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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 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველში, კოლხეთის 

დაბლობის აღმოსავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 110-400 მეტრზე. თერჯოლის 

ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ესაზღვრება ქალაქი ქუთაისი. სამხრეთ-

აღმოსავლეთით ზესტაფონის, ჩრდილოეთით-ტყიულის, ჩრდილო-დასავლეთით 

ჭიათურის, სამხრეთით კი ბაღდათის მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება. 

მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობი 35 750 ჰა-ია. აქედან სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს 21 432 ჰექტარი უჭირავს, რაც მთლიანი ტერიტორიის 60%-ია. ადრე აქ 

ფართოდ გავრცელებული ტყეების ადგილი ახლა სახნავ-სათესს და ვენახებს უკავია. 

ტყეები შემორჩენილია ოკრიბა-არგვეთის ქედზე და მას 10 000 ჰა უკავია. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდ ნაწილში ზღვის სუბტროპიკული, 

საკმაოდ ნოტიო ჰავაა, რის გამოც ზამთარი ზომიერად ცივი იცის, ხოლო ზაფხული 

ცხელი. მდინარე ჩოლაბურის შესართავის ქვემოთ, იმერეთის დაბლობზე, ვიწრო ზოლად 

გრძელდება ზღვის სუბტროპიკული ნოტიო ჰავა, იცის რბილი თბილი ზამთარი და 

ცხელი ზაფხული. ტერიტორიაზე მკვეთრადაა გამოხატული მუსონური ქარები. საშუალო 

წლიური ტემპერატურა დაბლობსა და სიმონეთის ვაკეზე 14OC-ია, წლის ყველაზე ცივი 

თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 3,8 OC, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს 

საშუალო ტემპერატურა 24OC-ია, აბსოლუტური მინიმუმი შეადგენს -20OC, ხოლო 

მაქსიმუმად ფიქსირდება 42OC. ადმინისტრაციულ ერთეულში ნალექების საშუალო 

რაოდენობაა 1 350 მმ, ნალექების მაქსიმუმი ზამთარში მოდის, მინიმუმი კი ზაფხულსა და 

შემოდგომის დასაწყისში.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მდინარეები. ესენია: ყვირილა, 

ჩოლაბური, ჩხარა, ძევრულა და სხვა. 

მუნციპალიტეტი შედგება ერთი ქალაქისა და 44 სოფელისაგან. 2012 წლის მონაცემებით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულის მოსახლეობა 45 100 კაცს შეადგენს, აქედან ქალაქად 6 350 

კაცი ცხოვრობს, სოფლად კი 38 750 კაცი, რაც მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის 86 

%-ია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 126 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2) თითქმის 2-ჯერ აღემატება.  

მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

მოხელეობა და უცხოეთში წასულთა მიერ ინვესტირება.  
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თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა 8 971 000 ლარი შეადგინა. როგორც 

ზემოთ იყო აღნიშნული, მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასახლებულია მოსახლეობის 

თითქმის 86 %, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-

ეკონომიკურ მდგომარეობას, რის გამოც მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროს 

სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული სექტორებია 

ენერგეტიკა, ბუნებრივი რესურსების მოპოვება და მშენებლობა, წარსულში 

მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა, 

ღვინისა და შამპანურის წარმოება და მრეწველობა. ეს სექტორები დღეისათვისაც 

უცვლელია. მუნიციპალიტეტის ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი 100 ლარის ტოლია. 

მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტული სექტორად, რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა, სამუშაო 

ჯგუფის მიერ კვლავ სოფლის მეურნეობა სახელდება. ამასთან, გამგეობაში მიიჩნევენ, რომ 

სატყეო სექტორი შესაძლოა გახდეს მეფუტკრეობის და მცირე საავეჯო წარმოების 

განვითარების საფუძველი, თუმცა, ეს რომელიმე სტრატეგიული განვითარების 

დოკუმენტში ასახული არ არის. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა აქვს, რომლის 

პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, სეტყვა და მიწისძვრა. 

მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მომატებულია გვალვიანობა, 

თუმცა ეს ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ–ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და 

ობიექტურ სტატისტიკას, რადგან ასეთი სადგურები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არ არის და არც მუნიციპალიტეტის მიერ იწარმოება რაიმე სახის სტატისტიკა.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად საფრთხე ექმნება 

მიწის ყველა კატეგორიას. კერძოდ, მეწყერების შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი 

ტერიტორიები და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, ცალ-ცალკე დაზიანებული 

ტერიტორიების კატეგორიების მიხედვით ინფორმაცია ჯგუფს არ გააჩნია, მხოლოდ 

აღნიშნავენ, რომ მეწყერმა სულ დააზიანა 127 ჰა ტერიტორია, ხოლო ნაპირების გარეცხვის 

შედეგად დაზიანებულია მდინარეთა ნაპირები და ჭალები, სულ 30ჰა. მეწყერმა 

საცხოვრებელი სახლები დააზიანა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში 

დაზიანებულია და საფრთხის ქვეშ იმყოფება 80 ოჯახი 258 მცხოვრებით. სხვა 

დაზუსტებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ მოეპოვება. ამას გარდა, 

ბუნებრივი საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა. კერძოდ, 

ნაპირების წარეცხვის შედეგად სოფელ სიმონეთში დაინგრა საავტომობილო ხიდი, ხოლო 

წყალდიდობამ დააზიანა ყველა ხიდ–ბოგირი ალისუბანში, ახალთერჯოლაში, თუზში და 

საზანოში. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მიერ ზუსტი ინფორმაცია არც ამ შემთხვევაში იქნა 

მოწოდებული.  
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მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული ტერიტორიების, საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3. 

ცხრილი 1 მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
მიწის კატეგორია 

დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

მეწყერი 

საცხოვრებელი ტერიტორია, 

განაშენიანებული მიწები, სახნავ-

სათესი/ბაღები, სათიბ-საძოვარი 

127 

ნაპირების 

გარეცხვა 
მდინარის ნაპირები და ჭალები 30 

 

ცხრილი 2 მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საცხოვრებელი შენობების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

დაზარალებული 

მოსახლეობა, კაცი 

მეწყერი 

გოგნი 6 20 

ძევრი 15 48 

ქვ. სიმონეთი 20 65 

ზედა სიმონეთი 4 15 

ღვანკითი 10 30 

ალისუბანი 4 13 

საზანო 5 14 

თუზი 7 23 

ახალი თერჯოლა 3 10 

ეწერი 6 20 

 

ცხრილი 3 მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

სანაპიროს წარეცხვა სიმონეთი 1 ხიდი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

ალისუბანი, ახალთერჯოლა, 

თუზი და საზანო  
ყველა ხიდ-ბოგირი 

 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად მიყენებულმა ზიანმა 3 700 000 ლარი შეადგინა, აქედან ძლიერი ქარის მიერ 
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მიყენებული ზიანი შეადგენს 497 000 ლარს, ძლიერი წვიმის–80 000 ლარს, წყალდიდობის 

შედეგად მიყენებული ზიანი 1 170 000 ლარია, ხოლო ეროზიულ პროცესებზე ზიანი 1 953 

0000 ლარს შეადგენს. 

ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ ძლიერი ქარით მიყენებული ზიანი საკმაოდ სოლიდურია, 

მაგრამ ინფორმაცია დაზიანებული შენობა–ნაგებობებსა და ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ვერ მოგვაწოდეს. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ განხორციელებულია გზების, ხიდ–ბოგირების და საავტომობილო 

ხიდის აღდგენა. კერძოდ, აღდგა სიმონეთის ხიდი. ამასთან, დაზიანებული 

საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად, მოსახლეობას დაურიგდა სახურავი მასალა. 

სტიქიური შედეგების პრევენციის მიზნით, ამჟამად, ქალაქის ტერიტორიაზე, კეთდება 

სანიაღვრე არხები.  

თერჯოლის ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტს 

კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ გააჩნია, საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა კი შემუშავებული აქვს, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, 

მეწყერსა და მიწისძვრას, თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თვითმმართველობას 

არ აქვს შესაძლებლობა, საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება, დახმარების მიღება 

შესაძლებელია გუბერნიიდან და ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

ტერიტორიული ერთეულის მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული სივრცითი 

დაგეგმარების პროექტები შემუშავებული არ არის, რის გამოც მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული 

სივრცითი დაგეგმარებისას ნაკლებად ხდება. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

შემუშავებისას კი სეისმომედეგობის გათვალისწინება ხდება.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. გამოკითხულთა მოსაზრებით, სოფლის მეურნეობა შეიძლება იყოს 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური დარგი. ეს მოსაზრება ემყარება ადრეული 

წლების გამოცდილებას, როცა სოფლის მეურნეობას 60-65% ეჭირა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 21 432 ჰექტარია, რაც მთლიანი 

ტერიტორიის 60%-ია. აქედან სახნავ-სათესია 8 206ჰა (38%), ხეხილის ბაღები-45 000ჰა 

(21%), ხოლო სათიბ-საძოვარი 8 726 ჰა (41%). ეს ინფორმაცია 2004 წლის მიწის ბალანსის 

მონაცემებიდანაა აღებული.  

ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენელთა აზრით, ბოლო ათწლეულში ადგილი 

ქონდა სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას და დანაკარგმა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის დაახლოებით 182 ჰა შეადგინა, აქედან 127 ჰა შემცირდა მეწყერის გამო ( კერძოდ, 

სოფ.მუჯირეთი, სოფ. ბარდუბანი), 30 ჰა მდინარის ნაპირების გარეცხვის მიზეზით 
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სახელდება, 25 ჰა კი მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლის შედეგად (კერძოდ, 

ცენტრალური ავტომაგისტრალის გაყვანის გამო). 

 
 
მემცენარეობა  
 
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწების ფართობი 8 206ჰა-ია, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 38%. მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტული 

კულტურებად სახელდება სიმინდი, ვაზი, სოიო და ხორბალი. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, 

რომ უკანასკნელ დეკადაში უცვლელია მხოლოდ ვაზის მოსავლიანობა და შეადგენს 

5ტ/ჰა, დანარჩენი კულტურების მოსავლიანობა კი 0,5-1,0-ით შემცირდა. ამჟამად 

სიმინდის მოსავლიანობა 2,5 ტ/ჰა-ია, სოიოს მოსავლიანობაა 1,5ტ/ჰა, ხორბალის კი-

1,5ტ/ჰა. 

გამოკითხულთა მოსაზრებით, კულტურების მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად 

სახელდება დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, მავნებლებთან და დაავადებებთან 

ბრძოლის არაეფექტური გზები, ამასთან არ ხდება ნიადაგის ორგანული და მინერალური 

სასუქებით სწორი კვება. მოსავლიანობის შემცირება არახელსაყრელმა ამინდმაც (გვალვა, 

სეტყვა და წყალდიდობა) გამოიწვია.  

გამოკითხულთა პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვეგეტაციის პერიოდი 20-

25%-ით არის წანაცვლებული. კერძოდ, სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ადრე ვენახი 

იკრიფებოდა 15 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრამდე, ახლა კი რთველი სექტემბერშია. 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სახნავი მიწების დაახლოებით 50% საჭიროებს რწყვას, 

ადმინისტრაციული ერთეული საირიგაციო სისტემების სიმცირის გამო განიცდის 

სარწყავი წყლის დეფიციტს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში 

აღდგენილი სარწყავი სისტემების საშუალებით. მუნიციპალიტეტში ირწყვება მხოლოდ 

რამდენიმე სოფლის სათესი მიწები (კერძოდ, ქვედა სიმონეთი, ზედა სიმონეთი და 

ბარდუბანი). მათი ფართობი სულ 130 ჰა-ს შეადგენს. რწყვისათვის მცირედ გამოიყენება 

არხოვანი (ტრადიციული) მეთოდი. წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება.  

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 20% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები 

გამოსულია მწყობრიდან და არ ფუნქციონირებს. 

 

მეცხოველეობა 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 8 726 ჰა 

(41%) უკავია. მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მეცხოველეობა. 2012 წლის 

მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 35 000 სული მსხვილფეხა საქონელია. 

წინა წლებთან შედარებით პირუტყვის სულადობა გაორმაგებულია.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ, 2012 წლის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში 4 300 მეხორცეული ჯიშის ცხვარია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

ეს მაჩვენებელი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შემცირებულია 20-30%-ით. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა სხვა მუნიციპალიტეტებიდან არ 

ხდება. მათივე ინფორმაციით, მსხვილფეხა საქონლის წველადობა გაიზარდა 0.3 ტ/წლ-ით 

და მიაღწია 1,8 ტ/წლ, პირუტყვის რაოდენობის ზრდის ხარჯზე გაიზარდა 
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ხორცპროდუქტიულობაც. ცხვრის ხორცპროდუქტიულობა კი არ შეცვლილა, 

მუნიციპალიტეტში ცხვარი მეწველი ჯიშის არ არის. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელ 

დეკადაში არ გაზრდილა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მესაქონლეები 

არ განიცდიან საძოვრების დეფიციტს, რადგან შემცირდა ნათესი ფართობები და ისინი 

საძოვრად გამოიყენება.  

თუმცა, მოწოდებული სტატისტიკის თანახმად, მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 

და 0.5 სული ცხვარი მოდის. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარი სულ 8 726 ჰექტარია, 

სახნავ-სათესი კი 8 206 ჰა, ამ უკანასკნელის დაახლოებით ნახევარიც კი რომ 

გამოიყენებოდეს საძოვრად, მხოლოდ 1 სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე (ცხვარს თუ არ 

გავითვალისწინებთ) მოსული საძოვარი 0,4 ჰექტარს გაუტოლდება, რაც საკმაოდ მცირე 

მაჩვენებელია. გამოთვლების საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მუნიციპალიტეტში 

ადგილი აქვს საძოვრების გადაძოვებას, ამასთან, პირუტყვის სულადობის შემდგომი 

ზრდა კიდევ უფრო გაამწვავებს ამ პრობლემას. მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის 

მონაწილენი გადაძოვებას პრობლემად არ მიიჩნევენ, საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისათვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ. ამასთან, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის 

ძოვების ნორმები შეფასებული არ არის.  

 
 
პროექტები და სერვისები 
 
წლების განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, 

რომელიც მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების 

მონიტორინგსა და აღრიცხვას. არც ვეტერინალური და აგრონომიული მომსახურებაა 

სოფლის მოსახლეობისათვის ადვილად ხელმისაწვდომი (სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ 2 აგრონომი და 3 ვეტერინარია). მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებობს სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების ცენტრი, მაგრამ 

აუცილებელია მომუშავეთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

2012 წლის მარტში ადგილობრივ გამგეობასთან შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური, რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა თუ 

არასამთავრობოების მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულ პროგრამებს, 

უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო ინფორმაციით და ტექნიკით, განახორციელოს 

სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია 

და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია. 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელებული იქნა საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მაღალპროდუქტიული 

სიმინდის თესლის შემოტანა და სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა. 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კი განხორციელდა ბიოგაზის მოხმარების 

დემონსტრაცია და ჩატარდა სემინარები აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობასთან 

დაკავშირებული პროექტების განხორციელების აღრიცხვის არ არსებობის გამო, 

ინფორმაცია ეყრდნობა გამოკითხულთა მეხსიერებასა და საკითხით დაინტერესებას.  
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მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფლებში (კერძოდ, ქვედა სიმონეთი, ზედა სიმონეთი და 

ბარდუბანი)უკანასკნელ წლებში აღდგენილი სარწყავი სისტემებით 130 ჰა ფართობი 

ირწყვება მხოლოდ სოფლების, აღდგენილი სარწყავი სისტემებით.  

4. ტყის რესურსები 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ტყეს 10 000 ჰა უკავია, რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის 

28 %-ია, ინფორმაცია ეყრდნობა 2004 წლის მონაცემებს.  

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ტყის რესურსები სახელმწიფო საკუთრებაა 

და მათი მართვა ხორციელდება „ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის“ 

მიერ. აქედან გამომდინარე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ მმართველობას 

არ აქვს ინფორმაცია ტყეების კატეგორიებისა და ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ. 

სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის 

ჭრა ხორციელდება 35°-ზე მეტი დახრის ფერდობებზე, თუმცა კონკრეტულ ადგილებს და 

რაოდენობრივ მაჩვენებლებს ვერ ასახელებენ. მიიჩნევენ, რომ ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა, მათ შორის უკანონოსიც, რაც მათი 

ვარაუდით, ენერგომატარებლების სიძვირემ განაპირობა. 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად 

არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, ვარაუდობენ, რომ მათი რაოდენობა 1990-იანი წლების 

შემდგომ შემცირდა, თუმცა მათი ინვენტარიზაციისა და აღდგენა-განაშენიანების შესახებ 

მონაცემები არ გააჩნიათ. თვითმმართველობა აღნიშნულ პროცესში არ მონაწილეობს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ხანძრის შემთხვევები არ ფიქსირდება.  

არასაკმარის ინფორმაციების გამო, მუნიციპალიტეტში ტყეების ჭრასა და ბუნებრივი 

საფრთხეების რისკებს ერთმანეთთან ვერ აკავშირებენ. 

 

5.  წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ზედაპირული 

წყლის ზომიერი და მიწისქვეშა წყლების მწირი რესურსი გააჩნია, თუმცა, შეფასებული 

მარაგების შესახებ ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია 

მდინარე ყვირილას აუზით, რომელსაც ქმნის მდინარის მრავალრიცხოვანი შენაკადები. 

ესენია: ჩოლაბური, ჩხარა, ძევრულა და სხვა. მდინარე ყვირილას სიგრძე 140 კმ-ია, აუზის 

ფართობი კი 3630 კმ². სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ უკანასკნელი 10-20 წლის 

განმავლობაში მდინარეებმა ჰიდროლოგიური ცვლილებები განიცადა, კერძოდ შემცირდა 

მდინარეების წლიური ხარჯი, თუმცა, ეს ინფორმაცია ვერ დასტურდება, რადგანაც 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ პერიოდულად ხდება ზედაპირული 

წყლების დაბინძურება. დაბინძურების სავარაუდო წყაროებად სახელდება მარგანეცის 

გამამდიდრებელი (მდ. ჩოლაბური) და ქვიშის სამსხვრევი საამქროები (მდინარე 

ყვირილა). 
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სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის 

წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის და 

ინდუსტრიის წყალმომარაგებისთვის, ხოლო ირიგაციისათვის ზედაპირული წყლების 

გამოყენება ხდება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ტყიბულის მუნიციპალიტეტიდან 

ხდება წყლის გადმოსროლა ძევრულჰესისთვის, წყლის გადასროლა კი სხვა 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება ყველა დასახლებას არ აქვს. მუნიციპალიტეტის 

სოფლების წყალმომარაგება ხდება წყაროებიდან, ხოლო ქალაქ თერჯოლის - 

ზედაპირული წყლებიდან. მათივე ცნობით, წყალმომარაგების სისტემების საერთო 

მდგომარეობა საშუალოა, ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის 

დროს პრობლემა ექმნება წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობას, კერძოდ, ხდება მათი 

დატბორვა, რის გამოც წყალი იმღვრევა.  

ჯგუფი აღნიშნავს, რომ წყლის მრიცხველებით აღჭურვილია მხოლოდ საწარმოები, 

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებას საკანალიზაციო კოლექტორები პრაქტიკულად არ 

აქვს.  

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები (ვარციხის 

მიმდებარედ, ე.წ. ნაჩეხი), მათი ფართობი დაახლოებით 120ჰა-ია. ეს მაჩვენებელი 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა და არც ამ ტერიტორიის დაშრობა 

იგეგმება.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. ინფორმაცია მოხმარებული წყლების რაოდენობის შესახებ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია,  

წყალმომარაგების საკითხებზე პასუხისმგებელია ცენტრალიზებული სამსახური 

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მდინარეები (ყვირილა, ჩოლაბური, ჩხარა, 

ძევრულა და ა.შ.). მუნიციპალიტეტის საზღვრიდან 5 კმ-იან რადიუსში, მდ. ტყიბულაზე 

არსებობს ჰიდროენერგეტიკული დანიშნულების ხელოვნური წყალსაცავი, საიდანაც 

წყალი მიეწოდება ძევრულჰესს. 

 სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ნდინარეებიდან ინტენსიურად ხდება ნატანის 

დაგროვება, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს კალაპოტური რეჟიმის დარღვევას, რის 

შედეგადაც ხდება ნაპირების ეროზია და წარეცხვა.  

კერძოდ, ნაპირების ეროზია განსაკუთრებით მძლავრადაა გამოხატული მდ. ჩოლაბურსა 

და მდ. ყვირილას მთელ სიგრძეზე. მდინარე ჩხარაზე ადგილი აქვს კალაპოტის 

დახრამვას. ეროზიული პროცესების შედეგად კი, 2010 წელს, მდ. ყვირილაზე, სოფელ 

სიმონეთთან, დაინგრა სამანქანო ხიდი.  

მუნიციპალიტეტის მდინარეებიდან (განსაკუთრებით მდ.ყვირილაზე ) ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, თუმცა პროცესის მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეთა ნაპირების ეროზიის პრევენციისთვის 

კეთდება ნაპირსამაგრები, ხოლო ინერტული მასალის დაგროვების შედეგად 

წყალდიდობის პრევენციისთვის მიმდინარეობს დაგროვებული ინერტული მასალის 

ამოღება, ამასთან იგეგმა და ხორციელდება საინჟინრო ნაგებობების აღდგენითი 

სამუშაოებიც.  

7.  ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული. მათივე მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ფუნქციონირებს ძევრულჰესი, მანგანუმის სარეცხი ქარხანა, ფეროშენადნობთა ქარხანა, 

ცემენტის ქარხანა, ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევი წარმოება, ღვინის ქარხანა, მეფრინველეობის 

ფაბრიკა, რძის და ყველის საწარმო, მოსაპირკეთებელი ქვებისა და კირქვის მოპოვება-

გადამუშავების წარმოება და ა.შ. 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგო ეფექტურობისა და 

ნარჩენების მართვის შესახებ. მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, ზოგიერთ მათგანში წყლის ცირკულაცია ხდება.  

8.  ნარჩენების მართვა 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვების მართვას ახორციელებს 

დასუფთავების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, 

მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში საშუალოდ წლიურად ხდება 5 000კუბ.მ. ნარჩენის შეგროვება 

(ნარჩენების შემადგენლობა ცნობილი არ არის).. მათივე ვარაუდით, ეს მაჩვენებელი, 

ბოლო ათწლეულში, გაიზარდა 3 000 მ3-ით, რაც ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

შედეგად მოხდა. კერძოდ, ამ მიზნით გამგეობამ შეიძინა 2 სპეცმანქანა და 100 ცალი 1 

კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერი.  

დასუფთავების მართვის სამსახურის მიერ შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ე.წ. კოხრას მიმდებარედ არსებულ ნაგავსაყრელზე, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ სტანდარტს. 

ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნაჟური წყლებისა და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გატანა ხდება თერჯოლიდან და ცენტრალური 

ავტომაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი სოფლებში, არსებობს მცირე ფართობის 

არალეგალური ნაგავსაყრელები. თუმცა, ბგანთავსებული ნარჩენის მოცულობა, სამუშაო 

ჯგუფისთვის, უცნობია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს გადამუშავებადი ნარჩენების (კერძოდ, 

ჯართის და პლასტმასის) შემგროვებელი პუნქტები, მაგრამ ინფორმაცია მათ მიერ 

შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ გამგეობას არ გააჩნია. 

9. გენდერი   

 შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება თუ მამაკაცზე, შეხვედრის მონაწილეების პასუხი იყო, რომ ეს 

ორივე სქესზე თანაბრად აისახება. წყლის დეფიციტი ქალს შეუქმნის მეტ პრობლემებს, რა 



 

10- 12 

კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი თვლიან, რომ ბუნებაში მიმდინარე 

პროცესები ქალზეც და მამაკაცზეც ერთნაირად აისახება.  

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 მუნიციპალიტეტში არ იცნობენ „მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის 

ცვლილებაზე“ და ამ საკითხზე არც რაიმე ტრეინინგში მიუღიათ მონაწილეობა. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ შემუშავებულია ადგილობრივი გარემოსდაცვითი 

სამოქმედო გეგმა, რაც მიუთითებს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საზოგადოების 

დაინტერესებაზე და მათ სწორ ხედვაზე. ამასვე ადასტურებს ის ფაქტი, რომ კლიმატის 

ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად გასატარებელ ღონისძიებებს 

შორის, გამოკითხულთა მიერ, ხაზი გაესვა გარემოს დაბინძურებაზე კონტროლის 

განხორციელების აუცილებლობას. 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებულია 

წყალმომარაგებისა და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციის პროექტები. დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიის შესახებ, ამას 

გარდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განხორციელდა ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების პროექტები. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 
ბუნებრივი საფრთხეები - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა 

ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული ერთეულისათვის 

სახასიათოა ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, 

სეტყვა და მიწისძვრა. უკანასკნელ წლებში გახშირებულია გვალვიანობა, თუმცა, როგორც 

ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი 

ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და ტყის ჭრა.  

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად საფრთხე ექმნება მიწის ყველა კატეგორიას. 

მეწყერების შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიები და სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულები, მუნიციპალიტეტს დიდ ზიანს აყენებს ძლიერი ქარი.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად მიყენებულმა ზიანმა 3 700 000 ლარი შეადგინა, აქედან ძლიერი ქარის მიერ 

მიყენებული ზიანი შეადგენს 497 000 ლარს, ძლიერი წვიმის–80 000 ლარს, წყალდიდობის 

შედეგად მიყენებული ზიანი 1 170 000 ლარია, ხოლო ეროზიულ პროცესებზე ზიანი 1 953 

0000 ლარს შეადგენს. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 
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ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

 

 

სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. თუმცა პრიორიტეტული კულტურების 

მოსავლიანობა შემცირდა. მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა. 

ამასთან, სახნავი მიწების დაახლოებით 50% საჭიროებს რწყვას, ადმინისტრაციული 

ერთეული საირიგაციო სისტემების სიმცირის გამო განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. გამოკითხულთა ინფორმაციით, კი მესაქონლეები არ განიცდიან საძოვრების 

დეფიციტს და გადაძოვებას პრობლემად არ მიიჩნევენ. 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 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები არც თუ ისე დიდია. 

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 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული 

წყლის ზომიერი და მიწისქვეშა წყლების მწირი რესურსია. ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. დაკვირვებებით აღნიშნავენ, რომ შემცირდა 

მდინარეების წლიური ხარჯი. მუნიციპალიტეტში არც წყლების ხარისხის მონიტორინგი 

წარმოებს. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ პერიოდულად ხდება ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება. დაბინძურების სავარაუდო წყაროებად სახელდება მარგანეცის 

გამამდიდრებელი (მდინარე ჩოლაბური) და ქვიშის სამსხვრევი საამქროები (მდინარე 

ყვირილა).  

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 ან არარსებობას უკავშირდება.  

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, მათი ფართობი 

დაახლოებით 120ჰა-ია. ამ ტერიტორიის დაშრობა დაგეგმილი არ არის.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  
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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: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ინერტული მასალის 

ამოღება მდინარის კალაპოტიდან, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად კი 

მიმდინარეობს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, თუმცა მცირე მასშტაბებში.  

 

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.  

 


