
TM 1

ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის სერვისების ქსელის (BES-Net) 
ტრიალოგი თემაზე: დამამტვერიანებლები, 

სურსათის უსაფრთხოება და სოფლის განვითარება
 

 
სამოქმედო დოკუმენტი 

დამამტვერიანებლებზე, სურსათის უსაფრთხოებასა და სოფლის განვითარებაზე, 
აღმოსავლეთი ევროპა
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გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა თითქმის 170 ქვეყანაში 
და ტერიტორიაზე მუშაობს, რათა მათ სიღარიბის აღმოფხვრაში, 
უთანასწორობისა და გარიყულობის შემცირებაში დაეხმაროს. 
ჩვენ ქვეყნებს პოლიტიკის შემუშავებაში, ლიდერობის უნარების 
განვითარებაში, პარტნიორობის შესაძლებლობების და ინსტიტუციური 
შესაძლებლობების ამაღლებაში, ასევე მდგრადობის მიღწევაში 
ვეხმარებით, მათი განვითარების მიზნით. „მდგრადი ეკოსისტემების და 
გაუდაბნოების გლობალური პოლიტიკის ცენტრი“ (GC-RED), რომელიც 
ნაირობიში მდებარეობს, გაეროს განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი 
„გლობალური პოლიტიკის ცენტრია“. GC-RED-ის მოვალეობაა მხარი 
დაუჭიროს გლობალურ აზროვნებას და ცოდნის გაზიარებას ინკლუზიური 
და მდგრადი განვითარების შესახებ როგორც მშრალ ტერიტორიებზე, 
ასევე სხვა მყიფე ეკოსისტემებში.

„ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის სერვისების ქსელი“ (BES-
Net) შესაძლებლობების გაზიარების „ქსელების ქსელია“, რომელიც 
მეცნიერებას, პოლიტიკას და პრაქტიკას შორის დიალოგს ხელს 
უწყობს ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემების უფრო ეფექტურად 
მართვის მიზნით, რასაც წვლილი შეაქვს გრძელვადიან პერსპექტივაში 
ადამიანების კეთილდღეობასა და მდგრად განვითარებაში. ქსელს მხარს 
უჭერს შესაძლებლობების განვითარებაზე მიმართული და პირისპირ 
განხორციელებული აქტივობები (BES-Net-ის ტრიალოგები), არსებულ 
მოთხოვნებთან შესაბამისი რესურსების დაკავშირების ინსტრუმენტი, 
ასევე თანამედროვე ვებპორტალი, რომელიც ურთიერთგანმამტკიცებელ 
ყველა კომპონენტს შეიცავს. BES-Net ღონისძიებები UNDP GC-RED-ის 
ფარგლებში ხორციელდება.

თანაავტორები: თამარ პატარიძე, პიპა ჰეილინგსი და კაროლინა პროანიო-კასტრო

დიზაინერი: ალესანდრა ბლასი

მთარგმნელები: ენიდა რუსი („ალბაგლობალ ტრანსლეიშენ ენდ ლოკალიზეიშენ“ (AlbaGlobal Translation and Localization)), დამირ 
ანდოსევიჩი, თამარ ნეფარიძე, როდიკა პიზიჩა

განაცხადი: წინამდებარე პუბლიკაცია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებს ემსახურება. მასში მოცემული შეხედულებები მხოლოდ 
ავტორს ეკუთვნის და არც გაეროს განვითარების პროგრამის, არც მისი პარტნიორების მოსაზრებებს არ ასახავს

სამადლობელი: „სამოქმედო დოკუმენტი“ „საინფორმაციო დოკუმენტის“ საფუძველზე შემუშავდა, რომელიც მომზადებულია 
2017 წლის 18-20 ოქტომბერს გამართულ აღმოსავლეთ ევროპის BES-Net ტრიალოგისთვის თემაზე: დამამტვერიანებლები, 
სურსათის უსაფრთხოება და სოფლის განვითარება. აღნიშნული დოკუმენტი მონაწილეთა მიერ სამუშაო ჯგუფებში შესრულებული 
სავარჯიშოების შედეგებს შეიცავს. ავტორებს სურთ გულითადი მადლობა გადაუხადონ ტრიალოგის ყველა მონაწილეს, ვინც 
საკუთარი გამოცდილება და ექსპერტიზა გაგვიზიარა წინამდებარე დოკუმენტის მომზადებისას: მარინა ანტიჩს, სენკა ბარუდანოვიჩს, 
ანდრეა ბევანდა-ჰრვოს, მირჯანა ბრზიჩას, ვალენტინა ტიუდორ სებოტარის, ლირიკა დორის, ბორის ერგს, მანიკ გეორგეს, კატია 
ჰოებახს, ასტრიდ ჰილგერს, ბიორნ ინგენდალს, ენვერ ისუფის, მარიამ ჯორჯაძეს, ვერიკო ხომერიკს, თეუტა კლოგირის, რენატა 
კონგოლის, ვიქტორ კოროლის, ანიკო კოვაჩ-ჰოსტიანსჟკის, კრისტინა კუჯინძიჩს, საბა მესხს, რადულე მილიანიჩს, ვიორელ მირონს, 
ზინეტა მუჟაკოვიჩს, ჰიენ ტუ ნგოს, ტატიანა ნისტორიცას, აქსელ პაულშს, კორნელია პაულშს, ევა პუსტინას, ვლადიმირ რადულოვიჩს, 
ალა როტარუს, სლავიცა სამარძიჩს, სუნიტა სელაკს, ლეილა შეჰუს, ბილიანა რადუსინ სოპიჩს, დრაგანა შუტოვიჩს, ვოჟისლავ 
ტრკულიას, ადი ვესნიჩს, ნინა ვიკს, გაბრიელე ვაგნერს. ტრიალოგის მონაწილეთა სრული ჩამონათვალი და საკონტაქტო დეტალები 
1-ლ დანართშია მოცემული. ავტორები ასევე მადლობას უხდიან ყველა ექსპერტს და პარტნიორს კომენტარებისა და დოკუმენტში 
შეტანილი წვლილისთვის, მათ შორის: დავით დუტიეს და აზრა ველაგიჩ-ჰაჟრუდინოვიჩს. შეუფასებელი ხელმძღვანელობა და 
მხარდაჭერა გასწიეს ასევე BES-Net-ის გუნდის შემდეგმა წევრებმა: ანე ჯუეპნერი, მარტა პანკო, მარია როდრიგესი და იუკო კარაუჩი.

წინამდებარე დოკუმენტის მომზადება და BES-Net-ის პირველი ტრიალოგის ორგანიზება თემაზე „დამამტვერიანებლები, სურსათის 
უსაფრთხოება და სოფლის განვითარება“ შეუძლებელი იქნებოდა ბოსნია-ჰერცეგოვინის გარემოს და ტურიზმის ფედერალურ 
სამინისტროსთან პარტნიორობის და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ევროპის ღია რეგიონული ფონდის  - ბიომრავალფეროვნების (ORF-
BD) მხარდაჭერის გარეშე, რომელსაც Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ახორციელებს, ეკონომიკური 
თანამშრომლობის და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაფინანსებით.

Resilient Ecosystems 
   and Deserti�cation

აკრონიმები:

BES-Net  ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის სერვისების ქსელი 
BiH  ბოსნია და ჰერცეგოვინა
BMZ  გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ფედერალური სამინისტრო 
CBD  კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ
COP  მხარეების კონფერენცია
EFSA   ევროპის სურსათის უვნებლობის სააგენტო 
EPI  დამამტვერიანებლების ევროპული ინიციატივა 
EU  ევროპის კავშირი
FAO  გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია 
GC-RED  მდგრადი ეკოსისტემების და გაუდაბნოების გლობალური პოლიტიკის ცენტრი 
GDP  მთლიანი შიდა პროდუქტი
GE   გენეტიკური ინჟინერიით წარმოებული
GEF  გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი
GIS  გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა
GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GM  გენეტიკურად მოდიფიცირებული 
GMO  გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმი
GOG  საქართველოს მთავრობა
IPBES   ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემების სერვისების სამეცნიერო-პოლიტიკის   
  მთავრობათაშორისი პლატფორმა
ISAAA  აგრობიოტექნიკური საშუალებების შეძენის საერთაშორისო სამსახური
IUCN   ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი 
MEP  ექსპერტთა მულტიდისციპლინური კოლეგია
NBSAP  ბიომრავალფეროვნების ეროვნული სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები
NGO  არასამთავრობო ორგანიზაცია
ORF-BD  სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ღია რეგიონული ფონდი - ბიომრავალფეროვნება
UNDP  გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა 
WWF  ბუნების მსოფლიო ფონდი 
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ორგანიზატორების განცხადება

მონაწილეთა კომენტარები 
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ორგანიზატორების განცხადება

„დამამტვერიანებლების როლი 
შეუცვლელია. დამტვერვის, 
დამამტვერიანებლების 
კონსერვაციის და სურსათის 
წარმოების საკითხი უფრო მეტ 
ყურადღებას მოითხოვს, რადგანაც 
ჩვენი ქვეყნები მნიშვნელოვანი 
სახეობებით და ეკოსისტემის 
მრავალფეროვნებით ხასიათდება, 
რაც ადგილობრივ მოსახლეობებს 
მთელი რიგი პროდუქტებითა და 
მომსახურებებით უზრუნველყოფს. 
ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციასთან 
დაკავშირებული ღონისძიებები 
და საკითხების ინტეგრირება 
დარგობრივ პოლიტიკებში, 
რაც დამამტვერიანებლების 
კონსერვაციასა და მდგრად 
გამოყენებას ეხება, განსაკუთრებით 
კი სოფლის მეურნეობის 
და მეტყევეობის სექტორში, 
უკიდურესად მნიშვნელოვანია 
გრძელვადიან პერსპექტივაში  
ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციისთვის, ეკონომიკური 
უსაფრთხოებისთვის, ასევე, 
ადგილობრივი მოსახლეობის 
სოციალური კეთილდღეობისთვის.“

ედიტა დაპო 
გარემოს დაცვის და ტურიზმის 
მინისტრი, ბოსნია-ჰერცეგოვინის 
ფედერაციის მთავრობა

„ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 
ევროპაში ადგილობრივ დონეზე 
არსებული ცოდნა აჩვენებს, 
რომ როგორც ველურ, ასევე 
მართვას დაქვემდებარებულ 
დამამტვერიანებლებთან 
დაკავშირებით, რაც ადგილობრივი 
კულტურების ეკონომიკებისთვის 
უმნიშვნელოვანესია, პრობლემები 
არსებობს და მათი კლება 
შეინიშნება. მაშინ, როცა რეგიონი 
უწყვეტად განიცდის ცვლილებებს 
მიწათსარგებლობასთან 
დაკავშირებით, ურბანული და 
ნახევრადურბანული ტერიტორიების 
სწრაფი გაფართოების ჩათვლით, 
ამავე დროს, სოფლის უფრო 
ძლიერად განვითარების 
შესაძლებლობებიც არსებობს, 
დამამტვერიანებლების ხელშემწყობი 
პოლიტიკის და პრაქტიკის 
მეშვეობით, რომელის ფერმერების 
და თემების მდგრადობას 
განამტკიცებს.“

სუხრობ ხოშმუხამედოვი
გაეროს განვითარების პროგრამის 
მუდმივი წარმომადგენლის 
მოადგილე ბოსნია-ჰერცეგოვინაში

„ბევრი ისეთი მცენარე, რომელიც 
დამტვერვით მრავლდება, საკვები 
ნივთიერებების უმნიშვნელოვანეს 
წყაროს წარმოადგენს. მსოფლიოს 
სხვადასხვა რეგიონში უკვე დგას 
არასაკმარისი სურსათის და საკვები 
ნივთიერებების ნაკლებობის 
პრობლემა, რაც კიდევ უფრო 
შეიძლება გაუარესდეს ფუტკრების 
და სხვა დამამტვერიანებლების 
რაოდენობის კლებით მთელს 
დედამიწაზე. შესაბამისად, ჩვენთვის 
მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხში 
მხარი დავუჭიროთ ქვეყნებს 
მდგრადი განვითარების გზებზე, 
2030 დღის წესრიგის კონტექსტში. 
ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ 
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ჩვენი 
პირველი ტრიალოგი იმართება 
თემაზე „დამამტვერიანებლები, 
სურსათის უსაფრთხოება და სოფლის 
განვითარება“  და ჩვენ მზად ვართ, 
რომ „ტრიალოგის“ ფარგლებში 
შემუშავებული სამოქმედო დღის 
წესრიგის განხორციელებას მხარი 
დავუჭიროთ ჩვენს რეგიონში.“

ანე ჯუეპნერი 
მენეჯერი, ბიომრავალფეროვნების 
და ეკოსისტემის სერვისების ქსელი 
(BES-Net)

დირექტორი, გაეროს განვითარების 
პროგრამის „მდგრადი ეკოსისტემების 
და გაუდაბნოების გლობალური 
პოლიტიკის ცენტრი

„ამ ტრიალოგზე, „სარაევოს 
კანტონის ფიზიკური დაგეგმარების, 
მშენებლობის და გარემოს 
დაცვის სამინისტრო იმ 
უწყებების წარმომადგენელად 
არის აღიარებული, რომელიც 
ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციას იცავს და 
აფასებს, რომლის ფარგლებშიც 
დამამტვერიანებლებს დიდ 
ყურადღებას ვუთმობთ. ჩვენ მზად 
ვართ, რომ კვლავ განვაგრძოთ 
მონაწილეობა და ჩვენი 
გამოცდილებით თუ აქტივობებით 
წვლილი შევიტანოთ „ტრიალოგის 
სამოქმედო დოკუმენტში“, 
ბიომრავალფეროვნების 
და ეკოსისტემის სერვისების 
სფეროში შესაძლებლობების 
განვითარებისთვის.“

ამელა როკშა
ექსპერტი ბუნებრივი რესურსების 
დაგეგმვის, მართვის და 
სარგებლობის საკითხებში

სარაევოს კანტონის ფიზიკური 
დაგეგმარების, მშენებლობის და 
გარემოს დაცვის სამინისტროს 
სახელით

„ჩემთვის, როგორც მეფუტკრისა და 
ენტომოლოგისთვის, ეს ტრიალოგი 
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, 
რადგანაც აქ შეიძლებოდა აზრების 
და პოზიციების გაზიარება სხვადასხვა 
პარტნიორის მიერ განხილულ 
საკითხებთან დაკავშირებით. მე 
ახლახან დავბრუნდი მოლდოვას 
რესპუბლიკიდან, სადაც რეგიონში 
მოქმედ მეფუტკრეებს შევხვდი 
და ტრიალოგზე მიღებული 
გამოცდილება გავუზიარე. შემდგომ 
ეტაპზე კი, 2017 წლის 1 დეკემბერს, 
მოლდოვას მეფუტკრეების 
ეროვნულმა ასოციაციამ 
სასოფლო-სამეურნეო ფორუმი 
მოაწყო და დოკუმენტი შეიმუშავა 
დამტვერვის მდგომარეობის შესახებ 
რეგიონულ დონეზე, სადაც ასევე 
ასახულია ის საფრთხეები, რაც 
დამამტვერიანებელი მწერების 
პოპულაციების შემცირებას იწვევს.“

მანიკ გეორგე
მეფუტკრე / ბიოლოგიის ჰაბილ-
დოქტორი, მოლდოვას რესპუბლიკა

„მინდა გულითადი მადლობა 
გადავუხადო ორგანიზატორებს, 
ძალიან კარგად მომზადებული 
BES-Net-ის პირველი ტრიალოგის 
გამართვისთვის სარაევოში. 
ამ ღონისძიების მნიშვნელობა 
სათანადოდ აღიარეს IPBES-ის 
ექსპერტთა მულტიდისციპლინური 
კოლეგიის და ბიუროს სხდომაზე, 
რომელიც ტრიალოგის შემდეგ ერთ 
კვირაში გაიმართა. განსაკუთრებით 
გაუსვეს ხაზი პირველი ტრიალოგის 
გამართვის ადგილს და მიესალმნენ 
IPBES-ის ძალისხმევების 
მხარდაჭერას აღმოსავლეთ 
ევროპაში შესაძლებლობების 
განვითარების მიმართულებით.“ 

სენკა ბარუდანოვიჩი
პროფესორი, მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, სარაევოს უნივერსიტეტი
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I. შესავალი 
წინამდებარე „სამოქმედო დოკუმენტი“ სარაევოში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, 2017 წლის 18-20 ოქტომბერს გამართული პირველი 
BES-Net ტრიალოგის შედეგად მომზადდა. აღნიშნულ ტრიალოგში მონაწილეობას ორმოცდათორმეტი პარტნიორი იღებდა 
ალბანეთიდან, ბოსნია-ჰერცეგოვინადან, საქართველოდან, მოლოდოვასა და მონტენეგროდან.1 BES-Net-ის ტრიალოგები სამ 
დაკავშირებულ მხარეს შორის გამართულ დიალოგს წარმოადგენს პოლიტიკის, მეცნიერების და პრაქტიკული სფეროებიდან, 
რომლებიც კონკრეტულ პოლიტიკის საკითხებს განიხილავენ ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე (BES-Net-ის ტრიალოგის შესახებ 
დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ ჩანართი #1). აღმოსავლეთი ევროპის რეგიონში, აღნიშნულმა თანამედროვე ფასილიტაციის 
ღონისძიებამ თავი მოუყარა მეცნიერებს, ადგილობრივ ფერმერებს, მეფუტკრეებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკის 
შემმუშავებელ პირებს ისეთი სექტორებიდან, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, მცენარეთა დაცვა და გარემოს დაცვა. ღონისძიების 
მონაწილეთა სრული ჩამონათვალი #1 დანართში არის მოცემული.

სარაევოში გამართულმა სამდღიანმა ტრიალოგმა ზედმიწევნით შეასრულა დასახული მიზნები, რაშიც შედიოდა 
ინფორმირებულობის ამაღლება IPBES-ის გლობალური კვლევის შედეგების რელევანტურობის შესახებ; ინფორმაციის გაზიარება 
პოლიტიკის, მეცნიერების და პრაქტიკული სფეროს წარმომადგენლებს შორის; რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე არსებული 
რისკების და შესაძლებლობების გამოვლენა დამამტვერიანებლებისა და დამტვერვისთვის; თანამშრომლობის და ქმედებების 
წახალისება დამამტვერიანებლების დაცვის მიზნით, მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო და სურსათის წარმოების უზრუნველსაყოფად. 
მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა ისინი ერთად დასხდნენ დამამტვერიანებლების თემაზე 
სასაუბროდ, ეკოსისტემის სერვისებს, სოფლის მეურნეობასა და სოფლად განვითარებას შორის კავშირის განსახილველად, რაც 
მათთვის ძლიერი მოწოდება აღმოჩნდა შემდგომი საქმიანობისთვის. ბოლო დღეს მაღალი დონის საუზმე გაიმართა, სადაც მაღალი 
დონის სამთავრობო უწყებებს და რეგიონში წარმოდგენილ საერთაშორისო დონორ პარტნიორებს იშვიათი შესაძლებლობა მიეცათ  
დიალოგიდან გამომდინარე ძირითადი გზავნილები განხილვისა და თავიანთი მხარდაჭერის გამოსახატავად ადგილობრივი 
პოლიტიკის წინადადებების მიმართ. მე-2 დანართში მოცემულია ტრიალოგის პროგრამის მიმოხილვა.

ჩანართი 1: BES-NET-ის ტრიალოგის მეთოდოლოგია
BES-Net-ის ტრიალოგების მიზანია განიხილოს ამჟამად არსებული 
პრობლემა, რაც სამეცნიერო/ტრადიციულ ცოდნას, პოლიტიკასა და 
პრაქტიკას შორის სუსტი კავშირით არის გამოწვეული. გამოცდილებამ 
აჩვენა, რომ სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება თუ ინფორმაციის 
მხოლოდ ცალმხრივად გადაცემა არც შესაძლებლობებს 
ამაღლებს, არც ინკლუზიურ და ეფექტურ გადაწყვეტილების 
მიღებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, ტრიალოგი კონსტრუქციულ 
სივრცეს ქმნის, რათა სხვადასხვა მხარეებმა ერთად ისწავლონ, 
კულტურათაშორის ურთიერთგაგებას და უწყებებს შორის 
კოორდინაციას ხელი შეეწყოს, ამით კი სხვადასხვა მხარეებისთვის 
შესაძლებელი გახდეს: i) პრობლემების ერთობლივად განხილვა 
ბიომრავალფეროვნების/ეკოსისტემის იმ საკითხების ირგვლივ, რაც 
ყველასთვის საერთოა, ii) ინოვაციური გამოსავალის მოძიება iii) 
პოლიტიკის ვარიანტების გამოვლენა მოცემულ კონტექსტში და iv) 
ვალდებულების აღება საერთო ქმედების განხორციელებისთვის.

სარაევოში გამართული პირველი რეგიონული ტრიალოგის 
ფარგლებში სხვადასხვა ინოვაციური ინსტრუმენტი და მიდგომა იქნა 
გამოყენებული, ხარისხიანი ინტერაქციის და ურთიერთნაყოფიერი 
საქმიანობის უზრუნველსაყოფად, მეცნიერების, პოლიტიკის და 
პრაქტიკის სფეროების წარმომადგენლებს შორის. ტრიალოგის 
გამართვამდე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა მონაწილეების 
და მომხსენებლების გამოვლენას და მომზადებას, რათა დაცული 
ყოფილიყო ბალანსი ქვეყნებს, სექტორებსა და გენდერს შორის. 
რეგიონული და ეროვნული კონტექსტის შექმნა უზრუნველყოფილი 
იქნა IPBES-ის გლობალური შეფასების კვლევის შედეგებისთვის, 
„საინფორმაციო დოკუმენტის“ მომზადებისას, რომელიც 
რამდენიმე ექსპერტის მიერ იქნა განხილული და შემდეგ კი ყველა 
ენაზე გადაითარგმნა. „საინფორმაციო დოკუმენტი“ ერთიანი 
ათვლის წერტილი გახლდათ ყველასათვის და ის შემდგომში 
სახელმძღვანელო ინსტრუმენტად გამოიყენეს.

მეთოდოლოგია ადაპტირებული იქნა იმისთვის, რათა 
მონაწილეებისთვის შესაძლებელი ყოფილიყო სამომავლო 
ღონისძიებების გამართვა, დაკვირვება, შეგრძნება, წარდგენა და 
შემდეგ კრისტალიზება. სამი დღის განმავლობაში სხვადასხვა 
ღონისძიება გაიმართა, როგორიცაა: პლენარული განხილვები, 
ჯგუფური სამუშაოები, ღია სივრცის ტექნოლოგიები და საველე 

ვიზიტები. ცოდნასთან, კულტურასა და ენასა თუ სხვა ტიპის 
ბარიერების დაძლევის მიზნით, ყურადღებით დაგეგმილი 
ღონისძიებებით შესაძლებელი გახდა სენსორული გამოცდილების 
მიღება, მრავალ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული დიალოგების 
გამართვა და პრობლემების თანამშრომლობის გზით გადაჭრა. 
ყურადღება მიაქციეს ნდობის გარემოს შექმნას, ყველას ფიქრების 
და იდეების გაზიარებისთვის. კრეატიული ვიზუალური სტიმული და 
მასალები ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა საკითხების ახლებურად 
გააზრებისა და ყველას მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. 
ასევე, ღონისძიებისთვის მომზადებულ საკვებში ადგილობრივი, 
დამტვერვაზე დამოკიდებული ინგრედიენტები იქნა გამოყენებული, 
რამაც ხელი შეუწყო ტრიალოგის კონკრეტული თემის წამოწევას, მაგ. 
დამამტვერიანებელი და დამტვერვა (დანართი #3).  

სხვადასხვა ტიპის ახალი ლიდერობისთვის ბევრი შესაძლებლობა 
შეიქმნა. და ბოლოს, მონაწილეები ჩართული იყვნენ სამოქმედო 
დღის წესრიგის მომზადებაში რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე, 
რომლის საფუძველზეც იქმნება დოკუმენტი „რეგიონული სამოქმედო 
დოკუმენტი დამამტვერიანებლების, სურსათის უსაფრთხოების და 
სოფლის განვითარების შესახებ აღმოსავლეთ ევროპაში.“

წინამდებარე „სამოქმედო დოკუმენტი“ ეფუძნება „საინფორმაციო დოკუმენტს დამამტვერიანებლების, სურსათის უსაფრთხოების 
და სოფლის განვითარების შესახებ“, რომელიც ტრიალოგის დაწყებამდე შემუშავდა.2 „საინფორმაციო დოკუმენტი“ IPBES-ის 
შეფასების ანგარიშის შედეგებს ეფუძნება, როგორც ეს ზემოთ იქნა აღწერილი, რასაც თან ახლდა 10 ნახევრადსტრუქტურირებული 
ინტერვიუ მეცნიერების, პოლიტიკის და პრაქტიკული სფეროების წარმომადგენლებთან, რათა განხილულიყო ამ საკითხის მთავარი 
მახასიათებლები აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე პოლიტიკაში არსებული ხარვეზები და შესაძლებლობები, რაც რეგიონის ხუთ ქვეყანაზე 
იქნებოდა მორგებული: ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო, საქართველო და მოლდოვა. „სამოქმედო დოკუმენტი“ 
ტრიალოგის ყველა წევრთან თანამშრომლობით მომზადდა და მასში შესაძლებელი გახდა მათ ქვეყნებში დამამტვერიანებლების 
მდგომარეობის აღწერა, ასევე, მნიშვნელოვანი ქმედებების გამოვლენა, რაც აუცილებელია ინფორმირებულობის ამაღლებისთვის, 
ინფორმაციის მომზადებისა და პოლიტიკის თუ ცვლილებების შემუშავებისთვის მართვის პრაქტიკაში. ტრიალოგის განმავლობაში 
„სტრატეგიული რეგიონული და ეროვნული ქმედებები დამამტვერიანებლების, სურსათის უსაფრთხოების და სოფლის განვითარების 
მიმართ“ შემუშავდა (ცხრილი #1) და ონლაინ იქნა განხილული მონაწილეების და პარტნიორების მიერ ამ რეგიონიდან, რომლის 
მიზანიც იყო სამოქმედო გზამკვლევის მომზადება რეგიონული თანამშრომლობისთვის. 

© Imrana Kapetanovic

© Imrana Kapetanovic

© Imrana Kapetanovic

1 BES-Net-ის პირველი ტრიალოგის შესახებ დამატებითი დეტალებისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს  http://www.besnet.world/node/1936.   2 ხელმისაწვდომია მისამართზე  http://besnet.world/sites/default/files//event-document/BGdoc%20EN-online.pdf.

© Pippa Heylings
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II. ძირითადი გზავნილები 
რატომ არის დამამტვერიანებლები მნიშვნელოვანი?

• მსოფლიოში, ველური ყვავილოვანი მცენარეების სახეობების 90 პროცენტი ნაწილობრივ მაინც არის დამოკიდებული 
ცხოველების მიერ მტვრის გადატანაზე. მცენარეები უმნიშვნელოვანესია ეკოსისტემების უწყვეტი ფუნქციონირებისთვის, 
რამდენადაც ისინი სურსათს უზრუნველყოფენ, ჰაბიტატებს ქმნიან და სხვა რესურსების წყაროს წარმოადგენენ მთელი რიგი 
სხვა სახეობებისთვის (IPBES, 2016a).

• მოსავლის ან/და ხარისხის უზრუნველყოფისთვის, დამამტვერიანებელზე დამოკიდებული კულტურები ცხოველების მიერ 
დამტვერვას საჭიროებენ სხვადასხვა დონეზე. შეფასების მიხედვით, მსოფლიოში ამჟამად არსებული კულტურების წარმოების 
5-8 პროცენტი, რომლის წლიური საბაზრო ღირებულებაა 235 მილიარდიდან - 577 მილიარდ დოლარამდე (2015 წელს, აშშ 
დოლარი) მსოფლიოში, პირდაპირ უკავშირდება ცხოველების მიერ დამტვერვას (IPBES, 2016a).

• დამამტვერიანებელზე დამოკიდებულ სასურსათო პროდუქტებს ადამიანების ჯანსაღ დიეტასა და კვებაში მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეაქვს. დამამტვერიანებელზე დამოკიდებულ სახეობებში ბევრი ხილი, ბოსტნეული, თესლი, თხილი, კაკალი და 
ზეთოვანი კულტურები შედის, რომლებიც ადამიანების რაციონში მიკრონუტრიენტების, ვიტამინების და მინერალების ძირითადი 
პროპორციების მიმწოდებლებია (IPBES, 2016a).

• როგორც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის (FAO) გენერალურმა დირექტორმა ხოსე გრაციანო და სილვამ 2016 
წელს აღნიშნა: 

„დამამტვერიანებლების სერვისი „აგრარული რესურსია“, რომელიც კულტურების წარმოებას უზრუნველყოფს. 
აღნიშნულ მომსახურებას სარგებელი მოაქვს ყველა ფერმერისთვის, განსაკუთრებით კი საოჯახო მეურნეობებისა 
და მცირე ფერმერებისთვის მთელს მსოფლიოში. დამამტვერიანებლების სიმჭიდროვის და მრავალფეროვნების 
გაძლიერება პირდაპირ და დადებით ზეგავლენას ახდენს კულტურების მოსავალზე, რაც, შესაბამისად, 
სურსათის და კვების უსაფრთხოებას განამტკიცებს. მაშასადამე, დამამტვერიანებლების სერვისების გაუმჯობესება 
მნიშვნელოვანია „მდგრადი განვითარების მიზნების“ მისაღწევად, ასევე  საოჯახო მეურნეობებისთვის კლიმატის 
ცვლილებაზე ადაპტაციაში დასახმარებლად (FAO, 2016)“.

• და ბოლოს, სურსათის წარმოების გარდა, დამამტვერიანებლებს ბევრი სხვა სარგებელი მოაქვთ. მათი ღირებულება ასევე 
მნიშვნელოვან კულტურულ და სოციალურ კომპონენტთანაა დაკავშირებული. ბევრი საარსებო საშუალება და კულტურული 
პრაქტიკა დამამტვერიანებლებზე, მათ პროდუქტებსა და სხვადასხვა სარგებელზეა დამოკიდებული, როგორიცაა: მედიცინა, 
ბოჭკოები, მუსიკალური ინსტრუმენტების მასალები, შთაგონების წყარო ხელოვნებისთვის, ლიტერატურა და ა.შ. (IPBES, 2016a).

პრობლემა რაში მდგომარეობს?

• მსოფლიოში უკვე კარგად არის დოკუმენტირებული, რომ ველური დამამტვერიანებლების ზოგიერთი სახეობა მცირდება და 
სხვა ბევრი ველური სახეობის მდგომარეობის შესახებ მონაცემები არ არსებობს. მართვას დაქვემდებარებული სახეობების 
მხრივ, მეთაფლია ფუტკრის საერთო რაოდენობა იზრდება მაშინ, როცა ზოგიერთ ტერიტორიაზე ადგილობრივად ეს 
მაჩვენებელი იკლებს და რამდენიმე ქვეყანაში სეზონურად ოჯახების მნიშვნელოვანი შემცირებაც კი არის რეგისტრირებული. 
ამის შედეგად, მეთაფლია ფუტკრების პოპულაციებში გენეტიკური მრავალფეროვნება და ადგილობრივი ადაპტაციები 
ქრება. დამამტვერიანებლების პოპულაციები მრავალი საფრთხის წინაშე დგანან და რეაგირების ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი 
არსებობს, რაც მკვიდრ მოსახლეობაში და ადგილობრივ დონეზე არსებული ცოდნიდან და მეცნიერებიდან გამომდინარეობს 
(IPBES, 2016a). 

• დამამტვერიანებელი სახეობების უდიდესი უმრავლესობა ველურია, რომელთა შორისაა 20,000 სახეობაზე მეტი ფუტკარი, 
ბუზების სხვადასხვა სახეობები, პეპლები, ფარვანები, კრაზანები, ხოჭოები,  ბუშტფეხიანები, ფრინველები, ღამურები და სხვა 
ხერხემლიანები. ფუტკრების რამდენიმე სახეობა მართვას ექვემდებარება მთელს მსოფლიოში, რომელთა შორისაა დასავლური 
მეთაფლია ფუტკარი (Apis mellifera spp.), აღმოსავლეთის მეთაფლია ფუტკარი (Apis cerana), ზოგიერთი ბაზი, ზოგი უნესტრო 
ფუტკარი და რამდენიმე მარტოხელა ფუტკარი. დასავლეთის მეთაფლია ფუტკარი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და 
მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებელია მსოფლიოში. სულ დედამიწაზე დაახლოებით 81 მილიონი სკა არსებობს, 
სადაც ყოველწლიურად 1.6 მილიონი ტონამდე თაფლი მზადდება (IPBES, 2016a).

• დამამტვერიანებლების შემცირებას ბევრი მიზეზი უკავშირდება, როგორიცაა მიწათსარგებლობის ცვლილება, ინტენსიური 
სასოფლო-სამეურნეო მართვა, პესტიციდებთან დაკავშირებული რისკები და კონკრეტული რესურსები (ინსექტიციდები და 
ჰერბიციდები), რაც ასოცირებულია გენეტიკურად მოდიფიცირებულ (GM) კულტურებთან, პათოგენებთან, მავნებლებსა და 
მტაცებლებთან, კლიმატის ცვლილებასთან, ინვაზიურ უცხო სახეობებსა და სხვადასხვა სახის ურთიერთქმედებებთან აღნიშნულ 
საფრთხეებს შორის. 

რა პრობლემა არსებობს რეგიონში?

• ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც მოლდოვა, ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, საქართველო და მონტენეგრო 
მდებარეობს, მცირე დოკუმენტაცია არსებობს ბიომრავალფეროვნების და ყველაზე ველური (ბაზები, მარტოხელა ფუტკრები 
და ჩუხჩუხელა ბუზები, როგორიცაა, სხვათა შორის: Bombus lapidarius, Anthidium manicatum, Helophilus pendulus [IPBES, 2016a]), 
თუ მართვას დაქვემდებარებული (Apis mellifera spp. და Bombus terrestris [IPBES, 2016a]) დამამტვერიანებლის  ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული მნიშვნელობის შესახებ, მეთაფლია ფუტკრის ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობის 
მცირედ შეფასებასთან ერთად ზოგიერთ ამ ქვეყანაში (UNDP, 2017a).
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• დამამტვერიანებლების კლება და მისი კავშირი სურსათის უსაფრთხოებასთან პრიორიტეტულ თემად არ განიხილება და, 
შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის ან გარემოს დაცვის პოლიტიკებსა და გეგმებში არ შედის.

• რეგიონში მიწათსარგებლობა მუდმივ ცვლილებებს განიცდის, რაშიც შედის მიწის მიტოვება, ტყის საფარის შეუსაბამო 
ცვლილებები და ურბანული და ნახევრადურბანული ტერიტორიების სწრაფი გაფართოება, რაც სოფლიდან ქალაქში მზარდი 
მიგრაციის შედეგია (Alix-Garcia et al., 2016). სოფლად არსებული მცირე ფერმერების უმრავლესობის საკუთრების უფლებები 
ბუნდოვანია და ინდივიდუალურ დონეზე ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში (მშპ) მათ მიერ შეტანილი პროცენტული წვლილი 
დაბალია.

• მოცემულ რეგიონში, სასოფლო-სამეურნეო რეფორმების ეროვნულ/საერთაშორისო პრიორიტეტად დადგენა და ჰარმონიზება 
ჯერ კიდევ არ შეინიშნება, რაც შედეგად მოიტანდა მცირე ფერმერების გაერთიანებას თუ უფრო ფართო მასშტაბის და 
კონკურენტული მეურნეობების შექმნას. სამომავლოდ კი ეს შეიძლება პოტენციურ საფრთხედ გადაიქცეს დამამტვერიანებლების 
მიმართ, ლანდშაფტის ცვლილებების და უფრო დიდი მონოკულტურების წარმოქმნის გამო.

• გაურკვეველია, თუ რა დონეზე მოიხმარენ რესურსებს (პესტიციდები, სასუქები და მათი დამხმარე საშუალებები) მცირე 
ფართობის მიწის მფლობელები. 

• საერთო ჯამში, რეგიონული კონტექსტი პრობლემის შემდეგ კონკრეტულ მახასიათებლებს ავლენს ამ ხუთ ქვეყანაში. როგორც 
ჩანს, რეგიონში:
1. მცირედ არის დოკუმენტირებული ძალიან ბევრი ველური და მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლების 

მნიშვნელობა, მეთაფლია ფუტკრების გარდა;
2. დამამტვერიანებლების კლება პრიორიტეტული თემა არ არის და ეს ძირითადად იმითაა გამოწვეული, რომ არ 

არსებობს მონაცემები და არც კომპლექსურად არ არის გაგებული პირდაპირი კავშირი კონკრეტულ საფრთხეებსა და 
დამამტვერიანებლების რაოდენობის კლებას შორის;

3. შეზღუდული მოცულობის ინფორმაცია არსებობს დამამტვერიანებლების მდგომარეობის და ტენდენციების შესახებ ამ 
რეგიონში;

4. სხვადასხვა საჯარო და კერძო უწყებებს არასათანადოდ ესმით დამამტვერიანებლების როლი სოფლის მეურნეობაში, რითაც 
აიხსნება სტატისტიკასა და კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები მეფუტკრეობის განვითარებასთან დაკავშირებით. 
შესაბამისად, ზოგ ქვეყანაში მეფუტკრეობის სექტორის ინფრასტრუქტურა ამჟამად ცუდ მდგომარეობაშია.

5. ამ პრობლემასთან გამკლავებისთვის, ქვეყნებს შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ სხვადასხვა დონეზე;
6. დამამტვერიანებლების კლების მიზეზები მსგავსია ხუთივე ქვეყანაში, როგორიცაა მიწათსარგებლობის ცვლილება და, 

ზოგადად, ეკოსისტემის სერვისების არაადეკვატურად ინტეგრირებული მართვა. ამ ქვეყნებში ასევე მსგავსი პოლიტიკური 
კონტექსტია, რაშიც შედის სოფლის მეურნეობის, მიწის და სოფლის განვითარების პოლიტიკების შეთავსება ევროკავშირის 
სტანდარტებსა და სავაჭრო შეთანხმებებთან, რომლებმაც შეიძლება მომავალში ადგილობრივი ლანდშაფტები შეცვალოს; და

7. განსხვავებული პოზიციები არსებობს ორი ძალიან საკამათო და პოლიტიკური საკითხის მიმართ, რომელიც IPBES-ის 
გლობალური შეფასების მიერ დაისვა: პესტიციდები და გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურები. ამ საკითხების მიმართ 
თითოეულ ქვეყანას განსხვავებული პოზიციები გააჩნია, ზოგიერთ მათგანში კი მათი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ 
გაურკვეველია. 

პრობლემის გადაჭრაზე მიმართული სტრატეგიული ქმედებები რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე 

დამამტვერიანებლების კლებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე რეაგირებისთვის გლობალურ დონეზე მრავალი სხვადასხვა 
საშუალებაა აღიარებული.3 დამამტვერიანებლების, სურსათის უსაფრთხოების და სოფლის განვითარების საკითხებზე აღმოსავლეთ 
ევროპაში გამართული ტრიალოგის განმავლობაში, მონაწილეებმა მთელი რიგი ჯგუფური სავარჯიშო შეასრულეს, რომელთა 
მიზანი იყო დამამტვერიანებლების მიმართ არსებული პრობლემების გადასაჭრელად სხვადასხვა სტრატეგიული ქმედებების 
გამოვლენა და კოლექტიური შეთანხმების მიღწევა რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე. მონაწილეებმა IPBES-ის შეფასების 
ცხრილის ფორმატის3 ადაპტაცია მოახდინეს თავიანთი სტრატეგიული პოლიტიკის და პრაქტიკული რეაგირების ორგანიზებისთვის, 
ასევე გამოვლენილი ღონისძიებების მიმოხილვაც დაწერეს. ტრიალოგის მონაწილეებმა გააცნობიერეს, თუ რა კრიტიკულად 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ დამამტვერიანებლები სურსათის წარმოებაში, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებასა და 
სოფლის განვითარებაში. მათ ასევე გაითავისეს, თუ რამდენად შემაშფოთებელია აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში ველური და 
მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლების მდგომარეობა. ამას გარდა, ნათელი გახდა, თუ რამდენად დიდია უფრო 
მეტი მონაცემების არსებობის საჭიროება და დარგობრივი პოლიტიკების ინტეგრირება, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში, 
აღნიშნული პრობლემების გადასაჭრელად. 

აღმოსავლეთ ევროპის ტრიალოგზე გახმოვანებული ყველაზე მნიშვნელოვანი სამოქმედო მოწოდება იყო: ინფორმირებულობის 
ამაღლება დამამტვერიანებლების მდგომარეობის შესახებ, ასევე რეგიონულ დონეზე კავშირების უფრო აქტიურად დამყარების 
საჭიროება. ტრიალოგის მოწოდებებს შორის იყო: i) რეგიონში საფრთხის მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნა 
ინფორმაციის გაზიარების მიზნით ინვაზიური სახეობების, დაავადებების და გარემოს დაბინძურების შესახებ; და ii) აღმოსავლეთ 
ევროპის ერთობლივი ინიციატივის ფორმირება დამამტვერიანებლებისთვის, ტრიალოგის შედეგების საფუძველზე, „ბიოლოგიური 
მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის“ (CBD), „დამამტვერიანებლების მიმართ საერთაშორისო ინიციატივის“ მხარდასაჭერად. 
ინიციატივის ფორმირება წინმსწრებ ნაბიჯებს მოითხოვს, რაშიც შედის კომუნიკაცია შესაბამის მთავრობებს შორის და კონსენსუსის 
მიღწევა კოალიციისადმი საერთო მიდგომის მიმართ, „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის“ (CBD) „მხარეთა 
კონფერენციის“ მეთოთხმეტე შეხვედრისთვის (COP 14) 2018 წელს. მსგავსი რეგიონული სტრატეგიების (ბიომრავალფეროვნებასთან 
დაკავშირებით) არარსებობის გამო, მონაწილეები საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პარტნიორებთან ერთად შეთანხმდნენ, 
რომ საჭირო არის დახმარება და მხარდაჭერა აღნიშნული ინიციატივის ფორმირების ტექნიკურ და საკომუნიკაციო ასპექტებში.
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ცხრილი 1. სტრატეგიული ღონისძიებები რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე დამამტვერიანებლებთან, 
სურსათის უსაფრთხოებასა და სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებით

ამბიცია სტრატეგია პოლიტიკა და ღონისძიებები ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე 
(შემუშავებულია ჯგუფური სამუშაოებიდან.  A და D, B და C ჯგუფებმა 
რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე სტრატეგიული რეაგირებები 
გააერთიანეს ცვლილების გამომწვევ ფაქტორებსა და საფრთხეებთან)

პასუხისმგებელი 
უწყება/ პირი 

ბოლო ვადა

ბუნების მიმართ 
საზოგადოების 
დამოკიდებულების 
შეცვლა

რეგიონში 
ურთიერთკავშირების 
დამყარება 
სამეცნიერო წრეებს, 
პოლიტიკისა 
და პრაქტიკის 
წარმომადგენლებს 
შორის

რეგიონულ დონეზე

რეგიონში მთავრობებს შორის კომუნიკაციის გაძლიერება და 
დამამტვერიანებლების რეგიონული კოალიციის მიმართ საერთო 
მიდგომების შესახებ კონსენსუსის მიღწევა

შესაძლებლობის და ტექნიკური ასპექტების გაძლიერება რეგიონული 
კოალიციის ინიციატივის ფორმირებისთვის, საერთაშორისო 
ორგანიზაციების და პარტნიორობების მხარდაჭერის გზით

CBD COP14 
2018

აღმოსავლეთი ევროპის ერთობლივი ინიციატივის ფორმირება 
დამამტვერიანებლებისთვის, ტრიალოგის შედეგების საფუძველზე, 
როგორც CBD-ის ფარგლებში დამამტვერიანებლების ინიციატივის 
ნაწილი

ული 
მრავალფეროვანი 
ცოდნის და 
ფასეულობების 
ინტეგრირება 
მართვაში

ფერმერებისთვის უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ცვლილების 
გამომწვევი ფაქტორების და ისეთი საფრთხეების შესახებ, როგორიცაა 
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები, პესტიციდები

უფრო მეტი ინფორმაციის მომზადება ველური დამამტვერიანებლების 
შესახებ

რეგიონული შეხვედრის მოწყობა დამამტვერიანებლების შესახებ ცოდნის 
და მათი მნიშვნელობის შესახებ

ეროვნულ დონეზე

ალბანეთი ექსპერტების მონაცემთა ბაზის შექმნა, ექსპერტიზის 
სფეროს შესაბამისად, მულტიფუნქციური / 
ინტეგრირებული პროექტების განსახორციელებლად

საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება 
დამტვერვის და დამამტვერიანებლებთან 
დაკავშირებული საკითხების შესახებ 

ბოსნია და 
ჰერცეგოვინა

ადგილობრივ დონეზე არსებული ცოდნის 
გაძლიერება, რაც ხელს უწყობს დამამტვერიანებლებს 
და დამტვერვას

საქართველო ინფორმაციის შეგროვება დამამტვერიანებლებსა და 
მეფუტკრეობასთან დაკავშირებული ადგილობრივი 
პრაქტიკების შესახებ

ინფორმირებულობის ამაღლებაზე მიმართული 
ღონისძიებების განხორციელება სოფლებსა და 
სკოლებში

ადამიანების და 
დამამტვერიანებლების 
დაკავშირება, 
თანამშრომლური, 
სექტორთაშორისი 
მიდგომების 
მეშვეობით

რეგიონულ დონეზე

რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება ერთობლივი რეგიონული 
პროექტის შემუშავებისთვის, ტრიალოგის ფარგლებში მიღებული 
დასკვნების განსახორციელებლად

რეგიონული თანამშრომლობის ჩამოყალიბება დამამტვერიანებლების 
შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლებისა და ერთობლივი 
ქმედებისთვის

ინფორმირებულობის ამაღლება „ტრიალოგის სამოქმედო დოკუმენტის“ 
გავრცელების გზით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროებს, უნივერსიტეტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს 
შორის

ეროვნულ დონეზე

IPBES-ის და ტრიალოგის შედეგების პოპულარიზება რადიო და 
სატელევიზიო ინტერვიუების მეშვეობით, ეროვნულ და ადგილობრივ 
დონეებზე

ალბანეთი კონფერენციის ორგანიზება მომავალი წლის 
გაზაფხულზე, სადაც განხილული იქნება 
დამტვერვასა და ფუტკრებთან დაკავშირებული 
მდგომარეობა ალბანეთში, ასევე, სხვა მოქმედი 
მხარეები - მეცნიერები, მთავრობები, პრაქტიკოსები 
და ფერმერები შეიკრიბებიან უფრო ძლიერი ეფექტის 
მოსახდენად. ამის შემდეგ გაიმართება კონფერენცია 
ეროვნულ დონეზე, რაც კარგ საფუძველს შექმნის 
სამომავლო სტრატეგიისთვის. 

ბოსნია და 
ჰერცეგოვინა

სექტორთაშორისი მიდგომის ხელშეწყობა 
სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის 
სამინისტროს შორის, რადგანაც ნაკლებია 
ინფორმირებულობა დამამტვერიანებლების 
როლის შესახებ როგორც სოფლის მეურნეობაში, 
ასევე ბიომრავალფეროვნებაში; ცალკეული 
კანონები, რეგულაციები და საინიციატივო 
სქემები არსებობს. პირველ აქტივობაში უნდა 
შევიდეს ცოდნის შეგროვება და შემდეგ მისი 
წარდგენა მონაწილეებისთვის სატელევიზიო და 
რადიოგადაცემების მეშვეობით.

3 იხილეთ IPBES (2016b) ცხრილი SPM 1.  
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ამბიცია სტრატეგია პოლიტიკა და ღონისძიებები ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე 
(შემუშავებულია ჯგუფური სამუშაოებიდან.  A და D, B და C ჯგუფებმა 
რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე სტრატეგიული რეაგირებები 
გააერთიანეს ცვლილების გამომწვევ ფაქტორებსა და საფრთხეებთან)

პასუხისმგებელი 
უწყება/ პირი 

ბოლო ვადა

ინფორმირებულობის ამაღლება აკადემიურ 
სექტორში იმის შესახებ, თუ რა როლს თამაშობენ 
დამამტვერიანებლები ბიომრავალფეროვნებაში 
და როგორია მათი მონიტორინგის მდგომარეობა. 
კამპანიის ორგანიზება ინფორმირების 
ასამაღლებლად აკადემიურ წრეებში, ფორმალური 
სამეცნიერო კონფერენციის მეშვეობით, რაც სტიმული 
იქნება მეცნიერებისთვის, რომ ამ საკითხს უფრო მეტი 
ყურადღება მიაქციონ

საქართველო კონფერენციის მოწყობა მრავალი დაინტერესებული 
მხარისთვის, სადაც განხილული იქნება დამტვერვა და 
კლიმატის მიმართ გონივრული სოფლის მეურნეობის 
წარმოება

ამჟამინდელი 
პირობების 
გაუმჯობესება 

პირდაპირი რისკების 
მართვა 

რეგიონულ დონეზე

რეგიონში საფრთხეების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების 
სისტემის შექმნა, ინფორმაციის გაზიარების მიზნით ინვაზიური სახეობების, 
დამამტვერიანებლების და გარემოს დაბინძურების შესახებ.   

გაიდლაინების შემუშავება და პესტიციდების სათანადო მოხმარების 
კონტროლის განხორციელება (რეგულაციები ეროვნულ/რეგიონულ 
დონეზე)

რეგულაციების და შემოწმების დაწესება ვეტერინარული და სასოფლო-
სამეურნეო აფთიაქებისთვის (არარეგისტრირებული პესტიციდების 
გაყიდვის თავიდან ასაცილებლად)

თანამშრომლობის და ინფორმაციის გაზიარების გაუმჯობესება 
სამეცნიერო წრეებს, პრაქტიკოსებსა და მთავრობას შორის

ტრენინგის უზრუნველყოფა ფერმერებისთვის, პესტიციდების მდგრადი 
გამოყენების საკითხებში

ეროვნულ დონეზე

ალბანეთი მთავრობის მხრიდან კონტროლის და მონიტორინგის 
გაძლიერება ფერმერების მიერ პესტიციდების 
გამოყენებაზე 

ფერმერებისთვის ტრენინგის უზრუნველყოფა 
პესტიციდების მოხმარების საკითხებზე 

დამამტვერიანებლების დაცვა ღონისძიებების 
მეშვეობით (დაცული ტერიტორიების მსგავსად); 
მეფუტკრეებისა და ფერმერებისთვის სუბსიდიების 
გამოყოფა ფუტკრებისთვის მავნებელი დაავადებების 
სამკურნალოდ. 

ბოსნია და 
ჰერცეგოვინა

ფერმერების ტრენინგის გაგრძელება პესტიციდების 
მდგრად მოხმარებასთან დაკავშირებით, როგორც 
იმ რეგულაციის განხორციელების ნაწილი, რაც 
პესტიციდების მდგრად მოხმარებას უკავშირდება და 
რომელიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში იქნა მიღებული 
ევროკავშირსა და 1-ლ დანართში მოცემულ 
ქვეყნებთან დაახლოების ფარგლებში.

საქართველო რისკების შესახებ მონაცემების გაუმჯობესება. 
დამამტვერიანებლებზე არსებული ინფორმაციის 
მიმოხილვა: დამამტვერიანებლების მდგომარეობა 
და ცვლილების გამომწვევი ფაქტორები; დადგენა, თუ 
სად არის ინფორმაციის ნაკლებობა

მოლდოვა ინვაზიური სახეობების და მავნებლების რისკებზე 
მუშაობა. საჭიროა დახმარება, რათა ბენეფიციარებს 
ხელი მიუწვდებოდეთ პროექტის დაფინანსების 
პროგრამებსა და სახელმწიფო პროგრამებზე. ჩვენ 
უკვე გვაქვს სტრატეგიები და რეკომენდაციები, 
მაგრამ განხორციელებას და ქმედებას სახელმწიფო 
დაფინანსება აკლია.

პესტიციდებთან დაკავშირებული რეგულაციების 
განხორციელების გაძლიერება. ჩვენ მიღებული 
გვაქვს რეგულაციები, რითაც იკრძალება/იზღუდება 
გარკვეული პესტიციდები, მაგრამ მონიტორინგის 
და განხორციელების პრობლემა გვაქვს. ქვეყანაში 
კონტრაბანდული სახით შემოდის უკანონო 
ინსექტიციდები უკრაინასა და რუსეთიდან

მონტენეგროù ფერმერების ტრენინგის გაგრძელება პესტიციდების 
მდგრადი მოხმარების საკითხებში - ბოსნია-
ჰერცეგოვინის მაგალითზე, სადაც  „პესტიციდების 
მდგრადი მოხმარების წესების წიგნი“ შემუშავდა, 
ევროკავშირსა და 1-ლ დანართში მოცემულ 
მოთხოვნებთან ჰარმონიზებით. 

ამბიცია სტრატეგია პოლიტიკა და ღონისძიებები ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე 
(შემუშავებულია ჯგუფური სამუშაოებიდან.  A და D, B და C ჯგუფებმა 
რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე სტრატეგიული რეაგირებები 
გააერთიანეს ცვლილების გამომწვევ ფაქტორებსა და საფრთხეებთან)

პასუხისმგებელი 
უწყება/ პირი 

ბოლო ვადა

ამჟამინდელი 
პირობების 
გაუმჯობესება 

ამჟამად არსებული 
შესაძლებლობების 
გამოყენება

რეგიონულ დონეზე

შესაძლებლობების განვითარება დამამტვერიანებლების შესახებ 
ევროკავშირის საკანონმდებლო ჩარჩოს განხორციელებისთვის 
(ეროვნული / რეგიონული)

დამამტვერიანებლების შესახებ ეროვნული / ევროკავშირის 
საკანონმდებლო ჩარჩოს განხორციელების მონიტორინგი

რეგიონული მონაცემების ბაზის შემუშავება ინვაზიური სახეობების შესახებ, 
რომლებიც დამამტვერიანებლებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს 
(ფოტოებთან ერთად, იდენტიფიკაციის მიზნით)

რეგიონული შესაძლებლობის განვითარება, ინვაზიური სახეობების 
მონიტორინგის მიზნით (ეროვნული / რეგიონული)

ეროვნული / რეგიონული სტრატეგიების შემუშავება მავნებლების და 
ინვაზიური სახეობების მიმართ

რეგიონული პროექტების შემუშავება დამამტვერიანებლების 
ერთობლივად დაცვის თაობაზე

კლიმატის ცვლილების გამო გადაშენების პირას მყოფი 
დამამტვერიანებლების გამოვლენა, ძირითადი საფრთხეების დადგენის 
ჩათვლით (ეროვნული / რეგიონული)

ეროვნულ დონეზე

დამტვერვის და დამამტვერიანებლების საკითხების ჩართვა 
„ბიომრავალფეროვნების ეროვნულ სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებში“ 
(NBSAP), ასევე სხვა ეროვნულ სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებში

მიწათსარგებლობის კონტროლი დამამტვერიანებლების 
გათვალისწინებით - ბუფერული ზონების შემოღება და ა.შ.

მიწის რეგისტრაციის სისტემის გაუმჯობესება, რათა შესაძლებელი გახდეს 
დამამტვერიანებლებისადმი კეთილგანწყობილი პრაქტიკების დანერგვა 
და მდგრადობა

დამამტვერიანებლების შესახებ კომუნიკაციის სისტემის დანერგვა, მიწის 
დაგეგმარების დეპარტამენტის და სხვა შესაბამისი დაკავშირებული 
მხარეების ჩართვა

იმპორტირებული პროდუქტების შემოწმება (ლაბორატორიული 
ტესტირება, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ჩათვლით), ეროვნული 
/ ევროკავშირის რეგულაციების საფუძველზე

ბოსნია და 
ჰერცეგოვინა

დამტვერვასა და დამამტვერიანებლებთან 
დაკავშირებული პოლიტიკის და რეგულაციების 
გაუმჯობესება

ფერმერების ტრენინგის და სერტიფიცირების 
გაგრძელება პესტიციდების მდგრადი მოხმარების 
საკითხებში, „პესტიციდების მდგრადი მოხმარების 
წესების წიგნის“ დანერგვის ფარგლებში, რომელიც 
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შეიმუშავეს, ევროკავშირსა და 
1-ლ დანართში მოცემულ ქვეყნებთან ჰარმონიზაციით

დამტვერვის და დამამტვერიანებლების საკითხის 
ინტეგრირება „ბიომრავალფეროვნების ეროვნულ 
სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებსა“ (NBSAP) და 
სხვა გარემოსდაცვით სტრატეგიებში

კომუნიკაციის გაუმჯობესება ფერმერებსა და 
მეფუტკრეებს შორის, როგორც „პესტიციდების 
მდგრადი მოხმარების წესების წიგნის“ დანერგვის 
ნაწილი. ფერმერებისთვის საჭირო იქნება ტესტის 
გავლა, რათა პესტიციდების შესყიდვის ლიცენზია 
მიიღონ

სახელმძღვანელოს და ტრენინგის მომზადება 
სოფლის მეურნეობის ექსპერტებისთვის სასოფლო-
სამეურნეო აფთიაქებისთვის, სადაც ამგვარი 
პესტიციდები იყიდება, რადგანაც ისინი პირველ 
საკონტაქტო პირებს წარმოადგენენ და პესტიციდების 
გამოყენების შესახებ მითითებების მიწოდება 
შეუძლიათ. ეს გრძელვადიანი პროცესია, დიდი დრო 
სჭირდება და ტრენინგებზე ყურადღება ამ საკითხებზე 
უნდა გამახვილდეს (პესტიციდები და ინსექტიციდები)

საქართველო ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავება 
მეფუტკრეობისთვის, სადაც კონკრეტულად იქნება 
გაწერილი დაფინანსების საშუალებები, საპილოტე 
პროექტების ჩათვლით დივერსიფიცირებული 
კულტურების წარმოების თაობაზე, რომლებიც 
დამამტვერიანებლებისთვის სასარგებლოა. შედეგები 
ადგილობრივად არის გაზიარებული, ამ საპილოტე 
პროექტის განმახორციელებელი მეფუტკრეების 
და მკვლევრების მეშვეობით. ამგვარი საპილოტე 
მეურნეობები - პირდაპირი ტრენინგი სამუშაო 
გარემოში

ცხრილი 1. სტრატეგიული ღონისძიებები რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე დამამტვერიანებლებთან, 
სურსათის უსაფრთხოებასა და სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებით

ცხრილი 1. სტრატეგიული ღონისძიებები რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე დამამტვერიანებლებთან, 
სურსათის უსაფრთხოებასა და სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებით
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ამბიცია სტრატეგია პოლიტიკა და ღონისძიებები ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე 
(შემუშავებულია ჯგუფური სამუშაოებიდან.  A და D, B და C ჯგუფებმა 
რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე სტრატეგიული რეაგირებები 
გააერთიანეს ცვლილების გამომწვევ ფაქტორებსა და საფრთხეებთან)

პასუხისმგებელი 
უწყება/ პირი 

ბოლო ვადა

კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, 
დამტვერვასა და დამამტვერიანებლებთან 
დაკავშირებული სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სტრატეგიის შესაბამისად.

მოლდოვა დამამტვერიანებლების და მეფუტკრეობის 
მდგომარეობის შესწავლის და მონიტორინგის 
გაგრძელება, შემდგომი რეაგირება ღონისძიებებზე, 
ეფექტური სტრატეგიების შემუშავების, ან შესაბამისი 
გამოსავალის მოძიების მიზნით.

სტიმულის მიცემა მეფუტკრეობის გაუმჯობესებისთვის. 
სხვა ქვეყნებიდან მიღებული საუკეთესო პრაქტიკების 
საფუძველზე, როგორიცაა, მაგ. უნგრეთი - გარკვეულ 
მომენტში მეფუტკრეებს უფლება მისცეს, რომ დახმარება 
სუბსიდიების სახით მიეღოთ - ამ თანხების მოცულობა ამ 
სექტორიდან მიღებული შემოსავლების 1%-ს შეადგენდა 
- მეფუტკრეების წახალისებისთვის. პორტუგალიაში, 
მეფუტკრეებს 100 დოლარი მისცეს ფუტკრების თითო 
ოჯახზე, რომლებიც მათ ჰყავდათ - წახალისების სქემა 
ფუტკრების ფლობის და შენარჩუნებისთვის.

მონტენეგრო ფერმერების ტრენინგის გაგრძელება პესტიციდების 
მდგრადი სახით მოხმარების საკითხებზე, „წესების 
წიგნის“ დანერგვა, რომელიც ჰარმონიზებულია 
ევროკავშირის მოთხოვნებთან და ახლახან იქნა 
განხორციელებული (განსაკუთრებით, ფერმერებთან 
ტრენინგისას - სწორად გამოყენება).

ალბანეთი, 
საქართველო, 
ბოსნია-
ჰერცეგოვინა

მთავრობების მოწოდება, რომ შეუერთდნენ 
„დამამტვერიანებლების მხარდამჭერ კონვენციას“

სასოფლო-
სამეურნეო პეიზაჟების 
ტრანსფორმირება

ეკოლოგიურად 
ინტენსიური სოფლის 
მეურნეობის წარმოება, 
ეკოსისტემის 
სერვისების აქტიურად 
მართვით

რეგიონულ დონეზე

საზოგადოების ინფორმირების ამაღლება დამამტვერიანებლების და 
ეკოსისტემის სერვისების შესახებ

გადაშენების პირას მყოფი დამამტვერიანებლების ეკოსისტემების და 
ბუნებრივი ჰაბიტატების გამოვლენა

ბუნებრივი ჰაბიტატების კონსერვაცია და გამოფიტული მიწის აღდგენა

დივერსიფიცირებული ფერმერული საქმიანობების მხარდაჭერა, 
ინფორმაციის მიწოდებით, ტრენინგების გამართვით და სუბსიდირებით

ეროვნულ დონეზე

წახალისების სისტემის შექმნა, დამამტვერიანებლების მიმართ 
კეთლგანწყობილი პრაქტიკების დასანერგად

ეკოლოგიურად სუფთა (ორგანული) სოფლის მეურნეობის წახალისება 

ალბანეთი აგროეკოსისტემის მართვის შესახებ რეგულირების 
შემუშავება სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დირექტივა უნდა 
გამოსცეს მცენარეთა მონაცვლეობის შესახებ, რასაც 
თან უნდა ახლდეს შემზღუდველი ღონისძიებები, ასევე 
ფერმერების ინფორმირება აღნიშნული დირექტივის 
შესახებ

ბოსნია და 
ჰერცეგოვინა

ინფორმირებულობის ამაღლება ეკოსისტემის სერვისების 
მნიშვნელობის შესახებ.

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS), თაფლის 
მწარმოებელი მცენარეების და, ზოგადად, ეკოსისტემის 
მონიტორინგის სისტემის შექმნა

დამტვერვის სერვისებისთვის თანხის გადახდის 
შემოღება

ტრენინგის ორგანიზება ინფორმირების 
ასამაღლებლად მავნებლების მართვის შესახებ, 
შემდეგ კი სახელმძღვანელოს შემუშავება 
მავნებლების ინტეგრირებულად მართვის თაობაზე.

საწყის ეტაპზე, მნიშვნელოვანი დამამტვერიანებლების 
გამოვლენა და პოპულაციის შეფასება შემდეგი 
საშუალებებით:
• დამამტვერიანებლისთვის მნიშვნელოვანი 

ჰაბიტატების შეფასება სახელმწიფო მიწაზე
• დამამტვერიანებლის ჰაბიტატის ხარისხის და 

მრავალფეროვნების შეფასება, ადგილობრივი 
ფუტკრების მონიტორინგის გზით, განსაკუთრებით 
კი მაღალმთიან ჰაბიტატებში.

• დამამტვერიანებელი ველური ფუტკრების და 
ჰაბიტატების გამოვლენა, რომლებიც მათთვის 
მნიშვნელოვანია, შესაფერისი საკონსერვაციო 
სტრატეგიების შემუშავება.

ამბიცია სტრატეგია პოლიტიკა და ღონისძიებები ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე 
(შემუშავებულია ჯგუფური სამუშაოებიდან.  A და D, B და C ჯგუფებმა 
რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე სტრატეგიული რეაგირებები 
გააერთიანეს ცვლილების გამომწვევ ფაქტორებსა და საფრთხეებთან)

პასუხისმგებელი 
უწყება/ პირი 

ბოლო ვადა

მონტენეგრო დამამტვერიანებლების მონიტორინგი და 
შეფასება ფერმებში. ტრენინგის ორგანიზება 
ინფორმირებულობის ასამაღლებლად მავნებლების 
მართვის შესახებ, შემდეგ კი სახელმძღვანელოს 
შემუშავება მავნებლების ინტეგრირებულად მართვის 
თაობაზე. ტრენინგი პესტიციდების მდგრადი 
მოხმარების შესახებ.

ალბანეთი და 
საქართველო

თაფლის მწარმოებელი სისტემების და, ზოგადად, 
ეკოსისტემის მონიტორინგის  GIS სისტემის შექმნა.

არსებული 
დივერსიფიცირებული 
ფერმერული 
სისტემების 
გაძლიერება

რეგიონულ დონეზე

მინდვრების საზღვრების დადგენა

მწვანე ტერიტორიების ხარისხის გაუმჯობესება ურბანულ ტერიტორიებზე, 
ასევე, გზების გასწვრივ

ეროვნულ დონეზე

ალბანეთი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მწარმოებელი 
(ორგანული) ფერმების მხარდაჭერა, რათა 
სურსათს უსაფრთხოება უზრუნველყონ და 
ინფორმირებულობის ამაღლება ამ საკითხის შესახებ. 
ეკოლოგიური რეგენერაციის და ინტენსიურობის 
პოპულარიზება ორგანული ფერმერობის დაცვის 
მიზნით

ბოსნია და 
ჰერცეგოვინა

მცენარის გენეტიკური რესურსების კონსერვაციის 
გაუმჯობესება

ინფორმირებულობის ამაღლება ორგანული 
მეურნეობის და ბიოიმრავალფეროვნების 
შენარჩუნების მნიშვნელობის შესახებ

საქართველო სუბსიდირების სქემების შემუშავება მეფუტკრეების 
და მარცვლეული კულტურების მწარმოებლების 
მხარდასაჭერად. საჭიროა, რომ არსებობდეს ზოგი 
მიწის ნაკვეთი მარცვლეულის გარეშე, ხოლო 
ზოგიერთ ნაკვეთზე ფუტკრებისთვის გამოსადეგი 
კულტურები უნდა ხარობდეს

საპილოტე სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობა, მიწის 
დამუშავების გარეშე, ან მინიმალური დამუშავების 
ტექნოლოგიებით, თესლბრუნვა

მონტენეგრო ორგანული ფერმერული სისტემების მხარდაჭერა, 
დივერსიფიცირებული ფერმერული სისტემები და 
სურსათის უსაფრთხოება

ინვესტირება 
ეკოლოგიურ 
ინფრასტრუქტურაში

რეგიონულ დონეზე

სუბსიდიების გამოყოფა ეკოფერმერული მეურნეობისთვის, 
აღჭურვილობისა და აგრო-ტურიზმის ინფრასტრუქტურისთვის

ეროვნულ დონეზე

ბუნებრივი ჰაბიტატების აღდგენის მხარდაჭერა

მწვანე და მცენარეებით დაფარული ტერიტორიების გაზრდა ურბანულ 
ადგილებში

ალბანეთი მცენარეებით დაფარული (დეკორატიული 
მცენარეები) ტერიტორიების გაფართოება ურბანულ 
ადგილებში

ველური დამამტვერიანებლების მონიტორინგის 
დანერგვა, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში

ქვეყნის მასშტაბით კვლევის განხორციელება ველურ 
დამამტვერიანებლებზე

ერონული ლაბორატორიების შესაძლებლობის 
გაძლიერება

უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ფერმერებისთვის 
(გმო, პესტიციდები)

   

ცხრილი 1. სტრატეგიული ღონისძიებები რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე დამამტვერიანებლებთან, 
სურსათის უსაფრთხოებასა და სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებით

ცხრილი 1. სტრატეგიული ღონისძიებები რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე დამამტვერიანებლებთან, 
სურსათის უსაფრთხოებასა და სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებით
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III. საკითხის აღწერა რეგიონულ დონეზე
დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობა  

ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში მდებარე ქვეყნები, როგორიცაა მოლდოვა, ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, 
საქართველო და მონტენეგრო ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება თავიანთი გეოგრაფიით, ბუნებრივი რესურსებით, 
მოსახლეობის რაოდენობით, ეთნიკური ჯგუფებით, ენებით, რელიგიური კუთვნილებით და პოლიტიკური სისტემებით. ასევე დიდია 
განსხვავებები სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობების და ადამიანური განვითარების თვალსაზრისითაც (ბუნების კონსერვაციის 
საერთაშორისო კავშირი [IUCN], 2016).

აღნიშნულ რეგიონში, დამტვერვის შემცირება და მისი კავშირი სურსათის უსაფრთხოებასთან პრიორიტეტულ თემას არ 
წარმოადგენს. თუმცა, დამამტვერიანებლების ჯანმრთელობა წინაპირობაა სულ მცირე, განვითარების ორი პრიორიტეტისთვის: 
ფუტკრის პროდუქტების და დამტვერვაზე დამოკიდებული მცენარეების წარმოება (UNDP, 2017a). 

საფრთხეები და ცვლილების გამომწვევი ფაქტორები

გლობალურ დონეზე, მეცნიერებს შორის მიღწეულია კონსენსუსი, რომ ბევრი მრავალი ფაქტორის ურთიერთქმედება, როგორიცაა 
მიწათსარგებლობის ცვლილება, ინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო მართვა (დამამტვერიანებლების მასობრივი გამრავლების 
ჩათვლით), პესტიციდები, გენეტიკურად მოდიფიცირებულ კულტურებთან დაკავშირებული რისკები, პათოგენები და მავნებლები, 
კლიმატის ცვლილება თუ ინვაზიური უცხო სახეობები და სხვადასხვა ფაქტორები, იმ საფრთხეებს შორის მოიაზრება, რაც როგორც 
მართვას დაქვემდებარებული, ასევე ველური დამამტვერიანებლების კლებას იწვევს (IPBES, 2016a). 

ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე დამახასიათებელ მნიშვნელოვან პრობლემებს შორისაა: 
1. მცირედ არის დოკუმენტირებული ძალიან ბევრი ველური და მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლების 

მნიშვნელობა, მეთაფლია ფუტკრების გარდა;
2. დამამტვერიანებლების კლება პრიორიტეტული თემა არ არის და ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ არ არის 

ხელმისაწვდომი მონაცემები და არც კომპლექსურად არ არის გაგებული პირდაპირი კავშირი კონკრეტულ საფრთხეებსა და 
დამამტვერიანებლების კლებას შორის;

3. დამამტვერიანებლების მდგომარეობის და ტენდენციების შესახებ ამ რეგიონში ცოტა ინფორმაცია არსებობს;
4. სხვადასხვა საჯარო და კერძო უწყებებში არასათანადოდ არის გაგებული დამამტვერიანებლების როლი სოფლის 

მეურნეობაში, რომელიც აისახება არასრულფასოვან სტატისტიკასა და კანონმდებლობაში მეფუტკრეობის განვითარებასთან 
დაკავშირებით. ამის შედეგად, ზოგიერთ ქვეყანაში მეფუტკრეობის სექტორის ინფრასტრუქტურა ამჟამად სავალალო 
მდგომარეობაშია. 

5. ადგილობრივ დონეზე შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს იმისთვის, რომ სხვადასხვა დონეზე ამ პრობლემასთან 
გამკლავება მოხდეს;

6. დამამტვერიანებლების კლების მიზეზები მსგავსია ხუთივე ქვეყანაში, როგორიცაა მიწათსარგებლობის ცვლილება და, 
ზოგადად, ეკოსისტემის სერვისების არაადეკვატურად ინტეგრირებული მართვა. ამ ქვეყნებში ასევე მსგავსი პოლიტიკური 
კონტექსტია, რაშიც შედის სოფლის მეურნეობის, მიწის და სოფლის განვითარების პოლიტიკების შეთავსება ევროკავშირის 
სტანდარტებსა და სავაჭრო შეთანხმებებთან, რომლებმაც შეიძლება მომავალში ადგილობრივი ლანდშაფტები შეცვალოს; და

7. მათი პოზიცია ორი ძალიან საკამათო და პოლიტიკური საკითხის მიმართ, რომელიც IPBES-ის გლობალური შეფასების 
მიერ დაისვა: პესტიციდები და გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურები. ამ საკითხებისადმი თითოეულ ქვეყანას 
განსხვავებული პოზიციები გააჩნია, ზოგიერთ მათგანში კი ამგვარი პოზიციები გაურკვეველია.

რისკები და რეაგირების ვარიანტები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში:

i) მიწათსარგებლობის ცვლილება

რისკები: ნებისმიერი ცვლილება მიწათსარგებლობაში, მაგ. მიწის მიტოვება, ტყის საფარის შეუსაბამო ცვლილებები და ურბანული 
ტერიტორიების სწრაფი გაფართოება, რაც სოფლიდან ქალაქში ფართომასშტაბიანი მიგრაციის შედეგია. რეგიონში არსებული 
შიდა პოლიტიკური, სოციოეკონომიკური და ინსტიტუციური განსხვავებების შედეგად, ქვეყნებში გარდამავალი გზები განსხვავებული 
მიმართულებით წავიდა, რამაც ცვალებადი მიწათსარგებლობა მოიტანა შედეგად (Alix-Garcia et al., 2016). დაცულ ტერიტორიებში 
მოაზრებული არეალები სხვადასხვაა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ მაინც შეზღუდულია. ტყის გაჩანაგება, მიწის ფრაგმენტაცია, ტყის 
ხანძრები, მასობრივი ურბანიზაცია - ცვლილების გამომწვევ მთავარ ფაქტორებს წარმოადგენს. მიწის მფლობელობა (მიწის მხოლოდ 
25% არის რეგისტრირებული საქართველოში) ბარიერს ქმნის ინოვაციური და დამამტვერიანებლების მიმართ კეთილგანწყობილი 
ინიციატივების მიმართ, რადგანაც არ არის ნათელი, თუ ვისი პასუხისმგებლობა და უფლებები უნდა იქნას გათვალისწინებული და 
როგორ უნდა შენარჩუნდეს ცვლილებები მიწის მიმართ (როგორიცაა ქარსაცავი და ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლი).

ქალების მიერ მიწის მფლობელობასთან დაკავშირებული გენდერული თანასწორობის მხრივ რეგიონში კარგი პრაქტიკის მაგალითები 
არსებობს. ალბანეთში მეუღლის თანხმობა აუცილებელია ნებისმიერი გარიგებისთვის, რომელიც ცოლ-ქმრის ქონებას ეხება. 
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში თანხმობითი/არასაქორწინო კავშირის განმავლობაში შეძენილი ქონება თანასაკუთრებად, ან ერთობლივ 
საკუთრებად განიხილება. ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბთა რესპუბლიკაში „სოფლის მეურნეობის და სასოფლო ტერიტორიების 
განვითარების სტრატეგიული გეგმა“ არსებობს, რომელშიც 5%-იანი ფინანსური წახალისება არის გათვალისწინებული, თუ ფერმის 
მფლობელი ქალია (FAO, 2017). 

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირებისთვის შესაძლებელია ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის 
სერვისების უკეთ გათვალისწინება სივრცითი დაგეგმარების პროცესებში, ბუნებრივი ჰაბიტატების შენარჩუნებით და 
გადაკეთებული ჰაბიტატების გამოყენებით, სადაც კი შესაძლებელია; საკვების და დაბუდების რესურსების უზრუნველყოფა 
დამამტვერიანებლებისთვის; ბუნებრივი ჰაბიტატის მახასიათებლების მართვა ან აღდგენა; დაცული ტერიტორიების ქსელის 
შექმნა, ბუნებრივი ჰაბიტატების სხვადასხვა ტიპების ჩათვლით; ჰაბიტატის ჰეტეროგენურობის ამაღლება და მრავალფეროვნების 
ხელშეწყობა ბაღებსა და ლანდშაფტებში. 

ii) ინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო მართვა 

რისკები: მოცემული მომენტისთვის, რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო რეფორმის ეროვნულ/საერთაშორისო პრიორიტეტად 
დადგენა და ჰარმონიზება მიწების გაერთიანებით და უფრო დიდი ფერმერული მეურნეობების უზრუნველყოფის მიზნით, არ 
წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს მიწათსარგებლობის ცვლილებისთვის. თუმცა, ეს შეიძლება პოტენციური ფაქტორი იყოს 
მომავალში, ტექნოლოგიურ ცვლილებებსა და მონოკულტურების მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, როგორც ევროკავშირში 
გაწევრიანების, ან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების ნაწილი.

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირების ვარიანტებში შედის: ყვავილებით მდიდარი ჰაბიტატების ნაკვეთების 
მოწყობა, ორგანული მეურნეობის მხარდაჭერა და არსებული დივერსიფიცირებული ფერმერული სისტემების გაძლიერება, 
ფერმერების წახალისება კარგი პრაქტიკებისთვის.
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iii) პესტიციდები

რისკები: პესტიციდების გამოყენებასთან დაკავშირებულ რისკებში მრავალი ლეტალური და სუბლეტალური ეფექტი შედის. მათი 
ზემოქმედება სხვადასხვაა, ნაერთ(ებ)ის ტოქსიკურობის, (თანა)ზემოქმედების დონეებიდან გამომდინარე დროსა და სივრცეში, 
ასევე ადგილის და დამამტვერიანებლის სახეობების მგრძნობიარობის და მახასიათებლების მიხედვით. ამ ბოლო პუნქტის 
ილუსტრირებისთვის, მეთაფლია ფუტკრების შემთხვევაში, შეიძლება პოტენციური განსხვავებები არსებობდეს ქვესახეობის დონეზე. 
რისკი იზრდება, თუ იარლიყები არასაკმარისია, ან არ არის დაცული, თუ გამოყენების აღჭურვილობა ხარვეზიანია, ან მიზანს 
არ შეესაბამება და როცა არ არსებობს რისკის შეფასება ან როცა რეგულაციები არასაკმარისია. ნეონიკოტინოიდების შემცველ 
ინსექტიციდებზე ფოკუსირებული ბოლოდროინდელი კვლევა გვთავაზობს მტკიცებულებას, რომ სახეზეა როგორც ლეტალური 
და სუბლეტალური ეფექტები ფუტკრებში, ასევე მათი ზემოქმედება მათ მიერ განხორციელებულ დამტვერვაზე. ერთ-ერთი ბოლო 
კვლევით მოცემულია მტკიცებულება, რომელიც აჩვენებს ნეონიკოტინოიდების ზემოქმედებას ველური დამამტვერიანებლების 
გადარჩენასა და აღწარმოებაზე, ველზე ფაქტობრივი შეხების დროს (Rundlöf et al. 2015). ევროპის სურსათის უსაფრთხოების უწყება 
(EFSA) ამჟამად განიხილავს სამი ნეონიკოტინოიდის გამოყენების შედეგად ფუტკრების მიმართ წარმოქმნილი რისკის შეფასებას, 
რომლებიც თესლების და გრანულების დასამუშავებლად გამოიყენება. აღნიშნული მიმოხილვის შედეგი, სავარაუდოდ, 2017 წლის 
ბოლოს იქნება წარმოდგენილი. აღნიშნული უარყოფითი მტკიცებულების შედეგად, ევროკავშირმა ნეონიკოტინოიდის შემცველი 
სამი პროდუქტის გარკვეული დანიშნულებით გამოყენება აკრძალა. ამგვარი აკრძალვის შედეგად, მიწის მფლობელებმა, შესაძლოა, 
ნეონიკოტინოიდები სხვა პესტიციდებით ჩაანაცვლეს, რომლებსაც ასევე პოტენციურად საზიანო ეფექტები გააჩნია.

აღმოსავლეთ ევროპაში: პესტიციდების მოხმარების დონე უცნობია. როგორც ჩანს, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში არარეგისტრირებული 
პესტიციდები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო რესურსების იმპორტირება და გამოიყენება ხდება კონტროლის და სათანადო მანიპულაციის 
გარეშე (UNDP - გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი [GEF], 2004). ფერმერების მიერ პესტიციდების გამოყენებისას ბევრი „ცუდი 
პრაქტიკის“ მაგალითები არსებობს, როგორიცაა: პესტიციდების რეკომენდებულ დოზებზე მეტი რაოდენობით გამოყენება, პესტიციდების 
არაავტორიზებული გამოყენება იმ კულტურებზე, რისთვისაც ისინი რეგისტრირებული არ არის, გაფრქვეული პესტიციდების გაფანტვა 
მიმდებარე ტერიტორიებზე, ცოდნის ნაკლებობა და სავალდებულო „ბუფერული ზონების“ არასათანადოდ გათვალისწინება, ასევე, 
პესტიციდების მოხმარება შეუსაბამო დროს (UNDP-GEF, 2004).

4 ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://matsne.gov.ge/en/document/download/2516880/1/en/pdf.

ქვეყნის დონეზე, ბოსნია-ჰერცეგოვინამ „პესტიციდების მდგრადი მართვის წესების წიგნი“ დანერგა, ევროკავშირის მოთხოვნების 
შესაბამისად. თუმცა, მისი განხორციელება გამოწვევას წარმოადგენს. მოლდოვა ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის დახმარებას 
იღებს ვადაგასული პესტიციდების განკარგვის მიზნით, ხოლო ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მთავარ ინტერვენციად განიხილება ფერმერების 
გადამზადება პესტიციდების სათანადოდ გამოყენების და შენახვის საკითხებში (IPBES, 2017a). სხვა გამოწვევებს შორისაა:
• კვლევების და ინფორმაციის ნაკლებობა დამამტვერიანებლების და სასურსათო ჯაჭვის შესახებ
•  სუბსიდირების ნაკლებობა მდგრადი სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის (ინტეგრირებული და ორგანული წარმოება)
•  გარემოს მიმართ კეთილგანწყობილი რესურსების ნაკლებობა ფერმერებისთვის
•  ეროვნული სტრატეგიის კომპონენტების ნაკლებობა „ბიომრავალფეროვნების ეროვნულ სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებში“ 

(NBSAP), რაშიც შედის დამამტვერიანებლები/დამტვერვა
•  წესების და ფუნქციების ნაკლებობა, ზოგადად, სასარგებლო მწერების დაცვის შესახებ

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირების ვარიანტებში შედის: რისკის შეფასების სტანდარტების და პესტიციდების 
მოხმარებასთან დაკავშირებული რეგულაციების ამაღლება. მავნებლების კონტროლის საშუალებების მოხმარების შემცირება, მათი 
ალტერნატიული ფორმების მოძიება (ინტეგრირებული მავნებლების მართვა), ფერმერების და მიწის მმართველების გადამზადება 
საუკეთესო პრაქტიკებში. ტექნოლოგიების დანერგვა, რათა შესხურების დროს სხვაგან გაფრქვევა და მტვრის გამოყოფა შემცირდეს.

iv) გენეტიკურად მოდიფიცირებული (GM) კულტურები

რისკები: გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურების მოხმარებასთან დაკავშირებით ორი სახის რისკი არსებობს: 1) ჰერბიციდების 
მიმართ ტოლერანტულმა (HT) კულტურებმა შეიძლება დამტვერვის ფურაჟი შეამციროს და 2) მწერების მიმართ რეზისტენტულ 
კულტურებს სუბლეტალური ეფექტები აქვს, რომლებიც დიდწილად უცნობია.

„კომერციალიზებული ბიოტექ/გენმოდიფიცირებული კულტურების გლობალური სტატუსის შესახებ“ აგრობიოტექნიკური საშუალებების 
შეძენის საერთაშორისო სამსახურის (ISAAA) მიერ 2015 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, ბიოტექნიკური კულტურები 
მსოფლიოში 28 ქვეყანამ დარგო 2015 წელს (ISAAA, 2015). ამათგან, არც ერთი არ იყო იმ ხუთი მონაწილე ქვეყნიდან, რომლებიც 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის წარმოადგენენ. ამას გარდა, ჰექტრების მიხედვით, იმ 28 ქვეყნიდან, რომლებმაც 
ბიოტექნიკური კულტურები დარგეს 2015 წელს, ევროპაში 1%-ზე ნაკლები ჰექტარი მდებარეობდა.

ბოსნია-ჰერცეგოვინის კანონი გენმოდიფიცირებული კულტურების შესახებ ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. 
2009 წელს, ბოსნია-ჰერცეგოვინა იმ ქვეყნებს შეუერთდა, რომლებმაც გენმოდიფიცირებული კულტურების ყველა ასპექტის მიმართ 
საკანონმდებლო ჩარჩო შეიმუშავეს, სურსათის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული რეგულაციების მიუხედავად, როგორც 
ჩანს, ამ ქვეყანაში გენმოდიფიცირებული სოიოს თესლების უკანონო მოხმარება ხდება. საქართველომ გენმოდიფიცირებული 
კულტურების გამოყენება უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე აკრძალა, შესაბამისი კანონის მიღების გზით.4 დანარჩენი სამი მონაწილე 
ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის.

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს: რისკის შეფასების სტანდარტის 
ამაღლება გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურების დამტკიცებისთვის, ასევე გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურების 
არაპირდაპირი და სუბლეტალური ეფექტების რაოდენობრივი გაანგარიშება დამამტვერიანებლების მიმართ.
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vi) კლიმატის ცვლილება 

რისკები: ზოგიერთი დამამტვერიანებლისთვის კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შემდეგი რისკები არსებობს (კლიმატის 
ცვლილების მთავრობათაშორისი კოლეგიის (IPCC) ანგარიშის მიხედვით): საზღვრების ცვლილება, ცვალებადი სიმრავლე, 
სეზონური საქმიანობების გადანაცვლება, მომავალი კულტურის დამტვერვის შეფერხების რისკი, ახალი ინვაზიური უცხო სახეობების 
გამოჩენა. საერთო ჯამში, კლიმატის ცვალებადობის ეფექტი ლანდშაფტებში სახეობების გავრცელების შესაძლებლობებს შეიძლება 
აღემატებოდეს. ასევე არსებობს მტკიცებულება, რომ კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს 
მეთაფლია ფუტკრის დაავადებებსა და ეკოტიპებზე (Le Conte & Navajas, 2008). რასმონტმა და სხვებმა (Rasmont et al. 2015) კლიმატის 
ცვლილების სცენარების გამოყენებით პროგნოზი გააკეთეს, რომ მომავალში ბაზებისთვის კლიმატურად შესაფერისი პირობები 
იქნება ევროპაში. კვლევაში მოცემულია დასკვნა, რომ კლიმატის ცვლილებას უარყოფითი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია 
ფუტკრების რაოდენობასა და მათი გავრცელების შესაძლებლობებზე, მათთვის შესაფერისი არეალის დაკარგვის გამო. მეორე 
კვლევა აჩვენებს, რომ ევროპაში ბაზებმა ჩრდილოეთით გადანაცვლება დაიწყეს და თავიანთი სამყოფელის სამხრეთ ნაწილებში 
მათი გავრცელება კლებას განიცდის (Kerr et al, 2015). არ არსებობს მონაცემები იმის შესახებ, თუ რომელი დამამტვერიანებელი დგას 
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული საფრთხის წინაშე ამ რეგიონში. ზოგადად, „კლიმატის ცვლილების ეროვნული ანგარიშები“ 
და „კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ (CBD) ნაკლებ ინფორმაციას და მონაცემებს შეიცავს დამტვერვის შესახებ იმის 
მიუხედავად, რომ დაკავშირებული მხარეების მიერ უკვე არის აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობის და ინტენსიურობის 
მატება, ამინდის ექსტრემალური პირობები, ცვლილება სეზონურ მახასიათებლებში და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული 
სხვა პროცესები. ასევე შეცვლილია ყვავილობის პერიოდების ხანგრძლივობა და მათი დადგომა, რომელიც ზეგავლენას ახდენს 
სურსათსა და მტვრის წყაროზე. ეს კი უფრო მეტად მოწყვლად ხდის დამამტვერიანებლებს ვირუსების და მავნებლების მიმართ; 
ასევე იზრდება გადაშენების პირას მყოფი და დაუცველი სახეობების რაოდენობა ბუნებრივ სასოფლო-სამეურნეო ეკოსისტემებში. 
გაუდაბნოების პროცესმა თაფლის წარმოების შემცირება გამოიწვია და ზეგავლენა მოახდინა სოფლის განვითარებაზე.

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირების ვარიანტების უმრავლესობა შემოწმებული არ არის და მათში 
შედის: მიზნობრივი ჰაბიტატის შექმნა ან აღდგენა თავშესაფრების მართვისთვის, ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაცია, ბუნებრივი 
ჰაბიტატის კონსერვაცია, დაკავშირება და კულტურების მრავალფეროვნების გაზრდა. 

v) პათოგენები, მავნებლები და ინვაზიური უცხო სახეობები

რისკები: მართვას დაქვემდებარებულ დამამტვერიანებლებზე ძალიან დიდ ზემოქმედებას ახდენს ვირუსები, პათოგენები, 
ბაქტერიები, მტაცებლები და ა.შ. კომერციული ფუტკრებით ვაჭრობა, მასობრივი გამრავლება და ტრანსპორტირება პათოგენების 
გავრცელების რისკს ზრდის მართვას დაქვემდებარებულ სახეობებში, ასევე მათსა და ველურ სახეობებს შორის, რასაც ველური 
დამამტვერიანებლების ინვაზია და კონკურენცია ემატება. რეგიონში ყველაზე მეტად გავრცელებული მავნებლები და დაავადებებია: 
პარაზიტი ვაროა (varroa), ფუტკრის ტილი და ნოზემა (როგორც დაავადება) და ამ მავნებლების შესახებ საკმარისი ინფორმაცია 
არსებობს. მოლდოვაში გავრცელებულ მავნებლებს შორისაა Vespa Velutina და ცვილის დიდი ჩრჩილი. აზიური ფაროსანა 
საქართველოში ყველაფრის მავნებელია და ეს დამამტვერიანებლებისთვის საკვები კულტურების ხელმისაწვდომობაზე ცუდ 
ზეგავლენას ახდენს. აღნიშნული მწერის საწინააღმდეგოდ ქიმიკატების გამოყენება სავალდებულოა, რამაც უარყოფითი შედეგი 
მოუტანა დამამტვერიანებლების პოპულაციებს, რაც დოკუმენტირებული არ არის. ამერიკული ჭირი და ევროპული სიდამპლეც 
ასევე ზემოქმედებს პოპულაციებზე და მკურნალობის შესახებ არანირი, ან მცირედი ცოდნა არსებობს. ასევე სხვა მავნებლები და 
ინვაზიური სახეობები არსებობს, როგორიცაა ონავრები, კრაზანები, ჩიტები. პრობლემებს შორისაა: 
• ცენტრალური ორგანიზების ნაკლებობა, რომელიც ზოგადად მიმართული იქნებოდა ინვაზიურ სახეობებზე
• ინტეგრირებული მიდგომის ნაკლებობა, რომელიც დამამტვერიანებლებს გაითვალისწინებდა - დაავადებების და მავნებლების 

წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით
• მავნებლების და ღონისძიებების შესახებ სათანადო ცოდნის მქონე ექსპერტების ნაკლებობა
• კომუნიკაციის და თანამშრომლობის ნაკლებობა ყველა მონაწილე მხარეს/პარტნიორს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით.

მართვას დაქვემდებარებული ფუტკრებისთვის, ბევრი რამეა დამოკიდებული მეფუტკრეობის ხარისხზე. ამჟამად, მეფუტკრეობის 
სექტორის ინფრასტრუქტურა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია მოლდოვაში, ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და საქართველოში (UNDP, 
2017a). თუმცა, შესაძლებლობების გაძლიერების მნიშვნელოვანი აქტივობები და ტექნიკური დახმარების პროექტები მიმდინარეობს, 
რომელთა მიზანია მეფუტკრეობის პრაქტიკების მისადაგება ევროკავშირის მოთხოვნებსა და სტანდარტებზე, რაც ამ რეგიონშია 
დანერგილი (Srb-Hib, 2017). 

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირების ვარიანტებში შედის: მართვას დაქვემდებარებული ფუტკრების 
მეურნეობების გაუმჯობესება, „კარგი მეფუტკრეობის“ პრაქტიკების პრინციპების დაცვის გზით, დაავადებების პრევენციის, 
მკურნალობის და აღმოფხვრის შესახებ რეგულაციებით; დაავადების უკეთესად აღმოჩენა და მართვა; გამრავლების პროგრამები 
დაავადების მიმართ რეზისტენტულობისთვის; რეგულაციების გაუმჯობესება ვაჭრობისა და მასობრივი გამრავლებისთვის 
(ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე); საჯარო საინფორმაციო სისტემის შექმნა სახეობებზე, პათოგენების გზებზე, ასევე 
არსებული მონაცემთა ბაზები და მათი განაწილების რუკები. ამ მიმართებით საჭიროა როგორც ქიმიური, ასევე ორგანული სახის 
დაცვა. ქიმიური დამუშავება მავნებლების მიმართ უფრო იაფი და ეფექტიანია, მაგრამ ეს თაფლის და სხვა პროდუქტების ხარისხზე 
ახდენს ზეგავლენას. ქიმიური დამუშავების ეფექტურობა გრძელვადიანი მოხმარების და ზედოზირების გამო უკვე შემცირებულია. ის 
ასევე ნარჩენების სახით რჩება მცენარის კულტურებზე, თაფლზე, სკებზე და ა.შ. ორგანული დამუშავება უფრო ძვირია და, როგორც 
წესი, ნაკლებად ხარჯთეფექტურია.
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ბოსნია და ჰერცეგოვინა

დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობა: თაფლის წარმოება აღიარებული იქნა როგორც დაცული ტერიტორიების 
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ღირებულება ამ ქვეყანაში, ასევე მისი პირდაპირი კავშირი ადგილობრივი ეკონომიკის 
გაუმჯობესებასთან. თაფლის წარმოების გარდა, როგორც ჩანს, დამტვერვა არ არის ფართოდ აღიარებული როგორც 
მარეგულირებელი ეკოსისტემის სერვისი სურსათის წარმოებასთან დაკავშირებით (ბუნების მსოფლიო ფონდი [WWF], 2016). თუმცა, 
ხილი და ბოსტნეული - რომელთაგან ბევრი დამამტვერიანებელზეა დამოკიდებული - მნიშვნელოვანია სურსათის უსაფრთხოებისა 
და მოსახლეობის გამოკვებისთვის, რამდენადაც სოფლად შინამეურნეობების უდიდეს უმრავლესობას ბოსტნები და ხეხილის 
ბაღები აქვს საკუთარი მოხმარებისთვის (FAO, 2012b). გლობალური ფასილიტატორის და BES-Net-ის გუნდის საველე ვიზიტის 
განმავლობაში აღინიშნა, რომ დამტვერვა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ალუბლის და მსხლის საექსპორტო წარმოებისთვის.

საფრთხეების ტენდენციები: სოფლის მეურნეობა ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული სექტორია, 
რომელიც ქვეყანაში სურსათის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და მოსახლეობის 20.6%-ს ასაქმებს (საგარეო ვაჭრობის და 
ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტრო, 2012). ქვეყანა ეკოსისტემის სერვისების მნიშვნელობას აღიარებს, რომელიც აგრო-
ბიოლოგიური მრავალფეროვნებიდან, განსაკუთრებით კი სურსათის წარმოებიდან გამომდინარეობს. თუმცა, ამ სექტორში 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელმაც შეიძლება დამამტვერიანებლები რისკის წინაშე დააყენოს. მნიშვნელოვანი 
პრობლემები არსებობს მიწის მფლობელობის, ქონებრივი საკითხების და აგრო-გარემოსდაცვითი მონაცემების ნაკლებობის მხრივ 
(მაგ. სასუქების მოხმარება და შემადგენლობა, პესტიციდები, აზოტის პროპორციები, ეკო-ეფექტიანობა, ენერგიის გამოყენება და ა.შ.) 
(ანგარიში გარემოსდაცვითი მდგომარეობის შესახებ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, 2012), ასევე სახეზეა გართულებული პროცედურები 
და ბიუროკრატია არსებული მმართველობის გამო. შიდა მიგრაციაც გამოწვევას წარმოადგენს და პოტენციურ საფრთხეს უქმნის 
დამამტვერიანებლებს. მოსახლეობის 61% სოფლად ცხოვრობს (საგარეო ვაჭრობის და ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტრო, 
2012) და სოფლიდან ქალაქში მიგრაცია იზრდება. გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების იმპორტი საფრთხედ არის 
მიჩნეული პოტენციური ორგანული საექსპორტო ბაზრების განვითარების მიმართ. გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების 
მიმართ ბოლო პერიოდში დაწესებული რეგულაციების მიუხედავად (იხილეთ ქვემოთ), გარკვეული ეჭვები არსებობს მათი 
განხორციელების და უკანონო გამოყენების შესახებ.

რეაგირების ვარიანტები: ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ნიადაგის ზედაპირის ნახევარზე მეტი (63%) ტყით არის დაფარული (WWF, 
2016), და 106.300 ჰა, ანუ ქვეყნის ტერიტორიის 2.7% დაცული ტერიტორიაა (UNEP ბოსნია და ჰერცეგოვინა, 2017). აღნიშნული 
ტერიტორიები მნიშვნელოვანია ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო აქტივობების გამო, ძოვების, თაფლის წარმოების და, უფრო 
ახლახან, ტურიზმის ჩათვლით. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენისთვის დიდ შესაძლებლობად განიხილება და განვითარების 
განმაპირობებელ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს.

სასოფლო-სამეურნეო სექტორში, ორგანული სურსათის წარმოების მხარდაჭერა 2000 წელს დაიწყო და უფრო მეტად იზრდება 
(საგარეო ვაჭრობის და ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტრო, 2012). თუმცა, ბოსნია-ჰერცეგოვინის ფედერაციასა 
და ბრჩკოს ოლქში ამ მომენტისთვის არანაირი კანონი არ არის მიღებული ორგანულ წარმოებასთან დაკავშირებით, იმ 
პროდუქტების კონტროლისთვის, რომლებსაც იარლიყზე აწერია, რომ ორგანულია, გარემოს არ აზიანებს ან ბიოპროდუქტია, 
ხარისხის და სერტიფიკატის მიუხედავად. ბოსნია-ჰერცეგოვინა აღიარებს, რომ საჭიროა პესტიციდების მოხმარების გამოვლენა 
და მონიტორინგი, რის გამოც ყველაზე ბოლო „ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში“ შემდეგი მიზნის 
მიღწევის ვალდებულება გაითვალისწინა:

„სისტემის ჩამოყალიბება 2020 წლისთვის, ინდუსტრიული და კომუნალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის, ასევე, 
პესტიციდების და სასუქების მოხმარების მონიტორინგისთვის“.

ბოსნია-ჰერცეგოვინაში გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათის უვნებლობა ჯერ არ შეფასებულა. ამის მიუხედავად, გენეტიკურად 
მოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ რეგულაცია არსებობს. გენური ინჟინერიით დამზადებული პროდუქტების მიმართ 
ხუთწლიანი მორატორიუმის შემდეგ, 2009 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინამ კანონი მიიღო გმო-ების შესახებ. აღნიშნული კანონით იქმნება 
ჩარჩო იმპორტის დადასტურებისა და პროდუქტების ველზე გაშვებისთვის, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო ბიოტექნოლოგიების 
შედეგად არის მიღებული. სამი წლის შემდეგ, ბოსნია-ჰერცეგოვინას მინისტრთა საბჭომ ექვსი განმახორციელებელი წესების წიგნი 
მიიღო გენური ინჟინერიით დამზადებული პროდუქტების იმპორტის და ბაზარზე გატანის სპეციფიკური პროცედურების თაობაზე.5

მონტენეგრო

დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობა: მონტენეგროს ადგილობრივი მოსახლეობა ველურ და სამკურნალო 
მცენარეებს, თაფლს და სხვა ველურ, დამამტვერიანებელზე დამოკიდებულ მასალებს იყენებს და მათ მნიშვნელობას აღიარებს. მათი 
ეკონომიკური ფასეულობა ნათელია და პარტნიორთა ბევრი ჯგუფი სარგებელს იღებს ბუნებრივი საკვების და მასალების ვაჭრობითა 
და გადამუშავებით. მონტენეგროში სულ დაახლოებით 50,000 სკა არის. სამ ეროვნულ პარკში (ბიოგრადსკა გორა, პროკლეტიეს 
და სკადარის ტბა), ერთად აღებული, 10,000 სკა არსებობს, რაც მონტენეგროში არსებული ყველა სკის 20 პროცენტს შეადგენს. 
პროკლეტიეს, ბიელასიკას და კომოვის მთიან რეგიონში ყოველწლიურად 950 ტონაზე მეტ მაყვალს კრეფენ. პროკლეტიესა 
და ბიოგრადსკა გორას ეროვნული პარკები და კომოვის ბუნებრივი პარკი მაყვლების და მცენარეების მნიშვნელოვან წყაროს 
წარმოადგენს. აღნიშნულ აქტივობებს ყოველწლიურად 1.4 მილიონ ევროზე მეტი შემოსავალი მოაქვს და ისინი განსაკუთრებით 

IV. საკითხის აღწერა ეროვნულ დონეზე
ალბანეთი

დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობა: ინგლისურ ენაზე მცირე ინფორმაცია არსებობს დამტვერვის და 
დამამტვერიანებლების მნიშვნელობის შეფასების შესახებ. 

საფრთხეების ტენდენციები: სოფლის მეურნეობა ალბანეთის ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორს 
წარმოადგენს, რომლის წვლილიც ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში (მშპ) დაახლოებით 21 პროცენტი, ხოლო დასაქმების 
მაჩვენებელი 48 პროცენტია სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში. სოფლის მეურნეობის სექტორი ძალიან მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს სურსათის წარმოებაში, ბიომრავალფეროვნების მართვაში; სოფლის ეკონომიკაში, ადგილობრივი სახეობების, ჯიშების 
და შინაური ცხოველების ადგილზე კონსერვაციაში. აღნიშნული სექტორის შემუშავება კულტურების რეგიონულ დივერსიფიკაციაზეა 
ორიენტირებული (ალბანეთის მთავრობა, 2015) და ამ დროს ეს დამამტვერიანებლებისთვის რისკს არ ზრდის. გენეტიკურად 
მოდიფიცირებული ორგანიზმები ქვეყანაში ნებადართულია და პესტიციდების გამოყენება მნიშვნელოვან საფრთხედ არის 
აღიარებული. ქვეყანაში დამამტვერიანებლებთან დაკავშირებით შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს ყველა დონეზე, რაშიც 
შედის: მავნებლების და ღონისძიებების შესახებ სათანადო ცოდნის მქონე ექსპერტები, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ყველა 
მოქმედ მხარეს / პარტნიორს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით, კვლევები და ინფორმაცია დამამტვერიანებლების და სასურსათო 
ჯაჭვის შესახებ, სუბსიდიები მდგრადი სოფლის მეურნეობისთვის (ინტეგრირებული და ორგანული წარმოება), გარემოს მიმართ 
კეთილგანწყობილი რესურსები ფერმერებისთვის. ამას გარდა, ქვეყნის ბიომრავალფეროვნების ეროვნული სტრატეგიები და 
სამოქმედო გეგმები (NBSAP) არ ახსენებს დამამტვერიანებლებს / დამტვერვას და რეაგირების ვარიანტებს, ზოგადად, სასარგებლო 
მწერების დაცვის მიზნით. ექსპერტიზის, კომუნიკაციის და თანამშრომლობის ნაკლებობა ყველა მოქმედ მხარეს / პარტნიორს შორის 
მავნებლების/პარაზიტების/დაავადებების საკითხთან დაკავშირებით.

რეაგირების ვარიანტები: იხილეთ ცხრილი #1.

5 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Sarajevo_Bosnia%20and%20Herze-
govina_12-5-2016.pdf
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მნიშვნელოვანია სოფლად მთიანი ტერიტორიებისთვის, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას სხვა ბიზნესის წარმოების საშუალებები 
ნაკლებად აქვს (WWF, 2017).

საფრთხეების ტენდენციები: მონტენეგროს ეკონომიკა დიდად არის ტურიზმზე დამოკიდებული. ქვეყნის მშპ-ს დაახლოებით 11% 
ამ სექტორზე მოდის. მონტენეგროს სტრატეგიული ორიენტაცია აქვს აღებული ტურიზმის მდგრად განვითარებაზე, ქვეყნის შიდა 
ტერიტორიების ჩათვლით, სანაპირო არეალის გარდა. განვითარების აღნიშნული ტენდენცია, ბოლო ათწლეულებში სოფლის 
მეურნეობის დაღმასვლასთან ერთად, შეიძლება დამამტვერიანებლების დაცვის მხრივ სასარგებლო აღმოჩნდეს, ძირითადად, 
მთელს ბალკანეთში მთიანი სოფლების მოსახლეობისგან დაცლის საერთო ფენომენის გამო.

მონტენეგროში სრულყოფილად არ არის მიღებული კანონმდებლობა სახეობების დაცვის შესახებ. ეს კი სირთულეებს ქმნის დაცული 
ტერიტორიების მართვის, ასევე, სამკურნალო მცენარეების, კენკრების და მათთან დაკავშირებული დამამტვერიანებლების მდგრადი 
მოხმარების თვალსაზრისით (WWF, 2017). პესტიციდების მოხმარება და კლიმატის ცვლილება აღიარებულია როგორც საფრთხე 
დამამტვერიანებლების მიმართ.

რეაგირების ვარიანტები: იხილეთ ცხრილი #1.

მთავრობა ტრენინგებს მართავს ფუტკრის ჯანმრთელობის, პესტიციდებისგან ჯანმრთელობის დაცვის, დედა ფუტკრის და 
მეფუტკრეობის აღჭურვილობის სუბსიდირებისთვის. მონტენეგროში შემუშავებულია მეფუტკრეობის სახელმძღვანელო, რომელიც 
დამტკიცებულია მეფუტკრეობის რეესტრისთვის, ფუტკრის პროდუქტების ხარისხთან დაკავშირებით.

საქართველო

დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობა: საქართველოში ფუტკრების და დამტვერვის მიმართ ყურადღება მას 
შემდეგ გაიზარდა, რაც ევროკავშირში თაფლის ექსპორტის შესაძლებლობა გაჩნდა. საქართველოში მეფუტკრეები სხვადასხვა 
სახის დახმარებას და დაფინანსებას იღებენ როგორც მთავრობიდან, ასევე საერთაშორისო ან უცხოური ორგანიზაციებიდან. 
დამამტვერიანებლების და დამტვერვების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის.

საფრთხეების ტენდენციები: განვითარების მიმართ ქვეყნის ხედვის მესამე მთავარი პრინციპი ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად 
გამოყენებას, გარემოს უსაფრთხოებასა და მდგრადობას, ასევე სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებას ეფუძნება ეკონომიკური 
განვითარების პროცესში. ამან შეიძლება დამამტვერიანებლების დაცვას გრძელვადიან პერსპექტივაში სარგებელი მოუტანოს. 
საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკა ევროკავშირთან ინტეგრაციაზეა ორიენტირებული (საქართველოს მთავრობა, 2013), 
რაც შეიძლება დამამტვერიანებლების მიმართ საფრთხედ და შესაძლებლობად შეიძლება იქნას მიჩნეული. პესტიციდების მოხმარება 
საფრთხედ არის მიჩნეული. მაგალითად, პესტიციდების გამოყენება აზიური ფაროსანას გასანადგურებლად შეიძლება ზეგავლენას 
ახდენდეს დამამტვერიანებლებზე. თუმცა, არ არსებობს რაიმე კვლევა, რომელიც დაადასტურებდა ამ, ან სხვა საფრთხეს, რაც 
საქართველოში დამამტვერიანებლების წინაშე დგას. 
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2014-2020 წწ. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში (საქართველოს მთავრობა, 2014) მიზნად 
არის დასახული „პროგრამების შემუშავება, რომელთა ამოცანაა მდგრადი მართვის პრაქტიკების და სერტიფიცირების და იარლიყების 
სქემების წახალისება, როგორიცაა საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკები, ორგანული მეურნეობა და ველური მცენარეების 
მდგრადი მოპოვება“. ამ მიზნის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის ამოცანაა ორგანული მეურნეობების სფეროში საპილოტე 
პროექტების, ასევე, სულ მცირე, ოთხი საპილოტე პროექტის განხორციელება მდგრადი მოსავლის აღების სქემების მიმართ ველური 
მცენარეებისთვის.

ამავე სტრატეგიაში საქართველოს მიზნად აქვს დასახული „საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ეკოსისტემების და ბუნებრივი 
სათიბების მდგომარეობის შეფასება“ (ნიადაგების და მიწოდებული ეკოსისტემის სერვისების ჩათვლით), რაც მოიცავს 
დამამტვერიანებლების და ენტომოფაგი მწერების მდგომარეობის შეფასებას, შემდეგ კი აქედან გამომდინარე რეკომენდაციების 
შემუშავებას მათი კონსერვაციისთვის.

მოცემული მომენტისთვის, გარემოს დაცვის სამინისტროში არ არსებობს რაიმე პოლიტიკა დამამტვერიანებლებთან დაკავშირებით, 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან პესტიციდების მიმართ მკაცრი რეგულაციის და „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების 
შესახებ საქართველოს კანონის გარდა (საქართველოს მთავრობა, 2014), რომელიც ქვეყანაში გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს 
კრძალავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან (2017). 6

მოლდოვა

დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობა: მოლდოვას რესპუბლიკაში საძოვრებით და სასოფლო-სამეურნეო 
ეკოსისტემებით მიღებული სერვისების ღირებულება 2011 წელს დაახლოებით 3,900 მილიონ აშშ დოლარად შეფასდა. სოფლის 
მეურნეობაში მდგრადი ეკოსისტემის მართვამ დამატებით 1,883.33 მილიონი აშშ დოლარით მეტი მოუტანოს ქვეყნის ეკონომიკას 
მომდევნო 25 წლის განმავლობაში (GRM, 2015). მნიშვნელოვანია ადგილზე არსებული ცოდნა თაფლის მწარმოებელი ფუტკრების 
შესახებ, რისი ხანგრძლივი და მდიდარი ტრადიციაც არსებობს.

საფრთხეების ტენდენციები: მოლდოვას რესპუბლიკას რამდენიმე სტრატეგია აქვს სოფლის მეურნეობის პრაქტიკების მდგრადობის 
შენარჩუნებისთვის, რომელიც ქვეყნის მხრიდან სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებას აჩვენებს. აღნიშნულ 
სტრატეგიებში შედის (GRM, 2015):
ა. კანონპროექტის შემუშავება და მხარდაჭერა სასოფლო-სამეურნეო მიწის დამცავი სარტყელების შესახებ;
ბ. მწვანე სოფლის მეურნეობის ელემენტების და ეკოლოგიურად კეთილგანწყობილი პრაქტიკების მხარდაჭერა;
გ. კვლევების განხორციელება უცხო ინვაზიური სახეობების ზემოქმედების შესახებ;
დ. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკების მხარდაჭერა დეგრადაციის შესაჩერებლად;
ე.  ღონისძიებების წახალისება, რომელთა მიზანია სელექციური მასალების შიდა გენეტიკის ფონდის შენარჩუნება;
ვ. ფერმერების კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელოების მომზადება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის და მდგრადი  
                 გამოყენების შესახებ;
ზ. პროგრამის მომზადება მეთაფლია ფუტკრების გენეტიკური გაუმჯობესებისთვის; და
თ. მცენარეთა მნიშვნელოვანი გენოტიპების მხარდაჭერა, ინდუსტრიული პლანტაციების გასაშენებლად.

მოლდოვაში აღიარებულია, რომ დამამტვერიანებლების მიმართ ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხეებია: მავნებლები და 
დაავადებები, რომლებიც მეთაფლია ფუტკარს ავნებს, შეზღუდული ტექნოლოგია და პოლიტიკები აღნიშნულ საფრთხეებზე 
ეფექტურად რეაგირებისთვის, დამამტვერიანებლებისთვის საზიანო დაავადებების არასაკმარისი მონიტორინგი, შეზღუდული 
შესაძლებლობები (ექსპერტები ამ სფეროში), შეზღუდული სამეცნიერო კვლევა მავნებლებზე / დაავადებებზე / ინვაზიურ სახეობებზე 
და, ზოგადად, ინვაზიური სახეობების მიმართ პასუხისმგებელი ცენტრალური უწყების / ორგანოს არარსებობა.

რეაგირების ვარიანტები: იხილეთ ცხრილი ზემოთ.

მოლდოვადან ევროკავშირში თაფლის ექსპორტის გამო უფრო გაიზარდა ყურადღება მეფუტკრეობის და დამტვერვის მიმართ. 
მოლდოვას მთავრობამ კანონი მიიღო მეფუტკრეობის შესახებ, რომლის მთავარი მიზანია პირობების შექმნა ფუტკრის პროდუქტების 
რაოდენობის გაზრდის და ხარისხის ამაღლებისთვის (UNDP, 2017a). თაფლის წარმოებაზე ყურადღების გამახვილების გარდა, 
მოლდოვამ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა განახორციელა, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს დამამტვერიანებლების დაცვას, 
როგორიცაა: საძოვრების და სასოფლო-სამეურნეო ეკოსისტემების მდგრადი მართვა, ეკო-სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
გავრცობის და გამრავალფეროვნების გზით (GRM, 2015).

6 თეონა ქარჩავა, CBD-ის ყოფილი საკონტაქტო პირი საქართველოში, ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტი და ტყის პოლიტიკის სამსახური, 
გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოში

© Imrana Kapetanovic



28 29

გამოყენებული ლიტერატურა
Alix-Garcia, J., Munteanu, C., Zhao, N., Potapov, P.V., Prishchepov, A.V., Radeloff, V.C., Krylov, A. and Bragina, E., (2016). Drivers of 
forest cover change in Eastern Europe and European Russia, 1985–2012. Land Use Policy, 59, pp.284-297.
 
FAO (2012a). Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries. The Republic 
of Moldova, 2012.

FAO (2012b) The Fruit and Vegetable Sector in Bosnia and Herzegovina. Preparation of IPARD Sector Analyses in Bosnia and 
Herzegovina. Available online at http://www.fao.org/3/a-aq184e.pdf (Accessed: September 19th, 2017)

FAO (2016). Pollinators vital to our food supply under threat: Assessment details options for safeguarding pollinators. FAO News. 
Available online at http://www.fao.org/news/story/en/item/384726/icode/ (Accessed: July 25th, 2017) 

FAO (2017). Understanding Local Customs to Achieve The 2030 Agenda. Available online at http://www.fao.org/3/a-i6942e.pdf 
(Accessed: August 2017) 

Government of Albania (2015). Document of Strategic Policies for the Protection of Biodiversity in Albania. The government of 
Albania. Available at: https://www.cbd.int/doc/world/al/al-nbsap-v2-en.pdf (Accessed: July 25th, 2017) 

GOG (2013). Social-economic Development Strategy of Georgia “GEORGIA 2020” Available online at https://www.adb.org/sites/
default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf (Accessed: July 25th, 2017) 

GOG (2014). National Biodiversity Strategy and Action Plan of Georgia 2014 – 2020. Available at: https://www.cbd.int/doc/
world/ge/ge-nbsap-v2-en.pdf (Accessed: July 25th, 2017) 

GOG (2014). The Law of Georgia on Living Genetically Modified Organisms. Available online at https://matsne.gov.ge/en/
document/download/2516880/1/en/pdf  (Accessed: July 25th, 2017) 

GRM (2015). STRATEGY on biological diversity of the Republic of Moldova for 2015-2020. Available at: https://www.cbd.int/
nbsap/about/latest/default.shtml#md; https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/evaluation/market-and-income-
reports/2013/apiculture/chap3_en.pdf

IPBES (2016a). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
on pollinators, pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo, (eds). Secretariat of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages.

IPBES (2016b). Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, H. T. 
Ngo, J. C. Biesmeijer, T. D. Breeze, L. V. Dicks, L. A. Garibaldi, R. Hill, J. Settele, A. J. Vanbergen, M. A. Aizen, S. A. Cunningham, C. 
Eardley, B. M. Freitas, N. Gallai, P. G. Kevan, A. Kovács-Hostyánszki, P. K. Kwapong, J. Li, X. Li, D. J. Martins, G. Nates-Parra, J. S. Pettis, 
R. Rader, and B. F. Viana (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, Bonn, Germany. 36 pages.

IPBES (2017). Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. Available online at https://
www.ipbes.net/about. (Accessed: July 25th, 2017). 

IUCN (2016a). Annual Report 2016. IUCN Regional Office for Eastern Europe and Central Asia. IUCN Belgrade, Serbia. 

IUCN (2016b). Annual Report 2016. IUCN Regional Office for Eastern Europe and Central Asia Available online at https://portals.
iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-021.pdf (Accessed: July 25th, 2017) 

Kerr, J.T., Pindar, A., Galpern, P., Packer, L., Potts, S.G., Roberts, S.M., Rasmont, P., Schweiger, O., Colla, S.R., Richardson, L.L. and 
Wagner, D.L., (2015). Climate change impacts on bumblebees converge across continents. Science, 349(6244), pp.177-180.

Le Conte, Y. and Navajas, M., (2008). Climate change: impact on honey bee populations and diseases. Revue Scientifique et 
Technique-Office International des Epizooties, 27(2), pp.499-510.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations (2012). Izvještaj o stanju okoliša u Bosni i Hercegovini (State of the Environment 
Report in Bosnia and Herzegovina). Sarajevo, BiH.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations Bosne i Hercegovine (2012). Izvještaj iz oblasti poljoprivrede za Bosnu I 
Hercegovinu za 2012. godinu. Godišnji izvještaj o stanju u

Rasmont P., Franzén M., Lecocq T., Harpke A., Roberts S.P.M., Biesmeijer J.C., Castro L., Cederberg B., Dvorák L., Fitzpatrick Ú., 
Gonseth Y., Haubruge E., Mahé G., Manino A., Michez D., Neumayer J., Ødegaard F., Paukkunen J., Pawlikowski T., Potts S.G., 
Reemer M., J. (2015). Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees. BioRisk 10, 1–236.

Rundlof M et al. (2015). Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature 521, 77 – 80. 
(doi:10.1038/ nature14420)

Srb-Hib (2017). BEEKEEPING – ACTIVITY FOR FUTURE (BAF). Cross-Border Programme Serbia-Bosnia and Herzegovina. Available 
online at http://srb-bih.org/?cat=6&lang=en (Accessed: June 3rd, 2017)

UNDP (2017). Overall synopsis on agriculture and pollination in Belarus, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Moldova. 

UNDP/GEF (2004). Inventory of Agricultural Pesticide Use in the Danube River Basin Countries. Available online at https://www.
icpdr.org/main/sites/default/files/1.2-3_Inventory%20of%20Agr%20Pesticide%20Use-fin.pdf

WWF (2016). PA-BAT Bosnia and Herzegovina. Available online at http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/bih_bat_
report_2016_eng_web__3_.pdf

WWF (2017). PA-BAT Montenegro Available online at http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pa_bat_report_2017_
eng_web__1_.pdf



30 31

დანართები
დანართი 1. ტრიალოგში მონაწილეთა სია

სახელი თანამდებობა ორგანიზაცია ელფოსტა
ადი ვესნიჩი მეცნიერების ფაკულტეტი სარაევოს უნივერსიტეტი, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი
vesnicadi@gmail.com

აილა მოსტარაჩი ენერგეტიკის და გარემოს დაცვის 
სექტორის კომუნიკაციის ოფიცერი

UNDP, ბოსნია-ჰერცეგოვინა ajla.mostarac@undp.org

ალა როტარუ ბიომრავალფეროვნების 
და ეკოსისტემის სერვისების 
კონსულტანტი

ბიომრავალფეროვნების 
ოფისი, სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, ტერიტორიული 
განვითარება და გარემოს დაცვა

ala.rotaru@yahoo.com

ამილა სელმანაგიჩ ბაიროვიჩი გლობალური გარემოსდაცვითი 
ფონდის პროექტის მენეჯერი 

UNDP ბოსნია-ჰერცეგოვინა amila.selmanagic.bajrovic@undp.org

ამინა მონიჩევიჩი ეროვნული ოფიცერი UN გარემოს დაცვა amina.omicevic@un.org

ანდრეა ბევანდრა-ჰრვო ექსპერტ-მრჩეველი ბუნებრივი 
დაცული ტერიტორიების 
საკითხებში

გარემოს დაცვის და ტურიზმის 
ფედერალური სამინისტრო

andrea.bevanda@fmoit.gov.ba

ანიკო კოვაჩ-ჰოსტიანსჟკი მკვლევარი MTA ეკოლოგიის კვლევითი 
ცენტრი

kovacs.aniko@okologia.mta.hu

ანე ჯუეპნერი დირექტორი UNDP GC-RED anne.juepner@undp.org

ასტრიდ ჰილგერსი პოლიტიკის უფროსი მრჩეველი ჰოლანდიის ეკონომიკური 
საქმეების სამინისტრო

a.k.hilgers@minez.nl

აქსელ პაულში სამეცნიერო კონსულტანტი ბიომრავალფეროვნების ქსელის 
ინსტიტუტი  e.V.

paulsch@biodiv.de

ბილიანა რადუსინ სოპიჩი ასოცირებული ექსპერტი 
ბიომრავალფეროვნების ცენტრში

გენეტიკური რესურსების 
ინსტიტუტი, ბანია ლუკა

biljana.radusin.sopic@igr.unibl.org

ბიორნ ინგენდალი პროგრამის ოფიცერი / 
განყოფილების უფროსის 
მოადგილე

გარემოს დაცვის, ბუნების 
კონსერვაციის, მშენებლობის 
და ბირთვული უსაფრთხოების 
ფედერალური სამინისტრო

bjoern.ingendahl@bmub.bund.de

ბორის ერგი დირექტორი IUCN-ის აღმოსავლეთ ევროპის 
რეგიონული ოფისი

boris.erg@iucn.org

ბორკო ვულიკიჩი პროექტის მენეჯერი UNDP მონტენეგრო borko.vulikic@undp.org

ჩედომირ ლუკიჩი მინისტრი სარაევოს კანტონის ფიზიკური 
დაგეგმარების, მშენებლობის და 
გარემოს დაცვის მინისტრი

zijada.krvavac@mpz.ks.gov.ba

კორნელია პაულში სამეცნიერო კონსულტანტი გერმანიის 
ბიომრავალფეროვნების 
ინსტიტუტი

cornelia.paulsch@biodiv.de

დაგანა შუტოვიჩი მრჩეველი მეფუტკრეობის 
საკითხებში 

სოფლის მეურნეობის და 
სოფლის განვითარების 
სამინისტრო

dragana.sutovic@mpr.gov.me

ედიტა დაპო მინისტრი ბოსნია-ჰერცეგოვინის გარემოს 
დაცვის და ტურიზმის სამინისტრო

edjapo@mft.go.ba

ელვიტა კაბაში გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის 
უფროსი

UNDP ალბანეთი elvita.kabashi@undp.org

ენვერ ისუფი მცენარეთა დაცვის აგრონომი და 
დირექტორი 

ორგანული სოფლის მეურნეობის 
ინსტიტუტი, ალბანეთი

en.isufi@gmail.com

ევა პუსტინა აღმასრულებელი დირექტორი ალბანეთის მარკეტინგის 
ასოციაცია

evapustina@yahoo.com 

გაბრიელ ვაგნერი სექტორის ფონდის მენეჯერი, ORF 
ბიომრავალფეროვნების 

GIZ GmbH gabriele.wagner@giz.de

ჰიენ ტუ ნგო ტექნიკური მხარდაჭერის 
განყოფილების უფროსი

IPBES ბიომრავალფეროვნების 
და ეკოსისტემის სერვისების 
გლობალური შეფასება

hien.ngo@ipbes.net

კატია ჰოიბახი მრჩეველი GIZ GmbH katja.heubach@giz.de

კრისტინა კუჯუნძიჩი პროგრამის უფროსი მენეჯერი GIZ GmbH, სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ევროპის ღია რეგიონული ფონდი 
- ბიომრავალფეროვნება

kristina. kujundzic@giz.de

ლეილა შეჰუ თავმჯდომარე ალბანეთის მეფუტკრეთა 
ასოციაცია

lejlashehu1@yahoo.com

ლირიკა დორი  სასოფლო-სამეურნეო 
უნივერსიტეტი

lirika_kupe@yahoo.com 

მანიკ გეორგე სამეცნიერო თანამშრომლობა რეზერვაცია კოდრიი manic.gheorghe@gmail.com 

სახელი თანამდებობა ორგანიზაცია ელფოსტა
მარიამ ჯორჯაძე დირექტორი ბიოლოგიურ მეურნეობათა 

ასოციაცია ელკანა
director@elkana.org.ge

მარინა ანტიჩი უფროსი ასოცირებული მკვლევარი გენეტიკის კვლევების ინსტიტუტი, 
ბანია ლუკას უნივერსიტეტი

marina.antic@igr.unibl.org

მარინა მუჯეზინოვიჩი ადმინისტრაციულ / მონიტორინგის და 
შეფასების უმცროსი ასისტენტი

UNDP ბოსნია და ჰერცეგოვინა marina.mujezinovic@undp.org

მეჰმეტ სერო გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე გარემოს დაცვის და ტურიზმის 
ფედერალური სამინისტრო

mehmed.cero@fmoit.gov.ba

მირჯანა ბრზიცა თესლების, ჩითილების და 
მცენარეთა ახალი სახეობების დაცვის 
დეპარტამენტის უფროსი

ბოსნია-ჰერცეგოვინის საგარეო 
ვაჭრობის და ეკონომიკური 
ურთიერთობების სამინისტრო 
- მცენარეთა ჯანმრთელობის 
დაცვის ადმინისტრაცია

mirjana.brzica@uzzb.gov.ba

ნინა ვიკი პროექტის მენეჯერი, IPBES საერთაშორისო განყოფილება, 
ნორვეგიის გარემოს დაცვის სააგენტო

nina.vik@miljodir.no

პიპა ჰეილინგსი გლობალური ტრიალოგების 
ფასილიტატორი

UNDP, გამძლე ეკოსისტემების 
და გაუდაბნოების გლობალური 
პოლიტიკის ცენტრი

pippa.heylings@talkingtransforma-
tion.org

რადულე მილიანიჩი პრეზიდენტი მონტენეგროს მეფუტკრეობის 
ასოციაციების კავშირი

spocg@t-com.me

რენატა კონგოლი დეკანი ბიოტექნოლოგიის და სურსათის 
ფაკულტეტი, ტირანას სასოფლო-
სამეურნეო უნივერსიტეტი

rkongoli@ubt.edu.al

საბა მესხი პროექტის კოორდინატორი საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაცია

smeskhi@gfa.org.ge

სანჯინ ადვიჩი გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის 
სექტორის ლიდერი

UNDP ბოსნია და ჰერცეგოვინა sanjin.avdic@undp.org

სენკა ბარუდანოვიჩი პროფესორი მეცნიერების ფაკულტეტი sebarudanovic@gmail.com

სენკა მუტაბძიჟა ბეციროვიჩი გლობალური გარემოსდაცვითი 
ფონდის ტექნიკური ასისტენტი

UNDP ბოსნია და ჰერცეგოვინა senka.mutabdzija.becirovic@undp.
org

სილვია პანა-კარპი პროგრამის ანალიტიკოსი UNDP მოლდოვა silvia.pana-carp@undp.org

სლავიცა სამარძიჩი მესაქონლეობის (განსაკუთრებით 
კი მეფუტკრეობის) დაგეგმვა და 
განვითარება

სერბთა რესპუბლიკის სოფლის 
მეურნეობის, მეტყევეობის და 
წყლის მართვის სამინისტრო

s.samardzic@mps.vladars.net

სუხრობ ხოშმუხამედოვი მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე UNDP ბოსნია და ჰერცეგოვინა sukhrob.khoshmukhamedov@undp.
org

სუნიტა სელაკი ტექნიკური პერსონალი GIZ GmbH, სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ევროპის ღია რეგიონული ფონდი 
- ბიომრავალფეროვნება

sunita.selak@giz.de

სიუზენ მატისი კულტურა, პრესა, პროტოკოლი გერმანიის საელჩო, სარაევო ku-10@sarj.diplo.de

თამარ პატარიძე თანაფასილიტატორი, ტრიალოგი IPBES MEP წევრი, რეგიონული 
IUCN მრჩეველი

tamar.pataridze@gmail.com

ტატიანა ნისტორიცა დეპარტამენტის უფროსი სოფლის მეურნეობის სოფლად 
განვითარება და გარემოს დაცვის 
სამინისტრო

tatiana.nistorica@madrm.gov.md 

ტეიტა კლოგირი ფასილიტაციის ექსპერტი ალბანეთის მარკეტინგის ასოციაცია teutakllogjeri@yahoo.com 

ვალენტინა ტუდორ 
ჩებოტარი

მეფუტკრეობის ლაბორატორიის 
უფროსი

მეცნიერების აკადემია, 
ზოოლოგიის ინსტიტუტი

valentinaceb@yahoo.com

ვერიკო ხომერიკი სოფლის მეურნეობის და სოფლის 
განვითარების სპეციალისტი

კავკასიის გარემოსდაცვითი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების 
ქსელი

v.khomeriki@gmail.com

ვიქტორ კოროლი საზოგადოებასთან ურთერთობის 
მენეჯერი 

შპს „აპი ნატურ“ vkoroli@gmail.com

ვიორელ მირონი ექსპერტი ტურიზმის განვითარების 
ასოციაცია მოლდოვაში

viorelmiron7@yahoo.com

ვლადიმირ რადულოვიჩი მდივანი მონტენეგროს მეფუტკრეობის 
ასოციაციების კავშირი

spocg@t-com.me

ვოჯისლავ ტრკულია დირექტორი სერბთა რესბულიკის სოფლის 
მეურნეობის ინსტიტუტი, ბანია 
ლუკა

vtrkulja@blic.net

იუკო კურაუჩი პოლიტიკის სპეციალისტი UNDP GC-RED yuko.kurauchi@undp.org

ზიჯადა კრვავაჩი მინისტრის მოადგილე გარემოს დაცვის 
საკითხებში

სარაევოს კანტონის ფიზიკური 
დაგეგმარების, მშენებლობის და 
გარემოს დაცვის სამინისტრო

zijada.krvavac@mpz.ks.gov.ba

ზინეტა მუჯაკოვიჩი ბიოლოგიური და ლანდშაფტის 
კონსერვაციის დეპარტამენტის უფროსი

ბოსნია და ჰერცეგოვინას 
გარემოს დაცვის და  ტურიზმის 
ფედერალური სამინისტრო

zineta.Mujakovic@fmoit.gov.ba
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დღე 1: ოთხშაბათი, 18 ოქტომბერი
დრო აქტივობა

08:30 – 09:00 რეგისტრაცია

09:00 – 09:40 ღონისძიების გახსნა

09:40 – 10:00 შესავალი სესია: ტრიალოგის მიზნები

10:00 – 11:15 თემატური სესია I: დამტვერვის და დამამტვერიანებლების მნიშვნელობა - დამამტვერიანებლების 
მრავალმხრივი მნიშვნელობის ინტერაქტიული აღნიშვნა

11:15 – 11:30  ყავის შესვენება კენკრის თემით

11:30 – 12:30 თემატური სესია II: პროგრამული მოხსენება. „არსებობს თუ არა პრობლემა და როგორ შეგვიძლია 
ეს გავიგოთ? დამამტვერიანებლების, დამტვერვის და სურსათის უსაფრთხოების მდგომარეობა და 
ტენდენციები“. IPBES-ის გლობალური ექსპერტის და რეგიონული ექსპერტების ძირითადი მოხსენება 
გლობალური მნიშვნელობის მიზეზებზე, IPBES-ის შეფასების შედეგები გლობალურ და რეგიონულ 
დონეზე; მისი მნიშვნელობა სურსათის წარმოებისთვის, სოფლის განვითარებისა და რეგიონული 
კულტურების ეკონომიკისთვის

12:30 – 14:00 სადილი

14:00 – 19:00 საველე ვიზიტი: შერჩეულ ობიექტებზე ვიზიტი სარაევოს მახლობლად, მართვას დაქვემდებარებული 
და ველური დამამტვერიანებლების საკითხის განხილვა ადგილობრივ პრაქტიკოსებთან ერთად 
სარაევოს ახლოს

19:00 – ვახშამი

დღე 2: ხუთშაბათი, 19 ოქტომბერი
დრო აქტივობა

09:00 – 09:15 პირველი დღის მიმოხილვა

09:15 – 11:15 თემატური სესია III: პანელი 1 „დამამტვერიანებლების და დამტვერვის სერვისებში ცვლილების 
გამომწვევი მიზეზები რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე“. პანელის შემადგენლობაშია 
პოლიტიკის შემმუშავებელი პირები და მეცნიერები რეგიონიდან, რომლებიც ეროვნულ დონეზე 
ცვლილებების გამომწვევ მიზეზებს წარმოადგენენ და განიხილავენ, ასევე, რეგიონულ დონეზე 
ფუტკრების პოპულაციებისთვის საერთო საფრთხეების შესახებ ისაუბრებენ და აღნიშნავენ, თუ რა 
განსხვავებული მდგომარეობა არსებობს აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში

11:15 – 11:45 ყავის შესვენება თაფლის თემით

11:45 – 13:30 თემატური სესია IV: ინოვაციების გამოფენა - ინოვაციური იდეები პრობლემების მოსაგვარებლად 
და არსებული შესაძლებლობების გამოყენება

13:30 – 15:00  სადილი

15:00 – 18:00 თემატური სესია V: პოლიტიკის და მართვის სხვადასხვა ალტერნატივები რისკების და 
შესაძლებლობების მიმართ - სამუშაო ჯგუფის სესია, კონკრეტული ადგილისთვის შესაფერისი 
პოლიტიკის ვარიანტების გამოსავლენად 

19:00 – ვახშამი

დღე 3: პარასკევი, 20 ოქტომბერი
დრო აქტივობა

08:30 – 09:45 თემატური სესია IV და V: მაღალი დონის საუზმის პარალელურად, მონაწილეები თავიანთი 
სამუშაოს ჩვენებას დაასრულებენ, სადაც წარმოდგენილი იქნება ინოვაციური იდეები და ქმედებები 
პოლიტიკისა და მართვისთვის, რაც მზად იქნება მაღალ დონეზე მოწვეული სტუმრებისა და 
პრესისთვის გასაზიარებლად

08:30 – 09:45 მაღალი დონის საუზმე: მაღალი დონის სამთავრობო ოფიციალური პირები, დონორები და 
პარტნიორები IPBES-ის გლობალური შეფასებისა და ტრიალოგის სესიებიდან მიღებულ მთავარ 
გზავნილებს განიხილავენ

09:45 – 10:15 პრესკონფერენცია

10:15 – 10:45 ჩვენება და საუბარი

10:45 – 13:00 თემატური სესია V: პანელი 2 „როგორ წავიდეთ წინ და ტემპი შევინარჩუნოთ“. პანელში 
წარმოდგენილი ეროვნული და საერთაშორისო რესურს ორგანიზაციები კომენტარებს გამოხატავენ 
და გზებს დასახავენ, თუ როგორ შეიძლება ტრიალოგიდან მიღებული იდეების და ქმედებების 
მხარდაჭერა ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე მიმდინარე ინიციატივებით.

13:00 – 14:30 სადილი

14:30 – 16:00 თემატური სესია V: სამუშაო ჯგუფის სესიები, კონკრეტული ადგილისთვის შესაფერისი პოლიტიკის 
ვარიანტების გამოსავლენად, რაც „ტრიალოგის შედეგების დოკუმენტში“ უნდა შევიდეს

16:00 – 16:15 საბოლოო შეჯამება და შეფასება 

16:15 – 16:45 ღონისძიების დახურვა
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დანართი 3. დამტვერვაზე დამოკიდებული და ტრიალოგის 
მენიუში გამოყენებული ადგილობრივი ინგრედიენტები

STRAWBERRIES

APPLES

Croissant with 
strawberry jam. 

Mixed fruit salad.

Insects are more important 
than wind as pollinating agents 

for strawberries. Without 
pollination, the strawberries

 generate few fruits.

Carrots in apple sauce.

Honey bee is the best 
pollinator of buckwheat. 

Pancakes 
with raspberries.

Honey bees are the best 
pollinating agents of raspberries.

BUCKWHEAT

Cream of pumpkin soup.

Mechanical transfer 
of pollen is essential to fruit set. 
Seed number and fruit weight 

was increased in proportion 
to the amount of pollen 
deposited on the stigma.

PUMPKINS

Bees and primarily 
honey bees are responsible 

for the seed crop. 
Asparagus with 

red peppers.

ASPARAGUS

RASPBERRIES

Baked tomatoes 
with celery sauce.

Honey Bees, bumble bees, 
wild solitary bees.

TOMATO

Artichoke and 
Salmon with olives. 

Honey bees and 
other pollinating insects.

ARTICHOKE

Mixed cucumber 
and seasonal salad.

Need for insect pollination.

The honey bee is the 
primary and only dependable 

pollinator of cucumbers. 
Thrips also play a role.

CUCUMBER

CHERRIES

ONIONS

Fresh fruit salad.

Cherries are basically incapable 
of automatic self- pollination. 

Cherry cultivars will set fruit with 
their own pollen, but only after 
it is transferred by some outside 

agency from the anthers
 to the stigma.

Most researchers and growers 
give the primary credit for the 

pollination of cherries to honey bees. 
A heavy pollinator population is 

early in the year for other 
insects to be plentiful.

pollinators of open-pollinated 
with red peppers.

Self-pollination within 

Cross-pollination between 
plants is common and even 

obligatory in the fertilization 
of male-sterile onions 

used in hybrid seed 
production.

CORIANDER

pollinators of open-pollinated Asparagus, carrot 
and coriander salad. 

Although the coriander 
plant is partially self-fertile, 

Bees increase productivity. 

CELERY

Because of the attractiveness 

these insects are probably 
the most satisfactory 
as pollinating agents.

Roast tomatoes 
in celery sauce.

is self-fertile but incapable 
of self- pollination, since the 

pollen is shed and dissipated before 
the stigma is receptive. 

of the same plant  but the pollen 
must be transferred from the 
anthers to receptive stigmas 

CARROT

The chief pollinators 
of carrots near Moscow 

and bees (9 percent).

Roast carrots 
in apple sauce.

Carrots are "mostly 
insect- pollinated." Mechanical 
pollination in the absence of 
pollinating insectsis is of little 

value in the comercial 
production of seed because 

it reduces productivity.

CHILLIES AND PEPPERS

Roasted red peppers 
in parsley sauce.

always release their pollen, 
or if it is released, it may not 

come in contact with the stigma. 
Under such conditions, the 
transfer of pollen between 

agency is essential.

Ants, honey bees.

PARSNIP

Veal with roasted 
root vegetables.

They are normally pollinated 

toward the center of the umbel.

LEEK

Cream of leek soup.

through the action of an outside 
agent, but self-pollination within

Cross-pollination between plants
 is common and even obligatory 
in the fertilization of male-sterile 

onions used in hybrid 
seed production.

Honey bees, bumble bees, 

have been mentioned 
as pollinators.

ALMOND

Almond croissant.

Require cross- pollination 
to produce a crop.  A few pairs 

of almond cultivars are 
cross-incompatible. Only the 

of one cultivar to another 

fruit-set. need for an ample 
supply of bees to pollinate 

The honey bee is practically 
the only pollinating insect 
of economic importance

 on almonds
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