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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 

მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

მარნეულის ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეული აღმოსავლეთ საქართველოში, 

ქვემო ქართლის მხარის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. მისი ფართობია 85 861 ჰა. 

მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილო-

აღმოსავლეთით გარდაბანის, ჩრდილოეთით თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტები, 

სამხრეთით კი აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკები.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებულია ზომიერად მშრალი სუბტროპიკული 

თბილი სტეპების ჰავა. ზაფხული ცხელი იცის, ხოლო ზამთარი რბილი. ჰაერის საშუალო 

წლიური ტემპერატურაა 12°C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო 

ტემპერატურა 0°C-0,3°C-ია, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, ივლისის - 24°C. ნალექების 

საშუალო რაოდენობა წელიწადში 490-550 მმ-ს შეადგენს. ნალექების მაქსიმუმი მოდის 

მაისში, მინიმუმი კი დეკემბერში მოდის.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა ქსელი ხშირია. აღმოსავლეთ საზღვართან 

ჩამოედინება მდინარე მტკვარი. სხვა დიდი მდინარეებია მტკვრის შენაკადები ხრამი და 

ალგეთი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი ტბები არ გვხვდება.  

მუნიციპალიტეტში 18 დასახლებული პუნქტია, სადაც 2012 წლის მონაცემებით 128 000 

ადამიანი ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტის ქალაქის (ქ. მარნეულის) მოსახლეობა შეადგენს 

28 000 ადამიანს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა - 100 000 ადამიანს. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 33 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბიუჯეტის ძირითად შემოსავლებს 

უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობა და მეცხოველეობა), ბოსტნეულის 

გადამამუშავებელი საწარმოები, საყოფაცხოვრებო (ორგანული) ნარჩენების 

გადამამუშავებელი საწარმოები და მცირე ბიზნესი (ძირითადად ვაჭრობს და 

საყოფაცხოვრებო მომსახურება). მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 13 452 000 

ლარს შეადგენს.  

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლების წყაროა სოფლის მეურნეობა (დასაქმებულია 

მოსახლეობის 80%), გადამამუშავებელი საწარმოები, მცირე ბიზნესი და საჯარო 

სამსახურები. ისტორიულად მოსახლეობის ძირითად შემოსავალს უზრუნველყოფდა 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_(%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94)
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სოფლის მეურნეობა და სოფლის პროდუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობა, ასევე 

ქვის მოპოვება-დამუშავება.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა გააჩნია, რომლის 

პრიორიტეტებად დასახელებულია სოფლის მეურნეობა და მასთან დაკავშირებული 

გადამამუშავებელი მრეწველობა.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი 

გვალვა. და სეტყვა. ამ ბუნებრივი სტიქიებიდან უკანასკნელ წლებში გახშირებულია 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მდინარის ნაპირების ეროზია და სეტყვა.  

სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი კატასტროფების მიერ დაზიანებული ტერიტორიების შესახებ 

ცნობები არ მოუწოდებია. მათი ინფორმაციით, ბოლო წლებში გახშირებული სტიქიები 

დიდ ზიანს აყენებს სოფლის მეურნეობას. კერძოდ, 2011-2012 წწ-ში წყალდიდობამ და 

სეტყვამ მოსავლის დიდი ნაწილი დააზიანა ბევრ სოფელში. ასე მაგალითად, სეტყვამ 

სოფლებში: ქუთლიარი, თამარისი, წერეთელი, ყულარი, ახალი დიოკანი დაზიანა სახნავ-

სათესი მიწების დაახლოებით 221 ჰა და დააზარალა 460 ოჯახი, აქედან დიდი წილი 

სოფელ თამარისსა (75ჰა) და ყულარზე (99ჰა) მოვიდა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 2012 წ. სეტყვით 

მიყენებული ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს, 2011 წ-ს წყალდიდობის შედეგად 

გამოწვეული ზარალი კი 100 000 ლარია. 2010 წ. ალგეთის ნაპირების ნაპირსამაგრ და 

გამწმენდ სამუშაოებზე დაიხარჯა დაახლოებით 100 000ლარი.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ 

გააჩნია, ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან 

სახელმწიფო კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს 

ხანძარს, გვალვას და სეტყვას. ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ 

გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების საკმარისი რესურსი.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ბუნებრივი კატასტროფების, კერძოდ, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნის და სეტყვით მიყენებული ზარალის შედეგების 

აღმოსაფხვრელად ხორციელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები და ადგილობრივი ხიდებისა 

და გზების რეაბილიტაცია/მშენებლობა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მიწათსარგებლობის დაგეგმარებისას არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა 

სოფლის მეურნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 57 060 ჰა, 

რაც მთლიანი ტერიტორიის 65%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 22 
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282ჰა (ს/ს მიწის 39%-ს), სათიბ/საძოვარი 32 666ჰა (ს/ს მიწის 57%-ს), ხეხილის ბაღები 

(მრავალწლიანი ნარგავები) - 2 112ჰა (ს/ს მიწის 4%-ს).  

შეკრების მონაწილეთა (ადგილობრივი ხელისუფლების) ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 წლის განმავლობაში უმნიშვნელოდ 

შემცირდა. ამის მიზეზად სახელდება მიწების დეგრადაცია. ძირითადად შემცირდა 

სათიბ/საძოვარი მიწების ფართობი, მიზეზად დასახელდა ჭარბი ძოვება; სახნავ-სათესის 

შემცირების მიზეზად კი დასახელდა შხამ-ქიმიკატების არასწორი მოხმარება, რასაც მოყვა 

ნაყოფიერების დაკარგვა. ამას გარდა დაახლოებით 1.5 ჰა მიწის ნაკვეთი მდინარის 

ნაპირების გადარეცხვის გამო დაიკარგა.  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მემცენარეობა. სახნავ-სათეს ტერიტორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში 

22 282ჰა (ს/ს მიწის 39%-ს) უკავია. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია ბოსტნეული, როგორიცაა პომიდორი 

(მოსავალი 30-40 ტ/ჰა), ხახვი (30ტ/ჰა), კიტრი(9-12ტ/ჰა), ბადრიჯანი (20ტ/ჰა). ასევე 

მარცვლეული კულტურები ძირითადად ხორბალი (2-3ტ/ჰა). მათივე ცნობით, ბოლო 10 

წლის განმავლობაში პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა გაიზარდა. კერძოდ, 

პომიდორის და ხახვის მოსავლიანობა გაიზარდა დაახლოებით 50%-ით, ხორბლის - 

დაახლოებით 20-25%-ით. მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო მეურნეობის 

ეფექტურმა გაძღოლამ: მაღალპროდუქტიულმა სათესლე მასალამ, სასუქების მოხმარების 

გაზრდამ და სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვამ. 

ჯგუფს წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის 

პერიოდი ბოლო 10 წელიწადში შეიცვალა. კერძოდ, შემცირდა. თუმცა ეს ინფორმაციაც 

მათი პირადი დაკვირვებებიდან გამომდინარეობს და არ არის დაზუსტებული 

მეტეოსადგურიდან მიღებული ობიექტური ინფორმაციით, რადგან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მეტეო სადგური არ მუშაობს. 

გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ სახნავ-სათესი მიწების თითქმის მთლიანი 

ტერიტორია საჭიროებს რწყვას, მუნიციპალიტეტი არ განიცდის სარწყავი წყლის 

დეფიციტს. თუმცა საირიგაციო სისტემების (არხების) უდიდესი ნაწილის გაუმართაობის 

გამო, რწყვის პროცესი ტერიტორიულ ერთეულში გაძნელებულია. მუნიციპალიტეტში 

არხოვანი რწყვის მეთოდს იყენებენ. ადმინისტრაციული ერთეულის სასოფლო-

სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს. 

 

მეცხოველეობა 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სათიბ-საძოვრების ფართობი შეადგენს 32 666ჰა-ს (ს/ს მიწის 57%-ს), 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წლის მდგომარეობით, მარნეულის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის რაოდენობა 31 912 სულს შეადგენს, მათივე ცნობით, უკანასკნელ წლებში 

საქონლის რაოდენობა 200 სულით გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები 

მეცხვარეობასაც მისდევენ, ადმინისტრაციულ ერთეულში 31 009 სული ცხვარია, მათი 
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რაოდენობა შემცირდა 180 სულით. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა და 

წვრილფეხა საქონლის შემოყვანა მეზობელი მუნიციპალიტეტიდანაც ხდება, თუმცა მათი 

რაოდენობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე და ცხვარზე 

გადაანგარიშებით (სამუშაო ჯგუფისთვის მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი 

პირუტყვის რაოდენობა ცნობილი არაა), ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე მოდის 

დაახლოებით 1 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 1 ცხვარი. გამგეობის 

თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ მესაქონლეები უკანასკნელ დეკადაში სათიბ/საძოვრის 

დეფიციტს განიცდიან, რაც გამოწვეულია მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან ზაფხულის 

საძოვრებზე (იაღლუჯის საძოვრებზე) შემოყვანილი მსხვილფეხა და წვრილფეხა 

პირუტყვის გამო. მათივე ცნობით, საძოვრების დეფიციტი გამოწვეულია სათიბ-

საძოვრების მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლით და სათიბ-საძოვრების 

დეგრადაციით, ამ უკანასკნელის გამომწვევ მიზეზად კი ჭარბი ძოვება სახელდება.  

მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ/ საძოვრების შესანარჩუნებლად 

ფაქტიურად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება, გარდა გამგეობის შესაბამისი 

სამსახურების მიერ გაწეული ზოგადი კონსულტაციებისა. მეცხოველეები არც 

ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის არ არის 

დადგენილი ძოვების ნორმები, ანუ რა რაოდენობით და რა ხანგრძლივობითაა დასაშვები 

პირუტყვის ძოვება კონკრეტულ საძოვრებზე.  

მუნიციპალიტეტში წველადობის და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი არ ხდება, 

თუმცა სამუშაო ჯგუფის წევრების ვარაუდით, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის 

ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა. მათივე ცნობით, საქონლის დანაკარგი 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არის უმნიშვნელო, თუმცა ზუსტი ცნობები სამუშაო 

ჯგუფს არ მოუწოდებია.  

 

სერვისები და პროექტები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 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.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში აგრო- ვეტერინალური მომსახურება ხელმისაწვდომია. 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით განხორციელდა 

პროექტები. კერძოდ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გახსნილია ექსტენციის 

ცენტრი, ცენტრალური ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორების მიერ 

შემოტანილ იქნა მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურები, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ კი განხორციელდა არატრადიციული კულტურების შემოტანა. 

არასამთავრობო ორგანიზაცია “აისაფი“-მა სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გააკეთა 

წვეთოვანი რწყვის დანადგარი. ამას გარდა ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება საირიგაციო სისტემების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ (USAID-სთან 
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ერთობლივად), ხდება ფერმერებში ცოდნის გავრცელება, როგორიცაა აგროქიმიკატების 

მოხმარებისა და ირიგაციის თანამედროვე მეთოდები, ნაკელის მართვისა და პირუტყვის 

კვების გაუმჯობესების (საერთაშორისო ორგანიზაცია EP-ს თან ერთობლივად) შესახებ. 

ამასთან ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლა და ფერმერებისათვის რეკომენდაციების 

მიწოდება მოხდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ქვემო ქართლის სხვა 

მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და არასამთავრობო 

სექტორს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა შედარებით უკეთესად 

ხორციელდება.  

 

4. ტყის რესურსები 

სატყეო სამმართველოს ინფორმაციით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ტყით 

დაფარულია 14 583ჰა ფართობი, რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის დაახლოებით 17%-ს 

შეადგენს. ტყით დაფარული ტერიტორია სამართავად გადაცემულია ქვემო ქართლის 

რეგიონის სატყეო სამმართველოსთვის. 

სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მარნეულის 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტყეებში არ გვხვდება სუბ-ალპური და სამრეწველო 

ტყეები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად აღარ არსებობს ჭალისპირა 

ტყეები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა 

ქარსაცავი ზოლები, რომელთა რაოდენობა უკანასკნელ წლებში თითქმის მთლიანად 

განადგურებულია, მათივე ცნობით, ქარსაცავი ზოლების აღდგენა არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს სოციალური და მოვლითი მიზნით ჭრას. ხე-

ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი არის 6 000 მ3/წელიწადში. გამგეობის თანამშრომლების 

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

ამასთან, გაიზარდა ტყის უკანონო ჭრაც, მიზეზად კი საწვავის სიძვირე სახელდება.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირი 

არ არის, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ხანძრების რაოდენობას არ მოუმატია. 

ხანძრის ძირითად მიზეზად დასახელდა გვალვა და მოსახლეობის დაუდევრობა. ტყის 

ხანძრის შემთხვევებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა 2012 წ. გვალვის შედეგად 

შაუმიანის ფერდობებზე მომხდარი ხანძარი, თუმცა ნახანძრალი ტერიტორიის 

ფართობზე მათ ცნობები არ გააჩნიათ.  

 გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნას (დაახლოებით 1 ჰა) და დასაწყობებას.  

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ხორციელდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის ბუნებრივი აღდგენის 

მონიტორინგი. ამათგან ტყის ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება მხოლოდ კაფვის შემდგომ 

ფართობებზე. მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით ტყის საფარ 

დაკარგულ უბნებზე არაფერი კეთდება ტყის საფარის აღდგენის მიზნით.  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანერგე 

მეურნეობა, მიაჩნიათ, რომ საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასეთი 

მეურნეობის არსებობა. უახლოესი სანერგე მეურნეობა განთავსებულია თბილისში. ბოლო 
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10 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ტყის 

აღდგენა/განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა.  

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია უხვი 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების სახით. სამუშაო ჯგუფს წყლის შეფასებული 

რესურსის შესახებ სანდო ინფორმაცია არ მოიპოვება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არსებობს. 

მუნიციპალიტეტში მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგურები არ არის. მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი არ არსებობს. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა პირადი დაკვირვებების საფუძველზე, ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში წყალდიდობების სიხშირე შემცირდა, მაგრამ მდინარეების ხარჯი 

წყალდიდობების დროს გაიზარდა. რადგან უკანასკნელ წლებში დროის მცირე 

მონაკვეთში წვიმის და სეტყვის უხვი ნალექი მოდის. 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის რესურსი 

საკმარისია მოსახლეობის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის ზედაპირული წყლები 

გამოიყენება, რადგან მათი ცნობით, მიწისქვეშა წყლები არის "მარილიანი" (ხისტი). 

საირიგაციოდ გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლები.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ტარდება.  

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით, საზოგადოებრივი წყალმოხმარების 

წლიური ხარჯი შეადგენს 2 136 800მ3-ს, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის 

წყალსარგებლობის ტიპების მიხედვით წელიწადში იხარჯება: საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისათვის 2 116 800 მ3, ხოლო საწარმოებისათვის დაახ. 2 000 მ3 წყალი. 

მოხმარებული საირიგაციო წყლის წლიური მოცულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში ცენტრალური წყალმომარაგება მხოლოდ ქალაქ მარნეულის 

მოსახლეობას და რამდენიმე სოფელს გააჩნია. სამუშაო ჯგუფის მიერ მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა უარყოფითად ფასდება. მათი ცნობით, 

ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს ადგილი აქვს წყლის 

შემღვრევას, რადგან წყალმომარაგების სისტემის მილები მოძველებულია, ამასთან 

მოუწესრიგებელია სათავე და გამწმენდი ნაგებობები, რის გამოც მარნეულის 

წყალმომარაგების სისტემა მთლიანად საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

გამგეობის თანამშრომელთა ცნობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

წყალზე გამრიცხველიანება არ არის დაწყებული. მათივე ცნობით, საკანალიზაციო 

კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. მარნეულს. მოწოდებული ინფორმაციით არსებული 

კოლექტორების მდგომარეობა არის სავალალო. კოლექტორებში არ არის მოწყობილი 

წყალგამწმენდი, დაბალია გამტარუნარიანობა და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავი 

ჩაედინება მდინარეებში და ჟონავს მიწაშიც. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

სავალალო მდგომარეობაშია არსებული სარწყავი სისტემები და საჭიროებს 

რეაბილიტაციას,  
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის განკარგა-მართვაზე პასუხისმგებელია 

შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, ხოლო საირიგაციო წყლის მართვა 

ხორციელდება შპს „სიონი M“-ს და შპს „ სოფლწყალის“ მიერ. 

6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები მტკვარი და მისი შენაკადები. 

დიდი შენაკადებია ხრამი და ალგეთი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს 

ხელოვნური წყალსაცავი „დებედას ტბა“.   

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ადგილი აქვს მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვებას. 

მოპოვებული მასალის რაოდენობის შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში ადგილი აქვს 

მდინარის ნაპირების ეროზიას (დებედა და მტკვარი), წყალსაცავების ზედა ნაწილში და 

მდინარის კალაპოტებში ხდება ინერტული მასალის დაგროვება და კალაპოტების 

დახრამვა. ამასთან ალგეთის ხეობაში, მტკვარზე და ხრამზე ნაპირებისა და კალაპოტების 

ეროზიის შედეგად ხდება საინჟინრო ნაგებობათა დაზიანება. 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, მდინარეებიდან ინერტული მასალების 

მოპოვებისა და მდინარეების დინამიკის მონიტორინგს ახორციელებს გარემოს დაცვის 

სამინისტრო, ხოლო მდინარის კალაპოტებში არსებული ადგილობრივი დანიშნულების 

საინჟინრო ნაგებობების მონიტორინგს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 

ზედამხედველობის სამსახური.  

 

7. ინდუსტრია / წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია/წარმოება 

საშუალოდაა განვითარებული. მუნიციპალიტეტში არსებულ მნიშვნელოვან სამრეწველო 

ობიექტებს შორის დასახელდა: ბოსტნეულისა და სოფლის მეურნეობის სხვა 

პროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხანა. ქვის გადამამუშავებელი საწარმოები, 

ინერტული მასალი მოპოვება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანა, 

მეცხოველეობისათვის კომბინირებული საკვების საწარმო და წისქვილკომბინატები 

(ხორბლის გადამამუშავებელი საწარმოები). 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებული არ არის 

არცერთ საწარმოში წყლის ცირკულაცია კი ხდება ზოგიერთ მათგანში. ენერგოეფექტური 

მეთოდებიდან ზოგიერთი საწარმო იყენებს მეტალო- პლატსმასის ფანჯრებს. ხოლო 

ნარჩენების გადამუშავება უტილიზაციას მიმართვას მხოლოდ მარნეულის ნარჩენების 

გადამამუშავებელი ქარხანა.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებობს 

ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც რეგულარულად ახორციელებს ქ. მარნეულის 

და უმრავლესი სოფლების, მათ შორის ტრასის მიმდებარე სოფლების საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვებას, აღრიცხვას და განთავსებას პოლიგონზე. მათ მიერ შეგროვილი 
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ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს დაახლოებით 2 390 - 2 400 მ3-ს, ბოლო 10 

წლის განმავლობაში შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტის ნარჩენების განსათავსებელად იყენებენ ქალაქ მარნეულიდან 

დაახლოებით 3 კმ-ით დაშორებულ ნაგავსაყრელს, რომელსაც არ გააჩნია სადრენაჟე 

წყლებისა და აირების მართვის მოწყობილობა. არსებული ნაგავსაყრელი არ 

აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ სტანდარტულ ნორმებს. 

ნაგავსაყრელი უმძიმეს მდგომარეობაშია, ღამით ადგილი აქვს საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დაწვას და გარემოს დაბინძურებას.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია მარნეულის ნარჩენების 

გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც თვეში 20ტ. ნარჩენის გადამუშავებით იღებს 4ტ. 

ბიო-სასუქს. საწარმო ძირითადად ამუშავებს საკონსერვო ქარხნისა და აგრარული ბაზრის 

ნარჩენებს.  

მუნიციპალიტეტის იმ დასახლებებში, საიდანაც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა არ 

ხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები იყრება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე. ამ 

ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებულ პროექტებში დასახელდა მარნეულში 

ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის აშენება და შეგროვილი ნარჩენების 

გადამუშავება. დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ქარხანა და ნაგავსაყრელი ერთ 

ტერიტორიაზეა განთავსებული და 2007 წ-დან ამ ადგილას ნარჩენები იმარხებოდა.  

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით არსებობს მცირე ზომის, კერძო ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

 

9.  გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით გაუჭირდათ პასუხების დაკონკრეტება. მსჯელობის დროს 

აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერი ჩამოთვლილი პრობლემა ფაქტიურად ორივე სქესისათვის 

ერთნაირად მნიშვნელოვანი იყო.  

საბოლოოდ გაირკვა, რომ დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ოჯახის 

უზრუნველყოფა მამაკაცის მოვალეობა; წყლის დეფიციტის შემცირება ქალზე უფრო 

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

რესურსების შემცირება ორივე სქესზე ერთნაირად მტკივნეულად აისახება, მაგრამ ეკო 

საფრთხეებს მამაკაცები უფრო მეტად განიცდიან; ასევე კლიმატის ცვლილების მიმართ 

ორივე სქესი ერთნაირად მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე ტრეინინგს მხოლოდ გამგეობის ერთი თანამშრომელი დაესწრო. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 



 

9- 11 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა საირიგაციო სისტემების გაუმართავობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი 

მაჩვენებელი ამ საკითხებთან დაკავშირებით არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ 

გამგეობის თანამშრომელთა შორისაც; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი 

ზოლების და ჭალისპირა ტყეების გაჩეხვა ასევე ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში, მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა და ან დაიგეგმა ძირითადად 

მოიცავს წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას. ადგ. 

დანიშნულების ხიდებისა და გზების რეაბილიტაციას, (ამასთან, გერმანელი 

სპეციალისტების მიერ მოხდა ინფორმირება ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მეთოდების შესახებ.  

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: სახანძრო - 

სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა; საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია, გაჩეხილი ტყის საფარის და განსაკუთრებით ქარსაცავი ზოლების 

აღდგენა. ნაგავსაყრელზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და არალეგალური 

ნაგავსაყრელების აღრიცხვა და გაკონტროლება. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - მარნეულის მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

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

გვალვა. და სეტყვა. ამ ბუნებრივი სტიქიებიდან უკანასკნელ წლებში გახშირებულია 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მდინარის ნაპირების ეროზია და სეტყვა. თუმცა როგორც 

ჩანს, ბუნებრივი სტიქიები გახშირებულია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, 

როგორიცაა ქარსაცავი ზოლების განადგურება, ტყის ჭრა და სხვა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 2012 წ. სეტყვით 

მიყენებული ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს. 2011წ. წყალდიდობის შედეგად 

გამოწვეული ზარალი 100 000 ლარია, 2010 წ. ალგეთის ნაპირების ნაპირსამაგრ და 

გამწმენდ სამუშაოებზე დაიხარჯა დაახლოებით 100 000ლარი. 

მარნეულის 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.  
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სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა მარნეულის 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 ძოვებით ხდება, 

ამასთან მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო ადგილი აქვს სახნავ-სათესი მიწების 

დანაკარგს.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა არც თუ ისე 

ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. თუმცა 

მესაქონლეები განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, ამისი ინდიკატორია სათიბ-

საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. პრობლემას მათი თქმით უნდა ამწვავებდეს, 

ის რომ, პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც 

შემოჰყავთ ( განსაკუთრებით ბევრია ცხვარი), თუმცა მათი რაოდენობა გამგეობისთვის 

ცნობილი არ არის. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტის სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მესაქონლეები არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. ამასთან, 

საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები, ანუ რა რაოდენობით და რა 

ხანგრძლივობითაა დასაშვები ძოვება კონკრეტულ საძოვარზე.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - მარნეულის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები 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 - მარნეულის მუნიციპალიტეტში უხვადაა 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება. მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში წყალდიდობების სიხშირე შემცირდა, მაგრამ მდინარეების 

ხარჯი წყალდიდობების დროს გაიზარდა. თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ 

გააჩნიათ.  

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.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 
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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 

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.  

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარის ნაპირების წარეცხვის ფაქტების და მაღალი 

რისკის უბნების დაფიქსირება, ამ ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის 

მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში 

გადაიხედოს ინერტული მასალის არსებული რესურსი და დარეგულირდეს 

მოპოვების მოცულობა.  

 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.  


