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კავკასიისა და საქართველოს როლი 
მსოფლიო ბუნების დაცვაში

კავკასიის ეკორეგიონი დედამიწის 36 ბიოლო-
გიურად ყველაზე მრავალფეროვან და საფრ-
თხის ქვეშ მყოფ არეალებს განეკუთვნება.

მისი ფართობი დაახლოებით 586,800 კმ2-ია, 
მოიცავს აზერბაიჯანს, სომხეთს, საქართვე-
ლოს, ჩრდილოეთ კავკასიას (რუსეთის ფედე-
რაცია) ჩრდილო-აღმოსავლეთ თურქეთსა და 
ჩრდილო-დასავლეთ ირანს.

საქართველოს დაცული 
ტერიტორიები

საქართველოს უნიკალური საგანძური - მისი 
ულამაზესი ბუნება და მდიდარი ბიომრავალ-
ფეროვნება - თითქმის ხელუხლებლად 
არის შემორჩენილი დაცულ ტერიტორიებზე. 
მათ მართვაზე პასუხისმგებელი ორგანოა 
დაცული ტერიტორიების სააგენტო, რომ-
ლის ძირითადი მისიაა უზრუნველყოს ზე-
მოაღნიშნული ბუნებრივი და კულტურული 
ფასეულობების შეულახავად შენარჩუნება 
საჯარო ხელმისაწვდომობის პირობებში.

საქართველოში, კანონმდებლობის თანახ-
მად, შეიძლება არსებობდეს საერთაშორი-
სო კრიტერიუმებისა და ნორმების შესაბამისი 

(ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის     
IUCN-ის რეკომენდაციების მიხედვით) და-
ცული ტერიტორიები - სახელმწიფო ნაკრძალი, 
ეროვნული პარკი, ბუნების ძეგლი, აღკვეთილი, 
დაცული ლანდშაფტი, მრავალმხრივი გამოყე-
ნების ტერიტორია. 

დღევანდელი მდგომარეობით, გვაქვს 93 სხვა-
დასხვა კატეგორიის დაცული ტერიტორია. 
მათი ფართობი 793,351 ჰექტარია და საქარ-
თველოს მთლიანი ტერიტორიის 11.38%-ს 
შეადგენს.

14  სახელმწიფო ნაკრძალი;
13  ეროვნული პარკი;
40  ბუნების ძეგლი;
23  აღკვეთილი;
  3  დაცული ლანდშაფტი. 
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დაცული  ტერიტორია მიზანი
კატეგორია 

(IUCN)

სახელმწიფო ნაკრძალი
მკაცრი დაცვა, საგანმანათლებლო და არამანიპულაციური 
კვლევები სპეციალური ნებართვით I

ეროვნული პარკი
ეკოსისტემების კონსერვაცია, განათლება, ტურიზმის განვი-
თარება II

ბუნების ძეგლი
ბუნების თავისებურებების კონსერვაცია (მცირე ზომის განსა-
კუთრებული ტერიტორიის დაცვა) III

აღკვეთილი ბუნების დაცვა და შენარჩუნება აქტიური მართვის გზით IV

დაცული ლანდშაფტი
ლანდშაფტის და/ან ზღვის აკვატორიის კონსერვაცია და 
ტურიზმის განვითარება V

მრავალმხრივი გამოყენების 
ტერიტორია

ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება VI
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საქართველოს ეროვნული პარკები

ეროვნული პარკების შექმნის არსი 
და მნიშვნელობა

ეროვნული პარკების შექმნის უპირველესი 
მიზანი ბუნებრივად გამორჩეული ეკოსისტემე-
ბის, მათი ბიომრავალფეროვნების და ბუნებ-
რივი რესურსების დაცვა/შენარჩუნებაა. ამას-
თან ერთად, მათ სხვა ფუნქციებიც აქვთ:

უნიკალური ბუნებრივი 
ლანდშაფტებისა და 
ორგანიზმების დაცვა-
აღდგენა.

ბუნებრივი რესურსების 
გონივრულად გამოყენების 
უზრუნველყოფა.

მცენარეთა და ცხოველთა 
სახეობების, ბუნებრივი 
წარმონაქმნებისა და 
კულტურული არეალების დაცვა/
აღდგენა.

სამეცნიერო და 
საგანმანათლებლო 
საქმიანობის წარმოება.

ბუნებრივ და ისტორიულ-
კულტურულ გარემოში 
ჯანმრთელობის დაცვისა და 
ტურიზმისათვის ხელსაყრელი 
პირობების შექმნა.

ქვეყნის პოპულარიზაცია 
ეროვნულ და საერთაშორისო 
დონეზე. 

ტურიზმის 
განვითარების 
ხელშეწყობა.
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ეროვნული პარკი - დაცული ტერიტორიის 
ერთ-ერთი სახეა, რომელსაც მინიჭებული აქვს 
სპეციალური სტატუსი. შეესაბამება IUCN-ის II 
კატეგორიას.

ეროვნული პარკი იქმნება ეროვნული და საერ-
თაშორისო მნიშვნელობის, შედარებით დიდი 
და ბუნებრივი მშვენიერებით გამორჩეული 
ეკოსისტემების დასაცავად სასიცოცხლო და 
რეკრეაციული საქმიანობისათვის.

ეროვნული პარკისათვის შეიძლება შეირჩეს 
შედარებით დიდი ბუნებრივი სახმელეთო 
ტერიტორია ან/და აკვატორია, სადაც წარმოდ-
გენილი იქნება უნიკალური ან საფრთხის წინაშე 
მყოფი ერთი ან რამდენიმე დაუზიანებელი 
ან ნაკლებად დაზიანებული ეკოსისტემა, 
ბიოცენოზი და „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 
გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ 
ცხოველთა და ველურ მცენარეთა სახეობა.

დაცული ტერიტორიის კატეგორია დაარსების მიზანი ნებადართული საქმიანობა რაოდენობა

ეროვნული პარკი ეროვნული და საერთაშო-
რისო მნიშვნელობის, მშვე-
ნიერებით გამორჩეული ბუ-
ნების დაცვა;

ადამიანებისთვის სასიცოც-
ხლო გარემოს შენარჩუნება;

ეკო-ტურისტული საქმიანო-
ბის წარმოება. 

ადგილობრივი მოსახლეობის-
თვის განახლებადი ბუნებრივი 
რესურსებით (საშეშე მერქანი, 
თიბვა, ძოვება, ხილ-კენკროვ-
ნები, წყლის რესურსები, სხვა) 
მდგრადი სარგებლობა;

ეკო-ტურიზმის განვითარება;

საგანმანათლებლო-სამეცნიე-
რო საქმიანობა. 

13

ტრადიციული სამეურნეო 
საქმიანობის აღდგენისა და 
განვითარების ხელშეწყობა.

ადგილობრივი მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება.
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ეროვნული პარკების ზონირება
ეროვნულ პარკებში შესაძლებელია მოეწყოს შემდეგი ძირითადი ზონები

1 ბუნების მკაცრი დაცვის ზონა
ეწყობა ხელუხლებელი ბუნების შენარჩუნების, არამანიპულაციური მეცნიერების კვლევისა და საგანმანათლებლო 
საქმიანობისათვის.

2 ბუნების მართვადი დაცვის ზონა
ეწყობა სასიცოცხლო გარემოს დაცვის, მოვლა-პატრონობისა და აღდგენის, აგრეთვე მანიპულაციური მეცნიერული 
კვლევის, ტურიზმისა და საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის.

3 ვიზიტორთა ზონა ეწყობა ბუნების დაცვის, რეკრეაციისა და საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის.

4 აღდგენის ზონა ეწყობა ანთროპოლოგიური ჩარევით დაზიანებული ბუნების ობიექტებისა და ტერიტორიების დაცვა-აღდგენისათვის.

5 ისტორიულ-კულტურული ზონა
ეწყობა ბუნებრივი გარემოს, ისტორიულ-კულტურული ობიექტებისა და/ან არქიტექტურული ძეგლების დაცვა-
აღდგენის, რეკრეაციის, ტურიზმისა და საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის (ზონა არ მოიცავს დასახლებებს).

6 ადმინისტრაციის ზონა ეწყობა ეროვნული პარკის ადმინისტრირებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად.

7 ტრადიციული გამოყენების ზონა

ეწყობა ბუნების დაცვისა და განახლებადი ბუნებრივი რესურსების ტრადიციულად გამოყენებასათან დაკავშირებული 
სამეურნეო საქმიანობისათვის. ზონაში დაიშვება ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებით და ბუნებრივი 
პროდუქტულობით ლიმიტირებული თიბვა, ძოვება, საშეშე მერქნის მოპოვება და სხვა. დაუშვებელია ხვნა-თესვა 
და სასოფლო-სამეურნეო ნაგებობების განთავსება.
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ეროვნული პარკების დაარსებით 
მიღებული სარგებელი

ბუნების, ცხოველთა და მცენარეთა სახეო-
ბების დაცვა;

ვიზიტორთა რაოდენობის და შემოსავლების 
ზრდა;

რეგიონის პოპულარიზაცია;

ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების 
დონის გაუმჯობესება;

ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყე-
ნება;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება.

2020 წელს, საქართველოს ეროვნულ პარკებს 
213,836 ადგილობრივი და 26,432 საერთა-
შორისო ვიზიტორი ეწვია, სულ - 240,268 ადა-
მიანი. კოვიდ -19 პანდემიის გამო, ტურისტების 
რაოდენობა საქართველოში, ისევე როგორც 
მთელ მსოფლიოში, შემცირდა.
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ძირითადი ეკო-ტურისტული 
სერვისები

მოსახლეობის გაუმჯობესებული 
სოციალურ-ეკონომიკური პირობები

ეროვნული პარკების დაარსებით ადგილობ-
რივი მოსახლეობისთვის დასაქმების ახალი 
საშუალება და შემოსავლების ახალი წყარო 
იქმნება:

გამყოლები

სანტრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეები

კონცესიონირები

კვების მომსახურებაში ჩართული პირები

სასტუმროს მეპატრონეები

ცხენების გამქირავებლები

ადმინისტრაციის თანამშრომლები

ხორციელდება სოციო-ეკონომიკური 
პროექტები:

სასტუმრო სახლები

ჰელიო სისტემები

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფლის მეურნეობის პროექტები

მცირე ინფრასტრუქტურა (ხიდი, გზა და სხვა)

მეფუტკრეობის განვითარება

ტრადიციული ხელსაქმე

ისტორიული ძეგლების აღდგენა

სალაშქრო ტურები

საცხენოსნო ტურები

სამთო-ველო ტურები

ფრინველებზე დაკვირვება

საგანმანათლებლო ტურები

კულტურული ტურები

სპორტული თევზაობა

საწყლოსნო ტურები

სათავგადასავლო ტურები

სპელეოტურები

ზამთრის აქტივობები

ტურები ფოტო 
მოყვარულებისთვის
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კოლხეთის ეროვნული პარკი

დაარსების მიზანი - საერთაშორისო მნიშვნე-
ლობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვა/ 
შენარჩუნება.
 
კოლხეთის ეროვნული პარკი 1999 წელს დაარ-
სდა, მდებარეობს გურია - სამეგრელოს ტერი-
ტორიაზე. მოიცავს შავი ზღვის აღმოსავლეთ 
სანაპიროზე ნაბადისა და ჭურიის უბნის მიმდება-
რე აკვატორიის ნაწილს და პალიასტომის 
ტბის აუზს. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეუ-
ლი და უჩვეულო ადგილია საქართველო-
ში, რომელსაც „ქართულ ამაზონს” უწოდებენ. 
აქ შემორჩენილია ათეულობით მილიონი 
წლის წინანდელი კოლხური ტყეები და ჭაო-
ბები. შესაძლებელია წყლისა და მიგრირე-
ბად ფრინველებზე დაკვირვება. კოლხეთის 
ეროვნული პარკი უმნიშვნელოვანესი ადგი-
ლია წყლის ფრინველთა მიგრაციისთვის 
ჩრდილოეთ ევრაზიასა და აფრიკას შორის.

ეროვნული პარკის რამდენიმე 
წარმატებული მაგალითი 
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კოლხეთის ეროვნული პარკის 
ბიომრავალფეროვნება 

ფლორა - სფაგნუმის ხავსი, მრგვალფოთოლა 
დროზერა, ჩრდილოეთის ისლი, იელი, შქერი, 
მურყანი, ლაფანი, იფანი, ჰართვისის და 
იმერული მუხა, ლიანები (კოლხური სურო), 
დუმფარა, წყლის კაკალი, სალვინია და სხვა.

ფაუნა  
200-მდე სახეობის ფრინველი;
90-მდე სახეობის თევზი;
მსხვილი ძუძუმწოვრები - შველი, ტურა, 
წავი და სხვა.
ზღვის ძუძუმწოვრებიდან 3 სახეობის დელ-
ფინი - თეთრგვერდა დელფინი, აფალინა, 
ზღვის ღორი და სხვა. 
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კოლხეთის ეროვნული პარკის 
დაარსების შედეგად მიღებული 
სარგებელი

საკვანძო სახეობების რაოდენობა 
წლების მიხედვით

კოლხეთის ეროვნული პარკის 
მიმდებარედ ტურიზმის სფეროში 
დასაქმებული ადამიანების 
რაოდენობა
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საწყლოსნო ტურები პონტომით, კაია-

კით, ნავითა და კატერით

ეკო-საგანმანათლებლო ტურები

ფრიველებზე დაკვირვება

სპორტული თევზჭერა

თოკების პარკი

სალაშქროდ საჭირო აღჭურვილობის 

გაქირავება

საპიკნიკე ადგილებისა და კოტეჯების 

გაქირავება

სასტუმროს ოთახების გაქირავება

კოლხეთის ეროვნული პარკის 
ეკო-ტურისტული სერვისები
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ეკო-ტურისტული სერვისებიდან 
მიღებული შემოსავალი ლარში

ადგილობრივი მოსახლეობის 
შემოსავალი ლარში
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2021 წელს მიენიჭა UNESCO-ს მსოფლიო 
ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი;

გრეიფსვალდის უნივერსიტეტის მსოფლიო 
ტორფნარების სამეცნიერო ცენტრის ოფიცია-
ლური წევრი 2015 წლიდან;

პან პარკების ქსელის ოფიციალური წევრი 
2004 წლიდან;

“Living Lake” სისტემის წევრი 2003 წლიდან 
(პალიასტომის ტბა);

რამსარის საიტის წევრი 1997 წლიდან.

კოლხეთის ეროვნული პარკის 
საერთაშორისო აღიარებები:
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მტირალას ეროვნული პარკი

მტირალას ეროვნული პარკის 
ბიომრავალფეროვნება 

დაარსების მიზანი - კოლხური ტყეების ეკოსის-
ტემებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა/
შენარჩუნება. 

მტირალას ეროვნული პარკი 2006 წელს დაარ-
სდა. საერთო ფართობია - 15,699 ჰექტარი. 
მდებარეობს აჭარაში - ქობულეთის, ხელვა-
ჩაურისა და ქედის მუნიციპალიტეტებს შორის. 
მტირალას მთა კავკასიაში ყველაზე უხვნა-
ლექიანი ადგილია, სახელწოდებაც აქედან 
მომდინარეობს. 

ფლორა - კოლხური ბზა, უთხოვარი, პონტოს მუხა, 
ეპიგეა, შქერი და სხვა.

ფაუნა - მურა დათვი, შველი, მაჩვი, არჩვი, ფოც-
ხვერი და სხვა.
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მტირალას ეროვნული პარკის 
დაარსების შედეგად მიღებული 
სარგებელი

საკვანძო სახეობების რაოდენობა 
წლების მიხედვით

მტირალას ეროვნული პარკის 
მიმდებარედ ტურიზმის სფეროში 
დასაქმებული ადამიანების 
რაოდენობა

ეკო-ტურისტული სერვისებიდან 
მიღებული შემოსავალი  ლარში
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ეკო-საგანმანათლებლო ტურები

ფრიველებზე დაკვირვება

სპორტული თევზჭერა

თოკების პარკი

სალაშქროდ საჭირო აღჭურვილობის 

გაქირავება

საპიკნიკე ადგილებისა და კოტეჯების 

გაქირავება

სასტუმროს ოთახების გაქირავება

ზიპლაინი

მტირალას ეროვნული პარკის 
ეკო-ტურისტული სერვისები
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2021 წელს მიენიჭა UNESCO-ს მსოფლიო 
ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი;

„World Travel Awards 2020“- ის მფლობელი. 

მტირალას ეროვნული პარკის 
საერთაშორისო აღიარებები:
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მაჭახელას ეროვნული პარკი

მაჭახელას  ეროვნული პარკის 
ბიომრავალფეროვნება 

დაარსების მიზანი - უნიკალური კოლხური ტყეე-
ბის ეკოსისტემების და ბიომრავალფეროვნე-
ბის დაცვა/შენარჩუნება. 

მაჭახელას ეროვუნლი პარკი დაარსდა 2012 
წელს. საერთო ფართობია - 7,333 ჰექტარი. 
მდებარეობს აჭარაში, ხელვაჩაურის მუნიცი-
პალიტეტში. მაჭახელას ეროვნული პარკი 
ქმნის კოლხური ტყეების გადასარჩენად 
დაფუძნებული დაცული ტერიტორიების ჯაჭვს 
- უნიკალურ შესაძლებლობას ბიომრავალფე-
როვნების შენარჩუნებისა და ეკოტურიზმის 
განვითარებისათვის.  მაჭახელას ეროვნული 
პარკი „ზურმუხტის ქსელის“ ტერიტორიაა, რაც 
ნიშნავს იმას, რომ მას განსაკუთრებული დაცვა 
სჭირდება.

ფლორა - კოლხური ბზა, წაბლი, კოლხური თხი-
ლი, ქართული კაკალი, უთხოვარი, თელა, 
უნგერნის შქერი და სხვა. 

ფაუნა - მურა დათვი, ევროპული ფოცხვერი, 
ტურა, შველი, გარეული ღორი, მგელი, არჩვი, 
მაჩვი, კავკასიური სალამანდრა და სხვა.

მაჭახელას ეროვნული პარკის 
მიმდებარედ ტურიზმის სფეროში 
დასაქმებული ადამიანების 
რაოდენობა
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სალაშქრო ტურები

ეკო-საგანმანათლებლო ტურები

ფოტოტურები

ველო ტურები

საცხენოსნო ტურები 

სალაშქროდ საჭირო აღჭურვილობის 

გაქირავება

საპიკნიკე ადგილების გაქირავება

საოჯახო სასტუმროების ოთახების 

გაქირავება 

მაჭახელას ეროვნული პარკის 
ეკო-ტურისტული სერვისები
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კინტრიშის ეროვნული პარკი

კინტრიშის ეროვნული პარკის 
ბიომრავალფეროვნება 

დაარსების მიზანი - კოლხური ტყეების, ფლო-
რისა და ფაუნის დაცვა/შენარჩუნება.

კინტრიშის ეროვნული პარკი 2018 წელს შეიქ-
მნა. საერთო ფართობია - 10,406 ჰექტარი. 
მდებარეობს აჭარაში, ქობულეთიდან 20 კმ-
ში. კინტრიშის დაცული ტერიტორიების დაახ-
ლოებით 80% ტყითაა დაფარული და საქარ-
თველოს დაცულ ტერიტორიებს შორის ტყით 
დაფარული ყველაზე დიდი ფართობია.

ფლორა - უთხოვარი, წაბლი, კოლხური ბზა, პონ-
ტოს მუხა, უნგერნის შქერი და სხვა. 

ფაუნა - კავკასიური ციყვი, დათვი, მელა, არჩვი,  
შველი, ბექობის არწივი, ქორი, მიმინო, კავკა-
სიური როჭო, კავკასიური შურთხი, კალმახი 
და სხვა.
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კინტრიშის ეროვნული პარკის 
დაარსების შედეგად მიღებული 
სარგებელი

საკვანძო სახეობების რაოდენობა 
წლების მიხედვით

კინტრიშის ეროვნული პარკის 
მიმდებარედ ტურიზმის სფეროში 
დასაქმებული ადამიანების 
რაოდენობა
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ადგილობრივი მოსახლეობის 
შემოსავალი ლარში

სალაშქრო ტურები

საცხენოსნო ტურები

ეკო-საგანმანათლებლო ტურები

სალაშქროდ საჭირო აღჭურვილობის 

გაქირავება

ტურისტული თავშესაფრის გაქირავება

საპიკნიკე ადგილების გაქირავება

კინტრიშის ეროვნული პარკის 
ეკო-ტურისტული სერვისები

ეკო-ტურისტული სერვისებიდან 
მიღებული შემოსავალი ლარში
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2021 წელს მიენიჭა UNESCO-ს მსოფლიო 
ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი.

კინტრიშის ეროვნული პარკის 
საერთაშორისო აღიარებები:
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ბორჯომ-ხარაგაულის
ეროვნული პარკი

დაარსების მიზანი - ეროვნული და საერთაშო-
რისო მნიშვნელობის, ბუნებრივი სილამაზით 
გამორჩეული ეკოსისტემების, წიწვოვან-ფოთ-
ლოვანი ტყეების დაცვა და არსებული ბიომრა-
ვალფეროვნების კონსერვაცია.

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი 1995 
წელს დაარსდა. იგი პირველი ეროვნული 
პარკია საქართველოსა და კავკასიაში. 
მისი საერთო ფართობი 64,756 ჰექტარს 
შეადგენს. ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პარკია 
ევროპის მასშტაბით. ბორჯომ-ხარაგაულის 
ეროვნული პარკი მდებარეობს საქართველოს 
ცენტრალურ ნაწილში და მოიცავს იმერეთის, 
ჯავახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებს.
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ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 
პარკის  ბიომრავალფეროვნება 

ფლორა - აღმოსავლური ნაძვი, კავკასიური სოჭი, 
კავკასიური ფიჭვი, ქართული მუხა, რცხილა, წი-
ფელი, წაბლი, აღმოსავლური მუხა, შიშველი 
თელადუმა და სხვა. 

ფაუნა - პარკში 217 სახეობის გადამფრენი და 
მობუდარი ფრინველი გვხვდება, მათგან 13 სა-
ხეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანი-
ლი.17-მდე სახეობის რეპტილია და ამფიბიაა 
გავრცელებული, მათ შორის კავკასიის ენდემი 
- კავკასიური სალამანდრა, რომელიც იშვიათი 
და გადაშენების პირას მყოფი სახეობაა. ის 
საქართველოსა და IUCN-ის „წითელ ნუსხაშია“ 
შესული. ძუძუმწოვრებიდან აღსანიშნავია კე-
თილშობილი ირემი, მურა დათვი და სხვა.
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ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 
პარკის დაარსების შედეგად 
მიღებული სარგებელი

საკვანძო სახეობების რაოდენობა წლების მიხედვით

ირემი

დათვი

ფოცხვერი 

არჩვი

ბორჯომ-ხარაგაულის ირმისა და დათვის პოპულაციების სტატისტიკური მონაცემი წლების მიხედვით 

დაცული ბუნება
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ეკო-ტურისტული სერვისებიდან 
მიღებული შემოსავალი ლარში

სალაშქრო ტურები

საცხენოსნო ტურები

ველო ტურები

ეკო-საგანმანათლებლო ტურები

სალაშქროდ საჭირო აღჭურვილობის 

გაქირავება

ტურისტული თავშესაფრის გაქირავება

საპიკნიკე ადგილების გაქირავება

სასტუმროს ოთახების გაქირავება

 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 
პარკის ეკო-ტურისტული სერვისები
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დაცულია ბერნის კონვენციით და წარმოად-
გენს ზურმუხტის ქსელის საიტს;

PAN Parks-ის ქსელის წევრი 2007-2014 წლებში;

აღიარებულია ბრიტანელ მწერალთა გილ-
დიის (BGTW) მიერ და დასახელებულია მსოფ-
ლიოს სამ საუკეთესო ტურისტულ ადგილს 
შორის, 2012წ. 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 
პარკის საერთაშორისო 
აღიარებები:

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 
პარკის მიმდებარედ ტურიზმის 
სფეროში დასაქმებული 
ადამიანების რაოდენობა

2015წ    2016წ      2017წ      2018წ     2019წ     2020წ
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ტბა და წყალსაცავი

ეროვნული პარკი

სახელმწიფო საზღვარი

მთავარი გზა

მდინარე

დედაქალაქი

მუნიციპალური ცენტრი

პირობითი აღნიშვნები

საქართველოს ეროვნული პარკები

1.   კოლხეთის ეროვნული პარკი

2.   კინტრიშის ეროვნული პარკი

3.   მტირალას ეროვნული პარკი

4.   მაჭახელას ეროვნული პარკი

5.   ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი

6.   ერუშეთის ეროვნული პარკი

7.   ჯავახეთის ეროვნული პარკი

8.   ალგეთის ეროვნული პარკი

9.   თბილისის ეროვნული პარკი

10. ყაზბეგის ეროვნული პარკი

11. ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკი

12. თუშეთის ეროვნული პარკი

13. ვაშლოვანის ეროვნული პარკი



ტბა და წყალსაცავი

ეროვნული პარკი

სახელმწიფო საზღვარი

მთავარი გზა

მდინარე

დედაქალაქი

მუნიციპალური ცენტრი
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