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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 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის რეგიონში ყველაზე პატარა 

ადმინისტრაციული ერთეულია. მისი ფართობი შეადგენს 58 560 ჰა-ს, რაც შიდა ქართლის 

ტერიტორიის დაახლოებით 13%-ია. მას ესაზღვრება ზნაურის, საჩხერის, ქარელის, 

ბორჯომისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორია ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში 

მდებარეობს; თუმცა, რთული რელიეფის გამო ზონალობის მიხედვით ჰავა 

მნიშვნელოვნად იცვლება. მთისწინეთსა და ვაკე ნაწილში ზამთარი ცივი და ნოტიო იცის, 

ხოლო ზაფხული თბილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 9.6°C -ია, ნალექების 

რაოდენობა წელიწადში 700 მმ-ს შეადგენს. მთიან ზონაში ჰავა გაცილებით ცივია. 

თრიალეთის ქედის კალთები მშრალი ჰავით გამოირჩევა, სადაც ნალექების წლიური 

რაოდენობა 600 მმ-მდეა; ლიხის ქედზე კი ნალექების წლიური მოცულობა 1 840 მმ-ია.  

2012 წლის მდგომარეობით, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 62 600 კაცია, რაც 

რეგიონის მოსახლეობის დაახლ. 20%-ია. აქედან ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 29 000 

კაცს, ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 46%-ს. მუნიციპალიტეტში 80 დასახლებული 

პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი, 1 დაბა და 78 სოფელი.  

მოსახლეობის შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

საჯარო სამსახურებში დასაქმება და სოციალური პაკეტი (პენსია, დახმარებები).  

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 18 მლნ ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის 

ძირითად საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა. 

1990-იან წლებამდე კი შემოსავლებს უზრუნველყოფდა მსუბუქი და მძიმე მრეწველობა, 

აგრეთვე რკინიგზა. მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების შუალედური 

გეგმა, რომლის ძირითადი პრიორიტეტებია: ბიზნეს გარემოს შექმნა, სოფლის 

მეურნეობის, ინფრასტრუქტურის და საკურორტო ტურიზმის განვითარება. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ხაშურის ტერიტორიულ ერთეულში 

გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია წყალდიდობა, წყალმოვარდნა და მეწყერი, 

რომელთა შემთხვევებიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გახშირდა. განსაკუთრებით 

გახშირებულია წყალდიდობა და წყალმოვარდნა.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივმა კატასტროფებმა საცხოვრებელი 

ტერიტორიების ფარგლებში დააზიანა 28 ჰა და საფრთხე შეუქმნა 50 ჰა-ს. კერძოდ, 

დამეწყვრის საფრთხის ზონაში ხვდება დაბა სურამის, სოფლების ცოცხნარას, ქინძათრას 

და ქემფერის 300 საცხოვრებელი შენობა და 1 050 სული მოსახლე; წყალდიდობა 

საფრთხეს უქმნის ქ. ხაშურის, დ. სურამის, სოფლების ვაყაშის, გომის და ქვიშხეთის 1 200 

საცხოვრებელ შენობას და 7 000 სულ მოსახლეს. მდინარეების ნაპირების წარეცხვის 

შედეგად დაზიანდა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 30 ჰა-ს. ამას გარდა, მეწყრული 

და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის საფრთხის ზონაში ხვდება საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, მოსახლეობის და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია 

ცხრილებში #1 და #2.  

ცხრილი 1. მონაცემები ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

 

ბუნებრივი საფრთხე დასახლება 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

კაცი 

მეწყერი დაბა სურამი 300 1 050 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

დაბა სურამი, ქ. ხაშური, სოფ. 

გომი, სოფ. ქვიშხეთი 
1 200 7 000 

სულ მუნიციპალიტეტში 1 500 1 750 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

 
ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 
სოფ. ქემფერი გზის 3 კმ-იანი მონაკვეთი 

ქ. ხაშური წყალსადენი მილის 1 კმ-იანი მონაკვეთი 

მდინარის ნაპირის 

ეროზია 

დ. სურამი 

საფრთხის ზონაშია გზის 10 კმ-იანი მონაკვეთი, 

13 ხიდი, წყალსადენის 2 კმ-იანი მონაკვეთი, 

საკანალიზაციო სისტემის 2 კმ-იანი მონაკვეთი 

დაზიანდა სკვერი და სპორტული მოედანი 

სოფ. ალი 1 ხიდი 

სოფ. ნაბახტევი 1 ხიდი 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 წელიწადში ბუნებრივი კატასტროფების მიერ 

ხაშურის მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 7 მლნ. ლარი; თუმცა, 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას არ გააჩნია მონაცემები, თუ რომელმა ბუნებრივმა 

საფრთხეებმა მიაყენა ტერიტორიულ ერთეულს ეს ზიანი.  
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ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად განახორციელა გზებისა და ხიდების 

რეაბილიტაცია, ხოლო პრევენციისთვის სრულდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები და 

მდინარის კალაპოტის გაწმენდა. ამას გარდა, საინჟინრო პროექტების შედგენისას 

ითვალისწინებენ სეისმურობას და კლიმატურ პირობებს.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარ შეტყობინების სისტემა და 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. ადგილობრივ თვითმმართველობის მხრიდან 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება შემოიფარგლება ლოკალური ხანძრების 

ლიკვიდაციით.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები შეადგენს 

19 800 ჰა-ს (საერთო ფართობის 34%-ს); აქედან სახნავ-სათესი სავარგულების ფართობია 

10 500 ჰა (ს/ს სავარგულების 53%), ხეხილის ბაღები - 3 000 ჰა (15%), სათიბ-საძოვარი - 

6 500 ჰა (33%).  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში სახნავ-

სათესი მიწები 30 ჰა-ით შემცირდა, რაც მდინარეების ნაპირების წარეცხვის გამო მოხდა. 

ამას გარდა, ადგილი აქვს ს/ს მიწების დეგრადაციას, რაც ნიადაგის ეროზიას 

უკავშირდება. ამ მიზეზით დეგრადირებულია სახნავ-სათესი სავარგულების 1 000 ჰა (ამ 

სავარგულების 10%).   

 

მემცენარეობა 

მიუხედავად ხელსაყრელი პირობებისა, მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდ არ 

არის გავრცელებული. როგორც ჩანს, ამისი ერთ-ერთი მიზეზია გასაღების ბაზრის არქონა. 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოჰყავთ მარცვლეული, რომლის მოსავლიანობა 1.9-2 

ტ/ჰა-ს შეადგენს და ბოსტნეული კულტურები, მოსავლიანობაა 15-20 ტ/ჰა. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში პროდუქტიულობის მაჩვენებელი 

შემცირდა, რასაც დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური მეთოდებით ხსნიან.  

მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწებიდან 2 000 ჰა (ანუ 19%) საჭიროებს მორწყვას. 

თუმცა, ამ ნაკვეთების რწყვას ხელს უშლის სარწყავი სისტემების ცუდი მდგომარეობა. 

მუნიციპალიტეტი არ განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. სარწყავად ძირითადად 

ტრადიციულ არხოვან მეთოდს იყენებენ; თუმცა, ერთეულ შემთხვევაში წვეთოვანი 

მეთოდის გამოყენებაც ხდება.   

 

მეცხოველეობა  

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული მონაცემების თანახმად, მათ ტერიტორიაზე 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 16 000 სულს. ბოლო 10 წელიწადში 
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მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა გაიზარდა 1 000 სულით, წველადობა არ შეცვლილა, 

ხოლო ხორცპროდუქტიულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში 3 000 სული ცხვარია და მათი რაოდენობა ბოლო 10 

წელიწადში 500 სულით გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, რომ ცხვრის 

წველადობასა და ხორცპროდუქტიულობაზე არანაირი მონაცემები არ გააჩნიათ.  

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ მათ ტერიტორიაზე 

მეცხოველეებს სათიბ-საძოვრების  დეფიციტი არ აქვს და სათიბ-საძოვრები 

გადაძოვებული არაა. მეორეს მხრივ, მათ მიერ მოწოდებული მონაცემები გვიჩვენებს, რომ  

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრის 1 ჰა-ზე 2.5 სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 0.5 

სული ცხვარი მოდის. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და გადაძოვების მაღალ რისკზე 

მიუთითებს. გადაძოვების რისკს და სათიბ-საძოვრების დეგრადაციის რისკს ზრდის  

ისიც, რომ მათი მოვლა–შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ ზომებს არ 

მიმართავენ; მათ შორის, იშვიათად არც ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვებაა 

უზრუნველყოფილი.   

 

პროექტები და სერვისები 

როგორც სამუშაო ჯგუფმა გვაცნობა, მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადში სოფლის 

მეურნეობის განვითარებისათვის ჩატარდა გარკვეული ღონისძიებები ცენტრალური 

ხელისუფლებების მიერ. ამ პროექტების ფარგლებში მუნიციპალიტეტში შეტანილი იქნა 

მცენარეთა მაღალპროდუქტიული ჯიშები, გავრცელდა ცოდნა აგროქიმიკატების 

მოხმარების მეთოდების შესახებ და გაიხსნა სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური.   

 

4. ტყის რესურსები  

მუნიციპალიტეტში არსებობს ტყის რესურსი, რაც წარმოდგენილია სამრეწველო, სუბ-

ალპური, ჭალის ტყეების და დაცული ტერიტორიების სახით. ტყის რესურსი შეადგენს 

28 000 ჰა-ს, რაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 48%-ია. დაცული ტყეები მიეკუთვნება 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს.   

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ინფორმაცია ხე-ტყის ჭრის წლიურ ლიმიტზე. 

გამგეობის წევრების მოსაზრებით, ბოლო 10 წელიწადში ტყის ჭრის ტენდენცია 

გაიზარდა. ამას სათბობი საშუალებების გაძვირებით ხსნიან; ამასთან, თვლიან, რომ ტყის 

უკანონო ჭრა შემცირდა. 1990-იანი წლებში მუნიციპალიტეტში ქარსაფარი ზოლები 

მთლიანად გაიჩეხა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყის აღდგენა-განახლების ღონისძიებები 

მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა. მუნიციპალიტეტს არც საკუთარი სანერგე 

მეურნეობა გააჩნია.  

 

5. წყლის რესურსები 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების რესურსი ზომიერია; თუმცა, ამ რესურსის შესახებ ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. 

მტკვრითა და მისი შენაკადებით, ასევე რამდენიმე ხელოვნური წყალსაცავით. 

მუნიციპალიტეტში ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი არ 

ხორციელდება.  

ზედაპირული წყლები მუნიციპალიტეტში ძირითადად ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად გამოიყენება, ხოლო მოსახლეობის წყალმომარაგება 

მიწისქვეშა წყლებით ხდება. საზოგადოებრივი წყალმომარაგების გარდა მიწისქვეშა 

წყლები ასევე ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად გამოიყენება. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მიწისქვეშა წყლების მოხმარება ხაშურის 

მუნიციპალიტეტში 388 800 მ3/ლ-ს შეადგენს. წყალმოხმარების მაჩვენებლები 

ზედაპირული წყლებისთვის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა; თუმცა,  მათი 

ვარაუდით, ზედაპირული წყლის მოხმარება მიწისქვეშა წყლის მოხმარებას 2-ჯერ უნდა 

აღემატებოდეს.  

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემა არ 

გააჩნია; არსებული წყალმომარაგების სისტემები კი ცუდ მდგომარეობაშია. დიდ 

დასახლებებში ნაწილობრივ დადგმულია წყლის მრიცხველები. მუნიციპალიტეტის 

დასახლებებს არ აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი.  

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი არაა 

საკმარისი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. სარწყავი წყლის ნაწილს (7მ3/წმ) ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტიდან იღებენ, თუმცა, მეორეს მხრივ, ქარელის მუნიციპალიტეტს 

ხაშურიდან საირიგაციოდ მიაქვს 0.5 მ3 /წმ,  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მტკვრითა და მისი 

შენაკადებით.  

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს 

ინერტული მასალის მოპოვება, ასევე სურამისა და კოდისწყაროს წყალსაცავები. სურამის 

წყალსაცავი მოწყობილია მდ. სურამულაზე, ხოლო კოდისწყაროს წყალსაცავი - მდ. 

ჭერათხეურაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარეებიდან 

მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობა შეადგენს 100 000 მ3/წლ.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ნაპირების ეროზია დაფიქსირებულია მდ. სურამულაზე. 

ეროზირებული უბნები დაბა სურამის ტერიტორიაზეა და საფრთხეს უქმნის 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას (იხ. ცხრილი 2). მუნიციპალიტეტში მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვის გამო ჯამურად დაზიანებულია 30 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები. ამას გარდა, დაბა სურამთან ადგილი აქვს მდ. სურამულას და სოფ. 

ვაყასთან მდ. ჭერათხეურას კალაპოტების დახრამვას; ქ. ხაშურთან კი მდ. სურამულაში 

გროვდება ინერტული მასალა.  
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მდინარეთა ნაპირების ეროზიის პრევენციისთვის ეწყობა ნაპირსამაგრები; ხოლო 

ინერტული მასალის დაგროვების შედეგად წყალდიდობის პრევენციისთვის 

მიმდინარეობს დაგროვებული ინერტული მასალის ამოღება. 

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვებს, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის და 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანოები არ ახორციელებს.  

 

7. ინდუსტრია წარმოება 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდათაა განვითარებული. მუნიციპალიტეტის 

ძირითადი საწარმოებია სპირტის ქარხანა და საკონდიტრო საწარმო.  

შეხვედრის მონაწილეებს მწირი ინფორმაცია გააჩნიათ თუ რამდენად იყენებენ 

მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოები გარემოსდაცვით მიდგომებს. 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  

ხაშურის მუნიციპალიტეტში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს 

“ხაშურის კეთილმოწყობის სამსახური”, რომელსაც ევალება ნარჩენების შეგროვება, 

გატანა და აღრიცხვა. სამუშაო ჯგუფმა ვერ მოგვაწოდა ინფორმაცია, თუ რა რაოდენობის 

ნარჩენები გროვდება მუნიციპალიტეტში. მათი მოსაზრებით, ბოლო წლებში 

შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა, რაც სავარაუდოდ ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების შედეგია. შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები იყრება ხაშურისა და 

სურამის უნებართვო ნაგავსაყრელებზე. 

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალსა და 

მტკივნეულად აისახება თუ მამაკაცზე, შეხვედრის მონაწილეების პასუხი იყო, რომ ეს 

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე, რადგან მათ ერთნაირი მოთხოვნილებები 

გააჩნიათ. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე მეტად აისახება, 

რადგანაც მამაკაცი ვეღარ მოახერხებს ოჯახის მოთხოვნის სრულფასოვნად 

დაკმაყოფილებას. წყლის დეფიციტი კი, მათ აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას მათი 

ყოველდღიური საქმიანობის გამო. რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების მიმართ 

მგრძნობიარობას, თვლიან, რომ მამაკაცი ქალზე მეტად მგრძნობიარე ასეთი 

ცვლილებების მიმართ.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 



 

7- 9 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს ცუდად აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება 

ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზოგიერთი თანამშრომელი დაესწრო კლიმატის 

ცვლილებების თემაზე მოწყობილ ტრეინინგს, რომელიც ჩაატარა ადგილობრივი 

თვითმართველობის ასოციაციამ. 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებების 

კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ასევე 

სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული მცირე მასშტაბიანი საქმიანობა. სამომავლოდ 

კი მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემის 

რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრები თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეული ცვლილებების შერბილება შესაძლებელია პრობლემების ძირფესვიანი 

შესწავლით და სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებით.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები  - ხაშურის მუნიციპალიტეტის მთა-გორიანი რელიეფი და 

გეოლოგიური პირობები განაპირობებს დამეწყვრის, წყალდიდობების და მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების 

რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა 

შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა, ტყის ჭრა და 

ჭარბი ძოვება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი, 

წყალდიდობები და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო ათ 

წელიწადში სტიქიით მიყენებული ზარალი 7 მლნ. ლარად იქნა შეფასებული.  

ხაშურის 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 ხაშურის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი სავარგულების 

ფართობი მცირედ აღემატება სათიბ-საძოვრებს; თუმცა, საერთო ჯამში სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების ფართობი საკმაოდ მცირეა.  

როგორც ჩანს, ხაშურის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობის წინაშე მდგარი გამოწვევებია 

სარწყავი სისტემების გაუმართაობა და მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა. ამ 

ფაქტორების გამო მუნიციპალიტეტში შეიმჩნევა მოსავლიანობის კლება. სარწყავი 
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სისტემების გაუმართაობის საკითხი მით უფრო მწვავეა, რომ, როგორც ჩანს, 

მუნიციპალიტეტში სარწყავად ხელმისაწვდომი წყლის რესურსი შეზღუდულია და 

სარწყავი წყლის ნაწილის აღება მეზობელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტიდან ხდება.  

არხების გაუმართაობა კი, როგორც წესი, წყლის დიდ დანაკარგებთანაა დაკავშირებული. 

რწყვის ტრადიციული, არხოვანი მეთოდის გამოყენება ასევე წყლის დიდ დანაკარგს 

იწვევს.  

მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. 

მუნიციპალიტეტში დიდია გადაძოვების რისკი. პრობლემას ამწვავებს ისიც, რომ სათიბ-

საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ 

მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ხაშურის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების განადგურება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების 

აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ხაშურის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

ზომიერია. წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას სრული ინფორმაცია არ გააჩნია წყალმოხმარების 

მაჩვენებლის შესახებ. გამგეობის წევრები თვლიან, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული 

წყლის რესურსი არაა საკმარისია მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, 

არსებული რესურსი არაეფექტურად გამოიყენება, რადგანაც წყალმომარაგების და 

სარწყავი სისტემები ცუდ მდგომარეობაშია, რაც წყლის დიდ დანაკარგს უნდა იწვევდეს.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება. წყლის 

რესურსების დაბინძურება ასევე შეიძლება ნარჩენების არასათანადო მართვამ 

გამოიწვიოს.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული 

ღონისძიებებიც ტარდება, როგორიცაა: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ინერტული მასალის 

ამოღება მდინარის კალაპოტიდან, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად კი 

მიმდინარეობს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, თუმცა მცირე მასშტაბებში.   

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 ხელს შეუწყობს ნიადაგის დაცვას.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ 

ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება), გატარდეს სათიბ-საძოვრების 

მოვლა-შენახვის სხვა ზომები.   

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


