UNESCO „კოლხური ტყეებისა და
ჭარბტენიანი ტერიტორიებისთვის“
გრანტს გამოყოფს
დაცული ტერიტორიების სააგენტო,
UNESCO-სთან
ტერიტორიების

და
დაცული
განვითარების

ფონდთან თანამშრომლობით, ახალი
საგრანტო
პროექტის
განხორციელებას იწყებს.

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, პროექტი მიზნად
ისახავს საქართველოში UNESCO-ს პირველი მსოფლიო ბუნებრივი
მემკვიდრეობის უბნის „კოლხური ტყეების და ჭარბტენიანი
ტერიტორიების“ პოპულარიზაციას, მისი მართვის ეფექტურობისა და
მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობას, მათ შორის, აღნიშნული
ტერიტორიების უნივერსალური ღირებულების შესახებ ცნობიერების
ამაღლებას. პროექტის ფარგლებში, მოხალისეობრივი პროგრამის
საშუალებით 20 ადგილობრივ ახალგაზრდას, შესაძლებლობა მიეცემა
ჩაერთონ UNESCO-ს საიტის მართვის პროცესში, დასაქმდნენ „კოლხური
ტყეების და ჭარბტენიანი ტერიტორიების“ მმართველ სტრუქტურაში,
გაეცნონ დაცული ტერიტორიების მართვის სპეციფიკას, დაეხმარონ
რეინჯერებს ყოველდღიური მოვალეობის შესრულებაში, მათ შორის,
ბილიკების კეთილმოწყობა, ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა,
ბუნების დაცვა-შენარჩუნება და მონიტორინგი.
პირველად საქართველოს ისტორიაში, 2021 წელს, UNESCO-ს მსოფლიო
ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნუსხას, „კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი
ტერიტორიები-ს“ სტატუსით, საქართველოს 4 დაცული ტერიტორია
შეემატა. კოლხეთისა და მტირალას ეროვნული პარკები და ქობულეთისა
და კინტრიშის დაცული ტერიტორიები.

პროექტი ხორციელდება UNESCO-ს, გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) და გერმანიის ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროს (BMZ) ფინანსური
მხარდაჭერით.

ხადის
ხეობის
კულტურული
მემკვიდრეობა (ვიდეო)
ქვეშეთი-კობის
მაგისტრალის
სამშენებლო სამუშაოები ხადის
ხეობაში უკვე დაწყებულია.

გავლენა მოსახლეობაზე, გარემოზე, ტურიზმის პოტენციალზე, სასოფლოსამეურნეო მიწებზე – ამ ფაქტორების გარდა, როცა ხადას ხეობაზე
ვსაუბრობთ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა დაეთმოს ხეობის
კულტურულ მემკვიდრეობას. პროექტის განხორციელება განადგურების
რისკის წინაშე აყენებს თბილისიდან 100 კმ-ში მდებარე დაახლოებით
9 კმ-ს სიგრძის ხადის ხეობას, რომელიც საქართველოში „60 კოშკის
ხეობადაა” ცნობილი.
ხეობაში შემორჩენილია არქეოლოგიური არტეფაქტები, ტრადიციული
საცხოვრებლის ნიმუშები, ეკლესიები, გალავნიანი ციხეები, ცალკე
მდგომი კოშკები, მემორიალური ადგილები, წარწერიანი ქვებისა და
ქვა-ჯვრები. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ეს ძეგლები ჯერ კიდევ არ
არის შესწავლილ-შეფასებული და არ არის სრულად შეფასებული რა
ზემოქმედება ექნება მშენებლობას აქ არსებულ არქეოლოგიურ თუ
ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის ძეგლებზე.

„მწვანე ალტერნატივის“ ანგარიშიდან ვიგებთ იმასაც, რომ 2020 წლის
ზაფხულში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ
ხადის ხეობაში კულტურული ძეგლების ახალი შეფასება დაიწყეს.
კვლევამ დამატებით გამოავლინა 155 ძეგლი, რომლებზეც შესაძლოა
პროექტმა გავლენა მოახდინოს. ამასთან, ეს ძეგლები არ იყო
აღნიშნული გზშ-ის ანგარიშში.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს იმასაც, რომ ბევრი ადგილი –
სასაფლაოები, კოშკები, ეკლესიები და მათი ნანგრევები დამატებით
მომზადებულ დოკუმენტშიც ვერ მოხვდა. მოსახლეობა შეშფოთებულია და
მიაჩნია, რომ ამ ძეგლების გამორიცხვის მიზეზია ის, რომ პროექტი
ამ ძეგლებზე უშუალო ზემოქმედებას ახდენს.
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დანდური – „სუპერმცენარე“,
რომელიც
შესაძლოა,
გვალვაგამძლე
მცენარეთა
შექმნაში დაგვეხმაროს

ჩვეულებრივი სარეველა ბალახი
ფლობს მინიშნებებს იმის შესახებ,
როგორ შევქმნათ გვალვაგამძლე
სასოფლო-სამეურნეო მცენარეები
მსოფლიოში, რომელსაც კლიმატის
ცვლილება უტევს.

მეცნიერები აღწერენ, როგორ არის დანდურში (Portulaca oleracea)
გაერთიანებული ორი სხვადასხვა მეტაბოლური გზა, რათა წარმოიქმნას
ფოტოსინთეზის ახალი ტიპი, რომელიც ამ მცენარეს საშუალებას
აძლევს, გვალვას გაუძლოს და ძლიერ პროდუქტიულიც იყოს.
„ეს გახლავთ თვისებათა ძლიერ იშვიათი კომბინაცია, რამაც
ერთგვარი „სუპერმცენარე“ წარმოქმნა — ისეთი, რომელიც
პოტენციურად შეიძლება გამოგვადგეს მცენარეების ინჟინერიაში“, —
ამბობს კვლევის ავტორი, იელის უნივერსიტეტის ეკოლოგიისა და
ევოლუციური ბიოლოგიის პროფესორი ერიკა ედვარდსი.
მცენარეებმა
ერთმანეთისგან
დამოუკიდებლად
გამოიმუშავეს
სხვადასხვა მექანიზმები ფოტოსინთეზის გასაუმჯობესებლად —
პროცესის, რომლის წყალობითაც, მწვანე მცენარეები მზის სინათლის
გამოყენებით, ნახშირორჟანგისა და წყლის სინთეზს საკვებ
ნივთიერებებად ახდენენ. მაგალითად, სიმინდსა და შაქრის ლერწამს
ჩამოუყალიბდა ე. წ. C4 ფოტოსინთეზი, რომლის დამსახურებითაც,
მცენარე ძლიერ პროდუქტიული რჩება მაღალი ტემპერატურის
პირობებშიც.
ფოტოსინთეზის კიდევ ერთ ტიპს, სახელად CAM-ს ფლობენ სუკულენტები,
მაგალითად, კაქტუსები და აგავა, რაც მათ უდაბნოებსა და წყალმცირე
რეგიონებში გადარჩენაში ეხმარება. C4-იც და CAM-იც სხვადასხვა
ფუნქციებს ასრულებს, მაგრამ უხმობს ერთნაირ ბიოქიმიურ გზას, რათა
მან ფოტოსინთეზის რეგულირებისთვის „დამატებით“ მექანიზმად
იმოქმედოს.
მცენარე დანდური უნიკალურია იმით, რომ ის ამ ორივე ევოლუციურ
ადაპტაციას ფლობს, რისი წყალობითაც, ეს მცენარე არის როგორც

ძლიერ პროდუქტიული, ისე ძალიან გვალვაგამძლე; ასეთი კომბინაცია
მცენარეებში იშვიათია. მეცნიერთა უმეტესობას მიაჩნდა, C4 და CAMი დანდურის ფოთლებში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მოქმედებდა.

თუმცა, იელის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფმა დანდურის ფოთლებში
გენის ექსპრესიის სივრცული ანალიზების შემდეგ დაასკვნა, რომ C4ისა და CAM-ის აქტივობა სრულიად ინტეგრირებულია. ისინი
მოქმედებენ ერთსა და იმავე უჯრედებში — CAM-ის რეაქციათა
პროდუქტებს C4-ის მეტაბოლური გზა ამუშავებს. ეს სისტემა გვალვაში
თავდაცვის უჩვეულო დონეს განაპირობებს.
მკვლევრებმა ასევე შექმნეს მეტაბოლური ნაკადის მოდელები,
რომლებმაც მათ მიერ ექსპერიმენტულად მიღებული C4+CAM სისტემების
ჩამოყალიბების პროგნოზი გააკეთა.
ამ ახალი მეტაბოლური გზის შესწავლა მეცნიერებს შეიძლება
დაეხმაროს ისეთი ახალი გზების გამოგონებაში, რომელთა
საფუძველზეც, ინჟინერიით გამოიყვანენ გვალვაგამძლე სასოფლოსამეურნეო კულტურებს.
„C4 ფოტოსინთეზის მქონე მცენარეებში, მაგალითად, სიმინდში,
ინჟინერიით CAM ფოტოსინთეზის ციკლების ჩასმა ჯერ კიდევ ბევრ
მუშაობას მოითხოვს, ვიდრე რეალობად იქცევა. თუმცა, ვაჩვენეთ,
რომ შესაძლებელია ამ ორი გზის ეფექტიანად ინტეგრირება. C4 და
CAM ერთმანეთთან იმაზე მეტად თავსებადია, ვიდრე ვფიქრობდით, რას
გვიჩენს ვარაუდს, რომ მცენარეთა კიდევ ბევრი სხვა C4+CAM
სახეობა არსებობს, რომლებიც ჯერ არ აღმოგვიჩენია“, — ამბობს
კვლევის ავტორი, იელის უნივერსიტეტის ეკოლოგიისა და ევოლუციური
ბიოლოგიის პროფესორი ერიკა ედვარდსი.
კვლევა Science Advances-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია yale.edu-ს მიხედვით.
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შტეფან კაცმანი – საქართველოს
განახლებადი ენერგიის წყაროს
დიდი პოტენციალი აქვს
როგორია
საქართველოს
პოტენციალი მწვანე ენერგიის
თვალსაზრისით? – BMG-იმ ეს
კითხვა, ენერგეტიკის დარგში,
ევროკავშრის
ტვინინგის
პროექტის მუდმივ მრჩეველს,
შტეფან
კაცმანს
დაუსვა,
რომელიც
ამბობს,
რომ
საქართველოს
განახლებადი
ენერგიის წყაროს გამოუყენებელი
პოტენციალი დიდია და ქართველი მეცნიერები და ბიზნესმენები მწვანე
ენერგიის თვალსაზრისით თანამშრომლობისთვის მზად არიან.
“დაახლოებით 300 მდინარეს შუძლია ჰიდროენერგიის მნიშვნელოვანი
მოცულობის გამომუშავება, რომლის პოტენციური ჰიდროენერგიის
გამომუშავების სიმძლავრე 15 000 მეგავატითაა შეფასებული, რაც
შეესაბამება საშუალო წლიურ წარმოებას – 50 ტერავატ/საათს.
ქვეყნის უმეტეს რეგიონებში მზის წლიური ხანგრძლივობა 250-დან
280 დღემდე მერყეობს, რაც მიუთითებს მზის ფოტოელექტრული და მზის
თერმული პოტენციალის მნიშვნელოვან უპირატესობაზე,” – ამბობს
კაცმანი.
მან ასევე BMG-ისთან მიცემულ ინტერვიუში ყველა ტიპის განახლებადი
ენერგიის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობისთვის,
რამდენიმე

მნიშნელოვანი პუნქტი გამოყო. პირველი კი, საქართველოში
განახლებადი
ენერგიის
დანადგარების
მუდმივი
ზრდის
უზრუნველსაყოფად, სანდო დაფინანსების მექანიზმების მოპოვებაა.
“ეს ნიშნავს, რომ სატარიფო სისტემა ინვესტორებს მისცემს
დაგეგმვის, უსაფრთხოებისა და ფინანსების პროგნოზირების
საშუალებას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი კი იქნება თუ
მცირე ადგილობრივ მყიდველებს შეეძლებათ მონაწილეობა მიიღონ,
ისარგებლონ ფინანსურად და ასევე ჩაერთონ განახლებადი ენერგიის
განვითარების პროცესში,” – განაცხადა ევროკავშირის ტვინინგის
პროექტის მუდმივმა მრჩეველმა, შტეფან კაცმანმა.
ინფორმაციისთვის, Twinning პროექტი ევროკავშირის ინსტრუმენტია,
რომლის მიზანი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან და ბენეფიციარი
ან პარტნიორი ქვეყნების, საჯარო უწყებებს შორის
ინსტიტუციონალური თანამშრომლობის დამყარებაა.
ასევე პროექტის მთავარი ამოცანაა, ინსტიტუციონალური ჩარჩოს
შემუშავება საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის რეგულირების
განხორციელებისათვის, ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად
და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისიის,
როგორც
დამოუკიდებელი
ეროვნული
მარეგულირებელი უწყების შესაძლებლობების გაძლიერება.
აღნიშნული

მიზნის

მიღწევის

პროცესი

განხორციელდება

ქსელურ

სატარიფო, მეთოდოლოგიებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში არსებული
საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე, ინსტრუმენტებისა და
მექანიზმების შემუშავების, ასევე ენერგოეფექტურობისა და
განახლებადი ენერგიის სტრატეგიის და მოთხოვნის ჩართულობის
ხელშემწყობი რეგულირების ჩარჩოს შექმნის გზით.

ჩინეთში
დიდი
პანდა
გადაშენების
პირას
მყოფ
სახეობათა ნუსხიდან ამოიღეს
ჩინეთში

დიდი

პანდები

გადაშენებისგან იხსნეს. ამ
სახეობას შეეცვალა სტატუსი და
გადაშენების პირას მყოფი
ცხოველების ნუსხაში აღარ
ირიცხება. ჩინეთში პანდების
პოპულაცია გაიზარდა. ახლა
ველურ ბუნებაში 1 800 დიდი
პანდა ბინადრობს. ამის შესახებ Global Times წერს.
ველური ბუნების მსოფლიო ფონდის (WWF) ინფორმაციით, დიდი პანდა
დათვის ოჯახის იშვიათი წარმომადგენელია. 1961 წლიდან პანდა WWFის სიმბოლოა. დიდი პანდები ჩრდილოეთ ჩინეთში ბამბუკის ტყეებში
ბინადრობენ. ერთი მოზრდილი პანდა დღეში 12-დან 38-კილოგრამამდე
ბამბუკით იკვებება.
ამ სახეობის პოპულაციის შემცირება გარემო პირობების გაუარესების
პირდაპირპროპორციულად მოხდა. ამის მიზეზია ბრაკონიერების მიერ
ბამბუკის ტყეების გაჩეხვა.
დიდი პანდების აქტიური დაცვა ჩინეთში 1980-იანი წლებიდან
დაიწყეს. ხელისუფლებამ პანდის ბეწვით ვაჭრობა აკრძალა. 1988 წელს
აიკრძალა პანდებზე ნადირობა, ხოლო 1992 წელს ჩინეთში გაიხსნა
ნაკრძალები, სადაც პანდების უმეტესობა ბინადრობს. ამ ზომების
მიღების შედეგად, 2004-დან 2014 წლამდე ველურ ბუნებაში პანდების
რაოდენობა 17%-ით გაიზარდა.

გეოლოგები
მეწყრული
მოსახლეობისთვის
არ წარმოადგენს

ვაშლიჯვრის
პროცესი
საშიშროებას

თბილისში, მაჭავარიანის ქუჩასა და მიმდებარედ დამეწყრილი
უბანი დღეს ქართველმა გეოლოგებმა კიდევ ერთხელ დაათვალიერეს.
გერმანელი და ავსტრიელი სპეციალისტები კი დამეწყრილი ადგილის
შესწავლაში ორშაბათიდან ჩაერთვებიან. პარალელურად, აქტიურად
გრძელდება მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი საავტომობილო გზის
მშენებლობაც. თბილისის მერიის განცხადებით, მაჭავარიანი-მარშალ
გელოვანის გამზირის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა მეწყრულ
პროცესებთან კავშირში არ არის. ქართველი გეოლოგების შეფასებით
მოსახლეობის ევაკუაციაზე საუბარი ზედმეტია, რადგან, მეწყრული
პროცესების მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობა არ ცხოვრობს.
ინჟინერ-გეოლოგის ზურაბ ცომაიას თქმით, პრობლემის კვალიფიციური
შესწავლის გარეშე წინასწარი მწვავე შეფასებები არასერიოზულია და
საფუძველს მოკლებულია. გეოლოგის მტკიცებით, მეწყრული პროცესები
დედაქალაქისთვის ზოგადად დამახასიათებელია და მასზე დასკვნები
მხოლოდ საფუძვლიანი კვლევის შედეგად უნდა გაკეთდეს.
„დღეს არსებული სურათი ვიზუალურად დავათვალიერეთ, დავგეგმეთ
სამუშაოები. ეს არის სერიოზული მეწყრული პროცესი, რომელსაც
კვლევა სჭირდება, ჩვენ ხვალიდან ჩავერთვებით ამ კვლევაში.
პირველ ეტაპზე გავაკეთებთ ტოპოგრაფიულ A გეგმას,
შემდეგ გეორადარით ავაგებთ პროფილებს. ბურღვითი სამუშაოები აქ
ამ ეტაპზე არაა რეკომენდებული, რადგან ზუსტად არ ვიცით, რა
მექანიზმია ჩართული. გეორადარისა და გეოფიზიკური მონაცემების
საფუძველზე შეგვეძლება, დავსახოთ ღონისძიებები. ჯერჯერობით რაც
ჩანს, ამ მასის მიმართულება დაძვრის შემთხვევაში იქნება
ხევისკენ. გარკვეული შიში შეიძლება იყოს ამინდის გაუარესებასთან
დაკავშირებით, რაც იმას არ ნიშნავს, რომ პრევენციას ვერ

გავაკეთებთ.
ნალექმა შეიძლება რაღაც გამოიწვიოს, მაგრამ ცალსახად იმის თქმა,
რომ ნამდვილად გამოიწვევს, არ შეიძლება. მოსახლეობისთვის
საშიშროების კუთხით რაიმე სახის პრობლემას მე ვერ ვხედავ.
ჩემთვის გაუგებარია ასევე ევაკუაციასთან დაკავშირებით არსებული
საუბარი. მთელი მოსახლეობა, ვინც გარშემოა, ევაკუირებული უნდა
იყოს? ამ სახის საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. ასეთი
მეწყერი თბილისს ახასიათებს. ქვევითაც იყო გახსნილი,
წყნეთის გზაზეცაა გახსნილი, ზუსტად იგივეა აქაც. კვლევაა საჭირო
და ამის გარეშე რთულია დასკვნების გაკეთება.
ჩვენ ხომ არ ვიცით ზუსტი სურათი და ამიტომ არასერიოზული იქნება,
რომ ვთქვა, რომ ან ძალიან დიდი საშიშროებაა ან საერთოდ არაა.
უნდა შევისწავლოთ და ეს პროცესიც ძალიან სწრაფად არ ხდება, ჩვენ
მაქსიმალურად ვეცდებით“, – განაცხადა ზურაბ ცომაიამ.

გასული წლების განმავლობაში, მუხრან მაჭავარიანის ქუჩასა და
მიმდებარე ფერდებზე განხორციელებული გარკვეული მოქმედებების
გამო, მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. მოსახლეობის უსაფრთხოების
მიზნით, 16 მარტიდან ამ ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა
ორმხრივად შეიზღუდა.
წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტის მთავარი გეოლოგის ლევან
ჯაფარიძის
განცხადებით, მაჭავარიანის ქუჩის ზედა ფერდობზე
გააქტიურებული მეწყრული პროცესი მოსახლეობისთვის საფრთხეს არ
წარმოადგენს.
ლევან
ჯაფარიძის
თქმით,
პრევენციული
ღონისძიებებისთვის, პირველ ეტაპზე, აუცილებელია, გაკეთდეს
საინჟინრო-გეოლოგიური
ღონისძიებების
პროექტი
ანუ
ე.წ. სტრატიგრაფია.
„დღეს მე, როგორც სპეციალისტი, აქ პირველად ვარ და რა სურათიც
ვნახე, ამ ყველაფერს საერთო არ აქვს მოსახლეობის
საშიშროებასთან. რაც შეეხება შემდეგი მოქმედების გეგმას, აქ
შესწავლილ უნდა იქნას ამ შრეების ხასიათი, საინჟინრო-გეოლოგიური
მასალის შესწავლა უნდა მოხდეს, ზუსტად უნდა აისახოს დაზიანების

სურათი, ნაპრალები, რაც სახეზეა, რამდენად შეიძლება ეს საშიში
იყოს, არა მოსახლეობისთვის, არამედ გზისთვის, ხელმეორედ რომ არ
იყოს საკეთებელი. წვიმა იქნება თუ მიწისძვრის ელემენტები, ისევ
შეიძლება, გაჩნდეს ნაპრალები, შეიძლება რაღაც ნაწილი წამოვიდეს
ქვემოთ და დააზიანოს აშენებული გზა.
პრევენციულ ღონისძიებების კუთხით უნდა გაკეთდეს პროექტი,
რომლისთვისაც უნდა მომზადდეს საინჟინრო-გეოლოგიური საფუძველი,
ე.წ. სტრატიგრაფია და ეს სხვა არაფერია თუ არა შრეების ჩაწოლის
სურათის ასახვა. ამის მიხედვით სადღაც მოიჭრება ის ქანები,
რომელთა გამაგრება შეუძლებელია. ნაწილი უნდა გამაგრდეს
სხვადასხვა გეოტექნიკური ღონისძიებით. ეს ყველაფერი
გასაკეთებელია და არ მგონია, ამას დიდი დრო დასჭირდეს. მთავარია
გაკეთდეს იმ ხალხის მიერ, ვისაც ამის გამოცდილება აქვს. ერთი
რამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ აქ მოსახლეობისთვის არაფერია
საშიში“, – განაცხადა აკადემიკოსმა ლევან ჯაფარიძემ.

ცირკულარული
საქართველო

ეკონომიკა

და

საქართველოში
ყოველწლიურად,
დაახლოებით, 900 000 ტონა ნარჩენი
წარმოიქმნება, რომლის 75%-ზე მეტი
ნაგავსაყრელზე
ხვდება.
ნაგავსაყრელზე
განთავსება
ნარჩენების მართვის ყველაზე
ნაკლებად
სასურველი
გზაა,
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში,
როცა ნაგავსაყრელი არასათანადოდ
არის მოვლილი.

ეს პრობლემა საქართველოში განსაკუთრებით მწვავეა და ევროპულ
ქვეყნებთან შედარებით განსხვავება დიდია. მაგალითისთვის, თუკი
საქართველოს შვედეთს შევადარებთ, ვნახავთ, რომ იქ ნაგავსაყრელზე
ნარჩენების მხოლოდ 1% ხვდება, ნათქვამია EU Neighborhood-ის მიერ
გამოქვეყნებულ სტატიაში. ნარჩენების მინიმიზაციას არა მხოლოდ
გარემოსდაცვითი, არამედ დიდი ეკონომიკური სარგებელიც აქვს,
რომლის გამოყენებაზეც საქართველომ ზრუნვა უნდა დაიწყოს.
ცირკულარული ეკონომიკა (ეკონომიკური სისტემა, რომლის მიზანსაც
ნარჩენების აღმოფხვრა და უკვე მოხმარებული რესურსების მუდმივი
გამოყენება წარმოადგენს) 4.5 ტრილიონი აშშ დოლარის ღირებულების
ეკონომიკურ შესაძლებლობას გვთავაზობს, ნარჩენების მინიმაზიის,
ბიზნესის ზრდის სტიმულირებისა და ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნით. ნედლეულის უკეთ გამოყენება მხოლოდ პლანეტისთვის არაა
სასარგებლო, იგი ფინანსური იმპერატივია. რესურსების საერთაშორისო
პანელის თანახმად, მასალებისა და ენერგორესურსების მდგრადი
გამოყენების გზით, გლობალური ეკონომიკა 2050 წლისთვის დამატებით
US$2 ტრილიონს მიიღებს.
სწორედ ამიტომ, შესაძლოა, განსაკუთრებული უპირატესობები მიიღონ
დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებმა, ნათქვამია WEF-ის
ტატიაში. რესურსების საერთაშორისო პანელის მოდელირება ცხადყოფს,
რომ 2060 წლისთვის, მართებული მდგრადი პოლიტიკის გატარების
შემთხვევაში, გლობალური რესურსების გამოყენების ზრდა შეიძლება
25%-ით შემცირდეს. ამავდროულად, გლობალური მშპ შეიძლება
გაიზარდოს 8%-ით, განსაკუთრებული სარგებლით დაბალი და საშუალო
შემოსავლის მქონე ქვეყნებისათვის.
სოციალური კეთილდღეობის მომტანი, მაღალი ხარისხის სამუშაო
ადგილების უზრუნველყოფის აუცილებლობა, გლობალური გამოწვევაა
ცვალებად სამყაროში, რაც კიდევ უფრო აქტუალური გახდა COVID–ით
გამოწვეული მასობრივი უმუშევრობისა და ეკონომიკური სიდუხჭირის
დროს.
თუმცა, კოვიდის დაძლევის ფონზე, ცირკულარული ეკონომიკა
გვთავაზობს ცხოვრებისა და მუშაობის პირობების ფორმირებასა და
გაუმჯობესებას, იმ ათასობით ადამიანისთვის, რომელიც ამჟამად
უტილიზაციის
სფეროში
არაფორმალურადაა
დასაქმებული,

განსაკუთრებით, ქალებისთვის.
კვლევის თანახმად, ცირკულარულ ეკონომიკას, მხოლოდ ლათინურ
ამერიკასა და კარიბებზე 4.8 მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნა
შეუძლია. მაგალითისთვის, ჩილეში მიზნად იქნა დასახული, 2040
წლისთვის, ცირკულარული ეკონომიკის მეშვეობით, 180,000-მდე
ფორმალური სამუშაო ადგილის შექმნა, განახლებადი ინდუსტრიის
მეშვეობით, რომელიც ცირკულარული ეკონომიკის საკვანძო ნაწილია.
აღნიშნული ჩილეელებს დაეხმარება, მიაღწიონ მიზანს და უტილიზაცია
4%-დან 65%-მდე გაზარდონ, რაც მათი ეკონომიკური კეთილდღეობისა და
მომავლისათვის – ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნა – სასიცოცხლო
მნიშვნელობის იქნება.
ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლა მოითხოვს მასალებისა და
წარმოების სრულყოფილი ჯაჭვური საკითხების მოგვარებას, არა მხოლოდ
პროდუქტების, არამედ რესურსების ნაკადების რეკონსტრუქციას.
გლობალიზებულ ეკონომიკურ სისტემაში ეს თანამშრომლობას მოითხოვს.
მომდევნო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნები
გაერთიანდნენ,
მრავალმხრივ
დონეზე,
ვალდებულებების
შესასრულებლად.
ცირკულარულ

ეკონომიკაზე

გადასვლას

რამდენიმე

ათეული

წელი

დასჭირდება. სამუშაო რთული იქნება. თუმცა, აღნიშნულ მიზანს
უდიდესი სარგებელი და შესაძლებლობები აქვს. აუცილებელია ამ
ტრანსფორმაციის გაძღოლა, რომ დავიცვათ კეთილდღეობა და ასევე,
კლიმატი.
bm.ge

ყაზბეგში

მეტეოროლოგიური

სადგური დამონტაჟდა
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს
ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის
სპეციალისტებმა ყაზბეგში, ზღვის დონიდან 2940 მ სიმაღლეზე,
ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური დაამონტაჟეს.
სადგური უზრუნველყოფს მეტეოროლოგიური პარამეტრების ატმოსფერული
წნევის, ჰაერის ტემპერატურის და სინოტივის, ნალექების
რაოდენობის, ქარის სიჩქარის და მიმართულების უწყვეტ რეჟიმში
გაზომვას და მონაცემების ონლაინ რეჟიმში გადაცემას.
მეტეოროლოგიური სადგურებიდან მიღებული მონაცემები ხელს შეუწყობს
ამინდის პროგნოზების ხარისხის გაუმჯობესებას და მოსალოდნელი
სტიქიური მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური მოვლენების შესახებ
გაფრთხილებების დროულად მომზადებას და გავრცელებას.
წლის ბოლომდე საქართველოს სხვადასხვა
სადგურის დამონტაჟება არის დაგეგმილი.

რეგიონებში

კიდევ

4

ალასკაზე რეკორდულად მაღალი
ტემპერატურა დაფიქსირდა
აშშ–ს მეტეოროლოგიური სამსახურის ცნობით, არქტიკული წრის
შემადგენლობაში არსებულ რეგიონში ჰაერის ტემპერატურამ 32
გრადუს ცელსიუსს მიაღწია.
როგორც ცნობილია, ამ პერიოდში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 18
გრადუს ცელსიუსს არ აღემატება.
ალასკაზე ბოლოს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 1969 წლის 14 ივნისს

დაფიქსირდა, მაშინ ჰაერის ტემპერატურამ 30 გრადუს ცელსიუსს
მიაღწია.
ბოლო წლებში ალასკაზე ჰაერის ტემპერატურა სულ უფრო მატულობს.
როგორც ბუნების დამცველები აცხადებენ, კლიმატის ცვლილებამ
ბუნებრივი ჯაჭვი დაარღვია. მათი განცხადებით, ოკეანეში
ტემპერატურის მატებასთან ერთად ასობით სახეობის თევზმა რეგიონი
დატოვა. წყლის ბინადრებით კი, ალასკაზე მცხოვრები ფრინველები
იკვებებოდნენ. შედეგად, ბოლო წლებში რამდენიმე ასეული ფრინველი
დაიღუპა.

ჰაერში
აზოტის
დიოქსიდის
მაჩვენებელი
58%-ით
არის
გაზრდილი
„საქართველოს ალიანსმა უსაფრთხო
გზებისთვის“ კვლევის პრეზენტაცია
გამართა, რომელზეც აღინიშნა, რომ
თბილისში ჰაერის მდგომარეობა 2018
წელთან შედარებით გაუარესებულია.

ორგანიზაციამ წერეთლის გამზირზე არსებული მდგომარეობა შეისწავლა,
სადაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის მზომი
მდებარეობს. აღნიშნული სადგურის მონაცემებით, მოჭარბებული
დამაბინძურებლები პირდაპირ კავშირშია ავტოტრანსპორტის ნაკადების
ზრდასთან.
კვლევის ავტორების განცხადებით, წინა წელთან შედარებით, აზოტის

დიოქსიდის მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით 58%-ით არის
გაზრდილი, რაც უშუალოდ ავტომობილების გამონაბოლქვთან არის
კავშირში.
ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ აუცილებელია, სრული სიმკაცრით
ამოქმედდეს ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება, აიკრძალოს
ტრანსპორტის გადაადგილება კატალიზატორის გარეშე და შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მიერ ტრანსპორტის გზისპირა კონტროლი
სპეციალური აპარატურით მოხდეს. რაც შეეხება საწვავს, კვლევის
მიხედვით, ამ ეტაპზე პრობლემას დიზელის საწვავზე მომუშავე
ავტომობილებიც წარმოადგენს.

