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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 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში. ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ესაზღვრება აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა, ჩრდილოეთით - ჩოხატაურის, ვანის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტები, 

აღმოსავლეთით - ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ხოლო სამხრეთი საზღვარი ემთხვევა 

საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარს.  

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ძირითადად საშუალო და მაღალმთიანია. მისი 

ფართობი შეადგენს 79 953 ჰა-ს, რომლის 42% სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 

უჭირავს და 47% კი ტყეების. ტყის ნაწილი ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკში შედის.   

მუნიციპალიტეტში ჰავა ზომიერად ნოტიოა. ზამთარი აქ ცივია, ზაფხული კი თბილი და 

ხანმოკლე. საშუალო წლიური ტემპერატურა 6,4-8,0°C-ია. ნალექების რაოდენობა 

წელიწადში 594-688 მმ-ია, ნალექების მაქსიმუმი ივნისში იცის, მინიმუმი კი დეკემბერში.  

2012 წლის მდგომარეობით, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 20 900 კაცს 

შეადგენს, აქედან მუნიციპალურ ცენტრში დაბა ადიგენში ცხოვრობს 3 100 (15 %) კაცი. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 26 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) საკმაოდ ჩამოუვარდება. მუნიციპალიტეტში 57 დასახლებაა, მათ შორის ორი 

ურბანულია.  

ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის 

მეურნეობა, მცირე საწარმოები, სატყეო მეურნეობა, დასაქმება საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, ასევე პენსია. კერძო სექტორი ძირითადად 

მომსახურეობის სფეროთია წარმოდგენილი.  

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 4 853 400 ლარი შეადგინა. ადგილობრივ 

საბიუჯეტო შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს სატყეო, სოფლის მეურნეობის და 

მომსახურების სფეროს სექტორები.  

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, კერძოდ საგზაო და 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
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კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები, სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და 

საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი და სარწყავი სისტემების 

რეაბილიტაცია-მშენებლობა, სამაშველო რაზმის ტექნიკით უზრუნველყოფა. არსებობს 

სატყეო სექტორის განვითარების პოტენციალიც.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ადიგენის 

ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, მეწყერი, ღვარცოფი, 

მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა და სეტყვა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

ჩამოთვლილი ბუნებრივი კატასტროფებიდან გახშირებულია: ძლიერი ქარი, ღვარცოფი 

და სეტყვა. თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ/ჰიდროლოგიურ 

დაკვირვებებს, რადგანაც მუნიციპალიტეტში ასეთი სადგურები არ ფუნქციონირებს.  

ადიგენის ტერიტორიულ ერთეულში ბუნებრივმა კატასტროფებმა, კერძოდ ძლიერმა 

ქარმა, ბოლო დეკადაში საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ ტერიტორიებს, მათ შორის 

დაზიანებულია დაახლოებით 0,5 ჰა ფართობი, საფრთხის ქვეშ კი იმყოფება 60 ჰა. ქარმა, 

სეტყვამ და წყალდიდობამ საფრთხე შეუქმნა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. 

კერძოდ დაზიანებულია სახნავ-სათესი ტერიტორიის დაახლოებით 5 000 ჰა, საფრთხის 

ქვეშ კი იმყოფება 5 000 ჰა. ძლიერმა ქარმა დაბა ადიგენში, ლელოვანის და ვარხანის 

საკრებულოებში დააზიანა 4 კორპუსი და 55 კერძო სახლი, რის შედეგადაც ჯამში 250 

ოჯახი (400 პირი) დაზარალდა, დაბა აბასთუმანში კი დააზიანა 6 კორპუსი და 20 კერძო 

სახლი, რის შედეგადაც დაზარალდა 200 ოჯახი (600 მოსახლე).  

საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა, კერძოდ, მეწყერმა 

დააზიანა დერცელი-კიკიბოს გზა, ღვარცოფის შედეგად კი დაზიანდა ენთელი-შოყის 

გზის 11 კმ-იანი მონაკვეთი.  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2. სავარაუდოდ, ეს 

მონაცემები არასრულია.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ფინანსური ზიანის ოდენობა 

შეადგენს 3 775 171 ლარს, აქედან ძლიერი ქარის მიზეზით ეკონომიკური ზიანის ოდენობა 

3 014 000 ლარია, წყალდიდობის მიზეზით - 330 000 ლარი, მეწყერის მიზეზით- 46 000 

ლარი;, ღვარცოფის მიზეზით კი 385 171 ლარს შეადგენს. დეტალური ინფორმაცია 

ადიგენის მუნიციპალიტეტისთვის 2005-2011 წლებში სტიქიების მიერ მიყენებული 

ზარალის შესახებ მოცემულია ცხრილში #3.  

ცხრილი 1. მონაცემები ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ფართობი, ჰა 

ფართობი 

საფრთხის ქვეშ, ჰა 

ქარი საცხოვრებელი ტერიტორია 0,5 60 

ქარი, წყალდიდობა, სახნავ-სათესი/ბაღები 5 000 5 000 
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სეტყვა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული საცხოვრებელი შენობებისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი 

ქარი 

ადიგენი, ლელოვანის 

და ვარხანის 

საკრებულოები 

4 კორპუსი 

55 კერძო სახლი 

250 ოჯახი 

400 კაცი 
 

დაბა აბასთუმანი 
6 კორპუსი 

20 კერძო სახლი 

200 ოჯახი 

600 კაცი 
 

ღვარცოფი ენთელი-შოყის გზა   
11 კმ გზის 

მონაკვეთი 

მეწყერი დერცელი-კიკიბოს გზა   ? 

 

ცხრილი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2005-2011 წლებში 

კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზარალის ჩამონათვალი 

თარიღი 
სტიქიური 

მოვლენა 
მიყენებული ზიანის აღწერა 

ზარალის 

სავარაუდო  

სიდიდე, ლარი 

2005 წლის 

გაზაფხული 

წყალდიდობ

ა 

დაიტბორა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 217 ჰა-ზე 
180 000 

2008 წლის 

გაზაფხული 

წყალდიდობ

ა 

დატბორა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 180 ჰა-ზე 
150 000 

26.07.2008 წელი ქარიშხალი 

დ. აბასთუმანში გადახადა 

საცხოვრებელ სახლებს და 

კორპუსებს სახურავები 

20 000 

19.07.2009 წელი 

სეტყვა, 

ქარი, 

ღვარცოფი 

განადგურდა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
482 000 

დაანგრია ხიდები და გზები 333 600 

2009 წლის 

დეკემბერი 
მეწყერი დამეწყრა დერცელი-კიკიბოს გზა 46 000 

15.06.2010 წელი ქარიშხალი 

გადახადა საცხოვრებელი სახლების, 

კორპუსების და სკოლების 

სახურავები 

170 000 

28.06.2010 წელი 

სეტყვა, 

ქარი, 

ღვარცოფი 

გაანადგურა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
360 000 

დააზიანა გზები და კომუნიკაციები 10 000 

4.07.2011 წელი 

სეტყვა, 

ქარი, 

ღვარცოფი 

გაანადგურა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
670 000 

დააზიანა გზები და კომუნიკაციები 27 600 

14.08.2011 წელი 
სეტყვა, 

ქარი, 

განადგურდა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
272 000 
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ღვარცოფი დაიმეწყრა სოფ. აბასთუმნის 

სასმელი წყლის რეზერვუარის 

ტერიტორია 

6 371 

3.09.2011 წელი 
სეტყვა, 

ღვარცოფი 

დაზიანდა ენთელი-შოყის გზის 11 

კმ-იანი მონაკვეთი 
7 600 

ჯამი: 2 735 171 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

თვითმმართველობას მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა გააჩნია, რაც 

ითვალისწინებს ისეთ საგანგებო სიტუაციებს, როგორიცაა: ხანძარი, წყალდიდობა, 

გვალვა, მეწყერი, ღვარცოფი და მიწისძვრა. ადგილობრივ თვითმართველობას 

შესაძლებლობა აქვს საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება მხოლოდ მცირე 

მასშტაბიან ბუნებრივ კატასტროფებზე, დახმარების მიღება კი შესაძლებელია 

რეგიონალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივმა და 

ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 10 წლის განმავლობაში ერთობლივად განახორციელა 

შემდეგი ღონისძიებები: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სახურავების შეცვლა, გზების 

შეკეთება. როგორც მოწოდებული ინფორმაციიდან ჩანს, ბუნებრივი საფრთხეების 

პრევენციას ნაკლები ყურადღება ეთმობა და ძირითადად ნაპირსამაგრი სამუშაოებით 

შემოიფარგლება.  

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცითი 

მოწყობის გენერალური გეგმა, თუმცა ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხილვისას რისკისა და სახიფათო ზონების გათვალისწინება ხდება საერთაშორისო 

ორგანიზაცია „მერსი ქორის“ მიერ გადაცემული რუკების საფუძველზე.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ძირითადი წამყვანი ეკონომიკური 

საქმიანობაა, რასაც ხელს უწყობს ადგილობრივი კლიმატური პირობები. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი შეადგენს 24 050 ჰა-ს, აქედან 

სახნავ-სათესს უკავია 5 800 ჰა (ს/ს მიწების 24%), ხეხილის ბაღებს - 250 ჰა (1%), სათიბ-

საძოვარს კი 18 000 ჰა (75%).  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 

ბოლო ათწლეულში დაახლოებით 25 ჰა-ით შემცირდა, რაც ძირითადად სახნავ-სათესი 

მიწების ხარჯზე მოხდა. სასოფლო-სამეურნეო მიწის შემცირების მიზეზები გახდა: 

მეწყერი, რომლის მიზეზით დანაკარგმა შეადგინა 13 ჰა და მდინარის ნაპირების გარეცხვა, 

რომლის მიზეზით დანაკარგმა შეადგინა 12 ჰა.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაციასაც ქონდა ადგილი. ეს გამოწვეული იყო ჭარბი ძოვების, 

ნიადაგის გამოფიტვის ან სასუქების არასწორი შეტანის მიზეზით. კერძოდ, დეგრადაცია 
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განიცადა სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 7 880 ჰა-მა, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 32%-ს შეადგენს. მათ შორის დეგრადირებულია სახნავ-

სათესის - 1 800 ჰა; ხეხილის ბაღების - 80 ჰა და სათიბ- საძოვრის - 6 000 ჰა.  

 

 

მემცენარეობა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს ტერიტორიას 5 800 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო მიწების 24%-ია. მუნიციპალიტეტში მეტწილად ერთწლიანი კულტურები 

მოჰყავთ, რომელთაგან პრიორიტეტულად ითვლება კარტოფილი, სიმინდი და 

კომბოსტო. მუნიციპალიტეტში არის ხეხილის ბაღებიც, თუმცა მათი ფართობი საკმაოდ 

მცირეა და ს/ს სავარგულების 1%-ს არ აღემატება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა ბოლო 

წლებში გაიზარდა სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების გამო. კერძოდ, კარტოფილის 

მოსავლიანობაა შეადგენს 15 ტ/ჰა და ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 3 ტ/ჰა-ით; სიმინდის 

მოსავლიანობაა 5 ტ/ჰა, მაჩვენებელი გაიზარდა 1 ტ/ჰა-ით; კომბოსტოს მოსავლიანობაა 60 

ტ/ჰა, მაჩვენებელი  გაიზარდა 12 ტ/ჰა-ით. ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზებად დასახელდა მაღალპროდუქტიული სათესლე 

მასალის შემოტანა, რწყვის შესაძლებლობების გაზრდა და ეფექტური მეთოდების 

დანერგვა, კულტურების ადგილმონაცვლეობის დანერგვა, სასუქების მოხმარების 

გაზრდა, მავნებლებთან, სარეველებთან, დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების 

დანერგვა. მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო ხელსაყრელმა ამინდმაც.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 90% საჭიროებს რწყვას. ბოლო წლებში განხორცილდა სარწყავი არხების 

მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები და შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ 

არსებული სარწყავი სისტემების მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია, წყლის 

რესურსიც მეტ-ნაკლებად საკმარისია; თუმცა, მუნიციპალიტეტი საირიგაციო სისტემების 

რაოდენობა არასაკმარისია. მუნიციპალიტეტში ადგილ-ადგილ მოწყობილია ხელოვნური 

საგუბრები თოვლის/წვიმის ნაჟური წყალის შესაგროვებლად, რაც ირიგაციისთვის 

გამოიყენება.  

სარწყავად ძირითადად იყენებენ არხოვან (ტრადიციული) რწყვის მეთოდს; ძალიან მცირე 

ფართობზე კი წვეთოვანი რწყვის მეთოდი გამოიყენება. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 1% საჭიროებს დრენაჟს 

(სოფელ არლის ტერიტორიაზე). სადრენაჟე სისტემები მუნიციპალიტეტში პრიმიტიულ 

დონეზეა მოწყობილი ღია არხით, რის გამოც არსებულ სადრენაჟე სისტემებს სასოფლო-

სამეურნეო მიწების სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა არ შეუძლია.  

შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მათი დაკვირვებით მუნიციპალიტეტში 

ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე შეცვლილია. როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი მეტეოროლოგიური სადგური და ეს 

ინფორმაცია გამყარებული არაა ობიექტური მონაცემებით.  
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მეცხოველეობა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 18 000 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 75%-ია. სათიბ-საძოვრების ასეთი სიუხვე ხელს უწყობს 

მეცხოველეობის განვითარებას. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

დაახლოებით 22 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვია და მათი რაოდენობა ბოლო 

ათწლეულში გაიზარდა დაახლოებით 4 000 სულით (18%-ით). ამას გარდა, საზაფხულო 

საძოვრებზე 2 000 სული ძროხა სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ.  

მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენების გარდა, ადიგენში ცხვრის მოშენებასაც მისდევენ. 

მუნიციპალიტეტში 2 200 სული ცხვარია; ბოლო 10 წლის მანძილზე ცხვრის რაოდენობა 

უმნიშვნელოდ, 500 სულით, შემცირდა.  

სამუშაო ჯგუფის შეფასებით, საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე არ 

გაზრდილა. მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა არ 

შეცვლილა. გამგეობის მონაცემებით, ამის მიზეზი არის პირუტყვის არასათანადო კვება, 

რაც გამოწვეულია საკვების ნაკლებობით და ფერმერების არასაკმარისი ცოდნით. საკვების 

ნაკლებობის მიზეზად სახელდება სათიბ-საძოვრების უკმარისობა, რის გამოც საძოვრების 

ნაწილი ჭარბ ძოვებას განიცდის. მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე 

მხოლოდ 0.75 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის.  

ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვების გარდა სათიბ-საძოვრების შენარჩუნებისათვის 

მესაქონლეები სხვა ზომებს არ მიმართავენ. მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის 

შეფასებული არ არის ძოვების დასაშვები ნორმები. სათიბ-საძოვრების დეფიციტისა და 

ჭარბი ძოვებია მიუხედავად მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა მუნიციპალიტეტში 

იზრდება, რაც სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაამწვავებს პრობლემას.  

 

პროექტები და სერვისები 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროექტები 

განხორციელებულ იქნა როგორც ადგილობრივი/ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ.  

ადგილობრივი / ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტები 

ძირითადად მიმართული იყო საირიგაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე, 

ამასთან, ფერმერებს მიეწოდათ საჭირო ინფორმაცია ირიგაციის თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. გარდა ამისა, მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით ხელისუფლების 

მიერ შემოტანილი იქნა გვალვაგამძლე კულტურები.  

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა („მერსი ქორი“, „ქეა“„საბაზრო 

ალიანსები სიღარიბის წინააღმდეგ ს/ჯ რეგიონში“) კი შეიტანეს მაღალპროდუქტიული 

კულტურები, მოახდინეს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, გახსნეს სასოფლო-

სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრი, და დაეხმარნენ სათანადო სამუშაო კაპიტალით. 

ამას გარდა, „მერსი ქორი“-მა და „ქეა“-მ შეიყვანეს მაღალპროდუქტიული შინაური 

პირუტყვი და ფერმერებში გაავრცელეს ცოდნა პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული 

მეთოდის შესახებ.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადიგენის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული 

მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომია. პირუტყვის დაავადების შემთხვევაში 

ვეტერინარები კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას და საჭიროების შემთხვევაში 

ვაქცინაცია შესაძლოა ნაწილობრივ დაფინანსდეს ხელისუფლების მიერ.  

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს და, საკრებულოს ქონების მართვისა და 

ბუნებრივი რესურსების კომისიას. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ აღნიშნული 

სამსახურების მიერ აღრიცხული მონიტორინგის მონაცემები და მომზადებული 

ანგარიშები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით.  

სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალურ სამმართველოს 

წარმომადგენელი ჰყავს ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც ნებისმიერი მოქალაქე იღებს 

სასურველ მომსახურებას. სააგენტო უზრუნველყოფს სურსათის და ცხოველის საკვების 

უვნებლობისა და ხარისხის დაცვას, ჰიგიენური, ვეტერინარულ-სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული მოთხოვნებისა და წესების დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლის 

განხორციელებას; სურსათისა და ცხოველის საკვების, ეპიზოოტიური და 

ფიტოსანიტარიული რისკის შეფასების საფუძველზე რისკის მართვასა და კომუნიკაციას; 

ახორციელებს სურსათის სახელმწიფო კონტროლს; არეგისტრირებს პესტიციდებს, 

აგროქიმიკატებს, ვეტერინარულ პრეპარატებს; ორგანიზებას უწევს ცხოველების 

განსაკუთრებით საშიში სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-სამკურნალო და 

სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. 

რეგიონში ფუნქციონირებს ასევე თანამედროვე სტანდარტების ზონალური 

დიაგნოსტიკური ვეტერინარული ლაბორატორია, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის ექვსივე 

მუნიციპალიტეტს უწევს მომსახურებას. აქ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია იმის დადგენა, 

რამდენად ჯანმრთელია მისი შინაური ცხოველი თუ ფრინველი, ან რამდენად 

ხარისხიანი და უსაფრთხოა მის მიერ ნაწარმოები პროდუქტი. ლაბორატორია 

აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით, რომელიც ხარისხიანი ლაბორატორიული 

კვლევების ჩატარების საშუალებას იძლევა.  

 

4. ტყის რესურსები 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით, ტერიტორიული ერთეულის 

მთის ფერდობები მეტწილად ტყითაა დაფარული, ქვედა სარტყელში განვითარებულია 

შერეული ტყე, უფრო ზევით გავრცელებულია წიწვნარი, 2 000 მ-ის ზევით კი სუბალპური 

და ალპური მდელოებია. ტყის ნაწილი ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკში შედის. კურორტ 

აბასთუმანთან არის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დასავლეთ შესასვლელი და 

საგუშაგო. 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარულია 

დაახლოებით 37 887 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიული ერთეულის 47%-ია. ტყის 

რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სატყეო 

სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში 

არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა 
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კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ 

წარმოადგენს. 

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ადიგენის 

სატყეო უბნის ტყის საერთო ფართობი დაახლოებით შეადგენს 31 156 ჰა-ს, რაც 

ტერიტორიული ერთეულის მთლიანი ფართობის დაახლოებით 40 %-ია. მათივე ცნობით, 

2011 წლის მდგომარეობით დამზადებულია 19 031 კუბ.მ ხე-ტყე, სამმართველოს 

ინფორმაციით, ნორმატიული აქტებით აკრძალულია ტყეკაფების გამოყოფა 35 გრადუსზე 

და მეტი დაქანების ფართობებზე, რაც ფაქტიურად არც ხდება. სამმართველოს 

ინფორმაციით, კანონიერი ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ 

შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები. 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ ბოლო ათწლეულში მათი ფართობი 1990-იანი 

წლების შემდგომ შემცირებულია. ბოლო დეკადაში ქარსაცავი ზოლების ინვენტარიზაცია 

არ მომხდარა და შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფს არ აქვს მოწოდებული ინფორმაციის 

დამადასტურებელი მონაცემები. მუნიციპალიტეტში ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

გაშენების შესახებაც არ ფლობენ ინფორმაციას. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში 

წლიურად საშუალოდ 1-2 ტყის ხანძარი ხდება. (ბოლო 10 წლის განმავლობაში ხანძარი არ 

გახშირებულა) ხანძრების ძირითად მიზეზად ცხელ ამინდებს და ადამიანთა 

დაუდევრობას ასახელებენ. ინფორმაცია დამწვარი ტყის ფართობის შესახებ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო ათწლეულში ტყეების აღდგენა-განაშენიანებას ადგილი არ 

ჰქონია. ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში არც სანერგე მეურნეობა არსებობს.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი უხვია. 

ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე ქვაბლიანითა და მისი შენაკადებით: 

ოცხე, ღაღვი, ძინძე. მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური, შესაბამისად, არ ხორციელდება მონიტორინგი ზედაპირულ წყლებზე. არც 

მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილების და წყლის ხარისხის შესახებ არსებობს 

მონაცემები. სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსის შესახებ, არ აქვთ 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლების დონე შეიცვალა თუ არა ბოლო 10 

წელში და ფიქსირდება თუ არა მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის და მიწისქვეშა 

წყლების დაბინძურება. 

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, გამოიყენება ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლები. სარწყავად მიწისქვეშა წყლები გამოიყენება. სამუშაო ჯგუფის 

შეფასებით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 
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ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს და მათი საერთო მდგომარეობა საშუალოა, 

მათივე ცნობით, წყალმიმღებ ნაგებობებს წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება, 

ხდება დასილვა. პრობლემები ექმნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასაც, რადგან დიდ 

დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები არ აქვს. წყლის მრიცხველები დიდ 

დასახლებებში არ არის დადგმული. ადიგენის მუნიციპალიტეტი მოიხმარს საკუთარი 

წყლის რესურსებს, სხვა მუნიციპალიტეტებიდან წყლის გადმოგდება და სხვა 

ტერიტორიულ ერთეულში წყლის გადასროლა არ ხდება. 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან მოპოვებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, ადიგენის რაიონისთვის ზედაპირული წყლების შეფასებული 

რესურსი არის 2 964 165 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების კი - 252 215 მ3/წლ, წყალმოხმარება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისათვის არის 3 216 380 

მ3/წლ; ამავე დროს, აღნიშნული კომპანია ახორციელებს წყლის ხარისხის მონიტორინგს 

და მიუთითებს, რომ დაბინძურების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. კომპანიიდან 

მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობებს 

წყალდიდობის დროს პრობლემები არ ექმნება; მუნიციპალიტეტში დიდ დასახლებაში 

წყლის მრიცხველები ნაწილობრივ არის დადგმული, საწარმოებში კი - ყველგან. კომპანია 

აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში დიდ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს. 

სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიები არის 

მცირე ფართობზე, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას 

საშუალოდ რა მოცულობის ინერტული მასალის მოპოვება ხდება წლიურად. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს ხელოვნური წყალსაცავი „თრიალა“, რომელსაც 

ირიგაციისთვის მოიხმარენ. მდინარე ქვაბლიანზე, დაბა ადიგენთან ახლოს, გაშენებულია 

კახარეთის ჰესი, რომელიც დერივაციული ტიპისაა და წყალსაცავი არ გააჩნია.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სოფ. არალის მოპირდაპირედ შეინიშნება მდინარის 

ნაპირების ეროზია; თუმცა, ამ ადგილებთან ახლოს ინერტული მასალის მოპოვება არ 

წარმოებს. ეროზიის აღმოსაფხვრელად რაიმე ღონისძიებები არ განხორციელებულა, 

ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, რომელიმე ადგილობრივი ორგანოს მიერ ხორციელდება 

თუ არა მდინარიდან ინერტული მასალების მოპოვების, მდინარის ნაპირების დინამიკის 

და მდინარის კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

რეგულარული მონიტორინგი ან მართვა. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ადიგენის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდად არის განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი 
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საწარმო, ხე-ტყის გადამამუშავებელი საამქრო, პურისა და ნამცხვრის საცხობები, 

მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დასამზადებელი ცეხი. 

ადიგენისა და აბასთუმნის ზოგიერთ საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

ხოლო წყლის ცირკულაცია არცერთ საწარმოში არ ხდება. სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, 

ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის კარ-

ფანჯრებს, ნარჩენების უტილიზაციას კი ზოგიერთი საწარმო მიმართავს (კერძოდ, 

საუბარია სახერხი საამქროში მერქნის ნარჩენების გამოყენებაზე). 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს სპეციალური სამსახური 

შ.პ.ს „ჯონი, რომელიც ადმინისტრაციულ ერთეულს ხელშეკრულებით ემსახურება. 

კომპანიის მიერ ხდება ნარჩენების ნაწილობრივ შეგროვება და განთავსება. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, საშუალოდ მუნიციპალიტეტში წლიურად ნარჩენების მართვის 

სამსახურის მიერ ხდება 400 (მ3/წლ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, ეს 

მაჩვენებელი ბოლო დეკადაში გაიზარდა 190 მ3/წლ-ით, თუმცა რეალურად რა 

მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება მუნიციპალიტეტში, არ არის შეფასებული. 

ამასთან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განსათავსებელად მუნიციპალიტეტს სანიტარული 

ნაგავსაყრელი არ გააჩნია, არ აქვთ გამოყოფილი საჭირო ტერიტორია და სამუშაო ჯგუფი 

არ არის ინფორმირებული, სად თავსდება შეგროვებული ნარჩენი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ ფლობენ ინფორმაციას არალეგალური 

ნაგავსაყრელებისა და გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტების შესახებ.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, შეძენილია 

55 ნაგავსაყრელი ბუნკერი, რომლებიც ძირითადად განთავსებულია მსხვილ 

დასახლებულ პუნქტებში. 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის და ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, თუ ქალზე, შეხვედრის მონაწილეების პასუხი 

იყო, რომ ეს მამაკაცზე უფრო აისახება, რადგან ამ სფეროში ძირითადად მამაკაცები არიან 

დასაქმებულები. წყლის დეფიციტი კი ორთავეზე თანაბრად აისახება ქალზეც და 

მამაკაცზეც, რადგან მათი აზრით, ორივე სქესი მოიხმარს თანაბარი რაოდენობით წყალს.  

კლიმატის ცვლილებების მიმართ კი თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარეა, რადგან ის 

ფიზიკურად მამაკაცზე სუსტია. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს გავლილი აქვთ ტრეინინგი კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე, რომელიც ჩატარდა ა/ო „ვოლდ ვიჟენის“ მიერ. ადმინისტრაციული 
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ერთეულის წარმომადგენლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

ადგილობრივ ხელისუფლებას ბუნებრივი საფრთხეების შესარბილებლად, 

განხორციელებული აქვს და სამომავლოდაც გეგმავს წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაციას, ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობას და 

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას. ამას გარდა, კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტირების კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: ფერმერების ინფორმირება 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდების 

შესახებ, სოფლის მეურნეობისათვის მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული 

სახეობების შემოტანა, ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების შექმნა.   

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის საჭიროა 

აღდგეს მეტეოროლოგიური სადგური, ჩატარდეს ტრენინგები, მოსახლეობაში 

გავრცელდეს ბუკლეტები, მუნიციპალიტეტი აღიჭურვოს შესაბამისი ტექნიკით (საუბარია 

სანავიგაციო ტექნიკაზე). 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, მეწყერი, ღვარცოფი, მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა და 

სეტყვა. ბოლო დეკადაში სტიქიების მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული 

ფინანსური ზიანის ოდენობა შეადგენს 3 775 171 ლარს, აქედან ძლიერი ქარის მიზეზით 

ეკონომიკური ზიანის ოდენობა 3 014 000 ლარია, წყალდიდობის მიზეზით- 330 000 ლარი, 

მეწყერის მიზეზით- 46 000 ლარი, ხოლო ღვარცოფის მიზეზით კი 385 171 ლარს შეადგენს.  

ადიგენის 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 - ადიგენის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

ფართობი ბოლო ათწლეულში 25 ჰა-ით შემცირდა. ამისი მიზეზი გახდა მეწყერი (13 ჰა) 

და მდინარის ნაპირების გარეცხვა (12 ჰა). მუნიციპალიტეტი საირიგაციო სისტემების 

სიმცირის გამო განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. 

მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 20% გაიზარდა, თუმცა 

პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა არ შეცვლილა. მუნიციპალიტეტში 

ადგილი აქვს ჭარბი ძოვებას და საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. საძოვრებისათვის 

შეფასებული არ არის დასაშვები ძოვების ნორმები.  
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ტყის რესურსები - ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებას არ წარმოადგენს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ადიგენის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია; მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, გამოიყენება 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები. სარწყავად მიწისქვეშა წყლები გამოიყენება. 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს და მათი საერთო მდგომარეობა საშუალოა,  

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან მოპოვებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, ადიგენის რაიონისთვის ზედაპირული წყლების შეფასებული 

რესურსი არის 2 964 165 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების კი- 252 215 მ3/წლ, წყალმოხმარება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისათვის არის 3 216 380 

მ3/წლ; ამავე დროს, აღნიშნული კომპანია ახორციელებს წყლის ხარისხის მონიტორინგს 

და მიუთითებს, რომ დაბინძურების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. ეს მოიცავს 

წყალმომარაგების და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას, ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მშენებლობას და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას, ფერმერების ინფორმირებას 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. ასევე, მცენარეების/ცხოველების 

მაღალპროდუქტიული სახეობების შემოტანა, ფერმერებისათვის საკონსულტაციო 

მომსახურების შექმნა   

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:  

 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების მიზნით 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. 
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 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 ეროზიის უბნების დაფიქსირება, ამ 

ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ 

ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში გადაიხედოს ინერტული მასალის 

არსებული რესურსი და დარეგულირდეს მოპოვების მოცულობა.  

 სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტების შემუშავება- განხორციელება.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას. 

 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.  

 

 

 

 

 


