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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 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის მხარის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ნაწილში. მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება ზესტაფონის და 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით - ბორჯომის, აღმოსავლეთით - ხაშურის, 

ჩრდილოეთით კი - ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტები. მუნიციპალიტეტის 

მთლიანი ტერიტორია 91 390 ჰა-ია, აქედან 73 390 ჰა მთაგორიანია, ხოლო 18 000 ჰა 

დაბლობებითაა წარმოდგენილი.  

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში კლიმატი სუბტროპიკულია. ზამთარი ზომიერად ცივია, 

ზაფხული კი შედარებით გრილი. წლიური ნალექიანობა 1 200-1 800 მმ-ია.  

 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებით, რომელთაგან მთავარია მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებობს მინერალური და თერმული წყლების საბადოები.  

 

ხარაგაული მდიდარია ტყის რესურსით, რომელთაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

68% უკავია. ტყეების ნაწილი შედის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში.  

  

მუნიციპალიტეტი შედგება ერთი დაბისა და 78 სოფლისაგან. 2012 წლის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 28 670 ადამიანს შეადგენს. აქედან 5 600 (მთლიანი 

მოსახლეობის 20%) კაცი ცხოვრობს დაბა ხარაგაულში, დანარჩენი (23 070 ადამიანი) კი  

სოფლად. ერთ დასახლებაში საშუალოდ 296 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის 
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სიმჭიდროვე 31 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.  

 

მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, მიკრო-საწარმოები, 

სოციალური პაკეტი და ვაჭრობა. 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა 4 მილიონი ლარი შეადგინა. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: ბუნებრივი რესურსები, 

ჯარიმები და ქონებრივი გადასახადები. წარსულში შემოსავლებს უზრუნველყოფდა 

მრეწველობა, მოქმედებდა ღვინის, კვების, ხე-ტყის კომბინატები.  

 

მუნიციპალიტეტის განვითარების და შემოსავლების ზრდის პრიორიტეტულ 

სექტორებად მიიჩნევენ: სოფლის მეურნეობას, ბუნებრივი რესურსებს და ტურიზმს, რაც 

ასახულია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმაში. 
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, ზვავი, მდინარის ნაპირების წარეცხვა, მიწისძვრა და გვალვა. 

მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გაძლიერებული და 

გახშირებულია წყალდიდობა, მეწყერი და გვალვა. თუმცა ეს ინფორმაცია არ ემყარება 

მეტეოროლოგიურ–ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და ობიექტურ სტატისტიკას, რადგან 

ასეთი სადგურები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის და არც მუნიციპალიტეტის 

მიერ იწარმოება რაიმე სახის სტატისტიკა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სტიქიური კატასტროფების შესახებ, რომელიც 

მოცემულია ქვემოთ, არ უნდა იყოს სრულყოფილი. 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივი კატასტროფებმა 

საფრთხე შეუქმნა როგორც საცხოვრებელ, ისე სახნავ–სათეს ტერიტორიებს. ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან მუნიციპალიტეტს განსაკუთრებული ზიანი მეწყერისა და მიწისძვრის 

შედეგად მიადგა.  

 

კერძოდ, მეწყერმა თითქმის ყველა სოფელში დააზიანა საცხოვრებელი ტერიტორია და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები (როგორც სახნავ–სათესი, ასევე სათიბ–საძოვარი).  

 

მეწყერულ ზონაში იმყოფება 28 სოფელი, სადაც მეწყრის შედეგად ბოლო ათწლეულში 

358 საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა; ამათგან 11 ოჯახი გადასახლებული იქნა 

მეწყრული ზონიდან.  

 

მიწისძვრის შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 29 დასახლებულ პუნქტში 

დააზიანა 126 საცხოვრებელი სახლი, აქედან 9 ოჯახი გასახლებული იქნა დაზიანებული 

შენობებიდან.  

 

დასახლებული პუნქტებიდან ათი (მაგ. ვერტყვილა, მარელისი, ხორითი, საღანძილე და 

სხვ.) მოქცეულია ორივე ბუნებრივი საფრთხის გავლენის ქვეშ. ინფორმაცია მეწყრული 

მოვლენებით და მიწისძვრებით დაზარალებული დასახლებების და მოსახლეობის 

შესახებ მოცემულია ცხრილ 1-ში.  
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ამას გარდა, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის და 

წყალდიდობების შედეგად დაზიანდა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტები.  

ასე მაგალითად, წყალმოვარდნის გამო სოფ. ხევში დაზიანდა ცენტრალური 

საავტომობილო გზის 10 კმ–იანი მონაკვეთი და სამი ხიდი, სოფ. წიფაში ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზის 4 კმ–იანი მონაკვეთი, 2 სამანქანო და 10 პატარა ხიდი, და სხვა. 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შესახებ მონაცემები შეჯამებულია ცხრილ 2-ში.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მიყენებული ფინანსური 

ზიანის შესახებ. ფინანსური ზიანის შესახებ მოწოდებულ ინფორმაცია მოიცავს მხოლოდ 

წყალდიდობების შედეგად მიყენებულ ზარალს, რამაც ბოლო წლებში 300 000 ლარი 

შეადგინა.   

 

სტიქიური შედეგების აღმოსაფხვრელად და პრევენციისათვის ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებულია: 

გზებისა და ხიდების აღდგენა, ნაპირსამაგრების მოწყობა. მაგალითად,  სოფ. უბისაში 

მდინარის ნაპირის წარეცხვის პრევენციისთვის მიმდინარეობს ნაპირსამაგრის მოწყობა.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა.  

ასევე, მათ ჯერ არ აქვთ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, თუმცა 

მომზადებულია მისი პროექტი.  

 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცითი მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაც 

მიწათსარგებლობის დაგეგმვისას სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიც 

იქნებოდა გათვალისწინებული. თუმცა, გამგეობის წევრების ინფორმაციით, გარემო 

პირობების, გეოლოგიური დასკვნებისა და სეისმომედეგების გათვალისწინება 

კონკრეტული საინჟინრო პროექტების შედგენისას ხდება.  

 

ცხრილი 1. მონაცემები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

დასახლება 

ბუნებრივი 

საფრთხე 

დაზიანებული 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

დაზარალებული 

მოსახლეობა, 

კაცი 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა, 
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ამაშუკეთი 
 

+   5   4   1 

ახალსოფელი +   11   28   7   

ბეჟათუბანი 
 

+   1   5     

ბორითი 
 

+   15   3   1 

გოლათუბანი +   2   7       

გრიგალათი +   2   7       

დაბა ხარაგაული 
 

+   1   2     

დეისი 
 

+   1   3     

დიდვაკე   +   1   4     

ერეთა   +   1   4     

ვარძია +   18   55   2   

ვაშლევი   +   3   10     

ვახანი +   2   7       

ვერტყვილა + + 3 1 9 3     

ვერტყვიჭალა   +   1   3     

ზედუბანი +   1   3       

ზვარე +   1   4       

თეთრაწყარო + + 10 5 24 13     

ისლარი +   11   26       

კვესრსვი   +   8   22     

კიცხი + + 50 10 88 44     

ლაშე + + 10 5 26 14     

ლახუნდარა   +   3   7   1 

ლეღვანი + + 10 5 23 11     

მარელისი + + 1 1 3 1     

მაქათუბანი   +   10   25     
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ნებოძირი   +   1   4     

პატარა ხარაგაული +   5   7       

საბე +   1   3       

სარგვეში +   1   3       

საქასრია   +   10   4   1 

საღანძილე + + 10 5 29 13     

სერბაისი +   1   4       

უბისა   +   8   3   1 

ფარცხნალი +   27   50       

ფონა +   4   9       

ქვები   +   5   16     

ქროლი   +   2   6     

ღორეშა +   7   15       

ღუდუმექედი +   5   15       

წიფა + + 4 1 13 3 2   

ხევი +   1   4       

ხიდარი + + 30 10 81 35     

ხონი   +   4   16   4 

ხორითი + + 3 1 7 2     

ხუნევი + + 1 2 3 7     

ეროზიით / 

მიწისძვრით 

დაზარალებული  

მოსახლეობა  

28 29 232 126 553 287 11 9 

სულ დაზარალებული 

მოსახლეობა:  
49 358 840 20 

 

ცხრილი 2 მონაცემები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  
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ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

მდ. ნაპირების 

ეროზია 

უბისა გზის 0.2 კმ-იანი მონაკვეთი 

მაქათუბანი გზის 0.14 კმ-იანი მონაკვეთი 

ნუნისი გზის 0.08კმ-იანი მონაკვეთი 

ერეთა გზის 0.06 კმ-იანი მონაკვეთი 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

ხევი 
გზის 10 კმ-იანი მონაკვეთი, 3 ხიდი, 20 

საყრდენი ანძა 

წიფა 
გზის 4 კმ-იანი მონაკვეთი, 2 დიდი და 10 

პატარა ხიდი 
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3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსები 

სოფლის მეურნეობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის დასაქმების 

ძირითადი სფეროა, მიუხედავად სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების სიმწირისა. 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 

შეადგენს 13 784ჰა–ს, რაც ტერიტორიული ერთეულის საერთო ფართობის 15%–ია. აქედან 

სახნავ–სათეს სავარგულებს უჭირავს 4 512 ჰა (ს/სამეურნეო მიწების 33%), ხეხილის 

ბაღებს – 1 301 ჰა (9%), სათიბ–საძოვარს კი - 7 970ჰა (58%). ეს ინფორმაცია 2004 წლის 

მიწის ბალანსის მონაცემებიდანაა აღებული.  

 

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, უკანასკნელი ათი 

წლის განმავლობაში სასოფლო–სამეურნეო მიწების დანაკარგმა დაახლოებით 130 ჰა 

შეადგინა. სავარგულების დაკარგვის ძირითად მიზეზებად სახელდება: 

მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა განაშენიანების მიზნით, მეწყერი და მდინარის 

ნაპირების გარეცხვა.  

 

მუნიციპალიტეტს არ აქვს ინფორმაცია სახნავ-სათესი მიწების დეგრადაციის შესახებ, 

რადგანაც მიწის ნაკვეთების მდგომარეობა არ კონტროლდება.  

 

 

მემცენარეობა 

როგორც აღინიშნა, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწის რესურსი 

საკამოდ მწირია. მისი წილი ისედაც მცირე ფართობის სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების მხოლოდ 33%-ია. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში 

გარკვეულწილად განვითარებულია მემცენარეობა.  

 

მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტული კულტურებია: სიმინდი, ბოსტნეული, ლობიო და 

ვენახი. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 1.8 ტ/ჰა–ზე, ხოლო ვაზის 2.8ტ/ჰა–ზე. ლობიოს 

მოსავლიანობის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ, რადგან იგი შეთესვით მოჰყავთ.  

 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა უკანასკნელ 

ათწლეულში შემცირდა; თუმცა, შესაბამისი რიცხობრივი მონაცემები არ აქვთ. 

მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებად სახელდება: მეურნეობის არაეფექტური 
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გაძღოლა, კერძოდ კი დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, მავნებლებთან, 

დაავადებებთან და სარეველებთან ბრძოლის არაეფექტური გზები, კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა; მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებს შორის 

არახელსაყრელი ამინდებიც (გვალვა, წყალდიდობა, სეტყვა) დასახელდა. სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ვეგეტაციის პერიოდი არ შეცვლილა და 

შესაბამისად, ეს მოსავლიანობაზე ვერ აისახებოდა.  

 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ გახშირებული გვალვის გამო სახნავი მიწების 

დაახლოებით 40% საჭიროებს რწყვას, რაც შეუძლებელია საირიგაციო სისტემების 

არარსებობის გამო. წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება. 

  

მიწათმოქმედების წინაშე არსებული კიდევ ერთი გამოწვევაა დაჭაობებაა. მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 30% 

საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები ტერიტორიულ ერთეულში არ არის. 

მეცხოველეობა 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 58% 

უკავია. ეს მაჩვენებელი სახნავ-სათეს მიწებთან შედარებით დიდია. თუმცა 

მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლები განიცდის სათიბ–საძოვრის დეფიციტს ამ 

უკანასკნელის არათანაბარი განლაგების გამო.  

 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ იყო გავრცელებული. თუმცა, ბოლო 

პერიოდში მსხვილფეხა პირუტყვის და ცხვრის რაოდენობა დაახლოებით 40-40%–ით 

შემცირდა. პირუტყვის შემცირების ძირითად მიზეზად სახელდება მოსახლეობის 

მიგრაცია. ამჟამად ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია დაახლოებით 9 000 

მსხვილფეხა პირუტყვი და 1 300 ცხვარი. მეზობელი ტერიტორიული ერთეულებიდან  

ხარაგაულის საძოვრებზე პირუტყვი არ შემოყავთ.  

  

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას პირუტყვის წველადობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის შესახებ. როგორც აღნიშნავენ, საქონლის დანაკარგი 

უმნიშვნელოდ გაიზარდა, რასაც მტაცებლების მომრავლებით ხსნიან. 

 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის დადგენილი არ არის ძოვების ნორმები. საძოვრების 

მოვლა–შენარჩუნებისათვის მუნიციპალიტეტში არავითარი ღონისძიებები არ ტარდება, 

მათ შორის მეცხოველეები ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას არ მიმართავენ. მიუხედავად 
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სათიბ-საძოვრების სიმცირისა, სამუშაო ჯგუფის მონაწილენი გადაძოვებას პრობლემად 

არ მიიჩნევენ.  

 

მოწოდებული სტატისტიკის თანახმად, მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ 

სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 1.1 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 0.2 სული 

ცხვარი მოდის. ეს არც თუ დიდი მაჩვენებელია, თუმცა პირუტყვის სულადობის 

შემდგომი ზრდა ტრადიციული მეცხოველეობის პირობებში და სათიბ-საძოვრების 

მოვლის გარეშე დიდი ალბათობით გადაძოვების საფრთხეს უკავშირდება.   

 

 

 

პროექტები და სერვისები 

წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას. არც ვეტერინალური და აგრონომიული მომსახურებაა სოფლის 

მოსახლეობისათვის ადვილად ხელმისაწვდომი. 2012 წლის მარტში ადგილობრივ 

გამგეობასთან შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელიც 

ვალდებულია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა თუ არასამთავრობოების მიერ სოფლის 

მეურნეობაში განხორციელებულ პროგრამებს, უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო 

ინფორმაციით და ტექნიკით, განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგი და შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. ახლადშექმნილი 

სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია. ამას გარდა, ფერმერებს შორის 

ვრცელდება ინფორმაცია აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე მეთოდების 

შესახებ.  

 

 

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. მას მთელი ტერიტორიის 

68% უკავია. ტყის მასივების ნაწილი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს მიეკუთვნება.  
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ტყის რესურსები სახელმწიფო საკუთრებაა და მის მართვას ახორციელებს „ტყისა და 

ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტი“. ამიტომ, ადგილობრივ მმართველობას არ 

აქვს ინფორმაცია ტყეების კატეგორიებისა და ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ. 

 

სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მიმდინარეობს ტყის ჭრა, თუმცა არ იციან რამდენია წლიური ლიმიტი ჭრაზე. 

ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომლის რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა.   

 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ყოველწლიურად საშუალოდ 1-2 მცირე ზომის ხანძარი 

ფიქსირდება. ხანძრების მიზეზებად ასახელებენ ადამიანთა დაუდევრობას. გამგეობის 

წევრებს ხანძრის შედეგად დაზიანებული ფართობების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს ასევე არ გააჩნიათ ინფორმაცია მიმდინარეობს თუ არა 

ნახანძრალ თუ განაკაფ უბნებზე ტყის საფარის აღდგენის მონიტორინგი; თუმცა, თვლიან, 

რომ ასეთ უბნებზე ტყის საფარის ბუნებრივი განახლება ხდება. ტყის საფარის აღდგენის 

ხელშესაწყობად მუნიციპალიტეტში არანაირი ღონისძიება არ ტარდება.  

 

 

 

5. წყლის რესურსები 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს ზედაპირული წყლის ზომიერი და 

მიწისქვეშა წყლების უხვი რესურსი გააჩნია. თუმცა, წყლის შეფასებული მარაგების 

შესახებ ინფორმაცია ჯგუფს არ აქვს.  

 

ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. ძირულას აუზით, რომელსაც ქმნის მდინარის 

მრავალრიცხოვანი შენაკადები. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ უკანასკნელი 10-20 წლის 

განმავლობაში მდინარეებმა ჰიდროლოგიური ცვლილებები განიცადა, კერძოდ შემცირდა 

მდინარეების წლიური ხარჯი და გაიზარდა ხარჯი წყალდიდობის დროს. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია ვერ დასტურდება, რადგანაც მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მოქმედი 

ჰიდროლოგიური სადური.  
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მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. სამუშაო 

ჯგუფი თვლის, რომ პერიოდულად ხდება ზედაპირული წყლების დაბინძურება. 

დაბინძურების სავარაუდო მიზეზებად სახელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

უკონტროლო განთავსება, ჩქაროსნული რკინიგზის გვირაბების მშენებლობისას 

გამოტანილი გრუნტი, ასევე რკინიგზაზე მომხდარი ავარიების შედეგად დაღვრილი 

ნავთობპროდუქტები. 

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის 

წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება მიწისქვეშა წყლები და წყლის 

ხარჯი შეადგენს 71 072 მ3/წლ.  

 

წყალმომარაგების ცენტრალური სისტემა აქვს მხოლოდ დაბა ხარაგაულს, ხოლო სოფლის 

მოსახლეობას მოწყობილი აქვს ინდივიდუალური ჭები. დაბა ხარაგაულის 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა მეტ-ნაკლებად დამაკმაყოფილებელია. 

დასახლებაში დაწყებულია წყლის მრიცხველების მონტაჟი. მუნიციპალიტეტის არც ერთ 

დასახლებას  საკანალიზაციო კოლექტორები არ აქვს. წყალმომარაგების საკითხებზე 

პასუხისმგებელია ცენტრალიზებული სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“. 

 

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებით. მათ შორის აღსანიშნავია მდ. 

ძირულა და მისი მთავარი შენაკადი ჩხერიმელა.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტიდან ხდება ინერტული 

მასალების მოპოვება, მაგრამ მისი წლიური მოცულობის შესახებ ინფორმაციას არ 

ფლობენ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადგილი აქვს მდინარეების ნაპირთა ეროზიას 

მდინარეების მთელ სიგრძეზე. მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის როგორც 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, ასევე აზიანებს გზებს (იხ. 

ცხრილი 2).  
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მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მდინარეთა ნაპირების ეროზიის პრევენციისთვის 

გაკეთდა ნაპირსამაგრები; თუმცა, მისი მასშტაბები არ არის საკმარისი).  

 

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. ტერიტორიულ 

ერთეულში ფუნქციონირებს კვების მრეწველობის მინი-საწარმოები, სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმოები. მათი 

წარმადობისა და ტექნიკური გამართულობის შესახებ მუნიციპალიტეტი ინფორმაციას არ 

ფლობს.  

 

შეხვედრის მონაწილეებს მწირი ინფორმაცია გააჩნიათ მუნიციპალიტეტში არსებულ 

საწარმოებში გატარებული გარემოსდაცვით მიდგომების შესახებ. მათი ინფორმაციით, 

ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველი, ხოლო წყლის ცირკულაცია არ 

ხდება არც ერთ მათგანში. მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას, თუ 

რამდენად იყენებენ საწარმოები ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს, ან როგორ ხდება 

საწარმოებში ნარჩენების მართვა.  

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მისი მოცულობის აღრიცხვა და პოლიგონზე 

განთავსებაა. შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში 

წლიურად საშუალოდ 2 500 მ3 ნარჩენები გროვდება. შეგროვებული ნარჩენები 

საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენებს მოიცავს. მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, ბოლო ათწლეულში ეს ციფრი გაორმაგდა ნარჩენები შეგროვების 

გაუმჯობესების შედეგად. კერძოდ, ამ მიზნით გამგეობამ შეიძინა 2 სპეცმანქანა, 0.8 მ3-

იანი 93 ცალი ბუნკერი და 0.02 მ3-ანი 100 ცალი კონტეინერი. ნარჩენების შეგროვება 

ძირითადად დაბა ხარაგაულში ხდება.  
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შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება სოფ. საღანძილეში არსებულ 

ნაგავსაყრელზე, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის 

დადგენილ სტანდარტს. ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნაჟური წყლებისა და ნაგავსაყრელის 

აირების კონტროლი.  

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ჯართის შემგროვებელი პუნქტები, მაგრამ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას მათ მიერ შეგროვებული ჯართის 

რაოდენობის შესახებ.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მცირე ზომის არალეგალური 

ნაგავსაყრელები. მათზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობრივი მაჩვენებელი 

ცნობილი არ არის. ასევე, შეფასებული არაა მუნიციპალიტეტში წლიურად წარმოქმნილი 

ნარჩენების საერთო რაოდენობა.  

 

 

9. გენდერი 

 

გამოკითხულთათვის სიახლე იყო განხილული პრობლემების გენდერულ ჭრილში 

დანახვა. დასმულ შეკითხვებთან დაკავშირებით დისკუსია ოჯახურ ჭრილში წარმართა.  

 

სამუშაო ჯგუფი მივიდა დასკვნამდე, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის 

შემცირება თანაბრად აისახება ორივე სქესზე, წყლის დეფიციტი მეტ პრობლემებს 

შეუქმნის ქალს, ხოლო ტყის რესურსების შემცირება უფრო მტკივნეულად აისახება 

მამაკაცზე, რადგან ოჯახის მომარაგების ფუნქცია მას აკისრია; კლიმატური პირობების 

ცვლილების მიმართ კი ქალი უფრო მგრძნობიარეა იქნება ნაკლები ფიზიკური ამტანობის 

გამო. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებების 

საკითხებთან დაკავშირებით. მათ არასდროს მიუღიათ მონაწილეობა ტრეინინგში 

კლიმატის ცვლილებების შესახებ, უჭირთ კლიმატის ცვლილებთან დაკავშირებული 

პრობლემების გაანალიზება და მოსალოდნელი შედეგების განჭვრეტა. 
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სამუშაო ჯგუფმა მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვლადობის 

მიზეზად არასწორი ბუნებათსარგებლობა დაასახელა, ხოლო კლიმატის ცვლილებების 

შერბილების ინსტრუმენტად ტყეების უკანონო ჭრის შემცირება დაასახელა. 

 

ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ ერთობლივად განხორციელდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის და 

ნაპირების დამცავი ნაგებობების მშენებლობის პროექტები. დაგეგმილია ფერმერების 

ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა 

ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის 

სხვა თანამედროვე მეთოდები. ამას გარდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

განხორციელდა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი.   

 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

 

ბუნებრივი საფრთხეები  - ხარაგაულის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური 

პირობები განაპირობებს დამეწყვრის და მიწისძვრების მაღალ რისკებს; ასევე, არსებობს 

მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის გარკვეული რისკიც. როგორც ჩანს, დამეწყვრის და 

ნაპირების წარეცხვის რისკი მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული 

ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და ინერტული მასალის 

მოპოვება. ამას გარდა, მიწისძვრით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა 

გვაფიქრებინებს, რომ მათი დაპროექტებისას და/ან მშენებლობისას გათვალისწინებული 

არ ყოფილა რეგიონისთვის სახასიათო მიწისძვრის რისკი.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ასევე გაზრდილია 

წყალდიდობების და გვალვების სიხშირე და ინტენსივობა. ეს ნაწილობრივ ტყის საფარის 

შემცირებით შეიძლება იყოს გამოწვეული.   

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ბუნებრივი კატასტროფების სტატისტიკა და 

მათ მიერ მიყენებული ზარალის გაანგარიშება ბოლო ათწლეულისთვის. თუმცა, 
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ბუნებრივი საფრთხეების მასშტაბურობაზე მეტყველებს მოწოდებული არასრული 

მონაცემებიც კი.  

 

ხარაგაულის 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 - მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირისა სოფლის 

მეურნეობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. 

მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად მეცხოველეობის 

განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი, ვიდრე მემცენარეობისთვის.  

 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა და საირიგაციო სისტემების არარსებობა. როგორც ჩანს, უკანასკნელი 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მომატებული გვალვიანობის გამო.  

 

დღეის მდგომარეობით მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევა სათიბ-საძოვრების 

არათანაბარი განაწილებაა. თუმცა, როგორც შინაური პირუტყვის შესახებ მოწოდებული 

ინფორმაცია გვიჩვენებს, მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ 

დარგის მდგრადი განვითარებისთვის, თუ გამოყენებული იქნა პირუტყვის გამოკვების და 

სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენახვის თანამედროვე მეთოდები.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

 

ტყის რესურსები - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, 
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ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა 

ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

 

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მდინარეთა 

ჰიდროლოგიური მაჩვენებლები შეიცვალა, კერძოდ შემცირდა მდინარეთა საშუალო 

წლიური ჩამონადენი და გაიზარდა მდინარის ჩამონადენი წყალდიდობისას; თუმცა,  

ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ერთ დასახლებას გააჩნია 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც მიწისქვეშა წყალზეა 

დაფუძნებული. მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების 

შემკრებ-გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების 

დაბინძურება.  

 

ზედაპირული წყლების დაბინძურების სხვა წყაროებად სახელდება საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები, ჩქაროსნული რკინიგზის გვირაბების მშენებლობისას გამოტანილი გრუნტი, 

ასევე რკინიგზაზე მომხდარი ავარიების შედეგად დაღვრილი ნავთობპროდუქტები. 

 

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს. 

პრევენციული ღონისძიებებიდან კი ძირითადად ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

ხორციელდება.  

 

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.   
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რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას, ასევე 

გარკვეულწილად დაარეგულირებს ზედაპირულ ჩამონადენს და შეამცირებს 

წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის 

სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ 

წველადობაზეც აისახება).  

 სარწყავი სისტემის მოწყობის გრძელვადიანი სტრატეგიის მომზადება და ამ 

სტრატეგიის ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება- 

განხორციელება.  

 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.   

 სტრატეგიის შემუშავება, თუ როგორ შეიძლება მიწისძვრასთან დაკავშირებული 

რისკების შემცირება. ამ საქმიანობის ფარგლებში შესაძლოა შესწავლილი იქნას თუ 

რა სტანდარტით ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ნაგებობების 
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დაპროექტება-მშენებლობა, შეფასდეს სუსტი მხარეები და დაიგეგმოს სტრატეგია, 

რომლიც თანდათანობით სეისმურად უფრო მედეგი იქნება.   

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და  

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 


