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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 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონის 

ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. მას ესაზღვრება თელავის, გურჯაანის 

და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტები, ხოლო ჩრდილოეთიდან დაღესტნის ავტონომიური 

რესპუბლიკა ესაზღვრება. მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 220 700 ჰა-ს, აქედან 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 80 266 ჰა (36%) უკავია, ტყით დაფარული საერთო 

ფართობი შეადგენს 58 600 ჰა-ს (27%).  

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. დაბალმთიანეთში, ზღვის დონიდან 1 000-1 200 მეტრზე 

განვითარებულია ზომიერად ცივი ზამთარი და თბილი ზაფხული, ჰაერის საშუალო 

წლიური ტემპერატურა 8-9°C-ს შეადგენს. ზღვის დონიდან 1700-1800 მეტრზე იცის ცივი 

ზამთარი და ხანგრძლივი ცივი ზაფხული, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა კი 5-

6°C-ია. 1800 მეტრის ზემოთ ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 3-4°C-მდე ეცემა. 

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 795 მმ-იდან 938 მმ-მდე მერყეობს ზონალობის 

მიხედვით. ნალექების მაქსიმუმი მაისში მოდის, ხოლო მინიმუმი იანვარში.  

ყვარლის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელია მდინარეთა ხშირი ქსელი, 

რომლებიც წარმოდგენილია მდ. ალაზანითა და მისი შენაკადებით (შოროხევი, ბურსა, 

დურუჯი, სხვა).  

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით 41 200 კაცია, მათ შორის 

30 900 ქალაქში (ყვარელი), ხოლო 10 300 სოფელში ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტში სულ 24 

დასახლებული პუნქტია.  

ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი 

წყაროებია სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა მევენახეობა-მეღვინეობა, ერთწლიანი 

კულტურები, ბოსტნეული-ბაღჩეული და მეცხოველეობა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წლის მუნიციპალურმა ბიუჯეტმა ადგილობრივი 

შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 9 447 000 ლარი შეადგინა.  

ადმინისტრაციული ერთეულის წამყვანი ეკონომიკური დარგია სოფლის მეურნეობა 

შეიძლება იყოს, რასაც ტრადიციით ხსნიან. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ სატყეო სექტორი 

შესაძლოა გახდეს მეცხოველეობისა და მეფუტკრეობის განვითარების საფუძველი.  
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2 ბუნებრივი საფრთხეები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 

გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, 

მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ღვარცოფი. ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, 

რასაც მოყვება წყალდიდობები და ნაპირების წარეცხვა. ბუნებრივი კატასტროფები 

საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. ცნობები მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ იხ. ცხრილში #1. 

ყვარლის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 

წელიწადში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება; თუმცა, ეკონომიკური 

ზარალის ოდენობაზე გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, 

რომ 2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, 

სანიაღვრე არხების გაწმენდა) გამოყოფილია 2 000 000 ლარი. 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა, ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან 

სახელმწიფო კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, ყვარლის 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს 

ხანძარს, წყალდიდობას, გვალვას და მეწყერს. 

ბოლო 10 წელიწადში ყვარლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციის ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, 

მდინარის კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. მიწათსარგებლობის და 

ინფრასტრუქტურის სივრცითი დაგეგმარებისას, ასევე საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფებს რისკების გათვალისწინება არ ხდება.  

ცხრილი 1. ცნობები მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული 

დასახლებული პუნქტების შესახებ.  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

სეტყვა სოფ. ბალღოჯიანი 100 290 პირი 

ღვარცოფი სოფ.სანავარდო 50 150 პირი 

მდ. ნაპირის ეროზია/წარეცხვა სოფ.კუჭატანი 23 90 პირი 

 

ცხრილი 2. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 
ბალღოჯიანი  10კმ გზის მონაკვეთი 

ენისელი 3 კმ გზის მონაკვეთი 

მდ. ნაპირის ეროზია/ წარეცხვა ენისელი, ახალსოფელი, ალაზანი ხიდები 
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3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 80 266 ჰა-ია, 

აქედან, სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 16 354 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავების - 799 ჰა, 

სათიბ-საძოვრების - 62 113 ჰა.  

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში სანაპირო 

ზოლის გარეცხვის გამო შეინიშნება სასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართობის შემცირება 

დაახლოებით 10 ჰა–მდე. მათივე ცნობით, უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაციას, კერძოდ, 500 ჰა ს/ს მიწის ფართობი დეგრადირებულია 

დაჭაობების გამო, ჭარბი ძოვების შედეგად - 10 000 ჰა, ხოლო მიწის გამოფიტვის 

მიზეზით დეგრადირებულია 1 000 ჰა.  

 

მემცენარეობა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. პრიორიტეტულ 

კულტურებია მარცვლეული, რომლის საშუალო მოსავლიანობაა 3-4 ტ/ჰა, ბოსტნეული - 

15-18 ტ/ჰა, ბაღჩეული - 20-30 ტ/ჰა და ვაზი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 

წლეულში პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა. კერძოდ, ვაზის 

მოსავლიანობა შემცირდა 2 ტ/ჰა-ით, ბოსტნეულის 4 ტ/ჰა-ით, ხოლო მარცვლეულის -

 1 ტ/ჰა-ით. მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, რწყვის არასწორი მეთოდების გამოყენება, 

მავნებლებთან არაეფექტური ბრძოლა და უამინდობა (გვალვა, სეტყვა).  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ წლებში შეიცვალა 

ვეგეტაციის პერიოდი, მათი ცნობით, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე მცენარეთა 

ზრდა-განვითარება დაჩქარდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწების 80% საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა არასაკმარისი წყლის რესურსების, საირიგაციო სისტემების სიმცირის და 

ცუდი მდგომარეობის გამო, ასევე რწყვის სიძვირის გამო რწყვა პრობლემატურია. 

რწყვისათვის იყენებენ არხოვან (ტრადიციულ) მეთოდს. წვიმის წყლის შეგროვება 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის მიწების 10% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა არსებული სადრენაჟე 

სისტემები გამოსულია მწყობრიდან და სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა არ 

შეუძლია.  

 

მეცხოველეობა 

ყვარელის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, რასაც ხელს 

უწყობს სათიბ-საძოვრების სიუხვე. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 

აღრიცხულია დაახლოებით 14 000 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და ეს 

მაჩვენებელი უკანასკნელ დეკადაში დაახლოებით 25%–ით გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტისთვის ტრადიციულია ცხვრის მოშენება. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში 30 000–მდე სული ცხვარი იყო აღრიცხული, ამასთან ეს მაჩვენებელი 
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უკანასკნელ 10 წელიწადში 6 000- ით გაიზარდა. ამას გარდა, ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

საზაფხულო საძოვრებზე 400 მსხვილფეხა პირუტყვი და 3 000 ცხვარი მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყავთ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას, რაც 

ძირითადად მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი პირუტყვის გამო ხდება. 

მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტი არანაირ ზომას არ იღებს ამ პრობლემის თავიდან 

ასაცილებლად, არ იყენებენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, არაა დადგენილი ძოვების 

ნორმები და სხვა.  

როგორც წესი, მეცხოველეობაში არსებული პრობლემების შესახებ ადგილობრივ 

ხელისუფლებას მწირი ინფორმაცია გააჩია. არ არსებობს ინფორმაცია წველადობის და 

ხორცპროდუქტიულობის შესახებ. მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემად 

სახელდება ვეტერინარული სამსახურების ნაკლებობა და პირუტყვის არასათანადო კვება. 

 

სერვისები და პროექტები  

მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა 

სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად 

არასამთავრობო სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ 

ხელისუფლებას სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის არანაირი პროექტი არ 

განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული პროექტებიდან 

სახელდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და 

შესაბამისი კონსულტაციები.  

 

4 ტყის რესურსები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 58 605 ჰა-ს, 

ტყის რესურსი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის. სამრეწველო ტყე 45 740 ჰა-ია, 

სუბ-ალპური ტყეები 4 300 ჰა, ჭალისპირა ტყეები 2 300 ჰა. ტყეები სანაპირო ზოლში 6 260 

ჰა. 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის არაკანონიერ ჭრას. დაახლოებით 

უკანონოდ 500 მ3/წლ იჭრება. ხე-ტყის წლიური ლიმიტი შეადგენს 20 000 მ3-ს. ტყის ჭრის 

ტენდენცია ბოლო 10 წელში გაიზარდა. ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა, 

მაგრამ ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად ცხელი ამინდები და ადამიანთა 

დაუდევრობა სახელდება.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. აქ არ არსებობს სანერგე მეურნეობა, 

რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის აღსადგენად.  
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5 წყლის რესურსები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი ზომიერია, წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. მიწისქვეშა წყლების 

შეფასებული რესურსი დაახლოებით 800 000მ3/წლ. მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის 

ძირითადად მიწისქვეშა წყლები გამოიყენება; არსებული წყლის რესურსი საკმარისია 

მუნიციპალიტეტის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ყვარლის 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, და არც 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ არსებობს ინფორმაცია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა შ.პ.ს “გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 35%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება; წყალმომარაგების 

სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ 

დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია 

ინდივიდუალური მრიცხველები. ცენტრალიზებული წყალმომარაგების გარეშე 

დარჩენილი მოსახლეობიდან დიდი ნაწილი წყალმომარაგებისთვის იყენებს მიწისქვეშა 

წყალს, რისთვისაც მოწყობილი აქვს ჭები.  

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. ალაზანითა და 

მისი შენაკადებით: შოროხევი, ბურსა, დურუჯი და სხვა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, თუმცა მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაცია არ გააჩნიათ. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ფარგლებში ადგილი აქვს მდინარის ნაპირების ეროზიას/წარეცხვას.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება  

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებობს სამრეწველო ობიექტები. ღვინის საწარმო, რძის 

წარმოებისა და ტყავის პირველადი გადამუშავება. წყლის მრიცხველები არაა 

დამონტაჟებული ყველა საწარმოში, არც ერთ მათგანში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. 

 

8 ნარჩენების მართვა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

ამ სამსახურის მიერ წლიურად საშუალოდ 5 000 კუბ.მ ნარჩენის შეგროვება ხდება. ეს 

მაჩვენებელი ბოლო წლებში გაიზარდა 800 კუბ.მ-ით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების გატანა ხდება ქალაქიდან, რისთვისაც 

გამოყოფილია ტერიტორია ქალაქიდან 2 კმ-ის დაშორებით. არსებული ნაგავსაყრელი არ 

აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ პირობებს.  
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ძირითადად სოფლებში, არსებობს არალეგალური 

ნაგავსაყრელები, აქ განთავსებული ნარჩენების მოცულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის) 

შემგროვებელი პუნქტები, სამუშაო ჯგუფისთვის შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა 

უცნობია.  

 

9 გენდერი 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება, რადგან ორივე 

თანაბრად მონაწილეობს პროდუქტების მოყვანაში. წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ქალი აკეთებს იმ საოჯახო საქმეებს, რომელზედაც 

წყალია საჭირო და წყლის დეფიციტის შევსებაც საკუთარი ძალებით მოუწევს. 

ტყის რესურსების შემცირება ორივეზე აისახება, რადგან შეშა და გათბობა ორივეს 

სჭირდება, სოფლებში, საჭმლის მომზადება, ძირითადად შეშით ხდება და დეფიციტი 

პრობლემას შეუქმნის ქალს, მამაკაცს შეშის მოსატანად შორს წასვლა და მეტი შრომა 

დასჭირდება.  

მათი აზრით, ასევე თანაბრად მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილების მიმართ ქალი და 

მამაკაცი, რადგან ბუნებრივი მოვლენები ორივეს თანაბრად შეაწუხებს. 

 

10 ადგილობრივი მმართველობა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“ და არასოდეს დასწრებიან 

ტრენინგს კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე,  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარებას 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას (ადგილობრივი ხელისუფლება).  
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11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ღვარცოფი. 

ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც მოყვება წყალდიდობები და ნაპირების 

წარეცხვა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ღვარცოფი 

და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას.  

2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, 

სანიაღვრე არხების გაწმენდა) გამოყოფილია 2 000 000 ლარი. 

ყვარელის 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 ყვარელის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი. უკანასკნელ წლებში ადგილი 

აქვს სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას, კერძოდ, 500 ჰა ს/ს მიწის ფართობი 

დეგრადირებულია დაჭაობების გამო, ჭარბი ძოვების შედეგად - 10 000 ჰა, ხოლო მიწის 

გამოფიტვის მიზეზით დეგრადირებულია 1 000 ჰა.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის და ცხვრების რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების 

რესურსთან შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების 

შედეგად. პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე 

სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ყვარელის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ყვარელის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

ზომიერია; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 35%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება; 

წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის დანაკარგს 

ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე 

დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები. 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 ან 

არარსებობას უკავშირდება.  

 

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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 


