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1.ფონური და ძირითადი ინფორმაცია: ბუნებრივი ხანძრები – საფრთზე გარემოსა
და საზოგადოებისთვის

საქართელოში, უკანასკნელი 10 წლი განმავლობაში მომხდარი მასშტაბური ტყის ხანძრები, ასევე
სტატისტიკური მონაცემები და მოხსენებები მიუთითებს , თუ რამხელა საფრთხეს წარმოადგენს
ხანძარი ტყის მასივების, დაცული ტერიტორიების, სასოფლო – სამეურნეო მიწებისა და
საძოვრებისთვის. თუკი გავითვალისწინებთ ამ უკანასკნელ პერიოდში უკიდურესად მშრალი
ამინდების სიხშირეს, და კლიმატის მოდელირებაზე დაფუძნებულ პროგნოზებს, სავარაუდოა,
რომ მომავალი

წლების განმავლობაში ხანძრების მასშტაბი და სიხშირე გაიზრდება, რაც

შესაბამისად გაზრდის მასთან დაკავშირებულ ზარალს.

უმართავი ხანძრების უმეტესობას იწვევს ადამიანის საქმიანობა , რაც პირდაპირ
კავშირშია

სასოფლო

–

სამეურნეო

და

საძოვარი

მიწების

გამოყენებასთან.

უკანასკნელი დროის სოციო – ეკონომიკურ და მიწათმოქმედების ტენდეციებზე
დიდი გავლენა მოახდინა იმ ფაქტმა, რომ ახალგაზრდა თაობამ მასიურად მიატოვა
რეგიონები. მიწის ინტენსიური დამუშავების შეწყვეტამ

ზოგიერთ ადგილას

გამოიწვია ხანძრების რისკის ზრდა, რადგანაც იმატა გამოუყენებელმა (სარეველა)
და მარტივად აალებადმა მცენარეულობამ ამ ტერიტორიებზე

და აალებადი

მცენარეული საფარის ფრაგმენტაცია შემცირდა.მომავალში ახალგაზრდა მუშა
ხელის შესაძლო

კიდევ უფრო შემცირებამ მიწათმოქმედებასა და ხანძრის

პრევენციაში, შეიძლება

საგრძნობლად შეასუსტოს ხანძართან ბრძოლის სწრაფი

ლოკალური რეაქციები, რაც კიდევ უფრო გაზრდის

მასშტაბური, უმართავი

ხანძრების წარმოჩენის რისკს.
იმ შემთხვევაში თუ ვერ ხერხდებაა ხანძრის სწორი მართვა, იგი წარმოადგენს არა მხოლოდ
მყისიერ რისკს ტყისა თუ სხვა ეკოსისტემებისთვის, არამედ ასევე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის
ბიომრავალფეროვნებასა და ტყის რეკრეაციულ, ესთეტურ, გარემოს დაცვით თუ კულტურულ
ღირებულებებს.

ახლომდებარე

მოსახლეობა

შესაძლოა

სერიოზული

საფრთხის

წინაშე

აღმოჩნდეს, თუკი გავითვალისწინებთ კვამლის მიერ დაბინძურებულ ჰაერს, ფიზიკურ ტრამვებს,
სიკვდილს, და უძრავი ქონების დაკარგვას. ასევე მოსახლეობა შეიძლება დაზარალდეს ხანძრის
შემდგომი კატასტროფებით , როგორიც არის მეწყერი, ღვარცოფი და წყალდიდობა. აღნიშნული
რისკი განსაკუთრებით

მაღალია მთიან რეგიონებში. გარდა ამისა, კონფლიქტის ზონაში,

დანაღმულ ტერიტორიებზე გაჩენილი ხანძრები დამატებით საფრთხეს უქმნიან ცეცხლთან
მებრძოლ პერსონალსა და მოქალაქეებს.
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2. ხანძრის მართვისადმი ეროვნული, ინტეგრირებული / სექტორთ – შორისი
მიდგომა : გზა

ხანძრების მართვის ეროვნული პოლიტიკის ჩამოყალიბებისაკენ

საქართველოში.
მთლიანობაში, ხანძრების პრობლემა საქართველოში საკმაოდ კომპლექსურია და არ უნდა
ხდებოდეს მისი მართვა მხოლოდ სექტორულ დონეზე. იმისათვის რომ დაძლეულ იქნას
ხანძრების მართვის შეზღუდული შესაძლებლობები, საჭიროა
სამსახურებისა

და ადგილობრივი მოსახლეობის

იმ ხანძარსაწინააღმდეგო

ადამიანური და ტექნიკური რესურსების

გაძლიერება, რომელთაც უწევთ ხანძარების თავიდან აცილება და მასთან ბრძოლა. იმისათვის,
რომ გაიზარდოს ქვეყნაში ხანძრის მართვის უნარიანობა, 2009 წელს დაიწყო ხანძრების მართვის
ეროვნული პოლიტიკის შემუშავების პროცესი . ამ პოლიტიკის მთავარი მიზანია ჩამოყალიბდეს
სისტემური და რეალისტური მიდგომა, იმისათვის რომ გადაილახოს ხანძრების მართვის
ძირითადი ხარვეზები.
ხანძრების წარმატებულად მართვისთვის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა არის
სხვადასხვა სექტორს შორის კოორდინირება. ცხადია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინსტრო ვერ შეძლებს მმართოს თითოეული ხანძრის შემთხვევა და მისგან გამოწვეული
ეკონომიკურ , სოციალურ თუ გარემოს დაცვით

საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები.

ამიტომ რეკომენდირებულია ჩამოყალიბდეს უწყებათშორისი ხაძრების მართვის კომისია

(ან

საბჭო) , ცენტრალური საკონსულტაციო და საკოორდინაციო ორგანოებით და სამდივნო
ფუნქციით. იგი იმოქმედებს ცენტრალური მთავრობის დაქვემდებარებაში. კომისიაში ასევე უნდა
შედიოდნენ შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროებისა, და სხვა უწყებების წარმომადგენლები,
ისევე

როგორც

სამოქალაქო

წარმომადგენლები.

კომისია

საზოგადოებრივი
მჭიდროდ

უნდა

ორგანიზაციებისა

თანამშრომლობდეს

და

აკადემიების

კრიზისების

მართვის

საბჭოსთან, შინაგან საქმეთა სამინისტოსთან, ფინანსთა სამინისტროსთან, სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.
2009 წლიდან 2014 წლის ივლისამდე მოეწყო

ხანძრების მართვასთან დაკავშირებული

ექვსი

ეროვნული შეხვედა მრგვალ მაგიდასთან, რომელთა მიზანი იყო ხანძრების მართვის მომავალი
გეზის არჩევა საქართველოსთვის. საერთაშორისო ექსპერტების მხარდაჭერით, აღნიშნულ მრგვალ
მაგიდებში ჩართულნი იყვნენ მთავარი დაინტერესებული ორგანოები, რომლებიც პირდაპირ, თუ
არაპირდაპირ

პასუხისმგებლები

არიან

საქართველოში

ხანძრების

მართვაზე,

ასევე

ხანძარსაწინააღმდეგო და საგანგებო სიტუაციების სამსახურები, აკადემიის წარმომადგენლები,
ადგილობრივი

მაცხოვრებლები

და

სამოქალაქო

საზოგადოებრივი

ორგანიზაციები.

ეს

წარმოადგენდა წინაპირობას ზემოთხსენებულ უწყებებს შორის არსებული ხანძრების მართვის
კომისიის ჩამოყალიბებაში.
გერმანიის საეთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit – GIZ) მისი პროექტის ფარლებში:

ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა

სამხრეთ

უსაფრთხოებისა

კავკასიაში

თანამშრომლობს

ევროპის

და

თანამშრომლობის

ორგანიზაციის (OSCE) პროექტთან „ხანძრების მართვის ეროვნული პოტენციალის გაზრდა და
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ბუნებრივი ხანძრების რისკის შემცირება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“, რომელიც მიმდინარეობს
გლობალური ხანძრის მონიტორინგის ცენტრის (GFMC) ხელშეწყობით11.
ორივე პროექტის მიზანია შემცირდეს ხანძრების მიერ მიყენებული ზიანი ტყეზე, დაცულ
ტერიტორიებსა და სხვა ეკოსისტემებზე, მათ შორის სახნავ – სათეს, სასოფლო – სამეურნეო და
საძოვრებისათვის განკუთვნილ მიწებზე. ამ მიზნის მისაღწევად ამ პროექტებში ასევე ჩართულნი
არიან კერძო თუ საჯარო მიწათმფლობელები და მიწაზე მომუშავე პიროვნებები .

3.ხანძრების გამოყენება სოფლის მაცხოვრებლების მიერ

: შირაქის ველის

შემთხვევა.
მაშინ, როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს სპეციალური სასაზღვრო ბარიერები რაც
იცავს ტყის მასივებსა და დაცულ ტერიტორიებს ცეცხლისგან, საქართველოში არ არსებობს
ბუნებრივ ხანძრებთან ადაპტირებული ეკოსისტემები, ამიტომ სასოფლო – სამეურნეო მიწების
მეპატრონეები, მმართველები, მწყემსები და ფერმერები აღმოჩნდნენ დილემის წინაშე.
საქართველოში, განსაკუთრებით კი შირაქის ველზე, მოსავლის აღების შემდეგ , ფერმერები
იყენებენ ხანძარს, როგორც სახნავ – სათესი მიწის გასაწმენდ საშუალებას. მთავარი მიზეზი იმისა
, რომ ფერმერები დღესაც წვავენ საკუთარ მიწებს

ზემოთაღნიშნული მოტივების გამო,

დაკავშირებულია მანქანების, ტექნიკური მოწყობილობებისა და ფინანსების არქონასთან ,
იმისათვის, რომ

მოხდეს მცენარეების ნარჩენები ნიადაგში ჩაბრუნება. არსევე არსებობს

გავრცელებული შეხედულება, რომ დაწვის შედეგად ხდება სხვადასხვა მწერებისა და პათოგენების
განადგურება, რაც ზიანს აყენებს მოსავალს.
უკანასკნელი წლების განმავლობაში შირაქის ველზე ფერმერებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს
ხანძრების მწვავე შედეგები, როგორიცაა მიწის დეგრადაცია და კლიმატის ცვლილება მაგ: გრძელი
გვალვიანი პერიოდები, უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურია (2014 წელს ტემპერატურამ მიაღწია
50°C), ინტენსიური შტორმები და ქარის მიერ გამოწვეული
საგრძნობლად იკლო. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში

ეროზია . შედეგად, მოსავალმა
შირაქის ველზე აღებულმა

საშემოდგომო ხორბალმა
1

პროექტის „ხანძრების მართვის ეროვნული პოტენციალის გაზრდა და ბუნებრივი ხანძრების რისკის

შემცირება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“ მთავარი მიზანია შესაძლებლობების გაზრდა, პოლიტიკის
ჩამოყალიბება და რეგიონალურ – საერთაშორისო თანამშრომლობა. პროექტი დაინერგა გარემო და
უსაფრთხოების (ENVSEC) ინიციატივის ფარგლებში , რომელიც მიზნად ისახავს გარემოსა და
უსაფრთხოების რისკების შემცირების მიზნით გარემოს დაცვითი თანამშრომლობის ხელშეწყობას. ENVSEC
ის ინიციატივა არის ექვსი საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლობა – OSCE, გაერთიანებული
ერების განვითარების პროგრამა (UNDP),გაერთიანებული ერების გარემოს დაცვის პროგრამა (UNEP),
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომიტეტი (UNECE),ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის
რეგიონულული გარემოს დაცვის ცენტრი (REC) და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი (NATO) – როგორც
ასოცირებული პატრნიორი.
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იკლო დაახ. 1 ჰექტარზე 4–5 ტონიდან, 1 ჰექტარზე 1.7 ტონამდე 2013 წელს, ხოლო 2014 წელს
მოსავალი 0.7 ტ/ჰა – ზე ნაკლები იყო. 1ტ/ჰა მოსავალს, ხშირ შემთხვევაში არ იღებენ ფინანსებთან
დაკავშირებული, სხვადასხვა მიზეზების გამო და სამაგიეროდ წვავენ. სავარაუდოა, რომ ამ ფაქტმა
გაზარდა ხანძრის მოხმარების ტენდეცია შირაქის ველზე.
ფერმერების გარდა, ცეცხლს ასევე იყენებენ მწყემსები. ისინი წვავენ წინა წლის გამხმარ
მცენარეებს, რათა წაახალისონ ახალი, ნედლი ბალახის აღმოცენება. ასევე გამიზნულად იწვება
საძოვარზე არსებული ბუჩქები და ხეები, რათა გაიზარდოს საძოვრად ვარგისი ზედაპირის
ფართობი.
ამჟამად მიღებული სატყეო კანონმდებლობის მიხედვით, ხანძრის გაჩენის ადგილი სულ მცირე 30
მეტრით მაინც უნდა იყოს დაშორებული ახლომდებარე ტყის საზღვრებს. 2
რადგანაც არ მოიძიება საჭირო ტექნიკა და არ ხდება წინასწარი ცეცხლსატეხი (მინერალური)
ზოლის მოხვნა დასაწვავ ნაკვეთსა და მეზობელ ტერიტორიას შორის, სასოფლო – სამეურნეო
ხანძრების უმეტესობა ტოვებს წინასწარ განსაზღვრულ ნაკვეთს და გადადის ახლომდებარე
ტერიტორიებზე. შედეგად, ხანძრები ვრცელდება დაცულ ტერიტორიებზე, ტყეებსა და ქარსაფარ
ზოლებზე, რომლებიც როგორც წესი ესაზღვრება სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებს. მაგალითად,
შირაქის ველზე არის 1800 კილომეტრის სიგრძის ქარსაფარი ზოლი, რომელიც ფუნქციონირებს
1980 წლიდან და იცავს სახნავ ნაკვეთებს ქარის ეროზიისგან. მეტიც, ქარსაფარი სისტემები
წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ჰაბიტატს და თავშესაფარს ფლორისტული და ფაუნისტური
ბიომრავალფეროვნებისთვის, სახეობებისგან გაღარიბებულ ფართო აგრო – ეკოსისტემებს შორის.
1990 იან წლებში მოხდა ამ ქარსაფარი ზოლების მასიური მოჭრა და გასათბობ შეშად გამოყენება. ამ
პერიოდში მოხდა ქარსაფრების დაახლოებით 90% ის განადგურება და დეგრადირება.
GIZ ის მცდელობა (ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის დაფინანსებით) ადღდგეს
დეგრადირებული ქარსაფარი ზოლები, ხანძრების სახით სერიოზული საფრთხის ქვეშ დგება.
ახალგაზრდა ნერგები განსაკუთრებით მოწყვლადია ხანძრების მიმართ. 2013 და 2014 წლის
წაფხულში

ახლადდარგული

ნერგების

მნიშვნელოვანი

ნაწილი

დაიწვა

ახლომდებარე

ნაკვეთებიდან დაუდევრობით გადმოსული ცეცლის მიერ.
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ძნელაძე მ. (2010). მოხსენება არსებულ ეროვნულ კანონმდებლობაზე, საქართველოში ტყისა და მიწის მართვის
მარეგულირებელი და ინსტიტუციონალური სტრუქტურა და როგორ ეხმიანება ის ბუნებრივი ხანძრების პრევენციას და
შემცირებას ( მათ შორის სამთავრობო სააგენტოების პასუხისმგებლობები, სამოქალაქო საზოგადოების დაინტერესებული
მხარეები, განსაკუთრებით ადგილობრივი მაცხოვრებლები და კერძო მიწათმფლობელები). ანალიზის დაკვეთა მოხდა
OSCE / ENVSEC პროექტის

„ხანძრების მართვის ეროვნული პოტენციალის გაზრდა და ბუნებრივი

ხანძრების რისკის შემცირება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“ მიერ.
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GIZ ის პროექტის ფარგლებში, მოხდა გარკვეული ზომების მიღება, რათა შემცირებულიყო
ქარსაფარი ზოლების შემთხვევითი, უმეთვალყურეო და დაუდევარი წვა. ამისთვის მოხდა
ფერმერების ინფორმირება ნაკვეთის დაწვის უარყოფით შედეგებზე, როგორიც არის ნიადაგის
დეგრადირება , უმართავი ცეცხლის გავრცელება დაცულ ტერიტორიებზე, ქარსაფარებსა და
ახლომდებარე

ტყეებზე.

(დარიგდა

საინფორმაციო

ბროშურები,

მოწვეულ

იქნა სოფლის

მეურნეობის ექსპერტი საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად). ფერმერები წაახალისეს, რათა
შეემცირებინათ ზედმეტი წვა.

დაინიშნა სახანძრო პატრული, რომლის პასუხისმგებლობას

წარმოადგენდა ფერმერების, ტურისტებისა და მწყემსების ინფორმირება ხანძრების თავიდან
აცილების მიზნით, და ასევე ქარსაფარ ზოლებზე დაკვირვება, განსაკუთრებით კი ახლგაზრდა
ნერგებისთვის ყურადღების მიქცევა. ასეთი ნერგები დაბალი ინტენსიურობის ცეცხლის მიმართაც
კი განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან. (იხ. სურათი 1 დან 3).

სურათი 1 – 3. გაჩეხვისგან და ხანძრებისგან დეგრადირებული ქარსაფარი ზოლები დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში (მარცხენა, შუაში) ცეცხლსატეხი მინერალური( მოხნული) ზოლების მიერ, ხანძრისგან
ეფექტურად დაცული ახლგაზრდა ნერგები (მარჯვნივ).
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სურათი 4 – 6. უმართავი ცეცხლი ვრცელდება სასოფლო – სამეურნეო ნაკვეთიდან ახლომდებარე ტყეებსა
და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიის მდელოებზე 2012 წელს. ფოტოები ეკუთვნის : ვაშლოვანის
დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციას.

სურათი 7 – 9. ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე გავრცელებული ხანძრის მართვა ხდება შეზღუდული
ტექნიკური რესურსებით: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურის განყოფილება
მოტივირებულია ჩაერთოს პროცესში, თუმცა მათ ხელში
მოწყობილობების რიცხვი არასაკმარისია.

არსებული იარაღებისა და შესაბამისი

ფოტოები ეკუთვნის: ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების

ადმინისტრაციას.

შეფასებამ რომელიც ჩატარდა GIZ ის დაკვეთით და დაფუძნებული იყო

სატერლიტურ

დისტანციურ ზონდირებაზე, გამოავლინა სასოფლო – სამეურნეო ხანძრების მასშტაბი შირაქის
ველზე . 3 2007 წლიდან 2013 წლამდე ყოველწლიურად დაწული ტერიტორია დაახლოებით 263
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გერმანიის საეთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ). 2014. ხანძრების მონიტორინგის

ანგარიში, შირაქი, დედოფლისწყარო, საქართველო. შირაქში თვიურად დამწვარი ტერიტორიის
დისტანციურ ზონდირებაზე დაფუძნებული შეფასება 2007 და 2013 წლამდე. პროექტი
7

ჰექტარს შეადგენდა ( ეს წარმოადგენს 2009 წელს მარცვლეულის მოსაყვანად დამუშავებული
მიწის 0.6% ) და 12,000 ჰექტარს (დაახლოებით 28 %) 2008 წელს. იმ შემთხვევაში, თუ
გავითვალისწინებთ 2008 წელს საქართველოში განვითარებულ საომარ მოქმედებებს და 2009 წელს
მის შემდგომ მომდევნო ეკონომიკურ კრიზის, რომელმაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა სასოფლო
– სამეურნეო სექტორს, ეს წლები არ ჩაითვლება რეპრეზენტატიულად.

ქვემოთ მოყვანილი

სურათი 10 და ცხრილები 1 და 2 აღებულია GIZ ის კვლევიდან.

სურათი 10. 2013 წელს შირაქის ველზე ყოველ თვიურად გადამწვარი ტერიტორიების რუკაზე დატანის
მაგალითი, რომელიც დაფუძვნებულია დაარქივებულ დისტანციური ზონდირების მონაცემებზე. წყარო :
GIZ (2014)

ცხრილებში 1 და 2, მოცემულია, დისტანციური ზონდირების შედეგებიდან აღებული გადამწვარი

ფართობების სტატისტიკა 2007 – 2014 წლებში. (GIZ 2014).

„ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ . ფლორენს კლაინის ანგარიში, თბილისი
09 აპრილი 2014, 18 გვ.
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ცხრილი 1. შირაქის ველზე ყოველთვიურად გადამწვარი სასოფლო – სამეურნეო ტერიტორიები (2007 –
2013)

ცხრილი 2. შირაქის ველზე ყოველ წლიურად გადამწვარი სასოფლო – სამეურნეო ტერიტორიები.
(2007–2013)

9

იმისათვის რომ მომხდარიყო პროექტის აქტივობების მიერ შემცირებული სასოფლო – სამეურნეო
ხანძრების შეფასება, დისტანციურ ზონდირებაზე დაფუძნებულმა კვლევამ 2007 წელი შეარჩია
როგორც საკონტროლო წელი.

2007 წელს დაახლოებით 6744 ჰა (მარცვლეულის მოსაყვანად

დამუშავებული მიწის დაახლოებით 16%) გადაიწვა. პროექტის ფარგლებში 2010 წელს გადამწვარი
ტერიტორიების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა , როდესაც ცეცხლმა მოიცვა 8886 ჰა
მიწა (21%) . ამ წელიწადს მოჰყვა დაბალი გადაწვის მაჩვენებელი 879 ჰა (2 %) 2011 წელს. 2012 წელს
კი გადაიწვა დაახლოებით 3854 ჰა ( დაახ. 9%) , ხოლო 2013 წელს

სასოფლო– სამეურნეო

ტერიტორიის 1512 ჰა (დაახ. 3.5 %) . პროექტის დანერგვიდან მოყოლებული, საკონტროლო, 2007
წელთან შედარებით, ყოველწლიურად გადამწვარმა ტერიტორიამ საგრძნობლად იკლო, თუ არ
ჩავთვლით 2010 წლის ხანძრებს. 2007 წელთან შედარებით , 2011 წელს გადამწვარმა ტერიტორიამ
იკლო დაახლოებით 87% – ით, 2012 წელს დაახ. 57 % ხოლო 2013 წელს კი დაახ. 78 % – ით.
თუმცა,

მიუხედავათ

შირაქის

ველზე

სასოფლო

– სამეურნეო

თავდაპირველი პროგრესისა, 2014 წელს უმართავი ხანძრებისა

ხანძრების

შემცირების

და დაზიანებული ქარსაფარი

სისტემების რიცხვი მნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და მიუღებელია.

4.

პირველი

საფეხური

დედოფლისწყაროს

მუნიციპალიტეტში

ხანძრების

პრობლემის მოგვარებისთვის.

ტექნიკური ნაბიჯები

2014

წლის

ივლისში

დედოფლისწყაროს

GIZ

ის

პროექტმა,

მუნიციპალიტეტში

OSCE-ENVSEC

ორგანიზება

პროექტთან

გაუკეთა

თანამშრომლობით

ხანძრების

მართვასთან

დაკავშირებულ პირველი მრგვალი მაგიდის შეხვედრას და ორ ხანძრების მართვის ტრეინინგ
სესიას ადგილობრივი დაინტერესებული პირებისათვის ( ადგილობრივი ხელისუფლების
წარმომადგენლები და ფერმერები). ასევე პირველად გაიმართა

მეცხვარეებთან შეხვედრა, სადაც

მათ გაესაუბრნენ საძოვრების გადაწვის შედეგებზე აღმოსავლეთ საქართველოში.
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სურათი 11 – 12.

ფერმერების, მწყემსებისა და მეხანძრეების მოსამზადებლად შიდა სესიებზე, ისევე

როგორც პრაქტიკულ ტრენინგებზე გამოყენებულ იქნა EuroFire კომპეტენციის სტანდარტები და ტრენინგის
მასალები ქართულ ენაზე. წყარო: GFMC.

სურათი 13 – 16. გამოსახულია

ხელის მსუბუქი ინსტრუმენტების დემონსტრაცია. სწრაფი რეაგირების

ერთეული იწყებს პარალელურ იერიშს და აკონტროლებს ბუნებრივ ხანძარს სასოფლო – სამეურნეო მიწაზე.
სურათები: GFMC.
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სურათი 17 – 18. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ორი მრგვალი მაგიდა ხანძრების
მართვასთან დაკავშირებთ, რომელსაც ესწრებოდა ყველა დაინტერესებული პირი. შედეგად მივიღეთ
მომავალი ქმედებებისთვის ურთიერთშთანხმებული რეკომენდაციები. ტრეინინგის და კონსულტაციების
შემდეგ , ადგილობრივ სახანძრო და სატყეო სამსახურებს, ისევე როგორც ვაშლოვანის დაცულ
ტერიტორიას, გადაეცათ ძირითადი ხელის ინსტრუმენტები ( ცეცხლჩამხშობი სატყეპელები და სანათები) .
ფოტოები : GIZ / GFMC.

საკვანძო მონაცემები

დედოფლისწყაროს რაიონში სამი მისიის განმავლობაში გამოირკვა შირაქის ველზე სასოფლო –
სამეურნეო ხანძრების პრობლემებთან დაკავშირებული საკვანძო საკითხები. მათ ამოცნობაში
დაგვეხმარნენ მრგვალი მაგიდის შეხვედრის

და ტრეინინგის მონაწილეები, ისევე როგორც

პროექტში ჩართული ორგანიზაციები და ხანძრების მართვის საკითხებში მთავარი მოქმედი
პირები.

გვალვა და მიწის გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისგან (თივისგან)

– ზოგადი პრობლემების

მიმოხილვა:
-

2012 წლიდან მოყოლებული, აღნიშნულ რეგიონს ყოველწლიურად ახასიათებს გვალვიანი
სეზონები.

-

2014 წელს მოსალოდნელი ხორბლის მოსავლი 2ტ/ჰა – ს შეადგენდა (როგორც შემდგომში
აღმოჩნდა, აღებულმა მოსავალმა მხოლოდ 0.7 ტ/ჰა შეადგინა).

-

ფერმერების

უმეტესობა

ინფორმირებულია

უმართავ

ხანძრებთან

დაკავშირებულ

პრობლემებსა და რისკებზე, და ხშირად მათ იციან ცეცხლის წაკიდებისა და მართვის სწორი
პრაქტიკა. თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში არ მიჰყვებიან ამ ინსტრუქციებს, რადგანაც ეს
პრაქტიკა მოითხოვს დამატებით ფინანსურ სახსრებს. ხშირ შემთხვევაში ნაკვეთის გარშემო
ხნულის გაკეთებაც კი ვერ ხერხდება ფინანსური პრობლემების გამო. მეტიც, მათთვის
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გაცილებით იაფი ჯდება თივის დაწვა, ვიდრე დისკიანი კულტივატორის

ქირაობა,

რომელიც ნამჯას ისევ ნიადაგში აბრუნებს.
-

ზოგიერთ სასოფლო – სამეურნეო საკუთრებებში მოხდა დისკიანი კულტივატორების
შემოტანა(მან ჩაანაცვლა ტრადიციული გუთანი) , რაც ამცირებს ნამჯის დაწვის საჭიროებას.

-

ნაკვეთების გადაწვა ხშირად ხდება საკამათო თემა. ფართოდ გავრცელებული აზრის
მიხედვით (თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული):
-

მცენარეული ნარჩენების დატოვების შემთხვევაში იკლებს ნიადაგში ტენიანობა.

-

მცენარეული

ნარჩენების

დატოვება

ასევე

ხელს

უწყობს

მწერების

და

დაავადებების გავრცელებას.
-

იმ ადგილებში სადაც ნამჯის დაწვა არ ხდება,

მოსავალის ნაყოფიერება

საგრძნობლად მცირდება.
ჭარბი ძოვება და მწყემსების მიერ გაჩენილი ცეცხლი ზიანს აყენებს საძოვრებს, სახნავ – სათეს
მიწებსა და დაცულ ტერიტორიებს
-

(NACRES – ის ველზე მომუშავე თანამშრომლის გადმოცემით) დაცულ ტერიტორიებს გარს
აკრავს სახნავი მიწები და ზამთრის საძოვრები

დაახლოებით 60,000 ცხვრით.

-

ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი ცეცხლ ჩამქრობი მანქანებისთვის რთულად მისადგომია.

-

წლის განმავლობაში,

დაცულ ტერიტორიებზე და მის ახლოს მდებარე ადგილებში 20

მწყემსი ცხოვრობს, თუმცა ისინი იცვლებიან ყოველ წელს.
-

ზამთრის

საძოვრების

დატოვებისას,

სანამ

მწყემსები

ზაფხულის

საძოვრებზე

გადაინაცვლებენ, მათი უმეტესობა ცეცხლს უკიდებს დატოვებულ ტერიტორიას. მათი
აზრით, შემოდგომაზე დაბრუნებისას უფრო ნაყოფიერი საძოვარი დახვდებათ, ამას გარდა
აღნიშნულ საძოვრებზე მცირდება კონკურენცია. გადამწვარი საძოვარი უინტერესო ხდება
სხვა მწყემსებისთვის სანამ ისინი ზაფხულის საძოვრებზე იმყოფებიან.

მწყემსები ასევე

წვავენ საძოვრებს, მდელოებსა და ქარსაფარებს, რათა მიიღონ ახალი ბალახი რამოდენიმე
დღის მერე ან შემოდგომაზე დაბრუნებისას. გადაწვა ხდება უგულისყუროდ, არანაირი
წინასწარი ზომების დაცვით, ამიტომ ხშირად ხანძარი ხდება უმართავი და გადადის
ახლომდებარე ტერიტორიებზე.
-

ერთერთი ცხვრის მესაკუთრის მიხედვით, 100 ბალახის სახეობიდან მხოლოდ 10ია
ცეცხლთან ადაპტირებული. თუმცა ამ მცენარეებს ძალიან დაბალი კვებითი ღირებულება
აქვთ და არ გამოდგებიან ძოვებისთვის.

-

ზოგიერთ მწყემსს არ სჯერა რომ ცეცხლის შედეგად შესაძლოა

საძოვრის ხარისხის

გაუმჯობესება. ისინი ამჩნევენ მეზობლების ტერიტორიებიდან გადმოსული ხანძრებისგან
და ჭარბი ძოვებისგან გამოწვეულ მიწის დეგრადაციას.
-

ზაფხულის განმავლობაში ცხვარი

ძოვს მთებში , ხოლო ზამთარში ისინი ჩამოჰყავთ

შირაქის ველზე და შეჰყავთ ქარსაფარ ზოლებსა და მდელოებზე. დედოფლისწყაროში
ცხვრის და მსხვილი რქოსანი ცხოველების რაოდენობა არ არის ნათელი და სავარაუდო
რიცხვი დიდ ფარგლებში მერყეობს: 15,300 საქონელი და 44,000 ცხვარიდან (UNDP, 2014)4
4

UNDP– ის ანგარიში კახეთის რეგიონში კლიმატურ ცვლილებებსა და სოფლის მეურნეობაზე 2014.
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25,000

–

30,000

საქონელსა

და

120,000

ცხვარამდე

(ადგილობრივი

ინფორმაციის

მიმწოდებელი და საკონსულტაციო სერვისის ცენტრი) და მინიმუმ 30,000 საქონელი და
200,000 ცხვარი (საქართელოს ცხვრის მომშენებელთა ასოციაციის უფროსი). ასევე საძოვრად
გამოსაყენებელი ტერიტორიის საერთო ფართობიც მერყეობს 22,000 ჰა – დან (UNDP, 2014)
130,000 ჰა – მდე.(ადგილობრივი ინფორმაციის მიმწოდებელი და საკონსულტაციო
სერვისის ცენტრი) და 150,000 ჰა (საქართელოს ცხვრის მომშენებელთა ასოციაციის
უფროსი).
-

მოჭარბებული ცხვრის რაოდენობას აღარ აკმაყოფილებს არსებული საძოვრები, ამიტომ
მწყემსები მიმართავენ რამოდენიმე ხერხს, რათა შეუქმნან საკუთარ ფარას ძოვების
შესაძლებლობები. ერთერთი ასეთი ხერხია ცხვრის გასავლელი მარშრუტის დაგრძელება ,
რაც მოიცავს ცხვრის კერძო სახნავ – სათეს მიწებსა და შირაქის ველზე არსებულ ქარსაფარ
ზოლებში გადაყვანას.

-

მიწის

მესაკუთრეებისა და

პოლიციის ჩარევის შიშით, მწყემსებს ხშირად გადაჰყავთ

ფარები სხვა მიწებსა და ქარსაფარ ზოლებში.

მუნიციპალური სახანძრო და სამაშველო სამსახურის როლი
-

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მომხდარი ხანძრის შემთხვევაში სახანძრო და
სამაშველო სამსახურთან დარეკვა ხდება პირდაპირ (პირადი ზარის მეშვეობით) , ამ
შემთხვევაში ისინი დანიშნულების ადგილიზე მიდიან უფრო სწრაფად ვიდერე ეს
მოხდებოდა 112 – ში დარეკვის შემთხვევაში.

-

მუნიციპალიტეტის სახანძრო და სამაშველო სამსახური 12 ივნისიდან 30 აგვისტომდე
სრული მზადყოფნის და სწრაფი რეაგირების რეჟიმში მუშაობს. 2014 წლის განსაკუთრებით
მშრალ და ცხელ ზაფხულში, სახანძრო სამსახურს 62 ბუნებრივი ხანძრის შემთხვევაზე
მისვლა მოუწია.

-

მუნიციპალიტეტის სახანძრო და სამაშველო სამსახური ცეცხლის მართვას მიუვალ
ტერიტორიებზე შეზღუდული და არასაკმარისი რესურსებით და ეკიპირებით ახდენს. GIZ–
ის პროექტმა სამაშველო სამსახურს ცეცხლთან ბრძოლის შესაძლებლობების გასაზრდელად
გადასცა ხელის ინსტრუმენტები ( ცეცხლჩამხშობი სატყეპელები , სანათები).

-

საქართველოში იგეგმება მუნიციპალური სახანძრო სამსახურების რეორგანიზაცია, რაც მათ
მიამაგრებს

უშუალოდ

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

საგანგებო

სამსახურების

დეპარტამენტს. ამჯერად დედოფლისწყაროს სახანძრო სამსახურის მომავალი ბუნდოვანია;
სახელმწიფო ანგარიში მზად იქნება 2015 წლის 15 იანვრამდე. სამსახური ამ ცვლილებისგნ
ელის გაუმჯობესებულ ეკიპირებას და პერსონალის უკეთეს გადამზადებას. მეტიც,
მეხანძრეები

იმედოვნებენ

მათზე

მეტი

უფლებამოსილების

მინიჭებას

ხანძრების

გამოძიებასა და ცეცხლის წამკიდებლების დასასჯელად. ამჟამად , მათ ხშირად ცეცხლამდე
მისვლასაც კი უშლიან.
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-

სამაშველო სამსახური ამჟამად იყენებს ქართულ ენაზე ნათარგმნ5 EuroFire სტანდარტებს და
ტრენინგ მასალებს, რომელიც დაფუძნებულია დედოფლისწყაროში ჩატარებულ ტრენინგზე
და ასევე ანტალიაში ჩატარებულ რეგიონალურ ხანძრის მართვის ტრენინგ კურსებზე
(თურქეთი, ოქტომბერი 2014) 6 , რომელსაც ესწრებოდა დედოფლისწყაროს სახანძრო და
სამაშველო სამსახურის ერთერთი წევრი.

ადგილობრივი ხელისუფლების (გამგეობის) როლი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
-

მიუხედავად იმისა, რომ მუნციპალური ადმინისტრაცია დედოფლისწყაროში ცეცხლთან
ბრძოლაზე არ არის პასუხისმგებელი, მუნიციპალური სახანძრო და სამაშველო სამსახური
კვლავ ეკუთვნის ადგილობრივ ადმინისტრაციას. გამგეობას აქვს უფლება დააწესოს
ხანძრებთან დაკავშირებული რეგულაციები და ჯარიმები. ამჟამად მიდის განხილვა, რომ
სასოფლო – სამეურნეო ხანძრები დაისაჯოს უკანონო გადაწვის მუხლით.

-

მომავალი კანონის მიხედვით, განიხილება საკითხი, ქარსაფარი ზოლები გადაეცეთ
ახლომდებარე მიწების მესაკუთრეებს კერძო საკუთრებაში. ანუ მოხდეს ქარსაფარი
ზოლების პრივატიზაცია.

მუნიციპალური სატყეო სამსახურის განყოფილების როლი
-

სატყეო სამსახურის განყოფილება ( ეროვნული სატყეო სააგენტოს დაქვემდებარებაში მყოფი
ორგანო) პასუხისმგებელია ქარსაფარების დაცვაზე, თუმცა ისინი თავს არიდებენ ამ
პასუხისმგებლებლობას , რადგანაც მიიჩნევენ, რომ ეს ვალდებულება უშუალოდ GIZის
მიერდ აქირავებული სახანძრო პატრულს აკისრია. ( GIZ ის პროექტმა მიიღო ზომები ახლად
დარგული ნერგების ცეცხლისგან დასაცავად. )

-

მთლიანად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, სადაც 19,107 ჰა ტყეა,
სატყეო სამსახურის განყოფილებაში მხოლოდ 4 რეინჯერი მუშაობს.

ადამიანური

რესურსების ნაკლებობის გარდა, სატყეო ადმინისტრაციას არ გააჩნია ეკიპირება და
თუნდაც ფუნქციური შენობა.
მუნიციპალური სასოფლო – სამეურნეო ექსტენციის სერვისის როლი ( ინფორმაციისა და
კონსულტაციის სერვის ცენტრი – ICC)
-

ICC (რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იმყოფება) არ არის
ჩართული ხანძრების თავიდან აცილების და კონტროლის საქმიანობაში.

-

ICC ახლახან (2013) აღდგა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, და კვლავ
განიცდის საკონსულტაციო მომსახურების შესაძლებლობების სიმცირეს.

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის როლი
-

რადგანაც ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები ხშირად ზარალდება მის ტერიტორიის
გარეთ

5
6

გაჩენილი და

შემდეგ

დაცულ

ტერიტორიებზე

გავრცელებული

http://www.euro-fire.eu/ - ქართული ვერსია: http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/ef_geo.html
http://www.fire.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/SEEurope/Antalya-2014.html
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უმართავი

ხანძრებისგან, პარკის ადმინისტრაცია დაინტერესებულია მოაგვაროს ეს პრობლემა.
დაცული ტერიტორიების რეინჯერები ყოველწლიურად სტუმრობენ ახლომდებარე ცხვრის
ბინებს და ცდილობენ მწყემსების დარწმუნებას ცეცხლთან არსებული რისკების შესახებ.
თუმცა, ამ ზომებს ჯერჯერობით არ გამოუღია ეფექტური შედეგები.
-

დაცული ტერიტორიების რეინჯერებმა მიიღეს ტრენინგი ხანძრების მართვაში GFMC – ის
კონსულტანტის მიერ. მათ ასევე გადაეცათ
(ცეცხლჩამხშობი

სატყეპელები

და

ხელის ცეცხლჩამხშობი ინსტრუმენტები

სანათები)

ცეცხლთან

ბრძოლის

უნარიანობის

ასამაღლებლად.
GIZ – ის მიერ დაქირავებული სახანძრო პატრულის როლი
-

2010 –

2014 წლებში GIZ–ის პროექტი, შირაქის ველზე ქარსაფარი ზოლების უკეთესად

დასაცავად, ხელფასს უხდიდა ორ სახანძრო პატრულს. როგორც აღმოჩნდა პატრული ვერ
ახერხებდა ხანძრების ეფექტურად თავიდან აცილებისას, რადგან მას არ შეეძლო რაიმე
ქმედება ეწარმოებინა ცეცხლის ჩასახშობად. მის მოვალეობას შეადგენდა პოლიციისთვის
ან სახანძრო სამაშველო სამსახურისთვის ხანძრის ფაქტის შეტყობინება .
ფერმერები და მწყემსები პატრულს არ აღიქვამენ სერიოზულად.
ხანძრების

პატრულს

მიენიჭება

კანონიერი

სტატუსი,

ის

ამიტომ

იმ შემთხვევაში თუ
მიიღებს

ხანძრებთან

დაკავშირებულ უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს.
ფერმერთა ასოციაციებისა და კოოპერატივების როლი
-

„აგრარული გარემოს დაცვითი ასოციაცია“

კერძო ასოციაციაა , რომელიც არ იღებს

მთავრობისგან სუბსიდიებს, თუმცა GIZ – ის პროექტი მას უწევს საკონსულტაციო
მხარდაჭერას. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ქარსაფარი ზოლების დაცვა და რეაბილიტაცია
გადამწყვეტია სახნავ – სათესი მიწების პროდუქტიულობის გასაზრდელად. ასოციაციის
წევრები დაინტერესებულები არიან ტექნოლოგიებით, რომელიც ნამჯის ნარჩენების
გადაწვის საჭიროებას შეამცირებს და მიესალმებიან ტრენინგს რომელიც მოიცავს
უსაფრთხო დაწვის ტექნოლოგიებს და სათანადო ხელის ინსტრუმენტების და უკუწვის
პრაქტიკას.
-

სხვა

ფერმერთა

კოოპერატივებს,

რომლებსაც

მხარში

უდგანან

სახელისუფლებო

სუბსიდიები, ამჟამად არ გააჩნიათ გეგმა თუ როგორ აიცილონ არასაჭირო ცეცხლი, ან
როგორ გამოიყენონ უკუწვა როგორც პაქრალელური იერიში.

5. ადგილობრივი, ეროვნულო და საერთაშორისო მოსაზრებები სასოფლო –
სამეურნეო ხანძრების პოლიტიკის ჩამოყალიბებისათვის.
ერთის მხრივ, თუ გავითვალისწინებთ ამჟამინდელ მდგომარეობას
ეროვნული პოლიტიკის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით,

ხანძრების მართვის

ხოლო მეორეს მხრივს 2014 წლის

ივლისში ჩატარებული პირველი ტრენინგ სესიის კონსულტაციებს, თუ როგორ უნდა იქნას
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გამოყენებული

უკუწვა

დედოფლისწყაროს

მუნიციპალიტეტში,

სიტუაციის

შეჯამება

შესაძლებელია მოხდეს შემდეგნაირიად:
გათვალისწინებული ხანძრების მართვის ეროვნული პოლიტიკა
როგორც გამოირკვა, ტყის მასივებზე, დაცულ ტერიტორიებსა და სხვა მგრძნობიარე

-

მიწებზე გაჩენილი ხანძრის ხშირი

მიზეზი სასოფლო – სამეურნეო მიწებსა და

საძოვრებზე დანთებული ცეცხლია.
აუცილებელია შემცირდეს არასაჭირო, ჭარბი წვა, რათა თავიდან ავირიდოთ ის ზიანი

-

რასაც ხანძარი აყენებს სახნავ – სათეს და საძოვარ მიწებს, ადამიანის ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებას, ისევე როგორც, ადგილობრივ თუ გლობალურ გარემოს. ხანძარი არა
მხოლოდ ადგილობრივ გარემოსა და ჰაერის ხარისხზე ახდენს უარყოფით გავლენას,
არამედ შავი ნაწილაკები (იგივე„ შავი ნახშირბადი“ ) გადაადგილდება ასობით
კილომეტრის მანძილზე , თუნდაც არქტიკულ გარემოში, სადაც ის ფარავს თოვლს და
იწვევს ალბედოს ცვლილებას, ზრდის მზის ენერგიის შესრუტვას და ამით ხელს უწყობს
ყინულისა და თოვლის საფარის დნობას.
სასოფლო

–

სამეურნეო

მიწებზე

გაჩენილი

ხანძრების

მარეგულირებელი

პოლიტიკის

ჩამოყალიბების აუცილებლობა.
-

ამჟამინდელი კანონმდებლობის მიხედვით, ხანძრის გამოყენება სახნავ – სათეს და
საძოვარ მიწებზე დაშვებულია.

-

იმის

გამო

რომ,

ხანძრები

ახდენენ

უარყოფით

ზეგავლენას

ეკოსისტემებზე,

ბიომრავალფეროვნებასა და ჰაერის ხარისხზე, ისევე როგორც ადგილობრივ თუ
გლობალურ კლიმატზე, ევროკოვშირისა და სხვა ქვეყნებში, როგორიც არის მაგ. სომხეთი,
სასოფლო – სამეურნეო ხანძრები კანონით აკრძალულია.
-

1999 წელს საქართველოს მიერ რატიფიცირებული იქნა 1979 წლის ჟენევის კონვენცია
გრძელი რადიუსის ტრანსსასაზღვრო ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. თუმცა
საქართველოს

ხელი

არ

მოუწერია

კონვენციაზე

წამოჭრილი

„

გოთენბურგის

პროტოკოლისთვის“, რომელიც მიმართული იყო შავი ნახშირბადის, მათ შორის სასოფლო
– სამეურნეო წვისგან, გამოყოფის პრობლემაზე.
-

საქართველოს მიზანი უნდა იყოს ჰარესი დაბინძურების შემცირება და ევროპულ
სტანდარტებთან მიახლოება.7

ზემოდან – ქვემოთ და ქვემოდან – ზემოთ მიმართული მიდგომების ინტეგრაცია.
-

საქართველოში არსებული ინსტიტუციონალური და ლეგალური რეფორმები მიგვანიშნებს
ხანძრების მართვის ეროვნული პოლიტიკის ჩამოყალიბების ნელ, ეტაპობრივ პროგრესზე.

7

ა) 2008 გარემოს ჰაერის ხარისხის დირექტივი (2008/50/EC; ცნობილი როგორც „ სუფთა ჰაერი ევროპისთვის“ [CAFÉ]
დირექტივი), და (ბ) მეოთხე ჰაერის ხარისხის ქვე დირექტივი (2004/107/EC). ეს დირექტივები ზოგადი მნიშვნელობისაა და
პირდაპირ არ ეხმიანება სასოფლო – სამეურნეო ხანძრების პრობლემას.
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-

სხვა ეროვნულ რეფორმებთან ერთად, ჩანს სამოქალაქო საზოგადოებების აქტიური
ჩართულობა და საერთაშორისო ორგანიზაციების / დონორების მხარდაჭერა, რათა მოხდეს
გარემოს დაცვის მიმართ პასუხისმგებლობის ამაღლება და მდგრადი განვითარება.

-

ეს განვითარება აჩქარებს და ახალისებს მცდელობებს, განვითარდეს საზოგადოების ყველა
ფენისადმი ერთდროული, პარალელური და შეთანხმებული მიდგომები.

ზოგადი მოსაზრებები საქართველოში სასოფლო ხანძრების მართვასთნ დაკავშირებით
არსებობს შეთანხმება, რომ აუცილებელია ინფორმირებული და კოორდინირებული
მიდგომა, რაც მიმართული იქნება სასოფლო – სამეურნეო მიწების გადაწვის პრაქტიკასთან
საქართველოში.
- მეორე ალტერნატივად შეიძლება მივიჩნიოთ, სახნავ – სათეს და საძოვარ მიწებზე ხანძრების
გაჩენის სრული აკრძალვა. ეს მიდგომა გაამარტივებს ამოვიცნოთ განსხვავება სასოფლო –
სამეურნეო და ბუნებრივ ხანძრებს შორის და ასევე – თეორიულად – დაეხმარება
ქარსაფარების დაცვას. მსგავს ლეგალური აკრძალვას, ასევე თან ახლავს სპეციალურად
გაჩენილი , მიტოვებული და უმართავი ხანძრების რისკი.
- მეორეს მხრივ, შეიძლება მიზანშეწონილად ჩაითვალოს ხანძრის მართვის“ საინფორმაციო
ცენტრის“ ან „ ხანძრის – გამოყენების ნებართვის“ სისტემის ჩამოყალიბება. ესეთი სისტემა
შეიძლება შეეწყოს ეროვნულ კანონმდებლობასა და მის მიერ დაკისრებულ
პასუხისმგებლობებს და
- ასევე შეიძლება მოახდინოს ნებაყოფლობითი ღონისძიებების დანერგვა, იქ სადაც
შეუძლებელია
სამართლებრივი
ვალდებულებების
დაკისრება
(მაგალითად,
ვალდებულება, მიიღოს პრევენციული ზომები, როგორიც არის მინერალური ზოლების
მოხვნა, წვის დროს ხანძრის მეთვალყურეობა) .
ფართოდ
გამოყენება მთლიანად
- შემდგომში შესაძლოა მოხდეს ამ სისტემის
საქათველოში.
მსგავსი განვითარება მხარს დაუჭერს და გააძლიერებს :
- სახელმწიფოს მიერ მხარ – დაჭერილი კოოპერატივებში ან სხვადასხვა ორგანიზებულ
ასოციაციებში ინდივიდუალურად მოქმედი ფერმერების როლს და პასუხისმგებლობებს.
- მწყემსების საქმიანობას, რათა მიმართონ გარემოსთან მეგობრულ საძოვრების მართვის
პრაქტიკას.
- ეროვნულ სატყეო სააგენტოს (რომელიც პასუხისმგებელია ქარსაფარი სისტემების
მართვა/დაცვაზე ), დაცული ტერიტორიების სააგენტოს (რომელიც პირდაპირ
ზარალდება უმართავი სასოფლო – სამეურნეო ხანძრებით) და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ექსტენციის ცენტის (მათი პასუხისმგებლობაა პირდაპირ სასოფლო –
სამეურნეო ხანძრების მართვა) .
ადგილობრივ დონეზე, სახანძრო პატრულის ინსტიტუციონალიზაციამ და მისთვის სახანძრო და
სამაშველო სამსახურის მსგავსი უფლება მოსილებების მინიჭებამ შეიძლება კიდევ უფრო
დააჩქაროს ზემოთ აღნიშნული წინსვლა.
იმისათვის რომ სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანოებიდან მიღებული ინვესტიციები იყოს
ეფექტური, აუცილებელია სახელმწიფო დონეზე მოხდეს გამოცდილებების გაზიარება სხვადასხვა
მოქმედ პირებს შორის, რომელთაც გაიარეს შესაბამისი წვრთნა და გააჩნიათ
ხანძრების
ეფექტურად მართვის უნარი.
-
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-

-

-

OSCE-ENVSEC– ის, 2014 – 2015 წლის პროექტის ფარგლებში მოხდება სამხრეთ კავკასიაში
ხანძრების საფრთხის შეფასების რეგიონული სისტემის
ჩამოყალიბებება , რაც
გაფრთხილებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას მომავალი ხანძრების რისკის შესახებ.
2014 წლის ივლისსში გამართული ხანძრების მართვის პირველი ტრენინგ სესია
ადგილობივი
ხელისუფლების
წარმომადგენლებისთვის
მიგვითითებს
სწორ
მიმართულებაზე, და სურვილზე ერთმანეთში მოხდეს გამოცდილების გაცვლა.
2014 წლის 15 – 17 ოქტომბერს, ანტალიაში, თურქეთში OSCE-ENVSEC პროექტის მიერ
ჩატარებულ ხანძრების მართვის რეგიონულ ტრენინგს, დაესწრო ასევე დედოფლისწყალოს
მუნიციპალიტეტის სახანძრო და სამაშველო სამსახური. ამ ტრენინგმა საგრძნობლად დიდი
წვლილი შეიტანა ცნობიერების ამაღლებაში და დაამტკიცა რომ, მუნიციპალური მიდგომა
ეთანხმება ეროვნულ და რეგიონალურ პერსპექტივებს და ითხოვს მათ შორის
თანამშრომლობას ხანძრების მართვასთან მიმართებაში.

6. ხანძრების მართვის კონცეფცია დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტისთვის –
რეკომენდაციების მონახაზი.
ქვმოთ მოყვანილი მსჯელობები ხანძრების მრთვის კონცეფციის განსავითარებლად, არის ბოლო
კონსულტაციებისა და დედოფლისწყაროში 2014 წლის 4 ნოემბრიდან 6 ნოემბრამდე ჩატარებული
ადგილობრივი ტრენინგების ანარეკლი . მთავარი განხილვები და აზრთა გაცვლა – გაზიარება
მოხდა ხანძრების მართვასთან დაკავშირებულ

მრგვალი მაგიდის შეხვედრაზე 2014 წლის 4

ნოემბერს. რეკომენდაციების გამდიდრება მსჯელობებით მოხდა ფერმერების და მწყემსების
ერთობლივ ტრენინგ სესიაზე 2014 წლის 5 ნოემბერს, ისევე როგორც მთავარი დაინტერესებული
მხარეებისთვის ცეცხლჩამხშობი ხელის ინსტრუმენტების გადაცემისას 2014 წლის 6 ნოემბერს. 8
(I) ლეგალური სანქციები
მიუხედავად იმისა რომ ამჟამინდელი კანონის მიხედვით ცეცხლის დანთება იკრძალება სატყეო
მასივების საზღვრებიდან 30 მეტრზე ნაკლები მანძილის არსებობის შემთხვევაში და უშუალოდ
ქარსაფარ ზოლებში, ამჟამად არ არსებობს არანაირი კანონი რაც ითვალისწინებს უმართავი
სასოფლო – სამეურნეო ხანძრების აღკვეთას. არსებობს რეკომენდაციები, მოხდეს

ლეგალური

რეგულაციებისა და სანქციების ჩამოყალიბება რაც სასურველია მოიცავდეს შემდეგს:
-

მიწის მეპატრონითვის მინიჭებული ხანძრის გამოყენების ნებართვა : სასოფლო –
სამეურნეო ნაკვეთების მართვისთვის, მიწის მესაკუთრე ( ან ავტორიზებული მიწის
მმართველი) უფლებამოსილია გამოიყენოს ცეცხლი. თუმცა,ვალდებულია წვისას დაიცვას
უსაფრთხოების წესები . ე.ი. მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ ხანძარმა არ დატოვოს მისი
ნაკვეთი და არ გავრცელდეს მეზობელ ტერიტორიებზე.

8

2014 წლის 6 ნოემბერი ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციას, აგრარულ გარემოს დაცვით
ასოციაციასა და სახანძრო სამაშველო სამსახურს პროექტისგან ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ
კავკასიაში გადაეცა სულ 26 ცეცხლჩამხშობი სატყეპელი და 3 ცეცხლგამჩენი სანათი.
19

-

ლეგალური სანქციები: პიროვნება, რომელიც პასუხისმგებელია სხვა

კერძო თუ

სახელმწიფო ტერიტორიებზე გავრცელებულ ხანძარზე, მიეცემა პასუხისგებას ყველა
აღნიშნული ზარალისთვის. ეს უნდა შეეხოს გზაზე გამვლელ მწყემსებსა და მოგზაურებსაც.
ეს წესები ასევე უმდა მოიცავდეს მაგ. იმას, რომ მწყემსი ნებადართული იყოს გააჩინოს ცეცხლი
საძოვარზე თუ ამ საძოვრის მეპატრონემ დართო ცეცხლის გმოყენების ნებართვა.

ამ წესების დანერგვას და აღსრულებას წინ უნდა უძღოდეს შემდეგი :
-

საზოგადოების ინფორმირება და მათში ცნობიერების ამაღლება: ცეცხლის გამოყენების
რეგულაციის მნიშვნელობას მხოლოდ სრულად ინფორმირებული სოფლის მოსახლეობა
თუ მიიღებს/ გააცნობიერებს.

-

კანონიერი სტატუსის მქონე ავტორიტეტი რომელიც დააკვირდება / აღასრულებს წესებს :
ამჟამინდელი

ადმინისტრაციული

გარემოებები

არ

იძლევა

წესების

აღსრულების

საშუალებას. თუმცა, მომავალი სასოფლო სახანძრო სამსახურების რეორგანიზაცია, რაც
ითვალისწინებს მუნიციპალური სახანძრო და სამაშველო სამსახურების საერთო საგანგებო
სიტუაციების

დეპარტამენტთან

გაერთიანებას

(

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

დაქვემდებარებაში) , საშუალებას იძლევა განისაზღვროს სახანძრო და სამაშველო
ერთეულების როლი ვეგეტაციურ საფარზე გაჩენილ ხანძრებთან დაკავშირებით. სასოფლო
სახანძრო ერთეულებს უნდა ჰქონდეს ძალაუფლება რომ გამოიძიონ ხანძრის შემთხვევები,
როგორც საწინდარი შემდგომი სასამართლო პროცედურების.
-

შესაბამისი კომპეტენციით უზრუნველყოფა: აუცილებელია მოხდეს სახანძრო სამსახურის
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება ,როგორც ადგილობრივი ხანძრების მართვის
ორგანოსი,

რათა მათ საკუთარ თავზე აიღონ ხანძრის შემთხვევების გამოძიება და

სასამართლო პროცედურების წამოწყება.
-

შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა:
სამაშველო

სამსახურის,

სააგენტოების,

და

ეროვნული

ადგილობრივი

სატყეო

აუცილებელია სახანძრო და

სააგენტოს,

ხელისუფლების

დაცული

ტერიტორიების

წარმომადგენლების

მომარაგება

ცეცხლის ეფექტურად სამართავი ტექნიკური ეკიპირებით.
მრგვალი

მაგიდის

მონაწილეებმა

ხაზი

გაუსვეს

იმ

უპირატესობებს

რაც

მოჰყვებოდა

მუნიციპალური სახანძრო და სამაშველო სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან
მიმაგრებას.
- მომავალში ადგილობრივი სახანძრო და სამაშველო სამსახურის პერსონალს მიეცემა
წოდებები და ფორმები, რაც აშკარად სახელმწიფოსგან გაზრდის სამსახურის ავტორიტეტს
და მიანიჭებს მას მანდატს, რომელიც დააკისრებს მას აღასრულოს კანონი და ჩაატაროს
წინა სასამართლო მოკვლევა ხანძრების საკითხებზე.
- ამჟამინდელ სიტუაციასთან შედარებით, ეს აამაღლებს სამსახურის ავტორიტეტს ხანძრების
მართვის საკითხებში.

20

GIZის მიერ დაქირავებული სახანძრო პატრულის, (2010 და
გამოცდილების

გათვალისწინებით,

რეკომენდირებული

2014 წლების განმავლობაში)
იყო

მსგავსი

სამსახურის

მუნიციპალიტეტისა და დაინტერესებული პირების მიერ დაფინანსება და მისთვის ადგილობრივ
დონეზე ოფიციალური სტატუსის მინიჭება . სახანძრო პატრულს ლეგალურად და ვიზუალურად
(მათ ეცმეოდათ ფორები) მიენიჭებოდა მანდატი, რის შედეგადაც ის უფლებამოსილი ხდებოდა
მუნიციპალიტეტის სახელით ემოქმედა და დაეკისრებინდა სანქციები მათთვის, ვინც საკუთარი
ტერიტორიის გარეთ გააჩენდა ხანძარს.
მეტიც, აუცილებელია მოხდეს

შეთანხმება იმ მიწის მესაკუთრეებთან, რომლებიც მწყემსებზე

აქირავებენ პატარა ფართობის მიწებს, რომელთაც არ გააჩნიათ გარშემო საძოვარი მიწები, ცხვრისა
და საქონლის ბინებად. გარშმო მყოფი სხვა სახნავ – სათესი მიწების მეპატრონეები მძიმედ
ზარალდებიან მსგავსი შემთხვევებისგან, რადგანაც ამ შემთხვევაში მათ მიწებზე ხდება უკანონო
ძოვება.
გარდა

ასეთი

შეთანხმებებისა,

ასევე

რეკომენდირებულია,

უკეთესი

კონტროლისთვის

საზაფხულო და საზამთრო საძოვრებს შორის მიგრაციის დროს სავალდებულო გახდეს მწყემსების
რეგისტრაცია.

რეგისტრაცია

უნდა

მოხდეს

ინფორმაციის

დეტალური

აღწერით

და

მწყემსებისთვის ინფორმაციის მიწოდებით, რაც მოიცავს საძოვრების ხარისხზე უმართავი
ხანძრების უარყოფით შედეგებს.
მეორე ვარიანტი, რომელიც GIZის პროექტის მიერ წამოიჭრა, იყო ალტერნატიული მიგრაციის
მარშრუტების შემუშავება, რათა არ მოხდეს ამ გადაადგილების დროს ქარსაფარ ზოლებზე ძოვება .
ეს ინიციატივა ასევე მოიცავს სარწყავი მრობლემის მოგვარებასა და ვეტერინარული ცენტრების
ჩამოყალიბებას, შესაძლოა ამ ინიციატივების სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად
შემუშავება და თანამშრომლობა. (მაგ.CDA – ჩეხეთის განვითარების სააგენტო).

(II) ფერმერებისა და მოსახლეობის ინფორმირება/განათლება.
ადგილობრივი ორგანოების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები შეთანხმდნენ,
რომ აუცილებელია ფერმერებს, მწყემსებსა და სოფლების დანარჩენ მოსახლეობას შორის გარემოს
დაცვაზე, მიწის მდგრად მართვასა და ამაში ხანძრების როლზე ცნობიერების ამაღლება.

ველა მონაწილე ერთსულოვნად შეთანხმდა იმაზე,
შემდეგ

საკითხებზე

გაამარტივებს

ხანძრების

რომ საჯარო ინფორმაცია და განათლება
კოორდინირებულად

მართვას

სოფლის

მოსახლეობასთან შეთანხმებით.
-

სახნავ – სათეს მიწებსა და საძოვრებზე ხანძრის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში
მიყენებული ზიანი და საფრთხეები.
21

-

ნიადაგის დასაცავად და სახნავ – სათესი და საძოვარი მიწებისთვის ხელუხლებელი
ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელობა.
გარემოზე, ტყის მასივებსა და დაცულ ტერიტორიებზე სასოფლო – სამეურნეო მიწებიდან
გაპარული ხანძრების მიერ გამოწვეული ზიანის მნიშვნელობა.
ხანძრის გარდა სხვა ალტერნატივები სახნავ – სათეს და საძოვარი მიწების
გასასუფთავებლად.
სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ხანძრების გამოყენების შემცირების, და ბუნებრივი
ხანძრების თავიდან აცილების აუცილებლობა.

(III) კოლექტიური, შეთანხმებული პასუხისმგებლობების ხელშეწყობა იმისათვის, რომ მოხდეს
უსაფრთხო წვა.
თუკი გავითვალისწინებთ, იმას, რომ ჯერ არ არსებობს საკმარისი ცოდნა, ხელმისაწვდომი
აღჭურვილობა და ხორბლის ნაკვეთების მაღალი დონის პრაქტიკული მართვა,( მაგ. დისკიანი
კულტივატორების გამოყენება , რომელიც შეამცირებს ნიადაგზე ქარის და მზის ზემოქმედებას,
ქარის ეროზას და ნიადაგში ორგანული ნარჩენების ჩაბრუნებით გაამდიდრებს მას) ნარჩენების
დაწვის პრაქტიკა გარკვეული დროის განმავლობაში დარჩება . ამიტომ რეკომენდირებულია ხელი
შეეწყოს უსაფრთხოდ დაწვის პროცედურის გავრცელებას მოსახლეობაში.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში , ადგილობრივ დონეზე გამართული ტრენინგ სესიებისა
და კონსულტაციების ფონზე, გამოირკვა, რომ ფერმერების უმეტესობას გააჩნია ცეცხლის ქცევის
საკმარისი ცოდნა და მცენარეული ნარჩენების დაწვის გრძელვადიანი გამოცდილება . თუმცა
მრგვალი მაგიდის დროს, ერთერთმა ფერმერმა რომელმაც დაწყვა საკუთარიუ ნაკვეთი 2014 წელს,
აღიარა, რომ მის მიერ გაჩენილი ცეცხლი უმართავი გახდა და გადავიდა ახლომდებარე
ტერიტორიებზე. უკანასკნელი წლების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მსგავსი ინციდენტები
ხშირია და ეს ხდება დაცული ტერიტორიებისა და ქარსაფარი ზოლების დაზიანების ძირითადი
მიზეზი.
საველე ტრენინგმა , რომელიც ჩატარდა უშუალოდ წვის ადგილზე, როგორც ეს იყო აღწერილი
სექცია 4 – ში (ასვე მოიცავს სურათებს 11 იდან 18 მდე) გამოააშკარავა, რომ მკაცრი დაკვირვება
წვის მეთოდებსა და უსაფრთხოების სტანდარტებზე ხელს შეუწყობს უკეთესად მართვად და
უსაფრთხო ხანძრების გამოყენებას.
კოოპერირებული წვა, ე. ი. ფერმერებსა და მეცხვარეების მიერ ხანძრის ერთობლივი გაჩენა და წვის
პროცესში მასზე ერთობლივი დაკვირვეება, აუცილებლად გაზრდის უსაფრთხოებას და უკეთესად
მოხდება სასოფლო – სამეურნეო ხანძრების გაკონტროლება.
ნებაყოფლოვითი, კოლექტიური ჩართულობა , ასევე გაადვილებს პროცედურას და ხელს
შეუწყობს ერთიანი შეთანხმებებს ჩამოყალიბებას, რაც გამორიცხავს შეუფერებელ ამინდში და
გამოცდილი პიროვნებების გარეშე, ხანძრის გაჩენას და წვის პროცესის დროს მასზე კონტროლის
განხორციელებას.
ნებაყობლობითი შეთანხმება შესაძლოა დაინერგოს შემდეგი მეთოდების გათვალისწინებით:
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სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების დაწვისას მეზობელი ფერმერები და მწყემსები ერთმანეთს
დაეხმარებიან.
- ფერმერები, მწყემსები და მუნიციპალური სახანძრო სამაშველო სამსახური მოახდენენ
ერთმანეთის ინფორმირებას ერთის მხრივ, მომავალი წვის გეგმების შესახებ,ხოლო მეორეს
მხრივ ამინდის და სხვადასხვა კონდიციების გათვალისწინებით, თუ რამდენად
მიზანშეწონილია (მაგ. უკიდურესი სიცხის, გვალვის და ქარის შემთხვევაში).
- მუნიციპალურმა სახანძრო და სამაშველო სამსახურმა უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია და
მხარი დაუჭიროს ფერმერის მიერ ნაკვეთის უსაფრთხო წვას.
მრგვალი მაგიდის დროს გამართული დისკუსიების მიხედვით, გამოირკვა, რომ ნებაყოფლობითი
-

შეთანხმება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ყველა მხარე ჩართული იქნება ამ პროცესში. ამ
თემასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე მონაწილამ გამოთქვა ეჭვები მწყემსების ნებაყოფლობით
ჩართულობასთან დაკავშირებით.

(IV) ქარსაფარი ზოლების კერძო მფლობელობაში გადაცემა, მათი გამოყენება – დაცვის
პასუხისმგებლობა.
მონაწილეების

მიერ

წამოიჭრა

საკითხები

რაც

ზემოთხსენებული

მეთოდების

და

რეკომენდაციების სისრულეში მოყვანას ეჭვქვეშ დააყენებს. მაგ:
-

-

-

ამჟამინდელი ლეგალური და ადმინისტრაციული გარემოებებისა, და შეზუდული
გათვალისწინებით, რთული იქნება სანქციების დაწესება.
ფინანსური რესურსების
(ვარიანტი 1);
დიდი დროა საჭირო იმისთვის, რომ მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება და მათში
ცნობიერების ამაღლება ხანძრების თავიდან აცილების უპირატესობასა და უსაფრთხო
წვასთად დაკავშირებით და ამან გამოიღოს ეფექტური შედეგები სოფლის მოსახლეობის
ხანძრების მიმართ დამოკიდებულების ცვლილებაში. (ვარიანტი 2);
ბუნებრივი ხანძრების პრევენციის ზომების მიღება(როგორიც არის ცეცხლსატეხი
თხრილების წინასწარი მომზადება)და უსაფრთხო წვაში ჩართული ადამიანების რიცხვის
გაზრდა, ისევე როგორც შესაბამისი აღჭურვილობის მოძიება, დაკავშირებულია დიდ
ხარჯებთან, და შესაბამისად არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ფერმერისთვის. (ვარიანტი 3).

თუმცა, შედეგად მივიღეთ ალტერნატიული შემოთავაზება :

აუცილებელია ფერმერების მოტივირება რათა

მათ დაიცვან საკუთარ ნაკვეთს მოსაზღვრე

ქარსაფარი ზოლები. იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიენიჭებათ უფლება დაამუშავონ და საკუთარი
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სარგებლისთვის გამოიყენონ ქარსაფარი ზოლები, ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან მათ დაცვაში
ნაკვეთიდან გადმოსული თუ სპეციალურად გაჩენილი ხანძრებისგან, ისევე როგორც უკანონო
ძოვებისა და გაჩეხვისგან.

სახელმწიფოსგან

მხარდაჭერა, მაგ. სარგავი მასალის მიწოდება

ფერმერებისთვის, იქნება დამატებითი სტიმული და ხელს შეუწყობს მათ კიდევ უფრო აქტიურ
ჩართულობას დეგრადირებული ქარსაფარი ზოლების რეაბილიტაციასა და მათ მდგრად
მართვაში. ზოგიერთმა ფერმერმა გამოიჩინა ინტერესი მოიყვანონ ხეხილის/კაკლის ხეები ქარსაფრ
ზოლებში.
ამ პრინციპების მორგებამ შეიძლება შედეგად გამოიღოს, უშუალოდ მოსახლეობის მიერ ტყის და
ხანძრების მართვა , როგორც ეს წარმატებულად ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში, სადაც
მდგრადი მართვის პასუხისმგებლობები და პრივილეგიები პირდაპირ ინდივიდუალური წვრილი
მესაკუთრეებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ხელშია. 9
ეროვნულ დონეზე მიმდინარე კონსულტაციებისას, რომელიც ეხება ქარსაფარი ზოლების
დასაცავად ლეგალური ინსტრუმენტის განვითარებას , სასურველია ასევე მიზანშეწონილად
ჩათვალოს

ერთობლივი

მართვის/მესაკუთრეობის

ვარიანტი.

ასევე

რეკომენდირებულია

მხედველობაში მიიღებოდეს ქარსაფარ ზოლებში მცენარეული ნარჩენებისთვის მექანიკური
გაწმენდვის საშუალებების გამოყენება, რაც საგრძნობლად შეამცირებს მასზე ძოვების ზეგავლენასა
და ბუნებრივი ხანძრების რისკს (აალებადი მასალის შემცირებით) .

7.

დასკვნა და რეკომენდაციები ბმმ პროგრამისთვის

2014 წლის ივლისსა და ნოემბერში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხანძრების მართვასთან
დაკავშირებული მუშაობა მოიცავდა რამოდენიმე მრგვალი მაგიდის შეხვედრასა და პირად
ინტერვიუებს, ისევე როგორც, დემონსტრაციულ და ტრენინგ სესიებს მუნიციპალიტეტის
ავტორიტეტების, მიწის მესაკუთრეებისა და მიწასთან მომუშავე პირებისათვის.
ერთის მხრივ, ნათელია ის პრობლემები რაც ცეცხლის ჭარბ გამოყენებას მოსდევს, და ისიც რომ ამ
პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ. ხანძრების მართვის
ეროვნული პოლიტიკის ჩამოყალიბება , რომლის მიზანია მიმართოს გლობალურ, ლანდშაფტური
დონის მიდგომას, ვითარდება 2009 წლიდან მოყოლებული. თუმცა, ამ პროცესს აფერხებს
ადმინისტრაციული,

9

თუ ლეგალური რეფორმები ქვეყანაში. აუცილებელია ზემოდან ქვემოთ

მაგ. იხ. GIZ ის მხარდაჭერით ხანხორციელებული პროექტის ანგარიშები ნეპალიდან.

Community Level Fire Management Planning (2007): http://www.fire.unifreiburg.de/GlobalNetworks/South_Asia/Community-Level-Fire-Management-Planning.pdf
Community-Based Fire Management Training: An approach towards participatory planning (2007): http://www.fire.unifreiburg.de/GlobalNetworks/South_Asia/Community-Based-Fire-Management-Training.pdf
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მიდგომა, რომელიც განსაზღვრავს ადგილობრივი (მუნიციპალური) ავტორიტეტებისა და
მოქმედი პირების როლს.

ხოლო მეორეს მხრივ, ადგილობრივ დონეზე მიღებულმა კონსულტაციებმა, გამოააშკარავა რომ,
მუნიციპალურ დონეზე პასუხისმგებელი პირები მზად არიან შეცვალონ მიწის დამუშავების და
ცეცხლის გამოყენების აქამდე ცნობილი

„ტრადიციები“ და ადათ – წესები. ადგილობრივი

მოქმედმა პირებმა გამოხატეს სურვილი მიიღონ ზომები რაც შეამცირებს მიწის მიმდინარე
დეგრადაციას, რასაც იწვევს სხვადასხვა სტრეს ფაქტორიევი როგორიც არის კლიმატის ცვლილება
და სოციო – ეკონომიკური ცვლილებები.
საჯარო ინფორმაცია და განათლება, ისევე როგორც მიწაზე მომუშავე პირების შესაძლებლობების
განვითარება გადამწყვეტია უმართავი ხანძრებისა და ხანძრებთან დაკავშირებული ზარალის
შესამცირებლად.
ასევე მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს გასვლითი სამუშაოები მუნიციპალურ დონეზე, რომელმაც
შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ქვეყნისთვის. ეს სამუშაო შეიძლება ჩაითვალო
ქვემოდან – ზემოთ მიდგომად მათ მიერ, ვინც აცნობიერებს, რომ მათი საარსებო წყარო
დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე რაც იწვევს მიწის დეგრადაციას, და ასევე მათთვის, ვისაც უნდა
წვლილი შეიტანოს ამაში ახლავე, ვიდრე დაელოდოს ხვალინდელ დღეს. ეს მოსახლეობა
იმსახურებს საკონსულტაციო და ტექნიკურ მხარდაჭერას, რათა განსაზღვროს მათი ინტერესები
და მოთხოვნები ეროვნული ხანძრების მართვის პოლიტიკასთან მიმართებაში.
რეკომენდაციები GIZ ის პროგრამისთვის „ ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ

კავკასიაში“.
რა

შედეგები მოჰყვა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მუშაობას და რა არის მომავალი

გეგმა GIZ ის პროგრამისთვის „ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში“?
ანგარიში ცხადყოფს, რომ პროექტმა წარმატებულად დაუჭირა მხარი ლოკალურ/მუნიცციპალურ
დონეზე

ხანძრების მართვის ეროვნული პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და ამით დაუკავშირდა

ეროვნულ გეგმას.
იმისათვის რომ მოხდეს ცნობიერების ამაღლება და პრაგმატული გასვლითი სამუშაო ლოკალურ
დონეზე, საჭიროა ეროვნული „ზემოდან – ქვემოთ“ მიდგომის მსგავსად, გრძელ ვადიანი
ვალდებულებების აღება. GIZ პროექტი, აშკარად უწყობს ხელს, მიწის მდგრადი მართვის და
ბუნებრივი რესურსების , მათ შორის ბიომრავალფეროვნების დაცვის კულტურის განვითარებას.
მიდგომა, რომელიც მიმართავს შირაქის ველზე / დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
ხანძრების პრობლემას, თან უნდა ახლავდეს და მხარს უნდა უჭერდეს მუნიციპალიტეტს
შემდგომი წლების განმავლობაში, რათა მოხდეს იმ წინადადებების რეალიზება, რაც წამოყენებულ
იქნა 2014 წლის კონსულტაციების დროს.
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ქვემოთ მოყვანილია მოკლე ვადიანი რეკომენდაციები პროექტისთვის:
-

-

დამატებითი ცეცხლჩამხშობი ეკიპირების შეძენა ადგილოვრივი მოქმედი პირებისთვის.
მაგ: ზურგჩანთიანი შესასხურებელი ინსტრუმენტი.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამაშველო სამსახურის მხარდაჭერა, რაც
გამოიხატება პატარა სახანძრო (500 ლ. ტევადობის) მსუბუქი სატვირთო მანქანის („პიკაპის“)
შეძენაში. ეს ხელს შეუწყობს მეხანძრეებს , და საგრძნობლად გაუმარტივებს მათ სასოფლო –
სამეურნეო ხანძრების ჩახშობის პროცესს ( საუბარია ბორჯომ – ხარაგაულის ეროვნულ
პარკის მფლობელობაში არსებულ მანქანაზე ). ამ ნაბიჯის გადადგმა სასურველი გახდება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის
რეორგანიზებისას არ მოხდება მათთვის ეკიპირების გაუმჯობესება.
შემდგომი ტრენინგი და დიალოგები მეცხვარეებთან, გაზაფხულის ხანძრების სეზონზე.

სასურველია, პროექტმა გააგრძელოს OSCE/GFMC მიერ განხორციელებული ENSEC პროექტთან
თანამშრომლობა : „ხანძრების მართვის ეროვნული პოტენციალის გაზრდა და ბუნებრივი

ხანძრების რისკის შემცირება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“, შემდეგი პარამეტრებით: (OSCE – ის
მიერ მიღებული დასტურის შემთხვევაში).
-

-

-

-

ადგილობრივ დონეზე „რეგიონალური ხანძრების რისკის შეფასების სისტემის“ დანერგვაში
მონაწილეობა : დედოფლისწყარო შეიძლება ჩაითვალოს წამყვან მუნიციპალიტეტად, სადაც
მოხდება ადგილობრივი ხელისუფლების(სახანძრო სამაშველო სამსახური, NFA, APA ) და
დაინტერესებული პირების (ფერმერები, მწყემსები) მიერ ხანძრების შეფასების სისტემის
აქტიური გამოყენება.
მომავალში, დისტანციური ზონდირების სისტემაზე დამოკიდებული ავტომატური
სახანძრო სიგნალიზაციის გამოყენების პრაქტიკა, რომელიც უნდა მოერგოს ადგილობრივ
პირობებს.
შესაძლოა მიზანშეწონილად ჩაითვალოს GIZ ის პროგრამის /
ადგილობრივი
წარმომადგენლების დელეგაციის მონაწილეობის დაფინანსება რიგით მეექვსე ბუნებრივი
ხანძრების საერთაშორისო კონფერენციაზე (12 – 16 ოკტომბერი 2015 პეონგჩანგ, განგუონ,
კორეის რესპუბლიკა) .10
ასევე რეკომენდირებულია, „ სოფლების, ფერმებისა და სხვა სასოფლო აქტივების დაცვა
ბუნებრივი ხანძრებისგან: სახემძღვანელოები სოფლის მოსახლეობისთვის, ადგილობრივი
თემებისა და მუნიციპალიტეტის ლიდერებისთვის ბალკანეთის რეგიონში“ სახემძღვანელოს
ადაპტირება , თარგმნა და საქართველოზე მორგება. 11

თბილისი,საქართველო / GFMC, ფრაიბურგი, გერმანია, 30 ნოემბერი 2014

10
11

http://en.wildfire2015.kr/
http://www.fire.uni-freiburg.de/Manag/CBFiM_11.htm
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