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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 

კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

კასპის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, შიდა 

ქართლში. მისი ფართობი შეადგენს 80 316 ჰა-ს, საიდანაც 53% (42 757ჰა) სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს, 38% (30 523 ჰა) კი ტყეებს. კასპის მუნიციპალიტეტს 

აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება მცხეთის, დასავლეთით გორის, სამხრეთით 

თეთრიწყაროს და წალკის, ჩრდილო-აღმოსავლეთით - დუშეთის და ახალგორის 

მუნიციპალიტეტები. 

მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო, სუბტროპიკული ჰავაა, ზაფხული გვალვიანია, 

გაბატონებულია დასავლეთის და აღმოსავლეთის ქარები. საშუალო წლიური 

ტემპერატურა 11.40C-ია,   

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

მტკვრისა და მისი შენაკადების აუზით. მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, 

რომლის სიგრძეა 1 515 კმ, ხოლო აუზის ფართობი 188 000კმ2-ია. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებობს ხელოვნური წყალსაცავი “ნადარბაზევი”.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 53 000კაცს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 72 დასახლებული პუნქტია, მათ შორისაა 1 ქალაქი და 71 

სოფელი. ქალაქში დასახლებულია 15 900 კაცი, რაც მთლიანი მოსახლეობის 30%-ია. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 65 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2) უტოლდება. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავალების ძირითადი წყაროებია: სოფლის 

მეურნეობა, ვაჭრობა, ხელფასი და პენსია. მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური 

განვითარების შუალედური გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია გზების, სასმელი წყლის, 

გარე განათების, მრავალსართულიანი და ადმინისტრაციული შენობების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ამასთან საკანალიზაციო სისტემის გაკეთება. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  
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კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციული 

ერთეულისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა 

და მეწყერი, უკანასკნელ წლებში მათივე ცნობით, გახშირებულია მეწყერი. სამუშაო 

ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ბუნებრივ საფრთხეებზე მწირია, თუმცა 

გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შექმნას მუნიციპალიტეტში არსებულ 

მდგომარეობაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მეწყერმა სოფ. ქვემო ჭალაში 

დააზიანა 5 საცხოვრებელი შენობა, რითაც დაზარალდა 15 მოსახლე. მათივე ცნობით, 

წყალდიდობის დროს მდინარე ქსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სოფ. ფერმას და 

მდინარე ლეხურას მიმდებარე ტერიტორიაზე, კასპის მოსახლეობას საფრთხე შეექმნა, 

თუმცა დაზიანებული მოსახლეობის რაოდენობის9 შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ 

გააჩნია.  საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა. კერძოდ, 

მეწყერმა სოფ. ქვემო ჭალაში 0.007კმ გზის მონაკვეთი დააზიანა, წყალდიდობის შედეგად 

დაზიანდა ქ. კასპში 0.03კმ გზის მონაკვეთი და სოფ. ფერმაში 0.005კმ გზის მონაკვეთი 

(ცხრილი 1). მუნიციპალიტეტის გამგეობას უკანასკნელ დეკადაში ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ მიყენებული ზიანის ოდენობის შესახებ მონაცემები არ აქვს. 

ცხრილი 1. მონაცემები კასპის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ქვეშ 

მოქცეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხეები ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ.ქვემო ჭალა (გორაკა) 0,07 კმ გზის მონაკვეთი 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

მდ.ქსანი, სოფ.ფერმა 0,005 კმ გზის მონაკვეთი 

მდ.ლეხურა, კასპი 0,03 კმ გზის მონაკვეთი 

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარ შეტყობინების სისტემა და 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 

განაცხადეს, ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს იმის რესურსი, რომ მოახდინოს 

ხანძრის ლიკვიდაცია. დახმარების მიღება შეუძლია მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან 

და ცენტრალური ხელისუფლებისგან.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივ ხელისუფლებას ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგების აღმოსაფხვრელად არანაირი ღონისძიებები არ განუხორციელებია. საინჟინრო 

და მუნიციპალური პროექტების შედგენისას ძირითადად ითვალისწინებენ სეისმურობას 

და ქარის სიჩქარეს. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 42 757 ჰა-ს, აქედან 

სახნავ-სათეს მიწებს 19 600 ჰა უკავია, ხეხილის ბაღებს 61 85ჰა, სათიბ-საძოვარს კი 
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16 972ჰა. მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების შემცირებას ადგილი არ 

ქონია, ამ მიწებს დეგრადაცია არ განუცდია.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. სახნავ-სათეს მიწებს აქ 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 47 % უკავია, ხეხილის ბაღებს კი 15%. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია 

ბოსტნეული, რომლის მოსავლიანობა 15-20 ტ/ჰა-ია, ხეხილი, მოსავლიანობაა 20 ტ/ჰა, 

მარცვლეული-2ტ/ჰა და ვაზი, რომლის მოსავლიანობაა 10 ტ/ჰა. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ხეხილისა და 

მევენახეობის პროდუქტიულობის მაჩვენებელი შემცირდა, ხოლო ბოსტნეულისა და 

მარცვლეულის მაჩვენებლები გაიზარდა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად 

გამგეობის თანამშრომლები ასახელებენ დაბალპროდუქტიულ სათესლე მასალას და 

მეურნეობის გაძღოლის არაეფექტურ გზებს. კერძოდ, კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფას, მავნებლებთან და დაავადებებთან 

არაეფექტური გზების გამოყენებას, ამასთან მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებად 

სახელდება რწყვის ნაკლებობა და უამინდობა. მათივე მონაცემებით, მარცვლეულისა და 

ბოსტნეულის მოსავლიანობის ზრდა გამოიწვია მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალის 

შემოტანამ და სასუქების მოხმარების გაზრდამ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, სახნავ-სათესი მიწების მთლიანი 

ტერიტორია საჭიროებს მორწყვას, თუმცა საირიგაციო სისტემების სიმცირისა და 

გაუმართაობის გამო, მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. წვიმის 

წყლის შეგროვება, სარწყავად, არ ხდება. მორწყვის მეთოდებიდან ფართოდ გამოიყენება 

არხოვანი (ტრადიციული) და მცირედ კი წერტილოვანი მეთოდები. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 500ჰა დრენაჟს საჭიროებს, თუმცა სადრენაჟე 

სისტემა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. 

 

მეცხოველეობა 

კასპის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. სათიბ-საძოვრის 

ფართობი ადმინისტრაციულ ერთეულში 16 972 ჰა-ია. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 13 090 სულს. ბოლო 10 

წელიწადში საქონლის რაოდენობა გაიზარდა 2 000 სულით.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, მათი 

რაოდენობა შეადგენს 10 770 სულს, უკანასკნელ წლებში ცხარის რაოდენობა გაიზარდა 

3 000 სულით. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან კასპის ადმინისტრაციულ ერთეულის 

ზაფხულის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება.  

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც 

საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან საქონლის შემოყვანა არ 

ხდება), ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 0,7 მსხვილფეხა პირუტყვი და 0,6 ცხვარი მოდის, 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მესაქონლეები უკანასკნელ დეკადაში სათიბ-საძოვრის 
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დეფიციტს განიცდიან, მიზეზად კი ჭარბი ძოვება სახელდება, მიუხედავად ამისა, 

მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–შენარჩუნებისათვის რაიმე ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა, ამასთან მესაქონლეები ნაკვეთმონაცვლეობით მეთოდს არ 

იყენებენ და არც საძოვრებისთვის ძოვების ნორმებია შეფასებული. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და ცხვრის ხორცპროდუქტიულობა 

გაიზარდა, წველადობა კი არ შეცვლილა, საქონლის დანაკარგი, უკანასკნელი 10 წლის 

მანძილზე, არ გაზრდილა.  

 

პროექტები და სერვისები 

2011 წელს კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 

შეიქმნა, 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. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური ხელისუფლების და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, 

განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები. კერძოდ, შემოტანილი იქნა 

მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურები, ფერმერებში მოხდა ცოდნის 

გავრცელება აგროქიმიკატების და ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში ტყის ფართობი შეადგენს 30 523ჰა-ს. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

ტყის რესურსები წარმოდგენილია სამრეწველო, ჭალის ტყეების და ქარსაფარი ზოლების 

კატეგორიებით. მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტში წელიწადში იჭრება 18 366 მ3 ხე-ტყე. 

ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის მონაცემებით, ბოლო 10 წელიწადში ტყის 

ჭრის ტენდენცია გაიზარდა 12 000მ3-ით, მიზეზად ახალგორის ოკუპაცია სახელდება. 

აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში უკანონო ტყის ჭრა შემცირდა, თუმცა უკანონოდ 

ტყის ჭრის ფაქტებს მაინც აქვს ადგილი, მათი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ აქვთ. 

მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაფარი ზოლები, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ქარსაფარი ზოლების აღწერა მოხდა 1980 წელს, თუმცა აღწერის 

შედეგებზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ. თუმცა აღნიშნავენ, რომ ქარსაფარი ზოლების 

მთლიანი რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

მუნიციპალიტეტს საკუთარი სანერგე მეურნეობა არ გააჩნია, უახლესი სანერგე 

განლაგებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტში. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესში ჩართული არ 

არის, შესაბამისად ტყის აღდგენა-განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია.  

 



 

5- 9 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, კასპის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების რესურსები უხვია. მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია მონაცემები 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსის შესახებ. 

მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

მტკვრისა და მისი შენაკადების აუზით. მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, 

რომლის სიგრძეა 1 515 კმ, ხოლო აუზის ფართობი 188 000კმ2-ია. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებობს ხელოვნური წყალსაცავი “ნადარბაზევი”.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური არ არის, 

შესაბამისად ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. თუმცა სამუშაო 

ჯგუფი აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ ათწლეულში ნალექების რაოდენობამ იკლო, რამაც 

მდინარეების წლიური ხარჯის გაზრდა გამოიწვია. მუნიციპალიტეტში არც მიწისქვეშა 

წყლების მონიტორინგი ტარდება, გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, მიწისქვეშა 

წყლების დონემ იკლო, რაც მათი ვარაუდით გამოწვეულია ტყის გაჩეხვით და გვალვით.  

მუნიციპალიტეტში წყლის ხარისხის მონიტორინგს არ აწარმოებენ, შესაბამისად წყლის 

დაბინძურების შესახებ მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლები ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები 

მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება, ზედაპირულ 

წყლებს ირიგაციისათვისაც გამოიყენებენ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის 

რესურსები საკმარისია მასზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ყველა დასახლებას ცენტრალური წყალმომარაგების 

სისტემა არ გააჩნია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მოსახლეობის წყალმომარაგება 

ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. კასპის მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა ცუდია. ზედაპირული წყლებიდან 

აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ ნაგებობებს პრობლემები არ 

ექმნება.  

წყლის მრიცხველები დიდ დასახლებებში ნაწილობრივ დადგმულია, მაგრამ ამ 

დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები არ აქვს.  

კასპის მუნიციპალიტეტში გორის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოგდება 

ირიგაციისათვის. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელია შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, კასპის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა კალაპოტიდან 

ხდება ინერტული მასალების მოპოვება, თუმცა მათი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ 

გააჩნიათ.  
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გამგეობის თანამშრომლების საფუძველზე, მდინარეების კალაპოტებში აღინიშნება 

ინერტული მასალების დაგროვება და კალაპოტის დახრამვა. კერძოდ, სოფ. თეძნისხევში, 

მდინარე თეძამის კალაპოტის დახრამვა შეიმჩნევა, ხოლო კასპში, მდინარე ლეხურას 

კალაპოტში ინერტული მასალის დაგროვება ხდება. აღნიშნული მოვლენების 

აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებები არ ტარდება. 

მდინარეებიდან ინერტული მასალების ამოღების, მდინარეების ნაპირების დინამიკის და 

მდინარეების კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

მონიტორინგს მუნიციპალიტეტში არცერთი ორგანო არ ახორციელებს. 

 

7. ინდუსტრია წარმოება 

კასპის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული წარმოება კარგადაა განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სპირტის, ღვინის, საკონსერვო, 

ცემენტის, მეტეხის კერამიკის ქარხნები და მეფრინველეობის ფაბრიკა. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, წყლის 

ცირკულაცია კი არც ართ მათგანში არ ხდება..  ზოგიერთი საწარმო იყენებს ენერგო-

ეფექტურ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები. საწარმოები 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. 

 

8. ნარჩენების მართვა  

კასპის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს. კასპის 

კეთილმოწყობის სამსახური, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში წელიწადში გროვდება 40 800მ3 

ნარჩენი. ეს მაჩვენებელი უკანასკნელ 10 წელიწადში გაზრდილია 2-ჯერ.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არის. ნარჩენების მართვის 

სამსახურის მიერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება კასპში, ახტალას 

ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელზე აირების და ნაჟური წყლების კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა სამუშაო ჯგუფს 

ნარჩენების წლიური რაოდენობების შესახებ მონაცემები არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს გადამუშავებადი ნარჩენების (კერძოდ, ჯართის) 

შემგროვებელი პუნქტებიც, მაგრამ ინფორმაცია მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 

შემცირება, წყლის რესურსების დეფიციტი, ტყის რესურსების შემცირება და კლიმატის 

ცვალებადობა ერთნაირად იმოქმედებს როგორც ქალზე, ასევე მამაკაცზე. 
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები არასოდეს დასწრებიან ტრეინინგებს კლიმატის ცვლილებებზე 

და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების 

შესარბილებლად აუცილებელია ტყის აღდგენა-განახლება, ალტერნატიული საწვავის 

შემოტანა და ქარსაფარი ზოლების გაშენება.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების 

შესარბილებლად ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია. ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ერთობლივად იგეგმება და ხორციელდება საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია და 

ფერმერებში ცოდნის გავრცელება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - კასპის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა მეწყერები და 

წყალმოვარდნა. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება და ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი და 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობის დროს კი 

საფრთხე ექმნება მდინარე ქსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებთ.  

კასპის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 

ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა კასპის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფართოდაა 

განვითარებული როგორც მემცენარეობა, ასევე მეცხოველეობაც. თუმცა, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს პრიორიტეტული კულტურების, ხეხილისა და ვაზის, 

მოსავლიანობის შემცირებას, რაც გამოწვეულია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლით და 

საირიგაციო სისტემების გაუმართაობით. 

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბი არაა მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 
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შედარებით. თუმცა მესაქონლეები განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს ჭარბი 

ძოვების გამო. მიუხედავად ამისა, სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

ტყის რესურსები - კასპის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მთლიანი ტერიტორიის 

დაახლოებით40%-ია. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის 

ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი 

წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - კასპის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მიწისქვეშა წყლის დონემ 

საგრძნობლად დაიწია ადგილ-ადგილ, რაც მოსახლეობის ჭების დონის დაწევა-

დაშრობაში გამოიხატა. მათივე ინფორმაციით, მდინარეთა ჰიდროლოგიური 

მაჩვენებლებიც შეიცვალა; თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება.  

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. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული 

ღონისძიებები იგეგმება, როგორიცაა: სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად  

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებისათვის არანაირი ღონისძიებები არ მიმდინარეობს.  

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:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას. 
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 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების ღონისძიებების გატარება. უპირველეს 

ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად რა რაოდენობის პირუტყვის 

ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და შეძლებისდაგვარად 

დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი 

ძოვება. 

 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 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 და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


