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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 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულია 

აღმოსავლეთ საქართველოში. მისი ფართობი შეადგენს 89 348ჰა-ს. აქედან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უკავია 38 979 ჰა, ანუ მთლიანი ტერიტორიის 44%; ტყეებს კი 

უკავია 41 162 ჰა (46%). ადმინისტრაციულ ერთეულს აღმოსავლეთით საზღვრავს 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, დასავლეთით ესაზღვრება ყვარლის მუნიციპალიტეტი, 

ჩრდილოეთით ესაზღვრება დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა, სამხრეთით კი 

საზღვრავს სიღნაღისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები.  

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის 

ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C. 

ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 650 მმ-იდან 1 080 მმ-მდე. აქაური 

კლიმატისთვის დამახასიათებელია სეტყვა და გვალვა. მაღალმთიან ნაწილებში 

განვითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ცივი ზამთარი და გრილი ზაფხული, 

ნალექების წლიური მოცულობა კი 1200-1800 მმ-ს აღწევს.  

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ზედაპირული და გრუნტის წყლებით. მთავარ 

ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე ალაზანი, რომელიც ჩამოედინება გურჯაანისა და 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტების საზღვარზე. ალაზნის სიგრძე 390 კმ-ია, აუზის ფართობი 

კი 11 800 კმ2, სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია კაბალი, მაწიმისწყალი, 

ლაგოდეხისწყალი, არეში და აფენისხევი.  

2012 წლის მდგომარეობით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 52 100 

კაცს, აქედან ქალაქში ცხოვრობს 4500 კაცი, ხოლო სოფლად ცხოვრობს მთელი 

მოსახლეობის 91% (47 600 კაცი). მუნიციპალიტეტში 64 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქია და 

63 სოფელი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 58 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) ოდნავ ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, 

ვაჭრობა და წარმოების განვითარება. ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით, მუნიციპალური ბიუჯეტი შეადგენს 11 400 000 

ლარს. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროებად 

დასახელდა: სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითად 

შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა. ადმინისტრაციული 
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ერთეულის ეკონომიკური განვითარების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ 

მოუწოდებია. მათი აზრით, სოფლის მეურნეობა შესაძლოა იყოს მუნიციპალიტეტის 

წამყვანი ეკონომიკური დარგი, რასაც ასაბუთებენ მარცვლოვანი კულტურების, კერძოდ 

სიმინდის, მაღალმოსავლიანობით და ბოსტნეულის მაღალი ხარისხით, რითაც 

საქართველოში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს განთქმული აქვს სახელი. 

ადმინისტრაციულ ერთეულს აქვს სათევზე მეურნეობები და მეცხოველეობის ფერმები. 

გამგეობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტში შესაძლოა ყველა სახის სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტის მოყვანა-განვითარება. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა და ღვარცოფი. ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც სიხშირით 

მოყვება წყალდიდობები, ნაპირების წარეცხვა და მეწყერი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი კატასტროფების 

შესახებ მონაცემების მწირი ინფორმაცია გააჩნია. მათი ცნობით, სტიქიების შედეგად 

ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებულია სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიის 45 ჰა, 

საცხოვრებელი ტერიტორიის 15 ჰა, განაშენიანებული მიწების 25 ჰა და მდინარის 

ნაპირების და ჭალების 38 ჰა. მდინარის ნაპირების წარეცხვის შედეგად ქ. ლაგოდეხში 

დაზიანებულია 100 საცხოვრებელი შენობა, საფრთხის ზონაში მოხვდა 350 ადამიანი. 

სტიქიების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია ზოგადია, 

რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტში წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის 

შედეგად დაზიანებულია 16 ხიდი, წყალმომარაგების სისტემის 20 კმ, საკანალიზაციო 

სისტემის 17 კმ, გზის 16 კმ მონაკვეთი და ელ. გადამცემი 20 კმ. ამასთან, მათივე ცნობით, 

მეწყერმა დააზიანა 15 კმ გზის მონაკვეთი და წყალმომარაგების სისტემის 2კმ , ხოლო 

მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად7 ხიდი დაზიანდა.  

მონაცემები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

მოცემულია ცხრილებში #1 და #2. 

ცხრილი 1. მონაცემები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილ-მდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

საშიშ ზონაში 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

მდ. ნაპირის ეროზია/ 

წარეცხვა 
ქ. ლაგოდეხი 100 350 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 
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ბუნებრივი საფრთხე 

გზის 

მონაკვეთი, 

კმ 

ხიდების 

რაოდენობა 

წყალმო-

მარაგების 

სისტემა, კმ 

საკანალი

ზაციო 

სისტემა, 

კმ 

ელ. 

გადამცემი 

ხაზი, კმ 

მეწყერი 15  2 
  

მდ. ნაპირის ეროზია/ 

წარეცხვა 
5 4 7 9 11 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 
11 12 13 8 9 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 

შეადგენს 4 000 000 ლარს, აქედან ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანი 1 000 000 

ლარია, ხოლო სეტყვის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 2 500 000 ლარს, გვალვაზე 

მოდის 500 000 ლარი. ეკონომიკური ზარალის ოდენობაზე გარკვეული წარმოდგენა 

შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური 

უბედურების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და 

პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, სანიაღვრე არსების გაწმენდა) 

გამოყოფილია დაახლ. 1.5 მლნ. ლარი.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, 

გვალვას და მეწყერს. 

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. მიწათსარგებლობის და 

ინფრასტრუქტურის სივრცითი დაგეგმარებისას, ასევე საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფებს რისკების გათვალისწინება არ ხდება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი შეადგენს 38 979 ჰა-ს, მიწების 

კატეგორიების მიხედვით, სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია. მათი 

ინფორმაციით, მიწის რესურსი ბოლო 10 წლის მანძილზე შემცირდა შეადგინა 88 ჰა-თი. 

ს/ს მიწების დაკარგვის ძირითადი მიზეზია წარეცხვა მდინარის მიერ. ამას გარდა, 

უკანასკნელ დეკადაში ადმინისტრაციულ ერთეულში დაჭაობებისა და ჭარბი ძოვების 

გამო ადგილი ჰქონდა მიწების დეგრადაციას. კერძოდ, დეგრადაცია განიცადა სახნავ-

სათესი მიწების 35 ჰა-მა, ხეხილი ბაღების ტერიტორიის 25 ჰა-მა და სათიბ-საძოვრის 750 

ჰა-მა.  
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მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა 

ფართოდაა გავრცელებული, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია სიმინდი, თუმცა მისი მოსავლიანობის 

შესახებ ჯგუფის წევრებს ინფორმაცია არ მოუწოდებია. მათი ცნობით, უკანასკნელ 

წლებში შეიმჩნევა პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება, რის 

მიზეზადაც სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, კერძოდ კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უარყოფა, დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამოყენება 

და მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტური გზები. რის გამოც უკანასკნელ წლებში 

ადგილი ჰქონდა მცენარეთა დაავადებების გავრცელებას. ამას გარდა მოსავლიანობის 

შემცირება გამოიწვია არასაკმარისმა რწყვამ და უამინდობამ (გვალვა და სეტყვა).  

მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 65% საჭიროებს რწყვას, თუმცა 

საირიგაციო სისტემების ცუდი მდგომარეობისა და სიმცირისა გამო მუნიციპალიტეტი 

განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. ადმინისტრაციულ ერთეულში ძირითადად 

იყენებენ არხოვან (ტრადიციულ) მეთოდს, მცირედ გამოიყენება წვეთოვანი მეთოდიც. 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწების 10% საჭიროებს დრენაჟს. 

ტერიტორიულ ერთეულში არსებობს სადრენაჟე სისტემები, გაჭრილია საწრეტი არხები, 

თუმცა მას სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა არ შეუძლია. 

 

მეცხოველეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა 

ფართოდაა გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 23 000 სულს, მათი რაოდენობა 

უკანასკნელ წლებში გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში დაახლოებით 15 000სული ცხვარია, მათი რაოდენობა 

გაიზარდა 2 000 სულით. სხვა მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

საძოვრებზე საქონლის შემოყვანა არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, მესაქონლეები უკანასკნელ 

წლებში განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, რაც მათივე ინფორმაციით, 

გამოწვეულია ჭარბი ძოვებისა და გვალვის გამო. მიუხედავად ამისა, საძოვრების 

შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არანაირ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, ამასთან საძოვრების არ არის შეფასებული ძოვების 

ნორმები, ანუ რამდენი სულის ძოვება და რა ხანგრძლივობითაა დასაშვები კონკრეტულ 

საძოვრებზე. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 

შეუძლებელია რაიმე კონკრეტული დასკვნების გაკეთება, რადგან მუნიციპალიტეტის 

სათიბ-საძოვრების ფართობის შესახებ ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ.  

 

პროექტები და რესურსები 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული-

აგრონომიული მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომია. მათივე ცნობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური,  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ხელშემწყობი პროექტების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია.  

 

4. ტყის რესურსები 

ტყეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მისი მთლიანი ტერიტორიის 46% (41 162 ჰა) უკავია, 

აქედან სამრეწველო ტყის ფართობია 15 000ჰა, ტყეები დაცულ ტერიტორიებში - 26 162ჰა-

ია (სახელმწიფო ნაკრძალი). ადმინისტრაციულ ერთეულში მცირე რაოდენობით 

ჭალისპირა ტყეებიცაა, მათი ფართობის შესახებ რიცხობრივი მონაცემები არ 

მოუწოდებიათ. მუნიციპალიტეტს სატყეო მიწები საკუთრებაში არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი აქვს ტყის ჭრას. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი შეადგენს 400 კუბ.მ./ წელიწადში. 

სოციალური ჭრის მიზნით ჭალისპირა ტყეებში იჭრება 300 კუბ.მ ხე-ტყე, ხოლო დაცულ 

ტერიტორიებში - 100 კუბ.მ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

უკანონო ხის ჭრას ადგილი არ აქვს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მათი 

ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 2010 წელს, თუმცა სამუშაო ჯგუფი ინვენტარიზაციის 

მონაცემების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. მათი ცნობით, ქარსაცავი ზოლების 

რაოდენობა უკანასკნელ წლებში უმნიშვნელოდ შემცირდა. მათი აღდგენა-განაშენიანება 

ტერიტორიულ ერთეულში არ ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყის ხანძრები უკანასკნელ წლებში გახშირებული არ 

არის. მათივე ცნობით, ნახანძრალ ადგილებში ადგილი აქვს დამეწყვრას.  

გამგეობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ხდება 

ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე. იქ, სადაც არ 

ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენა, ტარდება სხვადასხვა ზომები პრობლემის 

გადასაჭრელად, ამასთან მიმდინარეობს ნერგების დარგვა. მაგ: ჭალის ტყეების 

აღსადგენად დაირგო 3 500 სხვადასხვა ჯიშის ნერგი. სანერგე მეურნეობა 

მუნიციპალიტეტში არ არის, უახლოესი სანერგე მეურნეობა განლაგებულია თბილისში. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესში ჩართული არ 

არის.  

5. წყლის რესურსები 

მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, თუმცა, 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას სანდო ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსი შესახებ 

არ გააჩნია. წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. 

მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლებიც ძირითადად 

მდინარის ჭალაშია განლაგებული. ჭარბტენიანი ტეროტორიების ფართობი უცნობია. 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების თანაფარდობა შესაბამისად არის 40/60. 

 ადმინისტრაციული ერთეულში მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე 

ალაზანი, რომელიც ჩამოედინება გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების 



 

6- 10 

საზღვარზე. ალაზნის სიგრძე 390 კმ-ია, აუზის ფართობი კი 11 800 კვ.კმ, სხვა 

მდინარეებიდან აღსანიშნავია კაბალი, მაწიმისწყალი, ლაგოდეხისწყალი, არეში და 

აფენისხევი.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად, 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება; თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა 

წყალსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. სამუშაო ჯგუფი წყალმომარაგების სისტემას 

საშუალოდ აფასებს. წყალდიდობის დროს ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში 

წყალმიმღებ ნაგებობებს ექმნება პრობლემები, ადგილი აქვს წყლის დაბინძურებას.  

მუნიციპალიტეტის დიდი დასახლებებში წყალმომარაგების სისტემებზე წყლის 

მრიცხველები დადგმული არ არის. ამ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

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

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარეთა კალაპოტებიდან ადგილი აქვს ინერტული მასალის მოპოვებას. მათივე 

ცნობით, საშუალოდ ხდება 500მ3 ინერტული მასალის მოპოვება წელიწადში. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელოვნური წყლის წყალსაცავი არ არის. მდინარიდან 

ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგს ახორციელებს ზედამხედველობის 

სამსახური.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ფუნქციონირებს მარცვლეულის საშრობი.  

8. ნარჩენების მართვა  

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ნარჩენების მართვა ხორციელდება დასუფთავების 

ტერიტორიული სამსახურის მიერ. ნაგავსაყრელი მდებარეობს ქალაქგარეთ. 

ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და ნაგავსაყრელის აირების მართვის 

სისტემები. სხვა მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

  

 

9. გენდერი 
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შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ორივე სქესის წარმომადგენელზე. მათი მოსაზრებით, ტყის 

რესურსების შემცირებაც ასევე ერთნაირად აისახება ქალზეც და მამაკაცზეც. წყლის 

დეფიციტი კი, მათი აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით 

ძირითადად ქალია დაკავებული.  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ორივე სქესის 

წარმომადგენელი კლიმატის ცვლილებებისადმი ერთნაირად მგრძნობიარე შეიძლება 

იყოს. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრეინინგი 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა, ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა და ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იგეგმება და 

ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია. 

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ცვლილებების 

შესარბილებლად, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები. 
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ღვარცოფი. 

ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც სიხშირით მოყვება წყალდიდობები, 

ნაპირების წარეცხვა და მეწყერი. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

არასრულია. მათი ცნობით, მდინარის ნაპირების წარეცხვის შედეგად ქ. ლაგოდეხში 

დაზიანებულია 100 საცხოვრებელი შენობა, საფრთხის ზონაში მოხვდა 350 ადამიანი. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 

შეადგენს 4 000 000 ლარს, აქედან ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანი 1 000 000 

ლარია, ხოლო სეტყვის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 2 500 000 ლარს, გვალვაზე 

მოდის 500 000 ლარი.  

ლაგოდეხის 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 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი 

გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური წარმართვა და საირიგაციო სისტემების 

არარსებობა. როგორც ჩანს, უკანასკნელი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

მომატებული გვალვიანობის გამო. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში განიცდიან სათიბ-

საძოვრების დეფიციტს, რაც გამოწვეულია ჭარბი ძოვებისა და გვალვის გამო. 

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 - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა და ქარსაცავი 

ზოლების შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

განაშენიანება არ მიმდინარეობს. ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ხდება 

ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 



 

9- 10 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, 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.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 

კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები. 

 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ 

ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 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.  
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 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 დაგეგმვა.  

 


