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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 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში. მას ჩრდილოეთით ესაზღვრება ლენტეხისა და მესტიის, 

აღმოსავლეთით მარტვილის, სამხრეთით სენაკის, დასავლეთით კი წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის ფართობია 61 940 ჰა, საიდანაც 18 806 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებია, ხოლო 30 000 ჰა ტყეებს უჭირავს. ჩხოროწყუში გაბატონებულია ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავა. ბარში რბილი ზამთარი და ხანგრძლივი ცხელი ზაფხული იცის.  

ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა 1 400-1 600 მმ-ია. ნალექების მაქსიმუმი 

შემოდგომა-ზამთარში მოდის. სიმაღლის მატებასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა ეცემა, 

ხოლო ნალექების რაოდენობა 2 600 მმ-მდე იმატებს.  

მუნიციპალიტეტში 30 დასახლებული პუნქტია და 30 800 კაცი ცხოვრობს. ქ. ჩხოროწყუს 

მოსახლეობა 7 000 კაცია. მუნიციპალიტეტში 2480 იძულებით გადაადგილებული პირი 

ცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 57 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მცირედ ჩამოუვარდება. 

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა 

(თხილი, სიმინდი, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა). საბიუჯეტო შემოსავლებს სოფლის 

მეურნეობის გარდა უზრუნველყოფს ქონების გადასახადი და ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობის გადასახადი. 

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა (მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, მეხილეობა, მეაბრეშუმეობა, 

ტუნგო, მეფუტკრეობა) და სხვადასხვა საწარმოები (ჩაის ფაბრიკები, საკონსერვო, რძის და 

მინერალური წყლის ჩამომსხმელი ქარხნები, ასევე ხის გადამამუშავებელი, აგურისა და 

ინერტული მასალების ქარხნები).  

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის 

პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. 

მუნიციპალიტეტში ასევე შესაძლებელია სამონადირეო და სანერგე მეურნეობების 

განვითარება.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვა, ეროზია და გვალვა. უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი საფრთხეები 

მომატებულია. კერძოდ, გახშირდა თავსხმა წვიმები, გაძლიერდა წყალდიდობები და 

მოიმატა დამეწყვრის შემთხვევებმა. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა 

სასოფლო გზებს, ასევე ირეცხება მდინარის ნაპირები, ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-

სათესი ფართობები და ხიდები. კერძოდ, ბოლო წლებში მეწყერის 200-მდე შემთხვევა 

დაფიქსირდა, მდ. ჭანისწყალმა კი 5 ჰა ნაპირები წარეცხა, რის შედეგადაც დაილამა 

სოფელი კირცხი. ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად დაზარალდა 30 ოჯახზე 

მეტი სოფლებში: კირცხი, მუხური, საჩიქვანო, თაია. ქარიშხლების შედეგად დაზიანდა 

120 ოჯახზე მეტი. სოფ. თაიაში კი ღვარცოფმა პირუტყვი წაიღო. ბოლო წლებში 

ბუნებრივი სტიქიების მიერ მიყენებულმა ფინანსურმა ზიანმა ინფორმაციით შეადგინა 2 

600 000 ლარი. 

მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3. თუმცა, ეს ინფორმაცია სრული არ უნდა 

იყოს. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელია საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების შტაბი და სამაშველო სამსახური. მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო 

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

გვალვებს, მეწყერს და მიწისძვრას. ადგილობრივ ხელისუფლებას ნაწილობრივ გააჩნია 

ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი: მუნიციპალიტეტის სამაშველო რაზმს 

შვეიცარიამ გადმოსცა საჭირო აღჭურვილობა და ტექნიკა. ამას გარდა, იგი დახმარებას 

იღებს რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან, რომელიც ზუგდიდში მდებარეობს. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, გაბიონების მშენებლობა, ხიდების შეკეთება. ასე 

მაგალითად, სოფ. გარახის უბანში მოსახლეობის მეწყერისგან დასაცავად გაკეთდა 

გაბიონები. სოფ. თაიაში გაიწმინდა მდინარის კალაპოტი. ადგილობრივ ხელისუფლებას 

უახლოეს მომავალში დაგეგმილი აქვს გეოდინამიკური პროცესების მონიტორინგი, ასევე 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები სოფ. კირცხში.  

ცხრილი 1. მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

წყალდიდობა საცხოვრებელი ტერიტორია 30 ჰა 
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წყალმოვარდნა სახნავ-სათესი/ბაღები 50ჰა 

წყალდიდობა მდინარის ნაპირები და ჭალები 5 ჰა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

ძლიერი ქარი ზუმი, ლესიჭინე, ნაფიჩხუ, 

ხაბუმე 
120 სახლი 120 კომლი 

მეწყერი სოფ. ლეწურწუმე, გარახა, 

ახუთი, ნაკიანი 

100 სახლი დაზიანდა 100 კომლი 

11 სახლი დაინგრა 11 კომლი  

10 სახლი ინგრევა 10 კომლი 

ღვარცოფი სოფ. თაია 48 სახლი 48 კომლი  

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

სოფ. მუხური, საჩიქვანო 6 სახლი 6 კომლი 

სოფ.კირცხი 26 სახლი 26 კომლი 

 

ცხრილი 3. მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი ქარი სოფ. ხაბუმე სოფლის კლუბის სახურავი ახადა 

მეწყერი დაბა ჩხოროწყუ სტადიონი 

სოფ. მეორე ჭოღა მაღალი ძაბვის ბოძი 

მდ. ნაპირის ეროზია სოფ. კირცხი 300 მ გზის მონაკვეთი, 1 ბოგირი 

წყალდიდობა  სოფ.ნაფიჩხოვო მდ. ხანწის და მდ. ოჩხომურის ხიდები 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება.  

მიწის რესურსი 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს 18 806 ჰექტარი, მათ შორის სახნავ-სათესი 

მიწებია 4 842 ჰა (26%), საძოვრებს უკავია 9 014 ჰა (48%), მრავალწლიან ნარგავებს კი 

უკავია 4 950 ჰა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი 15 ჰა-თი შემცირდა. ეს ძირითადად სახნავ-სათესი 

მიწებია, საიდანაც მეწყერის შედეგად დაიკარგა 8 ჰა, ხოლო მდინარის ნაპირების 

წარეცხვის შედეგად კიდევ 7 ჰა.  ამას გარდა, სახნავ-სათესი მიწებიდან 1 500 ჰა გაეწერდა 

(მომატებულია მჟავიანობა) და საჭიროებს კირით დამუშავებას. ეს მიწები ამჟამად 

მიტოვებულია.  

 

მემცენარეობა 
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მცენარეული კულტურებიდან ფართოდაა გავრცელებული მესიმინდეობა, მრავალწლიანი 

ნარგავებიდან მოყავთ თხილი, ხურმა და კივი. სიმინდის მოსავლიანობაა 2-3 ტ/ჰა, 

თხილის-1-1.5 ტ/ჰა, ხურმის- 15-20 ტ/ჰა, კივის კი - 4-5 ტ/ჰა. 

სუბტროპიკული ჰავის გამო მუნიციპალიტეტში რწყვის საჭიროება არ აქვთ. თუმცა, 

პერიოდულად ადგილი აქვს გვალვებს. წარსულში არსებობდა სარწყავი სისტემა, რითაც 

დაწვიმებით ირწყვებოდა ჩაის პლანტაციები. ამჟამად სარწყავი სისტემა არ 

ფუნქციონირებს.  

სახნავ-სათესი მიწებიდან 1500 ჰა საჭიროებს დრენაჟს. თუმცა, არსებული სადრენაჟე 

სისტემები ცუდ მდგომარეობაშია და საჭიროებს რეაბილიტაციას, ასევე საჭიროა 

დამატებით სადრენაჟე სისტემების მოწყობა. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში. სათიბ-

საძოვარი შეადგენს 9 014 ჰა-ს, რაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 48%-ია. 2012 

წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 16 600 სულს შეადგენს. ბოლო 

ათწლეულში მათი სულადობა 3-4 ათასით შემცირებულია. ფერმერები თხების 

მოშენებასაც მისდევენ - მათი რაოდენობა შეადგენს 1200 სულს და ტენდენცია ასევე 

კლებადია. პირუტყვის წველადობასა და ხორცპროდუქტიულობაზე გამგეობა 

ინფორმაციას არ ფლობს. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან საქონელი არ შემოყავთ. 

პირუტყვის სულადობის შემცირების მიზეზად გამგეობის წევრები ასახელებენ 

საძოვრების დეფიციტს, რასაც ჭარბი ძოვება და გვალვა იწვევს. ამას გარდა, ადგილი აქვს 

მიწის კატეგორიის შეცვლას განაშენიანებისთვის, წყლისმიერ ეროზიას და საძოვრების 

დასარევლიანებას. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ერთ სულ მსხვილფეხა 

პირუტყვზე მოდის 0.5 ჰა საძოვარი. საძოვრების მოვლა-პატრონობა არ ხდება, 

მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას და არ გააჩნიათ ცოდნა 

საძოვრების მოვლის მეთოდების შესახებ. მუნიციპალიტეტში არსებული 

საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ძოვების ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში 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. 

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში არსებობს ვეტერინალური და აგრონომიული სამსახური, 

თუმცა მათი მომსახურება არასაკმარისია.  
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სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული პროექტებიდან უნდა აღინიშნოს ახალი 

კულტურის (კივის) გავრცელება კერძო კომპანიის მიერ, ბიოგაზის სადემონსტრაციო 

დანადგარების მოწყობა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ასევე ამ 

უკანასკნელთა მიერ ფერმერებისთვის პირუტყვის შეძენა და ფერმების სათანადოდ 

მოწყობა.   

 

4. ტყის რესურსები 

მუნიციპალიტეტში ტყის ფართობი შეადგენს 30 000 ჰა-ს, სადაც ნაწილს ტყეკაფის 

სტატუსი აქვს მინიჭებული, ნაწილი კი სუბალპური ტყეების კატეგორიას მიეკუთვნება. 

370ჰა-ზე კოლხური ბზის ტყეებია განვითარებული, რომელიც დღეს გადაშენების 

საფრთხის ქვეშაა დაავადების გამო.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. გამგეობის 

თანამშრომლები მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტზე ინფორმაციას არ ფლობენ. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის 

შემთხვევებსაც, თუმცა ბოლო პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა 1990-იან წლებში. მუნიციპალიტეტში 

ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენების ღონისძიებები არ ხორციელდება და არც არის 

დაგეგმილი.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. სამუშაო ჯგუფის 

მოსაზრებით, ბუნებრივი განახლდება ხდება იმ უბნებზე, სადაც ტყის ჭრა წესების 

დაცვით მიმდინარეობს. ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და 

ღვარცოფების წარმოქმნას, ასევე მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას.  

მუნიციპალიტეტში სანერგე მეურნეობები არ არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყეების აღდგენასა და ტყეების 

განაშენიანებას.  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის მიხედვით, სატყეო სექტორი 

შესაძლოა გახდეს ტურიზმი, მსუბუქი მრეწველობის, კვების მრეწველობის, სამონადირეო 

მეურნეობის და სანერგეების განვითარების საფუძველი.  

 

5. წყლის რესურსები 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი 

გააჩნია. ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარეების ხობისწყლის და 

ოჩხომურის აუზებით, ასევე ტობავარჩხილის ტბით და 500 ჰა ჭარბტენიანი ტერიტორიით 

(სოფ. ოჩხომური).  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური. შესაბამისად, 

ზედაპირული წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ობიექტური 

ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე 
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შემცირდა მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯი, წყალდიდობების დროს მდინარეების 

ხარჯი გაზრდილია, ხოლო წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია. მიწისქვეშა წყლების 

დონემ დაიკლო და მიწისქვეშა მდინარეების წყლის ხარჯი მკვეთრად შემცირდა 

მღვიმეებში, რომელიც მრავლადაა მუნიციპალიტეტში. მდინარე ხურუს სათავეებთან 

არსებულ მღვიმეში ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში მიწისქვეშა მდინარე საერთოდ 

გაქრა.  

წყლის ხარისხის მონიტორინგი მუნიციპალიტეტში არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური 

ცნობები ზედაპირული წყლის დაბინძურების შესახებ არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები სავარაუდოდ ბინძურდება 

კანალიზაციითა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგებისთვის. წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა შეიძლება 

შეფასდეს საშუალოდ. სისტემიდან წყლის დიდ დანაკარგს ადგილი არა აქვს. დიდ 

დასახლებებში არის საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არ არის წყალგამწმენდი 

ნაგებობა და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. 

მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის 

გარეშე, მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, რისთვისაც მათ მოწყობილი აქვთ ჭები. ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტიდან წყალი არ მიეწოდება მეზობელ მუნიციპალიტეტებს და არც სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოგდება. 

წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურაა შპს 

„წყალკანალი“. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის 

მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს 

მდინარის ნაპირების გასწვრივ შეინიშნება მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის 

შედეგადაც ზიანდება გზები და ხიდები. ამას გარდა, ადგილი აქვს შლამის დაგროვებას 

ჰესის სათავესთან. ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად არ გატარებულა არანაირი 

ღონისძიებები. 

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების, მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის 

მონიტორინგ ადგილობრივ დონეზე არ ხორციელდება. ეს ფუნქცია აკისრია გარემოს 

დაცვის სამინისტროს. თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობა და ადგილობრივი 

საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. არ 

ფუნქციონირებს სამრეწველო ობიექტები. ფუნქციონირებს მხოლოდ რამდენიმე მცირე 
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წარმადობის მქონე კერძო საწარმო. 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 ნარჩენების 

შეგროვებას დაბა ჩხოროწყუში და მის განთავსებას პოლიგონზე. ნარჩენების განთავსება 

ხდება სოფ. ახუთის ტერიტორიაზე არსებულ არალიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, დაბა ჩხოროწყუდან დღეში საშუალოდ 5მ3 ნარჩენის 

შეგროვება ხდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამგეობის ინფორმაციით, ნარჩენების 

რაოდენობა გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში 2012წ. განხორციელდა ნარჩენების მართვის 

პროექტი, რაც გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით უზრუნველყოფაში, 

ქალაქის ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. მუნიციპალიტეტში არის 

გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტი, სადაც ხდება ჯართის შეგროვება.  

 

9. გენდერი  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება და წყლის დეფიციტი უფრო მტკივნეულად აისახება 

ქალზე, ვიდრე მამაკაცზე, ვინაიდან ქალი ძირითადად დამოკიდებულია მამაკაცზე. 

ხოლო რაც შეეხება ტყის რესურსებს, გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების 

შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, ვიდრე ქალზე და ამას ხსნიან იმით, 

რომ მამაკაცები დასაქმებულები არიან ხე-ტყის მოპოვებით. კლიმატის ცვლილების 

მიმართ კი, ქალი უფრო მგრძნობიარეა, რადგან ის უფრო სუსტი არსებაა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს 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“. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომლებიც კლიმატის ცვლილების კონტექსტში შეიძლება იქნას განხილული, მოიცავს 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ სამუშაოებს და ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესებას. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, 
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ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების არ არსებობა. შესაბამისად, ისინი თვლიან, რომ 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის საჭიროა ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგურის გაკეთება, ქარსაცავი ზოლების გაშენება, ტყის ბუნებრივი განახლების 

ხელშეწყობა, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი 

სასოფლო სამეურნეო კულტურების გავრცელება, სანერგე მეურნეობების შექმნა და 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა. 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სანაპიროს წარეცხვა, მდ. 

ნაპირების ეროზია და გვალვა. მათ შორის მომძლავრებულია ძლიერი წვიმები და 

წყალდიდობა. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, 

სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა 

თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. წყალდიდობის ზონაში 

ხვდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 50 ჰა, საცხოვრებელი ტერიტორიების 30 ჰა, 

დაზიანდა 32 საცხოვრებელი შენობა. ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტისთვის ბუნებრივი 

სტიქიებით მიყენებულმა ფინანსურმა ზიანმა 2 600 000 ლარი შეადგინა. 

სოფლის მეურნეობა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური 

საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. თუმცა, სასოფლო-სამეურნეო მიწები მცირდება ან 

დეგრადირდება სხვადასხვა მიზეზების გამო. კერძოდ, სახნავ-სათესი მიწები ბოლო 

წლებში წყალმოვარდნისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 15 ჰა-თი შემცირდა; 

1500 ჰა კი გაეწრდა და საჭიროებს კირთ დამუშავებას.  

როგორც წესი, ფერმერები არაეფექტურად უძღვებიან მეურნეობას, რაც უარყოფითად 

აისახება მოსავლიანობაზე და მიწის სავარგულებზე. ამისი შედეგია სახნავი მიწების 

გაეწერება, სათიბ-საძოვრების გადაძოვება და სხვა.   

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ჩხოროწყუს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის თითქმის 

ნახევარი ფართობი ტყეს უკავია. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემებია ხე-ტყის ჭრა, ასევე ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-

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

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 წლის 

მანძილზე შემცირდა მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯი, თუმცა წყალდიდობების 

დროს მდინარეების ხარჯი გაიზარდა, მიწისქვეშა წყლების დონემ დაიკლო და მიწისქვეშა 

მდინარეების წყლის ხარჯი მკვეთრად შემცირდა მღვიმეებში, რომელიც მრავლადაა 

მუნიციპალიტეტში.  
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მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ძირითადად მიწისქვეშა წყლებზე, 

რისთვისაც მოსახლეობას აქვს ჭები. ქ. ჩხოროწყუს წყალმომარაგება კი ზედაპირული 

წყლებით ხდება. მუნიციპალიტეტში წყალმოხმარების საერთო მაჩვენებელი უცნობია.  

ქ. ჩხოროწყუს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არა აქვს გამწმენდი ნაგებობა და 

შესაბამისად, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. მუნიციპალიტეტში არ 

ხორციელდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი. 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების არარსებობა, 

სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების არ არსებობა.  

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტები 

ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ 

სამუშაოებსა და შიდასასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას და ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესებას. 

 

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. 

 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.  



 

10- 10 

 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.  

 


