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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 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, გურიის 

რეგიონში. მას ჩრდილოეთით ესაზღვრება სამტრედიისა და ვანის, აღმოსავლეთით ვანის, 

სამხრეთით ხულოსა და ადიგენის, დასავლეთით ოზურგეთისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობი 82 500 ჰა-ია, საიდანაც 17 500 ჰა (21%) სასოფლო-

სამეურნეო მიწებია, ხოლო 54 850ჰა (66%) ტყეები. ტერიტორიის დიდი ნაწილი 

მთაგორიანია. ჩოხატაურის მთავრი მდინარეებია სუფსა, გუბაზეული და ხევისწყალი.  

ჩოხატაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია. ჰაერის 

საშუალო წლიური ტემპერატურა ზონალობის მიხედვით იცვლება 2-12°C -ს შორის. წლის 

ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურა (1100 მ სიმაღლემდე) 0°C-ია, ხოლო 

უფრო მაღლა (-)8-(-)10°C-მდე ეცემა. ყველაზე თბილი თვეა აგვისტო, რომლის საშუალო 

ტემპერატურა მერყეობს 10—20°C-ის ფარგლებში. მუნიციპალიტეტი უხვი ნალექებით 

გამოირჩევა.  

2012 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა შეადგენს 24 000 

კაცს, რომლებიც 61 დასახლებაში ცხოვრობს. დაბა ჩოხატაურის მოსახლეობა 2 200 კაცია, 

რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 9%-ია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 29 

კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად 

ჩამოუვარდება.  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 5 874 800 ლარს. ძირითად 

შემოსავლებს უზრუნველყოფს: სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ვაჭრობა და ტურიზმი. 

წარსულში ფუნქციონირებდა გადამამუშავებელი მრეწველობაც: საკონსერვო, ღვინის, 

მინერალური წყლის ჩამომსხმელი ქარხნები თუ ხის გადამამუშავებელი საწარმოები.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა. გამგეობაში თვლიან, 

რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის პრიორიტეტული სექტორებია: სოფლის 

მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი; ასევე, სატყეო მეურნეობის ბაზაზე 
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შესაძლებელია ხის გადამამუშავებელი მრეწველობის,  სამონადირეო და სანერგე 

მეურნეობების განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა და გვალვა. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი 

წვიმები, რასაც მოყვება წყალდიდობები; უკანასკნელ ათწლეულში კი ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან მომატებულია წვიმები,  წყალდიდობები , მეწყერი და გვალვები, ასევე 

გაძლიერდა ქარები.   

გამგეობის ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ სახლებს, 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. 

ასე მაგალითად, 2012 წელს ძლიერი წვიმისა და წყალმოვარდნის შედეგად სახნავ-სათესი 

ფართობები დაზარალდა დაბა ჩოხატაურში და სოფლებში: გორაბერეჟოული, ზომლეთი, 

შუამაღლება. 2012 წლის 26 აპრილს ზემო სურებში 300მ2 მთა მოწყდა და ჩახერგა 

მდინარის კალაპოტი. მეწყერმა სოფ. ხიდისთავში დაანგრია 3 სახლი, რის შედეგადაც 40 

წლის მამაკაცი დაიღუპა. 2012 წელს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 50 000 ლარი, რაც მოხმარდა 

გაბიონების მოწყობას, ნაპირსამაგრ სამუშაოებს და გზების გაწმენდას. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მოცემულია ცხრილებში #1 და #2. 

თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი 

საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების და ბოლო 10 წელიწადში მიყენებული 

ეკონომიკური ზიანის შესახებ.  

ცხრილი 1 მონაცემები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 
ბუნებრივი 

საფრთხე 
მიწის კატეგორია 

დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ფართობი, ჰა 

მეწყერი 

საცხოვრებელი ტერიტორია სოფ.ხიდისთავი  

სათიბ-საძოვარი ზემო სურები  

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა  
სახნავ-სათესი/ბაღები 100ჰა 300ჰა 

  

ცხრილი 2 მონაცემები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ.ხიდისთავი გზის მონაკვეთი 
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ღვარცოფი სოფ: შუა სურემი, ზემო სურემი, დიდი ვანი, 

განახლება, სამება, ზომლეთი, ვანი. 
30-კმ გზის მონაკვეთი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 
დაბა ჩოხატაური ,სოფ: გორაბერეჟოული, 

ზომლეთი, შუაამაღლება 
4 კმ ელ.გადამცემი ხაზი 

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას და მეწყერს, თუმცა ადგილობრივ 

ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი და ის 

დახმარებას იღებს მეზობელი მუნიციპალიტეტების სამაშველო სამსახურიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

ასევე სტიქიის შედეგების შესარბილებლად/პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები ტარდება, ასევე გაბიონებით ხდება დამეწყვრის თავიდან 

აცილება. ასე მაგალითად, 2012 წელს ბახმაროში გზის გასამაგრებლად გაკეთდა ქვის 

გაბიონები. მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი 

დაგეგმარებისას და ასევე საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების გათვალისწინება არ ხდება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, 2010 წლის 

მონაცემებით, 17 465 ჰექტარს შეადგენს. აქედან სახნავ-სათესი მიწებია 3 120 ჰა, ხეხილის 

ბაღები -2 470 ჰა, ხოლო სათიბ-საძოვრები - 10 336 ჰა.   

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

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

ღვარცოფისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. კერძოდ, მდინარეთა 

ნაპირების შედეგად 90ჰა-ით შემცირდა სახნავი მიწის ფართობი. ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში, სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

მთა-გორიანი რელიეფის გამო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს მიწებს 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 18%-ია. სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებიდან პრიორიტეტულია ციტრუსი, სიმინდი, ლობიო, სოიო. მრავალწლიანი 

ნარგავებიდან მოყავთ თხილი და ვაზის ენდემური ჯიშები - ჩხავერი, ალადასტური.  

სიმინდის მოსავლიანობაა 0.5 ტ/ჰა, სოიოსი - 0.2 ტ/ჰა-ზე, ლობიოსი - 0.05 ტ/ჰა, ხოლო ჩაის 

მოსავლიანობა შეადგენს 0.8 ტ/ჰა. გამგეობის ინფორმაციით, ამ კულტურების 
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მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულში შემცირდა, რის მიზეზადაც ისინი ასახელებენ 

გვალვას, წყალდიდობებს და მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტურ გზებს.  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სუბტროპიკულ ზონაში, რის გამოც რწყვის 

საჭიროება პრაქტიკულად არაა და შესაბამისაც, არც სარწყავი სისტემები გააჩნიათ. 

თუმცა, პერიოდულად გვალვიანობა აზიანებს მოსავალს. თუმცა, ბოლო პერიოდში 

მოსავლიანობის შემცირება უფრო ნალექების ზრდას უკავშირდება. ნალექების სიუხვის 

გამო 150ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა 

მუნიციპალიტეტს სადრენაჟე სისტემა არა აქვს. 

 

მეცხოველეობა 

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრის რესურსი სახნავ-სათესთან შედარებით დიდია და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 60%-ს შეადგენს. ეს ძირითადად საზაფხულო 

საძოვრებია. მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 2010 წლის მონაცემებით 12 500 სულს 

შეადგენს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში პირუტყვის რიცხოვნება გაიზარდა 1 000 

სულით. გარდა ამისა, ზაფხულის საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან 5 000-

მდე  სული მსხვილფეხა პირუტყვი შემოჰყავთ.  

ადგილობრივ და შემოყვანილ მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ სულ 

მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0.6 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ მესაქონლეები საძოვრების დეფიციტს არ განიცდიან; ამავდროულად 

აღნიშნავენ, რომ ადგილ-ადგილ ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას და საძოვრების ეროზიას.  

გამგეობის ინფორმაციით, მესაქონლეები საძოვრების შესანარჩუნებლად 

მუნიციპალიტეტში არანაირ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების 

მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. მუნიციპალიტეტში არსებული 

საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ძოვების ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

მუნიციპალიტეტში 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, სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური ახალი შექმნილია.  

ამას გარდა მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, მაგალითად, 

როგორიცაა ცხოველთა დაავადებებთან მებრძოლი სადგური, თუმცა სადგური ვერ 

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის სრულად მომსახურებას.  

სასოფლო სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები. 

კერძოდ, ფერმერების მომსახურება ხდება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით 
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(ტრაქტორებით), შეტანილი იქნა მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურები, 

ამასთან ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება აგროქიმიკატების მოხმარების წესებზე.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. ტყის ფონდის საერთო 

ფართობია 54 850ჰა. ტყის რესურსი წარმოდგენილია სამრეწველო, სუბალპური და 

დაცული ტყეებით. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არის. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. მერქნის დამზადების 

წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისთვის 14 500 მ3-ს შეადგენს, ხოლო ტყეკაფის 

ფართობია 1 200 მ3. ხის ჭრა 350-ზე მეტი ფერდობებიდან არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის შემთხვევებს. სამუშაო ჯგუფის 

მოსაზრებით, წელიწადში დაახლოებით 150მ3 უკანონოდ იჭრება; თუმცა ბოლო 

პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია,  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებსა და 

ნიადაგის ეროზიას, ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად 

მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია ხდება.კერძოდ, სოფელ ფოქვაში, მდ. კალაშას 

მიმდებარე ტერიტორიაზე დამეწყრილია ფერდობები (30ჰა). ასევე ზოტში, სადაც 20 

წლიანი ლიცენზიაა გაცემული ტყეკაფზე, ნიადაგი ეროზირებული და ფერდობები 

დამეწყრილია. 

უკანასკნელ დეკადაში მუნიციპალიტეტში არ მომხდარა ტყეების ბუნებრივი აღდგენის 

მასშტაბური მონიტორინგი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებით, ჭრის 

წესების დაცვის შემთხვევაში ხდება ტყის საფარის ბუნებრივი აღდგენა; ხოლო იმ 

ადგილებში, სადაც არასწორი ჭრა ხდებოდა, მისი ბუნებრივი განახლება არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენის ხელშეწყობა არ ხდება, თუ არ ჩავთვლით მცირე 

ზომის პროექტებს. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი პროექტის ფარგლებში 2007-2008 წწ. 

სოფ. ფარცხმაში დაირგო 300 ძირი ხე. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ადმინისტრაციულ ერთეულში ქარსაცავი 

ზოლების აღდგენა გაშენება არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არაა 

დაგეგმილი. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები უხვია. ზედაპირული წყლები 

წარმოდგენილია მდ. სუფსის აუზით, რომლის სიგრძე 108 კილომეტრია, ხოლო აუზის 

ფართობი კი 1130 კვ.კმ. მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს ჰიდროლოგიური 

სადგური და შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური 
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პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. გამგეობის 

თანამშრომელთა აზრით, ბოლო პერიოდში წყალდიდობების დროს მდინარეების ხარჯი 

გაზრდილია, ხოლო თავად წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური ცნობები წყლის ხარისხის შესახებ არ 

არსებობს. სამუშაო ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ მუნიციპალიტეტში წყლის 

რესურსები ბინძურდება კანალიზაციითა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე 

მიწისქვეშა წყლები. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არა აქვს ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება, რის გამოც წყალმომარაგების მეტი წილი მოდის მიწისქვეშა წყლებზე. 

არსებული წყალმომარაგების ქსელის მდგომარეობა საშუალოა და წყლის დიდ დანაკარგს 

ადგილი არა აქვს. წყლის მრიცხველები ნაწილობრივ არის დადგმული ცენტრალურ 

წყალმომარაგების სისტემებზე. სამუშაო ჯგუფს წყალმოხმარების რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები არ გააჩნია. მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემა არ არის და 

ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეებში. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურაა „საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია“- ჩოხატაურის 

სერვის ცენტრი „წყალკანალი“. მის ფუნქციებში შედის წყლის მიწოდება 

ქ. ჩოხატაურისთვის, წყლის ხარჯის აღრიცხვა, წყლის გადასახადების ამოღება და 

წყალმომარაგების სისტემის სარემონტო სამუშაოები. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მდინარეებით სუფსა, გუბაზეული და 

ხევისწყალი. მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ 

მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია 

არა აქვს, რადგანაც ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს 

დაცვის სამინისტრო. ადგილობრივ დონეზე ასევე არ ხორციელდება ინერტული მასალის 

მოპოვების, ან კარიერების სიახლოვეს მდინარის ნაპირების და კალაპოტის 

მდგომარეობის მონიტორინგი.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ერთი კერძო სახერხი საამქრო და 2 მცირე 

წარმადობის ჩაის მინი ქარხანა და სოფ. ნაბეღლავში მინერალური წყლის „ნაბეღლავის“ 

ჩამომსხმელი ქარხანა. უმეტეს მათგანში არ არის დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

საწარმოში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და არ იყენებენ ენერგოეფექტურ 

ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების მართვის გეგმები. 

 

8. ნარჩენების მართვა 
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მისი მოცულობის აღრიცხვა და პოლიგონზე 

განთავსება. იგი ქ. ჩოხატაურის ემსახურება და ყოველდღიურად ქალაქის ტერიტორიაზე 

საშუალოდ 15მ3 ნარჩენებს აგროვებს. ბოლო ათწლეულში ეს მაჩვენებელი 2-ჯერ 

გაიზარდა ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების გამო. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 

წარმოქმნილი მოცულობის ნარჩენები შეფასებული არ არის. 

ლეგალური, თუმცა არალიცენზირებული ნაგავსაყრელი განლაგებულია სოფ. ბუკნარის 

ტერიტორიაზე.  

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 

მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. ასევე თვლიან, 

რომ წყლის დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე. ასევე 

ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზეც და ქალზეც თანაბრად 

მტკივნეულად. კლიმატის ცვლილების მიმართაც ორივე თანაბრად მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ტყეების, მათ შორის ქარსაცავი ზოლების, გაჩეხვა და ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, ასევე მოსახლეობის დაბალი 

ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კლიმატის 

ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა: მოსახლეობის 

ცნობიერების დონის ამაღლება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ქარსაცავი 

ზოლების გაშენება, ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა, ასევე ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები და კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების გავრცელება. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადში, განხორციელებული და დაგეგმილია 

პროექტები ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდა სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე და ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა და გვალვა. როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი 

საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების 

გამო, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის 

არასწორი მართვა და ტყის ჭრა. მუნიციპალიტეტში არ გააჩნიათ ბუნებრივი სტიქიების 

და მათ მიერ მიყენებული ზარალის სრული აღრიცხვიანობა.  

ჩოხატაურის 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 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. 

პრობლემას ამწვავებს ის, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. 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 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი, თუმცა წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, წყალდიდობების დროს, 

გასულ წლებთან შედარებით, მდინარეების ხარჯი გაზრდილია, ხოლო წყალდიდობის 

სიხშირე შემცირებულია.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არა აქვს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, რის გამოც წყალმომარაგების მეტი წილი მოდის 

მიწისქვეშა წყლებზე. წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა საშუალოა და მხოლოდ 



 

9- 9 

ნაწილობრივა გამრიცხველიანებული. მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო კოლექტორი 

არ არის და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადში 

განხორციელებული და დაგეგმილია პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებების 

კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოები, ასევე შიდა გზებისა და ხიდების 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:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 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.  

 


