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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 

 

თვითმმართველ ქალაქ ფოთში არსებული მდგომარეობა 

 

1. ქალაქის ზოგადი დახასიათება 

ქალაქი ფოთი გაშენებულია შავი ზღვის სანაპიროზე, კოლხეთი დაბლობზე, მდინარე 

რიონის შესართავთან, ზღვის დონიდან 0.8-2.0 მეტრ სიმაღლეზე. მისი ტერიტორია 65.8 

კმ2-ია, მოსახლეობა 47.7 ათასი კაცი, ხოლო მოსახლეობის სიმჭიდროვე 724 კაცი/კვ.კმ, 

რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) 10-ჯერ აღემატება. 

ქ. ფოთის ტერიტორია მოქცეულია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში. აქ იცის 

თბილი, უთოვლო ზამთარი და ცხელი ტენიანი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა 14,4°C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 5.7°C, 

ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოსი - 23.5°C. ნალექების რაოდენობა წელიწადში 

1 809 მმ-ს აღწევს, ხოლო ნალექიანი დღეების საშუალო წლიური რაოდენობა 173-ს აღწევს.  

თოვლი იშვიათად მოდის და მალე დნება. სანაპირო ზოლში კარგად არის გამოხატული 

ზღვის ბრიზები, რის გამოც სიცხე ნაკლებად შეიგრძნობა. 

ქალაქი გაშენებულია მდინარე რიონის დელტაში, რომელის დიდი ნაწილიც ტორფიანი 

ჭაობებითაა წარმოდგენილი, ხოლო სანაპირო ზოლი ქვიშიანი დიუნებითაა აგებული. 

ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ფოთი კოლხეთის ეროვნული პარკითაა 

შემოსაზღვრული, სადაც დაცულია კოლხეთის დაბლობისთვის სახასიათო ჭარბტენიანი 

ჰაბიტატები. მისი საერთო ფართობია 44,600 ჰა. ფოთის სამხრეთით, კოლხეთის 

ეროვნული პარკის ფარგლებში მოქცეულია ბუნებრივი ტბა პალიასტომი. მისი ფართობი 

18 კმ2-ს აღწევს.  

ფოთის ნავსადგური ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძია, რომელზეც 

გადის ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი ნაწილი. ქალაქის ბიზნეს-საქმიანობის დიდი 

ნაწილიც სწორედ ნავსადგურთან და ტვირთების გადაზიდვასთანაა დაკავშირებული.  

ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილიც სწორედ პორტში და მასთან დაკავშირებულ 

კომპანიებშია დასაქმებული, რომლებიც ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსავლების 

მნიშვნელოვანი წყაროა. ნავსადგურისა და წარმოების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით პორტის მიმდებარედ შექმნილია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. 

სამეწარმეო საქმიანობიდან ასევე აღსანიშნავია თევზჭერა (თუმცა მისი მასშტაბი 1990-

იანი წლებიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა) და ვაჭრობა.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები  

ქალაქი ფოთის ტერიტორია საკმაოდ მოწყვლადია ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. 

კერძოდ, მისთვის სახასიათოა შტორმები, სანაპიროს წარეცხვა და წყალდიდობა.  

აქედან სანაპიროს წარეცხვა ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგია. კერძოდ, მე-20 

საუკუნის შუაში ქალაქის წყალდიდობისგან დასაცავად მდ. რიონის დიდი ნაწილი 

ფოთის ჩრდილოეთით იქნა გადაგდებული. მართალია, ამან წყალდიდობების რისკი 

შეამცირა, თუმცა დაიწყო ქალაქის სამხრეთ სანაპიროს ინტენსიური წარეცხვა, რადგანაც 

მას აღარ მიეწოდებოდა საკმარისი რაოდენობის ნატანი. მეორეს მხრივ კი, მიმდინარეობს 

ქალაქის ჩრდილოეთით მდებარე სანაპირო ზოლის ინტენსიური დასილვა და ზრდა, რის 

გამოც სულ უფრო ინტენსიურად ისილება ფოთის ნავსადგური.  

გასული საუკუნიდან ფოთის სანაპიროსთან დაიკვირვება შტორმების ინტენსივობის 

მატება, რის გამოც იზრდება ნაპირის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის დატბორვა-

დაზიანების რისკი.  

ასევე დაიკვირვება ზღვის დონის შესამჩნევი აწევაც, რაც უკავშირდება კლიმატის 

ცვლილებებს და ამ სანაპიროსთვის სახასიათო ბუნებრივ დაძირვას. შეფასებებით მე-20 

საუკუნეში ფოთის სანაპიროსთან ზღვის დონის ფარდობითმა ევსტაზიამ 0.7 მ შეადგინა 

და ეს პროცესი პროგრესირებს. შედეგად, ფოთის სანაპირო ზოლი თანდათან უფრო 

მოწყვლადი ხდება შტორმების და ზღვის შემოჭრის მიმართ. ეს საფრთხეს უქმნის 

ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას და მოსახლეობას. ამასთან, ზღვის შემოჭრა გრუნტის 

წყლებს გამარილიანებით ემუქრება, რაც სამომავლოდ წყლის რესურსების 

ხელმისაწვდომობაზე შეიძლება აისახოს.   

სტიქიების შედეგად ქ. ფოთს მნიშვნელოვანი ზიანი ადგება. თუმცა, ზიანის თავიდან 

ასაცილებელი ღონისძიებები ნაკლებად ტარდება და გატარებული ღონისძიებები 

ძირითადად ზიანის აღმოფხვრისკენაა მიმართული. ასე მაგალითად, 1990-იანი 

წლებიდან პრაქტიკულად აღარ ხდება სამხრეთის სანაპიროს გამაგრება ნატანით, 

სანაპირო ზოლის მონიტორინგი არასისტემატიურ ხასიათს ატარებს. განაშენიანებისას და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმარებისას ცდილობენ გაითვალისწინონ 

მოსალოდნელი ბუნებრივი საფრთხეები. თუმცა, საფრთხეების შეფასების ანალიზი 

სამომავლო პროგნოზების კონტექსტში ნაკლებად ხდება.  

ხაზი უნდა გაესვას კოლხეთის ეროვნული პარკის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ბუნებრივი საფრთხეების კონტროლისთვის. კერძოდ, ეს სანაპირო ტყეები 

მნიშვნელოვანია სანაპირო ზოლის წარეცხვისგან დასაცავად.   

 

3. ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

ქ. ფოთის ტრანსპორტი წარმოდგენილია როგორც კერძო, ასევე მუნიციპალური 

ავტოპარკით. ქალაქში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის 

შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. უნდა აღინიშნოს, რომ სატრანსპორტო ნაკადებში 
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მნიშვნელოვანი წილი შეაქვს ფოთის პორტთან დაკავშირებულ სატვირთო გადაზიდვებს, 

რადგანაც ტვირთების 75%-მდე ავტოტრანსპორტით გადაიზიდება. 

დღეის მდგომარეობით ქალაქის ქუჩები შეფერხების გარეშე ატარებს სატრანსპორტო 

ნაკადებს და საცობები პრაქტიკულად არაა. საგზაო ინფრასტრუქტურა გამართულია და 

უზრუნველყოფს ავტომანქანების შეუფერხებლად გატარებას.  

ქ. ფოთის შემდგომი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, მათ შორის ფოთის პორტში 

გადატვირთვების ზრდა სავარაუდოდ გამოიწვევს სატრანსპორტო ნაკადების 

მომატებასაც და სავარაუდოდ საჭირო გახდება დამატებითი ზომების გატარება. ეს 

შესაძლოა იყოს სვლაგეზების სქემებში კორექტირების შეტანა, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით სარგებლობის წახალისება, საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა, 

სარკინიგზო ხაზის განვითარება საპორტო ტვირთების გადასაზიდად და სხვა.   

 

4. პარკები და ნარგავები 

ქ. ფოთის ტერიტორიაზე ძირითადად მცირე ზომის სკვერები გვხვდება. გამწვანება ასევე 

ქუჩებსა და ეზოებშიც გვხდება. უნდა აღინიშნოს, რომ 1990-იანი წლების ენერგეტიკული 

კრიზისას ქ. ფოთში და შემოგარენში მრავალი ხე გაიჩეხა. სამწუხაროდ, ამ ნარგავების 

აღდგენა არ ხდება. საერთო ჯამში, უცნობია ქალაქის ფარგლებში მოქცეული მწვანე 

ნარგავების საერთო ფართობი.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ფოთი ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან შემოსაზღვრულია 

კოლხეთის ეროვნული პარკით, რომელიც წარმოდგენილია კოლხური ტიპის ტყეებით. ამ 

ტყეებს გარკვეული წვლილი შეაქვს მიკროკლიმატის ჩამოყალიბებაში, ასევე მათი როლი 

მნიშვნელოვანია სანაპირო ზოლის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ქალაქ ფოთში ზედაპირული წყლის დ მიწისქვეშა წყლების რესურსი უხვია. ფოთის 

ტერიტორიაზე მიედინება მდ. რიონი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ყველაზე 

დიდი მდინარეა. რადგანაც ფოთი რიონის დელტაშია გაშენებული, მიწისქვეშა წყლის 

დონე საკმაოდ მაღალია და ქალაქის ტერიტორია მთლიანად ჭარბტენიანი 

ტერიტორიებითაა წარმოდგენილია. ზღვასთან სიახლოვის გამო მიწისქვეშა წყლების 

მინერალიზაცია მაღალია.  

ქალაქის მიმდებარედ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, რომელიც 

აწარმოებს მდ. რიონის ჩამონადენის მონიტორინგს. 1970-იანი წლებიდან ფიქსირდება 

მდინარის ხარჯის ცვლილება, კერძოდ, გაიზარდა წყალდიდობის სიხშირე, მდინარეების 

წლიური ხარჯი და მდინარეების ხარჯი წყალდიდობის დროს. მიწისქვეშა წყლების 

დონის მონიტორინგზე ინფორმაცია არ მოიპოვება. თუმცა სავარაუდოა, რომ გრუნტის 

წყლების დონემ აიწია ზღვის ევსტაზიის გამო; შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მისი 

მინერალიზაციის ცვლილებასაც.  
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ქალაქში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის სისტემატიური მონიტორინგი 

არ ხდება. სავარაუდოა, რომ ზედაპირული წყლები ბინძურდებოდეს საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებით.  

ფოთის მოსახლეობის წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ 

წყლებზე. წყალი ქალაქს სენაკის მუნიციპალიტეტიდან მიეწოდება. ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლებიც. 

წყალმომარაგების წყაროების რესურსი საკმარისია წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, ქალაქის მოსახლეობის წყალმომარაგება მაინც 

პრობლემატურია წყალმომარაგების სისტემის გაუმართაობის გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ბოლო წლებში რამდენიმე პროექტი განხორციელდა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, 

თუმცა უწყვეტი და ხარისხიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა ჯერ ვერ მოხერხდა.  

ფოთის ყველა უბანს გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა, თუმცა, 

როგორც აღინიშნა, მოსახლეობის წყალმომარაგება სათანადოდ ვერ ხერხდება. 

წყალმომარაგების სისტემა გამრიცხველიანებულია.  

საკანალიზაციო სისტემა მოწყობილია მთელს ქალაქში. თუმცა, საკანალიზაციო ქსელი 

საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ამას გარდა, ქალაქს არ გააჩნია გამწმენდი 

ნაგებობა.  

 

6. ენერგოეფექტურობა 

ქ. ფოთის საზოგადოებრივი თუ საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის 

ენერგოეფექტურობის შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად მოიძებნება და ქალაქის 

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგო–ეფექტურობის შეფასება არ ხდება. 

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა პერიოდის შენობა-ნაგებობების ენერგო-

ეფექტურობა საკმაოდ დაბალი უნდა იყოს, რადგანაც ამ პარამეტრს ნაკლები ყურადღება 

ექცეოდა. ასეთი ტექნოლოგიების გამოყენება დღევანდელ დღესაც ნაკლებად ხდება და ეს 

სფერო კანონმდებლობით არ რეგულირდება.  

ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები, რაც 

გარკვეულწილად უზრუნველყოფს დანაკარგს გათბობა-გაციებაზე. ამას გარდა, 

თანდათან პოპულარული ხდება ენერგოეფექტური განათების და გათბობა-გაციების 

სისტემები, რომლებიც სულ მეტად გამოიყენება საზოგადოებრივ შენობა-ნაგებობებში და 

მოსახლეობის მიერ. ქალაქის გარე განათებისთვისაც ენერგოეფექტური ნათურები 

გამოყენება.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ინდუსტრიული სექტორი ქ. ფოთში ძირითადად ნავსადგურით, მისი ოპერატორი 

კომპანიებით და ნავსადგურთან დაკავშირებული გადამზიდავი, გადამამუშავებელი, 

სარემონტო და სხვა საწარმოებითაა წარმოდგენილი. რეგიონის ეკონომიკური 

განვითარებისთვის და ქვეყნის საერთაშორისო ტვირთბრუნვის ხელშესაწყობად ქ. ფოთში 

დაარსდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, სადაც საწარმოები ხელსაყრელი 

პირობებით სარგებლობენ.  
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ინფორმაცია საწარმოებში გამოყენებულ გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ 

ნაკლებად მოიძიება. დიდ საწარმოებში (მაგ, ფოთის პორტში, ნავთობ-ტერმინალებში, 

სხვა) სავარაუდოდ ტარდება გარკვეული გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, როგორიცაა 

ნარჩენების მართვა, წყლის და ენერგომოხმარების კონტროლი და სხვა.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქალაქ ფოთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვას ახორციელებს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, ქალაქის თვითმმართველობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

კერძოდ, ეს სამსახური ახორციელებს ქალაქის დაგვა-დასუფთავებას, მოსახლეობის თუ 

იურიდული პირების მიერ წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-

ტრანსპორტირებას და ნაგავსაყრელზე განთავსებას და ნარჩენების პოლიგონის მართვას.  

ქ. ფოთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა მეტ-ნაკლებად 

ორგანიზებულია. ნარჩენების შესაგროვებლად ქალაქში განთავსებულია ბუნკერები,  

ხოლო ნარჩენების მართვის სამსახურს ნარჩენების პოლიგონზე გასატანად გააჩნია 

სატრანსპორტო საშუალებები. ნარჩენების გატანა ცენტრალური უბნებიდან 

სისტემატიურად ხდება.  

სხვა ნაგავსაყრელების მსგავსად, ქ. ფოთის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონიც ვერ 

აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლებისა და აირების 

კონტროლი არ მიმდინარეობს. ოფიციალური ნაგავსაყრელის გარდა ფოთის შემოგარენში 

გვხვდება მცირე ზომის არალეგალური ნაგავსაყრელებიც. უნდა აღინიშნოს, რომ მაღალია 

ნაგავსაყრელების მიერ გრუნტის წყლების დაბინძურების ალბათობა, რადგანაც ისინი 

ზედაპირთან ახლოსაა განლაგებული.  

ბოლო წლებში ფოთში ნარჩენების მართვა გარკვეულწილად გაუმჯობესდა, თუმცა ეს 

ძირითადად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-განთავსებით შემოიფარგლება. 

ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ნარჩენების თავიდან აცილებას და 

შემცირებას, არ გატარებულა; არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია და გადამუშავება. თუმცა, 

გადამუშავებადი ნარჩენების ნაწილის, კერძოდ კი ლითონის ჯართის შეგროვება ხდება 

კერძო პირების მიერ.  

 

9. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესარბილებლად ქ. ფოთში ბოლო წლებში 

განხორციელებულ პროექტებიდან შეიძლება დასახელდეს წყალმომარაგების და 

საკანალიზაციო სისტემების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. 

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“, თუმცა დასწრებიან ტრეინინგებს 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით.  
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10. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქ. ფოთის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ 

საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქ. ფოთისთვის აქტუალურია სამხრეთით მდებარე სანაპიროს 

წარეცხვის საკითხი, რის გამოც ქალაქი კარგავს მნიშვნელოვან ტერიტორიას და საფრთხე 

ექმნება განაშენიანებულ უბნებს. ასევე მნიშვნელოვანია კლიმატის ზემოქმედებით და 

ბუნებრივი დაძირვის გამო ზღვის დონის მატების საკითხიც, რაც თანდათან მეტ 

აქტუალობას შეიძენს, განსაკუთრებით კი შტორმების ინტენსივობის მატების ფონზე.   

საფრთხის ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების და ბუნებრივი სტიქიების მიერ 

ქალაქისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ ზუსტი ცნობები ვერ იქნა მოძიებული. ზიანის 

პრევენციის მიზნით ძირითადად ხორციელდება ნაპირების გამაგრება ბეტონ-

კონსტრუქციებით და სადრენაჟე არხების და სანიაღვრე კოლექტორების მოწესრიგება. 

თუმცა, როგორც ჩანს გატარებული ღონისძიებები არასაკმარისია და სავარაუდოა, რომ 

ზიანის მასშტაბი თანდათანობით გაიზრდება, თუ დროულად არ იქნა გატარებული 

სათანადო პრევენციული და ადაპტაციის ღონისძიებები.  

ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - ქ. ფოთის ავტოპარკი 

წარმოდგენილია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით, თუმცა მათი რაოდენობა 

უცნობია. სატრანსპორტო ნაკადებში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ნავსადგურის 

ტვირთების გადაზიდვას, რაც ძირითადად ავტოტრანსპორტით ხორციელდება. დღეის 

მდგომარეობით ქუჩების გამტარიანობა საკმარისია არსებული სატრანსპორტო ნაკადების 

გასატარებლად. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში მეტ-ნაკლებად 

განვითარებულია, თუმცა არასაკმარისია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის 

სტიმულირებისთვის.  

პარკები და ნარგავები - ქალაქის ტერიტორიაზე გვხვდება მცირე ზომის სკვერები, 

გამწვანებულია ეზოები. თუმცა, 1990-იან წლებში ქალაქის გარე უბნებში მწვანე ნარგავები 

მნიშვნელოვნად გაიჩეხა ენერგეტიკული კრიზის გამო. ფოთი განლაგებულია კოლხეთის 

ეროვნული პარკის შუაში, რომელიც წარმოდგენილია კოლხური ტიპის ჭარბტენიანი 

ტყეებით.   

წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია - ქალაქ ფოთს უხვი წყლის რესურსი 

გააჩნია. თუმცა, საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის ადგილობრივი რესურსი არ 

გამოიყენება და ამ მიზნით წყალაღება სენაკის მუნიციპალიტეტიდან ხდება. თუმცა, 

წყალმომარაგების წყაროს რესურსი საკმარისია ფოთში არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად, მოსახლეობის წყალმომარაგება მაინც არასტაბილურია  სისტემის 

გაუმართაობის გამო. გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემაც; თუმცა, ბოლო წლებში 

მოხდა როგორც წყალმომარაგების, ასევე საკანალიზაციო სისტემის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია. ფოთში არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური გამწმენდი ნაგებობა, რაც 

სავარაუდოდ იწვევს ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურებას.  

ენერგოეფექტურობა - ბოლო პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები იდგმება 

ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად. კერძოდ, მოსახლეობამ დაიწყო ენერგოეფექტური 

ნათურების გამოყენება, დამონტაჟდა ეფექტური გარე განათება, შენობა-ნაგებობებში 

მონტაჟდება მეტალოპლასტმასის ფანჯრები და ეფექტური გათბობა–კონდენცირების 

სისტემები.  
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ინდუსტრია/წარმოება - ინდუსტრიული სექტორი ქ. ფოთში მეტ-ნაკლებად 

განვითარებულია. ეკონომიკურ საქმიანობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 

ნავსადგურს და მასთან დაკავშირებულ მრავალ გადამზიდავ, გადამამუშავებელ თუ 

მომსახურე საწარმოს. საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ 

მწირი ინფორმაცია არსებობს. სავარაუდოდ, დიდ საწარმოებში ხორციელდება ნარჩენების 

მართვის და დაბინძურების თავიდან აცილების ღონისძიებები.  

ნარჩენების მართვა - ქ. ბათუმში ნარჩენების მართვას ახორციელებს მუნიციპალური 

სამსახური. შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ მონაცემები უცნობია, თუმცა 

სავარაუდოდ ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა მენეჯმენტის გაუჯობესების 

შედეგად. ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, მინის) შემგროვებელი 

პუნქტები, თუმცა ამ პუნქტების მიერ შეგროვებული ნარჩენების წლიური მოცულობა 

ასევე უცნობია. შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქის ნაგავსაყრელზე, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ქალაქის შემოგარენში არის მცირე 

ზომის არალეგალური ნაგავსაყრელებიც.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების 

შესარბილებლად ქ. ფოთში ბოლო წლებში განხორციელებულ პროექტებიდან შეიძლება 

დასახელდეს წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია. თუმცა, ამ პროექტებით ვერ მოხერხდა პრობლემის სრულად მოგვარება.   

უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ფოთის თვითმმართველობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია 

ისეთი საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ (მაგ, ბუნებრივი კატასტროფები, წყლის 

რესურსები და წყალმომარაგება), ასევე არასრული ინფორმაცია აქვს კლიმატზე 

ზემოქმედების პოტენციალი მქონე საკითხებზე (მაგ, ენერგომატარებლების მოხმარების 

ტენდენცია, ნარჩენების სრული მოცულობა და სხვა). ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას 

გაანალიზონ და დაგეგმონ ადაპტაციის თუ შერბილების ღონისძიებები.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესარბილებლად ქ. ფოთისთვის რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 საჭიროა შეფასდეს განხორცილებული ნაპირსამაგრი სამუშაოების ეფექტურობა, 

ასევე საჭიროა პორტთან თანამშრომლობა სანავიგაციო არხის და ნავსადგომების 

ფსკერდაღრმავებითი სამუშაოებისას ამოღებული ნატანის ეროზიულ სანაპიროზე 

განთავსების მიზნით, რათა თავიდან იქნას აცილებული სანაპიროს შემდგომი 

წარეცხვა. ასევე, საჭიროა მდ. რიონის სამხრეთი ტოტის ხარჯის დარეგულირება 

ნაპირდაცვის მიზნით.    

 ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა ზღვის დონის ევსტაზიის 

გათვალისწინებით.  

 ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, კერძოდ კი ნარჩენების შეგროვების შემდგომი 

მოწესრიგება არალეგალური ნაგავსაყრელების აღმოსაფხვრელად და 

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ამ საქმიანობის ხელშესაწყობად, ასევე 
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ქალაქის ნაგავსაყრელის მართვის ღონისძიებების გატარება გარემოს 

დაბინძურების შესამცირებლად.   

 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს გარემოს, მათ შორის 

ზედაპირული თუ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.  

 სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება, რაც შეამცირებს წყალდიდობით მიყენებულ 

ზიანს.   

 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს წყლის დანაკარგს, 

ასევე შეამცირებს მოსახლეობის მოწყვლადობას ცხელი ამინდების მიმართ. 

 ქალაქის გამწვანების ხელშემწყობი პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება, რაც 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას, 

ასევე გაზრდის ნახშირორჟანგის შთანთქმას.  

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის სტიმულირება, კერძოდ მისი 

მომსახურეობის გაუმჯობესება, სატრანსპორტო მარშრუტების ოპტიმიზაცია და 

გაუმჯობესებული მართვა. ასევე, სასურველია საველოსიპედო ბილიკების და 

საზოგადოებრივი ველოსიპედების სისტემის მოწყობა.  

 ფოთის პორტთან ერთად სარკინიგზო ქსელის გაუმჯობესების შესაძლებლობის 

შესწავლა და დაგეგმვა, რათა ქალაქი განიმუხტოს საპორტო ტვირთების 

გადამზიდი ავტოტრანსპორტისგან.  

 ენერგოეფექტურობის პროექტების შემუშავება და წახალისება, მათ შორის 

ენერგოეფექტური შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წახალისება.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს ქალაქის წინაშე არსებული 

გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო 

საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


