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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 

გორის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

გორის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის ვაკეზე მდებარეობს და რეგიონში ყველაზე 

დიდი ადმინისტრაციული ერთეულია. მისი ფართობი შეადგენს 232 770 ჰა -ს, რაც შიდა 

ქართლის ტერიტორიის დაახლოებით 53%-ია. ადმინისტრაციულ ერთეულს ესაზღვრება 

რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია, აგრეთვე კასპის, ბორჯომის, 

წალკის და ქარელის მუნიციპალიტეტები.  

გორის მუნიციპალიტეტში ზომიერი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე გარდამავალი 

ჰავაა. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10.90C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის, საშუალო 

ტემპერატურაა -1.20C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოს ტემპერატურაა 22.30C. 

ნალექების საშუალო რაოდენობა წელიწადში შეადგენს 585 მმ-ს, მაქსიმალური ნალექის 

რაოდენობა მაისში მოდის 76 მმ, ხოლო მინიმალური აგვისტოში (34 მმ) და იანვარში (30 

მმ). 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლების წარმოდგენილია 

მდინარეებით: მტკვარი, ლიახვი, ტანა და თეძამი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არის ვულკანური წარმოშობის ტბა ნადარბაზევი. 

ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით, შეადგენს 146 100 

კაცს. მუნიციპალიტეტში 21 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი (გორი) და 20 

სოფელი. ქალაქში ცხოვრობს 51 719 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის 35%-ია, ხოლო 

სოფლის მოსახლეობა შეადგენს 94 381 კაცს, ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 65% 

სოფლად ცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 62 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) თითქმის უტოლდება.  

2012 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 44 300 ლარი შეადგინა. მოსახლეობის 

შემოსვლების ოთხი ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, ხელფასი 

სახელმწიფო სამსახურებიდან და პენსია. მოსახლეობის ძირითად შემოსავლებს 

წარსულში უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა და მრეწველობა.  

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების შუალედური გეგმა, რომლის 

ძირითად პრიორიტეტებს წარმოადგენს ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და 

მრეწველობის განვითარება. 
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი ქარი და წყალდიდობა/წყალმოვარდნა. შეხვედრის 

მონაწილეთა ინფორმაციით, ეს ბუნებრივი საფრთხეები ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ 

გახშირებულა. თუმცა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

უკანასკნელ დეკადაში ინტენსიური ნალექების რაოდენობა შემცირდა 1.2%-ით, 

წყალდიდობების სიხშირე გაიზარდა 3-ჯერ, ქარის სიჩქარე გაიზარდა 1.3-ჯერ. სეტყვა 

გახშირდა 1.2-ჯერ, ხოლო გვალვების სიხშირე გაიზარდა 1.39-ჯერ. 

სამუშაო ჯგუფმა ვერ მოგვაწოდა მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების შედეგად 

დაზიანებული ტერიტორიების და ინფრასტრუქტურის შესახებ, ასევე ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის შესახებ.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შტაბი და გეგმა, 

რომელიც მოიცავს შემდეგ საგანგებო სიტუაციებს: ხანძარი, წყალდიდობა, გვალვა, 

მეწყერი, ღვარცოფი, მიწისძვრა. როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, ადგილობრივ 

თვითმართველობას აქვს იმის რესურსი, რომ ადგილობრივი ძალებით მოახდინოს 

რეაგირება და გაატაროს ხანძარსაწინააღმდეგო და სამაშველო ღონისძიებები. დახმარების 

მიღება შესაძლებელია მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან და ცენტრალური 

ხელისუფლებისგან. 

ბუნებრივი საფრთხეების რისკის შესამცირებლად ბოლო ათწლეულის განმავლობაში 

ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ ნაპირსამაგრ სამუშაოებს მიმართავს; 

სამომავლოდაც მხოლოდ ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულება აქვთ 

გათვალისწინებული. საინჟინრო და მუნიციპალური პროექტების შედგენისას 

ძირითადად ითვალისწინებენ სეისმურობას; საინჟინრო პროექტების მომზადებისას სხვა 

ბუნებრივი სტიქიების რისკების გათვალისწინება არ ხდება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უზრუნველყოფა 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა, რასაც 

ხელს უწყობს ს/ს მიწის რესურსები და კლიმატური პირობები. 2012 წლის მონაცემებით, 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები შეადგენს 61 400ჰა-ს (მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის 26%), მათ შორის სახნავ-სათესი - 21 000ჰა (ს/ს სავარგულების 34%), 

ხეხილის ბაღები - 12 700ჰა (ს/ს სავარგულების 21%), სათიბ-საძოვარი - 27 600ჰა (ს/ს 

სავარგულების 45%).  

გორის მუნიციპალიტეტის გამგების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბოლო 10 

წელიწადში მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი 

შემცირდა 100 ჰა-ით. ეს სახნავ-სათესი მიწების ხარჯზე მოხდა. სახნავ-სათესი მიწების 

შემცირების მიზეზი ძირითადად განაშენიანების მიზნით მიწის კატეგორიის შეცვალა 

გახდა, კერძოდ კი 95ჰა ფართობს შეუცვალეს მიწის კატეგორია, ხოლო 5 ჰა - მდინარეების 

ნაპირების რეცხვის გამო დაიკარგა. ს/ს სავარგულების დეგრადაციას ბოლო ათწლეულის 

მანძილზე ადგილი არ ჰქონია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე არ შეცვლილა. 
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მემცენარეობა 

გორის მუნიციპალიტეტის ს/ს სავარგულები ხელსაყრელია მემცენარეობისთვის, 

რომელიც ფართოდაა გავრცელებული მუნიციპალიტეტში. აქ მოჰყავთ როგორც 

ერთწლიანი კულტურები, ასევე მისდევენ მრავალწლიანი ნარგავების მოშენებას. 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტულია ხორბალი, 

ბოსტნეული და მარცვლეული, მათი მოსავლიანობა უკანასკნელ წლებში გაიზარდა. 

კერძოდ, ხეხილი, რომლის მოსავლიანობაა 10-11 ტ/ჰა, მისი მოსავლიანობა გაიზარდა 1,5-

2 ტ/ჰა-ით, ბოსტნეული, რომლის მოსავლიანობაა 15-20 ტ/ჰა, მისი მოსავლიანობა 

გაიზარდა 2-3 ტ/ჰა-ით და მარცვლეული, რომლის მოსავლიანობა შეადგენს 3 ტ/ჰა, მისი 

მოსავლიანობა 0,5 ტ/ჰა-ით გაიზარდა. კულტურების მოსავლიანობის გაზრდის 

მიზეზებად სახელდება მეურნეობის ეფექტური გზების დანერგვა, როგორიცაა, 

კულტურების ადგილმონაცვლეობის გამოყენება, ამასთან, მაღალპროდუქტიული 

სათესლე მასალის შემოტანა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, მავნებლებთან, 

სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა. 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწების 95%-ზე მეტი, კერძოდ 20 000 ჰა საჭიროებს 

მორწყვას; ამასთან, მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს, რის 

მიზეზადაც მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ძირითადად წყლის რესურსების უკმარისობა 

დაასახელა. სარწყავი წყლის დიდი ნაწილი მუნიციპალიტეტს მოეწოდება ოკუპირებული 

ტერიტორიიდან. მიუხედავად წყლის რესურსების დეფიციტისა, მუნიციპალიტეტში 

რწყვის ტრადიციულ, არხოვან მეთოდს მიმართავენ, რომელსაც წყლის დიდი დანაკარგი 

ახლავს.  

მუნიციპალიტეტში ს/ს სავარგულების დაახლოებით 1 000ჰა საჭიროებს დრენაჟს. 

მელიორაციისთვის მოწყობილია სადრენაჟე სისტემა, მაგრამ მისი ძირითადი ნაწილი 

სარეაბილიტაციოა და ამ სავარგულების დრენაჟი მხოლოდ ნაწილობრივ ხერხდება. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული. სათიბ-საძოვარს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში უკავია 27 600ჰა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 2012 წლის მდგომარეობით, შეადგენს 35 000 სულს, ეს 

მაჩვენებელი ბოლო 10 წელიწადში გაიზარდა 1 000 სულით. მუნიციპალიტეტში 

მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

დაახლოებით 12 000 სული ცხვარია, მათი რაოდენობა უკანასკნელ დეკადაში შემცირდა 

დაახლოებით 4 000 სულით. გორის მუნიციპალიტეტში მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან საზაფხულო საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება.  

მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 1,3 

მსხვილფეხა პირუტყვი და 0,5 ცხვარი მოდის. ეს არც თუ დიდი მაჩვენებელია, თუმცა 

სათიბ-საძოვრების დეფიციტზე და ინტენსიურ მეურნეობაზე გადასვლის საჭიროებაზე 

მიუთითებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის არანაირ ღონისძიებებს არ ატარებენ, მათ შორის არც 
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ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას მიმართავენ. მუნიციპალიტეტის საძოვრების ძოვების 

ნორმები შეფასებული არ არის. 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ხორცპროდუქტიულობა გაიზარდა, წველადობა კი არ შეცვლილა, საქონლის 

ხორცპროდუქტიულობის გაზრდის მიზეზად სამუშაო ჯგუფის მიერ სახელდება საკვების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ფერმერებში ცოდნის ამაღლება, ეფექტური ვეტერინარული 

მომსახურება და მაღალპროდუქტიული საქონლის შემოყვანა. ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობა შემცირდა, ცხვრის წველადობაზე კი ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

როგორც სამუშაო ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, ოკუპაციის შემდეგ მოხდა მიწების 

დაკარგვა, რის გამოც ახალგორის მუნიციპალიტეტში ვეღარ ხდება ცხვრის გაყვანა 

საძოვრებზე.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტში ვეტერინალური და 

აგრონომიული მომსახურება მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, ცენტრალური ხელისუფლების, ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და კერძო ორგანიზაციების მიერ იგეგმება და ხორციელდება სოფლის 

მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროექტები. კერძოდ, ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ერთობლივად ხორციელდება საირიგაციო 

სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებშიც კერძო ორგანიზაციებიც არიან 

ჩაბმულნი. ამასთან, ცენტრალური ხელისუფლებისა და კერძო ორგანიზაციების მიერ 

მაღალპროდუქტიული კულტურების შემოტანა და მაღალპროდუქტიული შინაური 

პირუტყვის შემოყვანა მოხდა. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, სოფლის მეურნეობის დარგში, მოსახლეობის 

დახმარება უსასყიდლოდ ხდება.. 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ერთობლივად გაიხსნა სასოფლო-

სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრი. მათ მიერ მოხდა ცოდნის გავრცელება ფერმერებში 

აგროქიმიკატების მოხმარების, ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების და, პირუტყვის 

კვების გაუმჯობესებული მეთოდების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსები  

ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ტყის 

ფონდი წარმოდგენილია სამრეწველო, სუბ-ალპური, ჭალის ტყეების სახით და ქარსაფარი 

ზოლებით. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მონაცემები ტყის ფონდის მიწების 

ფართობზე და ხე-ტყის ჭრის წლიურ ლიმიტზე, რადგანაც ტყის ფონდის მართვა 

გამგეობის კომპეტენციაში არ შედის. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში ხე-ტყის ჭრა მხოლოდ 

სამრეწველო ტყეებიდან ხდება. ხორციელდება კომერციული, სოციალური და მოვლითი 

ჭრები; ამასთან, ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრასაც. მიუხედავად ინფორმაციის 

არქონისა, მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრები თვლიან, რომ ბოლო 10 წელიწადში 

ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა და ეს ძირითადად ხე-ტყის უკანონო ჭრის გამო მოხდა.  
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მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაფარი ზოლები, რომელთა ბოლო 

აღწერა მოხდა გასული საუკუნის ოთხმოციან წლებში. ამ აღწერის მასალები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ 

ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელოვანი ნაწილი განადგურებულია და მათი აღდგენა-

განახლება არ ხდება. 

ბოლო ათ წელიწადში საშუალოდ წელიწადში 10 ხანძარი ფიქსირდება. ხანძრების 

შედეგად ძირითადად სამრეწველო ტყეები ზიანდება. დამწვარი ფართობის შესახებ 

მონაცემები გამგეობას არ გააჩნია; თუმცა თვლიან, რომ წლიურად ხანძრებით 

დაზიანებული ტყის საშუალო ფართობი არ გაზრდილა. ტყის ხანძრების ძირითად 

მიზეზებად ცხელი ამინდები სახელდება; 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს 

ადგილი ჰქონდა ტყის გადაწვასაც.  

გაკაფულ და ნახანძრალ ადგილებში ტყის აღდგენის მონიტორინგი ან ხელშეწყობა არ 

ხდება. შესაბამისად უცნობია, თუ რამდენად ხდება ტყეების თვითაღდგენა. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საკუთარი სანერგე მეურნეობა, მაგრამ ტყის აღდგენა 

განახლების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმომარაგება 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების რაოდენობა უხვია. ჭარბტენიანი ტერიტორიები მუნიციპალიტეტში 

არ არის. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ინფორმაცია, თუ რამდენია მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი; თუმცა თვლიან, რომ რესურსი საკმარისია 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. დღეის მდგომარეობით წყლის 

გადმოგდება სხვა მუნიციპალიტეტებიდან არ ხდება და არც სხვა მუნიციპალიტეტებში 

ხდება წყლის გადასროლა.  

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: მტკვარი, ლიახვი, ტანა 

და თეძამი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ვულკანური წარმოშობის ტბა 

ნადარბაზევი. მუნიციპალიტეტში არსებობს ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური. თუმცა, 

გამგეობას არ გააჩნია ინფორმაცია ამ სამსახურის მიერ განხორციელებული 

დაკვირვებების შესახებ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ინტენსიური ნალექების 

რაოდენობა შემცირდა 1,23-ჯერ, წყალდიდობა კი გაიზარდა 3-ჯერ, ამასთან აღნიშნავენ, 

რომ გაიზარდა მდინარეების წლიური და წყალდიდობის დროს ხარჯი, მათივე ცნობით, 

წყლის დონემ ტბებში იკლო.  

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყალს მუნიციპალიტეტში იყენებენ მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის, ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის და ირიგაციისათვის. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისთვის 4 109 364 მ3 წყლის მოხმარება ხდება წელიწადში, ხოლო 

ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის 285 600 მ3/წელიწადში. მოსახლეობის 

წყალმომარაგება ძირითადად მიწისქვეშა წყლით ხდება. ცენტრალური წყალმომარაგება 

დიდ დასახლებებშია მოწყობილი და წყლის მრიცხველები დადგმულია. 

წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა საშუალოა. წყალმიმღები ნაგებობა 

ბინძურდება წყალდიდობის დროს.  
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მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებას საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს, თუმცა 

წყალგამწმენდი ნაგებობა უფუნქციოა.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

გორის მუნიციპალიტეტში მდინარეები წარმოდგენილია მტკვრით, ლიახვით და მათი 

შენაკადებით. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ორივე მდინარის კალაპოტიდან ხდება 

ინერტული მასალების მოპოვება, თუმცა მონაცემები არ გააჩნიათ. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სამი ხელოვნური წყალსაცავი, რომელიც მარაგდება მდ. 

ლიახვიდან, მდ. მტკვრიდან და მიწისქვეშა წყლებით. წყალსაცავები მოწყობილია 

ირიგაციისთვის.  

მდინარეების კალაპოტებში აღინიშნება ინერტული მასალების დაგროვება ხიდებთან. ამ 

მოვლენის აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა არანაირი 

ღონისძიება.  

მდინარეებიდან ინერტული მასალების ამოღებას, მდინარეების ნაპირების დინამიკას და 

მდინარეების კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას 

მუნიციპალიტეტში არცერთი ორგანო არ აკონტროლებს.  

 

7. ინდუსტრია წარმოება 

მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია/წარმოება ცუდადაა განვითარებული. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ფუნქციონირებს ხეხილ-ბოსტნეულის გადამამუშავებელი ქარხნები და 

საკალმახე მეურნეობები.  

საკალმახე მეურნეობების გარდა ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის 

მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. ზოგიერთი საწარმო იყენებს 

ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები, 

სპეციალური საფარი კედლებისათვის და ენერგო-ეფექტური მანქანა დანადგარები. 

საწარმოები ნარჩენების მართვის სფეროში არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. 

8. ნარჩენების მართვა  

გორის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება შპს „გორის 

კეთილმოწყობის სამსახურის” მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, 

მოცულობების აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. დასუფთავების მიერ წელიწადში 

საშუალოდ ხდება 96 000 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა პოლიგონზე. მაჩვენებელის 

გაზრდის შესახებ გამგეობას მონაცემები არ აქვს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტს სანიტარული ნაგავსაყრელი 

არ აქვს. ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქ გორის ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელზე 

ხდება მხოლოდ ნარჩენების დატკეპნა.  

გამგეობის თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

გადამუშავებად ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები და არალეგალური ნაგავსაყრელები 
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არ არის. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არანაირი ღონისძიებები არ არის გატარებული. 

 

9. გენდერი  

როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტის და 

წყლის რესურსების შემცირება, ქალზე უფრო დიდ ზეგავლენას იქონიებს. მისი 

ყოველდღიური საქმიანობიდან გამომდინარე. მათი ვარაუდით, ტყის რესურსების 

შემცირება ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად აისახება. რაც შეეხება კლიმატის 

ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარე შეიძლება იყოს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. 

 

10.  ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ “საქართველოს მეორე 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე” და არც ტრენინგებს დასწრებიან კლიმატის 

ცვალებადობასთან დაკავშირებით.  

გორის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ბუნებრივი 

კატასტროფების პრევენციისათვის დაგეგმილია ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

განხორციელება. სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის იგეგმა და ხორციელდება 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები.  

კლიმატზე ზემოქმედების შესამცირებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

დაგეგმილია ნაგავსაყრელების და ნარჩენების მართვის გაუჯობესების მიზნით 

განსახორციელებელი პროექტები, თუმცა კონკრეტული საკითხები სამუშაო ჯგუფმა არ 

მოგვაწოდა.  

 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებების შედეგების 

შესარბილებლად აუცილებელია ტყის მასივების და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-

განახლება.  

  

11.  დასკვნები და რეკომენდაციები 

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - გორის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი და 

წყალდიდობა. როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად 

გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე 
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მნიშვნელოვანია მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და ტყის ჭრა. 

ანთროპოგენული ზემოქმედებიდან ასევე უნდა აღინიშნოს ჭარბი ძოვება, რაც ნიადაგის 

ეროზიის მაღალი რისკის მატარებელია.  

სამუშაო ჯგუფს მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების შედეგად დაზიანებული 

ტერიტორიების, საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ არ მოუწოდებია, არც მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად მიყენებული ზიანის ოდენობაა მათთვის ცნობილი. 

გორის 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 გორის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ 

არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით, რაც ნიადაგის ეროზიის მაღალი 

რისკის მატარებელია. მიუხედავად ამისა, სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

ტყის რესურსები - გორის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების შესახებ კონკრეტული 

მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ მოუწოდებია. თუმცა საერთო ინფორმაციიდან 

გამომდინარე, 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 - გორის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მდინარეთა 

ჰიდროლოგიური მაჩვენებლები შეიცვალა, გაიზარდა მდინარეების წლიური ხარჯი და 

წყალდიდობის დროს ხარჯი, მათივე ცნობით, წყლის დონემ ტბებში იკლო. თუმცა, ამისი 

ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ. მიწისქვეშა წყლების დონის ცვლილების შესახებ 

მონაცემები არ მოგვაწოდეს. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია 

არსებული მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც 

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

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება. წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ 

ნაგებობას პრობლემები ექმნება. ამასთან, მუნიციპალიტეტი სარწყავი წყლის დეფიციტს 

განიცდის, რის მიზეზადაც ძირითადად წყლის რესურსების უკმარისობა სახელდება. 

მიუხედავად წყლის რესურსების დეფიციტისა, მუნიციპალიტეტში რწყვის ტრადიციულ, 

არხოვან მეთოდს მიმართავენ, რომელსაც წყლის დიდი დანაკარგი ახლავს.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  
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ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში კლიმატის 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და 

ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ შედეგების აღმოფხვრაზეა 

ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში პრევენციული ღონისძიებებიდან დაგეგმილია 

მხოლოდ ნაპირსამაგრების გაკეთება. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად სარწყავი 

და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციის პროექტებზე სამუშაო ჯგუფი არაფერს 

აღნიშნავს, ადმინისტრაციულ ერთეულში არც ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

ღონისძიებები მიმდინარეობს, თუმცა ამ მიზნით ადგილობრივ ხელისუფლებას 

დაგეგმილი აქვს პროექტები. 

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ტყის მასივების და 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, მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე 

(რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი სისტემის 

აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის ფარგლებში 

მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 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.  
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