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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 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის რეგიონში, კოლხეთის დაბლობის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. მისი ფართობია 77 200 ჰა. რელიეფი აქ საშუალო და 

დაბალმთიანია. მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთი ნაწილი განლაგებულია რაჭის ქედის 

სამხრეთ კალთაზე, სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი კი - იმერეთის 

მაღლობზე. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს დაახლოებით 17 380 ჰექტარი უჭირავს, 

რაც საერთო ფართობის 22.5%–ია, დაახლოებით 60 000 ჰა (78%) კი ტყეებითაა დაფარული.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე ყვირილა და მისი შენაკადები: 

ძირულა, დუმალა, ჯრუჭულა, ჩიხურა, ლაშურა, ფრონე. 

საჩხერის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ონის, ამბროლაურის, ხარაგაულის, ჭიათურას 

და ხაშურის მუნიციპალიტეტები, ასევე ცხინვალის რეგიონი. 

მუნიციპალიტეტში შედის 51 სოფელი და ერთი ქალაქი, საჩხერე, რომელიც 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია და მდებარეობს მდინარე ყვირილის 

ნაპირებზე. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 48 100 ადამიანს.  

აქედან ქალაქად ცხოვრობს დაახლოებით 10 000 კაცი,  სოფლად კი - 38 000 კაცი, ანუ 

მოსახლეობის 79%. მუნიციპალიტეტის ერთ სოფელზე საშუალოდ 745 მცხოვრები მოდის. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 62 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2) უტოლდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მოსახლეობის 

შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა 

და უცხოეთში ემიგრირებულთა მიერ ფულადი გზავნილები.  

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგინა 18 255 000 ლარი. მუნიციპალიტეტის 

ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფს მრეწველობა, ვაჭრობა და სოფლის მეურნეობა. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა და განვითარების 

სტრატეგია 2017 წლამდე, რომელთა მიხედვითაც ეკონომიკური დარგებიდან 

პრიორიტეტულად ითვლება სოფლის მეურნეობა, ასევე მრეწველობის განვითარება 
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არსებული ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე. განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია ავეჯის წარმოების განვითარება მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების 

ბაზაზე.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

საჩხერის ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა  წყალდიდობა, მეწყერი, 

ღვარცოფი, მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა და მიწისძვრა; ამათგან, უკანასკნელი 10 

წლის განმავლობაში მომძლავრებულია მიწისძვრა, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და 

გვალვა.  

 

საჩხერის ტერიტორიულ ერთეულში არსებობს ჰიდრომეტეოროლოგიური საგუშაგო, 

მაგრამ მუნიციპალიტეტს არა აქვს სტიქიური მოვლენების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა, 

რის გამოც მათ არ გააჩნიათ ზუსტი ინფორმაცია მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფების 

სტატისტიკური მაჩვენებლების შესახებ. 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივმა კატასტროფებმა, 

კერძოდ კი მდინარეთა ნაპირების წარეცხვამ და მიწისძვრამ დააზიანა მოსახლეობის 

საცხოვრებელი სახლების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. კერძოდ, მიწისძვრების შედეგად 

დაზიანებულია დაახლოებით 2 550 საცხოვრებელი შენობა და 8 000 ადამიანი; მდინარის 

ნაპირების წარეცხვის გამო კი დაზიანებულია 79 საცხოვრებელი სახლი და 200 ადამიანზე 

მეტი (იხ. ცხრილი 1). მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო დეკადაში ბუნებრივ 

კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მუნიციპალიტეტი იმდენად არის 

დაზიანებული მიწისძვრების შედეგად, რომ მთელი ყურადღება გადატანილია მისი 

შედეგების ლიკვიდაციაზე, თუმცა სტატისტიკური მონაცემები არც აქ არის 

სრულყოფილი. 

 

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში წყალდიდობებსაც აქვს ადგილი. მათ შედეგად ბოლო 

წლებში რამდენიმე ხიდი იქნა დაზიანებული (იხ. ცხრილი 2). მონაცემები წყალდიდობით 

მიყენებული ზარალის შესახებ მონაცემები შესაძლოა არასრულყოფილი იყოს, რადგანაც, 

როგორც აღინიშნა, მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ აწარმოებს ასეთი მონაცემების ზუსტ 

აღრიცხვიანობას. თუმცა, მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიძლება ვთქვათ, 

რომ წყალდიდობები მუნიციპალიტეტისთვის ნაკლებად აქტუალურია, ვიდრე 

მიწისძვრები თუ მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა.  

 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ნიადაგის ეროზიასაც. კერძოდ, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ამა თუ იმ მიზეზით ეროზირებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5%-

მდე. როგორც ჩანს, ეს გარკვეულწილად გადაძოვებას უკავშირდება. ტყის განაკაფებში 

ადგილ-ადგილ მეწყრული მოვლენებიც განვითარდა.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრების ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 

წელიწადში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ფინანსური ზიანის 

ოდენობა შეადგენს 4 500 000 ლარს; თუმცა, მათ ვერ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, თუ როგორ 

ნაწილდება ეს ზიანი სხვადასხვა კატასტროფებს შორის. დაზიანებული 
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ინფრასტრუქტურის შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით ამ თანხის 

ლომის წილის მიწისძვრაზე უნდა მოდიოდეს.  

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცითი მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაც 

მიწათსარგებლობის დაგეგმვისას სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიც 

იქნებოდა გათვალისწინებული. გამგეობის წევრების ინფორმაციით კონკრეტული 

საინჟინრო პროექტების შედგენა სეისმემედეგობის გათვალისწინებით ხდება.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

თუმცა, ამ ადმინისტრაციულ ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, მეწყერს, ღვარცოფსა და მიწისძვრას. 

მუნიციპალიტეტს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძალებით მოახდინონ 

პირველადი რეაგირება კატასტროფების შემთხვევაში; დახმარების მიღება კი სამხარეო და 

ცენტრალური სამსახურებიდან ხდება.  

 

გარდა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა, მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის და მათი შედეგების აღმოსაფხვრელი 

ღონისძიებებიც. პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში ძირითადად ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები ხორციელდება. როგორც აღინიშნა, მიწისძვრით მიყენებული ზიანის 

მასშტაბურობის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტში ძალისხმევა ძირითადად 

მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციისკენაა მიმართული.  

 

ცხრილი1. მონაცემები საჩხერის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

სული 

მდინარეთა ნაპირის 

წარეცხვა 

საჩხერე 54 150 

სხვიტორი 20 50 

ჭალა 5 16 

 მიწისძვრა ყველა დასახლებაში 2 552 8 000 

 

ცხრილი2 მონაცემები საჩხერის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა მოსახლეობის შემოსავლების 

ძირითადი წყაროა მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სიმწირისა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 17 380 ჰა-ია, რაც მისი საერთო 

ფართობის 22.5%–ია; აქედან 7 962 ჰა (ანუ 46%) სახნავ–სათესია, ხე-ხილს 2 135ჰა (12%) 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა  

წყალდიდობა / წყალმოვარდნა 

 

ჭალვანი 1 ხიდი 

ცხომარეთი 1 ხიდი 

სავანე 1 ხიდი 
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უჭირავს, სათიბ–საძოვარი კი - 7 287 ჰა–ს (42%). ეს მონაცემები ეყრდნობა 2004 წლის 

ინვენტარიზაციის შედეგებს, რომლის შემდეგაც მიწის ინვენტარიზაცია არ მომხდარა. 

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართი არ შემცირებულა, თუმცა ადგილი ჰქონდა მიწების 

დეგრადაციას ეროზიული პროცესების შედეგად. მოწოდებული ინფორმაციით, 

ეროზირებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5%-მდე. როგორც ჩანს, ეროზიის ერთ-

ერთი მიზეზი ჭარბი ძოვებაა, რადგანაც მუნიციპალიტეტი ამ პრობლემის წინაშე დგას 

(იხ. ქვემოთ).    

 

 

მემცენარეობა 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწის რესურსი მწირია და მხოლოდ 7 962 ჰა-

ს შეადგენს. მემცენარობაში პრიორიტეტული კულტურებია: სიმინდი, ლობიო, ვაზი და 

ხე-ხილი. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3-3.5ტ/ჰა–ზე, ხე-ხილის - 6-6.5ტ/ჰა-ზე, 

ლობიოს - 1.8-2 ტ/ჰა-ზე, ხოლო ვაზის - 4-5 ტ/ჰა-ზე.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა ბოლო 

პერიოდში შემცირდა 30-50%-ით. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებად სახელდება: 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამოყენება, კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლის 

არაეფექტური გზების გამოყენება, რწყვის ნაკლებობა და გვალვა. 

 

სამუშაო ჯგუფის წევრები თავიანთი დაკვირვების საფუძველზე თვლიან, რომ 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილება, 

კერძოდ გაზაფხული უხვნალექიანია, რის გამოც გადაიწია ხვნა-თესვამ, მოსავლის აღება 

კი აგვისტოში ხდება. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ჯგუფის მიერ ყურადღება გამახვილდა 

გაზაფხულის უხვნალექიანობაზე, რაც ხელს უშლის ხვნა-თესვას და არა ტემპერატურულ 

რეჟიმზე, რომელიც განსაზღვრავს ვეგეტაციის პერიოდს.  

 

მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწების დაახლოებით 60% საჭიროებს რწყვას. რწყვა ვერ 

ხერხდება საირიგაციო სისტემების სიმცირისა და ცუდი მდგომარეობის გამო. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად გამოიყენება რწყვის არხოვანი 

(ტრადიციული) მეთოდი. ბუნებრივი ნალექის შეგროვება რწყვისათვის არ ხდება. 

სასოფლო–სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს. 

 

 

მეცხოველეობა 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები სასოფლო-სამეურნეო მიწების 42%-ს 

შეადგენს. ტერიტორიულ ერთეულში მეცხოველეები ძირითადად მსხვილფეხა 

პირუტყვის მოშენებას მისდევენ, მეცხვარეობა კი უმნიშვნელოდაა წარმოდგენილი.  

 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით 

ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია 24 200 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ეს რაოდენობა ბოლო დეკადაში დაახლოებით 4 000 

სულითაა გაზრდილი. მეზობელი მუნიციპალიტეტების ფერმერებს პირუტყვი საძოვრად 

საჩხერეში არ გადაჰყავთ.  
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მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის ძოვების ნორმა დადგენილი არაა. მსხვილფეხა 

პირუტყვის ერთ სულზე 0.3 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის. როგორც ეს გაანგარიშება 

გვიჩვენებს, მესაქონლეები განიცდიან სათიბ–საძოვრის დეფიციტს. ამას სამუშაო ჯგუფიც 

ადასტურებს. სათიბ-საძოვრების დეფიციტის მიზეზად სამუშაო ჯგუფი ჭარბ ძოვებას და 

გვალვას ასახელებს. მიზეზებს შორის არ მოიხსენიება მეურნეობის ტრადიციული 

მეთოდებით გაძღოლა და ამისი გათვალისწინებით, პირუტყვის სიჭარბე. როგორც ჩანს, 

გადაძოვება მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებული ეროზიის ერთ-ერთი გამომწვევი 

მიზეზი უნდა იყოს.  

 

სამუშაო ჯგუფი მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემებად საკვებისა და 

ვეტერინალური სამსახურების ნაკლებობას ასახელებს. როგორც ჩანს, ამ მიზეზებით 

მუნიციპალიტეტში შემცირებულია მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა, თუმცა სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რამდენად 

დაეცა ეს მაჩვენებლები.  

 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების დეფიციტისა სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარი ღონისძიებები არ ტარდება, მათ შორის არ მიმართავენ 

ისეთ მარტივ ზომას, როგორიცაა ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვება.  

 

სამუშა ჯგუფის ინფორმაციით, საქონლის დანაკარგის ზრდას უკანასკნელი 10 წლის 

მანძილზე ადგილი არ ქონია. 

 

 

პროექტები და სერვისები 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის მარტში 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.  

 

ამას გარდა, საჩხერის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაიხსნა 

სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრი - ფერმერთა სახლი, რომელიც ფერმერებს 

შორის ავრცელებს ცოდნას აგროქიმიკატების მოხმარების და ირიგაციის თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. 

 

4. ტყის რესურსები 

 

სატყეო მეურნეობის მართვა–განკარგვა მუნიციპალიტეტს გამგეობის კომპეტენციაში არ 

შედის. ამიტომ, სამუშაო ჯგუფის წევრებს ძალიან მწირი ინფორმაცია გააჩნიათ ტყის 

რესურსების შესახებ.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2004 წლის ინვენტარიზაციის 

მიხედვით, საჩხერის მუნიციპალიტეტში ტყეებს 50 000 ათასი ჰა ფართობი უჭირავს; 

აქედან, სუბ-ალპურ ტყეებს უკავია 32 000 ჰა, ჭალისპირა ტყეებს - 3 000 ჰა.  



 

6- 12 

ხე-ტყის ჭრის წლიურ ლიმიტად მუნიციპალიტეტისთვის სახელდება 9 000 კუბ.მ.. 

სამუშაო ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ ტყის ჭრის ტენდენცია უკანასკნელ წლებში 

გაიზარდა 30%-ით, რასაც ენერგომატარებლების სიძვირით ხსნიან. ამასთან, თვლიან, რომ  

20% გაიზარდა უკანონო ჭრებიც.  

ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა ფართობიც 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა; სამუშაო 

ჯგუფს კონკრეტული მონაცემები არც ქარსაცავების შესახებ გააჩნია.  

 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტყეებში ბოლო ათწლეულში იყო 

ხანძრის შემთხვევები. მაგალითად, 2010 წელს დაფიქსირდა ტყის ხანძარი, რომლის 

შედეგადაც დაიწვა 100 ჰა ფართობი. ხანძრის მიზეზად ცხელი ამინდები და ადამიანთა 

დაუდევრობა სახელდება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სოფ. კვერეთში, ჭალასა და 

ცხომარეთში ტყის განაკაფებში განვითარდა მეწყრული მოვლენები.  

 

თვითმმართველობა არ ფლობს ინფორმაციას ტყის აღდგენა–გაშენების პროექტებთან 

დაკავშირებით. თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სატყეო მეურნეობასთან ერთად 

ახორციელებს ქ. საჩხერის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროექტს.  

 

 

 

5. წყლის რესურსები 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის რესურსი ზომიერია.  

ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. ყვირილას აუზით. მუნიციპალიტეტში 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არის. 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური საგუშაგო, 

რომლის მონაცემების მიხედვით უკანასკნელი 10-20 წლის მანძილზე მდინარეების 

საშუალო წლიური ხარჯი შემცირდა.  

 

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლის მონიტორინგი არ ხდება. სამუშაო ჯგუფი 

ვარაუდობს, რომ მიწისქვეშა წყლების დონემ ბოლო ათწლეულში დაიკლო, რასაც 

მიწისძვრის შედეგად დაკარგული წყაროებით ხსნიან. თუმცა, უფრო ალბათური უნდა 

იყოს, რომ წყაროებმა სხვა გამოსავალი ნახა მიწისძვრის შედეგად ქანებში გაჩენილ 

ბზარებში.   

 

მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების დაბინძურების შესახებ ცნობები არ აქვთ, რადგან 

წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ტარდება.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის 

მოსახლეობა სარგებლობს. ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად - 

ზედაპირული.  

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სასმელად მიწოდებული წყლის წლიური ხარჯი 

შეადგენს 517 412 კუბ.მ-ს; თუმცა, ეს მონაცემები მხოლოდ ცენტრალიზებული 



 

7- 12 

წყალმომარაგების მქონე დასახლებებს (ძირითადად ქ. საჩხერეს) მოიცავს. 

ცენტრალიზებულ წყალმომარაგებას ახორციელებს შპს „წყალკანალი“. სამუშაო ჯგუფის 

წევრები წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობას დამაკმაყოფილებლად 

თვლიან. ცენტრალიზებული წყალმომარაგების მქონე დასახლებებში 

უზრუნველყოფილია წყლის მრიცხველები და საკანალიზაციო კოლექტორები. 

მოსახლეობის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებულ ძირითად პრობლემად ითვლება ის, 

რომ წყალდიდობის დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ უზრუნველყოფს სათანადო 

წმენდას და წყალი იმღვრევა. 

 

მუნიციპალიტეტიდან, კერძოდ კი მდ. ფასკნარადან (ჯრუჭულას მარჯვენა შენაკადი) 

ხდება წყლის გადასროლა ჭიათურის მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. ამ წყალაღბის 

მოცულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფის წევრებს მონაცემები არ აქვთ. 

 

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. 

ყვირილას აუზით. ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში მდინარეებიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ ამოღებული მასალის წლიური რაოდენობის 

შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას მონაცემები არ აქვს.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კალაპოტური 

რეჟიმების დარღვევის შედეგად გააქტიურებულია მდინარეების ნაპირების ეროზია და 

კალაპოტის დახრამვა. ამის შედეგად სოფლებში: სხვიტორი, სავანე, ჭალვანი, ცხომარეთი 

დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და ხიდები. ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად 

ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არის სამსახური, რომელიც ახდენს მდინარის ნაპირების 

დინამიკის და კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

მონიტორინგს. 

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალო დონეზეა განვითარებული. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს სამთო-მომპოვებელი 

ობიექტები, ასფალტო-ბეტონის ქარხნები, ხის სახერხი საწარმოები, კვების პროდუქტების 

მცირე საწარმოები და ა.შ. სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოებში 

გატარებული გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაში 

შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

საშუალოდ წლიურად 3 500კუბ.მ. ნარჩენის შეგროვება ხდება. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ათწლეულში ეს ციფრი 30%–აა გაზრდილი, რაც ნარჩენების მართვის 
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გაუმჯობესების შედეგია. კერძოდ, ამ მიზნით შეძენილი იქნა 3 სპეცმანქანა და 150 ცალი 1 

კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერი. ასევე გატარდა საჯარიმო სანქციებიც.  

სამუშაო ჯგუფი შეგროვებული ნარჩენების შემადგენლობის შესახებ ინფორმაციას არ 

ფლობს.  

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ლეგალურ 

ნაგავსაყრელზე, რომელიც სოფ. სარეკის ტერიტორიაზეა განთავსებული. ნაგავსაყრელის 

ტერიტორია შემოღობილია. ნარჩენები პერიოდულად იფარება მიწით, თუმცა ნაჟური 

წყლებისა და აირების კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე ზომის 

არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა იქ განთავსებული ნარჩენების მოცულობის 

შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობა ინფორმაციას არ ფლობს.  

გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მუნიციპალიტეტში გროვდება ლითონის ჯართი. სამუშაო 

ჯგუფს არ გააჩნია ინფორმაცია ჯართის შემგროვებელი პუნქტების მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების რაოდენობის შესახებ. 

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება თუ მამაკაცზე, შეხვედრის მონაწილეების პასუხი იყო, რომ ეს 

ქალზე უფრო აისახება, რადგან ძირითადი ფიგურა ოჯახში არის ქალი. წყლის დეფიციტი 

და ტყის რესურსების შემცირება კაცს შეუქმნის მეტ პრობლემებს, რადგან ოჯახის 

მომმარაგებლად მას თვლიან. კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი ქალი 

უფრო მეტად მგრძნობიარედ დასახელდა. პასუხების დასაბუთება ეყრდნობა 

გამოკითხულთა ოჯახურ გამოცდილებას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრებს გაუჭირდათ კლიმატის ცვლილებებისა 

და გენდერული თანასწორობის პრობლემის ურთიერთდაკავშირება. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

ბოლო ათწლეულში ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტებიდან 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის სხვა 

თანამედროვე მეთოდები, მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული სახეობების 

შეტანა, სოფლის მეურნეობის სამსახურის შექმნა, ნაპირების დამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არასდროს მიუღიათ მონაწილეობა კლიმატის ცვლილებების 

თემაზე ორგანიზებულ ტრეინინგებში. მათ აქვთ გარკვეული ხედვა თუ როგორ შეიძლება 

კლიმატის ცვლილებთან ადაპტაცია. მათი მოსაზრებით, ეს შესაძლებელია: რესურსების 
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მოპოვების ოპტიმიზაციით, ტყეების ჭრის შემცირებით, ქარსაფარი ზოლების აღდგენითა 

და ნაპირსამაგრების მოწყობით. 

 

 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

 
ბუნებრივი საფრთხეები  - საჩხერის გეოლოგიური პირობები განაპირობებს მიწისძვრების 

მაღალ რისკებს. მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ზარალი 

ზარალი მიადგა.  

 

ასევე მაღალია მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის რისკიც და ეს უკანასკნელი, როგორც 

ჩანს, გარკვეულწილად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო. მათ შორის 

მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და ინერტული მასალის მოპოვება.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ასევე გაზრდილია 

გვალვიანობა, რაც ნაწილობრივ ტყის საფარის შემცირებით შეიძლება იყოს გამოწვეული.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ნიადაგის ეროზიასაც. კერძოდ, ეროზირებულია 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5%-მდე, რაც გარკვეულწილად გადაძოვებას უნდა 

უკავშირდებოდეს. ტყის განაკაფებში ადგილ-ადგილ მეწყრული მოვლენებიც 

განვითარდა.  

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, გვალვიანობა, ეროზია, მეწყერი და გაზრდის მუნიციპალიტეტის 

მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.  

 

 
სოფლის მეურნეობა  
- მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირისა სოფლის მეურნეობა საჩხერის 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობას ტრადიციული მეთოდებით უძღვებიან.   

 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა, საირიგაციო სისტემების სიმწირე და ცუდი მდგომარეობა, მომატებული 

გვალვიანობა და მომატებული უხვნალექიანობა გაზაფხულზე, რომელიც ხვნა-თესვის 

სეზონს ემთხვევა და ხელს უშლის სამუშაოების წარმოებას. ამ მიზეზების გამო 

მუნიციპალიტეტში შემცირებულია მოსავლიანობა.  
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მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევებია: სათიბ-საძოვრების დეფიციტი, რის 

გამოც პირუტყვი საკვების ნაკლებობას განიცდის, შემცირებულია წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა, ხდება საძოვრების გადაძოვება და შედეგად ეროზია. ანუ, 

მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი 

განვითარებისთვის, თუ გამოყენებული იქნა პირუტყვის გამოკვების და სათიბ-

საძოვრების მოვლა-შენახვის თანამედროვე მეთოდები.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

 
ტყის რესურსები - საჩხერის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი  ტენდენცია აქვს და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  როგორც 

აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება 

იყოს.  

 

 
წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, როგორც 

ჰიდროლოგიური დაკვირვებები აჩვენებს, ბოლო პერიოდში შემცირდა მდინარეების 

საშუალო წლიური ჩამონადენი. მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული თუ 

მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი. 

  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის მოსახლეობა სარგებლობს. ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად - ზედაპირული.  

 

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება და საკანალიზაციო კოლექტორები. ამ დასახლებების 

წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის 

დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ უზრუნველყოფს სათანადო წმენდას და წყალი 

იმღვრევა. 

 

 
ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს:  წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის სხვა 

თანამედროვე მეთოდები, მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული სახეობების 

შეტანა, სოფლის მეურნეობის სამსახურის შექმნა, ნაპირების დამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  
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თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

 

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 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 აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების 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, 

დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის 

სულადობა, 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.   
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 სტრატეგიის შემუშავება, თუ როგორ შეიძლება მიწისძვრასთან დაკავშირებული 

რისკების შემცირება. ამ საქმიანობის ფარგლებში შესაძლოა შესწავლილი იქნას თუ 

რა სტანდარტით ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ნაგებობების 

დაპროექტება-მშენებლობა, შეფასდეს სუსტი მხარეები და დაიგეგმოს სტრატეგია, 

რომლიც თანდათანობით სეისმურად უფრო მედეგი იქნება.   

 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.  

 

 


