
მოქალაქეთა მიერ გარემოს შეფასება და მის მიმართ დამოკუდებულება 

ვერსია 1.0 

1. რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენს გარშემო/თქვენს დასახლებულ პუნქტში 

არსებული გარემოთი? მონიშნეთ სკალაზე, სადაც 5 - ძალიან კმაყოფილი, ხოლო 1 - 

ძალიან უკმაყოფილო)  

5 4 3 2 1 

 

2. თქვენი აზრით, რომელია გარემოს ყველაზე სერიოზული პრობლემები თქვენს 

დასახლებულ პუნქტში და მის გარშემო? (მონიშნეთ ორი პრობლემა, რომელიც 

მიგაჩნიათ ყველაზე სერიოზულად)  

 დაბინძურებული მიწისქვეშა წყალი 

 ჰაერის დაბინძურება ზამთრის თვეებში 

 შეუხედავი/მოუწესრიგებელი საზოგადოებრივი სივრცე 

 სიმწვანის ნაკლებობა უშუალოდ ქალაქში 

 სიმწვანის ნაკლებობა ქალაქის მიდამოებში 

 ტყესთან დაკავშირებული პრობლემები  

 რაიმე სხვა (შეავსეთ) ........ 

 არ ვიცი  

3. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ტყე? (აირჩიეთ მხოლოდ ერთი ვარიანტი, 

რომელიც ყველაზე კარგად ასახავს თქვენს დამოკიდებულებას ) 

 არ აქვს რაიმე მნიშვნელობა და არაფერს იწვევს ჩემში  

 ტყეების არსებობა გარშემო კარგია, მიყვარს იქ თავისუფალი დროის 

გატარება   

 ტყეები ჩემთვის მნიშნელოვანია, რადგან მაძლევენ სამუშაოს და 

შესაბამისად საარსებო საშუალებებს  

 ტყის გარეშე ჩვენი გარემო არ იქნებოდა ლამაზი  

 არ ვიცი, მიჭირს პასუხის გაცემა  

4. თვლით, რომ ტყეები თქვენი სოფლის/ქალაქის მიდამოებში კარგ მდგომარეობაშია?  

 ჩვენს ტყეებს სერიოზული საფრთხე არ ემუქრება 

 გარკვეული პრობლემები არის, მაგრამ დროთა განმავლობაში რამენაირად 

გადაწყდება 

 პრობლემები საგანგაშოა და მათი გადაწყვეტა უნდა მოხდეს რაც შეიძლება 

მალე  

 ტყეებისა და მათი პრობლემების შესახებ ბევრი არ ვიცი  

 

5. თქვენი აზრით, რა არის ტყისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე ადამიანის მხრიდან? 

(აირჩიეთ მაქსიმუმ ორი ვარიანტი)  

 არასრულყოფილი კანონმდებლობა 

 პირუტყვის თავისუფალი საძოვრები  

 არაკომპეტენტური კადრები სატყეო სექტორში 

 ხის უკანონო და უკონტროლო გაჩეხვა  



 კლიმატური ცვლილებები (ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მერყეობა, 

ხშირი გვალვები)  

 რაიმე სხვა, ჩაწერეთ .......  

 არ ვიცი, მიჭირს შეფასება  

6. რა უნდა შეიცვალოს, თქვენი აზრით? (აირჩიეთ მხოლოდ ერთი ვარიანტი)  

 სახელმწიფომ მკაცრად უნდა დაადგინოს ტყეების საზღვრები და დაიცვას 

ისინი იმ პირებისგან, ვინც თავისი ქმედებებით ტყეებს ანადგურებს  

 საჭიროა, პირველ რიგში, საარსებო საშუალებების ალტერნატიული 

წყაროების შექმნა მათთვის, ვინც იძულებულია ზიანი მიაყენოს ტყეს 

დაბალი შემოსავლის გამო 

 საჭიროა იმ ადამიანების მომზადება, ვისაც ტყეებზე ყველაზე დიდი 

გავლენა აქვთ 

 ადამიანებმა, პრიველ რიგში, უნდა შეამცირონ საკუთარი მოთხოვნები, 

რომლებიც დამღუპველია ბუნებისთვის 

7. რა მიზნით სტუმრობთ (დადიხართ) ტყეს? 

 შეშის მოპოვება 

 ნადირობა 

 არამერქნული რესურსის მოპოვება (ბალახეული, სოკო და სხვა)  

 ტურიზმი, ლაშქრობა, კემპინგი 

 საქეიფოდ 

 სხვა 

8. თქვენი აზრით ვისია ტყე? 

 სახელმწიფოსი 

 ყველასი 

 სხვა 

9. თქვენი სქესი  

 მამაკაცი 

 ქალი  

10. თქვენი აზრით ვინ უნდა მართოს ტყე? 

 შესაბამისი განათლების მქონე სპეციალისტებმა 

 არა აქვს მნიშვნელობა  

 სხვა 

11. როგორია თქვენი განათლება? 

 საბაზო 

 საშუალო  

 უმაღლესი  

12. რომელ სოფელში/ქალაქში ცხოვრობთ? 

  

13. რამდენი წლის ხართ?  

 გთხოვთ, ჩაწეროთ რიცხვი  

14. რა არის თქვენი ძირითადი საქმიანობა? 

 მოხელე  

 მიწათმოქმედი/მეწარმე  

 ტექნიკური თანამშრომელი  



 სამეცნიერო მუშაკი/მასწავლებელი  

 სტუდენტი  

 სხვა    

15. თქვენი ოჯახი ცხოვრობს: 

 კორპუსის ბინაში  

 კერძო ბინაში  

16. რამედნი წევრია თქვენს ოჯახში (გთხოვთ, შეავსოთ)  

 …. 

17. თუ გყავთ პირუტყვი? 

 დიახ 

 არა 

18. ხართ თუ არა რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომელი, 

რომელიც დაკავებულია გარემოს დაცვით?  

 დიახ 

 არა 

 

 


