამოყენებისათვის 

ბხდტ-ს ტრადიციული გამოყენების 

ზონაში ტყის ინვენტარიზაციის ჩატარება 

და ტყის მდგრადი გამოყენების გეგმის 

 

ტექნიკური დავალების მომზადება და 

სავარაუდო ბიუჯეტის განსაზღვრა   

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

საშეშე და 

სამასალე 

მერქნით 

სარგებლობა  

 

ინფორმაციისა და 

შესაძლებლობების 

ნაკლებობა 

შემუშავება. 

 

ინვენტარიზაციის საშულებით 
შესაძლებელი გახდება სამასალე და საშეშე 
ხის დამზადების მოცულობების 
განსაზღვრა, რომელიც უზრუნველყოფს 
ტყის ეკოსისტემების შენარჩუნებას. 

 

ტექნიკური დავალების წარდგენა 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვის  

 

ზედამხედველობა განხროციელების 

პროცესზე  

 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

მოწვეული 

ექსპერტები, ასევე 

საბიუჯეტო 

დაფინანსების გარდა 

დამატებითი 

დაფინანსება, რათა 

დაფინანსდეს 

ინვენტარიზაცია  

ბხდტ-ის რეინჯერების კვალიფიკაციის 

ამაღლება მდგრადი მეტყევეობის 

საკითხებში. 11 

 

რეინჯერის მოვალეობებში შედის 

ტყეკაფის შერჩევა, დათვალიერების აქტის 

შედგენა, მოსაჭრელი ხეების მონიშვნა, ხე-

ტყის ჭრის კონტროლი. რეინჯერების 

უმრავლესობა განათლებით მეტყევეა. 

თუმცა მათ არ აქვთ საკმარისი ცოდნა 

მდგრადი მეტყევებობის საკითხების 

დტს-ს საშუალებით მიმართვა 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრისადმი, რათა მოხდეს 

არსებული ტრენინგ-მოდულების 

ადაპტირება ბხდტ-ის სპეციფიკური 

საჭიროებებისათვის და ასევე მოხდეს 

ტრეინინგების დაგეგმა და ორგანიზება 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრი 

                                                 
11ბხდტ-ს ადმინისტრაცია უპირატესობას ანიჭებს ყურადღება მახვილდეს ხე-ტყის ჭრის დელეგირებაზე, ვიდრე რეინჯერების ტრენინგზე მდგრადი 

მეტყევეობის კუთხით. თუმცა იმის გამო, რომ ხე-ტყის დელეგირებას სპეციალიზირებულ ჯგიფებზე სჭირდება სპეციალური კვლევა, საკანონმდებლო 

ცვლილებები და სხვა საკითხების გადაწყვეტა, დღეისათვის რეკომენდირებულია რეინჯერების ცოდნის გაუმჯობესება მდგრადი მეტყევეობის საკითხებში 

გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის შეშის მიწოდება მოხდეს სამეურნეო ტყეებიდან.   
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

კუთხით, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამ 

მიმართებით რეინჯერების უნარების 

გაძლიერება ტრენინგებისა და 

გადასამზადებელი კურსების ორგანიზების 

გზით.  

 

საშეშე და სამასალე 

მერქნის 

დამზადებასთან 

დაკავშირებული 

ტექნიკური 

სირთულეები 

 

 

 

დროებითი ღონისძიებების გატარება 

საშეშე და სამასალე მერქნის 

დამზადებასთან დაკავშირებული 

არსებული ტექნიკური სირთულეების 

შერბილებისათვის. 

 

საშეშე და სამასალე ხე-ტყის მიწოდების 
მოწესრიგება დამოკიდებულია 
ინვენტარიზაციის შედეგებზე, თუმცა  
მანამდე კი ბხდტ-ის ადმინისტრაციამ 
უნდა უზრუნველყოს საშეშე და სამასალე 
მერქნის დამზადებასთან დაკავშირებული 
გარკვეული ტექნიკური ხარვეზების 
აღმოფხვრა/ შერბილება.  
 
ეროვნული სატყეო გზების გაუმჯობესება 

 

ტყეკაფებისდროულიგამოყოფადა 

შეთანხმება დტს-თან;  

ჭრაში დანიშნული ხეების განაწილება 

ბენეფიციარებთან შეთანხმებით 

(შესაძლოა განაწილება მოხდეს სათემო 

კრებაზე ურთიერთშეთანხმებით); 

 

მოსახლეობის მაქსიმალური 

ინფორმირება, როგორც საშეშე/სამასალე 

მერქნის დამზადების დაგეგმვის 

(პროცედურის მიმდინარეობისა და 

ეტაპების თაობაზე), ასევე, შედეგებზე, 

ვებ-გვერდის, სოციალური ქსელების და 

დაბეჭდილი მასალების გავრცელების 

გზით ბენეფიციარ თემებში; 

 

ინფორმაციის მომზადება შესაკეთებელი 

სატყეო გზების თაობაზე და 

მუნციპალიტეტების გამგეობასთან და 

საკრებულოებთან შესაბამისი ხარჯების 

გამოყოფაზე შეთანხმება ადგილობრივი 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

ბორჯომის და 

ადიგენის 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები 

 

ბენეფიციარი თემების 

წარმომადგენლები 

 

დონორები 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

ბიუჯეტის დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზე 

 

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 

სამასალე და საშეშე მერქნის მიწოდების  

სერვისების სპეციალიზირებულ 

ჯგუფებზე დელეგირების (აუთსორსინგის)  

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური  

შეფასება  

 

 

აღნიშნული შეფასების საშუალებით უნდა 

შეფასდეს ბხდტ-ის ფარგლებში ხე-ტყის 

დამზადებისა და ტრანსპორტირების 

შესაძლებლობა შესაბამისი კვალიფიკაციის 

სპეციალისტთა ჯგუფების მიერ, ასევე, 

დამზადებული შეშისა და სამასალე 

მერქნის ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის მიწოდების ფასი და 

ფორმა. 

 

ტექნიკური დავალების მომზადება და 

სავარაუდო ბიუჯეტის განსაზღვრა 

ტექნიკური  დავალების  წარდგენა 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვის 

 

კონსულტაციების ჩატარება სატყეო 

პოლიტიკის სამსახურთან და ეროვნულ 

სატყეო სააგენტოსთან, ასევე ბხდტ-ის 

მიმდებარე მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებთან 

 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების 

განხორციელების ხელშეწყობა და 

კვლევის შედგებზე დაყრდნობით 

მომავალი ქმედებების დაგეგმვა 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

სატყეო პოლიტიკის 

სამსახური 

ეროვნული სატყეო 

სააგენტო 

 

მოწვეული ექსპერტი 

 

დონორები 

 

 

 

ბხდტ-ის სიახლოვეს მდებარე სამეურნეო 

ტყის ფონდში სამასალე და საშეშე მერქნის 

დამზადების აუთსორსინგისთვის 

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური 

შეფასების ჩატარება. 

 

საპილოტე პროექტის განხორციელება 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, 

კონსულტაციების ჩატარება სატყეო 

პოლიტიკის სამსახურთან და ეროვნულ 

სატყეო სააგენტოსთან,  

 

 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 

მეშვეობით საკითხების ინიცირება 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს სამასალე 

და საშეშე მერქნის მიწოდება 

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 

 

ეროვნული სატყეო 

სააგენტო  

 

მოწვეული ექსპერტი 

ადგილობრივი 

მოსახლეობის 

სოციალური 

საჭიროებებისათვის 

სამასალე ხე-ტყეზე 

ხელმისაწვდომობის 

შეზღუდვა (სახლების, 

ღობეების, დამხმარე 

ნაგებობების, გარე 

ტუალეტებისა და 

სამზარეულობის 

შეკეთებისათვის)  

ნეძვის აღკვეთილში სოციალური 

ჭრებიდან მიღებული სამასალე მერქნის 

მონიტორინგი 

 

ბხდტ-ის მიმდებარე სოფლების 

პრიორიტეტული უზრუნველყოფა 

სამეურნეო ტყის ფონდიდან სოციალური 

ჭრებით დამზადებული სამასალე ხე-ტყით; 

 

სოციალური საჭიროებებისათვის 

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 

სამასალე მერქნის მიწოდება უპირველესად 

უნდა ხდებოდეს სამეურნეო ტყის 

ფონდიდან.  

ზოგადად, როგორც სამასალე, ასევე საშეშე 

მერქნის მოსახლეობისათვის მიწოდება 

თანდათან უნდა „გადაერთოს“ სამეურნეო 

ტყეებზე, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს 

სამეურნეო ტყეებში ხე-ტყის დამზადების 

სპეცალიზირებულ ჯგუფებზე 

დელეგირებამ (იხ. რეკომენდაცია ზემოთ) 

და ადგილობრივ მოსახლეობასთან 

კომუნიკაციის სწორად 

შერჩეულმა/განხორციელებულმა 

მონიტორინგის განხორციელება ბხდტ-

დან სოციალური საჭიროებისათვის 

გამოყოფილი სამასალე მერქნის მიზნობრ 

გამოყენებაზე, მოწვეული ექსპერტის 

დახმარებით შესაბამისი ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა დტს-სათვის, 

გბრდს-სა და შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოებისა 

და გამგეობებისათვის.  

ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას 

(შესაძლებლობის მიხედვით წინა 

წლებისაც) თუ რა მიზნით იქნა 

გამოყენებული სოციალური ჭრით 

დამზადებული მერქანი და რა 

შესაძლებლობები არსებობს 

ალტერნატიული მასალების გამოყენების 

(მათ შორის ხარჯების შედარება მერქნისა 

და ალტერნატიული მასალების 

გამოყენების შემთხვევაში).  

 

ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 

მოსახლეობისათვის ინფორმაციის 

მიწოდების მიზნით სოციალური 

საჭიროებისათვის მერქნის გამოყოფის 

პროცედურებისა  და მათი მოთხოვნის 

თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

ეროვნული სატყეო 

სააგენტო  

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

 

ადგილობრივი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები  

 

მოწვეული ექსპერტი 



46 

 

კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

სტრატეგიამ.  

 

სამეურნეო ტყეებიდან სამასალე მერქნით 

უპირატესად უზრუნველყოფისათვის ასევე 

უნდა მოხდეს შემდეგი ქმედებების 

განხორციელება: 

 

- სოციალური ჭრით სამასალე ხე-ტყის 

გამოყოფის პროცედურის გადახდვა; 

 

- ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინფორმირება არსებული 

პროცედურის შესახებ, ასევე იმის 

შესახებ თუ როგორ უნდა მიიღონ 

ინფორმაცია  მათ მოთხოვნასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტლების 

მიღების პროცესზე; 

 

- სოციალური ჭრების შედეგად 

გაცემული მასალის გამოყენების 

მონიტორინგი; 

 

- ალტერნატიული მასალის 

გამოყენების შესაძლებლობების 

გამოვლენა და საპილოტე პროექტების 

განხორციელების ხელშეწყობა. 

 

პროცესში ინფორმაციის მიღების 

შესაძლებლობების შესახებ. 

ენერგიის ქმედებების განხორციელება შეშის შესაბამისი პროფილის არასამთავრობო არასამთავრობო 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

ალტერნატიულ 

წყაროებზე 

ხელმიუწვდომლობა 

გამოყენების შემცირების მიზნით. კერძოდ, 

საპილოტე პროექტების შემუშავება და 

განხორციელება ენერგო-ეფექტური 

ღუმელების გამოყენებასა და სახლების 

თბოიზოლაციისათვის. 

 

ორგანიზაციების იდენტიფიცირება და 

კონსულტაციების ჩატარება / 

პარტნიორობის დამყარება; 

 

პარტნიორ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან კონსულტაციების 

ჩატარება და პოტენციური საპროექტო 

იდეების განსაზღვრა 

 

საპილოტე პროექტების მომზადების და 

განხორციელების ხელშეწყობა მისი 

მანდატის ფარგლებში  

 

ორგანიზაციები 

ბხდტ-ის მიმდებარე იმ სოფლებში, 

რომლებიც საშეშე მერქნით სარგებლობენ 

დაცული ტერიტორიიდან, ბუნებრივი 

აირის გამოყენების კომუნალური 

სუბსიდირების პროგრამის დაგეგმვა და 

განხორციელება 

 

 

 

ექსპერტის დახმარებით პროგრამის 

დაგეგმვისათვის შესაბამისი ხარჯ-

ეფექტური ანალიზის განხორციელება  

 

ანალიზი შეიძლება მოიცავდეს 

სუბსიდიის ოდენობის მიახლოებითი 

განსაზღვრასა და, თუ რა მოცულობით 

შეამცირებს პროგრამის განხორციელება 

საშეშე მერქნის მოხმარებას ბხდტ-დან 

 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 

მეშვეობით საკითხის ინიცირება გბრდს-სა 

და ენერგეტიკის სამინისტროში, ასევე, 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოებთან 

და ბუნებრივი აირის მიმწოდებელ 

ოპერატორ კომპანიასთან ზემოხსენებულ 

საკითხებზე კონსულტაციების ჩატარება  

და მისი განხორციელების ლობირება  

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

 

ადგილობრივი 

ხელისუფლება 

 

ბუნებრივი აირის 

მომწოდებელი 

კომპანია 

 

მოწვეული ექსპერტები 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

 

 

ტექნიკური და ეკონომიკური კვლევის 

ჩატარება ბხდტ-სთან ახლოს მდებარე 

სოფლებში ბუნებრივი აირის 

მიწოდებისათვის, პროგრამის „გაზის 

მიწოდება საქართველოს რეგიონებში“ 

ფარგლებში.12 

 

 

 

 

 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 

მეშვეობით საკითხის ინიცირება და 

გბრდს-სა და ენერგეტიკის 

სამინისტროსთან, ასევე, 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოებთან 

და ბუნებრივი აირის მიმწოდებელ 

ოპერატორ კომპანიასთან ამ საკითხებზე 

კონსულტაციების ჩატარება 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

 

ადგილობრივი 

ხელისუფლება 

 

ბუნებრივი აირის 

მომწოდებელი 

კომპანია 

 

მოწვული ექსპერტები 

 

 

ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის 

ალტერნატიული 

შემოსავლების 

სიმცირე 

ბხდტ-ს დამხმარე ზონის განვითარების 

პროექტის განხორციელება 

 

ბხდტ-ის მიმდებარე თემებში არსებული 

პრობლემებისა და საჭიროებების 

შეფასების საფუძველზე  მცირე გრანტების 

პროექტის კონცეფციის შემუშავება 

ექსპერტის დახმარებით 

 

დტს და გბრდს-თან კონსულტაციები 

პოტენციური დონორების მოძიებისათვის; 

 

მონაწილეობის მიღება საპროექტო 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

                                                 
12კარგადაა ცნობილი, რომ სოფლების მოსახლეობას, რომლებსაც ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ, არ აქვთ საშუალება გადაიხადონ გადასახადი და ისევ 

დამოკიდებულნი არიან შეშაზე. თუმცა, ბუნებრივი აირის მიწოდების შემთხვევაში შეშის მოხმარება შეწყდება ზაფხულის პერიოდში მაინც. ამიტომ, ეს 

საკითხი უნდა იყოს ტექნიკური და ეკონომიკური კვლევის საგანი. 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

პროექტის დაგეგმვა, რომელიც 

მიმართული იქნება ტრადიციული და 

ბუნების დამზოგი საქმიანობების 

განვითარებაზე, როგორიცაა საოჯახო 

სასტუმროების, კვების ობიექტების, 

საცხენოსნო-საგამყოლო მომსახურების, 

მესაქონლეობის მცირე ფერმერული 

მეურნეობების, საკალმახე მეურნეობების, 

მეფუტკრეობისა და ყველის წარმოების, 

აგროტურიზმის განვითარება. 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

შესაბამისი მარკეტინგული ქსელების 

ჩამოყალიბებაც, რომელიც ხელს შეუწყობს 

წარმოებული პროდუქტებისა და 

სერვისების გაყიდვას. ხელი უნდა შეეწყოს 

ქალებისა და ქალთა ჯგუფების აქტიურ 

ჩართვას პროგრამის განხორციელებაში. 

ასევე სასურველია თანამშრომლობის 

დამყარება ბორჯომის მინერალური 

წყლების კომპანიასთან მცირე გრანტების 

პროგრამის განხორციელებაში 

პარტნიორობის მიზნით  

 

 

წინადადების მომზადებაში 

 

პროექტის განხორციელების 

ზედამხედველობა 

 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

მოწვული ექსპერტები 

 

დონორი 

ორგანიზაციები 

 

ვიზიტორების მოზიდვის მიზნით 

ქმედებების გააქტიურება 

 

 

სარეკლამო ბანერებისა და ეროვნულ 

პარკში შესასვლელის მაჩვენებლების 

განთავსება ხარაგაულში 

 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

ვიზიტორთა ცენტრების თანამშრომლების 

(განსაკუთრებით ხარაგაულის) ტრენინგი 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრის დახმარებით 

 

ტურის ორგანიზება თუშეთში 

გამოცდილების გაზიარების მიზნით 

საოჯახო სასტუმროების 

მენეჯერებისათვის და სხვა 

დაინტერსებული პირებისათვის 

(განსაკუთრებით ხარაგაულიდან).  

 

ბხდტ-თან ახლომდებარე სასტუმროებში 

საინფორმაციო მასალების განთავსება 

ბხდტ-ში ტურების ორგანიზებასა და 

სერვისებზე 

 

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

წარმომადგენლები 

 

ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია 

 

გარემოსდაცვითი 

განათლების და 

ინფორმაციის ცენტრი 

 

ფერმერების ჩართვა ბხდტ-ს ეკო-

ტურიზმის პროგრამაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსახლეობასთან 

კონსულტაციების ჩატარება და იმ 

მომსახურების/პროდუქტების გამოვლენა, 

რომელთა წარმოებაც მათთვის არის 

შესაძლებელი და ამასთანავე, საინტერესო 

იქნება პარკის ვიზიტორებისათვის.  

 

ბხდტ-ის მიმდებარე სოფლებში 

წარმოებული ადგილობრივი პროდუქტის 

(თაფლი, გირჩის მურაბა, ყველი, ხის 

ნაკეთობები) ბრენდირება 

 

ახლომდებარე კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებთან ვიზიტორთა 

ადგილობრივი 

ფერმერები  

 

მოწვეული 

მარკეტინგის  

ექსპერტები 

 

ადგილობროვი 

ხელისუფლება 

 

მარკეტინგის 

მენეჯერები 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცენტრებში ბხდტ-ის პოპულარიზების 

მიზნით კუთხეების მოწყობა, სადაც 

გაიყიდება ბრენდირებული პროდუქტები.  

 

ახლომდებარე კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებთან არსებულ  

ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში 

სპეციალური კუთხეების მოწყობა ბხდტ-ს 

პოპულარიზაციისათვის და  სადაც ბხდტ-

ს ბრენდირებული პროდუქტი გაიყიდება  

 

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის 
მშენებლობა მიმდინარეობს ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, უბისას მონასტერთან. 
მსგავსი ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების მოწყობა იგეგმება 
აბასთუმანსა და ახალციხეში.13 ბორჯომში 
მსგავსი ცენტრი უკვე გახსნილია. 
 

უბისას მონასტრიდან (ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტი)  ეროვნულ პარკში 

მოკლე ტურის (ექსკურსიის) ორგანიზების 

შესაძლებლობის შეფასება და 

ორგანიზების მხარდაჭერა.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 ამ კონტექსტში, ტურისტული ცენტრებში იგულისხმება ის ცენტრები, რომლებიც შენდება ან რომელთა მშენებლობაც დაგეგმილია რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორცელებული რეგიონული განვითარების 

პროგრამის ფარგლებში 



52 

 

კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

საძოვრებით 

სარგებლობა 

ბხდტ-ს 

ფარგლებში  

მწყემსების 

თავშესაფრების 

შეკეთებისათვის 

ეროვნული პარკიდან 

მასალის 

მიწოდებასთან 

დაკავშირებული 

აკრძალვები14 

 

 

თავშესაფრების შეკეთებასთან 

დაკავშირებით მწყემსებთან კონსენსუსის 

მიღწევა15 

 

მწყემსებთან, საძოვრებით მოსარგებლე 

თემების წარმომადგენლებთან 

ერთობლივად მწყემსების თავშესაფრების 

მდგომარეობის შეფასება ყოველი წლის 

ადრე გაზაფხულზე.  

 

შეკეთებისათვის საჭირო 

სამუშაოების/მასალებისა და 

ტრანსპორტირების პირობების შეთანხმება 

წერილობით, რომლის ასლებიც 

წარედგინება შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტების გამგეობებს. 

ადგილობროვი 

ფერმერები 

 

მწყემსები 

 

ადგილობროვი 

ხელისუფლება 

 

მოწვეული ექსპერტები 

მწყემსების ტრადიციული თავშესაფრების 

მოწყობის პროექტის მომზადება 

 

არსებული თავშესაფრების რეაბილიტაცია 

და ახლების აშენება 

ტექნიკური დავალების მომზადება 

თავშესაფრების 

რეკონსტრუქციის/მშენებლობის 

პროექტირებისათვის 

 

დტს-თან ერთობლივად დაფინანსების 

წყაროს მოძიება 

 

ზედამხედველობის განხორციელება 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

მოწვეული ექსპერტები 

 

ადგილობრივი 

ხელისუფლება 

 

ადგილობროვი 

ფერმერები 

 

                                                 
14

 ბხდტ-დან სამშენებლო მასალის მოპოვება კანონით აკრძალულია. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ კონსენსუსის მიღწევა მწყემსბთან და მეორეს 

მხრივ, ამის შესახებ მუნიციპალიტეტების ინფორმირება, რადგან მწყემსები ხშირად ჩივიან შეზღუდვებთან დაკავშირებით მნიციპალიტეტების 

წამომადგენლებთან, რაც დამატებით უკმაყოფილებას იწვევს მინიციპალიტეტებს მხრიდან დაცული ტერიტორიების მიმართ. უფრო მდგრადი  

თავშესაფრების მშენებლობა შეიძლება იყოს ამ სიტუაციიდან გამოსავალი, როგორც ეს არის რეკომენდირებული. 
15რეკომენდირებული ქმედებების გათვალისწინება უნდა მოხდეს საძოვრების მენეჯმენტის გეგმის შემუშავების პროცესში. 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

მწყემსები 

ადგილობრივ  

ფერმერებთან და 

მწყემსებთან  

კომუნიკაციის 

ნაკლებობა 

 

 

ადგილობრივ ფერმერებთან, თემებთან და 

დაინტერესებულ მხარეებთან 

კომუნიკაციის გაუმჯობესება. 

ბხდტ-ის ფარგლებში მდებარე 

საზაფხულო საძოვრებზე საქონლის 

გადარეკვის სეზონის დაწყებამდე 

შეხვედრების გამართვა ადიგენის, 

ბორჯომის, ხარაგაულისა და ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტების შესაბამის თემებში, 

დეტალური ინფორმაციის მიწოდება 

ეროვნულ პარკში მოქმედი, 

კანონმდებლობით განსაზღვრული 

შეზღუდვების შესახებ.  

 

განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ  

შესაბამისი შეთანხმებების მიღწევა და 

გაფორმება წერილობით, რაც წარედგინება 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებს.  

ადგილობრივი 

ხელისუფლება 

 

ადგილობროვი 

ფერმერები 

 

მწყემსები 

მოსალოდნელი 

ცვლილებები 

საძოვრების მართვის 

რეჟიმში 

ტრადიციული გამოყენების ზონაში 

საძოვრების შეფასება მათი ტევადობისა და 

ძოვების ოპტიმალური რეჟიმის 

იდენტიფიცირებისათვის და საძოვრების 

მენეჯმენტის გეგმის მომზადება 

დაინტერესებულ მხარეებთან 

შესაბამისი ტექნიკური დავალების 

მომზადება, შეთანხმება დტს-თან,  

 

დაფინანსების წყაროს მოძიება, 

ზედამხედველობა განხორციელებაზე 

 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა 

ადგილობროვი 

ფერმერები 

 

მწყემსები  

 

მოწვეული ექსპერტები 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

თანამშრომლობით.  

  

დაინტერესებული მხარის (ადგილობრივი 

თვითმმართველობა, ფერმერები და 

მწყემსები) ჩართულობა საძოვრების 

შეფასების და საძოვრების მენეჯმენტის 

გეგმის შემუშავების  ადრეული ფაზიდან. 

 
მენეჯმენტის გეგმაში 
გათვალისწინებული უნდა იყოს 
საძოვრების მონიტორინგის დეტალური 
პროცესი და მეთოდოლოგია. 
მონიტორინგის გეგმა ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს მომხმარებლისათვის. 
საძოვრების მენეჯმენტის გეგმა 
შეთანხმებუილი უნდა იყოს ყველა 
დაინტერესებულ მხარესთან. საძოვრებზე 
გადასახადების წარდგენის პროცესი უნდა 
მიმდინარეობდეს სპეციალური წესების 
დაცვით, საძოვრების მომხმარებლებთან 
კონსულტაციების გზით და მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში თუ კონსენსუსი მიღწეული 
იქნება.  
 

ბხდტ-ის საძოვრებით მოსარგებლე ყველა 

თემში საინფორმაციო კამპანიების 

განხორციელება და მოსახლეობისათვის 

ინფორმაციის მიწოდება ცვლილებების 

საჭიროებისა და მნიშვნელობის შესახებ.  

 

საძოვრების ახალი რეგულაციების შესახებ 

საინფორმაციო კამპანიები უნდა მოეწყოს 

მწყემსებისათვის და ასევე საძოვრების 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

სხვა პირდაპირი მოსარგებლეებისათვის. 

 

რესურსების 

არალეგალური 

მოხმარება (ხე-

ტყის 

არალეგალური 

ჭრა, 

ბრაკონიერობა) 

კანონაღსრულების 

სისუსტე 

 საკანონმდებლო ცვლილებების 

მომზადება, რომლებიც მიზნად ისახავს 

დაცულ ტერიტორიებზე 

სამართალდარღვევისათვის უფრო მკაცრ 

სანქციებს, მათ შორის იარაღის და 

სათევზაო მოწყობილობის ჩამორთმევა 

დაცულ ტერიტორიაზე არალეგალურად 

შესვლის და გადაადგილების შემთხვევაში, 

ასევე სანქციების გამკაცრება ქმედების 

განმეორებისათვის 

ექსპერტის დახმარებით სათანადო 

დასაბუთების მომზადება საკანონმდებლო 

ცვლილებისათვის და წარდგენა დტს-

სააგენტოსათვის. 

 

 შესაძლებლობის მიხედვით დოკუმენტში 
მოცემული უნდა იყოს 
სამართალდარღვევათა დეტალური 
სტატისტიკა, სახდელების აღსრულების 
მდგომარეობა, განმეორებითი 
სამართალდარღვევების შემთხვევები. 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

მოწვეული ექსპერტები 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან 

თანამშრომლობის გაძლიერება დაცულ 

ტერიტორიებზე სამართალდარღვევების 

პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით; 

 

დტს და გბრდს-ს დახმარებით 

კონსულტაციების ჩატარება შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ 

წარმომადგენლებთან 

სამართალდარღვევების (არალეგალური 

ჭრა, ნადირობა) გამოვლენისათვის 

ერთობლივი ქმედებების დაგეგმვის 

მიზნით 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ბხდტ-ს ადმინისტრაციის 

შესაძლებლობების განვითარება 

დტს-ს საშუალებით მიმართვა 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრისადმი არსებული 

ტრენინგ-მოდულების ადაპტირებისათვის 

ბხდტ-ის სპეციფიკური 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსდაცვითი 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

საჭიროებებისათვის და ტრეინინგების 

დაგემვა ორგანიზებისათვის  

ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრი 

რეინჯერების რაოდენობის გაზრდა და  

აღჭურვილობის გაუმჯობესება 

შესაბამისი დასაბუთების მომზადება 

რეინჯერების რაოდენობის გაზრდის 

აუცილებლობის თაობაზე და წარდგენა 

დტს-სათვის 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

პატრულირების გაუმჯობესება ნადირობასთან დაკავშირებული 

სპეციფიკური საკითხების 

პატრულირების გეგმაში ჩართვა 

 

ცხელ წერტილებზე და ნადირობის 

სეზონზე პატრულირების გაძლიერება  

 

ადგილობრივ 

მთავრობასთან 

და თემებთან 

კონფლიქტი 

ბხდტ-ს მენეჯმენტში 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

და მოსახლეობის 

ჩართულობის 

ნაკლებობა  

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული 

ტერიტორიების საკონსულტაციო საბჭოს 

შექმნა, რომელშიც ჩართულნი იქნებიან 

დაცული ტერიტორიის რესურსებით 

მოსარგებლე ყველა მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობა და 

ყველა სოფლის რწმუნებული. 

 

 ინფორმაციის ეფექტური გაზიარებისა და 

დიალოგის დამყარების უზრუნველყოფის 

მიზნით საკონსულტაციო საბჭოს 

საკონსულტაციო საბჭოსათვის წესდების 

პროექტის შექმნა და დაცული 

ტერიტორიების სააგენტოსთან შეთანხმება 

 

საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობის 

განსაზღვრა და შესაბამის 

ორგანიზაციასთან დაკავშირება საბჭოს 

კანდიდატების ნომინირებისათვის 

 

საბჭოს შექმნა და როგორც 

რეკომენდირებულია რეგულარული 

შეხვედრების მოწყობა 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

ადგილობრივი 

ხელისუფლება 

 

ადგილობრივი თემები 

 

 

ადგილობრივი 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

სხდომები უნდა გაიმართოს სულ მცირე 

წელიწადში ორჯერ. შესაძლებელი უნდა 

იყოს დამატებითი შეხვედრების გამართვა 

საჭიროების შემთხვევაში.  

რეკომენდირებულია ერთი შეხვედრის 

ჩატარება წლის დასაწყისში - წინა წლების 

შედეგებისა და მიმდინარე წლის 

სამოქმედო გეგმის განხილვისათვის, 

ხოლო მეორე შეხვედრის ჩატარება 

შემოდგომაზე წარმოქნილი პრობლემების 

განხილვის მიზნით. 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

სხვა ადგილობრივი 

დაინტერესებული 

ჯგუფები  

ინფორმაციის და 

საზოგადოების 

ცნობიერების 

ნაკლებობა 

ბხდტ-ს ადმინისტრაციაში 

გარემოსდაცვითი განათლებასა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვბის 

სპეციალური შტატის დამატება (ერთი 

დამატებითი შტატი ბორჯომში და ერთი - 

ხარაგაულში) 

 

გარემოსდავითი განათლებისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ორი 

სპეციალისტის შტატის დამატებისათვის 

შესაბამისი დასაბუთების მომზადება და 

წარდგენა დტს-სათვის,  

 

შტატის გამოყოფამდე შესაბამისი 

მოვალეობების დაკისრება 

ადმინისტრაციის 2 თანამშრომლისათვის 

(ერთი ბორჯომის და მეორე ხარაგაულის 

ვიზიტორთა ცენტრში), 

 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

ადმინისტრაციის თანამშრომლების და 

რეინჯერების ტრეინინგი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის, 

კონფლიქტის მენეჯმენტისა და ეფექტური 

კომუნიკაციის საკითხებზე 

ტრენინგის დაგეგმვა და განხორციელება 

გარემოსდაცვითი განათლების ცენტრთან 

თანამშრომლობით და დაცული 

ტერიტორიების სააგენტოს მხარდაჭერით  

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

გარემოსდაცვითი 

განათლების და 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

ინფორმაციის ცენტრი 

ბხდტ-ის ადმინისტრაციის აქტივობების 

შესახებ ინფორმაციის გავრცელების 

გაუმჯობესება 

საინფორმაციო გაზეთების დაბეჭდვა და 

გავრცელება კვარტალში ერთხელ, 

ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანოებისა და მოსახლეობის 

ინფორმირების მიზნით გაწეული და 

დაგეგმილი საქმიანობების შესახებ, მათ 

შორის მერქნით და საძოვრებით 

სარგებლობასთან დაკავშირებული 

საკითხების შესახებ 

 

 დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვის 

მიმართვა ამ საკითხთან დაკავშირებული 

თანხების  ბიუჯეტში 

გათვალისწინებისათვის 

 

დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტო 

 

საზაფხულო სკოლების ორგანიზება 

სტუდენტებისათვის და მხდტ-ის 

მიმდებარე სოფლების (მაგალითად 

ახალდაბა, ნუნისი) მოსახლეობისათვის, 

ინგლისურის, კომპიუტეული 

პროგარემებისა და, საჭიროებისამებრ, სხვა 

საგნების სწავლების მიზნით.   

კონსულტაციების ჩატარება 

მუნიციპალიტეტების გამგეობებთან და 

თემებთან; 

 

საზაფხულო სკოლის ორგანიზება 

მუნიციპალიტეტების გამგეობებთან 

ერთობლივად; 

 

ბხდტ-ს ადმინისტრაცია უნდა ეცადოს 

მოხდეს მოხალისეების 

(ინგლისურენოვანების ჩათვლით)  

მენტორების/ტრენერების ჩართვა და 

მობილიზება საზაფხულო 

სკოლებისათვის.  

გარემოსდაცვითი 

განათლების და 

ინფორმაციის ცენტრი 

 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

ადგილობრივი მედია 
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კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

 

  

ადგილობრივ ძირითად ჯგუფებთან 

თანამშრომლობის გაძლიერება 

(ახალგაზრდები, ქალები, მასწავლებლები 

და სხვა) 

(ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია 

საკმაოდ აქტიურად ატარებს 

გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამებს 

სკოლებისთვის და საგანმანათლებლო 

ინსტიტუტებისათვის. თუმცა, ყველა 

მუნიციპალიტეტში საჭიროა პროგრამის 

გაუმჯობესება და უფრო ფართოდ 

განხორციელება. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა და ეკო-განათლების 

აქტივობები უფრო ფოკუსირებული უნდა 

იყოს  ადგილობრივ მოსახლეობაზე.  

აუცილებელია ბხდტ-ს ადმინისტრაციის 

და სხვა ორგანიზაციების მიერ 

ორგანიზებულ ეკო ბანაკებში 

ადგილობრივი სკოლების მოსწავლეებისა 

და მასწავლებლების უფრო ინტენსიური 

ჩართვა. ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

ორიენტირებული ინფორმაციული და 

საგანმანათლებლო აქტივობების 

გაძლიერება (ძირითადად სტუდენტები, 

მოსწავლეები და ქალთა ჯგუფები) ხელს 

შეუწყობს მოსახლეობაში პოზიტიური 

განწყობის ჩამოყალიბებას დაცული 

რეგულარული ტურების და ეკო-ბანაკების 

ორგანიზება ბხდტ-სა და ქცია-

ტაბაწყურის აღკვეთილში 

განსაკუთრებით მიმდებარე სოფლების 

სკოლის მოსწავლეებისათვის, 

ადგილობრივი 

სკოლები 



60 

 

კონფლიქტის 

ტიპი 
გამომწვევი მიზეზი გადაწყვეტის შესაძლებლობები ბხდტ-ის ადმინისტრაციის როლი 

სხვა ჩართული  

მხარეები და საჭირო 

რესურსები 

ტერიტორიის მიმართ, განსაკუთრებით 

ახალგაზრდებში, რომლებსაც უკვე აქვთ 

განსხვავებული აღქმა და 

დამოკიდებულება მათთან მოსაზღვრე 

დაცული ტერიტორიების მიმართ.  

კონფლიქტი 

ადგილობრივ 

მოსახლეობასა 

და ველურ 

ფაუნას შორის 

მოსახლოების 

საკუთრების/საქონლი

ს დაცვის მექანიზმის 

არარსებობა  

კვლევის განხორციელება 

მოსახლოებისათვის ველური ფაუნის მიერ 

მიყენებული ზიანის მინიმიზაციისათვის 

ადეკვატური მექანიზმების, მათ შორის 

კომპენსაციის, შემუშავების მიზნით 

 

მსგავსი კვლევების განხილვა (თუ 

არსებობს) და შესაბამის 

ორგანიზაციებთან საკონსულტაციო 

შეხვედრების ჩატარება (მაგალითად 

NACRES) 

 

ტექნიკური დავალების მომზადება 

 

კვლევის მოსამზადებელი პროცესის 

მხარდაჭერა 

 

ფერმერები, რომლებიც 

იყენებენ ეროვნული 

პარკის ტერიტორიას 

საძოვრებად 

 

NACRES და სხვა 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

 
 

 

 

 


