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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 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოში მდებარეობს და იმერეთის 

რეგიონს მიეკუთვნება. სამტრედიის ადმინისტრაციულ ერთეულს ესაზღვრება აბაშის, 

ლანჩხუთის, ვანის, ხონის, წყალტუბოს და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ნაწილი კოლხეთის დაბლობზეა 

განლაგებული, ხოლო მცირე ნაწილი საჯავახოს ზეგანზეა შეფენილი. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია 36 429ჰა–ს შეადგენს, მათ შორის 20 300 ჰა (56%) სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებია, ხოლო 6 554 ჰა ტყეებითაა დაფარული.  

სამტრედიის ტერიტორიულ ერთეული ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში ხვდება. 

ზამთარი აქ მოკლე, თბილი და წვიმიანი იცის, ზაფხული კი - ხანგრძლივი, ტენიანი და 

საკმაოდ ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 14OC-ია. წლის ყველაზე ცივი 

თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურა +5°C-ია, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის - 

+25°C. ნალექების საშუალო რაოდენობა შეადგენს 1 500 - 1 600 მმ/წლ-ს. ნალექების 

მაქსიმალური რაოდენობა ოქტომბერ-დეკემბერში ფიქსირდება და შეადგენს 160 მმ-ს, 

მინიმალური კი მაისში მოდის (20 მმ). მუნიციპალიტეტში აპრილის და მაისის თვეები 

ხშირად გვალვიანი იცის. 

სამტრედიის ადმინისტრაციული ერთეულში მთავარი (ტრანზიტული) მდინარეა რიონი, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას თითქმის ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს. მისი 

სიგრძე ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში 35 კმ-ია. მდინარის მარჯვენა 

შენაკადებია ცხენისწყალი, გუბისწყალი და ჭურთავა, ხოლო მარცხენა შენაკადებია 

ჭოგნარა, ხევისწყალი და სხვა.  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 56 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქი-სამტრედია და 1 

დაბა კულაში. 2012 წლის მდგომარეობით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

შეადგენს 60 800 კაცს. აქედან ქალაქში და დაბაში ერთობლივად 31 500 ადამიანი 

ცხოვრობს, ხოლო სოფლად 29 300 ადამიანი. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 
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ცენტრია ქალაქი სამტრედია, სადაც მთელი მოსახლეობის თითქმის 49% ცხოვრობს. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 167 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) 2,5-ჯერ აღემატება. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, 

მცირე მეწარმეობა, უცხოეთიდან გზავნილები და საბიუჯეტო სექტორში დასაქმება. 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 13 125 900 ლარი შეადგინა. წარსულში 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი წყარო იყო რკინიგზა, ამჟამად 

კი შემოსავლის წყაროს ტრანსფერები წარმოადგენს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე 170 ლარს შეადგენს.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემით, ტერიტორიულ ერთეულს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა გააჩნია, რომლის პრიორიტეტებია მცირე და საშუალო ბიზნესის და 

ტერიტორიის რაციონალურად განვითარება. მათივე ცნობით, განვითარების 

პრიორიტეტული სექტორი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის 

განვითარება და შემოსავლების ზრდა არის სოფლის მეურნეობა, 

  

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ტერიტორიული ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა. უკანასკნელ 10 

წელიწადში ბუნებრივი კატასტროფები არ გაძლიერებულა და არ გახშირებულა.  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი ტერიტორიები 

დააზიანა მეწყერმა და წყალდიდობამ, თუმცა დაზიანებული ტერიტორიების 

ფართობების შესახებ მონაცემები მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. მხოლოდ 

აღნიშნავენ, რომ მეწყერმა ძირითადად დააზიანა საცხოვრებელი და განაშენიანებული 

მიწები, ხოლო წყალდიდობების შედეგად მდინარის ნაპირები და ჭალები დაზიანდა. 

თუმცა, გამოკითხულ ექსპერტთა ვარაუდები გამაგრებული არ არის ჰიდრო-

მეტეოროლოგიური დაკვირვებების მონაცემებით.  

მოწოდებული ინფორმაციით, მთის სოფლებში ძირითად საფრთხეს ქმნის მეწყერი, მისი 

მოქმედების ზონაშია 9 სოფლის 30 საცხოვრებელი სახლი, ხოლო ქვედა სოფლებში 

საფრთხეს ქმნის ძლიერი ქარი და ნაპირების წარეცხვა. უკანასკნელი 2 წლის 

განმავლობაში, ძლიერი ქარის მიერ, დაზიანებულია თითქმის ყველა სოფელი. ბუნებრივ 

კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, საფრთხის ზონაში 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა. კერძოდ, ძლიერმა ქარმა დაბა კულაში და 
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სოფელ ბაშში სკოლები დააზიანა. სოფელ ახალსოფელში მდინარე რიონის მიერ ნაპირის 

წარეცხვის გამო საფრთხე შეექმნა გაზსადენს და მაღალი ძაბვის ანძას.  

მონაცემები საფრთხის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობების, მოსახლეობის და 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია #1 და # 2 ცხრილებში.  

მუნიციპალიტეტს არა აქვს სტიქიური უბედურების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა. წლების 

განმავლობაში მომხდარი შემთხვევების, მიყენებული ზიანისა და ანაზღაურებული 

ზარალის შესახებ მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი და ამიტომაც შეუძლებელია 

სრულყოფილი სურათის შექმნა.  

ცხრილი #1 მონაცემები სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, კაცი 

ძლიერი ქარი 
სამტრედია 5 20 

ბაში 4 15 

მეწყერი 

გომი 10  

გამოჩინებული 2  

გორმაღალა 4  

წიაღისუბანი 2  

მტერჩვეული 3  

ნიგორზღვა 3  

ჭოგნარი 1  

ტოლები 1  

ქვედა ნოღა 4  

 

ცხრილი #2 მონაცემები სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 
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ძლიერი ქარი 

კულაში სკოლა 

ბაში სკოლა 

მდ. ნაპირის ეროზია 
ახალსოფელი გაზსადენი, ანძა 

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებების 

შესახებ მუნიციპალიტეტს მეტად მწირი ინფორმაცია აქვს. ჯგუფის წევრების მიერ 

სახელდება, რომ მოწყობილია ნაპირსამაგრები და მომხდარია საინჟინრო ნაგებობების 

გადატანა. თუმცა ეს უკანასკნელი უფრო პრევენციულ ხასიათს ატარებს.  

მუნიციპალიტეტს არა აქვს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინებისა და საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. შემუშავებული არ არის მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი გეგმები. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 20 300ჰა–ია უკავია, 

რაც მთლიანი ფართობის 56 %–ია. აქედან სახნავ–სათესი შეადგენს 14 000ჰა-ს, რაც 

სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 69%–ია, ხეხილის ბაღები 750 ჰა–ს შეადგენს(3,7%), 

ხოლო სათიბ–საძოვარს 5 550ჰა (27,3%) უკავია. აღნიშნული მონაცემები ეყრდნობა 2004 

წლის მიწის ბალანსის მონაცემებს და დაზუსტებულია 2011 წელს სოფლის 

რწმუნებულების მიერ. მუნიციპალიტეტის სოფლის ერთ მცხოვრებზე მოდის 

დაახლოებით 0,7ჰა მიწის ფართობი. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ ათწლეულში სასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულები შემცირებულია 400ჰა–ით, აქედან 150 ჰა სახნავ–სათესია, 250 ჰა კი სათიბ–

საძოვარი. სასოფლო–სამეურნეო მიწების შემცირების მიზეზი გახდა მიწათსარგებლობის 

კატეგორიის შეცვლა განაშენიანების მიზნით, რაც 150ჰა-ს შეადგენს, ნაყოფიერების 

კარგვა-100 ჰა, მეწყერმა დააზიანა 50ჰა, მდინარეების ნაპირის გარეცხვის შედეგად კი 

100ჰა დაზიანდა. დანაკარგებში შედის დეგრადირებული 150ჰა(სოფელ გომის 

ტერიტორია), რაც გამოიწვია დაჭაობებამ. 

 

მემცენარეობა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 14 000ჰა უკავია, რაც სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულების 69%–ია. მემცენარეობა აქ ფართოდაა გავრცელებული. 

პრიორიტეტული კულტურებიდან გამოირჩევა: სიმინდი, ბაღჩეული, ბოსტნეული და 
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ხილი. უკანასკნელ დეკადაში სიმინდის, ბაღჩეულისა და ბოსტნეულის მოსავლიანობა 

გაზრდილია, კერძოდ, სიმინდის მოსავლიანობაა 3,5 ტ/ჰა, ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 1,5 

ტ/ჰა-ით, ბაღჩეულის მოსავლიანობაა 30 ტ/ჰა, რაც 5 ტ/ჰა-ით გაზრდილია, ბოსტნეულის 

მოსავლიანობა შეადგენს 40 ტ/ჰა, გაიზარდა 8-10 ტ/ჰა-ით. ხილის მოსავლიანობა კი 

შემცირდა და შეადგენს 5 ტ/ჰა-ზე. გამგეობაში ხილის მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზებად მავნებლებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტურ გზებსა და გვალვას 

ასახელებენ, ხოლო მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზებად კი აღნიშნავენ მემცენარეობის 

ხელშემწყობ განხორციელებულ პროექტებს, როგორიცაა მაღალპროდუქტიული სათესლე 

მასალების შემოტანა, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლის ეფექტური და მათ 

შორის ახალი მეთოდების დანერგვას. მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ უკანასკნელი 10 

წლის განმავლობაში ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილება არ შეიმჩნევა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ სახნავ-სათესი მიწების 

თითქმის 2/3 საჭიროებს რწყვას, თუმცა, საირიგაციო სისტემის სიმცირე და მათი ცუდი 

მდგომარეობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. დღეისათვის მუნიციპალიტეტში 

მცირედ გამოიყენება რწყვის არხოვანი და წვეთოვანი მეთოდები. მუნიციპალიტეტში 

წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება. 

სასოფლო სამეურნეო მიწების 1/3 საჭიროებს დრენაჟს. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 

სადრენაჟე სისტემები არსებობს, თუმცა მათი გაუწმენდაობის გამო არ ფუნქციონირებს.  

 

მეცხოველეობა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5 550ჰა 

უკავია. მეცხოველეობა აქ ფართოდაა გავრცელებული. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია 28 

900 მსხვილფეხა საქონელი, ეს მაჩვენებელი უკანასკნელ ათწლეულში 5 000 სულითაა 

გაზრდილი. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება. 

მეცხვარეობა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცირედაა განვითარებული. 2012 წლის 

მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში სულ 625 სული ცხვარია, მისი რაოდენობა გაიზარდა 

50 სულით.  

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ მესაქონლეებს არა აქვთ სათიბ–საძოვრის დეფიციტი, 

რაც გარკვეულ კითხვებს ბადებს, ვინაიდან სათიბ–საძოვრების რაოდენობა 5 550 ჰა–ია, 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 27 %. ამასთან, ადგილობრივი 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც საზაფხულო 

საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება) ერთ 

სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0,19 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სათიბ-საძოვრებზე ჭარბ ძოვებას არა აქვს ადგილი. 

მესაქონლეები არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ საძოვრების შენარჩუნებისთვის, მათ 

შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვება ხდება.  

გამგეობაში თვლიან, რომ მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა უკანასკნელ დეკადაში არ შეცვლილა. საქონლის დანაკარგს 

უკანასკნელ წლებში ადგილი არ ჰქონია. 
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პროექტები და სერვისები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის ნოემბერში შექმნილია სოფლის მეურნეობის 

სამსახური, რომელიც სრულყოფის პროცესშია. სამსახური ვერ ფლობს ინფორმაციას 

სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას მწირი ინფორმაცია აქვს სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების შესახებ. 

აღნიშნავენ, რომ სოფლის მოსახლეობისათვის ვეტერინალური და აგრონომიული 

მომსახურეობა ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

4.  ტყის რესურსები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ ფლობენ სრულყოფილ 

ინფორმაციას ტყეებთან დაკავშირებით, რადგან სატყეოს მართვა–განკარგვის საკითხებში 

ადმინისტრაციულ ერთეულს არავითარი ფუნქცია არ აქვს, სამუშაო ჯგუფის მიერ 

სახელდება მხოლოდ ტყის საერთო ფართობი , რომელიც მათი მონაცემით შეადგენს 

6 554ჰა-ს, მათ შორის სამრეწველო ტყე 400ჰა-ია.  

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ინტენსიურ ჭრას, 

ამასთან უკანონოსაც, თუმცა ამის რაოდენობრივ მაჩვენებლებს ვერ ასახელებენ.  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომლებიც ნაწილობრივ გაიჩეხა 1990-იანი წლების შემდგომ.  

სამუშაო ჯგუფი პრაქტიკული მონაცემებით ამტკიცებს, რომ ტყის გაკაფულ ადგილებში 

არის მეწყერების არსებობა. კერძოდ, სოფელ დაფნარში, ნიგოზღვსა და გორმაღალაში. 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა მონაცემით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

გაშენების პროექტები უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამტრედიის ადმინისტრაციული ერთეულში მთავარი (ტრანზიტული) მდინარეა რიონი, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას თითქმის ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს. მისი 

სიგრძე ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში 35 კმ-ია. მდინარის შენაკადებია 

ცხენისწყალი, გუბისწყალი, ჭურთავა, ჭოგნარა, ხევისწყალი და სხვა. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსი უხვია, 

რასაც ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის თანამშრომლები მხოლოდ საკუთარი 
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მოსაზრებით ადასტურებენ. მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრომეტეოროლოგიური 

სადგური, შესაბამისად მონიტორინგი წყლებზე არ ხორციელდება და წყლების 

ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილების შესახებ ინფორმაციას სამუშაო ჯგუფი არ 

ფლობს. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგიც არ 

წარმოებს. თუმცა, გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ 2003 წელს ადგილი ქონდა ზედაპირული 

წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, სოფელ ვაზისუბანში რკინიგზაზე მომხდარი ავარიის 

შედეგად ნავთობით დაბინძურდა მდინარე რიონი. ამასთან, მიიჩნევენ, რომ გაუმართავი 

საკანალიზაციო სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობების არ არსებობის გამო მდინარეების 

ფეკალური მასებით დაბინძურება ხდება. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობენ,  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 400ჰა–მდე ჭარბტენიანი 

ტერიტორია, სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ მისი ფართობი უკანასკნელ წლებში გაიზარდა 

სადრენაჟე სისტემების არ არსებობის გამო. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის.  

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას წყალმოხმარების შესახებ. სავარაუდო 

მონაცემებით ხონის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლების გადმოსროლა ირიგაციისა და 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, სავარაუდოდ შესაბამისად 6 000 000 კუბ.მ. 

წელიწადში და 2 000 000 კუბ.მ/წელ. სამტრედიის მუნიციპალიტეტიდან წყალი 

მიეწოდება მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის ქალაქ ქუთაისს. მიწოდებული წყლის 

მოცულობის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. 

მუნიციპალიტეტის დასახლებები არ არის სრულად უზრუნველყოფილი 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით, ჯგუფის ინფორმაციით, არსებული სისტემების 

მდგომარეობა საშუალოა. საკანალიზაციო კოლექტორები აქვს ქალაქ სამტრედიას, მაგრამ 

გამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში წყლების განკარგვა და მოსახლეობისათვის მიწოდება 

ხორციელდება შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ. 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებზე დაყრდნობით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის ამოღება, მაგრამ რაოდენობის 

შესახებ მონაცემები არ აქვთ. გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ტერიტორიულ ერთეულში 

მდინარეების კალაპოტური რეჟიმების დარღვევის შედეგად ხდება ნაპირების ეროზია, 

ინერტული მასალების დაგროვება, ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია და საინჟინრო 

ნაგებობათა დაზიანება.  
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ზემოთ ჩამოთვლილი მოვლენების საწინააღმდეგოდ მდ. რიონზე და მდ. ცხენისწყალზე 

განხორციელდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოხდა მაღალი ძაბვის ანძისა და გაზსადენის 

მონაკვეთის გადატანა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობას აქვს მხოლოდ ზოგადი ინფორმაცია ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის შესახებ, რადგან მათ ფუნქციაში ამ 

საკითხების მონიტორინგი არ შედის. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. სამუშაო ჯგუფი 

აღნიშნავს, რომ ფუნქციონირებს მხოლოდ ქვიშა–ხრეშის მომპოვებელ–

გადამამუშავებელი, ასფალტ–ბეტონისა და მეფრინველეობის ფაბრიკა.  

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგო ეფექტურობისა და 

ნარჩენების მართვის შესახებ. მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში და არც ერთ მათგანში წყლის ცირკულაცია არ ხდება.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვების მართვას ახორციელებს 

დასუფთავების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, 

მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

მუნიციპალიტეტში წელიწადში გროვდება 23 000 კუბ.მ. ნარჩენი, ეს მაჩვენებელი ბოლო 

წლებში გაზრდილია 5 000 კუბ.მ.–ით. სამუშაო ჯგუფის ვარაუდით, შეგროვებული 

ნარჩენებიდან დაახლოებით 70% საყოფაცხოვრებო ნარჩენია, 30% კი - სამშენებლო. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ აქვს ინფორმაცია წარმოქმნილი ნარჩენების სრული 

რაოდენობის შესახებ.  

დასუფთავების მართვის სამსახურის მიერ შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება 

მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე, რომელიც სოფელ ოფეთის ტერიტორიაზე 

მდებარეობს, არსებული ნაგავსაყრელის მდგომარეობა ვერ პასუხობს სანიტარულ 

მოთხოვნებს. ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების და აირების კონტროლი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, მაგრამ 

ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ ფლობს. ნარჩენების 

არალეგალურად განთავსების აღსაკვეთად, ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

საჯარიმო სანქციები ტარდება. 
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ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტში შეძენილია 3 

სპეცმანქანა და 120 ცალი ნაგავსაყრელი ბუნკერი.  

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება 

თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე. მათი ვარაუდით, წყლის დეფიციტი ქალს 

უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის ოჯახში, ტყის რესურსების შემცირება კი 

მამაკაცისთვისაა უფრო პრობლემური.  

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ კლიმატური პირობების ცვლილებები თანაბრად აისახება 

ქალზეც და მამაკაცზეც. 

პასუხების დასაბუთება ეყრდნობა გამოკითხულთა ოჯახურ გამოცდილებას.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“ და არც ამ საკითხთან დაკავშირებულ 

ტრეინინგში მიუღიათ მონაწილეობა.  

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის კუთხით შეიძლება იქნას განხილული შემდეგი 

პროექტები, მაგალითად საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია-აღდგენა (ცენტრ. 

მთავრობა), ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა (ცენტრ. მთავრობა), ამასთან 

დაგეგმილია ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვი და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები) და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები 

(ადგილობრივი მმართველობა). 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ტერიტორიული ერთეულის 

გარემოსდაცვით პრობლემებს და კლიმატის ცვლილებებს ვერ აკავშირებენ. თუმცა 

მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად 

აუცილებელია ქარსაფარი ზოლების აღდგენა, საირიგაციო–სადრენაჟე სისტემების 

გამართვა და ნაპირსამაგრების მოწყობა. 
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - სამტრედიის გეოლოგიური პირობები განაპირობებს მეწყერის, 

და მდინარის ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. 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.  

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები, რომელთა სიხშირე და 

ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

მუნიციპალიტეტს არა აქვს სტიქიური უბედურების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა. წლების 

განმავლობაში მომხდარი შემთხვევების, მიყენებული ზიანისა და ანაზღაურებული 

ზარალის შესახებ მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი და ამიტომაც შეუძლებელია 

სრულყოფილი სურათის შექმნა.  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 

ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მემცენარეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

სახნავ-სათესი მიწების თითქმის 2/3 საჭიროებს რწყვას, თუმცა, საირიგაციო სისტემის 

სიმცირე და მათი ცუდი მდგომარეობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. სასოფლო 

სამეურნეო მიწების 1/3 კი საჭიროებს დრენაჟს. სადრენაჟე სისტემები არსებობს, თუმცა 

მათი გაუწმენდაობის გამო არ ფუნქციონირებს.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის მიერ მეცხოველეობის გამოწვევად 

საძოვრების დეფიციტი არ დასახელებულა. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების 

სიმცირის მიუხედავად, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის არავითარ ღონისძიებებს არ 

მიმართავენ, არ არის შეფასებული საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები, ანუ რამდენი 

მსხვილფეხა საქონლის ძოვება და რა ხანგრძლივობითაა დასაშვები ამა-თუ იმ 

კონკრეტულ საძოვარზე.  



 

11- 12 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება უკანასკნელ 20 წელიწადში. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. თუმცა, გამგეობაში 

აღნიშნავენ, რომ 2003 წელს ადგილი ქონდა ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. 

კერძოდ, სოფელ ვაზისუბანში რკინიგზაზე მომხდარი ავარიის შედეგად ნავთობით 

დაბინძურდა მდინარე რიონი. ამასთან, მიიჩნევენ, რომ გაუმართავი საკანალიზაციო 

სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობების არ არსებობის გამო მდინარეების ფეკალური 

მასებით დაბინძურება ხდება. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების შესახებ ინფორმაციას 

არ ფლობენ,  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის. მუნიციპალიტეტის 

დასახლებები არ არის სრულად უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგებით, არსებული სისტემების მდგომარეობა საშუალოა. საკანალიზაციო 

კოლექტორები აქვს ქალაქ სამტრედიას, მაგრამ გამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, რაც სარწყავი სისტემების ცუდ 

მდგომარეობას უკავშირდება. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-

გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის 

კუთხით შეიძლება იქნას განხილული შემდეგი პროექტები მაგალითად საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია-აღდგენა (ცენტრ. მთავრობა), ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა ( ცენტრ. მთავრობა), ამასთან დაგეგმილია ფერმერების ინფორმირება ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვი და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები) და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები ( ადგილობრივი მმართველობა). 

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 
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რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.  

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ 

ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების აღდგენა-რეკონსტრუქცია.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 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.  

 

 

 

 

 


