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ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის სერვისების ქსელის (BES-Net) ტრიალოგი 
თემაზე: დამამტვერიანებლები, სურსათის უსაფრთხოება და სოფლის განვითარება

 
საინფორმაციო დოკუმენტი
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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. 

ავტორი: კაროლინა პროანიო-კასტრო

დიზაინერი: ალესანდრა ბლასი

ინგლისურიდანქართულენაზემთარგმნელი: თამარნეფარიძე

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:

ავტორი მადლობას უხდის ყველა ექსპერტს ღირებული კომენტარებისა და შეტანილი წვლილისთვის, რაც მათ ინტერვიუების 
და კოლეგების მიერ განხილვის პროცესში უზრუნველყვეს, ასევე სხვა გარე კოლეგა ექსპერტებს, რომლებმაც დოკუმენტის 
განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს: ანიეს რორტეს, ანდრეა ბევანდა-ჰრვოს, ანიკო კოვაჩ-ჰოსტიანჟკის, აქსელ პოლშს, კრისტიან 
მაუსს, ჰაინალკა ჟენტგიორგის, ირენა ჯიმრევსკას, მაქსიმ ვერგეიჩიკს, სენკა ბარუდანოვიჩს, საიმონ პოტსს, სნეჟანა დრაგოიევიჩს, 
თამარ პატარიძეს, თეონა ქარჩავას და კოლეგებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებიდან (GIZ), GmbH-
ის სოფლის განვითარების პროგრამას „სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ტყის და წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის“ 
(LEIWW) მეშვეობით, ასევე ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირს (IUCN). ასევე მადლობას ვუხდით BES-Net-ის გუნდის 
წევრებს: პიპა ჰეილინგსს, სოლენე ლედოზეს და იუკო კურაუჩის, გაწეული ხელმძღვანელობისა და მხარდაჭერისთვის.

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

Resilient Ecosystems 
   and Deserti�cation
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სარჩევი
სარჩევი

ძირითადი გზავნილები 
 რატომ არის დამამტვერიანებლები მნიშვნელოვანი? 
 პრობლემა რა არის? 
 რა პრობლემა არსებობს რეგიონში? 
 რა ვიცით (და არ ვიცით) მდგრადი ვარიანტების შესახებ ამ პრობლემის გადასაჭრელად? 
 განხორციელებასთან დაკავშირებით რა უნდა იქნას გათვალისწინებული?
 

I. შესავალი 

II. საკითხის აღწერა გლობალურ და რეგიონულ დონეზე 

III. საკითხის აღწერა ეროვნულ დონეზე
     ალბანეთი 

 ბოსნია-ჰერცეგოვინა 
 მონტენეგრო 
 საქართველო 
 მოლდოვა

IV. აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში არსებული პრობლემის მახასიათებლების შეჯამება 

V. აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში პრობლემის მოგვარების ვარიანტები 

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

• როგორც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 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 იმისთვის, რომ 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).
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პრობლემა რა არის?

• მსოფლიოში უკვე კარგად არის დოკუმენტირებული, რომ ველური დამამტვერიანებლების ზოგიერთი სახეობა მცირდება 
და უმეტესი 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 კლებაც 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 ინტერაქციებთან 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)) 
და მართვას დაქვემდებარებული (Apis mellifera spp. და Bombus terrestris (IPBES, 2016a)) დამამტვერიანებლის  ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული მნიშვნელობის შესახებ, გარდა მეთაფლია ფუტკრის ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობის 
მცირედი შეფასებისა ზოგიერთ ამ ქვეყანაში (UNDP, 2017a).

• დამამტვერიანებლების კლება და მისი კავშირი სურსათის უსაფრთხოებასთან პრიორიტეტულ თემად არ განიხილება. 
როგორც ჩანს, ამ თემას ზოგადად მცირე ყურადღება ეთმობოდა (გარდა მეთაფლია ფუტკრის სიკვდილობის ძალიან მაღალი 
მაჩვენებლისა) და რეგიონის სხვადასხვა საჯარო თუ კერძო უწყებებს შორის არასათანადოდ იყო შეფასებული ის როლი, რასაც 
დამტვერვა და დამამტვერიანებლები თამაშობენ სოფლის მეურნეობის და ეკოსისტემის სერვისებში (UNDP, 2017a).
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• 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 მშპ-ში მათ მიერ შეტანილი პროცენტული წვლილი დაბალია.

• მოცემულ რეგიონში ჯერ კიდევ არ არის შესამჩნევი სასოფლო-სამეურნეო რეფორმების ეროვნულ/საერთაშორისო 
პრიორიტეტად დადგენა და მცირე ფერმერების გაერთიანების მიმართულებით ჰარმონიზება უფრო ფართო მასშტაბის 
და კონკურენტული მეურნეობების შექმნისთვის იმის მიუხედავად, რომ სამომავლოდ ეს შეიძლება პოტენციურ საფრთხეს 
წარმოადგენდეს დამამტვერიანებლების მიმართ, ლანდშაფტის ცვლილებების და უფრო დიდი მონოკულტურების წარმოქმნის 
გამო.

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

• 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 ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ არ არსებობს მონაცემები 
და არც კომპლექსურად არ არის გაგებული პირდაპირი კავშირი კონკრეტულ საფრთხეებსა და დამამტვერიანებლების 
რაოდენობის კლებას შორის;

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

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

5. 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

6. განსხვავებული პოზიციები არსებობს ორი ძალიან კონვენციური 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 ბუნდოვანია. 
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რა ვიცით (და არ ვიცით) მდგრადი ვარიანტების შესახებ ამ პრობლემის გადასაჭრელად?

დამამტვერიანებლების კლებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე რეაგირების მიმართ მსოფლიოში მრავალი აღიარებული 
ვარიანტი არსებობს, რომელთა ამბიცია და ვადები სხვადასხვა: ერთი მხრივ დაუყოვნებელი, შედარებით პირდაპირი რეაგირების 
გზები, რომლებიც რისკს ამცირებს ან თავიდან იცილებს, მეორე მხრივ კი შედარებით ფართომასშტაბიანი და გრძელვადიანი 
რეაგირება, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის, ან საზოგადოების ბუნებასთან ურთიერთობის გარდაქმნა (IPBES, 2016b). 

შემოთავაზებულ ვარიანტებს შორის არის (Dicks et al. 2017, IPBES, 2016b): 

ადაპტირებულია ცხრილიდან SPM1 (IPBES, 2016b)

ცხრილი SMP.1

ამჟამად არსებული 
პირობების 
გაუმჯობესება 

პირდაპირი რისკების 
მართვა

მცენარეული საფარის დაუმუშავებელი ნაკვეთების მოწყობა, 
როგორიცაა მინდვრის საზღვრები, გახანგრძლივებული 
ყვავილობის პერიოდებით
მასობრივი ყვავილობის მქონე კულტურების აყვავების 
მართვა *
საძოვრების მართვის ცვლილება
ფერმერების წახალისება დამამტვერიანებლების მიმართ 
კეთილგანწყობილი პრაქტიკების გამოყენებისთვის
ფერმერების ინფორმირება დამტვერვის მოთხოვნების 
შესახებ
პესტიციდების სტანდარტების ამაღლება და გენეტიკურად 
მოდიფიცირებული ორგანიზმების რისკის შეფასება
იმ ტექნოლოგიების შემუშავება და პოპულარიზება, 
რომლებიც პესტიციდების გადატანას ამცირებს და იმ 
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკების ხელშეწყობა, რომლებიც 
პესტიციდებთან შეხებას ამცირებს
მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლების 
ინფექციების პრევენცია და დაავადებების მკურნალობა; 
მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლებით 
ვაჭრობის რეგულირება
პესტიციდების მოხმარების შემცირება (მოიცავს მავნებლების 
ინტეგრირებულ მართვას, IPM)

ამჟამად არსებული 
შესაძლებლობების 
გამოყენება

პროდუქტის სერტიფიცირების და საარსებო საშუალებების 
მიდგომის მხარდაჭერა
მართვას დაქვემდებარებული მეფუტკრეობის მეურნეობის 
გაუმჯობესება
ალტერნატიული მართვას დაქვემდებარებული 
დამამტვერიანებლების შემუშავება *
მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლების 
სარგებლის რაოდენობრივად გამოხატვა
გზის კიდეების მართვა *
გზის უფლებების და ცარიელი მიწის მართვა ქალაქებში, 
დამამტვერიანებლების ხელშესაწყობად

დამამტვერიანებლებსა და დამტვერვასთან დაკავშირებული შესაძლებლობების და რისკების მიმართ არსებული სტრატეგიული 
რეაგირების მიმოხილვა. მოცემულია კონკრეტული რეაგირების მაგალითები, რომლებიც ამოღებულია შეფასების 
ანგარიშის მე-5 და მე-6 თავებიდან, თითოეული შემოთავაზებული სტრატეგიის მასშტაბის ილუსტრირებისთვის. ეს არ არის 
ყველა შესაძლო რეაგირების სრული ჩამონათვალი და დაახლოებით ნახევარია იმ არსებული ვარიანტებიდან, რომლებიც 
შეფასების ანგარიშშია განხილული. გრძელვადიან პერსპექტივაში დამამტვერიანებლებს სარგებელს ყველა ის რეაგირება არ 
მოუტანს, რომლებიც „არსებული პირობების გაუმჯობესება“ ნაწილშია ნაჩვენები. ხოლო ისინი, ვისაც პოტენციური უარყოფით, 
ასევე დადებითი ეფექტები აქვს, ვარსკვლავით არის აღნიშნული. მე-6 თავში მოცემული ყველა რეაგირება, რომლებიც 
უკვე მსოფლიოს რომელიმე მხარეში ხორციელდება და დამამტვერიანებლებზე პირდაპირი სარგებლის მოტანის კარგად 
დემონსტრირებული (და არა ნავარაუდევი ან ირიბი) მტკიცებულება არსებობს, ამ ცხრილშია მოცემული და მუქი ფერის 
შრიფტით არის გამოყოფილი.
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ამბიცია სტრატეგია რეაგირების მაგალითები

სასოფლო-სამეურნეო 
ლანდშაფტების 
ტრანსფორმირება

ეკოლოგიურად 
ინტენსიური 
სოფლის მეურნეობა, 
ეკოსისტემის 
სერვისების აქტიურად 
მართვის მეშვეობით

დივერსიფიცირებული ფერმერული სისტემების 
მხარდაჭერა
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის მხარდაჭერა მიწის 
დამუშავების გარეშე
ფერმერული საქმიანობის ადაპტაცია კლიმატის 
ცვლილებაზე
ფერმერების წახალისება, რომ ერთად იმუშაონ 
ლანდშაფტების დაგეგმვისთვის; ადგილობრივი თემის 
წახალისება (მონაწილეობითი მართვა)
მავნებლების ინტეგრირებული მართვის (IPM) 
მხარდაჭერა
დამტვერვის მონიტორინგი და შეფასება ფერმებში
დამტვერვის მომსახურების სქემებზე თანხის გადახდის 
დაწესება
ბაზრების შექმნა და განვითარება ალტერნატიული, 
მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლებისთვის
ტრადიციული პრაქტიკების მხარდაჭერა მართვას 
დაქვემდებარებული ჰაბიტატების ნაკვეთებად 
დაყოფისთვის, ჯიშთა მონაცვლეობა და ცოდნის 
დაგროვება მკვიდრ და ადგილობრივ გამოცდილ 
ფერმერებს, მეცნიერებსა და დაკავშირებულ მხარეებს 
შორის

არსებული 
დივერსიფიცირებული 
ფერმერული 
სისტემების 
გაძლიერება

ორგანული ფერმერული სისტემების, 
დივერსიფიცირებული ფერმერული სისტემების და 
სურსათის უსაფრთხოების მხარდაჭერა; რაშიც შედის 
კონკრეტული პირის მიერ სასოფლო-სამეურნეო და 
სურსათის პოლიტიკების განსაზღვრის შესაძლებლობა, 
მდგრადობა და ეკოლოგიური ინტენსიურობა
„ბიოკულტურული მრავალფეროვნების“ შენარჩუნების 
მიდგომების მხარდაჭერა, უფლებების და მფლობელობის 
აღიარებით, მკვიდრი და ადგილობრივი ცოდნის და 
ტრადიციული მმართველობის გაძლიერება, რომელიც 
მხარს უჭერს დამამტვერიანებლებს 

ინვესტირება 
ეკოლოგიურ 
ინფრასტრუქტურაში

ბუნებრივი ჰაბიტატების აღდგენა (ასევე ურბანულ 
ტერიტორიებზე)
მემკვიდრეობის ობიექტების და პრაქტიკების დაცვა
კავშირების გაზრდა ჰაბიტატის ნაკვეთებს შორის
ფართომასშტაბიანი მიწათსარგებლობის დაგეგმვის 
და ტრადიციული პრაქტიკების მხარდაჭერა, რომელიც 
ნაკვეთებით წარმოდგენილი ჰაბიტატის მართვას და 
„ბიოკულტურულ მრავალფეროვნებას“ უზრუნველყოფს 
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განხორციელებასთან დაკავშირებით რა უნდა იქნას გათვალისწინებული?

• ბევრი ღონისძიება შეიძლება უფრო ეფექტურად განხორციელდეს გაუმჯობესებული მმართველობის გზით, ველური და 
მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მხარდასაჭერად (IPBES, 2016b).

• კოორდინირებულმა, თანამშრომლურმა ქმედებამ და ცოდნის გაზიარებამ, რომელიც სხვადასხვა სექტორებს (მაგ. სოფლის 
მეურნეობა და ბუნების კონსერვაცია), იურისდიქციებს (მაგ. კერძო, სამთავრობო, არამომგებიანი) და სხვადასხვა დონეს (მაგ. 
ადგილობრივი, ეროვნული, გლობალური) შორის კავშირებს ამყარებს, შეიძლება გრძელვადიანი ცვლილებები გამოიწვიოს, 
რაც დამამტვერიანებლებისთვის სასარგებლო იქნება (IPBES, 2016b).

ამბიცია სტრატეგია რეაგირების მაგალითები

ბუნებასთან 
საზოგადოების 
ურთიერთობის 
ტრანსფორმირება

ადამიანების 
სხვადასხვა ცოდნის 
და ფასეულობების 
ინტეგრირება მართვაში

დამამტვერიანებლების კვლევის გარდაქმნა სასოფლო-
სამეურნეო პრაქტიკებად
ცოდნის ერთობლივად დაგროვების და გაზიარების 
ხელშეწყობა მკვიდრ და ადგილობრივ გამოცდილ 
ფერმერებს, მეცნიერებსა და დაკავშირებულ მხარეებს 
შორის
ადგილობრივად არსებული ცოდნის გაძლიერება, 
რომელიც მხარს უჭერს დამამტვერიანებლებს და 
დამტვერვას, ცოდნის გაზიარება მკვლევრებსა და 
დაკავშირებულ მხარეებს შორის
დამამტვერიანებლების მიმართ ინოვაციური 
ღონისძიებების მხარდაჭერა, რომლებშიც 
ჩართულები არიან დაკავშირებული მხარეები, 
დამამტვერიანებლების მრავალმხრივი სოციალურ-
კულტურული ფასეულობების გათვალისწინებით

ადამიანების და 
დამამტვერიანებლების 
დაკავშირება 
თანამშრომლური, 
სექტორთაშორისი 
მიდგომებით

დამამტვერიანებლების მონიტორინგი 
(თანამშრომლობა ფერმერებს, ფართო საზოგადოებასა 
და დამამტვერიანებლების საკითხებში ექსპერტებს 
შორის)
ტაქსონომიური ექსპერტიზის გაძლიერება განათლების, 
ტრენინგის და ტექნოლოგიის მეშვეობით
განათლების და საზოგადოების ინფორმირების 
პროგრამები
ურბანული სივრცეების მართვა 
დამამტვერიანებლებისთვის და თანამშრომლობის 
გზები
მაღალი დონის დამტვერვის ინიციატივების და 
სტრატეგიების მხარდაჭერა
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I. შესავალი 
ქვემოთ წარმოდგენილი საინფორმაციო დოკუმენტი BES-Net-ის პირველი დიალოგის მხარდასაჭერად მომზადდა, რომელიც 
სარაევოში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში გაიმართება 2017 წლის 18-20 სექტემბერს. BES-Net-ის ტრიალოგები მრავალი პარტნიორის 
მონაწილეობით გამართული დიალოგებია სამ: პოლიტიკის, სამეცნიერო და პრაქტიკოსთა წრეებს შორის, სადაც განხილული 
იქნება კონკრეტული პოლიტიკის საკითხები ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე. სარაევოს დისკუსიების მიზანია, რომ მხარი 
დაუჭიროს „ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემების სერვისების სამეცნიერო-პოლიტიკის მთავრობათაშორისი პლატფორმის“ 
(IPBES) შეფასების შედეგად გამოვლენილი მიგნებების განხორციელებას.1 ტრიალოგი მთავარ საკითხებს განიხილავს, თუ 
როგორ შეიძლება ყველაზე კარგად იქნას დაცული დამამტვერიანებლები მდგრადი სოფლის მეურნეობის და სურსათს წარმოების 
უზრუნველსაყოფად.

IPBES-ის შეფასება დამამტვერიანებლების, დამტვერვის და სურსათის წარმოების შესახებ წარმოადგენს, თუ რა დონის ცოდნა 
არსებობს ამ საკითხის შესახებ (IPBES, 2016). აღნიშნულ დოკუმენტში მოცემულია მტკიცებულების მნიშვნელოვანი შეფასება 
დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობის, მდგომარეობის, ტენდენციების და მათ მიმართ არსებული საფრთხეების 
შესახებ, გამოვლენილია აღნიშნულ საფრთხეებთან ასოცირებული რისკები და თითოეული მათგანისთვის რეაგირების რამდენიმე 
ვარიანტია შემოთავაზებული პოლიტიკის და მმართველობის თვალსაზრისით. მასში მოცემულია დასკვნა, რომ ველური 
დამამტვერიანებლების ზოგიერთი სახეობის შემცირება კარგად არის დოკუმენტირებული, საყურადღებოა მონაცემების ნაკლებობა 
უმეტესი ველური სახეობების მდგომარეობის შესახებ, ასევე ადგილობრივ დონეზე შემცირება და მნიშვნელოვანი სეზონური ოჯახების 
კლება, რომელიც ზეგავლენას ახდენს მართვას დაქვემდებარებულ დამამტვერიანებლებზე, რაც ეკონომიკურად და სოციალურად 
მნიშვნელოვანია. დამამტვერიანებლების პოპულაციები მრავალგვარი საფრთხის წინაშე დგას და მთელი რიგი რეაგირების 
ვარიანტები (გამოსავალი) არსებობს დამამტვერიანებლების კონსერვაციის და დამტვერვის სერვისების მართვისთვის, რაც მკვიდრ 
მოსახლეობაში, ადგილობრივად არსებული და სამეცნიერო ცოდნიდან გამომდინარეობს (IPBES, 2016a).  თუმცა, მათი გამოყენება 
ნაკლებად ხდება, რადგან ადამიანებს შორის ინფორმირებულობის და სტიმულის დონე დაბალია, ასევე არ არსებობს მონაცემები 
დამამტვერიანებლების მდგომარეობის და ტენდენციების შესახებ, რაც პოლიტიკაში ცვლილებების გატარებისთვის არის საჭირო. 

1 IPBES (2016). „ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემების სერვისების სამეცნიერო-პოლიტიკის მთავრობათაშორისი პლატფორმის“ 
შეფასების ანგარიში დამამტვერიანებლებზე, დამტვერვასა და სურსათის წარმოებაზე. ს.გ. პოტსი, ვ.ლ. იმპერატრიც-ფონსეკა და ჰ.ტ. ნგო (რედ). 
ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემების სერვისების სამეცნიერო-პოლიტიკის მთავრობათაშორისი პლატფორმის სამდივნო, ბონი, გერმანია. 
552 გვ.
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„დამამტვერიანებლების, დამტვერვის და სურსათის წარმოების“ შეფასებაში ამ თემასთან დაკავშირებით შემდეგი ექვსი 
მახასიათებელია აღწერილი:

i. ბიომრავალფეროვნება: აქ მიმოხილულია დამამტვერიანებლების და დამტვერვის სისტემების მრავალფეროვნება და  მათი 
კავშირი სურსათის წარმოებასთან, ადამიანთა კეთილდღეობასა და ბიომრავალფეროვნებასთან. აღნიშნულ ანგარიშში 
გაკეთებულია დასკვნა, რომ დამამტვერიანებლები მრავალფეროვანია. ბევრი მათგანი ველური სახეობაა და მხოლოდ 20-
მდე სახეობის აქტიურად მართვა ხდება. დამამტვერიანებლები პირდაპირ არის დაკავშირებული სურსათის წარმოებასა და 
მცენარეთა მრავალფეროვნებასთან. კულტურებზე დამოკიდებულება  სხვადასხვაა, მაგრამ, ზოგადად, სურსათის უფრო 
დიდი რაოდენობით წარმოება დამამტვერიანებლების უფრო მეტ მრავალფეროვნებასთან არის დაკავშირებული.

ii. ცვლილების გამომწვევი ფაქტორები: ანგარიშში შეფასებულია, თუ რა ფაქტორები იწვევს დამამტვერიანებლების 
ცვლილებას. ამ მხრივ მოცემულია დასკვნა, რომ დამამტვერიანებლების შემცირებასთან მრავალი საფრთხეა 
დაკავშირებული, რომელთა შორისაა: მიწათსარგებლობაში ცვლილება, ინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო მართვა 
(დამამტვერიანებლების მართვის ჩათვლით), პესტიციდები, გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურები, პათოგენები 
და მავნებლები, კლიმატის ცვლილება, ინვაზიური უცხო სახეობები და სხვდასხვა ინტერაქციები აღნიშნულ საფრთხეებს 
შორის.  

iii. ეკოსისტემის სერვისები: აქ შეფასებულია დამამტვერიანებლების მდგომარეობა და ტენდენციები, დამტვერვის ქსელები 
და დამტვერვა, როგორც ცენტრალური მნიშვნელობის ეკოლოგიური პროცესი და სერვისი ადამიანების მართვას 
დაქვემდებარებულ, ასევე მიწის ბუნებრივ ეკოსისტემებში. ამ მხრივ მოცემულია დასკვნა, რომ სურსათის უსაფრთხოების 
და ადამიანთა კეთილდღეობის თვალსაზრისით დამოკიდებულების ხარისხი მაღალია.

iv. ეკონომიკური შეფასება: აქ მოცემულია ეკონომიკური მეთოდოლოგიები, რათა დადგინდეს დამტვერვის მნიშვნელობა 
სურსათის წარმოებისთვის, ასევე სურსათთან დაკავშირებული დამამტვერიანებლების პოპულაციების შემცირების 
ეკონომიკური ზეგავლენა. ამ მხრივ მოცემულია დასკვნა, რომ 235 მილიარდიდან 577 მილიარდ აშშ დოლარამდე 
ღირებულების სურსათის წლიური წარმოება მსოფლიოში დამამტვერიანებლების პირდაპირ წვლილზე არის 
დამოკიდებული.  

v. არაეკონომიკური შეფასება: აქ აქცენტირებულია არაეკონომიკური შეფასება, სადაც განსაკუთრებით ხაზგასმულია 
ადგილობრივი ხალხის გამოცდილება, დამამტვერიანებლების მრავალფეროვნების ან/და პოპულაციების კლების 
ზეგავლენა. ამ მხრივ მოცემულია დასკვნა, რომ დამამტვერიანებლებს ძლიერი ჰოლისტიკური და კულტურული 
მნიშვნელობა აქვს გლობალურ დონეზე და რომ მკვიდრი მოსახლეობაში და ადგილობრივად არსებული ცოდნა (ILK), 
რომელიც მხარს უჭერს დამამტვერიანებლების გადარჩენას, საფრთხის წინაშე მყოფი დამამტვერიანებლების მიმართ 
გლობალური რეაგირების მნიშვნელოვანი ნაწილია. 

vi. რეაგირების ვარიანტები (გადაწყვეტები): აქ შეფასებულია რეაგირება დამტვერვის დეგრადაციასთან დაკავშირებული 
რისკების მიმართ, ასევე აღნიშნული სერვისების აღდგენის და გაძლიერების შესაძლებლობები (IPBES, 2016a).

წინამდებარე საინფორმაციო დოკუმენტში გამოყენებული იქნება მიგნებები ზემოთ მოხსენიებული ანგარიშებიდან, იმ 10 
ნახევრადსტრუქტურირებულ ინტერვიუსთან ერთად, რომლებიც სამეცნიერო, პოლიტიკის და პრაქტიკოსების წრეების 
წარმომადგენელ მთავარ პარტნიორებთან გაიმართა, რისი მიზანიცაა მოცემული საკითხის მთავარი ასპექტების განხილვა 
აღმოსავლეთ ევროპაში, პოლიტიკის მხრივ არსებული ნაკლოვანებების და ხელმისაწვდომი შესაძლებლობების გამოვლენა, რაც 
რეგიონის ხუთ ქვეყანას შეიძლება მიესადაგოს: ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო, საქართველო და მოლდოვა.

საინფორმაციო დოკუმენტში ასევე მოცემულია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გენდერული განზომილების ჩართვა რისკების 
ანალიზსა და რეაგირების ვარიანტებში. იმის მიუხედავად, რომ IPBES-ის შეფასება უშუალოდ არ არის ფოკუსირებული გენდერულ 
განზომილებაზე, გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება ცენტრალურ ადგილს იჭერს მდგრადი განვითარების გეგმების 
მიღწევაში სურსათის უსაფრთხოების კუთხით, როგორც ეს მოცემულია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის 
ხედვაში „გენდერული თანასწორობის მიღწევა სურსათის უსაფრთხოებისთვის, კვებისა და მდგრადი სოფლის მეურნეობისთვის“ 
(FAO, 2017). IPBES-ში მოცემული რეაგირების ვარიანტების უმეტესობა მიწათსარგებლობის ცვლილებას და სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკების გაუმჯობესებას ეხება. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა ამ სფეროებში დამოკიდებულია ქალთა მიერ 
მიწის საკუთრების აღიარებასთან, რაც მოცემულია მდგრადი განვითარების მიზნების 5ა სამიზნეში: „რეფორმების განხორციელება, 
რათა ქალებს თანაბარი უფლებები ჰქონდეთ ეკონომიკურ რესურსებზე, ასევე ხელი მიუწვდებოდეთ მიწის და სხვა სახის ქონების 
საკუთრებასა და კონტროლზე, საფინანსო მომსახურებებზე, მემკვიდრეობასა და ბუნებრივ რესურსებზე, ეროვნული კანონების 
შესაბამისად“2. როგორც დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონული ინიციატივის ნაწილი მიწისა და გენდერის საკითხებში, თითოეულმა 
ქვეყანამ სქესის მიხედვით ჩაშლილი მონაცემები მოამზადა, სადაც ქალთა საკუთრების დაბალი დონეები გამოვლინდა. რეგიონის 
ქვეყნების მთავრობებისთვის გასაოცარი იყო იმის გაგება, რომ ქალთა საკუთრება ზოგ ადგილას ძალიან დაბალი იყო და 3%-ს 
შეადგენდა, ხოლო უმეტეს შემთხვევაში 30%-ს არ აღემატებოდა.

დოკუმენტის სტრუქტურა შემდეგი ნაწილებისგან არის აგებული: 1) მოატის და სხვების (2014) და ლავისის და სხვების (2009) 
მიდგომის  ადაპტირებული ვერსია დოკუმენტების მომზადების მიმართ, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავების 
მხარდასაჭერად და 2) პიპა ჰეილინგსის, „გლობალური ფასილიტატორისა“ და BES-Net-ის გუნდიდან მიღებული რეკომენდაციები.

2 გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია მთავარი სააგენტოა ამ ინდიკატორთან დაკავშირებით, რომელიც მონაწილე 
სააგენტოებსა და პარტნიორებთან ერთად მუშაობს.
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II. საკითხის აღწერა გლობალურ და რეგიონულ დონეზე
დამამტვერიანებლების და დამტვერვის მნიშვნელობა

დამამტვერიანებლებს და დამტვერვას მრავალი, მსოფლიოს მასშტაბი აღიარებული ეკონომიკური, გარემოსდაცვით და სოციალურ-
კულტურული მნიშვნელობა გააჩნია (IPBES, 2016a).

გარემოს დაცვის კუთხით, დამამტვერიანებლები უმნიშვნელოვანესია ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის სერვისების 
შენარჩუნებისთვის. ველური ყვავილოვანი მცენარეების სახეობების თითქმის 90 პროცენტი ნაწილობრივ მაინც არის დამოკიდებული 
ცხოველების მიერ მტვრის გადატანაზე და მცენარეები სოციალურ-გარემოსდაცვითი სისტემების საერთო ფუნქციონირებაში 
უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ (IPBES, 2016a).

ეკონომიკის მხრივ, ბაზარზე დამამტვერიანებლებზე დამოკიდებული წარმოების 5-8 პროცენტის ღირებულება, შეფასების მიხედვით, 
235 მილიარდიდან - 577 მილიარდ აშშ დოლარამდე მერყეობს (2015წ., აშშ დოლარი) (IPBES, 2016a).

სოციალურ-კულტურული თვალსაზრისით, სურსათის წარმოების და კვების გარდა, დამამტვერიანებლები მრავლობით სარგებელს 
უზრუნველყოფენ. მათ ღირებულებაში ასევე მნიშვნელოვანი კულტურული და სოციალური კომპონენტიც შედის. 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).

სიტუაცია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში:

ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და განსაკუთრებით კი მოლდოვაში, ალბანეთში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, საქართველოსა 
და მონტენეგროში, მცირე დოკუმენტაცია არსებობს ყველაზე ველური (ბაზები, მარტოხელა ფუტკრები და ჩუხჩუხელა ბუზები, 
როგორიცაა, სხვათა შორის: Bombus lapidarius, Anthidium manicatum, Helophilus pendulus (IPBES, 2016a)) და მართვას 
დაქვემდებარებული (Apis mellifera spp. და Bombus terrestris (IPBES, 2016a)) დამამტვერიანებლის  ბიომრავალფეროვნების, ასევე 
მათი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული მნიშვნელობის შესახებ, მეთაფლია ფუტკრების ეკონომიკური და სოციალური 
მნიშვნელობის ამსახველი გარკვეული ინფორმაციის გარდა  ზოგიერთ ამ ქვეყანაში (UNDP, 2017a).

საფრთხეები / ცვლილებების გამომწვევი ფაქტორები

გლობალურ დონეზე, კარგად არის დოკუმენტირებული ველური დამამტვერიანებლების ზოგიერთი სახეობის შემცირება და სახეზეა 
მნიშვნელოვანი მონაცემების ნაკლებობა  უმეტესი ველური სახეობების მდგომარეობის შესახებ. მართვას დაქვემდებარებულ 
სახეობებთან დაკავშირებით, ზოგადად, მეთაფლია ფუტკრის საერთო რაოდენობები იზრდება მაშინ, როცა ადგილობრივ 
დონეზე იკლებს და ბევრ ქვეყანაში სეზონური ოჯახების მნიშვნელოვანი დანაკარგია რეგისტრირებული. დამამტვერიანებლების 
პოპულაციები მრავალი საფრთხის წინაშე დგას და რეაგირების ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს, რაც მკვიდრ და ადგილობრივ 
მოსახლეობაში არსებული ცოდნიდან და მეცნიერებიდან გამომდინარეობს (IPBES, 2016a).

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, მავნებლები, კლიმატის 
ცვლილება, ინვაზიური უცხო სახეობები და სხვადასხვა ფაქტორები იმ საფრთხეებს შორის მოიაზრება, რაც როგორც მართვას 
დაქვემდებარებული, ასევე ველური დამამტვერიანებლების კლებას იწვევს (IPBES, 2016a). პესტიციდებითან დაკავშირებით რამდენიმე 
საველე კვლევა არსებობს ველზე არსებული მდგომარეობის ეფექტების შესაფასებლად, რომელიც ურთიერთსაწინააღმდეგო 
მტკიცებულებას იძლევა (Godfray et al., 2015). ამჟამად დაუდგენელია, თუ როგორ ზემოქმედებს მართვას დაქვემდებარებული 
ფუტკრების და ველური დამამტვერიანებლების ოჯახებსა და პოპულაციებზე პესტიციდებთან შეხების სუბლეტალური ეფექტები, რაც 
ინდივიდუალური მწერების შემთხვევაშია დაფიქსირებული, განსაკუთრებით კი გრძელვადიან პერსპექტივაში. ყველაზე ბოლოს 
შესრულებული კვლევა, სადაც ყურადღება ნეონიკოტინოიდის შემცველ ინსექტიციდებზეა გამახვილებული, ფუტკრებზე ლეტალური 
და სუბლეტალური ეფექტების მტკიცებულებას წარმოადგენს. ასევე არსებობს გარკვეული მტკიცებულებაც, თუ რა ეფექტები მოაქვს 
მათი მეშვეობით დამტვერვას. 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.

თითოეული ამ საფრთხის მიმართ, IPBES-ის შეფასება ხაზს უსვამს ასოცირებულ რისკებს და გლობალურად მიღებულ 
რეაგირების ვარიანტებს, მკვიდრ და ადგილობრივ მოსახლეობაში არსებული ცოდნის და მეცნიერების საფუძველზე (IPBES, 
2016a). შესაძლებელია აღნიშნული რეაგირების ვარიანტების გამოყენება ტრიალოგის დისკუსიების საწყის ეტაპზე და შეიძლება 
მათ პრიორიტეტებად გამოვლენა და რეგიონზე მორგება. წინამდებარე დოკუმენტში ეს შეფასების მიდგომაა გამოყენებული, 
გლობალურად და რეგიონში ამ საკითხის აღწერის მიზნით. 
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რისკები და რეაგირების ვარიანტები:

i) მიწათსარგებლობის შეცვლა
რისკები: მსოფლიოში, მიწათსარგებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკებში (სასოფლო-სამეურნეო, ბუნებრივი და 
ურბანული ტერიტორიები) შედის სურსათის შემცირება, ბუდეები და სხვა რესურსები დამამტვერიანებლებისთვის, ასევე ჰაბიტატის 
დაკარგვა, ფრაგმენტაცია და დეგრადაცია. ეს ასევე მკვიდრ და ადგილობრივ მოსახლეობაში არსებული ცოდნიდან გამომდინარე 
პრაქტიკების გაქრობას იწვევს. 

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირებისთვის შესაძლებელია ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის 
სერვისების განხილვის გაუმჯობესება 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. 

სიტუაცია ცენტრალურ-აღმოსავლეთ ევროპაში: ნებისმიერი ცვლილება მიწათსარგებლობაში, რაშიც შედის 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 სხვადასხვა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ მაინც შეზღუდულია.
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 თანხმობით/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). 

13© Bego Vega
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ii) ინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო მართვა 
რისკები: ინტენსიურ სასოფლო-სამეურნეო მართვასთან დაკავშირებულ რისკებს შორისაა: დაუმუშავებელი ჰაბიტატის ნაკვეთების 
დაკარგვა, დიდი ზომის მინდვრები და მონოკულტურები, ქიმიური რესურსების ჭარბად გამოყენება, ინტენსიური ძოვება.

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.

სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში: მოცემული მომენტისთვის, რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო რეფორმის ეროვნულ/
საერთაშორისო პრიორიტეტად დადგენა და ჰარმონიზება მიწების გაერთიანებით 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.

iii) პესტიციდები
რისკები: პესტიციდების გამოყენებასთან დაკავშირებულ რისკებში შედის მრავალი ლეტალური და სუბლეტალური ეფექტები. 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 
გამოყენებამ ფუტკრებში ლეტალური და სუბლეტალური ეფექტების მტკიცებულება, ასევე დამტვერვაზე მათი ზემოქმედება აჩვენა 
(IPBES, 2016a). ამის საპირისპიროდ, გადაუჭრელი რჩება ველზე რეალური შეხება პესტიციდებთან და მათი (და მათი ნარევების) 
პოტენციური სინერგიული და გრძელვადიანი ეფექტები. აღნიშნული უარყოფითი მტკიცებულების შედეგად, ევროკავშირმა სამი 
ნეონიკოტინოიდის პროდუქტის გარკვეული დანიშნულებით მოხმარება აკრძალა. ამგვარი აკრძალვის გამო, მიწათმოსარგებლეებმა 
ნეონიკოტინოიდების სხვა პესტიციდებით ჩანაცვლება მოახერხეს, რომელსაც ასევე პოტენციურად საზიანო ეფექტები აქვს.

რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირების ვარიანტებში შედის: რისკის შეფასების და პესტიციდების 
მოხმარებასთან დაკავშირებული რეგულაციების სტანდარტების 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.

სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში: პესტიციდების მოხმარების დონე უცნობია. როგორც ჩანს, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 
არარეგისტრირებული პესტიციდების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო რესურსების იმპორტირება და გამოყენება ხდება, კონტროლის 
და სათანადო მანიპულაციის გარეშე.

ქვეყნის დონეზე, მოლდოვა EU/WB-ის დახმარებას იღებს ვადაგასული პესტიციდების განკარგვის მიზნით, ხოლო ბოსნია-
ჰერცეგოვინაში მთავარ ინტერვენციად განიხილება ფერმერების გადამზადება პესტიციდების სათანადოდ გამოყენების და შენახვის 
საკითხებში (IPBES, 2017a). 

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 (IR) 
კულტურებს სუბლეტალური ეფექტები აქვს, რომლებიც დიდწილად უცნობია.

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.

სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში: „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. საქართველომ გენმოდიფიცირებული 
კულტურების გამოყენება უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე აკრძალა, შესაბამისი კანონის მიღების გზით3. დანარჩენი სამი მონაწილე 
ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის. 
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v) პათოგენები და მავნებლები
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. 

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. 

სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში: 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).  

vi) კლიმატის ცვლილება 
რისკები: ზოგიერთი დამამტვერიანებლისთვის კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შემდეგი რისკები არსებობს (IPCC-
ის 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). 
რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირების ვარიანტების უმრავლესობა შემოწმებული არ არის და მათში შედის: 
მიზნობრივი ჰაბიტატის შექმნა ან აღდგენა თავშესაფრების მართვისთვის, ბუნებრივი ჰაბიტატის კონსერვაცია, დაკავშირება და 
კულტურების მრავალფეროვნების გაზრდა.
სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში: 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). 

vii) ინვაზიური უცხო სახეობები
რისკები: ინვაზიურ უცხო სახეობებთან დაკავშირებულ რისკებში შედის უარყოფითი ზეგავლენა მცენარეებზე, დამამტვერიანებლებზე, 
მტაცებლებსა და დაავადების კონტროლზე. ამის რამდენიმე მაგალითია: პარაზიტი ვაროა (varroa), სკის პატარა ხოჭო (მეთაფლია 
ფუტკრებისთვის) და აზიური ონავარი (რომელიც ვნებს ყველა ფუტკარს, მაგრამ ყველაზე მეტად - მეთაფლია ფუტკრების ოჯახებს). 
რეაგირების ვარიანტები: აღნიშნულ საფრთხეებზე რეაგირება ორი გზით შეიძლება. ერთი მხრივ, აღნიშნული ინვაზიური უცხო 
სახეობებისთვის, რომლებიც ჯერ არ შემოსულან, შემდეგი ვარიანტები არსებობს: პოლიტიკები და პრაქტიკები ახალი ინვაზიების 
პრევენციისთვის. მეორე მხრივ, უკვე შემოსული მავნებლების გავრცელების შეზღუდვის ვარიანტი, რაც მოიაზრებს: აღმოფხვრას და 
კონტროლს, თუმცა, ეს იშვიათად არის წარმატებული და ძალიან ძვირადღირებულია.

სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში: უცხო ინვაზიური სახეობები ზეგავლენას ახდენენ ფერმერებზე ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ამ 
რეგიონში ველურ პოპულაციაზე მართვას დაქვემდებარებული დამამტვერიანებლების ზემოქმედება უცნობი რჩება.

3 https://matsne.gov.ge/en/document/download/2516880/1/en/pdf 
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III. 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 (GOA, 2015) და ამ დროს ეს დამამტვერიანებლებისთვის რისკს არ ზრდის.

რეაგირების ვარიანტები: ალბანეთის მთავრობის მიერ შემუშავებულ „ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიული პოლიტიკებში“ 
(GOA, 2015), მოცემულია ამოცანები, რომლებმაც შეიძლება დამტვერვის / დამამტვერიანებლების საკითხების მოგვარებას ხელი 
შეუწყოს, როგორიცაა: სოფლის მეურნეობის ცვალებადობა/დივერსიფიკაცია, ორგანული სოფლის მეურნეობა, ბიოლოგიური 
კონტროლი და გრძელვადიანი ზემოქმედების პესტიციდების აკრძალვა (GOA, 2015). აღნიშნული ამოცანა სოფლის მეურნეობის 
ნაირსახეობის ხელშეწყობას, ბიომრავალფეროვნებისთვის სარგებლის მოტანას და ადგილობრივი აგრო-ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციის ხელშეწყობას ემსახურება, ტრადიციული ჯიშების ჩათვლით (GOA, 2015).

ბოსნია-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 (WWF, 2016). თუმცა, ხილი და ბოსტნეული - 
რომელთაგან ბევრი დამამტვერიანებელზეა დამოკიდებული - მნიშვნელოვანია სურსათის უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის 
გამოკვებისთვის. ამას გარდა, 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 (MoFTER, 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 (MoFTER, 2012) და სოფლიდან ქალაქში მიგრაცია იზრდება. 

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 Bosnia and Herzegovina, 2017). აღნიშული 
ტერიტორიები მნიშვნელოვანია ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო აქტივობების გამო, ძოვების, თაფლის წარმოების და, უფრო 
ახლახან, ტურიზმის ჩათვლით. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენისთვის დიდ შესაძლებლობად განიხილება და განვითარების 
განმაპირობებელი მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს.

სასოფლო-სამეურნეო სექტორში, ორგანული სურსათის წარმოების მხარდაჭერა 2000 წელს დაიწყო და უფრო მეტად იზრდება 
(MoFTER, 2012). თუმცა, ბოსნია-ჰერცეგოვინის ფედერაციასა და ბრჩკოს ოლქში ამ მომენტისთვის არანაირი კანონი არ არსებობს 
ორგანულ წარმოებასთან დაკავშირებით. 
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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 
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.

ქვეყანაში ბოლომდე არ არის მიღებული კანონმდებლობა სახეობების დაცვის შესახებ. ეს სირთულეებს იწვევს დაცული 
ტერიტორიების მართვისა და სამედიცინო მცენარეების, ასევე კენკრების და მათთან დაკავშირებული დამამტვერიანებლების 
მართვის და მდგრადი მოხმარების თვალსაზრისით (WWF, 2017).

რეაგირების ვარიანტები: ქვეყნის ფართობია 160,392.89 ჰექტარი, ანუ, ქვეყნის ტერიტორიის 11,613 % დაცული ტერიტორიაა 
და ფართოდ არის აღიარებული მისი მნიშვნელობა ადგილობრივი ეკონომიკებისა და თემებისთვის. თუმცა, ადგილობრივი 
ხალხი არ აღიარებს და ვერ გებულობს ეკოსისტემების სერვისების მთელ სპექტრს, რაც დაცული ტერიტორიების მიერ არის 
უზრუნველყოფილი. ეკოსისტემის სერვისების (და არა პირდაპირი სერვისების) რეგულირება და მხარდაჭერა არასათანადოდაა 
აღიარებული და ეკონომიკური საკითხების განხილვების დროს გათვალისწინებული არ არის. 

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 (GoG, 2013), რაც შეიძლება 
დამამტვერიანებლების მიმართ შესაძლებლობად შეიძლება იქნას მიჩნეული. 

რეაგირების ვარიანტები: 2014-2020 წწ. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიასა და მოქმედებათა გეგმაში (GOG, 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 (GoG, 2014), რომელიც ქვეყანაში გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს 
კრძალავს (Karchava comm pers, 2017).
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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.  

რეაგირების ვარიანტები: 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).
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IV. აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში არსებული პრობლემის  
        მახასიათებლების შეჯამება
ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში მდებარე ქვეყნები, როგორიცაა მოლდოვა, ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, საქართველო 
და მონტენეგრო ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება თავიანთი გეოგრაფიით, ბუნებრივი რესურსებით, მოსახლეობის ზომით, 
ეთნიკური ჯგუფებით, ენებით, რელიგიური კუთვნილებით და პოლიტიკური სისტემებით. ასევე დიდია განსხვავებები სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობების და ადამიანური განვითარების თვალსაზრისითაც (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). როგორც ჩანს, სოფლის 
მეურნეობაში დამტვერვას ნაკლები ყურადღება ექცევა და მას სათანადოდ არ აფასებენ სხვადასხვა საჯარო და კერძო უწყებებში 
რეგიონის მასშტაბით (UNDP, 2017a).

სოფლის მეურნეობაში დამტვერვის როლის არასათანადოდ შეფასების და რეგიონის სხვადასხვა საჯარო და კერძო უწყებებში 
მის მიმართ ნაკლები ყურადღების დათმობის შედეგად არასრულადაა წარმოდგენილი სტატისტიკა და კანონმდებლობა, 
რასაც მეფუტკრეობის განვითარებაში წვლილი შეაქვს. ამის შედეგად, მეფუტკრეობის სექტორის ინფრასტრუქტურა ამჟამად 
არასახარბიელო მდგომარეობაშია მოლდოვაში, ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და საქართველოში (UNDP, 2017a).

აღნიშნულ რეგიონში აღსანიშნავია შემდეგი საკითხი: დასავლეთ ბალკანეთში გენდერის მიხედვით ჩაშლილი მონაცემების 
საფუძველზე, იმის მიუხედავად, რომ კანონის თანახმად ქალებს და მამაკაცებს თანაბარი სტატუსი აქვთ ქონებასთან დაკავშირებით 
და თანაბრად მიუწვდებათ ხელი ინფორმაციაზე, ზოგიერთ ადგილას და კონკრეტულ ჯგუფებში ადგილობრივი წეს-ჩვეულებები, 
კულტურული ნორმები და ტრადიციები კანონზე უპირატესი ძალის მქონეა. შესაბამისად, იშვიათი არ არის ის შემთხვევები, როცა 
ქალები თავიანთ უფლებებს ჰკარგავენ მამრობითი სქესის ნათესავების სასარგებლოდ (FAO, 2012).

ეროვნული კონტექსტის მნიშვნელოვან მახასიათებლებში შედის დამამტვერიანებლების ეკონომიკური მნიშვნელობა ამ თითოეულ 
5 ქვეყანაში, ასევე ადგილობრივი პრაქტიკები და დამამტვერიანებლების კულტურული მნიშვნელობა. ძალისხმევა განხორციელდა 
ეკოსისტემის სერვისების მნიშვნელობის და არაეკონომიკური მნიშვნელობის შეფასების მიმართ რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანაში 
არსებულ დაცულ ტერიტორიებზე (WWF, 2017).

IPBES-ის გლობალური შეფასების, ზემოთ აღწერილი ეროვნული კონტექსტების და მთავარ პარტნიორებთან ინტერვიუების გზით 
მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, შეგვიძლია, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში პრობლემის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი მახასიათებლები ექვს მთავარ კატეგორიად დავაჯგუფოთ: 

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. შეზღუდული მოცულობისაა ინფორმაცია დამამტვერიანებლების მდგომარეობის და ტენდენციების შესახებ ამ რეგიონში;
4. ადგილობრივ დონეზე შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს იმისთვის, რომ სხვადასხვა დონეზე ამ პრობლემასთან 

გამკლავება მოხდეს;
5. 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

6. მათი პოზიცია ორი ძალიან კონვენციური 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 ამგვარი პოზიციები ბუნდოვანია. 

(i) პესტიციდების ლეტალური და სუბლეტალური ეფექტები, ნეონიკოტინოიდების ჩათვლით, ველურ და მართვას დაქვემდებარებულ 
ფუტკრებზე: პესტიციდებმა, განსაკუთრებით კი ინსექტიციდებმა ფართო მასშტაბის ლეტალური და სუბლეტალური ეფექტები 
გამოამჟღავნეს დამამტვერიანებლებზე, კონტროლის ქვეშ მყოფ ექსპერიმენტულ პირობებში. ბოლო მტკიცებულება აჩვენებს, რომ 
ნეონიკოტინოიდები უარყოფითად ზემოქმედებენ ველური დამამტვერიანებლების გადარჩენასა და გამრავლებაზე, როცა მათთან 
შეხება ხდება მინდვრებში, მაგრამ წინააღმდეგობრივია მტკიცებულება მართვას დაქვემდებარებული მეთაფლია ფუტკრის ოჯახებზე 
მათი ეფექტების შესახებ.

(ii) გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურების პირდაპირი და ირიბი ეფექტები დამამტვერიანებლების გავრცელების არეალებზე 
(IPBES, 2016): დამამტვერიანებლებზე გენეტიკურად მოდიფიცირებული კულტურების ზეგავლენის შეფასებისთვის მეტი კვლევა 
არის საჭირო.
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V. აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში პრობლემის მოგვარების 
ვარიანტები

წინამდებარე ნაწილში მოცემულია ვარიანტების აღწერა რეგიონში არსებული პრობლემის მოგვარებისთვის (ძირითადად 
პოლიტიკის მხრივ, მაგრამ ასევე ხაზგასმულია სამეცნიერო საჭიროებები და ქმედებები, რომელთა ახლა განხორციელებაც 
შეიძლება პრაქტიკოსების მიერ) IPBES-ის შეფასებების, სისტემატური განხილვების და რელევანტური ადგილობრივი კვლევების 
საფუძველზე, რომლებიც პრობლემის მოსაგვარებლად რეალურ ვარიანტებს გვთავაზობს.   

არსებული პოლიტიკები, რეგულაციები და პროცესები და ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტები

წინამდებარე ნაწილში აღწერილია სხვადასხვა არსებული პოლიტიკის პროცესები, რომელთა დახმარებით შესაძლებელია 
დამამტვერიანებლების, დამტვერვის და სურსათის უსაფრთხოების ძირითადი საკითხები მოცემულ რეგიონში. 
   
i) საერთაშორისო პოლიტიკის პროცესები

IPBES: ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემების სერვისების მთავრობათაშორისი სამეცნიერო-პოლიტიკური პლატფორმა 
(IPBES) არის დამოუკიდებელი მთავრობათაშორისი ორგანო, რომელიც პოლიტიკის შემმუშავებელ პირებს ობიექტურ შეფასებას 
აწვდის არსებული ცოდნის შესახებ პლანეტის ბიომრავალფეროვნების, ეკოსისტემების და მათ მიერ ხალხისთვის მიწოდებული 
სარგებლის შესახებ, ასევე იმ ინსტრუმენტების და მეთოდების თაობაზე, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აქტივების დაცვის და 
მდგრადი გამოყენებისთვის არის საჭირო (IPBES, 2017). როგორც ტრიალოგის და სხვა პროცესების ნაწილი, IPBES პოლიტიკის 
დახმარების ინსტრუმენტების და მეთოდოლოგიების კატალოგს გვთავაზობს შეთავაზებული პოლიტიკის ალტერნატივების 
მხარდასაჭერად. 

CBD: CBD-მ განიხილა IPBES-ის შეფასებაში მოცემული ინფორმაცია დამამტვერიანებლების, დამტვერვის და სურსათს წარმოების 
შესახებ „კონვენციის“ განხორციელებასთან კავშირში, ასევე, 2016 წელს თავის მეცამეტე შეხვედრაზე მიიღო „გადაწყვეტილება 
XIII/15 დამამტვერიანებლების კონსერვაციასა და მდგრად გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის ინტეგრაცია 
სოფლის მეურნეობის და მეტყევეობის პოლიტიკებში, ბიომრავალფეროვნების ეროვნულ სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმაში, 
კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის ეროვნულ გეგმებში, გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულ სამოქმედო პროგრამებსა 
და სხვადასხვა შესაბამის პოლიტიკის გეგმებსა და პროგრამებში ეროვნულ დონეზე, დამამტვერიანებლების და დამტვერვის 
მნიშვნელობების გათვალისწინებით, სხვათა შორის, ქმედებების განხორციელების მხარდასაჭერად, დამამტვერიანებლების 
მართვის გასაუმჯობესებლად, დამამტვერიანებლების შემცირების გამომწვევი ფაქტორების შემცირებისა და დამტვერვის დეფიციტით 
გამოწვეული მოსავლის შემცირების საკითხების მოსაგვარებლად“.

მდგრადი განვითარების მიზნები: მდგრადი განვითარების გლობალური დღის წესრიგი 2030 ქვეყნების და აქტიორების უმეტესობის 
განვითარების გეგმებში აისახება და დაფინანსება აღნიშნული მიზნების მიღწევის მიმართულებით გადაინაცვლებს. მდგრადი 
განვითარების მე-2 მიზანი: „შიმშილის დასრულება, სურსათის უსაფრთხოების მიღწევა და კვების გაუმჯობესება და მდგრადი 
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა“ და მდგრადი განვითარების მე-15 მიზანი: „მიწის ეკოსიტემების დაცვა, აღდგენა და მდგრადი 
მოხმარების ხელშეწყობა, ტყეების მდგრადი მართვა, გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა, მიზის დეგრადაციის შეჩერება და 
აღდგენა, ასევე ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის შეჩერება“ (UNDP, 2016) მკაფიოდ უსვამს ხაზს ბიომრავალფეროვნებას და 
ეკოსისტემების სერვისებს და შეიძლება ხელი შეუწყოს რეგულაციების შემუშავებას დამამტვერიანებლების დაცვის მიზნით.

ნაგოიას პროტოკოლი: ნაგოიას პროტოკოლი ცალსახად აღიარებს ყველა ქვეყნის ურთიერთდამოკიდებულებას სოფლის 
მეურნეობის და სურსათის გენეტიკური რესურსების მიმართ, ასევე მათ სივრცით მახასიათებელს და მნიშვნელობას მსოფლიოში 
სურსათის უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის, სიღარიბის შემცირების და კლიმატის 
ცვლილების კონტექსტში. პროტოკოლი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს სურსათის უსაფრთხოებას და აცხადებს, რომ 
ხელმომწერმა სახელმწიფოებმა სათანადო აქცენტი უნდა გააკეთონ არსებული ან მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციების 
შემთხვევებზე, რომლებიც საფრთხეს აყენებენ ან აზიანებენ ადამიანების, ცხოველების და მცენარეების ჯანმრთელობას, როგორც 
ეს ეროვნულ ან საერთაშორისო დონეზეა განსაზღვრული (CBD, 2011). მოცემული ხუთი ქვეყნიდან, ნაგოიას ოქმის ხელმომწერი 
მხოლოდ ალბანეთი და მონტენეგროა (CBD, 2017a).

პარიზის შეთანხმება და ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაცია: პარიზის შეთანხმების ფარგლებში, ქვეყნები კლიმატის ცვლილებაზე 
რეაგირებას თავიანთი „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ (NDCs) შეტანით მოახდენენ. თითოეული ქვეყნის „ეროვნულ 
დონეზე განსაზღვრული წვლილი“ კონკრეტულ ქმედებებს მოიცავს კლიმატის ცვლილების შერბილების და მასზე ადაპტაციის 
მიზნით. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ ყველა სახელმწიფო და არასახელმწიფო მოქმედი პირები თავიანთ სტრატეგიებს 
იმგვარად განახორციელებენ, რომ ამით მიზნების მიღწევაში წვლილი შეიტანონ. „ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაციები“ (EbA) 
ერთ-ერთი რეკომენდებული მიდგომაა კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის მიმართ. მასში ბიომრავალფეროვნების და ეკოსისტემის 
სერვისები ერთ საერთო სტრატეგიაშია ინტეგრირებული, რათა მისი მეშვეობით ადამიანებმა კლიმატის ცვლილების უარყოფით 
ზეგავლენაზე ადაპტაცია მოახერხონ. მასში შედის ეკოსისტემების მდგრადი მართვა, კონსერვაცია და აღდგენა იმ სერვისების 
მისაწოდებლად, რომლებიც ადამიანებს ამჟამინდელ კლიმატის ცვალებადობასა და ცვლილებასთან ადაპტაციაში დაეხმარება. 
ჯანსაღ ეკოსისტემებს უფრო დიდი პოტენციალი გააჩნია კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციისთვის, ასევე ექსტრემალური 
მეტეოროლოგიური მოვლენების შემდეგ უფრო მარტივი აღდგენისთვის.
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ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაცია ისეთ აქტივობებს მოიცავს, რომელმაც შეიძლება დამტვერვის/დამამტვერიანებლის 
საკითხები შეამსუბუქოს, რომელთა შორისაა:

• წყლის მდგრადი მართვა, წყლის მარაგის და სურსათის რეგულაციის სერვისების მიწოდებისთვის;
• მრავალფეროვანი სასოფლო-სამეურნეო სისტემების შექმნა, სადაც კონკრეტული კულტურის და საქონლის სახეობების 

შესახებ ადგილობრივ დონეზე არსებული ცოდნის გამოყენება, კულტურების და საქონლის გენეტიკური მრავალფეროვნების 
შენარჩუნება და სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო ლანდშაფტების კონსერვაცია სურსათის მიწოდებას უზრუნველყოფს 
ცვალებად ადგილობრივ კლიმატურ პირობებში.

• მთავარი ეკოსისტემების დაცვა, აღდგენა და მართვა, დაცული ტერიტორიების და მყიფე ეკოსისტემების დაცვისა და 
გაძლიერებისთვის. მასში მოცემულია ფრაგმენტული ან დეგრადირებული ეკოსისტემების აღდგენა, ან ეკოსისტემის ისეთი 
არარსებული პროცესების სიმულირება, როგორიცაა მიგრაცია ან დამტვერვა.

• ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაციის სტრატეგიები ასევე ხელს უწყობს ნახშირბადის შემცირებას, რომლის დახმარებით და 
ხელშეწყობით კლიმატის ცვლილების შერბილება შესაძლებელი იქნება. 

დამამტვერიანებლების საერთაშორისო ინიციატივა - IPI: 2000 წელს, „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციამ“ 
„დამამტვერიანებლების საერთაშორისო ინიციატივა“ (IPI) შექმნა (FAO, 2008). ეს არის იმ ადამიანების ძალისხმევის, მიღწევების 
და ინიციატივების შედეგი, რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით დამამტვერიანებლების კონსერვაციასა და მდგრად მოხმარებაზე 
მუშაობდნენ. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია კოორდინირებული ქმედებების ხელშეწყობა მსოფლიოში, რათა მოხდეს: ა) 
დამამტვერიანებლების შემცირების, მისი მიზეზების და დამტვერვის სერვისებზე მისი ზემოქმედების მონიტორინგი; 2) მუშაობა 
დამამტვერიანებლების შესახებ ტაქსონომიური ინფორმაციის ნაკლებობის მიმართ; 3) დამტვერვის ეკონომიკური ღირებულების 
და დამტვერვის სერვისების კლების ეკონომიკური შედეგების შეფასება; და 4) დამამტვერიანებლების მრავალფეროვნების 
კონსერვაციის, აღდგენის და მდგრადი მოხმარების ხელშეწყობა სოფლის მეურნეობასა და დაკავშირებულ ეკოსისტემებში (FAO, 
2008).
ALARM პროექტის ფარგლებში მომზადებულია ევროპული ფუტკრების ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზა, სადაც თავმოყრილია 
ფრაგმენტულად არსებული ყველა ლიტერატურა და უკვე არსებული ბევრი მონაცემთა ბაზაც. ცენტრალიზებული „ევროპის 
ფუტკრების მონაცემთა ბაზა“ შეიცავს სახეობისთვის დამახასიათებელ ინფორმაციას მთელი რიგი თვისებების შესახებ, რაშიც შედის 
ინფორმაცია, თუ რომელ ყვავილებს, დაბუდების ადგილებს, ფრენის სეზონებს და ჰაბიტატებს ანიჭებენ უპირატესობას (FAO, 2008). 

„დამამტვერიანებლების მსურველთა კოალიცია“: „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციამ“ IPBES-ის შეფასების მთავარი 
გზავნილები თავის გადაწყვეტილებაში აღიარა (CBD/COP/DEC/XIII/15) მექსიკის ქალაქ კანკუნში 2016 წელს გამართულ მე-13 
შეხვედრაზე. ეს სტიმულის მიმცემი აღმოჩნდა რამდენიმე ქვეყნისთვის, რომ „მსურველთა კოალიცია“ შეექმნათ და შეფასებაში 
გამოვლენილ რამდენიმე ძირითად პრობლემაზე ემუშავათ. კოალიცია ვალდებულებას იღებს, რომ ქმედება განახორციელოს 
დამამტვერიანებლების და მათი ჰაბიტატის დასაცავად, რისთვისაც მოხდება დამამტვერიანებლების მიმართ ეროვნული 
სტრატეგიების შემუშავება და განხორციელება; ასევე, ამ სტრატეგიების შემუშავებისა და განხორციელებიდან მიღებული 
გამოცდილების, განსაკუთრებით კი ახალი მიდგომების, ინოვაციების და საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება; თანამშრომლობის 
მოძიება სხვადასხვა პარტნიორებთან - ქვეყნებსა და ბიზნესებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფერმერებთან, ადგილობრივ 
თემებთან; კვლევის განხორციელება დამამტვერიანებლების კონსერვაციის შესახებ; ორმხრივი მხარდაჭერა და კოლაბორაცია 
ერთმანეთთან - და იმ მხარეებთან, ვისაც კოალიციაში გაერთიანების სურვილი აქვს (Schmeller et al., 2017).  

ii) რეგიონული პოლიტიკის პროცესები და რეგულაციები

ევროკავშირის „ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა“ (CAP) და ევროკავშირის „სოფლის მეურნეობისთვის გაწევრიანებამდე 
დახმარების ინსტრუმენტი“ (IPARD) ცვლილების გამომწვევი მნიშვნელოვანი ფაქტორებია ამ ქვეყნებში. ისინი ქვეყნებს მეგზურობას 
და დახმარებას უწევენ ევროკავშირის მარეგულირებელი ჩარჩოს მიღებაში, ასევე თავიანთი სოფლის ეკონომიკების განვითარებაში.

ბაზარზე არსებული ტენდენციები: ევროკავშირის თვითკმარობის ამაღლება თაფლის მხრივ, ცენტრალური და აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნების მეშვეობით. აზიის შემდეგ, ევროკავშირი მსოფლიოში თაფლის მეორე მთავარი მწარმოებელია და გლობალურ 
წარმოებაში მისი წილი 23%-ს შეადგენს. ევროკავშირში წარმოების გაზრდა ძირითადად ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნების გაწევრიანების შედეგად მოხდა 2000 და 2010 წელს, როგორიცაა მოლდოვა. 
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გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების და პესტიციდების რეგულაციების შესაბამისობა ცენტრალური და 
აღმოსავლეთი ევროპისთვის:

იმპორტი ევროკავშირში აკრძალვების რეგულარული საგანია. მაგალითად: ჩინური თაფლი 2002-2004 წლებში აკრძალული იყო, 
მასში ქლორამფენიკოლის აღმოჩენის გამო; 2011 წელს, ჩინური, არგენტინული და ჩილური თაფლი დროებით აკრძალეს, მათში 
გენმოდიფიცირებული ყვავილის მტვრის აღმოჩენის გამო; 2007 წელს აკრძალვა ბრაზილიიდან შემოტანილ თაფლსაც შეეხო, 
რადგანაც ვერ მოხდა შეთანხმება ტესტირების პროცედურების და სტანდარტების შესახებ. აღნიშნული აკრძალვები საერთაშორისო 
ვაჭრობასა და ფასებზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენს.

ნეონიკოტინოიდების აკრძალვა ევროპაში: ნეონიკოტინოიდების გამოყენებამ აჩვენა, რომ მას ლეტალური და სუბლეტალური 
შედეგები მოჰქონდა ფუტკრებზე და ზემოქმედებას ახდენდა დამტვერვაზე (IPBES, 2016a), რამაც ევროკავშირის მიერ სამი 
ნეონიკოტინოიდის პროდუქტის ზოგიერთი დანიშნულებით გამოყენების აკრძალვა გამოიწვია. თუმცა, პესტიციდებთან (და მათ 
მინარევებთან) ველზე რეალურად შეხების და პოტენციური სინერგიული და გრძელვადიანი ეფექტები ბოლომდე დადგენილი არ 
არის.

დამამტვერიანებლების ევროპული ინიციატივები: „დამამტვერიანებლების ევროპული ინიციატივები “ (EPI) „დამამტვერიანებლების 
საერთაშორისო ინიციატივის“ ნაწილია, რომელიც „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციის“ მხარეების მეხუთე 
კონფერენციაზე წამოიწყეს. დამამტვერიანებლების ევროპული ინიციატივის მიზანია დამამტვერიანებლებთან დაკავშირებული 
ადგილობრივი, ეროვნული და საერთაშორისო აქტივობების ინტეგრირება და კოორდინაცია ერთიან ქსელში, დამამტვერიანებლების 
მიერ მთელს კონტინენტზე უზრუნველყოფილი სერვისების დაცვაა (BES-NET, 2017).

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის და ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის პესტიციდების მართვის საერთაშორისო ქცევის კოდექსში მოცემულია ნებაყოფლობითი ქმედებები მთავრობებისა 
და ინდუსტრიებისთვის, ადამიანის ჯანმრთელობის და გარემოს მიმართ რისკების შემცირების მიზნით (IPBES, 2016b). 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) გაიდლაინები ქიმიური ნივთიერებების ტესტირების 
შესახებ: OECD-ის გაიდლაინები უნიკალური ინსტრუმენტია ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე ქიმიური ნივთიერებების 
პოტენციური ზეგავლენის შეფასებისთვის. გაიდლაინები საერთაშორისო დონეზე უსაფრთხოების შემოწმების სტანდარტულ 
მეთოდად არის მიღებული და მას ინდუსტრიაში პროფესიონალები  აკადემიური წრეები და მთავრობა იყენებენ, ქიმიური 
ნივთიერებების ტესტირებისა და შეფასებისთვის (ინდუსტრიული ქიმიური ნივთიერებები, პესტიციდები, პირადი მოვლის პროდუქტები 
და ა.შ.) (OECD, 2017).

„EFSA-ს სახელმძღვანელო დოკუმენტი“ ფუტკრების მიმართ მცენარეთა დაცვის პროდუქტების მიერ შექმნილი რისკის შეფასებაზე 
(Apis mellifera, Bombus spp. და მარტოხელა ფუტკრები): ამ „სახელმძღვანელო დოკუმენტის“ მიზანია შეტყობინების გამგზავნი 
პირების და უწყებების ინფორმირება მცენარეთა დაცვის პროდუქტების (PPP) და მათი აქტიური ნივთიერებების მიმოხილვის 
კონტექსტის შესახებ (EFSA, 2013).

ადგილობრივი დამამტვერიანებლების ქსელი და „სენტიმიელის პროგრამა“ მიზნად ისახავს თანამშრომლური ინიციატივების, 
ტრადიციული მეფუტკრეების და თაფლის მწარმოებლების, ფერმერების, მკვიდრი და ადგილობრივი ადამიანების ქსელის 
შექმნას, დამტვერვის შესახებ ცოდნის განმტკიცებისთვის, სამეცნიერო წრეებთან ინფორმაციის გაზიარებით და მათი ჩართვით, 
რითაც გაძლიერდება ანთროპოგენული აქტივები და ინსტიტუციური მოწყობა, რომელსაც წვლილი შეაქვს ფუტკრების მიერ 
ადამიანებისთვის მრავალგვარი სარგებლის მოტანაში (IPBES, 2016a) 

სხვა არსებულ ინიციატივებს შორისაა: აფრიკის დამამტვერიანებლების ინიციატივა (API); ბრაზილიის დამამტვერიანებლების 
ინიციატივა (BPI); კანადის დამამტვერიანებლების ინიციატივა (CANPOLIN); ინგლისის დამამტვერიანებლების ეროვნული ინიციატივა  
(NPS); საფრანგეთის ეროვნული სამოქმედო გეგმა; დამამტვერიანებელი მწერების ინიციატივა (IPI); დამამტვერიანებლების და 
მცენარეების ურთიერთქმედების საერთაშორისო კომისია (ICCPR); ირლანდიის დამამტვერიანებლების ინიციატივა; ჩრდილოეთ 
ამერიკის დამამტვერიანებლების დაცვის კამპანია (NAPPC); ოკეანიის დამამტვერიანებლების ინიციატივა (OPI); დამამტვერიანებლების 
პარტნიორობა; მეთაფლია ფუტკრების ოჯახების დაღუპვის პრევენცია (COLOSS); ევროპის დამამტვერიანებლების მდგომარეობა 
და ტენდენციები (STEP); მდგრადი დამტვერვა ევროპაში - ერთობლივი კვლევა ფუტკრების და სხვა დამამტვერიანებლების შესახებ 
(SUPER-B); უელსის სამოქმედო გეგმა დამამტვერიანებლების მიმართ; თეთრი სახლი – დამამტვერიანებლების კვლევის სამოქმედო 
გეგმა. ასევე სხვა ინიციატივებიც არსებობს, რომლებიც ამჟამად განხორციელების ან დაგეგმვის ეტაპზეა. (IPBES, 2016a), EFSA-ს 
MUST-B პროექტი, რომელიც ფუტკრების მიმართ სხვადასხვა სტრეს-ფაქტორებთან ერთობლივად შეხებას აფასებს (ბიოლოგიური, 
ქიმიური და გარემოსდაცვითი); და სხვ.
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