
 

საქარველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და ზემოქმედების 

შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია  

 

1- 9 

 

კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

გურჯაანი მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთის 

მხარეში. ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ესაზღვრება საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით სიღნაღის, ჩრდილო-დასავლეთით თელავის, 

ჩრდილოეთით ყვარლის აღმოსავლეთით კი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი. 

მისი ფართობი შეადგენს 84 920 ჰა-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 39 430 ჰა 

უკავია, ხოლო ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 27 730 ჰა-ს.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერ ნოტიო სუბტროპიკულ ჰავის 

ოლქს. აღმოსავლეთით ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, 

ზომიერი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. გომბორის ქედზე ზომიერად ნოტიო ჰავაა, იცის 

ხანგრძლივი ზაფხული. ივრის ზეგანზე იცის მშრალი სუბტროპიკული სტეპური ჰავა, 

ზომიერად ცივი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12.4°C, 

წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 0.9°C, ხოლო ყველაზე ცხელი 

თვის, აგვისტოსი - 23.6°C. ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა ტერიტორიის დიდ 

ნაწილში 800 მმ-მდეა, ხოლო ზეგნისკენ 500-600 მმ-მდე მცირდება.  

მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა ალაზანი, მცირეწყლიანი მოკლე შენაკადებით 

(ჭერმისხევი, შრომისხევი, ჩალაუბნისხევი, წილიანა, სხვა).   

2012 წლის მდგომარეობით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 76 200 

კაცს. მუნიციპალიტეტში 31 დასახლებაა. მათ შორის ერთი ქალაქია, რომლის 

მოსახლეობაა 10 000 კაცი, სოფლად კი 66 200 კაცი ცხოვრობს. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 90 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ,კმ) აღემატება. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ, მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროებად დასახელდა: 

საბიუჯეტო ორგანიზაციები, სოფლის მეურნეობა, ხე-ტყის გადამუშავება და მცირე ბიზნესი. 

მათივე ცნობით, მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 8 634 200 ლარს. მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების გეგმის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია. 
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, გვალვა, მდინარის ნაპირის 

წარეცხვა და სეტყვა. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა 

ბოლო 10 წელიწადში მომატებულია. თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება ჰიდრო-

მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგანაც მუნიციპალიტეტში ასეთი სადგურები არ 

არსებობს.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს 

და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ასე მაგალითად, ღვარცოფმა სოფელ კარდენახში 

42 საცხოვრებელი სახლი (130 პირი) დააზიანა. ძლიერი წვიმების და სეტყვის შედეგად 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ხშირად ზიანდება მოსავალი. მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

აზიანებს ჭალისპირა სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

ბოლო 10 წელიწადში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშების შესახებ ცნობები არ 

გააჩნია.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა, ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სახანძრო სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს 

გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს. 

ნაწილობრივ წყალდიდობას, გვალვას, მეწყერს და მიწისძვრას. ადგილობრივ 

ხელისუფლებას ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების მცირედი რესურსი გააჩნია: 

შეუძლია მძიმე ტექნიკის მობილიზება. ხევების გაწმენდა, გზების გასუფთავება, დახმარების 

მიღება შესაძლებელია ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის ზომების 

სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის კალაპოტისა 

და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 39 431 ჰა-ია, 

აქედან, სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 19 287 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავების - 3 533 ჰა 

სათიბ-საძოვრების - 16 600 ჰა.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდმა, კერძოდ კი სახნავ-სათესმა მიწებმა და საძოვრებმა ბოლო ათ წელიწადში 

განიცადა დეგრადაცია ჭარბი ძოვების და ეროზიის გამო. დეგრადირებული სავარგულების 

ფართობი უცნობია.  
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მემცენარეობა 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სახნავ-სათესი მიწების სიუხვით გამოირჩევა. პრიორიტეტული 

კულტურებია: ვაზი, ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული კულტურები, მაგრამ ბოლო 

ათწლეულში შეიმჩნევა მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირდა. 

მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად დასახელდა მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, 

(მათ შორის კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა, დაბალი პროდუქტიული 

სათესლე მასალა, მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის 

არაეფექტური საშუალებების გამოყენება), არასაკმარისი რწყვა, მიწის გამოფიტვა და 

უამინდობა.  

სახნავ-სათესი მიწების დახლებით 10 000 ჰა საჭიროებს რწყვას, მაგრამ საირიგაციო წყლის 

ცუდი მდგომაროების და წყლის სიმცირის გამო ვერ ხერხდება ამ ტერიტორიების 

მთლიანად მორწყვა. მიწების 4 500 ჰა საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემა 

საჭიროებს გაწმენდით სამუშაოებს, რის გამოც ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას.  

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში საშუალოდ არის განვითარებული. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სათიბ-საძოვარს 16 600ჰა უკავია. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა 9 140 სულია, რომელთა რაოდენობა უკანასკნელ 

დეკადაში შემცირდა 1 090 სულით.  

მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადგილობრივი მოსახლობის ცხვრის რაოდენობა 19 960 სულს შეადგენს. მათი სულადობა 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში 2 280 სულით შემცირდა. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის 

ზამთარ-ზაფხულის საძოვრებზე საქონელი სხვა მუნიციპალიტეტებიდან შემოჰყავთ, 

კერძოდ,1200 სული ძროხა და 4 500 სული ცხვარი.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა უკანასკნელ წლებში თითქმის არ შეცვლილა. მათ მიერ 

მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემებად დასახელდა: ვეტერინარული 

სამსახურების, საკვებისა და ფერმერებში ცოდნის ნაკლებობა.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე, ადგილობრივი მოსახლეობის და შემოყვანილ პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, მოდის 0.6 ძროხა და 1.5 ცხვარი. მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული სათიბ-საძოვრები არასაკმარისია ამ 

რაოდენობის პირუტყვის შესანახად. მათი ცნობით, ადგილ-ადგილ ადგილი აქვს ჭარბ 

ძოვებას და შედეგად, სათიბ-საძოვრების დეგრადაციას.  
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პროექტები და სერვისები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-

სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის 

ცენტრები. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას არ განუხორციელებია 

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები.  

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, სოფ. ჩალაუბანში, შპს „მექანიზატორთა და 

ფერმერთა მომსახურების ცენტრი“ დაარსდა. 

 

4. ტყის რესურსები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 27 730 ჰა-ს, ტყის 

რესურსი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ადგილი 

აქვს ტყის არაკანონიერ ჭრას. არაკანონიერად იჭრება დაახლოებით 120 მ3/წლ. ბოლო 10 

წლის განმავლობაში ხის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა 13 000 მ3-ით. ხე-ტყის ჭრის წლიური 

ლიმიტი შეადგენს 32 000 მ3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებობს ჭალის ტყე, სადაც 

მოწყობილია სამონადირეო მეურნეობა. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 1990 

წლების შემდგომ მათი რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა, ამასთან მათი აღდგენა-

გაშენება არ ხდება. ქარსაცავი ზოლების ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 1992 წელს. 

სამუშაო ჯგუფისთვის ინვენტარიზაციის შედეგები ცნობილი არ არის. ტყის ხანძრები 

მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა, წელიწადში საშუალოდ 1-3 ხანძარი ხდება, მიზეზებად 

ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. ხანძრის მიერ, ბოლო 10 წლის 

მანძილზე, დაცულ ტერიტორიებში 5-10 ჰა ტყე განადგურდა.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. ადმინისტრაციულ ერთეულში არ 

არსებობს სანერგე მეურნეობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის 

აღსადგენად.  

 

5. წყლის რესურსები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტს წყლის მწირი რესურსები გააჩნია. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. მიწისქვეშა წყლები ზომიერია. 

მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლებიც ძირითადად მდინარის 

ჭალაშია განლაგებული.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში უმეტესი ნაწილი უწყლო და მშრალია. მთავარი სამდინარო 

არტერიაა მდინარე ალაზანი და მისი მცირეწყლიანი მოკლე შენაკადები: ჭერმისხევი, 

შრომისხევი, ჩალაუბნისხევი, წილიანა და მღვრიე ხევი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არ 
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არის მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური,. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის ძირითადად ზედაპირული წყლები გამოიყენება; 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტის მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ფართობები ირწყვება მდინარე 

ალაზანიდან გამოსული მაგისტრალური არხით და მდ. იორიდან გამოსული სარწყავი 

სისტემებით. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მდ. იორის სარწყავი ქსელი 

მოუწესრიგებელია, მდ. ალაზანიდან გამოსული სარწყავი სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება; წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის 

დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების 

სისტემებზე დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა. შ.პ.ს “გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია” 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან სოფ. 

ველისციხეში და ქალაქ გურჯაანში ხდება ინერტული მასალის ამოღება, რომლის 

მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 36 400 მ3/წელიწადში. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში 

ადგილი აქვს მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვას. მდინარეები საჭიროებს 

კალაპოტის წმენდას და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ტყავის გადამამუშავებელი ქარხნები. აქედან 

ზოგიერთ ქარხანაში არის დამონტაჟებული წყლის მრიცხველები, ენერგოეფექტური 

მეთოდებიდან საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქ. გურჯაანში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს 

ნარჩენების შეგროვებასა და განთავსებას პოლიგონზე ნარჩენების განსათავსებელად 

იყენებს ქალაქიდან 3 კმ-ით მოცილებულ უბანს, რომელიც არ აკმაყოფილებს სანიტარული 

ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ პირობებს. ბოლო 10 წელიწადში გაიზარდა შეგროვებული 
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ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით 15 000 მ3/წლ-ით, მათივე ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში წარმოიქმნება დაახლოებით 65 000 მ3/ ნარჩენი.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელებიც, რომლებიც 

განთავსებულნი არიან სოფლის მიმდებარე ტერიტორიებზე. 

სოფლებში ნარჩენების შეგროვება და გატანა ხდება დასუფთავების ტერიტორიული 

სამსახურის მიერ. ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება 

მამაკაცზეც და ქალზეც თანაბრად მტკივნეულად აისახება, მათი მოსაზრებით, ტყის 

რესურსების შემცირებაც ასევე თანაბრად აისახება ორთავე სქესის წარმომადგენლებზე, 

რადგანაც შეშა ძირითადად საწვავად გამოიყენება. წყლის დეფიციტიც ორივე სქესის 

წარმომადგენელზე ერთნაირად აისახება  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ორივეზე ერთნაირად აისახება 

რადგან ორივე სქესის წარმომადგენლი მგრძნობიარეა მსგავს ცვლილებებზე. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ დასწრებიან 

ტრეინინგს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. არ იცნობენ 

„საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, 

მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი 

ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული 

პრობლემები.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარებას და 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას (ადგილობრივი ხელისუფლება)  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - გურჯაანის გეოლოგიური პირობები განაპირობებს ეროზიისა და 

მდინარის ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი 
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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.  

ძლიერი წვიმები და სეტყვები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ხშირია, რის გამოც 

ხდება მიწების წარეცხვა და მოსავლის განადგურება. როგორც მოხდა 2012 წელს.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ასევე დამახასიათებელია ძლიერი გვალვა, რომელიც 

ანადგურებს მოსავალს. 

გურჯაანის 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 გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად 

მემცენარეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის და ცხვრის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების 

რესურსთან შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების დეგრადაცია 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.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, რომელიც 

შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას და მათზე 

რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი 

ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება უკანასკნელ 20 წელიწადში. ამასთან, ტყეების 

აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

მწირია; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტში არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. 

სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი სისტემების ცუდ 

მდგომარეობას და წყლის არასაკმარის რაოდენობას უკავშირდება. 
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გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-

გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის 

კუთხით შეიძლება იქნას განხილული შემდეგი პროექტები მაგალითად წყალმომარაგების 

სისტემების რეაბილიტაცია-აღდგენა. 

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:  

 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 მდგარი 

გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო 

საქმიანობის დაგეგმვა.  


