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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 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის  ზოგადი დახასიათება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონს მიეკუთვნება. მისი ფართობია 160 

900 ჰა, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 66 525ჰა,  

(41%). მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ჩრდილოეთით მცხეთის, აღმოსავლეთით 

საგარეჯოს, დასავლეთით თეთრიწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტები, 

სამხრეთით კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. ბარში ზომიერად თბილი ველის ჰავაა, ცხელი ზაფხულით, 

მთაში კი ზომიერად ნოტიო ჰავაა, ზომიერად ცივი ზამთრითა და ხანგრძლივი თბილი 

ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C-იდან 6°C-მდე მერყეობს ზონალობის 

მიხედვით. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურა 0,3°C-იდან -5°C-

მდეა, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, ივლისის 25°-იდან 11°-მდე. ნალექების საშუალო 

წლიური მოცულობა 420 მმ-მდეა.  

გარდაბანის მუნიციპალიტეტის საზღვართან ჩამოედინება მდ. მტკვარი, ხოლო 

ტერიტორიის შიდა ნაწილში ძირითადად პერიოდული ხასიათის მდინარეები გვხვდება. 

ესენია: ლოჭინი, არხაშენი, ნაგუბი, ხევძმარი, ორხევი, ნავთისხევი და სხვა. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 99 700 კაცს შეადგენს. 

მუნიციპალიტეტში 42 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი, 2 დაბა და 39 

სოფელი. ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 16 200 ადამიანს, ხოლო სოფლის - 83 500-ს 

ადამიანს; ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85% სოფლად ცხოვრობს. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 67 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) უტოლდება. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა (ელ.ენერგიის წარმოება - 

26%, გადამამუშავებელი მრეწველობა - 6,4%), მშენებლობა, ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, 

მცირე მეწარმეობა და საჯარო სამსახურები. 2012 წლის ადგილობრივმა ბიუჯეტმა 

ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 22 მლნ 

ლარი შეადგინა. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის 

პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა. 
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლების წყაროა სოფლის მეურნეობა 

(მიწათმოქმედება, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა), მცირე ბიზნესი (ვაჭრობა, 

საყოფაცხოვრებო მომსახურეობა) და საჯარო სამსახურები.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 

გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს მიეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა, ღვარცოფი და გვალვა. განსაკუთრებით დიდ პრობლემად სახელდება 

გვალვა, რის შედეგადაც იკარგება მოსავალი. დისკუსიის მონაწილეთა მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ ბოლო 

10 წლის განმავლობაში მოიმატა. 

სამუშაო ჯგუფმა დეტალური ინფორმაცია სტიქიებით მიყენებული ზიანის შესახებ ვერ 

მოგვაწოდა. თუმცა, მათ მიერ მოწოდებულმა მონაცემებმა შეიძლება გარკვეული სურათი 

წარმოაჩინოს.  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, 2008-2011წწ-ში ადგილი ჰქონდა ძლიერ 

წვიმებს, რასაც მოყვა წყალდიდობა და ღვარცოფი. შედეგად დაზარალდა შემდეგი 

სოფლები: მარტყოფი, სართიჭალა, ნორიო, ფოლადაანთკარი, აღთაკლია, ყარათაკლია, 

ყარაჯალარი. ამ სოფლებში დაიტბორა შენობების პირველი სართულები, სარდაფები და 

განადგურდა საკარმიდამო ნაკვეთები. მარტყოფში დაზიანდა 2 ხიდი. წყალდიდობების 

შედეგად დაზიანდა სახნავ-სათესი ტერიტორიის დაახლოებით 2 ჰა.  

ამავე პერიოდში ადგილი ჰქონდა ქარიშხალს, რის შედეგადაც დაზიანდა სახლების 

სახურავები და ნათესები.  

სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობას გამოეყო სარემონტო 

მასალები და ფულადი კომპენსაცია. ამას გარდა, გამგეობის დაფინანსებით აღდგა 

დანგრეული ხიდები და გზები, შესრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან 

სახელმწიფო კომისია და სამაშველო სამსახური. ამისთვის მათ გააჩნიათ საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, ღვარცოფს, 

გვალვას. თუმცა, ადგილობრივ სამაშველო სამსახურს არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება. ასევე არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 
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გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის 

მეურნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 66 525ჰა, რაც 

მთლიანი ტერიტორიის 41%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 37 049ჰა 

(ს/ს მიწის 56%), სათიბ/საძოვარი 23 637ჰა (ს/ს მიწის 36%), მრავალწლიან ნარგავები – 

5 979ჰა (ს/ს მიწის 10%).  

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 

წლის განმავლობაში თითქმის არ შეცვლილა. თუმცა აღინიშნა, რომ სოფელ ლე-

მშვენიერაში, რომელიც ესაზღვრება დავით გარეჯის უდაბნოს, გვალვების გამო ადგილი 

აქვს მიწების გაუდაბნოებას.  

 

მემცენარეობა  

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. პრიორიტეტული 

კულტურებია: ხორბალი (მოსავლიანობა 2ტ/ჰა), ქერი (2,3ტ/ჰა), სიმინდი (5ტ/ჰა), იონჯა 

(5-6 ტ/ჰა), ასევე ბოსტნეული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზემოჩამოთვლილი 

კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა დაახლოებით 30-35%-ით. მოსავლის შემცირების 

მიზეზად სახელდება: მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, როგორიცაა სარწყავი 

სისტემების გაუმართაობა, მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტური მეთოდები და 

აგრონომიული სამსახურის ფაქტიურად არ არსებობა; არახელსაყრელი ამინდი (გვალვა 

და წყალდიდობა).  

გამგეობის ინფორმაციით, სახნავი მიწები მთლიანად საჭიროებს რწყვას იმ დროს, როცა 

ირწყვება დაახლოებით 12 050 ჰა. ამისი მიზეზებია: არასაკმარისი წყლის რესურსი, 

საირიგაციო სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა, არხოვანი რწყვის მეთოდის 

გამოყენება.  

 

მეცხოველეობა 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-საძოვრების ფართობი 23 637ჰა-ია (ს/ს მიწის 36%). 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, 2012 წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

რაოდენობაა მუნიციპალიტეტში 33 700 სულს შეადგენს. ეს რიცხვი ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში შემცირდა დაახ. 30%-ით. მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 45 000 სული ცხვარია, მათი რაოდენობა 

შემცირდა დაახ. 50%-ით. პირუტყვი სხვა მუნიციპალიტეტიდანაც შემოყავთ ზაფხულის 

საძოვრებზე, თუმცა მათი რაოდენობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის.  

სამუშაო ჯგუფმა ცხვრის სულადობის შემცირების მიზეზად დაასახელა უკანასკნელ 

წლებში ცხვრის დიდი რაოდენობით ექსპორტი. მუნიციპალიტეტში არ ხდება 

წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი 

ფიქრობს, რომ ხორცპროდუქტიულობა შემცირებული უნდა იყოს საკვების ნაკლებობის, 

ასევე ფერმერებს შორის მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ ინფორმაციის 

ნაკლებობის გამო.  

ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვზე გადაანგარიშებით, მუნიციპალიტეტში 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 1.4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 2 სული 
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ცხვარი. ეს არ თუ დიდი მაჩვენებელია; თუმცა, გასათვალისწინებელია შემოყვანილი 

პირუტყვი და მშრალი კლიმატი, რის გამოც საძოვრების თვითაღდგენა ნელა ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი განიცდის საძოვრების დეფიციტს, 

რის გამოც ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად 

არანაირი ღონისძიება არ ტარდება, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ, არ 

იცავენ ძოვების ნორმებს.  

 

პროექტები და სერვისები 

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სუსტადაა 

განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინარული და აგრონომიული მომსახურება. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის 

გავრცელებისათვის ხელშეწყობა.  

მუნიციპალიტეტში არის ახლად დაარსებული სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური, რომელსაც ევალება პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე. მოწოდებული ინფორმაციით, რაიმე სახის 

სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამა/პროექტი მუნიციპალიტეტში არ 

განხორციელებულა, გარდა საირიგაციო სისტემების გარკვეული მონაკვეთების 

რეაბილიტაციისა 2010-2011წწ-ში. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა 

და ამ სექტორში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და 

ინფორმაციის გაცვლა ნაკლებად ხდება.   

 

4. ტყის რესურსები 

გარდაბანის ტერიტორიაზე არსებული ტყის ფართობები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არ არის. გამგეობის ინფორმაციით ეს ფართობები სამართავად გადაეცა 

ქვემო ქართლის სატყეო სამმართველოს. სატყეო სამმართველოს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით კი ამ ტყის დიდი ნაწილი იყო ნაკრძალი და გადაეცა ეკონომიკის 

სამინისტროს. ამის შემდეგ დაუზუსტებელი ინფორმაციით მოხდა მისი გრძელვადიანი 

იჯარით გაცემა. სხვა ინფორმაციის მოძიება შეუძლებელი გახდა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები მწირია. ძირითადი მდინარეა მტკვარი, 

რომელიც მცირე მონაკვეთზე კვეთს მუნიციპალიტეტს. სხვა მდინარეები პერიოდული 

ხასიათისაა. ესენია: ლოჭინი, არხაშენი, ნაგუბი, ხევძმარი, ორხევი, ნავთისხევი და სხვა. 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, სატყეო ტერიტორიაზე არსებობს 500 ჰა-მდე დაჭაობებული 

ფართობი.  
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მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგურები და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

პარამეტრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის 

ცნობით, ადგილი აქვს ზედაპირული წყლების უმნიშვნელო ნაწილის დაშრობას. ამის 

მიზეზად გვალვები სახელდება.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და ირიგაციისთვის გამოიყენება როგორც 

ზედაპირული, ისე მიწისქვეშა წყლები. არსებული წყლის რესურსი არ არის საკმარისი 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ხუთი 

ხელოვნური წყალსაცავი, რომლებიც მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება. 

ესენია: მარტყოფის, ნორიოს, საცხენისის და კუმისის წყალსაცავები.  

ქ. გარდაბანის მოსახლეობის 90% და სოფლების 70% სასმელი წყლით მარაგდება 

ცენტრალიზებული სისტემიდან, რომლის საერთო სიგრძე 299კმ-ია. წყალმომარაგების 

სისტემების მდგომარეობა ცუდია და ადგილი აქვს წყლის მნიშვნელოვან დანაკარგებს. 

ამას გარდა, წყალდიდობის დროს ხშირად პრობლემები ექმნება სათაო ნაგებობებს და 

წყალგამწმენდ სისტემებს.  

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში წყლის მრიცხველებია დადგმულია. 

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. გარდაბანს (39კმ). არსებული 

კოლექტორების მდგომარეობა სავალალოა და საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას. 

 

6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების 

კალაპოტებიდან ადგილი აქვს ინერტული მასალის მოპოვებას, რაც წელიწადში 

საშუალოდ 150 მ3-ს შეადგენს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს მუხროვანის და ფოლადაანთკარის 

წყალსაცავები, ჯანდარის და კუმისის ტბები, რომლებიც საირიგაციოდ გამოიყენება. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალდიდობების დროს კალაპოტის დახრამვა  

ძირითადად მუხროვანის და ფოლადაანთკარის წყალსაცავებთან ხდება. წყალდიდობების 

დროს ნაპირებისა და კალაპოტების ეროზიის შედეგად ზიანდება ხიდები და გზები. ამ 

მოვლენების აღმოსაფხვრელად ხორციელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

ადგილობრივ დონეზე არ ხდება მოპოვებული ინერტული მასალების, მდინარის 

ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგი. პერიოდულად გამგეობის მიერ მოწმდება 

მდინარის ნაპირებთან არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობა.  

 

7. ინდუსტრია / წარმოება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალო დონეზეა განვითარებული. 

ტერიტორიულ ერთეულში მოქმედებს 14 საწარმო: შპს საქართველოს საერთაშორისო 

ენერგეტიკული კორპორაცია, შპს მტკვარი ენერგეტიკი,  შპს ‘სპეცფარმა“, კარიერებიდან  

საამშენებლო ინერტული მასალების მომპოვებელი შპს-ბი „კარგი“ და „წესი“, სამგორის 
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მეფრინველეობის ფაბრიკა, წისქვილკომბინატი, სავაჭრო ორგანიზაცია „სამთასი“, შპს 

„ალიასთრეინგი“ და სასოფლო-სამეურნეო ორგანიზაციები.  

გამგეობის ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ზემოთ დასახელებულ 

საწარმოთა უმრავლესობაში. ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან, საწარმოებში 

გამოყენებულია მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები.  

8. ნარჩენების მართვა 

გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც ძირითადად ქ. 

გარდაბანის და მიმდებარე სოფლების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, 

აღრიცხვას და ნაგავსაყრელზე განთავსებას ახორციელებს. შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა წელიწადში დაახლოებით 18 000 მ3-ია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

ნარჩენების მართვის სამსახურისგან შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობის დინამიკის 

დადგენა შეუძლებელია, რადგან განვლილი წლების სტატისტიკა არ არსებობს.  

ნარჩენების განსათავსებელად იყენებენ ქ. გარდაბნის მახლობლად განთავსებულ 

ნაგავსაყრელს, რომელსაც არ გააჩნია ნაჟური წყლებისა და აირების მართვის სისტემები. 

ნაგავსაყრელი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და საჭიროებს მიხედვას.  

მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება 

ხორციელდება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე (იყრება ხევებში, მდინარის ნაპირებზე). 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინგი არ ხორციელდება. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

მიზნით პროექტები არ განხორციელებულა. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანიზებით იგეგმება არალეგალური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია.  

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით არსებობს მცირე ზომის, კერძო ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება.   

 

9. გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით პასუხების დაკონკრეტება. დისკუსიის მონაწილეთა 

აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება ორივე სქესზე ერთნაირად 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ერთნაირად არიან დამოკიდებული ამ პრობლემაზე. 

ასევე წყლის დეფიციტი; ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად 

აისახება, რადგან შეშის მოპოვება მამაკაცის მოვალეობაა და ზოგადად ეკოსაფრთხეებს 

მამაკაცები უფრო მეტად განიცდიან; კლიმატის ცვლილების მიმართ ქალი უფრო 

მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ესწრებიან არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „CIDA“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებსა და სწავლებებს კლიმატის 
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ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი ბუნებრივი სტიქიები: გვალვა, 

წყალდიდობა და ძლიერი ქარი. ასევე სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების 

გაუმართავობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი; მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში, 

ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას, 

ნაპირდამცავი სამუშაოების წარმოებას, დაზიანებული ხიდების და გზების 

აღდგენა/მშენებლობას. 

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კლიმატის 

ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: 

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა; საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ბოლო 10 

წელიწადში მოიმატა ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ. თუმცა მუნიციპალიტეტს არ 

გააჩნია ამის დამადასტურებელი დოკუმენტური ინფორმაცია. გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური 

სადგურები. მუნიციპალიტეტში ყველაზე გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია: 

გვალვა, წვიმის სახით ჭარბი ნალექი და ამის გამო წყალმოვარდნა და ღვარცოფი და 

ძლიერი ქარი. მუნიციპალიტეტის გამგეობას გააჩნია ძალიან მწირი ინფორმაცის იმის 

შესახებ თუ რა ტერიტორიის ფართობები და რამდენი შენობა- ნაგებობა დაზიანდა 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა ბუნებრივი 

კატასტროფების პრევენციის ღონისძიებები და ეს არც უახლოეს მომავალში იგეგმება.  

სოფლის მეურნეობა - დღეისათვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სახნავ-სათესი 

მიწები უმნიშვნელოდ შემცირდა სოფ. ლე-მშვენიერაში მიწების გაუდაბნოების, 

წყალდიდობის და ჭარბი ძოვების გამო. ინფორმაცია დაზიანებული ტერიტორიების 

ფართობის შესახებ არ მოიპოვება. 

სოფლის მეურნეობას სერიოზულ პრობლემას უქმნის:  გაზრდილი გვალვიანობა; დროის 

მოკლე მონაკვეთში მოსული დიდი რაოდენობით ნალექი წვიმის სახით, რაც იწვევს 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნას და ღვარცოფს; არასაკმარისი რწყვა, რისი მიზეზიცაა 
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გაუმართავი საირიგაციო სისტემები, სარწყავი წყლის ნაკლებობა და სიძვირე; მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა. ჭარბი ძოვება მუნიციპალიტეტისათვის პრობლემას 

წარმოადგენს.  

მუნიციპალიტეტში ახალი შექმნილია სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, 

მაგრამ ახალი ტექნოლოგიების გავრცელება ჯერ-ჯერობით არ ხდება, ასევე 

საკონსულტაციო მომსახურება არ რის საკმარისი. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ სოფლის მეურმეობის სექტორში პროექტები პრაქტიკულად არ 

განხორციელებულა. მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია 

აგრონომიული და ვეტერინარული მომსახურების და მექანიზაციის ცენტრები. 

ტყის რესურსი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტს ინფორმაცია არ გააჩნია მის ტერიტორიაზე 

არსებული ტყის რესურსების შესახებ, რადგან ტყის რესურსი სამართავად გადაეცა ქვემო 

ქართლი რეგიონის სატყეო სამმართველოს. სატყეო სამმართველოში მოპოვებული 

ინფორმაციით ამ ტერიტორიის დიდი ნაწილი განსაკუთრებით გეგმარებით დაცული 

ტერიტორიის ფარგლებშია მოქცეული და ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა. ხოლო 

დაუზუსტებელი ინფორმაციით ეს დაცული ტერიტორიები გრძელვადიანი იჯარით არის 

გაცემული. ტყეების შესახებ სხვა ინფორმაციის მიღება ადგილობრივი მმართველობიდან 

შეუძლებელია. 

წყლის რესურსი - მუნიციპალიტეტში როგორც ზედაპირული, ისე მიწისქვეშა წყლის 

რესურსი მწირია. ბოლო 10- 20 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ჰიდროლოგიური 

ცვლილებები არ დაფიქსირებულა. მომატებული გვალვების გამო მოხდა მიწისზედა 

წყლების წყაროების ან ნაკადულების უმნიშვნელო ნაწილის გაქრობა.  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის დაბინძურების შემთხვევები 

დაფიქსირებული არ არის. მიწისქვეშა წყლების მოხმარება ხდება, ნაწილობრივ სასმელი 

და საირიგაციო სახით. მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი მუნიციპალიტეტში არ ხდება.  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი წყალზე არსებულ მოთხოვნასა ვერ 

კმაყოფილებს და წყლის მოწოდება ხდება რუსთავიდან. ცენტრალური წყალმომარაგება 

არის ქ. გარდაბანში (90%) და სოფლების 70%-ში ( დაახლოებით 299კმ.). წყალმომარაგების 

სისტემების საერთო მდგომარეობა არის ცუდი. სათაო ნაგებობები და განსაკუთრებით 

წყალგამწმენდი ნაგებობები საჭიროებს რეაბილიტაციას. ქ.გარდაბანში აქვთ 

საკანალიზაციო კოლექტორები, მაგრამ სავალალო მდგომარეობაშია და იქედან 

გამწმენდი მოწყობილობის გარეშე ჩაედინება მდინარეში და ჟონავს მიწის ქვეშაც, რაც 

საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობა  

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი ბუნებრივი სტიქიები: გვალვა, 

წყალდიდობა და ძლიერი ქარი. ასევე სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების 

გაუმართავობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი; მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა.  
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პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაციას (ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად) 

ნაპირდამცავი სამუშაოების წარმოებას, დაზიანებული ხიდების და გზების 

აღდგენა/მშენებლობას. 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა 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 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 

 

 


