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winasityvaoba
tye saqarTvelosaTvis gansakuTrebuli faseulobis bunebrivi
resursia, romelic qveynis teritoriis daaxloebiT 40%-s
Seadgens. biomravalferovnebiT gamorCeuli saqarTvelos
tye mniSvnelovania erovnuli ekonomikis ganviTarebisaTvis.
is soflis mosaxleobas uzrunvelyofs aucilebeli tyis
resursebiT.
amJamad saqarTvelos tyeebis didi nawili adamianis
zemoqmedebis Sedegad mniSvnelovnad degradirebulia.
soflad arsebuli siRaribis maRali done, agreTve energiis
alternatiuli wyaroebis ararseboba, zrdis anTropogenul
zewolas tyis ekosistemebze da ganapirobebs xetyis ukanono da
aramdgradi meTodebiT mopovebas.
tyis aramdgradi marTva amcirebs biomravalferovnebas da
azaralebs soflis mosaxleobas - ilaxeba tyeze damokidebuli
adgilobrivi mosaxleobis sasicocxlo interesi, isargeblos
bunebrivi resursebiT. tyis degradaciis iseTi Sedegebi ki,
rogoricaa resursebis Semcireba da gaxSirebuli stiqiuri
movlenebi - kidev ufro amZimebs soflis mcxovrebTa
socialur mdgomareobas.
saSeSe merqnis mdgradi mopoveba gulisxmobs xetyis Wrasa
da SeSis damzadebas usafrTxoebis, energoefeqtianobisa da
garemosdacviTi wesebis gaTvaliswinebiT. SeSis damzadebisaTvis
unda SeirCes Sesaferisi adgili, sezoni, transportirebis
marSruti da rac SeiZleba viwro da mokle morsaTrevi gza.
Zlier damreci, erozirebuli da mewyersaSiSi ferdobebi
Seuferebelia SeSis damzadebisaTvis, vinaidan xis Wra, iseve,
rogorc morebis Treva, aaqtiurebs eroziul procesebs.
SeSis damzadeba sakmaod saxifaTo operaciaa, amitom
es RonisZieba Sesabamisi samuSao iaraRebisa da damcavi
aRWurvilobis mqone, kvalificirebulma specialistebma unda
ganaxorcielon.
mniSvnelovania damzadebuli SeSis Senaxvis pirobebis dacvac,
rom ar moxdes misi danestianeba. mSrali SeSa advilad iwvis,
wvis procesSi ar bolavs, naklebad abinZurebs haers da gamoyofs
met siTbos. mSrali SeSisa da energoefeqtiani Rumlebis
gamoyeneba, agreTve Tboizolaciis martivi wesebis gaTvaliswineba,
mniSvnelovnad dazogavs bunebriv da finansur resursebs.
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SeSis damzadeba
dagegmva
●● energoefeqtianobisaTvis saSeSe
merqani gamoyenebamde sul
mcire erTi wliT adre unda
moiWras. Tumca umjobesi iqneba,
Tu SeSas 2 wlis ganmavlobaSi
gamoaSrobT. zafxulis
TveebSi damzadebuli SeSa
unda gamoiyenoT Semdegi wlis
zamTarSi.
●● momavali wlisTvis saWiro
raodenobis SeSis misaRebad
mimarTeT saxelmwifo uwyebas
(erovnuli satyeo saagentos
adgilobriv samsaxurebs,
Tbilisis merias, aWaris satyeo
saagentos).
●● mosaWreli xeebis moniSvnas
axorcieleben Sesabamisi
saxelmwifo uwyebis an
licenziis mflobelebis xetyis
damzadebis specialistebi.

mosamzadebeli etapi
●● saSeSe masalis
usafrTxo
mopovebisaTvis saWiroa
specialuri iaraRebi da
damcavi aRWurviloba.
●● gaiTvaliswineT, rom
benzinze momuSave
xerxis gamoyenebas
sWirdeba Sesabamisi
codna da gamocdileba!
tyismWrelma unda
gaiaros specialuri
swavleba.
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tyismWrelis damcavi aRWurviloba
Cafxuti

xmaurisgan
damcavi

Tvalebis
damcavi

gamafrTxilebeli
feris qurTuki

xelTaTmani

damcavi Sarvali

damcavi
fexsacmeli
liTonis
damcavi
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xetyis moWrisTvis saWiro iaraRebi
xeleCo
solebi
sazomi
lenti
najaxebi

sakidi
kauWebi

morebis saTrevi
msxvili Tokebi
da jaWvebi

xelTaTmanebi

jaWviani xerxi damcavi mowyobilobebiT:
6. jaWvis damcavi;
7. gamonabolqvis amridi;
8. xelis gamaTbobeli;
9. damcavi jaWvi.

1.4. xelebis damcavi;
2. Zravas simZlavris
maregulireblis Camketi;
3. gadamrTveli;
5. jaWvis muxruWi (ukucemis
Semakavebeli);
4
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xis Wra
●● darwmundiT, rom
daaxloebiT xis
simaRleze 2-jer
met radiusSi
(saxifaTo wre),
aravin imyofeba;

●● gansazRvreT, romel mxares unda daeces moWrili xe;

mo

rs

aT

re

vi

●● moWeriT xe winaswar mowyobili morsaTrevis
mimarTulebiT, raTa SeamciroT xis gadatanis manZili.

gza

Wris procesi

sawyisi kveTi unda gakeTdes xis diametris ~1/3-ze.

1. sawyisi
kveTi
45 0-

60 0

2. saboloo kveTi
xis diametris ~1/10

xis diametris ~1/10
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gasxipva
●● gasxipvis dros xdeba moWrili xidan totebis mocileba.
●● moWril xes totebi unda moaciloT jer gare
mxares, Semdeg ki – Sida mxares.
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morebis damzadeba
●● morebis damzadebis dros daiwyeT Wra Sezneqili
mxridan.
Sezneqili mxare

amozneqili mxare

●● frTxilad! xerxis wina nawiliT Wra iwvevs ukucemas!

1m

1m

1m
2m

1m

1m
2m

●● saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT, saSeSe xe unda
daiWras 1 m-mde sigrZis nawilebad.
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transportireba
●● satransporto saSualebam unda imoZraos
morsaTrevze. imisaTvis, rom Tavidan aviciloT
mimdebare teritoriebze niadagis datkepna da erozia,
akrZalulia morsaTrevidan gadasvla.

●● niadagisa da mwvane safris dacvisaTvis
ukeTesia borbliani, vidre muxluxiani teqnikis
gamoyeneba.
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SeSis dapoba da Senaxva

●● morebi daxerxeT Tqveni RumlisTvis Sesaferis
zomebad;
●● mcire zomis naWrebi daapeT najaxiT, didi zomis
naWrebi – xeleCoTi;
●● daapeT mcire zomis
naWrebic. es xels Seuwyobs
maT gamoSrobas;
●● SeinaxeT ise, rom SeSis
naWrebs Soris haeri
Tavisuflad moZraobdes;
●● SeSa SeinaxeT, sul
mcire, 1 wlis an, ukeTes
SemTxvevaSi, 2 wlis
ganmavlobaSi;
●● moarideT SeSa wvimasa da
Tovls.
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SeSis wva

Zlieri damabin
Zureblebi: naxSirwyalbadi, mxuTavi
airi, ZmarmJava,
xis spirti,
formaldehidi,
Wvartli da kupri

nedli SeSa
energetikuli
Rirebuleba 40%

mSrali SeSa
energetikuli
Rirebuleba 100%
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damabinZureblebis
mcire raodenoba

mSrali SeSis upiratesoba
●● mSrali SeSis gamoyenebiT SegiZliaT, yovelwliurad
dazogoT mniSvnelovani Tanxa.
●● mSrali SeSis saWiro moculoba erT ojaxze
weliwadSi, saSualod, 10 m3-ia, xolo nedlis –
saSualod, 15-20 m3.

mSrali SeSis upiratesoba
wylis Semcveloba merqanSi (%)
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energetikuli Rirebuleba
(kvt.sT/kg)
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SeSis energetikuli Rirebuleba
●● 1m3 wifeli = 210 l navTi = 200 m3 bunebrivi airi
●● 1m3 rcxila = 210 l navTi = 200 m3 bunebrivi airi
●● 1m3 fiWvi = 170 l navTi = 161 m3 bunebrivi airi

zomebi enegroefeqtianobis misaRebad
●● Rumlis danTebamde moamzadeT Tqveni saxli: SeamowmeT,
mWidrod ixureba Tu ara kari da fanjrebi, ipoveT da
dagmaneT is adgilebi, saidanac haeri Semodis;
●● dafareT civi zedapirebi xaliCebiT an
TboizolaciisaTvis gamosadegi masaliT. SesaZlebelia,
oTaxSi haeris normaluri temperatura iyos, magram
kedlebisa da iatakis civi zedapiris gamo mainc gciodeT;
●● SemouSviT bunebrivi sinaTle, radgan zamTris mzis
sxivebsac ki SeuZliaT oTaxis garkveulwilad gaTboba.
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xetyis mopovebis wesi
saSeSe merqnis transportirebisas mosargebles aucileblad
unda hqondes xetyis warmoSobis dokumenti. es aris sam – TeTr,
Ria yviTel da salaTisfer – egzemplarad dabeWdili forma,
romelic ivseba tyis fondis teritoriaze da aucileblad –
transportirebis dawyebamde. mosargebles/gadamzidav pirs
gadaecema yviTeli da salaTisferi egzemplarebi. xetyis
warmomavlobis dokumentSi raime Sesworebis Setana dauSvebelia.
xetyis warmoSobis dokuments gascemen erovnuli satyeo saagento
(tyismcveli), daculi teritoriebis saagento (reinjeri), aWaris
satyeo saagento da afxazeTis satyeo sammarTvelo.
xetyis warmoSobis dokumentis gacemis safuZvelia xetyis
damzadebis bileTi, romelic gaicema momsaxurebisa
da mosakreblis safasuris gadaxdis damadasturebeli
dokumentebis (qviTrebis) safuZvelze.
xetyis satransporto saSualebaze datvirTvamde savaldebuloa
samasale merqnis markireba specialuri firniSiT da saSeSe
merqnis morebad daWra (dakotvra) sasurvel sigrZeze,
magram ara umetes 1 metrisa. daukotravi masalis gamotana
SesaZlebelia mxolod cocxali gamwevi Zalis gamoyenebiT.
aRniSnuli valdebuleba ar exeba wvrili mxridan 12 sm-ze
naklebi diametris xis masalas.
metyeve/tyismcveli valdebulia, moiTxovos xetyis damzadebis
bileTi da Seamowmos faqtobrivad damzadebuli resursis
Sesabamisoba xetyis damzadebis bileTSi asaxul monacemebTan
(odenoba, vadebi, damzadebis adgili, saxeoba).
akrZalulia socialuri Wris safuZvelze mopovebuli xetyis
nebismieri formiT gasxviseba.
warmoSobis dokumentis aReba an markireba savaldebuloa
kerZo sakuTrebaSi arsebul teritoriaze mopovebuli
xe-mcenareebis transportirebisas. amisTvis TviTmmarTvelobis
organo gascems adgilwarmomavlobis cnobas, romlis
safuZvelzedac erovnuli satyeo saagento axorcielebs
warmomavlobis dokumentis Sevsebas an markirebas.
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xetyis mopovebasTan dakavSirebuli samarTaldarRvevebi*
samarTaldarRveva

sanqcia/jarima

saxelmwifo tyis fondis teritoriaze xetyis
damzadeba saqarTvelos kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli Sesabamisi dokumentebis gareSe

500 lari

ganmeorebiTi samarTaldarRveva

1 000 lari
samarTaldarRvevis sagnisa da iaraRis
konfiskaciiT

ukanonod mopovebuli xetyis pirveladi
gadamuSaveba

2 000 lari
4 000 lari
xetyis produqciisa da
samarTaldarRvevis iaraRis
konfiskaciiT

ganmeorebiTi samarTaldarRveva

xetyis transportireba saTanado dokumentis an
specialuri firniSiT markirebis gareSe

1 000 lari

ganmeorebiTi samarTaldarRveva

2 000 lari
xetyis konfiskaciiT

kerZo teritoriaze mopovebuli xe-mcenaris
transportireba saTanado dokumentis an
specialuri firniSiT markirebis gareSe

200 lari

ganmeorebiTi samarTaldarRveva

400 lari
xe-mcenaris konfiskaciiT an uamisod

socialuri Wrebis Sedegad mopovebuli xetyis
transportireba wesebis darRveviT an aseTi xetyis
nebismieri formiT gasxviseba

500 lari
xetyis konfiskaciiT an uamisod

`wiTel nusxaSi~ Setanili saxeobebis ukanono Cexva
da dazianeba

500-600 lari

saxelmwifo tyis fondis miwebze tyis dazianeba
radioaqtiuri, baqteriologiuri, qimiuri an sxva mavne
nivTierebebiT, radioaqtiuri narCenebiT, samrewvelo,
sayofacxovrebo an sxvagvari Camdinare wylebiT,
agreTve mavne nivTierebaTa gamonafrqvevebiT, rasac tyis
gaxmoba an daavadeba mosdevs

1000 laramde

igive qmedeba, Cadenili daculi teritoriebis
farglebSi

3000 lari

tyeebSi saxanZro usafrTxoebis darRveva

50-150 lari

* saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi (1984 w.)

CENN - saqarTvelo

CENN - somxeTi

CENN - azerbaijani

saTavo ofisi
beTlemis q. #27
0105, Tbilisi
t +995 32 275 19 03/04
f +995 32 275 19 05
info@cenn.org
www.cenn.org

heracis q. #16
0025, erevani
t/f +3741 0 57 57 79
info.armenia@cenn.org

gara garaevis gamz. #124/128
AZ1119, baqo
t +99412 4394113
f +99412 4743004
info.azerbaijan@cenn.org
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ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში.

პროექტის პარტნიორები
ავსტრიის განვითარების თანაშრომლობა
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა მხარს უჭერს აფრიკის, აზიის, სამხრეთ-აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის,
აგრეთვე კარიბის ზღვის ქვეყნებს მათი მდგრადი განვითარების საქმეში. ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის
სტრატეგიას გეგმავს ავსტრიის ფედერალური რესპუბლიკის ევროპის, ინტეგრაციისა და საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს სიღატაკის შემცირებას, ბუნებრივი რესურსების
კონსერვაციასა და პარტნიორ ქვეყნებში მშვიდობასა და ადამიანის უსაფრთხოებას გრძელვადიანი პროგრამების და
პროექტების განხორციელების გზით. საბოლოო მიზანია ცხოვრების პირობების მდგრადი გაუმჯობესება.
http://www.entwicklung.at

მსოფლიო ბანკი
მსოფლო ბანკის ჯგუფი წარმოადგენს ცოდნისა და დაფინანსების ერთ-ერთ უმსხვილეს წყაროს მსოფლიოში მასში
შემავალი 188 წევრი სახელმწიფოსათვის. ორგანიზაციები, რომლებიც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან,
მიეკუთვნებიან წევრი ქვეყნების მთავრობებს, რომლებიც ამ ორგანიზაციების ფარგლებში უფლებამოსილნი არიან მიიღონ
საბოლოო გადაწყვეტილება ყველა საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკის, ფინანსებისა და გაწევრიანების საკითხების
ჩათვლით. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი შედგება ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ხუთი ორგანიზაციისაგან. ესენია:
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია, საერთაშორისო
საფინანსო კორპორაცია, მრავალმხრივი საინვესტიციო გარანტიების სააგენტო და საინვესტიციო დავების რეგულირების
საერთაშორისო ცენტრი. თითოეული ეს ორგანიზაცია განსაკუთრებულ როლს ასრულებს მსოფლიო ბანკის ჯგუფის
მისიის შესრულებაში, რომელიც მიმართულია უკიდურესი სიღატაკის აღმოფხვრისაკენ ისე, რომ იმ ადამიანების
რაოდენობა, რომელთა საარსებო მინიმუმი დღეში 1,25 აშშ დოლარზე ნაკლებია, მნიშვნელოვნად შემცირდეს და არ
აღემატობოდეს 3 პროცენტს. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მისიაახელი შეუწყოს გაზიარებულ კეთილდღეობას და ყველა
ქვეყანაში შემოსავლის გაზრდას სულ მცირე 40 პროცენტით.
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org
ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი
ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი ეხმარება მსოფლიოს გარემოს დაცვისა და განვითარების სფეროში არსებული
ურთულესი პრობლემების გადასაწყვეტი პრაგმატული გამოსავლის მოძებნაში. ორგანიზაციის საქმიანობა მიმართულია
ბუნების მდგომარეობის შეფასებისა და კონსერვაციისკენ, მისი მოხმარების ეფექტური და სამართლიანი მართვისკენ და
პრობლემათა გადაწყვეტის ბუნებრივი გზების მოძიებისკენ ისეთი გლობალური გამოწვევების საპასუხოდ, როგორიცაა
კლიმატის ცვლილება, მზარდი მოთხოვნილება საკვებზე და განვითარება. ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი
მხარს უჭერს სამეცნიერო კვლევას მთელს მსოფლიოში, ახორციელებს კონკრეტულ პროექტებს ადგილებზე და
ერთმანეთთან აკავშირებს მთავრობების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, გაეროსა და კერძო სექტორის
წარმომადგენლებს პოლიტიკის, საკანონმდებლო ბაზის და საუკეთესო პრაქტიკის გაუმჯობესება-განვითარების მიზნით.
იგი მსოფლიოს უძველესი და უდიდესი გარემოს დაცვითი გლობალური ორგანიზაციაა, რომლის წევრია 1,200–ზე მეტი
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაცია და 11,000–მდე დამოუკიდებელი ექსპერტი 160 ქვეყანაში. ბუნების
დაცვის საერთაშორისო კავშირი თავის საქმიანობას მსოფლიო მასშტაბით ახორციელებს 45 ოფისის, 1000–ზე მეტი
თანამშრომლისა და ასობით პარტნიორი საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: www.iucn.org
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი წარმოადგენს მსოფლიოში ბუნების დაცვის ერთ-ერთ უდიდეს, ავტორიტეტულ და
დამოუკიდებელ ორგანიზაციას 5 მილიონი მხარდამჭერითა და 100-ზე მეტ ქვეყანაში მოქმედი გლობალური ქსელით.
ფონდის მისიაა პლანეტის ბუნებრივი გარემოს დეგრადაციის შეჩერება და ისეთი მომავლის შექმნა, სადაც ადამიანები
ბუნებასთან ჰარმონიულად იცხოვრებენ. ამ მიზნით ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი ხელს უწყობს პლანეტის
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვას, განახლებადი ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და
დაბინძურების და რესურსების გადაჭარბებული მოხმარების შემცირებას. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: www.panda.org

