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27, Betlemi Street 
GE-0105 Tbilisi 
GEORGIA 
 
Tel.: +995 32 275 19 03 / 04 
Fax: +995 32 275 19 05 
E-mail: info@cenn.org  
 

Att.: Ms. Mariam Ubilava 
AOTR, Project Management Specialist 
Office of Energy and Environment 
USAID/Caucasus 
11, George Balanchine Str.,  
Tbilisi 0131, Georgia 

N / Our ref: ___0-02/1141______________________  
Tbilisi, April 2, 2012 

 

 
 
Subject: Quarterly Report X to USAID/Caucasus for the Project Strengthening Local Capacity  

and Developing Structured Dialogue for Climate Change Adaptation (CCA), Natural 
Disaster Risk Reduction (DRR) and Post-Conflict Environmental Rehabilitation in 
Georgia for the period of January 1, 2012-April 1, 2012, Cooperative Agreement No. AID-
114-A-09-00007 

 
 

 
 
Dear Ms. Ubilava, 
 
CENN – the Caucasus Environmental NGO Network – is pleased to report the successful completion 
of activities carried out during January 1, 2012 - April 1, 2012 as projected by the project 
Strengthening Local Capacity and Developing Structured Dialogue for Climate Change Adaptation 
(CCA), Natural Disaster Risk Reduction (DRR) and Post-Conflict Environmental Rehabilitation in 
Georgia.  
 
The overall goal of the project is to develop flexible and resilient societies and economies in rural 
areas of Georgia capable of coping with the impacts of current climate variability and future climate 
change. 
 
The project aims to assess the vulnerabilities and disaster risks in the pilot rural areas (Samtskhe-
Javakheti region (Borjomi and Akhaltsikhe municipalities), Adjara region (Khelvachauri and Keda 
municipalities) and Kakheti region (Dedoplistskaro and Sagarejo municipalities), develop Climate 
Change Adaptation (CCA) plans, increase local community awareness and strengthen their adaptation 
capacities for sustainable rural development in the pilot municipalities. 
 
The report describes the progress of activities and achievements made during the 2nd quarter of the 
third year of the project implementation.  
 
Yours faithfully, 
CENN 
 

 
 
Nana JANASHIA 
Ex. Director 

 

mailto:info@cenn.org
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1. Major Activities Planned and Underway 

1.1 Component Name: Climate Change Adaptation 
 
The following pilot projects selected for the project municipalities are being implemented: 
 
Eco-laboratory and eco-cabinet in Akhaltsikhe State University  
 
The pilot project of Akhaltsikhe municipality considers creation of eco-laboratory. The cooperation is agreed 
with the management of the university. Professors of the relevant departments are also involved in this 
process. The educational laboratory will help the students to receive practical knowledge and based on 
consultation with and priorities set by local communities, start using this knowledge in the field works 
planned within the municipality. The laboratory will help study the concern issues and also increase the 
ecological awareness, which is one of the key directions for climate change adaptation. The university has 
selected the needed tools and equipment that is to be purchased. At the moment we are in the process of 
selection of the manufacturer to satisfy the needs of the university within the available budget.  
 
Supporting the nursery and prevention of slopes erosion in Khelvachauri municipality 
 
One of the main problems in Khelvachauri municipality is slopes erosion and related risk of the natural 
disasters. Together with the Adjara Forest Department it was decided to rehabilitate an existing nursery in 
Kobuleti. Adjara government will be involved in sustainable and long term management of this nursery. The 
saplings grown in the nursery will be used for bioengineering purposes in prevention of slopes erosion.  
 
Together with Adjara Forest Department it was agreed to restore the nursery in three stages. The second 
and the third stages will be financed by Adjara government. For the first the stage of this pilot project, the 
construction materials were purchased, the workers contracted and the rehabilitation works started. The 
nursery has to be fenced, illuminated and its infrastructure arranged.  
 
The specialist were selected to work in this nursery as plant selectionists. After completion of the project, the 
nursery will work in its full capacity and supply Adjara with different wild, decorative and cultural species. 
There will be a memorandum made with nursery and the saplings grown in the nursery will be given to 
Khelvachauri population free of charge or for a symbolic price to prevent slope erosion using bioengineering 
methods. 
 
Slope stabilization in Borjomi Municipality 
 
In Tsagveri Sakrebulo’s village of Daba, there was selected an area of 2 ha in the burnt forest. The 
demonstrative slope stabilization and forest restoration works will be made in this area. For this reason there 
were several meetings with local population. The forest expert was selected for the works, needed species, 
their quantities and their supply sources were defined. A plan was prepared for slope stabilization and forest 
maintenance.  
 
On April 25, 2012 it is planned to arrange a meeting in Daba village. In this meeting will participate the 
Ministry of Regional Development, Borjomi Municipality and Sakrebulo. The need of this meeting was to 
encourage the involvement of the local population in the pilot project.  
 
This area was identified during visit of the US Forest Department as the most suitable for creation of a model 
of forest recovery. It should be mentioned that in 2009, there were some initiatives to restore this land plot, 
however all efforts failed. This caused the loss of the trust in the population, which we intend to recover with 
the help of the local government and consultation meetings.  
 
At several location of the village Daba, where erosion process are most likely to provoke landslides, 
prevention of erosion with bioengineering methods will be undertaken.  
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Chkhaveri vineyards for prevention of natural disasters in Keda Municipality 
 
 
Keda municipality is one of the most problematic in terms of natural disasters. Here an anthropogenic 
pressure is intensified by erosive quality of the soil and steep slopes. The situation is aggravated due to the 
climate factors. It is considered that there are two ways for solving the problem – establishing a sustainable 
agricultural practices and/or prevention of natural disasters at the early stage. 
  
In terms of agriculture, Keda municipality is considered as an origin of one of the unique and expensive 
species of grapes. Botanists, agriculture specialist and erosion experts recognize that vineyards have an 
ability to stabilize the soil and can be used in bioengineering for slope stabilization. It should also be 
mentioned that local population are very interested in cultivating Chkhaveri grapes.  
  
The pilot project considers identification of the erosive slopes that will be suitable for arranging the vineyards 
and creation of so called „high vineyards“ using the best quality seeds. Wine Club and Vineyard Fund are 
also involved in this project together with Adjara government and local government of Keda municipality. 
 
At the initial stage, it was planned to make a 4-day expedition to the village with specialist of agriculture, 
geology and vineyards. Based on expedition results, the locations for planting Chkhaveri vineyards were 
selected. The ways of cooperation with the local communities were identified. Then the activities for plating 
the vineyards started. After project completion, Wine Club will continue its consulting and monitoring service 
to ensure the projects viability. 
 
At present, the slopes for planting the Chkhaveri vineyards are identified. About 50 families that will take care 
of the vineyards were also defined. The planting activities will start during May 28 –June 2, 2012. This week 
is marked as Tourism Week and besides planting some other activities will be planned together with Adjara 
government to facilitate popularization of the CCADM as well as the pilot project. This pilot project was also 
incorporated in Adjara development plan. 
 
 
Improvement of common pastures in Sagarejo and Dedoplistskaro municipalities 
 
 
The pastures were selected in Tskarostavi village of Sagarejo municipality and in Dedoplistskaro.  The area 
of the pasture selected in Tskarostavi village is around 35 ha and that of the pasture in Dedoplistskaro is 
around 35 ha.  
 
Chemical analysis and biological assessment of the soil were made. An agreement was made with the local 
government to cooperate. The budget for the project was finalized. The contracts and agreements have to 
be made with organization and workers that will provide services to implement the project. The spring works 
for pasture improvements will start from the end of April, 2012. The plant species were selected. Several 
options were prepared for improvement of the pasture. Fertilizer will be applied on the greater parts of the 
pastures (outside the small pilot plots).  
 
There were consultation meetings with the local communities and the cooperation was planned for the entire 
period of the project implementation.  
 
There were meetings with the Ministry of Economy and the Ministry of Agriculture on the legal aspects of the 
project implementation. It was decided to suggest a form legal ownership as well as pasture maintenance 
models to the above ministries. These models can be used in other parts of Georgia as well. In the nearest 
future a consultation meeting is planned with Kakheti Governor regarding this pilot project. 
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1.2 Component Name: Increasing Community Awareness 
 
 
A Round Table on Insurance Programs for the Zones of Natural Disasters in Mountainous Adjara  
 
CENN, together with the Civil Society Development Union Borjgalo, arranged a round table meeting in 
Batumi on January 13, 2012 in the office of the union Borjgalo. The topic of the meeting was use of 
insurance programs in the zones of natural disasters. The meeting was attended by the representatives from 
Adjara NGOs, insurance companies, Adjara Geological Service and Resettlement Department. The main 
directions and objectives of CCADM project were presented. The issue of natural disasters in the high 
mountain parts of the Adjara and criteria for giving financial compensation to the families affected by the 
natural disasters were discussed during the meeting. A project supported by EWMI on Improvement of State 
Policy in the Sphere of Ecomigration was also presented. The representatives of the insurance companies 
expressed their readiness to make more detailed analysis of the issue. It was suggested to make a pilot 
project in a concrete village. The participants of the meeting agreed to create a working group of 
representatives from state institutions, NGOs and insurance companies for elaboration of state insurance 
program for natural disaster risk zones. See the photos of the meeting in Annex 1. 
 
 
Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe in Batumi 
 
On January 24, in Batumi Press Café there was arranged a presentation of CCADM project for the 
representatives from Adjara government and NGOs. The activities planned for 2012 and possibilities for 
cooperation were discussed identified. Union Borjgalo also presented initiatives on implementing state 
insurance programs in natural disasters zones of Adjara. At the end of the meeting, some environmental 
problems of Adjara region related to the climate change like abrasive processes at the seaside, impacts on 
biodiversity and management of forest resources were discussed. Similar type of meetings are planned in 
the future to facilitate cooperation and information exchange between the projects stakeholders. See the 
photos of the meeting in Annex 2. 
 
 
Training - Natural Disasters in Georgia – from Prevention to Recovery 
 
During February 9-13, 2012 CENN together with Borjgalo NGO from Adjara and Association “Genesis” 
organized a training Natural Disasters in Georgia – from Prevention to Recovery for the students. 
 
Representatives of the NGOs gave information to the students about the natural disasters,  factors 
increasing their risk and individual or collective actions to reduce the risk and vulnerability to the hazards. 
Special attention was paid to the rescue measures and first emergency medical assistance after the natural 
disasters. To promote the volunteering after the natural disasters, the initiative of creation local volunteers 
groups was discussed. Besides the theoretical course, on February 14, there was mad a field trip to the 
Ortabatumi community of Khelvachauri municipality. There are 7 villages in this community and almost all of 
them are in the risk zone of landslides. In 2008, these villages were affected by landslides activated by very 
high precipitation, which took the lives of four people. 
 
The students met the trustee of the village Ortabatumi, who presented the situation in terms of the natural 
disasters and activities that local authorities carried out for helping the affected population. NGO Borjgalo 
and CENN plan to arrange similar activities for the students in the future to increase their awareness on 
natural disasters. See the photos in Annex 3. 
 
 
Meeting and Field trip in Keda Municipality  
 
As it was discussed above, the pilot project of Keda municipality considers planting Chkhaveri vineyards for 
prevention of natural disasters. On March 20, 2012, the local coordinator of CENN in Adjara region had a 
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meeting in the village of Dandalo to see the nurseries that will supply the saplings for vineyards. Owners of 
Chkhaveri vineyards need to take special care and have knowledge to grow Chkhaveri grapes - the slopes 
have to be sunny and soil with the lime content is to be taken into account. For this reason the population will 
have special training. The initiative was supported by the  governor of Keda municipality. He admitted that 
natural disasters are very frequent in Keda municipality and their prevention is very important. He also 
acknowledge the significance of Chkhaveri vineyards and said that the pilot project would be beneficial not 
only for prevention of natural disaster but also development of the wine culture. Wine Club and Wine Fund 
are also involved in the initiative. See the photos from the meeting and the field trip in Annex 4. 
 
Expedition in Keda municipality 

 
During March 29-31, 2012, an expedition was arranged to Keda municipality in which participated 
representatives from CENN and Wine Club. Prior to the expedition, on March 29, 2012, a meeting was held 
with Adjara Autonomous Republic Minister of Agriculture and Chief of Geology Service. The Minister of 
Agriculture, Ms. Donara Surmanidze said that the specialist from the ministry will help the pilot project in 
obtaining the saplings of Chkhaveri and in training the local population about the ways of taking care of the 
vineyard.  
 
The Chief of the Geology Service, Mr. Tariel Tuskia recommended the villages that would be the most 
suitable for planting Chkhaveri grapes.  
 
Afterwards the participants visited Adjara Wine House in the village of Adjaristskali, where special emphasis 
is made to the Chkhaveri species. Since 2010, Adjara Wine House bottled around 700 bottles of Chkhaveri 
wine with a unit value of 50 GEL. 
 
During the expedition, CENN and Wine Club representatives visited the villages of Keda municipality which 
have the oldest traditions of wine making. There were meetings with local population. The slopes with 
erosion problems where visited to selected the ones suitable for vineyards.  
 
Finally, Merisi community was selected as target area. There are 4 villages in this community. 40 families 
from these villages will get up to 1000 saplings of Chkhaveri. As Chkhvaeri vineyard requires special care 
and knowledge, the population will get special training in this field  and will receive small printed brochures 
on how to take care of Chkhaveri grapes. See the photos in Annex 4. 

 
 
 
Conference on Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation   
 
On11 April, 2012 CENN organized a conference in the Ambasadori hotel of Tbilisi to present the work 
carried out during the CCADM project implementation. The participants of the conference were from 
governmental institutions, NGOs, scientific institutes and media. The following materials were presented 
during the conference:  

• CCADM project and its past, present and future activities;  
• Created brochures, newspapers, blogs;  
• Landslide and flood risk maps; 
• Vulnerability reports and adaptation plans made for the municipalities;  
• Pilot projects and ways of future cooperation; 
• Case of Alaverdi Monastery flooding. 

 
Please, see in Annex 5 agenda, list of participants, presentation and photos from the conference.  
 
The following televisions reportage were made:  
 
Name Time Link 
Palitra TV April 11, 2012 12:24, News  http://www.palitratv.ge/akhali-

ambebi/sazogadoeba/16405-ra-klimaturi-
cvlilebelia-mosalodneli-saqarthveloshi-2020-
2050-tslebshi.html 

http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/sazogadoeba/16405-ra-klimaturi-cvlilebelia-mosalodneli-saqarthveloshi-2020-2050-tslebshi.html
http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/sazogadoeba/16405-ra-klimaturi-cvlilebelia-mosalodneli-saqarthveloshi-2020-2050-tslebshi.html
http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/sazogadoeba/16405-ra-klimaturi-cvlilebelia-mosalodneli-saqarthveloshi-2020-2050-tslebshi.html
http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/sazogadoeba/16405-ra-klimaturi-cvlilebelia-mosalodneli-saqarthveloshi-2020-2050-tslebshi.html
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Real TV April 11, 2012  13: 12, News http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=realtv 
 

Pik TV 16:00, News   http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=piktv 

 
 
The following radios made the broadcast on the conference: 
 

• Radio Green Wave, 8 am News, April 11, 2012 
• Radio Freedom, April 11, 2012  

 
 
Information was announced at the following web pages: 
 

• Interpressnews, http://www.interpressnews.ge 12:27 11-04-2012  

• Internet Newspaper Qiziki, http://qiziki.blogspot.com/2012/04/cenn.html, 

http://qiziyi.iverieli.ge/?p=684, 10 April, 2012 

• http://newsaz.com/ge/ , 

http://newsaz.com/ge/component/k2/itemlist/tag/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83

%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90 11 April, 2012 01:47  

• Express News Agency, http://www.epn.ge/?p=105421, 11 April, 2012  

• Prime Time, http://primetimenews.ge/start/4/category/16/index.html  

 

 
 
Brochures  
 
• Brochure on bioengineering: For publication on modern methods of bioengineering, it is planned to use 

the publication of US Department of Agriculture Forest Service –A Soil Bioengineering Guide, chapter 5. 
– The illustrations were collected from the USFS and the design of the brochure is being elaborated. The 
content of the material is being adapted to suit to the Georgian context. 

 
Green Bulletin 
 
The 5th edition of Green Bulletin was printed. See Annex 6  
 
 
Information Digests for CENN Electronic Mailing List 
 

The following electronic information digests were issued through the CENN mailing list, see Annex 7. 

# Date Subject 

1 January 16, 2012 Prospects for the Introduction of Insurance Programs in Natural 
Disaster Risk Zones 

2 January 23, 2012 Climate Change and Farmers without Crops 

3 January 23, 2012 Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe 
in Batumi 

4 January 30, 2012 Meeting on Climate Change and Natural Disasters Held at the Press 
Cafe in Batumi 

5 February 08, 2012 Training on the Problems of Natural Disasters in Georgia (from 
Prevention to Liquidation): Update 

6 March 22, 2012 Pilot Project in the Municipality of Keda 

http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=realtv
http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=piktv
http://www.interpressnews.ge/
http://qiziki.blogspot.com/2012/04/cenn.html
http://qiziyi.iverieli.ge/?p=684
http://newsaz.com/ge/
http://newsaz.com/ge/component/k2/itemlist/tag/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90
http://newsaz.com/ge/component/k2/itemlist/tag/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90
http://www.epn.ge/?p=105421
http://primetimenews.ge/start/4/category/16/index.html
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# Date Subject 

7 April 02, 2012 The Implementation of a Pilot Project Initiated in the Municipality of 
Keda 

8 April 10, 2012 Conference on Climate Change, 11 April, 2012 
 
 
Newspaper Articles 
 
The following newspaper articles were made during the second quarter of the third year of the project 
implementation: 
 
 
Name Date Title  
Electronic Newspaper 
Dedoplistkaro 
http://dedoplistskaro.ge/ , 

March 27, 2012 CENN Starts Implementation of 
Pilot Projects  
 

Electronic Newspaper Qiziki, 
http://qiziyi.iverieli.ge/?p=361 

March 22, 2012 
 

CENN starts pilot project in 
Dedoplistskaro Municipality 

Electronic Newspaper 
http://netgazeti.ge  

March 21, 2012 Villages without Pastures 

Newspaper “Garejis Matsne” 1-15 March, 5 (19) edition  Attention: News Project – How to 
Maintain and Manage Common 
Pastures 

 
 
 

http://dedoplistskaro.ge/
http://netgazeti.ge/
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2. Timeline of Activities 

# Activity 
January- 2012 February - 2012 March - 2012 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. A Round Table on Insurance Programs in the Zone of Natural Disasters in 
Mountainous Adjara              

2. Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe in Batumi             

3. Training “Natural Disaster in Georgia – from Prevention to Recovery”             

4. Meeting and Field trip in Keda Municipality, Expedition in Keda municipality              

5. Conference on Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation              1
 

6. Preparation of Brochure on bioengineering             

7. The 5th edition of Green Bulletin was printed             

9. Information Digests for CENN Electronic Mailing List             

10. Elaboration and implementation of pilot projects             

11. Newspaper Articles             

                                                 
Conference was postponed and conducted on April 11, 2012. 
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3. Significant Results to date (Reported by IR) 
 

In relation to the expected intermediary results the following was achieved during the three months 
(period of January 1, 2012-April 1, 2011) of the project implementation:  
 
IR 1: Participatory Climate Change Adaptation (CCA) action plans are developed and agreed 

for the pilot districts 
 

• A Round Table on Insurance Programs in the Zone of Natural Disasters in Mountainous 
Adjara; 

• Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe in Batumi; 
• Training “Natural Disaster in Georgia – from Prevention to Recovery”; 
• Meeting and Field trip in Keda Municipality; 
• Conference on Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation; 
• Elaboration and implementation of pilot projects. 

 
IR 2: Issue based coalition and partnerships developed to stimulate CCA and DDR related 

structured policy dialogue 
 

• A Round Table  on Insurance Programs in the Zone of Natural Disasters in Mountainous 
Adjara; 

• Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe in Batumi; 
• Training “Natural Disaster in Georgia – from Prevention to Recovery”; 
• Meeting and Field trip in Keda Municipality; 
• Conference on Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation; 
• Elaboration and implementation of pilot projects. 

 
IR 3: Increased community awareness of climate change impact on natural disasters and 

strengthened local climate change adaptation capacity  
 

• A Round Table  on Insurance Programs in the Zone of Natural Disasters in Mountainous 
Adjara; 

• Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe in Batumi; 
• Training “Natural Disaster in Georgia – from Prevention to Recovery”; 
• Meeting and Field trip in Keda Municipality; 
• Conference on Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation; 
• Preparation of Brochure on bioengineering; 
• The 5th edition of Green Bulletin was printed; 
• Information Digests for CENN Electronic Mailing List; 
• Elaboration and implementation of pilot projects; 
• Newspaper Articles. 

 
IR 4: Vulnerabilities and disaster risks assessed in the pilot districts  
 

• A Round Table  on Insurance Programs in the Zone of Natural Disasters in Mountainous 
Adjara; 

• Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe in Batumi; 
• Meeting and Field trip in Keda Municipality; 
• Conference on Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation; 
• Elaboration and implementation of pilot projects. 
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4. Problems with Implementation 
 
Some problems are currently envisaged in implementation of the pilot project in Borjomi municipality. 
These problems are related to two issues:  
 

• Local population lost their enthusiasm and trust to cooperate due to unsuccessful attempts of 
other parties in the past to undertake the similar initiative. 

 
• Forest rehabilitation and planting for bioengineering purposes in the area of the Forest Fund 

(that was burnt in 2008 during the war) needs to be additionally agreed with the relevant 
authorities.  

 
It is planned to arrange additional consultation meetings to overcome the above problems. 
 
No other significant problems were encountered during project implementation.  
 
 
 

5. Adjustment to the Implementation Plan 
 
Preparation of the brochure on bioengineering methods takes more time than it was planned. The 
described methods of bioengineering needed adaptation to the Georgian context. The species 
suggested in the original manual of bioengineering need to be reassess for their use in Georgia in 
terms of their availability and suitability to the local conditions. It is planned to finalize the brochure in 
April, 2012. 
 
The conference that was arranged on April 11, 2012 was initially planned earlier (before April 1, 2012), 
however due to technical reasons the conference was postponed and successfully held on April 11.  
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Annex 1:  A Round Table on Insurance Programs in the Zone  

  of Natural Disasters in Mountainous Adjara 
  



A Round Table on Insurance Programs in the Zone of Natural Disasters in Mountainous Adjara 

 

    

    

 

 



 
 

 
 
 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი ,,ბორჯღალო’’    www.borjgalo.wordpress.com                    

მონაწილეთა სია 
 

მიზანი: სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის რეკომენდაციების პაკეტის წარდგენა 
შეხვედრა თემაზე: „ბუნებრივი კატასტროფების რისკის ზონებში სადაზღვეო პროგრამების ამოქმედების პერსპექტივები“ 

ბათუმი 13.01.2012 
ჩატარების ადგილი: ბათუმი, „ბორჯღალო“-ს ოფისი 

 
 

 
სახელი, გვარი 

 
რეგიონი 
ქალაქი 

 
ორგანიზაცია   

 
თანამდებობა 

 
ტელეფონი, ელ-ფოსტა 

ასაკი 
წლამდე 
26 

ზევით 
26 

ზურაბ ცერცვაძე აჭარა 

ბათუმი 

ა(ა)იპ „სამოქალაქო 

საზოგადოება 

ადამიანის 

უფლებებისათვის“ 

გამგეობის წევრი zcerc@yahoo.com 

 

 

  x 

გიორგი სურმანიძე აჭარა 

ბათუმი 

დემოკრატიის 

ინსტიტუტი 

იურისტი 593 585 484 

giorgisurmanidze@yahoo.

com 

 

x   

mailto:zcerc@yahoo.com
mailto:giorgisurmanidze@yahoo.com
mailto:giorgisurmanidze@yahoo.com


პარმენ ჯალაღონია აჭარა 

ბათუმი 

„საია“-ს აჭარის 

ფილაილი 

თქვმჯდომარე 599 27 00 65 

Parmen.jalagonia@yahoo.

com 

 

  x 

 მირანდა 

ჩარკვიანი 

აჭარა 

ბათუმი 

სახალხო დაცველის 

აპარატი 

სახალხო 

დამცველის 

რწმუნებული 

593 33 55 71 

mcharkviani@ombudcma

n.ge 

 

  x 

ვლადიმერ 

ხუბულავა 

აჭარა 

ბათუმი 

აჭარის 

დამოუკიდებელ 

ექსპერტთა კავშირი 

ეკონომიკის 

ექსპერტი 

591 31 64 23   x 

 

მზია მაკარაძე აჭარა 

ბათუმი 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

მთავარი 

სპეცილისტი 

577 30 27 71   x 

 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი ,,ბორჯღალო’’    www.borjgalo.wordpress.com                    
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სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

ნანა დონდოლაძე აჭარა 

ბათუმი 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

მთავარი 

სპეცილისტი 

577 30 27 68   x 

 

ასლან 

ლორთქიფანიძე 

 

აჭარა 

ბათუმი 

ა(ა)იპ „ქართული 

ოცნება“ 

რეგიონალური 

პოლიტიკის 

თემატური 

ჯგუფის წევრი 

558 57 46 23   x 

 

სანდრო ქანთარია აჭარა 

ბათუმი 

ს.ს. „იმედი L 

INTERNATIONAL” 

გაყიდვების 

ჯგუფის უფროსი 

595 11 87 66   x 

 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი ,,ბორჯღალო’’    www.borjgalo.wordpress.com                    
 



სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი ,,ბორჯღალო’’    www.borjgalo.wordpress.com                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მერი 

გოგოლიშვილი 

აჭარა 

ბათუმი 

აჭარის არ გარემოს 

დაცვისა და ბუნ 

ებრივი რესურსების 

სამმართველოს 

გეოლოგიის სამსახური 

წამყვანი 

სპეციალისტი 

558 40 55 89 x 

 

ტარიელ ტუსკია  აჭარის არ გარემოს 

დაცვისა და ბუნ 

ებრივი რესურსების 

სამმართველო 

გეოლოგიის 

სამსახურის 

უფროსი 

559 51 00 67   x 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2: Meeting on Climate Change and Natural Disasters at  

  the Press Cafe in Batumi – photos  
  



Meeting on Climate Change and Natural Disasters at the Press Cafe in Batumi 

 

   

     
 

 

 

     

 

  



 
 
 

 

 

 
“კლიმატის ცვლილებები და ბუნებრივი კატასტროფები”  

 
შეხვედრა ბათუმის პრეს-კაფეში 

 
სამშაბათი, 24 იანვარი, 2012 წელი. 

 
დღის წესრიგი 

 
 

12:00-12:35 პროექტი: ,,კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი 
კატასტროფების რისკის შემცირება" პრეზენტაცია.  
ილია გუჩმანიძე - კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ქსელი (CENN) 
 

12:35-12:50 დისკუსია  
 

  

12:50-13:15 ეკომიგრაცია საქართველოში 
დავით ბაგრატიონი - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი 
,,ბორჯღალო“ 
 
 

13.15-13:30 სატყეო რესურსების მართვა 
ზურაბ მანველიძე - ასოციაცია ,,მთა-ბარი“ 
 
 

13.30-13:50 
 

ლანჩი 
 
 

13.50-14:10 
 
 
 
 

14:10-14:30 

შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები 
არჩილ გუჩმანიძე - ასოციაცია ,,ფლორა და ფაუნა“ 
 
 
ნაპირდაცვითი პრობლემა აჭარის სანაპირო ზოლში 
საშა ხორავა - ექსპერტი 
 
 

14.30-14:45 დისკუსია, შეხვედრის შეჯამება
 

  
      

 
 



მონაწილეთა სია 
 

მიზანი: ,,კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება(CCADM) 
24.01.2012 

ჩატარების ადგილი: ბათუმი, პრეს კაფე 
 
 

 
სახელი, გვარი 

 
რეგიონი 
ქალაქი 

 
ორგანიზაცია   

 
თანამდებობა 

 
ტელეფონი, ელ-ფოსტა 

ასაკი 
წლამდე 
26 

ზევით 
26 

ნინო  ჩხაიძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდენტი 555 12 10 91 

Nino-25.07@gmail.ru 

 

 

x  

ცაგო კახაბერიძე აჭარა 

ბათუმი 

გაზეთი „ბათუმელები“ კორესპონდენტი 593 38 63 39 

Tsago.kaxaberidze@gmail.

com 

 

  x 

სულხან მესხიძე აჭარა 

ბათუმი 

გაზეთი „აჭარა ps”   598 60 10 33 

Sulxani90@mail.ru 

 

x   

  

mailto:Nino-25.07@gmail.ru
mailto:Tsago.kaxaberidze@gmail.com
mailto:Tsago.kaxaberidze@gmail.com
mailto:Sulxani90@mail.ru


ლადო 

მგალობლიშვილი 

აჭარა 

ბათუმი 

ა(ა)იპ „სამოქალაქო 

საზოგადოება 

ადამიანის 

უფლებებისათვის“ 

თავმჯდომარე 593 25 52 22 

 

  x 

მერაბ ბოლქვაძე აჭარა 

ბათუმი 

„სამოქალაქო 

საზოგადოება 

ადამიანის 

უფლებებისათვის“ 

კოორდინატორი 555 29 35 11   x 

გიორგი სურმანიძე აჭარა 

ბათუმი 

დემოკრატიის 

ინსტიტუტი 

იურისტი 593 585 484 

giorgisurmanidze@yahoo.

com 

 

x   

არჩილ 

ხახუტაიშვილი 

აჭარა 

ბათუმი 

დემოკრატიის 

ინსტიტუტი 

იურისტი  a.khakhutaishvili@iod.ge 

 

  x 

mailto:giorgisurmanidze@yahoo.com
mailto:giorgisurmanidze@yahoo.com
mailto:a.khakhutaishvili@iod.ge


დავით 

ბარათაშვილი 

აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ პროფესორი, 

ბიოლოგიის 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

593 32 81 84   x 

თეა ქოიავა აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ  ბიოლოგიის 

დეპარტამენტის 

სპეციალისტი 

577 46 92 46   x 

პარმენ ჯალაღონია აჭარა 

ბათუმი 

„საია“-ს აჭარის 

ფილაილი 

თავმჯდომარე 599 27 00 65 

Parmen.jalagonia@yahoo.

com 

 

  x 

გიორგი ჩარკვიანი აჭარა 

ბათუმი 

სახალხო დამცველის 

აპარატი 

სახალხო 

დამცველის 

რწმუნებული 

577 50 52 31 

gcharkviani@ombudcman

.ge 

 

  x 

mailto:Parmen.jalagonia@yahoo.com
mailto:Parmen.jalagonia@yahoo.com
mailto:gcharkviani@ombudcmen.ge
mailto:gcharkviani@ombudcmen.ge


მარიამ ქობულაძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდნეტი 574 35 93 93 

 

x   

გიორგი ბერიძე აჭარა 

ბათუმი 

მოხალისეობრივი 

კლუბი „ბათუსი“ 

თავმჯდომარე 592 25 58 98 

g.beridze@list.ru 

 

x   

არჩილ გუჩმანიძე აჭარა 

ბათუმი 

გარემოს ეროვნული 

სააგენტო 

ექსპერტი 595 777 444 

guchmanidze@gmail.com 

 

  x 

საშა ხორავა აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ ასოცირებული 

პროფესორი 

591 40 40 26   x 

 

რევაზ დიასამიძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ ბიოლოგიის 

დოქტორი 

555 38 91 97   x 

 

რეზო გორაძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ  ბიოლოგიის 

დოქტორი 

555 60 50 33   x 

mailto:g.beridze@list.ru
mailto:guchmanidze@gmail.com


  

ხათუნა 

ბაგრატიონი 

აჭარა 

ბათუმი 

სახალხო დამცველის 

აპარატი 

თანამშრომელი 577 54 55 40   x 

 

ედუარდ მიქელაძე აჭარა 

ბათუმი 

ა(ა)იპ „ბორჯღალო“ ხულოს 

ეკომიგრანტთა 

საინფორმაციო 

ცენტრის 

კოორდინატორი 

577 17 37 09 

 

  x 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3: Training “Natural Disaster in Georgia – from Prevention  

  to Recovery” 
  



Training “Natural Disaster in Georgia – from Prevention to Recovery” 

 

 

  

  



 
 

 
 
 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი ,,ბორჯღალო’’    www.borjgalo.wordpress.com                    

მონაწილეთა სია 
 

ტრენინგი თემაზე: “ბუნებრივი კატასტროფების პრობლემატიკა საქართველოში(პრევენციიდან ლიკვიდაციამდე)“ 
9-13 თებერვალი, 2012 

ჩატარების ადგილი: ბათუმი, „ბორჯღალო“-ს ოფისი 
 
 

 
სახელი, გვარი 

 
რეგიონი 
ქალაქი 

 
ორგანიზაცია   

 
თანამდებობა 

 
ტელეფონი, ელ-ფოსტა 

ასაკი 
წლამდე 
26 

ზევით 
26 

ნინო  ჩხაიძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდენტი 555 12 10 91 

Nino-25.07@gmail.ru 

 

 

x  

რამაზ კახიძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდენტი 598 11 03 89 x   

სულხან მესხიძე აჭარა 

ბათუმი 

გაზეთი „აჭარა ps”   598 60 10 33 

Sulxani90@mail.ru 

x   

mailto:Nino-25.07@gmail.ru
mailto:Sulxani90@mail.ru


 

ლელა მჟავანაძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდენტი 557 68 44 35 x   

გიორგი კალანდაძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდენტი 558 47 57 02 x   

გიორგი სურმანიძე აჭარა 

ბათუმი 

დემოკრატიის 

ინსტიტუტი 

იურისტი 593 585 484 

giorgisurmanidze@yahoo.

com 

 

x   

ალექსანდრე 

ბახტაძე 

აჭარა 

ბათუმი 

ბათუმის 8-ე საჯარო 

სკოლის მოსწავლე 

მოსწავლე 571 00 12 03 x   

მარიამ ქობულაძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდნეტი 574 35 93 93 

 

x   

გიორგი ბერიძე აჭარა მოხალისეობრივი თავმჯდომარე 592 25 58 98 x   

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი ,,ბორჯღალო’’    www.borjgalo.wordpress.com                    
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სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი ,,ბორჯღალო’’    www.borjgalo.wordpress.com                   
 

 

 ბათუმი  კლუბი „ბათუსი“ g.beridze@list.ru 

 

ქეთი ქობულაძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდენტი 557 25 51 10 x   

ნინო აბაშიძე აჭარა 

ბათუმი 

ბსუ სტუდენტი 555 49 77 09 x 

 

 

აბელ სალაძე აჭარა 

ბათუმი 

სამოქალაქო 

საზოგადოების 

განვითარების კავშირი 

„ბორჯღალო“ 

კოორდინატორი 555 65 63 63 x 

 

 

დავით ბაგრატიონი აჭარა 

ბათუმი 

სამოქალაქო 

საზოგადოების 

განვითარების კავშირი 

„ბორჯღალო“ 

თავმჯდომარე 557 37 88 70 x 

 

 

mailto:g.beridze@list.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4: Meeting and Field trip in Keda Municipality, Expedition  
  in Keda municipality 

 

  



Meeting and Field trip in Keda Municipality, March 20, 2012 

  

 
 
 
 
 

     
          

  



Expedition to Keda Municipality, 29-31 March, 2012  

         

   

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5: Conference on Climate Change Adaptation and Natural 
Disaster Mitigation  



 

 
 

კონფერენცია 
 

კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია  
და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება 

 
დღის წესრიგი 

 
 

ოთხშაბათი, 11 აპრილი, 2012 წ. 
თბილისი, სასტუმრო ამბასადორი, საკონფერენციო დარბაზი 

 

9:45 – 10:00 მონაწილეთა რეგისტრაცია 

10:00 – 10:15 შეხვედრის გახსნა  

თამარ მთვარელიძე, CENN  

დღის წესრიგის გაცნობა  

რეზო გეთიაშვილი, CENN 

10:15 – 10:30 პროექტის  პრეზენტაცია - კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და 
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (CCADM) 

თამარ მთვარელიძე, CENN 

10:30– 10:45 კლიმატის ექსტრემალური შემთხვევები - მიმდინარე ცვლილება და 
მომავლის სცენარი 

ნატო კუტალაძე, CCADM პროექტის ექსპერტი 

10:45 – 11:00 გლობალური დათბობის პირობებში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
გავრცელების აგროკლიმატური ზონების სცენარები დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის მაგალითზე 

გიორგი მელაძე, CCADM პროექტის ექსპერტი 

11:00 – 11:30 CCADM პროექტის საპილო მუნიციპალიტების მეწყრული პროცესების 
რისკის რუკები  

ირაკლი ჭაჭია, CCADM პროექტის ექსპერტი 

კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე მდინარეთა ჩამონადენის 
შიდაწლიური განაწილების ცვლილებისა და წყალდიდობებისა და 
წყალმოვარდნების რისკების შეფასება  

გიორგი ბრეგვაძე, გურამ გრიგოლია, CCADM პროექტის 
ექსპერტები 

11:30 – 12:00 შესვენება ყავაზე 



 

 
 

12:00 – 12:15 წყალდიდობები – ალავერდის ტაძრის პრობლემა 

ნოდარ ოტიაშვილი, ინჟინერი 

12:15 – 12:30 CCADM პროექტის საპილო მუნიციპალიტების წყალდიდობების რისკის 
რუკები  

თამარ წამალაშვილი, CCADM პროექტის ექსპერტი 

12:30 – 12:45 კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო მუნიციპალური გეგმის 
პრეზენტაცია დედოფლისწყაროს და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების 
მაგალითზე 

ჭიჭიკო ჯანელიძე, CCADM პროექტის ექსპერტი, CENN 

12:45 – 13:15 საერთო სარგებლობის საძოვრების მდგრადი მართვა 

იოსებ სარჯველაძე, CCADM პროექტის ექსპერტი  

ანა ბენაშვილი, CENN, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 

სოფიო მანძულაშვილი, CENN, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

13:15– 13:45 ჩხავერი – ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისათვის 

ილია გუჩმანიძე, CENN, აჭარა 

ალეკო ცქიტიშვილი, ღვინის კლუბი 

13:45 – 13:55 ახალციხის, ბორჯომისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში 
დაგეგმილი პილოტური პროექტების წარდგენა  

რეზო გეთიაშვილი, CENN 

13:55 – 14:00 კონფერენციის შეჯამება და დახურვა 

14:00 – 15:00 სადილი 

 



Conference on Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation 

April 11, 2012, Hotel Ambassadori, Tbilisi 
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კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი
კატასტროფების რისკის შემცირება (CCADM)

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

11 აპრილი, 2012 წელი

თამარ მთვარელიძე

,,კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისთვის მზადყოფნა, ბუნებრივი
კატასტროფების რისკის შემცირება და პოსტკონფლიქტური

რეაბილიტაცია”

პროექტის მიზანი: კლიმატის მიმდინარე და მომავალი ცვლილების
მიმართ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში
ადგილობრივი თემების გაძლიერება.

CCADM პროექტი

კონკრეტული მიზნები:
• ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (DRR)
• კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია (CCA)
• გარემოს პოსტკონფლიქტური რეაბილიტაცია.

• სამხრეთ საქართველო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ბორჯომის და ახალციხის
მუნიციპალიტეტები

• დასავლეთ საქართველო, აჭარის რეგიონი: ხელვაჩაურის და ქედას
მუნიციპალიტეტები

• აღმოსავლეთ საქართველო, კახეთის რეგიონი: დედოფლისწყაროს და საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტები

პრობლემები – გადაწყვეტის გზები

ბუნებრივი კატასტროფებისა და
სიღარიბის კრიტიკული დონე, 
ეკოსისტემების კარგვა, ადამიანის
ზემოქმედება.

მონაწილეობრივი მოწყვლადობისა
და ბუნებრივი კატასტროფების
რისკის შეფასება.

არსებული პოსტკონფლიქტური, DRR
და კლიმატის ცვლილებასთან
დაკავშირებული გამოწვევების
გადალახვის ადგილობრივი
შესაძლებლობების არარსებობა

საგანმანათლებლო და ცნობიერების
ასამაღლებელი კამპანია და
მიზნობრივი ტრენინგები DRR–ში, 
რესურსების მდგრად მართვაში, 
საზოგადოებრივ ჩართულობასა და

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

შესაძლებლობების არარსებობა. ადვოკატირებაში. 

DRR–ისა და CCA–ს თაობაზე
ინკლუზიური გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესის არარსებობა.

კონკრეტულ საკითხზებზე
დაფუძნებული კოალიციების
განვითარება დიალოგისთვის.

ადგილობრივ ან ეროვნულ დონეზე
კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტაციისა (CCA) და ბუნებრივი
კატასტროფების რისკის შემცირების
(DRR) შესახებ პოლიტიკისა და
ინსტიტუციური მოწყობის
არარსებობა.

CCA–ს შესახებ სათემო სამოქმედო
გეგმების შექმნა და საჩვენებელი
პროექტების განხორციელება.

პროექტის საქმიანობები და შედეგები

• დაინტერესებული მხარეების ანალიზი

• რისკისა და მოწყვლადობის მიხედვით რუკები (GIS და IWIS)

• კლიმატის ცვლილების სცენარები

• საპილოტე მუნიციპალიტეტების მოწყვლადობის შეფასება

• კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო გეგმები

• საკითხებზე ორიენტირებული კოალიციები სტრუქტურული დიალოგისთვის

• ცნობიერების ამაღლება და ადგილობრივი მხარეების შესაძლებლობების გაზრდა

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

• CCA-ს ფარგლებში მომზადებული პილოტური პროექტების განხორციელება

• საგანმანათლებლო ბროშურები

• სახელმძღვანელო კლიმატის ცვლილების შესახებ

• ,,მწვანე გაზეთის” 5 გამოცემა

• CENN-ის ელექტრონულ ბიულეტინები, სტატიები, გადაცემები, 2 სოციალური რეკლამა

• რეპლიკაციის სტრატეგია სათემო ადაპტაციის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით

ტყის და სანერგეების
კომპონენტი

ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს ხანძრის
შედეგად დამწვარი ტყეების
ბოტანიკური, მიკოლოგიური და
ზოოლოგიური კვლევების შედეგები

2010 წლის ზაფხულში, პროექტის
„კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის
შემცირება“ ფარგლებში, რომელიც
ხორციელდება აშშ ს საერთაშორისო

All rights reserved / CENN 2010                                                                                              CENN.org

ხორციელდება აშშ-ს საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო – USAID-ის
მხარდაჭერით, კავკასიის გარემოსდაცვითი
არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა
(CENN) შეისწავლა 2008 წელს ბორჯომის
ხეობაში ომის შედეგად დამწვარი ტყის
მდგომარეობა და შეადგინა ანგარიში, 
რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ
ბმულზე:

http://www.cenn.org/wssl/uploads/files/CENN_
USAID_Borjomi_Forest_2010.pdf

CENN–ის ბულაჩაურის მწვანე ცენტრი, ნოემბერი, 2010 

ტრენინგი ადგილობრივი თემების წევრებისთვის შემდეგ
თემებზე:

• ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (DRR)

• ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება

• საზოგადოებრივი ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის

ადგილობრივი შესაძლებლობების
გაზრდა

საზოგადოებრივი ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის
დაგეგმვის პროცესში
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სახელმძღვანელო კლიმატის
ცვლილების თაობაზე

All rights reserved / CENN 2011                                                                                              CENN.ORG

კლიმატის ცვლილების ბლოგი
http://climate.cenn.org 

კლიმატის ცვლილების შესახებ
მასწავლებელთა ტრენინგი საპილოტე

მუნიციპალიტეტებში

დედოფლისწყარო, აპრილი, 2011

საგარეჯო, მარტი, 2011

კლიმატის ცვლილების კვირეული

ბათუმი 10:10:10

კლიმატის ცვლილების კვირეული, 
ოქტომბერი, 2010 
ბათუმი 10:10:10

ფოტოგამოფენა, ფილმის ეკრანიზაცია

კონფერენცია შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში

დედამიწის დღე 2010

ბულაჩაურის მწვანე ცენტრი

დედამიწის დღე 2011

დედამიწის დღე 2011
კონკურსი კლიმატის ცვლილებისა და
ბუნებრივი კატასტროფების თემაზე
სკოლის მოსწავლეებისა და
სტუდენტებისთვის

სკოლები საგარეჯოს, 
დედოფლისწყაროს, ახალციხის, 
ბორჯომის, ქედისა და ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტებიდან

თელავის უნივერსიტეტი
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ეკო–ბანაკები

15-26 ივლისი, 2011 2-12 აგვისტო, 2011

ბროშურა – კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტაცია თემების დონეზე

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

ბროშურა – ბიოინჟინერიის მეთოდები

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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mewyruli safrTxis, socialur-ekonomikuri 

mowyvladobisa da Senobebis riskis rukebimowyvladobisa da Senobebis riskis rukebi

irakli WaWia
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saxifaTo zona

(HAZARDS)
riski

mowyvladi

sazogadoeba

xifaTi da riski gadaiqca realobad
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xifaTi da riski gadaiqca realobad

saxifaTo zona

(HAZARDS)

katastrofa mowyvladi

sazogadoeba

xifaTis rukebi (mewyeri)
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xifaTis rukebi (mewyeri)
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xifaTis rukebi (mewyeri)
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xifaTis rukebi (mewyeri)
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2

xifaTis rukebi (mewyeri)

გამომწვევი
მიზეზების
რუკები

ფერდობი
(გრადუსებში)

ფერდობის
ექსპოზიცია მიწათსარგებლობა სტრატიგრაფია

ყველაზე დიდი
ზეგავლენის
მქონე ტიპები

10-15 ჩრდილო-
აღმოსავლეთი

კერძო საკუთრება -
სახნავი, 

მრავალწლოვა
ნი ნარგავები

N/A

მეწყრული საფრთხე ფართობი (კმ2) მთლიანი ფართობის %

All rights reserved / CENN 2012                                                                                              CENN.org

მეწყრული საფრთხე ფართობი (კმ ) მთლიანი ფართობის %

მაღალი საფრთხე 20 2%

საშუალო საფრთხე 418 27%

დაბალი საფრთხე 1,082 71%

სულ: 1,520 100%

kiTxvari xifaTis rukebisaTvis

monacemebi borjomis municipalitetis bunebrivi katastrofebis Sesaxeb 2010 weli

#

qalaqi/
daba/ 
Temi/   
sofel

i

#
qalaqi/ 

daba/sofe
li

konkretuli 
adgili

tipi

dazianebu
li 

teritori
is 

farTobi

ziani
riskis 

qveS myofi 
obieqti

warmoqmnis 
dro GPS

1.1.
q. 

borjomi
rusTavelis 

quCa

md. mtkvris 
mieri 

horizonta
luri 
erozia

200 metri
centralu
ri gza da 

xidi
35

1.2.
q. 

borjomi

Toris quCa, 
e.w. finuri 
binebis 

dasaxleba

wvimebis 
Sedegad 

Camorecxil
i Sida gza

50-mde 
komli 

SeuzRuda 
misasvleli 

qalaqis 
ntr m

2003 weli 36
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1
q. 

borjo
mi

centramde

1.3.
q. 

borjomi

md. 
gujarulas 

mier 
datborva

saxerxi 
da 

saburRi 
sawarmoebi

37

1.4
q. 

borjomi
nikolaZis 

quCa

mewyruli 
da 

Rvarcoful
i quCa

50 ojaxi
100-150 
ojaxi

2007 weli 38-39

1.5.
q. 

borjomi
robaqiZis 

quCa

md. mtkvris 
mieri 

horizonta
luri 
erozia

saavtomob
ilo gzas

41

1.6
q. 

borjomi

robaqiZis 
quCa, e.w. 
fafis 

dasaxleba

md. mtkvris 
mier 

yovelwliu
ri 

datborva

50 ojaxi 40

mowyvladobis rukebi
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mowyvladobis rukebi
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cxrili mowyvladobis rukebisaTvis

daSoreba 
municipaluri 

centridan km-Si

mosaxl
eobis 
simWid
rove 

Temebis
/sof. 

mixedvi
T

qalebis 
% 

Temis/s
of. 

mosaxl
eobaSi

16 
wlamde 
asakis 

mosaxle
obis % 
Temis/so

f. 
mosaxle
obaSi

65 welze 
zemoT 
asakis 

mosaxle
obis % 
Temis/so

f. 
mosaxle
obaSi

socialur
ad 

daucveli 
ojaxebis 

% 
Temis/sof. 
komlTa 

raodenoba
Si

Sabiuje
to 

seqtorS
i 

dasaqmeb
ulebis 

% 
Temis/so

f. 
mTlian 
Sromisu
narian 

mosaxle
obaSi

1 
sulze 
saSua
lod 
s.s. 

savarg
uli 
ha.

1 
sulz

e 
saSua
lod 
saxna
vi ha.

1 
sul
ze 

saSua
lod 
mr. 

narga
vi ha.

1 
sulz

e 
saSua
lod 
saTib
i ha.

1 
sul
ze 

saSu
alo
d 

saZo
vari 
ha.
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0 19.08 45.01% 25.78% 15.92% 14.22% 22.63% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 1.52 53.33% 20.00% 10.00% 6.82% 34.29% 0.80 0.10 0.00 0.22 0.48

9 1.27 40.00% 15.05% 25.05% 18.00% 24.31% 1.12 0.34 0.00 0.39 0.39

60 0.34 52.04% 35.04% 14.96% 5.43% 8.85% 5.44 1.67 0.00 1.07 2.70

65 0.18 55.48% 24.95% 15.05% 8.46% 11.11% 8.48 2.27 0.00 1.54 4.67

18 2.43 51.22% 18.75% 17.81% 16.83% 4.44% 0.41 0.11 0.00 0.10 0.20

30 0.57 57.37% 18.82% 13.64% 7.26% 8.66% 2.06 0.15 0.00 0.65 1.26

14 2.56 55.01% 34.60% 13.62% 35.93% 3.68% 0.70 0.22 0.00 0.19 0.30

4 0.97 55.00% 20.00% 13.33% 4.85% 20.00% 1.43 0.22 0.00 0.22 0.98

15 0.16 60.00% 6.88% 70.00% 7.50% 13.51% 23.65 1.23 0.00 8.48 13.95

21.00 2.74 52.48% 21.24% 21.29% 12.77% 14.18% 4.13 0.60 0.00 1.20 2.33

fizikuri (Senobebis) riskis ruka (mewyeri)

12
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კლასი შენობების რაოდენობა მთლიანი შენობების %

მაღალი რისკი 240 1%

fizikuri (Senobebis) riskis ruka (mewyeri)

All rights reserved / CENN 2012                                                                                              CENN.org

საშუალო რისკი 12,829 57%

დაბალი რისკი 9,313 42%

სულ: 22,382 100%

gmadlobT yuradRebisaTvis 

mTavari ofisi

saqarTvelo

CENN
beTlemis q. # 27,

0105, Tbilisi
t +99532 75 19 03 / 04

somxeTi

CENN
komitasis q. # 12A

t/f +3741 0 26 09 87
info.armenia@cenn.org

t +99532 75 19 03 / 04
f +99532 75 19 05

info@cenn.org
www.cenn.org

azerbaijani

CENN
heidar alievis gamz. # 66, 

baqo

t +99412 566 62 48
f +99412 441 58 27

info.azerbaijan@cenn.org
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eqstremaluri klimaturi
parametrebis cvlileba

saqarTveloSisaqarTveloSi

nato KkutalaZe

garemos erovnuli saagento

1990 wlidan dRemdis mTeli rigi bunebrivi da
stiqiuri ubedurebebi ukavSirdeba amindsa da
zogadad klimats. 

tye/buCqnarebis
xanZari

wyaldidobebi

Zlieri qarebi

vulkanurivulk u
amofrqvevebi

sxva stiqiuri
movlenebi

Rvarcofebi,
mewyerebi

gvalvebi,
SimSiloba

miwisZvrebi

eqstremaluri
temperatura

klimatis globaluri cvlilebis fonze Tavi
iCina regionulma klimaturma variaciebma. 

saqarTvelos klimati xasiaTdeba
gansakuTrebuli mravalferovnebiT, rac
ganpirobebulia misi geografiuli mdebareobiT,g e ul ge g f ul de e
didi hifsometriuli ganviTarebis mqone
reliefiT da sxva klimatwarmomqneli
faqtorebis erTobliobiT. 

saqarTvelos zogierT teritoriaze bunebrivi
stiqiuri movlenebis (hidrometeorologi-uri
movlenebis CaTvliT) maRali riskia.

klimatis cvlilebis gavlenis Seswavla aseT
movlenebze

Rvarcofis riski saqarTvelos teritoriaze

temperaturisa da naleqebis dReRamur
droiT rigebSi ganisazRvra eqstremaluri
mniSvnelobebi saqarTvelos 6
municipalitetisaTvis fiqsirebul
z urb an m mar baS ; (r r aazRurblTan mimarTebaSi; (rogoricaa
naleqebis raodenoba >25, 50, 90 mm‐ze, SU25,
TR20, FD0, ID0);
Sefasda gvalvebis, Rvarcofebisa da
mewyerebis riski klimatis mimdinare
cvlilebis pirobebSi

baTumi y = -0.0098x + 14.731
R2 = 0.043
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saSualo wliuri temperatura, 0C

y = 0.0049x + 8.7519
R2 = 0.0079
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y = 0.02x + 10.334
R2 = 0.1375
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naleqebis wliuri jami y = 0.2233x + 519.62
R2 = 0.001

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

naleqebis wliuri jami y = 0.4447x + 2621.1
R2 = 0.0003
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naleqebis wliuri jami y = 1.1694x + 576.56
R2 = 0.0191
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naleqebis wliuri jami y = 0.2532x + 748.38
R2 = 0.0007
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Tnorma = 8.9
0C 

saSulo wliuri temperaturisa da naleqis jamis
normidan gadaxra baTumSi
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SPI (6-Tviani gvalva)

Tbilisi (East Georgia)

2 5
-2

-1.5
-1

-0.5
0

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

19
56

_0
1

19
56

_0
7

19
57

_0
1

19
57

_0
7

19
58

_0
1

19
58

_0
7

19
59

_0
1

19
59

_0
7

19
60

_0
1

19
60

_0
7

19
61

_0
1

19
61

_0
7

19
62

_0
1

19
62

_0
7

19
63

_0
1

19
63

_0
7

19
64

_0
1

19
64

_0
7

19
65

_0
1

19
65

_0
7

19
66

_0
1

19
66

_0
7

19
67

_0
1

19
67

_0
7

19
68

_0
1

19
68

_0
7

19
69

_0
1

19
69

_0
7

19
70

_0
1

19
70

_0
7

19
71

_0
1

19
71

_0
7

19
72

_0
1

19
72

_0
7

19
73

_0
1

19
73

_0
7

19
74

_0
1

19
74

_0
7

19
75

_0
1

19
75

_0
7

19
76

_0
1

19
76

_0
7

19
77

_0
1

19
77

_0
7

19
78

_0
1

19
78

_0
7

19
79

_0
1

19
79

_0
7

19
80

_0
1

19
80

_0
7

19
81

_0
1

19
81

_0
7

19
82

_0
1

19
82

_0
7

19
83

_0
1

19
83

_0
7

19
84

_0
1

19
84

_0
7

19
85

_0
1

19
85

_0
7

19
86

_0
1

19
86

_0
7

19
87

_0
1

19
87

_0
7

19
88

_0
1

19
88

_0
7

19
89

_0
1

19
89

_0
7

19
90

_0
1

19
90

_0
7

19
91

_0
1

19
91

_0
7

19
92

_0
1

19
92

_0
7

19
93

_0
1

19
93

_0
7

19
94

_0
1

19
94

_0
7

19
95

_0
1

19
95

_0
7

19
96

_0
1

19
96

_0
7

19
97

_0
1

19
97

_0
7

19
98

_0
1

19
98

_0
7

19
99

_0
1

19
99

_0
7

20
00

_0
1

20
00

_0
7

20
01

_0
1

20
01

_0
7

20
02

_0
1

20
02

_0
7

20
03

_0
1

20
03

_0
7

20
04

_0
1

20
04

_0
7

20
05

_0
1

20
05

_0
7S

PI

Series5
Series1
Series2
Series3
Series4

-4
-3.5

-3
-2.5

Kutaisi (West Georgia)

-4
-3.5

-3
-2.5

-2
-1.5

-1
-0.5

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

19
56

_0
1

19
56

_0
7

19
57

_0
1

19
57

_0
7

19
58

_0
1

19
58

_0
7

19
59

_0
1

19
59

_0
7

19
60

_0
1

19
60

_0
7

19
61

_0
1

19
61

_0
7

19
62

_0
1

19
62

_0
7

19
63

_0
1

19
63

_0
7

19
64

_0
1

19
64

_0
7

19
65

_0
1

19
65

_0
7

19
66

_0
1

19
66

_0
7

19
67

_0
1

19
67

_0
7

19
68

_0
1

19
68

_0
7

19
69

_0
1

19
69

_0
7

19
70

_0
1

19
70

_0
7

19
71

_0
1

19
71

_0
7

19
72

_0
1

19
72

_0
7

19
73

_0
1

19
73

_0
7

19
74

_0
1

19
74

_0
7

19
75

_0
1

19
75

_0
7

19
76

_0
1

19
76

_0
7

19
77

_0
1

19
77

_0
7

19
78

_0
1

19
78

_0
7

19
79

_0
1

19
79

_0
7

19
80

_0
1

19
80

_0
7

19
81

_0
1

19
81

_0
7

19
82

_0
1

19
82

_0
7

19
83

_0
1

19
83

_0
7

19
84

_0
1

19
84

_0
7

19
85

_0
1

19
85

_0
7

19
86

_0
1

19
86

_0
7

19
87

_0
1

19
87

_0
7

19
88

_0
1

19
88

_0
7

19
89

_0
1

19
89

_0
7

19
90

_0
1

19
90

_0
7

19
91

_0
1

19
91

_0
7

19
92

_0
1

19
92

_0
7

19
93

_0
1

19
93

_0
7

19
94

_0
1

19
94

_0
7

19
95

_0
1

19
95

_0
7

19
96

_0
1

19
96

_0
7

19
97

_0
1

19
97

_0
7

19
98

_0
1

19
98

_0
7

19
99

_0
1

19
99

_0
7

20
00

_0
1

20
00

_0
7

20
01

_0
1

20
01

_0
7

20
02

_0
1

20
02

_0
7

20
03

_0
1

20
03

_0
7

20
04

_0
1

20
04

_0
7

20
05

_0
1

20
05

_0
7

SP
I

Series5
Series1
Series2
Series3
Series4

su25su25 id0id0 trtr2200 dtrdtr FdFd--55

aRmosavaRmosav
leTleT
saqarTvesaqarTve

lolo

baTumi --0.1760.176 0.0020.002 0.1860.186 --0.0130.013 00

goderZis gad. 0.0160.016 0.3120.312 00 --0.0460.046 --0.1890.189

KxuloKxulo 0.4320.432 0.1210.121 0.010.01 0.0010.001 0.0330.033

baxmarobaxmaro 00 0.4010.401 0.0040.004 --0.0270.027 --0.0170.017

foTifoTi 0.7720.772 --0.010.01 0.5460.546 0.0030.003 --0.0160.016

lentexilentexi 0.2090.209 0.2290.229 0.0360.036 --0.040.04 --0.1860.186

samtredissamtredis 0.3940.394 --0.0110.011 0.1480.148 0.0230.023 --0.0150.015

quTaisiquTaisi 0.0150.015 0.0040.004 0.560.56 --0.0170.017 --0.0310.031

ambrolauriambrolauri 0.4860.486 --0.0410.041 --0.0450.045 0.0290.029 0.0370.037

saCxeresaCxere 0.0450.045 0.0530.053 0.0840.084 --0.0140.014 --0.1060.106

saqarasaqara 0.1580.158 --0.0060.006 0.3830.383 --0.0150.015 --0.060.06saqarasaqara 0.1580.158 0.0060.006 0.3830.383 0.0150.015 0.060.06

mTamTa--sabueTisabueTi 0.240.24 0.1580.158 00 0.0070.007 0.1260.126

dasavdasav
leTleT
saqarTvesaqarTve

lolo

abasTumaniabasTumani 0.3620.362 0.0190.019 00 00 0.1160.116

axalqalaqiaxalqalaqi 0.5520.552 --0.0460.046 0.0030.003 0.0030.003 --0.0270.027

axalcixeaxalcixe 0.4840.484 --0.0440.044 0.0060.006 0.0080.008 --0.0960.096

walkawalka 0.3610.361 --0.020.02 00 0.0340.034 0.3910.391

gorigori 0.2240.224 --0.0770.077 0.0410.041 0.020.02 0.1020.102

fasanaurifasanauri 0.5890.589 --0.0380.038 0.0010.001 0.020.02 0.0930.093

TbilisiTbilisi 0.1550.155 --0.0440.044 0.3320.332 --0.0020.002 --0.1340.134

yvareliyvareli 0.4230.423 --0.1010.101 0.1040.104 0.0190.019 --0.0870.087

TelaviTelavi 0.5130.513 --0.1110.111 0.2280.228 0.0190.019 --0.0650.065

dedofliswyarodedofliswyaro 0.6420.642 --0.0520.052 0.0440.044 0.0230.023 --0.1080.108

moxda eqstremalur movlenebTan dakavSirebuli
temperaturisa da naleqebis grZelvadiani
prognozireba saqarTvelos teritoriisaTvis
regionuli klimaturi modelis simulaciebis
safuZvelze.

C r b qn b r /r nCatarebuli iqna globaluri /regionuli
klimaturi modelebiis Sedegebis detaluri da
sistematuri urTierT-Sedareba da vargisianobis
Semowmeba, dakvirvebebTan SedarebiT, gansakuT-
rebuli xazgasmiT eqstremalur movlenebze.

agebuli iqna eqstremaluri temperaturebisa da
naleqebis scenari 2021-2050 w.w. periodisaTvis.

•Changes in temperatures  and precipitation are 
constructed using Hadley Center regional climate 
model PRECIS,

•With boundaries from GCM  EHCAM,

Climate change projection

W  bou da es o  GCM  C M,
•By SRES scenario B 2,

•For period 2020-2050 for all seasons
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Rvarcof da 

mewyersaSiSi 

procesebi

dReRamurad mosuli 

naleqebis jami > 50 

mm-ze

dReRamurad 

mosuli naleqebis 

jami > 90 mm-ze

naleqebis wliuri 

jamis 200 da meti mm-iT 

SemTxvevebi

sagarejo -13 0 +2

dedofliswyaro +6 -1 -1

axalcixe 1 0 -2

borjomi 3 0 -1

abasTumani -2 0 +2

xelvaCauri -9 -1.4 -4

qeda +22 +9 +5

xulo +20 0 +3

eqstremaluri gvalva (SPI>-2.0) 1 Tviani 3 Tviani 6 Tviani 9 Tviani 12 Tviani

sagarejo

1956-1980 7 8 12 15 15

1981-2005 13 8 8 4 1

2020-2050 7 10 8 9 8

dedoflisyaro

1956-1980 13 10 11 5 4

1981-2005 4 6 4 3 2

2020-2050 9 12 8 7 6

axalcixe

1956-1980 7 6 6 8 8

1981-2005 8 13 12 0 2

2020-2050 5 6 9 11 10

borjomi

1957-1981 11 18 16 15 14

1982-2006 4 1 1 2 0

2020-2050 7 12 13 9 4

abasTumani

1957-1981 10 8 5 3 1

1982-2006 6 4 4 0 2

2020-2050 9 10 6 7 7

xelvaCauri

1957-1981 8 11 12 10 8

1982-2006 8 11 10 9 11

2020-2050 6 4 2 5 7

qeda

1957-1981 9 7 3 2 1

1982-2006 4 6 6 6 6

2020-2050 2 5 10 12 11

xulo

1957-1981 10 12 14 13 15

1982-2006 3 2 2 1 0

2020-2050 3 2 4 6 9

gmadlobT
yuradRebisaTvisyuradRebisaTvis
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კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი
კატასტროფების რისკის შემცირება (CCADM)
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რეზო გეთიაშვილი

საპილოტე პროექტი: „საერთო სარგებლობის საძოვრების მდგრადი მართვა“

პრობლემა
• საძოვრები გადაძოვილია და განიცდის ქარისმიერი ეროზიის
ზემოქმედებას, რასაც კიდევ უფრო ამძიმებს კლიმატის ცვლილების ფაქტორი

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

• სასარგებლო მცენარეულობა შეცვლილია სარეველებით

• დაფარულია ეკალ–ბარდებით

• ხშირია დატბორვის შემთხვევები

პრობლემები მართვის კუთხით

• არ გამოიყენება საძოვრების მართვის ტრადიციული და თანამდეროვე
აგრონომიული მეთოდები (ნაკვეთმონაცვლება, გაწმენდა, განახლება...)

• არ არის ზუსტად დადგენილი, მონიშნული და დაცული საზღვრები

•ზოგიერთ შემთხვევაში სოფელმა ზუსტად არ იცის საერთო
ს რ ბ ბ ს ს ძ რ ბ ს რ რ რ ბ მ ბ რ ბ

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

სარგებლობის საძოვრების რეალური ფართობი და ადგილმდებარეობა

• ხშირია კონფლიქტი კერძო მეურნეობებსა და სოფელს შორის

• არ მუშაობს საძოვრების სამართლიანი ექსპლუატაციის პრინციპი

• არის შემთხვევები, როცა სოფლის საერთო საძოვარი გამოიყენება
არამიზნობრივად (სახნავად)

• ცალკეულ შემთხვევებში საძოვრებს განკარგავენ ცენტრალური უწყებები
საკუთარი პრიორიტეტების შესაბამისად

პრობლემები სამართლებრივი კუთხით

•არსებული კანონმდებლობით შესაძლებელია საძოვრის გასხვისება, რაც
სოფლის სოციალურ–ეკონომიკურ მდგომარეობას უკიდურესად დაამძიმებს

•საძოვრების დამაგრების იურიდიული ფორმა შეუსაბამობაშია
სარგებლობის მიზნებთან

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

გე ლ ე

•სოფლის მოსახლეობა არ არის მოტივირებული საძოვრების მართვაში
მონაწილეობის მისაღებად

აღნიშნული პრობლემების გამო მნიშვნელოვნადაა შემცირებული
საძოვრების პროდუქტიულობა, რაც პირდაპირ აისახება შემოსავლებზე

პროექტის მიზანი

• საძოვრის აღდგენისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების დანერგვა
საქმიანობების განხორციელების გზით – სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე

• საძოვრების მართვის გრძელვადიანი გეგმის მომზადება

• კონფლიქტების პრევენცია სამართლებრივი დარეგულირების გზით

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

• ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად საერთო სარგებლობის საძოვრების
მართვის სანიმუშო მოდელის შემუშავება

• სოფლის მოსახლეობის იურიდიული დახმარება სათემო გაერთიანების
ფორმის შემუშავებისა და დანერგვის მიმართულებით, რაც უახლოეს
მომავალში სოფელს საშუალებას მისცემს, ჩაერთოს რეგიონული
განვითარების პროგრამებში (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
ევროკავშირის დელეგაცია, მსოფლიო ბანკი)

კონკრეტული საქმიანობები

ნიადაგის ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზი
სახეობრივი და გეოლოგიური შეფასება

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

დ ლ
გაწმენდისა და შეთესვის შესაძლებლობების დადგენა და
განხორციელება
წყლის დასალევი ადგილების გამართვა
მოსახლეობის ტრენინგი
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ეკო–ლაბორატორია და კაბინეტი ახალციხის უნივერსიტეტში

• პრაქტიკული ცოდნის მიღება
• ცოდნის რეალიზაცია –

– საველე სამუშოები
– ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაცია

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

დგ ლ ვ ლე კ ულტ ც
– პრიორიტეტიზირებული საკითხების კვლევა

კონკრეტული საკითხების შეფასება–შეწავლასთან ერთად
ლაბორატორია მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ეკოლოგიური
ცნობიერების ამაღლების საქმეში, რაც კლიმატის ცვლილების
ადაპტაციის ერთ–ერთი ძირითადი მიმართულებაა.

სანერგე მეურნეობის აღდგენა აჭარაში

CENN
სატყეო დეპარტამენტი

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

ეროზიული პროცესების პრევენცია ნახანძრალ ტყეებში (ბორჯომი)

გმადლობთ!

სათაო ოფისი

საქართველო
CENN

ბეთლემის ქ. 27
0105 თბილისი

სომხეთი
CENN

ჰერაცის ქ. 16
0025, ერევანი

ტ/ფ +37410 57 57 79
info.armenia@cenn.org

0105, თბილისი
ტ +99532 75 19 03 / 04
ფ +99532 75 19 05

info@cenn.org
www.cenn.org

აზერბაიჯანი
CENN

გარა გარაევის გამზ. 124/128
AZ1119, ბაქო

ტ +99412 4394113, 
+99412 4743004
ფ +99412 4743004

info.azerbaijan@cenn.org

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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თამარ წამალაშვილი

CCADM პროექტის საპილო მუნიციპალიტების
წყალდიდობების რისკის რუკები

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

Hec-Rass (1D-მოდელირება) 

11 აპრილი, 2012 წელი

თამარ წამალაშვილი

wyaldidobis riski

wyaldidobis riski ukavSirdeba wylis masebis iseTi

raodenobis dinebas, romlis gadazidvis saSualeba mdinaris

kalapots ar gaaCnia, Sedegad wyali gadmoedineba

mdinaris napirebze da xdeba kalapotis midamoebis

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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თამარ წამალაშვილი

datborva.

wyaldidoba ukavSirdeba materialur da sixcocxlis

danakargs, aseve uaryofiT zegavlenas axdens ekosistemaze.

• datborvis wyaro mizezi

• dacvis tipebi

• d
• c

•
• riskis qveS mdebare qoneba

• klimaturi cvlilebebi

wyaldidobis 

winaswarmetyvelaba

•

wyaldidobisgan dacva

•
• miRebuli standartebi

• dacvis kondicia

regionis, mdinaris istoria

•

garemo
•

wyaldidobis riski

istoriuli wyaldidobebi

faqtorebi, romlebic moqmedeben 

wyaldidobis riskze

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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თამარ წამალაშვილი
•

•komerciuli Cavardna

•momsaxureobis Cavardna

•

datborvis siRrme

wylis nakadis sicqare
wylis donis matebis siCqare

talRebis zemoqmedeba

• datborvis wyaro, mizezi

• winaswarmetyvelebis sandooba

• winaswari Setyobineba

social
• informireba wyaldidobebis Sesaxeb

• mosaxleobis labiluroba

• Senoba-nagebobebis tipi da amsala

• socialuri mdgomareoba

• cvlilebebis mimarT mgrZnobeloba

• moklevadiani da grZelvadiani 

zemoqmedeba

ekonomika

riskis qveS myofi infrastruqtura

•

• sasoflo-sameurneo danakargi

wyaldidobis tipi
•

•

•

•

•

•

•

socialuri faqtori
•

•

•

•

•

•

riskis analizis komponentebi-
Floodsite.

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

11 აპრილი, 2012 წელი

თამარ წამალაშვილი

http://www.floodsite.net/

წყალდიდობის საშიშროების შეფასება რეგიონების მიხედვით
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თამარ წამალაშვილი
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hidravlikuri modelireba wyaldidobis 

safrTxis gaTvlisTvis

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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თამარ წამალაშვილი

hidrologiuri modelireba (1D): 

ramdeni da rodis?

mizania: aRvadginoT hidrografi garkveuli

adgilmdebareobisTvis garkveuli dinebisTvis.

efuZneba: auzis maxasiaTeblebs, nakadis maxasiaTeblebs da 

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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თამარ წამალაშვილი

,

meteorologiur monacemebs!!

1D – ratom?.

araa mniSvnelovani sad moxdeba wylis dagroveba (zedadineba), 

wylis dinebas gansazRvravs geomorfologia!

Sesabamisad saWiroa mxolod hidrografiuli monacemebis

modelireba, raTa vicodeT ramdeni wyali Camoedineba

Sesaswavl regionSi.

hidrologiuri modelireba (1D): 

dineba mdinaris kalapotSi?

(1D): tradiciuli midgoma: wylis gavrceleba

ganixileba rogorc ganmeoradobis funqcia

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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თამარ წამალაშვილი

1D მოდელირებისთვის საჭირო მონაცემთა ბაზა:

auzis maxasiaTeblebi, forma da zoma

reliefis daxris kutxe

ganivi kveTebi = kalapotis forma

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

infiltraciis monacemebi (niadagi/liTologia)

aorTqlebis intensioba (ganmsazRvreli faqtoria

klimaturi pirobebi)

zedapiris xorklianoba (miwaTsargebloba)

naleqebis raodenoba (intensioba)

arasavaldebulo (kalibraciisTvis da cdomilebisTvis)

gamavali xarji.

1D modelireba: ბორჯომი
გამოყენებული მონაცემთა ბაზა: 

მდინარის მოსალოდნელი ხარჯი:

შემუშავებული იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული 5 ჰიდროლოგიური
საგუშაგოს მონაცემების გამოყენებით.

N მდინარე საგუშაგო ჩანაწერის

დაწყება

ჩანაწერი

ს

სრ

ხანგრძლივ

ობა (წ)
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დასრუ

ლება

1 ბანისხევი ბანისხევი 1963 1986 23

2 ბორჯომულა ბორჯომულა 1 1932 1986 54

3 ბორჯომულა ბორჯომულა 2 1932 1986 54

4 გუჯარულა გუჯარულა 1946 1986 40

5 მტკვარი მტკვარი 1933 1986 53

6 წინუბანი წინუბანი 1962 1986 24

1D modelireba: ბორჯომი
გამოყენებული მონაცემთა ბაზა: 

მდინარის მოსალოდნელი ხარჯი:

შემუშავებული იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული 5 ჰიდროლოგიური
საგუშაგოს მონაცემების გამოყენებით.

ბანისხევი

განმეორად

Qm3

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

გ ე დ

ობა

5 20

10 24

25 29

50 33



3

1D modelireba: ბორჯომი
გამოყენებული მონაცემთა ბაზა: 

სად მიედინება წყალი? დამოკიდებულია რელიეფზე!
რელიეფის ციფრული mოდელი (DEM)

შემუშავებული იყო 1:50 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის გამოყენებით.

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

1D modelireba: ბორჯომი
გამოყენებული მონაცემთა ბაზა: 

მოდელის აგება: პროფილები

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

1D modelireba: ბორჯომი
გამოყენებული მონაცემთა ბაზა: 

wylis dinebis siCqare damokidebulia zedapiris 

xorklianobaze.ტიპი N ტიპი Maning Value
1 Residential 0.016
2 Industry 0.016
3 Service-Trade 0.016
4 Health 0.016
5 Education 0.016
6 Culture 0.035
7 Sport 0.035
8 Police-Military 0 16

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

8 Police-Military 0.16
9 Municipal 0.16
10 Empty-Not Used 0.035
11 Religy 0.16
12 Mixed 0.035
13 Park/Rest 0.035
14 Perineal Crops 0.035

1D modelireba: ბორჯომი
გამოყენებული მონაცემთა ბაზა: 

dablokili areebi. zonebi sadac wyali ar 

miedineba!

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

1D modelireba: ბორჯომი

შეზღუდვები:

• ტოპოგრაფიული რუკა 1:50 000 მასშიტაბი => მინიმალური პიქსელის
სიდიდე 10მ

• ლიმიტირებული დროის გამო ვერ ხერხდება ხიდების და ჯებირების
დეტალური იდენტიფიკაცია და ზუსტი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

დეტალური იდენტიფიკაცია და ზუსტი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა

• ჰიდროლოგიური სადგურების რაოდენობის სიმწირე

• ინფილტრაციის მონაცემების არარსებობა

• კალაპოტის განივი კვეთების შეზღუდული რაოდენობა

1D modelireba: ბორჯომი

hidrologiuri modelireba (1D)

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org

hidrologiuri modelireba (1D)

HHHec-Rass
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1D modelireba:

wylis gavrcelebis modeli 
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გმადლობთ!

სათაო ოფისი

საქართველო
CENN

ბეთლემის ქ. 27
0105 თბილისი

სომხეთი
CENN

ჰერაცის ქ. 16
0025, ერევანი

ტ/ფ +37410 57 57 79
info.armenia@cenn.org

0105, თბილისი
ტ +99532 75 19 03 / 04
ფ +99532 75 19 05

info@cenn.org
www.cenn.org

აზერბაიჯანი
CENN

გარა გარაევის გამზ. 124/128
AZ1119, ბაქო

ტ +99412 4394113, 
+99412 4743004
ფ +99412 4743004

info.azerbaijan@cenn.org

All rights reserved / CENN 2012 CENN.org
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საპილოტე პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტში

All rights reserved / CENN 2010                                                                                              CENN.org

ქედის მუნიციპალიტეტში

ილია გუჩმანიძე

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს: ,,კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება“, რომლის ფარგლებში საქართველოს
რამოდენიმე რეგიონის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის საპილოტე
პროექტები ხორციელდება.

საპილოტე პროექტები 
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სტატისტიკა
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახთა

სტატისტიკა 2012 წლის იანვრის თვის მდგომარეობით:

სტიქიითდაზარალებულია - 4144 ოჯახი. I – II კატეგორია - 195 ოჯახი. 

All rights reserved / CENN 2010                                                                                              CENN.org

რისკის ზონები
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ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 
სოფელი ხალა, 21.09.2008, 16:30

ჩამოწოლილმა მეწყერმა 
საცხოვრებრიელი სახლი დამარხა
მსხვერპლი: 7 ადამიანი, მათ შორის, 
ოჯახის 6 წევრი (3 მცირეწლოვანი

ბავშვი)

სოფელი ხალა
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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 
სოფელი მასაურა, 23.09.2008, 1:30

მეწყერმა საცხოვრებელი სახლი დამარხა
მსხვერპლი: ოჯახის 4 წევრი (მათ შორის, 

1 მცირეწლოვანი ბავშვი)

სოფელი მასაურა

ეკომიგრაცია
მაღალმთიანი აჭარიდან საქართველოს სხვა რეგიონებში წლების

განმავლობაში 9 ათას ოჯახზე მეტი, დაახლოებით 40 ათასი
ადამიანი იქნა განსახლებული და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება

ქვემო ქართლი (10.172)
წალკა, მარნეული, 
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თეთრიწყარო.

სამცხე-ჯავახეთი (6,216)
ასპინძა. ადიგენი, 
ახალქალაქი, ნინოწმინდა.

კახეთი (3,845)
დედოფლისწყარო, 
ლაგოდეხი, ახმეტა.
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ქედის
მუნიციპალიტეტი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის შემადგენლობაში
შემავალი ადმინისტრაციულ

All rights reserved / CENN 2010                                                                                              CENN.org

შემავალი ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული ერთეული, 
რომლის მოსახლეობა შეადგენს
20 ათას ადამიანს, ქედა
სტიქიური მოვლენების
თვალსაზრისით აქტიური
სენსიტიური ზონაა.

მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები ნიადაგის ეროზიისაგან დაცვის
ყველაზე კარგი საშუალებაა. ისინი აუმჯობესებენ ნიადაგის სტრუქტურას, იზრდება
ნიადაგის მდგრადობა ეროზიული პროცესების მიმართ;

ეროზირებული მიწის გამაგრება
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ნიადაგის მდგრადობა ეროზიული პროცესების მიმართ;

ნიადაგი თანდათან მყარდება ნარგავების ფესვების სისტემის გამაგრებით, რაც
თავის მხრივ, ხელს უწყობს მდგრადი ნიადაგის ზედაპირის შექმნას და ხელს უშლის
ეროზიული პროცესების განვითარებას.

საპილოტე პროექტის კონცეფცია

ქედის
მუნიციპალიტეტში

ეროზირებული ნიადაგის გამაგრება და
პოტენციური რისკების შემცირება
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მუნიციპალიტეტში
ეროზირებულ
ფერდობებზე
უძველესი

ქართული ყურძნის
ჯიშის ‐ ჩხავერის

გაშენება

უნიკალური და მოთხოვნადი ყურძნის
ჯიშის გაშენებით ადგილობრივი

მოსახლეობისათვის შემოსავლების
ზრდა

ღვინის ტურიზმის განვითარება აჭარის
რეგიონში

პროექტის პარტნიორები

აჭარის სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

აჭარის გარემოს დაცვისა და
ბ ნ ბრ რ ს რს ბ ს

ჩხავერის ჯიშის ნერგების ექსპერტიზა, 
გაშენება-მოვლის სპეციფიკაზე ადგილობრივი
მოსახლეობის კონსულტირება.

ეროზიული პროცესების პრევენციის
თვალსაზრისით ვაზის გაშენებისთვის
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ბუნებრივი რესურსების
სამმართველო

აჭარის ტურიზმის
დეპარტამენტი

ქედის მუნიციპალიტეტი

თვალსაზრისით ვაზის გაშენებისთვის
ხელსაყრელი რისკის უბნების შერჩევა.

ღვინის ტურიზმის კონცეფციის შემუშავებაში
ჩართვა, ჩხავერის პოპულარიზაცია და
,,ტურიზმის კვირეული”-ს ორგანიზება.

ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია, 
ბენეფიციარი ოჯახების შერჩევა და დარგვის
პროცესზე ზედამხედველობა. 

საპილოტე თემისა და ბენეფიციარი ოჯახების შერჩევის
მიზნით 29-31 მარტს ქედაში მოეწყო ექსპედიცია, რომელშიც

ს ს რ მ ს რ ს მ რ ბ რ ნ ზ ბ ს

ექსპედიცია
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კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების
ქსელის (CENN) და ღვინის კლუბის წარმომადგენლები
ღებულობდნენ მონაწილეობას.

,,აჭარული ღვინის სახლი”
2010 წლის მოსავლიდან ,,აჭარული ღვინის სახლი“-ს მიერ ექსკლუზიურად ჩამოსხმული
იქნა 700 ბოთლი ჩხავერი, თითოეული ბოთლის ღირებულება კი 50 ლარს შეადგენს. 

All rights reserved / CENN 2010                                                                                              CENN.org
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შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან და
ეროზიული რისკის უბნების დათვალიერება
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პროექტის დასკვნითი ეტაპი

სამიზნე არეალად მერის თემი შეირჩა, სწორედ აღნიშნული თემის
შეამდგენლობაში შემავალი 4 სოფლის (მერისი, სიხალიძეები, ინაშარიძეები, 
გუნდაური) 40 ოჯახს მაისის მიწურულს 1500-მდე ჩხავერის ყურძნის ჯიშის ნერგი
გადაეცემა;

ჩხ რ ს შ ნ ბ მ სპ რ ნ ს ს ჭ რ ბს მ ნ
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ჩხავერის გაშენება და მოვლა სპეციფიკურ ცოდნას საჭიროებს, ამდენად
მოსახლეობისათვის ჩხავერის ნერგების გადაცემასთან ერთად მათთვის
ინსტრუქტაჟის ჩატარებაც მოხდება და მოსახლეობისთვის მცირე საინფორმაციო 
ბუკლეტებიც დაიბეჭდება;

28 მაისიდან - 3 ივნისის ჩათვლით გასამართი ,,ტურიზმის კვირეული”-ს 
ფარგლებში მერისის თემში ღვინის ტური მოეწყობა.
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garemosTvis damRupveli cvlilebebi

garemos dacvis kanonSi

gv.3

klimatis cvlileba

da glexebi mosavlis
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klimatis

cvlileba da

glexebi

mosavlis gareSe

kavkasiis garemosdacviTi

arasamTavrobo organizacieb-

is qselis (CENN) mier ganxor-

cielebuli kvlevis Tanaxmad,

2020-2050 wlebSi haeris saSua-

lo mravalwliuri temperatu-

ra  2,5-3 gradusiT moimatebs

(temperatura ukve gazrdilia

0,6 gradusiT), ris gamoc mos-

alodnelia  saxnav-saTesi miwe-

bis, baR-bostnebis, venaxebisa da

saZovrebis produqtiulobis

sagrZnoblad Semcireba.

mkvlevarebis TqmiT, gaudab-

noebis procesi gaZlierdeba

dedofliswyaros municipali-

tetis teritoriis did naw-

ilze. problemas isic amZimebs,

rom raionSi ar arsebobs sarw-

yavi arxebi.

aseve, gaCexilia qarsafari

zolebi, ris gamoc qari niadag-

is zeda fenas (sadac marcval-

ia) advilad anadgurebs.

mkvlevarebi adgilobriv

mTavrobas Semdeg rekomenda-

cias aZleven: saswrafod daiw-

yos arsebuli wyalgamoyenebis

sistemis sruli reabilitacia-

gafarToeba, axali wyaldam-

zogavi sistemebiT aRWurva,

mkacri kontroli dawesdes

aranormirebuli rwyvis aR-

sakveTad, aseve, aucilebelia

dawvimebiTi da wveTovani mor-

wyvis xerxebis da wesebis dan-

ergva, qarsacavi da mindorsa-

cavi zolebis aRdgena-reabil-

itacia. niadagdamcavi unaris

mqone tyis koromebis aRdgena,

mkacri kontrolis daweseba

tyis usistemo Wrebze, gvalva-

gamZle agrokulturebis Ser-

Ceva da a. S.

saqarTvelos soflis meur-

neobis saministroSi acxadeben,

rom mimdinare wels dedof-

liswyaros municipalitetis

sofel gamarjvebaSi, 6 ha far-

Tobze, dagegmilia wveTovani

sistemis, satumbi sadgurisa da

sadawneo milsadenis mowyoba.

saministros melioraciis

politikis departamentis xe-

lmZRvanelis, valerian mWedl-

iZis TqmiT, welsve dedoflisw-

yaros municipalitetis teri-

toriaze dagegmilia samelio-

racio sistemebze sareabilio-

tacio samuSaoebis Catareba,

rac wyaluzrunvelyofil fa-

rTobebs 600-650 heqtriT gazr-

dis.

dedofliswyaros sakrebu-

los wevris, gela TeTraulis

TqmiT, adgilobrivma TviTm-

marTvelobam qarsacavi zoleb-

is aRdgena daiwyo, Tumca is sxva

problemebze saubrobs, romel-

Ta mogvarebas TviTmmarTvelo-

ba eqspertebis daxmarebis

gareSe ver axerxebs:

„or weliwads zedized xor-

bals rom daTesav, mere sxva

kulturiT unda Caanacvlo,

aqamde mzesumziriT vanacv-

lebdiT. axla mzesumzira sak-

marisad aRar modis da ra

davTesoT, ar viciT. gvinda ise-

Ti kultura, romelic am

pirobebSi mova kidec da gayid-

vadic iqneba. swored amaSi gvin-

da eqspertebis daxmareba“.

„Cven vmuSaobT germanel

eqspertebTan, maTi meSveobiT

vswavlobT, Tu ra unda gakeT-

des arsebuli problemebis mo-

sagvareblad“, – ambobs dedof-

liswyaros gamgeblis moadg-

ile aleqsandre aluRiSvili.

jemal kvanWilaSvili ukve 50

welia dedofliswyaroSi ferm-

erul meurneobas eweva. 200 ha

miwa aqvs sakuTrebaSi, Tumca

ambobs, rom Seqmnili proble-

mebis gamo miwis damuSaveba aRar

Rirs.

„Siraqis mindvrebs rom gaxe-

do, agetireba, iqauroba gaver-

anebulia, saqonlis saTareSod

aris  gamxdari“, – ambobs jemal

kvanWilaSvili.

„SiraqSi 20 ha miwa maqvs,

romelic axla daumuSavebelia.

ZiriTadad, saSemodgomo xor-

bali da qeri mogvyavda, axla

simindic SemoiRes, magram si-

Tea Tofuria, www.netgazeti.ge

klimatis cvlilebebis Sedegad dedofliswyaroSi odesRac

nayofieri miwa udaburdeba, Tumca es ar aris erTaderTi

mizezi, ris gamoc adgilobrivi fermerebis nawilma miwebis

damuSaveba Sewyvita.

mindis aReba Wirs da verideb-

iT. simindis saSrobebic ar

aris“, – ambobs valiko RoraS-

vili.

fermerebis TqmiT, miwebis

damuSaveba sawvavisa da sasuqis

siZviris gamoc uWirT.

„saxlidan  25-55 kilomet-

rzea Cveni miwebi. traqtors

aiyvan, sawvavi unda Caasxa,

daTesva ginda, isev sawvavi, man-

qaniT siarulsac – sawvavi... si-

Soris gamo zamTarSi ver vi-

cavT, saqoneli da cxvris fare-

bi dadis zed“, – ambobs valiko

RoraSvili.

„CvenTan ZiriTadi problema

sawvavisa da sasuqis siZvirea.

wlebis ganmavlobaSi veravin

axerxebs, rom niadagi sasuqiT

daamuSaos. miwa gamoifita. is

sakvebi elementebi, rac nor-

maluri mosavlis mosayvanad

aris saWiro, niadagSi aRar

aris“, – ambobs jemal kvan-

WilaSvili.

misive TqmiT, miRebuli mo-

savali danaxarjebs ver anazRa-

urebs:

„40 TeTrs iZlevian kilo

xorbalSi, rac Zalian cotaa. me

160 tona xorbali sawyobSi

maqvs, erTi gramic ar gamiyid-

ia, radgan xarjs ver anazRau-

rebs. umravlesobam mosavlis

moyvanaze xeli Caiqnia, ver asa-

Reben.“

dedofliswyaros gamgeblis

moadgile aleqsandre aluRiS-

vili uaryofs, rom mosaxleobas

mosavlis gasaRebis problema

aqvs.

sademonstracio baRTan er-

Tad sanerge sistemis mowyobac

igegmeba, sadac wveTovani

sairigacio sistemebic damon-

taJdeba. sofel gamarjvebis ms-

gavsad xexilis baRebis gaSene-

ba dedofliswyaros alaznispi-

ra soflebSic igegmeba.

„programis mizania, dedof-

liswyaros fermerebisTvis gaS-

endes iseTi kultura, romelic

momgebiani iqneba raionisTvis,

xels Seuwyobs am kulturis gan-

viTarebasac da fermerebis-

Tvisac momgebiani iqneba. nuSi,

gvalvagamZle kulturaa, amas-

Tan misi nayofi sakmaod Zvirad

fasobs. aqedan gamomdinare, misi

fasic 15-25 laramde meryeobs.

is gamoiyeneba farmakologiaSi,

parfiumeriaSi.  qarTul nuSs

ufro kargi gemo aqvs, vidre Se-

motanils“, – acxadebs biom-

ravalferovnebis dacvis cen-

tris warmomadgeneli samxreT

kavkasiaSi nato miqaZe.

proeqts germanuli mxare

kerZod, germaniis saerTa-

Soriso TanamSromlobis (GIZ)

organizacia afinansebs.

rogorc kaxeTis sainforma-

cio centrs dedofliswyaros

municipalitetis sakrebulos

agraruli, garemosdacviTi,

bunebrivi resursebisa da

qonebis marTvis komisiis Tavmj-

domarem gela TeTraulma ga-

nucxada, gasul wels, dedof-

liswyaros raionSi, germaniis

teqnikuri TanamSromlobis sa-

zogadoebis (GTZ) dafinanse-

biT, nuSis plantacia 12 heq-

tarze ukve gaSenda.

„marTalia nuSisTvis rTuli

meteorologiuri pirobebia,

magram nuSi gvalvas uZlebs da

italiidan Semogvaqvs ufro

gvalvagamZle jiSebi. Tumca,

qarTuli jiSis nuSi, yvelaze

didi raodenobis zeTs Seicavs.

amitom, Cven sanerge meurneoba

SevqmeniT sofel firosmanSi da

nergebi gamogvyavs. 30 000-mde

nergi ukve gamzadebulia da-

sargavad. Cven vapirebT nuSis

plantacia 100 heqtarze gavaSe-

noT. bazars nuSisTvis 70% adg-

ili aqvs daTmobili. bazarSi

kilogrami gatexili nuSi 30

lari Rirs. Cven vfiqrobT, rom

didi masivi SevqmnaT, rom nuSis

seriozuli raodenoba moviy-

vanoT. es kultura momgebiani

iqneba glexebisTvisac da ferm-

erebisTvisac“, – ganacxada

gela TeTraulma.

dedofliswyaroSi am sak-

iTxze specialuri konferen-

cia moewyo, sadac proeqtis av-

torma valdemar Smidtma

proeqtis prezentacia gamar-

Ta.

konferenciaze iTqva, rom

mosaxleobam venaxi swored imis

gamo gaCexa, rom moweuli yurZ-

nis realizacias ver axerxebda.

rogorc fermerebi aRniSnavd-

nen, sanam produqciis moyvanas

daiwyeb, manamde jer gasaRebis

bazari unda iSovo. proeqtis

xelmZRvanelis ganmartebiT,

saqarTveloSi arian biznesmene-

bi, romelTac undaT nuSi,

oRond xarisxiani. gairkva, rom

adgilobrivi bazari nuSis sa-

mamulo produqciiT gajerebu-

li ar aris. ase, rom nuSis baRe-

bis gaSenebisa da uxvi mosavlis

pirobebSi mosaxleoba daz-

aralebuli ar unda darCes.

nuSis baRebi dedofliswyaroSi
dedofliswyaroSi

gaudabnoebasTan

sabrZolvelad nuSis

plantaciebi gaSendeba.

soflis meurneobis

korporacia gazafxulze,

sofel gamarjvebaSi, eqvs

heqtarze sademonstracio

baRis gaSenebas gegmavs,

sadac eqvsi jiSis nuSs

gamoscdian.

klimatis cvlilebis Sedegad

afrikaSi Zilis gamomwvevi

daavadebis gavrcelebis saSiSroebaa
2090 wlisTvis afrikaSi 76.7

milioni adamiani Semdegi saSiS-

roebis winaSe aRmoCndeba –

samecniero kvlevis Tanaxmad,

maT Zilis gamowvevi parazite-

bi emuqrebaT.

klimatis cvlileba gavlenas

moaxdens, rogorc adamianze,

aseve cxvelebzec. Zilis gamom-

wvevi daavadeba, aris infeqcia, romelic klimatis cvlilebis

pirobebSi  SeiZleba farTod gavrceldes. mas paraziti cece

iwvevs. misi nakbeni nervul sistemaze moqmedebs da eqimis Cau-

revlobis SemTxvevaSi fataluria. yovelwliurad Zilis daa-

vadebis 70 aTasi SemTxveva fiqsirdeba da am saSiSroebis winaSe

daaxloebiT 60 milioni adamiani dgas.

mecnierebi varaudoben, rom temperaturis awevasTan dakav-

SirebiT, cece gavrceldeba mezobel regionebSic, sadac am daa-

vadebis Sesaxeb manamde araferi icodnen. mosalodneli scenar-

is mixedviT, safrTxis qveS amjerad 76.7 milioni adamiani aR-

moCndeba.
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aRniSnulTan dakavSirebiT, orhusis

centrma gaavrcela gancxadeba, romel-

Sic weria: `SeTanxmebis dadebis dRidan

pirs ar daekisreba aranairi saxis samo-

qalaqo da administraciuli pasuxismge-

bloba, rac dakavSirebulia mis arama-

rTlzomier saqmianobasTan garemos

dacvisa da bunebrivi resursebiT sarge-

blobis sferoSi. kanonproeqtis mixed-

viT, aseve dauSvebelia piris mier gare-

mos dacvisa da bunebrivi resursebiT

sargeblobis sferoSi ganxorcielebu-

li qmedebebis Semowmeba makontrolebe-

li organoebis mxridan da raime saxis

jarimisa Tu sxva saxis pasuxismgeblo-

bis dakisreba~.

rogorc orhusis centri, aseve sxva

arasamTavrobo organizaciebi acxade-

ben, rom aRniSnuli cvlilebis Sedegad

piri aRar miecema pasuxismgeblobaSi

iseTi administraciuli samarTaldar-

RvevebisaTvis, rogoricaa magaliTad:

••••• wylis obieqtis, saxelmwifo tyis

fondis miwis  (maT Soris daculi

teritoriebis sazRvrebSi) TviT-

neburi dakaveba;

••••• miwis dacvis moTxovnaTa Seus-

rulebloba da miwis nayofieri

fenis moxsna;

••••• miwis gauvargiseba sawarmoo da

sxva narCenebiT da misi Camdinare

wyliT dabinZureba;

••••• daculi teritoriebisa da maTi

teritoriul-funqcionaluri

zonebis miwebis aramiznobrivi

gamoyeneba da maT sazRvrebSi mer-

qnian mcenareTa ukanono gaCexa da

dazianeba;

••••• daculi teritoriebis sazRvreb-

is samijne niSnebis mospoba; ma-

RalmTian regionebSi sasargeblo

wiaRiseuliT sargeblobisas

niadagisa da wylis gauvargiseba;

••••• wiaRiT sargebloba saTanado li-

cenziis gareSe an licenziis

pirobebis darRveviT;

••••• sargeblobis usafrTxoebis wese-

bisa da normebis darRveva;

••••• wylis dacvis reJimis darRveva da

wyalsargeblobis wesebis darRve-

va;

••••• zRvis dabinZureba, maT Soris Sx-

amqimikatebiTa da navTobiT

••••• tyiTsargeblobis wesebisa da

moTxovnebis darRveva;

••••• tyeebSi saxanZro usafrTxoebis

an tyis xanZrisgan dacvis RonisZ-

iebaTa dagegmvisa da ganxor-

cielebis moTxovnaTa darRveva;

••••• eqsportis mizniT soWis girCiTa

da CITES-is konvenciis danarTeb-

Si Setanili TeTryvavilas bolqve-

garemosTvis damRupveli cvlilebebi garemos dacvis kanonSi
Tea Tofuria

arasamTavrobo organizaciebi garemos dacvis Sesaxeb kanonSi cvlilebebis

Setanis winaaRmdeg gamodian. mTavrobis iniciativiT, kanonSi Setanili

cvlilebis Sedegad, saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebis

saministrosTan, premier ministris gadawyvetilebis safuZvelze, SeiZleba

daidos SeTanxmeba, romlis mixedviTac SeTanxmebis moqmedebis periodSi

dainteresebuli piris mier ganxorcielebuli yvela qmedeba CaiTvleba

kanonierad saxelmwifosTvis gadaxdili garkveuli kompensaciis

sanacvlod.

maTi transportirebis, Senaxvisa

da gamoyenebis wesebis darRveva;

••••• tyviaSemcveli benzinis importi

da realizacia;

••••• saqmianobis ganxorcieleba gare-

moze zemoqmedebis nebarTvis

gareSe an garemoze zemoqmedebis

nebarTvis an ekologiuri eqsper-

tizis daskvniT gaTvaliswinebuli

pirobebis darRveva;

••••• garemosdacviTi teqnikuri regla-

mentebis moTxovnebis darRveva;

••••• gareul cxovelTa sabinadro

garemos, maTi gamravlebis ar-

ealebis dacvis wesebis darRveva,

agreTve gareul cxovelTa TviT-

neburi gadasaxleba da hibridiza-

cia;

••••• saqarTvelos `wiTel nusxaSi~

Setanil gadaSenebis safrTxis

winaSe myof gareul cxovelTa mo-

spoba an maTi datyveveba;

••••• ukanonod mopovebuli cxovelTa

samyaros obieqtebiT vaWroba;

••••• TevzWerisa da nadirobis wesebis

darRveva, saxelmwifo nakrZalis

teritoriaze cecxlsasroli iar-

aRiTa da nebismieri saxis TevzsaW-

eri saSualebebiT ukanonod Sesv-

la;

••••• cxovelebisa da frinvelebisadmi

sastiki mopyroba;

••••• TviTmarTveli erTeulis teri-

toriis keTilmowyobis wesebis

darRveva;

••••• TviTmarTveli erTeulis iersaxis

damaxinjeba;

••••• kontrolisa da zedamxedvelobis

ganxorcielebisTvis xelis SeSla

da sxva.

zemoaRniSnuli cvlilebebi winaaRmde-

gobaSi mova saqarTvelos konstitucia-

sTan, romlis mixedviTac `yvelas aqvs

ufleba, cxovrobdes janmrTelobisTvis

uvnebel garemoSi~ (muxli 37). garda amisa,

kanonproeqti ewinaaRmdegeba saqarTve-

los mier saerTaSoriso xelSekrulebe-

biT, maT Soris orhusis konvenciiT nak-

isr valdebulebebs. kerZod, garemoze

zemoqmedebis nebarTvisa da garemoze

zemoqmedebis Sefasebis (romelic moiTx-

oveba garemoze zemoqmedebis nebarTviT)

gareSe saqmianobis ganxorcielebis

SemTxvevaSi, ispoba konkretuli saqmi-

anobebis Sesaxeb garemosdacviTi gadaw-

yvetilebis miRebis procesSi sazogadoe-

bis  monawileobis SesaZlebloba da amiT

irRveva orhusis konvenciis me-6 muxli.

aseve irRveva amave konvenciis garemos-

dacviT informaciaze xelmisawvdomobis

uzrunvelyofis valdebulebac, radgan

garemoze zemoqmedebis nebarTvisa da

haerSi gafrqveuli Tu wyalSi CaSvebuli

nivTierebebis Sesaxeb statistikuri an-

gariSgebisgan piris gaTavisuflebis Sem-

TxvevaSi, SeizRudeba informacia garem-

os mdgomareobis Sesaxeb (muxli 4-5).

Tavis mxriv, xelisufleba acxadebs,

rom arasamTavrobo seqtorma kanonSi

Sesatan cvlilebebs araswori inter-

pretireba gaukeTa. energetikisa da

bunebrivi resursebis saministrom

gaavrcela  gancxadeba, romelSic naTq-

vamia: `kanonproeqtis Tanaxmad „...piris

mier garemos dacvisa da bunebrivi

resursebiT sargeblobis sferoSi SeT-

anxmebiT gaTvaliswinebul periodSi

Cadenili/ganxorcielebuli yvela qme-

deba iTvleba kanonierad~, rac imas niS-

navs, rom SeTanxmeba iTvaliswinebs mis

dadebamde gasuli drois konkretul

periods da am periodSi piris mier ganx-

orcielebuli qmedebebis kanonierad

miCnevas. kidev erTxel aRvniSnavT, rom

kanonproeqtis debuleba ar moicavs sa-

momavlo periods da SeuZlebelia pirs

mieces SeTanxmebis dadebis dRis

Semdgom periodSi ukanonod moqmedeb-

is SesaZlebloba~.

axalgazrda iuristTa asociaciis

iuristi TaTuli Todua ambobs, rom mi-

uxedavad mTavrobis mier warmodgenili

argumentisa, uSualod kanonSi Sesatani

cvlilebis teqsti ar iZleva imis saSu-

alebas, rom is mxolod warsul droSi

Cadenil ukanono qmedebebze gavr-

celdes.

TaTuli Todua: ̀ ukeTes SemTxveva-

Si SesaZloa gamovides mTavrobis dad-

genileba, romelSic ganimarteba, rom es

kanoni warsul periods exeba, magram es

dadgenileba SeiZleba gamoscen, SeiZle-

ba – ara~.

misive TqmiT, kanonSi, romelic par-

lamentma ukve mesame mosmeniT miiRo,

arsad ar aris miTiTebuli, rom is gasul

periods Seexeba.

arasamTavrobo organizaciebma prez-

idents mimarTes TxovniT, veto daados

aRniSnul sakanonmdeblo cvlilebebs.

CENN amerikis SeerTebuli Stateb-

is saerTaSoriso ganviTarebis saagen-

tos (USAID) mxardaWeriT axorcielebs

proeqts: `klimatis cvlilebasTan

adaptacia da bunebrivi katastrofeb-

is riskis Semcireba~. aRniSnuli proeq-

tis farglebSi aWaris regionSi gan-

sakuTrebuli aqcenti keTdeba axal-

gazrdebTan urTierTobaze. CENN-is

aWaris regionaluri warmomadgenlo-

bis, arasamTavrobo organizacia `bor-

jRalo~-sa da asociacia `genezisi~-s

erToblivi organizebiT, 9 Tebervl-

idan – 13 Tebervlis CaTvliT, baTumSi

`borjRalo~-s ofisSi studentebi-

sTvis mimdinareobda treningi Temaze:

`bunebrivi katastrofebis problemati-

ka saqarTveloSi (prevenciidan –

likvidaciamde)~.

organizaciebis warmomadgenlebma

axalgazrdebs gaacnes informacia

bunebrivi katastrofebis riskis,  ga-

momwvevi faqtorebisa da im qmedebebis

Sesaxeb, romlebic individualurad da

koleqtiurad SeiZleba ganxor-

cieldes riskis Semcirebisa da safrTx-

eebis mimarT daucvelobis Sesamcire-

blad, aseve gansakuTrebuli yuradRe-

ba gamaxvilda bunebrivi katastrofeb-

is dros samaSvelo RonisZiebebis speci-

fikaze da dazaralebulTaTvis auci-

lebeli pirveladi samedicino daxmare-

bis sakiTxebze.

msoflios mraval saxelmwifoSi mox-

aliseTa gansakuTrebuli aqtivoba

bunebrivi katastrofebis dros daz-

aralebuli mosaxleobis daxmarebaSi

gamoixateba. aqedan gamomdinare, tren-

ingis farglebSi ganixiles bunebrivi

katastrofebze reagirebis procesSi

axalgazrda moxaliseTa CarTulobis

sakiTxebi, maT Soris riskis zonebSi

katastrofebze reagirebis adgilo-

brivi moxaliseTa jgufebis Seqmnis ini-

ciativebi.

treningis Teoriuli kursis garda,

14 Tebervals ganxorcielda aseve

savele gasvla riskis zonaSi, konkret-

ulad ki xelvaCauris municipalitetis

orTabaTumis TemSi, romelSic 7 sofe-

li Sedis da faqtobrivad yvela safeli

mewyruli procesebis moqmedebis aqti-

ur zonaSi mdebareobs. orTabaTumis

Temis soflebi, gansakuTrebiT 2008 wlis

seqtembris TveSi momxdari stiqiis Sed-

egad dazaralda, roca Warbma atmos-

ferulma naleqebma gaaqtiura droebiT

mdgradi mewyruli ferdobebi da war-

moSva mewyruli Camoqcevebi blokebis

saxiT lokalur ubnebSi. aRniSnul sti-

qias sofel masauraSi msxverpli moyva,

CavleiSvilebis ojaxis 4 wevri daiRu-

pa. msxverpli ar yofila, Tumca mniS-

vnelovnad dazaralda, aseve sxva sof-

lebis ramdenime ojaxi, romelTa mdgo-

mareoba dRemde Zalian rTulia. savele

gasvlis farglebSi, treningis monaw-

ile axalgazrdebi orTabaTumis Temis

rwmunebuls merab ZnelaZes Sexvdnen,

romelmac maT aRniSnul TemSi bune-

brivi katastrofebis kuTxiT arsebuli

mdgomareoba gaacno da im konkretul

qmedebebze esaubra, romelic adgilo-

brivma TviTmmarTvelobam stiqiiT

dazaralebulTa dasaxmareblad gaswia.

rwmunebulTan Sexvedris Semdeg axal-

gazrdebs SesaZlebloba miecaT Tavad

moenaxulebinaT stiqiiT dazaralebu-

li ojaxebi da adgilze gascnobodnen

maT problemebs.

CENN, `borjRalo~ da asociacia

`genezisi~ urTierTTanamSromlobis

reJimSi samomavlodac gaagrZeleben

msgavsi saxis eko-saganmanaTleblo aq-

tivobebs, romelTa mizani aqtualur

garemosdacviT da socialur proble-

mebze axalgazrdebis informirebulo-

bis donis amaRleba da am problemebis

ganxilva-gadawyvetis procesSi maTi

CarTulobis zrda iqneba.

treningi Temaze _ bunebrivi katastrofebis

problema saqarTveloSi

biT an/da yoCivardas gorglebiT

sargeblobis licenziis pirobeb-

is darRveva;

••••• garemos dacvis normebis darRve-

va;

••••• atmosferul haerSi mavne niv-

TierebaTa gafrqveva normebis ga-

dametebiT;

••••• qimiur saSualebaTa garemoSi

gamoyenebis normebis darRveva da
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arizonas saxelmwofo universitetis

profesori robert melniki saubrobs im

gamowvevaze, romelic Tbilissa da sxva

did qalaqebs aqvs.

emisiebis gamoyofa da bunebrivi

resursebis ganadgureba iwvevs klimatis

cvlilebas, romlis Sedegic momavalSi

ufro da ufro damangreveli iqneba.

garemosadmi miyenebuli ziani spobs

dedamiwas ara mxolod dRes mcxovrebi

adamianebisTvis, aramed momavali

TaobebisTvisac.

„CineTi, romelic ekonomikis Tval-

sazrisiT Zalzed ganviTarebulia, sak-

uTar qveyanas imdenad abinZurebs, rom

SeiZleba ganadgurdnen kidec. TveSi

ramdenime qvanaxSiris qarxanas aSeneben.

qvanaxSiri CineTSi iafia, mosaxleobis

qalaqad migracia eleqtroenergiis

moTxovnaze gazrdas iwvevs, amitom qarx-

nebic sWirdebaT. meores mxriv, Ziri

eTxreba bunebriv resursebs“, – ambobs

is.

profesor robert melnikis TqmiT,

kidev erTi problema, romelic dRevan-

deli msoflios winaSe dgas, aris qala-

qisa da soflis urTierToba.

„sadac ar vyofilvar es sakiTxi yvel-

gan ugulvebelyofilia, qalaqSi fiq-

roben, rom soflis problemebi maT ar

exebaT. magram sad isveneben qalaqele-

bi? soflebSi. saidan modis wyali? mTe-

bidan, da damerwmuneT, sakvebi Tbilis-

Si ar izrdeba“.

qalaqis mdgradi ganviTarebisTvis

sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxva midgo-

mebi aqvT, magaliTad:

santa monika, aSS – am qalaqSi gamar-

tivda egreT wodebuli mwvane saxlebis

(Senobebi, romlebic garemosdacviT

standartebs akmayofilebs) mSeneblo-

bis procesi.

Cikago – gakeTda mwvane saxuravebi.

korpusebis zeviT aSeneben baRebs,

romelic erTdroulad Senobasac

agrilebs da dasasvenebeli adgilicaa.

vankuveri, kanada – vankuverSi Zalian

civa, amitom gadawyvites ukve gamoyeneb-

uli cxeli wyali kanalizaciis milSi ki

ar gauSvan, aramed gaTbobis sistemaSi,

rac energias zogavs.

feniqsi, arizonas Stati, aSS – am

qalaqis problema Zalian bevri manqanaa,

ris Sedegadac qalaqSi uamravi saburavi

grovdeba. saburavebs anakuweben da as-

faltSi ureven, rac gzis xarisxsac aum-

jobesebs da amasTan aseT gzaze moZrao-

ba nakleb xmaurs iwvevs.

Tana, indoeTi – qalaqSi savaldebu-

loa mzis energiis gamoyeneba.

„saqarTvelom unda gamoiyenos ino-

vaciuri politika, romelic mimarTu-

li iqneba urbanuli gamowvevebis gada-

sawyvetad. am procesSi saqarTvelos

universitetebsa da analitikur orga-

nizaciebs aqvT mniSvnelovani funqcia

– daexmaron gadawyvetilebis mimRebebs,

urbanuli mdgradobis uzrunvely-

ofisTvis saWiro politikis SemuSaveba-

Si“, – ambobs robert melkini.

saqarTveloSi mzis radiaciis maCveneb-

li regionebis mixedviT, weliwadSi 1

250-1 800 kvtsT/m2 meryeobs. zogadad mTel

msoflioSi yvelaze didi odenobiT mzis

radiacia ekvatorze fiqsirdeba, weli-

wadSi 2500 kvtsT/m2. dRemde saqarTvelo-

Si arsebobs soflebi, romelTac

elqtroenergia ar miewodebaT. magaliT-

isTvis duSeTis raion, sofel kawalxevSi

deni sabWoTa kavSiris Semdeg ar hqoniaT.

amJamad am sofelSi ramdenime komli cx-

ovrobs, maT Soris mravalSviliani ojaxi.

saWmels SeSis Rumelze amzadeben, gasan-

aTeblad ki navTis lampas xmaroben. igive

problema aqvs kidev ramdenime sofelsac.

aRsaniSnavia, rom am soflebis deniT mo-

marageba sakmaod ZviradRirebuli

RonisZiebaa da Sesabamisad mTavrobis

prioritets ar warmoadgens.

eleqtroenergiiT uzrunvelyofis

mizniT, soflis daxmarebis programiT

gamoyofili fuliT mosaxleoba xSirad

swored mzis batareebis damontaJebas

iTxovs. magaliTisTvis, duSeTis region-

Si 2011 wlis soflis programis prior-

itetebis mixedviT, mzis batareis SeZena

airCia Semdegi soflebis mosaxleobam:

mWedliaanTkari, miliwyaro, fuZnari,

afSo, axado, Ruli, WimRa, andaqi, arWi-

lo, giorgiwminda, xaxabo, xoniWala.

caro saZagliSvili, duSeTis

sakrebulos Tavmjdomare: „mzis bata-

reebs ZiriTadad maRalmTain soflebSi

iTxoven, sadac ramdenime komli cx-

ovrobs. iseTi soflebi, romelTac deni

ukve wlebia ar miewodeba, bevri ara, ma-

gram ramdenime mainc aris“.

mzis eleqrosadguri (mzis foto-

eleqro sistema PV) gaSvebis Semdeg avto-

nomiur reJimSi funqcionirebs. igi Rru-

bliani amindis drosac gamoimuSavebs

Tavisi simZlavris 30 procents. mzis ele-

qtrosadguris gamoyeneba gamarTlebu-

lia iseT adgilebSi, sadac denis miwode-

bis problemaa: maRalmTiani soflebi

mcire mosaxleobiT, mwyemsebis droebiTi

sadgomebi, samxedro sasazRvro nawile-

bi, kavSirgabmulobis sadgurebi da a.S.

mzis eleqtrosadguli – moduli far-

TobiT 10 sm/10 sm saaTis ganmavlobaSi gam-

oimuSavebs 1 vt/sT-s eleqtroenergias. 1

vt/sT-s eleqtroenergiis Rirebuleba 7-

8 dolaria. mzis modulis muSaobis xang-

Zlivoba aris 20 weli. 50 vt mzis eleqt-

rosadguris Rirebuleba aris 750 dola-

ri.

garda amisa, arsebobs mzis wyalgamacx-

elebeli (mzis koleqtori). es aris qve-

modan kargad izolirebuli, miniT da-

faruli Savi fila, romelSic ganTavse-

bulia wylis milebi. koleqtori

STanTqavs mzis radiacias da aTbobs wy-

als, romelic Tboizolirebul avzSi

grovdeba. koleqtorSi wylis temper-

atura zafxulSi 45-65 gradus celsiusam-

de aRwevs, zamTarSi ki 20-25 gradus cel-

siusamde.

saSualod cxeli wylis moxmarebis

dRiuri norma 50 litria; dRiurad 50

litri cxeli wylis miRebas 1-1.5 kv.m far-

Tobis mzis koleqtori uzrunvelyofs.

wylis avzis moculoba damokidebulia

mzis koleqtoris farTobze – 1kv.m koleq-

toris farTobze 40-70 litriani avzia

saWiro. 2 kv.m farTobis mzis koleqtori

yovelwliurad 400 lars dazogavs. aseTi

koleqtoris Rirebulebaa 400-1000 dola-

ria.

meti xalxi, meti manqana,

meti cxeli wyali
Tea Tofuria

qalaqebis mosaxleoba mTel msoflioSi

izrdeba, igive procesi mimdinareobs

saqarTveloSic. wlebis Semdeg Tbilisi

gacilebiT metad iqneba gadatvirTuli

rogorc adamianebiT, aseve manqanebiT.

mosaxleobis gazrdasTan dakavSirebiT

Tavs iCens problema im

infrastruqturis ararsebobisa,

romelic am mosaxleobas sWirdeba.

momavalSi TbilisSi dasWirdebaT

ufro meti eleqtroenergia, ufro meti

cxeli wyali da ase Semdeg, rac qveyanas

axali gamowvevebis  winaSe daayenebs.

soflis daxmarebis programiT xSirad

mzis batareebis dayenebas iTxoven

globalur daTbobaTan dakavSirebiT

erTi-erTi aqtualuri sakiTxia energiis

ekologiuri wyaroebis gamoyeneba, maT

Soris aris  mzis energia. saqarTveloSi

mzis energia ZiriTadad maRalmTian

regionebSi gamoiyeneba, sadac denis

miwodebis deficitia.

Tea Tofuria

bunebrivi katastrofebis riskis zonebSi

sadazRvevo programebis amoqmedebis perspeqtivebi

kavkasiis garemosdacviTi arasamTavrobo organozaciebis qselisa (CENN) da

samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis kavSir `borjRalo~-s erToblivi orga-

nizebiT, baTumSi, `borjRalo~-s ofisSi moewyo mrgvali magida Temaze: `bune-

brivi katastrofebis riskis zonebSi sadazRvevo programebis amoqmedebis per-

speqtivebi~. Sexvedras aWaris regionSi moqmedi arasamTavrobo organizaciebis,

sadazRvevo kompaniebis, aWaris geologiis samsaxurisa da gansaxlebis departa-

mentis warmomadgenlebi eswrebodnen. Sexvedraze Sedga kavkasiis garemosdacviTi

arasamTavrobo organozaciebis qselis (CENN) proeqtis: `klimatis cvlile-

bebTan adaptacia da bunebrivi katastrofebis riskis Semcireba~-s prezentacia.

Sexvedraze ganixiles maRalmTian aWaraSi bunebrivi katastrofebis riskis

zonebSi arsebuli mdgomareoba da stiqiiT dazaralebul ojaxebisTvis finan-

suri konpensaciebis gacemis sistema da kriteriumebi.  `borjRalo~-m warmoad-

gina iniciativa riskis zonebSi saxelmwifo dazRvevis programis amoqmedebis

Sesaxeb, romlis mixedviT aWaris municipalitetebSi maRali riskis zonaSi mcx-

ovrebi ojaxebis dazRvevis sistema amoqmeddeba, saxelmwifo uzrunvelyofs

ojaxebis dazRvevas, xolo stiqiuri movlenis Sedegad sacxovrebeli saxlebis

dazianebis SemTxvevaSi dazaralebulTaTvis zaralis anazRaureba ukve sadazRve-

vo kompaniebis pasuxismgeblobis qveS gadava. sadazRvevo kompaniebis warmomad-

genlebma gamoTqves mzadyofna, rom ufro aqtiurad ganixilon aRniSnuli ini-

ciativa da moxdes yvela ZiriTadi komponentis detaluri analizi. gamoiTqva

mosazreba, rom sasurveli iqneba romelime konkretuli Temisa da soflis ma-

galiTze sapilote proeqtis gakeTeba, romelic SesaZleblobas Seqmnis aRniSnu-

li iniciativis rogorc upiratesobebi, aseve naklovanebebi farTod war-

moCindes. Sexvedris monawileebi SeTanxmdnen, rom samTavrobo struqturebis,

arasamTavrobo oraganizaciebisa da sadazRvevo kompaniebis warmomadgenlebi-

sagan Seiqmneba samuSao jgufi, romelic bunebrivi katastrofebis riskis zoneb-

Si saxelmwifo dazvevis programis koncefcias SeimuSavebs.
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im saxlebis umetesoba, ro-

melSic axla vcxovrobT, sab-

WoTa kavSiris periodSi aigo,

roca eleqtroenergia da gazi

ufaso iyo. mosaxleoba aSeneb-

da orsarTulian, uzarmazar

saxlebs, didi oTaxebiT. damo-

ukidebeli saqarTvelos piro-

bebSi am Senobebis gamo xalxi

sakmaod rTul mdgomareobaSi

Cavarda. saxlis srulfasovnad

gaTbobas ukve veRaravin axerx-

ebs, gansakuTrebiT regionebSi.

mariam TavberiZe, Terj-

olis mcxovrebi: „orsarTu-

liani saxli maqvs, uzarmazari,

11 oTaxi marto qveviT aris.

zamTarSi erT oTaxs Tu vaT-

bobT SeSis RumeliT. buxaric

gvaqvs, magram magis romantiki-

sTvis nervebi aravis hyofnis.

yvela am erT oTaxSi viyriT

Tavs. yovel  gazafxulze re-

monti Tavidanaa gasakeTebeli.“

giorgi abulaSvili, „en-

ergoefeqturobis centri sa-

qarTvelo“: „saqarTveloSi

eleqtroenergiis moxmarebis

60 procenti Senobebze modis.

amasTan am saxlebis eqsploat-

aciis vada aris didxniani, gan-

sxvavebiT amerikisgan, sadac

ojaxi daaxloebiT Svid weli-

wadSi erTxel binas icvlis. Se-

sabamisad, rac ufro dabalx-

arixiani iqneba energoefeq-

turobis TvalsazrisiT es Se-

nobebi, miT ufro uaresi qvey-

nisTvis.

Cvenma xelisuflebam liber-

talianuri mimarTuleba aiRo

da ambobda, rom am sakiTxs baz-

ari daaregulirebs. Tavda-

pirvelad igive midgoma iyo

sursaTis uvneblobasTan dakav-

SirebiTac, magram sabolood

mainc gadawyda, rom es sfero

unda daregulirdes. nebismieri

biznesis mizania, investicia na-

klebi TanxiT ganaxorcielos,

Tu maT standartebis dacvas ar

mosTxoven, is absoliturad

Tavisufalia mSeneblobis pro-

cesSi, anu SeuZlia kedeli Txe-

li gaakeTos da ase Semdeg“.

giorgi abulaSvili ambobs,

rom Senobis Tboteqnikuri max-

asiaTeblebiT ageba samSeneblo

normebis aucilebeli nawili

unda iyos. es Senobis Rirebule-

bas 5-10 procentiT gaaZvirebs,

Tumca klienti gacilebiT

Tbil da xarisxian binas miiRebs.

rac Seexeba ukve aSenebul

saxlebs, Tboefeqturobis mis-

aRwevad sxvadasxva saSualeba

arsebobs, sqeli kedlebi,

Tboizolacia Senobis SigniT an

gareT.

saqarTveloSi Tboizolaci-

isTvis  yvelaze gavrcelebuli

masala aris minis bamba, miner-

aluri bamba, aseve mosapirkeTe-

beli masala... zogadad garedan

izolacia gacilebiT ufro Se-

degiania.

giorgi abulaSvili, „en-

ergoefeqturobis centri

saqarTvelo“: „magaliTad  mcx-

eTa-mTianeTis regionSi trad-

iciulad miwayril saxlebs

akeTebdnen. miwis fena siTbos

inarCunebs. xevsureTSi da

zogadad mTaSi gamocdilebam

saxlis is tipi daamkvidra,

romelic sicives uZlebs.

dRevandel realobaSi mo-

saxlem unda scados 2-3 oTaxis

Tboizolacia moaxdinos. es

aris daugegmavi da erTmaneTis

jibrze aSenebuli saxlebi,

amasTan gaugebari arqiteqtu-

riT. Tboizolaciis gakeTeba aq

CamoTvlili masalebiTa da ga-

jis sqeli feniTac SeiZleba,

Tumca ara dasavleTSi. iq sines-

tis gamo gaji ver Zlebs.

sanacvlod dasavleT saqar-

TveloSi SesaZloa gakeTdes e.w.

ekranizebuli saxlebi. anu sax-

ls ukeTdeba ori kedeli, erTi,

romelic mxolod wvimis asari-

deblad iqneba da meore SigniT,

xis. am or kedels Soris manZili

unda darCes“.

giorgi abulaSvilis TqmiT,

Senobis dasaTbuneblad auci-

lebelia metaloplasmasis fan-

jrebi.  Tu fanjaras naxevarsan-

timentriani RriWo aqvs,  siT-

bos 20 procenti gareT gava.

RriWoebis amosaqolad sil-

ikonis milakebi gamoiyeneba. is

metri 50 TeTri Rirs da advi-

lad  moixmareba. aseve karg

efeqts iZleva simulirebuli

SuSa, anu minaze skoCiT gadak-

ruli celofani.

JuJuna ZiZiSvili, duSeT-

Si mcxovrebi: „xan gvaqvs siT-

bo, xan ara, saSualeba ar gvaqvs,

rom SeSa viyidoT. yvelaferi

erT oTaxSia Tavmoyrili, esec

ise ra Tbeba. aq vrecxav, sadil-

sac aq  vakeTebT, saZinebelic aq

aris. abazanaSi civa, ki ar vba-

naobT, vwuwaobT“.

garda saxlis agebulebisa,

aseve niSandoblivia Tu riTi

Tbebian ojaxis wevrebi. SeSis

Rumelebis umetesoba araefeq-

turia. karg Rumels kedlebi

minimum 2 mm, zedapiri ki 4 mm

unda hqondes.

Tboefeqturobis Tvalsaz-

risiT Zalian mniSvnelovania

sxveni. siTbo midis zeviT, Tu

saxuravze mxolod Weri daxv-

da is advilad gaaRwevs gareT.

amitom saWiroa saxuravis Tbo-

izolacia. TboizolaciisTvis

miwis fenasac xmarobdnen, amas-

Tan miwa Zalian datkepnili ar

unda iyos. aseve xmaroben minis

bambasac. Tumca, es ver moxer-

xdeba iq, sadac brtyeli gada-

xurvaa. Tboizolacia unda ga-

keTdes uSualod sxvenSi, Weri-

dan saxuravamde arsebul far-

TSi.

Weridan siTbos nakadis ga-

dinebis Tavidan asacileblad

SesaZlebelia:

sxvenSi daagoT mineraluri

an minis bamba, dayaroT fxvieri

masalebi – pemza, naxerxi, nafo-

ti, miwa, keramzituri xreSi.

SesaZlebelia ufro iafi

masalis gamoyenebac:  Zveli Sa-

lis gadasafareblebi, matylis

sabnebi da leibebi, kvercxis

Casadebi konteinerebi, plast-

masis carieli da Tavdaxuruli

rogor gavaTboT saxli
Tea Tofuria

saxlebi, romelSic

mosaxleobis udidesi nawili

cxovrobs Tboefeqturobis

TvalsazrisiT

gamousadegari da civia.

Tanamedrove teqnologiebis

meSveobiT SesaZlebelia

Senobebi gacilebiT ufro

Tbili gaxdes.

boTlebi, penoplastis nafx-

venebiT savse fqvilis an Saqris

Zveli tomrebi.

Senobis  gare kedlebis daT-

buneba SesaZlebelia, rogorc

gare, ise Sida mxridan:

garedan dasaTbuneblad sa-

Wiroa kedlis wyalgamZle Tbo-

sailozolacio  masaliT mo-

pirkeTeba da mere Selesva.

Sida mxridan dasaTbuneblad

gamoiyeneba mineraluri da min-

is bamba, penoplasti da a.S. ro-

melic mopirkeTdeba dapre-

sili naxerxis an TabaSir-muya-

os filebiT.

radgan kedlebis Tboizola-

cia ZviradRirebuli RonisZie-

baa, sasurvelia misi gaTval-

iswineba Senobis  kapitaluri

SekeTebis dros.

arsebobs ufro martivi da

xelmisawvdomi meTodebi, ma-

galiTad gare kedlebze fard-

agebis Camokideba,  „kedelis

tipis“ an CaSenebuli avejis gan-

Tavseba.

sardafidan amomavali civi

haeri aseve moqmedebs oTaxis

temperaturaze, amitom saWi-

roa sardafis Weris daTbune-

bac.
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kiotos Semdeg gamarTul

Sexvedrebze iyo imedebi, iyo Ca-

vardna (kopenhagenis Sexvedras,

rogorc imedis momcems, Ta-

vidan „hopenhagenic“ ki uwodes,

magram imave xanebSi Tavi iCina

skandalma, rac „klimageitis“

saxelwodebiT moinaTla, viTom

havis cvlilebebis monacemTa

falsificirebis gamo), magram

es iyo warsulSi – maSin, roca

mecnierTa Soris araerTi am-

bobda, saTburis gazebi, maTi

emisia arafer SuaSia, klimatis

cvlileba bunebrivi proce-

siao.

axla durbanSi gaeros kon-

ferenciis monawileebi SeT-

anxmdnen 2015 wlamde SeimuSaon

axali dokumenti, romelic 2020

wlisTvis Seva ZalaSi. anu erT-

sulovnebisgan isini kvlav Sors

arian. arada, sanam durbani dai-

wyeboda, eqspertebi acxadebd-

nen, am sakiTxis gadadeba aRar

SeiZleba, viTareba mZimeao.

gagaxsenebT mokled: fab-

rikebis Tu qarxnebis, aseve av-

tomanqanebis da sxva Zravebis

muSaobis Sedegad gamoyofili

naxSirorJangis done garemoSi

imdenad iwevs, rom egreT wode-

buli saTburis efeqti war-

moiqmneba, xdeba daTboba, icv-

leba klimati. am Teoriis Tanax-

mad, klimatis cvlilebas mos-

devs bunebrivi garemos gadasx-

vafereba.

sursaTis saerTaSoriso or-

ganizaciis generaluri direq-

toris moadgilis, roxas bri-

alesis Tanaxmad, yvela saxe-

obas, romlebic mTebSi binad-

roben, evropaSi, aziasa Tu af-

rikaSi, didi safrTxe emuqreba

klimatis cvlilebis gamo, rad-

gan maT migraciis saSualeba

ara aqvT. brialesis monaceme-

biT, cxovelTa da mcenareTa

yvela saxeobis 20-30 procents

klimatis cvlilebebi safrTx-

es uqmnis.

mecnierTa es nawili, vinc

aRiarebs, rom klimatis cv-

lilebebs Warbi saTburi gaze-

bi iwvevs, gangaSs texs, saWiroa

am gazebis gamobolqvis Semcir-

ebao. Semcirebas ki egreT wode-

buli „mwvane teqnologiis“

gamoyeneba sWirdeba, rasac

fuli unda. gansakuTrebiT didi

raodenobiT saTburis gazebs

awarmoebs, pirvel rigSi, aSS,

aseve indoeTi, CineTi. dRemde

SeTanxmeba ver xerxdeba, radgan

es qveynebi uars amboben gadam-

Wrel zomebs mimarTon - isini

kiotos oqmis xelmomwerTa

kvlevebis Tanaxmad, dedamiwaze

daTbobis ori mniSvnelovani

periodi iyo
evropis, iaponiis da aSS-s ramdenime universitetis mecnierTa

saerTaSoriso jgufma daasrula grenlandiis myinvarebis mo-

nacemTa Segroveba da analizi.

kvlevebis Sedegebis mixedviT, specialistebi ori Zalzed mniS-

vnelovani temperaturuli ryevis Sesaxeb acxadeben, romelic

ukanaskneli gamyinvarebis dros moxda. mecnierebi miiCneven, rom

msgavsma ryevebma mniSvnelovani gavlena moaxdina Cveni planetis

atmosferuli nakadis cirkulaciaze.

yinulis nimuSebma aCvena, rom dedamiwis CrdiloeT naxevarsf-

eroSi daTbobis ori mniSvnelovani periodi iyo – pirveli 14 700

wlis win, roca 50 wlis ganmavlobaSi temperaturam erTbaSad 6

gradusiT moimata, xolo Semdeg ramdenime aTasi wlis ganmavlo-

baSi kvlav ecemoda.

daTbobis meore periodi yinulis kvlevebis Sedegad dafiqsir-

da, romlis asaki 11 700 wels Seadgens.

mecnierebi miiCneven, rom axali samecniero kvlevebi daexmare-

baT, ukeT gaerkvnen planetis klimatur TaviseburebebSi da Seqm-

nan globaluri temperaturis matebis amsaxveli klimatis Sedar-

ebiT zusti modeli.

myinvarebis Seswavlisas mkvlevarebi zomavdnen yinulSi Se-

monaxuli mtvris nawilakebis dones, aseve yinulis sxvadasxva

SreebSi wylis stabilur izotopebs.

kvlevebis avtorebis azriT, pirveli mkveTri daTboba 14 700

wlis win daiwyo. 12 900 wlis win daiwyo gamyinvareba da 1 200 wlis

Semdeg yvelaferi Zvel niSnuls daubrunda.

kolorados universitetTan arsebuli arqtikuli kvlevebis

institutis direqtoris jim uaitis sityvebiT aSkaraa, rom 10-15

wlis win momxdari globaluri daTbobis mizezi bunebriv faq-

torebs efuZvneboda, Tumca Tavad im faqtma,rom dedamiwaze bune-

briv pirobebs SeuZlia ase swrafad Secvalos klimati, bevri mec-

nieri unda daafiqros mimdinare globaluri daTbobis bunebaze.

2020 wlamde klimatis cvlilebas veraferi SeaCerebs

Soris ar arian. durbanis Sex-

vedris Semdeg maT rigebSi Cad-

ga kanadac, romelmac gamoacx-

ada, rom gadis kiotos xelSek-

rulebidan. CineTma, romelic

udides mwarmoeblebs Sorisaa,

sinanuli gamoxata kanadis na-

bijis gamo.

pekinSi sagareo saqmeTa

saministros warmomadgenelma

liu veiminma ase Camoayaliba

Tavisi qveynis pozicia:

„kanadis gadawyvetileba ga-

movides kiotos xelSekrule-

bidan am etapze, ewinaaRmdegeba

saerTaSoriso Tanamegobrobis

Zalisxmevas da dasanania. imedi

gvaqvs, rom kanada mzad iqneba

nakisri pasuxismgebloba da

movaleobebi Seasrulos, rom is

erTguli darCeba emisiis Sem-

cirebis Taobaze dapirebebisa

da pozitiurad da konstruqci-

ulad iTanamSromlebs klima-

tis globalur cvlilebebTan

saerTaSoriso brZolaSi“.

kanadis argumenti gavides

kiotos xelSekrulebidan is

iyo, rom aSS da CineTi, udidesi

mwarmoeblebi sasaTbure gaze-

bisa, mainc ar arian CarTuli

procesSi da azri ara aqvs Cvens

monawileobasaco. magram saqme

isaa, rom aSS cdilobs CaerTos

procesSi im pirobiT, rom 3

procentiT Seamcirebs sasaT-

bure gazebis gamoyofas, rac

mciredaa Sefasebuli. CineTs ar

surs misi mrewveloba kon-

troldebodes da acxadebs, sak-

durbanSi, samxreT afrikis am lamazi istoriis mqone qalaqSi,

klimatis cvlilebis winaaRmdeg mebrZolebma amjeradac ver

moaxerxes daedoT saerTaSoriso xelSekruleba, romelic

Secvlida, ganaviTarebda am sferoSi saxelganTqmul kiotos

oqms, gaisad rom gasdis vada.

mariss vakeTebT sasaTbure ga-

zebis gamoyofis Sesamcire-

blad, oRond veravis mivcemT

uflebas meTvalyureoba ga-

uwios Cvens qarxnebso.

TiTqmis 20 weliwadia arse-

bobs kiotos SeTanxmeba da mas

mere laparakia imaze, rom kli-

matis stabilizebis misaRwevad

Tanxmobaa saWiro da mas sxve-

bic unda SeuerTdnen, xolo,

rac mTavaria, dokumentma mt-

kice iuridiuli Zala unda mi-

iRos. araTu stabilizeba, msof-

lioSi sasaTbure gazebis gamoy-

ofam 1990 wlis Semdeg, roca

brZola daiwyo, 40 procentiT

moimata, ambobs klimatis kvle-

vis potsdamis institutis pro-

fesori Stefan ramsdorfi. is

laparakobs saxelmwifoTa

aliansebze, romelTa Seqmna,

misi azriT, erTaderTi imedis

momcemi faqtoria:

„radgan sruliad global-

uri, didi SeTanxmebis miRweva

yovndeba, unda Seiqmnas alian-

sebi, magaliTad, evrokavSirisa

da afrikis, koalicia klimatis

dacvis pionerebisa, raTa 2020

wlisTvis rame konkretul  Se-

degs mivaRwioT, magaliTad, ga-

naxlebadi energiebi ganviTar-

des.“

ramsdorfi SemTxveviT ar

axsenebs ekrokavSirs da afri-

kas. kiotos amJamad moqmed oqm-

Si gaerTianebul qveynebze sa-

saTbure gazebis gamoyofis mx-

olod 15 procenti modis. af-

rika dainteresebulia ganaxle-

badi energiebiT. misi mrewve-

loba axlac ar aris yvelaze

ganviTarebuli da Tu am mima-

rTulebiT wava, zarals nad-

vilad ar naxavs. ase rom, am qvey-

nebs xels aZlevT, Tuki maT waax-

aliseben da Tanxebs gamouy-

ofen, izrunon mzis, qaris, Ter-

muli Tu sxva energiebis aTvise-

baze. evrokavSiri - pirvel rig-

Si, germania, romelic, am mxriv,

mTeli msoflios avangardSia -

mzad aris svla klimatis

winaaRmdeg brZolaSi Tavisi

Cveuli siCqariT gaagrZelos,

sxvasTan erTad. adreve dasax-

uli mizania dedamiwis gaTboba

or procenze SeaCeron. rams-

dorfs sjera, rom es SesaZle-

belia. misive TqmiT, bevri qvey-

ana erT-naxevar graduszec ki

apirebs imuSaos, rac ioli araa.

Zalian, Zalian Soreul mo-

mavalSi, ambobs klimatis mkvl-

evari, msoflioSi zRvis done

ramdenime metriT aiwevs, es ki

yvela kunZulovani saxelmwi-

fos wyliT dafarvas niSnavs.

germaniis politikosebma gan-

sxvavebuli Sefasebebi misces

durbanis konferencias. prez-

identi kristian volfi Tav-

Sekavebuli iyo. man ganacxada,

am Sexvedram dagvanaxva, ramde-

nad grZelia kiotos Semdgom

oqmamde gzao.

germaniis garemos dacvis

ministri, norbert riotgeni,

q r i s t i a n - d e m o k r a t i u l i

partiis warmomadgeneli, fiq-

robs, rom durbanis SeTanxmeba

didi, gzis maCvenebeli warmate-

baa klimatis dacvis saqmeSi.

germaniis parlamentSi, bunde-

stagSi, opoziciam da am qveynis

garemosdacviTma organiza-

ciebma durbanSi miRweuli Sede-

gi aSkarad gaakritikes. yvela

erTxmad aRiarebs, rom mo-

qmedeba axlavea saWiroa, Torem

gvian iqneba, radgan, rogorc

garemos ekonomisti niko pexi

ambobs, klimatis dacvisas

problemaa cxovrebis dasav-

luri stili, romelsac ara mx-

olod dro miaqvs, aramed

bunebasac uqmnis safrTxes. misi

azriT, planeta ekologiuri

katastrofisken mieqaneba. Tuki

gvsurs amis SeCereba, rame unda

viRonoT, ukeT rom vTqvaT, na-

klebi unda vakeToT. dRevand-

lamdeli keTildReobis dasav-

luri modeli, pexis azriT,

adre Tu gvian TviTonve dagvem-

Svidobeba.

radio `Tavisufleba~
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kikviZis parki – axla mas veteranTa

dasvenebis parki hqvia. SuadRis pirve-

li saaTia. xalxi kantikuntad dadis -

ZiriTadad,  axlos mcxovrebi mosaxle-

oba. zogi ZaRls aseirnebs, zogi sabavS-

vo etls moagorebs. bavSvebis TamaSis

xmas Tu ar CavTvliT, parkSi  simSvidea.

parkis ganapira nawili SemoRobilia,

miwa – amoTxrili, teritoria – mosuf-

Tavebuli. SigniT ramdenime satvirTo

manqanasa da oriode muSas vxedavT. am

adgilas policia unda aSendes. or kvi-

raze metia xeebis moWras da parkis ter-

itoriaze policiis mSeneblobas

garemosdacviTi arasamTavrobo orga-

nizaciebi da adgilobrivi mosaxleoba

aprotestebs,  mSenebloba ki grZeldeba.

batoni avTo TeTr labradors aseirnebs.

is parkidan as metrSi cxovrobs. polici-

is mSeneblobiT ukmayofiloa:

„jobda sxvagan aeSenebinaT – aqve ax-

los imdeni baraki dgas, aeRoT isini,

moelamazebinaT adgili da iq aeSenebinaT.

etyoba, aq muqTad aqvT miwa,  iq ki, barake-

bis adgilas, xalxi rom ayaron, samagie-

ro unda miscen. ase ufro advilia“.

parkSi, grZel skamze Camomjdari

qalbatoni nana ki gveubneba, rom Sesa-

Zloa, usafrTxoebis TvalsazrisiT,

policiis Senobis parkSi ganTavseba

ukeTesic iyos:

„Zalian menaneboda naZvebi, magram

davakvirdi da naZvebi ar aris moWrili,

ufro buCqebia, me mgoni, gaCexili. ua-

ress velodi...“

„grinfisis mxardamWerTa jgufis“

wevri, ekologi laSa CxartiSvili,

romelic aqtiurad iyo CarTuli yo-

fili kikviZis, imave veteranTa dasveneb-

is parkis gadarCenis kampaniaSi, SeniS-

navs, rom Tbilisi jer kidev sabWoTa

dros ganicdida gamwvanebuli terito-

riebis simcires, magram Seteva

dedaqalaqis mwvane safarze ramdenime

wlis win daiwyo da ara mxolod pirda-

piri gaCexis gziT, aramed sakanonmdeb-

lo cvlilebebiT. miuxedavad amisa, misi

TqmiT, dResac arsebobs sakrebulos

mier gamocemuli Sesabamisi aqti,

romelsac sakrebulos maSindeli

Tavmjdomare mixeil saakaSvili awers

xels da romlis Tanaxmad, baRebSi, parke-

bsa da skverebSi xeebis gaCexa, mSeneblo-

ba da teritoriis privatizacia akrZa-

lulia. Tumca kanoni gamudmebiT irRve-

va. bolo dros aseT teritoriebs admin-

istraciuli Senobebis, gamgeobebisa da

policiis SenobebisTvis adgilis gamo-

saTavisufleblad Cexen:

„es, erTi mxriv, Zalis demonstrire-

baa da, meore mxriv, erTgvari piari, rom

yvelaze gamosaCen adgilas idges gam-

geobebi da policiis Senobebi. rom

aRaraferi vTqvaT  janmrTelobisTvis

miyenebul zianze, radgan, rogorc cno-

bilia, xeebs aqvT Jangbadis gamoyofis

funqcia, es gansakuTrebiT mniSvnelo-

vania TbilisisTvis, romelic qvabulSi

mdebareobs da misi ganiaveba mudam se-

riozuli problema iyo. mwvane nargave-

bis meore funqcia ki haeris filtra-

ciaa, mavne nivTierebebis SeboWva,

romelic mravladaa haerSi, Tan Tu gav-

iTvaliswinebT sawvavis dabal xarisxs,

romelic saqarTveloSi Semodis. faq-

tobrivad, me ar maxsendeba Tbilisis

arc erTi baRi, parki Tu skveri, romel-

ic sxvadasxva masStabiT ar gaeCexaT.

fizikis institutis unikalur baRSi

aaSenes vake-saburTalos gamgeoba,

skverSi aaSenes gldani-naZaladevis gam-

geoba, wereTlis metrosTan mdebare

skverSi aaSenes policia, „mziurSi“ aSen-

da policia da a.S.“ - ambobs laSa Cxar-

tiSvili.

veteranTa dasvenebis parkamde ram-

denime aTeuli fiWvi moiWra moskovis

gamzirze mdebare skverSi. iqac,

winaswari informaciiT, policia Sende-

ba. arasamTavrobo seqtorisa da adgi-

lobrivi mosaxleobis protestis miuxe-

davad, procesi arc iq Seferxebula.

arasamTavrobo organizacia „usa-

frTxo sivrcis“ Tavmjdomare ana gabri-

aZe ixsenebs, rom pirveli, rac parkebSi

xeebis gaCexis Semdeg gaakeTes, meriis

oficialur saitze am teritoriebis

statusi gadaamowmes. arc moskovis

gamzirze mdebare skvers da arc kikviZis

baRs, ana gabriaZis TqmiT, statusi re-

kreaciuli zonisa, sadac mSeneblobis

wamowyeba da xeebis gaCexa akrZalulia,

moxsnili ar hqonia:

„Cven mSeneblobis nebarTvas viTx-

ovdiT. wesiT, meriis saitzec unda idos

proeqtic da nebarTvac. saitze, ra Tqma

unda, araferi ido. arc statusi hqonda

am parkebs Secvlili da arc nebarTvebi

mouwodebiaT. moskovis gamzirze mde-

bare skvers rac Seexeba, iq baneric ki ar

iyo gamokruli, Tu ra Sendeba. amitom

zedamxedvelobas davurekeT. maT Cveni

iuristi esaubra da telefonSi sityvi-

erad daudastures, rom im adgilas

policia aSendeba. saqme isaa, rom 2009

wels miRebuli qalaqis ganviTarebis

generaluri gegma gamwvanebasTan dakav-

Sirebuli saxelmwifo politikis garan-

ti unda yofiliyo. es aris qalaqis mTa-

vari kanoni, romelic Zalian gamomwve-

vad aris darRveuli~.

arsebobs Sss-s Tbilisis mTavari sam-

marTvelos sakadro da organizaciuli

uzrunvelyofis sammarTvelos ufrosis

ra safrTxes Seicavs Tbilisis baRebisa da parkebis gaCexa?
eka qevaniSvili,
radio `Tavisufleba~

bolo erTi Tvis ganmavlobaSi

TbilisSi, policiis Senobis agebis

mizniT, or gamwvanebul adgilas –

kikviZis parksa da moskovis gamzirze

mdebare skverSi – aTobiT xe moiWra.

mwvane zolis dazianebas

adgilobrivi mosaxleoba,

arasamTavrobo organizaciebi da is

adamianebi aprotesteben, visac

dedaqalaqis mwvane safarze guli

Sestkiva. ratom SearCia qalaqis

mTavrobam administraciuli

Senobebis Casadgmelad kanoniT

daculi zonebi da rogor imoqmedebs

qalaqze baRebisa da parkebis gaCexa?

moadgilis saxelze meriis arqiteqtur-

is samsaxuris pasuxi, romelSic weria,

rom „arqiteqturis samsaxuri winaaRm-

degi ar aris zemoT aRniSnul terito-

riebze ganxorcieldes miwis nakveTebis

SemoRobva, droebiTi nagebobebis Cadgma

da miwis samuSaoebis ganxorcieleba“. -

aqedan Cans, rom meria baRebSi xeebis

moWris ideas eTanxmeba.

parlamentis garemos dacvisa da bune-

brvi resursebis komitetis Tavmjdomar-

is moadgile, profesiiT botanikosi

zaza gamcemliZe radio Tavisufle-

basTan saubarSi ganmartavs, rom

policiis SenobisaTvis parkis mxolod

mcire nawili gamoiyo da amaSi „katas-

trofuli araferia“. misi TqmiT, iq ar

gaCexila iSviaTi saxeobis, bi-

ologiurad faseuli xeebi:

„iq ar moWrila iSviaTi, bunebriv eko-

sistemaSi gazrdili, Zeglis statuss

rom mivaniWebdiT, iseTi xeebi. parkis is

nawili, sadac policiis aSenebas

apireben, iseT safrTxes ar uqmnis

kikviZis parks, rom aseTi politikuri

aJiotaJi atexiliyo. xelovnuri nar-

gavebis ganaxleba da aRdgena  yovelTvis

SeiZleba. iq  moWrilia ramdenime fiWvi

da zogierTi foTlovani xe. magram axla

rom gavideT adgilze, kikviZis parkSi,

da davaTvalieroT da aRvweroT, aRmo-

vaCenT, rom SesaZloa 50 ki ara, 100 xec

iyos mosaWreli. daberebul da mo-

saWrel xeebs vgulisxmob. amdenad, me es

ambavi katastrofad ar meCveneba.“

garemosdacviTi arasamTavrobo seq-

tori ki gaCerebas ar apirebs. sxvadasx-

va saxis saprotesto aqcia uaxloes mo-

mavalSia dagegmili, miT umetes, rom,

maTi informaciiT,  igive bedi elis

Tbilisis kidev  araerT skversa da baRs.

nagavsayrelebis mosawyobad axali

samsaxuri Seiqmneba
nagavsayrelebis mosawyobad axali samsaxuri Seiqmneba. amasTan dakavSirebiT

cvlileba parlamentma „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ saqarTvelos

organul kanonSi Seitana.

aqamde moqmedi kanonmdeblobiT,mxolod TviTmmarTveli erTeulia uflebam-

osili, miiRos gadawyvetileba iseT sakiTxebze, rogoricaa nagavsayrelebis

mowyoba,dasaxlebebSi quCebis dasufTaveba, sayofacxovrebo narCenebis Segrove-

bisa da utilizaciis samuSaoTa warmoebis dagegmva da ganxorcieleba an maT

ganxorcielebaze municipaluri Sesyidvis organizeba.

kanonproeqtis Tavdapirveli variantiT igegmeboda, rom TviTmmarTvelobe-

bisTvis CamoeSorebinaT, rogorc nagavsayralebis mowyobis, ise dasaxlebebSi

quCebis dasufTavebis, sayofacxovrebo narCenebis Segrovebisa da utilizaciis

samuSaoTa warmoebis dagegmvis, ganxorcielebis uflebamosilebebi.

Tumca, kanonproeqtis saboloo da ukve damtkicebuli variantiT, adgilo-

briv TviTmmarTvelobebisTvis mxolod nagavsayrelebis mowyobis uflebis

CamoSorebis gadawyvetileba miiRes.

nagavsayrelebis mowyobis mizniT, ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis samin-

istrom 2012 wlis pirvel aprilamde, saxelmwifo qonebis gankerZoebis gziT, Se-

sabamisi profilis kerZo samarTlis iuridiuli piri unda daafuZnos da misi

100%-iani wili marTvis uflebiT, regionuli ganviTarebisa da infrastruqtur-

is saministros gadasces.

regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministrom nagavsayrelebis

mowyoba, mimdinare wlis 1-eli maisidan unda daiwyos.

kanonproeqtis pirvandeli variantiT, aRniSnul uwyebas momavali wlidan, qu-

Cebis dasufTavebis da sayofacxovrebo narCenebis Segrovebis samuSaos organi-

zebac unda gaewia.

www.Ipn.ge

yazbegis erovnul parks teritoria CamoaWres
yazbegis erovnuli parkis teritoria mcirdeba, risi mizezic hidroeleqt-

rosadguris mSeneblobaa.

„daculi teritoriebis statusis Sesaxeb“ kanonSi Sesatani cvlilebebis mixed-

viT, amJamad yazbegis erovnuli parkis SemadgenlobaSi 8 707 heqtari Sedis. kanon-

proeqtis damtkicebis SemTxvevaSi ki, yazbegis erovnuli parkis teritoria 8 698

heqtaramde Semcirdeba.

kanonproeqtis ganmartebiT baraTSi kanonproeqtis momzadebis mizezad, yazbe-

gis erovnuli parkis mimdebare teritoriaze mimdinare hidroenergetikuli

proeqtis ganxorcielebis xelSewyobis aucileblobaa dasaxelebuli.

kanonproeqtis avtori energetikisa da bunebrivi resursebis saministroa,

iniciatori ki mTavroba.
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gazeTi momzadda proeqtis `klimatis cvlilebasTan

adaptacia da bunebrivi katastrofebis riskis

Semcireba~ farglebSi, romelic xorcieldeba

amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso

ganviTarebis saagento USAID-is mxardaWeriT,

AID-114-A-09-00007 xelSekrulebis safuZvelze.

statiebSi gamoTqmuli Sexedulebebi ar gamoxatavs

amerikis SeerTebuli Statebis  saerTaSoriso

ganviTarebis saagentosa da amerikis SeerTebuli

Statebis mTavrobis Sexedulebebs.

soflis meurneobis ganviTarebis

saerTaSoriso asociaciis eqspertis,

amiran koCalaZis TqmiT, sabWoTa kav-

Siris daSlis Semdeg saqarTveloSi cx-

vris raodenoba ganaxevrda. qarTvel

wyemsebs aRar aqvT saSualeba, cxvari

azerbaijanis saZovrebze gadaiyvanon.

mouvlelia TviT saqarTveloSi arsebu-

li saZovrebic, rac mesaqonleobis gan-

viTarebaze uaryofiTad aisaxeba. sa-

Zovrebze gaCnda toqsikuri balaxi.

xSirad iwamlebian cxovelebi. into-

qsikaciis SemTxvevebi, ZiriTadad, adre

gazafxulze da Semodgomaze fiqsirde-

ba.

sagarejos raionis sofel wyaros-

Tavis mosaxleoba Tavs mesaqonleobiT

irCens, Tumca soflis saZovrebis didi

nawili SambnariTaa dafaruli.

„sami Zroxa da sami xari myavs. sof-

lis saZovrebi ar gvyofnis. gaSambnare-

buli saZovrebi rom gasufTavdes, cx-

varsac gaviCendi, magram magaze lapar-

akic zedmetia, Zalian didi Tanxa unda“,

– ambobs wyarosTavis mosaxle daTo

gagniaSvili.

igives imeorebs  wyarosTavis kidev

erTi mcxovrebi nukri daTunaSvili. is

ukve mesaqonleobas aRar misdevs:

„iseTi balaxia amosuli, romelic

saqonlisTvis ar varga. gasufTaveba

unda, amoZirkva“.

kavkasiis garemosdacviTi arasamTav-

robo organizaciebis qselma (CENN)

Caatara kvleva klimatis cvlilebasTan

dakavSirebiT. gairkva, rom globaluri

daTboba isedac erozirebul saZovrebs

kidev uares mdgomareoabSi ayenebs.

amjerad CENN-i axorcielebs sapi-

lote proeqts saZovrebTan dakavSire-

biT. proeqtis mizani erT romelime

sofelSi saZovris aRdgena da mosaxle-

obis daxmarebaa, raTa maT am saZovrebis

sworad marTva SeZlon.

„rac  Cven saZovrebi vnaxeT, ukve ud-

abnosTvis maxasiaTebeli mcenareebia

amosuli. es imas niSnavs, rom SesaZloa

am miwebis gaudabnoeba daiwyos, amitom

Carevaa saWiro“, – ambobs eqsperti ami-

ran koCalaZe.

soflebi saZovrebis gareSe rCebian

Tea Tofuria, www.netgazeti.ge

saqarTveloSi arsebuli saZovrebis

didi nawili eklebiTa da WaobebiT

aris dafaruli. im nakveTebze, sadac

soflis naxiri dadis, gadaZovebis

gamo erozia viTardeba. mosaxleoba

kuTvnili saZovrebis movlasa da

marTvas ver axerxebs.

misive TqmiT, saZovrebis marTva isev

mosaxleobam unda aiRos sakuTar Tavze.

aucilebelia nakveTmonacvleobis dan-

ergva. erTi kviris  ganmavlobaSi erT

nakveTze unda aZovon saqoneli, meore

kviris ganmavlobaSi – meoreze. TiToeu-

li nakveTi erTi Tvis ganmavlobaSi unda

„isvenebdes“.

„axla ase ar xdeba, gauSveben saqo-

nels da morCa. swored aman  gamoiwvia

saZovrebis gauareseba. mTavrobisgan

daxmareba SeiZleba is iyos, rom infras-

truqtura gaaumjobesos. ai, gvindoda

saZovramde misvla da ver mivediT, rad-

gan gza ar aris“, – ambobs amiran koCa-

laZe.

soflis meuneobis ganviTarebis saer-

TaSoriso asociaciis eqsperti mecx-

oveleobis dargSi, elioz xaWapuriZe

ambobs, rom Tu saZovari daWaobebulia,

aucilebelia sawreti arxebis gakeTeba,

Semdeg nakveTi yvelaferi zedmetisgan

unda gaTavisufldes, iqneba es buCqi Tu

qva. aseve, unda gamdidrdes niadagi sa-

suqebiT. Tu balaxi meCxeria, unda daiTe-

sos, amasTan, zustad unda SeirCes bal-

axis Teslic.

„dRes rom sazafxulo saZovrebs

gadaxedo, ginda axalqalaqisas, ginda

ninowmindisas, sul Sxamas miaqvs iqauro-

ba. erT farasac ver gamoazamTreben“, –

ambobs elioz xaWapuriZe.

„buneba da saZovrebis raodenobac

xels gviwyobs, rom aq mesaqonleoba gan-

viTardes, magram mravali problemaa. 200

ha saZovaria da mesamedi Waobi. adre saqa-

Cebi idga, magram mere moiSala. Cveni sax-

srebiT magis gakeTeba arc mifiqria,

Zalian didi samuSaoa Casatarebeli“,  –

ambobs sagarejos raionis sofel Tox-

liauris mkvidri nodar javaxiSvili.

wyarosTavis soflis rwmunebuli ni-

koloz beJitaSvili adasturebs, rom

saZovrebi upatronodaa mitovebuli:

„jangnariTaa dafaruli, zogan ukve mew-

yeric Camowva, zogan misasvleli gzac

ar aris. alag–alag raRac monakveTebia

darCenili da mosaxleoba saqonels

mand aZovebs“.

rogorc wyarosTvalis, aseve, sofel

ninowmindis rwmunebuli oTar roCikaS-

vilic ambobs, rom saZovrebis movla–pa-

tronobisTvis Tanxa biujetSi arasodes

gamoyofila, maT Soris arc soflis

programis farglebSi.

im saxeobebis raodenoba,

romlebic gadaSenebis piras

iyvnen, gaormagda

garemos dacvis saerTaSoriso kav-

Siris prezidentma, aSok xoslam ganacx-

ada, rom dedamiwa biosferos ganad-

gurebis morig etapze gadavida, romlis

Sedegadac aTasobiT saxeoba gaqreba.

yoveldRiurad, msoflioSi, xanZris

Sedegad 50 ha tye nadgurdeba. dReSi

20 aTasi heqtari sasoflo-samoeurneo

savargulebi udabnod iqceva. atmosf-

eroSi, dRe-RameSi, 60 milioni tona

mxuTavi airi gamoiyofa, romlis sava-

lalo Sedegebic dedamiwis yvela kuTx-

eze aisaxeba.

kacobrioba Tvalyurs adevnebs me-

eqvse msoflio ganadgurebas, romel-

ic mas Semdeg mimdinareobs, rac

dedamiwa warmoiSva. wina, mexuTe ganad-

gurebis ciklma dinozavrebis gada-

Seneba gamoiwvia. 2050 wels dedamiwaze

Tevzis yvela saxeoba gaqreba.

dReisTvis, cxovelebisa da mcena-

reebis 19.6 aTasamde saxeoba gadaSeneb-

is pirasaa. bolo ori aTwleulis gan-

mavlobaSi, im saxeobebis raodenoba,

romlebic gadaSenebis piras iyvnen,

gaormagda.

2020 wlisTvis dedamiwas

SimSiloba emuqreba

mecnierebi im daskvnamde mividnen,

rom klimatis cvlileba, romelic at-

mosferoSi sasaTbure gazebis anTro-

pologiuri gafrqveviTaa gamowveuli,

2020 wlisTvis soflis meurneobis war-

moebis deficits gamoiwvevs. es dedami-

wis yovel mexuTe adamians SimSil-

isTvis gawiravs. amis Sesaxeb klima-

tologTa „msoflio ekologiuri

fondis“ arakomerciuli organizaci-

is moxsenebaSia naTqvami.

dRes sakvebis ukmarisobas dedami-

wis yoveli meSvide mcxovrebi ganic-

dis. 2020 wlisTvis ki umetes qveynebSi

klimatis daTbobis Sedegad soflis

meurneobis produqtebi Semcirdeba,

ris gamoc dedamiwis mzardi mosaxle-

obis gamokveba SeuZlebeli gaxdeba.

klimatologebi miiCneven, rom Tan-

amedrove scenaris mixedviT, sasaTbure

gazebis SeuzRudavi gafrqveva  dedami-

waze klimats 2,4 gradusiT gazrdis.

amasTan, dedamiwis mosaxleoba sul

mcire, 900 milioniT gaizrdeba da 7-8

miliards miaRwevs.

klimaturi cvlilebebis Sedegad

sxvadasxva qveyanaSi mosavlis ganad-

gureba iseT masStabs miaRwevs, rom

xorblis deficiti 14% iqneba, 11 %-iT

naklebi brinji iwarmoeba, xolo simin-

di 9%-iT naklebi iqneba. mecnierTa

daskvniT, am tipis warmoeba ruseTSi

ukve mcirdeba.

meurneobis Semcirebis ukmarisoba

temperaturis cvlilebebiTa da

arasakmarisi wylis miwodebiT iqneba

gamowveuli.

imis gamo, rom marcvlovani produ-

qciis daaxloebiT 35% Sinauri cx-

ovelebis kvebas xmardeba, mecnierebi

xorcis warmoebis Semcirebasac varau-

doben. SesaZloa, aman realuri fasebi

20%-iT gazardos.

amdenad, mecnierebi miiCneven, rom

atmosferoSi narCenebis gafrqvevis

Semcireba ukeTesobisken gadadgmuli

nabiji iqneba. samwuxarod, calkeuli

qveynebis oficialuri pirebi am sak-

iTxze SeTanxmebas ver axerxeben.

amasTan, SimSilis daZlevis kidev

erT saSualebad mecnierebi kvebis

racionSi axal sakvebze  – cilebsa da

naxSirwyalebze gadasvlas miiCneven.

www.Ekofact.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 7: Conference on Climate Change Adaptation and Natural 
Disaster Mitigation  

  



From: Info CENN [mailto:info@cenn.ge]  
Sent: Monday, January 16, 2012 3:00 PM 
To: 0 
Subject: [cenn_ge] Prospects for the Introduction of Insurance Programs in Natural Disaster Risk Zones 

 

                                  

 

   

     

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის ზონებში სადაზღვევო პროგრამების ამოქმედების 
პერსპექტები 

 

           კავკასიის  გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო  ორგანოზაციების  ქსელისა  (CENN) და 
სამოქალაქო  საზოგადოების  განვითარების  კავშირ  ,,ბორჯღალო“‐ს  ერთობლივი 
ორგანიზებით,  13  იანვარს  ბათუმში,  ,,ბორჯღალო“‐ს  ოფისში  მოეწყო  მრგვალი  მაგიდა 
თემაზე:  ,,ბუნებრივი  კატასტროფების  რისკის  ზონებში  სადაზღვევო  პროგრამების 
ამოქმედების  პერსპექტები“.  შეხვედრას  აჭარის  რეგიონში  მოქმედი  არასამთავრობო 
ორგანიზაციების,  სადაზღვევო  კომპანიების,  აჭარის  გეოლოგიის  სამსახურისა  და 
განსახლების  დეპარტამენტის  წარმომადგენლები  ესწრებოდნენ.  შეხვედრაზე  შედგა 



კავკასიის  გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო  ორგანოზაციების  ქსელის  (CENN)  პროექტი: 
,,კლიმატის  ცვლილებებთან  ადაპტაცია  და  ბუნებრივი  კატასტროფების  რისკის 
შემცირება“‐ს  პრეზენტაცია,  წარმოდგენილი  იქნა  პროექტის  ძირითადი  მიმართულებები 
და პრიორიტეტები.  

 

               შეხვედრა  განხილული  იქნა  მაღალმთიან  აჭარაში  ბუნებრივი  კატასტროფების 
რისკის ზონებში  არსებული  მდგომარეობა და  სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებისათვის 
ფინანსური  კონპენსაციების  გაცემის  სისტემა  და  კრიტერიუმები.   ,,ბორჯღალო“‐მ 
წარმოადგინა  აღმოსავლეთ‐დასავლეთის  მართვის  ინსტიტუტის  (EWMI)  ფინანსური 
მხარდაჭერით  მიმდინარე  პროექტი:  ,,ეკომიგრაციის  სფეროში  სახელმწიფო  პოლიტიკის 
გაუმჯობესების  ხელშეწყობა“‐ს ფარგლებში  მომზადებული ინიციატივა რისკის ზონებში 
სახელმწიფო  დაზღვევის  პროგრამის  ამოქმედების  შესახებ,  რომლის  მიხედვით  აჭარის 
მუნიციპალიტეტებში  მაღალი რისკის ზონაში  მცხოვრები ოჯახების დაზღვევის  სისტემა 
ამოქმედდება,  სახელმწიფო  უზრუნველყოფს  ოჯახების  დაზღვევას,  ხოლო  სტიქიური 
მოვლენის  შედეგად  საცხოვრებელი  სახლების  დაზიანების  შემთხვევაში 
დაზარალებულთათვის  ზარალის  ანაზღაურება  უკვე  სადაზღვევო  კომპანიების 
პასუხისმგებლობის ქვეშ გადავა. სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს 
მზადყოფნა, რომ უფრო აქტიურად განიხილონ აღნიშნული ინიციატივა და მოხდეს ყველა 
ძირითადი  კომპონენტის დეტალური  ანალიზი.  გამოითქვა  მოსაზრება, რომ  სასურველი 
იქნება  რომელი  კონკრეტული  თემისა  და  სოფლის  მაგალითზე  საპილოტე  პროექტის 
გაკეთება,  რომელიც  შესაძლებლობას  შექმნის  აღნიშნული  ინიციატივის  როგორც 
უპირატესობები,  ასევე  ნაკლოვანებები  ფართოდ  იქნეს  წარმოჩენილი.  შეხვედრის 
მონაწილეები  შეთანხმდნენ  რომ   სამთავრობო  სტრუქტურების,  არასამთავრობო 
ორაგანიზაციებისა  და  სადაზღვევო  კომპანიების  წარმომადგენლებისაგან  შეიქმნება 
სამუშაო  ჯგუფი,  რომელიც  ბუნებრივი  კატასტროფების  რისკის  ზონებში  სახელმწიფო 
დაზვევის პროგრამის კონცეფციას შეიმუშავებს.  
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From: Info CENN [mailto:info@cenn.ge]  
Sent: Monday, January 23, 2012 3:35 PM 
To: 0 
Subject: [cenn_ge] Climate Change and Farmers without Crops 

 

 

 

 

 

კლიმატური ცვლილება და გლეხები მოსავლის გარეშე 
 

 

თეა თოფურია 

 

კლიმატური  ცვლილებების  შედეგად  დედოფლისწყაროში  ოდესღაც  ნაყოფიერი  მიწა 
უდაბურდება,  თუმცა  ეს  არ  არის  ერთადერთი  მიზეზი,  რის  გამოც  ადგილობრივი 
ფერმერების ნაწილმა მიწების დამუშავება შეწყვიტა. 

 

კავკასიის  გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო  ორგანიზაციების  ქსელის  (CENN)  მიერ 
განხორციელებული კვლევის თანახმად, 2020‐2050 წლებში ჰაერის საშუალო მრავალწლიური 
ტემპერატურა   2,5‐3  °C‐ით მოიმატებს  (ტემპერატურა უკვე გაზრდილია 0,6 გრადუსით), რის 
გამოც  მოსალოდნელია   სახნავ‐სათესი  მიწების,  ბაღ‐ბოსტნების,  ვენახებისა და  საძოვრების 
პროდუქტიულობის საგრძნობლად შემცირება. 
 
მკვლევარების თქმით, გაუდაბნოების პროცესი გაძლიერდება დედოფლისწყაროს მუნიციპა‐
ლიტეტის  ტერიტორიის  დიდ  ნაწილზე.  პრობლემას  ისიც  ამძიმებს,  რომ  რაიონში  არ 
არსებობს სარწყავი არხები. 
 
ასევე,  გაჩეხილია  ქარსაფარი  ზოლები,  რის  გამოც  ქარი  ნიადაგის  ზედა  ფენას  (სადაც 
მარცვალია) ადვილად ანადგურებს. 
 
მკვლევარები  ადგილობრივ  მთავრობას  შემდეგ  რეკომენდაციას  აძლევენ:  სასწრაფოდ 
დაიწყოს არსებული წყალგამოყენების სისტემის სრული რეაბილიტაცია‐გაფართოება, ახალი 
წყალდამზოგავი  სისტემებით  აღჭურვა,  მკაცრი  კონტროლი  დაწესდეს  არანორმირებული 
რწყვის  აღსაკვეთად,  ასევე,  აუცილებელია დაწვიმებითი და წვეთოვანი მორწყვის ხერხების 
და  წესების  დანერგვა,  ქარსაცავი  და  მინდორსაცავი  ზოლების  აღდგენა‐რეაბილიტაცია. 



ნიადაგდამცავი უნარის მქონე ტყის კორომების აღდგენა, მკაცრი კონტროლის დაწესება ტყის 
უსისტემო ჭრებზე, გვალვაგამძლე აგროკულტურების შერჩევა და ა. შ. 
 
საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროში  აცხადებენ,  რომ  მიმდინარე  წელს 
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში, 6 ჰა ფართობზე დაგეგმილია 
წვეთოვანი სისტემის, სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობა. 
 
სამინისტროს  მელიორაციის  პოლიტიკის  დეპარტამენტის  ხელმძღვანელის  ვალერიან 
მჭედლიძის  თქმით,  წელსვე  დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე 
დაგეგმილია  სამელიორაციო  სისტემებზე  სარეაბილიოტაციო  სამუშაოების  ჩატარება,  რაც 
წყალუზრუნველყოფილ ფართობებს 600‐650 ჰექტრით გაზრდის. 
 
დედოფლისწყაროს  საკრებულოს  წევრის,  გელა  თეთრაულის  თქმით,  ადგილობრივმა 
თვითმმართველობამ  ქარსაცავი ზოლების  აღდგენა დაიწყო, თუმცა  ის  სხვა  პრობლემებზე 
საუბრობს, რომელთა მოგვარებას თვითმმართველობა ექსპერტების დახმარების გარეშე ვერ 
ახერხებს: 
„ორ წელიწადს ზედიზედ ხორბალს რომ დათესავ, მერე სხვა კულტურით უნდა ჩაანაცვლო, 
აქამდე  მზესუმზირით  ვანაცვლებდით.  ახლა  მზესუმზირა  საკმარისად  აღარ  მოდის და რა 
დავთესოთ,  არ  ვიცით.  გვინდა  ისეთი  კულტურა, რომელიც  ამ  პირობებში  მოვა  კიდეც და 
გაყიდვადიც იქნება. სწორედ ამაში გვინდა ექსპერტების დახმარება“. 
 
„ჩვენ  ვმუშაობთ  გერმანელ  ექსპერტებთან,  მათი  მეშვეობით  ვსწავლობთ,  თუ  რა  უნდა 
გაკეთდეს  არსებული  პრობლემების  მოსაგვარებლად,“  –  ამბობს  დედოფლისწყაროს 
გამგებლის მოადგილე ალექსანდრე ალუღიშვილი. 
 
ჯემალ  კვანჭილაშვილი უკვე 50 წელია დედოფლისწყაროში ფერმერულ მეურნეობას  ეწევა. 
200  ჰა  მიწა  აქვს  საკუთრებაში,  თუმცა  ამბობს,  რომ,  შექმნილი  პრობლემების  გამო,  მიწის 
დამუშავება აღარ ღირს. 
 
„შირაქის  მინდვრებს  რომ  გახედო,  აგეტირება,  იქაურობა  გავერანებულია,  საქონლის 
სათარეშოდ არის  გამხდარი“, – ამბობს ჯემალ კვანჭილაშვილი. 
„შირაქში  20  ჰა  მიწა  მაქვს,  რომელიც  ახლა  დაუმუშავებელია.  ძირითადად,  საშემოდგომო 
ხორბალი და  ქერი  მოგვყავდა,  ახლა  სიმინდიც  შემოიღეს,  მაგრამ  სიმინდის  აღება ჭირს და 
ვერიდებით. სიმინდის საშრობებიც არ არის,“ – ამბობს ვალიკო ღორაშვილი. 
 
ფერმერების თქმით, მიწების დამუშავება საწვავისა და სასუქის სიძვირის გამოც უჭირთ. 
 
„სახლიდან   25‐55  კილომეტრზეა  ჩვენი  მიწები.  ტრაქტორს  აიყვან,  საწვავი  უნდა  ჩაასხა, 
დათესვა გინდა, ისევ საწვავი, მანქანით სიარულსაც – საწვავი... სიშორის გამო, ზამთარში ვერ 
ვიცავთ, საქონელი და ცხვრის ფარები დადის ზედ“, – ამბობს ვალიკო ღორაშვილი. 
 
„ჩვენთან  ძირითადი  პრობლემა  საწვავისა  და  სასუქის  სიძვირეა.  წლების  განმავლობაში 
ვერავინ  ახერხებს,  რომ  ნიადაგი  სასუქით  დაამუშაოს.  მიწა  გამოიფიტა.  ის  საკვები 
ელემენტები,  რომელიც  ნორმალური  მოსავლის  მოსაყვანად  არის  საჭირო  ნიადაგში  აღარ 
არის“, – ამბობს ჯემალ კვანჭილაშვილი. 



მისივე თქმით, მიღებული მოსავალი დანახარჯებს ვერ ანაზღაურებს: 
 
„40 თეთრს იძლევიან კილო ხორბალში, რაც ძალიან ცოტაა. მე 160 ტონა ხორბალი საწყობში 
მაქვს,  ერთი  გრამიც  არ  გამიყიდია,  რადგან  ხარჯს  ვერ  ანაზღაურებს.  უმრავლესობამ 
მოსავლის მოყვანაზე ხელი ჩაიქნია,  ვერ ასაღებენ.“ 
 
დედოფლისწყაროს  გამგებლის  მოადგილე  ალექსანდრე  ალუღიშვილი  უარყოფს,  რომ 
მოსახლეობას მოსავლის გასაღების პრობლემა აქვს. 

 

შესაბამისი ვიდეომასალა იხ. შემდეგ ბმულზე: http://youtu.be/SC3OL2meee4  

 

************************************************************************* 

მასალა მომზადდა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – 
"რეგიონული საკითხების გაშუქება" – ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო USAID‐ის მხარდაჭერით განხორციელებულ პროექტთან „კლიმატის 
ცვილებისათვის ადაპტაცია და კატასტროფების რისკის შემცირება“ თანამშრომლობით. მასალის 
შინაარსი არ გამოხატავს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა, ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 
მოსაზრებებს და შეხედულებებს. 
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შეხვედრა პრეს-კაფეში კლიმატის ცვლილებებისა და 

 ბუნებრივი კატასტროფების თემაზე 

 

 

სამშაბათს,  24  იანვარს,  12  საათზე,  ბათუმში,  პრეს‐კაფეში  გაიმართება  კავკასიის 
გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო  ორგანიზაციების  ქსელისა  (CENN)  და  ამერიკის 
შეერთებული  შტატების  საერთაშორისო  განვითარების  სააგენტო  USAID‐ის  მხარდაჭერით 
განხორციელებული  პროექტის:  „კლიმატის  ცვლილებასთან  ადაპტაცია  და  ბუნებრივი 
კატასტროფების რისკის შემცირება (CCADM)“ პრეზენტაცია.  

 

CENN‐ის  რეგიონალური  წარმომადგენელი  აჭარის  სამთავრობო  დაწესებულებებისა  და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების  წარმომადგენლებს  აღნიშნული  პროექტის  პრიორიტეტულ 
მიმართულებებს  და  2012  წლის  განმავლობაში  განსახორციელებელი  აქტივობების  გეგმას 
გააცნობს.  განიხილება  სამთავრობო  დაწესებულებებთან  და  სამოქალაქო  სექტორთან 
ურთიერთთანამშრომლის ძირითადი მექანიზმები და ფორმები.  

 

შეხვედრაზე  ასევე  სამოქალაქო  საზოგადოების  განვითარების  კავშირი  ,,ბორჯღალო“ 
ეკომიგრაციის  სფეროში  სახელმწიფო  პოლიტიკის  გაუმჯობესების  რეკომენდაციათა  პაკეტს 
წარადგენს.  შეხვედრის მიწურულს კი დისკუსიის რეჟიმში, ექსპერტებთან ერთად კლიმატის 



ცვლილებების  კონტექსტში,  აჭარის  რეგიონის  აქტუალური  ეკოლოგიური  პრობლემები 
განიხილება.   

 

************************************************************************* 

მასალა მომზადდა პროექტის „კლიმატის ცვილებისათვის ადაპტაცია და კატასტროფების რისკის 
შემცირება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო USAID-ის მხარდაჭერით, AID-114-A-09-00007 ხელშეკრულების საფუძველზე. 
სტატიაში გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 
შეხედულებებს. 
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From: Info CENN [mailto:info@cenn.ge]  
Sent: Monday, January 30, 2012 1:08 PM 
To: 0 
Subject: [cenn_ge] Meeting on Climate Change and Natural Disasters Held at the Press Cafe in Batumi 

 

 

 

       

 
 

 

 



     

შეხვედრა პრეს-კაფეში კლიმატის ცვლილებებისა და 

 ბუნებრივი კატასტროფების თემაზე 

 

 

24  იანვარს,  12:00  საათზე,  ბათუმში  პრეს‐კაფეში  გაიმართა  კავკასიის  გარემოსდაცვითი 
არასამთავრობო  ორგანიზაციების  ქსელის  (CENN)  პროექტის:  "კლიმატის  ცვლილებასთან 
ადაპტაცია და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (CCADM)" პრეზენტაცია. CENN–
ის  რეგიონალურმა  წარმომადგენლობამ  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  სამთავრობო 
დაწესებულებებისა  და  არასამთავრობო  ორგანიზაციების  წარმომადენლებს  აღნიშნული 
პროექტის  პრიორიტეტული  მიმართულებები  და  2012  წლის  განმავლობაში 
განსახორციელებელი  აქტივობების  გეგმა  გააცნო.  შეხვედრაზე  განხილული  იქნა  ის 
ძირითადი  მექანიზმები  და  ფორმები,  რომლის  მიხედვითაც  აღნიშნული  პროექტის 
ფარგლებში  შედგება  თანამშრომლობა  სამთავრობო  დაწესებულებებსა  და  სამოქალაქო 
სექტორს  შორის.   შეხვედრაზე,  ასევე  არასამთავრობო  ორგანიზაცია  ,,ბორჯღალო“‐მ 
ეკომიგრაციის სახელმწიფო რეგულაციების კუთხით კონკრეტული რეკომენდაციათა პაკეტი 
წარადგინა,  რომელიც  აღმოსავლეთ‐დასავლეთის  მართვის  ინსტიტუტის  მხარდაჭერით 
მიმდინარე  პროექტის:  ,,ეკომიგრაციის  სფეროში  სახელმწიფო  პოლიტიკის  გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა“ ფარგლებში მომზადდა.  

 

შეხვედრის  მეორე  ნახევარში  დისკუსიის  რეჟიმში,  ექსპერტებთან  ერთად  კლიმატის 
ცვლილებების  კონტექსტში,  აჭარის  რეგიონის  აქტუალური  ეკოლოგიური  პრობლემების 
განხილვა  შედგა.  ორგანიზაცია  ,,მთა‐ბარი“‐ს  თავმჯდომარემ  ზურაბ  მანველიძემ  სატყეო 
რესურსების  მართვის  ძირითადი  ასპექტები  მიმოიხილა.   ექსპერტმა  საშა  ხორავამ  შავი 
ზღვის აჭარის სანაპირო ზოლში მიმდინარე აბრაზიულ პროცესებზე და განხორციელებულ 
ნაპირდაცვით სამუშაოებზე ისაუბრა. ასოციაცია ,,ფლორა და ფაუნა“‐ს დირექტორმა არჩილ 
გუჩმანიძემ კი შეხვედრის მონაწილეებს შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები გააცნო და 



მათზე კლიმატის ცვლილებების გავლენის შესაძლო შედეგები განიხილა.  

 

CENN‐ისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირ ,,ბორჯღალო“‐ს ერთობლივი 
ორგანიზებით  ანალოგიური  სახის  შეხვედრები  აქტუალურ  გარემოსდაცვით  თემებზე 
სამომავლოდაც   გაგრძელდება  და  სისტემატურ  სახეს  მიიღებს,  რაც  ხელს  შეუწყობს 
ეკოლოგიური  პრობლემების  მაქსიმალურად  ფართოდ  წარმოჩენას და უზრუნველყოფს  ამ 
პრობლემების  განხილვა‐გადაწყვეტის  პროცესში,  სახელმწიფო  სტრუქტურებსა  და 
სამოქალაქო სექტორს შორის მუდმივ კომუნიკაციასა და ურთიერთთანამშრომლობას.  

 

************************************************************************* 

მასალა მომზადდა პროექტის „კლიმატის ცვილებისათვის ადაპტაცია და კატასტროფების რისკის 
შემცირება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო USAID-ის მხარდაჭერით, AID-114-A-09-00007 ხელშეკრულების საფუძველზე. 
სტატიაში გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 
შეხედულებებს. 
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From: Info CENN [mailto:info@cenn.ge]  
Sent: Wednesday, February 08, 2012 5:50 PM 
To: 0 
Subject: [cenn_ge] Training on the Problems of Natural Disasters in Georgia (from Prevention to 
Liquidation): Update 

 

 

 

 

 
ტრენინგი თემაზე  

ბუნებრივი კატასტროფების პრობლემატიკა საქართველოში 
(პრევენციიდან ‐ ლიკვიდაციამდე) 

 

გაცნობებთ,  რომ  CENN‐ის  აჭარის  რეგიონალური  წარმომადგენლობის,  არასამთავრობო 
ორგანიზაცია  ,,ბორჯღალო“‐ს  და  ასოციაცია  ,,გენეზისი“‐ს  ერთობლივი  ორგანიზებით, 
ბათუმში  ,,ბორჯღალო“‐ს  ოფისში  სტუდენტებისათვის  ჩატარებული  ტრენინგი  თემაზე: 
,,ბუნებრივი  კატასტროფების  პრობლემატიკა  საქართველოში  (პრევენციიდან  ‐ 
ლიკვიდაციამდე)“ 9 თებერვლიდან ‐ 13 თებერვლის ჩათვლით მიმდონარეობს. 
 

 

************************************************************************* 

მასალა მომზადდა პროექტის „კლიმატის ცვილებისათვის ადაპტაცია და კატასტროფების რისკის 
შემცირება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო USAID-ის მხარდაჭერით, AID-114-A-09-00007 ხელშეკრულების საფუძველზე. 
სტატიაში გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 
შეხედულებებს. 

 

  

 



     

CENN is a member of the: 

  

 
 

This information was sent by info@cenn.org

Instant removal with SafeUnsubscribe | Editorial 
Policy | Privacy Policy. 

  

     

T +995 32 275 19 03/04 

F +995 32 275 19 05 

info@cenn.org 

www.cenn.org

  

 

     

 

   

mailto:info@cenn.org
http://213.157.217.163/cenn_lists/pub_unsub.html
http://213.157.217.163/cenn_lists/e_p.html
http://213.157.217.163/cenn_lists/e_p.html
http://213.157.217.163/cenn_lists/p_p.html
mailto:info@cenn.org
http://www.cenn.org/


From: Info CENN [mailto:info@cenn.ge]  
Sent: Thursday, March 22, 2012 2:48 PM 
To: 0 
Subject: [cenn_ge] Pilot Project in the Municipality of Keda 

 

 

 

 

     

             



საპილოტე პროექტი  
ქედის მუნიციპალიტეტში 

 
აქტუალური  გარემოსდაცვითი  პრობლემების  გადაჭრა,  კლიმატის  ცვლილებების 
სააადაპტაციო  ღონისძიებების  განხორციელება  და  რისკების  ეფექტური  მართვა  ერთიანი 
სახელმწიფო  მიდგომის  ჩამოყალიბებასა და  კოორდინაციას  მოითხოვს, რაც თავის  მხვრივ 
პრობლემებისა  და  საჭიროებების  ადგილზე  იდენტიფიცირებასა  და  სახელმწიფო 
სტრუქტურებს,  სამოქალაქო  სექტორსა  და  მოწყვლად  ჯგუფებს  შორის  მუდმივ 
კომუნიკაციას საჭიროებს. სწორედ ამ მიზნით კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების  ქსელი  (CENN)  ავითარებს ღია  გარემოსდაცვით  სამოქალაქო  ინიციატივას 
(OECI), რომლის ფარგლებში დაგეგმილია  საპილოტე  პროექტების  განხორციელება  სამიზნე 
მუნიციპალიტეტების სოფლებში. 
 

ედასთან  დაკავშირებით,  წარმოდგენილი  გეგმისა  და  წინასწარი  კონსულტაციების 
აფუძველზე,  განიხილება  ეროზირებულ  ფერდობებზე  ჩხავერის  გაშენება,  რაც  ბუნებრივი 
ატასტროფების რისკის პრევენციის გარდა შემოსავლების ზრდასაც ითვალისწინებს. ჩხავერი 
ურძნის  უნიკალური  ჯიშია,  რომლის  გავრცელებას  განსაკუთრებული  მნიშვნელობა  აქვს. 
ENN–ის  აჭარის რეგიონულმა  კოორდინატორმა  20  მარტს  ქედის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ 
ანდალოში  სწორედ ის  სანერგეები  მოინახულა  სადაც  ადგილობრივი  მოსახლეები  ჩხავერის 
იშის ვაზის ნერგებს აწარმოებენ. ჩხავერის როგორც ნერგების გამოყვანა, ასევე მისი გაშენება 
ა  მოვლა  სპეციფიკურ  ცოდნას  საჭიროებს,  მიზანშეწონილია  ჩხავერის  გაშენება  მზით 
ანათებულ,  კირის  შემცველ ფერდობ  ნიადაგებზე და  მისი  მოვლა  შესაბამისი  მოთხოვნების 
აცვით უნდა მოხდეს, ამდენად მოსახლეობისათვის ჩხავერის ნერგების გადაცემასთან ერთად 
ათთვის  მცირე  ინსტრუქტაჟის  ჩატარებაც  მოხდება.  აღნიშნულ  ინიციატივას  მხარდაჭერა 
ღუთქვა  ქედის  მუნიციპალიტეტის  გამგებელმა  ირაკლი  ბარამიძემ, რომელმაც  აღნიშნა, რომ 
ტიქიური  მოვლენების  თვალსაზრისით  ქედა  აქტიური  სენსიტიური  ზონაა,  მევენახეობა‐
ეღვინეობის განვითარება კი მუნიციპალიტეტის ერთ‐ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, 
მდენად  ისეთი  პროექტების  განხორციელება,  რომელიც  ერთის  მხვრივ  ბუნებრივი 
ატასტროფების  რისკის  პრევენციას,  ხოლო  მეორეს  მხვრივ  უნიკალური  ვაზის  ჯიშის  ‐ 
ხავერის  გავრცელებასაც  შეუწყობს  ხელს  ქედისათვის  ორმაგად  მნიშვნელოვანი  იქნება. 
ნიციატივაში  ჩართულია  ღვინის  კლუბი  და  ვაზის  ფონდი,  აუხლოეს  პერიოდში  სწორედ 
ღნიშნულ  ორგანიზაციებთან  ერთად  კავკასიის  გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო 
რგანიზაციების  ქსელი  (CENN)  განახორციელებს  ექსპედიაცია  ქედის  მუნიციპალიტეტის 
ოფლებში,  სადაც  მევენახეების,  მეღვინეების,  აგრონომის,  ბოტანიკოსის,  გეოლოგისა  და 
როზიონისტის მონაწილეობით, ზუსტად შეირჩევა პროექტის განხორციელების ადგილები და 
ოხდება შეთანხმება მოსახლეობასთან. 
 

 

************************************************************************* 

მასალა მომზადდა პროექტის „კლიმატის ცვილებისათვის ადაპტაცია და კატასტროფების რისკის 
შემცირება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო USAID-ის მხარდაჭერით, AID-114-A-09-00007 ხელშეკრულების საფუძველზე. 



სტატიაში გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 
შეხედულებებს. 
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From: Info CENN [mailto:info@cenn.ge]  
Sent: Monday, April 02, 2012 5:32 PM 
To: 0 
Subject: [cenn_ge] The Implementation of a Pilot Project Initiated in the Municipality of Keda 

 

 

           

                



ქედის მუნიციპალიტეტში საპილოტ
პროექტის განხორციელება დაიწყ

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით 

ორციელებს პროექტს: ,,კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი კატასტროფების 
სკის შემცირება (CCADM)“, რომლის ფარგლებში საქართველოს რამოდენიმე რეგიონის სამიზნე 
უნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის საპილოტე პროექტები ხორციელდება, აჭარაში, ქედის 

მუნიციპალიტეტში ეროზირებულ ფერდობებზე  უძველესი ქართული ყურძნის ჯიშის ‐ 
ხავერის გაშენება იგეგმება. მრავალწლიანი კულტურები ეროზირებული ნიადაგის გამაგრებას 

და პოტენციური რისკების შემცირებას უწყობს ხელს, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის 
პრევენციის გარდა, უნიკალური და საკმაოდ მოთხოვნადი ყურძნის ჯიშის გაშენებით 

აღნიშნული საპილოტე პროექტი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის შემოსავლების ზრდასაც 
ითვალისწინებს. პროექტის განხორციელებაში აქტიურად არის ჩართული ღვინის კლუბი და 

ვაზის ფონდი.  
 

29‐31 მარტს ქედაში მოეწყო ექსპედიცია, რომელშიც CENN და ღვინის კლუბის 
წარმომადგენლები ღებულობდნენ მონაწილეობას. ექსპედიციის დაწყებამდე 29 მარტს შედგა 

შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან და 
გეოლოგიის სამსახურის უფროსთან. მინისტრმა დონარა სურმანიძემ პროექტს მხარდაჭერა 

ღუთქვა, სამინისტროს სპეციალისტები ჩხავერის ჯიშის ნერგების მოძიებასა და შემდგომ უკვე 
დარგვის პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან და გაშენება‐მოვლის სპეციფიკაზე ადგილობრივ 
ოსახლეობას კონსულტირებას გაუწევენ. გეოლოგიის სამსახურის უფროსმა ტარიელ ტუსკიამ 

კი პროექტის ორგანიზატორებს გაუწია რეკომენდაცია, თუ კონკრეტულად ქედის 
მუნიციპალიტეტის რომელ სოფლებში იქნება ყველაზე ეფექტური ეროზიული პროცესების 
პრევენციის თვალსაზრისით ვაზის გაშენება. სახელმწიფო ორგანოებთან კონსულტაციების 

შემდგომ ექსპედიცია სოფელ აჭარისწყალზე ,,აჭარული ღვინის სახლი“‐ს მონახულებით 
დაიწყო, სადაც აქცენტი სწორედ ჩხავერის ჯიშზე კეთდება, 2010 წლის მოსავლიდან ,,აჭარული 

ღვინის სახლი“‐ს მიერ ექსკლუზიურად ჩამოსხმული იქნა 700 ბოთლი ჩხავერი, თითოეული 
ბოთლის ღირებულება კი 50 ლარს შეადგენს.  

 
ექსპედიციის განმავლობაში CENN‐ისა და ღვინის კლუბის წარმომადგენლებმა ქედის 

მუნიციპალიტეტის ის სოფლები მოინახულეს, სადაც მევენახეობის განსაკუთრებით დიდი 
ტრადიციები არსებობს, შედგა შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან და 

დათვალიერებული იქნა ის ეროზიული რისკის ფერდობები, სადაც ვაზის გაშენება 
განსაკუთრებით ეფექტური იქნება. საბოლოო ჯამში კი სამიზნე არეალად მერის თემი შეირჩა, 
სწორედ აღნიშნული თემის შეამდგენლობაში შემავალი 4 სოფლის 40 ოჯახს მაისი მიწურულს 
000‐მდე ჩხავერის ყურძნის ჯიშის ნერგი გადაეცემა. ჩხავერის გაშენება და მოვლა სპეციფიკურ 

ცოდნას საჭიროებს, ამდენად მოსახლეობისათვის ჩხავერის ნერგების გადაცემასთან ერთად 
მათთვის ინსტრუქტაჟის ჩატარებაც მოხდება და მოსახლეობისთვის მცირე საინფორმაციო 

ბუკლეტებიც დაიბეჭდება.  
 

************************************************************************* 



მასალა მომზადდა პროექტის „კლიმატის ცვილებისათვის ადაპტაცია და კატასტროფების რისკის 
შემცირება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო USAID‐ის მხარდაჭერით, AID‐114‐A‐09‐00007 ხელშეკრულების საფუძველზე. 

სტატიაში გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 

შეხედულებებს.
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From: Info CENN [mailto:info@cenn.ge]  
Sent: Tuesday, April 10, 2012 1:27 PM 
To: 0 
Subject: [cenn_ge] Conference on Climate Change, 11 April, 2012 

 

 

 

 

 

 

კონფერენცია კლიმატის ცვლილების თემაზე

 

ხვალ,  11  აპრილს,  სასტუმრო  “ამბასადორში”  CENN  ჩაატარებს  კონფერენციას  თემაზე 
„კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება“. 
კონფერენციაზე  წარმოდგენილი  იქნება  აშშ-ს  საერთაშორისო  განვითარების  სააგენტო  – 
USAID‐ის  მხარდაჭერით  მიმდინარე  ინიციატივის  ფარგლებში  შემუშავებული  კლიმატის 
ცვლილების  სცენარები,  კლიმატის  ცვლილებასთან  საადაპტაციო  მუნიციპალური  გეგმები 
და პილოტური პროექტები. 

 

კონფერენციის  მიზანია,  სახელმწიფო  ინსტიტუტებისა  და  სამოქალაქო  საზოგადოების 
ინფორმირება,  თემატური  დიალოგის  განვითარება  და  მომავალი  თანამშრომლობის 
დაგეგმვა,  რაც  ხელს  შეუწყობს  კლიმატის  ცვლილების  საკითხების  გათვალისწინებასა და 
ინტეგრირებას სახელმწიფო პროგრამებსა და განვითარების გეგმებში.  

 

პროექტი  ხორციელდება  ხელვაჩაურის,  ქედის,  ბორჯომის,  ახალციხის,  საგარეჯოსა  და 
დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტებში.  ინიციატივის  მიზანია  ადგილობრივი  თემების 
გაძლიერება  კლიმატის  ცვლილებასთან  ადაპტაციის  კუთხით  და  ბუნებრივი 
კატასტროფების რისკის შემცირება.  

 

კონფერენციაში  მონაწილეობას  მიიღებენ  სახელმწიფო  სტრუქტურების,  კვლევითი 
ინსტიტუტების,  არასამთავრობო  ორგანიზაციებისა  და  ადგილობრივი  საზოგადოებრივი 
გაერთიანებების წარმომადგენლები. 
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http://netgazeti.ge/GE/97/Life/8833/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A
0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-
%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%
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