წიწვოვანი ნარგავების უკანონო
მოპოვებისა და რეალიზაციის
აღკვეთის მიზნით პრევენციულ
ღონისძიებები ტარდება
გარემოს

დაცვის

სამინისტრო

საქართველოს

მოსახლეობას

მოუწოდებს, თავი შეიკავოს წიწვოვანი ნარგავების უკანონო
რეალიზაციისგან. წინასაახალწლოდ გარემოს დაცვის, ასევე სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო თბილისში და საქართველოს რეგიონებში,
წიწვოვანი ნარგავების უკანონო მოპოვებისა რეალიზაციის აღკვეთის
მიზნით, უწყვეტ პრევენციულ ღონისძიებებს ახორციელებენ.
გარემოს დაცვის სამინისტრო შეახსენებს მოსახლეობას ხე–ტყის
უკანონო მოჭრაზე დაწესებულ ჯარიმებზე. კერძოდ, სახელმწიფო ტყის
ფონდის ტერიტორიაზე ხე-ბუჩქნარისა და ტყის კულტურების მოსპობა და
დაზიანება 200-დან 400 ლარამდე ჯარიმდება. ამასთან, თუ ქმედება
დაცული ტერიტორიებზე ხორციელდება, ჯარიმის ოდენობა 400-დან 500
ლარამდე იზრდება. კანონდარღვევა ეროვნული პარკის, ბუნების
ძეგლის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიან ტერიტორიაზე, ან
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების მიმართ,
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500-დან 600 ლარამდე. ჯარიმის გარდა
სამართალდამრღვევს დაეკისრება გარემოსთვის მიყენებული ზიანის
ანაზღაურებაც. თუ ზიანის თანხა შეადგენს ან აღემატება 1000 ლარს,
დადგება პირის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც.
“ნაძვის ხეების რეალიზაცია დასაშვებია თუ იგი მოპოვებულია
სანერგეებში, პლანტაციებში, საკარმიდამო ნაკვეთში ან
იმპორტირებულია. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია რეალიზატორმა
წარმოადგინოს სათანადო დოკუმენტები, ხოლო საკარმიდამო ნაკვეთში
მოპოვების შემთხვევაში – ცნობა, რომელსაც გასცემს ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი.
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები

პრევენციულ ღონისძიებებს ე.წ. ცხელ წერტილებში – სახელმწიფო
ტყის ფონდის მიმდებარე ტერიტორიებსა და მისასვლელ გზებზე,
ქალაქის შემოსასვლელებთან და დასახლებულ პუნქტებში, ასევე
საავტომობილო გზებზე ატარებენ. საჯარიმო სანქციები წიწვოვნების
უკანონო მოპოვებაზე, ასევე ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციის
წესის
დარღვევაზე,
გათვალისწინებულია
საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 64-ე, 64(1)-ე 66ე, 151-ე, 151(1)-ე, 128(2)-ე მუხლებით”, – ნათქვამია
სამინისტროს განცხადებაში.

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მზადაა ფაროსანასთან ბრძოლის
დამატებითი
მეთოდებიც
განიხილოს
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, სამინისტროს სისტემაში
შემავალ შესაბამის უწყებებთან ერთად, აზიურ ფაროსანასთან
ბრძოლის 2018 წლის სტრატეგია შეიმუშავა. სტრატეგია 2017 წელს
ფაროსანას წინააღმდეგ განხორციელებული მასშტაბური ღონისძიებებით
მიღებულ გამოცდილებას ემყარება და სამ ძირითად მიმართულებას
მოიცავს: აქტიური საინფორმაციო კამპანია, სრულმასშტაბიანი
მონიტორინგი, მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები (ქიმიური
წამლობა).
მავნებლის განადგურების მეთოდების შემუშავებაში აქტიურადაა
ჩართული სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, სოფელ ანასეულში
(ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი), ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის
ცენტრში ბიოლოგიური ლაბორატორია მოეწყობა, სადაც მეცნიერები

აქტიურად იმუშავებენ. ბრძოლის ეფექტიანი მეთოდების შემუშავების
მიზნით, სამეცნიერო წრეებთან მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს
შეხვედრები სამინისტროსთან არსებული სამუშაო-საკონსულტაციო
ჯგუფის ფორმატში.
აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის
სრულად გამოყენების მიზნით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
გამოთქვამს მზადყოფნას განიხილოს მეცნიერების მიერ მოწოდებული
კომპეტენტური წინადადებები და მოსაზრებები. (info.moa@gov.ge).
დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით გაგრძელდება მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი ენტომოლოგების ჩართულობა
მავნებელთან ბრძოლის მეთოდების შემუშავებასა და ღონისძიებების
დაგეგმვაში.

ზამთრის
პერიოდში
ჰაერის
ტემპერატურა ნორმასთან ახლოს
იქნება
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში
ზამთრის პერიოდში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა ნორმასთან ახლოს
ან ნორმაზე მაღალი იქნება.
„ევროპელი ექსპერტების დასკვნით, 2017-2018 წლების ზამთრის
პერიოდში სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის ტერიტორიაზე
ამინდის ფორმირებაზე დომინანტურ როლს წყნარ და ატლანტიკის
ოკეანეებში მიმდინარე და მოსალოდნელი პროცესები შეასრულებს.
ამის გამო, საკმაოდ მაღალი ალბათობითაა (80%) ნავარაუდევი, რომ
აღნიშნულ რეგიონებში, მომავალი ზამთრის პერიოდში, ჰაერის
საშუალო ტემპერატურა ნორმასთან ახლოს, ან ნორმაზე მაღალი
იქნება“, – აცხადებენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში.

სააგენტოში აცხადებენ, რომ საქართველოში მომავალი ზამთრის
საშუალო ტემპერატურა სეზონის პირველ ნახევარში ნორმაზე 1
გრადუსით თბილი, ხოლო მეორე ნახევარში ნორმის ფარგლებშია
მოსალოდნელი (ზამთრის სეზონის საშუალო ტემპერატურის ნორმა
დასავლეთ საქართველოს დაბლობზე +5.7, მთაში +0.2, მაღალ მთაში
-4.4, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +1.5, მთაში -1.4 ,
მაღალ მთაში -5.5 გრადუსს შეადგენს). სეზონის ცალკეულ დღეებში
ჰაერის ტემპერატურა შესაძლებელია მნიშვნელოვნად გადაიხაროს
ნორმიდან, რის პროგნოზირებაც მხოლოდ რამდენიმე დღის წინსწრებითაა
შესაძლებელი.

ევროპის
თავზე
რადიაციული
ღრუბელი შეინიშნება
საფრანგეთის ატომური და რადიაციული უსაფრთხოების ინსტიტუტის
(IRSN) ცნობით, ევროპის თავზე რადიაციული ღრუბელი შეინიშნება.
ექსპერტების განცხადებით, ეს შესაძლოა რომელიმე რადიაციული ან
ატომური სადგურიდან გაჟონვის შედეგი იყოს. ინფორმაციას Reuters-ი
ავრცელებს.
ექსპერტების ვარაუდით, გაჟონვა შესაძლოა რუსეთის ან ყაზახეთის
ტერიტორიაზე მოხდა.
„ამ დროისთვის ადამიანების ჯანმრთელობას არაფერი ემუქრება,
მაგრამ გაჟონვის დროს აუცილებელი იყო შემთხვევის ადგილიდან
რამდენიმე კილომეტრის რადიუსში მოსახლეობის ევაკუაცია“, –
ამბობენ ინსტიტუტის წარმომადგენლები.
მეცნიერების ვარაუდით, რადიაციული ღრუბელი ურალის მთების
სამხრეთშია წარმოქმნილი. რუსეთის ხელისუფლების განცხადებით, მათ
არ აქვთ ინფორმაცია რუსეთში მსგავსი ინციდენტის თაობაზე.

ოქტომბერში გერმანიის რადიაციული დაცვის ფედერალურმა უწყებამ
(Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) ჰაერში რადიაქტიური
ნივთიერებების მატება დააფიქსირა,
გერმანიაში ასეთი ზრდა
6 წერტილზე აღმოაჩინეს.
medinews.ge

გარემოს დაცვის სამინისტრო
განცხადებას ავრცელებს
გარემოს დაცვის სამინისტრო ბორჯომის ხეობაში ხე-ტყის
დამზადებასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე
განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ სანიტარული
ჭრები და ზოგადად, ხე-ტყის დამზადება წარმოადგენს სატყეო
სამეურნეო ღონისძიებას, რომლის განხორციელება არა მხოლოდ
მერქნული რესურსებით სარგებლობის თვალსაზრისითაა მნიშვნელოვანი,
არამედ, წესების დაცვით დაგეგმილი. ეს უზრუნველყოფს ტყეების
ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
თანამშრომლები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ უკანონო
ტყითსარგებლობის
პრევენციასა
და
გამოვლენაზე.
სამინისტრო მოსახლეობას მოუწოდებს ნებისმიერი ინფორმაცია
დარღვევებთან დაკავშირებით შეაწყობინონ სამინისტროს ცხელ ხაზზე –
153.
”ბორჯომის ხეობაში ხე-ტყის დამზადება მიმდინარეობს ტყის
ინვენტარიზაციის საფუძველზე მომზადებული ტყის მართვის გეგმებით
დაშვებული მოცულობების ფარგლებში, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება
ტყეების ფაქტიურ მდგომარეობას და უზრუნველყოფს მდგრად
ტყითსარგებლობას. სწორედ ამ პრინციპების დაცვით ხორციელდება
ტყეკაფების გამოყოფა უპირველესად სოციალური ჭრისთვის, რომელიც

საქართველოს მოსახლეობის სათბობ რესურსზე მოთხოვნილების
დაკმაყოფილების საშუალებაა. ასევე, ტერიტორიაზე მიმდინარეობს
სანიტარული ჭრებიც. ტყის მავნე მწერმა მბეჭდავმა ქერქიჭამიამ
დიდი ზიანი მიაყენა სამცხე-ჯავახეთში წიწვოვან ტყის მასივებს.
2012 წლიდან მიმდინარეობს მავნებელთან ბრძოლა ფერომონიანი
მწერსაჭერების გამოყენებით, თუმცა, საუკეთესო შედეგების მიღების
უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სანიტარული ჭრების განხორციელებაც,
რომელიც არა მხოლოდ საქართველოს პირობებისთვის, არამედ,
ზოგადად, მსოფლიო მასშტაბით მეტყევეობაში მიღებული პრაქტიკაა.
ზოგადად, ხე-ტყის დამზადება სატყეო სამეურნეო ღონისძიებაა,
რომლის განხორციელება არა მხოლოდ მერქნული რესურსებით
სარგებლობის თვალსაზრისითაა მნიშვნელოვანი, არამედ, წესების
დაცვით დაგეგმილი. აღნიშნული ღონისძიება უზრუნველყოფს ტყეების
ხარისხობრივი
განცხადებაში.

მაჩვენებლების

გაუმჯობესებას,”-ნათქვამია

ამავე განცხადებაში ხე-ტყის უკანონო ჭრასთან დაკავშირებული
მონაცემებია მოყვანილი. უკანონო ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებულ
პრობლემებზე.
”მხოლოდ

მიმდინარე

წელს

(ოქტომბრის

მდგომარეობით),

სსიპ

ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების მიერ, გამოვლენილია
უკანონოდ ხე-ტყის მოპოვების სამართალდარღვევის 337 ფაქტი. მათ
შორის, 21 ფაქტი დაფიქსირდა მიმდინარე წლის აგვისტოს პერიოდში
ბორჯომის ხეობაში ხანძრის დროს. 2017 წლის 1 იანვრიდან დღემდე,
უკანონო ტყითსარგებლობისა და ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების
დარღვევის 2250 ფაქტი გამოვლინდა. აგვისტოს თვეში, როცა მთელი
საქართველოს მასშტაბით, ტყეებში გაჩენილი ხანძრის კერების
სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა და სტიქიასთან ბრძოლაში
ყველა არსებული ადამიანური თუ ტექნიკური რესურსი იყო ჩართული,
ბრაკონიერები ხე-ტყის უკანონო ჭრასა და ტრანსპორტირებას მაინც
აგრძელებდნენ,” – ნათქვამია განცხადებაში.

კენიელი
ფერმერი
სავანის
ცხოველებს ყოველდღიურად წყლით
ამარაგებს
ეს დიდსულოვანი ადამიანი კენიელი ფერმერია პატრიკ კილონზო მვალუა
(Patrick Kilonzo Mwalua). ყოველდღიურად ის მრავალკილომეტრიან
მანძილს ფარავს იმისთვის, რომ ეროვნული პარკის ტსავო ვესტის
უდაბურ ადგილებში წყალი ჩაიტანოს. ის გადამშრალ წყალსატევებს
ავსებს, რათა პარკის ბინადარი ცხოველები წყურვილით არ დაიხოცონ.

მისი მანქანის დანახვაზე ცხოველები წყლის
რეზერვუარისკენ მიემართებიან

კამეჩები, სპილოები, ზებრები, ანტილოპები
და სხვა ცხოველები ამ ადამიანზე არიან
დამოკიდებულები, რადგან ახლო–მახლო წყალი
არსად არის.

პატრიკი ჩვეულებრივი ფერმერია, სოფელში
ცხოვრობს.
მას
შეებრალა
ცხოველები,
რომლებიც
უწყლობით
იტანჯებოდნენ
და
გადაწყვიტა,
პერიოდულად
წყლით
მოემარაგებინა ისინი. ყოველდღიურად პატრიკს
11 ათასზე მეტი ლიტრი წყალი ჩამოაქვს
პარკში.

“გუშინ წყალსატევთან 500–მდე კამეჩი
მელოდებოდა. წყლის სურნელი მყისიერად
იგრძნეს…ჩემს
წასვლასაც
არ
დაელოდნენ,წყურვილისგან გათანგულები
წყალს ეცნენ.” – ამბობს პატრიკი

მისი თქმით, ყველაზე დიდი ჯილდო მისთვის
იმის ნახვაა, თუ როგორ უბრუნდება სიცოცხლე
სიცხისგან და წყურვილისგან დაუძლურებულ
ცხოველებს. პატრიკი ამბობს, რომ მათ
მანამდე დაეხმარება, სანამ ამისთვის ძალა
და შესაძლებლობა ეყოფა. პატრიკის შესახებ
რამოდენიმა ამერიკელმა ქალბატონმა შეიტყო,
ერთობლივი ძალისხმევით მათ საქველმოქმედო
საიტები შექმნეს.

ბორჯომის ხეობაში ნახანძრალი
ტერიტორია კომისიამ შეაფასა
ბორჯომის
ტერიტორია

ხეობაში
კომისიამ

აგვისტოს
თვეში
ნახანძრალი
დაათვალიერა. კომისიამ ხანძრით

დაზიანებული ტერიტორიები დეტალურად შეისწავლა და დაადგინა
ხანძრით მოცული ტერიტორიის ზუსტი ფართობი დაზიანების
კატეგორიების მიხედვით, არსებული ნიადაგური და გეოლოგიური
მდგომარეობა ნაკვეთების მიხედვით, ტერიტორიაზე არსებული
განადგურებული ფლორა/ფაუნა და მიყენებული ზიანი.
შესწავლის

შედეგებზე

დაყრდნობით

მომზადდება

დასკვნები

და

რეკომენდაციები ნახანძრალ ტერიტორიაზე ტყის აღდგენის დაწყების
პროცესებზე, განსახორციელებელი ღონისძიებების ვადებსა
პერიოდზე. ეროვნული სატყეო სააგენტოს, ადგილობრივი

და
და

საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით სექტემბერ-ოქტომბერში
ხანძრით დაზიანებულ ტერიტორიაზე წინასწარი შეფასებებიც
განხორციელდა.
კომისია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის
ბრძანებით შეიქმნა და მის შემადგენლობაში ეროვნული სატყეო
სააგენტოს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტის
შესაბამისი
პროფილის
სპეციალისტებთან ერთად, არასამთავრობო სექტორისა და სამეცნიერო
დაწესებულებების წარმომადგენლებიც შედიან.

დედამიწაზე

სასმელი

წყლის

უმეტესი ნაწილი პლასტიკით არის
დაბინძურებული
კომპანია Orb Media–ს სპეციალისტებმა მსოფლიოს მასშტაბით
წყლის ნიმუშები შეისწავლეს და შოკისმომგრელი შედეგები მიიღეს.
გაირკვა, რომ სასმელი წყალი თითქმის ყველგან პლასტიკით არის
დაბინძურებული. დაბინძურების
ყველაზე მაღალი
დონე აშშ–ში
აღმოჩნდა – წყლის ნიმუშების 94 % პლასტიკით დაბინძურებული იყო.
სასმელი წყლის პლასტიკით დაბინძურების ზოგადმა მაჩვენებელმა
მსოფლიოს მასშტაბით

83% შეადგინა.

ყოველწლიურად ოკეანეში 8 მილიონი ტონა პლასტიკი ჩაედინება.
მიკროპლასტიკი
მიკროსკოპულ ბოჭკოებს წარმოადგენს, რომლებიც
პლასტიკის დიდი ნაწილების დაშლის პროცესში რჩება. მიკროპლასტიკის
კიდევ ერთი წყარო – სარეცხი მანქანებია, რომლებიც ერთ გარეცხვაში
ასი ათასობით ბოჭკოს წარმოქმნიან.
მიკროპლასტიკის

ბოჭკოებს

ტოქსიკური

ქიმიური

ნივთიერებების

შთანთქვა შეუძლია, შემდეგ კი გარემოში, მათ შორის ადამიანის
ორგანიზმში მათი გადაცემა. მიკროპლასტიკი შესაძლოა საშიიში
ბაქტერიების გადამტანიც იყოს, თუმცა პირდაპირი კავშირი
პლასტიკისა და ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემებთან ჯერ
დადგენილი არაა.

როგორც ჩანს, სასმელ წყალში პლასტიკის შემცველობისგან ჯერჯერობით

თავს ვერ დავიცავთ. მიკროპლასტიკი ზომით იმდენად მცირეა, რომ
მას ფილტრიც კი ვერ აკავებს. მეტიც, მიკროპლასტიკი ბუტილირებულ
წყალშიც აღმოაჩინეს.
კვლევის შედეგები იმის მანიშნებელია, რომ დროა კაცობრიობამ მეტი
ყურადღება მიაქციოს ეკოლოგიას.

ყაზახეთის
ნაწილი
უდაბნოდ იქცეს

შესძოა

კლიმატოლოგების
პროგნოზით,
ყაზახეთის
ნაწილი შესაძლოა უდაბნოდ
იქცეს – ამგვარად ქვეყანა
ხორბლის სათეს მიწებსა და
ბალხაშის ტბას დაკარგავს.
მათი თქმით, ეს შეიძლება
რამოდენიმე
ათწლეულში
მოხდეს.

” კლიმატის მომატებული გვალვიანობა ამ ნაწილს შეეხება, ანუ
ჩრდილოეთ, დასავლეთ და ცენტრალურ ყაზახეთს, ეს ოლქები
ძირითადად მარცვლეულის დიდი მოსავლით ხასიათდებიან. ხოლო თუ
მყინვარებიც დადნებიან, მაშინ ბალხაშის ტბაც გაქრება და არალის
ზღვის
ბედს
გაიზიარებს.”
–
აცხადებს
ყაზახეთის
სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის დირექტორი პაიზხან კოჟახმეტოვი.
ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, საუკუნის ბოლოს საშუალო ტემპერატურა
დედამიწაზე 4–5 გრადუსით გაიზრდბა, ამის მიზეზად კი გლობალურ

დათბობას, სათბურის ეფექტსა და ნახშირჟანგის ამონაბოლქს
ასახელებენ. მათი აზრით, კაცობრიობა დღესვე უნდა შეეგუოს
მოსალოდნელ ცვლილებას და გვალვიან კლიმატში მოსავლის მოყვანა
უკეთ აითვისოს.

eadaily.com/
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მერიის
შესაბამისი სამსახურების
მიერ
მდინარე მტკვრის
სანაპიროების
გაწმენდის
სამუშაოებს
“სითი
ინსტიტუტი – საქართველოს”
დირექტორი
დადებითად
აფასებს. თუმცა მამუკა
სალუქვაძეს მიაჩნია, რომ
ასევე
მნიშვნელოვანია
გაიწმინდოს მდინარის კალაპოტი. შეგახსენებთ, რომ “სითი ინსტიტუტი
– საქართველო” თბილისის მიწათსარგებლობის განახლებულ გენერალურ
გეგმაზე მომუშავე კომპანიაა.
მამუკა სალუქვაძეს თქმით, გენგეგმის ჯგუფის მიზანია მდინარის
სანაპიროს ათვისების ევროპული ქალაქებისთვის პოპულარული მეთოდი
თბილისშიც გამოიყენონ. რეკრეაციული, გამწვანებული ტერიტორიების
მეშვეობით შეძლონ ქალაქში გამავალ მდინარესთან ახლოს მისვლა,
თუმცა მიაჩნია, რომ აქ ბუნებრივად გადასაწყვეტი იქნება
ეკოლოგიური პრობლემები, რომლებიც თავად მდინარე მტკვრიდან
გამომდინარეობს.

მისის აზრით, პირველ რიგში საპარკე ფუნქცია უნდა შეუნარჩუნდეს
იმ ტერიტორიებს, რომლებიც მდინარის ბუნებრივ კალაპოტშია მოქცეული
და ასეთი ტერიტორიები მთლიანად განაშენიანებას არ დაუთმონ.
“ასეთი ტერიტორიები ბევრი არ გვაქვს. შეიძლება იყოს დიღმის
ჭალები და ლისის ტბასთან არსებული ტერიტორიები. ჩვენ
მაქსიმალურად ვცდილობთ, მდინარესთან არსებულ რეკრეაციულ ზონებს
შეუნარჩუნდეს საპარკე ფუნქცია და ამ ტერიტორიებზე არ აშენდეს
საცხოვრებელი სახლები იქნება, თუ ცალკეული შენობა-ნაგებობები.
წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ ისევ იმას, რომ მდინარე
თავისთვის იქნება და ქალაქი თავისთვის, ჩვენ კი, ძალიან ძვირფას
რეკრეაციული თვალსაზრისით ფასეულ ტერიტორიას დავკარგავთ”, –
განაცხადა
მამუკა სალუქვაძემ პორტალ “კვირას” პრესკლუბში
მამაუკა

სალუქვაძე

ამბობს,

რომ

საუბარი

ეხება

ასევე

მდინარესთან იმ რეკრეაციული ფართობების და არეალების
მიახლოებას, სადაც ამას ხელს ავტომაგისტრალი უშლის.
“პროექტში ჩადებულია, რომ სხვა, ალტერნატიული მაგისტრალების
მეშვეობით გარკვეული მონაკვეთები გამოთავისუფლდეს. ეს შეიძლება
იყოს მტკვრის მარცხენა სანაპირო, ან საპარკე ზონები გავზარდოთ
და მდინარემდე ჩამოვუშვათ, ან გაჩნდეს ასეთი ახალი ტერიტორიები.
მდინარის სანაპიროს ათვისების ევროპული ქალაქებისთვის
პოპულარული მეთოდი ჩვენთანაც გამოვიყენოთ”, – თქვა
“სითი
ინსტიტუტი – საქართველოს” დირექტორმა მამუკა სალუქვაძემ.

