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პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის 
ცენტრის პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩე
ველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება USAIDის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით. იგი მიზნად ისახავს 
ამომრჩეველთა ცოდნის, უნარებისა და ორგანიზების შესაძლებლობების გა
ძლიერებას, რათა მიაღწიონ ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური თუ საარჩევნო 
პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც უკეთ უპასუხებენ მათ რეალურ 
საჭიროებებს.

პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. პუბლიკაციის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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04 საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 
გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი

შესავალი
დღეს მსოფლიოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ქალაქებში ცხოვრობს და, 
გაეროს პროგნოზით, 2050 წლისთვის ქალაქებში მცხოვრებთა რაოდენობა 75%ს 
მიაღწევს. არადა, მე20 საუკუნის შუა წლებში ეს მაჩვენებელი 30% იყო. სწორედ 
მაშინ დაიწყო ურბანიზაციის ტემპის განსაკუთრებული მატება და ქალაქის 
მასშტაბების ზრდა. ამჟამად ქალაქები ცდილობენ გაუმკლავდნენ ურბანულ 
დასახლებებში ხალხის მიგრაციის მაღალ დონეს. ასეთი შედეგი განაპირობა ჯერ 
კიდევ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში დაწყებულმა სოციალურეკონომიკურმა 
ცვლილებებმა და შემდგომმა ტექნოლოგიურმა წინსვლამ. ამ პროცესებს ხელი 
შეუწყო აგრეთვე ტრანსპორტის სახეობების, განსაკუთრებით საავტომობილო 
ტრანსპორტის განვითარებამ. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახლანდელი 
ქალაქები ეკონომიკის მთავარ მამოძრავებელ ძალას და, იმავდროულად, 
სამეცნიერო, კულტურულ, საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ ცენტრებს 
წარმოადგენენ. დროთა განმავლობაში ისინი გაფართოვდა და მეტისმეტად 
გადაიტვირთა, იმატა ხმაურმა და ჰაერის დაბინძურებამ, შემცირდა მწვანე 
სივრცეები, რომლებიც სულ უფრო და უფრო ძნელად ხელმისაწვდომია 
მოსახლეობისთვის.

მზარდი ქალაქების პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
გამწვანებულ ტერიტორიებს. ქალაქების გაფართოებასა და მოსახლეობის 
რაოდენობის ზრდასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი სარეკრეაციო 
სივრცეების განვითარებაც. ამას დღეს საუკეთესოდ ახერხებენ დასავლური 
სამყაროს ურბანული დასახლებები, სადაც დიდ ყურადღებას უთმობენ 
გარემოსდაცვით პოლიტიკას და ადამიანის ჯანმრთელობას.

ქუჩის გამწვანება, სკვერები, ბაღები, პარკები და ქალაქის გარშემო 
ბუნებრივი ლანდშაფტი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ქალაქებისა და 
იქ მცხოვრებთათვის. დღეს, როდესაც კლიმატის ცვლილებითა და ჰაერის 
დაბინძურებით გამოწვეული საფრთხეების წინაშე ვდგავართ, ასეთი მწვანე 
სივრცეების მოვლა, შენარჩუნება და მათი რაც შეიძლება მეტად განვითარება 
საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ გამწვანება 
ხელს უწყობს ატმოსფერული ჰაერის გაწმენდისა და ჟანგბადის წარმოქმნის 
პროცესს. ჰაერის დაბინძურება იწვევს სიცოცხლისთვის საშიშ მრავალ 
დაავადებას და ამ მხრივ განსაკუთრებით ბავშვები არიან მაღალი რისკის 
ჯგუფში. ჰაერში გამონაბოლქვის სახით გამოფრქვეული მავნე ნივთიერებები 
მსოფლიოში ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანის სიკვდილის მიზეზი 
ხდება. ამ თვალსაზრისით მძიმე მდგომარეობაა საქართველოს ქალაქებშიც. 
მოსახლეობაში დაავადებათა მაღალი მაჩვენებელი მძიმე ტვირთად აწვება 
ჯანდაცვის სისტემას როგორც ადამიანური, ისე ფინანსური რესურსის კუთხით 
და ზეგავლენას ახდენს მის ეფექტიანობაზე. ეს ასევე ნიშნავს შრომითი და 
შემოქმედებითი პოტენციალის დაქვეითებას.



05პოლიტიკის დოკუმენტი
საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 

გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები

პრობლემების ანალიზი
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში მძიმე პოლიტიკური და 
ეკონომიკური სიტუაცია შეიქმნა. მოიშალა სახელმწიფო ინსტიტუციები, ყვაოდა 
კორუფცია. მუნიციპალური მმართველობის დონეზე სრული განუკითხაობა 
სუფევდა. არ არსებობდა ახალ სოციალურპოლიტიკურ რეალობაში ურბანული 
მართვის ცოდნა და გამოცდილება. პროფესიული წრეებიც კი სრულიად 
მოუმზადებელი აღმოჩნდნენ საიმისოდ, რომ გამოეყენებინათ საჭირო 
მიდგომები ან შეემუშავებინათ სწორი ურბანული განვითარების ხედვა.

ასეთ პირობებში წარიმართა პრივატიზაცია, რომლის მიმდინარეობისას 
სახელმწიფო საკუთრებიდან კერძო მფლობელობაში გადავიდა სხვადასხვა 
ინფრასტრუქტურა, შენობანაგებობები და მიწა. ერთი მხრივ, მუნიციპალიტეტებს 
არ გააჩნდათ პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ტერიტორიების 
მოვლაპატრონობის არანაირი რესურსი, მეორე მხრივ კი, პირადი ფინანსური 
მოგების მისაღებად, კორუფციული გარიგებებით სხვისდებოდა ეს ტერიტორიები, 
სადაც ნადგურდებოდა მწვანე საფარი და შემდგომ იქ შენობები ჩნდებოდა.

ასეთი გარემოს შექმნას ხელს უწყობდა ისიც, რომ არ არსებობდა ან 
არასრულყოფილი იყო საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საზოგადოებრივ 
მწვანე სივრცეს განადგურებისგან დაიცავდა. ასევე სერიოზულ პრობლემას 
წარმოადგენდა ზოგადად კანონის დაცვა და აღსრულება, განსაკუთრებით − 
მწვანე სივრცეების მიმართ.

ვარდების რევოლუციის შემდეგ გაჩნდა არსებული მდგომარეობის შეცვლის 
ტენდენციები. ამუშავდა შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუციები, შემუშავდა 
არაერთი კანონი და კანონქვემდებარე აქტები გარემოს დაცვისა და 
ქალაქგანვითარების მიმართულებით. თუმცა გადაუჭრელ პრობლემად დარჩა 
კომპლექსური მიდგომებისა და ურბანული განვითარების ხედვის შემუშავება. 
გაგრძელდა იმგვარი პოლიტიკა, რომელიც ხელს უწყობდა კერძო ბიზნესსექტორს 
და არა საჯარო ინტერესს, რომლის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი 
ნაწილი იყო (და კვლავაც ასეთად რჩება) საზოგადოებრივი გამწვანებული 
სივრცეები. ეკონომიკის ხელშეწყობის საბაბით, ისევ მიმდინარეობდა 
მწვანე ტერიტორიების გასხვისება და მწვანე საფრის ადგილზე სამშენებლო 
ნებართვების გაცემა. უკვე არსებული საქალაქო ზონირებისა და შესაბამისი 
რეგულაციების მიუხედავად, მუნიციპალურ დონეზე მუდმივად იცვლებოდა 
სარეკრეაციო და მწვანე ზონების სტატუსი მათი შემდგომი სამშენებლო 
განვითარების მიზნით. 

მსგავსი მიდგომები 2012 წლის შემდეგაც არ შეცვლილა. საქართველოს 
დიდ ქალაქებში რამდენიმე დიდი პარკის რეაბილიტაციისა და განახლების 
მიუხედავად, პრობლემად დარჩა სხვადასხვა ტიპის სარეკრეაციო ზონებში 
სამშენებლო ნებართვების გაცემა. სახელმწიფო აუდიტის 2019 წლის ანგარიშის 
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მიხედვით, 20112018 წლებში, მხოლოდ დედაქალაქში, ჯამში, სტატუსი შეეცვალა 

55 ჰექტარზე გაშენებულ სარეკრეაციო სივრცეებს, სადაც დაშვებულ იქნა 

სამშენებლო განვითარება.

ალბათ ზედმეტია ბუნებრივი ლანდშაფტის მნიშვნელობაზე საუბარი, თუმცა, 

ქალაქის განვითარებაზე მსჯელობისა და გადაწყვეტილებების მიღებისას, წლებია 

პრიორიტეტი სხვა, ინფრასტრუქტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებს 

ენიჭება. მათი მოგვარება უდავოდ უმნიშვნელოვანესია, თუმცა თითოეული 

საკითხის განყენებულად განხილვა თვით ამ სფეროებისთვისაც კი საზიანოა, 

არათუ, ზოგადად, ქალაქებისა და მათში მცხოვრებთა კეთილდღეობისთვის. 

ქვეყნის, განსაკუთრებით კი დიდი ქალაქების ეკონომიკაში საკმაოდ დიდი 

წილი უკავია სამშენებლო სექტორს. წლების განმავლობაში მშენებლობებს 

ეწირებოდა გამწვანება, იქნებოდა ეს ცალკეული ხეები სამშენებლო ნაკვეთებზე 

თუ სარეკრეაციო ტერიტორიები.

გამწვანების  
მნიშვნელობა ქალაქში
ჯანმრთელობა და სოციალური კოჰეზია

გამწვანება, ხეები თუ ბუჩქები, ნებისმიერი მწვანე საფარი ბევრად მეტია, ვიდრე 
მხოლოდ სასიამოვნო იერი და ლამაზი დეკორაცია. მწვანე საქალაქო გარემო 
აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. მაგალითად, ჯანმრთელობის სხვადასხვა 
პრობლემის მქონე პაციენტთა გამოჯანსაღება მწვანე გარემოში უფრო სწრაფად 
მიმდინარეობს. მწვანე სივრცის სიახლოვეს მცხოვრებთ უფრო ნაკლებად 
აწუხებთ ჯანმრთელობის პრობლემები, ხოლო ისინი, ვინც მწვანე გარემოში 
მუშაობს, ბევრად უკეთესად გრძნობენ თავს. პარკები და საქალაქო ბაღები 
ხელს უწყობს მოსახლეობას, მეტი დრო გაატაროს მწვანე სივრცეში, ივარჯიშოს 
ან დაისვენოს, რაც თავისთავად დადებითად აისახება ჯანმრთელობაზე.

ბავშვები უფრო ჰარმონიულად იზრდებიან და სკოლაში სწავლის უკეთეს შედეგებს 
აღწევენ, როცა ბუნებასთან ახლოს იზრდებიან. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 
სკოლებმა მეტი ყურადღება დაუთმონ თავიანთი ტერიტორიების გამწვანებას.

თანამედროვე ქალაქების მცხოვრებთა ჯანსაღ ცხოვრებას ბევრი ფაქტორი 
უქმნის საფრთხეს. ჩვენს ყოველდღიურ ყოფაში, შინ თუ სამსახურში, 
ხანგრძლივად გვიწევს ჯდომა, ცოტას ვაქტიურობთ ფიზიკურად და სტრესის 
გამომწვევი მიზეზებიც ჩნდება. გადატვირთულ ურბანულ გარემოში ცხოვრებას 
ჯანმრთელობისთვის გამოუსწორებელი ზიანის მოტანა შეუძლია. ჰაერის 
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გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები

დაბინძურება ერთერთი სერიოზული საფრთხეა. დღეს მცირენაწილაკებიანი 
დაბინძურება ქალაქურ ატმოსფეროში ყველაზე საზიანოდ არის მიჩნეული. 

ხეები, ბუჩქები, მცენარეები, ბალახი და ხავსიც კი გვეხმარება, რომ ჰაერი 
მცირე მავნე ნაწილაკებისგან გაიწმინდოს. სიმწვანე ხელს უწყობს ჯანმრთელი 
ცხოვრების წესს. თუ ხმაურიან და გადატვირთულ ქალაქებში პარკები და 
სათამაშო მოედნები, სკოლები და ბაღები მწვანე სარტყლებით შემოისაზღვრება, 
ამით შესაძლებელი გახდება ხალხმრავალი ადგილების მეტნაკლებად დაცვა 
ჰაერის დაბინძურებისგან. 

მწვანე ურბანული გარემო ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ერთერთი მთავარი 
ხელშემწყობი ფაქტორია. ადამიანი მწვანე გარემოში უფრო ბედნიერად, ბევრად 
უკეთესად გრძნობს თავს. გარდა ამისა, ისეთი გამწვანებული საჯარო სივრცეები, 
როგორიც არის პარკები და ბაღები, ხელს უწყობს სოციალური კავშირების 
ჩამოყალიბებასა და განვითარებას, ისევე როგორც ფიზიკურ აქტივობას. 
ადამიანები უფრო ხშირად ხვდებიან ერთმანეთს, საუბრობენ, სეირნობენ და 
ერთად უფრთხილდებიან საზიარო სივრცეს. კვლევებიც ადასტურებს, რომ მეტი 
სიმწვანე უფრო უსაფრთხო და სასიამოვნო საცხოვრებელ გარემოს აყალიბებს.

კლიმატი და ბიომრავალფეროვნება

ხეებს, მცენარეებს, ზოგადად მწვანე საფარს შეუძლია აგვარიდოს ატმოსფე
რული დაზიანება როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალურ დონეზე. კლიმატის 
ცვლილება იწვევს ტემპერატურის მატებას და გვალვებს, რასაც ხშირად ძლიერი 
წვიმა და ნალექი ენაცვლება. ასეთი მავნე შედეგები დიდ გამოწვევებს უქმნის 
ურბანულ გარემოს. 

გამწვანება გამაგრილებელ ეფექტს ახდენს სიცხის ტალღების დროს. ხის 
ვარჯები ტროტუარზე ჩრდილს ქმნის და საკმარისია, ზაფხულის სიცხეში 
გამწვანებულ ტერიტორიაზე შევიდეთ, რომ მაშინვე საგრძნობია სასიამოვნო 
სიგრილე. ქალაქებს „სიცხის კუნძულებსაც“ უწოდებენ, რადგან მოასფალტებული 
ქუჩები, შენობების ბეტონისა თუ შუშის სიბრტყეები ისრუტავს მზის სხივებს ან 
აირეკლავს და სიმხურვალეს სივრცეში აბრუნებს. სითბოს ამგვარი მიმოცვლა 
მზის ჩასვლის შემდეგაც კი გრძელდება, რის გამოც ქალაქურ გარემოში მეტად 
მაღალი ტემპერატურა ნარჩუნდება. ეს, რა თქმა უნდა, საზიანოა მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისთვის, განსაკუთრებით − ხანში შესულთათვის. გამწვანებულ 
ადგილებში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით დაბალია, რასაც მიწის ღია 
ზედაპირი განაპირობებს. სწორედ ამიტომ არის სასურველი, რომ პარკებსა და 
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ბაღებში სასიარულო ადგილები თუ სასეირნო ბილიკების უმეტესი ნაწილი არ 

დაიფაროს მოსაპირკეთებელი მასალებით. 

ღია ზედაპირი ასევე ემსახურება ნალექების შესრუტვას, რაც, ერთი მხრივ, 

სჭირდება მცენარეებს და, მეორე მხრივ კი, ამით ნაკლები დატვირთვა 

ადგება წყალარინების სისტემას. ცნობილია, რომ ჭარბი ნალექიანობისას 

მკვრივი ზედაპირების მაღალი პროცენტულობა ქალაქებში წყალდიდობის 

გამომწვევი ერთერთი მიზეზია. ძლიერი წვიმების დროს, მწვანე საფრით 

დაფარული ნიადაგი ბევრად უკეთესი წყალტევადობისაა, რასაც, ცხადია, ვერ 

ვიტყვით ბეტონსა და ასფალტზე. ქალაქებში წყალდიდობის თავიდან არიდება 

შესაძლებელია მეტი ღია, ბუნებრივი ზედაპირების შენარჩუნებაშექმნით. 

გარდა ამისა, ისეთი საჯარო მწვანე სივრცეები, როგორიც არის პარკები და 

ბაღები, აუმჯობესებს ქალაქის კლიმატს.

მოქალაქეებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა კლიმატის 

პრობლემებთან ბრძოლის პროცესში, თუ მეტ მოუპირკეთებელ სივრცეს 

შეინარჩუნებენ თავიანთი საცხოვრებელი სახლების წინ, ეზოებში... მეტად 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეკისრება „მწვანე სახურავებსაც“, რომელთა 

მოსაწყობად ზოგი ქალაქი სუბსიდიებსაც გამოყოფს, ზოგან კი სულაც 

სავალდებულოა.

ბიომრავალფეროვნება ფლორისა და ფაუნის მრავალრიცხოვნების ხარისხს 

ასახავს. სახეობების სიმრავლე ბუნებრივ ბალანსს იცავს. ხე, ბუჩქი და 

მცენარე ქალაქის ბიომრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს. გამწვანების 

მრავალფეროვნება მეტ ცოცხალ ორგანიზმებს იზიდავს. მაგალითად, სხვადასხვა 

სახეობის მწერი მონაწილეობს მცენარეთა დამტვერვის პროცესში, თან 

ჩიტების თუ სხვა პატარპატარა ცხოველებისთვის საკვებადაც გამოდგება. 

ისინი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილი და ბიომრავალფეროვნებისთვის 

სასიცოცხლონი არიან.

ეკონომიკა

გასათვალისწინებელია ჰაერის მაღალი ტემპერატურის დროს ქალაქებში 
დახარჯული ენერგია, რომელიც შენობების შიდა სივრცის გასაგრილებლად 
გამოიყენება. ეს თავისთავად უზარმაზარი დანახარჯებია და, გარდა ამისა, 
დიდ ზიანს აყენებს გარემოს.

მწვანე ლანდშაფტის განადგურება მკვეთრ ნეგატიურ გავლენას ახდენს როგორც 
გარემოზე, ისე მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. დეგრადირებული საცხოვრებელი 



09პოლიტიკის დოკუმენტი
საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 

გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ქალაქური სივრცე კი არ არის მიმზიდველი არც საცხოვრებლად, არც ტურიზმისა 

და ინვესტიციებისთვის. რაც უფრო ჯანსაღი საარსებო გარემოა ქალაქში, მით 

უფრო სიცოცხლისუნარიანი და, შესაბამისად, ეკონომიკურად მიმზიდველია 

იგი ადამიანისა და ინვესტორისთვის. ცნობილია, რომ გამწვანებით მდიდარ 

ქალაქებში ცხოვრების დონეც ყველაზე მაღალია და ასეთი ქალაქების რეიტინგიც 

არსებობს. გამწვანებულ ტერიტორიებთან მდებარე უძრავი ქონება უფრო ძვირია. 

ფასში სხვაობა შეიძლება 4%იდან 30%მდე მერყეობდეს. 

გამწვანებით მდიდარი კომპანიების ტერიტორიები და ოფისები უფრო 

სასიამოვნო გარემოს ქმნის სამუშაოდ, რაც აისახება თანამშრომელთა მაღალ 

პროდუქტიულობაზე და სამუშაო პროცესისადმი მათ პოზიტიურ დამოკი

დებულებაშიც ვლინდება.

დასკვნები და რეკომენდაციები
» საქართველოში ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე კვლავაც გადაუჭრელი 

პრობლემაა ქალაქში გამწვანების საკითხებისადმი არასისტემური 

მიდგომები და გრძელვადიანი ხედვების არქონა. ზოგიერთ ქალაქში 

პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაციის მიუხედავად, ზოგადად ურბანული 

ცენტრებისთვის არ არის შემუშავებული გამწვანების პოლიტიკა, რომელიც 

მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სამოქმედო გეგმა იქნებოდა. 

არ არსებობს ან იშვიათია სტრატეგიები, რომლებიც განსაზღვრავს 

პრიორიტეტებს და დასახავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს ურბანულ 

დასახლებებში გამწვანების განსავითარებლად.

» 2018 წელს მსოფლიო ბანკმა თბილისის მერიისთვის შეიმუშავა გამწვა

ნე ბული სივრცეების განვითარების სარეკომენდაციო დოკუმენტი. იგი 

მოიცავდა თბილისში არსებული განსხვავებული გამწვანებული ტერიტო

რიების შესწავლას − როგორც მათი ფიზიკური მდგომარეობის, ისე გან

ვი თარების პოტენციალის კვლევას. გაანალიზდა მოქალაქეთა მიერ 

მწვანე სივრცის გამოყენების ინტენსივობის ხარისხიც. განისაზღვრა 

სარეკრეაციო ადგილების − შიდაკვარტალური სპორტული მოედნების, 

საუბნო სკვერებისა და საქალაქო პარკების კატეგორიები. გამოყენებულ 

იქნა ამ სივრცეებთან წვდომის ხარისხის შეფასების მეთოდი. მიღებულ 

შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა რჩევები, ქალაქის რომელ ნაწილში და 

რომელ მწვანე საზოგადოებრივ სივრცეს უნდა მინიჭებოდა პრიორიტეტი, 



საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 
გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი10 მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში რომელ სივრცეზე ჯობდა 

კონცენტრირება, სად იქნებოდა უმჯობესი სრულიად ახალი საჯარო მწვანე 

სივრცის მოწყობა.

» ბოლო წლებში, ამ დოკუმენტში დასახელებულ რამდენიმე პარკსა და 

გამწვანებულ სივრცეში მართლაც ჩატარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

ზოგი არეალი, განსაკუთრებით დიდი და ღია ლანდშაფტური ტერიტორიები 

კი, დღემდე პრობლემურია. იქაც კი, სადაც დასრულდა ან იგეგმება 

პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ხშირად გამოიყენება არასწორი 

მეთოდები, ე.წ. „რბილი“ (გამწვანება, ბუნებრივი ზედაპირების ტიპი) და 

„მყარი“ (მოპირკეთება, საპარკო ავეჯი, განათება და ა.შ.) ლანდშაფტური 

დიზაინის კუთხით. აშკარაა არასისტემური მიდგომები, რის გამოც სამუშაო 

იგეგმება და სრულდება მწვანე საქალაქო სივრცის ტიპოლოგიების 

თავისებურებათა გაუთვალისწინებლად. არ არსებობს სტანდარტიზებული 

მიდგომები მწვანე საზოგადოებრივი სივრცეების განსხვავებული 

დანიშნულებით გამოყენებისას, იქნება ეს მომხმარებელთა სხვადასხვა 

ჯგუფი თუ პარკებისა და ბაღების განსხვავებული ტიპი.

» ასევე პრობლემურია საქალაქო მწვანე სივრცის მოწყობისა და რეაბი
ლიტაციის პროცესში დაინტერესებული მოსახლეობის ჯგუფების ჩართუ
ლობამონაწილეობა. სარეაბილიტაციო პროექტები და სამუშაოები, 
არცთუ იშვიათად, ამგვარი ჩართულობის გარეშე მიმდინარეობს, რის 
გამოც მოქალაქეებს ხშირად არ აკმაყოფილებთ საბოლოო შედეგები. 
დაგეგმვისა და რეაბილიტაციის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა, 
მწვანე სივრცეების გამოყენების მხრივ მათი ხედვებისა და სურვილების 
გათვალისწინება წარმატებული სარეკრეაციო სივრცის შექმნის 
წინაპირობაა. ზოგჯერ ამგვარი კონსულტაციები იმართება მხოლოდ 
ერთეულ პირებთან ან მცირე ჯგუფთან, რომლებიც ვერ სწვდებიან 
საკითხების მთელ სპექტრს. საჭიროა ტარდებოდეს გამოკითხვები ფოკუს
ჯგუფებთან, სპეციალისტებთან, პარკებითა და სკვერებით უშუალოდ 
მოსარგებლე მოსახლეობის წარმომადგენლებთან. მათ უნდა გააცნონ 
მიმდინარე სამუშაო პროცესის სხვადასხვა ეტაპი.

» საჭიროა ტარდებოდეს კვლევები, რომლებითაც შეისწავლიან მუნიციპა

ლურ საზღვრებში არსებულ სარეკრეაციო და მწვანე სივრცეებს, მათ 

მდგომარეობას, და განვითარების პოტენციალს. უნდა მუშავდებოდეს 

კონცეფციები, თუ როგორ განვითარდეს საჯარო მწვანე სივრცეები, 



პოლიტიკის დოკუმენტი
საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 

გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები 11როგორი თანმიმდევრობითა და პრიორიტეტებით. საჭიროა დამუშავდეს 

გარკვეული მიდგომები და სტანდარტები სარეაბილიტაციო და გამწვანების 

სამუშაოებისთვის, რისთვისაც აუცილებელია მრავალდისციპლინური 

თანამშრომლობა.

» აუცილებელია სხვადასხვა სახის გამწვანებული და სარეკრეაციო სივრცეების 

კატეგორიზაცია. მიზანი უნდა იყოს ისეთ საერთაშორისო მაჩვენებლებთან 

მიახლოება, რომლებიც გულისხმობს ქალაქში ერთ სულ მოსახლეზე 

სარეკომენდაციო გამწვანებული ტერიტორიის რაოდენობას კვადრატულ 

მეტრებში და ქალაქის მასშტაბით მცხოვრებთათვის ფეხით სასიარულო 

მანძილზე მწვანე სივრცის წვდომას. საქართველოს მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქებში მსგავსი ზუსტი მონაცემები არ გაგვაჩნია, რადგან არ 

ტარდება სათანადო კვლევები. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

რეკომენდაციით, ქალაქში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული სივრცე 

უნდა შეადგენდეს სულ მცირე 9 კვადრატულ მეტრს, სასურველი კი 

იქნებოდა 50 კვ.მ. ურბანული გამწვანებული სივრცე (UGS – Urban Green 

Space). ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს დედაქალაქისთვის 

ეს მონაცემი საბჭოთა პერიოდში, 1983 წელს იყო ყველაზე მაღალი და 

შეადგენდა 13 კვ.მ.ს, ხოლო თბილისის მერიის ცნობით, 2001 წელს 

იგივე მაჩვენებელი გახლდათ 5.5 კვ.მ. თუმცა, როგორც აღინიშნა, ზუსტი 

აღრიცხვა მას შემდეგ არ ტარდება და ასევე შესაბამის ანგარიშში ვერ 

ხერხდება სხვადასხვა ტიპის ლანდშაფტის განცალკევება მთლიანი 

მუნიციპალიტეტის საზღვრებში; მაგალითად, რამდენია აქედან ქალაქგარე 

ტყეები ან მინდვრები, რამდენი − შიდასაუბნო ბაღი და სკვერი, რამდენი 

− საქალაქო პარკი და ა.შ. ყოველივე ამის გამო შექმნილ მდგომარეობაზე 

სრული წარმოდგენა ვერ იქმნება. 

» არსებითი საკითხია მწვანე სივრცეების დაცვა საკანონმდებლო დონეზე 

და ამგვარი რეგულაციების მკაცრი აღსრულება. უნდა გართულდეს ან 

შეუძლებელი გახდეს იურიდიული თუ პროცედურული გზებით სარეკრეაციო 

და მწვანე ზონებისთვის სტატუსის მოხსნა ან შეცვლა მათი სამშენებლო 

გამოყენების მიზნით. ყოველი ქმედება უნდა ემსახურებოდეს ასეთი 

სივრცეების ხარისხის ამაღლებასა და მათ დაცვას. 

» მნიშვნელოვანია მუნიციპალურ დონეზე არსებობდეს და გამართულად 

ფუნქციონირებდეს შესაბამისი სამსახური, რომელიც პასუხისმგებელი 



საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 
გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი12 იქნება გამწვანების საკითხებზე, პოლიტიკის შემუშავებასა და მწვანე 

საჯარო სივრცეების განვითარებაზე. გადამწყვეტია ასეთი სამსახურის 

კოორდინაცია სხვა უწყებებთან და სამსახურებთან, რომელთაც ქალაქის 

დაგეგმარება და განვითარება, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურისა და 

მონიტორინგის საკითხები ეხებათ.

» საქართველოს ქალაქებმა უნდა შეისწავლონ საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკა გამწვანების სფეროში, ცენტრალურ თუ მუნიციპალურ დონეზე 

შეუერთდნენ საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და ქარტიებს, რომელთა 

ცხოვრებაში გატარებაც ერთერთ პრიორიტეტად უნდა იქცეს. მეტად 

სასარგებლო იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით 

უცხოეთის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება და სხვადასხვა პროგრამაში 

ჩართვა, რაც ითვალისწინებს ფინანსური რესურსების მოზიდვასა და 

ცოდნის შეძენას.

» განვითარებულ ქვეყნებში ქალაქების უმეტესობა ქმნის ე.წ. მწვანე 

სარტყელს ქალაქის განაშენიანების გარშემო. ეს გულისხმობს ურბანული 

გარემოს ირგვლივ ბუნებრივი და ხელოვნური გამწვანების ისეთი ზოლების 

შექმნას, რომლებიც მწვანე კედელივით დაიცავს ქალაქებს არასაჭირო 

გაფართოებისგან და იმავდროულად, მწვანე ფილტვების რკალში 

მოაქცევს მას. ასეთ მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ დიდ ბრიტანეთში 

არსებული მწვანე სარტყლების პოლიტიკა, რომლის განხორციელება ჯერ 

კიდევ მე20 საუკუნის შუა ხანებში დაიწყო. მისი მიზანი იყო ქალაქების 

ურბანული ცოცვისგან დაცვა − სუბურბანული დასახლებების შეზღუდვა 

და ქალაქების ირგვლივ ბუნებრივი ლანდშაფტური სივრცის შენარჩუნება 

მათი სარეკრეაციო, სამიწათმოქმედო თუ ლანდშაფტური დანიშნულე ბით 

გამოსაყენებლად. მწვანე სარტყლის საზღვრები ექვემდებარება პერიო

დულ რევიზიას. ბოლო 20 წლის განმავლობაში მათ ტერიტორია ზოგჯერ 

ემატებოდა, ზოგჯერ აკლდებოდა კიდეც მკაფიოდ დადასტურებული 

ურბანული ზრდის საჭიროებებისთვის.

» აქვე აღსანიშნავია თბილისის მიწათსარგებლობის განახლებული გენერა

ლური გეგმა, რომელიც 2019 წელს დამტკიცდა. გენგეგმის კონცეპტუალური 

ნაწილის ერთერთი ძირითადი პოსტულატი და დევიზია: „თბილისი − მწვანე 

ქალაქი“. დედაქალაქის მთავარი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის ერთერთ 

არსებით პრინციპად სწორედ სუბურბანიზაციის შეჩერებაა დასახელებული, 



პოლიტიკის დოკუმენტი
საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 

გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები 13რადგან იგი ბევრ სერიოზულ პრობლემას იწვევს და მდგრადი ურბანული 

განვითარების პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ამ მიზნით, მნიშვნელოვანი 

სარეკრეაციო ტერიტორიების ათვისებაზე დაწესდა შეზღუდვა მანამდე, 

ვიდრე არ ჩატარდებოდა უფრო დეტალური კვლევები ამ არეალების 

სამომავლო განვითარების განსასაზღვრად. თბილისის მუნიციპალი

ტეტის მერიის მიერ ჩატარებული საკონკურსო ტენდერის შედეგად, კვლევა 

დაიწყო, მაგალითად, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიებისთვის. კვლევის 

პირველივე ეტაპზე გამოვლინდა ლისის ტბის ირგვლივ არეალის მაღალი 

ლანდშაფტური მნიშვნელობა, რასაც სჭირდებოდა დაცვა და მხოლოდ 

სარეკრეაციო ფუნქციებით გამოყენება. სამწუხაროდ, კვლევის ამ ეტაპის 

შემდეგ პროექტი შეჩერდა, ხოლო მას შემდეგ ლისის ტბის მიმდებარე 

არეალების განაშენიანება გაგრძელდა. კერძო საკუთრებაში გაცემულ 

მიწის ნაკვეთებზე სამშენებლო განვითარების საფრთხე ემუქრება 

ასევე თბილისის ზღვის გარშემო არსებულ ტერიტორიას, რომელზეც, 

ლისის ტბის მსგავსად, გენგეგმამ შეზღუდვა დააწესა და დეტალური 

კვლევების ჩატარება მოითხოვა, როგორც ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი 

ლანდშაფტურსარეკრეაციო სივრცისთვის. ამგვარი შეზღუდვები სულ 11 

არეალზე ვრცელდებოდა, მაგრამ მერიამ ისინი უმეტესწილად მოხსნა, 

სავარაუდოდ, დიდი რაოდენობით კერძო მესაკუთრეთა ინტერესების გამო. 

აუცილებელია უფრო მკაფიო პოლიტიკური ნების გამოვლენა ქალაქების 

ირგვლივ ლანდშაფტურსარეკრეაციო ტერიტორიების დაცვისა და მათი 

შესაბამისი დანიშნულებით განვითარებისთვის. პრიორიტეტი უნდა იყოს 

საზოგადოებრივი ინტერესი.

» თანამედროვე ქალაქმშენებლობა ცდილობს შიდა გამწვანებული ტერიტო

რიები ერთმანეთსაც დაუკავშიროს და ქალაქგარე ბუნებრივ ლანდ შაფტსაც, 

რათა უზრუნველყოს ბიომრავალფეროვნება. დღეს ქალაქ მგეგმარებლები, 

ლანდშაფტის არქიტექტორები და გარემოს დამცვე ლები ცდილობენ, ბუნება 

შემოიყვანონ ქალაქში და დაუბრუნონ იგი ადამიანებს. ყველა თვალნათლივ 

ხედავს, რომ ბუნებისგან დაშორება ძალიან ცუდად მოქმედებს ქალაქებისა 

და ადამიანების სიცოცხლისუნარიანობაზე. სწორედ ამაში მდგომარეობს 

მდგრადი ურბანული განვითარების ერთერთი ძირითადი პრინციპი − 

ქალაქი უნდა წარმოადგენდეს ჯანსაღ გარემოს, სადაც არის ჯანმრთელი 

საცხოვრებელი შესაძლებლობები და აქედან გამომდინარე − მიმზიდველი 

სოციალური და ეკონომიკური პირობები.

საქართველოს ურბანულ ცენტრებში გამწვანებული სივრცეების განსავითა

რებლად საჭიროა გადაიდგას შემდეგი ნაბიჯები:



საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 
გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი14 ცენტრალურ დონეზე:

» რეგიონალურ და ადგილობრივ დონეზე ურბანული განვითარების 
მდგრადი მიდგომების ხელშეწყობა.

» მწვანე სივრცეების მნიშვნელობის, ურბანული კლიმატის გაუმჯო
ბესებისა და ეკოლოგიური ფუნქციების შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების ხელშეწყობა.

» ახალი ფინანსური რესურსების მოძიება ურბანული გამწვანებული 
სივრცეების დასაცავად და განსავითარებლად.

» ურბანულ ცენტრებში გამწვანების სტრატეგიების შემუშავების, 
მიღებისა და მონიტორინგის ხელშეწყობა.

» გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა სხვადასხვა ინსტიტუციას 
შორის როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე საერთაშორისო დონეზე.

» ინიციატივები გამწვანებული სივრცეების აღნუსხვის, კატეგო
რიზაციისა და მათ შესახებ მონაცემთა შეგროვების შესახებ გეო
ინფო რმაციული სისტემების გამოყენებით.



პოლიტიკის დოკუმენტი
საქართველოში ურბანული საჯარო სივრცის 

გამწვანებასთან დაკავშირებული გამოწვევები 15მუნიციპალურ დონეზე:
» გამწვანების სტრატეგიის შემუშავება, მიღება და მონიტორინგი; ამ 

სტრატეგიის ასახვა სივრცითი მოწყობისა და ქალაქგანვითარების 
დოკუმენტებში.

» გამწვანების სტრატეგიის შემუშავების პროცესში სხვადასხვა 
მუნიციპალური სამსახურის ჩართვა; ამ და მომიჯნავე სფეროებიდან 
სპეციალისტების, პროფესიონალების, ორგანიზაციებისა და 
სოციალური ჯგუფების ჩართვა და სოციალურ კოჰეზიურობაზე 
ყურადღების გამახვილება.

» თანამონაწილეობითი და ჩართულობის პროცესის უზრუნველყოფა 
თანამშრომლობისა და ნდობის ჩამოსაყალიბებლად, საჯარო 
გამწვანებულ სივრცეებზე მზრუნველობის გასაძლიერებლად.

» მწვანე ტერიტორიების მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის 
ხარისხისა და წვდომის სტანდარტების შემუშავება ამ სივრცეებით 
სარგებლობისთვის.

» მუნიციპალიტეტში გამწვანებული საჯარო სივრცეების დაგეგმვის, 
მოვლისა და მართვისთვის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურების 
შექმნა და მათი ფინანსური, ადამიანური და ტექნიკური რესურსით 
უზრუნველყოფა.

» მეზობელ ქალაქებთან და რეგიონებთან კოორდინაცია გამწვანების 
სტრატეგიების განსახორციელებლად.

» საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელის ჩამოყალიბება და მათში 
ჩართვა გამოცდილების გასაზიარებლად და ცოდნის მისაღებად.
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