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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 

შუახევის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

შუახევის მუნიციპალიტეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ერთ–ერთი ყველაზე 

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტია, რომლის საერთო ფართობია 58 800 ჰა. აქედან 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 14 361 ჰა, ხოლო ტყეს 36 420ჰა უჭირავს. 

მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ოზურგეთისა და ჩოხატაურის, 

დასავლეთით – ქობულეთისა და ქედის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი თურქეთის 

რესპუბლიკა.  

შუახევის მუნიციპალიტეტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოირჩევა შედარებით 

ნაკლები ტენიანობით. მუნიციპალიტეტში გაბატონებულია ხმელთაშუა ზღვის ტიპის 

სუბტროპიკული ჰავა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ცხელი და მშრალი ზაფხული 

და შედარებით თბილი ზამთარი. საშუალო წლიური ტემპერატურა მუნიციპალიტეტში 

90C ტოლია, იანვარის თვის – 1,30C და აგვისტოს თვის – 200C. ნალექების რაოდენობა 

წლიურად 1 050–1 800 მმ–ს აღწევს. სიმაღლის მატების შესაბამისად ტემპერატურული 

მონაცემები და ნალექები იცვლება, ყალიბდება ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრითა 

და ხანგრძლივი, თბილი ზაფხულით.  

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე აჭარისწყლის შუა 

მონაკვეთი და მისი შენაკადები ჭვანისწყალი და ჩირუხისწყალი.  

2012 წლის მდგომარეობით შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 22 900 

კაცს. ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შედის 68 სოფელი. 

მუნიციპალური ცენტრია დაბა შუახევი. მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე 1კვ.კმ–ზე 

დაახლოებით 39 კაცია, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კვ.კმ) საკმაოდ 

ჩამოუვარდება.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემოსავლების ძირითად წყაროებად დასახელდა 

მესაქონლეობა, მეკარტოფილეობა და მეხილეობა. გამგეობის თანამშრომლების 

ინფორმაციით, მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით შეადგენს 6 600 544 ლარს. ტერიტორიულ 

ერთეულში მოსახლეობის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა და ხე-ტყე. 

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა, რაც დღესაც რჩება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის 

პრიორიტეტად. მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების აზრით, სატყეო 



 

2- 8 

სექტორი შესაძლოა გახდეს ეკონომიკური განვითარების საფუძველი ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, თუმცა ეს ასახული არ არის არცერთ სტრატეგიული განვითარების 

დოკუმენტში.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

შუახევის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი 

საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. ბუნებრივი სტიქიებიდან სახასიათოა მეწყერი, 

წყალდიდობა, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა (moe.gov.ge). 

თუმცა, სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი სტიქიების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ 

მოუწოდებია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტარციულ 

ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. ადგილობრივ 

თვითმმართველობას შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ ნაწილობრივ მოახდინოს რეაგირება 

ბუნებრივ კატასტროფებზე. მათივე ცნობით, დახმარების მიღება შესაძლებელია 

მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან.  

მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

შუახევი აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტია, რომელიც საკმაოდ მცირემიწიანია და 

ფლობს აჭარის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 23%-ს, რაც მთლიანობაში 

დაახლოებით 13 630 ჰექტარს შეადგენს. მაგრამ აქედან სახნავი ფართობი მხოლოდ 1 367 

ჰექტარია. ხეხილის ბაღებს უკავია 158ჰა. სათიბ-საძოვრებს კი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 89% (12 102ჰა) უკავია.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი სავარგულების ფართობი მეტად მცირეა და მხოლოდ 

1 367ჰა-ს შეადგენს. ამის გამო მემცენარეობა არც თუ პრიორიტეტული დარგია. სასოფლო-

სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია კარტოფილი, რომლის მოსავლიანობაა 12-

14 ტ/ჰა და სიმინდი, რომლის მოსავლიანობა შეადგენს 18-20ტ/ჰა. უკანასკნელ წლებში 

პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების დაახლოებით 30% 

საჭიროებს რწყვას, რადგანაც მიუხედავად უხვნალექიანობისა, ზაფხული შედარებით 

მშრალი იცის. მუნიციპალიტეტში არსებობს სარწყავი სისტემები, თუმცა ისინი 

საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას. ამის გამო რწყვის პროცესი გართულებულია. 

„მუნიციპალიტეტის მიწათმოქმედების რისკის ზონაშია მოქცეული. გარანტირებული 

მოსავლის მისაღებად, რწყვასთან ერთად, ზოგ ტერიტორიაზე აუცილებელია დაშრობითი 
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სამუშაოების ჩატარება. მაღალია ეროზიული პროცესები. შესაბამისად აქტიურად 

მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენების წარეცხვა“. შუახევის 

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა (2012-

2022).  

მეცხოველეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს უკავია სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 89% (12 102ჰა). ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 15 663 სულია, მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 

გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ წვრილფეხა და მსხვილფეხა საქონლის 

რაოდენობა უკანასკნელ წლებში შემცირდა, თუმცა ამის მიზეზს ვერ ასახელებენ. ასევე 

შემცირდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობაც.  

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 1,3 მსხვილფეხა საქონელი მოდის, რაც 

მცირედ აჭარბებს ადგილობრივი საძოვრების ძოვების ნორმებს, რაც სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილია, რის მიხედვითაც ერთ 

ჰექტარზე ერთი სული მსხვილფეხა საქონლის ძოვებაა დასაშვები, თუმცა რა 

ხანგრძლივობით, არ არის ცნობილი. მათივე ცნობით, მესაქონლეები სარეველებისგან 

წმენდენ სათიბ-საძოვრებს, რითაც ხელს უწყობენ მის შენარჩუნებას.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, შუახევის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული/ 

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

სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა აკისრია აჭარის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს. შუახევის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის 

მეურნეობის ხელშემწყობი პროექტები არ განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსები 

შუახევის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსი დიდია და შეადგენს 36 420ჰა-ს. აქედან 

სამრეწველო ტყის ფართობი 10 000ჰა-ია, ხოლო ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი შეადგენს 

25-27 ათასს კუბ.მეტრს.  

გამგეობის თანამშრომლების ვარაუდით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

დაახლოებით 200 კუბ.მ ხე-ტყე უკანონოდ იჭრება, თუმცა უკანონო ჭრის რაოდენობა 

უკანასკნელ წლებში შემცირებულია. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ 

შედის.  

მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არ არსებობდა ქარსაცავი ზოლები. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში ტყის ხანძრის შემთხვევები დაფიქსირებული არ 

არის. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას მუნიციპალიტეტში ადგილი არ ჰქონია. ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი არ ხორციელდება.  

მუნიციპალიტეტს სანერგე მეურნეობა არ აქვს, ის განლაგებულია ხელვაჩაურის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტყის რესურსის განახლება ტყის თესვისა და რგვის 

საშუალებით პრაქტიკულად ორი ათწლეულია აღარ მიმდინარეობს. სამუშაო ჯგუფის 
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ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ცენტრალური საავტომობილო 

გზის გასწვრივ ხდება სხვადასხვა კულტურების გაშენება.  

 

5. წყლის რესურსები  

შუახევის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე აჭარისწყლის შუა მონაკვეთი, 

რომლის შენაკადებია ჭვანისწყალი და ჩირუხისწყალი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში არსებობდა ჭარბტენიანი ტერიტორიები, თუმცა მოხდა მათი 

დაშრობა ინდუსტრიული განვითარებისათვის.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური არ არის, 

შესაბამისად სამუშაო ჯგუფს არ აქვს ინფორმაცია ჰიდროლოგიური ცვლილებების 

შესახებ. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, 

ხოლო მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ს/მ ლაბორატორია, მაგრამ მათი ანალიზების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ცნობები არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირულ და მიწისქვეშა 

წყლებზე. მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების განკარგვა/მართვაზე პასუხისმგებელია 

ააიპ „შუახევის წყალკანალი“. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის რესურსები წყალზე 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისი არ არის. მუნიციპალიტეტის 

ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. წყლის მრიცხველები 

დიდ დასახლებებში დამონტაჟებული არ არის, ამ დასახლებებს საკანალიზაციო 

კოლექტორი აქვს. თუმცა, საკანალიზაციო კოლექტორები დასახლებათა დიდი ნაწილს არ 

აქვს და ამ დასახლებების ფეკალური წყლები აბინძურებს მდინარე აჭარისწყალს. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი დაბინძურების წყაროა მოსახლეობის მიერ მდინარეთა 

კალაპოტებში მოწყობილი არალეგალური ნაგავსაყრელები.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

შუახევის 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 არ არის.  

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, კარიერებთან, 

მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს თუ არა ინერტული მასალის 

მოპოვება. მათი ცნობით, მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგს 

არცერთი ადგილობრივი ორგანო არ ახორციელებს.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში განვითარებული 

წარმოების შესახებ მწირია, მათი ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს 

ხე-ტყის სახერხი საამქროები.  



 

5- 8 

 

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

შუახევის 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.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, სოფლის 

მოსახლეობა ნაგავს ყრის სოფლის განაპირა ტერიტორიაზე. არალეგალურ 

ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია სამუშაო 

ჯგუფს არ აქვს.  

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 ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად 

მტკივნეულად აისახება.  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილების 

უარყოფითი მოვლენები თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე, განურჩევლად 

სქესისა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე ტრეინინგს არ დასწრებიან, არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ,  

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად, ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არანაირი პროექტი არ განხორციელებულა. 

გამგეობის თანამშრომლების აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად, უმოკლეს დროში უნდა მოხდეს რაიონის 
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გაზიფიცირება, რაც შესაბამისად შეამცირებს ტყეების მასიურ გაჩეხვას და დადებით 

გავლენას მოახდენს კლიმატის ცვლილებებზე.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, 

რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. თუმცა სამუშაო ჯგუფს 

ბუნებრივი სტიქიების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მოუწოდებია. საქართველოს 

გარემოს დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული რუქების, სტიქიური 

გეოლოგიური პროცესების საშიშროების ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტების, 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი სტიქიებიდან სახასიათოა მეწყერი, 

წყალდიდობა, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა.  

შუახევის 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 შუახევის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 30% საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა სარწყავი სისტემების ცუდი მდგომარეობა და სიმცირე პრობლემატურს 

ქმნის რწყვის პროცესს. 

მუნიციპალიტეტი მიწათმოქმედების რისკის ზონაშია მოქცეული. გარანტირებული 

მოსავლის მისაღებად რწყვასთან ერთად ზოგ ტერიტორიაზე აუცილებელია დაშრობითი 

სამუშაოების ჩატარება. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნაწილი საჭიროებს დრენაჟს, 

თუმცა მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემები არ არის. ამასთან მაღალია ეროზიული 

პროცესები. შესაბამისად, აქტიურად მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენების 

წარეცხვა.  

მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა თითქმის 1,5-ჯერ აღემატება საძოვრების 

რაოდენობას. მუნიციპალიტეტში საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისათვის მესაქონლეები 

სარეველებისგან წმენდენ სათიბ-საძოვრებს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილია საძოვრების ძოვების ნორმები, რის 

მიხედვითაც ერთ ჰექტარზე ერთი სული მსხვილფეხა საქონლის ძოვებაა დასაშვები, 

თუმცა რა ხანგრძლივობით, არ არის ცნობილი. 

შუახევის მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის 

სამსახური, რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - შუახევის 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 - შუახევის მუნიციპალიტეტში წყლის ზომიერი 

რესურსია; მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად 

გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 

საკმარისი არ არის. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება არ აქვს.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ. მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებების 

შესარბილებლად, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არანაირი 

პროექტი არ განხორციელებულა.  

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. 

 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 
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არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


