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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 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი არსებული მდგომარეობის კვლევის 

შედეგები 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს რაჭა–ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის მხარეში, მისი 

ფართობი შეადგენს 75 000 ჰა–ს, აქედან 14 863 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწებს უჭირავს. 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით, რომელსაც 47 000 ჰა უკავია, რაც მთელი 

ტერიტორიის 63%-ია. მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ლენტეხის, ამბროლაურის, 

წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტები. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ზღვის სუბტროპიკული ტენიანი ჰავაა, სადაც სიმაღლის 

მიხედვით ჰაერის ტემპერატურა და ატმოსფერული ნალექები მკვეთრად ცვალებადობს. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია მთა-გორიანია. ლეჩხუმის ჩრდილოეთისა 

და ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხარეს კლიმატი უფრო მკაცრია სვანეთთან სიახლოვის 

გამო, ხოლო სამხრეთი ნაწილის ჰავა ჩამოგავს შუა იმერეთის ჰავას. დაბალმთიან ნაწილში 

(470-500 მ) ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 11°C, წლის ყველაზე ცივი თვის, 

იანვრის, ტემპერატურა 0°C-ია, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოსი - 22°C. 

აბსოლუტური მინიმუმი შეადგენს 26°C-ს, მაქსიმუმი კი 41°C -ია. წელიწადში საშუალოდ 

1235 მმ ნალექი მოდის, აქედან ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა შემოდგომაზე 

ფიქსირდება, მინიმალური კი - ზაფხულში. მუნიციპალიტეტის მთიან ნაწილში ჰაერის 

ტემპერატურა შესაბამისად ეცემა, ნალექების რაოდენობა კი იზრდება სიმაღლესთან 

ერთად და ყველაზე მაღალ ადგილებში 2 000 მმ-ს აღწევს.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასერილია მდინარეებით: რიონით, ცხენისწყლით და 

ლაჯანურით, რომლებიც ქმნიან ვიწრო ხეობებს, ძლიერ დაქანებული კალთებით.  
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ცაგერის ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით 16 535 

კაცია. მუნიციპალიტეტში სულ 59 დასახლებაა, 58 სოფელი და ერთი ქალაქი – ცაგერი, 

რომელიც მუნიციპალური ცენტრია. ქალაქის მოსახლეობა 1 678 კაცს შეადგენს, სოფლად 

ცხოვრობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 90%, შესაბამისად 14 954 კაცი. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე 22 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 3-ჯერ 

ჩამოუვარდება.  

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის 

მეურნეობა; საბიუჯეტო სექტორში დასაქმება, ვაჭრობა, ხეტყის დამზადება და 

მშენებლობები, მნიშვნელოვანია აგრეთვე უცხოეთიდან გამოგზავნილი დახმარებები.  

 

2012 წლის ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 4 816 000 ლარი შეადგინა. ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორებია: ჰიდროენერგეტიკა, ვაჭრობა 

და რესურსების მოსაკრებლები. სამუშაო ჯგუფს ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალის 

რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. მათი ცნობით, ადრე მუნიციპალიტეტის 

შემოსავლებს უზრუნველყოფდა ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები, სოფლის 

მეურნეობა, საკონსერვო, ადგილმრეწველობა და სამკერვალო ფაბრიკა. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორები მნიშვნელოვნად შეიცვალა 

ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო, კერძოდ კი საწარმოები გაჩერდა და 

ინფრასტრუქტურის მოშლა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური 

განვითარებისთვის პრიორიტეტულია სოფლის მეურნეობის (კერძოდ მეცხოველეობის) 

და საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეს პრიორიტეტები ასახულია 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების გეგმაში. მუნიციპალიტეტში თვლიან, 

რომ სოფლის მეურნეობა შესაძლებელია იყოს წამყვანი ეკონომიკური დარგი, რადგანაც 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის კულტურები საუკეთესო ჯიშის და ხარისხისაა, 

ბევრია სხვადასხვა სახეობის ხილი, აგრეთვე მეცხოველეობის განვითარების ხელსაყრელი 

პირობებია, შესაძლებელია ხორცისა და რძის პროდუქტების დამამზადებელი 

საწარმოების მოწყობა. ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ფიქრობენ, რომ სატყეო 

სექტორი შეიძლება იყოს ხის დამუშავების საწარმოების განვითარების საფუძველი.  

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები. 
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ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი მაღალმთიან ზონაშია, ამიტომ 

ბუნებრივი საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. გამგეობის თანამშრომელთა 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა და 

სეტყვა. უკანასკნელ ათწლეულში, მათი დაკვირვებით, აღნიშნული კატასტროფები 

გაძლიერდა, განსაკუთრებით გახშირდა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, მდ. ნაპირების 

წარეცხვა, გვალვა და სეტყვა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის ჰიდრო–მეტეოროლოგიური 

სადგური, ამიტომ აღნიშნული ინფორმაცია გამგეობის თანამშრომელთა პირადი 

დაკვირვებების შედეგია და არ ეფუძნება ჰიდრო–მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მეწყერისა და წყალდიდობის 

შედეგად დაზიანდა და საფრთხის ქვეშ მოექცა საცხოვრებელი ტერიტორიები და 

განაშენიანებული მიწები. არის შემთხვევები, როცა ერთი სოფელი რამდენიმე ბუნებრივი 

საფრთხის ზონაში ხვდება. ბოლო წლებში განსაკუთრებით გააქტიურდა ძლიერი ქარი, 

რომელმაც 2012 მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მუნიციპალიტეტს. ქარის შედეგად 

დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები სოფლებში: ლასურიაში - 35 სახლი, ღვირიშში - 15 

სახლი, დეხვირში - 30 სახლი, მახაშში – 50 სახლი და ლასხანაში 10 სახლი.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს მეწყერი, 

რომლის შედეგად მთლიანად დაინგრა: სოფ. ლასურიაშში 15 საცხოვრებელი სახლი, 

ხოლო სოფ. ლესინდში 35 სახლი. ეს ოჯახები განსახლებული იქნა სხვა ტერიტორიაზე. 

ამას გარდა, მეწყერმა დააზიანა: სოფ. უსახელოში 30 სახლი, სოფ. წინამიერში 10 სახლი 

და სოფ. ჩხუტელში 35 სახლი. ამ ოჯახების განსახლება ჯერ არ მომხდარა.  

 

ღვარცოფმა საფრთხე შეუქმნა სოფ. ჩხუტელში 60 ოჯახს, იგივე სოფელში მდინარის 

ნაპირების ეროზიის შედეგად 2 ოჯახი საფრთხის ზონაშია და საჭიროებს განსახლებას. 

ინფორმაცია საფრთხის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 

1. 

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში ხვდება საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც, კერძოდ 

კი გზის მონაკვეთები და ხიდ–ბოგირები, რომელთა აღდგენა შეკეთება რეგულარულად 

მიმდინარეობს. სოფ. ჩხუტელსა და ლასურიაშში მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად 

დაინგრა სკოლის შენობები. მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა დიდთოვლიანი 
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ზამთარი, თოვლის ზვავების გამო თითქმის ყოველ ზამთარს ზიანდება საავტომობილო 

გზები.  

 

ცხრილი 1. მონაცემები ცაგერის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ძლიერი ქარი 

სოფ. ლასურიაში 35 100  

სოფ ღვირიში 15 40  

სოფ. დეხვირი 30 95  

სოფ მახაში 50 150  

სოფ ლასხანა 10 30  

მეწყერი 

ლასურიაში 15 45 45 

უსახელო 30 85  

ლესინდი 35 100 100 

წინამიერი 10 18  

ჩუტელი 35 120  

ღვარცოფი 
ჩხუტელში 60 170  

მდ. ნაპირის ეროზია/ 

წარეცხვა 

ჩხუტელი 2 8  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს შეფასებული აქვს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფებით გამოწვეული ზიანის ოდენობები. გამგეობის ინფორმაციით: 2012 წელს 

ძლიერი ქარისაგან მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებულმა ზიანმა 50–60 ათასი ლარი 

შეადგინა, ძლიერი წვიმებით გამოწვეული ზარალი 45 ათასი ლარია, წყალდიდობის 

შედეგად 15–20 მილიონი ლარი, მეწყერის 20–25 მილიონი ლარი, ღვარცოფით 

გამოწვეული ზარალი 3–5 მილიონი ლარი, ნაპირების წარეცხვით 2,4 მილიონი ლარი, 

გვალვებით სოფლის მეურნეობაზე მიყენებული ზარალი 10–12 მილიონი ლარია.  

 

ცაგერის გამგეობის თანამშრომლებს არა აქვთ ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებებისა და 

მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. ფიქრობენ, რომ გლობალური დათბობის გამო 
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შეიძლება წყალდიდობებისა და მეწყერების რაოდენობამ მოიმატოს. მუნიციპალიტეტში 

არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა აქვს, რომელიც 

მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, მეწყერს, ღვარცოფს და მიწისძვრას. ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში მყოფი საგანგებო სიტუაციების სპეც. სამსახური, 

რომელიც აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით, საგანგებო სიტუაციებზე სამოქმედო 

გეგმის მიხედვით, კატასტროფების დროს დახმარებას უწევს მოსახლეობას.  

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად განახორციელა მდინარეების 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, კერძოდ, მოეწყო ჯებირები და გაბიონები, ამასთან, აღდგა 

დაზიანებული ხიდ–ბოგირები.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია განვითარების სივრცითი დაგეგმარების 

სტრატეგიული გეგმა, შესაბამისად არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების 

გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი 

დაგეგმარებისას. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტების 

შედგენისას ხდება ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა და გათვალისწინება.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი დარგია. სასოფლო–სამეურნეო 

მიწების საერთო ფართობი 14 863 ჰა–ია, აქედან 19%–მდე უკავია სახნავ–სათესს და 

შეადგენს 2 800 ჰა–ს. სავარგულების 7% – 1093 ჰა დაკავებულია მრავალწლიანი 

ნარგავებით, ხოლო მიწების დიდი ნაწილი, 10 970 ჰა (დაახლოებით 74%) სათიბ–

საძოვარია. მონაცემები სასოფლო–სამეურნეო მიწების შესახებ 2004 წლისაა. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში სასოფლო–

სამეურნეო მიწის ფართობი შემცირდა 450 ჰა–ით, ლასურიაშში, ცაგერში, აღვში და 

ჭალისთავში, მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო. ძირითადად შემცირდა სახნავ–
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სათესი მიწის ფართობი. მათივე ცნობით, ბოლო ათწლეულში ადგილი ჰქონდა 50 ჰა 

მიწის დეგრადაციას. სოფ. ორბელსა და ჩხუტელში ეროზიის გამო დეგრადაცია განიცადა 

სხვადასხვა კატეგორიის მიწებმა.  

 

 

მემცენარეობა 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. 

მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტულია: ვაზი, რომლის მოსავლიანობა ჰა–ზე 4,5 ტონაა, 

პრიორიტეტულია აგრეთვე სიმინდი და ლობიო, რომელთა მოსავლიანობა ჰა–ზე 5 ტ–ს 

და 0,2 ტ–ს შეადენს, მუნიციპალიტეტი მდიდარია სხვადასხვა სახეობის ხილით, რომლის 

მოსავლიანობა შეფასებული არ არის. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა პირადი დაკვირვებით, ბოლო 

ათწლეულში, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა, მიზეზდა 

მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა სახელდება. კერძოდ, გამოწვეულია ვაზის 

შემთხვევაში მოსავლიანობის შემცირება მავნებლებთან არაეფექტური ბრძოლის 

გზებითაა გამოწვეული, ამასთან არ ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, 

არასწორად იყენებენ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს. მოსავლიანობის შემცირება 

გამოიწვია აგრეთვე, არახელსაყრელმა ამინდებმა, მათ შორის ბოლო წლებში 

მომძლავრებულმა გვალვამ და გახშირებულმა სეტყვამ. 

 

ცაგერის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, შეინიშნება ვეგეტაციის პერიოდის 

მცირე ცვლილება. ცოტათი ადრე ხდება მოსავლის დამწიფება. მუნიციპალიტეტში 

მოსავლის მისაღებად სახნავი მიწების 1 500 ჰა საჭიროებს რწყვას, ბოლო წლებში 

მომძლავრებული გვალვების გამო. სოფ. ჩხუტელში მოსავლის მისაღებად რწყვა 

აუცილებელია. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სარწყავი სისტემა. ზოგ სოფელში არ 

არის სარწყავი წყლის რესურსი, მაგ. აღვში, ქვედა ცაგერსა და მახაშში. მუნიციპალიტეტში 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების 400 ჰა საჭიროებს დრენაჟს, გასულ წელს სოფ. 

ლასურიაშში, აღვში, მახაშში გაკეთდა სადრენაჟე სისტემები. დრენაჟი აუცილებელია 

საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად.  

 

 

მეცხოველეობა 
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ცაგერის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები შეადგენს 10 970 ჰა-ს, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 74%-ია. მუნიციპალიტეტის მონაცემებით, ფართოდ არის 

გავრცელებული მეცხოველეობა, 2012 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში სულ 7 000 

სული მსხვილფეხა პირუტყვია. ბოლო ათწლეულში პირუტყვის რაოდენობა თითქმის 

განახევრდა. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული არ არის ცხვრის მოშენება. ფართოდაა 

გავრცელებული თხა. მუნიციპალიტეტში არ შემოყავთ ზამთარ/ზაფხულის საძოვრებზე 

პირუტყვი სხვა მუნიციპალიტეტებიდან.  

  

ცაგერის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის შემცირების გამო, საძოვრები საკმარისია 

დარჩენილი პირუტყვისათვის. ერთ სულ მსხვილფეხა საქონელზე 1,5 ჰა საძოვარი მოდის, 

მიუხედავად ამისა, .მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და ხორცპროდიქტიულობა 

ბოლო ათწლეულში შემცირდა. მიზეზებად სახელდება პირუტყვთა რაოდენობის 

თითქმის განახევრება, რაც გამოწვეულია ფერმერთა არასაკმარისი ცოდნით, 

ვეტერინარული მომსახურეობის ნაკლებობით, საქონლის არასრულფასოვანი კვებით და 

არახელსაყრელი მეტეოპირობები, ამასთან ბოლო წლებში მომძლავრებული გვალვების 

გამო საძოვრები ხმება. საქონლის დანაკარგი მგლების შემოსევამაც გამოიწვია. 

 

 სათიბ–საძოვრების მოვლა–შენარჩუნებისათვის ღონისძიებები არ გატარებულა 

მუნიციპალიტეტს შეფასებული არა აქვს საძოვრები. მუნიციპალიტეტი არ განიცდის 

სათიბ–საძოვრების დეფიციტს. მეცხოველეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით 

ძოვებას. 

 

 

პროექტები და სერვისები 

 

წლების განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას; ხოლო სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისთვის გამგეობას ჰყავს ერთი 

ვეტერინარი და ერთი აგრონომი თანამშრომელი, მათი მომსახურება სოფლის 

მოსახლეობისათვის ძნელად მისაწვდომია. 2012 წლის აპრილში ადგილობრივ 

გამგეობასთან შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელიც 

ვალდებულია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა თუ არასამთავრობოების მიერ სოფლის 
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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.  

 

სოფლის მეურნეობის ხელშესაწყობად ცაგერის მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში ადგილობრივმა და ცენტრალურმა მთავრობამ შემოიტანა სიმინდის 

მაღალპროდუქტიული თესლი, გაკეთდა სადრენაჟე სისტემა სოფ. მახაშში, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობით გაკეთდა რამდენიმე პროექტი: გაიხსნა 

სასოფლო–სამეურნეო მომსახურეობის რესურს ცენტრი, რომელსაც შეუძლია 

ფერმერებისათვის აგრონომიული და ვეტერინარული კონსულტაციებისა და 

მომსახურეობის გაწევა, აგრეთვე აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე 

მეთოდებზე ფერმერებს ჩაუტარდათ კონსულტაციები, პირუტყვის კვების გაუმჯობესების 

მიზნით შეიქმნა დანამატები, შემოყვანილი იქნა მაღალპროდუქტიული ფრინველის 

ჯიშები (ინდაური ბიგ–6). 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებს არ აკისრია 

პასუხისმგებლობა სასოფლო–სამეურნეო საკითხებზე. მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ 

სოფლის მეურნეობა შესაძლებელია იყოს წამყვანი ეკონომიკური დარგი, რადგანაც 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის კულტურები საუკეთესო ჯიშის და ხარისხისაა, 

ბევრია სხვადასხვა სახეობის ხილი, აგრეთვე მეცხოველეობის განვითარების ხელსაყრელი 

პირობებია, შესაძლებელია ხორცისა და რძის პროდუქტების დამამზადებელი 

საწარმოების მოწყობა.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 63% ტყითაა დაფარული, ტყის საერთო ფართობი 47 ათასი 

ჰა–ია, მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში ტყის რესურსები არა აქვს. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არის სამრეწველო დანიშნულების, სუბალპური და ჭალისპირა ტყეები, თუმცა 

არ იციან თითოეული კატეგორიის ტყის ფართობები, პირადი დაკვირვებების 

საფუძველზე, იციან, რომ მუნიციპალიტეტში ხდება ტყის ჭრა, თუმცა ინფორმაცია ტყის 

ჭრის წლიური ლიმიტს შესახებ არა აქვთ. ადგილობრივი მმართველობა ტყის მართვის 

საკითხებში არ მონაწილეობს, სოციალური მიზნებით ტყეკაფის შეთანხმება სატყეოსა და 

ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ხდება.  
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მათი განმარტებით ტყე 350–ზე მეტ ფერდობიდან არ იჭრება, მხოლოდ ხდება დიდი 

ხეების გადაბელვა, თოვლის ზვავებიდან დაცვის მიზნით. ცაგერის მუნიციპალიტეტში 

თვლიან, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ჭრის ტენდენცია შემცირდა, რაც 

გამოიწვია კონტროლისა და კანონმდებლობის გამკაცრებამ. მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

თვლის, რომ უკანონო ტყის ჭრა არ ხდება. მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არ ყოფილა 

ქარსაცავი ზოლები.  

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტყეებში ხანძარი იყო, სოფ. 

დეხვირის, ლასურიაშის, ლასხარასა და ჩხუტელის ტერიტორიებზე. ბოლო წლებში ტყის 

ხანძრების რაოდენობა არ შეცვლილა, წელიწადში ხდება 1 ან 2 ხანძარი. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ხშირია ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა, რომელიც გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით ხშირია ტყის 

გადაკაფულ ადგილებში. მაგ. წინამიერში, ლესინდიში, უსახელოში ტყის გადაკაფული 

ადგილები დაიმეწყრა. 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არ ხდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის აღდგენის 

მონიტორინგი, მაგრამ მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბუნებრივად ხდება 

ნახანძრალი და გაკაფული ტყის აღდგენა. ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ 

განხორციელებულა ტყის აღდგენისა და განაშენიანების პროექტები, არ არის სანერგე 

მეურნეობა. ადგილობრივი მმართველობა ჩართული არ არის ტყის აღდგენა – 

განაშენიანებაში.  

 

 

5. წყლის რესურსები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლის რესურსები ზომიერია. ცაგერის ტერიტორიაზე ჩამოედინება მდ. ცხენისწყალი, 

ლაჯანური, რიონი. წყლის შეფასებული რესურსის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. 

მუნიციპალიტეტში არ არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი 

ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილებების 

შესახებ, თუმცა ალპანაში მდ.რიონზე არის ჰიდროლოგიური დაკვირვების პუნქტი, 
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აღნიშნულის შესახებ ადგილობრივი მმართველობა ინფორმირებული არ არის. ჯგუფის 

წევრების პირადი დაკვირვებით, ბოლო წლებში გაიზარდა მდინარეების წლიური ხარჯი 

და მდინარის ხარჯი წყალდიდობების დროს. ცვლილებები შენიშნეს აგრეთვე მიწისქვეშა 

წყლებზეც, გვალვების დროს წყაროები შრება, რომელიც წინა წლებში არ შეუნიშნავთ. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია წყლის დაბინძურების შესახებ. 

  

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლის რესურსები გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის. არსებული წყლის რესურსები მუნიციპალიტეტის ზოგ სოფელში 

საკმარისია მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, ზოგ სოფელში სასმელი წყლის 

პრობლემაა. მაგ, სოფ. დეხვირში გაკეთდა წყალსადენის სისტემა, რომელიც უმოქმედოა 

წყლის არასაკმარისი რაოდენობის გამო. წყლის რესურსების მართვაში ადგილობრივი 

მმართველობა არ მონაწილეობს, ამიტომ არა აქვთ ინფორმაცია წყალმომარაგებისათვის 

გამოყენებული წყლის რაოდენობის შესახებ. 

 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ცაგერს აქვს კანალიზაციის კოლექტორი, თუმცა არ 

არსებობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა.  

 

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოედინება მდ. ცხენისწყალი და რიონი, 

რომელთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება. გამგეობას არა აქვს 

ინფორმაცია მოპოვებული ინერტული მასალის რაოდენობის შესახებ. ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორი ხელოვნური წყალსაცავია, მდ. ცხენისწყალზე და 

ლაჯანურზე. ორივე ჰიდროენერგეტიკის დანიშნულებისაა, ცხენისწყლის წყალსაცავიდან 

ხდება წყლის გადაგდება ლაჯანურის ხეობაში. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მდინარეებზე შეინიშნება ისეთი მოვლენები, როგორიცაა: 

ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია, ინერტული მასალის დაგროვება, ნაპირების ეროზია, 

ხიდებისა და გზების დაზიანება, კალაპოტის დახრამვა. ინფორმაცია მოცემულია 

ცხრილში 2, თუმცა მონაცემები არასრულყოფილია.  
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მუნიციპალიტეტი აღნიშნული მოვლენების აღმოსაფხვრელად ახორციელებს შემდეგ 

ღონისძიებებს: ხდება დაზიანებულ უბნებზე ნაპირსამაგრებისა და გაბიონების მოწყობა 

და დაზიანებული საინჟინრო ნაგებობების აღდგენა.  

 

ცხრილი 2 

ბუნებრივი საფრთხეები ადგილმდებარეობა 

მდინარის ნაპირების ეროზია 

უსახელოსა და ჩხუტელში, კარიერთან 

და წყალსაცავთან 

კალაპოტის დახრამვა 
ლამარელასა და ლაქაშის ღელე 

ინერტული მასალის დაგროვება 

ლაჯანურის ხეობა ორბელთან, 

ცხენისწყლის კაშხალთან, აღვში. 

ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია 
ცხენისწყლის სანაპიროებზე 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად 

საინჟინრო ნაგებობათა (მაგ. ხიდები, გზები) 

დაზიანება 

ლასურიაშის, აღვის, ჩხუტელის, 

ოყურეშის, ორბელის, სპათაგორას, 

ლაილაშის ხიდები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუდმივად ახორციელებს მდინარის ნაპირების 

დინამიკისა და მდინარეთა კალაპოტებში არსებული საინჟინრო ნაგებობების 

მდგომარეობის მონიტორინგს.  

 

 

7. ინდუსტრია/ წარმოება 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული, საერთოდ არ არსებობს 

სამრეწველო ობიექტები. 

 

წინა წლებში ფუნქციონირებდა ასფალტ–ბეტონის საწარმო, რომელიც ამჟამად 

გაჩერებულია. ცაგერის ტერიტორიაზე განთავსებულია ლაჯანურის 

ჰიდროელექტროსადგური.  

  

8. ნარჩენების მართვა 
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ცაგერის მუნიციპალიტეტში არის ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც 

ადგილობრივი მმართველობის დაქვემდებარებაშია, იგი ახორციელებს ნარჩენების 

შეგროვებას, მოცულობის აღრიცხვას და განთავსება პოლიგონზე. დანერგილი არ არის 

ნარჩენების სეპარაცია და გადამუშავება. სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული 

ნარჩენების რაოდენობა 432 მ3–ია წელიწადში, ხდება საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო 

ნარჩენების შეგროვება. ბოლო ათწლეულის მანძილზე შეგროვებული ნარჩენების 

წლიური რაოდენობა ცოტათი გაიზარდა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ნარჩენების პოლიგონი, რომელიც მდებარეობს ქ. 

ცაგერის ტერიტორიაზე, სტადიონის მიმდებარედ, მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა 

სანაპიროზე. ნაგავსაყრელი არ არის მოწყობილი სტანდარტების შესაბამისად, არ ხდება 

ნაჟური წყლებისა და აირების კონტროლი. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ არის გადამამუშავებდი ნარჩენების შემგროვებელი 

პუნქტები. მუნიციპალიტეტს არა აქვს შეფასებული რეალურად რამდენი ნარჩენი 

წარმოიქმნება მუნიციპალიტეტში მთლიანად და მუნიციპალურ ცენტრში. ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესების მიზნით, ბოლო წლებში შეიძინეს 10 ბუნკერი, ამასთან მოხდა 

პოლიგონის მავთულბადით შემოღობვა. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა არ ხდება 

სოფლის დასახლებებში, ამიტომ მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, რომელთა 

აღსაკვეთი ზომები არ გატარებულა. 

 

  

9. გენდერი  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება, რადგან სოფლის 

პროდუქტების მოყვანაში ორივე თანაბრად მონაწილეობს. 

 

წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ქალია დაკავებული 

საოჯახო საქმეებით. ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე აისახება, რადგან შეშის 

მოტანა მამაკაცის საქმეა.  

 



 

13- 16 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, კლიმატის ცვლილება ორივეზე ერთნაირად აისახება, 

რადგან გარემოს მიმართ ერთნაირი აღქმა აქვთ. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არასოდეს დასწრებიან ტრენინგს 

კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე, არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

 

მათი აზრით, კლიმატის ცვლილებების მიმართ მათ მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს ხდის 

ჰესების მშენებლობა და ტყეების გაჩეხვა. 

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის მიერ 

განხორციელებული პროექტებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია; სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია და ნაპირდამცავი 

ნაგებობების მშენებლობა. 

 

ადგილობრივი მმართველობას აქვს გარკვეული წარმოდგენა კლიმატის ცვლილებებისა 

და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. ვარაუდობენ, რომ კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნდა 

გაკეთდეს მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გაიწმინდოს სადრენაჟე არხები და 

კალაპოტი გაიწმინდოს ინერტული მასალისაგან. ამასთან, ფიქრობენ, რომ ჰესების 

მშენებლობა და ტყის გაჩეხვა გავლენას მოახდენს მუნიციპალიტეტის კლიმატზე და 

ბუნებრივ საფრთხეებს გააძლიერებს, მაგრამ კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული 

ცვლილებების შესარბილებლად გასატარებელ ღონისძიებებში აღნიშნული საკითხი არ 

დაუსახელებიათ. 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  
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ბუნებრივი საფრთხეები - ცაგერის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური პირობები 

განაპირობებს დამეწყვრის, ღვარცოფის, ზვავის, ქვაზვავის, მდინარის ნაპირების 

ეროზიის მაღალ რისკებს. ამასთან, ადმინისტრაციულ ერთეულში ძლიერი ქარები და 

წყალდიდობა მძლავრობს,  

 

წყალდიდობა მდ. რიონის და ცხენისწყლისათვის არის დამახასიათებელი. 

წყალდიდობების რისკი შესაძლოა გაზრდილი იყოს დამეწყრების გამო. ბოლო ათ 

წელიწადში სტიქიით მიყენებული ზარალი მთლიანობაში 15-20 მილიონ ლარად იქნა 

შეფასებული. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მეწყერი და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო ათ 

წელიწადში სტიქიით მიყენებული ზარალი მთლიანობაში 2,4 მილიონ ლარად იქნა 

შეფასებული. სამუშაო ჯგუფი ვარაუდობს, რომ გლობალური დათბობის გამო შეიძლება 

წყალდიდობებისა და მეწყერების რაოდენობამ მოიმატოს. 

 

ცაგერის 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 ცაგერის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

 

 

ტყის რესურსები - ცაგერის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  
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წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ცაგერის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები 

ზომიერია; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, გაიზარდა მდინარეების 

წლიური ხარჯი და მდინარის ხარჯი წყალდიდობების დროს. ცვლილებები შენიშნეს 

აგრეთვე მიწისქვეშა წყლებზეც, გვალვების დროს წყაროები შრება, რომელიც წინა წლებში 

არ შეუნიშნავთ. თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ. ცაგერის 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად, მაგალითად სოფელ დეხვრში.  

 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ცაგერს აქვს კანალიზაციის კოლექტორი, თუმცა არ 

არსებობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა, რამაც შესაძლოა ზედაპირული 

წყლების დაბინძურება გამოიწვიოს. 

 

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მოხდეს ტყის აღდგენა-განაშენიანება და ჭრების სისტემატიზაცია, რაც შეამცირებს 

ნიადაგის ეროზიის და დამეწყვრის რისკებს, 

 სოფლად ვეტერინალური მომსახურების გაუმჯობესება და ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელება მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ, რაც შესაბამისად 

გამოიწვევს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლებას, ხორცპროდუქტიულობისა და 

წველადობის გაზრდას.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 



 

16- 16 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


