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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 

ხობის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ხობის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი შეადგენს 67 600 ჰა-ს, საიდანაც 29 454 ჰექტარი 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ხოლო 16 156 ჰა ტყეებს უჭირავს. ადმინისტრაციულ 

ერთეულს ჩრდილოეთით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილო-

აღმოსავლეთით ჩხოროწყუს, აღმოსავლეთით სენაკის, სამხრეთით ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტები, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთით - ქალაქი ფოთი, დასავლეთით - შავი 

ზღვა.  

ხობის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკულ ნოტიო-

კლიმატურ ზონაში, რომელიც ხასიათდება თბილი ზამთრითა და ცხელი ნოტიო 

ზაფხულით. ჰაერის წლიური საშუალო ტემპერატურა +140C-ია, ნალექების წლიური 

საშუალო რაოდენობა კი 1 700-1 825 მმ. ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა (240-320 მმ) 

შემოდგომაზე (სექტემბერ-ოქტომბერი) მოდის.  

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია ხობისწყლით, ცივით, ჭურიათო,  

რიონითა და მათი შენაკადებით. 

2012 წლის მდგომარეობით, ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 41 800 კაცს 

(geostat.ge) მუნიციპალიტეტში 57 დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქი და 56 სოფელი. 

ქალაქის მოსახლეობა არის 5 809 კაცი, სოფლად კი ცხოვრობს 36 291 კაცი. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 61 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) ოდნავ 

ჩამოუვარდება. მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სოფლის მეურნეობის 

სხვადასხვა დარგებიდან მიღებული შემოსავალი, საჯარო სამსახურები და ვაჭრობა. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს ვაჭრობა, სოფლის 

მეურნეობა, ქონების გადასახადი და მომსახურეობის სფერო-ტრანსპორტი. წარსულში 

მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა და 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოები. მუნიციპალიტეტს 

აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობის, 

გადამამუშავებელი მრეწველობის და ტურიზმის აღორძინება.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან გამგეობის მონაცემებით ხობის მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, სანაპიროს 

წარეცხვა და მდ. ნაპირების ეროზია. მათგან თითქმის ყველა მომძლავრდა უკანასკნელ 10 

წელიწადში.  

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მდ. ხობის წყალდიდობების 

შედეგად სოფლებში: ძველი ხიბულა, ახალი ხიბულა, საჯიჯაო, ბია, პირველი ხორგა, შუა 

ხორგა, ქარიატი და ყულევი წაირეცხა დაახლ. 100ჰა. ფართობი. ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. კერძოდ, მეწყერმა 4 ოჯახი დააზიანა სოფლებში-ძველი ხიბულა, 

ნოჯიხევი და ხეთა, ხოლო ძლიერმა ქარმა 50 ოჯახი დააზიანა სხვადასხვა დასახლებებში 

(იხ. ცხრილი 2). წყალდიდობა და მეწყერი ბევრ სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს 

და ხიდებს. ასე მაგალითად, 2012 წელს წყალდიდობამ სოფ. ძველ ხიბულაში, საჯიჯაოსა 

და ბიაში დააზიანა ხიდები. უნდა აღინიშნოს, რომ ხობის გამგეობას ზუსტი ინფორმაცია 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების შესახებ არ გააჩნია. 

მონაცემები ხობის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიების, მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3. 

ცხრილი 1. მონაცემები ხობის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ. 
ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია დაზიანებული ტერიტორია, ჰა 

მეწყერი საცხოვრებელი ტერიტორია სოფ. ძველი ხიბულა, ნოჯიხევი, ხეთა 

მეწყერი განაშენიანებული მიწები 10ჰა 

წყალდიდობა სახნავ-სათესი/ბაღები 100ჰა - სოფ: ძველი ხიბულა, ახალი 

ხიბულა, საჯიჯაო, ბია, პრველი 

ხორგა, შუა ხორგა, ქარიატი, ყულევი 

მდ.ნაპირის წარეცხვა მდინარის ნაპირები და 

ჭალები 

 სოფ. შუა ხორგა, პირველი ხორგა, 

ქარიატი, ყულევი 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ხობის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ. 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(ოჯახი) 

ძლიერი ქარი ქ. ხობი, სოფლები: ბია, ახალი ხიბულა, 

საჯიჯაო, ნოჯიხევი, ზემო ქვალონი 
50 50 

მეწყერი სოფლები: ძველი ხიბულა, ნოჯიხევი, 

ხეთა 
4 4 

 

ცხრილი 3. მონაცემები ხობის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 



 

3- 11 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ. ძველი ხიბულა, ნოჯიხევი, ხეთა სოფლის გზები 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

სოფ: ძველი ხიბულა 3 ხიდი 

სოფ. საჯიჯაო 2 ხიდი 

სოფ.ბია 2 ხიდი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი გაანგარიშება არ გააჩნია, თუმცა მათი უხეში შეფასებით 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად ბოლო 10 

წელიწადში დაიხარჯა 10 მილიონ ლარზე მეტი. ეს თანხა ძირითადად მოხმარდა 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, გაბიონების მოწყობას, ხიდ-ბოგირების აშენებას და გზების 

რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური ან კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა არ არის. შესაბამისად, არ ხდება მოსახლეობის ინფორმირება 

მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. საგანგებო სიტუაციებზე, მათ შორის ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირებას კი სამაშველო სამსახური უზრუნველყოფს.  

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას, მეწყერს, ღვარცოფს და მიწისძვრას. 

თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას არა აქვს სრული შესაძლებლობა რეაგირება 

მოახდინოს ბუნებრივ კატასტროფებზე, ვინაიდან მათ ხელთ არსებული ტექნიკა თუ 

აღჭურვილობა არასაკმარისია და მოძველებულია.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცით დაგეგმარების 

პროექტები არ არსებობს, რადგან ძვირადღირებულია, შესაბამისად არც ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების გათვალისწინება არ ხდება. სამუშაო ჯგუფს არ აქვს 

ინფორმაცია იმაზე, ხდება თუ არა ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება 

საინჟინრო პროექტების მომზადებისას, რადგან ამ პროექტებს გეგმავს 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ხობის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს 29 454 ჰექტარი. 

აქედან 11 434 ჰა სახნავ-სათესი მიწებია, 12 588ჰა საძოვრები, 11 ჰა სათიბი, ხოლო 5309 ჰა 

მრავალწლიან ნარგავებს უკავია.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში დაახლ. 200 ჰა-თი 

შემცირდა. ეს უკავშირდება ღვარცოფებს, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას და მეწყრებს. 

ამას გარდა, ამავე პერიოდში ადგილი ჰქონდა მიწების დეგრადაციასაც, რაც ქარისმიერი 

თუ წყლისმიერი ეროზიის, ასევე სახნავ-სათესი ტერიტორიების მეორადი დაჭაობების 

შედეგად მოხდა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეორადი დაჭაობების მასშტაბი, რაც 

დაახლოებით 1840ჰა-ზე განვითარდა.  
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მემცენარეობა 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სახნავ-სათეს მიწებს 11 434 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 39%-ია. ერთწლიანი კულტურებიდან მუნიციპალიტეტში 

ფართოდაა გავრცელებული სიმინდი, მრავალწლიანი ნარგავებიდან კი თხილი და 

სუბტროპიკული კულტურები: ციტრუსები, ხურმა, ფეიხოა. სიმინდის მოსავლიანობა 2-

2.5 ტ/ჰა-ია, ციტრუსების 15 ტ/ჰა, თხილის 1 ტ/ჰა. გამგეობის ხელთ არსებული 

ინფორმაციით, ზოგიერთი პრიორიტეტული კულტურის მოსავლიანობა ბოლო 

ათწლეულის განმავლობაში შემცირდა: მაგალითად, სიმინდისა და ციტრუსის 

მოსავლიანობა 20-25%-ით შემცირდა. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად დასახელდა მოსახლეობის ხელმოკლეობა, რის გამოც მათ ძვირადღირებული 

ქიმიური საშუალებების ყიდვის უნარი არა აქვთ. ბოლო წლებში სიმინდის და თხილის 

მოსავლის შემცირება გამოიწვია მავნებლების (ღეროს ფარვანას და ამერიკული პეპელას) 

მომრავლებამ, ასევე დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალამ. ასევე, არ ხდება 

კულტურების ადგილმონაცვლეობა, ზოგან განვითარდა დაჭაობების პროცესი; გვალვამ 

და წყალდიდობებმაც გარკვეულად შეამცირა მოსავლიანობა.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ს/ს სავარგულებს რწყვა არ სჭირდება და სარწყავი 

სისტემების ძალიან მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი; თუმცა, პერიოდულად 

ადგილი აქვს გვალვებს. ასეთ შემთხვევაში რწყვა ხერხდება მხოლოდ იმ ფართობებზე, 

სადაც მოწყობილია სარწყავი სისტემები. ასეთებია ძირითადად ახლად გაშენებული 

თხილის პლანტაციები. რწყვა ხორციელდება ტრადიციული მეთოდებით. სარწყავი 

წყლის რესურსი საკმარისი რაოდენობითაა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში შეინიშნება უფრო ხშირი წვიმები და 

ნალექების ზრდა, რაც ხშირად ხდება მიზეზი მოსავლის შემცირების.  

მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო მიწების 60% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა 

არსებული სადრენაჟე სისტემა საჭიროებს გაწმენდასა და რეაბილიტაციას. რის გამოც 

სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო მიწების დრენაჟს. ეს განსაკუთრებით 

აქტუალურია ნალექიანობის მატების გამო.  

 

მეცხოველეობა 

ხობის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 12 599ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 43%-ია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მეცხოველეობა ხობის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. იგი კერძო სექტორშია 

განვითარებული. 2012 წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 29 184 

სულს შეადგენს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მათი სულადობა გაიზარდა 5 000 

სულით. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საძოვრებს სხვა 

რაიონის მოსახლეობაც იყენებს. კერძოდ კი, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის და მარტვილის 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყავთ მსხვილფეხა პირუტყვი, თუმცა გამგეობას არა აქვს 

ინფორმაცია მათი სულადობის შესახებ.  

მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე ნაწილობრივ განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. 

სამუშაო ჯგუფის ვარაუდით, ამის მიზეზი ძირითადად არის სათიბ-საძოვრის 
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მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა, ამას გარდა მათივე ცნობით, მიწების 

ნაწილობრივ დაჭაობებაც მოხდა.  

სამუშაო ჯგუფი პრობლემებს შორის გადაძოვებას არ ასახელებს, მიუხედავად იმისა რომ 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ სულ 

პირუტყვზე მხოლოდ 0,43 ჰა მოდის. ამას გარდა მუნიციპალიტეტში სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულიდანაც ხდება საქონლის შემოყვანა.  

მესაქონლეები გამგეობის ინფორმაციით არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, 

არ ხდება საძოვრების მოვლა-პატრონობა. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა 

საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. მუნიციპალიტეტში 

არსებული საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ნორმები.  

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას არ ჰქონია 

ადგილი. გამგეობის წევრებს არა აქვთ ინფორმაცია მათი წველადობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის შესახებ, რადგან მონიტორინგი არ განხორციელებულა. 

 

პროექტები და სერვისები 

ბოლო წლებში, ადგილობრივ გამგეობასთან, შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური, რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა თუ 

არასამთავრობოების მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულ პროგრამებს, 

უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო ინფორმაციით და ტექნიკით, ახლადშექმნილი 

სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია, რის გამოც მათი ანგარიშები 

ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სურსათის უვნებლობისა და ვეტერინალური 

სამსახური, მაგრამ საშტატო ერთეული მცირეა და არ არის საკმარისი მათი მომსახურება. 

2 აგრონომი და 1 ვეტერინარი ემსახურება მთელს მუნიციპალიტეტს. სოფლებში არ არის 

სპეციალისტები და მათთვის ძნელად ხელმისაწვდომია მათი მომსახურეობა. 

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ხობის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელდა პროექტები: აიცრა და მარკირება ჩაუტარდა მსხვილფეხა პირუტყვს; 

ფერმერებში ცოდნის გავრცელება მოხდა-ათასამდე ადამიანმა გაიარა პროგრამა სოფლის 

მეურნეობის პოპულარიზაცია; 100-მდე ფერმერმა მიიღო სერთიფიკატი თხილის მოვლის 

მეთოდებზე.  

მუნიციპალიტეტში გამგეობის წევრთა აზრით, სასოფლო-სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა არ აკისრია არცერთ ადგილობრივ სამთავრობო 

სტრუქტურას.  

 

4. ტყის რესურსები 

ხობის მუნიციპალიტეტში ტყის საერთო ფართობი შეადგენს 16 156ჰა-ს. ეს ტყეები 

წარმოდგენილია სანაპირო ტყეებით, მცირე რაოდენობით ქარსაცავი ზოლით და დაცული 

ტყეებით (კოლხეთის ეროვნული პარკი).  
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ხობის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს სოციალურ ჭრებს, თუმცა ასეთი ჭრების წლიური 

ლიმიტის შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ აქვს. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის შემთხვევებსაც. ჯგუფის 

მოსაზრებით, ბოლო 10 წელიწადში ტყის კანონიერი თუ უკანონო ჭრის ტენდენცია არ 

შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა 1990-იან წლებში. ქარსაცავი ზოლების 

აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და არც დაგეგმილია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადამიანთა დაუდევრობის გამო 

ჰქონდა ადგილი დაცულ ტერიტორიებში. ბოლო 10 წელიწადში ტყის ხანძრებით 

დაზიანებული ფართობები შემცირდა.  

ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და ნიადაგის ეროზიის წარმოქმნას. 

ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად ხდება მდინარის 

ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

ბოლო 10 წლისა და უფრო მეტი ხნის მანძილზე მუნიციპალიტეტში არ მომხდარა ტყეების 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი და არ ჩატარებულა ტყეების მოვლისა და აღდგენის 

ღონისძიებები. ასევე არ განხორციელებულა ტყეების გაშენების პროექტები.  

 

5. წყლის რესურსები 

გამგეობის წევრების აზრით, ხობის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლის რესურსი უხვია, თუმცა მათი რესურსი შეფასებული არაა. ზედაპირული წყლები 

წარმოდგენილია მდინარეებით რიონი, ცივი, ხობი, ჭურია, ფიჩორი და სხვა. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მრავლადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები და მცირე ტბები.  

მუნიციპალიტეტში მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური არ არის შესაბამისად, 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეების 

წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხორციელდება, შესაბამისად ცნობები წყლების დაბინძურების შესახებ არ არსებობს. 

სამუშაო ჯგუფის ვარაუდით, მუნიციპალიტეტში წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად წყლის რესურსი სრულიად საკმარისია. მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. 

მოსახლეობის ნაწილი კი, რომელიც დარჩენილია ცენტრალური წყალმომარაგების 

სისტემის გარეშე, წყალმომარაგებისთვის მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, რისთვისაც 

მოწყობილი აქვთ ჭები. ქალაქში ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე დადგმულია 

წყლის მრიცხველები.  

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არა აქვს. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს 

საშუალოდ და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არ აქვს. ქალაქში არის საკანალიზაციო 
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კოლექტორი, მაგრამ გამოსულია მწყობრიდან, და შესაბამისად არც წყალგამწმენდი 

ნაგებობაა, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩაედინება მდინარეში. 

ხობის მუნიციპალიტეტში უხვადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები. ჩრდილო-დასავლეთ და 

სამხრეთ ნაწილში, აგრეთვე შავი ზღვის სანაპირო ზოლში დიდი ფართობი უკავია 

ჭაობებს (ყულევის ანუ ჭურიის და ჭალადიდის ჭაობები). გამგეობის მონაცემებით, 

ჭაობებს მუნიციპალიტეტში უკავია 605 ჰა. ეს ტერიტორიები შედის ტყის ფონდში. ხოლო 

მეორადი დაჭაობებაა 1 840ჰა-ზე. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჭარბტენიანი 

ტერიტორიები შემცირდა. სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი იყო მეორადი დაჭაობების ადგილების 500ჰა-ზე დაშრობა 

და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2012 წელს მოხდა 200ჰა-ზე ჭაობების დაშრობა 

სოფლებში-გურიყული, ახალსოფელი და ნოჯიხევი. ხობის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის დეპარტამენტს დაგეგმილი აქვს დაჭაობებული 

ფართობების დაშრობა პატარა ფოთის ტერიტორიაზე.  

ხობის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურაა სადისტრიბუციო კომპანია „სენაკის გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“, სათაო ოფისი არის სენაკის მუნიციპალიტეტში, რომლის ფუნქციაა წყლის 

მიწოდება ქალაქისთვის და წყალმომარაგების სისტემის სარემონტო სამუშაოები. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, ძირითადად კერძო კომპანიების 

მიერ. მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაცია არ აქვს. ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს 

დაცვის სამინისტრო და აღრიცხვას აწარმოებს ეკონომიკის სამინისტრო. 

ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს, მდინარის ნაპირების გასწვრივ, შეინიშნება 

მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც დაზიანდა მაგალითად სოფ. შუა 

ხორგა, პირველი ხორგა, ძველი ხიბულა, ქარიატი, ბია, საჯიჯაო. ამ მოვლენის 

აღმოსაფხვრელად ჩატარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების და მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის 

მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ ხორციელდება; ასეთ მონიტორინგს 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ხობის მუნიციპალიტეტში გამგეობის წევრთა აზრით ინდუსტრია ცუდადაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს რამდენიმე კერძო 

მცირე საწარმო. მცირე წარმადობის მქონე ჩაისა და დაფნის გადამამუშავებელი 

საწარმოები. კირქვის დამამუშავებელი საწარმო, პურის საცხობები და ყულევის 

ნავთობტერმინალი. გამგეობის წევრები არ ფლობენ ინფორმაციას დამონტაჟებულია თუ 

არა წყლის მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და არ იყენებენ 

ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების მართვის გეგმები. 
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8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ ხობის 

დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას და მის განთავსებას პოლიგონზე. ტერიტორიულ 

ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. ნარჩენების განთავსება ხდება 

ქალაქიდან მოშორებით, სოფ. პირველი მაისის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებულ 

ლეგალურ, ლიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე.  

ქალაქის ტერიტორიაზე წელიწადში საშუალოდ ხდება 3 500-4 500მ3 ნარჩენის შეგროვება, 

რომლის შემადგენლობა არის შერეული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამგეობის 

ინფორმაციით, ნაგვის რაოდენობა გაიზარდა 500მ3-ით წელიწადში. არ არსებობს 

შეფასებები რეალურად რა მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება მთლიანად 

მუნიციპალიტეტში.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, არალეგალური 

ნაგავსაყრელები და გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი არ 

განხორციელებულა, დღეისათვის ნარჩენების მართვისათვის საჭირო ტექნიკა იჯარითაა 

აღებული, მომავალ ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ტექნიკის შეძენა. 

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება, ტყის რესურსებისა და წყლის დეფიციტი თანაბრად 

მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე ასევე მამაკაცზე. მათი აზრით კლიმატის 

ცვლილების მიმართაც მამაკაცები უფრო მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს არ გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ტყეების გაჩეხვა, ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სადრენაჟე 

სისტემების მოშლა და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადში, ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტებიდან დასახელდა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების განხორციელება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. 
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ადგილობრივ ხელისუფლებას, გამგეობის წევრების ინფორმაციით, დაგეგმილი აქვს 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ფერმერების 

ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ. ფერმერებისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურების შექმნა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის 

ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა სადრენაჟე სისტემის 

მოწყობა და რეაბილიტაცია, ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება, ტყეების 

შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტის გაზიფიკაცია, მდინარეების ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები და სანერგე მეურნეობების შექმნა. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

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

ნაპირების ეროზია. მათ შორის მომძლავრებულია ძლიერი წვიმები და წყალდიდობა. 

რასაც მოყვება წყალდიდობები, მდინარის ადიდების შედეგად ხდება მდინარისპირა 

ნათესებისა და საძოვრების წარეცხვა და განადგურება. ბუნებრივი კატასტროფები 

საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ სახნავ-სათეს ფართობებს 

და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. მეწყერები თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს 

გზებს, წყალდიდობის შედეგად ზიანდება ხიდები. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი 

საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების 

გამო, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის 

არასწორი მართვა და ტყის ჭრა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მეწყერებისა და 

ნიადაგის ეროზიის წარმოქმნა ტყის გაკაფულ ადგილებში შეიმჩნევა, ხოლო მდინარის 

ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და 

ეროზია.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი ეკონომიკური გაანგარიშება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი 

აღნიშნავს, რომ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის 

აღმოსაფხვრელად, ბოლო 10 წელიწადში, დაიხარჯა 10 მილიონ ლარზე მეტი.  

 

სოფლის მეურნეობა - ხობის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა 

სოფლის მეურნეობაა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში შემცირდა 200 ჰა-ით, რაც ძირითადად 

ღვარცოფისა და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის გამო მოხდა.  
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მემცენარეობის წინაშე არსებული სხვა გამოწვევებია: მეურნეობის არაეფექტური 

გაძღოლა, უამინდობა, საირიგაციო სისტემების არარსებობა, ასევე სადრენაჟე სისტემების 

სიმცირე და გაუმართაობა.  

მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები ნაწილობრივ განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. 

მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა საკმაოდ ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. ამასთან, სტიქიური მოვლენების შედეგად ადგილი აქვს საძოვარი ფართის 

დაკარგვას, ამასთან, მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე საქონლის შემოყვანა მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდანაც ხდება. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში საძოვრების 

მოვლა-შენარჩუნებისთვის არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. კერძოდ კი, 

მეცხოველეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, საძოვრებისათვის 

შეფასებული არ აქვთ ძოვების ნორმები და სხვა.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - ხობის ადმინისტრაციული ერთეულში ტყეების დიდი ნაწილი 

დეგრადირებულია. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია 

ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, 

ქარსაცავების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ხობის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული მიწისქვეშა 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება, შესაბამისად მათი დონის ცვლილების შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია, ადმინისტრაციულ ერთეულში არ 

ხორციელდება წყლების ხარისხის მონიტორინგიც. 

ხობის მუნიციპალიტეტში არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები, ჭაობებს მუნიციპალიტეტში 

605 ჰა უკავია. ეს ტერიტორიები შედის ტყის ფონდში.  

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ძირითადად მიწისქვეშა წყლებზე, 

რისთვისაც მოსახლეობას აქვს ჭები. ქალაქში წყლის მრიცხველები ცენტრალურ 

წყალმომარაგების სისტემებზე დადგმულია. ქალაქს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი, 

რომელიც გამოსულია მწყობრიდან. არც წყალგამწმენდი ნაგებობა არსებობს და 

შესაბამისად, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების მოშლა, სოფლის 

მეურნეობაში არსებული პრობლემები, ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული 

პრობლემები.  



 

11- 11 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტები 

ძირითადად მოიცავს ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება და შიდა სასოფლო 

გზების რეაბილიტაცია. 

 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება: 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას. 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც 

აისახება). ამასთან, დადგინდეს შემოყვანილი პირუტყვის რაოდენობა და 

საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, 

 სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების მოწყობა/აღდგენის 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.  

 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.  

 


