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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 

ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1.  მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ქარელის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციული ერთეულია. 

იგი განლაგებულია შიდა ქართლის ვაკეზე. მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება გორის, 

ხაშურის, ზნაურის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 68 000 ჰა-ს, რაც შიდა ქართლის ტერიტორიის 

15%-ია. აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 36 407(61%) ჰა, ხოლო ტყის 

ფართობი შეადგენს 26 686 ჰა (39%)-ს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. ზამთარი 

ზომიერად ცივია, ზაფხული კი ხანგრძლივი და თბილი. ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა 

100C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურა -1.70C-ია, ხოლო 

ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი - 220C. საშუალო ნალექების რაოდენობაა 630-660 

მმ/წელიწადში, აქედან მაქსიმუმი მოდის გაზაფხულზე.  

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები მტკვარი, ძამა, 

დასავლეთის ფრონე, შუა ფრონე და აღმოსავლეთის ფრონე.  

ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით შეადგენს 52 900 

კაცს. ტერიტორიულ ერთეულში 81 დასახლებული პუნქტია, მათ შორისაა 1 ქალაქი და 80 

სოფელი. ქალაქში დასახლებულია მთლიანი მოსახლეობის 16% (8 500 კაცი). 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 78 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) ოდნავ აღემატება.  

ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის 

მეურნეობა, ვაჭრობა, ხელფასი და პენსია. მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა 

ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 6 200 000 

ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების შუალედური 

გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია გზების მშენებლობა, წყალმომარაგების გაუმჯობესება, 

ტურიზმის განვითარება, ნარჩენების მართვა და სოციალური სექტორის განვითარება.  

  

2. ბუნებრივი საფრთხეები.  
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციული ერთეულისათვის 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა და ძლიერი ქარი. 

ბუნებრივი კატასტროფები ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ გახშირებულა, თუმცა 

მოცემული ინფორმაცია არ არის გამყარებული ჰიდრო-მეტეოროლოგიური ცნობებით, 

რადგან მუნიციპალიტეტში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური არ არის.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში, უკანასკნელ დეკადაში, ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი ტერიტორიები და სახნავ-სათესი ბაღები, თუმცა 

ზუსტი მონაცემები მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია, სამუშაო ჯგუფმა 

მოგვაწოდა არასრული ინფორმაცია, რის მიხედვითაც ძლიერმა ქარმა და წყალდიდობამ 

ზიანი მიაყენა ქ. ქარელის მოსახლეობას, ხოლო სოფლებიდან დააზიანა ქვენატკოცას, 

ზღუდერის და მოხისის საცხოვრებელი ტერიტორიები. სამუშაო ჯგუფს 

მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ფინანსური ზიანის შესახებ  მონაცემები არ 

აქვს.საფრთხის ზონაში მოქცეული მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩამონათვალი იხილეთ 

ცხრილში 1. 

ცხრილი 1. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ქარელის მუნიციპალიტეტის 

სოფლები 

ბუნებრივი საფრთხეები ადგილმდებარეობა 

ძლიერი ქარი ქარელი, მოხისი 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა ქარელი, ქვენატკოცა, ზღუდერი 

კალაპოტის დახრამვა სოფ. ზღუდერი, მდ. ძამა 

მდინარის ნაპირების ეროზია სოფ. ქვენატკოცა, მდ. ფრონე 

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

მუნიციპალიტეტს აქვს საგანგებო სიტუაციებზე მოქმედების გეგმა, რომელიც 

ითვალისწინებს ხანძარსა და წყალდიდობას. როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, 

ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს იმის რესურსი, რომ მოახდინოს ხანძრის 

ლიკვიდაცია. დახმარების მიღება შეუძლია მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან და 

ცენტრალური ხელისუფლებისგან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად განახორციელა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

ახალი საინჟინრო და მუნიციპალური პროექტების შედგენისას, ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან ხდება ქარის და სეისმურობის გათვალისწინება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უზრუნველყოფა 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 36 407ჰა-ს, მათ შორის 

სახნავ-სათესი 17 802ჰა-ია, ხეხილის ბაღებს უკავია 5 078ჰა, ხოლო სათიბ-საძოვარი 
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13 526ჰა-ს მოიცავს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების კატეგორია არ შემცირებულა და არც დეგრადაცია 

განუცდია. 

მემცენარეობა  

ქარელის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 17 802 ჰა (49%)უკავია, ხეხილის ბაღები კი 

5 078 ჰა (14%)-ზეა გაშენებული. მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში, ფართოდაა 

გავრცელებული, თუმცა უკანასკნელ დეკადაში პროდუქტიულობის მაჩვენებელი 

შემცირდა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ადმინისტრაციულ ერთეულში 

გავრცელებულია: ხილი, ბოსტნეული და თავთავიანი კულტურები. ხილის 

მოსავლიანობაა 20 ტ/ჰა, რომლის მოსავლიანობა 10 ტ/ჰა-ით შემცირდა, ბოსტნეულის 

მოსავლიანობა შეადგენს 50 ტ/ჰა-ზე, მისი მოსავლიანობაც 10 ტ/ჰა-თაა შემცირებული, 

თავთავიანი კულტურების მოსავლიანობაა 2 ტ/ჰა, რომლის მოსავლიანობა განახევრდა. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, მცენარეთა დაავადებების გავრცელება, რწყვის ნაკლებობა, მიწის 

ნაყოფიერების კარგვა და უამინდობა. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა პრაქტიკული დაკვირვებებით აღნიშნეს, 

რომ ტერიტორიულ ერთეულში ვეგეტაციის პერიოდი შეიცვალა, მათი ვარაუდით ეს 

მოვლენა ზამთრის ხანგრძლივობის გაზრდას უკავშირდება.  

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესის კერძოდ 8 000 ჰა საჭიროებს მორწყვას, თუმცა 

საირიგაციო სისტემების სიმცირისა და რწყვის სიძვირის გამო მორწყვა პრობლემატური 

ხდება. წყლის დეფიციტის მიუხედავად, ფერმერები იყენებენ მხოლოდ არხოვან 

(ტრადიციულ) მეთოდს, რომელსაც წყლის დიდი დანაკარგი ახლავს. სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწების დაახლოებით 150ჰა დრენაჟს საჭიროებს, თუმცა 

სადრენაჟე სისტემა მთლიანად ამორტიზირებულია.  

 

მეცხოველეობა 

ქარელის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს 13 526 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 37%-ია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მეცხოველეობა. ადმინისტრაციულ ერთეულში მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა შეადგენს 20 800 სულს. ბოლო 10 წელიწადში საქონლის რაოდენობა 

გაიზარდა 2 000 სულით.  

ტერიტორიულ ერთეულში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

აღირიცხება 4 200 სულია, მათი რაოდენობა შემცირდა 200 სულით. მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან საქონლის შემოყვანა ქარელის მუნიციპალიტეტის საზაფხულო 

საძოვრებზე არ ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა ბოლო 10 

წელიწადში შემცირდა 5ტ/წ-ით, რაც გამოწვეულია საკვების ნაკლებობით, ფერმერებში 

ცოდნის ნაკლებობით, ვეტერინარული მომსახურეობის ნაკლებობით და არახელსაყრელი 

მეტეოპირობებით, ხოლო ხორცპროდუქტიულობის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

სამუშაო ჯგუფმა არც ცხვრის წველადობაზე და ხორცპროდუქტიულობაზე მოგვაწოდა 

ინფორმაცია. 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში მესაქონლეები 

განიცდიან სათიბ-საძოვრის დეფიციტს, მიზეზად კი ჭარბი ძოვება და გვალვა სახელდება. 

პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 1.5 მსხვილფეხა პირუტყვი 

და 0,3 ცხვარი მოდის. ეს არც თუ დიდი მაჩვენებელია, თუმცა სათიბ-საძოვრების 

დეფიციტზე და ინტენსიურ მეურნეობაზე გადასვლის საჭიროებაზე მიუთითებს, 

განსაკუთრებით პირუტყვის ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით. უნდა აღინიშნოს, 

რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის არანაირ 

ღონისძიებებს არ ატარებენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას მიმართავენ. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრების ძოვების ნორმები შეფასებული არ არის. 

 

პროექტები და სერვისები 

ქარელის მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ წლებში, სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური შეიქმნა, 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. მუნიციპალიტეტში (კერძოდ, აგარაში), არსებობს სასოფლო-სამეურნეო 

მომსახურების სერვის ცენტრი, თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული/აგრონომის მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი 

არ არის. 

მუნიციპალიტეტში, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, უკანასკნელ 

დეკადაში, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის გარკვეული ღონისძიებები 

ჩატარდა. კერძოდ, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მემცენარეობის 

განვითარებისათვის შემოტანილი იქნა მაღალპროდუქტიული კულტურები, 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება 

აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე მეთოდების შესახებ.   

 

4. ტყის რესურსები  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსი შეადგენს 26 686 ჰა-ს. 

აქედან სამრეწველო ტყეს უკავია 26 646 ჰა, ჭალისპირა ტყეებს 135 ჰა, ხოლო ქარსაფარ 

ზოლებს 5 ჰა უკავია. წელიწადში რა რაოდენობის ხე-ტყე იჭრება მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ინფორმაცია არ აქვთ.  

მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, რომ ბოლო 10 წელიწადში ტყის ჭრის ტენდენცია, მათ 

შორის უკანონოც, გაიზარდა, რაც სათბობი შეშის ნაკლებობამ და ალტერნატიული 

სათბობი საშუალებების სიძვირემ გამოიწვია. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ ქარსაფარი 

ზოლების მთლიანი რაოდენობაც შემცირდა. მათი ბოლო ინვენტარიზაცია გასული 

საუკუნის ოთხმოციან წლებში ჩატარდა, თუმცა აღწერის შედეგებზე, სამუშაო ჯგუფს, 

ინფორმაცია არ გააჩნია. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტებში ჩაბმული არ 

არის, აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტს საკუთარი სანერგე მეურნეობა არ გააჩნია. ტყის 
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აღდგენა-განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტში არ 

განხორციელებულა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ქარელის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის რესურსები უხვია, მიწისქვეშა 

წყლებისა კი ზომიერი. ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიედინება 

მდინარეები: მტკვარი, ძამა, დასავლეთის ფრონე, შუა ფრონე და აღმოსავლეთის ფრონე. 

მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, რომლის სიგრძეა 1 515 კმ, ხოლო აუზის 

ფართობი 188 000კმ2-ია. ჭარბტენიანი ტერიტორიები მუნიციპალიტეტში არ არის.  

ქარელის მუნიციპალიტეტში ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური არ არის, შესაბამისად 

ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება, თუმცა სამუშაო ჯგუფი 

აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ წლებში მდინარეების წლიური ხარჯი და წყალდიდობის 

სიხშირე შემცირდა. მათივე ინფორმაციით, მიწისქვეშა წყლების დონემ იკლო, რაც მათი 

ვარაუდით გვალვამ და ტყის მასივების გაჩეხვამ გამოიწვია.  

მუნიციპალიტეტში წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ტარდება, შესაბამისად სამუშაო 

ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების 

შესახებ.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის, ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის და ირიგაციისათვის. 

ხოლო მიწისქვეშა წყლები მხოლოდ სოფლის მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის 

გამოიყენება. ქარელის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა მეზობელ 

მუნიციპალიტეტებში საირიგაციოდ, ხოლო გორის მუნიციპალიტეტიდან, საირიგაციოდ, 

ხდება წყლის გადმოსროლა ქარელის მუნიციპალიტეტში.  

ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემა მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არ 

გააჩნია. წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. სამუშაო 

ჯგუფის მონაცემებით, წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა ცუდია. წყლის 

მრიცხველები ნაწილობრივ დადგმულია დიდ დასახლებებში, მუნიციპალიტეტს 

საკანალიზაციო კოლექტორი არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელია შპს. 

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მდინარეთა კალაპოტიდან ხდება 

ინერტული მასალების მოპოვება, თუმცა ამოღებული ინერტული მასალების 

რაოდენობაზე მონაცემები არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყალსაცავი არ არსებობს. 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე, მდინარეთა ნაპირების ეროზია და კალაპოტის დახრამვა შეინიშნება. 

კერძოდ, ნაპირების ეროზიას ადგილი აქვს მდინარე ფრონის ნაპირებზე, სოფელ 

ქვენქტკოცასთან, ხოლო მდინარე ძამას კალაპოტის დახრამვა შეინიშნება სოფელ 

ზღუდერთან (იხ. ცხრილი1). აღნიშნული მოვლენების აღმოსაფხვრელად ჩატარდა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდინარე ფრონეზე და ძამაზე. 

მდინარეებიდან ინერტული მასალების ამოღების, მდინარეების ნაპირების დინამიკის და 

მდინარეების კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

მონიტორინგს მუნიციპალიტეტში არცერთი ორგანო არ ახორციელებს. 

 

7.  ინდუსტრია წარმოება 

მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული წარმოება ცუდადაა განვითარებული. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს შპს. ”ჰიპ 

ჯორჯია” და აგარის შაქარი. ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. ზოგიერთი საწარმო იყენებს ენერგო-

ეფექტურ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები. საწარმოები 

ნარჩენების მართვის სფეროში არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. 

 

8. ნარჩენების მართვა  

ქარელის მუნიციპალიტეტში საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გააქვს შპს “ქარელის 

კეთილმოწყობის სამსახურს”, რომელსაც ევალება ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის 

აღრიცხვა და გატანა პოლიგონზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს სანიტარული ნაგავსაყრელი არ 

გააჩნია. ნარჩენების განთავსება ხდება ქარელის და აგარის ნაგავსაყრელებზე, რომლებიც 

დადგენილ სანიტარულ ნორმებს არ პასუხობს. სამუშაო ჯგუფმა წლის განმავლობაში 

დასუფთავების სამსახურის მიერ გატანილი ნარჩენების რაოდენობრივი მონაცემების 

შესახებ ინფორმაცია არ მოგვაწოდა, მხოლოდ აღნიშნეს, რომ პოლიგონზე განთავსებული 

ნარჩენების რაოდენობ უკანასკნელ წლებში გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესების მიზნით, არანაირი ღონისძიებები არ გატარებულა. 

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქტების შემცირება, წყლის რესურსების დეფიციტი, ტყის რესურსების შემცირება 

და კლიმატის ცვალებადობა ერთნაირად იმოქმედებს როგორც ქალზე ასევე მამაკაცზე. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 



 

7- 9 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ “საქართველოს მეორე 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე” და არც კლიმატის ცვალებადობასთან 

დაკავშირებით ტრენინგებს დასწრებიან.  

გამოკითხულებმა აღნიშნეს, რომ კლიმატის ცვალებადობასთან დაკავშირებით 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის დაგეგმილია 

ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების 

შერბილება შესაძლებელია ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-გაშენებით. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქარელის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი 

და წყალმოვარდნა. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება და ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესახებ მონაცემები 

არ მოუწოდებია.  

ქარელის 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 ქარელის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფართოდაა 

განვითარებული როგორც მემცენარეობა, ასევე მეცხოველეობაც. თუმცა, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობის 

შემცირებას, რაც გამოწვეულია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლით, საირიგაციო 

სისტემების გაუმართაობით და უამინდობით. ამასთან, მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად მიწის ნაყოფიერების კარგვაც დასახელდა.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. თუმცა მესაქონლეები არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ სათიბ-

საძოვრების შენარჩუნებისთვის.  
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ტყის რესურსები - ქარელის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მთლიანი ტერიტორიის 

დაახლოებით 39%-ია. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია 

ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-

იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ქარელის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული 

წყლის რესურსი უხვია. წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების დონემ ცვლილება განიცადა. უკანასკნელ წლებში მდინარეების 

წლიური ხარჯი და წყალდიდობის სიხშირე შემცირდა. მიწისქვეშა წყლების დონემ იკლო, 

რაც მათი ვარაუდით გვალვამ და ტყის მასივების გაჩეხვამ გამოიწვია. თუმცა, ამისი 

ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება. მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი 

წყლის დეფიციტს.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

იგეგმება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის., როგორიცაა: სარწყავი 

სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული ღონისძიებებიც 

იგეგმება, კერძოდ, ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. 

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 და რაც ასევე მიწის ნიადაგის ეროზიის 

პრევენციაა. 

 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების ღონისძიებების გატარება. უპირველეს 

ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად რა რაოდენობის პირუტყვის 

ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და შეძლებისდაგვარად 
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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.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება. 

აუცილებელია რწყვის ეფექტური მეთოდების შერჩევა. 

 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.  

 


