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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარის ყველაზე დიდი 

ადმინისტრაციული ერთეულია. მისი ფართობი შეადგენს 2,981.5 კმ2-ს, რაც მხარის 

ტერიტორიის დაახლ. 45%-ია. დუშეთის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი დიდი 

კავკასიონის საშუალო და მაღალი მთებითაა წარმოდგენილი. სამხრეთი ნაწილი, 

რომელიც ბაზალეთის ზეგანზეა განლაგებული, შედარებით დაბალი სიმაღლეებით 

გამოირჩევა. საერთო ჯამში, დუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სიმაღლე ზღვის 

დონიდან 870-4000 მ-ის ფარგლებში იცვლება.  

სიმაღლეთა ასეთი სხვაობის გამო მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ზონაში სხვადასხვა 

ჰავაა ჩამოყალიბებული. შედარებით დაბალ ზონაში ჰავა ზომიერად ნოტიოა, ზამთარი 

ზომიერად ცივი, ხოლო ზაფხული შედარებით თბილი და ხანგრძლივი იცის. 870-900 მ-ის 

სიმაღლეზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 9.7°C-ია, ნალექების საშუალო 

წლიური მოცულობა კი 740 მმ. სიმაღლესთან ერთად ჰავა მკაცრდება. მაღალ ზონაში 

მაღალი მთის ნოტიო ჰავაა ჩამოყალიბებული, მუდმივი თოვლითა და მყინვარებით; 

ნალექების რაოდენობა კი 1200-1600 მმ-ს აღწევს.  

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით 34 100 კაცია, ანუ რეგიონის 

მოსახლეობის 31% (Geostat). მოსახლეობის სიმჭიდროვე 11.4 კაცი/კმ2-ია, რაც გაცილებით 

ნაკლებია ქვეყნის მაჩვენებელზე (67 კაცი/კმ2). ამასთან, მოსახლეობა არათანაბრადაა 

განაწილებული. მუნიციპალიტეტში 283 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი, 2 

დაბა და 280 სოფელი. ქალაქის მოსახლეობა 7 ათასი კაცია, ანუ მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 80%.  

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

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

რასაც სიხშირით მოყვება წყალდიდობები, ნაპირების წარეცხვა და მეწყერი ჩამოთვლილი 

რიგითობით. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა 
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ბოლო 10 წელიწადში მომატებულია; ასევე მომატებულია გვალვიანობაც. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ/ ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და 

ობიექტურ სტატისტიკას, რადგანაც მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეტეო-

/ჰიდროლოგიური სადგურები არაა და როგორც ინფორმაციის შეგროვებისას გამოჩნდა, 

არც თავად გამგეობის მიერ იწარმოება რაიმე სახის სტატისტიკა უამინდობის, 

წყალდიდობების, მდინარის ნაპირების ეროზიის, მეწყერის თუ სხვა ბუნებრივი 

საფრთხეების შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ამასთან, მეწყრული მოვლენები ძირითადად 

საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას (გზებს, წყალსადენებს) 

აზიანებს; ხოლო წყალდიდობები და მდინარის ნაპირების წარეცხვა აზიანებს ჭალისპირა 

სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი 

ზონა დაბალ ზონაზე მეტად ზიანდება მეწყერის და მდინარის ნაპირების წარეცხვის 

შედეგად; თუმცა, ამავდროულად ბუნებრივი საფრთხეებთან დაკავშირებით უფრო მეტად 

დაბალ ზონაში მდებარე სოფლები დაასახელეს. 

 მეორეს მხრივ, მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არასრულფასოვანია 

და არც საფრთხეების ანალიზია სანდო.   

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია, თუ რა 

ფართობის ტერიტორია და რამდენი შენობა-ნაგებობა დაზიანდა ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად, ან რა ფართობია (რამდენი შენობა-ნაგებობაა) ბუნებრივი 

საფრთხეების რისკის ქვეშ.  

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია რეგიონში ბუნებრივი საფრთხეების 

ქვეშ მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ მოცემულია ცხრილში 1. ამ 

ინფორმაცის მიხედვით, სულ ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეულია 18 

დასახლებული პუნქტი; მათგან ოთხი (დუშეთი, ბაზალეთი, ჭართალი, მაღაროსკარი) 

იმყოფება ერთზე მეტი ბუნებრივი საფრთხის ზონაში. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

90-100 საცხოვრებელი სახლია მოქცეული; მათგან 30-35 სახლი (სოფ. ვეძათხევი) 

მნიშვნელოვნადაა დაზიანებული, ან ძალიან საშიშ ზონაში იმყოფება და ეს კომლები 

გასასახლებელია. დამეწყვრის გამო  ვეძათხევიდან გასახლებული იქნა 2-3 კომლი. 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო 10 წელიწადში ადამიანის მსხვერპლი არ 

დაფიქსირებულა.  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში გარკვეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც 

ხვდება. მათ შორის, გზის 5 კმ-იანი მონაკვეთი და წყალმომარაგების მილსადენის 1 კმ-

იანი მონაკვეთი მეწყრულ ზონაშია, ხოლო მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად 

საფრთხე ემუქრება 6 ხიდს.  

უნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება; თუმცა, ეკონომიკური ზარალის 

ოდენობაზე გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 

წლის მაისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, 

სანიაღვრე არსების გაწმენდა) გამოყოფილია დაახლ. 1.1 მლნ. ლარი.    
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მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, 

გვალვას და მეწყერს. თუმცა, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. მიწათსარგებლობის და 

ინფრასტრუქტურის სივრცითი დაგეგმარებისას, ასევე საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფებს რისკების გათვალისწინება არ ხდება.  

 

ცხრილი 1: ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტები  

 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა საშიშ 

ზონაში 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

სული 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა  

მეწყერი 

დუშეთი 30 120  

ზემო მლეთა 

(გაგაძეები) 
15 60  

ჭართალი 1 4  

ბაზალეთი 15-20 ??  

თანიაანთკარი    

ბანცურთკარი    

ციხისძირი    

ვეძათხევი 30-35 კომლი 

გასასახლებელია 
?? 2-3 კომლი 

ღვარცოფი 
ქვეშეთი, მლაშე 

მაღაროსკარი 

   

მდ. ნაპირის 

ეროზია/ წარეცხვა 

დოლასქედი 

ანანური 

ბაზალეთი 

მჭადიჯვარი 

ციხევდავი 

ჯუღისი 

ჭართალი 

მაღაროსკარი 

   

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

ბულაჩაური 

ლაფანაანთკარი 

დუშეთის ქვედა უბანი 

   

სულ  
18 დასახლებული 

პუნქტი 
90-100 ? 2-3 ოჯახი 
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ცხრილი 2: ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ბუნებრივი საფრთხე საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი გზის 5 კმ-იანი მონაკვეთი, წყალსადენის 1 კმ-იანი მონაკვეთი 

მდ. ნაპირის ეროზია/ წარეცხვა 6 ხიდი 

 

 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 
მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა 

მიუხედავად იმისა, რომ მისი ძირითადი ტერიტორია საშუალო და მაღალმთიანია. 

მუნიციპალიტეტის მწირი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 

136,543 ჰა-ია, რაც მისი ტერიტორიის 46%-ს შეადგენს; აქედან, სახნავ-სათესი მიწის 

ფართობია 10,240 ჰა (ს/ს მიწის 7%),  მრავალწლიანი ნარგავების - 1,481 ჰა (1%), სათიბ-

საძოვრების - 124,538 ჰა (91%).  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად 

მეწყერისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა; თუმცა, ინფორმაცია 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობის  შესახებ არ არსებობს. გარკვეულ პრობლემას 

წარმოადგენს სათიბ-საძოვრების ეროზიაც; თუმცა, გამგეობის მონაცემებით, ეს ჭარბ 

ძოვებასთან არაა დაკავშირებული.  

 

მემცენარეობა 
როგორც ზემოთაა მოცემული, დუშეთის მუნიციპალიტეტი სახნავ-სათესი მიწების 

სიმცირით გამოირჩევა. სახნავ-სათესი ფართობები ძირითადად დაბალ ზონაშია 

კონცენტრირებული და შესაბამისად, მემცენარეობაც ძირითადად დაბალმთიან ზონაშია 

წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში შეიმჩნევა 

მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება, რის ძირითად მიზეზებადაც 

შემდეგი პრიორიტეტულობით სახელდება (i) დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, 

არასაკმარისი რწყვა და არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა, 

წყალდიდობა), (ii) მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის 

არაეფექტური საშუალებების გამოყენება და (iii) თესლბრუნვის არარსებობა.  

არასაკმარისი რწყვა უფრო დაბალი ზონის პრობლემაა, სადაც მემცენარეობა რწყვას 

მოითხოვს, ხოლო მაღალმთიან ზონაში რწყვის საჭიროება არაა. თუმცა მუნიციპალიტეტს 

გააჩნია საკმარისი წყლის რესურსი სარწყავ წყალზე მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად, საირიგაციო სისტემების გაუმართაობის გამო ვერ ხერხდება 

საკმარისი რწყვა. ასევე ხელისშემშლელ პრობლემად დასახელდა სარწყავი წყლის სიძვირე 

(70 ლარი/ჰა/წლ).  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი ბოლო 

ათ წელში 30 დღით შემცირდა, რის შესახებაც დასკვნა ძირითადად საშემოდგომო 

ხორბალზე დაკვირვებითაა გაკეთებული და არა მეტეოსადგურიდან მიღებული 

ობიექტური მონაცემების საფუძველზე. უნდა ითქვას, რომ ვეგეტაციის პერიოდის 30 
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დღით შეცვლა დროის ასეთ მცირე მონაკვეთში წარმოუდგენელია; თუმცა, სავარაუდოა, 

რომ იგი მართლაც შეცვლილიყო გარკვეულწილად.   

 

მეცხოველეობა 
მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში უფრო მაღალ ზონაშია განვითარებული. მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 18 100-ს შეადგენს, მათი სულადობა ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში სტაბილურია და პირუტყვის დანაკარგი არ გაზრდილა. 

მუნიციპალიტეტში არსებული სათიბ-საძოვრები საკმარისია ამ რაოდენობის პირუტყვის 

შესანახად; ამას გარდა, მის ზაფხულის საძოვრებს კახეთის რეგიონი იყენებს ცხვრისთვის 

(სულადობა უცნობია). მოწოდებული ინფორმაციით, ჭარბ ძოვებას ადგილი არ აქვს და 

სათიბ-საძოვრების დეგრადაცია არ ხდება.  

როგორც წესი, მეცხოველეობაში არსებული პრობლემების შესახებ ადგილობრივ 

ხელისუფლებას მწირი ინფორმაცია გააჩია. არ არსებობს ინფორმაცია წველადობის და 

ხორცპროდუქტიულობის შესახებ. მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემად 

სახელდება ვეტერინარული სამსახურების ნაკლებობა.  

 

პროექტები და სერვისები 
მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა სოფლის 

მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად არასამთავრობო 

სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის 

მეურნეობაში პროექტები არ განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის პროექტებით 

ხდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და შესაბამისი 

კონსულტაციები. თუმცა, საერთო ჯამში საკონსულტაციო მომსახურება არასაკმარისად 

იქნა შეფასებული.  

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ სექტორში მოღვაწე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა 

პრაქტიკულად არ ხდება. ეს დასკვნა გაკეთდა იმის საფუძველზე, რომ სოფლის 

მეურნეობის სამსახურს არ ჰქონდა ინფორმაცია ა/ო-ების მიერ განხორციელებული 

პროექტების შესახებ. 

 

4 ტყის რესურსები 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტყით დაფარული 

საერთო ფართი შეადგენს 117,819 ჰა-ს, რაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაახლ. 40%-

ია. მათგან დაახლ. 63,000 ჰა (ანუ 53%) 30°-ზე მედი დახრილობის ფერდობებზე იზრდება. 

ტყის რესურსი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის.  

ტყის 1,625 ჰა ფართობს ტყეკაფის სტატუსი აქვს მინიჭებული; ტყეკაფის დაახლ. 390 ჰა 

(24%)  30°-ზე მედი დახრილობის ფერდობებზე იზრდება. მუნიციპალიტეტში სუბ-

ალპური და ჭალისპირა ტყეებიცაა წარმოდგენილი; თუმცა, თვითმმართველობას არ 

გააჩნია ინფორმაცია სუბ-ალპური და ჭალისპირა ტყეების ფართობის შესახებ. 
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მუნიციპალიტეტის ტყეების დიდი ნაწილი (დაახლ. 117 ათასი ჰა) ფშავ-ხევსურეთის 

დაცულ ტერიტორიად მოიაზრება.   

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ, სოციალურ და მოვლით ჭრას. 

მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტი საშუალოდ 20,000-25,000 მ3-ს შეადგენს; აქედან, 

კომერციული ჭრა - 123 მ3, სოციალური ჭრა - 20 ათასი მ3,  მოვლითი ჭრა - 50 მ3. ხე-ტყის 

დაახლ. 10-15% >30°-ზე ფერდობებიდან იჭრება. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, 

ბოლო 10 წელიწადში ხე-ტყის ჭრის ლიმიტი მუნიციპალიტეტში სტაბილურია.  

ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად კი მის დაბალმთიან ზონაში 3 ჰა-მდე ტყე დაიწვა. 

ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა 

დასახელდა.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი 

განაკაფებში. ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ ფიქსირდება. ბუნებრივი 

აღდგენის ხელშეწყობა (მაგ, შემოღობვა, ტოტებისგან გაწმენდა) ეფექტური იქნებოდა 

განაკაფის დაახლ. 20%-ზე, ხოლო დანარჩენი ფართობის აღსადგენად საჭიროა ტყის 

განაშენიანება.   

ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-განაშენიანების 

პროექტები არ განხორციელებულა. აქ არ არსებობს სანერგე მეურნეობა, რომლის 

გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის აღსადგენად.  

  

5 წყლის რესურსები 

მუნიციპალიტეტს უხვი წყლის რესურსები გააჩნია. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

სანდო ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსი შესახებ. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. მცირე რაოდენობით არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული. 

ჭარბტენიანი ტეროტორიების ფართობი უცნობია.    

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

არ არსებობს მონაცემები ჭარბტენიანი ტერიტორიების ფართობის დინამიკის შესახებ.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება; თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა 

წყალსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ამას გარდა, წყლის გარკვეული რესურსის 

გადასროლა ხდება ახალგორის მუნიციპალიტეტის სარწყავ სისტემაში. ახალგორში 

გადასროლილი წყლის მოცულობის აღრიცხვიანობა არ ხდება.     

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის წლიურად 300 ათასი მ3 წყალი 

მოიხმარება. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება; წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის 

დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების 
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სისტემებზე დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები. ქ. დუშეთის და 

ჟინვალის ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებს წყალდიდობისას ხშირად 

პრობლემები ექმნება, კერძოდ კი წყალგამწმენდი ნაგებობა ვერ ახერხებს წყლის 

სათანადოდ გაწმენდას.    

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობიდან დიდი 

ნაწილი წყალმომარაგებისთვის იყენებს მიწისქვეშა წყალს, რისთვისაც მოწყობილი აქვს 

ჭები.   

სარწყავი წყლის მოხმარებაზე ინფორმაცია არ არსებობს. არსებული სარწყავი სისტემები 

ძირითადად სავალალო მდგომარეობაშია და მათში დიდია წყლის დანაკარგი.   

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი ბუნებრივ წყალსატევებში 

არ ხდება. შესაბამისად, არ არსებობს ინფორმაცია წყლის ხარისხის შესახებ. ზოგიერთ 

დასახლებულ პუნქტს (მაგ, ჟინვალი) გააჩნია საკანალიზაციო კოლექტორები; თუმცა, 

წყალგამწმენდი ნაგებობა არაა მოწყობილი და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში.  

დუშეთის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა.   

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია არაგვით და მისი შენაკადებით. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების 

კალაპოტებიდან დიდი რაოდენობით ხდება ინერტული მასალის მოპოვება.   

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარე არაგვზე მოწყობილია მრავალფუნქციური 

წყალსაცავი (ჟინვალის წყალსაცავი), რისთვისაც აგებულია 101 მ სიმაღლის კაშხალი. 

წყალსაცავი გამოიყენება წყალმომარაგებისთვის (ქ. თბილისი) და ენერგოგენერაციისთვის 

(ჟინვალჰესი).  

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში არის მეორე, მცირე ზომის წყალსაცავიც, რომელიც 

მოწყობილია მდ. ნარეკვავზე. წყალსაცავი მოწყობილია საირიგაციო დანიშნულებით. 

მისი კაშხლის სიმაღლე 25 მ-მდეა.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში ადგილი 

აქვს შემდეგ პროცესებს: წყალსაცავების ზედა წელში მდინარის კალაპოტში ხდება 

ინერტული მასალის დაგროვება. ბევრ ადგილას ხდება მდინარის ნაპირების 

ეროზია/წარეცხვა. მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად ზიანდება გზები და საფრთხე 

ექმნება ხიდებს. ინფრასტრუქტურის დაზიანება ძირითადად მაღალმთიან ზონაში ხდება.   

მდინარიდან ინერტული მასალების მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა პერიოდულად ამოწმებს მდინარის ნაპირებთან არსებული 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 
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მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ არის.  
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8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არ არის ლიცენზირებული ნაგავსაყრელები.  

ქ. დუშეთი ნარჩენების განსათავსებელად იყენებს ქალაქიდან 2-3 კმ-ით მოცილებულ 

6 800 მ2 ფართობის მქონე უბანს, რომელიც არ აკმაყოფილებს სანიტარული 

ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ პირობებს. ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა 

და ნაგავსაყრელის აირების მართვის სისტემები. ნარჩენების მართვა ხორციელდება 

დასუფთავების ტერიტორიული სამსახურის მიერ.  

სოფლებში ნარჩენების განთავსება ხდება მცირე ორმოებში. ორგანული ნარჩენების 

კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: 

 სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო 

სისტემების გაუმართაობა და სოფლის მეურნეობის სამსახურების 

განუვითარებლობა 

 ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა 

 ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები   

თუმცა, მუნიციპალიტეტის ხელთ არსებული ინფორმაცია არაა სრულყოფილი და 

რეალობას არ ასახავს.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას 

(ადგილობრივი ხელისუფლება) და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას 

(ცენტრალური ხელისუფლება).   
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10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

დუშთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - დუშეთის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური პირობები 

განაპირობებს დამეწყვრის, ეროზიის, მდინარის ნაპირების წარეცხვის და ღვარცოფების 

მაღალ რისკებს. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და 

ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი, 

ღვარცოფი და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. მოწოდებული 

ინფორმაციით, საფრთხის ზონაში 18 დასახლებული პუნქტია მოქცეული. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია არასურლყოფილია.  

დუშეთის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 

ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

 

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა დუშეთის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად 

მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი. მუნიციპალიტეტს გააჩნია დიდი 

რაოდენობის სათიბ-საძოვარი. დღეის მდგომარეობით მეცხოველეობის დარგი 

მუნიციპალიტეტში მწვავე გამოწვევების წინაშე არ დგას.  

მემცენარეობისთვის კი მუნიციპალიტეტში არც თუ ხელსაყრელი პირობებია. სახნავ-

სათესი მიწების სიმწირის გარდა, ამ დარგის განვითარებას ხელს უშლის სარწყავი 

სისტემების გაუმართაობა და მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა.  

 

ტყის რესურსები - დუშეთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყეების დიდი 

ნაწილი მნიშვნელოვანი დახრილობის ფერდობებზე იზრდება.  ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  



 

11- 11 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. დასახლებათა უმეტესობაში არსებობს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა. წყალმოხმარების კონტროლი და 

აღრიცხვა მრიცხველების საშუალებით ხდება. საერთო ჯამში, წყალმომარაგების 

სისტემების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ქ. დუშეთის და ჟინვალის 

წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ ახერხებს წყლის წმენდას წყალდიდობისას.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. ასეთებია სარწყავი და 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 

კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.   

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტების შემუშავება, მათ შორის 

საირიგაციო სისტემების აღდგენის და რწყვის ეფექტური მეთოდების დანერგვის 

ხელშეწყობა, მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის მეთოდების გავრცელება 

მოსახლეობაში, სხვა.  

 სატყეო დეპარტამენტთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების პროექტების 

მომზადება და განხორციელება 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და  

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 


