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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 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ 

ერთეულს წარმოადგენს. მისი ფართობია 117 446 ჰა. მუნიციპალიტეტს სამხრეთით 

ესაზღვრება ბოლნისის, აღმოსავლეთით გარდაბანის და მარნეულის, დასავლეთით 

წალკის და დმანისის, ჩრდილოეთით კასპის და მცხეთის მუნიციპალიტეტები.  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მთა-გორიანი რელიეფით ხასიათდება. აქ 

გაბატონებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი 

თბილი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12°C-ია (ბარში) 2°C-მდე 

(მთაში) მერყეობს ზონალობის მიხედვით. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, 

ტემპერატურა უდრის 0°C-ს ბარში და -10°C მთაში, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, 

ივლისის, ჰაერის ტემპერატურა უდრის 15°C მთაში და 24°C ბარში. ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობა 500 მმ-იდან (ბარში) 900 მმ-მდეა (მთაში). ნალექების მაქსიმუმი 

მაისშია (119 მმ), ხოლო მინიმუმი – დეკემბერში (30 მმ). 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ხშირი ჰიდროგრაფიული ქსელი მდ. მტკვრის აუზს 

მიეკუთვნება. სამხრეთ ნაწილში მიედინება მდინარე ხრამი, რომლის სიგრძე 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 22 კმ-ია. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა ალგეთი. 

მდინარე ალგეთის შუა დინებაში შექმნილია ალგეთის წყალსაცავი, რომელსაც 

საირიგაციოდ იყენებენ. ბედენის პლატოზე არის რამდენიმე მცირე ტბა. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 27 600 ადამიანს შეადგენდა. 

მუნიციპალიტეტში 88 დასახლებული პუნქტია (მათგან 6 პუნქტი დაცლილია). მათ 

შორის 1 ქალაქია. მუნიციპალიტეტის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 4 200 ადამიანს, 

ხოლო სოფლის - 23 400 ადამიანს. ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85% სოფლად 

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

საკმაოდ ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით არის 4 300 000 ლარი. ეკონომიკის ძირითადი სექტორებია 

სოფლის მეურნეობა და მცირე მეწარმეობა (ძირითადად ვაჭრობა და საყოფაცხოვრებო 

მომსახურება).  
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წარსულშიც ძირითადი შემოსავლები უზრუნველყოფილი იყო სოფლის მეურნეობით, 

ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოებით და ქვის 

მოპოვება-დამუშავებით.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა. ამ გეგმის პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება, კენკროვანის მოყვანა-გადამუშავება, ქვის 

მოპოვება-დამუშავება და ტურიზმის განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტარციულ ერთეულში 

გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, გვალვა და სეტყვა. მათივე ინფორმაციით, 

აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

საკმაოდ მოიმატა.  

მუნიციპალიტეტს განსაკუთრებით დიდ პრობლემას უქმნის ბოლო წლებში 

გახშირებული გვალვა. ტემპერატურის მატება განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში 

შეიმჩნევა. ამას გარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას დიდ ზიანს აყენებს სეტყვაც. 

გვალვასთან ერთად სეტყვის გამო მცირდება მოსავლიანობა. გამგეობის თანამშრომლებს 

სტიქიით დაზარალებული ტერიტორიების შესახებ ინფორმაცია არ მოუწოდებია,  

სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ უკანასკნელ წლებში ერთჯერადად დიდი რაოდენობის 

ნალექი მოდის. კერძოდ, 2011წ-ს 8 საათიანი ძლიერი წვიმის შედეგად მოვიდა 4 თვის 

ნალექის ნორმა. რის გამოც, მათი ცნობით, ღვარცოფის შედეგად თეთრი წყაროს 

მუნიციპალიტეტის სოფლები დაზიანდა. კერძოდ, სოფ. მაწევანში სტიქიით დაზარალდა 

38 ოჯახი (66 სული), დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, 8 საცხოვრებელ სახლში 

დაიტბორა პირველი სართულები. ამასთან ერთად, განადგურდა ბოსტნეულისა და 

სიმინდის ნათესების 1 765 ჰა საკარმიდამო ნაკვეთებში. ასევე დაზიანდა ღობეები და 

საქონლის სათავსების კედლები. სოფ. გოლთეთიში დაზარალდა 12 ოჯახი (31სული). 

საკარმიდამო ნაკვეთებში განადგურდა ბოსტნეულისა და სიმინდი ნათესები (0,61 ჰა) და 

დაზიანდა ერთი საცხოვრებელი სახლის სახურავი. სოფ. აბელიანში დაზარალდა 8 ოჯახი 

(42 სული) და დაიტბორა ერთი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული, განადგურდა 

ნათესები; სოფ. გოხნარში 1 ოჯახს (2 სული) დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლის 80%; 

სოფ. თეთრი წყაროს 1 ოჯახს (5 სული) დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლის კედელი; სოფ. 

სამღერეთიში 1 ოჯახს დაუზიანდა ქვის ღობე; ტერიტორიული ერთეულ- 

ჯორჯიაშვილის 1 ოჯახს დაეტბორა საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული (იხ. 

ცხრილი 1).  

დასახელებული ბუნებრივი სტიქიის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც 

მოყვა, ღვარცოფის შედეგად დაზიანდა გზები. კერძოდ, ფარცხის-გოლთეთის 

დამაკავშირებელი გზა, სოფლების არდისუბნის და გოლთეთის შიდა გზები, სოფ. 

ნაპილნართან მისასვლელი გზები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ამ ბუნებრივ სტიქიას 

ადამიანის მსხვერპლი მოყვა, მათი ცნობით, სოფ. სამღერეთში ღვარცოფის შედეგად 

გარდაიცვალა 1 ქალი.  



 

3- 12 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის, ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის ეკონომიკური 

გაანგარიშება. 

ცხრილი 1. მონაცემები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2011 წლის ღვარცოფის 

შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ.  

ბუნებრივი 

საფრთხეები 
ადგილმდებარეობა 

საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობა 

გარდაცვლილთა 

რაოდენობა 

ღვარცოფი 

სოფ. მაწევანი 38 ოჯახი (66 სული)  

სოფ. გოლთეთი 12 ოჯახი (31სული)  

სოფ. აბელიანი 8 ოჯახი (42 სული)  

სოფ. გოხნარი 1 ოჯახი (2 სული)  

სოფ. თეთრი წყარო 1 ოჯახი (5 სული)  

ჯორჯიაშვილი 1 ოჯახი  

სამღერეთი  1 ქალი 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა, გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს: ხანძარს, წყალდიდობას, ღვარცოფს, გვალვას. 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან სახელმწიფო კომისია და 

სამაშველო სამსახური. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ 

გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი. ამასთან, მოძველებულია 

სამაშველო ტექნიკა, სახანძრო მანქანები 30 წლის წინაა შემოყვანილი. 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებში შეხვედრის 

მონაწილეებმა დაასახელეს: ხანძრების ჩაქრობა, წყალმოვარდნის შედეგების აღმოფხვრა, 

სახურავების გადახურვა, ხიდებისა და გზების შეკეთება. ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ ამავე პერიოდში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისათვის მოსახლეობის 

ინსტრუქტაჟი მოხდა.  

შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ყოველთვის არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება, რაც სამომავლოდ იწვევეს ინფრასტრუქტურის 

დაზიანებას და მოშლას. მაგალითად მილენიუმის პროექტით აშენებული გზა 

წყალდიდობამ დაანგრია. მათივე ცნობით, ზემოაღნიშნული გათვალისწინებული იქნა 

მხოლოდ ბაქო- თბილისი- ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობის დროს. ასევე არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის მეურნეობა. 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 50 616 ჰა, რაც მთლიანი 

ტერიტორიის 43%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 18 028ჰა (ს/ს მიწის 

36%), სათიბ/საძოვარი 32 142ჰა (ს/ს მიწის 63%), ხეხილის ბაღები - 446ჰა (ს/ს მიწის 1%).  
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სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 

წლის განმავლობაში შემცირდა დაახლოებით 130 ჰა-ით, აქედან სახნავ-სათესი მიწები 

დაახლოებით 50 ჰა და სათიბ საძოვარი - 80 ჰა. მოწოდებული ინფორმაციით ს/ს მიწების 

შემცირება მოხდა მიწების დეგრადაციის გამო (მათ შორის სახნავ-სათესი ფართობის 

დაახლოებით 100ჰა, მრავალწლიანი ნარგავების - 50 ჰა და სათიბ-საძოვრის - 100ჰა). რის 

მიზეზადაც დასახელდა: გამარილიანება (100ჰა), დაჭაობება (200ჰა), ჭარბი ძოვება (100ჰა), 

ასევე მაგისტრალური და საავტომობილო გზების მშენებლობა (130ჰა).  

 

მემცენარეობა 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მემცენარეობა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია ხორბალი (რომლის მოსავლიანობაა 2-

2,5ტ/ჰა), ქერი (მოსავ. 1,8-2 ტ/ჰა), კარტოფილი (15ტ/ჰა) და სიმინდი (5-6ტ/ჰა). ბოლო 10 

წლის განმავლობაში მათი მოსავლიანობა შემცირდა დაახლოებით 10-15%-ით, 

კარტოფილის კი - 5-6 %-ით. რის ძირითად მიზეზადაც სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, რწყვის ნაკლებობა და უამინდობა.  

მუნიციპალიტეტს არ აქვს მეტეოსადგური. ამიტომ რაიმე ზუსტი ინფორმაცია 

ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილების შესახებ სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია, თუმცა მათი 

ვარაუდით, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი ბოლო 10 წელიწადში შემცირდა.  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწები 

მთლიანად საჭიროებს რწყვას. ამის მიზეზად სახელდება: არასაკმარისი წყლის რესურსი, 

საირიგაციო სისტემების (არხების) ძალიან დიდი ნაწილის გაუმართაობა. იმ დროს, როცა 

მუნიციპალიტეტში რწყვის ერთადერთ მეთოდად სახელდება არხოვანი რწყვა. 

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის ს/ს მიწების დაახლოებით 500ჰა დაჭაობებულია და 

საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემა მთლიანადაა ამორტიზებული. 

 

მეცხოველეობა 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სათიბ საძოვრებს მუნიციპალიტეტში 32 142ჰა (ს/ს მიწის 63%) უკავია, 

2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა 22 664 სულია, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა 5 000 

სულით. 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მონაცემებით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 14 089 სული ცხვარია. მათი სულადობა უკანასკნელ 

დეკადაში შემცირდა 5 000 სულით. შემცირების მიზეზად სახელდება უკანასკნელ წლებში 

ცხვრის დიდი რაოდენობით გაყიდვა უცხოეთში. ამას გარდა, თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდანაც ხდება, კერძოდ, ზაფხულის საძოვრებზე შემოყავთ 

დაახლოებით 2 000 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 5 000 სული ცხვარი,  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მესაქონლეები სათიბ-საძოვრების დეფიციტს 

არ განიცდიან. თუმცა აღნიშნავენ, რომ სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი 

პირუტყვის გამო საძოვრების ნაწილობრივი გადაძოვება ხდება. სამუშაო ჯგუფის მიერ 
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მოწოდებული მონაცემების თანახმად, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის 

და სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი საქონელზე გადაანგარიშებით, 

ადმინისტრაციული ერთეულის საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 0,8 ძროხა და 0.6 

ცხვარი. საბჭოთა დროის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის დასაშვები 

იყო წელიწადში 1ჰა-ზე 1 სული მსხვილფეხა და 5 სული წვრილფეხა საქონლის ძოვება. 

აღინიშნა, რომ ძოვებისას არანაირი ნორმები არ არის დაცული. მუნიციპალიტეტში 

სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება; მეცხოველეები 

არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობის და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა. 

საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არის უმნიშვნელო, თუმცა 

ამისი მონიტორინგიც არ ხდება.  

  

სერვისები და პროექტები 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული ისეთი 

სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული და აგრონომიული 

მომსახურება (საუბარი იყო კადრების დიდ დეფიციტზე) და მექანიზაციის ცენტრები; 

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. მუნიციპალიტეტიდან მოწოდებული 

ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ შემოიტანა 

მაღალპროდუქტიული კულტურები და მათ შორის განსაკუთრებით აღინიშნა სიმინდი 

და არასამთავრობო ორგანიზაცია ASF სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გააკეთა წვეთოვანი 

რწყვის დანადგარი. 

 როგორც დისკუსიაში მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან გამოიკვეთა, 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის მეურენობის 

პროექტები არ განუხორციელებია.  

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ სექტორში მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა 

პრაქტიკულად არ ხდება, რაც იქიდან ჩანს, რომ სოფლის მეურნეობის სამსახურს 

პრაქტიკულად არ გააჩნდა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული პროექტების შესახებ. 

 

 

4. ტყის რესურსები 

სატყეო სამმართველოს ინფორმაციით, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

48 500ჰა ფართობი ტყითაა დაფარული, რაც მთლიანი ტერიტორიის 37,5%-ს შეადგენს. 

აქედან 10 000ჰა დაცულ ტერიტორიას, ალგეთის ნაკრძალს, წარმოადგენს. ტყის რესურსი 

სამართავად გადაეცა ქვემო ქართლის სატყეო მეურნეობის სამმართველოს და 
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მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ წარმოადგენს, სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ტყის რესურსების მართვაზე შედარებით უკეთესად 

ახორციელებდა, ამასთან მისი დაცვისთვის მეტი ინტერესი იყო.  

სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ჭრას. ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე ფაქტიურად აღარ არსებობს ჭალისპირა ტყეები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა რაოდენობა, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თითქმის მთლიანადაა 

განადგურებული. მისი ტერიტორია შემცირდა დაახლოებით 10ჰა-ით. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების აღდგენა არ ხდება.  

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს 

სოციალური და მოვლითი მიზნით ჭრას. სატყეო სამმართველოს ინფორმაციით ხე-ტყის 

ჭრის წლიური ლიმიტი მუნიციპალიტეტში არის 23 000მ3. მუნიციპალიტეტის 

ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ხე-ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა 

დაახლოებით 20-30%-ით. აღინიშნა, რომ ხე-ტყის უკონტროლო ჭრამ იმატა 

ეკომიგრანტების ჩამოსახლების შემდეგ, რომლებმაც შემოსავლის წყაროდ გაიხადეს ეს 

საქმე. დისკუსიის მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ტყის ხანძრები 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირი არ არის, თუმცა გასულ წლებთან შედარებით 

საშუალოდ 2-3 ხანძრით მეტი შემთხვევა ფიქსირდება, მიზეზად სახელდება ცხელი 

ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა, შესაბამისად ხანძრის შედეგად დაზიანებული 

საშუალო ფართობი ბოლო 10 წლის განმავლობაში წლიურად 3 ჰა-ით გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას რკინიგზის 

მშენებლობისა და ბაქო- თბილისი-ჯეიჰანის მაგისტრალის მშენებლობისას. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება ნახანძრალ, გაჩეხილ და ნიადაგის 

საფარმოხსნილ უბნებზე ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ამათგან ტყის 

ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება მხოლოდ კაფვის შემდგომ ფართობებზე. ტყის 

საფარდაკარგულ უბნებზე არაფერი კეთდება ტყის საფარის აღდგენის მიზნით. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანერგე მეურნეობა, თუმცა, 

მიაჩნიათ, რომ საჭიროა ასეთი მეურნეობის არსებობა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა/განაშენიანების პროექტებიდან დასახელდა სატყეო 

მეურნეობის მიერ 2004-2006წწ-ში 26 ჰა. ტყის ფართობის განაშენიანება და იმავე წლებში 

50 ჰა ფართობზე ბუნებრივი განახლებისათვის ხელშეწყობა (მსოფლიო ბანკის 

დაფინანსებით). შეკრების მონაწილეები მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ 

საფრთხეებს არ აკავშირებენ ტყის ჭრასთან. 

5.  წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსები გააჩნია. 

სამუშაო ჯგუფს ზუსტი ინფორმაცია წყლის რესურსების შესახებ არ გააჩნია. წყლის 

რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების სახით. არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც დაახლოებით 500ჰა, რომელიც ძირითადად მდინარის 

ჭალაშია განლაგებული.  
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თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ჰიდროგრაფიული ქსელი ხშირია. აქაური 

ყველა მდინარე ქმნის მტკვრის ერთიან სისტემას. მუნიციპალიტეტის მთავარი 

მდინარეა ალგეთი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-

აღმოსავლეთისაკენ კვეთს და აქვს მრავალი შენაკადი: ასურეთისხევი, ლაყვისხევი, 

გუდარეხისწყალი, ოძისისხევი, ბოგვისხევი, ენაგეთისხევი, ლამისხევი, ფარცხისისწყალი 

და ბზისწყალი. მდინარე ალგეთის შუა დინებაში შექმნილია ალგეთის წყალსაცავი, 

რომელსაც საირიგაციოდ იყენებენ. ბედენის პლატოზე არის რამდენიმე მცირე ტბა. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ხდება. შესაბამისად 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილებების 

შესახებ ზუსტი და ოფიციალური ინფორმაცია არ არსებობს. ჯგუფის წევრთა პირადი 

დაკვირვებებით, ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში რაიმე მნიშვნელოვანი 

ჰიდროლოგიური ცვლილება თეთრი წყაროს ტერიტორიაზე არ დაფიქსირებულა. მაგრამ 

აღინიშნა, რომ ზოგიერთი მცირე ზომის ნაკადული დაშრა და დაჭაობდა.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე დაჭაობებულია 

დაახლოებით 500 ჰა ფართობი. არ არსებობს მონაცემები ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

დინამიკის შესახებ. თუმცა სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ კლიმატის ცვლილებას, კერძოდ, 

გვალვიანობის მომატება და ინტენსიური წვიმები გავლენას ახდენს ჭარბტენიან 

ტერიტორიებზე. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

დაშრობის გეგმა.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მხოლოდ რამდენიმე 

დასახლებას გააჩნია ცენტრალური წყალმომარაგება. ამიტომ მოსახლეობის მცირე ნაწილი 

წყალმომარაგებისათვის (სასმელად) მიწისქვეშა წყლებსაც იყენებს. არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტიდან სხვა მუნიციპალიტეტში ხდება დაახლოებით 3 000 000 მ3 წყლის 

გადასროლა ირიგაციის მიზნით. 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის წელიწადში 

1 600 000 მ3 წყალი იხარჯება, ხოლო ირიგაციისათვის - დაახლოებით 10-15 მლნ. მ3 

წყალი. შეკრების მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, არსებული სარწყავი 

სისტემები სავალალო მდგომარეობაშია და საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა უარყოფითად შეფასდა, 

და აღინიშნა, რომ ადგილი აქვს წყლის მნიშვნელოვან დანაკარგებს. მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემებს წყალდიდობის დროს ხშირად ექმნებათ პრობლემები. 

კერძოდ, ზიანდება სათაო ნაგებობები და წყალგამწმენდი სისტემები. მოწოდებული 

ინფორმაციით, განსაკუთრებით წყალგამწმენდი ნაგებობები საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. თეთრიწყაროს მოსახლეობის დაახ. 

40%-ს, მანგლისის 10%-ს და კოდაში მხოლოდ დევნილთა დასახლებას. მოწოდებული 

ინფორმაციით, არსებული კოლექტორების მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი. 

კოლექტორებში არ არის წყალგამწმენდი მოწყობილობები და ჩამდინარე წყლები 

გაუწმენდავი ჩაედინება მდინარეებში და ჟონავს მიწაშიც. 

გამგეობის ინფორმაციით, წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე პასუხისმგებელია შპს 

„გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 
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6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება უმნიშვნელოდ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ალგეთის და ლიპის წყალსაცავები, 

მარაბდის ტბა და ასურეთის კაშხალი. მოწოდებული ინფორმაციით, ალგეთის 

წყალსაცავი და მარაბდის ტბა საირიგაციო გამოიყენება, ხოლო ლიპის წყალსაცავი და 

ასურეთის კაშხალი ავარიულია და წყალია გაშვებული. როგორც აღინიშნა, ალგეთის 

წყალსაცავი გახსნის შემდეგ არ გაწმენდილა. აქ შეიძლება ინერტული მასალების 

მოპოვება, რაც წყალსაცავის გაწმენდასაც შეუწყობს ხელს. ამჟამად წყალსაცავის 

სასარგებლო მოცულობა ძალიან შემცირებულია დასილვის გამო.  

შეკრების მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ფარგლებში ადგილი აქვს შემდეგ პროცესებს: წყალსაცავების და მდინარეების 

ზედა ნაწილში და კალაპოტებში ხდება ინერტული მასალის დაგროვება, კალაპოტების 

დახრამვა, ამასთან ალგეთის ხეობაში, ლიპაზე და ხრამზე ადგილი აქვს ნაპირებისა და 

კალაპოტების ეროზიის შედეგად საინჟინრო ნაგებობათა დაზიანებას. 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ჩამოთვლილი მოვლენების აღმოსაფხვრელად, 

გარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოებისა, გზებისა და ძველი ხიდების აღდგენა/ აშენებისა, სხვა 

არანაირი ღონისძიება არ ხორციელდება.  

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 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ 

ფიქსირდება. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, რომელიც ძირითადად ქ. თეთრი წყაროს, მანგლისისა და კოდა-თეთრი 

წყაროს შორის ტრასაზე მიმდებარე სოფლების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, 

აღრიცხვას და პოლიგონზე განთავსებას ახორციელებს. მათ მიერ მოსახლეობისაგან 

შეგროვილი ნარჩენების მოცულობა წელიწადში საშუალოდ 4 000მ3-ია; ქალაქის დაგვა 

დასუფთავებით შეგროვილი ნარჩენების - 1 500მ3; გზის პირებიდან და გამწვანებიდან 

შეგროვილი ნარჩენების - 1 470მ3. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ნარჩენების მართვის 

სამსახურისგან შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობა შემცირდა.  

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ქ. თეთრიწყაროში ნარჩენების განსათავსებლად 

იყენებენ ქალაქიდან დაახლოებით 7 კმ-ით დაშორებულ ე.წ. ”მაწევანის”- ნაგავსაყრელს, 

რომელსაც არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და აირების მართვის მოწყობილობები. 

ნაგავსაყრელი განთავსებულია ქვის კარიერის ტერიტორიაზე. 
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მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება 

ხორციელდება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე ან იმარხება მცირე ორმოებში. 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინგი არ ხორციელდება. 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

მიზნით პროექტები არ განხორციელებულა. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 

მარნეულში აშენდა ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო და იმედი აქვთ, რომ მათი 

ტერიტორიიდანაც მოხდება აქვე დახარისხებული ნარჩენების გატანა. 

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით, არსებობს მცირე ზომის, კერძოდ 

ჯართის და ქაღალდის მაკულატურის შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

  

9.  გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით პასუხების დაკონკრეტება. მსჯელობის დროს აღმოჩნდა, 

რომ ნებისმიერი ჩამოთვლილი პრობლემა ფაქტიურად ორივე სქესისათვის ერთნაირად 

მნიშვნელოვანი იყო.  

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება ქალზე 

უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ადვილად უფუჭდებათ განწყობა; წყლის 

დეფიციტის შემცირებაც ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ისინი მეტ წყალს 

მოიხმარენ საოჯახო საქმეებში; ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან შეშის მოპოვება მამაკაცის მოვალეობაა და ზოგადად 

ეკოსაფრთხეებს მამაკაცები უფრო მეტად განიცდიან; კლიმატის ცვლილების მიმართ 

ორივე სქესი ერთნაირად მგრძნობიარეა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი 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 სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების 

გაუმართაობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი (ამ საკითხებთან 

დაკავშირებით არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ გამგეობის თანამშრომელთა შორისაც), 

ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ისიც, რომ მათი 

აღდგენისათვის არანაირი ღონისძიებების არ ტარდება; ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

გამგეობის ინფორმაციით, პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა 

და დაიგეგმა მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაციას (ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება ერთად) და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას (ერთობლივად), ასევე ნაგავსაყრელებისა და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას. 
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დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: სახანძრო - 

სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა; საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია; კაშხლისა და წყალსაცავების რეაბილიტაცია.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

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

გვალვა. და სეტყვა. ამ ბუნებრივი სტიქიებიდან უკანასკნელ წლებში გახშირებულია 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, გვალვა და სეტყვა.  

 

გამგეობის თანამშრომლებს სტიქიით დაზარალებული ტერიტორიების შესახებ 

ინფორმაცია არ მოუწოდებია, მათ მხოლოდ 2011 წლის ღვარცოფის შედეგად ზიანის 

შესახებ გააჩნიათ ინფორმაცია, რის მიხედვითაც სოფ. მაწევანში სტიქიის ქვეშ მოყვა 38 

ოჯახი (66 სული), დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, 8 საცხოვრებელ სახლში 

დაიტბორა პირველი სართულები. ამასთან ერთად, განადგურდა ბოსტნეულისა და 

სიმინდის ნათესების 1 765 ჰა საკარმიდამო ნაკვეთებში. ასევე დაზიანდა ღობეები და 

საქონლის სათავსების კედლები. სოფ. გოლთეთიში დაზარალდა 12 ოჯახი (31სული). 

საკარმიდამო ნაკვეთებში განადგურდა ბოსტნეულისა და სიმინდი ნათესები -0, 61 ჰა და 

დაზიანდა ერთი საცხოვრებელი სახლის სახურავი. სოფ. აბელიანში დაზარალდა 8 ოჯახი 

(42 სული) და დაიტბორა ერთი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული და 

განადგურდა ბოსტნეულისა და სიმინდის ნათესები. დასახელებული ბუნებრივი სტიქიის 

ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოყვა, ღვარცოფის შედეგად დაზიანდა 

გზები.  

თეთრიწყაროს 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 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა, რასაც ხელს უწყობს შესაბამისი კლიმატური 

პირობები, მიწისა და წყლის რესურსები. თუმცა, უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას, რაც ძირითადად ჭარბი ძოვების, 

გამარილიანების და დაჭაობების გამო ხდება.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა არც თუ ისე 
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ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. მესაქონლეები 

არ განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ საზაფხულო 

საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან შემოყვანილი პირუტყვის გამო 

ხდება საძოვრების ნაწილობრივ გადაძოვება. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტის 

სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მესაქონლეები არავითარ ღონისძიებებს არ 

მიმართავენ. ამასთან, არ იცავენ საძოვრებისთვის შეფასებულ ძოვების ნორმებს.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები არც თუ ისე 

მცირეა. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ 

შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი განადგურება 1990-იანი წლების 

შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზომიერია 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება. წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების სახით. არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც დაახლოებით 500ჰა, 

რომელიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული.  

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 უკავშირდება. წყალმომარაგების და სარწყავი სისტემები 

საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება. 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხორციელდება,  

 

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: სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად კი 

განხორციელდა ინფორმირება ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მეთოდების შესახებ. 

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 
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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 გადაისინჯოს 

საძოვრებისათვის დადგენილი ძოვების ნორმები და შეძლებისდაგვარად დაცული 

იქნას ეს ნორმები. 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.  

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარის ნაპირების წარეცხვის ფაქტების და მაღალი 

რისკის უბნების დაფიქსირება. 

 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 დაგეგმვას.   

 

 

 


