
 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 

 

 

1- 10 

 
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 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთის 

რეგიონში. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება გარდაბნისა და 

მცხეთის მუნიციპალიტეტები, აღმოსავლეთით საზღვრავს სიღნაღისა და გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით საზღვრავს თელავის, თიანეთისა და ახმეტის 

მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი ესაზღვრება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა.  

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია 155 369 ჰა, აქედან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს 94 371 ჰა უკავია, 42 065 ჰა კი ტყეებს.  

მუნიციპალიტეტის რელიეფი ზღვის დონიდან 460 მ-იდან 1,800 მ-ის ფარგლებში 

იცვლება. კლიმატი ზონალობის მიხედვით იცვლება. დაბალ ზონაში ზომიერად თბილი 

სტეპური ჰავაა გაბატონებული, ხოლო შედარებით მაღალ ზონაში ზომიერად ნოტიო. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 11°C-12°C, ნალექების საშუალო წლიური 

მოცულობა კი 700-860 მმ. ნალექების მაქსიმუმი მოდის გაზაფხულზე და ზაფხულის 

დასაწყისში.  

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე იორი, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას ორ ნაწილად ყოფს. მდინარე ივრიდან 

გამოყვანილია სამგორის ზემო მაგისტრალური არხი, რომლითაც „თბილისის ზღვა“ 

იკვებება. მდინარე იორის შენაკადებიდან აღსანიშნავია ჩაილური (სიგრძე 30 კმ), მდინარე 

გომბორი (სიგრძე 12,4 კმ), ასევე მდინარე ლაფიანხევი (სიგრძე 11,5 კმ); ამ უკანასკნელს 

შემოდგომაზე წყალმოვარდნა ახასიათებს. მუნიციპალიტეტში არის ტბებიც, რომელთა 

შორის აღსანიშნავია უჯარმასთან არსებული ტბების ჯგუფი. 

მუნიციპალიტეტში 45 დასახლებული პუნქტია, 1 ქალაქი (საგარეჯო) და 44 სოფელი. 2012 

წლის მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 60 000 კაცია, აქედან 

სოფლად 51 000 კაცი ცხოვრობს, ხოლო დარჩენილი 9000 კაცი ქ. საგარეჯოში.  

მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება და ხე-ტყის რეალიზაცია.  მუნიციპალური 

ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 

შეადგენს 13 387 000 ლარს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 

გეგმის მიხედვით, ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგია სოფლის მეურნეობა. ამას 

გარდა, სატყეო მეურნეობის ბაზაზე შესაძლებელია ტურიზმის განვითარება.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ტერიტორიული ერთეულისათვის 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი წვიმა, ძლიერი ქარი, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, გვალვა და მდინარეთა ნაპირების 

ეროზია. ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი ქარები და ძლიერი წვიმა. მათივე 

ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში 

მომატებულია; განსაკუთრებით მოიმატა გვალვიანობამ და სეტყვამ. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ/ ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და 

ობიექტურ სტატისტიკას, რადგანაც მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეტეო-

ჰიდროლოგიური სადგურები არაა და არც თავად გამგეობის მიერ იწარმოება რაიმე სახის 

სტატისტიკა უამინდობის, წყალდიდობების, მდინარის ნაპირების ეროზიის, მეწყერის 

თუ სხვა ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ამასთან, მეწყრული მოვლენები ძირითადად 

საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას (გზებს, ხიდებს), ხოლო 

წყალდიდობები და მდინარის ნაპირების წარეცხვა აზიანებს მდინარე ივრის პირა სახნავ-

სათეს ნაკვეთებს. მონაცემები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის 

ზონაში მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია 

ცხრილში #1. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ბუნებრივმა 

კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა დაახლოებით 20ჰა საცხოვრებელ ტერიტორიას, 500 ჰა 

სახნავ/ სათესს და 200 ჰ მდინარის ნაპირებს და ჭალებს. 

მეწყერსაშიშ ზონაშია სოფელი ჩაილური და მაღალმთიანი ზონა. წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა საფრთხეს უქმნის ქ. საგარეჯოს და სოფლებს: მანავს, თოხლიაურს, 

შიბლიანსა და პატარძეულს. საფრთხის ზონაში ძირითადად ხევები და ხიდებია.  

აღსანიშნავია ქარბუქები ზამთრის პერიოდში, რაც საფრთხეს უქმნის თბილისი–

ლაგოდეხი–თელავის მაგისტრალურ გზას. სოფელი უდაბნო კი დიდთოვლობის დროს 

მთლიანად იკეტება. ბოლო წლებში ქარბუქის შედეგად დაზიანდა გზის 3 კმ-იანი 

მონაკვეთი სოფელ ნინოწმინდაში, 4 კმ მონაკვეთი სოფელ პატარძეულში, 20–30 კმ 

სოფელი უდაბნოში, 3 კმ გზის მონაკვეთი სოფელ შიბლიანში, ელ. გადამცემი ხაზის 10 კმ 

სოფელ უდაბნოში. 

ცხრილი 2. მონაცემები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

ქარბუქი 

პატარძეული 4 კმ-იანი გზის მონაკვეთი  

ნინოწმინდა 3 კმ-იანი გზის მონაკვეთი  

უდაბნო 20-30კმ გზა, 10 კმ ელ.გადამცემი 

ღვარცოფი შიბლიანი 3 კმ-იანი გზის მონაკვეთი და 1 ხიდი 

წყალდიდობა 

/წყალმოვარდნა 

სულ საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტში  
10 ხიდი 
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მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. ეკონომიკური ზარალის ოდენობაზე 

გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 წელს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კატასტროფების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის (სათავე ნაგებობები, შიდა სასმელი წყლის მაგისტრალი, გზები, 

ხიდები, ხევების გაწმენდა) აღსადგენად 381 998 ლარი გამოყო. 

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 ძირითადად ხანძარს, 

ნაწილობრივ წყალდიდობას, გვალვას და მეწყერს. ადგილობრივ ხელისუფლებას 

ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების მცირედი რესურსი გააჩნია, შეუძლიათ მძიმე 

ტექნიკის მობილიზება (ხევების გაწმენდა, გზების გასუფთავება). 

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მშენებლობაზე ნებართვის გაცემა ხდება გეოლოგიური დასკვნის წარდგენის შემთხვევაში.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ძირითადი ეკონომიკური 

საქმიანობაა. ადმინისტრაციული ერთეული უპირატესად მევენახეობის და 

მეცხოველეობის განვითარებით გამოირჩევა. სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 

შეადგენს 94 371 ჰა-ს. მათ შორის სახნავ–სათესს უკავია 29 575 ჰა, ხეხილის ბაღებს 6 424 ჰა, 

ხოლო სათიბ–საძოვარს 58 372 ჰა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები 

ბოლო 10 წელიწადში არ შემცირებულა. თუმცა, ადგილი აქვს ს/ს მიწების დეგრადაციას, 

გამარილიანების, ეროზიის და ჭარბი ძოვების გამო.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მემცენარეობა ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ფართოდაა გავრცელებული. თუმცა, სახნავი მიწების დიდი ნაწილი 

დაუმუშავებელია სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის სიმცირის,  გაუმართაობის და 

ფინანსური სახსრების უქონლობის გამო. ამას გარდა, ბოლო წლებში შეიმჩნევა 

მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებიდან პრიორიტეტულია ვაზი, რომლის მოსავლიანობაა 4-7 ტ/ჰა, ხილი - 5 

ტ/ჰა, ხორბალი - 1.5-3 ტ/ჰა, ტექნიკური კულტურები 1-1.5 ტ/ჰა და ბოსტნეული, რომლის 

მოსავლიანობაა 15 ტ/ჰა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, არასაკმარისი რწყვა და არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა, წყალდიდობა), ამასთან მავნებლებთან, 

სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური საშუალებების გამოყენება, 
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კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა და თესლბრუნვის არარსებობა. 

ასევე მაღალი დანახარჯები ტექნიკაზე და საწვავზე. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ წლებში ვეგეტაციის 

პერიოდი არ შეცვლილა.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 60% საჭიროებს რწყვას, თუმცა სარწყავი სისტემის სიმცირისა და ცუდი 

მდგომარეობის გამო რწყვის პროცესი გაძნელებულია, ამასთან წყლის რესურსიც 

არასაკმარისია. მუნიციპალიტეტში ძირითადად არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის 

მეთოდი გამოიყენება, მცირედ ხდება წვიმის წყლის შეგროვება, რომელსაც მოსახლეობა 

შიდა სამეურნეო საქმიანობისთვის იყენებს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დაახლოებით 300ჰა საჭიროებს დრენაჟს, სადრენაჟე სისტემა არსებობს, თუმცა მისი დიდი 

ნაწილი გამოსულია მწყობრიდან, რის გამოც მას მხოლოდ ნაწილობრივ შეუძლია 

სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა.  

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის ერთ–ერთი ძირითად 

წყაროს წარმოადგენს. ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-საძოვრებს 58 372 ჰა უკავია. 

2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა 35 000 სულს შეადგენს, მათი სულადობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 10 000 

სულით გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემით, ადგილობრივი მოსახლეობის ცხვრის რაოდენობა 130 000 სულია, ცხვრის 

რაოდენობა გაიზარდა 50 000 სულით. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან საქონლის შემოყვანა არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში 

მესაქონლეები განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს. მათივე ცნობით, ადგილი აქვს 

ჭარბ ძოვებას, ნიადაგის ეროზიას და გამარილიანებას. ამასთან, საძოვრების დეფიციტი 

ბოლო დროს გახშირებული გვალვითაც არის გამოწვეული. აღნიშნავენ, რომ ფერდობების 

ძლიერი დახრილობისა და მცენარეული საფარის მცირე დაფარულობის გამო ალაგ–ალაგ 

აღინიშნება ძლიერ ეროზიული და დამეწყრილი ფერდობები. სამუშაო ჯგუფის მიერ 

მოწოდებული მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების ერთ ჰექტარზე 0,6 

სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 2.2 სული ცხვარი მოდის. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, 

რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობას აქვს საძოვრებისთვის ძოვების დადგენილი ნორმები 

და მესაქონლეების მიერ ხდება ამ ნორმების დაცვა. ფერმერები სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისათვის იშვიათ შემთხვევაში მიმართავენ გასუფთავებას.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის და ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა, მსხვილფეხა საქონლის წველადობა გაიზარდა და 

შეადგენს 36 000 ტ/წლ, ხოლო ცხვრის წველადობაა 1 800 ტ/წლ.  

სათიბების საშუალო მოსავალი მერყეობს 9–10ც/ჰა–დან 17.8ც/ჰა–მდე. მათივე ცნობით, 

სათიბებზე გაუმჯობესების ღონისძიებები არ ტარდება. ამიტომ ადგილი აქვს 

კორდგაშლას, დასარევლიანებას, ქვიანობას და ეროზიულ პროცესებს. სათიბების 90% 
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თივის აღების შემდეგაც გამოიყენება საძოვრად. გადაძოვება ძლიერ აქვეითებს თივის 

მოსავალს.  

 

პროექტები და სერვისები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა სოფლის 

მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად არასამთავრობო 

სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის 

მეურნეობაში პროექტები არ განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის პროექტებით 

ხდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და შესაბამისი 

კონსულტაციები.  

არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობის შესახებ 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებობს, უშუალოდ ამ სექტორთან 

მუშაობს გამგეობის ადმინისტრაციის მთავარი სპეციალისტი. რომელსაც აქვს გავლილი 

ტრენინგები სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული, სხვადასხვა სექტორში. 

 

4. ტყის რესურსები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. ტყით დაფარული საერთო 

ფართი შეადგენს 42 065 ჰა-ს.  

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი აქვს ტყის 

უკანონო ჭრას. ძირითადად იჭრება სამრეწველო ტყე. ადგილი აქვს ტყის კომერციულ, 

სოციალურ და მოვლით ჭრას. დაახლოებით 20–30% იჭრება უკანონოდ. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, სათბობის სიძვირემ გამოიწვია ტყის უკანონო ჭრის გაზრდა.  

მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, დაახლოებით 529 ჰა-

ზე. ბოლო 10 წელის განმავლობაში მათი ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა უკანასკნელ დეკადაში 

შემცირდა, მაგრამ რამდენით, მონაცემები არ გააჩნიათ. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ხანძრის ზრდა შეიმჩნევა, დამწვარი ტყის ფართობის 

შესახებ მონაცემები არ არსებობს. ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად ადამიანთა 

დაუდევრობა დასახელდა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სანერგე მეურნეობა არ არსებობს, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის 

აღსადგენად. უახლოესი სანერგე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალაშია.  

5.  წყლის რესურსები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსი 

გააჩნია. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსის 

შესახებ. ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსების თანაფარდობა 70/30-ზეა. 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე ივრითა 

და მისი შენაკადების აუზებით. მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

ფართობი შეადგენს 300 ჰა-ს.  

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 საკმარისი არ არის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ცენტრალიზებული წყალმომარაგება 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას აქვს, თუმცა წყლის არასაკმარისი რესურსის გამო, 

ადმინისტრაციული ერთეულის ქალაქის და ყველა სოფლის მოსახლეობას წყალი 

გრაფიკით მიეწოდება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია მოსახლეობა ზაფხულის 

პერიოდში. რადგან წყლის რესურსი მოსახლეობას ვერ აკმაყოფილებს, 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება ხდება, რომელსაც მოსახლეობა საოჯახო 

მეურნეობაში იყენებს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემა საშუალოდ ფასდება, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ზედაპირული 

წყლებიდან აღების შემთხვევაში, წყალდიდობის დროს წყალმიმღები და წყალგამწმენდი 

ნაგებობები ზიანდება. მუნიციპალიტეტში წყლის ხარისხის კონტროლი არ 

ხორციელდება, თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ფიქსირდება წყლის 

დაბინძურების შემთხვევა, ძირითადად დაბინძურება ხდება დაზიანებული სასმელი 

წყლის მილებით.  

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში წყლის მრიცხველები დადგმულია, ამავე 

დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს. 

სარწყავი წყლის მოხმარებაზე სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. მათი ცნობით, 

არსებული სარწყავი სისტემების ძირითადი ნაწილი სავალალო მდგომარეობაშია, 

სარწყავი სისტემა თითქმის მთლიანად მწყობრიდანაა გამოსული.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარე ივრის კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მდინარის ზედა წელში ხდება კალაპოტის 

დახრამვა, ბევრ ადგილას კი მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა ხდება. ეს 

უკანასკნელი კი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანებას იწვევს, ზიანდება 

გზები და საფრთხე ექმნება ხიდებს.  

7. ინდუსტრია/წარმოება 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ არის განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მცირე ზომის მეფრინველეობის 

ფაბრიკები, ღვინის ქარხნები, მცირე პურის საცხობები. საწარმოთა უმრავლესობაში 

დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები, ხდება წყლის ცილკულაცია. საწარმოთა 

გარკვეული რაოდენობა იყენებს ენერგო–ეფექტურ მანქანა- დანადგარებს. 
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8. ნარჩენების მართვა 

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არის ნარჩენების 

მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება ქ. საგარეჯოს და მის მიმდებარე სოფლებს. 

მათივე ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სანიტარული ნაგავსაყრელი, 

რომელიც განთავსებულია ქალაქგარე ტერიტორიაზე. ნარჩენების შემადგენლობა 

შერეულია, საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო. შეგროვილი ნარჩენების მოცულობის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების 

კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად სოფლებში, მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები. 

სოფლების უმეტესობას ნაგავსაყრელი რა აქვს და მოსახლეობა ნარჩენებს ხევებში ყრის. 

მუნიციპალიტეტში კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

ქ. საგარეჯოში არსებობს ჯართის შემგროვებელი პუნქტები, შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით არანაირი პროექტი არ განხორციელებულა.  

 

9. გენდერი 

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 ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით ძირითადად 

ქალია დაკავებული; ხოლო კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი ორთავე 

სქესის წარმომადგენელი ერთნაირად მგრძნობიარე შეიძლება იყოს.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მცირე კატეგორიას გავლილი აქვს 

სწავლება კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი ასევე 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 და სოფლის მეურნეობის 

სამსახურების განუვითარებლობა; ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა; ტყის მასივების 

გაჩეხვასთან დაკავშირებული პრობლემები; სასმელი წყლის დეფიციტი და გახშირებული 

ბუნებრივი კატასტროფები (ქარიშხალი, სეტყვა, წვიმა). 

მუნიციპალიტეტში, კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებიდან სახელდება წყალმომარაგების და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, ნაპირ დამცავი ნაგებობების მშენებლობა და 

ნარჩენები მართვის გაუმჯობესების პროექტები. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ადმინისტრაციულ ერთეულში შეიქმნა საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი 
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ფერმერებისათვის. 2012 წელს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა ქ. 

საგარეჯოს (მცირე ნაწილი) რეკონსტრუქცია.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ძლიერი წვიმა, 

ძლიერი ქარი, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, გვალვა და მდ. ნაპირის 

ეროზია. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-

სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. მათივე ცნობით, მდინარე ივრის 

ნაპირების წარეცხვა აზიანებს ჭალისპირა სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. ბუნებრივმა 

კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა დაახლოებით 20ჰა საცხოვრებელ ტერიტორიას, 500 ჰა 

სახნავ/ სათესს და 200 ჰა მდინარის ნაპირებს და ჭალებს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულს დიდი ზიანი მიაყენა ძლიერმა ქარმა, საფრთხის ზონაში 

მოხვდა ქ. საგარეჯო და რამდენიმე სოფელი. ქალაქში დაზიანდა 4 000 საცხოვრებელი 

შენობა და 4 351 ოჯახი, ხოლო სოფლებში სულ დაზიანდა 1 510 საცხოვრებელი შენობა და 

1 490 ოჯახი. წყალმოვარდნა/ წყალდიდობა საფრთხეს უქმნის საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მდებარე ყველა ხიდს. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ 

ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული 

ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება, 

მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი ეკონომიკური გაანგარიშება. 2012 წელს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობამ კატასტროფების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად 

გამოყო (სათავე ნაგებობები, შიდა სასმელი წყლის მაგისტრალი, გზები, ხიდები, ხევების 

გაწმენდა) 381 998 ლარი.  

სოფლის მეურნეობა - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური 

საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდმა, ბოლო ათ წელიწადში 

დეგრადაცია განიცადა გამარილიანების, ეროზიის და ჭარბი ძოვების შედეგად; თუმცა, 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობის შესახებ მათ ინფორმაცია არ გააჩნიათ, 

მემცენარეობის წინაშე არსებული გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა და 

არასაკმარისი რწყვა, ამასთან არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა, 

წყალდიდობა), სახნავი მიწების დაახლოებით 60% საჭიროებს რწყვას, თუმცა სარწყავი 

სისტემის სიმცირისა და ცუდი მდგომარეობის გამო რწყვის პროცესი გაძნელებულია, 

ამასთან წყლის რესურსიც არასაკმარისია.  

მიუხედავად საძოვრების საკმაო რესურსისა, მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების 

დეფიციტს, მიზეზად სახელდება ჭარბი ძოვება, ნიადაგის ეროზია და გამარილიანება. 
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ფერდობების ძლიერი დახრილობისა და მცენარეული საფარის მცირე დაფარულობის 

გამო, ალაგ–ალაგ, აღინიშნება ძლიერი ეროზიულ–დამეწყრული ფერდობები. 

მუნიციპალიტეტში საძოვრებისათვის შეფასებული აქვთ ძოვების ნორმები, 

მესაქონლეების მიერ ხდება ამ ნორმების დაცვა. ფერმერები სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისათვის იშვიათ შემთხვევაში მიმართავენ გასუფთავებას.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - საგარეჯოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემაა ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონოც. ტყის აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. მუნიციპალიტეტში ქარსაცავი ზოლების 

ფართობი შემცირდა. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ზედაპირული 

მწირი და მიწისქვეშა წყლის ზომიერი რესურსები გააჩნია. მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება, შესაბამისად მათი 

დონის ცვლილების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არც წყლების ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება. 

თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ფიქსირდება წყლის დაბინძურების შემთხვევა, 

ძირითადად დაბინძურება ხდება დაზიანებული სასმელი წყლის მილებით.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება; თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა 

წყალსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ზედაპირული წყლებიდან ამოღების შემთხვევაში წყალმიმღებ ნაგებობას ექმნება 

პრობლემები,  

დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია 

მრიცხველები, ამ დასახლებას საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები, სასმელი წყლის დეფიციტი და გახშირებული ბუნებრივი 

კატასტროფები (ქარიშხალი, სეტყვა, წვიმა). 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

განხორციელება და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციულ ერთეულში შეიქმნა საკონსულტაციო 

მომსახურების ცენტრი ფერმერებისათვის. 2012 წელს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელდა ქ. საგარეჯოს ( მცირე ნაწილი) რეკონსტრუქცია.  

 

რეკომენდაციები 
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კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება: 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

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).  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 ნარჩენების მართვის, კერძოდ შეგროვების გაუმჯობესება, რათა აღიკვეთოს 

არალეგალური ნაგავსაყრელები. ასევე, ქ. სიღნაღის ნაგავსაყრელის მართვის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობის შეფასება.  

 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.  

 


