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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 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზემო იმერეთში, ჭიათურის პლატოსა და 

მდინარე ყვირილას ხეობაში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აღმოსავლეთით ესაზღვრება 

საჩხერეს, დასავლეთით - თერჯოლას და ტყიბულს, სამხრეთ-დასავლეთით - ზესტაფონს 

და ხარაგაულს, ხოლო ჩრდილოეთით - ამბროლაურს. ჭიათურის ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორია შეადგენს 53 550ჰა–ს. მუნიციპალიტეტში სასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულებს 23 903 ჰა, ანუ მისი ტერიტორიის 44.6 % უჭირავს.  

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა, იცის ზომიერად 

ცივი ზამთარი და შედარებით მშრალი, ცხელი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა +130C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, ტემპერატურა +20C-ია, ხოლო 

ყველაზე ცხელის, ივლისის, ტემპერატურა +230C-ია. აბსოლუტურ მინიმუმად 

დაფიქსირებულია -200C, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმუმი +420C-ია. ნალექების რაოდენობა 

წელიწადში 1 100 მმ-ია.  

 

2012 წლის მდგომარეობით, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 55 300 

ადამიანს (Geostat). აქედან ქალაქად ცხოვრობს დაახლოებით 20 000 კაცი, რაც მთელი 

მოსახლეობის 36%–ია, სოფელში კი 35 300 მცხოვრებია. მუნიციპალიტეტში სულ 61 

დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქია. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

შეადგენს 100 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) აღემატება. 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 18 255 000 ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის 

შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს მრეწველობა და სავაჭრო სექტორი. 

მოსახლეობის შემოსავლის ოთხ ძირითად წყაროდ დასახელდა: საბიუჯეტო სექტორში 

დასაქმება, სამთო–მოპოვებითი საწარმოები, მომსახურეობის სფერო და სოფლის 

მეურნეობა. შემოსავლის ძირითადი სექტორები ბოლო წლებში არ შეცვლილა.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია სასარგებლო წიაღისეულით. დღეის 

მდგომარეობით, სწორედ წიაღისეულის მოპოვება-გადამუშავებაა ჭიათურის ეკონომიკის 

წამყვანი დარგი. ეს დარგი ასევე წამყვანი იყო ახლო წარსულშიც. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტად თვლიან მრეწველობას, კერძოდ 

მანგანუმის მოპოვება–გადამუშავებას, რაც ასახულია მუნიციპალიტეტის განვითარების 

ეკონომიკურ გეგმაშიც.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობა ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლების 

ერთ-ერთ ძირითადი წყაროა, იგი არ ითვლება პერსპექტიულ დარგად სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების სიმცირის და რთული რელიეფის გამო. თუმცა, 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია ძვირფასმერქნიანი ტყეებით, მუნიციპალიტეტში თვლიან, 

რომ ხე-ტყის მოპოვება-გადამუშავება არ შეიძლება გახდეს ეკონომიკის წამყვან 

დარგთაგანი.  

 

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ჭიათურის 

ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა: ძლიერი წვიმა, მეწყერი, გვალვა, 

ქვათაცვენა და მიწისძვრა. მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან გვალვიანობაა მომატებული. თუმცა, ეს ინფორმაცია 

გამაგრებული არაა ჰიდრო-მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით, რადგან 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის მოქმედი სადგურები.  

 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ჩამოთვლილი ბუნებრივი საფრთხეებიდან ძირითად 

საფრთხეს წარმოადგენს მეწყერი. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, 

მეწყერების შედეგად დაზიანდა და საფრთხის ქვეშ მოექცა საცხოვრებელი ტერიტორიები 
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და სასოფლო–სამეურნეო მიწები. მათ ხელთ არსებული მონაცემებით, დამეწყრილი 

ტერიტორიების საერთო ფართობი 150 ჰა-ს შეადგენს. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, 

მეწყრული პროცესების გააქტიურება დაკავშირებულია სამთო-მოპოვებით 

სამუშაოებთან. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ამ მიზეზით გააქტიურებულმა 

მეწყერებმა მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში 22 სახლი დააზიანა; თუმცა აღნიშნული 

ინფორმაცია არასრულყოფილი უნდა იყოს, რადგან სამთო სამუშაოების შედეგად 

მოსახლეობაზე მიყენებულ ზიანების აღრიცხვასა და კომპენსაციების გაცემას შპს 

„ჯორჯიანმანგანეზი“ უზრუნველყოფს. ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

საცხოვრებელი შენობების და მოსახლეობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ცხრილში #1. 

 

შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა 

მიწისძვრამაც; თუმცა, ინფორმაცია დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

და საცხოვრებელი სახლების, ასევე დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ არ აქვთ.  

 

ცხრილი 1 მონაცემები ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

სული  

მეწყერი 

პერევისა 2 7 

მანდაეთი 1 4 

ბჟინევი 1 5 

სვერი 1 3 

ქვედა ბერეთისა 2 7 

დარკვეთი 1 3 

ზედა ბერეთისა 6 16 

ხრეითი 8 26 

 

მუნიციპალიტეტის მოწოდებული ინფორმაციით, მიწისძვრისა და მეწყერების შედეგად 

გამოწვეული ზარალი ბოლო დეკადაში შეფასებულია 300 000 ლარის ოდენობით. გარდა 

ამისა, სამუშაო ჯგუფის ცნობით, მუნიციპალიტეტს საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა 

სეტყვამ, კერძოდ, 2012 წლის სეტყვის შედეგად სოფლის მეურნეობაზე მიყენებული ზიანი 

შეადგენს 500 000 ლარს.  
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ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ცენტრალური ხელისუფლების 

დახმარებით მიწისძვრით დაზარალებულ ოჯახებზე კომპენსაციები გაიცა. მას გარდა, 

ქვათაცვენის შესაჩერებლად გაკეთდა გამაგრებები და მიმდინარეობს პროცესის მუდმივი 

მონიტორინგი. ამავე დროს, ქვაცვენის საშიში ზონიდან გასახლებული იქნა რამდენიმე 

ოჯახი.  

 

მუნიციპალიტეტს არ აქვს სტიქიური უბედურებების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა, წინა 

წლების ინფორმაცია მომხდარი შემთხვევების, მიყენებული ზარალისა და 

ანაზღაურებული ზიანის შესახებ არ არის ხელმისაწვდომი და პროცესების დინამიკის 

გაანალიზებაც შეუძლებელია. შედეგად, მონაცემები ზიანის ოდენობების შესახებ 

არასრულყოფილია.  

 

მუნიციპალიტეტისთვის არ არის გაკეთებული მოსალოდნელი კლიმატური ცვლილები 

და შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფს არ აქვს ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს 

კლიმატური პირობები და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან ბუნებრივ საფრთხეებზე.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

გამგეობის მონაცემებით, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დამტკიცებული გეგმა 

მოიცავს მხოლოდ ხანძარს და დიდთოვლობას.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მიწათსარგებლობის სივრცითი 

დაგეგმარება ჯერ არ ხდება, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო 

პროექტების შედგენისას კი ხდება გეოლოგიური და სეისმური პირობების 

გათვალისწინება.  

 

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 23 903 ჰექტარია, რაც 

მისი საერთო ფართობის 45%–ია; აქედან 7 702 ჰა სახნავ–სათესია, რაც სასოფლო–

სამეურნეო სავარგულების 32 %–ია. ხილისა და მრავალწლიანი ნარგავების ბაღებს 

უჭირავს 2 600 ჰა (11%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 13 652 ჰა–ს (57%). მიწების შესახებ 

მონაცემები განახლებულია 2012 წელს სოფლების რწმუნებულების მიერ. 

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართობი შემცირდა ძირითადად მეწყერისა და სამთო-მოპოვებითი 

სამუშაოების (მარგანეცისა და ქვიშის კარიერები) შედეგად. თუმცა, მათ არა აქვთ 

ინფორმაცია დაზიანებული ტერიტორიების ფართობის შესახებ. ამავე დროს, 

ვარაუდობენ, რომ ბოლო დეკადაში ადგილი ჰქონდა სასოფლო–სამეურნეო მიწების 

(სათიბ-საძოვრების) დეგრადაციას ეროზიული პროცესების გამო, რაც ასევე გამოწვეულია 

სამთო-მოპოვებითი სამუშაოებით; დეგრადირებული მიწების ფართობებზე რიცხობრივი 

მონაცემები არ აქვთ. 

 

 

მემცენარეობა 

ჭიათურის ტერიტორიულ ერთეულში სახნავ-სათესი მიწები სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 32%-ს შეადგენს. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

პრიორიტეტულია სიმინდი და ლობიო. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სიმინდის 

მოსავლიანობა შეადგენს 2.5–3.5 ტ/ჰა–ზე, ლობიოს - 0.5 ტ/ჰა. გამოკითხულთა 

ინფორმაციით, სიმინდისა და ლობიოს მოსავლიანობა შემცირდა დაახლოებით 15–20 %–

ით. შემცირების მიზეზებად სახელდება გვალვა და  ძლიერი წვიმა. 

 

ჯგუფის წევრები პირადი დაკვირვებების საფუძველზე თვლიან, რომ მცენარეთა 

ვეგეტაციის პერიოდი შეიცვალა, კერძოდ, დაახლოებით 2 კვირით შემცირდა; თუმცა, ეს 

ფაქტი მოსავლიანობის შემცირებასთან  არ დაუკავშირებიათ.  

 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში მომძლავრებული გვალვების გამო 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები საჭიროებს რწყვას, თუმცა მუნიციპალიტეტში 

სარწყავი სისტემები საერთოდ არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში მორწყვისთვის არ ხდება 

წვიმის წყლის შეგროვება. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს დრენაჟი არ სჭირდება. 

 

როგორც აღწერილი სიტუაცია გვიჩვენებს, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობის 

წინაშე მდგარი ძირითადი გამოწვევაა გვალვები და სარწყავი სისტემების არარსებობა. 
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ვეგეტაციური პერიოდის შემცირება, თუ ასეთ ფაქტს ნამდვილად აქვს ადგილი, ასევე 

შეიძლება გახდეს გამოწვევა.   

 

 

მეცხოველეობა 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების 57% 

უკავია და ხელს უწყობს მეცხოველეობის განვითარებას. მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, 2012 წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა 22 890 სულს 

აღწევს. გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, ეს რაოდენობა უკანასკნელ 

ათწლეულში 5–10 %–ით გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული თხის მოშენებაც. სამუშაო ჯგუფის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში აღრიცხულია 4 632 სული თხა 

და მეხორცეული ჯიშის ცხვარი; ამასთან, ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის მანძილზე 20 %-

ით გაიზარდა.  

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ პირუტყვის წველადობა ბოლო წლებში გაიზარდა, რაც 

გამოწვეულია მაღალპროდუქტიული ჯიშების შემოყვანით და საკვების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდით, ხოლო ხორცპროდუქტიულობის ტენდენციების შესახებ 

ინფორმაცია არა აქვთ. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელ დეკადაში არ გაზრდილა. 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მეზობელი ტერიტორიული ერთეულებიდან პირუტყვი 

საძოვრად არ შეჰყავთ.  

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ მესაქონლეებს აქვთ სათიბ–საძოვრის დეფიციტი, რაც 

გამოწვეულია საძოვრების არათანაბარი განაწილებით, ანუ საძოვრები ყველა 

სოფლისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. სათიბ-საძოვრების დეფიციტის მიზეზებში 

პირუტყვის სულადობა ჭარბი არ მოიხსენიება, მაშინ როცა, მოწოდებული ინფორმაციის 

მიხედვით, მუნიციპალიტეტში 1 ჰა სათიბ-საძოვარზე 1.7 სული მსხვილფეხა პირუტყვი 

და 0.3 სული ცხვარი/თხა მოდის.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ადგილი არ აქვს 

გადაძოვებას. თუმცა ეს ნაკლებად სარწმუნოა, რადგანაც, როგორც აღნიშნა, ადგილ-

ადგილ მოსახლეობას საძოვრების დეფიციტი აქვს, ამასთან ერთეულ ფართობზე მოსული 

პირუტყვის ოდენობა მიუთითებს, რომ არსებობს ჭარბი ძოვების მაღლი რისკი. 

დამატებითი რისკ-ფაქტორი ისაა, რომ სათიბ-საძოვრები ეროზიას განიცდის სამთო-

მოპოვებითი სამუშაოების გამო.  

სათიბ–საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისათვის მუნიციპალიტეტში არავითარ ზომებს არ 

მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვება ხდება. მუნიციპალიტეტის 

საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის რამდენი სულის ძოვება და რა ხანგრძლივობითაა 

დასაშვები. 
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პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული 

მომსახურება ადვილად მისაწვდომია და თითქმის ყველა სოფელშია ვეტერინარი; თუმცა, 

არ არსებობს მომსახურეობის ორგანიზებული სისტემა. მათ მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, აგრონომის მომსახურება ნაკლებად ხელმისაწვდომია. 

 

წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას. 2012 წლის მაისში 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. 

ახლადშექმნილი სამსახური სრულყოფის პროცესშია და მას არ გააჩნია ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი 

პროგრამების შესახებ.  

 

ამას გარდა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების თანამშრომლობით გაიხსნა ფერმერთა 

მომსახურეობის სერვის-ცენტრი, ასევე შემოტანილი იქნა კულტურათა 

მაღალპროდუქტიული თესლი. 

 

მიუხედავად ბოლო პერიოდში განხორციელებული სოფლის-მეურნეობის ხელშემწყობი 

საქმიანობისა, მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობა არ შეიძლება იყოს 

მუნიციპალიტეტის წამყვან ეკონომიკურ დარგებს შორის, რადგან ჭიათურა 

მცირემიწიანობით და რთული რელიეფით გამოირჩევა.  

  

 

4. ტყის რესურსები 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყეებით, მათ შორის ძვირფასმერქნიანით. ტყის 

რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად იმერეთის რეგიონალური სატყეო 

სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში 

არავითარი როლი არ აკისრია. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა 
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კატეგორიის ტყეების ფართობის და ჭრების შესახებ კონკრეტულ ინფორმაციას არ 

ფლობს. 

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ზოგადი ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრებს. სამუშაო ჯგუფის 

წევრები თვლიან, რომ უკანასკნელ წლებში ტყის ჭრა გაიზარდა და ამას ხე-ტყის 

ექსპორტის გაზრდას უკავშირებენ. მათი ინფორმაციით, წლების განმავლობაში ტყის 

უკანონო ჭრასაც ჰქონდა ადგილი, თუმცა ამჟამად კონტროლის გამკაცრების გამო 

უკანონო ჭრები შემცირებულია,  

 

ისტორიულად ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი 

ზოლები, რომლის რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

ზუსტი ინფორმაცია გადარჩენილი ქარსაცავების შესახებ სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ქარსაცავი ზოლების აღდგენა არ ხდება.  

 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში უმნიშვნელო ხანძრები ფიქსირდება. ხანძრების 

მიზეზად ძირითადად ადამიანთა დაუდევრობას მიიჩნევენ. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობამ ხანძრის შედეგად დაზიანებული ფართობების შესახებ ინფორმაცია ვერ 

მოგვაწოდა.  

 

მათ არც ტყის აღდგენა–გაშენების შესახებ გააჩნიათ სრული მონაცემები. ამ 

მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობიდან ინფორმაცია მხოლოდ ქ. ჭიათურის 

შემოგარენის გამწვანება დაასახელეს. ეს პროექტის ადგილობრივი ხელისუფლებისა და 

სატყეო მეურნეობის ერთობლივი ძალისხმევით ხორციელდება, რისთვისაც ნერგების 

შემოტანა საჩხერის მუნიციპალიტეტის სანერგე მეურნეობიდან ხდება. 

 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსი ზომიერია. თუმცა, 

ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობას წყლის შეფასებული რესურსების შესახებ 

კონკრეტული მონაცემები არ გააჩნია.   

 



 

9- 15 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

ყვირილასა და მისი შენაკადების: ჯრუჭულა და რგანის ღელეს აუზებით. მდ. ყვირილა 

რიონის მარცხენა შენაკადია. ის სათავეს იღებს რაჭის ქედზე. მდინარის სიგრძე 140 კმ-ია, 

აუზის ფართობი კი - 3 630 კმ².  

 

მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური. შესაბამისად, 

ზედაპირული წყლის მონიტორინგი არ ხორციელდება და არ არსებობს ახალი მონაცემები 

მდინარის ჰიდროლოგიური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესახებ. სამუშაო ჯგუფის 

წევრები თვლიან, რომ უკანასკნელი 10-20 წლის მანძილზე ზედაპირული წყლების 

ჩამონადენი არ უნდა შეცვლილიყო. ამასთან ვარაუდობენ, რომ ზედაპირული წყლები 

დაბინძურებული უნდა იყოს მანგანუმის სამთო-გამამდიდრებელი საწარმოების მიერ. 

 

მუნიციპალიტეტში არც ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი მიმდინარეობს. სამუშაო 

ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ მიწისქვეშა წყლების დონემ ბოლო 10 წელიწადში დაიწია, 

რასაც მიწისძვრის შედეგად დაკარგული წყაროებით ხსნიან (თუმცა ალბათ უფრო 

სავარაუდოა, რომ მიწისძვრისას ქანებში გაჩენილ ბზარებში წყაროებმა სხვა გამოსავალი 

ნახა). 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება 

ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები - მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის.  

 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები საკმარისია წყალზე 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და სხვა ტერიტორიული ერთეულებიდან 

წყლის წამოღება არ სჭირდებათ. გამგეობაში წყალმომარაგების მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობენ.  

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა უმეტესობა არ არის უზრუნველყოფილი 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. წყალმომარაგების სისტემა გააჩნია მხოლოდ 

ქალაქ ჭიათურას, რომლის საერთო მდგომარეობასაც საშუალოდ აფასებენ. ქალაქის 

გამრიცხველიანება დაწყებული არაა. ქალაქს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორები, თუმცა 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს. 

 

ქალაქის სასმელი წყლის მართვა/განკარგვაზე პასუხისმგებელია ცენტრალიზებული 

სამსახური- გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია „ჭიათურის სერვის ცენტრი“.  
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6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მდინარეებიდან, მათ შორის 

ყვირილადან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა მათ არ გააჩნიათ მონაცემები 

მოპოვების მოცულობის შესახებ. ინერტული მასალის მოპოვება გაცემული ლიცენზიების 

საფუძველზე ხდება.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ინერტული მასალის მოპოვება არ არღვევს 

მდინარეების კალაპოტური რეჟიმის მდგრადობას და მდინარეთა კაპლაპოტები და 

ნაპირები არ ირეცხება. თუმცა, მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების, 

მდინარის ნაპირების დინამიკის და საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

მონიტორინგსა და მართვას ადგილობრივი ორგანოები არ ახორციელებენ.  

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ წარმოება ჭიათურის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საშუალოდ არის განვითარებული. ტერიტორიულ ერთეულში ფუნქციონირებს 

მანგანუმის მომპოვებელ–გამამდიდრებელი და კვარცის ქვიშის მომპოვებელი 

საწარმოები.  

 

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი 

ზომების შესახებ. ითვლება, რომ მანგანუმის მოპოვება-გამამდიდრებელი საწარმოები 

გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს აყენებენ.  

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაში შედის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა 

და განთავსება პოლიგონზე. ეს სამსახური ძირითადად ქ. ჭიათურას ემსახურება. 
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სამსახურის მიერ ქ. ჭიათურაში წლიურად 11 000 კუბ.მ. ნარჩენის შეგროვება ხდება. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო ათწლეულში ეს 

შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა გაიზარდა (თუმცა ვერ აკონკრეტებენ რამდენით), 

რაც ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებით იხსნება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტში 

შეტანილი იქნა 2 ერთეული სპეც. მანქანის და 160 ცალი 1 კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერი; 

ამასთან, ნარჩენების არალეგარულად განთავსების შემთხვევებში გატარდა საჯარიმო 

სანქციებიც.  

 

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება სოფ. რგანის ტერიტორიაზე არსებულ 

პოლიგონზე. პოლიგონი ვერ პასუხობს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ 

სტანდარტებს. მასზე არ ხდება აირებისა და ნაჟური წყლების კონტროლი.  

 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა. 

ამიტომაც, სოფლის მოსახლეობა ნარჩენებს ყრის მცირე ფართობის არალეგალურ 

ნაგავსაყრელებზე. ასეთი ნაგავსაყრელები მრავლადაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

და მათ აღსაკვეთად არანაირი ზომები არ ტარდება. 

 

მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების (კერძოდ, ჯართის) შემგროვებელი 

პუნქტები არის, მაგრამ მათ შესახებ ინფორმაციას სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს. 

 

 

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 და ტყის 

რესურსების შემცირება კი, მათი აზრით, მამაკაცს შეუქმნის მეტ პრობლემებს, რადგან 

ოჯახის მომმარაგებლად მას თვლიან. კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი 

ქალი უფრო მეტად მგრძნობიარედ დასახელდა. სამუშაო ჯგუფის წევრები პასუხებისას 

მათი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან გამოდიან.  

  

უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრებს გაუჭირდათ კლიმატის ცვლილებებისა 

და გენდერული თანასწორობის პრობლემის ურთიერთდაკავშირება.  
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილების 

კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის პროექტები, ფერმერებისთვის საკონსულტაციო სამსახურების შექმნა,  

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ და 

მცენარეთა მაღალპროდუქტიული ჯიშების შემოტანა.  

 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ სამთო მოპოვებითი სამუშაოები მუნიციპალიტეტს ხდის 

მოწყვლადს კლიმატის ცვლილებების მიმართ. ვარაუდობენ, რომ კლიმატის 

ცვლილებების შედეგების შესარბილებლად უნდა მოხდეს კარიერების რეკულტივაცია და 

ქარსაფარი ზოლების აღდენა.  

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს არასოდეს მიუღიათ მონაწილეობა 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ ტრენინგებში.  
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისთვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი წვიმა, მეწყერი, გვალვა, ქვათაცვენა და მიწისძვრა. 

ამ საფრთხეებიდან ყველაზე მნიშვნელოვნად ითვლება მეწყერი, რომლის 

გააქტიურებასაც უკავშირებენ სამთამადნო საწარმოების სამთო-მოპოვებით სამუშაოებს. 

ეროზიისა და დამეწყვრის რისკები გაზრდილი უნდა იყოს ჭარბი ძოვების და ტყის ჭრის 

შედეგადაც. მეწყრულ ზონებში მოხვედრილია 150 ჰა-მდე მიწის ფართობი, მათ შორის 

რვა სოფლის საცხოვრებელი სახლები და სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთები. დამეწყვირსა 

და მიწისძვრების შედეგად ბოლო ათწლეულში მიყენებული ზარალი 300 000 ლარადაა 

შეფასებული; თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობას ზუსტი ინფორმაცია საფრთხის 

ზონაში მოქცეული ტერიტორიების შესახებ და მიყენებული ზიანის გაანგარიშება არ 

უნდა ასახავდეს რეალობას.  

 

სოფლის მეურნეობა - მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების სიმცირის და რთული რელიეფის გამო სოფლის მეურნეობა არ შეიძლება 

იყოს ტერიტორიული ერთეულის წამყვანი ეკონომიკური დარგი. თუმცა, ეს სექტორი 

ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა და ამდენად 

მნიშვნელოვანია მის წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება შემდგომი 

რეაგირებისთვის.  

 

მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის წინაშე არსებული ერთ-ერთი მნიშნველოვანი პრობლემაა საირიგაციო 

სისტემების არარსებობა, რაც განსაკუთრებული სიმწვავით ბოლო წლების მომატებული 

გვალვიანობის ფონზე იგრძნობა.  

 

მეცხოველეობის წინაშე კი საძოვრების ნაკლებობის პრობლემაა. ამას სამუშაო ჯგუფი 

სათიბ-საძოვრების არათანაბარი გადანაწილებით ხსნიან. მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, მუნიციპალიტეტში ჭარბი ძოვება არ ფიქსირდება; თუმცა, ეს ნაკლებად 

სავარაუდოა პირუტყვის სულადობისა და მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების 

რესურსის გათვალისწინებით. სათიბ-საძოვრების დეფიციტს ამწვავებს მათი დეგრადაცია 

სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების შედეგად. სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  
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ტყის რესურსები - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების შესახებ სამუშაო 

ჯგუფმა კონკრეტული ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა. მათი ვარაუდით, 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო) და 

ქარსაცავი ზოლების შემცირება ტყის რესურსებთან დაკავშირებულ ძირითად პრობლემას 

წარმოადგენს; ამასთან, ტყის ჭრა ბოლო ათწლეულში გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში ტყის 

ან ქარსაცავი ზოლების აღდგენა არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმომარაგება - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წყლების 

რესურსი ზომიერია და საკმარისია მუნიციპალიტეტში წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა უმეტესობა 

არ არის უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით, რაც ზღუდავს 

მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას წყალზე. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

საირიგაციო სისტემა.  

 

წყლის ობიექტებში წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა თვლის, რომ ზედაპირული წყლები დაბინძურებულია სამთო-

გამამდიდრებელი საწარმოების მიერ. გარემოს დაბინძურების საფრთხე ასევე 

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლებს უკავშირდება, რადგან მუნიციპალიტეტში არ 

არსებობს გამწმენდი ნაგებობა და საკანალიზაციო კოლექტორიც მხოლოდ ქ. ჭიათურას 

გააჩნია.  

 

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, მიწისქვეშა წყლების დონემ ბოლო 10 წელიწადში დაიწია, 

რასაც მიწისძვრის შემდეგ დაკარგული წყაროებით ხსნიან; თუმცა, მეტად სავარაუდოა, 

რომ მიწისქვეშა წყაროებმა მიწისძვრის შედეგად გაჩენილ ბზარებში სხვა გამოსავალი 

ნახეს.   

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და როგორც ჩანს, სრულად ვერ პასუხობს 

საჭიროებას. ეს მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარი გამოწვევებიდანაც ჩანს.  

 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება მოხსენიებული იქნას წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაცია, ფერმერებში ცოდნის დონის ამაღლება მოწინავე ტექნოლოგიებზე და 



 

15- 15 

მათთვის საკონსულტაციო სამსახურის შექმნა, ასევე მაღალპროდუქტიული ჯიშების 

შეტანა.  

 

 

რეკომენდაციები  

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, ტყის აღდგენა-განაშენიანება და ჭრების 

სისტემატიზაცია, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის და დამეწყვრის რისკებს, 

ასევე ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას და ნიადაგის ტენიანობის შენარჩუნებას გვალვებისას  

 საირიგაციო სისტემების განვითარების პროექტის შემუშავება, რაც შეამცირებს 

გვალვებით მიყენებულ ზარალს და ხელს შეუწყობს სასურსათო უსაფრთხოებას 

 მეცხოველეობის მდგრადი განვითარებისთვის საჭიროა შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელება: 

o სათიბ-საძოვრების მდგომარეობის შეფასება და ძოვების ნორმების 

შემუშავება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გადაძოვება 

o სათიბ-საძოვრების მოვლა-აღდგენის გრძელვადიანი პროგრამის 

მომზადება და განხორციელება 

o მეცხოველეობაში კვების სისტემის გადახედვა და შესაბამისი ინფორმაციის 

გავრცელება ფერმერთა შორის 

 გამონამუშევარი სამთო კარიერების სწორად დახურვა-რეკულტივაციის 

გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და მოკლევადიანი პროექტების დაგეგმვა-

განხორციელება ამ მიმართულებით, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიები 

დაცული იქნას ეროზიისგან და დაბინძურებისგან.  

 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.  

 

   

 


