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კვლევის მიზანი

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ან გა რი შის მომ ზა დე ბის მი ზანს წარ მოად გენს ქ.თბი ლი სის 

ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გა მორ ჩეუ ლი ბუ ნებ რი ვი არეა ლის, დიღ მის ჭა ლე ბის ეკო ლო-

გიუ რი მდგო მა რეო ბის შეს წავ ლა ტე რი ტო რია ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით, ამ პრო ცე სე ბის შე დე გად დიღ მის ჭა ლე ბის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მი სა 

და გა რე მოს კომ პო ნენ ტე ბის თვის მი ყე ნე ბუ ლი უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბა 

და ფარ თო სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ მი რე ბა დიღ მის ჭა ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა და აქ 

არ სე ბუ ლი მძი მე ეკო ლო გიუ რი სი ტუა ციის შე სა ხებ. წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში მიზ ნად 

ასე ვე ისა ხავს გახ დეს დიღ მის ჭა ლე ბის ეკო ლო გიუ რი კრი ზი სის შე სა ხებ უფ რო სიღ-

რმი სეუ ლი და დე ტა ლუ რი კვლე ვის ჩა ტა რე ბის სა ფუძ ვე ლი, რაც თა ვის მხრივ, უნ და 

გახ დეს წი ნა პი რო ბა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ტე რი ტო რია ზე არ სე ბუ ლი სი ტუა ციის გა-

მოს წო რე ბის, დეგ რა დი რე ბუ ლი გა რე მოს აღ დგე ნის და ეკო სის ტე მის თვის პირ ვან-

დე ლი სა ხის დაბ რუ ნე ბის თვის. 

კვლევის მეთოდოლოგია

ანგარიშში წარმოდგენილი კვლევა ჩატარდა თვისებრივი კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით. ის მეტწილად ეფუძნება მეორად ლიტერატურას, მათ შორის, სხვადასხვა 

კვლევებს, ანგარიშებსა და სახელმწიფო უწყებებისგან მოწოდებულ ინფორმაციას. 

გარდა ამისა, კვლევის ფარგლებში განხორციელდა საველე გასვლა დიღმის ჭალებში 

და არსებული სიტუაციის ადგილზე შესწავლა და ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები 

დარგის სპეციალისტებთან. 

კვლევის ჩატარების შედეგად მიღებული ინფორმაცია დამუშავებული, გაანალიზებული 

და შეჯამებული სახით წარმოდგენილია წინამდებარე ანგარიშში.

1. სიტუაციის ანალიზი 

1.1. დიღმის ჭალები და  
 ტერიტორიის განვითარების ტენდენცია

დიღმის ჭალები ქ.თბილისში, ოლიმპიური სოფლის მიმდებარედ, მდ.მტკვრის 

მარჯვენა სანაპიროს ზედა ტერასაზე მდებარეობს. ჭალისა	 და	 მისი	 მიმდებარე	

ტერიტორიის	 სრული	ფართობი	 190	 ჰექტარია, საიდანაც 67 ჰექტარი დღესდღეობით 

კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, ხოლო დანარჩენი ნაწილი, 123 ჰექტარამდე 
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ტერიტორია სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაშია (იხ. ფოტოსურათი 1). 

არეალის	დაახლოებით	64	ჰექტარი	ტყით	იყო	დაფარული	მანამ,	სანამ	2015	წლიდან	

ტერიტორიაზე	 ანთროპოგენული	 ზემოქმედების	 შედეგად	 ტყის	 საფარის	 დიდი	

ნაწილი	 განადგურდებოდა. დიღმის ჭალები ქალაქისთვის უჩვეულო ბუნებრივი 

ეკოსისტემით გამოირჩევა, რომელიც ძირითადად ჭალის ტყისთვის დამახასიათებელი 

მცენარეულობით - ვერხვის, მუხის, ტირიფის ხეებით, ბუჩქნარითა და ბალახეულობით 

არის დაფარული. ჭალებში ასევე ვხვდებით გარეულ ცხოველთა და ფრინველთა 

სხვადასხვა სახეობებსაც.

დიღმის ჭალების მიმდებარე ტერიტორიაზე ოლიმპიური სოფელია განთავსებული, 

სადაც ფუნქციონირებს სპორტული კომპლექსი ოლიმპიური აუზით, ტანვარჯიშის 

არენითა და სპორტული მოედნებით. ოლიმპიური სოფლის უკან საცხოვრებელი 

კომპლექსი „მწვანე ალმასი“ მდებარეობს. 

სატელიტური სურათი 1. დიღმის ჭალების 190 ჰა ფართობის ტერიტორია, 

7/20/2020

მწვანე - მუნიციპალურ საკუთრება (52 ჰა)

მუქი ლურჯი - ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ტერიტორია, სახელმწიფო 

საკუთრება (25 ჰა)

ცისფერი და ყვითელი - ოლიმპიური სოფლისა და „სპორტმშენსერვისის“ 

საკუთრებაში არსებული ტერიტორია, სახელმწიფო საკუთრება (20 ჰა და 26 ჰა)

ვარდისფერი - კერძო საკუთრება (67 ჰა)
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აღსანიშნავია, რომ დიღმის ჭალების მიმდებარე ტერიტორიის ეტაპობრივი ათვისება 

და ურბანული განვითარება სულ რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 2015 წლიდან 

დაიწყო და სწორედ ბოლო წლების განმავლობაში მოხდა, როგორც ზემოთ ხსენებული 

ოლიმპიური სოფლის, ისე საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა. ტერიტორიის 

განვითარების კვალდაკვალ გამოიკვეთა მუნიციპალიტეტის მიერ დიღმის ჭალების 

სარეკრეაციო მიზნით გამოყენების პოტენციალი. ჯერ	 კიდევ	 2015	 წელს,	 თბილისის	

მაშინდელმა	მერმა,	დავით	ნარმანიამ	განცხადა,	რომ	დიღმის	ჭალებში	დედაქალაქში	

ყველაზე	დიდი	პარკის	მშენებლობა	უნდა	განხორციელებულიყო,	რომელიც	ქალაქის	

მთავარი	სარეკრეაციო	სივრცის	ფუნქციას	შეასრულებდა1  2015 წლიდან დღემდე, 2020 

წლამდე, დიღმის ჭალებში სარეკრეაციო სივრცის მოწყობასთან დაკავშირებული 

გეგმები კვლავ გეგმებად რჩება, მაგრამ ის ფართობი, რომელიც პირველადი 

ინფორმაციით დიღმის ჭალების პარკს უნდა დაეფარა, უფროდაუფრო მცირდება. 

თავდაპირველი მონაცემებით, ჭალებში მოწყობილი პარკი 50 ჰექტარი ფართობის 

(მტკვარში არსებული ჭალის კუნძულის ჩათვლით) უნდა ყოფილიყო. 2019 წლის 

იავარში თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ გაკეთებული 

განცხადებით, დიღმის ჭალების პარკის პროექტირება დასრულებული იყო და 

სამშენებლო სამუშაოები სულ მალე უნდა დაწყებულიყო. პროექტის მიხედვით პარკს 

მხოლოდ 15 ჰექტარი ფართობის ტერიტორია უნდა დაეფარა2.

1. Tbilisi City Hall Presscentre, 2015. დიღმის ჭალებში 50 ჰექტარზე დასასვენებელი პარკის მოწყობა 
იგეგმება. https://www.youtube.com/watch?v=RFr28eGrw1k 

2. გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2019. ახალი საქალაქო პარკის მოწყობის პროექტი დიღმის 
ჭალებში. https://www.facebook.com/1551989221697558/videos/543398949500926/ 

სურათი 1. დიღმის ჭალების ტყის ფრაგმენტი და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 
ნაგებობები

საცხოვრებელი კომპლექსი

დიღმის ჭალები

ოლიმპიური სოფელი

https://www.youtube.com/watch?v=RFr28eGrw1k
https://www.facebook.com/1551989221697558/videos/543398949500926/
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3

3. სურათები ხელმისაწვდომია ბმულზე https://commersant.ge/ge/post/digmis-chalebshi-axali-saqa-
laqo-parki-moewyoba

ფოტოსურათი 1. დიღმის ჭალის პარკის პროექტი

წყარო: https://commersant.ge3

ფოტოსურათი 2. დიღმის ჭალის პარკის პროექტი

https://commersant.ge/ge/post/digmis-chalebshi-axali-saqalaqo-parki-moewyoba
https://commersant.ge/ge/post/digmis-chalebshi-axali-saqalaqo-parki-moewyoba
https://commersant.ge
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არსებული მდგომარეობა და პრობლემიდან გამოსავალი

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერვე გავრცელებული ინფორმაციით, 

პარკის სამშენებლო სამუშაოები 2020 წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულებულიყო, 

თუმცა ამ დრომდე მშენებლობაც არ არის დაწყებული, რაც პარკის პროექტის 

განხორციელების რეალურობაში ეჭვის შეტანის საფუძველს ქმნის. იმ	 შემ	თ

ხვე	ვაში,	 თუ	დიღმის	 ჭალებში	 სარეკრეაციო	 სივრცე	 მართლაც	 მოეწყობა,	 ტერი

ტო	რიის	 თავსისებურებებისა	 და	 ჭალის	 უნიკალური	 ჰაბიტატის	 შენარჩუნების	

მნიშვნელობის	 გათვალისწინებით,	 არაერთი	 ფაქტორის	 მხედველობაში	 მი

ღება	 იქნება	 აუცილებელი. როგორც 1-ელ და მე-2 სურათზე ვხედავთ, პარკის 

ზემო  აღნიშნული პროექტი დიღმის ჭალების ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის 

რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის, ამფითეატრის, კინოთეატრის, 

სპორტული მოედნებისა და სხვა ნაგებობების მოწყობას ითვალისწინებს. თუმცა, 

აუცილებელია, რომ პროექტი უზრუნველყოფდეს ჭალის უნიკალური ეკოსისტემის 

მაქსიმალურად ხელუხლებელი სახით შენარჩუნებას და ინფრასტრუქტურის 

მოწყობას ჭალის ტყის ჰაბიტატისგან მოშორებით. 

1.2. ჭალის ტყის ეკოსისტემა და  
 მისი მნიშვნელობა

სანამ უშუალოდ დიღმის ჭალების ეკოლოგიურ მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ, 

ზოგადად განვმარტოთ რას ნიშნავს ჭალა, ჭალის ტყე და რა ფუნქციები აკისრია ამ 

ტიპის ეკოსისტემებს. საქართველოს კანონმდებლობაში4 ჭალის ტყე განმარტებულია, 

როგორც ტყე, რომელიც მდინარის აუზშია განფენილი და პერიოდულად (წყალ-

დიდობის ან/და წყალმოვარდნის დროს) წყლით იფარება (საქართველოს ტყის 

კოდექსი, მუხლი 2). გამომდინარე იქიდან, რომ ინგლისურ ენაში სიტყვა „ჭალის“ 

პირდაპირი შესატყვისი არ არსებობს, ჭალის ტყის ეკოსისტემის ანალოგად 

შეიძლება მივიჩნიოთ სანაპიროს ტყე/ტყის მასივი(riparian forest, riparian wood-

land, waterside forest) ან წყალდიდობისას დაფარული დაბლობის ტყე (floodplain 

forest).

გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია Trees for Life-ის5 განმარტებით, 

სანაპიროს ტყე/ტყის მასივი არის ტყიანი ან ხეებით მეჩხერად დაფარული ტერიტორია, 

რომელიც მდებარეობს წყლის ნაკადის - მდინარის, ნაკადულის, ტბორის, ტბის, 

ჭაობიანი ადგილის, არხის ან წყალსაცავის მიმდებარედ. ამავე ორგანიზაციის 

ინფორმაციით, სანაპიროს ტყეები ძალიან მდიდარ და ღირებულ ჰაბიტატებს 

წარმოადგენენ ცოცხალი ორგანიზმებისთვის და მათ მნიშვნელობას არაერთი 

ფაქტორი უსვამს ხაზს. ღრმაფესვიანი ხეების არსებობა მდინარის პირას ხელს 

4. საქართველოს 2020 წლის 22 მაისის კანონი „ტყის კოდექსი“, მე-2 მუხლი, დ პუნქტი. 
ხელმისაწვდომია „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებ-გვერდზე: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/4874066?publication=0

5. Trees for Life. Riparian Woodland. https://treesforlife.org.uk/into-the-forest/habitats-and-ecology/habi-
tats/riparian-woodland/

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4874066?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4874066?publication=0
https://treesforlife.org.uk/into-the-forest/habitats-and-ecology/habitats/riparian-woodland/
https://treesforlife.org.uk/into-the-forest/habitats-and-ecology/habitats/riparian-woodland/
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უშლის ნაპირების წარეცხვას, ამასთან სანაპირო ზონის ეკოსისტემები წარმოადგენენ 

საკვები ნივთიერებებისა და ენერგიის მნიშვნელოვან წყაროს და სათავსოს. ხეები 

ბუნებრივად ცვლიან წყლის ქიმიურ ბალანსს ნიადაგიდან მინერალების ამოღებისა 

და მათი წყალში გადატანის გზით, ისინი უზარმაზარ როლს ასრულებენ მდინარის 

ბიოლოგიური სიჯანსაღის შენარჩუნებაში: ხეების ფოთლებიდან და ტოტებიდან 

წყალში ჩაცვენილი უხერხემლო ცხოველები წარმოადგენენ მდინარეში მცხოვრები 

თევზების ძირითად საკვებს, ხეების მიერ შექმნილი ჩრდილი აბალანსებს წყალში 

სარეველების ზრდას და არეგულირებს მის ტემპერატურას, ხეებიდან ჩამოცვენილი 

ფოთლების ნარჩენები, რომლებიც წყალში ვარდებიან, საფუძველს უყრიან კვებით 

ჯაჭვს.

სანაპიროს ტყეების არსებობა ადამიანებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუ -

ხედავად იმისა, იაზრებენ თუ არა ისინი მის საჭიროებას. წყალდიდობების სიხ-

შირის ზრდა, დიდწილად სანაპიროს ტყეების შემცირებას უკავშირდება. სანა-

პიროს დაბლობის ტყეები ღრუბლის როლს ასრულებენ, შთანთქამენ მდინარის 

კალაპოტიდან გადმოსულ წყალს, შემდეგ ნელ-ნელა გამოყოფენ/ათავისუფლებენ 

მას და ასე აბალანსებენ/არბილებენ მის ზემოქმედებას ლანდშაფტზე. ამ გზით, 

სანაპიროს ტყეებს შეუძლიათ შეამცირონ წყალდიდობებისგან დამცავი საშუალებების 

მოწყობის ხარჯები. სანაპიროს/ჭალის ტყეების ეკოსისტემები უნიკალურია იმით, რომ 

მდინარეებთან არსებული ჭალები პერიოდულად წყლით იფარება. ეს რეგულარული 

წყალმოვარდნები, რომლებსაც სანაპიროებზე მდინარიდან ამოაქვთ შლამი და 

ქვიშა, ხელს უწყობს უნიკალური, იმ მცენარეების ზრდისთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნას, რომლებიც ტოლერანტულები არიან წყალდიდობებისადმი და საჭიროებენ 

საკვები ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგს. ჭალის ტყეები არაერთი ეკოსისტემური 

სერვისით უზრუნველოფენ საზოგადოებას: ისინი ეხმარებიან დამბინძურებლების 

გაფილტვრას და იცავენ მდინარეებს მათგან, აუმჯობესებენ წყლის ხარისხს, 

კრიტიკულ როლს თამაშობენ ეროზიის კონტროლირებაში და წარმოადგენენ 

დამცავ ზონას კატასტროფული წყალდიდობების წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ჭალის 

ტყეები წარმოადგენს სახლს ველური ბუნების არაერთი წარმომადგენლისათვის. 

ტენიანი ნიადაგები ქმნიან მწერების და ამფიბიების გამრავლებისთვის მდიდარ 

ჰაბიტატებს, ეს სახეობები კი, თავის მხრივ, ხდებიან მსხვერპლნი ფრინველებისა და 

ძუძუმწოვრებისთვის6.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მდინარე კონეკტიკუტის რეგიონში ჩატარებულმა 

კვლევამ7 აჩვენა, რომ გაზაფხულის წყალდიდობები ჭალის ნიადაგს ზამთრის 

ყინვის შემდეგ ალღობს და საკვებით მდიდარს ხდის უფრო ადრე, ვიდრე ეს ხდება 

მიმდებარე ტერიტორიებზე. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ მწერები აქ უფრო ადრე 

ხდებიან ფრინველებისთვის საკვებად ხელმისაწვდომნი, ამგვარად, ფრინველები 

6. Trees for Life. Riparian Woodland. https://treesforlife.org.uk/into-the-forest/habitats-and-ecology/habi-
tats/riparian-woodland/

7. University of New Hampshire, 2018. Floodplain Forests. https://extension.unh.edu/resource/floodplain-for-
ests 

https://treesforlife.org.uk/into-the-forest/habitats-and-ecology/habitats/riparian-woodland/
https://treesforlife.org.uk/into-the-forest/habitats-and-ecology/habitats/riparian-woodland/
https://extension.unh.edu/resource/floodplain-forests
https://extension.unh.edu/resource/floodplain-forests
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ადრეული გაზაფხულის მიგრაციის დროს უფრო მეტად არიან დამოკიდებულნი 

ჭალის ტყეებზე ვიდრე ტყის სხვა ჰაბიტატებზე. ჭალის ტყეები წარმოადგენს 

კორიდორს, რომელიც საშუალებას აძლევს გადამფრენ ფრინველებს მიგრირდნენ 

ერთი ჰაბიტატიდან მეორეში, განსაკუთრებით ურბანულ ტერიტორიებზე, სადაც 

ინფრასტრუქტურის განვითარებამ მოახდინა მათი ალტერნატიული სამგზავრო 

მარშუტების ფრაგმენტაცია.

1.3. დიღმის ჭალების ეკოსისტემის  
 მნიშვნელობა და უნიკალურობა

საქართველოს კანონმდებლობით, ბუნებრივი ეკოსისტემები განსაკუთრებულ დაც-

ვას უნდა ექვემდებარებოდეს. გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კა ნო ნის8 

45-ე მუხლში ნათქვამია, რომ „ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ტე რი-

ტორიები დაცული უნდა იყოს დაბინძურების, დარღვევის, დაზიანების, დეგ რა დაციის, 

გამოფიტვისა და დაშლისაგან“, იმ ბუნებრივი ეკოსისტემების ჩამო ნა თ ვალში კი, 

რომლებიც განსაკუთრებულ დაცვას ექვემდებარება ჭალის ტყეებიცაა შე ტა ნილი. 

სახეობათა კონსერვაციის ცენტრ „ნაკრესის“ წარმომადგენელმა, ბიო მრა ვალ ფე-

როვ ნების ექსპერტმა კახა არცივაძემ ინტერვიუში9 განაცხადა, რომ ჭალის	 ტყეები	

უნიკალურ,	თუმცა	ამავე	დროს	უკიდურესად	მოწყვლად	ეკოსისტემას	წარმოადგენს. 

ამგვარი ტიპის ტყეები, როგორც წესი, მშრალ ზონებში მდებარეობს და საარსებოდ 

მათ პერიოდულად, რამდენიმე წელიწადში ერთხელ წყლით დაფარვა ესაჭიროებათ. 

დღეისათვის	საქართველოში	ჭალის	ტყეების	ძალიან	მცირე	ნაწილია	შემორჩენილი. 

ჭალის ტყეების შემცირება სხვადასხვა ფაქტორებითაა გამოწვეული, მათ შორის, 

უმთავრესია მდინარეების ჰიდროლოგიური რეჟიმის შემცირება, რაც დაკავშირებულია 

როგორც ჰესების მშენებლობასთან, ისე კლიმატის ცვლილების შედეგებთან. „ჭალის 

ტყეების ფრაგმენტები შენარჩუნებულია ალაზნის ჭალებში, მდ.იორის რამდენიმე 

მონაკვეთზე და ყველაზე უფრო მცირე რაოდენობით კი მდ. მტკვარზე. სწორედ 

ამიტომ, მტკვარზე	 შემორჩენილი	 ნებისმიერი	 ჭალის	 ტყის	 დაცვა	 და	 შენარჩუნება	

განსაკუთრებით	მნიშვნელოვანია“10 – განაცხადა კახა არცივაძემ.

დიღმის ჭალები აქ გავრცელებული ფლორისა და ფაუნის სახეობებისთვის უნიკალურ 

ჰაბიტატსაც ჰქმნის. ჭალის ტერიტორიაზე მცენარეულობის სახეობებიდან ვხვდებით 

ფშატის, ვერხვის, მუხის ხეებს, ბუჩქნარებსა და მდელოს ბალახეულობას, მცირე ზომის 

ცხოველებიდან მელიებსა და წავებს (ბინადრობენ ჭალის კუნძულზე). აღსანიშნავია, 

რომ წავი საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული სახეობაა და მოწყვლადი (Vul-

nerable) ჯგუფის კატეგორიაშია შესული, ამის მიზეზად კი წავებისთვის საცხოვ-

რებლად შესაფერისი გარემოს (ჰაბიტატების) შემცირებაა დასახელებული, თუმცა, 

საბენდიეროდ ფაუნის ამ მოწყვლადი სახეობის წარმომადგენლების საკმაოდ 

8. საქართველოს 1996 წლის 10 დეკემბრის კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“, 45-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი 
და მე-2 პუნქტის გ ქვეპუნქტი. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33340?publication=29 

9. პირადი ინტერვიუ კახა არცივაძესთან. 2021 წლის 23 იანვარი.
10. პირადი ინტერვიუ კახა არცივაძესთან. 2021 წლის 23 იანვარი.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33340?publication=29


სიტუაციის ანალიზი 13

დიდი ოჯახი ცხოვრობს მდ.მტკვარში, გლდანის ხიდის ქვემოთ მოქცეულ ჭალის 

კუნძულზე.11 მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჭალის	 კუნძულის	 (ე.წ	 თბილისის	 წავის	

კუნძული)	 შესახებ	 ინფორმაცია	 2020	 წელს	 შესაფასებლად	 გაეგზავნა	 „ველური	

ბუნებისა	 და	 ბუნებრივი	 ჰაბიტატების	 დაცვის	 შესახებ“	 (ბერნის)	 კონვენციასI	 და	

გასული	 წლის	 დეკემბერში	 თბილისის	 წავის	 კუნძული	 გახდა	 ზურმუხტის	 ქსელისII 

კანდიდატი	ტერიტორია12  აღნიშნული ტერიტორია ზურმუხტის ქსელის კანდიდატად 

მისი ბინადარი წავების ჰაბიტატის დასაცავად შეირჩა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ 

არეალზე ბერნის კონვენციით დაცული ფრინველთა სახეობებიც ბინადრობენ, მათ 

შორის, ცისფერი ალკუნი (Alcedo Atthis), დიდი თეთრი ყანჩა (Egretta Alba), პატარა 

ყანჩა (Egretta Garzetta) და ღამის ყანჩა (Nycticorax) (Emerald - Standard Data Form 

for Tbilisi Otter Island). „ბუნებრივი ჰაბიტატებისა და ველური ფაუნისა და ფლორის 

კონსერვაციის შესახებ“ ევრო-დირექტივის თანახმად, ზურმუხტის ტერიტორიის (მათ 

შორის, შეთავაზებული და კანდიდატი ტერიტორია) მესაკუთრე (ჭალის კუძნულის 

შემთხვევაში თბილისის მუნიციპალიტეტი) ვალდებულია დაიცვას აღნიშნული 

11. ევროპის საბჭოს მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურა: ზურმუხტის ქსელი - ინსტრუმენტი 
ევროპის ბუნებრივი ჰაბიტატების დასაცავად. https://rm.coe.int/16806a6d04

12. პირადი ინტერვიუ კახა არცივაძესთან. 2021 წლის 23 იანვარი.

I ბერნის კონვენცია 

1979	წელს	შეიქმნა	ევროპის	ველური	ბუნებისა	და	ბუნებრივი	ჰაბიტატების	

კონვენცია,	ე.წ.	„ბერნის	კონვენცია“,	რომელიც	ხელმომწერი	ქვეყნებისთვის	

სავალდებულო	საერთაშორისო	სამართლებრივი	დოკუმენტია.	მისი	მიზანია	

ველური	ფლორისა	და	ფაუნის,	ასევე	ბუნებრივი	ჰაბიტატების	კონსერვაცია	

და	საერთაშორისო	თანამშრომლობის	გაძლიერება	ბუნების	დაცვის	

სფეროში.

II ზურმუხტის ქსელი

1989	წელს	ბერნის	კონვენციის	მხარე	ქვეყნებმა	ევროპის	ბუნებრივი	

ჰაბიტატების	დასაცავად	შექმნეს	სპეციალური	მექანიზმი:	ზურმუხტის	ქსელი.

ზურმუხტის	ქსელი	არის	ეკოლოგიური	ქსელი,	ურთიერთდაკავშირებული	

ტერიტორიების	სისტემა,	სადაც	ხორციელდება	შესაბამისი	მართვა,	

მონიტორინგი	და	ანგარიშგება.	რამდენადაც	იგი	ბერნის	კონვენციის	ეგიდით	

შეიქმნა,	მისი	მიზანია	იმ	სახეობებისა	და	ჰაბიტატების	გრძელვადიანი	

შენარჩუნების	უზრუნველყოფა,	რომლებიც	ამ	კონვენციის	მიხედვით	დაცვის	

განსაკუთრებულ	ღონისძიებებს	საჭიროებენ.	

წყარო:	https://rm.coe.int/16806a6d0411

https://rm.coe.int/16806a6d04
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ფართობი უარყოფითი ზემოქმედებისაგან და უზრუნველყოს იმ ეკოლოგიური 

მახასიათებლებისა თუ კომპონენტების შენარჩუნება, რომელთათვისაც ზურმუხტის 

ტერიტორია შეიქმნა13. 

სურათი 2. ჭალის კუნძული, ე.წ „წავის კუნძული“ 

წყარო: http://ecofilms.ge/ 

ბერნის კონვენციით დაცული ზემოთხსენებული სახეობების გარდა, დიღმის ჭალების 

ტერიტორიაზე ვხვდებით ასევე წყალმცურავ ფრინველებს - ჩვამასა და წეროს. 

ფრინველთა მრავალფეროვნებითა და რიცხოვნობით ეს ტერიტორია განსაკუთრებით 

გაზაფხულის პერიოდში გამოირჩევა, როდესაც გადამფრენი ფრინველები აქ ხშირად 

ჩერდებიან. ტერიტორიაზე ქვეწარმავლებიც ბინადრობენ, მათ შორის, გამოირჩევა 

კუების სახეობები - ჭაობის კუ და ხმელთაშუაზღვეთის კუ14 (დიღომი ჰესის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიში). ჭაობის კუ ბერნის კონვენციით დაცულ სახეობას 

წარმოადგენს, ხოლო ხმელთაშუაზღვეთის კუ საქართველოს წითელ ნუსხაშია 

შეტანილი და მოწყვლად სახეობად მიიჩნევა არამხოლოდ ეროვნულ დონეზე, არამედ 

საერთაშორისო მასშტაბითაც.

13. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის იური ნოზაძის 
2020 წლის 22 დეკემბრის N 12258/01 წერილი.

14. ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის („დიღომი 
ჰესი“) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, 
2019 წელი. ხელმისაწვდომია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე: 
https://mepa.gov.ge/Ge/EiaAndSeaAnnouncements 

http://ecofilms.ge/
https://mepa.gov.ge/Ge/EiaAndSeaAnnouncements
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ჭალების ეკოსისტემას თავისებურებასა და უნიკალურ სილამაზეს კიდევ უფრო 

ჰმატებს ტბები, რომლებიც მდებარეობს როგორც ჭალის ტყეში, ისე მის გარეთ. 

მართალია, აღნიშნული ტბების წარმოშობის შესახებ მეცნიერული ინფორმაცია არ 

მოიპოვება, თუმცა ტერიტორიის გეოლოგიური მახასიათებლებისა და ლანდშაფტური 

აგებულების გათვალისწინებით, ტბები ხელოვნური წარმოშობის უნად იყოს. 

ჰიდროლოგმა დალი ბოლქვაძემ ინტერვიუში15 აღნიშნა, რომ მტკვრის აუზის 

ქვიანი აგებულების გამო მდ.მტკვრის კალაპოტიდან წყალი საერთოდ არ იჟონება, 

შესაბამისად, დიღმის ჭა ლე ბის ტბე ბი ბუ ნებ რი ვი წარ მო შო ბის ვერ იქ ნე ბა, რად გა ნაც 

ტბე ბის ბუ ნებ რი ვად წარ მო საქ მნე ლად მი წის ქვე შა საზ რდოო ბაა სა ჭი რო. დი დი ალ-

ბა თო ბით, დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე ერთ დროს, ისე ვე რო გორც დღეს, წია-

ღი სეუ ლის ღია კა რიე რუ ლი მო პო ვე ბა მიმ დი ნა რეობ და, რა მაც ტე რი ტო რიის ეკო-

ლო გიუ რი მდგო მა რეო ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუა რე სე ბა და ტყის სა ფა რის და ზია ნე ბა 

გა მოიწ ვია, ღიად დარ ჩე ნი ლი კა რიე რუ ლი ღრმუ ლე ბი კი ნა ლე ქე ბის დაგ რო ვე ბის 

შე დე გად წყლით შეივ სო. მო პო ვე ბი თი სა მუ შაოე ბის შეწ ყვე ტის შემ დეგ, დრო თა გან-

მავ ლო ბა ში ტე რი ტო რიის მეო რა დი სუქ ცე სია დაიწ ყო და ეკო სის ტე მამ ბუ ნებ რი ვი, ჭა-

ლის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი სა ხის აღ დგე ნა იწ ყო, კა რიე რე ბის გარ შე მო ჭა ლის ტყის 

ეკო სის ტე მა ხელახლა განვითარდა და წყლით შევსებული კარიერული ღრმულებიც 

ბუნებრივ ტბებს დაემსგავსა. დღეისთვის ტბებს შექმნილი აქვთ უნიკალური, ჭაობის 

მსგავსი ჰაბიტატი ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთათვის როგორც წყალში, 

15. პირადი ინტერვიუ დალი ბოლქვაძესთან. 2021 წლის 21 იანვარი.

სურათი 3. ჭალის ტყეში ღამით დაფიქსირებული წავები

წყარო: http://ecofilms.ge/ 

http://ecofilms.ge/
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ისე ტბის გარშემო. თუმცა, ამჟამად დიღმის ჭალების ტერიტორიაზე მიმდინარე 

პროცესების შედეგად, რომლებზეც ნაშრომის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ, ტბების 

მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი. 16

 

16. Storgaard Photography.THE TRAGEDY OF DIGHOMI MEADOWS. https://storgaardphotography.com/
the-tragedy-of-dighomi-meadows

სურათი 4.  ჭაობის კუ (Emys orbicularis) დიღმის ჭალების ტერიტორიაზე მდებარე ტბაში

წყარო: https://storgaardphotography.com16

სურათი 5. მდ. მტკვარში დაფიქსირებული სხვადასხვა ფრინველები

წყარო: https://storgaardphotography.com/ 

https://storgaardphotography.com/the-tragedy-of-dighomi-meadows
https://storgaardphotography.com/the-tragedy-of-dighomi-meadows
https://storgaardphotography.com
https://storgaardphotography.com/
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სურათი 6. დიღმის ჭალის ტბის ეკოსისტემა 

წყარო: https://storgaardphotography.com/ 

სურათი 7. დიღმის ჭალის ტბის ეკოსისტემა 

წყარო: https://storgaardphotography.com/ 

დიღმის ჭალების ბუნებრივი ეკოსისტემისა და მდიდარი ბიომრავალფეროვნების 

მნიშვნელობას კიდევ უფრო ზრდის მისი მდებარეობა. დიღმის ჭალების ტერიტორია 

ერთადერთი ადგილია თბილისის მასშტაბით, სადაც ჭალის ტყის ბუნებრივი ეკო-

სისტემა, ფლორისა და ფაუნის გამორჩეული სახეობებით მდიდარი ჰაბიტატი ნაც-

რისფერი ქა ლა ქის შუა გულ ში გვხვდე ბა. ურ ბა ნუ ლი ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის მნიშ-

https://storgaardphotography.com/
https://storgaardphotography.com/
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ვნე ლო ბა და მი სი დაც ვის სა ჭი როე ბა მსოფ ლიო ში დღი თიდ ღე უფ რო აღია რე ბუ ლია. 

ქა ლა ქე ბის და, შე სა ბა მი სად, ადა მია ნის ხე ლით შექ მნი ლი გა რე მოს, მო სახ ლეო ბის 

რაო დე ნო ბის, ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბე ბის მას შტა ბი სა და შე მა წუ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე-

ბის ზრდის პა რა ლე ლუ რად სულ უფ რო მცირ დე ბა ვე ლუ რი ბუ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ-

თათ ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მო- პი რო ბე ბი და ხდე ბა მათ თვის შე სა ფე რი სი ჰა ბი ტა ტე ბის 

კარ გვა/ ფრაგ მენ ტა ცია. ამ პი რო ბებ ში, უკი დუ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოხ დეს იმ ბუ-

ნებ რი ვი ეკო სის ტე მე ბი სა და საც ხოვ რე ბე ლი გა რე მოს შე ნარ ჩუ ნე ბა, რომ ლე ბიც ურ ბა-

ნუ ლი ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის არ სე ბო ბას შე საძ ლე ბელს ხდის. 

დიღ მის ჭა ლე ბის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მი სა და მდი და რი ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის 

მნიშ ვნე ლო ბას კი დევ უფ რო ზრდის მი სი მდე ბა რეო ბა. დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია 

ერ თა დერ თი ად გი ლია თბი ლი სის მას შტა ბით, სა დაც ჭა ლის ტყის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის-

ტე მა, ფლო რი სა და ფაუ ნის გა მორ ჩეუ ლი სა ხეო ბე ბით მდი და რი ჰა ბი ტა ტი ნაც რის ფე-

რი ქა ლა ქის შუა გულ ში გვხვდე ბა. ურ ბა ნუ ლი ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბა 

და მი სი დაც ვის სა ჭი როე ბა მსოფ ლიო ში დღი თიდ ღე უფ რო აღია რე ბუ ლია. ქა ლა ქე ბის 

და, შე სა ბა მი სად, ადა მია ნის ხე ლით შექ მნი ლი გა რე მოს, მო სახ ლეო ბის რაო დე ნო ბის, 

ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბე ბის მას შტა ბი სა და შე მა წუ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის ზრდის პა-

რა ლე ლუ რად სულ უფ რო მცირ დე ბა ვე ლუ რი ბუ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის ხელ-

საყ რე ლი გა რე მო- პი რო ბე ბი და ხდე ბა მათ თვის შე სა ფე რი სი ჰა ბი ტა ტე ბის კარ გვა/ 

ფრაგ მენ ტა ცია. ამ პი რო ბებ ში, უკი დუ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოხ დეს იმ ბუ ნებ რი ვი 

ეკო სის ტე მე ბი სა და საც ხოვ რე ბე ლი ჰა ბი ტა ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რომ ლე ბიც ურ ბა ნუ ლი 

ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის არ სე ბო ბას შე საძ ლე ბელს ხდის. 

დიღმის ჭალების ეკოსისტემის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა

	 ჭალის	კუნძულზე,	ე.წ	თბილისის	წავის	კუნძულზე	ბინადრობს	

საქართველოს	წითელი	ნუსხით	დაცული	სახეობა	წავი.	სწორედ	წავების	

ჰაბიტატის	შესანარჩუნებლად,	2020	წლის	ბოლოს	ჭალის	კუნძული	

ზურმუხტის	ქსელის	კანდიდატი	ტერიტორია	გახდა.	

	 დიღმის	ჭალების	ტერიტორიაზე	ბერნის	კონვენციით	დაცული	ფრინველთა	

სახეობებიც	ბინადრობენ:	ცისფერი	ალკუნი,	დიდი	თეთრი	ყანჩა,	პატარა	

ყანჩა,	ღამის	ყანჩა.

	 ტერიტორიაზე	ასევე	ბინადრობს	ჭაობის	კუ	(ბერნის	კონვენციით	დაცული	

სახეობა)	და	ხმელთაშუაზღვეთის	კუ,	რომელიც	საქართველოს	წითელ	

ნუსხაშია	შეტანილი	და	მოწყვლად	სახეობად	ითვლება	არამარტო	

საქართველოში,	არამედ	საერთაშორისო	მასშტაბითაც.

	 დიღმის	ჭალები	ერთადერთი	ადგილია	თბილისის	მასშტაბით,	სადაც	

ჭალის	ტყის	ბუნებრივი	ეკოსისტემა,	ფლორისა	და	ფაუნის	გამორჩეული	

სახეობებით	ასეთი	მდიდარი	ჰაბიტატი	შუაგულ	ქალაქში	გვხვდება.	
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ის ფაქ ტი, რომ დიღ მის ჭა ლე ბი შუა გულ ქა ლაქ ში, მარ ტი ვად მი სად გომ ტე რი ტო რია ზე 

მდე ბა რეობს, არეა ლის სა რეკ რეა ციო და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო ყე ნე ბის პო ტენ ციალ საც კი-

დევ უფ რო უს ვამს ხაზს.

აღ ნიშ ნუ ლი ტე რი ტო რიის ადაპ ტი რე ბი სა და ტყე- პარ კად გან ვი თა რე ბის შემ თხვე ვა ში, 

თბი ლი სის ნე ბის მიერ მაც ხოვ რე ბელს შეეძ ლე ბა ძა ლიან მარ ტი ვად და მცი რე დრო-

ში, ხშირ შემ თხვე ვა ში კერ ძო ტრან პსორ ტის გა რე შეც კი ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს გან სრუ-

ლიად გან სხა ვე ბულ ბუ ნებ რივ გა რე მო ში აღ მოჩ ნდეს, დატ კბეს უნი კა ლუ რი ჭა ლის 

ეკო სის ტე მის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი ტყით, დააკ ვირ დეს ულა მა ზეს ფრინ ვე ლებს და 

თუ გაუ მარ თლებს შე საძ ლოა სად მე მე ლია საც გა დაე ყა როს. გარ და ამი სა, თბი ლი სის 

მას შტა ბით ეს ტე რი ტო რია არის მტკვრის სა ნა პი რო ზო ლის ერ თა დერ თი მო ნაკ ვე თი, 

რო მე ლიც ჯე ბი რებ ში არ არის მოქ ცეუ ლი და ადა მიანს შეუძ ლია დატ კბეს მდი ნა რის 

ნა პი რას ფე ხით თუ ვე ლო სი პე დით სეირ ნო ბით.

1.4. დიღმის ჭალებში მიმდინარე პროცესები და  
 მათი გავლენა ჭალის ეკოსისტემაზე

უკა ნას კნე ლი ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში დიღ მის ჭა ლე ბის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მა 

მნიშ ვნე ლოვ ნად დეგ რა დირ და და ეკო ლო გიუ რი მდგო მა რეო ბა გაუა რეს და, რაც ერ-

თმნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და კავ ში რე ბუ ლი იმ საქ მია ნო ბებ თან და პრო ცე სებ თან, რომ ლე-

ბიც ბო ლო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში ტე რი ტო რია ზე მიმ დი ნა რეობს. თუ სა ტე ლი ტურ სუ-

რათ 2-სა და 3-ს და ვაკ ვირ დე ბით, კარ გად და ვი ნა ხავთ ის სა ხეც ვლი ლე ბას, რო მე ლიც 

დიღ მის ჭა ლებ მა 2010 წლი დან 2020 წლამ დე პე რიოდ ში გა ნი ცა და. 

სატელიტური სურათი 2. დიღმის ჭალების ტერიტორია 2010 წლის ოქტომბერში
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რო გორც სა ტე ლი ტუ რი სუ რა თე ბი დან ჩანს, 2010 წლის თვის ჭა ლის ტე რი ტო რიას თით-

ქმის სრუ ლად ჰქონ და შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მა, ტყი სა და მდე ლოს 

მცე ნა რეუ ლი სა ფა რი, ტე რი ტო რიის ერთ უბან ზე მიმ დი ნა რეობ და წია ღი სეუ ლის ღია 

კა რიე რუ ლი მო პო ვე ბა. 2020 წლის მაი სის თვის ჭა ლის ტე რი ტო რიის ნა ხე ვარ ზე მე ტი 

მთლია ნად დეგ რა დი რე ბუ ლია, დეგ რა დი რე ბულ არეალ ზე აღარ არ სე ბობს არც ტყის 

სა ფა რი და არც ბა ლა ხეუ ლო ბა, ნია და გი სრუ ლად გაუ ვარ გი სე ბუ ლია. უნ და აღი ნიშ-

ნოს, რომ ტე რი ტო რიის ამ გვა რი დეგ რა და ცია გან სა კუთ რე ბით უკა ნას კნე ლი წე ლი წა-

დის შე დე გია. 

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი სა ტე ლი ტუ რი სუ რა თი 4 და 5 ერთ წელ ზე ნაკ ლე ბი დროის ინ ტერ-

ვალ ში, 2019 წლის ივ ლის ში და 2020 წლის აპ რილ შია გა და ღე ბუ ლი. ფო ტო სუ რა თე ბის 

შე და რე ბი სას კარ გად ჩანს, რომ 2019 წლის თვის ჭა ლის ტყეე ბის უკი დუ რეს მარ ცხე ნა 

ნა წილ ში ტყის მა სი ვი ჯერ კი დევ იყო შე მორ ჩე ნი ლი და ნია და გიც არ იყო სრუ ლად 

დეგ რა დი რე ბუ ლი. თუმ ცა, 2020 წლის გა ზაფ ხუ ლის თვის ტე რი ტო რიის ეკო ლო გიუ რი 

მდგო მა რეო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა გაუა რე სე ბუ ლი: ტყის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც 2019 

წელს ჯერ კი დევ არ სე ბობ და მთლია ნად გა ნად გუ რე ბუ ლია, ნია და გი კი წია ღი სეუ ლის 

ღია კა რიე რუ ლი მო პო ვე ბის და და საწ ყო ბე ბის შე დე გად სრუ ლად გაუ ვარ გი სე ბუ ლია. 

ამას თან, ჭა ლის ტყის აღ მო სავ ლე თით არ სე ბუ ლი ტე რი ტო რია ქვი შა- ხრე შის მო პო ვე-

ბის შემ დგომ ღიად და ტო ვე ბუ ლი კა რიე რე ბით არის და ფა რუ ლი და მცე ნა რეუ ლი სა-

ფა რი ინერ ტუ ლი მა სა ლის გრო ვებს აქვს ჩა ნაც ვლე ბუ ლი. სა ტე ლი ტუ რი ფო ტო სუ რა თი 

ჭა ლის რეა ლურ მდგო მა რეო ბას სრუ ლად კი დევ ვერ ასა ხავს და რეა ლო ბა ში ის ბევ-

რად მძი მეა.

სატელიტური სურათი 3. დიღმის ჭალების ტერიტორია 2020 წლის მაისში
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სატელიტური სურათი 4. დიღმის ჭალების ტერიტორია 2019 წლის ივლისში

სატელიტური სურათი 5. დიღმის ჭალების ტერიტორია 2020 წლის ივლისში

ჭალების მიმდებარე ტერიტორიაზე ახლადაშენებული საცხოვრებელი კომპლექსის 

„მწვანე ალმასის“ მაცხოვრებლები საუბრისას იხსენებენ, რომ აღნიშნულ უბანში საც-

ხოვ რებ ლად გად მოს ვლი ლას მდი ნა რე მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი როს ჭა ლის იერ სა ხე 

მი სი დღე ვან დე ლი იერ სა ხის გან სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლი იყო. ამ ტე რი ტო რია ზე სახ ლის  

2019 წლის ივლისი
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ყიდ ვის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა შიც უმ თავ რე სი წვლი ლი სიმ წვა ნემ, უნი კა ლურ მა 

ტყემ, ურ ბა ნუ ლი გა რე მო სა გან სრუ ლიად გან სხვა ვე ბულ მა ბუ ნებ რივ მა გა რე მომ და 

ქა ლა ქის კლი მა ტის გან მკა ფიოდ გა მიჯ ნულ მა მიკ როკ ლი მატ მა გა ნა პი რო ბა, რო მე ლიც 

ზაფ ხუ ლის ცხელ დღეებ შიც კი უნარ ჩუ ნებს ჭა ლას სიგ რი ლეს. 

კომ პლექ სის მაც ხოვ რე ბელ თა თქმით, ის გა რე მო, რო მელ მაც ისი ნი ამ ტე რი ტო რია ზე 

საც ხოვ რებ ლად მოი ზი და, დღეის თვის თით ქმის სრუ ლად გარ დაქ მნი ლია, ეს სა ხეც-

ვლი ლე ბა კი დაახ ლოე ბით ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მოხ და. სწო რედ ამ სამ-

წუ ხა რო რეა ლო ბამ და სა ხელ მწი ფო სა თუ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან გა მო ჩე ნილ მა 

გულ გრი ლო ბამ აი ძუ ლა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის ნა წი ლი, რომ დიღ მის ჭა ლე ბის 

გა და სარ ჩე ნად აქ ტი ვის ტუ რი მოძ რაო ბის თვის ჩაე ყა რათ სა ფუძ ვე ლი და სა კუ თა რი ძა-

ლე ბით ებ რძო ლათ ჭა ლის ეკო სის ტე მის და სა ცა ვად.

მომ დევ ნო ქვე თა ვებ ში აღ წე რი ლია ის საქ მია ნო ბე ბი/ პრო ცე სე ბი, რო მელ თაც გა მოი -

წვიეს დიღ მის ჭა ლე ბის ეკო სის ტე მის გარ დაქ მნა და ეკო ლო გიუ რი მდგო მა რეო ბის 

გაუა რე სე ბა, კერ ძოდ: უკა ნო ნო და ნაგ ვია ნე ბა, წია ღი სეუ ლის ღია კა რიე რუ ლი მო პო-

ვე ბა, და საწ ყო ბე ბა და გა და მუ შა ვე ბა.

1.4.1. სტიქიური უკანონო ნაგავსაყრელი და მოსალოდნელი საფრთხეები

დიღ მის ჭა ლებ ში დღეის თვის სა მი ძი რი თა დი პრობ ლე მა ფიქ სირ დე ბა, რო მე ლიც 

სხვა გვერ დით პრობ ლე მებს წარ მო შობს და მო მა ვალ ში უფ რო დი დი ეკო ლო გიუ რი 

კა ტას ტრო ფის სე რიო ზულ საფ რთხეს ქმნის. დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე არ სე-

ბუ ლი უპირ ვე ლე სი გა რე მოს დაც ვი თი გა მოწ ვე ვა ტე რი ტო რიის ნარ ჩე ნე ბით და ბინ-

ძუ რე ბაა. ჭა ლე ბის ძა ლიან ვრცელ არეალ ზე, ტექ ნო ლო გიუ რი ინ სტი ტუ ტის კარ კას-

სა და გლდა ნის ხიდს შო რის მდე ბა რე მუ ნი ცი პა ლუ რი და სა ხელ მწი ფო ნაკ ვე თე ბის 

სხვა დას ხვა უბან ზე სტი ქიუ რი, უკა ნო ნო ნა გავ საყ რე ლე ბია წარ მოქ მნი ლი, რომ ლებ საც 

ყო ველ დღიუ რად ემა ტე ბა სხვა დას ხვა ტი პის ახალ -ა ხა ლი ნარ ჩე ნე ბი. ად გი ლობ რივ-

მა აქ ტი ვის ტებ მა მო ძიე ბუ ლი სა ტე ლი ტუ რი ფო ტოე ბი სა და დრო ნით გა და ღე ბუ ლი აე-

რო ფო ტო სუ რა თე ბის სა შუა ლე ბით, მოახ დი ნეს და ნაგ ვია ნე ბუ ლი ფარ თო ბის ანა ლი ზი 

და დაით ვა ლეს, რომ ჯამურად	დიღმის	ჭალების	ტერიტორიაზე	დაბინძურებულია	40	

ჰექტარამდე	ტერიტორია	და	განთავსებულია	400	000	მ3ზე	მეტი	ნარჩენი.

ად გი ლობ რი ვი მაც ხოვ რებ ლე ბის თქმით, აღ ნიშ ნულ ტე რი ტო რია ზე სტი ქიუ რი ნა გავ-

საყ რე ლე ბის წარ მოქ მნა ძი რი თა დად 2016 წლი დან დაიწ ყო, ანუ მას შემ დეგ, რაც დიღ-

მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიის აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში, სა ხელ მწი ფოს კუთ ვნილ ტე რი ტო-

რია ზე ტექ ნო ლო გიუ რი ინ სტი ტუ ტის მშე ნებ ლო ბას ჩაე ყა რა სა ფუძ ვე ლი. მარ თა ლია, 

დღეს ინ სტი ტუ ტის მშე ნებ ლო ბა შე ჩე რე ბუ ლი და მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ტე რი-

ტო რია მი ტო ვე ბუ ლია, თუმ ცა ად გი ლობ რი ვე ბის გან ცხა დე ბით, სა ზო გა დოე ბის დი დი 

ნა წი ლის თვის სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში გახ და ცნო ბი ლი დიღ მის 

ჭა ლე ბის სა ნა გავ საყ რე ლო ტე რი ტო რიად გა მო ყე ნე ბის „პო ტენ ცია ლის“ შე სა ხებ.

დღესდღეობით,	 ტერიტორიაზე	 ადგილადგილ	 შევხვდებით	 თითქმის	 ყველანაირი	

ტიპის	დიდი	რაოდენობით	ნარჩენს,	მათ	შორის,	ინერტულ,	სამშენებლო,	მუნიციპალურ,	
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საყოფაცხოვრებო	და	სპეციფიკურ	ნარჩენებსაც	კი	(ძრავის	ზეთი,	მაზუთი,	საბურავი,	

ელექტრო	 და	 ელექტრონული	 მოწყობილობები). ტე რი ტო რია ზე მოხ ვედ რი ლი ნარ-

ჩე ნე ბის წყა რო სხვა დას ხვაა. აქ ვხვდე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით სხვა დას ხვა 

უბ ნებ ზე სა რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბის შე დე გად მორ ჩე ნილ სამ შე ნებ ლო ნა გავს, 

კომ პა ნიე ბის /სა წარ მოე ბის მიერ შე მო ტა ნილ ინერ ტულ თუ საო ფი სე ნარ ჩე ნებს. ნარ-

ჩე ნე ბის უკა ნო ნოდ და ყო ველ გვა რი გა და სა ხა დის გა რე შე, შუა გულ ქა ლაქ ში გან თავ-

სე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დოე ბის იმ დე ნად ფარ თო მა სე ბის თვი საა ცნო-

ბი ლი, რომ აქ კერ ძო ინ დი ვი დებ საც კი შე მოაქვთ სამ შე ნებ ლო/ სა რე მონ ტო ნარ ჩე ნე ბი. 

ად გი ლობ რი ვი მაც ხოვ რებ ლე ბის თქმით, გარ კვეუ ლი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, მა ნამ 

სა ნამ ისი ნი ტე რი ტო რიის და სა ცა ვად აქ ტიუ რო ბას დაიწ ყებ დნენ და სხვა დას ხვა უწ-

ყე ბებს მი მარ თავ დნენ სა ჩივ რე ბით, ჭა ლის ტე რი ტო რია ზე ნაგ ვის შე მო ტა ნა იმ დე ნად 

გახ ში რე ბუ ლი იყო, რომ წუთ ში ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნით დატ ვირ თუ ლი რამ დე ნი მე სატ-

ვირ თო მან ქა ნა შე მო დიო და. აქ ტი ვის ტე ბი იმა საც ამ ბო ბენ, რომ ნარ ჩე ნე ბის ჩა მოც ლის 

შემ დეგ სატ ვირ თოე ბი ტე რი ტო რიი დან ქვი შა- ხრე შით დატ ვირ თუ ლე ბი მი დიან და კო-

რუფ ციუ ლი სქე მის შე საძ ლო არ სე ბო ბას აღ ნიშ ნა ვენ.

მე-6 სა ტე ლი ტურ სუ რათ ზე სხვა დას ხვა ფე რე ბა დაა შე მო საზ ღვრუ ლი და ნაგ ვია ნე ბუ ლი 

ზო ნე ბი. ტექ ნო ლო გიუ რი ინ სტი ტუ ტის მიმ დე ბა რედ ლურ ჯად მო ხა ზუ ლი გაუტ ყეუ რე ბუ-

ლი ტე რი ტო რია, რო მელ ზეც სამ შე ნებ ლო ნაგ ვის შე ტა ნა დაიწ ყო 2017-2018 წლი დან, 

შეად გენს 10 ჰექ ტარს (იხ. ფო ტო მა სა ლე ბის და ნარ თი), მწვა ნედ შე მო ხა ზუ ლი სამ შე-

ნებ ლო ნაგ ვით ამოვ სე ბუ ლი კა რიე რის ტე რი ტო რია შეად გენს 13 ჰექ ტარს (იხ. ფო ტო მა-

სა ლე ბის და ნარ თი), ყვით ლად შე მო საზ ღვრუ ლი ტე რი ტო რიე ბი არის და საწ ყო ბე ბუ ლი 

ქვა- ღორ ღის გო რე ბი და შეად გენს 3 ჰექ ტარს, ხო ლო ინერ ტუ ლი და სხვა ტი პის ნარ-

ჩე ნე ბით და ნაგ ვია ნე ბუ ლი და ნარ ჩე ნი უბ ნე ბი საერ თო ჯამ ში შეად გენს 14 ჰექ ტარს და 

შე მო საზ ღვრუ ლია წი თე ლი ფე რის ხა ზე ბით.

სატელიტური სურათი 6. დანაგვიანებული ზონები დიღმის ჭალებში.
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სურათი 8, 9 და 10. დიღმის ჭალების ტერიტორიაზე განთავსებული სამშენებლო და 

ინერტული ნარჩენები, რომლებიც დიდი რაოდენობით მძიმე მეტალებს, სახიფათო 

ნივთიერებებსა და კარცეროგენულ ნაწილაკებს შეი ცავს. ივ ნი სი, 2020 წე ლი 

სურათი 11. ნარჩენი ბორბლები სურათი 12. უბნების რეაბილიტაციის 

შედეგად მორჩენილი ნარჩენები
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სურათი 13. სატვირთო ავტომობილი დიღმის ჭალების ტერიტორიაზე 

ინერტული ნარჩენების განთავსებისას, ივლისი, 2020 წელი

სატელიტური სურათი 7. სატვირთო ავტომობილები დიღმის ჭალების 

ტერიტორიაზე ნარჩენების შემოტანისას. 10 აპრილი, 2020
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უკანონო ნაგავსაყრელის არსებობასთან  
დაკავშირებული საფრთხე

დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე სტი ქიუ რი, უკა ნო ნო ნა გავ საყ რე ლე ბის არ სე ბო ბა 

არაერთ საფ რთხეს წარ მო შობს, რო გორც ჭა ლე ბის ეკო სის ტე მი სა და ბიომ რა ვალ-

ფე როვ ნე ბის თვის, ისე ადა მია ნე ბის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის. პირ ველ რიგ ში, უნ და აღი-

ნიშ ნოს, რომ ჭალის	 ტყის	 უდიდესი	 ნაწილი	 ინერტული	 და	 სხვა	 ტიპის	 ნარჩენების	

გო	რებშია	ჩაფლული,	რაც	იწვევს	ლანდშაფტის	მექანიკურ	დაზიანებას,	ნიადაგის	მიკ

როფლორის	დარღვევასა	და	ხეების	და	სხვა	მცენარეულობის	განადგურებას.	ხეე ბი, 

ისე ვე რო გორც სხვა მცე ნა რეე ბი ფეს ვე ბის სა შუა ლე ბით შთან თქა მენ სი ცოც ხლის თვის 

სა ჭი რო ყვე ლა საკ ვებ ნივ თიე რე ბას, ე.წ ნუტ რიენ ტებს, მცე ნა რის ნუტ რიენ ტე ბით მო-

მა რა გე ბა კი მხო ლოდ ნა ყო ფიერ ნია დაგს შეუძ ლია. იმი სათ ვის, რომ ნია და გი ნა ყო-

ფიე რი იყოს, აუ ცი ლე ბე ლია მიმ დი ნა რეობ დეს ნია დაგ სა და მცე ნა რეულ /ცხო ვე ლურ 

ორ გა ნიზ მებს შო რის ნივ თიე რე ბა თა მუდ მი ვი ცვლა, ე.წ ნივ თიე რე ბა თა ბიო ლო გიუ რი 

წრებ რუნ ვა. ნია და გი მცე ნა რეე ბის თვის გა მო სად გე ბი სწო რედ მცე ნა რეუ ლი და ცხო-

ვე ლუ რი ორ გა ნიზ მე ბის დაშ ლის, ნია დაგ ში მოხ ვედ რის და მას ში კვე ბის ელე მენ ტე ბის 

დაგ რო ვე ბის შე დე გად ხდე ბა. გარ და საკ ვე ბი ნივ თიე რე ბე ბის მი წო დე ბის შე ფერ ხე ბი-

სურათი 14. ინერტულ და სამშენებლო ნარჩენებში ჩამარხული ვერხვი

5 დეკემბერი, 2020 წელი

საველე გასვლისას გადაღებული ფოტოსურათი
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სა, ნარ ჩე ნე ბის გრო ვე ბი აფერ ხებს წყლის მოხ ვედ რას ნია და გის ნა ყო ფიერ ფე ნებ ში, 

ეს კი მნიშ ვნე ლოვ ნად არ თუ ლებს მცე ნა რის მიერ ნუტ რიენ ტე ბის შე წო ვას, რად გა ნაც 

საკ ვე ბი ელე მენ ტე ბი ნია დაგ ში მყა რი ნა წი ლა კე ბის სა ხით არ სე ბობს, მცე ნა რეე ბის თვის 

მა თი შე წო ვა კი მხო ლოდ წყალ ში გახ სნი ლი ფორ მით არის შე საძ ლე ბე ლი. ინერ ტუ ლი, 

სამ შე ნებ ლო და სხვა სა ხის ნარ ჩე ნე ბი, რომ ლე ბიც დიღ მის ჭა ლე ბის საკ მაოდ ვრცელ 

ტე რი ტო რია ზეა გან თავ სე ბუ ლი, შეუძ ლე ბელს ხდის ზე მოაღ წე რი ლი პრო ცე სის მიმ დი-

ნა რეო ბას, რაც ხეებ სა და სხვა მცე ნა რეებს, ფაქ ტობ რი ვად, არ სე ბო ბის წყა როს გა რე შე 

ტო ვებს და მა თი ხმო ბა მხო ლოდ დროის სა კით ხი ღა ხდე ბა. 

გარდა	იმისა,	რომ	დიღმის	ჭალებში	ნარჩენების	უკონტროლო,	სტიქიური	და	უკანონო	

განთავსება	 შეუქცევად	 ზიანს	 აყენებს	 ნიადაგსა	 და	 მცენარეულობას,	 ის	 ასევე	 დიდ	

საფრთხეს	უქმნის	 ჭალების	ტერიტორიაზე,	 მდინარე	 მტკვარში	და	 ჭალის	 კუნძულზე	

მცხოვრები	 ფაუნის	 წარმომადგენლებს. დიღმის ჭალების ნაგავსაყრელი მდინარე 

მტკვრის დაბინძურების სერიოზულ პრობლემას წარმოშობს. მდინარე შესაძლოა 

დაბინძურდეს ორი გზით: 1. წვიმის შედეგად ნაგავსაყრელიდან ნიადაგში ჩაიღვაროს 

ნარჩენების გამონაჟონი და შედეგად მოხდეს ჯერ მიწისქვეშა წყლების, ხოლო მათი 

მდინარეში მოხვედრის შემდეგ მდინარე მტკვრის დაბინძურება 2. ნაგავსაყრელის 

ტერიტორიის წვიმის წყლით წარეცხვის ან დატბორვის შედეგად პირდაპირ მდინარეში 

მოხვდეს სახიფათო ნივთიერებები და ნარჩენები. გარდა ამისა, ხშირად ტერიტორიაზე 

ნაგვის განსათავსებლად მოსული სატვირთოები ნაგავს პირდაპირ მტკვარში ან მის 

ნაპირას ყრიან (იხ. სურათი 17). ნებისმიერ შემთხვევაში, ნარჩენებისა და სახიფათო 

ნივთიერებების მდინარეში მოხვედრა უდიდეს საფრთხეს უქმნის წყლის ბინადრებს, 

მათ შორის წავებს, რომლებიც დაბინძურების მიმართ განსაკუთრებით მოწყვლადები 

სურათი 16. ინერტულ ნარჩენებში 

ჩაფლული ხეები

5 დეკემბერი, 2020 წელი

საველე გასვლისას გადაღებული 

ფოტოსურათი

სურათი 15. ინერტულ და სამშენებლო 

ნარჩენებში ჩამარხული ხეები

5 დეკემბერი, 2020 წელი

საველე გასვლისას გადაღებული 

ფოტოსურათი
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არიან17, ასევე ფრინველებსა და ცხოველებს, რომლებიც მდინარის წყალს იყენებენ 

სასმელად. მტკვარზე სამოყვარულო თევზჭერა საკმაოდ განვითარებულია, როგორც 

მდი ნა რის სა ნა პი როებ ზე ქა ლაქ თბი ლის ში, ისე ქა ლაქ რუს თავ ში და წყლის და ბინ ძუ-

რე ბა, რა თქმა უნ და, საფ რთხეს შეუქ მნის კვე ბით ჯაჭ ვში ჩაბ მულ ადა მია ნებ საც, რომ-

ლებ მაც შე საძ ლოა მომ წამ ვლე ლი ნივ თიე რე ბე ბით და ბინ ძუ რე ბუ ლი თევ ზე ბი გა მოი-

ყე ნონ საკ ვე ბად. ამას თან, ჭა ლის ტე რი ტო რია ზე ნარ ჩე ნე ბის უკონ ტრო ლო გან თავ სე ბა 

აქ მცხოვ რე ბი ცხო ვე ლე ბის თვის ჰა ბი ტა ტის ფარ თო ბის მნიშ ვნე ლო ვან შემ ცი რე ბა სა 

და ფრაგ მენ ტა ციას იწ ვევს. 

 

დიღმის ჭალების ნარჩენებით დაბინძურების  
პრობლემა საკანონმდებლო ჭრილში

დიღ მის ჭა ლე ბის და ბინ ძუ რე ბის პრობ ლე მის სა კა ნონ მდებ ლო ჭრიშ ლი შე სა ფა სებ-

ლად, გან ვი ხი ლოთ „საქართველოს	ნარჩენების	მართვის	კოდექსი“ და „ნაგავ	საყ	რე

ლის	მოწყობის,	ოპერირების,	დახურვისა	და	შემდგომი	მოვლის	შესახებ“	ტექნიკური	

რეგ	ლამენტი. 

17. პირადი ინტერვიუ კახა არცივაძესთან. 2021 წლის 23 იანვარი.

სურათი 17. პირდაპირ მტკვარში განთავსებული ინერტული ნარჩენი
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● საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი18

საქართველოს ნარჩენების კოდექსის მიხედვით, დანაგვიანება არის „ნარჩენის (ნარ-

ჩენების) გარემოში დაგდება (დაყრა), გადაგდება (გადაყრა) ან/და მიტოვება ნარჩენე-

ბის შეგროვების კონტეინერებისა და ობიექტების გარეთ“19. დანაგვიანების აღნიშნული 

განმარტებით, ის პროცესი, რომელიც დიღმის ჭალებში ნარჩენებით განთავსების 

კუთხით მიმდინარეობს, ნამდვილად წარმოადგენს დანაგვიანებას, რადგანაც ის ხდება 

ნარ ჩენების შეგროვების ობიექტის (კანონიერად რეგისტრირებული ნაგავსაყრელის) 

გა რეთ და სტიქიურად.

კო დექ სის მე-8 მუხ ლით, და ნაგ ვია ნე ბა აკ რძა ლუ ლია, ხო ლო ის „მუ ნი ცი პა ლი ტე-

ტი, რომ ლის ტე რი ტო რიაც და ნაგ ვიან და, უფ ლე ბა მო სი ლია მოს თხო ვოს დამ ნაგ ვია-

ნე ბელს ამ ტე რი ტო რიის და სუფ თა ვე ბა. თუ დამ ნაგ ვია ნებ ლის დად გე ნა ან მო ძიე ბა 

შეუძ ლე ბე ლია, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შეუძ ლია მის მიერ მი თი თე ბულ გო ნივ რულ ვა და ში 

ტე რი ტო რიის და სუფ თა ვე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ტე რი ტო რიის მფლო ბელს დაა კის როს“. 

მე-8 მუხ ლი შეე ხე ბა კერ ძო სა კუთ რე ბა ში არ მყო ფი ტე რი ტო რიის და ნაგ ვია ნე ბა საც. თუ	

18. საქართველოს კანონი „საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი“. ხელმისაწვდომია: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416?publication=11 

19. საქართველოს კანონი „საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი“. მე-3 მუხლის „ქ“ ქვეპუნქტი.

სურათი 18 . მეთევზე მტკვრის სანაპიროზე, დიღმის ჭალებში

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416?publication=11
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416?publication=11
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დაბინძურებული	ტერიტორია	კერძო	საკუთრებაში	არაა,	მისი	დასუფთავების	ვალ	დე

ბულება	თავად	მუნიციპალიტეტს	ეკისრება. სწო რედ ამ უკა ნას კნელ შემ თხვე ვას აქვს 

ად გი ლი დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე. თუმ ცა, იმის ნაც ვლად, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-

მა კო დექ სით და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა შეას რუ ლოს და ტე რი ტო რია დაა სუფ თაოს, 

ად გი ლობ რი ვე ბის თქმით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია აღ ნიშ ნუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 

აღე ბა ზე უარს აც ხა დებს და გან მარ ტავს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ტე რი ტო რიის და სუფ თა ვე ბა 

მის კომ პე ტენ ცია ში არ შე დის და პა სუ ხის მგებ ლო ბას ვერც შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლურ 

სამ სა ხურს აკის რებს, რო მე ლიც ამ ვალ დე ბუ ლე ბას შეას რუ ლებს. 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სის მე-10 თავ ში ასე ვე მო ცე მუ ლია ნარ ჩე ნე ბის უკა ნო ნო 

გან თავ სე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ციუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი. აღ ნიშ-

ნუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი მოი ცავს რო გორც მუ ნი ცი პა ლუ რი, ისე სამ შე ნებ ლო ან 

სხვა ინერ ტუ ლი ნარ ჩნე ბე ბით გა რე მოს და ნაგ ვია ნე ბას. კო დექ სის აღ ნიშ ნულ თავ ში 

მო ცე მუ ლი ყვე ლა დარ ღვე ვა ით ვა ლის წი ნებს დამ რღვე ვი ფი ზი კუ რი თუ იუ რი დიუ ლი 

პი რის და ჯა რი მე ბას ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბი სა და ტი პის შე სა ბა მი სად 500-დან 15000 

ლა რამ დე ოდე ნო ბით. თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ რო გორც შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი-

პა ლუ რი ისე სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოე ბის თვის ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბის ძა ლიან შეზ ღუ-

დუ ლი რაო დე ნო ბით ტე რი ტო რიის მუდ მი ვი კონ ტრო ლი შეუძ ლე ბე ლია და უმ რავ ლეს 

შემ თხვე ვა ში ტე რი ტო რიის და ნაგ ვია ნე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი ვერ ვლინ დე ბა, კა-

ნო ნის შე სა ბა მი სად კა ნონ დარ ღვე ვა ზე რეა გი რე ბა და კა ნონ დამ რღვე ვე ბის დას ჯა არ 

ხდე ბა. სწო რედ აღ ნიშ ნულ მა ფაქ ტმა გა მოიწ ვია იმ მავ ნე ტენ დენ ციის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 

რომ დღეს, დიღ მის ჭა ლე ბის ნა გავ საყ რე ლი სა ზო გა დოდ ცნო ბილ სტი ქიურ ნა გავ საყ-

რე ლა დაა ქცეუ ლი, სა დაც ნე ბის მიე რი სა ხი სა და რაო დე ნო ბის ნარ ჩე ნის გან თავ სე ბას 

ნე ბის მიე რი ინ დი ვი დი თუ კერ ძო კომ პა ნია ახერ ხებს. ამ პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ-

ლად აუცილებელია	მუნიციპალური	ინსპექციისა	და	გზდის	ადამიანური	რესურსების	

გაზრდა/გაძლიერება	 და	 ზედამხედველობის	 გამკაცრება, თუმ ცა მხო ლოდ აქ ტიუ რი 

კონ ტრო ლი, რა თქმა უნ და, სა სურ ველ შე დეგს არ გა მოი ღებს, სახელმწიფოს	მხრიდან	

პრევენციის	ეფექტური	ზომების	დანერგვაც	უკიდურესად	მნიშვნელოვანია. 

● ტექნიკური რეგლამენტი „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა 

და შემდგომი მოვლის შესახებ20“ 

რო გორც ნა გავ საყ რე ლის პრობ ლე მის მი მო ხილ ვი სას აღ ვნიშ ნეთ, ერ თ-ერ თი ყვე ლა -

ზე მწვა ვე პრობ ლე მა, რო მელ საც დიღ მის ჭა ლებ ში უკა ნო ნო და ნაგ ვია ნე ბის პრო ცე სი 

წარ მო შობს, ნია და გის და მი წის ქვე შა თუ ზე და პი რუ ლი წყლე ბის და ბინ ძუ რე ბაა. აღ -

ნიშ ნულ სა კითხს „ნა გავ საყ რე ლის მოწ ყო ბის, ოპე რი რე ბის, და ხურ ვი სა და შემ დგო-

მი მოვ ლის შე სა ხებ“ ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტი ეხე ბა. რეგ ლა მენ ტში ნათ ქვა მია, რომ 

ნა  გავ  საყ რე ლის მოწ ყო ბის თვის ად გილ მდე ბა რეო ბა ისე უნ და იქ ნას შერ ჩეუ ლი, რომ 

გა  თვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს „წყალ მო ვარ დნის, ნია და გის და წე ვის, მეწ ყე რე ბი სა ან ზვა -

20. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №421 „ნაგავსაყრელის მოწყობის, 
ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 
თაობაზე. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2946318?publication=0 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2946318?publication=0
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ვე ბის სა შიშ როე ბა“, ასე ვე „ზე და პი რუ ლი წყლე ბის და ბინ ძუ რე ბის სა შიშ როე ბის, და-

ცული ტერიტორიების, ბუნების ან კულტურის ძეგლების არსებობა21“. გარდა ამისა, 

ნა გავსაყრელის ფორმა/სტრუქტურა იმგვარად უნდა დაიგეგმოს, რომ დაცული იყოს 

ნი ადაგის, მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენციის პირობები 

და უზრუნველყოფილ იქნას გამონაჟონის ეფექტური შეგროვება22. გამონაჟონის ეფექ-

ტურად შესაგროვებლად მოწყობილი უნდა იყოს სადრენაჟო სისტემა და ჩამდინარე 

წყლების გამწმენდი ნაგებობა. სადრენაჟო სისტემა განკუთვნილია ნაგავსაყრელის 

ფსკერიდან გამონაჟონის შეგროვების, მისი რეცირკულაციისა ან ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობისკენ მიმართვისათვის23. ამასთან, ნაგავსაყრელი დაპროექტებული 

და აშენებული უნდა იყოს ისე, რომ მისი ვერტიკალური სიმაღლე და ტოპოგრაფიული 

კონფიგურაცია უზრუნველყოფდეს ნაგავსაყრელის ტერიტორიის დაცვას ზედაპირული 

წყლებით დატბორვისგან24.

რა თქმა უნ და, არ ცერ თი ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბა ნარ ჩე ნე ბის გა მო ნა ჟო ნის გან ნია-

და გი სა თუ წყლის და სა ცა ვად დიღ მის ჭა ლებ ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არ არის, რაც 

მეტ ყვე ლებს და ბინ ძუ რე ბის მა ღა ლი საფ რთხის არ სე ბო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით კი 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ჭა ლე ბის ნა გავ საყ რე ლი პირ და პირ მდი ნა რე მტკვრის 

ნა პი რას მდე ბა რეობს, სა დაც ძა ლიან მა ღა ლია რო გორც გა მო ნა ჟო ნის მი წის ქვე შა 

წყლებ ში და შემ დეგ მდი ნა რე ში მოხ ვედ რის, ისე წვი მის შე დე გად და ბინ ძუ რე ბის 

მდი ნა რე ში ჩა რეც ხვის ან ნა გავ საყ რე ლის დატ ბორ ვის ალ ბა თო ბა. მდგო მა რეო ბას 

კი დევ უფ რო არ თუ ლებს ის გა რე მოე ბა, რომ ნარ ჩე ნე ბის შე ტა ნა ნა გავ საყ რელ ზე აბ-

სო ლუ ტუ რად უკონ ტრო ლოდ ხდე ბა და არა ვის აქვს ინ ფორ მა ცია თუ რა ტი პის ნარ-

ჩე ნე ბი ხვდე ბა ტე რი ტო რია ზე. არ სე ბობს დი დი სა შიშ როე ბა, რომ ჭა ლე ბი სა ხი ფა თო 

თუ სა მე დი ცი ნო ნარ ჩე ნე ბი თაც კი იყოს და ბინ ძუ რე ბუ ლი, რაც პრობ ლე მას კი დევ 

უფ რო გაამ წვა ვებს.

1.4.2 ბალასტის ღია კარიერული მოპოვება, დასაწყობება და გადამუშავება

ნარ ჩე ნე ბის უკა ნო ნოდ გან თავ სე ბას თან ერ თად, კი დევ ერ თი მწვა ვე პრობ ლე მა, რო-

მე ლიც ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე არ სე ბობს სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლის, კერ ძოდ, ქვი-

შა- ხრე შის ღია კა რიე რუ ლი წე სით მო პო ვე ბაა. დღეის თვის, მდი ნა რე მტკვრის მარ ჯვე-

ნა სა ნა პი როს ჭალების	 მნიშვნელოვანი	 ნაწილი	 წარმოადგენს	 ამავე	 ტერიტორიაზე	

მოპოვებული	ქვაღორღის	განთავსებისა	და	წიაღისეულის	მოპოვების	შედეგად	ღიად	

დარჩენილი	კარიერების	არეალს.	ტე რი ტო რიის ფარ თო ბი, რო მელ ზეც ღია კა რიე რუ ლი 

21. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №421 „ნაგავსაყრელის მოწყობის, 
ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 
თაობაზე. მე-9, მე-4 პუნქტი, „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/docu-
ment/view/2946318?publication=0

22. „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მე-12 მუხლი, 1-ლი პუნქტი.

23. „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მე-20 მუხლი.

24. „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მე-10 მუხლი, „დ“ პუნქტი.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2946318?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2946318?publication=0
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მო პო ვე ბაა გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ჯამ ში შეად გენს 13 ჰექ ტარს, ხოლო დასაწყობებული 

ინერტული მასალა ფარავს 3 ჰექტარი ფართობის ტერიტორიას25.

წიაღისეულის ღია კარიერული მოპოვების სამუშაოები და 
მათთან დაკავშირებული საეჭვო გარემოებები 

ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის თქმით, ბა ლას ტის მო პო ვე ბის სა მუ შაოე ბი ამ ტე რი ტო-

რია ზე გან სა კუთ რე ბით უკა ნას კნე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, დაახ ლოე ბით 2019 წლის 

გა ზაფ ხუ ლი დან გააქ ტიურ და და ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში წია ღი სეუ ლის უკონ ტრო-

ლო და ძა ლიან დი დი რაო დე ნო ბით მო პო ვე ბი სა და გან თავ სე ბის შე დე გად, ჭა ლის ტე-

რი ტო რიის ძა ლიან დი დი ნა წი ლი გა ნად გურ და. აღ ნიშ ნულ ფაქტს აე რო ფო ტო სუ რა თე-

ბიც ადას ტუ რებს, რომ ლე ბიც ნაშ რო მის ზე მო ნა წილ შია წარ მოდ გე ნი ლი (იხ .სუ რა თი 4 

და 5). ფო ტო სუ რა თებ ში კარ გად ჩანს ტე რი ტო რიის გარ დაქ მნა 2019 წლის ივ ლი სი დან 

2020 წლის ივ ლი სამ დე პე რიოდ ში. 

ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბი სა და გან თავ სე ბის კუთ-

ხით არ სე ბუ ლი მდო მა რეო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის მოთ ხოვ ნით დიღ მის ჭა ლე ბის 

საი ნი ცია ტი ვო ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებ მა შე სა ბა მის ორ გა ნოებს რამ დენ ჯერ მე მი-

მარ თეს. ცხელ ხაზ ზე შე სუ ლი შეტ ყო ბი ნე ბე ბი სა და 2020 წლის 8 აგ ვის ტოს გა რე მოს-

დაც ვი თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის დე პარ ტა მენ ტში (შემ დგო მა ში დე პარ ტა მენ ტი ან გზდ) 

გაგ ზავ ნი ლი წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე ბის პა სუ ხად, გზდ-მ მოახ დი ნა დიღ მის ჭალების 

ტერიტორიის დათვალიერება და ინსპექტირების შედეგები საპასუხო წერილის26 სახით 

წარმოადგინა. 

გზდ-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ 

ოლიმ პიუ რი სოფ ლის მიმ დე ბა რედ, მდ. მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი როს ზე და ტე რა სა-

ზე სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლის, კერ ძოდ, ქვი შა- ხრე შის მო პო ვე ბას ახორ ციე ლებს შპს 

„ი ბე რია- მშე ნი“. აღ ნიშ ნულ საქ მია ნო ბას კომ პა ნია ახორ ციე ლებს 2006 წელს შპს „გრა-

ვის“ სა ხელ ზე 20 წლის ვა დით გა ცე მუ ლი სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბის N 00267 

ლი ცენ ზიის ფარ გლებ ში. გზდ-ის ინ ფორ მა ციით, ამ ორ კომ პა ნიას შო რის და დე ბუ ლი 

ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც შპს „გრა ვიმ“ ლი ცენ ზია შპს „ი ბე რია- მშენს“ 

მიჰ ყი და 2014 წელს გა ფორ მდა, თუმ ცა, ლიცენზიის	გასხვისების	კანონიერება	ეჭვქვეშ	

დგას იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ „ლი ცენ ზიე ბი სა და ნე ბარ თვე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ-

თვე ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით, „ლი ცენ ზიის ან მი სი ნა წი ლის გას ხვი სე ბის შემ თხვე ვა ში 

ლი ცენ ზიის მფლო ბე ლი ვალ დე ბუ ლია შე სა ბა მი სი სა ბუ თე ბი წა რუდ გი ნოს ლიცენზიის 

გამცემს. ლიცენზიის გამცემს 10 კალენდარული დღის ვადაში შეაქვს ცვლილებები 

სალიცენზიო რეესტრში და გასცემს სათანადო სალიცენზიო მოწმობას“27. ამასთან, 

25. სატელიტური და აეროფოტოსურათების ანალიზის შედეგად მიღებული მონაცემები.
26. გარემოდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი მუკნიაშვილის 2020 წლის 19 

აგვისტოს წერილი მოქალაქე ანა ტრაპაიძეს. 
27. საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“. მე-20 მუხლი, მე-2 პუნქტი. 

ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=91 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=91
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„ლიცენზიის მიმღები უფლებამოსილია განახორციელოს შესაბამისი სარგებლობა 

მხოლოდ სალიცენზიო პირობების დაკმაყოფილების, კონკრეტული ობიექტით სარ-

გებლობისათვის დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების ვალდებულების 

აღებისა და ლიცენზიის გამცემისათვის სარგებლობის ლიცენზიის გადაცემის შესახებ 

ინფორმაციის წარდგენის შემდეგ28“. წიაღის	 ეროვნული	 სააგენტოს	 ინფორმაციით,	

საა	გენტოს	უწყებრივი	სალიცენზიო	რეესტრის	მონაცემებით,	შპს	„იბერიამშენი“	სა

სარგებლო	 წიაღისეულის	 მოპოვების	 ლიცენზიას	 არ	 ფლობს29. გარ და ამი სა, „შპს“ 

გრა ვის მიერ შევ სე ბულ ყო ველ წლიურ ან გა რიშ გე ბის ფორ მებ ში, რომ ლის წარ მოე-

ბის ვალ დე ბუ ლე ბა „ლი ცენ ზიე ბი სა და ნე ბარ თვე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით 

წია ღი სეუ ლის მომ პო ვე ბელ ყვე ლა სუ ბიექტს აკის რია, კარ გად ჩანს, რომ შპს „გრა ვის“ 

მიერ 2015 წლი დან აღ ნიშ ნულ ტე რი ტო რია ზე ქვი შა- ხრე შის მო პო ვე ბა არ გან ხორ ციე-

ლე ბუ ლა. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტე ბი, ცხად ყოფს, რომ „ი ბე რია- მშენ სა“ და „გრა ვის“ 

შო რის ლი ცენ ზიის გას ხვი სე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა არ ყო ფი ლა კა ნო ნიე რი და, შე სა ბა მი-

სად, „ი ბე რია- მშე ნის“ მიერ აღ ნიშ ნულ სა ლი ცენ ზიო ტე რი ტო რია ზე ქვი შა- ხრე შის მო-

პო ვე ბა კა ნონ დარ ღვე ვაა.

ამას თან, გზდ-სგან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის მი ხედ ვით, ტე რი ტო რია ზე გან თავ სე ბუ ლი 

ინერ ტუ ლი მა სა ლა შპს „ი ბე რია- მშე ნის“ გარ და, ეკუთ ვნის კი დევ ორ კომ პა ნიას - შპს 

„გ.რ მო ტორსს“ და შპს „ლი დერ -ბე ტონს“, სა მი ვე მათ განს ერ თი მე პატ რო ნე ჰყავს. მე-

სა კუთ რის გან ცხა დე ბით, მო ცე მულ კომ პა ნიებს ინერ ტუ ლი მა სა ლა შეს ყი დუ ლი აქვთ 

სხვა დას ხვა კომ პა ნიე ბის გან, ხო ლო შპს“ი ბე რია- მშენს“ ინერ ტუ ლი მა სა ლის მო პო ვე-

ბა გან ხორ ციე ლე ბუ ლი აქვს ლი ცენ ზი რე ბუ ლი ფარ თო ბე ბი დან. გზდ-ის მიერ ტე რი ტო-

რიის ინ სპექ ტი რე ბის და მო პო ვე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ციის, მათ შო რის, გა და ღე ბუ ლი ფო-

ტო- მა სა ლი სა და გან თავ სე ბის GPS კოორ დი ნა ტე ბის და მუ შა ვე ბა- შეს წავ ლის შე დე გად 

გა მოირ კვა, რომ ინ სპექ ტი რე ბის მო მენ ტი სათ ვის ტე რი ტო რია ზე გან თავ სე ბუ ლი იყო 

171 460 მ3 ინერ ტუ ლი მა სა ლა. ამას თან, დე პარ ტა მენ ტის სა პა სუ ხო წე რილ ში ნათ ქვა-

მია, რომ მო პო ვე ბუ ლი და და საწ ყო ბე ბუ ლი ინერ ტუ ლი მა სა ლის მო ცუ ლო ბის შე სა ხებ 

ინ ფორ მა ცია გა და მოწ მდა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ -გვერ დზე სა მი ვე კომ პა ნიის 

სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე და დად გინ და, რომ ზე მო თაღ-

ნიშ ნულ ტე რი ტო რია ზე შპს“ იბე რია- მშენს“ გან თავ სე ბუ ლი აქვს 122 670 მ3 ინერ ტუ ლი 

მა სა ლა, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი რაო დე ნო ბა (44 670მ3 და 4 501 მ3 ) ეკუთ ვნის და ნარ ჩენ 

ორ კომ პა ნიას. იმ	 შემთხვევაშიც	თუ	 იბერიამშენისთვის	 გადაცემულ	ლიცენზიას	და	

მის	 საქმიანობას	 კანონიერად	 მივიჩნევთ,	 მის	 მიერ	დიღმის	 ჭალების	 ტერიტორიაზე	

მოპოვებული	 ინერტული	 მასალის	 მოცულობა	 საგრძნობლად	 სცდება	 ლიცენზიის	

პირობებით	დადგენილ	მოპოვების	ჯამურ	მოცულობას. აღ ნიშ ნუ ლი ლი ცენ ზიის მი ხედ-

ვით, სამ შე ნებ ლო ქვი შა- ხრე შის მო პო ვე ბის ჯა მუ რი რაო დე ნო ბა 20 წლის გან მავ ლო-

ბა ში გან საზ ღვრუ ლია 80 000 მ3-ით, მხო ლოდ ამ მო მენ ტის თვის კი კომ პა ნიას 122 670 მ3 

ინერ ტუ ლი მა სა ლა აქვს ტე რი ტო რია ზე გან თავ სე ბუ ლი და საგ რძნობ ლად არის გა დაც-

დე ნი ლი ლი ცენ ზიის პი რო ბე ბით დად გე ნი ლი სამ თო მი ნა კით ვნის არეალს -1.73 ჰა-ს.

28. საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“. მე-20 მუხლი, მე-4 პუნქტი. 
ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=91

29. სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 13 ოქტომბრის # 22/417 წერილი “მწვანე ალმასის“ 
საცხოვრებელი კომპლექსის მოსახლეობის წარმომადგენელს ქალბატონ მარიამ მაღრაძეს.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=91
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გარ და ამი სა, დეპარტამენტის	თანამშრომლების	მიერ	ტერიტორიის	დათვალიერებით	

გაირკვა,	რომ	დიღმის	ჭალების	კიდევ	სამ	სხვა	უბანზე	მოპოვებული	იყო	საკმაოდ	დიდი	

რაოდენობით	 ქვიშახრეში,	 აღნიშნული	 უბნებიდან	 არცერთზე	 არ	 არის	 გაცემული	

მოპოვების	ლიცენზია. დე პარ ტა მენ ტის ვე ცნო ბით, I უბან ზე მო პო ვე ბუ ლი წია ღი სეუ ლის 

მო ცუ ლო ბა შეად გენს 63 918 მ3-ს (გა რე მოს თვის მი ყე ნე ბუ ლი ზია ნის თან ხა - 64 118 ლა-

რი), II უბან ზე - 109 653 მ3 (ზია ნი - 109 853 ლა რი), III უბან ზე მო პო ვე ბუ ლი წია ღი სეუ ლის 

მო ცუ ლო ბა კი შე და რე ბით უმ ნიშ ვნე ლოა. გზდ-ის ცნო ბით, აღ ნიშ ნულ უბ ნებ ზე წია ღი-

სეუ ლის უკა ნო ნოდ მომ პო ვე ბე ლი /ე ბი იდენ ფი ტიც რე ბულ ნი არ არიან, თუმ ცა ჩნდება	

კითხვა	 	 აღნიშნულ	 უბნებზე	 ქვიშახრეშის	 მოპოვება	 „იბერიამშენის“	 მეგობარი	

ორი	კომპანიის	მიერ	ხომ	არ	განხორციელდა? სადავოა	რამდენადაა	ამ	კომპანიების	

მფლობელობაში	არსებული	დასაწყობებული	ინერტული	მასალა	მართლაც	შეძენილი	

და	 არა	 გამოვლენილ	სამ	 უბანზე	 მოპოვებული. ეჭ ვი გან სა კუთ რე ბით სა ფუძ ვლია ნი 

ჩანს იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ აღ ნიშ ნუ ლი უბ ნე ბი გრუნ ტის სა მან ქა ნო გზით 

პირ და პირ უკავ შირ დე ბა არეალს, სა დაც იბე რია- მშენ სა და მის მე გო ბარ კომ პა ნიებს 

აქვთ და საწ ყო ბე ბუ ლი ინერ ტუ ლი მა სა ლა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შე საძ ლო კავ ში რის და-

სად გე ნად ქა ნე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი დე პარ ტა მენტს ჩა ტა რე ბუ ლი არ აქვს.

პრობლემურია	ის	საკითხიც,	რამდენად	სათანადოდ	იყო	შესწავლილი	ტერიტორიის	

გეოლოგიური	თავისებურებები	და	ქვიშახრეშის	მოპოვების	შედეგად	მოსალოდნელი	

ეკოლოგიური	საფრთხეები	შპს	„გრავიზე“	2006	წელს	ლიცენზიის	გაცემის	პროცესში. 

წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბის სექ ტორ ში პო ტენ ციუ რი ეკო ლო გიუ რი რის კე ბის კომ-

პლექ სუ რი შე ფა სე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის ზო გა დად ყო ველ თვის პრობ ლე მას წარ-

მოად გენ და და დღე საც წარ მოად გენს, რა საც სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამსახურის 

ანგარიშიც30 მოწმობს. შესაბამისი უწყების მხრიდან იმის შეფასება, თუ რა პოტენციურ 

უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენს მოპოვებითი საქმიანობა გარემოს სხვადასხვა 

კომპონენტებზე თუ ადა მია ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე სა თა ნა დოდ არას დროს ხორ ციელ-

დე ბა. შე სა ბა მი სად, ლი ცენ ზიის გა ცე მი სას სრუ ლად ვერ ვლინ დე ბა ის საფ რთხეე ბი, 

რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბის, თა ვი დან არი დე ბი სა თუ შერ ბი ლე ბის ღო ნის ძიე ბე ბის 

და გეგ მვა და შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის ლი ცენ ზია ში ჩა დე ბაა აუ ცი ლე ბე ლი.

2018 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი 2014-2017 წლე ბის აუ დი ტის ან გა რი შის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, 

წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბის სა ლი ცენ ზიო პი რო ბე ბი ზო გა დია და მას ში არ არის ასა-

ხუ ლი ის ძი რი თა დი შე მარ ბი ლე ბე ლი ღო ნის ძიე ბე ბი, რო მელ თა გა ტა რე ბაც სა ჭი როა 

ლი ცენ ზიან ტის მხრი დან სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბის პრო ცეს ში გა რე მო-

ზე მი ყე ნე ბუ ლი უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბი სათ ვის. შპს „გრავიზე“ 2006 

წელს ლიცენზიის გაცემაც მხოლოდ გეოლოგიური დასკვნის31 საფუძველზე მოხ და. 

გეოლოგიური დასკვნები ეფუძნება მხოლოდ და მხოლოდ ტერიტორიის ვი  ზუ  ა ლურ 

შე ფა სე ბა სა და ფონ დურ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით მომ ზა დე ბულ გეო საინ ფორ მა ციო 

30. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. 2018 წლის 30 მარტი. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების სფე-
როს გარემოსდაცვითი მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში. ხელმისაწვდომია: https://sao.ge/
files/auditi/auditis-angarishebi/2018/sasargeblo-ciagiseulis-mopoveba.pdf 

31. სს „საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია“. გეოლოგიური დასკვნა 
სალიცენზიო ობიექტის შესახებ. მოწოდებულია სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2018/sasargeblo-ciagiseulis-mopoveba.pdf
https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2018/sasargeblo-ciagiseulis-mopoveba.pdf
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პა კეტს. თუმ ცა, ის სა ფონ დო მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც დას კვნის გა ცე მის თვის გა მოი ყე ნე-

ბა მოძ ვე ლე ბუ ლია და ძი რი თა დად წი ნა საუ კუ ნის 70-80-იან წლებ ში გა მო ცე მუ ლი გეო-

ლო გიუ რი ან გა რი შე ბი დან არის აღე ბუ ლი. პა კე ტე ბის მომ ზა დე ბი სას ასე ვე გა მოი ყე ნე-

ბა საბ ჭო თა პე რიო დის ტო პოგ რა ფიუ ლი რუ კე ბი, თანამედროვე სატელიტური რუკების 

ნაცვლად32. აღნიშნული ფაქტი ეჭვქვეშ აყენებს შპს „გრავიზე“ 2006 წელს გაცემული 

ლი ცენ ზიის პი რო ბე ბის მარ თლზო მიე რე ბას და, ზო გა დად, ლი ცენ ზიის გა ცე მის მი ზან შე-

წო ნი ლო ბას, გან სა კუთ რე ბით იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მდინარეების	ჭალა

კალაპოტებში	 ქვიშახრეშის	 მოპოვება	 გეოლოგიური	 თვალსაზრისით	 დასაშვები	

მხოლოდ	ჭარბ	აკუმულაციურ	უბნებზეა,	საიდანაც	შესაბამისი	წესებისა	და	ნორმების	

დაცვით	 ქვიშახრეშის	 ამოღება	 ხელს	 უწყობს	 მდინარეების	 ჰიდროდინამიკური	

მდგომარეობის	 გაჯანსაღებასა	და	 კალაპოტის	 გამტარუნარიანობს	 გაზრდას. თუმ ცა, 

იმის დად გე ნა მიე კუთ ვნე ბა თუ არა მდი ნა რე მტკვრის კა ლა პო ტის აღ ნიშ ნუ ლი მო ნაკ-

ვე თი ჭარ ბად აკუ მუ ლა ციურ უბანს, შეიძ ლე ბა თუ არა მას ზე ქვი შა- ხრე შის მო პო ვე ბა 

და თუ შეიძ ლე ბა რა მას შტა ბით, ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბა ექ სპლუა ტა ციის პრო ცეს ში 

მო სა ლოდ ნე ლი გეო დი ნა მი კუ რი გარ თუ ლე ბე ბის თაო ბა ზე და სხვა ისე თი სა კით ხე ბის 

იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რომ ლე ბიც გუ ლის ხმობს წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბით გა მოწ ვეუ ლი 

რის კე ბის შე ფა სე ბას და მი მარ თუ ლია გა რე მო ზე პო ტენ ციუ რი უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე-

დე ბის თა ვი დან არი დე ბის კენ, სა თა ნა დოდ უნ და მომ ხდა რი ყო გეო ლო გიუ რი დას კვნის 

გა ცე მამ დე.

აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხე ბის გარ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ფაქ ტის ხაზ გას მაც, რომ დიღ-

მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია, ზო გა დად, დგას ქვი შა- ხრე შის უკა ნო ნო ექ სპლუა ტა ციის 

მრავალრიცხოვანი შემთხვევების არსებობის პრობლემის წინაშე. დეპარტამენტის 

მონაცემებით33, ჯერ მარტო 2017-2020 წლებში დიღმის საცდელი-სასწავლო მეურ ნეო-

ბის ტე რი ტო რია ზე სამ შე ნებ ლო და ინერ ტუ ლი მა სა ლით და ბინ ძუ რე ბის 38 სა მარ თალ-

დარ ღვე ვის ფაქ ტი იქ ნა გა მოვ ლე ნი ლი, თუმ ცა ვერ ცერთ მათ გან ზე კა ნონ დამ რღვე ვის 

გა მოვ ლე ნა ვერ მო ხერ ხდა. მდი ნა რეე ბის ნა პი რებ სა და ჭა ლებ ში ქვიშ -ხრე შის უკა-

ნო ნო მო პო ვე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის, ზო გა დად, ძა ლიან პრობ ლე მუ რი სა კით ხია და 

არაერ თი დი დი თუ მცი რე ზო მის მდი ნა რის ნა პი რია გა ნად გუ რე ბუ ლი წია ღი სეუ ლის 

უკა ნო ნო მო პო ვე ბის შე დე გად, თი თოეუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი კი, რო გორც ამ ტე რი-

ტო რიე ბის ირ გვლივ მცხოვ რებ მო სახ ლეო ბას, ისე ბუ ნებ რივ გა რე მოს, უდი დეს ზიანს 

აყე ნებს. ამ მი მარ თუ ლე ბით, სა ხელ მწი ფოს, უფ რო კერ ძოდ, გა რე მოს დაც ვი თი ზე დამ-

ხედ ვე ლო ბის დე პარ ტა მენ ტის რო ლი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბა უკი დუ-

რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. კა ნონ დარ ღვე ვის ტე რი ტო რია ზე პოს ტ-ფაქ ტუმ მის ვლა და 

უკა ნო ნო მო პო ვე ბის შემ თხვე ვის მხო ლოდ სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ ში მით ვლა და-

ზია ნე ბულ ტე რი ტო რიას პირ ვენ დე ლი მდგო მა რეო ბის დაბ რუ ნე ბა ში ვერ ეხ მა რე ბა, 

თუმ ცა იმ ძა ლიან უარ ყო ფი თი ტენ დენ ციის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რომ კა ნონ დამ რღვე ვის 

გა მოვ ლე ნა სა ხელ მწი ფოს თვის ძა ლიან რთულ საქ მეს წარ მაოდ გენს კი ცალ სა ხად უწ-

ყობს ხელს.

32. მახარაძე, გ. ქვიშა-ხრეშის მოპოვების პრაქტიკა გურიის რეგიონში: მონიტორინგის მიგნებები და რე-
კო მენდაციები. 

33. გარემოდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი მუკნიაშვილის 2020 წლის 19 
აგვისტოს წერილი მოქალაქე ანა ტრაპაიძეს.
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ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისა და დასაწყობების შედეგად  
დიღმის ჭალების ეკოსისტემაზე მიყენებული ზიანი

გარ და იმი სა, რომ დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე ქვა- ღორ ღის მო პო ვე ბის მიზ-

ნით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი თუ მიმ დი ნა რე სა მუ შაოე ბი უკა ნო ნოა და მხო ლოდ ეს 

მი ზე ზიც საკ მა რი სია იმი სათ ვის, რომ სა ხელ მწი ფომ გაა ტა როს შე სა ბა მი სი ზო მე-

ბი მათ აღ საკ ვე თად, აღნიშნული	 საქმიანობები	 ძალიან	 დიდ,	 შეიძლება	 ითქვას	

შეუქცევად	 ზიანს	 აყენებს	 ჭალების	 უნიკალურ	 ეკოსისტემას,	 ჭალის	 ტყეებს,	

უკარგავს	ტერიტორიას	ძალიან	დიდ	პოტენციალს,	განვითარდეს	ქალაქ	თბილისის	

მასშტაბით	 ყველაზე	 გამორჩეულ	 და	 დიდ	 სარეკრეაციო	 სივრცედ	 და	 უდიდეს	

საფრთხეს	 უქმნის	 ჭალებში	 გავრცელებული	 სახეობების	 არსებობას	 მათთვის	

ხელსაყრელი	ჰაბიტატების	განადგურებით. 

ტე რი ტო რია ზე მო პო ვე ბუ ლი ქვი შა- ხრე შის დას წყო ბე ბის შე დე გად, ჭალის	ტყის	დიდი	

ნაწილი	ინერტული	მასალის	გორებშია	ჩაფლული. რო გორც ან გა რი შის ზე მო ნა წილ ში 

უკ ვე ნახ სე ნე ბია, მო პო ვე ბი თი სა მუ შაოე ბი ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიის 13 ჰექ ტარ ზეა გან-

ხორ ციე ლე ბუ ლი, ხო ლო ქვი შა- ხრე ში 3 ჰექ ტარ ზეა და საწ ყო ბე ბუ ლი. შე დე გად, ასეუ-

ლო ბით ხე ქვი შა- ხრე შის გრო ვებ შია ჩა მარ ხუ ლი, რი თაც საკ ვე ბი და, შე სა ბა მი სად, სა-

სი ცოც ხლო წყა რო აქვს წარ თმეუ ლი.

სურათი 19. დიღმის ჭალების ვრცელ ტერიტორიაზე 

დასაწყობებული წიაღისეული 

წყარო: Storgaard Photography, THE TRAGEDY OF DIGHOMI MEADOWS
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 სურათი 21. ქვიშა-ხრეშში ჩაფლული ხეები

ივლისი, 2020 წელი

ადგილობრივი მაცხოვრებლის მიერ გადაღებული ფოტო

სურათი 20. ქვიშა-ხრეშში ჩაფლული ხეები

წყარო: Storgaard Photography, THE TRAGEDY OF DIGHOMI MEADOWS
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წიაღისეულის	მოპოვების	შედეგად	გაჩენილი	კიდევ	ერთი	პრობლემა	ღიად,	ორმო	ე

ბის	სახით	დარჩენილი	კარიერებია,	რომელთა	სიღრმე	3დან	6	მეტრამდეა	და	15	ჰექ

ტა	რამდე	ფართობის	 ტერიტორიას	 მოიცავს. გარ და იმი სა, რომ რე კულ ტი ვა ციის გა-

რე შე ღიად დარ ჩე ნი ლი კა რიე რე ბი, რომ ლე ბიც სავ სეა და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყლი თა და 

ნაგ ვით დიღ მის ჭა ლე ბის უნი კა ლურ ეკო სის ტე მას თვა ლის თვის ხდის ნაკ ლე ბად მიმ-

ზიდ ველს, ისი ნი, რა თქმა უნ და, ბუ ნებ რივ გა რე მოს, მის შე მად გე ნელ კომ პო ნენ ტებ სა 

და ეკო სის ტე მის ფუნ ქციო ნი რე ბას უქ მნის საფ რთხეს. ღია კა რიე რე ბის გა მო, რომ ლე-

ბიც ჭა ლის საკ მაოდ ვრცელ ტე რი ტო რია ზეა მოქ ცეუ ლი, ნა ყო ფიე რი ნია და გის ძა ლიან 

დი დი ფარ თო ბია მთლია ნად გა ნად გუ რე ბუ ლი, ჭა ლის ტყე და ცხო ვე ლე ბი სა და ფრინ-

ვე ლე ბის საც ხოვ რე ბე ლი ჰა ბი ტა ტი კი ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი. გარ და ამი სა, კა რიე რე ბის 

დღეს არ სე ბულ მდგო მა რეო ბა ში და ტო ვე ბის შემ თხვე ვა ში, დრო თა გან მავ ლო ბა ში 

წვი მი სა და ქა რის ზე მოქ მე დე ბა კა რიე რის კედ ლებს ჩა მო რეც ხვას და ღრმუ ლე ბის კი-

დევ უფ რო გა ფარ თოე ბას შეუწ ყობს ხელს, რაც შე სა ბა მი სად გა მოიწ ვევს ნა ყო ფიე რი 

ნია და გის კი დევ უფ რო დი დი ფარ თო ბის დეგ რა და ციას და მცე ნა რეუ ლო ბის გა ნად-

გურ დე ბას. მცე ნა რეუ ლო ბის და ზია ნე ბის კუთ ხით, მდგო მა რეო ბა დღე საც საკ მაოდ მძი-

მეა. ყუ რად ღე ბა რომ არ მი ვაქ ციოთ იმ ფაქტს, თუ რა რაო დე ნო ბის მცე ნა რეუ ლო ბაა 

გა ნად გუ რე ბუ ლი ამ ტე რი ტო რია ზე უშუა ლოდ კა რიე რუ ლი სა მუ შაოე ბის მიმ დი ნა რეო-

ბის პრო ცეს ში, არც კა რიე რე ბის ირ გვლილ ცოც ხა ლად დარ ჩე ნი ლი, თუმ ცა ხმო ბის-

თვის გან წი რუ ლი ხეე ბის რაო დე ნო ბაა მცი რე. ფო ტო სუ რათ 29 და 30-ზე კარ გად ვხე-

დავთ ნია დაგ გა მოც ლილ, ფეს ვმო შიშ ვლე ბულ ხეებს, რო მელ თა გახ მო ბაც ინერ ტულ 

მა სა ლა ში ჩაფ ლუ ლი ხეე ბის მსგავ სად მხო ლოდ დროის სა კუთ ხია. 

ფო ტო სუ რა თე ბი დან კარ გად ჩანს, რომ ღიად დარ ჩე ნი ლი კა რიე რე ბის დი დი ნა წი ლი, 

გან სა კუთ რე ბით ღრმა კა რიე რე ბი, წყლით არის და ფა რუ ლი. ძა ლიან ხში რად, სწო რედ 

ამ წყლიან ორ მოებ ში ხდე ბა ტე რი ტო რია ზე უკა ნო ნო გან თავ სე ბის მიზ ნით ტრან სპორ-

ტი რე ბუ ლი სხვა დას ხვა ტი პის ნაგ ვის ჩაყ რა (იხ .სუ რა თი 28). და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყლით 

სავ სე კა რიე რი საფ რთხეს უქ მნის ჭა ლის ტყეებ ში მცხოვ რებ ცხო ვე ლებს, ქვე წარ მავ-

სურათი 22-23. ქვიშა-ხრეშის და ინერტული მასალის გროვებში ჩამარხული ხეები

ივლისი, 2020 წელი 
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სურათი 24. წყლით ამოვსებული ღია კარიერი 

5 დეკემბერი, 2020 წელი 

საველე გასვლისას გადაღებული ფოტო 

სურათი 25. ღია კარიერები - 15 ჰექტარამდე ტერიტორია

5 დეკემბერი, 2020 წელი

ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიერ გადაღებული აეროფოტოსურათი
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ლებ სა და ფრინ ვე ლებს, რო მელ თაც ნაგ ვით სავ სე წყა ლი შე საძ ლოა სას მე ლად გა მოი-

ყე ნონ. ამას თან, რიგ ად გი ლებ ში კა რიე რე ბის ღრმუ ლე ბი იმ დე ნად ახ ლოა მტკვარ თან, 

რომ წვი მიან დღეებ ში კა რიერ ში წყლის დო ნის მა ტე ბა წყლის მდი ნა რე ში ჩა დი ნე ბას 

და, შე სა ბა მი სად, მდი ნა რის და ბინ ძუ რე ბა საც იწ ვევს.

სურათი 26. ნიადაგგამოცლილი ხეები

5 დეკემბერი, 2020 წელი

საველე გასვლისას გადაღებული 

ფოტოსურათი

სურათი 27. ნიადაგგამოცლილი ტირიფი 

5 დეკემბერი, 2020 წელი

საველე გასვლისას გადაღებული 

ფოტოსურათი

სურათი 28. დაბინძურებული კარიერი.

ადგილობრივი მაცხოვრებლის მიერ გადაღებული ფოტოსურათი
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გადამამუშავებელი საქმიანობები

დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე არ სე ბუ ლი კი დევ ერ თი პრობ ლე მაა ინერ ტუ ლი მა სა-

ლე ბის გა და მა მუშ ვე ბე ლი სა წარ მოე ბის არ სე ბო ბა, რო მელ თა საქ მია ნო ბაც ხორ ციელ-

დე ბა უკა ნო ნოდ და დიდ ზიანს აყე ნებს, რო გორც ჭა ლის ეკო სის ტე მას, ისე მიმ დე ბა-

რედ მცხოვ რებ მო სახ ლეო ბას. ამ ჟა მად დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიის მუ ნი ცი პა ლურ 

სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ ნაკ ვეთ ზე ფუნ ქციო ნი რებს შპს „ლი დერ -ბე ტო ნის“ ბე ტო ნის 

სა წარ მო. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გზდ-ის მიერ 2020 წლის 19 აგ ვის ტოს გამოგზავნილ 

წერილში34, სადაც ნათქვამია, რომ დეპარტამენტმა ტერიტორიის ინ სპექ ტი რე ბის შე-

დე გად დაად გი ნა ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი ბე ტო ნის სა წარ მოს არ სე ბო ბა, ასე ვე წე რია, რომ 

სა წარ მოს სა მი ნის ტროს თან შე თან ხმე ბუ ლი არ ჰქონ და ატ მოს ფე რუ ლი ჰაე რის და-

ბინ ძუ რე ბის სტა ციო ნა რუ ლი წყა როე ბის და მათ მიერ გაფ რქვეუ ლი მავ ნე ნივ თიე-

რე ბა თა ინ ვენ ტა რი ზა ციის ტექ ნი კუ რი ან გა რი ში. თუმ ცა, დიღ მის ჭა ლე ბის მოძ რაო ბის 

წარ მო მად გენ ლის გან ცხა დე ბის პა სუ ხად, მოგ ვია ნე ბით სა მი ნის ტრომ გან მცხა დე ბელს 

მია წო და შპს „ლი დერ -ბე ტო ნის“ მიერ მომ ზა დე ბუ ლი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ან გა რი ში, რო-

მე ლიც სა მი ნის ტროს გა რე მოს დაც ვი თი შე ფა სე ბის დე პარ ტმან ტთან შე თან ხმე ბუ ლია 

2020 წლის 13 აგ ვის ტოს ანუ მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც დე პარ ტა მენ ტმა ტე რი ტო რიის 

ინ სპექ ტი რე ბის შე დე გად უკა ნო ნოდ მოქ მე დი სა წარ მო აღ მოა ჩი ნა. ამას თან, ან გა რიშ-

ში ნათ ქვა მი იყო, რომ კომ პა ნია მო მა ვალ ში გეგ მავ და ბე ტო ნის სა წარ მოს თვის ინ-

ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყობს, მა შინ, რო დე საც სა წარ მო უკ ვე მოქ მე დებ და. 

შპს „ლი დერ -ბე ტო ნის“ გარ და, ამა ვე მუ ნი ცი ლურ ტე რი ტო რია ზე მოქ მე დებს შპს „რე ზა 

ბლო კის“ სამ შე ნებ ლო ბლო კის და მამ ზა დე ბე ლი სა წარ მო, რო მელ საც ლი დერ -ბე ტო-

ნის მსგავსად არ აქვს სამინისტროსთან შეთანხმებული ზემოთხსენებული ტექნიკური 

ანგარიში35. ტერიტორიაზე უკანონოდ ფუნქციონირებს ასევე ქვის სამტეხლო.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქა	ლაქ	 თბი	ლი	სის	 მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტე	ტის	 მე	რიის	 მუ	ნი		ცი		პა	ლუ	რი	

ინ	სპექ	ციის	 სამ	სა	ხურ	მა	 ზე	მოხ	სე	ნე	ბულ	 მუ	ნი	ცი	პა	ლურ	 მი	წის	 ნა		კ	ვეთ	ზე	 გან	ხორ	ციე

ლე	ბუ	ლი	 მშე	ნებ	ლო	ბე	ბი	 შე	სა	ბა	მი	სი	 სამ	შე	ნებ	ლო	სა		ნე		ბარ	თვო	 დო	კუ	მენ	ტა	ციის	 გა

რე	შე	ნა	წარ	მოებ	მშე	ნებ	ლო	ბე	ბად	სცნო36 და	გასცა	განხორციელებული	მშენებლობე

ბის	 კანონიერების	 დამადასტურებელი	 დო	კუ	მენტაციის	 მერიისთვის	 წარდგენის	 ან,	

წინააღმდეგ	შემთხვევაში,	მათი	დემონტაჟის	ბრძანება. დღემდე ტერიტორიაზე არ სე-

ბული ობოექტების მშენებლობის არც კანონიერება დადასტურებულა და არც დე მონ-

ტაჟი განხორციელებულა.

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი საქ მია ნო ბე ბი წარ მოე ბის გა რე მოს დაც ვი თი სტან დარ ტე ბის დაუც-

ვე ლა დაც მიმ დი ნა რეობს. მშრალ ამინ დებ ში ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის თვის ყო-

ველ თვის მარ ტი ვად შე სამ ჩნე ვია მტვერ სა და გა მო ნა ბოლ ქვში გახ ვეუ ლი სივ რცე 

34. გარემოდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი მუკნიაშვილის 2020 წლის 19 
აგვისტოს წერილი მოქალაქე ანა ტრაპაიძეს.

35. გარემოდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი მუკნიაშვილის 2020 წლის 19 
აგვისტოს წერილი მოქალაქე ანა ტრაპაიძეს.

36. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური სამსახურის მუნიციპალური ინსპექცია-
ინსპექტირებისა და ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ტერიტორიის დაცვის სამმართველოს უფროსის 
ზურაბ მამსიკაშვილის #17-0120261846 წერილი 
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სურათი 29. ქვიშა-ხრეშის გადამამუშავებელი საწარმოებიდან გაფრქვეული 

მტვრის ღრუბელი სპორტული კომპლექსის თავზე.

სექტემბერი, 2020 წელი

ადგილობრივი მაცხოვრებლის მიერ გადაღებული ფოტო

სურათი 30. ოლიმპიური აუზის წყალი მტვრით დაბინძურების შედეგად შავი ფერისაა.

დეკემბერი, 2020 წელი
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სპორ ტუ ლი კომ პლექ სის მიმ დე ბა რედ, სწო რედ იმ ტე რი ტო რია ზე, სა დაც ინერ ტუ ლი 

მა სა ლის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი საქ მია ნო ბე ბი ხორ ციელ დე ბა (იხ. სუ რა თი 29). რო გორც 

უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, დიღ მის ჭა ლე ბის მიმ დე ბა რედ ოლიმ პიუ რი კომ პლექ სი მდე ბა რეო-

ბას, სა ცუ რაო აუ ზე ბით, ტან ვარ ჯი შის არე ნი თა და სპორ ტუ ლი მოედ ნე ბით. უკა ნო-

ნო სა წარ მოო პრო ცე სე ბის გან გა მოწ ვეუ ლი მტვე რი და ხმაუ რი სპორ ტსმე ნე ბის თვის 

კომ პლექ სის ღია მოედ ნებ ზე ვარ ჯიშ სა და ზაფ ხუ ლის პე რიოდ ში ღია აუზ ში ცურ ვას 

ფაქ ტობ რი ვად შეუძ ლე ბელს ხდის. გაუ საძ ლი სი ხდე ბა გა რეთ გა მოს ვლა მწვა ნე ალ-

მა სის მაც ხოვ რებ ლე ბის თვი საც, რად გა ნაც მტვე რი საც ხოვ რე ბელ კომ პლექსს და მის 

ეზო საც აღ წევს. ნორ მე ბის დაუც ვე ლად ხდე ბა ინერ ტუ ლი მა სა ლი სა თუ გა და მუ შა ვე-

ბუ ლი ქვი შა- ხრე შის სა წარ მოო და სა საწ ყო ბე ტე რი ტო რიი დან გა ტა ნაც. სატ ვირ თო 

ავ ტო მო ბი ლე ბი მა სა ლის ტრან სპორ ტი რე ბას მუდ მი ვად ტენ ტის გა და ფა რე ბის გა-

რე შე ახორ ციე ლე ბენ, რის შე დე გა დაც გზა დაგ ზა მტვრის მყა რი ნა წი ლა კე ბის ჰაერ-

ში გაფ რქვე ვას აქვს ად გი ლი. მტვრის მყა რი ნა წი ლა კე ბის გავ რცე ლე ბის მას შტაბ სა 

და უარ ყო ფით ზე მოქ მე დე ბას ად გი ლობ რივ მაც ხოვ რებ ლებ სა და ჭა ლის ტყეე ბის 

ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე ბევ რად უფ რო ზრდის ის ფაქ ტი, რომ დი დი დიღ მის თვის 

გან სა კუთ რე ბით ძლიე რი და ხში რი ქა რე ბია და მა ხა სია თე ბე ლი. პრობ ლე მუ რია გა-

და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მოხ მა რე ბუ ლი წყლით მტკვრის და ბინ ძუ რე ბის სა კით ხიც. 

შპს „ლი დერ -ბე ტო ნის“ მიერ წარ მოე ბის პრო ცეს ში მოხ მა რე ბუ ლი და ბინ ძუ რე ბუ ლი 

წყა ლი არ ხის სა შუა ლე ბით ყვე ლა ნაი რი ფილ ტრა ციის გა რე შე, პირ და პირ მტკვარ ში 

ჩაე დი ნე ბა (იხ .ფო ტო სუ რა თი 31).

სურათი 31. შპს „ლიდერ-ბეტონის“ ტერიტორიიდან მტკვარში ჩაშვებული 

დაბინძურებული წყალი.
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1.5. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის  
 პრიორიტეტული მიმართულებები და დიღმის ჭალების  
 სტატუსი გენგეგმის მიხედვით

მიუხედავად იმისა, რომ დიღმის ჭალების ტერიტორიის დიდი ნაწილი დღეისთვის 

სასარგებლო წიაღისეულის უკანონოდ მოპოვებისა და გადამუშავების პოლიგონად 

არის ქცეული, კანონით მას რეკრეაციული სივრცის სტატუსი აქვს მინიჭებული.	რო

გორც	 დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 2014	 წლის	 გენერალურ	 გეგმაში37,	 ისე	

უახლეს,	2019	წლის	გეგმაში38,	დიღომში	მდინარე	მტკვრის	ორივე	სანაპიროს	ჭალები	

სარეკრეაციო	ზონის	სტატუსით	არის	შესული.	ნაშ რო მის ამ ნა წილ ში უფ რო დე ტა-

ლუ რად არის გან ხი ლუ ლი დე და ქა ლა ქის ახა ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მის ძი რი თა დი 

პრინ ცი პე ბი და ის პრიო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ქა ლაქ ში ბუ ნებ რი ვი 

ლან დშაფ ტის და გა რე მოს დაც ვა სა და აღ დგე ნას და მწვა ნე სივ რცეე ბის გან ვი თა რე-

ბას უკავ შირ დე ბა. 

2019 წლის 15 მარტს, თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბით თბი-

ლი სის მი წათ სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მა (შემ დგომ ში გენ გეგ მა) დამ ტკიც და. 

დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით, გენ გეგ მა არის „ქა ლაქ თმშე ნებ ლო ბი თი დო კუ მენ ტი, რო-

მე ლიც გან საზ ღვრავს და სახ ლე ბა თა ტე რი ტო რიე ბის გა მო ყე ნე ბის (მი წათ სარ გებ ლო-

ბის) და გა ნა შე ნია ნე ბის ძი რი თად პა რა მეტ რებს, კე თილ მოწ ყო ბის, გა რე მო სა და უძ-

რა ვი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დამ ცავ ტე რი ტო რიულ -სტრუქ ტუ რულ პი რო ბებს, 

საინ ჟინ რო, სატ რან სპორ ტო და სო ცია ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, ასე ვე ეკო ნო მი კუ-

რი გან ვი თა რე ბის სივ რცით ას პექ ტებს და განსახლების ტერიტორიულ საკითხებს“39. 

დე დაქალაქის გენგეგმის შემუშავება ქალაქგეგმარებითი გადაწყვეტილებების მი ღე-

ბისთვის შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების შექმნას ემსახურება. 

გენგეგმის	ერთერთი	უმთავარესი	მიზანი	დედაქალაქის	მოსახლეობისთვის	ჯან	საღი	

და	უსაფრთხო	საცხოვრებელი	გარემოს	ჩამოყალიბებაა.	დადგენილების	მი	ხედ	ვით,	

თბილისის	გენგეგმა	რამდენიმე	ძირითად	პრიორიტეტს	ეყრდნობა,	რო	მელთა	დიდი	

ნაწილი	ქალაქის	რეკრეაციული	პოტენციალის	გამოყენებას	და	მისი	ბუნებრივი	იერ

სახის	შენარჩუნებასა	და	აღდგენას	უკავშირდება.	აღნიშნულ პრი ო რიტეტთა შორის 

განსაკუთრებით საყურადღებოა დედაქალაქის ლანდშფტურ-ეკოლოგიური ღი რე-

ბუ ლებების გამოვლენა და გაძლიერება, სარეკრეაციო სი ვრცეე ბის განვითარების 

ხელ შეწყობა, დეგრადირებული ტერიტორიების და ლანდ შაფტური სივრცეების 

აღდგენა, ქალაქის ირგვლივ ბუფერული ლანდშაფტური ზო ნის შექმნა და ქალაქისა 

37. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის დადგენილება №20-
105 დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. დანართი - 
გენერალური გეგმის რუკა. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/view/2669598?publica-
tion=0#DOCUMENT:1;ENCLOSURE:1;HEADER:1; 

38. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის დადგენილება №39-18 
დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. ხელმისაწვდომია: 
https://matsne.gov.ge/document/view/4508064?publication=0 

39. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის დადგენილება №39-18 დე და-
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. 1-ლი მუხლის 1 პუნქტი.

https://matsne.gov.ge/document/view/2669598?publication=0#DOCUMENT:1;ENCLOSURE:1;HEADER:1
https://matsne.gov.ge/document/view/2669598?publication=0#DOCUMENT:1;ENCLOSURE:1;HEADER:1
https://matsne.gov.ge/document/view/4508064?publication=0
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და მდინარის კავშირის, აგრეთვე არსებული ხეობების ეკოსისტემის რეაბილიტაციის 

ხარჯზე უწყვეტი, მტკვრის ხეობიდან განშტოებული ერთიანი მწვანე სისტემის 

აღდგენა40.

დედაქალაქის გენგეგმა ქალაქის განვითარების 4 ძირითად კონცეფციას41 ეფუძნება, 

ესენია: ა) კომპაქტური ქალაქი; ბ)მწვანე ქალაქი; გ) კარგად შეკავშირებული ქალაქი; 

დ) მედეგი ქალაქი (მუხლი 13). მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით ეს ოთხი 

კონცეფცია ქალაქის სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით განვითარებას 

მოიაზრებს, ოთხივე მათგანი აერთიანებს თავის თავში ბუნებრივი გარემოს, 

ეკოსისტემებისა და ლანდშაფტების დაცვა/აღდგენის და ტერიტორიების რეკრეაციული 

პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნებს.

„კომპაქტური ქალაქი“42 გულისხმობს ტერიტორიების მაქსიმალური ეფექტიანობით 

გა მოყენებას და მათი შეკავშირებულობის გაუმჯობესებას, რაც თავის მხრივ, და ბა-

ლან სებული საცხოვრებლის და დასვენება-რეკრეაციის განვითარების წინაპირობას 

წარმოადგენს. „კომპაქტური ქალაქის“ კონცეფციის პრაქტიკაში დასანერგად დე გ რა-

დირებული და უფუნქციო ტერიტორიების რევიტალიზაცია უმნიშვნელოვანესია. „მწვა-

ნე ქალაქის“43 კონცეფცია თბილისის გარემოსდაცვითი და სარეკრეაციო პირობების 

გაუმ ჯობესებას ისახავს მიზნად. აღნიშნული კონცეფციის მიხედვით, ქალაქის და-

გეგ მარებისას პირველ ადგილზე უნდა იქნას წამოწეული მიდგომა - „მდინარე და 

ქალაქი“, რაც მდ.მტკვრის ნაპირების სარეკრეაციო განვითარების პრიორიტეტიზაციას 

გულისხმობს. თბილისის „მწვანე ქალაქის“ კონცეფციის მიხედვით განვითარება 

მოიაზრებს მდ. მტკვრის და სხვა მცირე მდინარეების სანაპიროების გასწვრივ ერთიანი 

სარეკრეაციო ქსელის შექმნას. გენგეგმის მიხედვით, მტკვრისპირა სარეკრეაციო 

სისტემამ უნდა დაიცვას მდინარის გარშემო არსებული ბუნებრივი ლანდშაფტები 

და ამავე დროს, უზრუნველყოს ქალაქის ცენტრალური ნაწილი მდინარისპირა 

სარეკრეაციო სივრცეებით, რომლებიც ქალაქის განიავებისა და გაგრილების 

დერეფნების ფუნქციასაც შეასრულებს. „კარგად შეკავშირებული ქალაქის“44 

კონცეფცია პრიორიტეტად ისახავს სარეკრეაციო და ლანდშაფტურ ტერიტორიებზე 

მოსახლეობის მოხერხებული წვდომის უზრუნველყოფას სატრანსპორტო სისტემის 

განვითარების შედეგად.

გენგეგმით,	 თბილისის	 განაშენიანებულ	 ტერიტორიებს	 შორის,	 ისეთ	 ადგილებში,	

სადაც	ლანდშფტური	თავისებურებები	ქვეითთათვის	მიწვდომადობას	არ	აფერხებს,	

სარეკრეაციო	 სივრცეების	 მოწყობის	 განსაკუთრებული	 მნიშვნელობაა	 ხაზგასმული.	

ამ	 მხრივ,	 პრორიტეტულ	 ტერიტორიებშია	 მოქცეული	 ურბანულ	 ნაწილში	 არსებულ	

მდინარეთა	ხეობები,	განსაკუთრებით	მდ.	მტკვრის	ჭალები	და	მიმდებარე	ბუნებრივი	

გარემო. ამასთან, ქალაქის ურბანულ ნაწილში მოქცეული ნებისმიერი მწვანე სივრცე 

პირველ რიგში მოაზრებული უნდა იყოს სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების 

40. დედაქალაქის 2019 წლის გენგეგმის მე-2 მუხლი.
41. დედაქალაქის 2019 წლის გენგეგმის მე-2 მუხლის მე-13 პუნქტი.
42. დედაქალაქის 2019 წლის გენგეგმის მე-3 მუხლი
43. დედაქალაქის 2019 წლის გენგეგმის მე-4 მუხლი
44. დედაქალაქის 2019 წლის გენგეგმის მე-5 მუხლი
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ტერიტორიად. გენგეგმის მიხედვით, პრიორიტეტულია ასევე მტკვრის სანაპიროს 

გასწვრივ ერთიანი საფეხმავლო ქსელის ჩამოყალიბება, საველოსიპედო-საფეხმავლო 

ბილიკებით ქალაქის მთელ სიგრძეზე რეკრეაციული არეალების დადგენა მცხეთა-

თბილისსა და რუსთავი-თბილისს შორის მწვანე სარტყელის მონაკვეთის შექმნის 

გზით. თბილისის ტერიტორიაზე ერთ სულ მოსახლეზე სარეკრეაციო სივრცეების 

სიმწირის და არათანაბარი დაფარულობის გამო, ყველა უბნისთვის განსაკუთრებით 

პრიორიტეტულ მიმართულებას ახალი, საერთო სარგებლობის მწვანე სივრცეების 

შექმნა წარმოადგენს45. 46

45. დედაქალაქის 2019 წლის გენგემის მე-11 მუხლი
46. დედაქალაქის გენგეგმის დანართი 1.11 - შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკა

რუკა 1. დიღმის ჭალები შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკაზე

წყარო - შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკა 46
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თბილისის	 გენგეგმაში	 დიღმის	 ჭალების	 ტერიტორია	 შემდეგი	 რიგის	 ქალაქთ	გეგ

მარებითი	არეალების	პროგრამაშია	მოქცეული (იხ. რუ კა 1). პროგ რა მა ში ის სა ქა ლა ქო 

სივ რცეე ბია მოხ ვედ რი ლი, რომ ლე ბიც უკა ნას კნე ლი ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში წი-

ნა საპ როექ ტო კვლე ვე ბი სა და ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი მი ზან შე წო ნი ლო ბის უგულ ვე ბელ-

ყო ფით გან ვი თარ და ან /და რო მელ თა სა რეკ რეა ციო ფუნ ქციით გან ვი თა რე ბა პრიო-

რი ტე ტუ ლია. პროგ რა მა ში დიღ მის ჭა ლე ბის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ციით, 

„დიღ მის ჭა ლე ბი წარ მოად გენს მეტ -ნაკ ლე ბად ბუ ნებ რი ვი სა ხით შე ნარ ჩუ ნე ბულ 

მტკვრის პი რა ზოლს, რო მელ საც გან სა კუთ რე ბუ ლი ეკო ლო გიუ რი, ლან დშაფ ტუ რი და 

ურ ბა ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა გააჩ ნია ქა ლა ქი სათ ვის, გან სა კუთ რე ბით გამ წვა ნე ბუ ლი ტე-

რი ტო რიე ბის მწვა ვე დე ფი ცი ტის პი რო ბებ ში. ქა ლაქ ში მსხვილ მას შტა ბია ნი სა რეკ რეა-

ციო სივ რცეე ბი დან და მა ღა ლი სამ შე ნებ ლო ინ ტე რე სე ბი დან გა მო დი ნა რე დე და ქა ლა-

ქის თვის პრიო რი ტე ტუ ლია დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიის სა რეკ რეა ციო ფუნ ქციით 

გან ვი თა რე ბა, რის ფარ გლებ შიც უნ და გა ნი საზ ღვროს, რო გორც სა პარ კო, ასე ვე სხვა 

სამ შე ნებ ლო არეა ლე ბი, უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს მდი ნა რეს თან წვდო მა, ბიომ რა ვალ-

ფე როვ ნე ბის და არ სე ბუ ლი ეკო სის ტე მე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მდი ნა რის 

ორი ვე ნა პი რის თვის ერ თია ნი გა დაწ ყვე ტე ბის შე მუ შა ვე ბა, შესაძლო საფეხმავლო 

კავშირების (ხიდების) გათვალისწინებით47.

თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკის (იხ. რუკა 2) მიხედვით, დიღმის ჭა ლე-

ბის მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ტერიტორია 6 ზონად არის დაყოფილი, აქედან ერთი 

არის ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა, ორი - სატყეო ზონა, ერთი - რეკრეაციული 

ზონა 1, ორი კი - რეკრეაციული ზონა 2. გენგემით ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა 

თბილისის განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებს გარეთ არსებული ბუნებრივი 

და ფასეული ხელოვნური ლანდშაფტის ტერიტორიას მოიცავს. მასში დაუშვებელია 

ყოველგვარი მშენებლობა, გარდა მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა-

ნაგებობებისა48. სა რეკ რეა ციო ზო ნა 1 და 2 მოი ცავს თბი ლი სის გა ნა შე ნია ნე ბუ ლი ტე-

რი ტო რიის საზ ღვრებ ში არ სე ბულ /და გეგ მილ გამ წვა ნე ბულ ტე რი ტო რიებს, მათ შო რის, 

ბაღს, ბულ ვარს, სკვერს, გა ზონ ს,პარკს, ღია სა თა მა შო მოედ ნებს და მსგავ სი ტი პის 

სხვა ტე რი ტო რიებს. სა რეკ რეა ციო ზო ნის ტე რი ტო რიებ ზეც აკ რძა ლუ ლია ყვე ლა ნაი-

რი ტი პის მშე ნებ ლო ბა, გარ და იმ მი ნი მა ლუ რი ინ ფრაქ ტრუქ ტუ რი სა, რაც სა რეკ რეა-

ციო სივრცეს ესაჭიროება (სარწყავი სისტემები, სკამები, საფეხმავლო ბილიკები და 

ა.შ)49. სატყეო ზონა კი მოიცავს თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ ტყეებსა და სატყეო 

ტე რიტორიებს, სადაც ასევე დაუშვებელია ყოველგვარი მშენებლობა50. გენგეგმის 

მი ხედვით, გამწვანებული ტერიტორიების რუკაზე დატანილი ზონები და ქვეზონები 

მოი ცავს ინფორმაციას თბილისში არსებული თუ დაგეგმილი სარეკრეაციო, სატყეო 

და ლანდშაფტური სივრცეების შესახებ და მისი გათვალისწინება სავალდებულოა 

სამშენებლო და გეგმარებითი ნებართვების გაცემის პროცესში51. 

47. დედაქალაქის გენგეგმის მე-4 დანართი - შემდეგი რიგის ქალაქთმშენებლობითი არეალების პროგ-
რამა

48. დედაქალაქის გენგეგმის 55-ე მუხლი
49. დედაქალაქის გენგეგმის 52-ე და 53-ე მუხლები
50. დედაქალაქის გენგეგმის 58-ე მუხლი
51. დედაქალაქის 2019 წლის გენგეგმის 68-ე მუხლი, მე-2 პუნქტი
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რუკა 2. დიღმის ჭალების ზონალური დაყოფა

წყარო - თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკა (დანართი 1.8)52

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ დე და ქა ლა ქის გენ გეგ მის მი ხედ ვით მო მა ვალ წლებ ში თბი ლი-

სის გან ვი თა რე ბის უმ თავ რეს პრიო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად დე და ქა ლა ქის მო სახ-

ლეო ბის თვის ჯან სა ღი და უსაფ რთხო გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა, საერ თო სარ გებ ლო ბის 

ახა ლი მწვა ნე სივ რცეე ბის შექ მნა და მტკვრის პი რა სა რეკ რა ციო სის ტე მის გან ვი თა რე-

ბაა, რო მელ მაც მტკვრის გარ შე მო არ სე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი ლან დშაფ ტე ბი სა და ეკო სის-

ტე მე ბის დაც ვაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს, დიღმის	 ჭალების	 ტერიტორიის	 განვითარების	

ამჟა	მინდელი	მიმართულება	და	აქ	მიმდინარე	პროცესები	სრულიად	ამოვარდნილია	

დე	დაქალაქის	განვითარების	მიზნებიდან	და	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგ

მით	განსაზღვრული	პრიორიტეტებიდან.	ყვე ლა ზე სამ წუ ხა რო მაინც ის ფაქ ტია, რომ 

ის უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბა, რო მელ საც დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ყო ველ დღიუ-

რად გა ნიც დის და ზია ნი, რო მე ლიც ჭა ლის უნი კა ლურ ეკო სის ტე მა სა და ბიომ რა ვალ-

ფე როვ ნე ბას დღი დან დღემ დე ად გე ბა, შე საძ ლოა შეუქ ცე ვა დი აღ მოჩ ნდეს. 

52. დედაქალაქის 2019 წლის გენგეგმის დანართი 1.8 - თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკა
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2. დიღმის ჭალების მომავალი და  
 პრობლემიდან გამოსავალი

2.1. კიდევ უფრო დიდი მოსალოდნელი საფრთხე

კი დევ უფ რო დიდ საფ რთხეს, ვიდ რე დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე მიმ დი ნა რე პრო-

ცე სე ბია, დიღ მის ჭა ლე ბის უნი კა ლურ ეკო სის ტე მას ის და მო კი დე ბუ ლე ბა უქ მნის, რო მე-

ლიც ტე რი ტო რიას თან მი მარ თე ბით სა ხელ მწი ფოს, კერ ძო კომ პა ნიე ბი სა თუ ზო გა დად 

სა ზო გა დოე ბის მხრი დან მკვიდ რდე ბა. იმის მიუ ხე და ვად, რომ ჭა ლის ტე რი ტო რიის 

დიდ ნა წილ ზე ჯერ კი დე ვაა შე მორ ჩე ნი ლი იშ ვია თი, ბუ ნებ რი ვი ჭა ლის ტყის ჰა ბი ტა ტი, 

სა დაც ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის არაერ თი უნუ კა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი სახ ლობს, ის	

რეალობა,	რომ	დიღმის	ჭალების	დიდი	ნაწილი	მაღალ	ანთროპოგენულ	ზემოქმედებას	

განიცდის	ხელს	უწყობს	ტერიტორიაზე	ურბანული	ინფრასტრუქტურის	განვითარებას	

და	ეკონომიკური	მიზნებისთვის	მის	სრულად	ათვისებას. სამ წუ ხა როდ, ხშირად	ხდება	

ისე,	 რომ	 ბუნებრივ	 გარემოზე	 მაღალი	 ანთროპოგენული	 ზემოქმედების	 არსებობა	

ერთგვარ	 ბერკეტს	 ქმნის	 ტერიტორიის	 ათვისებით	 ფინანსურად	 დაინტერესებული	

ინდივიდებისთვის	და	მათ	საქმიანობას	სახელმწიფოს	მხრიდან	მწვანე	შუქი	ენთება	

იმ	არგუმენტით,	რომ	ბუნებრივი	გარემო	ისედაც	გარდაქმნილია.

შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ მსგავ სი და მო კი დე ბუ ლე ბა უკ ვე არ სე ბობს დიღ მის ჭა ლებ თან 

მი მარ თე ბი თაც. ამის მა გა ლი თი დი ღო მი ჰე სის პროექ ტია. დიღ მის ჭა ლე ბის მიმ დე-

ბა რედ, მდ. მტკვარ ზე, 11,26 მგვტ დად გმუ ლი სიმ ძლავ რის კა ლა პო ტუ რი ტი პის ჰე სის 

მშე ნებ ლო ბაა და გეგ მი ლი, რა ზეც უკ ვე გა ცე მუ ლია გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწ ყვე ტი ლე-

ბა. დი ღო მი ჰე სის საპ როექ ტო დე რე ფან ში ხვდე ბა მდ. მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო 

ზო ლი, ყო ფი ლი დიღ მის სას წავ ლო- საც დე ლი მეურ ნეო ბის ტე რი ტო რია, სწო რედ ის 

არეა ლი, სა დაც დიღ მის ჭა ლე ბი მდე ბა რეობს (იხ. სუ რა თი 32). 

დიღომი ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში53 წერია, რომ საპროექტო 

დე რეფ ნის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რიე ბი დამ ბის გან თავ სე ბის ად გი ლი დან თით ქმის 

წყალ სა ცა ვის კუ დამ დე გა მოი ყე ნე ბა, რო გორც სამ შე ნებ ლო ნარ ჩე ნე ბის ნა გავ საყ რე-

ლი, ამ დე ნად, აქ ნაკ ლე ბა დაა შე მორ ჩე ნი ლი ბუ ნებ რი ვი მცე ნა რეუ ლო ბა. ან გა რიშ ში 

ასე ვე ნათ ქვა მია, რომ ტე რი ტო რიის მა ღა ლი ან თრო პო გე ნუ ლი ზე მოქ მე დე ბის ზო ნა ში 

მდე ბა რეო ბის გა მო, აქ წარ მოდ გე ნი ლი ჰა ბი ტა ტი არ გა მოირ ჩე ვა ფაუ ნის სა ხეობ რი-

ვი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით. საკ ვლევ არეალ ში აღი ნიშ ნე ბა ცხო ველ თა რაო დე ნობ რი ვი 

სიმ ცი რე. გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის ან გა რიშ ში მო ცე მუ ლი ეს ინ ფორ მა ცია ცხად ყოფს, 

რომ დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი და ტე რი ტო რიის ან თრო-

პო გე ნი ზა ცია, არეა ლის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ბი სა და უნი კა ლუ რო ბის 

53. ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის („დიღომი 
ჰესი“) მშენებლობის და

 ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, 2019 წელი. ხელმისაწვდომია 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე: https://mepa.gov.ge/Ge/
EiaAndSeaAnnouncements 

https://mepa.gov.ge/Ge/EiaAndSeaAnnouncements
https://mepa.gov.ge/Ge/EiaAndSeaAnnouncements
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და სა ფა რად კარ გა დაა გა მო ყე ნე ბუ ლი. მა შინ რო დე საც გზშ-ის ან გა რი ში ცდი ლობს ტე-

რი ტო რიის ბუ ნებ რივ გა რე მო ზე მო სა ლოდ ნე ლი საფ რთხეე ბი და მა ლოს, რეა ლო ბა ში, 

დი ღო მი ჰე სის პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბა და მდი ნა რის ჰიდ რო ლო გიუ რი რე ჟი მის 

შემ ცი რე ბა დი დი ალ ბა თო ბით პირ და პირ შეუქ მნის საფ რთხეს ტე რი ტო რია ზე შე მორ-

ჩე ნი ლი ბუ ნებ რი ვი ჭა ლის არ სე ბო ბას. ამ შემ თხვე ვა ში, გზა სა ბო ლოოდ იქ ნე ბა ხსნი ლი 

ტე რი ტო რიის ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

2.2. პრობლემიდან გამოსავალი

მიუ ხედ ად ვად იმი სა, რომ დიღ მის ჭა ლე ბი ძა ლიან მძი მე ეკო ლო გიურ მდგო მა რეო ბა-

შია და ეს ტე რი ტო რია მა ღალ ან თრო პო გე ნულ ზე მოქ მე დე ბას გა ნიც დის, ჭა ლის ტყის 

უნი კა ლუ რი ჰა ბი ტა ტის ნა წი ლი, 18 ჰექ ტა რი ფარ თო ბის ტე რი ტო რია დღემ დე შე მორ-

ჩე ნი ლია (იხ. სუ რა თი 8) და მის გა და სარ ჩე ნად მყი სიე რი ღო ნის ძიე ბე ბის გა ტა რე ბა 

კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. სხვა შემ თხვე ვა ში ჭა ლის ეკო სის ტე მა, რო მე ლიც სა-

ქარ თვე ლო ში სულ რამ დე ნი მე არეალ ზე, ფრაგ მენ ტე ბის სა ხით არის შე მორ ჩე ნი ლი, 

სა ბო ლოოდ გა ნად გურ დე ბა, თბი ლი სი კი და კარ გავს სა რეკ რეა ციო და ნიშ ნუ ლე ბით 

გან ვი თა რე ბის თვის სტრა ტე გიუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის ტე რი ტო რიას, რო მელ საც თბი ლი-

სის მას შტა ბით ყვე ლა ზე დიდ სა რეკ რეა ციო სივ რცედ გან ვით რე ბის პო ტენ ცია ლი გააჩ-

სურათი 32. დიღომი ჰესის განთავსების ადგილის სიტუაციური სქემა.

წყარო: დიღომი ჰესის პროექტის გზშ-ის ანგარიში
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ნია (იხ. სუ რა თი 9 ), რომ არა ფე რი ვთქვათ მი სი ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის მნიშ ვნე-

ლო ბა სა და უნი კა ლუ რო ბა ზე. უმნიშვნელოვანესია ის ფაქტიც, რომ დიღმის ჭალების 

ტერიტორია ერთადერთი არეალია მტკვრის გასწვრივ თბილისში, სადაც მტკვარი 

ჯებირებით შემოსაზღვრული არ არის და შესაძლებელია მისი სანაპიროს ათვისება 

სარეკრეაციო დანიშნულებით.

დღესდღეობით დედაქალაქის	 გენგეგმით	 უკვე	 არსებობს	 სამართლებრივი	 ბერკეტი	

იმისათვის,	რომ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მხრიდან	დიღმის	ჭალების	დასაცავად	

საჭირო	 ქმედებები	 ხორციელდებოდეს. ქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმაში ეს 

ტერიტორია ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო, სარეკრეაციო ან სატყეო ზონებშია შესული, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ დიღმის ჭალებში ყოველგვარი საქმიანობა თუ მშენებლობა, 

რომელიც ტერიტორიის სარეკრეაციო დანიშნულებით ფუნქციონირებისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურის მოწყობას არ ემსახურება დაუშვებელია. საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების სისტემის პოლიტიკის სათათბირო საბჭოს ხელმძღვანელის პაატა 

შანშიაშვილის თქმით54, ტერიტორიის სტატუსის უფრო მეტად გამკაცრება არც შე საძ-

54. პირადი ინტერვიუ პაატა შანშიაშვილთან. 2021 წლის 30 იანვარი.

სატელიტური სურათი 8. დიღმის ჭალებში შემორჩენილი ჭალის ტყეები, ივლისი, 

2020 წელი. მწვანედ შემოსაზღვრულია შემორჩენილი ტყე, მათ შორის ტბები. 

სტაფილოსფრად შემოსაზღვულია ლანდშაფტური ზონაში მოქცეული ტყე, 

რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია.
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ლე ბე ლია და არც ამის სა ჭი როე ბა დგას. და ცუ ლი ტე რი ტო რიე ბის სის ტე მის ურ ბა ნულ 

გა რე მო ში შე მო ტა ნის გა მოც დი ლე ბა ჯერ მსოფ ლიოს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის თვი-

საც კი ახა ლია და მი თუ მე ტეს სა ქარ თვე ლო ში ამის გან ხორ ციე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 

არ არ სე ბობს, ყო ველ შემ თხვე ვა ში ამ დროი სათ ვის. თუმ ცა, პაა ტა შან შიაშ ვი ლი ირ-

წმუ ნე ბა, რომ ტე რი ტო რიის სტა ტუ სის გამ კაც რე ბა შე დეგს არ მოი ტანს, თუ სტა ტუ სის 

დაც ვა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არ იქ ნა შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგე ბე ლი ორ გა ნოს მხრი დან. 

დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიას და ცუ ლი ტე რი ტო რიე ბის კა ტე გო რიებს შო რის ყვე ლა-

ზე მკაც რად და ცუ ლი კა ტე გო რიის, ნაკ რძა ლის სტა ტუ სიც რომ მიე ნი ჭოს, თუ ტე რი ტო-

რიის დაც ვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ორ გა ნოს მხრი დან აღ სრუ ლე ბა არ მოხ და, სა სურ ვე ლი 

კონ სერ ვა ციუ ლი შე დე გი მაინც ვერ მიიღ წე ვა. მსოფ ლიო ში ამ გვა რი ტი პის, ე.წ Paper 

Park-ე ბის, ანუ მხო ლოდ ფურ ცელ ზე და ცუ ლი პარ კე ბის არაერ თი მა გა ლი თი არ სე-

ბობს. დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიას გენ გეგ მით ისე დაც გააჩ ნია საკ მა რი სი სტა ტუ სი 

იმი სათ ვის, რომ ტე რი ტო რია ზე არ მიმ დი ნა რეობ დეს ის პრო ცე სე ბი, რომ ლე ბიც დღეს 

სატელიტური სურათი 9. დიღმის ჭალების ტერიტორიის ფართობის შედარება 

ლისის ტბისა და იპოდრომის ტერიტორიებთან.
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აქ მიმდინარეობს55. შესაბამისად, უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რო-

მე ლიც დიღ მის ჭა ლე ბის გა და სარ ჩე ნად დგე ბა, გენ გეგ მით ტე რი ტო რიის თვის მი ნი ჭე-

ბუ ლი ზო ნა ლუ რი სტა ტუ სის დაც ვა და ამ ზო ნა ლო ბებ ში დაუშ ვე ბე ლი საქ მია ნო ბე ბის 

აღ კვე თაა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ამ სა კით ხის დღის წეს რიგ ში და სა ყე ნებ ლად 

ქვე და რგო ლის სამ სა ხუ რე ბის დო ნე საკ მა რი სი არაა და სა ჭი როა პრობ ლე მის მოგ ვა-

რე ბა ში ხელ მძღვა ნე ლო ბის ჩარ თვა.

პირველ	 რიგში	 აუცილებელია	 დიღმის	 ჭალების	 ტერიტორიაზე	 აიკრძალოს	 ყველა	

ის	საქმიანობა,	რომელიც	ტერიტორიაზე	ამ	ეტაპზე	ხორციელდება, მათ შო რის, ქვი-

შა- ხრე შის უკა ნო ნო მო პო ვე ბა და სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ-

მოე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბა. აკ რძალ ვის შემ დგომ სა ჭი როა დაუ ყოვ ნებ ლივ მოხ დეს ყვე ლა 

ნა გე ბო ბის დე მონ ტა ჟი და ტე რი ტო რიის გა თა ვი სუფ ლე ბა და საწ ყო ბე ბუ ლი ინერ ტუ ლი 

მა სა ლი სა გან. პარალელურად,	საჭიროა	მოგვარდეს	ტერიტორიის	დანაგვიანებისა	და	

უკანონო	ნაგავსაყრელების	პრობლემა. გარ და იმი სა, რომ აუ ცი ლე ბე ლია ამ კუთ ხით 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა კაც რე ბა და და-

ბინ ძუ რე ბის ყვე ლა ფაქ ტის გა მოვ ლე ნა -აღ კვე თა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტე რი ტო რიის გა-

სუფ თა ვე ბა უკ ვე გან თავ სე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გან. გარ და იმი სა, რომ ნაგ ვის გან გა თა-

ვი სუფ ლე ბა რო გორც ტე რი ტო რიის თვის ეს თე ტიუ რი იერ სა ხის და საბ რუ ნებ ლად ისე 

ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს თვის აღ დგე ნის სა შუა ლე ბის მი სა ცე მა დაა მნიშ ვნე ლო ვა ნი, ტე რი-

ტო რიის და სუფ თა ვე ბა ხელს შეუწ ყობს ჭა ლის და ნაგ ვია ნე ბის ახა ლი შემ თხვე ვე ბის 

პრე ვენ ციას. ათას გვა რი ნარ ჩე ნით სავ სე ნა გავ საყ რე ლე ბი ჭა ლას გა პარ ტა ხე ბუ ლი, 

მი ტო ვე ბუ ლი ტე რი ტო რიის იერ სა ხეს სძენს, რაც სა ზო გა დოე ბა ში აჩენს იმის გან ცდას, 

რომ ტე რი ტო რიის და ბინ ძუ რე ბა და საშ ვე ბია და ამის თვის არა ვინ დაის ჯე ბა.

ტერიტორიის	გასუფთავების	შემდგომ,	მნიშვნელოვანია	მოხდეს	ღია	კარიერული	სა

მუშაოების,	 დასაწყობების,	 გადამამუშავებელი	 საქმიანობებისა	 თუ	 დაბინძურების	

შ	ედე	გად	დეგრადირებული	გარემოს	აღდგენა	და	ნიადაგის	რეკულტივაცია. გა მომ დი-

ნა რე იქი დან, რომ ღია კა რიე რუ ლი სა მუ შაოე ბის შემ დეგ მომ პო ვებ ლის მიერ ნია და გის 

რე კულ ტი ვა ციის ვალ დე ბუ ლე ბა ჩნდე ბა სა ლი ცენ ზიო ვა დის დას რუ ლე ბის შემ დგომ, 

ხო ლო დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბა ხდე ბო და ძი რი თა-

დად ლი ცენ ზიის გა რე შე, შე საძ ლოა კა ნო ნით გარ თულ დეს კერ ძო კომ პა ნიებ ზე რე-

კულ ტი ვა ციის ვალ დე ბუ ლე ბის და კის რე ბა. ამ შემ თხვე ვა ში აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა, რომ 

ტე რი ტო რიის მნიშ ვნე ლო ბი დან და უნი კა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფომ 

თა ვად უზ რუნ ველ ყოს სა რე კულ ტი ვა ციო სა მუ შაოე ბის ჩა ტა რე ბა სრულ ტე რი ტო რია ზე, 

სა დაც ნია და გი დეგ რა დი რე ბუ ლია. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ პროექ-

ტით „გა რე მოს დაც ვი თი პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც სულ მა ლე, 2021 წელს, 

პარ ლა მენ ტის სა გა ზაფ ხუ ლო სე სია ზე უნ და დამ ტკიც დეს, იქ მნე ბა „გა რე მოს დაც ვი თი 

ფონდი“56, რომ ლის მი ზა ნი იქ ნე ბა ზია ნის პრე ვენ ცია, გა რე მოს მდგო მა რეო ბის აღ დგე-

ნა და ასე ვე ის ტო რიუ ლად და ზია ნე ბუ ლი გა რე მოს მდგო მა რეო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა. იმ 

ტე რი ტო რიის შერ ჩე ვა, სა დაც ზია ნის გა მოს წო რე ბას გა რე მოს დაც ვი თი ფონ დი უზ რუნ-

55. პირადი ინტერვიუ პაატა შანშიაშვილთან. 2021 წლის 30 იანვარი.
56. საქართველოს კანონპროექტი გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ - განმარტებითი 

ბარათი. ხელმისაწვდომია: http://bit.do/fNgsv

http://bit.do/fNgsv
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ველ ყოფს სპე ცია ლუ რად შექ მნი ლი კო მი სიის მიერ მოხ დე ბა ხოლ მე. შე სა ბა მი სად, შე-

საძ ლე ბე ლია გა რე მოს დაც ვი თი ფონ დი გან ვი ხი ლოთ დეგ რა დი რე ბულ ტე რი ტო რია ზე 

ნია და გის რე კულ ტი ვა ციის შე საძ ლო გან მა ხორ ციე ლებ ლად. 

მას შემ დეგ, რაც მო პო ვე ბი თი თუ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა მუ შაოე ბის შე დე გად და ზია ნე-

ბუ ლი ნია და გის აღ დგე ნა მოხ დე ბა, სა ჭი როა რაც შეიძ ლე ბა მა ლე დაიწ ყოს ტე რი ტო-

რია ზე სა რეკ რეა ციო სივ რცის გან ვი თა რე ბა. თუმ ცა, ამ პრო ცეს შიც არაერ თი ფაქ ტო რია 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი. პირ ველ რიგ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტე რი ტო რიის მდგო მა რეო ბა 

და პო ტენ ცია ლი მაქ სი მა ლუ რად იქ ნას შეს წავ ლი ლი და გა მო ყე ნე ბუ ლი და პარ კმა და-

ფა როს არამ ხო ლოდ 15 ჰექ ტა რი ფარ თო ბის, არა მედ ბევ რად უფ რო დი დი ტე რი ტო-

რია. ამას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მა, რო მე ლიც ჯერ კი დევ 

შე მორ ჩე ნი ლია მაქ სი მა ლუ რად ხე ლუხ ლებ ლად შე ნარ ჩუნ დეს, სხვა დას ხვა სა რეკ რეა-

ციო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო ბა კი ჭა ლის ტე რი ტო რიის უფ რო სიღ რმე ში, ისეთ დეგ-

რა დი რე ბულ უბ ნებ ზე მოხ დეს, რო მელ თა აღ დგე ნის პო ტენ ცია ლიც ფაქ ტობ რი ვად არ 

არ სე ბობს. სა სურ ვე ლია, რომ ტე რი ტო რია ზე მოეწ ყოს არა სტან დარ ტუ ლი სა ქა ლა ქო 

პარ კი, არა მედ ტყე- პარ კი მი ნი მა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რით. გარ და ამი სა, ტე რი ტო-

რიის პო ტენ ცია ლის მაქ სი მა ლუ რად გა მო სა ყე ნებ ლად, შე საძ ლე ბე ლია მოხ დეს ტე-

რი ტო რიით სარ გებ ლო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნე ბის თვი საც. კერ ძოდ, უშუა ლოდ 

მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი როს ტყეებ ში შე საძ ლოა მოეწ ყოს სა გან მა ნათ ლებ ლო ტუ-

რე ბი სკო ლი სა თუ ბა ღის მოს წავ ლეე ბის თვის. შე საძ ლე ბე ლია, რომ აღ ნიშ ნულ ტე რი-

ტო რია ზე, მდ.მტკვარ თან ახ ლოს შეიქ მნას ერ თგვა რი სა დამ კვირ ვებ ლო წერ ტი ლე ბი, 

საი და ნაც დაინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მია ნე ბი შეძ ლე ბენ დურ ბინ დე ბით დააკ ვირ დნენ რო-

გორც ფრინ ვე ლებს მდი ნა რე მტკვარ ში და მის პა ტარ -პა ტა რა კუნ ძუ ლებ ზე, ისე ჭა ლის 

კუნ ძულ ზე ბი ნა დარ წა ვებს თუ სხვა ცხო ვე ლებს. პარ კის მოწ ყო ბი სას მნიშ ვნე ლო ვა-

ნია იმ ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბაც, რომ წა ვის კუნ ძუ ლის იზო ლი რე ბუ ლო ბა არ უნ და 

დაირ ღვეს, რად გა ნაც ეს შესაძლებელს გახდის კუნძულზე უპატრონო ძაღლებისა და 

კატების მოხვედრას, რაც წავებს მნიშვნელოვან საფრთხეს შეუქმნის57.

57. პირადი ინტერვიუ კახა არცივაძესთან. 2021 წლის 23 იანვარი.
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3. კვლევის ძირითადი მიგნებები 
დიღ მის ჭა ლე ბის ეკო ლო გიუ რი მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ კვლე ვის ჩა ტა რე ბა მიზ ნად 

ისა ხავ და ქ.თბი ლი სის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გა მორ ჩეუ ლი ბუ ნებ რი ვი არეა ლის, დიღ-

მის ჭა ლე ბის მდგო მა რეო ბის და ტე რი ტო რია ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის შეს წავ ლას და 

ამ პრო ცე სე ბის შე დე გად დიღ მის ჭა ლე ბის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მი სა და გა რე მოს კომ-

პო ნენ ტე ბის თვის მი ყე ნე ბუ ლი უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბას. კვლე ვის შე დე-

გად გა მოიკ ვე თა დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე მიმ დი ნა რე ის ძი რი თა დი საქ მია ნო-

ბე ბი/ პრო ცე სე ბი, რომ ლებ მაც ჭა ლის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მა ეკო ლო გიურ კრი ზი სამ დე 

მიიყ ვა ნა და დღემ დე იწ ვევს ამ ტე რი ტო რია ზე არ სე ბუ ლი ეკო ლო გიუ რი მდგო მა რეო-

ბის კი დევ უფ რო გაუა რე სე ბას. 

კვლევის ძირითადი მიგნებებია:

დიღმის ჭალების მნიშვნელობა

● სა	ქარ	თვე	ლოს	კა	ნონ	მდებ	ლო	ბით	ჭა	ლის	ტყე	იმ	ბუ	ნებ	რი	ვი	ეკო	სის	ტე	მე	ბის	ჩა

მო	ნათ	ვალ	შია	შე	სუ	ლი,	რომ	ლე	ბიც	გან	სა	კუთ	რე	ბულ	დაც	ვას	სა	ჭი	როებს. ჭა ლის 

ტყეე ბი ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის უკი დუ რე სად მოწ ყვლად ეკო სის ტე მას წარ მოად გენს 

და დღეი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში ამ გვა რი ტი პის ეკო სის ტე მე ბის ძა ლიან მცი-

რე ნა წი ლია შე მორ ჩე ნი ლი, ყვე ლა ზე უფ რო მცი რე რაო დე ნო ბით კი ისი ნი მდ. 

მტკვარ ზეა დარ ჩე ნი ლი. სწო რედ ამი ტომ, მტკვრის სა ნა პი რო ზე ნე ბის მიე რი ჭა-

ლის ტყის დაც ვა და შე ნარ ჩუ ნე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

● გარ და იმი სა, რომ დიღ მის ჭა ლე ბის, რო გორც უკი დუ რე სად მოწ ყვლა დი ეკო-

სის ტე მის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა ხელ მწი ფოს კონ სერ ვა ციუ ლი პრიო რი ტე ტე ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბი თაა აუ ცი ლე ბე ლი, ამ	ტე	რი	ტო	რიის	დაც	ვა	იმი	თაც	მნიშ	ვნე	ლო	ვა	ნია,	

რომ	დიღ	მის	ჭა	ლებს	დე	და	ქა	ლა	ქის	ყვე	ლა	ზე	დიდ	და	გა	მორ	ჩეულ	სა	რეკ	რეა	ციო	

სივ	რცედ	გან	ვი	თა	რე	ბის	პო	ტენ	ცია	ლი	გააჩ	ნია. დიღ მის ჭა ლე ბი ერ თა დერ თი ად-

გი ლია თბი ლი სის მას შტა ბით, სა დაც ჭა ლის ტყის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მა, ფლო-

რი სა და ფაუ ნის გა მორ ჩეუ ლი სა ხეო ბე ბით ასე თი მდი და რი ჰა ბი ტა ტი შუა გულ 

ქა ლაქ ში გვხვდე ბა. ეს ტე რი ტო რია ასე ვე ერ თა დერ თია ქა ლა ქის მას შტა ბით, სა-

დაც მტკვა რი ჯე ბი რებ ში არ არის მოქ ცეუ ლი და მი სი სა ნა პი როს სა რეკ რეა ციო 

და ნიშ ნუ ლე ბით ათ ვი სე ბაა შე საძ ლე ბე ლი. დიღ მის ჭა ლე ბი სტრა ტე გიუ ლი მდე-

ბა რეო ბი თაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გა ნაც ამ ტე რი ტო რია ზე მოხ ვედ რა ქა ლა ქის 

მაც ხოვ რებ ლე ბის თვის სა ზო გა დოებ რი ვი ტრან სპორ ტით, ძა ლიან მარ ტი ვა დაა 

შე საძ ლე ბე ლი. 

● დიღ	მის	 ჭა	ლე	ბის	 რო	ლი	 დე	და	ქა	ლა	ქის	 გენ	გეგ	მა	შიც	 ხაზ	გას	მუ	ლია. გენ გეგ-

მის კონ ცეფ ცია „მწვა ნე ქა ლა ქი“ თბი ლი სის გა რე მოს დაც ვი თი და სა რეკ რეა-

ციო პი რო ბე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას ისა ხავს მიზ ნად. აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ციის მი-

ხედ ვით, ქა ლა ქის და გეგ მა რე ბი სას პირ ველ ად გილ ზე უნ და იქ ნას წა მო წეუ ლი 

მიდ გო მა - „მდი ნა რე და ქა ლა ქი“, რაც მდ.მტკვრის ნა პი რე ბის სა რეკ რეა ციო 
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და ნიშ ნუ ლე ბით გან ვი თა რე ბის პრიო რი ტე ტი ზა ციას გუ ლის ხმობს. თბი	ლი	სის	

გენ	გეგ	მა	ში	დიღ	მის	ჭა	ლე	ბის	ტე	რი	ტო	რია	შემ	დე	გი	რი	გის	ქა	ლაქ	თგეგ	მა	რე	ბი

თი	 არეა	ლე	ბის	 პროგ	რა	მა	შია	 მოქ	ცეუ	ლი. ამ პროგ რა მა ში ის სა ქა ლა ქო სივ-

რცეე ბია მოხ ვედ რი ლი, რომ ლე ბიც უკა ნას კნე ლი ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში 

ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი მი ზან შე წო ნი ლო ბის უგულ ვე ბელ ყო ფით გან ვი თარ და ან /

და რო მელ თა სა რეკ რეა ციო ფუნ ქციით გან ვი თა რე ბა პრიო რი ტე ტუ ლია. პროგ-

რა მა ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ციით, დიღ მის ჭა ლე ბი წარ მოად გენს მეტ -

ნაკ ლე ბად ბუ ნებ რი ვი სა ხით შე ნარ ჩუ ნე ბულ მტკვრის პი რა ზოლს, რო მელ საც 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ეკო ლო გიუ რი, ლან დშაფ ტუ რი და ურ ბა ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა 

გააჩ ნია ქა ლა ქი სათ ვის.

● დიღ	მის	ჭა	ლე	ბის	ტე	რი	ტო	რია	მდი	და	რია	ბიომ	რა	ვალ	ფე	როვ	ნე	ბით.	გარ და იმი სა, 

რომ აქ ბუ ნებ რი ვი ჭა ლის ტყეა გან ვი თა რე ბუ ლი, ტე რი ტო რია ფაუ ნის არაერ თი 

სა ხეო ბის თვი საც ქმნის საც ხოვ რე ბელ ჰა ბი ტატს. აქ გავ რცე ლე ბუ ლი სა ხეო ბე ბი-

დან გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბერ ნის კონ ვენ ციით და ცუ ლი ფრინ ველ-

თა სა ხეო ბე ბი.

● მდ.მტკვარ ში არ სე ბულ ჭა ლის კუნ ძულ ზე, რო მე ლიც დიღ მის ჭა ლე ბი დან სულ 

რამ დე ნი მე მეტ რში მდე ბა რეობს, ბი ნად რობს სა ქარ თვე ლოს წი თე ლი ნუს ხით 

და ცუ ლი სა ხეო ბა წა ვი. სწო რედ წა	ვე	ბის	 ჰა	ბი	ტა	ტის	 შე	სა	ნარ	ჩუ	ნებ	ლად,	 2020	

წლის	ბო	ლოს	ჭა	ლის	კუნ	ძუ	ლი	ზურ	მუხ	ტის	ქსე	ლის	კან	დი	და	ტი	ტე	რი	ტო	რია	გახ

და. წა ვის კუნ ძუ ლის ზურ მუხ ტის ქსელ ში შეს ვლა დიღ მის ჭა ლე ბის დაც ვის სა-

ჭი როე ბას კი დევ უფ რო ზრდის, რად გა ნაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ არა მხო ლოდ 

ზურ მუხ ტის საი ტი იყოს და ცუ ლი უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბი სა და შე მა წუ ხე ბე ლი 

ფაქ ტო რე ბის გან, არა მედ მი სი მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რიაც.

ანთროპოგენული ზემოქმედება დიღმის ჭალებზე

● უკა ნას კნე ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში დიღ მის ჭა ლე ბის ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე-

მა მნიშ ვნე ლოვ ნად დეგ რა დირ და და ეკო ლო გიუ რი მდგო მა რეო ბა გაუა რეს და, 

რაც და კავ ში რე ბუ ლია იმ საქ მია ნო ბებ თან და პრო ცე სებ თან, რომ ლე ბიც ტე რი-

ტო რია ზე მიმ დი ნა რეობს.

● დიღ მის ჭა ლებ ში დღეის თვის სა მი ძი რი თა დი პრობ ლე მა ფიქ სირ დე ბა, ესე ნია: 

უკა ნო ნო ნა გავ საყ რე ლე ბის არ სე ბო ბა, ქვი შა- ხრე შის ღია კა რიე რუ ლი მო პო ვე-

ბა- და საწ ყო ბე ბა და მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლის გა და მუ შა ვე ბა.

● დიღ	მის	 ჭა	ლე	ბის	 რამ	დე	ნი	მე	 უბა	ნი,	 საერ	თო	 ჯამ	ში	 40	 ჰექ	ტა	რამ	დე	 ფარ	თო

ბის	ტე	რი	ტო	რია	სხვა	დას	ხვა	ტი	პის	ნარ	ჩე	ნი	თაა	და	ბინ	ძუ	რე	ბუ	ლი, მათ შო რი საა 

ინერ ტუ ლი, სამ შე ნებ ლო, სა ყო ფაც ხოვ რე ბო და სპე ცი ფი კუ რი ნარ ჩე ნე ბი. თუმ ცა, 

ამ თვა ლით მარ ტი ვად გა სარ ჩე ვი ტი პის ნარ ჩე ნებ თან ერ თად, არ სე ბობს იმის 

რეა ლუ რი საფ რთხეც, რომ ტე რი ტო რია სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბი თაც იყოს და ბინ-

ძუ რე ბუ ლი.
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● ტე	რი	ტო	რია	ზე	მოხ	ვედ	რი	ლი	ნარ	ჩე	ნე	ბის	წყა	რო	სხვა	დას	ხვაა. აქ ვხვდე ბით მუ-

ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით სხვა დას ხვა უბ ნებ ზე სა რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბის 

შე დე გად მორ ჩე ნილ სამ შე ნებ ლო ნა გავს, კომ პა ნიე ბის /სა წარ მოე ბის მიერ შე-

მო ტა ნილ ინერ ტულ თუ საო ფი სე ნარ ჩე ნებს.

● ტე	რი	ტო	რიის	 ნარ	ჩე	ნე	ბით	 და	ბინ	ძუ	რე	ბა	 არააერთ	 პრობ	ლე	მას	 წარ	მო	შობს, 

კერ ძოდ: 1. ლან დშაფ ტის მე ქა ნი კუ რი და ზია ნე ბა, ნია და გის მიკ როფ ლო რის 

დარ ღვე ვა და ხეე ბის და სხვა მცე ნა რეუ ლო ბის გა ნად გუ რე ბა; 2. მი წის ქვე შა 

წყლე ბი სა და მდ. მტკვრის და ბინ ძუ რე ბა, რაც თა ვის მხრივ საფ რთხეს უქ მნის 

მტკვარ ში მცხოვ რებ ცოც ხალ ორ გა ნიზ მებს, ჭა ლის კუნ ძუ ლის ბი ნა დარ წა ვებს 

და ამა ვე კუნ ძულ ზე და დიღ მის ჭა ლებ ში მცხოვ რებ ფაუ ნის სხვა წარ მო მად გენ-

ლებს, ასე ვე კვე ბით ჯაჭ ვში ჩაბ მულ ადა მია ნებს, რომ ლე ბიც მტკვარ ში და ჭე რილ 

თევზს იყე ნე ბენ საკ ვე ბად. 

● მდი ნა რე მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი როს ჭა ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი წარ-

მოად გენს ამა ვე ტე რი ტო რია ზე მო პო ვე ბუ ლი ქვი შა- ხრე შის გან თავ სე ბი სა და წია-

ღი სეუ ლის მო პო ვე ბის შე დე გად ღიად დარ ჩე ნი ლი კა რიე რე ბის არეალს.

●		 ტე რი ტო რიის ფარ თო ბი, რო მელ ზეც ღია კა რიე რუ ლი მო პო ვე ბაა გან ხორ ციე-

ლე ბუ ლი ჯამ ში შეად გენს 13 ჰექ ტარს, ხო ლო და საწ ყო ბე ბუ ლი ინერ ტუ ლი მა სა-

ლა ფა რავს 3 ჰექ ტარს.

●	 სამ	შე	ნებ	ლო	 მა	სა	ლე	ბის	 მო	პო	ვე	ბას	თან	 და	კავ	ში	რე	ბით,	 კვლე	ვის	 ფარ	გლებ	ში	

გა	მოიკ	ვე	თა	რამ	დე	ნი	მე	საეჭ	ვო	გა	რე	მოე	ბა, კერ ძოდ:

1. ტე რი ტო რია ზე ქვი შა- ხრე შის მო პო ვე ბას ახორ ციე ლებს შპს“ი ბე რია- მშე ნი“ 

შპს“გრა ვის“ სა ხელ ზე 2006 წელს გა ცე მუ ლი 20 წლია ნი ლი ცენ ზიის სა ფუძ-

ველ ზე. თუმ ცა, შპს“გრა	ვის“	მიერ	ლი	ცენ	ზიის	გას	ხვი	სე	ბა	კა	ნო	ნის	დაც	ვით	არ	

მომ	ხდა	რა	და	წია	ღის	ეროვ	ნუ	ლი	საა	გენ	ტოს	მო	ნა	ცე	მე	ბით,	შპს	„ი	ბე	რია	მშე

ნი“	სა	სარ	გებ	ლო	წია	ღი	სეუ	ლის	მო	პო	ვე	ბის	ლი	ცენ	ზიას	არ	ფლობს. შე სა ბა მი-

სად, კომ პა ნია საა გენ ტოს მი მართ არც წია ღის მო პო ვე ბის ან გა რიშ გე ბას არ 

ახ დენს.

2. იმ შემ თხვე ვა შიც თუ იბე რია- მშე ნის თვის გა და ცე მულ ლი ცენ ზიას და მის საქ-

მია ნო ბას კა ნო ნიე რად მი ვიჩ ნევთ, მის მიერ დიღ	მის	ჭა	ლე	ბის	ტე	რი	ტო	რია	ზე	

მო	პო	ვე	ბუ	ლი	 ინერ	ტუ	ლი	 მა	სა	ლის	 მო	ცუ	ლო	ბა	 საგ	რძნობ	ლად	 სცდე	ბა	ლი

ცენ	ზიის	პი	რო	ბე	ბით	დად	გე	ნილ	მო	პო	ვე	ბის	ჯა	მურ	მო	ცუ	ლო	ბას.

3. დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რია ზე და საწ ყო ბე ბუ ლი ინერ ტუ ლი მა სა ლა შპს 

„ი ბე რია- მშენ თან“ ერ თად ეკუთ ვნის კი დევ ორ კომ პა ნიას, სა მი ვე კომ პა ნიას 

ერ თი მე პატ რო ნე ჰყავს. გზდ-ის ინ ფორ მა ციით, აღ ნიშ ნუ ლი ორი კომ პა ნიის 

მიერ და საწ ყო ბე ბუ ლი მა სა ლე ბი ამ ტე რი ტო რია ზე არაა მო პო ვე ბუ ლი და შე-

ძე ნი ლია.

4. გზდ-ის მიერ დიღ მის ჭა ლე ბის ტრი ტო რიის დათ ვა ლიე რე ბის შე დე გად გაირ-
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კვა, რომ ჭა ლე ბის კი დევ სამ სხვა უბან ზე, რომ ლე ბიც გრუნ ტის გზით უკავ-

შირ დე ბა ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კომ პა ნიე ბის მიერ საწ ყო ბად გა მო ყე ნე ბულ ტე-

რი ტო რიას, მო პო ვე ბუ ლი იყო საკ მაოდ დი დი რაო დე ნო ბით ქვი შა- ხრე ში 

ული ცენ ზიოდ. 

5.	 ის	ფაქ	ტი,	რომ	აღ	ნიშ	ნულ	უბ	ნებ	ზე	უკა	ნო	ნოდ	მო	პო	ვე	ბუ	ლი	მა	სა	ლა	არ	წარ

მოად	გენს	შპს“ი	ბე	რია	მშე	ნის“	მე	გო	ბა	რი	ორ	კომ	პა	ნიის	სა	კუთ	რე	ბა	ში	არ	სე

ბულ	და	საწ	ყო	ბე	ბულ	მა	სა	ლას	გზდის	მიერ	ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი	შე	სა	ბა	მი	სი	ანა	ლი

ზით	და	დას	ტუ	რე	ბუ	ლი	არ	არის.

6. ეჭ ვქვეშ დგას შპს „ი ბე რია- მშენ ზე“ 2006 წელს ლი ცენ ზიის გა ცე მის მი ზან შე წო-

ნი ლო ბის სა კით ხიც იმის სა ფუძ ველ ზე, რომ საეჭ ვოა გეო ლო გიუ რი ექ სპერ-

ტი ზი სას რამ	დე	ნად	სა	თა	ნა	დოდ	იყო	შეს	წავ	ლი	ლი	ტე	რი	ტო	რიის	გეო	ლო	გიუ

რი	თა	ვი	სე	ბუ	რე	ბე	ბი	და	ქვი	შა	ხრე	შის	მო	პო	ვე	ბის	შე	დე	გად	მო	სა	ლოდ	ნე	ლი	

ეკო	ლო	გიუ	რი	საფ	რთხეე	ბი.	შე სა ბა მი სი უწ ყე ბის მხრი დან იმის შე ფა სე ბა, თუ 

რა პო ტენ ციურ უარ ყო ფით ზე მოქ მე დე ბას მოახ დენს მო პო ვე ბი თი საქ მია ნო-

ბა გა რე მოს სხვა დას ხვა კომ პო ნენ ტებ ზე თუ ადა მია ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე სა-

თა ნა დოდ თით ქმის არას დროს ხორ ციელ დე ბა.

●		 ქვი შა- ხრე შის მო პო ვე ბა და და საწ ყო ბე ბა მნიშ ვნე ლო ვან ზიანს აყე ნებს დიღ მის 

ჭა ლე ბის ეკო სის ტე მას, კერ ძოდ: 

1. ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიის დი დი ნა წი ლი ინერ ტუ ლი მა სა ლის გო რებ შია ჩაფ ლუ-

ლი, რაც იწ ვევს ლან დშაფ ტის მე ქა ნი კურ და ზია ნე ბას, ნია და გის დეგ რა და-

ციას და ჭა ლის ტყის დი დი ნა წი ლის გა ნად გუ რე ბას.

2. წია ღი სეუ ლის მო პო ვე ბის შე დე გად დარ ჩე ნი ლი ღია კა რიე რე ბის გა მო, რომ-

ლე ბიც ჭა ლის საკ მაოდ ვრცელ ტე რი ტო რია ზეა (13 ჰექ ტა რი) მოქ ცეუ ლი, ნა-

ყო ფიე რი ნია და გის ძა ლიან დი დი ფარ თო ბია მთლია ნად გა ნად გუ რე ბუ ლი, 

ჭა ლის ტყე და ცხო ვე ლე ბი სა და ფრინ ვე ლე ბის საც ხოვ რე ბე ლი ჰა ბი ტა ტი კი 

ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი. 

3. ღია კა რიე რე ბის დი დი ნა წი ლი წყლით არის და ფა რუ ლი. ხში რად, სწო რედ ამ 

წყლიან ორ მოებ ში ხდე ბა სხვა დას ხვა ტი პის ნაგ ვის ჩაყ რა. და ბინ ძუ რე ბუ ლი 

წყლით სავ სე კა რიე რი საფ რთხეს უქ მნის ჭა ლის ტყეებ ში მცხოვ რებ ცხო ვე-

ლებს, ქვე წარ მავ ლებ სა და ფრინ ვე ლებს, რო მელ თაც ნაგ ვით სავ სე წყა ლი 

შე საძ ლოა სას მე ლად გა მოი ყე ნონ. არ სე ბობს კა რიე რე ბი დან და ბინ ძუ რე ბუ-

ლი წყლის მტკვარ ში ჩა დი ნე ბის საფ რთხეც. 

● დიღ	მის	ჭა	ლე	ბის	ტე	რი	ტო	რია	ზე	არ	სე	ბუ	ლი	კი	დევ	ერ	თი	პრობ	ლე	მაა	ინერ	ტუ	ლი	მა

სა	ლე	ბის	გა	და	მა	მუშ	ვე	ბე	ლი	სა	წარ	მოე	ბის	არ	სე	ბო	ბა, რო მელ თა საქ მია ნო ბაც ხორ-

ციელ დე ბა უკა ნო ნოდ და დიდ ზიანს აყე ნებს, რო გორც ჭა ლის ეკო სის ტე მას, ისე 

მიმ დე ბა რედ მცხოვ რებ მო სახ ლეო ბას. 
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●	 ტე რი ტო რია ზე ფუნ ქციო ნი რებს შპს „ლი დერ -ბე ტო ნის“ ბე ტო ნის სა წარ მო, 

რო მელ საც 2020 წლის აგ ვის ტო ში ჯერ კი დევ არ ჰქონ და გა რე მოს დაც ვი სა 

და სოფ ლის მეურ ნეო ბის სა მი ნის ტროს თან შე თან ხმე ბუ ლი ატ მოს ფე რუ ლი 

ჰაე რის და ბინ ძუ რე ბის სტა ციო ნა რუ ლი წყა როე ბის და მათ მიერ გაფ რქვეუ-

ლი მავ ნე ნივ თიე რე ბა თა ინ ვენ ტა რი ზა ციის ტექ ნი კუ რი ან გა რი ში. აღ ნიშ ნუ ლი 

ან გა რი ში სა მი ნის ტროს თან შე თან ხმე ბა მხო ლოდ აგ ვის ტოს თვე ში, გზდ-ის 

მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი დათ ვა ლიე რე ბი სას დარ ღვე ვის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ მოხ-

და. 

●	 მუნიცილურ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ასევე ბლოკის დამამზადებელი 

საწარმო და ქვის სამტეხლო. არცერთ მათგანს არ აქვს ზემოხსენებული 

ანგარიში შეთანხმებული სამინისტროსთან.

●	 ზემოაღნიშნული	 საქმიანობები	 წარმოების	 გარემოსდაცვითი	 სტანდარტების	

დაუც	ველადაც	 მიმდინარეობს, რაც უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს, როგ როც მო-

სახ ლეო ბა  ზე, ისე ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე. მშრალ ამინ დებ ში სა წარ მოე ბის 

მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია მტვერ სა და გა მო ნა ბოლ ქვში ეხ ვე ვა. ნორ მე ბის დაუც-

ვე ლად ხდე ბა ინერ ტუ ლი მა სა ლი სა თუ გა და მუ შა ვე ბუ ლი ქვი შა- ხრე შის სა-

წარ მოო და სა საწ ყო ბე ტე რი ტო რიი დან გა ტა ნაც, რის გა მოც გზა დაგ ზა მტვრის 

მყა რი ნა წი ლა კე ბის ჰაერ ში გაფ რქვე ვას აქვს ად გი ლი. დამ ტვე რია ნე ბის პრობ-

ლე მას კი დევ უფ რო ამ წვა ვებს ის ფაქ ტი, რომ დი დი დიღ მის თვის გან სა კუთ რე-

ბით ძლიე რი და ხში რი ქა რე ბია და მა ხა სია თე ბე ლი. პრობ ლე მუ რია გა და მუ შა-

ვე ბის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი წყლით მტკვრის და ბინ ძუ რე ბის სა კით ხიც. შპს 

„ლი დერ -ბე ტო ნის“ მიერ წარ მოე ბის პრო ცეს ში მოხ მა რე ბუ ლი და ბინ ძუ რე ბუ-

ლი წყა ლი არ ხის სა შუა ლე ბით ყვე ლა ნაი რი ფილ ტრა ციის გა რე შე, პირ და პირ 

მტკვარ ში ჩაე დი ნე ბა.

პრობლემიდან გამოსავალი

● ჭალის ტყის უნი კა ლუ რი ჰა ბი ტა ტის ნა წი ლი, 18 ჰექ ტა რი ფარ თო ბის ტე რი ტო რია 

დღემ დე შე მორ ჩე ნი ლია და მის გა და სარ ჩე ნად მყი სიე რი ქმე დე ბა აუ ცი ლე ბე-

ლია.

● დიღ მის ჭა ლე ბის ტე რი ტო რიას გენ გეგ მით ისე დაც გააჩ ნია შე სა ბა მი სი სტა ტუ სი 

იმი სათ ვის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დიღ მის ჭა ლე ბის და სა ცა ვად სა ჭი რო ქმე დე-

ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბას უზ რუნ ველ ყოფ დეს. ტე რი ტო რიის სტა ტუ სის უფ რო მე-

ტად გამ კაც რე ბის სა ჭი როე ბა არ არ სე ბობს, რად გა ნაც ეს შე დეგს არ გა მოი ღებს 

თუ სტა ტუ სის დაც ვა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არ იქ ნა შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგე ბე ლი 

ორ გა ნოს მხრი დან. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ამ სა კით ხის დღის წეს რიგ ში 

და სა ყე ნებ ლად ქვე და რგო ლის სამ სა ხუ რე ბის დო ნე საკ მა რი სი არაა და სა ჭი-

როა პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბის დაინ ტე რე სე ბა და ამ პრო-

ცეს ში მა თი ჩარ თუ ლო ბა.
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