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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის რეგიონის ცენტრალურ ნაწილში. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 81 500ჰა–ს შეადგენს. აქედან ძირითადი ნაწილი 

მესხეთის ქედის ჩრდილოეთი ფერდობებითა და მთისწინეთითაა წარმოდგენილი; მცირე 

ნაწილი კი იმერეთის დაბლობზეა განლაგებული. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი 

ძირითადად მთა-გორიანი რელიეფით გამოირჩევა. სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს 

19 089 ჰა უჭირავს, რაც ბაღდათის ტერიტორიის 23%–ია; 61 000 ჰა (75%) კი ტყეებითაა 

დაფარული.  

მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებით. მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. 

ხანისწყლითა და მისი მრავალრიცხოვანი შენაკადებით, რომლებიც მესხეთის ქედიდან 

იღებს სათავეს. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტზე მდ. ყვირილას მცირე მონაკვეთიც გადის, 

მისი შესართავის მახლობლად.   

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ნოტიო სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონაშია მოქცეული, 

სადაც ზამთარი ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული საკმაოდ ცხელი. მუნიციპალიტეტში 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა +14°C-ია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, 

საშუალო ტემპერატურა +4.4°C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის, საშუალო 

ტემპერატურა +23°C-ს შეადგენს. ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა 1 500 მმ-ია. 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ბაღდათის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ადიგენი, 

ვანი, წყალტუბო, ხარაგაული და ზესტაფონი.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 28 800 კაცს შეადგენს 

(Geostat). აქედან ქალაქად (ქ. ბაღდათში) ცხოვრობს დაახლ. 5 000 კაცი, რაც 

მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის 17%–ია; სოფელის მოსახლეობა კი 23 800-ია. 

მუნიციპალიტეტში სულ 26 დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქი. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე 35 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.  
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მოსახლეობის შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

უცხოეთიდან გზავნილები და სოციალური პაკეტი (პენსია, დახმარებები).  

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 4 800 000 ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის 

ძირითად საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურსების 

მოსაკრებელი, ტურიზმი, ადგილობრივი ქონების გაყიდვები და ტრანსფერები. 1990-იან 

წლებამდე კი შემოსავლებს უზრუნველყოფდა ღვინის, ხე–ტყის, მსუბუქი მრეწველობის, 

მათ შორის მინერალური წყლების საწარმოები. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა; თუმცა, ეკონომიკის პრიორიტეტულ დარგად სოფლის 

მეურნეობა ითვლება.  

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 
 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ბაღდათის 

ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, მეწყერი, ქვაზვავი, 

მდინარის ნაპირების ეროზია, მიწისძვრა და ნაწილობრივ გვალვა; უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში ამათგან მომძლავრებულია ძლიერი ქარი, მიწისძვრა და გვალვა. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია გამაგრებული არაა ჰიდრო-მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით, რადგან 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის მოქმედი სადგურები.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივი კატასტროფებმა 

საფრთხე შეუქმნა როგორც საცხოვრებელ, ისე სახნავ–სათეს ტერიტორიებს.  

 

კერძოდ, სოფლებში წითელხევში, ზეგანსა და მეორე ობჩაში მეწყერულმა მოვლენებმა  

დააზიანა დაახლოებით 25ჰა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან ერთად სოფ. 

წითელხევში მეწყრული მოვლენების საფრთხის ზონაში 15 საცხოვრებელი სახლი და 

გზის 0.5 კმ-იანი მონაკვეთი ხვდება; საცხოვრებელი სახლების დაზიანების გამო საჭირო 

გახდა 40 პირის გადასახლება. თუმცა, მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო 

ათწლეულში ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია.  
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სოფ. ნერგეეთის, დიმის და როკითის ტერიტორიებზე კი მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

დაფიქსირდა, რის შედეგადაც ნერგეეთსა და დიმში ხიდები წაირეცხა, ხოლო როკითში 

დაზიანდა წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობა. ამას გარდა, მდინარის ნაპირების 

წარეცხვის გამო სოფ. დიმში საფრთხე შეექმნა 8 საცხოვრებელ სახლს და გასახლებული 

იქნა 17 პირი.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2.  

 

ცხრილი 1 მონაცემები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

 

ბუნებრივი საფრთხე 
დასახლება 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

კაცი  

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა, 

კაცი  

მეწყერი წითელხევი 15 50 40 

მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა 

დიმი 8 30 17 

სულ მუნიციპალიტეტში 23 80 57 

ცხრილი 2 მონაცემები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა  

მეწყერი სოფ. წითელხევი გზის 0.5 კმ-იანი მონაკვეთი  

მდინარის ნაპირის 

ეროზია 

სოფ. ნერგეეთი 1 ხიდი 

სოფ. დიმი 1 ხიდი, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა 

სოფ. როკითი წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობა 

სოფ. საკრაულა, ობჩა, 

წითელხევი 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებულმა ზიანმა ბოლო 10 

წელიწადში 126 000 ლარი შეადგინა. აქედან, ქარით მიყენებული ზიანი შეფასებულია 

35 000 ლარად, ხოლო დამეწყვრის შედეგად მიყენებული ზიანი 20 000 ლარად; 

მოწოდებული ინფორმაცია არ აკონკრეტებს, თუ რომელმა ბუნებრივმა სტიქიებმა მიაყენა 

მუნიციპალიტეტს დარჩენილი 71 000 ლარის ზარალი. როგორც ამ მონაცემებიდან ჩანს, 

ქარის მიერ მიყენებული ზიანის წილი მნიშნველოვანია (საერთო თანხის 27%); თუმცა, ეს 

ასახული არაა ზემოთ მოცემულ ცხრილებში. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ასევე არ 

მოიხსენიეს წყალდიდობები, რაც ბუნებრივი გარემოს დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

მოცემული რუკის თანახმად, სახასიათოა ხანისწყლის დაბლაწელისთვის.  როგორც ჩანს, 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ აწარმოებს ბუნებრივი კატასტროფების სრულყოფილ 

სტატისტიკას და არც ფინანსური ზარალის ოდენობა უნდა ასახავდეს მიყენებული 

ზიანის რეალურ მასშტაბებს.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჩამოყალიბებულია გარკვეული ხედვა ბუნებრივი 

საფრთხეების შესახებ; თუმცა ბუნებრივი საფრთხეების პრევენციას ნაკლები ყურადღება 

ეთმობა და ძირითადად ნაპირსამაგრი სამუშაოებით შემოიფარგლება; წყალდიდობის 

პრევენციისთვის ასევე მდინარის კალაპოტიდან დაგროვებული ნატანის ამოღებასაც 

მიმართავენ.  

 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცით მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაც 

მიწათსარგებლობის დაგეგმვისას სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიც 

იქნებოდა გათვალისწინებული. თუმცა, გამგეობის წევრების ინფორმაციით, გარემო 

პირობების, გეოლოგიური დასკვნებისა და სეისმომედეგების გათვალისწინება 

კონკრეტული საინჟინრო პროექტების შედგენისას ხდება.  

 

ამას გარდა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა და არც საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დამტკიცებული 

გეგმა.  

 

როგორც აღინიშნა, ბუნებრივ საფრთხეებზე რეაგირებას მუნიციპალიტეტში ძირითადად 

რეაქციული ხასიათი აქვს, ანუ ძალისხმევა მიმართულია ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგების აღმოფხვრისკენ და თავიდან აცილებისკენ. კერძოდ, მუნიციპალიტეტში 

ბოლო ათი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით განხორციელებული იქნა შემდეგი 

სამუშაოები: გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, დაზარალებული ოჯახების განსახლება 

და სკოლის სახურავის აღდგენა. სამუშაოების დაგეგმვა-განხორციელებაში მონაწილეობას 

იღებდა როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება.   
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3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი  

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო 

სოფლის მეურნეობაა. მუნიციპალიტეტის სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 

19 089 ჰექტარს შეადგენს, რაც მისი ტერიტორიის 23%–ია. 2005 წლის მონაცემებით, 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან 5 185 ჰა (ანუ 27%) სახნავ–სათესია, ხილის ბაღებს 

უჭირავს 2 319 ჰა (12%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 11 585 ჰა–ს (61%). სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების შესახებ უფრო ახალი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას არ მოეპოვება.  

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართობი დამეწყვრის შედეგად შემცირებულია დაახლოებით 25 ჰა–

ით. მეწყერმა დააზიანა როგორც სახნავ–სათესი მიწები, ასევე სათიბ–საძოვრები. ამას 

გარდა, სახეზეა სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაცია ჭარბი ძოვებით თუ სხვა 

მიზეზებით გამოწვეული ეროზიის გამო; თუმცა, კონკრეტული ინფორმაცია 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობის შესახებ მათ არ გააჩნიათ.  

 

მემცენარეობა 

მთა-გორიანი რელიეფის გამო ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწის 

რესურსი საკამოდ მწირია და ზღუდავს მემცენარეობის განვითარებას. 

მუნიციპალიტეტში ძირითად მოჰყავთ შემდეგი კულტურები: ვაზი, სიმინდი, 

ბოსტნეული და ბაღჩეული. ვაზის მოსავლიანობა შეადგენს 4 ტ/ჰა-ს, სიმინდის - 2.5–

3 ტ/ჰა-ს, ბოსტნეულის მოსავლიანობა - 5 ტ/ჰა–ზე, ხოლო ბაღჩეულის – 30 ტ/ჰა–ზე. 

 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის მოსავლიანობა ბოლო 

დეკადაში 15–20%–ით გაიზარდა, ხოლო დანარჩენი კულტურების მოსავლიანობა 

უცვლელია. ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზად 

სახელდება მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალების შემოტანა, სასუქების მოხმარების 

გაზრდა,  რწყვის ეფექტური გზების დანერგვა, ასევე მავნებლებთან და სარეველებთან 

ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სახნავი მიწებიდან დაახლოებით 1 500 ჰა (≈30%) 

ირწყვება, თუმცა რწყვას 50% საჭიროებს; მიწების სრულად რწყვა კი შეუძლებელია წყლის 
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რესურსების დეფიციტის, აგრეთვე საირიგაციო სისტემის სიმცირისა და მათი ცუდი 

მდგომარეობის გამო. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტი ნაკლებად 

განიცდის წყლის დეფიციტს და პრობლემა სარწყავი სისტემების ცუდი მდგომარეობით ან 

არარსებობით უნდა იყოს გამოწვეული. რწყვისთვის ძირითადად არხოვანი 

(ტრადიციული) რწყვის მეთოდი გამოიყენება; თუმცა, ადგილ-ადგილ რწყვის 

წერტილოვანი მეთოდიც გვხვდება. მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება 

სარწყავად არ ხდება და არც ამისი საჭიროება უნდა ჩანდეს.   

 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დაახლოებით 10–15% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა 

სადრენაჟე სისტემები მუნიციპალიტეტში არ არის. 

 

გამოკითხულთა აზრით, კლიმატის ცვლილებების გამო მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის 

პერიოდი ბოლო ათწლეულში შეიცვალა; თუმცა, კერძოდ რა ცვლილებები მოხდა ვერ 

აზუსტებენ. ამას გარდა, როგორც აღინიშნა, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი 

მეტეოროლოგიური სადგური და ეს ინფორმაცია გამყარებული არაა ობიექტური 

მონაცემებით.  

 

მეცხოველეობა 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები სასოფლო-სამეურნეო მიწების 61%-ს 

შეადგენს და სახნავ-სათიბ მიწებთან შედარებით უფრო ხელმისაწვდომია. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობაც უფრო ფართოდაა გავრცელებული. ბაღდათში 

ძირითადად მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენებას მისდევენ; მეცხვარეობა კი მცირედაა 

წარმოდგენილი.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით 

მუნიციპალიტეტში აღრიცხული იყო 14 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი; ამას გარდა, 

საზაფხულო საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ 

მსხვილფეხა პირუტყვი; თუმცა, მათი რაოდენობა არ აღირიცხება. მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა გაიზარდა. 

2012 წლის მდგომაროებით მუნიციპალიტეტში მეხორცული ცხვრის რაოდენობა 500 

სულია; ცხვრის სულადობის ტენდენციის შესახებ შეკრების მონაწილეებს ინფორმაცია არ 

გააჩნდათ.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის 

დადგენილი ძოვების ნორმა შეადგენს 1 სული/ჰა-ს. შეკრების მონაწილენი თვლიან, რომ 
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მესაქონლეები სათიბ–საძოვრის დეფიციტს არ განიცდიან; თუმცა, მხოლოდ 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც 

საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი პირუტყვის 

რაოდენობა უცნობია), ერთ სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0.83 ჰა სათიბ-

საძოვარი მოდის.  

 

გამოდის, რომ მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს საძოვრების პრობლემა. ამის დასტურად 

შეიძლება გამოდგეს ისიც, რომ სასოფლო–სამეურნეო მიწების დეგრადაციის ერთ–ერთ 

მიზეზად შეკრების მონაწილეები ჭარბ ძოვებას ასახელებენ. მიუხედავად სათიბ-

საძოვრების სიმცირისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–

შენარჩუნებისთვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ; მათ შორის, იშვიათად იყენებენ 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც.  

 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების დეფიციტისა, მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მსხვილფეხა პირუტყვის პროდუქტიულობა (წველადობა და ხორცპროდუქტიულობა) არ 

შემცირებულა. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე უმნიშვნელოა და 

ძირითადად მტაცებლების მომრავლების გამო ხდება.  

 

პროექტები და სერვისები  

წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას; ხოლო სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისთვის სურსათის უვნებლობის 

სააგენტოში მუშაობდა ერთი აგრონომი და ერთი ვეტერინარი. 2012 წლის მარტში 

ადგილობრივ გამგეობასთან შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, 

რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა თუ არასამთავრობოების მიერ 

სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულ პროგრამებს, უზრუნველყოს ფერმერები 

საჭირო ინფორმაციით და ტექნიკით, განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგი და შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია, და სხვა. ახლადშექმნილი 

სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია.  

 

აღნიშნული სამსახური გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს მუნიციპალიტეტში 

განხორციელებული სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების შესახებ. სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისთვის ბოლო წლებში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელდა საირიგაციო სისტემების 

მშენებლობა–რეაბილიტაცია, შემოტანილი იქნა მაღალპროდუქტიული კულტურები, 
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მოსახლეობაში გავრცელდა ინფორმაცია აგროქიმიკატების მოხმარების და რწყვის 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  

 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამებს არასამთავრობო 

სექტორიც ახორციელებს. მოწოდებული ინფორმაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

განხორციელებული საქმიანობა ძირითადად ემსახურებოდა ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელებას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა აგროქიმიკატების მოხმარება, ირიგაციის 

თანამედროვე მეთოდები, ნაკელის მართვა და პირუტყვის კვების გაუმჯობესება.  

 

გარდა აღნიშნულისა, ბოლო წლებში კერძო სექტორის ინიციატივით მუნიციპალიტეტში 

დაიწყეს მათთვის არატრადიციული მოცვისა და ზეთისხილის მოყვანა.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

2004 წლის ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 

ტყეებს 61 ათასი ჰა ფართობი, ანუ მისი ტერიტორიის 75% უჭირავს. მუნიციპალიტეტში 

არის სამრეწველო, სუბალპური, ჭალისპირა, ქარსაცავი და ასევე დაცული ტყეები. 

დაცული ტყეები აჯამეთის აღკვეთილსა (≈4 800 ჰა) და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ 

ტყე-პარკს მიეკუთვნება.  

 

მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად იმერეთის 

რეგიონალური სატყეო სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას ამ სფეროში არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს.  

 

სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მიმდინარეობს ტყის კომერციული და სოციალური ჭრა, თუმცა არ იციან რამდენია 

წლიური ლიმიტი ჭრაზე. გამგეობის წევრები თვლიან, რომ უკანასკნელ წლებში ტყის 

უკანონო ჭრა შემცირდა კონტროლის გაძლიერების გამო.  
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა. ქარსაცავი 

ზოლების აღდგენა პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ყოველწლიურად მცირე ზომის ხანძარი ფიქსირდება. 

ბოლო ათწლეულის ყველაზე მასშტაბური ხანძარი, რომელმაც დაახლოებით ტყის 200 ჰა 

მოიცვა, 2010 წელს მოხდა. შეხვედრის მონაწილეებს ხანძრის შედეგად ბოლო დეკადაში 

დაზიანებული ტყის საერთო ფართობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ხანძრების 

მიზეზებად ასახელებენ ცხელ ამინდებს და ადამიანთა დაუდევრობას.  

 

შეხვედრის მონაწილეები ასევე არ ფლობენ ინფორმაციას ვითარდება თუ არა ბუნებრივი 

კატასტროფები (ეროზია, მეწყერი, ღვარცოფი, სხვა) ტყის საფარდაკარგულ უბნებში. მათ 

არ გააჩნიათ ინფორმაცია მიმდინარეობს თუ არა ნახანძრალი თუ განაკაფ უბნებზე ტყის 

საფარის აღდგენის მონიტორინგი; თუმცა, თვლიან, რომ ასეთ უბნებზე ტყის საფარის 

ბუნებრივი განახლება ხდება.   

 

მუნიციპალიტეტში ბოლო ათწლეულში ტყეების აღდგენა-განაშნიანებას ადგილი არ 

ჰქონია. ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში არც სანერგე მეურნეობა არსებობს.  

 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

მუნიციპალიტეტში უხვია როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლის რესურსი. 

თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ აქვთ მონაცემები ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების შეფასებული რესურსების შესახებ.  

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. ხანისწყლითა 

და მისი მრავალრიცხოვანი შენაკადებით, რომლებიც მესხეთის ქედიდან იღებს 

სათავეებს. მდინარე ხანისწყლის აუზის ფართობია 914 კმ2 და მისი დიდი ნაწილი 

ბაღდათის ადმინისტრაციული ტერიტორიის ფარგლებშია მოქცეული. მდინარის სიგრძეა 

57 კმ.  
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ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში მოქცეულია მდ. ყვირილას მცირე მონაკვეთიც, მის 

შესართავთან. მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-ჩრდილო-დასავლეთი საზღვარი კი 

ვარციხის წყალსაცავთანაა.  

 

როგორც აღინიშნა, მუნიციპალიტეტში ჰიდროლოგიური სადგურები არ ფუნქციონირებს. 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მდინარეების 

ჰიდროლოგიური მონაცემები შეიცვალა; თუმცა ამ ცვლილებების დაკონკრეტება არ 

შეუძლიათ.  

 

ზედაპირული წყლები გამოიყენება ქ. ბაღდათის მოსახლეობის და ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისთვის, ასევე ირიგაციისთვის.  

 

სოფლების მოსახლეობის წყალმომარაგება კი მიწისქვეშა წყლებზეა დაფუძნებული. ამ 

მიზნით მოსახლეობას მოწყობილი აქვთ ინდივიდუალური ჭები. ამას გარდა, ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტში, კერძოდ კი საირმეში ხდება მიწისქვეშა მინერალური წყლის 

მოპოვება-ჩამოსხმა კომერციული მიზნით.  

 

მიუხედავად მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის არარსებობისა, სამუშაო ჯგუფის 

მონაწილენი ჰიდროგეოლოგიურ ცვლილებებზეც საუბრობენ. კერძოდ, მათ აღნიშნეს, 

რომ მოსახლეობის ჭებში წყლის დონემ დაიწია და ჭები ზოგან დაშრა კიდეც; თუმცა, ამის 

გამომწვევ მიზეზებს ვერ ასახელებენ.  

 

ბაღდათის წყლის რესურსების ნაწილი წარმოდგენილია ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

სახით, რომლებიც მდ. ყვირილას ჭალაშია განლაგებული. ჭარბტენიანი ტერიტორიების  

ფართობი დაახლოებით 20 ჰა–ს შეადგენს. უკანასკნელ პერიოდში მათი ფართობი არ 

შეცვლილა.  

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის წყლის 

რესურსები საკმარისია წყალზე არსებული მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. 

თუმცა, ჯგუფი წევრებს არ გააჩნდათ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში წყალმოხმარების 

მოცულობის შესახებ.  
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მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის დასახლებათა უმეტესობა არ 

არის უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება მხოლოდ ქ. ბაღდათს გააჩნია, რომელსაც წყალი ზედაპირული 

წყლებიდან მიეწოდება. თუმცა წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა 

ცუდია. ამასთან, წყალდიდობების დროს მისი წყალმიმღები გალერეა ხშირად იტბორება 

და ზიანდება. სოფლების წყალმომარაგება კი, როგორც აღინიშნა, მიწისქვეშა წყლებით 

ხდება.  

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არა აქვს საკანალიზაციო კოლექტორები და 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები. მუნიციპალიტეტში არ ხდება ზედაპირული 

თუ მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი და შესაბამისად, უცნობია მათი 

მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე 

პასუხისმგებელია ცენტრალიზებული სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“. 

 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოედინება მდინარე ხანისწყალი და მისი 

მრავალრიცხოვანი შენაკადები, რომელთაგან შედარებით დიდია საკრაულა, წაბლარას 

წყალი, ქერშავეთი და ლაიშურა. მდ. ხანისწყლის აუზი ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის 

მთელს ტერიტორიას ფარავს. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში, 

მცირე მონაკვეთზე კვეთს მდ. ყვირილაც.  

 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს 

ინერტული მასალის მოპოვება და მიმდებარე ვარციხის წყალსაცავი, რომელიც 

მოწყობილია მდ. ხანისწყლისა და მდ. ყვირილას შესართავებთან.  

 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია მონაცემები წლიურად მოპოვებული ინერტული მასალის 

მოცულობის შესახებ. თუმცა, მათ აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტში მნიშნველოვანია 

მდინარეების ხანისწყლის, დიმის (შუაწელში) და დიდველას (ქვედა წელში) ნაპირების 

ეროზია. მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის როგორც საცხოვრებელ 

ტერიტორიებს და სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, ასევე საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას (იხ. ცხრილი 2).  
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როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, მდინარის ნაპირების ეროზიასთან ერთად 

მდინარეთა მთელს სიგრძეზე დაიკვირვება ინერტული მასალის დაგროვებაც.  

 

მდინარეთა ნაპირების ეროზიის პრევენციისთვის გაკეთდა ნაპირსამაგრები; ხოლო 

ინერტული მასალის დაგროვების შედეგად წყალდიდობის პრევენციისთვის 

მიმდინარეობს დაგროვებული ინერტული მასალის ამოღება. 

 

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვებს, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის და 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანოები არ ახორციელებს.  

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური საქმიანობა ძირითადად სოფლის 

მეურნეობითაა წარმოდგენილი და მასში წარმოება ცუდადა განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი საწარმოებია საირმის მინერალური წყლების 

ჩამოსასხმელი ქარხანა, ასევე ხის სახერხი და ინერტული მასალების მომპოვებელ-

გადამამუშავებელი საწარმოები.  

 

შეხვედრის მონაწილეებს მწირი ინფორმაცია გააჩნიათ თუ რამდენად იყენებენ 

მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოები გარემოსდაცვით მიდგომებს. მათი 

ინფორმაციით, ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველი, ხოლო წყლის 

ცირკულაცია არ ხდება არც ერთ მათგანში. მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს 

ინფორმაციას, თუ რამდენად იყენებენ საწარმოები ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს, ან 

როგორ ხდება საწარმოებში ნარჩენების მართვა.  

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური 

სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში წლიურად საშუალოდ 3 500 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
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შეგროვება ხდება. ამასთან, შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა ბოლო ათწლეულში 5–

ჯერ გაიზარდა. ეს სავარაუდოდ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა 

მეტყველებდეს, რამდენადაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ბოლო ათწლეულში 

პრაქტიკულად არ შეცვლილა.  

 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე მიუთითებს ისიც, რომ ნარჩენების მართვის 

კომპანიამ 2 წლის უკან შეიძინა 2 სპეცმანქანა და 76 ცალი 1 კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერი. 

თუმცა, ნარჩენების მართვაში გარკვეული პროგრესისა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

მონაცემები, თუ რეალურად რა რაოდენობის ნარჩენი წარმოიქმნება მის ტერიტორიაზე. 

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ქ. 

ქუთაისის ნაგავსაყრელზე ხდება, რადგანაც ბაღდათის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

სანიტარული ნაგავსაყრელი. შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მრავლადაა მცირე არალეგალური ნაგავსაყრელები, ამასთან შეფასებული 

არაა თუ რა მოცულობის ნარჩენები იყრება იქ. 

 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების სეპარაცია-გადამუშავება არ ხდება. გადამუშავებადი 

ნარჩენებიდან მხოლოდ ლითონის ჯართის გროვდება შემგროვებელი პუნქტების მიერ; 

თუმცა, შეგროვებული ჯართის მოცულობა უცნობია.  

 

 

9. გენდერი 

 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება თუ მამაკაცზე, შეხვედრის მონაწილეების პასუხი იყო, რომ ეს 

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების 

შემცირებაც ასევე თანაბრად აისახება ორთავე სქესის წარმომადგენლებზე, რადგანაც შეშა 

ძირითადად საწვავად გამოიყენება. წყლის დეფიციტი კი, მათ აზრით, ქალზე მეტად 

პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით ძირითადად ქალია დაკავებული. რაც 

შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარე 

შეიძლება იყოს კლიმატის ცვლილებებისადმი მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 
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სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს 

მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ, ისინი არასდროს 

დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

 

ბუნებრივი საფრთხეების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება შემდეგი 

ტიპის სამუშაოები:  

 

 ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია წყალმომარაგებისა და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია  

 ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება ერთობლივად ახორციელებს 

მდინარეთა ნაპირების დამცავი ნაგებობების მშენებლობას და მეწყერების 

სტაბილიზების ზომებს. 

 

თუმცა, უცნობია რამდენად პასუხობს განხორციელებული თუ დაგეგმილი სამუშაოები 

რეალურ საჭიროებებს.  

 

კლიმატზე ზემოქმედების შესამცირებლად ადგილობრივი მმართველობის მიერ იგეგმება 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ კლიმატის 

ცვლილებების შედეგების შესარბილებლად აუცილებელია ქარსაფარი ზოლების მოწყობა 

და საირიგაციო სისტემების გაუმჯობესება.  
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბაღდათის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური პირობები 

განაპირობებს დამეწყვრის, ეროზიისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. 

თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი 

ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები, რომელთა სიხშირე და 

ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

წყალდიდობა ძირითადად მდ. ხანისწყლის ქვედა დინებისთვისაა დამახასიათებელი.  

წყალდიდობების რისკი შესაძლოა გაზრდილი იყოს ვარციხის წყალსაცავის შედეგად 

მდინარის კალაპოტში ნატანის დაგროვების გამო.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი და 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო ათ წელიწადში 

სტიქიით მიყენებული ზარალი 126 000 ლარად იქნა შეფასებული; თუმცა, ეს რიცხვი 

სრულად არ უნდა ასახავდეს ზარალის სრულ მასშტაბს.  

ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 

ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. 

პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  
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მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.   

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მიწისქვეშა წყლის დონემ 

საგრძნობლად დაიწია ადგილ-ადგილ, რაც მოსახლეობის ჭების დონის დაწევა-

დაშრობაში გამოიხატა. მათივე ინფორმაციით, მდინარეთა ჰიდროლოგიური 

მაჩვენებლებიც შეიცვალა; თუმცა,  ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული 

ღონისძიებებიც ტარდება, როგორიცაა: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ინერტული მასალის 

ამოღება მდინარის კალაპოტიდან, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად კი 

მიმდინარეობს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, თუმცა მცირე მასშტაბებში.    

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 

კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.   
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რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 

 

 

 


