
ერთი ტურისტი       ერთი ხე . – One Tourist      one tree

Green Tourists- მწვანე ტურისტები



რა განაპირობებს ტურისტის ხელახალ ვიზიტს ქვეყანაში ?
Comeback! 



• ნოსტალგიის დაკმაყოფილება

• ხარ უფრო მეტი ამ ქვეყანში ვიდრე ტურისტი 

• დატოვო რაღაც ღირებული 

• კმაყოფილება

• და ა.შ

• https://www.quora.com/What-are-reasons-for-tourists-to-revisit-countries-theyve-already-been-to

• https://www.livenowdreamlater.net/en/2017/09/24/leave-reasons-to-revisit/

https://www.quora.com/What-are-reasons-for-tourists-to-revisit-countries-theyve-already-been-to
https://www.livenowdreamlater.net/en/2017/09/24/leave-reasons-to-revisit/


ცრურწმენები, ლეგენდები და მითები , რომლებიც მსოფლიოს წამყვანმა დესტინაციებმა
ღირსშესანიშნაობებისა და მოგზაურობისას აუცილებელი აქტივობების სიაში დაამატეს, 

რაც საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. 

რომში რომანტიკული შეხვედრების
ყველაზე პოპულარულ ადგილად მე-
18 საუკუნის შადრევანი ტრევი
მიიჩნევა, სადაც ერთი მონეტის
ჩაგდება აუცილებლად უკან
დაბრუნებას ნიშნავს . აქტივობა
რომელიც ერთდროულად სიამოვნებას
ანიჭებს ტურისტებს და , რაც ქალაქის
ბიუჯეტს წელიწადში მინიმუმ 70 000
ევროთი ავსებს.

ტრევის შადრევანი !  იტალია , რომი

აშშ-ის ქალაქ სიეტლში არის კედელი,
რომელიც დაღეჭილი საღეჭი რეზინებითაა
გავსებული. ამ კედელზე 1990-იან წლებში
ადამიანები, რომლებიც კინოს ბილეთის
რიგებში იდგნენ აწებებდნენ საღეჭ რეზინს.
თავიდან მმართველობამ სცადა კედლის
გაწმენდა, მაგრამ 1998 წლიდან კედელი
ტურისტების თავშეყრის ადგილად იქცა ამ
უცნაური ტრადიციის დამკვიდრების
გამო. ხელოვანები მხატვრულ ნაშრომებსაც
კი აკეთებენ საღეჭი რეზინებით ამ კედელზე .

საღეჭი რეზინების კედელი .  სიეტლი , ამერიკა 

გარდა ამისა ვერონაში ასევე აუცილებლად 
უნდა ესტუმროთ ჯულიეტას სახლს.  ეს ის 
ადგილია ტურისტების ნაკადი რომ 
არასოდეს წყდება. სანამ ჯულიეტას 
სახლის ეზოში შეხვალთ მარჯვნივ და 
მარცხნივ კედლებს კარგად დააკვირდით. 
არცერთი ადამიანი არ წასულა აქედან 
წერილის დატოვების გარეშე. არ აქვს 
მნიშვნელობა შეყვარებული ხარ თუ არა. 
ჯულიეტას წერილი უნდა დაუტოვო

სასიყვარულო წერილები 
ჯულიეტას . 
ვერონა , იტალია

ვერონაში ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ტრადიცია 
სასიყვარულო ბოქლომების 
გროვაში შენი საკუთარი 
ბოქლომის მიმატებაა. 
ბოქლომს აუცილებლად 
შეყვარებულების სახელები 
უნდა ეწეროს. ეს ტრადიცია 
ევროპის ბევრ სხვა 
ქვეყანაშიც შეგხვდებათ. 
ბოქლომების შებმა სამუდამო 

სიყვარულთან ასოცირდება.

ბოქლომების ხიდი 



რა მნიშვნელობა აქვს ხე-მცენარეებს სიცოცხლისათვის ? 

ჰაერი - შთანთქავს ატმოსფეროდან სიცოცხლისათვის საზიანო ნახშირჟანგს;

წყალი - იწოვს წვიმისგან წარმოქმნილ წყალს და იცავს გარემოს სტიქიური მოვლენებისაგან ;

ბიომრავალფეროვნება- ერთი ხე შეიძლება  წარმოადგენდეს ათასობით მწერის , სოკოს, ხავსების, 
ძალიან ბევრი სახეობის ძუძუმწოვრების და სხვადასხვა მცენარეების საცხოვრებელ არეალს ;
სოციალური ზემოქმედება- დასაქმება.  სპეციალისტები , მკვლევარები ..... 
ჯანმრთელობა- პაციენტები , როცა საავადმყოფოს ფანჯრიდან მწვანე საფარს ხედავენ, 
გაცილებით მალე გამოდიან მდგომარეობიდან. ადამიანის ფსიქიკაზე დიდი გავლენა აქვს მწვანე
საფარს.. 
კლიმატი - ხეებს შეუძლიათ შთანთქან 150კგ ნახშირჟანგი წლის განმავლობაში, შეამცირონ 
კლიმატის ცვლილების გამომწვევი გაზების რაოდენობა  და გახადონ გარემო უსაფრთხო და 
ჯანსაღი საცხოვრებლად. 



რატომ არის აუცილებელი რეგიონში მწვანე საფარის 

შენარჩუნება და შემატება .

• სტატისტიკის მიხედვით ერთ სულ მოსახლეზე მოდის 12-15 
კვ/მ გამწვანება .

• ჩვენს რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე მოდის 5-6 კვ/მ .



“ქალაქში სწორად დარგული ურბანული ხეები გვიმცირებს კომუნალურ გადასახადებს: „ზამთარში

აკავებს ცივი ჰაერის ნაკადებს და ქარს, ზაფხულში კი მეტი ჩრდილი აქვს და კონდიცირებაზე

ნაკლები გვეხარჯება. სწორად დარგული ურბანული ხეები აკავებს წვიმას, ნიადაგიდან იწოვს წყალს

და ფუნდამენტს იცავს ნესტისგან. ამასთან, სტატისტიკურად, რაც უფრო გამწვანებულია ქალაქი, 

მით ნაკლებია კრიმინალი. პაციენტები კი, როცა საავადმყოფოს ფანჯრიდან მწვანე საფარს ხედავენ, 

გაცილებით მალე გამოდიან მდგომარეობიდან. ადამიანის ფსიქიკაზე დიდი გავლენა აქვს მწვანე

საფარს. ის, რომ ჟანგბადს გამოყოფს, ეს ყველამ ვიცით „



2018 წლის , 9 თვის მონაცემებით აჭარაში დაახლოებით 2 000 
000 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი დაფიქსირდა. 

პროექტში მოგზაურების საერთო რაოდენობის დაახლოებით  
0.5 %-ის ჩართულობით  რეგიონს 10 000 ხე შეემატება.





• 1.ტურისტი ერთვება გლობალურ გამოწვევაში ხის დარგვით - challenge! 

• 2.წვლილი შეაქვს ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებაში.

• 3.ტურისტზე გაიცემა სერთიფიკატი სუვენირის სახით, რომელიც ადასტურებს, რომ 
მან ნამდვილად დარგო ხე ერთ-ერთი თავისი მოგზაურობის დროს.

• 4.ხეზე, რომელსაც რგავს ტურისტი, დატანილი იქნება ამავე ტურისტის სახელი და 
გვარი და შესაბამისად ამ ხეს ენიჭება თავისი სახელობის სტატუსი.

რა მნიშვნელობა აქვს პროექტში ჩართულობას ტურისტისათვის?



პრობლემის ანალიზი : 

• აუთვისებელი ტერიტორიები , რომელიც რეგიონის იერსახეს აუარესებს;

• ტურისტების მიერ ხელახალი ვიზიტის სტიმულირების სიმწირე ;

• დაბინძურებული ჰაერი ;

• ქალაქში მწვანე ზოლისა და მცენარეების დეფიციტი;

• ბიომრავალფეროვნების დეფიციტი.



პროექტის მიზანი: 

• აუთვისებელი ტერიტორიების მიზნობრივი დატვირთვა ;

• რეგიონში ტურისტის მოგზაურობის სიმბოლიზირება - რეგიონში ყოფნის პერიოდში  
თითოეული ტურისტი რგავს თითო ხეს სიმბოლურად , რის გამოც იზრდება  
ალბათობა იმისა რომ ის რეგიონში ისევ დაბრუნდება,  რათა ნახოს მის მიერ დარგული 
ხის მდგომარეობა; 

• ტურისტს სამახსოვროდ მიაქვს სერთიფიკატი სუვენირის სახით. 

• ბუნებრივი გარემოს აღდგენა; 

• სუფთა ჰაერი; 

• გამწვანების ზოლის გაზრდა; 

• გამწვანების ერთიან პრობლემაში ტურისტების ჩართვით მათი მოტივირება;

• ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარება;

• რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ;

• ახალი ტურისტული პროდუქტის შექმნა.













ბენეფიციარები

• რეგიონის მოსახლეობა.

• ტურისტები 



მონაწილეები

• აგროსერვის ცენტრი ;

• ტურისტული სააგენტოები;! ტურ ოპერატორები; challenge 
campaign !

• ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებული ფიზიკური პირები;

• ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების 
სამსახური; 

• აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამმართველო ; 

• მოსახლეობა .





პროცედურები

• პარტნიორების მოძიება; მათ შორის სანერგე მეურნეობის ტექნიკოსი ;

• სამუშაო ჯგუფის შექმნა;

• გამოსაყენებელი ტექნიკა-იარაღების და ინვენტარის განსაზღვრა;

• ტერიტორიის შერჩევა, ოპტიმიზაცია ;

• ნიადაგის ანალიზი, კულტივაცია, გადაზომვა, ნაყოფიერების დადგენა ;

• ნიადაგის მომზადება; 

• სარგავი მასალის (თესლი, ბოლქვი, ნერგი) ოპტიმიზაცია ;

• სარგავი მასალის დახარისხება;

• ადგილზე მომუშავე პერსონალთა რაოდენობის და საჭიროების განსაზღვრა;

• სარგავი მასალის სიმბოლური ფასის განსაზღვრა ;

• სერთიფიკატებით უზრუნველყოფა;

• ნიშნულები სახელწოდების ამოსატიფრად;

• მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება;

• საინფორმაციო საშუალებების განსაზღვრა ; ვებ საიტის მომზადება.



ანალოგიური პროექტები

ONETREEPLANTED https://onetreeplanted.org/

ONE DOLLAR , ONE TREE

https://onetreeplanted.org/


მადლობა ყურადღებისთვის 


