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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 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა  

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

ასპინძის მუნიციპალიტეტი სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მდებარეობს. მისი ფართობი 

შეადგენს 82 758 ჰა-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 12,9%-ია. ადმინისტრაციული 

ერთეული მოიცავს ახალციხის ქვაბულის აღმოსავლეთ მონაკვეთს. ეს ტერიტორია 

გორიანია, ძლიერ დანაწევრებული რელიეფით. რელიეფის სიმაღლე ზღვის დონიდან 

1200–1800 მ ფარგლებში იცვლება და წარმოდგენილია ვაკისებრი ტერასებით, გორაკ–

ბორცვებით და ვულკანური წარმოშობის მთებით. ასპინძის მუნიციპალიტეტს 

აღმოსავლეთით ახალქალაქის პლატო აკრავს. დასავლეთით ახალციხის, ჩრდილოეთით – 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტები, ხოლო სამხრეთით – თურქეთის რესპუბლიკას 

ესაზღვრება.  

მუნიციპალიტეტის დაბალ ზონაში მთის სტეპის ჰავაა განვითარებული. ამ ზონაში 

საშუალო წლიური ტემპერატურა 9°C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის, ტემპერატურაა -2°C, 

ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი კი - 20°C. ზედა ზონაში ასევე მთიანეთის სტეპის ჰავაა, 

თუმცა უფრო მკაცრი. 1 250 მ-მდე სიმაღლის ზონაში ნალექების რაოდენობა 500-580 მმ-ია 

წელიწადში, უფრო ზევით კი მეტი ნალექი მოდის. 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა მტკვარი და მისი შენაკადები ფარავანი, 

ოთა, ოშორა და სხვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს წუნდის ტბა. 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 57 644 ჰა უჭირავს, რაც ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

მთლიანი ტერიტორიის 70%-ია. 15 900 ჰა (19%) კი ტყეებითაა დაფარული.  

2012 წლის მდგომარეობით, ასპინძის ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობა 13 100 

კაცს შეადგენს (Geostat). მუნიციპალურ ცენტრში (ქ. ასპინძა) ცხოვრობს 3200 კაცი (24,9%), 

23 სოფლის მოსახლეობა კი 9900 კაცია (75,1%).  მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 16 

კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად 

ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, 

მცირე ბიზნესი, ხელფასები (სხვადასხვა სექტორში დასაქმებული მოსახლეობა) და 

სოციალური დახმარების პაკეტი (პენსია).  

მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 5 736 000 ლარს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 
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მუნიციპალიტეტის ძირითად საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის 

მეურნეობა (დასაქმებულია მოსახლეობის 90%), წარმოება (CO2–ის საწარმო, სამშენებლო 

მასალების საწარმო, ხორცის და ხორცპროდუქტების საწარმო, პურის საცხობი, რძის 

პროდუქტების საწარმო, ხე–ტყის სახერხი, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების 

დასამზადებელი ცეხი, სხვა). მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს წარსულში 

უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა.  

ტერიტორიული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების გეგმა, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, შემუშავების პროცესშია. როგორც მუნიციპალიტეტის 

თვითმმართველობაში აღნიშნავენ, ადმინისტრაციული ერთეულის ეკონომიკური 

განვითარებისთვის პრიორიტეტული სექტორებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა, სეტყვა. 

უკანასკნელ დეკადაში ამათგან მომძლავრებულია ძლიერი ქარი, წყალდიდობა, მეწყერი, 

სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა. თუმცა ეს ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ-

ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის 

მოქმედი სადგურები. უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ახალციხეში მდებარეობს გარემოს დაცვის 

სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველო, რომელსაც ასპინძის მუნიციპალიტეტში გააჩნია 

ჰიდროლოგიური საგუშაგო სოფ. ხერთვისთან, რომელიც სისტემატიურად აწოდებს 

ინფორმაციას სათაო ოფისს. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივმა კატასტროფებმა, კერძოდ: ძლიერმა წვიმამ, 

სეტყვამ და მეწყერმა საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ ტერიტორიებს და დააზიანა 

დაახლოებით 7 ჰა, საფრთხის ქვეშა იმყოფება 23 ჰა. ძლიერმა ქარმა, ძლიერმა წვიმამ და 

სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა სახნავ - სათეს ტერიტორიებსაც, რის გამოც დაზიანებულია 

დაახლოებით 50 ჰა, საფრთხის ქვეშ არის 347 ჰა.  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობების და 

მოსახლეობის რიცხობრივი მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია. კერძოდ, ძლიერმა ქარმა 

იდუმალაში დააზიანა 74 საცხოვრებელი შენობა, 130 ოჯახი და 500 კაცი, აწყვიტაში 

დააზიანა 20 საცხოვრებელი შენობა, 50 ოჯახი და 132 კაცი; მეწყერმა ნაქალაქევში 

დააზიანა 100 საცხოვრებელი შენობა, 100 ოჯახი და 560 კაცი, ასპინძაში დააზიანა 15 

საცხოვრებელი შენობა,15 ოჯახი და 60 კაცი; ძველში დააზიანა 17 საცხოვრებელი შენობა, 

17 ოჯახი და 72 კაცი, აწყვიტაში დააზიანა 35 საცხოვრებელი შენობა, 35 ოჯახი და 140 

კაცი; ტოლოში დააზიანა 4 საცხოვრებელი შენობა, 4 ოჯახი და 13 კაცი. მოწოდებული 

ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა 

მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას, მდინარის ნაპირებისა და ჭალების 

დაზიანებული და საფრთხის ქვეშ მყოფი ფართობების შესახებ.  

საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა, კერძოდ: მეწყერმა 

დააზიანა ნაქალაქევის და აწყვიტის გზის 4 კმ, ახალციხე-ნინოწმინდა-სომხეთის 

საზღვრის გზის 25-ე კმ-ის 1,5 კმ გზის მონაკვეთი და წყალმომარაგების სისტემის 160 
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მეტრი. წყალდიდობამ დააზიანა 4 ხიდი, კერძოდ: ვარძიაში, ოთაში, ოშორაში და 

აწყვიტაში .  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1, #2 და #3.  

ცხრილი 1 მონაცემები ასპინძის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ფართობი, ჰა 

ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, სეტყვა 
საცხოვრებელი ტერიტორია 7 23 

ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, სეტყვა 
სახნავ-სათესი/ბაღები 50 347 

 

ცხრილი 2 მონაცემები ასპინძის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საცხოვრებელი შენობების 

რაოდენობა 

ოჯახების 

რაოდენობა 

ძლიერი ქარი 
იდუმალა 74 130 

აწყვიტა 20 50 

მეწყერი 

ნაქალაქევი 100 100 

ასპინძა 15 15 

ძველი 17 17 

აწყვიტა 35 35 

ტოლოში 4 4 

 

ცხრილი 3 მონაცემები ასპინძის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 

ნაქალაქევი, აწყვიტა 
გზის 4 კმ-იანი მონაკვეთი; 

წყალმომარაგების სისტემის 160 მ 

ახალციხე ნინოწმინდა სომხეთის 

საზღვრის გზის 25-ე კმ 
გზის 1.5 კმ-იანი მონაკვეთი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

ვარძია 1 ხიდი 

ოთა 1 ხიდი 

ოშორა 1 ხიდი 

აწყვიტა 1 ხიდი 

 

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისთვის 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშების შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას 

არ ფლობს. 

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს კლიმატური 

პირობები და ბუნებრივი საფრთხეები რეგიონში. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, არსებობს ბუნებრივი და 



 

4- 13 

ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, საძიებო სამაშველო და საავარიო 

აღდგენით ღონისძიებებს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადგილობრივ 

თვითმართველობას აქვს შესაძლებლობა ნაწილობრივ მონაწილეობა მიიღოს და 

საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება მცირე მასშტაბიან ბუნებრივ კატასტროფებზე, 

დახმარების მიღება შესაძლებელია რეგიონალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან. 

ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგების აღმოსაფხვრელად განახორციელა შენობების გადახურვა, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ პრევენციისათვის ჩატარდა მხოლოდ ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

ფაქტიურად, ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის ან შედეგების 

შესარბილებლად ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივ/ცენტრალურ 

ხელისუფლებას სხვა სამუშაოები არ განუხორციელებია და არც უახლოეს მომავალში აქვს 

დაგეგმილი რაიმე ზომების გატარება ამ მიზნით. თუმცა, აღნიშნავენ, რომ არსებობს 

მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი 20 000 ლარი და გამოიყენება საჭიროების 

შემთხვევაში. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების დაგეგმარებისას ხდება ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, 

საინჟინრო პროექტების დაგეგმარებისას გათვალისწინებულია გეოლოგიური დასკვნები . 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას სოფლის მეურნეობა 

წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის მოსახლეობის უმეტესობაა ჩართული (80–90 % ). 

ადმინისტრაციული ერთეულის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 

დაახლოებით 57 644 ჰა -ს, რაც მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის 70%-ია. აქედან 

სახნავ-სათესს უკავია 4 749 ჰა (8%), ხეხილის ბაღებს - 895 ჰა (2%), სათიბ-საძოვარს კი 

52 000 ჰა (90%) უკავია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 

ბოლო ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას ჰქონია ადგილი. 

 

მემცენარეობა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს სასოფლო-სამეურნეო მიწების მხოლოდ 8 % 

უკავია. მიუხედავად ამისა, ტერიტორიულ ერთეულში მემცენარეობა ფართოდაა 

გავრცელებული, პრიორიტეტულ კულტურებად ითვლება: ხორბალი, ქერი, კარტოფილი, 

სიმინდი, ბოსტნეული( პომიდორი, კიტრი და ა.შ), ხილი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

პრიორიტეტული ს/სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ბოლო დეკადაში გაიზარდა 

სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების გამო.  
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მაგალითად, ხორბლის მოსავლიანობაა 2 ტ/ჰა, ეს მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით 

გაზრდილია 0,5 ტ/ჰა-ით, ქერის მოსავლიანობაა 1,8 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით 

გაიზარდა 0,6 ტ/ჰა-ით, კარტოფილის მოსავლიანობაა 22 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით 

გაიზარდა 10 ტ/ჰა-ით, სიმინდის მოსავლიანობა 7 ტ/ჰა-ია, წინა წლებთან შედარებით 

გაიზარდა 0,5 ტ/ჰა-ით. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მოსავლიანობის ზრდას ხელი შეუწყო მეურნეობის 

ეფექტურმა გაძღოლამ, კულტურების ადგილმონაცვლეობის დანერგვამ, რწყვის 

შესაძლებლობების და სასუქების მოხმარების გაზრდამ, ეფექტური მეთოდების 

დანერგვამ, ამასთან, შემოტანილ იქნა მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალა. 

მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო აგრეთვე მავნებლებთან, სარეველებთან და, 

დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვამ, რამაც მავნებლების და 

სარეველების შემცირება გამოიწვია,  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ზოგიერთი 

პრიორიტეტული ს/სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ბოლო წლებში შემცირდა 

სხვადასხვა მიზეზების გამო. კერძოდ ბოსტნეულის(კიტრი, პომიდორი, წიწაკა) 

მოსავლიანობაა 14 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით შემცირდა 2 ტ/ჰა-ით, ხილის 

მოსავლიანობაა 17 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით შემცირდა 1 ტ/ჰა-ით. ბოსტნეულისა 

და ხილის მოსავლიანობა შემცირდა, ამის მიზეზად კი  მეურნეობის არაეფექტური 

გაძღოლა დასახელდა, კერძოდ- კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულებელყოფა. 

ამასთან, მოსავლიანობის შემცირება გამოიწვია სეტყვამაც.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 2 000 ჰა საჭიროებს რწყვას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მუნიციპალიტეტი არ 

განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. წყლის რესურსი საკმარისია სარწყავად, 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება არ ხდება. ფერმერები ძირითადად იყენებენ 

არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის მეთოდს, ძალიან მცირე ფართობზე კი წვეთოვანი 

რწყვის მეთოდიც გამოიყენება.  

სასოფლო-სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს და არც არსებობს სადრენაჟე 

სისტემები მუნიციპალიტეტში.  

სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელი 

10 წლის მანძილზე არ შეცვლილა.  

 

მეცხოველეობა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო სამეურნეო მიწების 90 % 

უკავია. ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, და 

სოფლის მეურნეობის ერთ–ერთ წამყვან დარგად ითვლება, რაც რაიონის ხელსაყრელი 

ბუნებრივი პირობებითაა განპიროვნებული, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წლის 

მდგომარეობით, მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა დაახლოებით 14 500 სულს აღწევს, 

რომელთა რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე გაიზარდა დაახლოებით 1 800 

სულით (ანუ 12,4%-ით).  

ასპინძის მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობაც კარგადაა განვითარებული. ცხვრის 

სულადობა 2012 წლის მონაცემით 75 000 სულს შეადგენს, ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის 
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მანძილზე 1 500 სულით (ანუ 2%-ით). გაიზარდა, ამას გარდა, საძოვრებზე დაახლოებით 

20 000 სული ცხვარი სხვა მუნიციპალიტეტიდან, კერძოდ კახეთიდან შემოყავთ.  

 მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მესაქონლეები 

განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, მიზეზად ჭარბ ძოვებას და გვალვას 

ასახელებენ. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, სათიბ-საძოვრის ერთ ჰექტარზე 0.3 

სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 1.8 სული ცხვარი მოდის (ადგილობრივი მოსახლეობის 

და მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი ცხვრების საერთო რაოდენობაზე 

გადაანგარიშებით). მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

არანაირ ზომებს არ მიმართავენ; მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის არ არის 

შეფასებული ძოვების ნორმები. მეცხოველეები ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იშვიათად 

მიმართავენ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა გაიზარდა 11 

ტ/წლ-ით, ხორცპროდუქტიულობა კი - 12 000 კგ-ით. გაიზარდა ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობაც, კერძოდ 2 000 კგ-ით, თუმცა წველადობა არ შეცვლილა. 

ხორცპროდუქტიულობის გაზრდის მიზეზად გამგეობის თანამშრომლები ასახელებენ 

პირუტყვის კვების გაუმჯობესებას (საკვების ხელმისაწვდომობის გაზრდა) და 

ფერმერებში ცოდნის ამაღლებას. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტში 

ვეტერინარული მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომია. პირუტყვის დაავადების 

შემთხვევაში ვეტერინარები საჭირო კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას. როგორც 

თავად აღნიშნავენ, პირუტყვთა დაავადებები შემცირდა. საქონლის დანაკარგი 

უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე არ გაზრდილა.  

 

პროექტები და სერვისები 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები 

განხორციელებულ იქნა როგორც ადგილობრივი/ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში აგრონომის მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომია. აგრონომები კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას. ამას გარდა, 150 

ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აგროტურში, მათ ჩაუტარდათ ტრენინგები და 

სპეციალური კურსი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური და 

მექანიზაციის ცენტრი. მექანიზაციის ცენტრი აღჭურვილია ტექნიკით და გლეხებს აქვთ 

საშუალება ისარგებლონ არსებული ტექნიკით, მოხდა ცენტრში დასაქმებული 

მექანიზატორების გადამზადებაც. ამას გარდა, ფერმერებს შეიძლება მოემსახუროს 

ახალციხის რეგიონული სერვისცენტრიც.  

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს „სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამა“, რის 

საშუალებითაც მოსახლეობას ქონდა საშუალება ვაუჩერით შეეძინა სასუქები. ამას გარდა, 

მემცენარეობის ხელშეწყობის მიზნით განახორციელა საირიგაციო სისტემების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება აგროქიმიკატების 

მოხმარების თანამედროვე მეთოდების, ნაკელის მართვის გაუმჯობესებული მეთოდის და 

ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  
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მუნიციპალიტეტში არსებობს ექსიტენციის ცენტრი, სადაც განთავსებულია თანამედროვე 

აპარატურით აღჭურვილი ნიადაგის საკვლევი ლაბორატორია. ლაბორატორიაში 

შესაძლებელია ნიადაგში საკვები ელემენტების შემცველობის, pH-ის, მარილიანობის 

გაზომვა.  

რეგიონში ასევე ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების ზონალური 

დიაგნოსტიკური ვეტერინარული ლაბორატორია, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის ექვსივე 

მუნიციპალიტეტს უწევს მომსახურებას. ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე 

აპარატურით, რომელიც ხარისხიანი ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების 

საშუალებას იძლევა. 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საბაზრო ალიანსები სიღარიბის 

წინააღმდეგ სამცხე-ჯავახეთში“ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელ 

საწარმოებს (რძის და ყველის საწარმოებს, სასაკლაოს) აღჭურვილობით, სატრანსპორტო 

საშუალებით და სამუშაო კაპიტალით გაუწია დახმარება. მეცხოველეობის 

განვითარებისთვის ამავე ორგანიზაციამ მოახდინა ფერმერებში ცოდნის გავრცელება 

პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული მეთოდის შესახებ.  

ცოდნის გავრცელების მიზნით, რეგიონალურ ტელევიზიაში გადის გადაცემა „ფერმერის 

საათი“, ხოლო რეგიონალურ გაზეთს „სამხრეთის კარიბჭე“ გააჩნია სოფლის 

მეურნეობისადმი მიძღვნილი ჩანართი „მეურნე“.  

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ 

აღნიშნული სამსახურების მიერ შეგროვებული მონიტორინგის მონაცემები და 

მომზადებული ანგარიშები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას ზემოთ აღნიშნულ 

საკითხებთან დაკავშირებით.  

 

4. ტყის რესურსები 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარულია 15 980 ჰა, მისი მთლიანი ტერიტორიის 

19%. ასპინძის ტერიტორიული ერთეული მცირეტყიანად ითვლება. 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 კატეგორიის ტყეების 

ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. 

მუნიციპალიტეტს სანერგე მეურნეობა და საკუთრებაში სატყეო მიწები არა აქვს,  

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ასპინძა-

ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის საერთო ფართობი შეადგენს 24 038 ჰა-ს, 2011 წლის 

მდგომარეობით დამზადებულია 16 508 კუბ.მ ხე-ტყე, ამავე დეპარტამენტის 

ინფორმაციით, ნორმატიული აქტებით აკრძალულია ტყეკაფების გამოყოფა 35 გრადუსზე 

და მეტი დაქანების ფართობებზე, შესაბამისად არც ფაქტიურად არ ხდება გამოყოფა. 

სამმართველოს ინფორმაციით, კანონიერი ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში არ შეცვლილა. 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად 

არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მაგრამ როდის ჩატარდა მათი ბოლო ინვენტარიზაცია , არ 

ფლობენ ინფორმაციას, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა 1990-

იანი წლების შემდგომ საშუალოდ შემცირდა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყის ხანძრები ასპინძის მუნიციპალიტეტში თითქმის 

არ ხდება, ტყის საფარდაკარგულ უბანზე ტყის ბუნებრივი აღდგენა ხდება თუ არა, 

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას. ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის 

აღდგენის/გაშენების პროცესში არ არის ჩართული, თუმცა აღნიშნავენ, რომ 

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენის/გაშენების პროექტები უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში არ განხორციელებულა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი 

ზომიერია, თუმცა გამგეობას არ გააჩნია მონაცემები ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების შეფასებული რესურსის შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

მტკვრით და მისი შენაკადებით: ფარავანი, ოთა, ოშორა, სხალნარი, ტაშლი და ყიშლა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდროლოგიური 

სადგური, შესაბამისად არ ფლობენ ინფორმაციას ზედაპირული წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 

ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგი წინა წლებში ჩატარებული იქნა 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ. მათ ხელთ არსებული მონაცემებით, ზედაპირული 

წყლების დაბინძურების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. მუნიციპალიტეტის გამგეობას 

მიწისქვეშა წყლების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნია.  

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიან ტერიტორიებს უკავია 1.7 ჰა (წუნდის ტბა), 

რომელიც მარაგდება მიწისქვეშა წყლებით და წყაროებით. მას არ აქვს გასასვლელი. სხვა 

ინფორმაცია ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ არ გააჩნიათ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის გამოიყენება ზედაპირული 

წყლები. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად არ არის საკმარისი, წყალმოხმარება 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში 4 004 780 მ3/წლ-ია, ხოლო ზედაპირული წყლების 

შეფასებული რესურსი 3 279 525 მ3/წლ და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსი კი 

725 255 მ3/წლ-ია. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან წყალაღება არ ხდება.  

წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე პასუხისმგებელია საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამცხე-ჯავახეთის ფილიალი. იგი 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას და წყლის ხარისხის კონტროლს მათ 

დაქვემდებარებაში მყოფი ლაბორატორიის საშუალებით. წყალმომარაგების კომპანიიდან 

მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს 

წყლის ხარისხის მონიტორინგს. მონიტორინგის დროს დაბინძურების შემთხვევები არ 

ყოფილა დაფიქსირებული.  
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წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს, რომელიც დაფუძნებულია ზედაპირულ 

წყლებზე. არსებული წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა საშუალოა, 

ამასთან წყალმიმღებ ნაგებობებს პრობლემები ექმნება წყალდიდობის დროს. 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ დაბა ასპინძაშია საკანალიზაციო კოლექტორები და 

მექანიკური გამწმენდი ნაგებობა.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მდინარეთა 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა, სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია 

მონაცემები წლიური მოპოვების მოცულობის შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კალაპოტური რეჟიმების დარღვევის შედეგად 

შეინიშნება მდინარეების: მტკვრის, ოშორის და ოთის წყლის ნაპირების ეროზია, 

კალაპოტის დახრამვა. ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად კი ხდება საინჟინრო 

ნაგებობათა (მაგ. ხიდები, გზები) დაზიანება. ნაპირების წარეცხვის პრევენციისთვის 

მდინარეების: მტკვრის, ოშორის და ოთის წყლის კალაპოტებში განხორციელდა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ამასთან, ჩატარდა ბუნებრივი სტიქიის შედეგების 

აღმოსაფხვრელი სამუშაოებიც. კერძოდ, აღდგა დაზიანებული ხიდები ვარძიაში, 

ოშორაში და ოთაში.  

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის 

მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები არ ახორციელებს. თუმცა, 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეთა კალაპოტში არსებული საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობის რეგულარული მონიტორინგი ხორციელდება ა/ორგანიზაცია 

„მერსი ქორი“-თან ერთობლივად.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ასპინძის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. ჯგუფის წევრების 

მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს CO2-ის საწარმო, 

სამშენებლო მასალების საწარმო. მეტალო-პლასტმასის კარ -ფანჯრების დამამზადებელი 

ცეხი, ხე–ტყის სახერხი, ხორცის და ხორცპროდუქტების საწარმო, რძის პროდუქტების 

საწარმო და პურის საცხობი.   

როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები აცხადებენ, წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, წყლის ცირკულაციის შესახებ კი ინფორმაციას არ 

ფლობენ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საწარმოები ენერგო-ეფექტური 

ტექნოლოგიებიდან იყენებენ მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრებს. თითქმის ყველა 

საწარმო მიმართავს ნარჩენების შემცირებისკენ მიდგომებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს „კეთილმოწყობა“, 

რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვას და ნაგავსაყრელზე 



 

10- 13 

განთავსება. მუნიციპალიტეტში წლიურად ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ 

დაახლოებით 2 400 (მ3/წლ) ნარჩენი გროვდება. ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წელიწადში 

გაიზარდა 700 მ3/წლ-ით ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების შედეგად.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სანიტარული ნაგავსაყრელი. ნარჩენების განთავსება 

ხდება 90-იან წლებში გამოყოფილ უბანზე, დაბა ასპინძის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 

ნაგავსაყრელი სანიტარულ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს, აქ არ ხდება ნაჟური წყლების 

და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, სადაც ყოველწლიურად იყრება დაახლოებით 

3 000 მ3 ნარჩენი.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების (მაგ. 

ჯართის) შეგროვება კერძო პირების მიერ ხდება, თუმცა არ ფლობენ ინფორმაციას 

ნარჩენების რაოდენობაზე. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

მიზნით დადგმულია ბუნკერები და შეძენილია ნაგავმზიდი სატრანსპორტო საშუალება.  

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფი თვლის რომ, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის, ტყის 

რესურსების შემცირება და წყლის დეფიციტი ორთავეზე თანაბრად აისახება ქალზეც და 

მამაკაცზეც. მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებების მიმართ ქალი 

უფრო მგრძნობიარეა, ვიდრე მამაკაცი (ფიზიკურად ქალი მამაკაცზე სუსტია).  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს 

მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ. მათი მოსაზრებით, 

მოწყვლადობის შესაფასებლად საჭიროა ჩატარდეს შესაბამისი კვლევები. ისინი 

არასდროს დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის 

ცვლილებებზე“.  

ბუნებრივი საფრთხეების შესამცირებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას 

განხორციელებული აქვს საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ნაპირის/სანაპიროს 

დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. ამასთან, გეგმავენ და ახორციელებენ ფერმერების 

ინფორმირებას ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა 

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

მეთოდები. შემოტანილი იქნა სოფლის მცენარეების მაღალპროდუქტიული სახეობები. 

ფერმერებისათვის შეიქმნა საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი. ადგილობრივმა და 

ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთობლივად განახორციელა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 
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ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა, სეტყვა.  

ბუნებრივმა კატასტროფებმა, კერძოდ: ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და მეწყერმა საფრთხე 

შეუქმნა საცხოვრებელ ტერიტორიებს და დააზიანა დაახლოებით 7 ჰა, საფრთხის ქვეშა 

იმყოფება 23 ჰა. ძლიერმა ქარმა, ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა სახნავ - 

სათეს ტერიტორიებსაც, რის გამოც დაზიანებულია დაახლოებით 50 ჰა, საფრთხის ქვეშ 

არის 347 ჰა.  

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის 

ეკონომიკური გაანგარიშების შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ ფლობს. 

ასპინძის 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 ასპინძის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო 

ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას 

ჰქონია ადგილი.  

მუნიციპალიტეტში მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა და უამინდობა.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრები საკმარისია ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვის გამოსაკვებად. თუმცა 

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების დეფიციტს, 

მიზეზად ჭარბ ძოვებას და გვალვას ასახელებენ. პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ 

პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც 

შემოჰყავთ. მიუხედავად ამისა, საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

ტყის რესურსები - ასპინძის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. 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 - ასპინძის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

ზომიერია; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება 

აქვს, რომელიც დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. არსებული წყალმომარაგების 

სისტემების საერთო მდგომარეობა საშუალოა, ასპინძის მუნიციპალიტეტისათვის 

ზედაპირული წყლების შეფასებული რესურსი არის 3 279 525 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების 
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შეფასებული რესურსი კი 725 255 მ3/წლ. წყლის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, დაბინძურების შემთხვევები 

არ დაფიქსირებულა. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა 

საშუალოა, მუნიციპალიტეტის წყალმიმღებ ნაგებობებს პრობლემები ექმნება 

წყალდიდობის დროს,  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული.  

ბუნებრივი საფრთხეების შესამცირებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას 

განხორციელებული აქვს საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ნაპირის/სანაპიროს 

დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. ამასთან, გეგმავენ და ახორციელებენ ფერმერების 

ინფორმირებას ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, შემოტანილი იქნა 

სოფლის მცენარეების მაღალპროდუქტიული სახეობები. ფერმერებისათვის შეიქმნა 

საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი.  

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,  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს 

შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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.  
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