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ABSTRACT
The relationship between nature and society is inconceivable without the contradictions that inevitably arise 

and exist during the period of coexistence between them. The history of their common existence is the unity of 
two tendencies. First, with the development of society and its fertile forces, man’s domination of nature is con-
stantly and rapidly expanding and expanding, which is already evident today on a planetary scale. And secondly, 
contradictions and unscrupulous attitudes towards human nature are constantly deepening. Nature, in spite of 
the innumerable diversity of its components, is one whole. That is why the influence of a person on certain parts 
of an outwardly submissive and peaceful nature is simultaneous (against the will of man), on all its components. 
The consequences of this relationship are sometimes unpredictable. Deficiencies at the general level of culture, 
and the neglect of the laws and characteristics of the living world by generations, are unfortunately a harsh real-
ity today. Bitter evidence of how stubbornly unwilling a person is to learn from their mistakes can be: misuse 
of forests, areas of land that have become unsuitable for agricultural use as a result of improper irrigation; Air - 
which is particularly dangerous to human health as a result of pollution - damages vital organs and so on. There 
are many examples to prove all this.
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ანო ტა ცია
ბუნებასადასაზოგადოებასშორისურთიერთობაწარმოუდგენელიაიმწინააღმდეგობათაგარეშე,

რომლებიცაუცილებლადწარმოიქმნებადაარსებობსმათშორისთანაარსებობისპერიოდში.მათიერთობ-
ლივიარსებობისისტორიაორიტენდენციისერთიანობაა.ჯერერთი,საზოგადოებისადამისინაყოფიერი
ძალებისგანვითარებით,კაცისბატონობაბუნებაზემუდმივადდასწრაფადიზრდება-ფართოვდება,რაც
დღესუკვეაშკარააპლანეტარულიმასშტაბით.დამეორეც,წინააღმდეგობებიდაარაკეთილსინდისიერი
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დამოკიდებულებაადამიანისაბუნებაზემუდმივადღრმავდება.ბუნება,მიუხედავადმისიკომპონენტე-
ბისუთვალავიმრავალფეროვნებისა,არისერთიმთლიანობა.სწორედამიტომაც,პიროვნებისგავლენა
გარეგნულადდამორჩილებულდამშვიდობიანიხასიათისგარკვეულნაწილებზე, არისერთდროული
(ადამიანისნებისმიუხედავად),მისყველაკომპონენტზე.შედეგებიამურთიერთობისაზოგჯერარაპროგ-
ნოზირებადია.ხარვეზებიკულტურისზოგადდონეზე,დათაობათამიერცოცხალისამყაროსკანონებისა
დამახასიათებლებისუგულებელყოფასამწუხაროდ,დღესმძიმერეალობაა.მწარემტკიცებულებაიმის
შესახებ,თუროგორჯიუტადარსურსადამიანსსაკუთარშეცდომებზესწავლა,შეიძლებაიყოს:ტყეე-
ბისარასწორიგამოყენება,მიწისფართობები,რომლთაარასწორიმორწყვისშედეგადუვარგისიგახდა
სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებით;ჰაერი-რომელიცდაბინძურებისშედეგადგანსაკუთრებითსა-
შიშიაადამიანებისჯანმრთელობისათვის-აზიანებსრასასიცოცხლოდმნიშვნელოვანორგანოებსდა
ა.შ.მრავალიმაგალითიარსებობსამყველაფრისდასამტკიცებლად.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:ეკოლოგია,ადამიანისდამოკიდებულებაბუნებაზე.

შე სა ვა ლი
ჯანდაცვის მსოფლიოორგანიზაციის მონა-

ცემებით,დაახლოებით9მილიონიადამიანი-ანუ
მსოფლიოშიექვსიდანერთიადამიანი-ჯერკიდევ
2015წელსგარდაიცვალაარაჯანსაღპირობებში
ცხოვრებისანმუშაობისგამო,რომაღარაფერი
ვთქვათსაკვებზე.აღმოჩნდა,რომშიდსით,ტუბერ-
კულოზითდამალარიითდაავადებულთასიკვდი-
ლიანობასსამჯერდა15-ჯერომებსადასხვასახის
ძალადობრივ სიკვდილსგადააჭარბა, გარემოს
დაბინძურებითგამოწვეულმასიკვდილიანობამ.(7)

ჰაერისდაბინძურებითყოველწლიურად7მლნ
ადამიანიიღუპება.მსოფლიოშიმცხოვრები6მილი-
არდიადამინიდანმესამედიბავშვებიარიან,რომ-
ლთაჯანმრთელობასაცსაფრთხეექმნებასწორედ
დაბინძურებულიგარემოსდაკერძოდჰაერისგამო.

ამისმიზეზებსკიძირითადადელექტროენერგი-
ისგამომუშავება,სამრეწველოპროცესები,სამთო
მოპოვებითიდასასოფლო-სამეურნეოსაქმიანობა,
ნარჩენებისმართვადასატრანსპორტოსაშუალებ-
ებიწარმოადგენს.(1)

მსოფლიოშიარსებულსტანდართებთანშედა-
რებით6-ჯერუფრომეტადარისდაბინძურებული
ჰაერი.,რომელსაცერთწლამდეასაკის17მილიონი
ბავშვისუნთქავს.

„ამისშესახებნათქვამიაგაეროსბავშვთაფონ-
დის(UNICEF)ახალანგარიშში.მისიავტორებიხაზს
უსვამენ,რომჰაერისხარისხისგაუარესებასსერი-
ოზულიშედეგებიაქვსბავშვებისჯანმრთელობა-
ზე.ტოქსიკურიჰაერიუარყოფითადმოქმედებს
ბავშვისტვინისგანვითარებაზე.ჰაერისგადაჭარ-
ბებულიდაბინძურება ასევე იწვევსსერიოზულ
რესპირატორულდაკიბოსდაავადებებსმცირეწ-
ლოვანბავშვებში.„(2)

ამმხრივარცსაქართველოიყოსახარბიელო

მდგომარეობაში,ჯანდაცვისმსოფლიოორგანი-
ზაციის(WHO)2012წლისმონაცემებით,ისმეორე
ადგილსიკავებდამსოფლიოშიჩრდილოეთკორეის
შემდეგ,100000მოსახლეზეჰაერისდაბინძურებით
გამოწვეულისიკვდილიანობისთვალსაზრისით.(3)

დღესკიესციფრებიგადაფარავირუსითგამოწ-
ვეულმასიკვდილიანობამ,რომელმაცმთელიმსოფ-
ლიომძიმემდგომარეობაშიჩააგდო.დამერწმუნეთ
,რომარაასეთიფონიდაავადებებისა,ვირუსიასე
დიდზიანსარმიაყენებდასაზოგადოებას.

ამასთან,გარემოსდეგრადაციასერიოზულად
აისახებაზოგადადცხოვრებისხარისხზედადე-
დამიწისეკოსისტემისწონასწორობაზე,ტყეების,
ღიასივრცეების,საზღვაოგარემოსადაბიომრა-
ვალფეროვნებისდაკარგვისგამო.

ადამიანის არაკეთილსინდისიერი ჩარე-
ვა დღეს გარემოში უარყოფითი ხდება რო-
გორც ბუნებისთვის, ისე საზოგადოებისათ-
ვის, რადგან მისი შედეგები პროდუქტიული
ძალების განვითარების მაღალიდონის გამო,
ხშირადუკვე გლობალური ხასიათისაადა იწ-
ვევსგლობალურგარემოსდაცვითპრობლემებს.
ტერმინი “ეკოლოგია”,რომელიცპირველადგა-
მოიყენაგერმანელმაბიოლოგმაე.ჰეკელმა1866
წელს,ეხებაცოცხალორგანიზმებსადაგარემოს
შორისურთიერთობის მეცნიერებას. მეცნიერი
თვლიდა,რომახალიმეცნიერებამხოლოდცხოვე-
ლებისდამცენარეებისურთიერთობასთანიქნე-
ბოდადაკავშირებული.

თავდაპირველად,ტერმინი„ეკოლოგია“გულის-
ხმობდადისციპლინას,რომელიცსწავლობდაფიქ-
სირებულიეკოსისტემებისევოლუციას.ახლაცკი,
ზოგადადეკოლოგიისკურსებშიმთავარადგილს
იკავებსძირითადადბიოლოგიურიხასიათისპრობ-
ლემები.ისუკიდურესადვიწროსაგნისშინაარსს
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გულისხმობს.ამასთან,თავადცხოვრებამნიშვნე-
ლოვნადაფართოებსეკოლოგიისპრობლემების
გადაჭრისსპექტრს.

ინდუსტრიულმარევოლუციამ,რომელიცმე–18
საუკუნეშიდაიწყო ევროპაში, მნიშვნელოვანი
ცვლილებებიშეიტანაბუნებასადაადამიანსშო-
რისურთიერთობაში. ამდროისათვისადამიანი,
ისევეროგორცსხვაცოცხალიარსებები,იყომისი
ეკოსისტემისბუნებრივიკომპონენტი,მოთავსე-
ბულიმისსქემებშიდაცხოვრობდამისიკანონების
შესაბამისად.

ნეოლითისრევოლუციისდროიდან,ანუიმდრო-
იდან,როდესაცსოფლისმეურნეობაიქნაგამოგო-
ნილი,შემდეგკიმესაქონლეობა,კაცობრიობასადა
ბუნებასშორისურთიერთობათვისობრივადშეიც-
ვალა.ადამიანისსასოფლო-სამეურნეოსაქმიანობა
თანდათანობითქმნისხელოვნურეკოსისტემებს,
ე.წაგროგენოზებს,რომლებიცცხოვრობენსაკუ-
თარიკანონებისშესაბამისად:მათიშენარჩუნების-
თვისისინისაჭიროებენმუდმივმიზანმიმართულ
შრომას. ადამიანის ჩარევისგარეშე, ისინი ვერ
იარსებებენ.ადამიანსუფროდაუფრომეტიმინე-
რალებიგამოაქვს„დედამიწისნაწლავებიდან“.მისი
საქმიანობისშედეგად,ბუნებაშინივთიერებების
მიმოქცევისდარღვევაიწყება,იცვლებაგარემოს
ბუნება. იზრდებამოსახლეობისრაოდენობადა
პარალელურადიზრდებაადამიანისმოთხოვნილე-
ბები,აქედანგამომდინარეშესაბამისადუფროდა
უფროიცვლებაგარემოსთვისებებიც.

კაცობრიობას კი ახალი საზრუნავი შეემ-
ატა, ადამიანთა სიცოცხლისდაცვა ეკოლოგი-
ური თვალსაზრისით, რომელიც არა მარტო
გარეფაქტორებში გამოიხატა, არამედთვით
ადამიანთა სიცოცხლედადგა საფრთხის ქვეშ.
განსაკუთრებითაქტუალურიხდებაბუნებისადა
ადამიანისურთიერთქმედებისპრობლემა.ეკოლ-
ოგიურისაკითხებისმოგვარებაარისჩვენიდრო-
ისერთ-ერთიყველაზეაქტუალურიგლობალური
პრობლემა.არსებითად,კაცობრიობისგადარჩენა
დედამიწაზედამოკიდებულიამისსწრაფდაწარ-
მატებულგადაწყვეტაზე.

დიახ,ამსახისპრობლემებისარსებობამსაზო-
გადოებადააფიქრა,რაუფრომნიშვნელოვანია
მათთვის,ძვირფასიადგილების,დიდისახელმწი-
ფოებისაგლომერაციებისშუაგულშიმოხვედრა
თუ,ადამიანებისაგანდაუზიანებელი,ხელუხლე-
ბელი, ეკოლოგიურადსუფთაადგილებისმონა-
ხულება.თუადრეამსაკითხებსყურადღებასარ
აქცევდნენ,დღესთითოეულიტურისტიდაინტე-

რესებულიამოხვდესარარადიაციული,შავიღრუბ-
ლებითდაფარულდაადამიანისსიცოცხლისთვის
საშიშტერიტორიაზე(თუმცაბოლოდროსამად-
გილებსაცგამოუჩნდამსურველები),არამედისეთ
ადგილებზესადაცისინისულიერდაფიზიკურკომ-
ფორტსმიიღებენ,ანუმათძალიანკარგადიციან
სადდარატომმიდიან.

ტურისტულიკუთხითთუმივუდგებითამსა-
კითხებს,მაშინადვილიმისახვედრია,რომტურის-
ტულინაკადებისზრდამ,ანუადამიანთამიგრაციის
ზრდამ,უფროდაამძიმაეკოლოგიურიპრობლემე-
ბი.რატომღაცროდესაცტურიზმზევსაუბრობთ,
ყოველთვისვფიქრობთმისდადებითმხარეებზე,
იმეკონომიკურშემოსავალზე,რომელიცსაკმაოდ
მიმზიდველია.სწორედამიტომ,არავინფიქრობსიმ
უარყოფითშედეგებზე,რომელიცშეიძლებადად-
გესამსფეროსგანვითარებითჯერქვეყნისწინაშე,
შემდეგკიკაცობრიობისწინაშეცკი.

სერიოზულრისკსწარმოადგენსტურისტების
ყოფნაისეთადგილებში,სადაცჯერკიდევარარის
შექმნილისაჭიროპირობებიდაშეუსაბამოინფრას-
ტრუქტურაა.ესსაკმაოდუარყოფითგავლენასახ-
დენსარამარტოადგილობრივგარემოზე,არამედ
თვითტურისტებისმოზიდვაზეც.

ბოლოპერიოდშიcovid-19არსებობამ,კიდევერ-
თიმნიშვნელოვანიმომენტიგამოკვეთა(ამდროს
მნიშვნელოვნადშეიზღუდაადამიანთაგადაადგი-
ლება,გაჩერდამთელირიგისაწარმოებიდაა.შ.).
როდესაცდაიწერა,რომვენეციაშისაცხოვრებელ
სახლებთანთევზებიგამოჩნდნენ,როდესაცდა-
იწერა,რომყინულისდნობაშემცირდა,როდესაც
დაიწერა,რომინდუსტრიულიქალაქებისთავზე
ნისლიაღარარისდაა.შ.

დღესმაინც, ნათლადუნდაგვესმოდეს,რომ
ბუნებასტურიზმისგანდაცვასჭირდება.ხშირად
ესუარყოფითიშედეგებიდადისბალანსიძალიან
გვიანვლინდება.წარმოიქმნებაისეთიშეუქცევადი
პროცესები,რომლებიცშემდეგანძალიანრთულად
გამოსასწორებელიაანსაერთოდმუდმივპრობლე-
მადრჩება.

აქედან გამომდინარე სარბიელზე გამოვიდა
ტურიზმის კიდევრამდენიმე სახეობა: სოფლის
ტურიზმი,აგროტურიზმი,მწვანეტურიზმი,ეკოტ-
ურიზმიდასხვა.თითოეულიმათგანისდანიშნუ-
ლებაა,რომდამსვენებელმამიიღოსმაქსიმალური
სიამოვნება,გარემოზეუარყოფითიზემოქმედების
გარეშე.თითოეულეკოტურისტსგათვითცნობი-
ერებულიაქვსგარემოსადმითავისიპასუხისმგებ-
ლობა,მათმინიმუმამდედაჰყავთველურბუნებაზე
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ეკოლოგიურიდასხვასახისზემოქმედებისშედეგე-
ბიდაამასთანავეერთადაუმჯობესებენადგილობ-
რივიმოსახლეობისეკონომიკურკეთილდღეობას.

ეკოტურისტთასიმრავლემსხვასაკითხებიც
დააყენადღისწესრიგში,მაგალითადმათსჭირდე-
ბოდათადგილობრივგარემოსთანშეთანაწყობილი
კვება,ანუეკოლოგიურადსუფთასაკვებზემაქვს
საუბარი,ასეცარის,ეკოტურისტებიმიილტვიან
სწორედისეთრაიონებში,სადაცნაკლებადარის
დაბინძურებულიგარემო, სადაცსუფთაჰაერი,
ლამაზი მცენარეები, მოჭიკჭიკე ჩიტებიდა მო-
ფარფატეპეპლებითარისმოფენილიმინდვრები,
სადაცცივილიზაციისმარწუხებშიჯერკიდევარ
არისმოქცეულიარსებულიგარემო.

ასეთიადგილებისაბედნიეროდპლანეტაზეჯერ

კიდევმრავლადარსებობს.ამიტომაცამადგილე-
ბისპირველადი (ენდემური)სახითშენაჩუნების
მიზნითშემუშავებული იქნა ისეთი მიდგომები,
როგორიცაატურისტულიბილიკების:საფეხმავლო
,საცხენოსნოთუველობილიკებისშექმნა.

მსოფლიოშიდიდიხანიამსჯელობენდაცდი-
ლობენგამოასწორონათეულიწლებისწინდაშ-
ვებულიშეცდომები, ევროპისქვეყნებშიმწვანე
საფარმადიდიხანიაუკანდაიწია,თუმცაასეთი
მდგომარეობა მხოლოდევროპისთვის არ არის

დამახასიათებელი, ის მრავალი ინდუსტრიული
ქალაქისადათვითრეგიონისპრობლემაადღეს.ამ
პრობლემისგადასაჭრელადმსოფლიოდაირაზმა,
მაგალითისმოსაყვანადსინგაპურიცკმარა.აიის
მცირეჩამონათვალირაცსინგაპურშიგაკეთდა
ბოლოპერიოდში:

სინგაპურისერთ-ერთმაყველაზემიმზიდველმა
ადგილმაGardensbytheBay-მ,რომელიცმოიცავს
სამგანსხვავებულსივრცეს,მსოფლიოსაზოგადო-
ებააღტაცებაშიმოიყვანაუნიკალურიოაზისით,
მწვანესივრცეებით,ყვავილისგუმბათებით,შუ-
შისსათბურებით,ატრაქციონებით,სუპერ-ხეებში
ჩაშენებულისხვადასხვატექნოლოგიებით.აქწარ-
მოდგენილიაკლიმატ-კონტროლისმქონეყველაზე
დიდისათბურებიმსოფლიოში.(4)

მასარჩამოუვარდება27-სართულიანი,სასტუმ-
როOasiaHotelDowntown,რომლისგარეფასადი
ბუნებრივივაზითაა “შეფუთული”.განსაკუთრე-
ბულეფექტს ქმნისოთხი აყვავებულიტერასა,
1,793საყვავილეყუთით.ესულამაზესიმწვანეში
ჩაფლულიკოშკიმედიდურადგადაყურებსშენო-
ბებს,თითქოსეუბნებამათმომბაძეთ,ნახეთრა
მწვანედაბუნებრივივარო.(5)

სასტუმროParkroyal on Pickering-შიმზისპა-
ნელები, სინათლისდამზოგავიტექნოლოგიები,



70

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

წყლისშემნახველიდაწვიმისსენსორებიაჩაშენე-
ბული.მისიტერასებიმცენარეებითადამოედნები-
თაასავსე.ბაღები,ჩანჩქერებისაყვავილეკედლები
დაუვიწყარშთაბეჭდილებასახდენსადამიანზე.(6)

სინგაპურშიშევხვდებითმწვანესახურავიანშე-
ნობებს,ცათამბჯენებს,რომელებიცსტანდარტულ
კომერციულშენობებთანშედარებით35%-ითნაკ-
ლებენერგიასმოიხმარენ,ხოლოლიფტებისმიერ
გამოყოფილიკინეტიკურიენერგია ელექტრულ
ენერგიადგარდაიქმნებადასისტემაშიგადანაწილ-
დება,ასევე,წყლისადაორთქლისწვეთებსსაჰაერო
განყოფილებებიდანაგროვებენდამწვანესაფარის
მოსარწყავადიყენებენ.

ესარისქვეყანა,სადაცინოვაციურტექნოლო-
გიასმიზანმიმართულადდადიდიგულისყურით
უდგებიან.

ესსაკმაოდძვირისიამოვნებაადღეს,მაგრამ
როდესღაცხომუნდაგაკეთდეს?ჩვენბოლოსდა
ბოლოსმივალთდასკვნამდე,რომთუჩვენარვიქ-
ნებით,თუმომავალიარგვექნება,საერთოდღირს
კიცხოვრება?ანსაერთოდიარსებებსკიკაცობრი-
ობა?უბრალოდაზრიეკარგებაყველაფერს.

მოდითგავხადოთჩვენიცხოვრებაჯანმრთელი
დაუსაფრთხო,რაშიცდაგვეხმარებაეკოლოგიური
სახლების,მწვანესახლების,საოჯახოსასტუმრო-
ებისმშენებლობა.მათზე,როგორცეკოლოგიასთან
ინოვაციურმიდგომაზეისეუნდავისაუბროთ.მისი
ერთ-ერთისახეობაა“მწვანესახლი”.როგორცწესი,
ესარისდაბალინაგებობები.მათიჩამოთვლილიმა-
ხასიათებლებისგარდა,სახურავიდაზოგჯერმთელი
სახლიმთლიანადდაფარულიაბალახითანსხვადას-
ხვამწვანემცენარეებით,რომელიცრათქმაუნდა
დაუვიწყარსილამაზესაძლევს.ყველაესზღაპრული
საცხოვრებელითითქოსარარეალურია,როგორც
მშვენიერიოცნება.ისინიგანსაკუთრებითპოპუ-
ლარულიაჩრდილოეთამერიკაშიდაჩრდილოეთ
ევროპისქვეყნებში,თუმცადღესმათფართოგამოხ-
მაურებაპოვესმსოფლიოსთითქმისყველაკუთხეში.

საქართველოშიცდაიწყესეკოსახლების,მწვანე
სახლების,საოჯახოსასტუმროებისმშენებლობა.

ეს ნიშნავს,რომმათიმშენებლობისას არუნდა
იყოსგამოყენებულიადამიანისჯანმრთელობის-
თვისმავნე მასალა.გამოყენებულიუნდა იქნას
ხისკარკასი,დამუშავებულიდამცავიმასალით,
ეკოლოგიურადსუფთაუნდაიყოსშესაფუთიმასა-
ლაცდაშენობაუნდაიყოსენერგოეფექტური.ანუ,
ჯანსაღსაცხოვრებელგარემოზეუნდაიყოსორი-
ენტირებული.აქმთავარიპრინციპია:რესურსების
მინიმალურიმოხმარებადამინიმალურინარჩენები.
დღეისათვის უამრავი ტექნოლოგია, მეთოდი და 
მასალაა შექმნილი ეკომშენებლობისათვის. თვით 
გამოგონების პროცესში ინერგება ინოვაციები,
რომლიცთავისთავადგულისხმობსმოსახლეობის
ფიზიკურიდაფსიქიკურიჯანმრთელობისუზრუნ-
ველყოფას.ასეთინაგებობებისიახლეასაქართვე-
ლოში.დასაკმაოდდიდხარჯებთანარისდაკავ-
შირებული.ისინიჯერჯერობითმცირედნიარიან.

მიუხედავად ამისაგადავწყვიტეთერთმათ-
განზეშევჩერებულიყავით.დაგვინდაწარმოვად-
გინოთსაოჯახოსასტუმრო „ეკოსახლისაბერო“,
რომელიცმდებარეობსსაქართველოსულამაზეს
კუთხეში,კახეთში,ქ.ახმეტა,დასახელებასაბერო,
ბესიკისქ.12ნომერში,დარომელმაცსაკმაოდთა-
მამინაბიჯიგადადგაამკუთხით.

ახმეტისრაიონი,თავისი ადგილმდებარეობ-
ით, ისტორიულიძეგლებით,ფლორით,ფაუნით,
დაცულიტერიტორიებით,ნაკრძალებით,ძალიან
მიმზიდველიაროგორცუცხოელ, ისე ქართველ
მოგზაურთათვის.სასტუმროშიმოსულსტუმარს
აქვს შესაძლებლობა მოინახულოს ალავერდის
ტაძარი,ციხე-ქალაქიკვეტერა,ცხრაკარადაა.შ.
ესტუმროსბაწარის,ბაბანეურისნაკრძალებს,თუ-
შეთისდაცულტერიტორიებს.

სასტუმროსდამფუძნებელიაქალბატონიციცი-
ნობაინდურაშვილი,რომელიცსპეციალობითარის
ინჟინერი,თუმცააქვსსაკმაოდდიდიგამოცდილე-
ბაკერძოწარმოებისდაარსება-გაძღოლისსაქმეში.
საოჯახოსასტუმრო„ეკოსახლისაბერო“2018წელს
დაარსდა.მასაქვს5საძინებელი,საერთოსარგებლო-
ბისფართოსივრცე,კეთილმოწყობილისასადილო
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დარბაზი,ბუხარი,რომელიცაშენებულიდამოპირ-
კეთებულიაეკოლოგიურადსუფთასამშენებლო
მასალით,გამოყენებულიაეკლარისქვა, ხე,რაც
დიდმოწონებასიმსახურებსსტუმრებში.თვითონ
სასტუმროცმდებარეობსეკოლოგიურადსუფთა
ადგილზე,მდინარეორვილისმარჯვენასანაპიროზე,
შემაღლებულბორცვზეშერეულიტყისმიმდებარედ,
საუკეთესოხედითკავკასიონისადაალაზნისველ-
ზე,აქვსდიდიდატერასებულილამაზიეზო,აუზით,
სპორტულიმოედნით,ყვავილებისბაღით,მანქანების
სადგომით,მომსახურეპერსონალითდასრულიად
ნატურალური,ეკოლოგიურადსუფთაპროდუქტით.

სახელწოდებაცადგილმდებარეობიდანგამომ-
დინარეობს,დასახელსაცამართლებსსრულიად,
ამაშიდარწმუნებაადვილია,თუერთხელმაინცეს-
ტუმრებითდადააგემოვნებთაქარსებულკერძებს.

ტურისტულისერვისებისსრულყოფის, მეტი
კომფორტისშექმნის,სასტუმროსგარესივრცეებ-
ისუკეთმოწყობის,დასტუმართათვისქართული
ტრადიციებისგაცნობისმიზნითიგეგმებაკვების
ღიაბლოკისმოწყობასამზარეულოსამზადითდა
ბუხრით,აქვეაქართულითონეც.

ზაფხულშისტუმრებსხშირადაქვთსურვილი
ღიაცისქვეშღამისგათევის,რისგამოცუკვემი-
ღებულიაზომებიკემპინგისმოწყობის(კარვების,
საძილეტომრების,სალაშქროშხაპის,ბიოტუალ-
ეტისშეძენის)სპორტულიმოედნისმიმდებარედ.

დარეგისტრირებულიარისbooking-ზე,Airbnb-
ზე, აქვს საკუთარიფეისბუქგვერდი, Ecohouse
Sabero,ამავესახელწოდებისინტერნეტსაიტი.

როგორცყველასასტუმრო,ესაცძალიანდააზ-
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ცხრაკარა და ა.შ.  ესტუმროს ბაწარის, ბაბანეურის ნაკრძალებს, თუშეთის დაცულ 

ტერიტორიებს. 

   სასტუმროს დამფუძნებელია ქალბატონი ციცინო ბაინდურაშვილი, 

რომელიც სპეციალობით არის ინჟინერი, თუმცა აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება 

კერძო წარმოების დაარსება-გაძღოლის საქმეში. საოჯახო სასტუმრო „ეკოსახლი 

საბერო“ 2018 წელს დაარსდა. მას აქვს 5 საძინებელი, საერთო სარგებლობის ფართო 

სივრცე, კეთილმოწყობილი სასადილო დარბაზი, ბუხარი, რომელიც აშენებული და 

მოპირკეთებულია  ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალით, გამოყენებულია 

ეკლარის ქვა, ხე, რაც დიდ მოწონებას იმსახურებს სტუმრებში. თვითონ სასტუმროც 

მდებარეობს ეკოლოგიურად სუფთა ადგილზე, მდინარე ორვილის მარჯვენა 

სანაპიროზე, შემაღლებულ ბორცვზე შერეული ტყის მიმდებარედ, საუკეთესო ხედით 

კავკასიონისა და ალაზნის ველზე, აქვს დიდი  დატერასებული ლამაზი ეზო, აუზით, 

სპორტული მოედნით, ყვავილების ბაღით, მანქანების სადგომით, მომსახურე 

პერსონალით და სრულიად ნატურალური, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით. 

 
   სახელწოდებაც ადგილმდებარეობიდან გამომდინარეობს, და სახელსაც 

ამართლებს სრულიად, ამაში დარწმუნება ადვილია, თუ ერთხელ მაინც ესტუმრებით  

და დააგემოვნებთ აქ არსებულ კერძებს. 

    ტურისტული  სერვისების სრულყოფის, მეტი კომფორტის შექმნის, 

სასტუმროს გარე სივრცეების უკეთ მოწყობის, და სტუმართათვის ქართული 

ტრადიციების გაცნობის მიზნით  იგეგმება კვების ღია ბლოკის მოწყობა სამზარეულო 

სამზადით და ბუხრით, აქვეა ქართული თონეც. 

არალამსოფლიოშიპანდემიისგამოარსებულმასი-
ტუაციამ.ცხოვრებამშვიდი,უშშფოთველი,უსიხარ-
ულო,ჟივილ-ხივილისგარეშე,უსიცოცხლოგახდა.

დას კვნა
1.პანდემიამუარყოფითისგარდადადებითიც

მოგვიტანა. ადამიანებმაუფრო მეტიდროდა-
უთმესსაჭირბოროტოსაკითხებისგანხილვასდა
გამოსწორებას,უფრომახვილითვალითშეხედეს
არსებულსიტუაციას.მეტადდაფიქრდნენდაჩა-
უღრმავდნენიმპრობლემებს,რომელთაცადრე
მოუცლელობითვერამჩნევდნენ.დამიხვდნენ,რომ
დადგადრომოძებნოსგზები,რომელიცააცილებს
პრობლემებს,დარომელიცუფრომეტადდაეხმა-
რებადახვეწოსდაგაალამაზოსთავისიბიზნესი.

2.ესსტაგნაციისპერიოდიშანსსაძლევსადამი-
ანსგამოასწოროსშეცდომებირაცგარემოსდა-
ზიანებასთანარისდაკავშირებული.ანუესკარგი
პერიოდიაახალიმიდგომებისდანერგვის, ახალი
პროგრამებისგანხორციელების,ანუგარემოსთან
დასამეგობრებელიპერიოდია.ადამიანმაარასოდ-
ესარუნდადაყაროსფარ-ხმალიდაისმზადუნდა
იყოსწუთისოფლისმიერბოძებულითითოეული
საათი,წუთი,წამიგამოიყენოს.

3.დიახ,მედალიონსორიმხარეაქვს,გააჩნია,
რომელიმხრიდანმივუდგებით.ადამიანისდანიშ-
ნულებაცხომესაა....დროთავისსასარგებლოდ
შემოაბრუნოს...გამოიყენოს...რადგანიმედი ყო-
ველთვისარისდაჩვენცმსოფლიოსიმედისთვა-
ლითვუყურებთ,იმედისთვალითვუყურებთმის
გაჯანსაღება-გამოჯანმრთელებას.
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