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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 

ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ქედის მუნიციპალიტეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შედის. 

ადმინისტრაციული ერთეული მდებარეობს მდინარე აჭარისწყლის ხეობაში, ზღვის 

დონიდან 400-200 მეტრზე. მისი ფართობია 45 200ჰა. ქედის მუნიციპალიტეტს 

ესაზღვრება ქობულეთის, ხელვაჩაურის და შუახევის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთ 

ნაწილში კი, შავშეთის ქედზე გადის საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარი. 

მდინარე აჭარისწყლის ხეობის გასწვრივ ხმელთაშუა ზღვის ტიპის მსგავსი 

სუბტროპიკული ჰავაა. ადგილის სიმაღლის მატებასთან ერთად ჰავა ზომიერად ნოტიო 

ხდება, მთების ზედა სარტყლის ზონაში კი შედარებით ცივი ნოტიო ჰავაა 

გავრცელებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშუალო წლიური ტემპერატურა 

12.80C-ია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 3.40C, ხოლო 

წლის ყველაზე თბილი თვის, ივლისის, საშუალო ტემპერატურა 21.20C-ია. ნალექების 

საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 1500 მმ-ს. მიუხედავად უხვნალექიანობისა 

ზაფხული გვალვიანი იცის.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაედინება მდ. აჭარისწყალი და შენაკადები. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალდიდობა გაზაფხულზე იცის, წყალმცირობა კი - 

ზამთარში.  

2012 წლის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა 

შეადგენს 20 500 კაცს, აქედან მუნიციპალურ ცენტრში დასახლებულია დაახლოებით 1 600 

კაცი, ხოლო სოფლად 18 900 კაცი ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტში 64 დასახლებული 

პუნქტია. მისი ცენტრია დაბა ქედა. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 45 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) საკმაოდ ჩამოუვარდება.  

ქედის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს მევენახეობა, მეფუტკრეობა, 

თევზის წარმოება და ტურიზმი. მევენახეობის ისტორიული დარგია.  

ქედის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგემა აქვს, რომლის 

პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. ქედის მუნიციპალიტეტში, ისევე 

როგორც სხვა მაღალმთიან ადმინისტრაციულ ერთეულებში, დიდი პოტენციალია 

აგროტურიზმის და ეკოტურიზმის განვითარებისთვის.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი 

საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ქედის 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, ზვავი, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირების ეროზია. მათივე ცნობით, უკანასკნელ ათწლეულში ბუნებრივი 

სტიქიები ადმინისტრაციულ ერთეულში გახშირებულია, განსაკუთრებით კი მეწყერი, 

ზვავი, მდინარის ნაპირის წარეცხვა, სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი 

კატასტროფები ზიანს აყენებს საცხოვრებელ ტერიტორიებს. კერძოდ, ღვარცოფისა და 

მეწყერის შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიის 180ჰა, საფრთხის ქვეშ 

იმყოფება 250ჰა. დამეწყვრის ზონაში მოხვედრილი სოფლებიდან სახელდება 

ჯალაბაშვილები, სადაც დაზიანებულია 30 საცხოვრებელი შენობა და 191 ადამიანი, მათ 

შორის 25 კაცის გადასახლება მოხდა; უჩხითში და მერისში დაზიანებულია 15 

საცხოვრებელი სახლი, 74 კაცი საფრთხის ზონაში მოხვდა, აქედან 18 კაცი გადაასახლეს. 

(მონაცემები ქედის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში მოხვედრილი 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში 

#1 და #2.) ამას გარდა სოფლებში, დანდალოში და ცხმორისში, ღვარცოფის შედეგად 

დაზიანდა 18 საცხოვრებელი სახლი, საფრთხის ზონაში მოყვა 84 მოსახლე. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში ადგილი ჰქონდა 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანებასაც. კერძოდ, დასახელებულ სოფლებში 

დამეწყვრის შედეგად დაზიანდა 12 კმ გზის მონაკვეთი.  

ცხრილი 1. მონაცემები ქედის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, კაცი 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 

მეწყერი 

ჯალაბაშვილები 30 191 25 

უჩხითი 9 51 11 

მერისი 6 23 7 

ღვარცოფი 
დანდალო 17 79 - 

ცხმორისი 1 5 - 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ქედის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 

ჯალაბაშვილები 4 კმ გზის მონაკვეთი 

ცხმორისი 3 კმ გზის მონაკვეთი 

უჩხითი 5 კმ გზის მონაკვეთი 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 2.2 მლნ. ლარს, აქედან ღვარცოფის მიზეზით 
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ზარალი უტოლდება 700 000 ლარს, ხოლო გვალვის შედეგად ზიანი 1.5 მლნ. ლარს 

შეადგენს.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტარციულ 

ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, 

წყალდიდობას, გვალვას, მეწყერს და ღვარცოფს. ადგილობრივ თვითმმართველობას არ 

აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება ბუნებრივ 

კატასტროფებზე. მათივე ცნობით, დახმარების მიღება შესაძლებელია მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, მუნიციპალიტეტში კატასტროფების შედეგების 

აღმოსაფხვრელად განხორციელებული ღონისძიებებიდან სახელდება 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება და საავტომობილო გზებზე საყრდენი 

კედლის გაკეთება. უახლოეს მომავალში ადგილობრივ ხელისუფლებას რაიმე 

პრევენციული ღონისძიებების გატარება ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

შესარბილებლად დაგეგმილი არ აქვს.  

მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, კერძოდ, 

მეწყერსაშიშ ზონებში აკრძალულია მშენებლობის განხორციელება. ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი ეკონომიკური დარგია. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი არის. სამუშაო 

ჯგუფს მიწის რესურსის შესახებ მონაცემები არ მოუწოდებია. მათი ცნობით, უკანასკნელ 

წლებში მიწების დანაკარგს ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია ვაზი, 

სხვადასხვა ბოსტნეული და კარტოფილი. მათივე ცნობით, უკანასკნელ წლებში 

პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა თითქმის არ შეცვლილა. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არც ვეგეტაციის პერიოდია შეცვლილი. სამუშაო ჯგუფის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მწირია და ზოგადი.  

გამგეობის თანამშრომლების თქმით, მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწები რწყვას არ 

საჭიროებს. ფერმერები რწყვისათვის ძირითადად იყენებენ არხოვან (ტრადიციულ) 

მეთოდს. მათ აღნიშნეს, რომ არსებული სარწყავი არხები საჭიროებს კაპიტალურ 

შეკეთებას. მუნიციპალიტეტში სამეურნეო საქმიანობისთვის წვიმის წყლის შეგროვება არ 

ხდება.  
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მეცხოველეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ არაა 

გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 9 515 სული 

მსხვილფეხა პირუტყვია, რომელთა რაოდენობაც უკანასკნელ წლებში შემცირდა.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობა პრიორიტეტული არ არის. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სულ 45 სული ცხვარია. მათი რაოდენობაც უკანასკნელ წლებში 

შემცირებულია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, შემცირებულია მსხვილფეხა და 

წვრილფეხა საქონლის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა, რაც საკვების 

ნაკლებობითაა გამოწვეული. 

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში 

განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, თუმცა მიზეზი არ არის დასახელებული. სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან ქედის მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ 

ხდება.  

მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილია ძოვების ნორმები, რის მიხედვითაც 

ერთ ჰექტარზე დასაშვებია ერთი მსხვილფეხა საქონლის ძოვება. სათიბ-საძოვრების 

მოვლა-შენარჩუნებისთვის ხდება მისი გაწმენდა სარეველებისაგან და გატყევებისაგან 

დაცვა.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული/აგრონომის 

მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. მათი ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა აკისრია აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს. მონიტორინგის მონაცემები და ანგარიშები ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ვერ იძლევა.  

ქედის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროექტები არ 

განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსი 

ტყიანობის მიხედვით ქედის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი პირველია საქართველოში. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე დღემდე გვხვდება წითელ 

წიგნში შეტანილი და გადაშენების პირას მისული მცენარეები. ტერიტორიულ 

ერთეულში სუბ-ალპურ ტყეებს უკავია 11 500ჰა, ხოლო 800ჰა ტყის ფართობი დაცულ 

ტერიტორიებში შედის.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ჭრას, მათ 

შორის უკანონოსაც. ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი შეადგენს 25-27 ათ. კუბ. მეტრს. 

კომერციული თვალსაზრისით ყოველწლიურად იჭრება 20 000 კუბ.მ. და სოციალური - 

16 000 კუბ.მ. სამრეწველო ტყე. მათივე ცნობით, უკანასკნელ დეკადაში ტყის ჭრის 

ტენდენცია შემცირდა, რაც ადმინისტრაციული ერთეულის გაზიფიკაციის შედეგია. 

ბოლო წლებში შემცირდა უკანონო ჭრის რაოდენობაც.  
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ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არ არსებობდა ქარსაცავი 

ზოლები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელი წლებში გახშირდა ტყის 

ხანძრები, მიზეზად სახელდება ადამიანთა დაუდევრობა. უკანასკნელ წლებში ტყის 

აღდგენა-გაშენებისათვის არანაირი პროექტები არ განხორციელებულა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების აზრით, სატყეო სექტორი შესაძლოა 

გახდეს ტურიზმის განვითარების საფუძველი ადმინისტრაციულ ერთეულში, თუმცა ეს 

ასახული არ არის არცერთ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში.  

 

5. წყლის რესურსი და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ზომიერი რესურსია. მიწისქვეშა წყლის რესურსი მათთვის არ არის ცნობილი, 

ხოლო ზედაპირული წყლის რესურსია 2 200 000 მ3/წლ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში მიედინება მდ. აჭარისწყალის დიდი 

ნაწილი (42 კმ), მისი მარცხენა შენაკადებია მდ. აკავრეთა (მერისი), ხოხნისწყალი, ხოლო 

მარჯენა შენაკადებია აგარისწყალი და წონიარისი. მუნიციპალიტეტში ჰიდრო-

მეტეოროლოგიური სადგური არ არის, შესაბამისად სამუშაო ჯგუფს არ აქვს ინფორმაცია 

ჰიდროლოგიური ცვლილებების შესახებ. მათივე ცნობით, წყლების მონიტორინგს 

ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ს/მ ლაბორატორია, თუმცა 

ლაბორატორიული მონაცემების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად გამოიყენება 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები საკმარისი არ არის წყალზე 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ადმინისტრაციულ ერთეულში ყველა 

დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. წყალმომარაგების სისტემის 

საერთო მდგომარეობაზე სამუშაო ჯგუფს თავისი აზრი არ დაუფიქსირებია, მხოლოდ 

აღნიშნეს, რომ ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს 

პრობლემები ექმნება წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობას. წყლის მრიცხველები 

დიდ დასახლებებში დამონტაჟებული არ არის, ამ დასახლებებს საკანალიზაციო 

კოლექტორი არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე პასუხისმგებელია 

ადგილობრივი ორგანო შპს „ქედის წყალკანალი“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის 

მოპოვება, მაგრამ მისი რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყლის წყალსაცავები არ არის.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, კარიერებთან, 

მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს ინერტული მასალის მოპოვება, 

რაც მდინარეთა ნაპირების ეროზიით გამოიხატება. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად 

არანაირი ღონისძიებები არ განხორციელებულა.  
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7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში წარმოება კარგადაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მინერალური წყლის 

ჩამომსხმელი საამქრო, ხილის გადამამუშავებელი საწარმო და სხვა. წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ზოგიერთ საწარმოში, ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან 

საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებს. ნარჩენების შემცირებისაკენ 

მიდგომებს ყველა საწარმო მიმართავს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქედის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური სამსახურის 

მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა და 

განთავსება პოლიგონზე, რომელიც ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე არ 

არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება ხდება 

სპეციალურ ნაგავსაყრელ ურნებში კვირაში 3-ჯერ, რომელიც სამსახურის მიერ, 

სპეციალური ნაგავმზიდი ტრანსპორტით განთავსდება ქ. ბათუმის ნაგავსაყრელზე. 

შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა ცნობილი არ არის.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ 

არის.  

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება თუ მამაკაცზე, შეხვედრის მონაწილეების პასუხი იყო, რომ ეს 

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგანაც შეშაზე ძირითადად მამაკაცი 

ზრუნავს. წყლის დეფიციტი კი, მათი აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან 

საოჯახო საქმიანობით ძირითადად ქალია დაკავებული. რაც შეეხება კლიმატის 

ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილების უარყოფითი მოვლენები 

თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე, განურჩევლად სქესისა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე ტრეინინგს დასწრებიან, მაგრამ არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ.  
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ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

შემდეგი ტიპის სამუშაოები: ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება 

ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა და ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის 

წარეცხვის საწინააღმდეგოდ.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, 

რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. ქედის 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, ზვავი, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირების ეროზია, მეწყერი და გვალვა. ღვარცოფისა და მეწყერის შედეგად 

დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიის 180ჰა, საფრთხის ქვეშ იმყოფება 250ჰა. 

დამეწყვრის შედეგად დაზიანებულია 45 საცხოვრებელი შენობა, საფრთხის ზონაში 

მოხვდა 349 ადამიანი, მათ შორის 42 ეკომიგრანტია.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 2.2 მლნ. ლარს, აქედან ღვარცოფის მიზეზით 

ზარალი უტოლდება 700 000 ლარს, ხოლო გვალვის შედეგად ზიანი 1.5 მლნ. ლარს 

შეადგენს.  

ქედის 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 ქედის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სამუშაო ჯგუფს მიწის რესურსის შესახებ მონაცემები 

არ მოუწოდებია. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის დარგების 

შესახებ ზოგადია და ანალიზის საშუალებას თითქმის არ იძლევა.  

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში 

განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, თუმცა მიზეზი არ არის დასახელებული.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ქედის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  
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წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ქედის მუნიციპალიტეტში წყლის ზომიერი 

რესურსია; მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად 

გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში 

წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობას.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ, ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად 

მუნიციპალიტეტში ხორციელდება შემდეგი ტიპის სამუშაოები: ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა და 

ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის წარეცხვის საწინააღმდეგოდ.  

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:  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარის ნაპირების წარეცხვის ფაქტების და მაღალი 

რისკის უბნების დაფიქსირება, ამ ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის 

მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში 

გადაიხედოს ინერტული მასალის არსებული რესურსი და დარეგულირდეს 

მოპოვების მოცულობა.  

 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება. 

 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას, ასევე 

გარკვეულწილად დაარეგულირებს ზედაპირულ ჩამონადენს და შეამცირებს 

წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს.  

 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 
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ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


