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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 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

დმანისის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონს მიეკუთვნება. მისი ფართობია 

119 880 ჰა. დმანისის ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილოეთით წალკის, აღმოსავლეთით ბოლნისის და 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი - სომხეთის რესპუბლიკა.  

დმანისის მუნიციპალიტეტში ჰავა ზომიერად ნოტიოა, ცივი ზამთრით და თბილი 

ზაფხულით. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა -100C, წლის 

ყველაზე თბილი თვის, ივლისის საშუალო ტემპერატურა +150C-დან +250C-მდე მერყეობს 

ზონალობის მიხედვით. მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელია გვალვიანობა. 

ნალექების რაოდენობა წელიწადში 650-800 მმ-ს შეადგენს. ნალექების მაქსიმალური 

რაოდენობა მაისის თვეში მოდის, მინიმალური - დეკემბერში. ზაფხულის თვეებში 

ხშირია კოკისპირული წვიმა და ელჭექი, რომელსაც ხშირად თან ახლავს სეტყვა. 

მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა მაშავერა, რომლის მთლიანი სიგრძეა 66 კმ, 

საშუალო წლიური წყლის ხარჯი 8 მ3/წმ-ში. მუნიციპალიტეტის ჩრდილო საზღვართან 

ჩამოედინება ხრამი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მცირე ტბებიც.  

მუნიციპალიტეტში 56 დასახლებული პუნქტია. მათ შორის 1 ქალაქია. 2012 წლის 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 27 600 ადამიანს. 

მუნიციპალიტეტის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 3 600 კაცს, ხოლო სოფლის - 24 000 

კაცს; ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 90% სოფლად ცხოვრობს. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 23 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 

კაცი/კვ.კმ) მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით არის 8 566 900 ლარი. გამგეობის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით, მოსახლეობის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის 

მეურნეობა, მცირე მეწარმეობა (ძირითადად ვაჭრობა და საყოფაცხოვრებო მომსახურება) 

და საჯარო სამსახურები. ისტორიულად შემოსავლის წყაროს სოფლის მეურნეობა და 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობა წარმოადგენდა. 
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მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი 

მრეწველობა.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, ქვა-ზვავი, გვალვა და სეტყვა. გვალვიანობა 

დამახასიათებელია ივლისსა და აგვისტოში. დისკუსიის მონაწილეთა მოსაზრებით, 

ბუნებრივი სტიქიების რაოდენობამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოიმატა. შეკრების 

მონაწილეები მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ საფრთხეებს გარკვეულწილად 

ანთროპოგენულ ზემოქმედებას უკავშირებენ, რომელთა შორისაც სახელდება ტყის, 

განსაკუთრებით კი ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა. 

სამუშაო ჯგუფმა ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად 

დაზიანებული ტერიტორიების შესახებ ვერ მოგვაწოდა. მათ მიერ მოწოდებული 

ზოგიერთი ცნობა კი ასეთია:  

მუნიციპალიტეტს დიდი ზარალი მიაყენა 2011 წლის წყალდიდობამ, რომლის დროსაც 

ყველაზე მეტად დაზარალდა 2 სოფელი: ირგანჩი და ოროზმანი. კერძოდ, სოფ. ირგანჩში 

დაზარალდა 598 ოჯახი (2 127 ადამიანი), ხოლო სოფ. ოროზმანში ზარალის  შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. წყალდიდობის შედეგად ამ სოფლებში ასევე 

დაზიანდა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწები -  

დაახლოებით 460ჰა და სათიბ-საძოვარი - 300 ჰა.  

მეწყერით ბოლო წლებში დაზიანდა 50 კმ. გზის მონაკვეთი, ძლიერი ქარით 555 კმ 

ელექტრო გადამცემი ხაზები, ღვარცოფით 40 კმ საკანალიზაციო სისტემა, ზვავით 250 კმ 

წყალმომარაგების სისტემა.  

უკანასკნელ დეკადაში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის 

ასანაზღაურებლად ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო 1 000 000 ლარი, რაც მოხმარდა 

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას და კომუნიკაციების აღდგენას. კერძოდ კი, 

ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის გაიხარჯა 100 000 

ლარი, წყალდიდობის - 400 000 ლარი, გვალვის - 200 000 ლარია, ხოლო სეტყვის - 300 000 

ლარი. ამას გარდა, 2012 წ-ს ირგანჩის დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და 

ხიდების შესაკეთებლად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოიყო 100 000 ლარი.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, ხოლო 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან სახელმწიფო კომისია და 

სამაშველო სამსახური. მუნიციპალიტეტს აქვს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, 

რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, ღვარცოფს, მეწყერს, სეტყვას, გვალვას. მაგრამ 

ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების საკმარისი რესურსი.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ 
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ღონისძიებებს შორის შეხვედრის მონაწილეებმა დაასახელეს: წყალმოვარდნის შედეგების 

აღმოფხვრა, სახურავების გადახურვა, ხიდებისა და გზების შეკეთება.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება. ასევე არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. გამგეობის მიერ საფრთხის ზონებად დასახელდა საერთაშორისო 

მნიშვნელობის დიდი დმანისისა და გეუგუთის გზა, ასევე გომარეთი-ბედიანის გზა.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის მეურნეობა. 2012 

წლის მონაცემებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 85 947 ჰა, 

რაც მთლიანი ტერიტორიის დაახლოებით 72%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის 

ფართობია 12 072 (ს/ს მიწის 14%), საიდანაც მუშავდება მხოლოდ 36% და დანარჩენ მიწებს 

სათიბად იყენებენ. სათიბ-საძოვრების ფართობია 72 914ჰა-ია (ს/ს მიწის 85%), 

მრავალწლიანი ნარგავები - 961ჰა (ს/ს მიწის 1%) . 

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

წლის განმავლობაში შემცირდა დაახლოებით 1 000 ჰა-ით. ეს ძირითადად საძოვრების 

დეგრადაციის და ეროზიის გამო მოხდა.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. გამგეობიდან 

მოწოდებული ინფორმაციით, პრიორიტეტული კულტურებია: ხორბალი (მოსავლ. 1,5-

1,7ტ/ჰა), ქერი (1,6 ტ/ჰა), კარტოფილი (10-12 ტ/ჰა), სიმინდი (2,5-3ტ/ჰა), შვრია (1- 1,2ტ/ჰა). 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა კარტოფილის (35-40%-ით) და სიმინდის (20-

30%-ით) მოსავლიანობა. დანარჩენი კულტურების მოსავლიანობა არ შეცვლილა. 

მოსავლიანობის გაზრდის ძირითად მიზეზად სახელდება მეურნეობის ეფექტური 

გაძღოლა, როგორიცაა მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალის შეტანა, კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის დანერგვა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, მავნებლებთან და 

სარეველებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა.  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, სახნავი მიწები მთლიანად საჭიროებს რწყვას. 

მუნიციპალიტეტი არ განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს, მაგრამ საირიგაციო 

სისტემების ცუდი მდგომარეობის გამო დამუშავებული მიწების 98% ვერ ირწყვება. 

მუნიციპალიტეტში რწყვის ერთადერთ მეთოდად სახელდება არხოვანი რწყვა.  

 

მეცხოველეობა 
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მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. 2012 წლის 

მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

რაოდენობა 30 000 სულია, ხოლო ცხვრის - 29 509 სული. ბოლო დეკადაში ეს მაჩვენებელი 

გაზრდილია, თუმცა სამუშაო ჯგუფმა ზრდის მაჩვენებელი ვერ დააკონკრეტა. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე საქონელი შემოყავთ სხვა ტერიტორიული 

ერთეულებიდანაც, თუმცა არც მათი რაოდენობის შესახებ გააჩნია მონაცემები სამუშაო 

ჯგუფს.  

ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვზე გადაანგარიშებით მუნიციპალიტეტის 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 0.4 ცხვარი და 0.4 ძროხა. თუმცა, სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან ზაფხულის საძოვრებზე შემოყვანილი პირუტყვის გამო ხდება 

საძოვრების გადაძოვება და ეროზია. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების 

შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მეცხოველეები 

ნაკვეთმონაცვლეობას არ მიმართავენ, რადგან ეს შეუძლებელია სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი დიდი ოდენობის პირუტყვის გამო.  

მოწოდებული ინფორმაციით, საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

გაიზარდა; თუმცა, დანაკარგის მონიტორინგი არ ხდება ვეტერინარული მომსახურების 

ნაკლებობის და სიძვირის გამო. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობის და 

ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, 

პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში მეფუტკრეობის და 

მეფრინველეობის განვითარების ტენდენციაა. 2010 წ-ის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, აღრიცხულია 1 939 ფუტკრის ოჯახი და 49 730 ფრთა ფრინველი.  

 

პროექტები და სერვისები 

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული 

ისეთი სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული და აგრონომიული 

მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. მუნიციპალიტეტში არის ახლად დაარსებული 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელსაც ევალება პასუხისმგებლობა 

სასოფლო-სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე, ასევე ახალი ტექნოლოგიებისა და 

ცოდნის გავრცელებისათვის ხელშეწყობა. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, 

მნიშვნელოვანი პრობლემა კომპეტენტური კადრების ნაკლებობაა, ასევე საკონსულტაციო 

მომსახურების სიძვირეა.  

მემცენარეობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული პროექტებიდან დასახელდა: 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მაღალპროდუქტიული კულტურების, კერძოდ 

სიმინდის შეტანა; არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე 

გაკეთებული წვეთოვანი რწყვის დანადგარი; კერძო ორგანზაციების მიერ 

მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შეტანა; ფერმერებში ირიგაციის 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ ცოდნის გავრცელება; საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციის და კერძო ორგანიზაციების მიერ ერთობლივად დაარსებული სასოფლო-

სამეურნეო ცენტრი. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 

ნაკლებად ხდება სოფლის მეურენობის განვითარების პროექტების  ინიცირება.  
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უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ 

სექტორში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და 

ინფორმაციის გაცვლა ნაკლებად ხდება. ამისი შედეგია ის, რომ სოფლის მეურნეობის 

სამსახურს პრაქტიკულად არ გააჩნდა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული პროექტების შესახებ. 

 

4.  ტყის რესურსები 

ტყით დმანისის მუნიციპალიტეტში 23 936 ჰა ფართობია დაფარული, რაც მისი მთლიანი 

ტერიტორიის 20%-ს შეადგენს. ეს ტყეები ძირითადად ტყეკაფის კატეგორიას 

განეკუთვნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად აღარ არსებობს 

ჭალისპირა ტყეები (დარჩენილია დაახლოებით 0,5 ჰა) და ქარსაცავი ზოლები, რომელსაც 

ამჟამად 10 ჰა-მდე უჭირავს.  

სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტყეებში 

ადგილი აქვს სოციალურ და მოვლით ჭრას. ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი ამჟამად 

16 000მ3-ია და ეს მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში გაიზარდა 20-30%-ით; იმატა, ხე-ტყის 

უკონტროლო ჭრამაც.  

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ხშირი არ არის, თუმცა ტყის ხანძრების მატება შეინიშნება. ამაჟამად ტყეებში წელიწადში 

10 ხანძრამდე ფიქსირდება, რაც წინა წლებთან შედარებით 2-3 ხანძრით მეტია. ამის 

მიზეზად დასახელდა ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა. სამუშაო ჯგუფმა 

აღნიშნა, რომ ხანძრები ძირითადად ტყის მიუდგომელ ადგილებში ხდება, რის გამოც 

ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო ხდება საჰაერო ჩარევა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ტყის ბუნებრივი აღდგენა მხოლოდ ნახანძრალ 

ადგილებზე ფიქსირდება (მაგ. გუგუთის ტყის ნახანძრალზე). ტყის აღდგენის 

ხელშეწყობისთვის არანაირი ზომები არ ტარდება.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-განაშენიანების 

პროექტები არ განხორციელებულა. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბოლო ხანებში 

არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN-მა მუნიციპალიტეტში შეიტანა ნერგები 

განადგურებული ტყის ფართობის აღსადგენად (გუგუთის ტყის ნახანძრალი), თუმცა, 

მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლების დიდი ძალისხმევისა და ეკონომიკის 

სამინისტროში ყველა საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენისა, ამ უკანასკნელმა ამ 

ღონისძიების განხორციელების ნებართვა არ გასცა და ნერგები მოსახლეობას დაურიგდა.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია უხვი ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების სახით; თუმცა, გამგეობაში არ მოიპოვება სანდო ინფორმაცია წყლის 

შეფასებული რესურსების შესახებ.  
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მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მაშავერას და ხრამის აუზებით. ამას 

გარდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის პატარა ტბები და 120 ჰა-მდე 

ჭარბტენიანი ფართობი.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი. 

შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების პარამეტრების ცვლილებების შესახებ 

ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, ბოლო 10-20 წლის 

განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რაიმე მნიშვნელოვანი 

ჰიდროლოგიური ცვლილება არ დაფიქსირებულა.  

გამგეობის ინფორმაციით, მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის 

ძირითადად ზედაპირული წყლები გამოიყენება (იაღუფლოს წყალსაცავი - 11 800მ3/წლ, 

პანტიანის წყალსაცავი - 5 000 000 მ3/წლ და ლენინის წყალსაცავი - 35 000 000მ3/წლ). 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის ყოველწლიურად იხარჯება 2 მლნ მ3, ხოლო 

ირიგაციისთვის - 6 მლნ მ3. ზედაპირული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტში 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ამას გარდა, წყალი მიწოდება ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტს: მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის - 12 მლნ მ3/წლ და 

ირიგაციისათვის - 10 მლნ მ3/წლ.  

მუნიციპალიტეტში ცენტრალიზებული წყალმომარაგება გააჩნია ქ. დმანისს და 12 

სოფელს, რომელთაც წყალი 24 საათიანი რეჟიმით მიეწოდება. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, 

წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა. წყალდიდობის დროს ზიანდება 

სათაო ნაგებობა და წყალგამწმენდი სისტემები, რომლებიც რეაბილიტაციას საჭიროებს; 

სარეაბილიტაციოა სარწყავი სისტემებიც, რომელიც სავალალო მდგომარეობაშია. 

მოსახლეობის წყალმომარაგება შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“, 

ხოლო საირიგაციო წყლების მართვა შპს „სიონი M”-ს პასუხისმგებლობაა. 

მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის გამრიცხველიანება არ დაწყებულა. საკანალიზაციო 

კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. დმანისს და მათი მდგომარეობა სავალალოა; ამასთან, 

არ არსებობს წყალგამწმენდი და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩაედინება 

მდინარეებში.  

 

6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა არსებობს სხვადასხვა დანიშნულების წყალსაცავები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალსაცავების ზედა ნაწილში მდინარის კალაპოტებში 

ხდება ინერტული მასალის დაგროვება, კაშხლის ქვედა ბიეფში კი ხდება კალაპოტის 

დახრამვა. მდინარე მაშავერასა და ხრამზე ადგილი აქვს ნაპირების ეროზიას, რის 

შედეგად ზიანდება საინჟინრო ნაგებობები.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად ხორციელდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ადგილობრივ დონეზე არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და 

კალაპოტის მონიტორინგი; თუმცა, გამგეობა პერიოდულად ამოწმებს მდინარის 

ნაპირებთან არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობა.  
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7. ინდუსტრია / წარმოება 

დმანისის მუნიციპალიტეტში წარმოება ძირითადად მცირე გადამამუშავებელი 

საწარმოებითაა წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ შეძლო ინფორმაციის 

მოწოდება ამ საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ.  

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში მიღებული ინფორმაციით გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, რომელის ძირითადი საქმიანობაა ქ. დმანისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება, აღრიცხვა და ნაგავსაყრელზე განთავსება. მათ მიერ შეგროვილი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები რაოდენობა წელიწადში 23 700 მ3-ია. ამ მაჩვენებელმა ბოლო 

10 წელიწადში მოიმატა 30%-ით (სავარაუდოდ გაუმჯობესებული შეგროვების გამო).  

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება ხდება ქ. დმანისიდან დაახლ. 2 კმ-ით 

დაშორებულს ნაგავსაყრელზე, რომელსაც არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და აირების 

მართვის სისტემები. მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განთავსება ხორციელდება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე, ან იმარხება 

მცირე ორმოებში. არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინგი 

არ ხორციელდება.  

 

9. გენდერი 

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან მამაკაცის მოსაგვარებელია ამ 

საკითხთან დაკავშირებული პრობლემები; წყლის დეფიციტის შემცირება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ისინი მეტ წყალს მოიხმარენ საოჯახო საქმეებში; ტყის 

რესურსების შემცირება ორივე სქესზე ერთნაირად მტკივნეულად აისახება; კლიმატის 

ცვლილების მიმართ კი მამაკაცი უფრო მგრძნობიარეა, რადგან მას უფრო უხდება ოჯახის 

გარეთ მუშაობა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ესწრებოდნენ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ სწავლებებსა და ღონისძიებებს კლიმატის 

ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს ორგანიზაციებია: CENN, „ მერსი ქორი“ და 

მწვანეთა მოძრაობა. გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის სერვისების სამსახურების დაბალი დონე და სიძვირე; 

საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა; მოსახლეობის და ადგილობრივი მმართველობის 
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ცუდი ინფორმირებულობა; ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: საირიგაციო 

სისტემების აღდგენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა, 

ტყის განადგურებული ტერიტორიების რეაბილიტაცია და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესება. 

ბოლო პერიოდში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს: წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაცია, საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მცენარეების/ ცხოველების 

მაღალპროდუქტიული სახეობების შემოტანა, ფერმერების ინფორმირებას ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ; ფერმერებისათვის საკონსულტაციო 

სამსახურის შექმნა.  

 

11.  დასკვნები და რეკომენდაციები 

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ადმინისტრაციულ ერთეულში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, 

ღვარცოფი, ქვა-ზვავი, გვალვა და სეტყვა. უკანასკნელ დეკადაში მუნიციპალიტეტისთვის 

მიყენებული ეკონომიკური ზიანი შეადგენს 1 000 000 ლარს. შეკრების მონაწილეები 

მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ საფრთხეებს გარკვეულწილად ანთროპოგენულ 

ზემოქმედებას უკავშირებენ, რომელთა შორისაც სახელდება ტყის, განსაკუთრებით 

ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა.  

დმანისის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, გვალვიანობა, ეროზია, მეწყერი და გაზრდის მუნიციპალიტეტის 

მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა დმანისის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან.  

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია საირიგაციო სისტემების ცუდი 

მდგომარეობა, პერიოდული უხვნალექიანობა, გვალვიანობა და სეტყვა.  

მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევებია სათიბ-საძოვრების დეფიციტი, რაც 

მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი პირუტყვის დიდ რაოდენობას 

უკავშირდება.  
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მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახურები, 

რომელებიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - დმანისის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი ტენდენცია აქვს; ასევე ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება.  

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა 

ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული წყლები; მიწისქვეშა წყლები თითქმის 

გამოუყენებელია.  

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება. ამ დასახლებების წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ 

უზრუნველყოფს სათანადო წმენდას და წყალი იმღვრევა.  

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. დმანისს, თუმცა მათი მდგომარეობა 

სავალალოა; ასევე, მას არ გააჩნია წყალგამწმენდი.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს: წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის სხვა 

თანამედროვე მეთოდები, მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული სახეობების 

შეტანა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  

თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

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:  
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 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენს დარეგულირებას, ასევე ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის 

სულადობა,  

 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.  

 


