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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 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი შეადგენს 66 200 ჰა-ს, საიდანაც 35 740 ჰექტარი უკავია 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ხოლო 9 200 ჰა ტყეებს. ადმინისტრაციულ ერთეულს 

ჩრდილო–დასავლეთით ესაზღვრება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა (გალის 

რაიონი), ჩრდილოეთით და ჩრდილო–აღმოსავლეთით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, 

აღმოსავლეთით ჩხოროწყუს, სამხრეთით კი ხობის მუნიციპალიტეტი.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია. ზაფხული ცხელი იცის, 

ზამთარი - თბილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა +13,70C, წლის ყველაზე 

ცხელი თვის, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა +22,70C-ია, ხოლო ყველაზე ცივი თვის, 

იანვრის - (+)4,90C. ნალექების წლიური რაოდენობა 1 600 მმ-ს აღწევს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება მდინარეები: ჩხოუშია, კუჩხობონი, სინწა 

და ენგური. ეს უკანასკნელი ელექტროენერგიის გენერაციისთვის გამოიყენება.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა დევნილთა ჩათვლით 

შეადგენს 161 400 კაცს, რომლებიც 59 დასახლებულ პუნქტში ცხოვრობს. აქედან ქალაქის 

მოსახლეობა 64 600 კაცია. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა დაახლოებით 244 კაცი/კმ2-ზე, რაც 

ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) თითქმის 4-ჯერ აღემატება.  

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს ვაჭრობა, სოფლის 

მეურნეობა, ქონების გადასახადი და დასუფთავების მოსაკრებელი; მოსახლეობის 

შემოსავლების ძირითადი წყაროები კი არის სოფლის მეურნეობა, საჯარო სამსახურები 

და ვაჭრობა. წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა 

სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, მეხილეობა, 

მეციტრუსეობა, მევენახეობა, მეაბრეშუმეობა), გადამამუშავებელი მრეწველობა 

(საკონსერვო, ღვინის და რძის ქარხნები) და მრეწველობა (ფაიფურის ქარხანა, 

ცელულოზა-ქაღალდის კომბინატი, ხის დამამუშავებელი და ავეჯის დამამზადებელი 

საწარმოები).  

მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია: 

სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 
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გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტისთვის, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი და მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც მოყვება 

წყალდიდობები, მდინარის ადიდების შედეგად ხდება მდინარისპირა ნათესებისა და 

საძოვრების წარეცხვა და განადგურება. უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი 

საფრთხეები გამგეობის ინფორმაციით, მომატებულია. კერძოდ, გახშირდა ძლიერი 

წვიმები და გაძლიერდა წყალდიდობები და მეწყერი. 2012 წელს ძლიერი წვიმისა და 

წყალდიდობის შედეგად დაზარალდა 900 მოსახლე სოფლებში: გრიგოლეთი, ჯიხაშკარი, 

ჭაქვინჯი, ოდიში, დიდი ნეძი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა 

მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა 

სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-

სათესი ფართობები.  

გამგეობას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული 

ტერიტორიების შესახებ. ზოგიერთი მონაცემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საფრთხის 

ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიებისა და მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილებში 

#1 და #2. 

ცხრილი 1. მონაცემები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიებისა შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

მეწყერი საცხოვრებელი ტერიტორია 10 

წყალდიდობა სახნავ-სათესი/ბაღები 50 

წყალდიდობა მდინარის ნაპირები და ჭალები 5 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

მეწყერი სოფ. გრიგოლეთი, ჭაქვინჯი 5 5 ოჯახი 

წყალდიდობა სოფ. ჯიხაშკარი, ჭაქვინჯი, 

ოდიში, გრიგოლეთი, დიდი ნეძი 
40 900 კაცი 

 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება.  
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მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არის რეგიონალური 

სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას, მეწყერსდა 

მიწისძვრებს. ადგილობრივ ხელისუფლებას გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე 

რეაგირების რესურსი.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება არ ხდება. ხოლო საინჟინრო 

პროექტების მომზადებისას ხდება ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება. მაგალითად, სანიაღვრეების გაკეთება, ხიდებისა და გაბიონების 

მოწყობისას ამრიდ საშუალებებს აკეთებენ. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მემარცვლეობა, მეჩაიეობა, თხილის 

წარმოება, მეხილეობა და მეცხოველეობა.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს მთლიანი 

ტერიტორიის 35 740 ჰექტარი (54%) უჭირავს, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწებია - 8 253 ჰა 

(23%), საძოვრები - 5 153 ჰა (14%), მრავალწლიან ნარგავებს კი 22 241 ჰა (62%) უკავია 

(2011წლის მონაცემებით).  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

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

წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. ბოლო წლებში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაიკარგა 5ჰა სახნავი მიწის ფართობი. 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი არ ფლობს კონკრეტულ ინფორმაციას ბოლო 

ათწლეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციის შესახებ, თუმცა ადგილობრივი 

მცხოვრებლებისა და მესაქონლეების ინფორმაციით, საძოვრებზე განვითარებულია 

ეროზიები.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს მიწებს 8 253 ჰა (23%) უკავია, ხოლო მრავალწლიან 

ნარგავებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ყველაზე დიდი ფართობი უკავია და 

შეადგენს 22 241 ჰა (62%)-ს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მემცენარეობა ზუგდიდის 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა გავრცელებული 

მესიმინდეობა, მრავალწლიანი ნარგავებიდან მოყავთ თხილი, სუბტროპიკული ხურმა, 

ციტრუსები და კივი. სიმინდის მოსავლიანობა 3 ტ/ჰა-ს შეადგენს, თხილის 1.5-1.8 ტ/ჰა, 

ხურმის 15 ტ/ჰა, ხოლო კივის მოსავლიანობაა 4 ტ/ჰა. გამგეობის ინფორმაციით, მცენარეთა 

მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში არ შეცვლილა, თუ არ ჩავთვლით 

ზიანის ერთეულ შემთხვევებს, რომელიც გვალვის ან ხშირი წვიმების შედეგად ან 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის შედეგად მიადგა ადგილბრივ მოსახლეობას.  

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, გასულ წლებში, ადგილი ჰქონდა სიმინდისა 

და თხილის მოსავლის შემცირებას მავნებლების (ღეროს ფარვანას და ამერიკული 

პეპელას) მომრავლებისა და დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ იყო დაცული აგროტექნიკური ვადებიც. 2012 წელს მავნებლების 

წინააღმდეგ გატარებული ეფექტური ღონისძიებების შედეგად მოსავლიანობა გაიზარდა. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ს/ს სავარგულებს რწყვა არ სჭირდება და სარწყავი 

სისტემების ძალიან მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი; თუმცა, პერიოდულად 

ადგილი აქვს გვალვებს. ასეთ შემთხვევაში რწყვა ხერხდება მხოლოდ იმ ფართობებზე, 

სადაც მოწყობილია სარწყავი სისტემები. ასეთებია ძირითადად ახლად გაშენებული 

თხილის პლანტაციები. რწყვა ხორციელდება ტრადიციული მეთოდებით. სარწყავი 

წყლის რესურსი საკმარისი რაოდენობითაა. 

მუნიციპალიტეტში არსებული სასოფლო-სამურნეო მიწის მცირე ნაწილი საჭიროებს 

დრენაჟს. სადრენაჟე სისტემები მუნიციპალიტეტში არის, მაგრამ საჭიროებს გაწმენდას და 

რეაბილიტაციას. 

 

მეცხოველეობა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია სათიბ-საძოვრების რესურსით მდიდარი არ არის, მისი 

ფართობი შეადგენს 5 153 ჰა-ს, რაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 14%-ია. 

მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი 

დარგია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. 2012 წლის მდგომარეობით, მოსახლეობის 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 32 000-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის საძოვრებს 

სხვა რაიონის მოსახლეობა არ იყენებს. 

სამუშაო ჯგუფს მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის 

გაზრდა-შემცირების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია. მათი ვარაუდით, 

მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ დეკადაში მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას 

ადგილი არ ჰქონია, თუმცა ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, რადგან მონიტორინგი არ 

განხორციელებულა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან 

საძოვრების დეფიციტს. ამის მიზეზი არის საძოვრების დეგრადაცია, რაც ძირითადად 

სავარგულების დასარევლიანებაში გამოიხატება და ეროზია, რაც ჭარბ ძოვებას არ 

უკავშირებენ. თუმცა, მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტში ერთ 

სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0.16 ჰა საძოვარი მოდის.  

მიუხედავად აღნიშნული პრობლემებისა, საძოვრების მოვლა-პატრონობა არ ხდება, 

მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, ფერმერებს არ გააჩნიათ 
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სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, 

ამასთან, მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

2011 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივ გამგეობასთან, შეიქმნა სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს 

სახელმწიფოსა თუ არასამთავრობოების მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულ 

პროგრამებს, უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო ინფორმაციით და ტექნიკით, 

განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის 

პროცესშია, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

აგრონომის მომსახურეობა, ვეტერინალური სამსახური და მექანიზაციის სამსახური, 

მაგრამ არასაკმარისია. მათ მიერ განხორციელდა 3 წლიანი პროგრამა და აიცრა 

მსხვილფეხა საქონელი. 

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა პროექტი, რომელმაც უზრუნველყო ფერმერები 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით(ტრაქტორებით), ფერმერებს ჩაუტარდათ ტრენინგები 

თხილის კულტურის მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, მიმდინარეობს 4 

წლიანი პროექტი ფერმერების გადამზადების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსები 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ღარიბია ტყის რესურსებით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქა-იქაა შემორჩენილი კოლხური ტიპის ტყეები. 

ოდიშის დაბლობის დაბალი ნაწილი (20-25მ-დე) დაჭაობებულია. ტყის ფართობი 

შეადგენს 9 200 ჰა-ს, საკოლმეურნეო ტყეები დეგრადირებულია. მუნიციპალიტეტში არის 

ძირითადად ჭალისპირა ტყეები- ნარაზენში, ჯიხაშკარში; ტყეები სანაპირო ზოლში-

განმუხურში, ანაკლიაში; და ტყეები დაცულ ტერიტორიებში-კოლხეთის ეროვნული 

პარკში 1 098ჰა. 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის სოციალურ ჭრას ყოფილ საკოლმეურნეო ტყეებში. 

რაც შეეხება მოვლით ჭრებს, ამ ტიპის ჭრა არ ხორციელდება. მერქნის დამზადების 

წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისთვის შეადგენს 600მ3-ს. ბოლო 10 წელიწადში, ტყის 

ჭრის ტენდენცია გაიზარდა ალტერნატიული საწვავის უქონლობის გამო.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის შემთხვევებს. თუმცა ბოლო 

პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია, ზუსტი მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ 

გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მაგრამ 

დღეს საერთოდ არაფერი არაა დარჩენილი. ქარსაცავი ზოლების ბოლო ინვენტარიზაცია 

ჩატარდა 1983 წელს. მუნიციპალიტეტში ამ ინვენტარიზაციის შედეგების შესახებ 

ინფორმაცია არ აქვთ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ 

ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი. 
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი არ ჰქონია. არ ხდება ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნა. ტყის გაკაფულ ადგილებში არ ხდება მეწყერებისა და 

ღვარცოფების წარმოქმნა.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. თუმცა 

გამგეობის ინფორმაციით მიმდინარეობს აღდგენები და ტერიტორიებს გააჩნია 

ბუნებრივი განახლების დიდი პოტენციალი. 

ბოლო 10 წლისა მანძილზე მუნიციპალიტეტში არ ჩატარებულა ტყეების მოვლისა და 

აღდგენის ღონისძიებები. ასევე არ განხორციელებულა ტყეების გაშენების პროექტები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 100-მდე კერძო სანერგე, თუმცა სანერგე 

მეურნეობა ადგილობრივი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში არ იმყოფება. 

  

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების უხვი რესურსი 

გააჩნია, თუმცა რესურსები შეფასებული არაა. მუნიციპალიტეტის მდინარეები 

წარმოდგენილია ენგურით, ჯუმით, ჩხოუშით, ჭანისწყალით და რუხით. ზედაპირული 

წყლები წარმოდგენილია ჭარბტენიანი ტერიტორიებითაც. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და შესაბამისად, 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 

წლის მანძილზე მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯი შემცირდა, წყალდიდობების დროს 

მდინარეების ხარჯი გაიზარდა, წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია, ხოლო 

მდინარეების წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა. მათივე აზრით, სეზონურად ხდება 

მიწისქვეშა წყლის დონის ცვლილება. გაზაფხულზე, თოვლის დნობისას მატულობს, 

ხოლო აგვისტო-სექტემბერში დონე კლებულობს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური ცნობები მათი დაბინძურების შესახებ 

არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის. მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია ცენტრალური 

წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, წყალმომარაგებისთვის მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, 

რისთვისაც მოწყობილი აქვს ჭები. წყალმოხმარების სტატისტიკური მონაცემები სამუშაო 

ჯგუფს არ გააჩნია. მათი ვარაუდით, წყალმომარაგების 30% მოდის ზედაპირულ 

წყლებზე, ხოლო 70% მიწისქვეშა წყლებზე. სამუშაო ჯგუფის მიერ მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა საშუალოდ შეფასდა. წყლის მრიცხველები 

ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე დადგმულია. დიდ დასახლებებში 

საკანალიზაციო კოლექტორი არის, მაგრამ არ არის წყალგამწმენდი ნაგებობა, რის გამოც 

ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უხვადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები. სამხრეთ ნაწილში 

და შავი ზღვის სანაპირო ზოლში დიდი ფართობი უკავია ჭარბტენიან ტერიტორიებს 

(ანაკლია-ჭურიის ჭაობები). გამგეობის მონაცემებით, ჭაობებს მუნიციპალიტეტში 

უკავია13 ჰა. ეს ტერიტორიები შედის ტყის ფონდში. ზოგან ვითარდება მეორადი 

დაჭაობება, მაგალითად განმუხურისა და გერგეთას ტერიტორიებზე. ბოლო 10 წლის 
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განმავლობაში ჭარბტენიანი ტერიტორიები შემცირდა. სოფლის მეურნეობის 

განვითარების მიზნით, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი იყო მეორადი დაჭაობების 

ადგილების 5 ჰა-ის დაშრობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის დეპარტამენტს 

დაგეგმილი აქვს დაჭაობებული ფართობების დაშრობა განმუხურისა და გერგეთას 

ტერიტორიებზე.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა არის საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია, ზუგდიდის წყალკანალი, რომლის ფუნქციებში შედის მოსახლეობისთვის 

სასმელი წყლის მიწოდება და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის 

მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე 

ლიცენზიებს გასცემს გარემოს დაცვის სამინისტრო და აღრიცხვას აწარმოებს ეკონომიკის 

სამინისტრო. 

ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს, მდინარის ნაპირების გასწვრივ, შეინიშნება 

მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება გზები, ხიდები. ამ 

მოვლენის აღმოსაფხვრელად ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, კეთდება გაბიონები.  

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. ამას 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია სუსტადაა განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს რამდენიმე კერძო საწარმო. მცირე 

წარმადობის მქონე რამდენიმე ჩაის ფაბრიკა, თხილის გადამამუშავებელი საწარმო, 

საამშენებლო საწარმო, სამაცივრო საწარმო. ყველა მათგანში დამონტაჟებულია წყლის 

მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და არ იყენებენ ენერგო-

ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების მართვის გეგმები. 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ 

ზუგდიდისა და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა დასახლებაში ნარჩენების 

შეგროვებას და მის განთავსებას პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში სანიტარული 

ნაგავსაყრელი არ არის. ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქიდან მოშორებით, სოფ. 

ცაიშის ტერიტორიაზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეში საშუალოდ 110-120მ3 

ნარჩენის შეგროვება ხდება, რომლის შემადგენლობა არის შერეული. ბოლო 10 წლის 
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განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა 

10-ჯერ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ერთი არალეგალური ნაგავსაყრელი, თუ რა 

რაოდენობის ნარჩენი იყრება აქ, შეფასებები არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში არის 

გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტი, სადაც ჯართის შეგროვება ხდება.  

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი, რაც 

გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით უზრუნველყოფაში და ქალაქის 

ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. 

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე მამაკაცზე, 

ვინაიდან ორივე სქესის წარმომადგენელი ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის 

მეურნეობიდან მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. 

მათი აზრით, წყლის დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე. 

გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად 

აისახება, ვიდრე ქალზე და ამას ხსნიან იმით, რომ მამაკაცები დაკავებულები არიან ხე-

ტყის მოპოვებით. კლიმატის ცვლილების მიმართ კი, მათი აზრით, ქალი უფრო 

მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს არ გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების არარსებობა, სოფლის მეურნეობაში 

არსებული პრობლემები, გვალვაგამძლე სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დეფიციტი, 

სადრენაჟე სისტემების გაუმართაობა, ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული 

პრობლემები და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომელიც ხორციელდებოდა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, 

ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ 

სამუშაოებსა და შიდა სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა ქარსაცავი ზოლების გაშენება, ტყის 

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა, ნაპირსამაგრი სამუშაოები, კლიმატის 

ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო სამეურნეო კულტურების გავრცელება, 
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ფერმერებისთვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა და სადრენაჟე 

სისტემების რეაბილიტაცია. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი 

და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა. მათგან, ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც 

მოყვება წყალდიდობები. 2012წელს ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად 5 

სოფელში დაზარალდა 900 მოსახლე. მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა 

სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-

სათესი ფართობები. ეს უკანასკნელი, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და 

ინერტული მასალის მოპოვება. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების 

მიერ ბოლო 10 წელიწადში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება.  

ზუგდიდის 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 - ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ 

წელიწადში ძირითადად წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 

შემცირდა. მათივე ცნობით, საძოვრებზე განვითარებულია ეროზიები. გამგეობის 

თანამშრომლები საძოვრებზე განვითარებული ეროზიას ჭარბ ძოვებას არ უკავშირებენ, 

თუმცა, მოცემული ინფორმაციის თანახმად, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება მუნიციპალიტეტში არსებულ 

საძოვრების ფართობს. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა 

და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, ამასთან, დადგენილი არ არის 

საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები. 

ტყის რესურსები - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ღარიბია ტყის 

რესურსებით. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა 

(მათ შორის უკანონო), და ქარსაცავი ზოლების განადგურება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. თუმცა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების 

მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, მოსახლეობის აზრით, ბოლო 10-20წლის 

მანძილზე მდინარეებში წყლის ხარჯი შემცირდა, წყალდიდობების დროს მდინარეების 

ხარჯი გაიზარდა, ხოლო წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია. მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. 
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წყალმომარაგების სისტემის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა მოიხმარს მიწისქვეშა 

წყლებს.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უხვადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები. ჭაობებს 

მუნიციპალიტეტში უკავია 13 ჰა. ზოგან ვითარდება მეორადი დაჭაობება. სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის დეპარტამენტს დაგეგმილი აქვს დაჭაობებული 

ფართობების დაშრობა.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

შესარბილებლად ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელებული პროექტებიდან სახელდება წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და შიდა სასოფლო გზებისა და 

ხიდების რეაბილიტაცია 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენს დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის დაპროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც 

აისახება).  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარის ნაპირების წარეცხვის ფაქტების და მაღალი 

რისკის უბნების დაფიქსირება, ამ ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის 

მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში 

გადაიხედოს ინერტული მასალის არსებული რესურსი და დარეგულირდეს 

მოპოვების მოცულობა. 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების 
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დანარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


