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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 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჩრდილოეთ ნაწილში. იგი მოქცეულია შავ ზღვას, 

მდინარე ჩოლოქსა და მესხეთის ქედს შორის. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან 

ესაზღვრება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-დასავლეთით - ხელვაჩაურის, 

სამხრეთით - ქედის, სამხრეთ-აღმოსავლეთით - შუახევის მუნიციპალიტეტი. მისი 

ფართობია 72 000ჰა, ზღვისპირა ზოლის სიგრძეა 24 კმ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავით ხასიათდება. 

საშუალო წლიური ტემპერატურა 13.50C-ია. ნალექების საშუალო რაოდენობა წელიწადში 

2 500-3 000 მმ-ს შეადგენს. უხვნალექიანობით გამოირჩევა შემოდგომა და ზამთარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირია ნისლი.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებითა. მათგან მნიშვნელოვანია 

მდინარეები ჩოლოქი, კინტრიში და ჩაქვისწყალი, რომელთაც გააჩნიათ მრავალი 

შენაკადი. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე მდინარეები წყალდიდობით ხასიათდება, 

ხოლო წყალმოვარდნა მოსალოდნელია ნებისმიერ სეზონზე. ზღვისპირა დიუნების 

აღმოსავლეთით გადაჭიმულია ჭარბტენიანი ტერიტორიების ზოლი.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა შეადგენს 

93 000 კაცს, აქედან ქალაქად ცხოვრობს 21000 კაცი, ხოლო სოფლად - 72 000 კაცი. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 51 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 48 სოფელი.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, 

კერძოდ ციტრუსები და მეფუტკრეობა, ასევე თევზრეწვა და ტურიზმი. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ძირითადი შემოსავლებს ისტორიულად სოფლის 

მეურნეობა უზრუნველყოფდა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური 

განვითარების გეგემა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი. ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, 



 

2- 8 

ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარის ნაპირების ეროზია. მათივე ცნობით, 

უკანასკნელ წლებში ბუნებრივი საფრთხეები გახშირებულია. ბუნებრივი კატასტროფები 

საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ ტერიტორიებს, მდინარის ნაპირებს და სანაპირო ზონას. 

საფრთხის ზონაში მოქცეული ტერიტორიების ფართობების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ მოუწოდებია. მათი ცნობით, უკანასკნელ წლებში მომძლავრებული 

ძლიერი ქარი დიდ ზიანს აყენებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. კერძოდ, ძლიერმა 

ქარმა ზიანი მიაყენა ქ. ქობულეთის საცხოვრებელ შენობებს და დააზიანა 412 მოსახლე, 

სოფელ ოჩხამურში და ჩოლოქის დასახლებაში დაზიანდა 110 საცხოვრებელი შენობა, 280 

მოსახლე. სამუშაო ჯგუფი ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის შესახებაც საუბრობს. ასე მაგალითად, მდინარის ნაპირების ეროზიის 

შედეგად სოფელ ხალაში დაზიანდა 700 მ გზის მონაკვეთი, 2 ხიდი და 16 კმ 

ელექტროგადამცემი ხაზი.  მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის 

ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

იხილეთ ცხრილებში #1 და #2. ეს მონაცემები არასრულია და არ ასახავს დამეწყვრის, 

წყალდიდობის თუ სხვა სტიქიების მიერ მიყენებულ ზიანს. 

ცხრილი 1. მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოქცეული 

მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი შენობები 

(რაოდენობა) 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, ოჯახი 

ძლიერი 

ქარი 

სოფ. ოჩხამური 50 175 

ჩოლოქის დასახლება 60 105 

ქ. ქობულეთი 
12 კერძო, 

8 მრავალსართულიანი 
412 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოქცეული 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მდ. ნაპირის ეროზია სოფ. ხალა 
700 მ გზის მონაკვეთი, 2 ხიდი, 16 კმ 

ელ. გადამცემი ხაზი. 

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული 

ზიანის ოდენობა შეადგენს 1 250 000 ლარს, აქედან ყველაზე დიდი ზიანი ძლიერი ქარზე 

მოდის და შეადგენს 650 000 ლარს, ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანია 450 000 

ლარი, ხოლო მეწყერის შედეგად ზიანი შეადგენს 150 000 ლარს.  

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.  
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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 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესის 

ტერიტორია შეადგენს 1 132 ჰა, ხეხილის ბაღები - 2 724 ჰა, ხოლო სათიბ-საძოვარი 

შეადგენს 688 ჰა-ს. მათი ცნობით, უკანასკნელ წლებში ადგილი ჰქონდა სასოფლო-

სამეურნეო მიწების ფართობის შემცირებას, კერძოდ, სახნავ-სათესი ფართობი შემცირდა 

420ჰა-ით. ამასთან, დაჭაობების გამო ადგილი ჰქონდა სახნავი მიწების დეგრადაციასაც, 

მოსახლეობის მიგრაციის გამო დაუმუშავებელი დარჩა სახნავი მიწების დაახლოებით15 

ჰა.  

 

მემცენარეობა 

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

პრიორიტეტულია ციტრუსი და ბოსტნეული. თუმცა უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს 

პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობის შემცირებას, მიზეზად კი სახელდება 

მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, სახნავი მიწების დაჭაობება და უამინდობა. 

ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელ წლებში არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწები რწყვას არ 

საჭიროებს. მათი ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში სარწყავი მიწების დაახლოებით 

420ჰა საჭიროებს დრენაჟს, სადრენაჟე სისტემები არსებობს, მაგრამ საჭიროებს 

რეაბილიტაციას.  

 

მეცხოველეობა  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სათიბ-საძოვრებს მუნიციპალიტეტში უკავია 688ჰა. 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ გავრცელებული დარგი არ არის. 2012 წლის 

მდგომარეობით, ადმინისტარციულ ერთეულში 20 000 სული მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვია. მათი რაოდენობა უკანასკნელ წლებში არ შეცვლილა.  

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში სათიბ-

საძოვრების დეფიციტს არ განიცდიან, თუმცა მათივე მოწოდებული ინფორმაციით, 

კარგად ჩანს ,რომ მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა საგრძნობლად აჭარბებს სათიბ-

საძოვრების რაოდენობას, ამასთან მათ მიერ დასახელებული ძოვების ნორმების 

მიხედვით, მუნიციპალიტეტში ერთ ჰექტარ საძოვარზე დასაშვებია ერთი სული 

მსხვილფეხა საქონლის ძოვება. მუნიციპალიტეტში საძოვრების შენარჩუნებისთვის 

პრაქტიკულად არანაირ ზომებს არ მიმართავენ. საქონლის დანაკარგი მუნიციპალიტეტში 

არ გაზრდილა, არც პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა შეცვლილა.  
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პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის 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.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი 

პროექტები არ განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ტყეს 23 791 ჰა უკავია, 

რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის 33%-ია. ტყის კატეგორიების მიხედვით ტყეკაფი 

მოიცავს 9 000ჰა-ს, სუბ-ალპური ტყეები 9 239 ჰა-ს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არ შედის.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ხე-ტყის დამზადების 

წლიური ლიმიტი შეადგენს 12 000 კუბ.მ -ს წელიწადში, სოციალური ჭრისთვის გასულ 

წელს დამზადდა 8 035 კუბ.მ ხე-ტყე. უკანასკნელ წლებში ჭრის ტენდენცია 

შემცირებულია, რაც გამოიწვია ქალაქის გაზიფიკაციამ და სხვადასხვა რეგიონებიდან 

სათბობი შეშის შემოტანამ.  

უკანასკნელ წლებში ტყის ხანძრები გახშირებული იყო, რომლის მიზეზადაც სახელდება 

ისლით დაფარული ტერიტორიები და განსაკუთრებით ცხელი ამინდები.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნაყოფიერი ფენის მოხსნას ადგილი 

არ ჰქონია. ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი არ წარმოებს, თუმცა სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე შეიმჩნევა საიმედო აღმონაცენი.  

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტები უკანასკნელ წლებში არ 

განხორციელებულა.  

 

5. წყლის რესურსები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების რესურსი უხვია. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებითა და 

წყაროებით. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეებია: ჩოლოქი, კინტრიში და 

ჩაქვისწყალი, რომელთაც გააჩნიათ მრავალი შენაკადი. ზღვისპირა დიუნების 

აღმოსავლეთით გადაჭიმულია ჭაობების ზოლი. ზედაპირული წყლების შეფასებული 

რესურსია 3 249 200 მ3/წლ. ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური არ არსებობს, შესაბამისად არ ხდება ზედაპირული წყლების მონიტორინგი. 

წყლების ჰიდროლოგიური ცვლილებების შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ 

ფლობს. მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ს/მ ლაბორატორია. მიწისქვეშა წყლების დონის ცვლილების შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. 
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მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, თუმცა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილი აქვს 

ზედაპირული წყლების დაბინძურებას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, რომელთა 

ფართობი შეადგენს 1 970ჰა-ს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში, 

ინდუსტრიული განვითარებისთვის დააშრეს ჭარბტენიანი ტერიტორიები (სანაპირო 

ზონაში), რამაც მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება გამოიწვია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები ძირითადად ირიგაციისთვის გამოყენება, 

ხოლო მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა წყლებსაც იყენებენ. 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის წყალმოხმარება შეადგენს 5 121 000მ3/წელი. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება 

არ აქვს. წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობაზე სამუშაო ჯგუფს თავისი 

აზრი არ დაუფიქსირებია, წყლის მრიცხველები მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში 

დადგმულია, ამ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები აქვს. ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელია ააიპ „ქობულეთის 

წყალკანალი“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის 

მოპოვება, მაგრამ მისი მოცულობითი მაჩვენებლების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყლის წყალსაცავები არის. 

კერძოდ, მდ. ჩაქვისწყლისა და მდ. კინტრიშის ტერიტორიაზე.  

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.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოება კარგადაა განვითარებული. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ფუნქციონირებს ხე-ტყის სახერხი საამქროები, სამშენებლო ორგანიზაციები 

მსუბუქი მრეწველობის საამქროები, ჩაისა და ციტრუსების გადამამუშავებელი 

საწარმოები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია 

უმრავლეს მათგანში, წყლის ცირკულაცია ზოგიერთ საწარმოში ხდება.  

ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის 

ფანჯრებს და სპეციალურ საფარს კედლებისათვის. ნარჩენების შემცირების მიდგომებს 

ყველა საწარმო მიმართავს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 
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ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური 

სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე, რომელიც დროებით მდებარეობს ლეკიანის 

ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელი ლიცენზირებული არ არის.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ 

ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ აქვს. ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამუშავებადი 

ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ არის. 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, ნაგავსაყრელ ტერიტორიაზე წელიწადში 3-

ჯერ, ხორციელდება მიწითა და ღორღით დაფარვა. ქალაქის გარეუბნებში განლაგდა 

კონტეინერები ნარჩენების შესაგროვებლად. ამასთან, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების 

სამსახური გამგეობის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად 

ახორციელებს ხშირ რეიდებს ქალაქსა და გარეუბნებში.  

 

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 ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად 

მტკივნეულად აისახება, ამას გარდა სქესი არ განსაზღვრავს მგრნობელობას შეცვლილი 

კლიმატური პირობების მიმართი.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ დასწრებიან 

ტრეინინგს კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, მაგრამ არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები ვერ აკონკრეტებენ თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს 

მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ.  

კლიმატის ცვლილებების შედეგების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი 

და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხორციელდება ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა, ასევე წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი. ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, 
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ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარის ნაპირების ეროზია. უკანასკნელ წლებში 

მომძლავრებული ძლიერი ქარი დიდ ზიანს აყენებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. 

კერძოდ, ძლიერმა ქარმა ზიანი მიაყენა ქ, ქობულეთის საცხოვრებელ შენობებს და 

დააზიანა 412 მოსახლე, სოფელ ოჩხამურში და ჩოლოქის დასახლებაში დაზიანდა 110 

საცხოვრებელი შენობა, 280 მოსახლე, მათ შორის 12 ეკომიგრანტია.  

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 1 250 000 ლარს, აქედან ყველაზე დიდი ზიანი 

ძლიერი ქარზე მოდის და შეადგენს 650 000 ლარს, ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული 

ზიანია - 450 000 ლარი, ხოლო მეწყერის შედეგად ზიანი შეადგენს 150 000 ლარს.  

ქობულეთის 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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს პრიორიტეტული 

კულტურების მოსავლიანობის შემცირებას, მიზეზად კი სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, სახნავი მიწების დაჭაობება და უამინდობა.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სარწყავი მიწების დაახლოებით 420ჰა საჭიროებს დრენაჟს, 

სადრენაჟე სისტემები არსებობს, მაგრამ საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება 

საძოვრების რაოდენობას. მიუხედავად ამისა, გამგეობის თანამშრომლებს მესაქონლეების 

პრობლემად საძოვრების დეფიციტი არ დაუსახელებიათ. მუნიციპალიტეტში საძოვრების 

მოვლა-შენარჩუნებისათვის მესაქონლეები პრაქტიკულად არანაირ ღონისძიებებს არ 

მიმართავენ. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის 

სამსახური, რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წყლის უხვი 

რესურსია; მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად 

გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის წყალმოხმარება შეადგენს 5 121 000მ3/წელი.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, რომელთა 

ფართობი შეადგენს 1 970ჰა-ს. უკანასკნელ წლებში ინდუსტრიული განვითარებისთვის 

დააშრეს ჭარბტენიანი ტერიტორიების ნაწილი, რამაც მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება 

გამოიწვია.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ, ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად 
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მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ხორციელდება მხოლოდ ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია.  

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 შეძლებისდაგვარად 

დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული საძოვრებისთვის. ამას 

გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, მეცხოველეები 

გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება). 

 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 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


