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დამატებითი ინფორმაცია:   

ცხოველების ყოფის შესახებ საქართველოში 

საქართველოში მნიშვნელოვანი პრობლემებია როგორც შინაურ, ასევე გარეულ ცხოველთა პოპულაციის 

მართვის საკითხებში. შესაბამისი კანონების არარსებობის და არასრულყოფილების გამო  გამეფებულია  

ცხოველისადმი სისასტიკე.  გადაშენების პირას არის საქართველოში გარეულ ცხოველთა ბევრი სახეობა, 

მათ შორის საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეყვანილი ცხოველები. 

საქართველოში უმძიმესი მდგომარეობაა მიუსაფარ შინაურ ცხოველეთა (ძაღლები, კატები) ყოფასთან 

დაკავშირებით. საკანონმდებლო დეფიციტის, არაპროფესიონალიზმის, ხელისუფლების მხრიდან 

შესაბამისი პროგრამების არარსებობის,  მოსახლეობის დაბალი ცნობიერების, და კიდევ სხვა ბევრი 

მიზეზის გამო განსაკუთრებით დიდია უსახლკარო (მიუსაფარი) ცხოველების რაოდენობა ქვეყნის 

მასშტაბით, განსაკუთრებით კი დასახლებულ პუნქტებში.  სამწუხაროდ მოსახლეობის დიდი ნაწილის 

მხრიდან ხშირია ცხოველებისადმი სისასტიკე და არასათანადო მოპყრობა.  გარდა იმისა, რომ ძაღლს და 

კატას სჭირდება ადამიანის მიერ ზრუნვა, ისინი საჭიროებენ აუცილებელ ვეტერინარულ მომსახურებას 

და ვაქცინაციას. მაგრამ სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო პრაქტიკულად მოშლილია ამ 

სფეროში პროფესიონალური მიდგომა და საკითხების მოწესრიგება. მიუხედავად იმისა, რომ 

საქართველოს რამდენიმე რეგიონში შენდება მუნიციპალური მულტიფუნქციური თავშესაფარი, 

რომელიც გათვლილია ძირითადად ძაღლების სტერილიზაციის პროგრამაზე, ეს როგორც 

რეგიონებისთვის, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით საკითხს ვერ მოაგვარებს, ვინაიდან: 

1. არ ხდება მიუსაფარ და კერძო მფლობელობაში არსებულ ცხოველებზე მონიტორინგი 

(რაოდენობრივი ათვლა); 

2. არ არის შემუშავებული შესაბამისი სახელისუფლებო პროგრამა; 

3. არ არის შესაბამისი კადრები; 

4. არ არის კანონი შეზღუდვებზე, ცხოველთა რეგისტრაციასა და გამრავლებაზე; 

და სხვა ბევრი ობიექტური მიზეზის გამო, რაც ბუნებრივია, რომ პირველ რიგში საკანონდებლო 

დეფიციტთან არის დაკავშირებული. 

ამ სფეროში არაპროფესიონალური მიდგომის ძირითადი მიზეზია ცენტრალური ხელისუფლების და 

შესაბამისი სამინისტროს მხრიდან ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებისა და პროფესიონალების სრული 

იგნორირება. ხოლო მუნიციპალური სამსახურები  კი დამოუკიდებლად ვერ მოაგვარებენ და ვერც 

აგვარებენ აღნიშნული საკითხს. შესაბამისი კანონის არარსებობის სიტუაციაში მუნიციპალური 

სამსახურების მხრიდან ამის მცდელობას მოჰყვება მხოლოდ ბიუჯეტის თანხების არასწორი ხარჯვა, 

ხოლო შედეგი იქნება უარყოფითი. 

ნებისმიერ ცივილიზებულ, განვითარებულ ქვეყანაში უსახლკარო ცხოველების პოპულაციის მართვას 

ახორციელებენ არასამთავრობო (არაკომერციული) ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები. ისინი სწორი 
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პოლიტიკით, პროგრამებით, ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობით და პროფესიონალური მიდგომით 

გაცილებით მარტივად აგვარებენ საკითხებს. ბუნებრივია, რომ განვითარებული ქვეყნების ხელისუფლება 

ამ სფეროს მოწესრიგებისთვის გამოყოფს შესაბამის სუბსიდირებას და უზრუნველყოფს ტექნიკურ 

დახმარებას. პროგრამების ძირითადი დაფინანსება კი ხორციელდება საერთაშორისო ფონდების მხრიდან, 

რაც ნებისმიერი ქვეყნის ბიუჯეტისთვის დიდ შეღავათს წარმოადგენს. განსხვავებით ამ ქვეყნებისგან 

ჩვენთან - საქართველოში მკვიდრდება მუნიციპალური თავშესაფრების ქსელის შექმნის მახინჯი 

პრაქტიკა (რაც მოიცავს მათ აქტიურ მშენებლობასაც), რაც თავისთავად დიდ ეჭვს იწვევს ამ სფეროში 

სახელისუფლებო მოხელეების პირადი ინტერესების არსებობის თაობაზე. გარდა იმისა, რომ ბიუჯეტიდან 

მრავალი მილიონი ლარი იხარჯება, მუნიციპალური მულტიფუნქციური  თავშესაფრების პროექტი 

მუშავდება ამ სფეროში გაუთვითცნობიერებული ადამიანების მიერ და იმდენად დაბალი დონის არის, 

რომ მისი განხორციელების შემთხვევაში პრაქტიკულად ეს წარმოადგენს მხოლოდ ცხოველებისთვის 

საკონცენტრაციო ბანაკს და დაავადებების გავრცელების ბუდეს. ასეთი არასწორი გეგმარებისა და 

ტექნოლოგიების შემთხვევაში ვერავინ  ვერ შეძლებს ცხოველების ჰუმანურ მომსახურებასა და 

კეთილდღეობას. 

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული გარეული ცხოველების სახეობების უმრავლესობის 

პოპულაციების მდგომარეობა დღემდე არ არის შეფასებული ან მონაცემები არ განახლებულა მრავალი 

წლის განმავლობაში. 2006 წელს, იმ დროისთვის არსებულ სარწმუნო მონაცემებზე დაყრდნობით, 

იდენტიფიცირებულია გარეულ ცხოველთა 43 სახეობა, რომლებსაც ემუქრებათ გადაშენების საფრთხე. 

აღნიშნული სახეობები შეტანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“.  განსაკუთრებით მძიმე 

მდგომარეობაა წითელ ნუსხაში შეყვანილი მურა დათვების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სახეობის 

ცხოველს იცავს მკაცრი კანონი, ბრაკონიერების მხრიდან მაინც ხდება მათი განადგურება, ხოლო 

შესაბამისი სტრუქტურები სათანადოდ არ რეაგირებენ. არ ხდება გამოძიება, მოკვლევა და აღსრულება. 

ბევრი ფაქტია დედა დათვის მკვლელობის და ბელების დატყვევების, რომლებიც საბოლოოდ ყველაზე 

კარგ სიტუაციაში განწირულები არიან მთელი ცხოვრება გაატარონ ტყვეობაში. უამრავი ფაქტია სხვა 

გარეული ცხოველის დაზიანების, დასახიჩრების და წამების. შემაშფოთებელია ის, რომ საქართველოში 

ყოველწლიურად 100 000-ზე მეტი პირი იღებს ნადირობის ლიცენზიას, ხოლო ალბათ სამჯერ მეტი 

ბრაკონიერობს. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ბუნებრივია, რომ გარეულ ცხოველთა ბედი 

არაკეთილსაიმედოა და მათ სჭირდებათ ისევ ადამიანისგან დახმარება, გადარჩენა და დაცვა. 

აღნიშნული სირთულეებიდან გამომდინარე ააიპ „საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის 

საზოგადოების“ მიერ მრავალი წელია მიმდინარეობდა გარეული და შინაური ცხოველების 

მულტიფუნქციური კომპლექსის ასაშენებლად ფიქრი და წინასწარი შესაბამისი პროგრამების შემუშავება. 

ბუნებრივია, რომ ეს საკითხი საჭიროებს სწორი გადაწყვეტილების მიღებას და დაფინანსებას, რაც 

შესაძლებელია მხოლოდ უცხოეთის შესაბამისი პროფილის ორგანიზაციებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით. ამ  მიზნის განსახორციელებლად პირველ ეტაპზე დადგა საკითხი შესაბამისი 

ტერიტორიის შესაძენად. 

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი უპატრონო ცხოველია. დედაქალაქში   2015 

წლის მონიტორინგით (დათვლით) ერთ კვადრატულ კილომეტრზე 240 მიუსაფარი ძაღლია 

დაფიქსირებული,  მილიონ ნახევრიან მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქში, რომლის ფართობი შეადგენს 178 
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კვ.კმ-ს დათვლის შედეგად 43 000 უპატრონო ძაღლია, რაც რეალურად დაახლოებით 70-80 ათასს 

შეადგენს.  თუ ამ სტატისტიკით ვიმსჯელებთ, მთლიანად ქვეყანაში არა ნაკლებ ნახევარი მილიონი 

უპატრონო ცხოველია, თუ გაცილებით მეტი არა. ეს იმ ქვეყანაში, სადაც დაახლოებით 3,5 მილიონი 

ადამიანი ცხოვრობს და ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან მიუსაფარ ცხოველებს მხოლოდ მაქსიმუმ 

1% ეხმარება. აღნიშნული ციფრებიდან გამომდინარე საქართველოში ამ მტკივნეული საკითხის 

მოგვარებას სჭირდება კანონმდებლობის დეფიციტის შევსება-მოწესრიგება, სახელისუფლებო ორგანოების 

მაქსიმალური ჩართულობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო ურთიერთობა, 

ტექნიკური ბაზები თავშესაფრების სახით, პროფესიონალი კადრები, შინაური ცხოველების შობადობის 

შემცირებისთვის მსოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური პროგრამები, მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლება და სხვა. მხოლოდ კომპლექსური მიდგომით შესაძლებელია ამ საკითხების დადებითად 

გადაწყვეტა. ზემოთ აღნიშნული სტატისტიკიდან გამომდინარე, ყველა საკითხი რომ იყოს მოგვარებული, 

მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობრივ შემცირებას დასჭირდება 5-7 წელი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს სულ რამდენიმე ცხოველთა თავშესაფარი, ისინი 

ცხოველების დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე ვერ უზრუნველყოფენ ყველა შინაური მიუსაფარი 

ცხოველის დახმარებას და მათ საჭირო მომსახურებას. ამ თავშესაფრებიდან სამი თავშესაფარი არის 

მუნიციპალური, ხოლო 5 კერძო. კერძო თავშესაფრები ძირითადად კომერციული სტრუქტურების, 

ფიზიკური პირის და ინდ. მეწარმეების საკუთრებაშია. 

2006-2020 წლებში ფუნქციონირებდა ააიპ „საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის 

საზოგადოების“- GSPSA-ს  სტრუქტურული ქვედანაყოფი მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი, რომელიც 

ორგანიზაციის რეგისტრაციამდე 2003 წელს GSPSA-ს დამფუძნებელმა თეიმურაზ წიქორიძემ დააარსა 

საქართველოში მიუსაფარი ცხოველების დაცვის და გადარჩენის მიზნით. ამ წლების მანძილზე 

თავშესაფარმა მიიღო, გადაარჩინა, უმკურნალა და ბევრ ცხოველს გამოუძებნა პატრონი და სახლი.  2013 

წელს GSPSA-მ „ბრიჟიტ ბარდოს ფონდის“ ხელშეწყობით პირველად დაიწყო საქართველოში მიუსაფარი 

ცხოველების სტერილიზაციის პროგრამა. 2015 წლიდან ამ თავშესაფარში მიიღებოდნენ მხოლოდ 

ტრავმირებული ცხოველები. 2020 წლის მარტიდან აღნიშნული თავშესაფრის ფუნქციონირება იქნა 

შეწყვეტილი, ვინაიდან თავშესაფარი გადაიტვირთა ტრავმირებული ცხოველებით, ხოლო ტექნიკურად 

უკვე შეუძლებელი იყო ახალი ცხოველების მიღება. ამ წლების განმავლობაში GSPSA-მ თავშესაფარში 

მიიღო დაახლოებით 3000-ზე მეტი ცხოველი და დიდი პრაქტიკა და გამოცდილება აქვს თავშესაფრის 

მართვის საკითხებში. ამ ეტაპზე GSPSA-ს დაქვემდებარებაშია "ტრავმირებული ძაღლების სახლი", სადაც 

50-მდე ბინადარია.  

საქართველოში ცხოველთა ყოფის სირთულეებიდან გამომდინარე ააიპ „საქართველოს ცხოველთა 

დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების“ მიერ მრავალი წელია მიმდინარეობდა გარეული და შინაური 

ცხოველების მულტიფუნქციური კომპლექსის ასაშენებლად ფიქრი და წინასწარი შესაბამისი პროგრამების 

შემუშავება. ბუნებრივია, რომ ეს საკითხი საჭიროებს სწორი გადაწყვეტილების მიღებას და დაფინანსებას, 

რაც შესაძლებელია მხოლოდ უცხოეთის შესაბამისი პროფილის ორგანიზაციებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით. ამ  მიზნის განსახორციელებლად პირველ ეტაპზე დადგა საკითხი შესაბამისი 

ტერიტორიის შესაძენად.  

ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: http://gspsa.org.ge/multifunctional-complex-for-animals/ 

http://gspsa.org.ge/multifunctional-complex-for-animals/

