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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 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულია 

აღმოსავლეთ საქართველოში -კახეთში. მისი საერთო ფართობი შეადგენს 103 583 ჰა-ს, 

აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 93 375 ჰა უკავია, ხოლო ტყის რესურსი 

შეადგენს 5 500 ჰა-ს. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთ-დასავლეთით და დასავლეთით 

საზღვრავს გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით 

ესაზღვრება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით და ჩრდილოეთ-

აღმოსავლეთით კი ესაზღვრება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი და აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა. 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოიყოფა ჰავის რამდენიმე ტიპი. ივრის 

ზეგანზე განვითარებულია ზომიერად ნოტიო სტეპების ჰავა. აქ ზაფხული ცხელია, 

ზამთარი კი ცივი. ალაზნის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზამთარი 

ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული ცხელი. გომბორის ქედზე ზომიერად ნოტიო და 

ზომიერად თბილი ჰავაა, ზამთარი აქ ცივია, ხოლო ზაფხული ხანგრძლივად 

თბილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა11°C-იდან 13°C-მდე. ნალექების 

მინიმუმით ხასიათდება ივრის ზეგანი, სადაც წლიურად 400-500 მმ ნალექი მოდის. 

შედარებით მეტი ნალექი მოდის გომბორის ქედზე - 810 მმ წელიწადში.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჰიდროგრაფიული ქსელი მწირია. აქ 

ძირითადად პერიოდული ხასიათის მდინარეები გვხვდება. დიდი მდინარეებიდან 

აღსანიშნავია ალაზანი და იორი. ალაზანი მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში 

ჩამოედინება ლაგოდეხისა და აზერბაიჯანის საზღვართან. მდინარე იორი კი ივრის 

ზეგანს კვეთს სამხრეთ ნაწილში.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით შეადგენს 43 800 

კაცს. მუნიციპალიტეტში 19 დასახლებაა, მათ შორის არის 2 ქალაქი და 17 სოფელი. 

ქალაქების მოსახლეობა შეადგენს 8 200 კაცს, სოფლად დასახლებულია 35 600 კაცი. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 42 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) 

საკმაოდ ჩამოუვარდება. 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა, 

მცირე ბიზნესი და საბიუჯეტო ორგანიზაციები. წარსულში ძირითად შემოსავლებს 
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უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა და წარმოება. მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა აქვს, რომლის ძირითადი პრიორიტეტია ტურიზმი.  

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სიღნაღის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან სახასიათოა ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა. ბოლო 10 

წლის მანძილზე ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ იმატა. მუნიციპალიტეტში არ 

არის მეტეოროლოგიურ - ჰიდროლოგიური სადგურები, რის გამოც ეს ინფორმაცია 

ეყრდნობა მხოლოდ ჯგუფის წევრთა პირად დაკვირვებებს.  

ზევით აღნიშნული ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, 

ინფრასტრუქტურას და სახნავ სათეს მიწებს. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფს არასრული ინფორმაცია გააჩნია. მათი ცნობით, მეწყრის ზონაში 

საფრთხის ქვეშ იმყოფება საცხოვრებელი ტერიტორიის 1.5 ჰა. ღვარცოფის შედეგად 

დაზიანდა დაახლოებით 200 სახლი, აქედან 80 ანაგაში და 120 ბოდბისხევში. სოფ. 

ერისიმედში ადგილი ჰქონდა მდინარის ნაპირების წარეცხვას. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობამ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის ეკონომიკური 

გაანგარიშების შესახებ ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფის წინასწარი შეტყობინების სისტემა, ხოლო 

საგანგებო სიტუაციებზე პასუხისმგებელნი არიან სამაშველო სამსახურები, რომლებიც 

რეაგირებას ახდენენ კონკრეტული შემთხვევებიდან გამომდინარე.   

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ განხორციელდა ანგის ხევის აღდგენა, ქ. სიღნაღში დამეწყრილი 

გზების აღდგენა მოხდა, ამას გარდა ჩატარდა ბელაქანჩაის და ერისიმედის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი შეადგენს 

93 375 ჰა-ს, აქედან სახნავ-სათეს მიწებს ეკუთვნის 40 758 ჰა, საძოვრებს უჭირავს 52 537 ჰა, 

მრავალწლიან ნარგავებს კი 80 ჰა. მუნიციპალიტეტში ღვარცოფების შედეგად ადგილი 

ჰქონდა სახნავ-სათესი მიწების შემცირებას, თუმცა რა ფართობი შეადგინა ამ დანაკარგმა, 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია, უკანასკნელ დეკადაში ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დეგრადაციას ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 40 758ჰა უკავია, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 44%-ია. მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტში 

ფართოდაა გავრცელებულია მემცენარეობა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

პრიორიტეტულია ხორბალი, სიმინდი, ქერი და მზესუმზირა. ხორბლის მოსავლიანობა 

არის 2.5-4 ტ/ჰა, სიმინდის 5-7 ტ/ჰა, ქერის 2-3 ტ/ჰა, ხოლო მზესუმზირის მოსავლიანობა 
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შეადგენს 0.7-1.2 ტ/ჰა. ადმინისტრაციულ ერთეულში დასახელებული პრიორიტეტული 

კულტურების მოსავლიანობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში მცირედ შეიცვალა, თუმცა 

რიცხობრივი მაჩვენებლები სამუშაო ჯგუფს არ მოუწოდებია. მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, რწყვის ნაკლებობა და 

უამინდობა.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 80% საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა საირიგაციო სისტემების სიმცირე პრობლემატურს ქმნის რწყვის პროცესს. 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება სამეურნეო საქმიანობისთვის არ ხდება. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის დაახლოებით 40% საჭიროებს დრენაჟს, ტერიტორიულ 

ერთეულში არსებობს სადრენაჟე სისტემები, თუმცა ისინი გამოსულია მწყობრიდან, 

საჭიროებს გაწმენდას, რის გამოც შეუძლებელია სასოფლო-სამეურნეო მიწების სათანადო 

დრენაჟის უზრუნველყოფა.  

 

მეცხოველეობა  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს უკავია 52 537 ჰა, რაც სასოფლო-

სამეურნეო მიწების 56%-ია. მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული 

მეცხოველეობა. 2012 წლის მდგომარეობით, ტერიტორიულ ერთეულში ადგილობრივი 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 13 000- სულს, 

მათი რაოდენობა ბოლო 10 წლის მანძილზე შემცირდა 1 000 სულით.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 25 000-30 000 სული ცხვარია. სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში მათი სულადობაც შემცირდა, დაახლოებით 3 000 

სულით. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდანაც ხდება და მათი სულადობა შეადგენს დაახლოებით 500-1000 

სულს, მათ შორის დაახლოებით 300 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, მსხვილფეხა და წვრილფეხა 

საქონლის სულადობის შემცირება გამოიწვია საკვების და ვეტერინარული მომსახურების 

ნაკლებობამ და არა მიზნობრივმა მოვლა-პატრონობამ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ 10 წელიწადში, 

მესაქონლეები სათიბ-საძოვრების დეფიციტს არ განიცდიან. მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, ერთ ჰექტარ საძოვარზე მოდის დაახლოებით 0.25 სული ძროხა და 0.57 

სული ცხვარი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში საძოვრების 

შენარჩუნებისთვის მესაქონლეები იშვიათად მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, 

საძოვრებისთვის შესწავლილი არ არის ძოვების ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ წლებში შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 

სამსახური. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ იგეგმება და ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, მათ შორის სახელდება 

მაღალპროდუქტიული კულტურების შემოტანა, ფერმერებში ცოდნის გავრცელება 



 

4- 8 

აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე და პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული 

მეთოდების შესახებ, ამასთან ჩატარდა ნიადაგის კონსერვაცია.  

 

4. ტყის რესურსები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტყით დაფარული საერთო ფართობი 5 500 ჰა-ს შეადგენს, 

რომელიც წარმოდგენილია მთისა და ჭალისპირა ტყეებით. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ტყე მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებაშია. მუნიციპალიტეტის გამგეობას 

ხე-ტყის წლიური ჭრის ლიმიტის შესახებ მონაცემები არ აქვს, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრას. მათივე ცნობით, 

მიმდინარე წელს დაახლოებით 200 მ3 ტყე უკანონოდ გაიჩეხა. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში უკანონო ჭრა გაიზარდა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში ისტორიულად არსებობდა 

ქარსაცავი ზოლები. მათი ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 1999 წელს, ინვენტარიზაციის 

შედეგების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. მათი ვარაუდით, უკანასკნელ 

წებში ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაგრამ მათი აღდგენა-

გაშენება არ ხდება.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ტყის ხანძრები, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, გაიზარდა 

წელიწადში 2-3-ით, რაც გამოწვეულია მოსახლეობის დაუდევრობით. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში, საბაღე წარმოებისთვის, ადგილი ჰქონდა 

მოსახლეობის მიერ მცირე რაოდენობით ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას. გამგეობის 

თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ტყის გაკაფულ ადგილებში ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან ადგილი ჰქონდა ღვარცოფს და სანაპირო ზოლის წარეცხვას.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენა. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სანერგე მეურნეობა არ არის. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სანერგე 

მეურნეობის არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესს.  

 

5. წყლის რესურსები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტს მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების ზომიერი წყლის 

რესურსები გააჩნია. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანდო ინფორმაცია წყლის 

შეფასებული რესურსი შესახებ. ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით, რომელთა თანაფარდობა 

შესაბამისად არის 10/90. მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, 

რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული. მათი ფართობი დაახლოებით 

1 000ჰა-ია, რომელთა რაოდენობაც უკანასკნელ წლებში არ შემცირებულა.  

მუნიციპალიტეტში ძირითადად პერიოდული ხასიათის მდინარეებია. მდინარეებიდან 

ყველაზე დიდია ალაზანი და იორი. ალაზანი მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში 

ჩამოედინება ლაგოდეხისა და აზერბაიჯანის საზღვართან, იორი კი ივრის ზეგანს კვეთს 

სამხრეთ ნაწილში.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები ძირითადად ირიგაციისათვის 

გამოიყენება. მოსახლეობის წყალმომარაგება დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე. 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მოსახლეობის წყალზე მოთხოვნის 
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დასაკმაყოფილებლად. ადმინისტრაციულ ერთეულში მიწისქვეშა წყლებზე 

მონიტორინგი არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის წლიურად 700 000 მ3 წყალი მოიხმარება. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 85%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა 

საშუალოა და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არ აქვს. მათივე ცნობით, დიდ 

დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია 

ინდივიდუალური მრიცხველები.  

ტერიტორიულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, ბუნებრივ წყალსატევებში, არ ხორციელდება. შესაბამისად, არ არსებობს 

ინფორმაცია წყლების დაბინძურების შესახებ.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

ორგანოა შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია - ინტერპლიუსი. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია ალაზნით, იორით და მათი 

შენაკადებით. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, რომელთა მოცულობაც მათთვის უცნობია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ადმინისტრაციული 

ერთეულის ფარგლებში მდინარე იორის და მდ. ალაზნის კალაპოტის ბევ ადგილას ხდება 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია, კალაპოტის დახრამვა და ინერტული მასალის 

დაგროვება. მათივე თქმით, მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად ზიანდება 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები) და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული, მათივე ცნობით ტერიტორიულ ერთეულში ინდუსტრიული 

საწარმოები არ ფუნქციონირებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა 

ხორციელდება დასუფთავების ტერიტორიული სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაა 

ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. საშუალოდ 

მუნიციპალიტეტში 2 920 მ3 ნარჩენის შეგროვება ხდება წელიწადში., რომელთა 

შემადგენლობა არის შერეული.  

ნარჩენების პოლიგონი განთავსებულია ქ. წნორიდან 5 კმ-ის დაშორებით, ნაგავსაყრელი 

არ არის ლიცენზირებული, ამასთან არ აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისათვის 
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დადგენილ პირობებს. ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და ნაგავსაყრელის 

აირების მართვის სისტემები.  

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად სოფლებში, არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, 

თუმცა ცნობილი არ არის, თუ რა რაოდენობით ნარჩენი იყრება ყოველწლიურად ამ 

ნაგავსაყრელებზე. ცნობილია, რომ სოფლებში ნარჩენების განთავსება ხდება მცირე 

ორმოებში. ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის გადამუშავებადი ნარჩენების ჩამბარებელი 

პუნქტები, მათ მიერ შეგროვებული ნარჩენების შესახებ რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის.  

გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების 

მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაციის „დავასუფთაოთ საქართველო“-ს მიერ 

განხორციელდა პროექტები.  

 

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 კი, მათი აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით 

ძირითადად ქალია დაკავებული.  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ორივე სქესის 

წარმომადგენელი კლიმატის ცვლილებებისადმი ერთნაირად მგრძნობიარე შეიძლება 

იყოს.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ 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 და ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები  

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ბოლო 10 წელიწადში 

განხორციელებული პროექტებიდან, სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა, ადგილობრივი 

და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდა ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-

სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების 

გამოყენების, ნაკელის მართვის თანამედროვე მეთოდები, ხოლო ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ შემოტანილი იქნა მცენარეთა მაღალპროდუქტიული სახეობები. 
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ადგილობრივ ხელისუფლებას დაგეგმილი აქვს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

პროექტები.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია 

ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფს არასრული ინფორმაცია გააჩნია. მათი ცნობით, მეწყრის ზონაში 

საფრთხის ქვეშ იმყოფება საცხოვრებელი ტერიტორიის 1.5 ჰა. ღვარცოფის შედეგად 

დაზიანდა დაახლოებით 200 სახლი, აქედან 80 ანაგაში და 120 ბოდბისხევში. სოფ. 

ერისიმედში ადგილი ჰქონდა მდინარის ნაპირების წარეცხვას.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობას ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული 

ეკონომიკური ზიანის შესახებ ცნობები არ გააჩნია. 

სიღნაღის 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 სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი 

გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური წარმართვა და საირიგაციო სისტემების სიმცირე 

და ცუდი მდგომარეობა. როგორც ჩანს, უკანასკნელი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს მომატებული გვალვიანობის გამო. ამას გარდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

დაახლოებით 40% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები გამოსულია 

მწყობრიდან. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში არ განიცდიან 

სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, მათი შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ 

ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა და ქარსაცავი 

ზოლების შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

განაშენიანება არ მიმდინარეობს. ტყის გაკაფულ ადგილებში ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან ადგილი ჰქონდა ღვარცოფს და სანაპირო ზოლის წარეცხვას.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

ზომიერია; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტში 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის სრულად 

დასაკმაყოფილებლად. წყალმომარაგება დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე, ხოლო 

ირიგაციისათვის იყენებენ ზედაპირულ წყლებს. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის წლიურად 700 000 მ3 წყალი მოიხმარება. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 85%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 

კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები. 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება,  

 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 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


