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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 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში, რომლის ფართობი შეადგენს 304 450 ჰა-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს 94 000ჰა უკავია, რაც მთლიანი ტერიტორიის 31%-ია. ტყეს კი ტერიტორიის 

დაახლოებით 46% უკავია. მესტიის ადმინისტრაციულ ერთეულს აღმოსავლეთით 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილოეთით - დიდი კავკასიონის ქედი და 

რუსეთის ფედერაცია( ყაბარდო-ბალყარეთი) , სამხრეთით წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტები, დასავლეთით კი აფხაზეთი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანია. მისი ჰიფსომეტრიული სიმაღლე 800-იდან 

3600 მეტრამდეა. მუნიციპალიტეტი მცირემიწიანია. იგი საქართველოს ყველაზე უფრო 

მაღალმთიან კუთხეს წარმოადგენს. ტერიტორიულ ერთეულში გვხვდება ნიადაგის ორი 

ტიპი; ტყისა და მთა-მდელოს ნიადაგები. ტყის ნიადაგები უმთავრესად ტყის ყომრალი 

ნიადაგებითაა წარმოდგენილი, რომელიც გამოყენებულია მიწათმოქმედებისათვის, 

(მემინდვრეობა, მეკარტოფილეობა), მთა-მდელოს ნიადაგებში გამოირჩევა ორი 

სახესხვაობა, სუბალპიური და ალპიური მიწის ნიადაგები, რომელიც გამოყენებულია 

სათიბ-საძოვრად. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა ენგური, მისი შენაკადებია-ადიშისჭალა, 

მულხრა, დოლრა, ნენსკრა,იფარი, ხაიშურა და სხვ. მდინარე ენგურის სიგრძე 213 კმ-ია, 

აუზის ფართობი კი 4060 კმ2. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 200-მდე მყინვარია, რომელთა საერთო ფართობი 

შეადგენს 285 კვ.კმ-ს.  

2012 წლის მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მოსახლეობა, 

შეადგენს 13190 კაცს, ლტოლვილების ჩათვლით კი 15 677კაცს, აქედან ქალაქის 

მოსახლეობა არის 2 780, ხოლო დანარჩენი სოფლად ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტში არის 
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1 დაბა, 14 თემი და 142 დასახლებული პუნქტი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 

დაახლოებით 5 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 13-ჯერ 

ჩამოუვარდება.  

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა 

დარგებიდან მიღებული მოგება, საჯარო სამსახურები, ტურიზმი და სატყეო მეურნეობა. 

მესტიის მუნიციპალური ბიუჯეტი 3 მილიონ ლარს შეადგენს. გამგეობაში არ აქვთ 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენია მუნიციპალიტეტში შემოსავალი ერთ სულ 

მოსახლეზე.  

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა, ტურიზმი და ხე-ტყის დამამუშავებელი მრეწველობა. ეს სექტორები 

ნაწილობრივ შეიცვალა. ამის მიზეზი ძირითადად ქვეყანაში მომხდარი პოლიტიკური 

ცვლილებები იყო. 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა. გამგეობაში თვლიან, 

რომ მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტული სექტორი, რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა, უნდა იყოს 

პირველ რიგში სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. სამუშაო ჯგუფის 

წევრები აღნიშნავენ, რომ ვინაიდან მესტიის მუნიციპალიტეტში სატყეო სექტორი 

მძლავრად არის განვითარებული, იგი შესაძლოა გახდეს სხვა ეკონომიკური სექტორის 

განვითარების საფუძველი, როგორიცაა ტურიზმი, მსუბუქი მრეწველობა, კვების 

მრეწველობა, სამონადირეო და სანერგე მეურნეობები, თუმცა არცერთი ეს შესაძლებლობა 

გამგეობის წევრთა აზრით, გარდა ტურიზმისა, არაა ასახული მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების არცერთ დოკუმენტში. 

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან გამგეობის მონაცემებით, მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, მდ. ნაპირების წარეცხვა და 

ეროზია. მათგან ყველაზე ხშირია მეწყერი, შემდგომ მოდის წყალდიდობები და 

ღვარცოფები, მდინარის ადიდების შედეგად ხდება მდინარისპირა ნათესებისა წარეცხვა 

და განადგურება. 

უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი საფრთხეები გამგეობის ინფორმაციით არ არის 

მომატებული. გამგეობას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული ტერიტორიების შესახებ. ბოლო წლებში დაიმეწყრა სოფლები: 

ჭუბერი,ლატალი, ბეჩო, ცხუმარი, ნაკრა, იფარი, წვირმი, მულახი, ლახარულა,ხაიში, 

ეცერი. ხშირად იმეწყრება დაბა მესტიაში გელოვანის, აღმაშენებლისა და ფირცხელანის 

ქუჩები, მთა ბანგურიანის ფერდობი, ქორულდის მთა. 2010 წელს მეწყერის დროს იყო 

მსხვერპლიც, დაიღუპა ერთი ბავშვი სოფელ წვირმში.  
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ბოლო წლებში მესტიის მუნიციპალიტეტში მეწყერის, ზვავის, ღვარცოფისა და 

წყალდიდობის შედეგად დაზარალდა 400 ოჯახზე მეტი, მეწყერმა დააზიანა 180 სახლი, 

ზვავმა- 2 სახლი, წყალდიდობამ/წყალმოვარდნამ-20 სახლი. 32 ოჯახი არის საშიშ ზონაში 

მულახის თემიდან სოფ. შვაბიანში, 466 ოჯახი არის კატეგორია მინიჭებული ოჯახი. 28 

ოჯახი გადასახლდა კახეთის რეგიონში; 94-მა ოჯახმა მიიღო კომპენსაცია, ნაწილი 

ოჯახებისა გადასახლდა წალკაში, თეთრი წყაროში და გარდაბანში. 2 კომლი სოფ. 

მულახიდან დარჩა ეკომიგრანტები. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ 

სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და 

მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს და ხიდებს. ხდება 

მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები. 

ბოლო წლებში წყალდიდობამ დააზიანა 4 ცენტრალური ხიდი და 35-მდე სოფლის ხიდი. 

მეწყერმა ბეჩოს თემში დააზიანა წყალმომარაგების სისტემა, ელექტრო გადამცემი ხაზი 

და 2 ხიდი სოფ.იფარში. ზვავმა დააზიანა დაბა მესტიის გზები, ქვაზვავმა- ცენტრალური 

გზები. სოფ. ადიშში წყალდიდობამ 9კმ-ის მანძილზე წაიღო გზა. 2010 წელს სოფ.ჭუბერში 

დაზიანდა გზები.  

მონაცემები მესტიის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთის ზონაში მოხვედრილი 

დასახლებების, საცხოვრებელი სახლების რაოდენობისა და საზოგადოებრივი 

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

ცხრილი 1. მონაცემები მესტიის მუნიიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

დასახლებების შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
მიწის კატეგორია დაზიანებული ტერიტორია, ჰა 

მეწყერი 

 

საცხოვრებელი 

ტერიტორია 

დაბა მესტია-გელოვანის, აღმაშენებლის, 

ფირცხელანის ქუჩა. სოფლები: წვირმი, ჭუბერი, 

ლატალი, ბეჩო, ცხუმარი,მულახი, იფარი, ნაკრა, 

ხაიში, ეცერი, ლახარულა და სხვ. 

განაშენიანებული 

მიწები 

სოფ: წვირმი, ჭუბერი, ლატალი, ბეჩო, ცხუმარი, 

მულახი, იფარი, ნაკრა, ხაიში, ეცერი, ლახარულა 

წყალმოვარდნები 
სახნავ-

სათესი/ბაღები 
სოფ: ჭუბერი, ნაკრა, ჩვაბიანი  

წყალდიდობა 

მდინარის 

ნაპირები და 

ჭალები 

სოფ: ხაიში, ჭუბერი, ნაკრა, ჩვაბიანი 

 

ცხრილი 2. მონაცემები მესტიის მუნიიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

საცხოვრებელი შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხ. 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლე

ობის რ-ბა 

ეკომიგრა

ნტების  

რ-ბა 

გარდაცვ

ლილთა 

რ-ბა 
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მეწყერი 

წვირმი, ჭუბერი, ლატალი, 

ბეჩო, ცხუმარი, მულახი, 

იფარი ნაკრა, ხაიში, ეცერი, 

ლახარულა, შვაბიანი. 

180 466 პირი 28 ოჯახი 
1 

მამაკაცი 

სოფ. შვაბიანი  32 32 ოჯახი    

ზვავი სოფ. ჭუბერი 2 2   

წყალდიდობა  ნაკრა, ჭუბერი, ჩვაბიანი 20 30   

ცხრილი 3. მონაცემები მესტიის მუნიიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 
ბეჩოს თემი 

წყალმომარაგების სისტემა, 

ელექტროგადამცემი ხაზი 

სოფ. იფარი 2 ხიდი 

წყალდიდობა ადიში 9 კმ გზის მონაკვეთი 

ქვაზვავი დაბა მესტია ცენტრალური გზები 

 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი ეკონომიკური გაანგარიშება. თუმცა გამგეობის ინფორმაციით 

ეკონომიკური ზარალის ოდენობა მიახლოებით შეადგენს 5 000 000 ლარს. 

გამგეობის წევრების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური,მაგრამ მათ არ იციან ხდება თუ არა ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური 

პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების შესაძლო ცვლილებებზე. 

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, ხანძრებს, წყალდიდობას, 

მეწყერს და ღვარცოფს. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი და ის დახმარებას იღებს რეგიონალური 

სამაშველო სამსახურიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი და გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება და ინფრასტრუქტურის აღდგენა, 

როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. თითქმის ყოველ 

წელს ხდება ქვაზვავისგან ცენტრალური გზების გაწმენდა. ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ მოხდა დიდი ხიდების მშენებლობა. თუ რა სამუშაოები აქვს დაგეგმილი 

ადგილობრივ ან ცენტრალურ ხელისუფლებას ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციისთვის გამგეობის წევრებს ამის შესახებ არ ქონდათ ინფორმაცია. გამგეობის 

წევრების ინფორმაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ მესტიის 

მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად და 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის. მათ მიერ ჩატარდა 



 

5- 15 

გარკვეული კვლევები და გამოიყო რისკის ზონები-16 სოფელი და დაბა მესტია; აქედან 7 

სოფელში დაიგეგმა პროექტები, რომელიც ითვალისწინებს გაბიონების აშენებას და 

გზების რეაბილიტაციას. 

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

და ასევე საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება არ ხდება. 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა, 

სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მესაქონლეობა, მემინდვრეობა, მეხილეობა და 

მებოსტნეობა(მეკარტოფილეობა).  

გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, მესტიის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო 

ფართობი შეადგენს 94 000ჰა-ს, აქედან სახნავი მიწების ფართობი 274 ჰა-ია. ხეხილის 

ბაღების ფართობი შეადგენს 54 ჰა-ს, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიის უდიდესი 

ნაწილი კი სათიბ-საძოვრებს უკავია.  

ადგილობრივ ხელისუფლებას ზუსტი ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები არა 

აქვს იმის შესახებ, თუ ბოლო 10 წელიწადში, რამდენად შემცირდა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფართობი, თუმცა როგორც აღნიშნავენ, ხშირად ჰქონდა ადგილი 

მეწყერს,ღვარცოფსა და მდინარის ნაპირების გარეცხვას, რამაც სერიოზული ზიანი 

მიაყენა ძირითადად სათიბ-საძოვრებს, რომელიც 3-4%-ით შემცირდა.  

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი არ ფლობს დეტალურ ინფორმაციას ბოლო 

ათწლეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციის შესახებ. თუმცა გამგეობის 

ინფრმაციით, მეწყერმა და ღვარცოფმა დაახლოებით 50ჰა დააზიანა და გამოიწვია მისი 

დეგრადაცია. 

 

მემცენარეობა 

მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა გავრცელებული 

მეკარტოფილეობა, მესიმინდეობა და პარკოსანი კულტურები. კარტოფილის 

მოსავლიანობაა 10-12 ტ/ჰა, სიმინდის კი 1-1.5 ტ/ჰა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, კარტოფილის მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულში 

გაიზარდა ახალი ჯიშების შემოტანის შედეგად. 

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, გასულ წლებში, ადგილი ჰქონდა სიმინდის 

მოსავლის შემცირებას დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ იყო დაცული აგროტექნიკური ვადებიც.  
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მუნიციპალიტეტში ინფორმაციას ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილების შესახებ გამგეობა 

არ ფლობს.  

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზომიერად ცივ კლიმატურ ზონაში, სადაც 

ზამთარი 6 თვე გრძელდება. აქ მცენარეებს მორწყვა სჭირდებათ. ადრე სახნავ-სათესი და 

სათიბები ირწყვებოდა ტრადიციული (არხოვანი) მეთოდით. ეხლა რწყვა ვერ ხერხდება, 

ვინაიდან საირიგაციო სისტემა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს, ამასთან სარწყავი წყლის 

რესურსიც არასაკმარისია, რადგან, წყაროები რომლითაც ადრე მიწები ირწყვებოდა, დღეს 

გამქრალია. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წვიმის წყლის შეგროვება. სასოფლო-სამეურნეო 

მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს.  

 

მეცხოველეობა 

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდიდარია სათიბ-საძოვარი ტერიტორიებით, რომელსაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 90 %-ზე მეტი უკავია. შესაბამისად მეცხოველეობა 

ერთ-ერთი წამყვანი დარგია მესტიის მუნიციპალიტეტში, 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 12 192 სულს 

შეადგენს. მიუხედავად მუნიციპალიტეტში არსებული ზაფხულის საძოვრების საკმარისი 

ფართობებისა, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მათი სულადობა შემცირებულია 

2 000 სულით, 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მგდგომარეობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ცხვრის რაოდენობა შეადგენს 1 236 სულს, სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, მათი რაოდენობაც ბოლო 10 წლის მანძილზე შემცირდა.  

პირუტყვის სულადობის შემცირების მიზეზად სახელდება ბოლო წლებში 

განვითარებული გახანგრძლივებული ზამთრის პერიოდში საკვების არასაკმარისი 

რაოდენობა და ფერმერებში არასაკმარისი ცოდნა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად სათიბები და ზაფხულის საძოვრებია, 

მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე არ განიცდიან საძოვრების დეფიციტს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზაფხულო საძოვრებს იყენებს სხვა 

რაიონის მოსახლეობაც. წალენჯიხის, ჩხოროწყუს და მარტვილის 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყავთ მსხვილფეხა პირუტყვი, თუმცა მათი სულადობის 

შესახებ მონაცემები სამუშაო ჯგუფმა ვერ მოგვაწოდა, რადგან არ ხდება ამის 

მონიტორინგი.  

გამგეობის ინფორმაციით, საძოვრების სათანადოდ მოვლა-პატრონობა არ ხდება. 

მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას. ფერმერებს არ გააჩნიათ 

სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. 

მართალია ზოგგან შეაქვთ ორგანული სასუქები, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. ზოგადად 

თვლიან, რომ 1ჰა-ზე 1 სული საქონელი უნდა ძოვდეს 6-7 თვე, თუმცა მუნიციპალიტეტში 
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არსებული საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ნორმები, რამდენი სული პირუტყვი რა 

ხანგრძლივობით უნდა ძოვდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა საქონლის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა შემცირდა, ხოლო ცხვრის წველადობაზე და 

ხორცპროდუქტიულობაზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ. ბოლო 10 წლის მანძილზე 

მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას არ ჰქონდა ადგილი.  

 

პროექტები და სერვისები 

მესტიის მუნიციპალიტეტში წლების განმავლობაში არ არსებობდა ისეთი სასოფლო-

სამეურნეო სამსახურები, რომელთა საშუალებითაც განხორციელდებოდა სასოფლო–

სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში, 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, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური სამსახური და მექანიზაციის სამსახური, მაგრამ არასაკმარისია. 

აგრონომიული მომსახურება არაა ხელმისაწვდომი და საკმარისი. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ისეთი სასოფლო სამეურნეო სამსახურები, რომელთაც 

შეუძლია ხელი შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებას. 

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, მესტიის 

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია „ელკანას“ 

მიერ. კერძოდ, მუნიციპალიტეტში 40 სათბურის აშენებაში დაეხმარნენ ადგილობრივ 

მოსახლეობას.  

 

4 ტყის რესურსები 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყეებს 137 000 ჰა უჭირავს, რაც მისი საერთო 

ფართობის 46%-ია. 400-700 მ სიმაღლეზე გაბატონებულია შერეული ფოთლოვანი ტყე. 

800 მ-დან გვხვდება სოჭი, რომელიც 1 700 მეტრამდე ტყის შემქმნელი სახეობაა. 1 700 

მეტრიდან კი ვრცელდება სუბალპიური ტყეები. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არ არის.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და 

სოციალურ ჭრას, მოვლით ჭრები კი არ ხორციელდება. გამგეობის წარმომადგენლების 

აზრით, მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტში ადგილი ავს ტყის უკანონო ჭრას, თუმცა 

უკანასკნელ წლებში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია, ზუსტი მაჩვენებლები ჯგუფს არ 

გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა და თითქმის აღარ არის. ქარსაცავი ზოლების 

ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 1987 წელს. მუნიციპალიტეტში ამ ინვენტარიზაციის 

შედეგების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არც არის დაგეგმილი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ტყის ხანძრებს 

აქვს ადგილი, როგორც ტყეკაფის სტატუსის მქონე ტყეებში, ასევე სუბალპურ ტყეებში. 

ტყის ხანძრებს ადგილი აქვს წელიწადში 2-3-ჯერ და ეს ძირითადად ადამიანთა 

დაუდევრობის შედეგია. ხანძრებით დაზიანებული ფართობების სიდიდის შესახებ 

გამგეობას ინფორმაცია არ აქვს. ადგილობრივების აზრით, ტყის ხანძრები ბოლო 10 

წელიწადში გახშირებულია. რაც შეეხება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას, ასეთ 

შემთხვევებს ადგილი არ ჰქონია.  

ტყის გაკაფულ ადგილებში გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, ადგილი ჰქონდა მეწყრულ 

მოვლენებს და ზვავებს,ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად 

ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. თუმცა არსებობს 

ინფორმაცია ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოწოდებული, რომ იქ სადაც ხდება ტყის 

ჭრა წესების დაცვით მიმდინარეობს აღდგენები და ტერიტორიებს გააჩნია ბუნებრივი 

განახლების დიდი პოტენციალი.ხოლო იმ ადგილებში, სადაც მიმდინარეობდა ტყეების 

არასწორი ჭრა, ტყეების ბუნებრივი განახლება არ ხდება. 

უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა ტყეების 

გაშენების პროექტები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის სანერგე მეურნეობები. სამუშაო ჯგუფი 

აღნიშნავს, რომ მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყეების აღდგენასა და 

ტყეების განაშენიანებას. 

 

5 წყლის რესურსები 

მესტიის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების უხვი რესურსი გააჩნია, 

თუმცა რესურსები შეფასებული არაა.  

მესტიის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მთავარი მდინარის 

ენგურის და მისი შენაკადების (ადიშისჭალა, მულხრა, დოლრა, ნენსკრა,იფარი, ხაიშურა 
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და სხვ) აუზებით. მდინარე ენგურის სიგრძე 213 კმ-ია, აუზის ფართობი კი 4060 კმ2. 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში არის ახლადშექმნილი 

მეტეოროლოგიური სადგური, თუმცა ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ტარდება. 

შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. არსებობს მოსახლეობის აზრი, 

რომლის მიხედვითაც, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე მდინარეებში წყლის ხარჯი 

შემცირდა, გამგეობის წევრთა აზრით, გასულ წლებთან შედარებით, წყალდიდობების 

დროს მდინარეების ხარჯი და წყალდიდობის სიხშირე არ შეცვლილა. მათივე აზრით, არ 

შეცვლილა მდინარეების წყალდიდობის პერიოდიც. პირადი დაკვირვებეის საფუძველზე 

ვარაუდობენ, რომ შეიცვალა მიწისქვეშა წყლების დონე, რასაც ზოგიერთი წყაროს 

დაშრობით ხსნიან, ამ წყაროების საშუალებით ადრე ირწყვებოდა სათიბები. წყაროს 

წყლები გაზაფხულის შემდეგ ქრება. გამგეობის წევრები თვლიან, რომ მყინვარების ზომა 

შემცირებულია. 

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ 

ტარდება, შესაბამისად რაიმე ოფიციალური ცნობები წყლის დაბინძურების შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი ძირითადად მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის გამოიყენება,მცირე რაოდენობით 

საწარმოებშიც იყენებენ, კერძოდ, ხის სახერხ საამქროებში. საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისათვის წყლის ხარჯი შეადგენს 45 ლ/წმ-ში. მიწისქვეშა წყლის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში უხვია და დაახლოებით 100მ3/წმ შეადგენს. მოსახლეობის ნაწილი, 

რომელიც დარჩენილია ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, მიწისქვეშა 

წყლებს მოიხმარს წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად. გამგეობის წევრების აზრით, 

არსებული საზოგადოებრივი წყალმომარაგება არაა საკმარისი დაბის მოსახლეობისათვის. 

თანაც ზამთარში არ იკეტება წყალი და იკარგება.  

მესტიის მუნიციპალიტეტიდან წყალი სხვა მუნიციპალიტეტებს არ მიეწოდება და არც 

სხვა მუნიციპალიტეტიდან არ ხდება წყლის გადმოგდება. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს 

საშუალოდ და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არააქვს. ცენტრალურ წყალმომარაგების 

სისტემებზე წყლის მრიცხველები დადგმული ჯერჯერობით არ არის,თუმცა დაგეგმილია 

გამრიცხველიანება.დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არის და 

შესაბამისად არც წყალგამწმენდი ნაგებობაა, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში. გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ზოგჯერ ივნისის წვიმების დროს, 

კაპტაჟში წყალი იმღვრევა.  

მუნიციპალიტეტში ტიპიური ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არის, არის მეორადი 

დაჭაობების ფართობები მცირე რაოდენობით, დაახლოებით 8 ჰა.  

მესტიის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგება“. 



 

10- 15 

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდინარეების 

კალაპოტებიდან, ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ გამგეობას მოპოვებული 

ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. (ბუნებრივი რესურსების 

მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს დაცვის სამინისტრო და აღრიცხვას აწარმოებს 

ეკონომიკის სამინისტრო). 

მუნიციპალიტეტში არის ხელოვნური წყალსაცავი მდ.ენგურზე,რომელიც ჰესისთვის 

გაკეთდა, კაშხლის სიმაღლეა 271,5 მ. 

ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს, მდინარის ნაპირების გასწვრივ, შეინიშნება 

მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება გზები, ხიდები. 

კაშხალთან ხდება კალაპოტის დახრამვა, ხოლო ინერტული მასალა გროვდება 

წყალსაცავთან, ჰესთან და კაშხალთან.  

ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად არ განხორციელებულა პრევენციული ღონისძიებები, 

თუ არ ჩავთვლით კალაპოტის დახრამვისა და ინერტული მასალის დაგროვების შემდგომ 

ჩატარებულ გაწმენდით სამუშაოებს.  

 მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. ამას 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საიჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ძირითადად ხე-ტყის წარმოება ხდება. სხვა 

ცნობები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. 

 

8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ მესტიის 

დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას და მის განთავსებას პოლიგონზე. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. შეგროვებული 

ნარჩენების განთავსება ხდება ლეგალურ ნაგავსაყრელზე, ქალაქიდან მოშორებით, სოფ. 

ლატალის ტერიტორიაზე. ნარჩენის შემადგენლობა არის შერეული. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას შეგროვილი ნარჩენის რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. მათი 
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ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 

გაიზარდა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, 

მაგრამ ნარჩენების რაოდენობის შესახებ შეფასებები არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ არის. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები არ 

განხორციელებულა.  

9 გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 

მიღებულ პროდუქციაზე, რაც მათ ძირითად საარსებო წყაროს წარმოადგენს. თვლიან, 

რომ წყლის დეფიციტი უფრო მეტად მოახდენს გავლენას ქალზე, რადგან ქალი წყალს 

გამოიყენებს უფრო ხშირად. გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება 

მტკივნეულად აისახება ორივე სქესის წარმომადგენელზე, რადგან ტყის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოანი საარსებო წყაროა. კლიმატის 

ცვლილების მიმართ კი თვლიან, რომ უფრო მგრძნობიარეა ქალი. 

 

10 ადგილობრივი მმართველობა 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ტყის გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

კერძოდ ვეტერინარული და აგრონომიული სამსახურების არასაკმარისობა, ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციების არ არსებობა, მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომელიც ხორციელდებოდა ზოგი ადგილობრივი და ზოგი ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდასასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას. 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელდა აგრეთვე ფერმერებისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა ტყის ბუნებრივი განახლების 

ხელშეწყობა, ნაპირსამაგრი და ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციული სამუშაოები, 

კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო სამეურნეო კულტურების გავრცელება 

და მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით. 
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11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, 

რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. მუნიციპალიტეტს 

მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს მეწყერი, წყალდიდობა, ღვარცოფი და მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა და ეროზია. მათგან ყველაზე ხშირია მეწყერი, შედეგად ინგრევა 

საცხოვრებელი სახლები, რის გამოც ხდება მოსახლეობის გადასახლება. 2010 წელს 

მეწყერის დროს იყო მსხვერპლიც, დაიღუპა ერთი ბავშვი სოფელ წვირმში ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ სახნავ-

სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი 

თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს და ხიდებს. ხდება მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები.  

ტყის გაკაფულ ადგილებში გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, ადგილი ჰქონდა მეწყრულ 

მოვლენებს და ზვავებს,ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად 

ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი ეკონომიკური გაანგარიშება. თუმცა გამგეობის ინფორმაციით 

ეკონომიკური ზარალის ოდენობა მიახლოებით შეადგენს 5 000 000 ლარს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, ეროზია, მეწყერი და სხვ.  

 

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა მესტიის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ადმინისტრაციულ 

ერთეულში პრიორიტეტულია: კარტოფილი და სიმინდი. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, კულტურების მოსავლიანობა ბოლო დეკადაში შემცირდა. მიზეზად 

სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, საირიგაციო სისტემის არარსებობა და 

არახელსაყრელი ამინდი.  

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია მესტიის მუნიციპალიტეტში. თუმცა 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა უკანასკნელ პერიოდში, არსებული ზაფხულის 

საძოვრების საკმარისი ფართობების მიუხედავად, საგრძნობლად შემცირდა. პირუტყვის 
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სულადობის შემცირების მიზეზად სახელდება ფერმერების არასაკმარისი ცოდნა და 

გახანგრძლივებული ზამთარი. 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - მესტიის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

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

მესტიის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად იყო ქარსაცავი ზოლები, თუმცა მათი 

რაოდენობა იმდენად შემცირებულია, რომ თითქმის აღარ არსებობს. ტყის გადაკაფულ 

ადგილებში გახშირებულია ბუნებრივი კატასტროფები. ტყეების აღდგენა-განაშენიანება 

პრაქტიკულად არ ხდება, ტყის ჭრა კი ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი 

მიზეზი შეიძლება იყოს.  

  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - მესტიის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ზედაპირული 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის პირადი 

დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე, მუნიციპალიტეტში მდინარის ხარჯი 

წყალდიდობის დროს და წყალდიდობების სიხშირე არ შეცვლილა.  

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ 

ტარდება, ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე წყლის მრიცხველები დადგმული 

ჯერჯერობით არ არის, გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ზოგჯერ ივნისის წვიმების 

დროს, კაპტაჟში წყალი იმღვრევა. დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ 

არის.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს: წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია. ბუნებრივი საფრთხეების 

შედეგების ლიკვიდაციისათვის ჩატარდა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის 

სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ მოხდა ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის შექმნა.  

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: არასწორი მიდგომა რეგიონის მართვის 

მიმართ და ტყეების არაზომიერი გაჩეხვა და სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ ვეტერინარული და აგრონომიული სამსახურების არასაკმარისობა.  

რეკომენდაციები 
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კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენის დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 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. 

 სოფლად ვეტერინალური მომსახურების გაუმჯობესება და ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელება მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ, რაც შესაბამისად 

გამოიწვევს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლებას, ხორცპროდუქტიულობისა და 

წველადობის გაზრდას.  

 

 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.  

 


