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mocemuli kvlevis angariSis momzadeba SesaZlebeli gaxda amerikeli xalxis 

didsulovani mxardaWeris Sedegad da amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso 

ganviTarebis saagentos Zalisxmevis safuZvelze. pasuxismgebloba mocemul dokumentSi 

asaxuli informaciisa da masSi gamoTqmuli mosazrebebis Taobaze ekisreba 

saqarTvelos adgilobriv TviTmmarTvelobis  erovnuli asociacias da teqstebis 

avtorebs da is ar warmoadgens amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso 

ganviTarebis saagentosa an amerikis SeerTebuli Statebis mTavrobis Sexedulebebs. 
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1. winaistoria 
 

winamdebare kvleva aSS-is saerTaSoriso ganviTarebis saagentos (USAID) mier 

dafinansebuli proeqtis, saqarTvelos regionebSi klimatis cvlilebisadmi 

adaptaciisa da zemoqmedebis Serbilebis zomebis institucionalizacia  

 (ICCAMGR), farglebSi Caatara saqarTvelos adgilobriv TviTmmarTvelobaTa 

erovnulma asociaciam (NALAG).  

 

saqarTvelos adgilobriv TviTmmarTvelobaTa erovnuli asociaciა (NALAG) aris 

arasamTavrobo, arakomerciuli da apolitikuri organizacia, romelic aerTianebs 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis yvela organos saqarTveloSi. misi mizania, 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis waxaliseba, adgilobriv doneze demokratiis 

da ganviTarebis gaZliereba da TviTmmarTvelobis institutebis ganviTareba.  

 

saqarTvelos regionebSi klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da zemoqmedebis 

Serbilebis zomebis institucionalizacia (ICCAMGR) aris programa, romelic 4 

wlis ganmavlobaSi ganxorcieldeba. programis mizania, saqarTvelos regionebSi 

klimatis cvlilebisadmi adaptaciis xelSewyoba adgilobrivi xelisuflebis 

organoebis instituciuri SesaZleblobebis ganviTarebiT klimatis 

cvlilebisadmi adaptaciis da zegavlenis Semarbilebeli RonisZiebebis 

adgilobriv da qveynis masStabiT institucionalizaciis gziT. proeqti moicavs 

saqarTvelos yvela municipalitets.   
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2. proeqti klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da zemoqmedebis 

Serbilebis zomebis institucionalizacia saqarTvelos regionebSi 

(ICCAMGR) da arsebuli sabziso mdgomareobis Sefaseba   

 

winamdebare angariSSi Sejamebulia aSS-is saerTaSoriso ganviTarebis saagentos 

(USAID) mier dafinansebuli da saqarTvelos adgilobriv TviTmmarTvelobaTa 

erovnuli asociaciis (NALAG) mier ganxorcielebuli proeqtis, - klimatis 

cvlilebisadmi adaptaciisa da zemoqmedebis Serbilebis zomebis 

institucionalizacia saqarTvelos regionebSi (ICCAMGR) - farglebSi 

saqarTvelos yvela municipalitetSi Catarebuli sabaziso Seswavla. aRniSnuli  

kvlevis mizani gaxldaT municipalitetebSi klimatis cvlilebis TvalsazrisiT 

arsebuli mdgomareobis Sefaseba, iseve rogorc municipalitetis doneze 

klimatis cvlilebasTan dakavSirebiT ganxorcielebuli RonisZiebebis Sefaseba. 

fonuri Seswavlis farglebSi ganxorcielebuli RonisZiebebis da miRweuli 

Sedegebis Sesaxeb detaluri informacia mocemulia qvemoT.    

 

 

2.1 programis, klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da zemoqmedebis 

Serbilebis zomebis institucionalizacia saqarTvelos regionebSi 

(ICCAMGR), miznebi da amocanebi:  

 
programis saerTo mizania, saqarTvelos regionebSi klimatis cvlilebisadmi 

adaptaciis xelSewyoba adgilobrivi xelisuflebis organoebis 

SesaZleblobebis ganviTarebiT klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da 

zemoqmedebis Serbilebis zomebis adgilobriv doneze da qveynis masStabiT 

institucionalizaciis gziT. 

 

proeqtis miznebia:  

 

klimatis cvlilebisadmi adaptaciis gaumjobeseba da klimatis cvlilebis 

zegavlenis Serbileba adgilobrivi xelisuflebis institucionaluri da 

organizaciuli SesaZleblobebis SeqmniT; 

1 klimatis cvlilebisadmi adaptaciis da klimatis cvlilebis zegavlenis 

RonisZiebebis xelSewyoba adgilobrivi xelisfulebis organoebis 

instituciuri da organizaciuli SesaZleblobebis ganviTarebis gziT; 

2 klimatis cvlilebisadmi adaptaciis da klimatis cvlilebis zegavlenis 

RonisZiebebis xelSewyoba adgilobriv doneze da agreTve klimatis 

cvlilebasTan dakavSirebuli adgilobrivi problemebis gaTvaliswineba 

Sesabamis erovnul politikaSi; 
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3 saqarTvelos adgilobrivi xelisuflebis CarTva klimatis cvlilebis 

Sesaxeb gamarTul diskusiebsa da gadawyvetilebebis miRebaSi 

adgilobriv erovnul da saerTaSoriso doneze; 

4 klimatis cvlilebisadmi adaptaciis da klimatis cvlilebis zegavlenis 

Semarbilebeli RonisZiebebis mdgradobis uzrunvelyofa adgilobriv 

doneze. 

 

 

3. sabaziso Seswavlis mizani da amocanebi   
 

sabaziso Seswavlis ZiriTadi mizania saqarTvelos yvela municipalitetidan 

informaciis Segroveba da am informaciis analizi municipalitetebSi arsebuli 

mdgomareobis aRweris, klimatis cvlilebasTan dakavSirebul sferoebSi 

tendenciebis dadasturebis mizniT, geo-safrTxeebi, soflis meurneobasTan, 

satyeo meurneobasTan, bunebrivi resursebis mopovebasTan, anTropogenul 

zegavlenasTan da sxva dakavSirebuli arsebuli problemebis aRwera. amasTan, 

Seswavla moicavda agreTve arsebuli institucionaluri SesaZleblobebis da 

municipalitetis doneze klimatis cvlilebis problemis gadasaWrelad 

gatarebuli RonisZiebebis (mag. klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da 

klimatis cvlilebis zegavlenis Serbilebis problemebis gadasaWrelad 

municipalitetebSi ganxorcielebuli proeqtebi) Sesaxeb informaciis 

Segrovebasa da analizs.  

 

radgan municipalitetebi, kvlevis samizne jgufi, mniSvnelovnad gansxvavdebian 

erTmaneTisagan sididis, arsebuli problemebis, ekonomikuri mdgomareobis da 

sxvaTa mixedviT, Seswavlis meTodologia ise SemuSavda, rom SesaZlebeli 

yofiliyo dajgufeba, klasterebis Seqmna da Segrovebuli informaciis 

standartizacia, xolo Semdgom Segrovebuli naxevrad raodenobrivi an 

xarisxobrivi informaciis analizi reitingis meTodis gamoyenebiT.  

 

meTodologiis Camoyalibebis mizniT ganxorcielebuli RonisZiebebi moicavda 

Semdegs:  

 

 municipalitetebSi xelmisawvdomi informaciis Segroveba Semdeg 

sferoebTan dakavSirebiT:  

o zogadi informacia municipalitetis teritoriis, ZiriTadi 

saqmianobis, miwis gamoyenebis, soflis meurneobis (memcenareoba, 

mesaqonleoba, irigacia da drenaJi), tyis resursebis, wylis 

resursebis, miwiszeda/miwisqveSa rezervebis CaTvliT, da maTi 

moxmarebis, geosafrTxeebi, eroziis da sxva Sesaxeb. 



klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da klimatis cvlilebis zegavlenis Serbilebis 

praqtikis sabaziso Sefaseba adgilobriv doneze saqarTveloSi 

 

 
  Pgverdi 7 - 39 

o monacemebi adamianTa saqmianobis Sesaxeb: mrewveloba, bunebrivi 

resursebis mopoveba, municipaluri infrastruqturis mdgomareoba, 

waylmomarageba, narCenebis marTva, ekonomika da sxva; 

o informacia municipalitetis ganviTarebis gegmebis da strategiebis 

Sesaxeb da sxva; 

o informacia socialuri seqtoris,  mosaxleobis, adgilobrivi 

mosaxleobis ZiriTadi Semosavlis wyaros, genderuli sakiTxebis 

da sxvaTa Sesaxeb; 

o informacia klimatis cvlilebis sakiTxis mogvarebasTan 

dakavSirebuli municipalitetis arsebuli SesaZleblobebis 

Sesaxeb.  

 

 im ZiriTadi sakiTxebis identificireba, romlebic municipalitets 

klimatis cvlilebisagan daucvels xdis, maTi ekonomikuri ganviTarebis 

gegmebi, klimatis cvlilebisadmi adaptaciasTan dakavSirebuli 

problemebis masStabi da sxva. 

 Segrovebuli informaciis analizi, angariSebis momzadeba, TiToeul 

municipalitetSi klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da klimatis 

cvlilebis zegavlenis Semarbilebeli RonisZiebebis Sesaxeb saerTo 

suraTis Seqmna, mowyvladobis Sefaseba zemoT aRniSnuli seqtorebis 

mixedviT, da sxva. 

 im seqtorebis identifikacia, sadac fiqsirdeba ZiriTadi problemebi da 

im teritoriebis identifikacia, romlebzec yvelaze met zegavlenas 

moaxdens klimatis cvlileba. 

 adgilobrivi xelisuflebis mier klimatis cvlilebasTan dakavSirebuli 

problemebis gacnobierebis da mimdinare saqmianobisas gaTvaliswinebis 

xarisxis Sefaseba; 

 klimatis cvlilebis gamowvevaze reagirebis, Serbileba/adaptaciis 

RonisZiebebis gatarebis TvalsazrisiT municipalitetis SesaZleblobis 

Sefaseba da klimatis cvlilebis gaTvaliswineba municipalur dagegmvaSi.  

 

 

 

4. midgoma da meTodologia  

 
meTodologiis daxvewisa da sabazoso Seswavlis saWiroebebisa da 

miznebisaTvis misadagebis mizniT ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 

 kiTxvarebis SemuSaveba (2 versia: sasoflo da urbanuli 

municipalitetebisaTvis), naxevrad struqturirebuli. 
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 kiTxvarebis da meTodologiis testireba or  tipis municipalitetSi 

(sasoflo da urbanuli); 

 informaciis Sesagroveblad eqspertebis SerCeva da treiningi; 

 fokus jgufebis Sexvedrebis organizeba TiToeul municipalitetSi; 

 angariSebis proeqtebis momzadeba TiToeuli municipalitetisaTvis; 

 kiTxvarebis Sevseba fokus jgufis Sexvedrisas; 

 Segrovebuli da gaanalizebuli informaciis generalizacia ZiriTadi 

problemebis dajgufebiT, seqtorebis mixedviT arsebuli da mosalodneli 

problemebis mniSvnelobis Sefaseba.  

 

sxva proeqtebis/programebis gamocdilebis gaTvaliswinebiT proeqtis, klimatis 

cvlilebisadmi adaptaciisa da zemoqmedebis Serbilebis zomebis 

institucionalizacia saqarTvelos regionebSi (ICCAMGR), farglebSi gadawyda, 

rom adgilobriv doneze kompleqsuri informaciis SegrovebisaTvis yvelaze 

Sesaferisi iqneboda aRweriTi meTodologiis gamoyeneba naxevrad raodenobrivi 

da xarisxobrivi informaciis safuZvelze. amasTan, SerCeuli midgoma iZleva 

klimatis cvlilebasTan dakavSirebiT municipalitetis TanamSromlebis da 

adgilobrivi eqspertebis informirebulobis donis amaRlebis SesaZleblobas 

naxevrad struqturuli gasaubrebebis da fokus jgufebSi msjelobis dros.  

 

 

 

5. sabaziso Seswavlis procesi  

 

5.1 kiTxvaris Sefaseba 

 

sabaziso Seswavlis ZiriTadi meTodi gaxldaT ICCAMGR-is jgufis mier 

SemuSavebuli detaluri kiTxvaris (danarTebi 1 da 2) gamoyeneba, romelic unda 

Sevsebuliyo a) municipalitetis TanamSromlebis mier da b) TiToeul 

municipalitetSi adgilobriv eqspertebisagan Semdgari fokus jgufis 

diskusiebis dros. 

 

specialurad am fonur Seswavlaze morgebuli kiTxvari moicavda zemoT 

aRniSnul seqtorebs, kiTxvaris erTi nawili daeTmo TiToeul Temas, rogoricaa 

magaliTad soflis meurneoba, geologiuri procesebi, mrewveloba, ganviTareba 

da sxva. kiTxvebis mizani gaxldaT im problemebis identificireba, romlebic 

SeiZleba gauaresdes klimatis cvlilebis gamo an gamowveulia klimatis 

cvlilebiT. kiTxvebis garkveuli wyeba exeboda adilobriv RonisZiebebs, 

romlebic SeiZleba interpretirebuli yofiliyo, rogorc klimatis 
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cvlilebisadmi adaptaciis da/an Semarbilebel RonisZiebebad. gamoyenebul iqna 

jvaredini kiTxvebi Segrovebuli informaciis ukeTesad gagebisa da 

gadamowmebisaTvis.  

 

programis jgufi cdilobda, rom kiTxvari maqsimalurad martivi yofiliyo. 

Tumca, gaTvaliswinebul iqna agreTve, rom igive kiTxvari municipalitetebma 

SeiZleba momavalSi gamoiyenon, rogorc adgilze arsebuli informaciis 

analizis efeqturi saSualeba da municipalitetSi arsebuli realuri 

problemebis da tendenciebis efeqturi SefasebisaTvis.  

 

miuxedavad kiTxvarebis gamartivebis yvela mcdelobisa, kiTxvari mainc sakmaod 

vrceli gamovida, radgan yvela seqtori unda yofiliyo moculi. kiTxvaris 

SemuSavebisas cxaadi gaxda, rom saWiro informaciis pirispiri intervius 

meSveobiT Segroveba SeuZlebeli iqneboda, xolo raodenobrivi monacemebi unda 

agveRo sxvadasxva dokumentebis safuZvelze. aqedan gamomdinare, 

municipalitetebis warmomadgenlebs eTxovaT statistikuri da raodenobrivi 

informaciis Segroveba.  

 

kiTxvaris specialuri varianti SemuSavda qalaqebisaTvis, sadac soflis 

meurneobasTan dakavSirebuli kiTxvebi mniSvnelovnad iyo Semcirebuli, xolo 

infrastruqturasTan, dagegmvasTan, transportTan, mrewvelobasTan da sxva 

sakiTxebTan dakavSirebuli kiTxvaris nawilebi mniSvnelovnad iqna gavrcobili. 

kiTxvaris aRniSnuli varianti gankuTvnili iyo kvlevis Casatareblad 

saqarTvelos ZiriTad qalaqebSi: Tbilisi, rusTavi, quTaisi, foTi da baTumi.  
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5.2  kiTxvaris testireba pilotur municipalitetebSi  

 

 

SemuSavebuli kiTxvaris testireba Catarda duSeTis municipalitetSi (kiTxvari 

sasoflo teritoriebisaTvis) da rusTavSi (kiTxvari qalaqebisaTvis). 

dokumentebi gaegzavna municipalitetebs da eTxovaT saWiro informaciis 

Sevseba da dokumentis momzadeba adgilobrivi eqspertebis jgufis 

diskusiisaTvis. SemuSavebuli daokumentacia da eqspertTa jgufis Sexvedrebi 

organizebul iqna ICCAMGR-is TanamSromlebis mier kiTxvarebis testirebis 

mizniT.   

 

aRniSnul or municipalitetSi kiTxvarebis pilotirebis dros cxadi gaxda, rom 

SeuZlebeli iyo klimatis cvlilebasTan dakavSirebul specifikur sakiTxebze 

raodenobrivi informaciis Segroveba. kiTxvari ganaxlda pilotur 

municipalitetebSi miRebuli gamocdilebis safuZvelze. ganaxlebul 

kiTxvarebSi aqcenti gakeTebuli iyo ufro naxevrad raodenobrivi informaciis 

Segrovebaze, rac uzrunvelyofs informacias problemis mniSvnelobis, 

masStabis da Sinaarsis gamoxatvas.  

 

 

5.3. eqspertebis SerCeva da treiningi  

 

SerCeuli iqna rva eqsperti municipalitetebSi adgilobrivi specialistebis 

jgufis Sexvedrebis warmarTvis, informaciis kiTxvarebis Sesabamisad 

Sesagroveblad, Segrovebuli monacemebis analizisa da municipalitetebisaTvis 

Semajamebeli angariSgebis momzadebisaTvis. saqarTvelos regionebi daiyo 

Semdegnairad: Sida qarTli, kaxeTi, qvemo qarTli, samcxe-javakeTi, aWara, 

mcxeTa-mTianeTi, raWa-leCxumi, qvemo svaneTi da samegrelo-zemo svaneTis 

regionebi. SerCeulma eqspertebma, romlebic TiTo-TiTo regionze iyvnen 

mimagrebulni, monawileoba miiRes treiningSi, romelic specialurad iqna 

organizebuli adgilobriv TviTmmarTvelobaTa erovnuli asociaciis (NALAG) 

ofisSi.  

 

eqspertebs aswavles adgilobriv doneze arsebuli informaciis Segroveba. 

mTavari mizani gaxldaT informaciis sworad Segroveba Sesabamis sferoebSi 

dasaqmebuli pirovnebebisagan, romelTac gaaCndaT Sesabamisi gamocdileba da 

codna. municipalitetebSi Catarebuli jgufis diskusiebis dros unda 

dadasturebuliyo TiToeuli informacia, da gasworebuliyo, raTa rac 
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SeiZleba zustad asaxuliyo arsebuli mdgomareoba, im SemTxvevebSic ki, sadac 

zusti an statistikuri monacemebi ar arsebobda.  

 

ganaxlebuli kiTxvari detalurad iqna ganxiluli eqspertTa treiningis dros. 

eqsperTa mosazrebebi gaTvaliswinebul iqna da umniSvnelo cvlilebebi Sevida 

saboloo dokumentSi maTi mosazrebebisa da rCevis safuZvelze. es uaRresad 

mniSvnelovania, radgan eqspertebs sxvadasxva regionebSi muSaobis gamocdileba 

hqondaT da maTi rCvebi efuZneboda specifikur regional gamocdilebas. 

treiningis dasasruls miRebul iqna kiTxvaris saboloo versia.  

 

5.4 kiTxvarebis Sevseba municipalitetis TanamSromlebis mier  

 

kiTxvarebis saboloo varianti daurigdaT eqspertebs da municipalitetbs 

daegzavnaT moTxovniT, rom SeevsoT misi TiToeuli nawili. municipalitetebis 

TanamSromlebs eTxovaT agreTve raodenobrivi inforamciis momzadeba winaswar, 

anu fokus jgufebis Sexvedramde.  

 

5.5 fokus jgufebis (adgilobrivi specialistebis) Sexvedrebis 

organizeba TiToeul municipalitetSi  

 

municipalitetebs, anu ICCAMGR-is mTavar sakontaqto pirebs eTxovaT 

adgilobrivi specialistebis monawileobiT Sexvedrebis organizeba. 

adgilobrivi specialistebis SerCevis ZiriTadi kriteriumebi gaxldaT Semdeg 

sferoebSi gamocdileba da Sesabamisi codna: soflis meurneoba, ekonomikuri 

ganviTareba, satyeo meurneoba da narCenebis marTva da sxva. aRniSnul 

specialistTa jgufebi SerCeul iqna municipalitetebis mier.  

 

5.6 kiTxvarebis Sevseba fokus jgufebis Sexvedrebze  

 

proeqtis, klimatis cvlilebisadmi adaptaciisa da zemoqmedebis Serbilebis 

zomebis institucionalizacia saqarTvelos regionebSi (ICCAMGR), farglebSi 

specialistebma TiToeul municipalitetSi Caatares Sexvedra adgilobriv 

specialistebTan. specialistTa jgufebis aRniSnul Sexvedrebze ganxilul iqna 

municipalitetis TanamSromlebis mier manamde Sevsebuli kiTxvarebi 

warmodgenili moancemebis gasworebis, monacemebis wyaros ganxilvisa da 

angariSebis saimedoobis uzrunvelyofis mizniT. 

Segrovebuli informacia moicavda Semdegs: 
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 mdgomareoba im seqtorebSi, romlebzec SeiZleba gavlena iqonios 

klimatis cvlilebam da/an gauaresdes mdgomareoba klimatis cvlilebis 

Sedegad; 

 municipalitetebSi ukve ganxorcielebuli is RonisZiebebi, romlebic 

SeiZleba dakavSirebul iqnes klimatis cvlilebasTan, an romlebic 

SeiZleba miCneul iqnes klimatis cvlilebisadmi adaptaciis, an klimatis 

cvlilebis zegavlenis Semarbilebel RonisZiebebad;  

 adgilobrivi xelisuflebis informirebulobis done klimatis 

cvlilebasTan dakavSirebuli gamowvevebis kuTxiT; 

 municipalitetebSi aRniSnuli gamowvevebis identificirebis da 

reagirebisaTvis adgilobrivi xelisuflebis SesaZleblobebi. 

 

aRniSnulis gaTvaliswinebiT sabaziso Seswavlis procesSi ganxilul da 

gaanalizebul iqna Semdegi konkretuli sakiTxebi:  

 zogadi informacia municipalitetis Sesaxeb; 

 klimaturi pirobebi; 

 bunebrivi katastrofebi da saSiSroebebi;  

 soflis meurneoba 

 metyeveoba 

 hidrologia da wylis resursebi 

 sanapiro procesebi  

 dabinZurebis prevencia 

 mrewveloba da samrewvelo ganviTareba  

 narCenebis marTva 

 genderuli sakiTxebi  

 municipalitetis ganviTarebis strategia da gegmebi  

 adgilobriv doneze mimdinare adaptaciis RonisZiebebi  

 klimatis cvlilebis gamowvevebze reagirebisaTvis adgilobrivi 

xelisuflebis organoebis instituciuri SesaZleblobebis ganviTareba. 

 

5.6 angariSebis momzadeba TiToeuli municipalitetisaTvis  

 

fokus jgufebis diskusiebis dros Segrovebuli da gadamowmebuli monacamebi 

gaanalizes eqspertebma, romlebic pasuxismgebelni iyvnen angariSis momzadebaze  

TiToeuli municipalitetisaTvis. rogorc aRiniSna, ZiriTadad yuradReba 

gamaxvilda daumuSavebeli monacemebis interpretaciasa da gaanalizebaze. 

Zalian mniSvnelovani sakiTxi iyo kiTxvaris im nawilebis interpretacia, 

romlisTvisac monacemebi ar arsebobda, an arasruli iyo. 
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eqspertebma moamzades angariSis proeqtebi TiToeuli municipalitetisaTvis. 

angariSebi Seicavs ZiriTadi problemebis aRweras seqtorebis mixedviT, rogorc 

es gaTvaliswinebuli iqna kiTxvarSi, da TiToeuli Temis mniSvnelobis 

Sefasebas mTlianad municipalitetis masStabiT. angariSebis proeqtebSi aseve 

warmodgenilia eqpertTa mosazrebebi TiToeul seqtorSi arsebuli 

mimarTulebebis, cvlilebebisa da saswrafo qmedebebis ganxorcielebis 

saWiroebis Sesaxeb.  

 

TiToeuli proeqti ganixila saqarTvelos regionebSi klimatis cvlilebisa da 

zemoqmedebis Serbilebis zomebis institucionalizaciis (ICCAMGR) jgufis 

wevrebma da saboloo Sesworebebi Setanil iqna TiToeul angariSSi. 

municipalitetebisaTvis momzadebuli TiToeuli angariSi detalurad 

gaanalizda miRebuli informacia gadamowmda  bolo ramdenime wlis 

ganmavlobaSi sxva institutebis mier momzadebuli publikaciebisa da 

angariSebis mixedviT. unda aRiniSnos, rom xelmisawvdomi monacemebi umTavresad 

Tavmoyrilia ramdenime angarSSi, romelSic  ganxilulia klimatis cvlilebi 

da bunebrivi katastrofebis riskebis Sefaseba. es ZiriTadi kvlevebia:   

 meore erovnuli Setyobineba gaeros klimatis cvlilebis CarCo 

kovenciisaTvis (UN FCCC)  (2009 w.), 

 garemos erovnuli saagentos stiqiuri movlenebis safrTxeebis ruqebi, 

 kavkasiis garemosdacviTi arasamTavrobo organizaciebis qselis mier 

momzadebuli (CENN) saqarTvelos teritoriisaTvis damaxasiaTebeli 

bunebrivi stiqiuri movlenebis safrTxeebisa da riskebis atlasi (2012 w.). 

 

iseT SemTxvevebSi, rodesac gamovlinda fokus jgufebis muSaobis Sedegad 

miRebul informaciasa da arsebul publikaciebs Soris mniSvnelovani 

gansxvavebebi, monacemebi gadamowmda da yvelaze saimedo (Cveni mosazrebiT) 

monacemebi aisaxa angariSebis saboloo versiebSi.  

 

saqarTvelos municipalitetebis Sesaxeb angariSebi mocemulia me-3 danarTSi. 
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5.7. Segrovebuli da gaanalizebuli informaciis ganzogadeba, ZiriTadi 

problemebis dajgufeba, seqtorebis mixedviT arsebuli da mosalodneli 

problemebis mniSvnelobis Sefaseba 

 

momzadebuli angariSebis analizi ganxorcielda sabaziso Sefasebis 

ganxorcielebis Sedegad Segrovebuli informaciis eqstrapolirebisaTvis.  

 

municipalitetebisaTvis momzadebuli angariSebi ganixila ICCAMGR-is jgufma. 

informacia gaanalizda seqtorebis mixedviT imisaTvis, rom Sefasebuliyo 

tendenciebi maTi identificirebis SemTxvevaSi. Tematuri ruqebi praqtikulad 

yvela seqtorisaTvis momzadda. GIS  sistemebi gamoyenebul iqna fonuri 

SefasebiT gamovlenili faqtebis vizualizaciis mizniT da klimatTan 

dakavSirebuli sakiTxebis aRqmis gasamartivebulad.  

 

TiToeuli angariSidan monacemebi dajgufda seqtorebis mixedviT da 

mniSvnelobis indeqsebi ganisazRvra TiToeuli municipalitetisaTvis. 

gamoyenebul iqna xuTquliani Sefasebis sistemebi TiToeul seqtorSi arsebuli 

mdgomareobis interpretirebis mizniT TiToeuli muncipalitetisaTvis; 

Sefasebis dros gamoyenebul iqna sistematuri Sedarebis analizi. qulebi aisaxa 

GIS-is momzadebul modelSi. Tematuri ruqebis momzadebis Semdeg naerTi indeqsi 

gaangariSebul iqna da momzadda naerTi fonuri ruqa.   

 

analizis Sedegebi warmodgenilia winamdebare angariSis daskvnebisa da 

rekomendaciebis TavebSi. Tan erTvis ruqebic.  
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6. gamovlenili faqtebi 

 

winamdebare nawilSi warmodgenilia ganxorcielebuli sabaziso kvlevis 

safuZvelze gamovlenili ZiriTadi faqtebi. municipalitetebs Soris mravli 

msgavseba gamovlinda xelmisawvdomi informaciis, klimatTan dakavSirebuli 

sakiTxebis aRqmis da klimatis cvlilebis Sefasebisa da RonisZiebebis 

dagegmvis SesaZleblobebis TvalsazrisiT. zogadad, municipalitetebSi 

arsebuli informacia Zalian SezRuduli da gaurkvevelia. amgvari mdgomareobis 

mizezebia resursebis nakleboba adgilobriv doneze, bundovani 

pasuxismgeblobebi arsebul struqturebSi da mTavrobis sxvadasxva 

struqturebs Soris koordinaciis nakleboba.   

 

yvelaze problematur sferoebs, romlebic identificirebul iqna sabziso 

kvlevis dros, ganekuTvneba soflis meurneoba, bunebrivi katastrofebi, tyis da 

wylis resursebis marTva. kvlevis Sedegad gamovlenili faqtebi SesaZloa 

ganzogaddes Semdegnairad:  

 

klimatis cvlilebis Sesaxeb informirebuloba da misi gadaWris 

SesaZleblobebi  

 

adgilobriv doneze klimatis cvlilebis Sesaxeb informirebulobis done 

ganxvavdeba municipalitetebis mixedviT, Tumca zogadad informirebulobis 

done Zalian dabalia. klimatis cvlilebis Sesaxeb diskusiis dros  riskebs 

miiCnevdnen mniSvnelovnad, magram realurad klimatis cvlilebasTan 

dakavSirebuli faqtobrivi SesaZlo Sedegebi da zegalena adgilobriv 

ekonomikasa da keTildReobaze ar ganixileba. municipalitetebSi ar arsebobs 

iseTi struqturuli erTeulebi, an calkeuli pirebi, romlebic imuSaveben 

garemosdacviT, an kliamtis cvlilebis sakiTxebze da maT ar gaaCniaT 

SesaZlebloba aRniSnuli probelematuri sakiTxebi gaiTvaliswinon 

adgilobrivi dagegmvis dros.   

 

arsebuli mdgomareobis Sesaxeb informacia aseve Zalian SezRudulia da umetes 

SemTxvevebSi xelmisawvdomi informacia efuZneba arsebul Zvel monacemebs da 

maTi ganaxleba ar xdeba mimdinare mdgomareobisa da municipalitetebis 

saqmianobebSi cvlilebebis Sesabamisad. umetes SemTxvevaSi soflis merneobis 

seqtoris mdgomareobis Sesaxeb informacia ar aris gaanalizebuli da 

tendenciebi miwis nayofierebis, mecxoveleobis, naTesi kulturebis zrdis 

TvalsazrisiT, da sxv. ar aris cnobili.   
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garemosdacviTi da klimatis cvlilebis sakiTxebis gaTvaliswineba ekonomikur 

ganviTarebaSi aseve dabal donezea da muncipalitetebis umravlesoba ar aris 

mzad klimatis cvlilebis mimarT adaptaciisaTvis.  

 

 

soflis meurneobis seqtori 

 

saqarTvelo soflis meurneobis qveyanaa da soflad mcxovrebi adamianebis 

Semosavlebis mTavri wyaro soflis meurneobis seqtoria; Tumca, qveyanaSi 

fermeruli meurneobebi umTavresad TviTmoxmarebisTvis aris gankuTvnili 

finansuri resursebis, sairigiacio wylis naklebobis, da aseve sasoflo-

sameurneo saqmianobis saTanado praqtikis, da sxv. Sesaxeb naklebi codnis gamo.  

meores mxriv, sasoflo-sameurneo saqmianobis arasaTanado praqtika, 

tradiciuli praqtikis gamoyeneba da dabali intensiuroba da miwis 

fragmentacia ganapirobebs seqtoris aramdgrad ganviTarebas, rac uaryofiTad 

aisaxeba miwis resursebze, wylis resursebsa da garemoze zogadad. magaliTad, 

mravali municipaliteti ziandeba Warbi gadaZovebis, agroqimiuri saSualebebis 

ukontrolo gamoyenebis gamo sasoflo sameurneo miwis degradaciisa da 

arasaTanado irigaciis, da sxv. Sedegad.   

 

 kvlevam gviCvena, rom soflis meurneobis seqtori erTob daucvelia klimatis 

cvlilebis mimarT, radgan klimatis cvlilebisadmi adapataciis moTxovnebi ar 

gaiTvaliswineba praqtikaSi.  kvlevis Sedegad momzadda soflis meurneobis 

seqtoris daucvelobis ruqa. gamoyenebul iqna xuTquliani sistema soflis 

meurneobis sakiTxebSi municipalitetis saerTo indeqsis gansasazRvrad. 

Sefaseba daefuZna soflis meurneobis nayofieri miwis dakargvas, gadaWarbebul 

eqspluatacias, marilianobas, gaudabnoebas da sxva raodenobriv parametrebs. 

aseve gaTvaliswinebul iqna xarisxobrivi maxasiaTeblebi, radgan zogierT 

SemTxvevaSi sasoflo-sameurneo miwis dakargva ar aRiniSneboda, Tumca 

produqtiuloba dakarguli hqonda miwas. rTuli sakiTxia seqtorebis 

urTierTkavSiri: irigaciis naklebobam SesaZloa ganapirobos produqcis 

raodenobis Semcireba, da aRniSnulis dakavSireba SeuZlebelia sasoflo-

sameurneo miwis dakargvasTan, Tumca es mainc seqtoris problemas warmoadgens, 

aseve es problema dakavSirebulia wylis marTvasTan da wylis efeqtur 

gamoyenebasTan. 

 

ruqa miuTiTebs, rom problemebi izrdeba qveynis centralur nawilSi da 

vrceldeba aRmosavleTisaken. maRalmTian adgilas mdebare municipalitetebSi 

intensiuri soflis meurneobis faqtori Zalian dabalia. maRalmTian adgilebSi 

arsebobs miwis resursebi da Sesabamisad soflis meurneobis seqtori am 
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municipalitetebSi naklebad mgrZnobiarea klimatis cvlilebis mimarT 

dablobSi mdebare municipalitetebTan, magaliTad dedofliswyarosTan, 

SedarebiT. ruqaze aRniSnuli reitingebi SeuZlebelia zusti iyos, radgan isini 

asaxaven zogad situacias, romelic warmoadgens mTeli rigi faqtorebis 

Sejamebas. mocemuli indeqsebi mxolod zogad mdgomareobaze miuTiTebs da 

zogierT SemTxvevaSi dakavSirebulia mxolod naTes kulturebTan da saqonlis 

Warb ZovebasTan.    

 

ufro zusti monacemebis warmosadgenad miwis dakargvis Sesaxeb informacia 

calke ruqaze iqna datanili. kvlav gamoyenebuli iqna xuTquliani sitema 

municipalitetis doneze Segrovebuli monacemebis eqstrapolirebisaTvis da 

qulebis miniWeba moxda dakarguli miwis mniSvnelobis Sesabamisad. Sefasebis 

Sedegebi warmodgenilia soflis meurneobis dakarguli miwis ruqaze (ix. me-2 

ruqa).  

 

analogiuri ruqa Sedgenil iqna mesaqonleobsTan/Warb ZovebasTan 

dakavSirebuli problemebis mniSvnelobis Sesafaseblad. im municipalitetebs, 

sadac saqonlis raodenoba didia, xolo saZovrebi ar aris sakmarisi imisaTvis, 

rom Tavidan iqnes acilebuli Warbi Zoveba, mieniWaT ufro maRali qula. im 

tendenciebis gaTvaliswineba, ramac SesaZloa zegavlena moaxdinos zogadad 

klimatis cvlilebis mimarT seqtoris  daucvelobaze, SeuZlebeli iyo 

municipalitetebSi  arsebuli arasrulyofili monacemebis gamo. Sefasebis 

Sedegebi warmodgenilia me-3 ruqaze.  

 

metyeveoba 

 

tyis resursebs marTavs satyeo departamenti da amdenad isini municipalitetis 

sakuTrebas ar warmoadgenen; Sesabamisad municipalitetebs ar SeuZliaT am 

resursebis marTva, Tumca satyeo departamentisaTvis, an sxva Sesabamisi 

saagentoebisaTvis SeuZliaT  rekomendaciis gaweva, an  calkeuli RonisZiebebis 

gatarebis moTxovna. radgan municipaluri tyeebi ar arsebobs, adgilobrivi 

mTavrobis struqturebs ar aqvT detaluri informacia adgilobrivi satyeo 

resursebis Sesaxeb. 

 

Tumca, municipalitetebSi SesaZlebeli iyo garkveuli informaciis Segroveba 

tyis resursebis Sesaxeb da misi eqstrapolacia. es monacemebi ver daadastura 

satyeo departamentma, magram isini efuZneba adgilobrivi specialitebis codnas 

da municipalitetebSi arsebul statistikur monacemebs. momzadebuli 

angariSebi Seicavs informacias municipalitetis farglebSi arsebuli tyis 

resursebis Sesaxeb informacias, tyis resursebis degradaciasTan dakavSirebul 
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zogad problemebs, Warb eqspluatacias, da sxv. SemuSavda specialuri ruqa, 

romelic asaxavs tyis resursebis mdgomareobas municipalitetebSi, aseve tyis 

degradaciis, Warbi eqspluataciis, araskmarisi marTvis, da sxv. mniSvnelobas. am 

SemTxvevaSic gamoyenebul iqna xuTquliani sistema mdgomareobis Sesafaseblad. 

im municipalitetebs, romelTac potenciuri problemebi gaaCniaT satyeo 

resursebTan dakavSirebiT,  ufro maRali qulebi mieniWaT (ixileT me-4 ruqa). 

 

 

bunebrivi  katastrofebi da stiqiuri movlenebis safrTxeebi 

 

sabaziso kvleva Seicavda municipalitetebSi bunebriv  katastrofebTan da 

stiqiur movlenebTan dakavSirebiT arsebuli mdgomareobis Sefasebas. Zalian 

rTulia konkretuli municipalitetis daucvelobis xarisxis Sefaseba bunebrivi 

katastrofebisa da stiqiuri movlenebis mimarT monacemebis mTels 

municipalitetze eqstrapolirebis sirTulis da riskebis mniSvnelobis 

gaTvaliswinebis gamo.  zogierT SemTxvevaSi adgilebis raodenoba didia, magram 

mcire masStabis; sxva SemTxvevebSi ki es raodenoba mcirea, magram [bunebrivi 

movlenebis/katastrofebis] zemoqmedebas daqvemdebarebuli areali didia. 

Segrovebuli inforamciis da fonuri angariSebis safuZvelze SesaZlebeli iyo 

TiToeuli municipalitetisaTvis naerTi indeqsebis miniWeba.  5 quliani Sefaseba 

gamoyenebul iqna geo-safrTxeebisa da bunebrivi katastrofebis SesaZlo 

moxdenis Sesafaseblad; qveyanaSi sakmaod ZviradRirebuli teritoriebia, 

romlebic sxva tipis bunebrivi stiqiuri movlenis moxdenis saSualodan maRali 

riskis winaSe dganan rTuli reliefisa da geologiuri pirobebis gamo.            

aRniSnuli riskebi xSirad izrdeba adamianis Carevis gamo, rogoricaa: bunebrivi 

resursebis aramdgradi  gamoyeneba, maT Soris tyis moWra, inertuli masalebis 

mopoveba mdinareebidan, Warbi Zoveba, da sxv. da arasaTanadod ganviTarebuli 

infrastruqtura (mag. mSenebloba maRali riskis zonebSi).  

 

adgilobrivi xelisuflebis organoebi umTavresad ar awarmoeben Canawerebs 

bunebrivi katastrofebisa da miyenebuli zianis Sesaxeb. amdenad, umetes 

SemTxvevaSi maT zogadi suraTi aqvT bunebrivi stiqiuri movlenebis simkacris 

Sesaxeb TavianT municipalitetebSi. warsulSi bunebrivi stiqiuri movlenebis, 

dazianebuli teritoriebisa da infrastrquturis, finansuri zaralis, riskis 

qveS myofi adgilebis, da sxv. Sesaxeb kompleqsuri informacia ar moipoveba 

adgilobriv doneze.    erTaderTi indikatori, romelic adgilobriv doneze iyo 

xelmisawvdomi, gaxldaT informacia bunebrivi katastrofebis Sedegebis 

likvidaciaze daxarjuli fuladi saxsrebis Sesaxeb bolo ramdenime wlis 

ganmavlobaSi da im adamianTa raodenoba, romelzec zegavlena moaxdina 

municipalitetSi  am katastrofebma da geoprocesebma. amasTan, 
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municipalitetebi ar axorcieleben sivrcis dagegmvas, municipaluri 

ganviTareba qaoturia, rac bunebrivi stiqiuri movlenebis moxdenis riskebs 

zrdis kidevac.  

 

bunebrivi katastrofebisa da stiqiuri movlenebis ruqa momzadda kvlevis dros 

Segrovebuli monacemebis asaxvisaTvis (ixileT me-5 ruqa). 

 

hidrologia da wylis resursebi 

 

sabaziso mdgomareobis Sefasebam gviCvena, rom arsebobs sakmarisi wylis 

resursebi qveynis umetes nawilSi da wylis probelmebi am etapze maRal 

prioritetes ar warmoadgens qveynisaTvis. Tumca, zogadad wylis resursebis 

marTva arasaTanadoa.  es moicavs mdinaris arasaTnadod marTvas (inertuli 

masalebis mopoveba, arasaTnado napirdacviTi RonisZiebebi, da sxv.), wylis 

dabinZureba, araefeqturi da arasaTanadod dagegmili wylis gamoyeneba, sxv. 

wylis resursebis aramdgradi marTva savaraudod ganapirobebs sakmarisi 

raodenobis usafrTxo wylis odenobis SezRudvas. es sakiTxi savaraudod 

damZimdeba klimatis cvlilebis gamo, romelic prognozis mixedviT 

mniSvnelovan zegavlenas moaxdens wylis xelmisawvdomobaze, xolo amave dros 

wyalze moTxovna savaraudod gaizrdeba socialur-ekonomikuri ganviTarebisa 

da momatebuli gvalvis gamo. 

 

municipalitetebs umTavresad ar aqvT sakmarisi informacia adgilobrivi 

gamoyenebisaTvis xelmisawvdomi wylis resursebis, wyalze moTxovnisa da wylis 

moxmarebis Sesaxeb TavianT municipalitetebSi. wylis marTvis seqtorSi 

adaptaciis Zalian SezRuduli RonisZiebebi xorcieldeba adgilobriv doneze. 

es umTavresad moicavs irigaciisa da wylis miwodebis sistemebis 

reabilitacias. zogierT dasaxlebaSi, sadac wylis centralizebuli 

momaragebis sistema arsebobs, wylis mricxvelebis meSveobiT xorcieldeba 

moTxovnaze kontroli.  

 

arsebuli da potenciuri problemebis, aseve mdgadi marTvis da adaptaciis 

RonisZiebebis naklebobis gamo wylis resursebi prioritetul sakiTxebs 

ganekuTvneba, rac municipalitetebs daucvels xdis klimatis cvlilebis 

mimarT.  

 

municipalitetebSi wyalTan dakavSirebuli problemebis demonstrirebisaTvis 

momzadda specialuri ruqa. qulebi municipalitetebs xuTquliani sistemis 

mixedviT mieniWaT mTeli rigi indikatorebis mixedviT: wylis  xelmisawvdomoba, 
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arsebuli irigacia/sadrenaJo sistema, sasmel wyalze xelmisawvdomoba, da sxv.) 

(ixileT me-6 ruqa). 

 

 

anTropogenuli zegavlena 

 

anTropogenuli zegavlena qveyanaSi SeiZleba daiyos Semdegnairad:                  

a) samrewvelo seqtoris zegavlena, da b) infrastruqturis zegavlena 

municipalur momsaxurebebTan erTad. narCenebis marTva mTels qveyanaSi 

arasaTanado donezea da SesaZloa miCneul iqnas, rom analogiuri mdgomareobaa 

yvela municipalitetSi, didi qalaqebis gamoklebiT. myari narCenebis marTva 

umTavresad Semoifargleba narCenebis SegrovebiT SedarebiT didi 

dasaxlebebidan da oficialur nagavsayrelebze maTi ganTavsebiT; Tumca, 

yvelaze didi problemaa Segrovili narCenebis usafrTxo ganTavseba, radgan 

praqtikulad yvela nagavsayreli savalalo mdgomareobaSia. narCenebis 

arasaTanado marTva garemos dabinZurebas iwvevs da Sesabamisad niadagis da 

wylis resursebis degradaciis Sedegad sakvebi da wyali arausafrTxo xdeba. 

 

narCenebis marTvis amJamindeli mcire gaumjobeseba gulisxmobs myari narCenebis 

ukeTesad Segrovebas SedarebiT didi dasaxlebebidan da sakanalizacio 

koleqtorebis reabilitacias infrastruqturis reabilitaciis programis 

farglebSi. fonuri kvlevis dros Segrovebuli monacemebi miuTiTebs, rom 

yvela municipalitetSi arsebuli informacia fokusirebulia municipalur 

centrebze (municipalitetebis mTvar qalaqebze) da problemis eqstrapolacia 

mTels tertoriaze Zalian rTulia. problemas warmoadgens aseve qulebis 

miniWeba problemebis mniSvnelobis Sesabamisad. maTi mniSvnelobis xarisxi 

SesaZloa miCneul iqnes Tanabrad, im municipalitetebis gamoklebiT, sadac 

Zalian mcirericxovani mosaxleobaa. kidev erT problemaa nagavsayrelebis 

mdebareobaa da is, Tu rogor unda gadaiWras es problema, radgan 

municipalitetebi da Sinameurneobebis narCenebis moculoba imdenad didi ar 

aris, rom adeqvaturi iyos xarisxiani nagavsayrelebis aSeneba, amdenad es 

problema gauaresdeba erTi municipalitetidan meore municipalitetSi 

narCenebis  transportirebasTan da mezobel municipalitetebTan saerTo 

nagavsayrelebis CamoyalibebasTan dakavSirebiT. 

 

sakanalizacio wylebTan dakavSirebuli mdgomareoba aseve arasaxarbieloa. 

SedarebiT did dasaxlebebSi sakanalizacio koleqtorebia mowyobili, Tumca, 

isini ar arian aRWurvilni sakmarisi gamwmendi sistemebi, an arsebuli gamwmendi 

sistemebiT da ver funqcionireben saTanado simZlavriT.  
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did qalaqebSi haeris dabinZureba Zalian mniSvnelovania, rac problemas ar 

warmoadgenda sasoflo dasaxlebebSi arsebuli municipalitetebisaTvis im 

municipalitetebis gamoklebiT, sadac specifikuri msxvilmasStabiani 

mrewveloba arsebobs. atmosferuli haeris dabinZureba qalaqebSi umTavresad 

dakavSirebulia transportTan, radgan mcire da saSualo zomis samrewvelo 

obieqtebi ar funqcionireben, an maTi mwarmoebluroba dabalia. am sakiTxebis 

gadaWrisaTvis gankuTvnili konkretuli RonisZiebebis ganxorcieleba SesaZloa 

gaTvaliswinebul iqnas  iseT qalaqebSi, rogoricaa Tbilisi, quTaisi, foTi, 

baTumi da rusTavi. 

 

gansakuTrebuli yuradReba daeTmo samrewvelo obieqtebs; da rogorc es 

mosalodneli iyo rusTavSi, gardabanSi, zestafonSi, kaspSi, foTSi da 

tyibulSi arsebuli mdgomareoba rTulia msxvili samrewvlo sawarmoebidan 

haeris mniSvnelovani dabinZurebis gamo. am municipalitetebma samrewvelo 

dabinZureba, romelic municipalur centrebSi arsebobs, calke unda ganixilon 

im problemebisagan, romelic arsebobs sasoflo, arasamrewvelo adgilebSi, 

radgan  dabinZurebis zegavlenis zona Cveulebisamebr 3 kilometriT 

Semoifargleba.  

 

  

genderuli sakiTxebi  

genderuli sakiTxebis aRqmis done Zalian dabalia. cnobilia, rom klimatis 

cvlileba qalebze ufro met zegavlenas axdens vidre mamakacebze. fonuri 

kvlevis ganxorcielebisas SeuZlebeli iyo genderul TanasworobasTan 

dakavSirebuli konkretuli sakiTxebis identificireba. umetes SemTxvevebSi 

jgufebSi diskusia ar miuTiTebda imaze, rom muncipalitetis warmomadgenlebs 

esmodaT genderuli sakiTxebis mniSvneloba. saWiroa specialuri saqmianobebis 

ganxorcieleba imisaTvis, rom gaTvaliswinebul iqnas genderuli sakiTxebi da 

misi mniSvneloba klimatis cvlilebasTan dakavSirebul sakiTxebSi.  

 

 

adgilobriv doneze mimdinare adaptaciis RonisZiebebi  

 

adgilobriv doneze ganxorcielebuli zogierTi proeqti SesaZloa miCneul 

iqnas klimatis cvlilebisadmi adaptaciis RonisZiebad, radgan isini yuradRebas 

amaxvilebdnen wylis efeqturobasa da usafrTxoebaze, kvlevis usafrTxoebaze, 

wyaldidobis marTvaze, da sxva. es RonisZiebebi umTavresad moicavs 

infrastruqturis gaumjobesebas, rogoricaa wylis momaragebis da irigaciis 

sistemebis reabilitacia, da napirdamcavi nagebobebis mSenebloba. 
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sabaziso kvlevam gviCvena, rom es RonisZiebebi ar iyo efeqturi zogierT 

municipalitetSi  arasaTnado dagegmvis, an gamoyenebuli midgomis gamo, 

magaliTad, mravalma municipalitetma aRniSna, rom wylis momaragebis sitemebis 

saTao nagebobebi ar funqcionireben wyaldidobis dros. mraval SemTxvevaSi 

gabionebi ver uzrunvelyofen wyaldidobebisagan efeqtur dacvas, da sxv. 

  

narCenebis Segrovebis gaumjobeseba SegviZlia aseve mivaweroT adaptaciis 

RonisZiebebs, radgan amiT mcirdeba wylis da niadagis dabinZurebis 

SesaZlebloba; Tumca, am TvalsazrisiT Zalian SezRuduli masStabiT 

ganxorcielda gaumjobeseba.  

 

garkveuli saqmianobebi ganxorcielda soflis meurneobis ganviTarebis 

mimarTulebiT, rac gazrdis sakvebis usafrTxoebas. aseTi qmedebebi moicavs 

adgilobriv doneze soflis meurneobis ganviTarebis momsaxurebebis Seqmnas, 

maRalproduqtiuli mcenareebisa da cxovelTa jiSebis Semotanas, sasoflo 

sameurneo masalebis maRaziebisa da sakonsultacio centrebis gaxsnas. 

mosalodnelia, rom soflis meurneobis seqtoris rentabeloba gaizrdeba. 

Tumca, es RonisZiebebi ar iTvaliswinebs klimatis cvlilebis riskebs.  

 

aseve unda aRiniSnos, rom adgilobrivi xelisuflebis organoebs Zalian 

pasiuri pozicia ukaviaT am sferoSi klimatis cvlilebisadmi adaptaciis 

ganxorcielebis TvalsazrisiT. es imas niSnavs, rom qmedebebi ar aris 

proaqtiuli da umTavresad eyrdnoba infrastruqturis rebilitaciisa da 

katastrofis Sedegebis Serbilebis mizniT ganxorcielebul samuSaoebs, 

rogoricaa napirdamcavi nagebobebi, mosaxleobis mxardaWera dazianebuli 

saxlebis garemontebaSi, da sxv. es saqmianobebi xorcieldeba centraluri 

mTavrobisagan miRebuli saxsrebiT  konkretuli amocanebis Sesasruleblad. 

adgilobrivma municipalitetebma ufro meti aqtiuroba unda gamoiCinon da 

Seecadnen municipalitetis teritoriaze bunebrivi procesebis winaaRmdeg 

prevenciuli RonisZiebebis gatarebas. 

 

zogierTi municipaliteti monawileobda donorebis mier dafinansebul da 

adgilobrivi, an saerTaSoriso arasamTavrobo organizaciebis mier 

ganxorcielebul programebsa da proeqtebSi, romelic fokusirebuli iyo 

klimatis cvvlilebaze, Tumca am proeqtebis Sesaxeb informacia ar aris 

sakmarisi da proeqtebis dasrulebis Semdeg Semdgomi saqmianobebis 

ganxorcieleba ar aris uzrunvelyofili. 
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adgilobrivi mmarTveloba 

 

adgilobrivi mTavrobis instituciuri SesaZleblobebi Sefasda 

municipalitetebis mier mowodebuli informaciis safuZvelze. adgilobrivi 

personalis SesaZleblobebi Zalian dabalia, klimatis cvlilebis mniSvnelobis 

Sesaxeb Cveulebisamebr mxolod gancxadebebi arsebobs, xolo realobaSi ar 

xorcieldeba konkretuli saqmianobebi am sakiTxis mxardasaWerad monacemTa 

Segrovebis, an qmedebebis ganxorcielebis saxiT.  

  

zemoaRniSnulis Sedegad, municipalitetebis struqturuli erTeulebi Zalian 

sustia da maTi instituciuri Sesaleblobebi ar iZleva adgilobriv doneze 

gamowvevebis daZlevis da dagegmvis/adaptaciis xelSewyobis RonisZiebebis 

ganxorcielebas. unda aRiniSnos adgilobrivi municipalitetebis instituciuri 

SesaZleblobebis gazrdis saWiroeba. amasTan, Zalian mniSvnelovania 

informaciis Segrovebisa da saqmianobebis/RonisZiebebis monitoringis  sistemis 

SemuSaveba municipalitetebSi, rac Seqmnis bazas monacemTa analizisa da 

momavalSi klimatis cvlilebis mimarT adapataciis saTanado RonisZiebebis 

dagegmvisaTvis.  
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7.   daskvnebi 
 

ganxorcielebuli sabaziso kvlevis Sedegad SemuSavebuli ZiriTadi daskvnebi 

mocemulia winamdebare seqciaSi.  rogorc es zemoT aRvniSneT  kvlevis 

ZiriTadi mizani Sesrulda, radgan Segrovebuli informacia asaxavs 

municipalitetebSi klimatis cvlilebis mimarT adaptaciis/Serbilebis 

saqmianobebis ganxorcielebis mdgomareobas, Sedegebs; SesaZleblobas gvaZlevs 

gavecnoT adgilobriv doneze klimatis clilebiT gamowveuli problemebis 

gadaWeris adgilobriv SesaZleblobebs da ganvsazRvroT prioritetebi 

Semdgomi saqmianobebis SesamuSaveblad.   

 

cxadia, rom klimatis cvlilebis sakiTxebis Sesaxeb informirebulobis donis 

amaRleba adgilobrivi xelisuflebis organoebsa da adgilobriv mosaxleobaSi 

aucilebeli winapirobaa saqarTveloSi klimatis cvlilebis Sedegebis 

dasaZlevad. informirebulobis donis gazrda adgilobrivi mmarTvelobis 

dawesebulebebs SesaZleblobas miscems gansazRvron mimdinare da momavali 

gamowvevebi; aseve ganamtkicon municipalitetebis instituciuri SesaZleblobebi 

am problemebze reagirebis mizniT.  

 

Tumca, es problema SesaZloa or nawilad daiyos: adgilobrivi mosaxleobis 

zogadi informirebulobis donis amaRleba da samizne jgufebis instituciuri 

SesaZleblobebis gazrda. am TvalsazrisiT adgilobrivi xelisuflebis 

organoebis instituciuri SesaZleblobebi miCneulia prioritetad, radgan isini 

warmoadgenen rogorc a) gadawyvetilebis mimReb, aseve b) mmarTvel organoebs 

municipalitetebSi. TiToeul municipalitetSi sul mcire erT adamians kargad 

unda esmodes klimatis cvlilebis fenomeni, misi Sedegebi da bolos, Tumca es 

aspeqtic Tanabrad mniSvnelovania, - misi mosalodneli an SesaZlo zegavlena 

konkretul municipalitetze.   

 

Zalian mniSvnelovani sakiTxia adgilobriv doneze informaciis 

xelmisawvdomoba, rac moicavs statistikur informacias, monacemebs 

ganxorcielebuli saqmianobebis Sesaxeb, municipalitetebSi konkretul 

seqtorebSi saqmianobebis SemuSavebasTan dakavSirebul monacemebs, 

monitoringisa da ukve ganxorcielebuli proeqtebis Sesaxeb monacemebs, da sxv. 

 

xelmisawvdomi informaciis sitematizacia da dajgufeba uaRresad 

mniSvnelovania, radgan xelmisawvdomi informacia Zalian zogadia da moicavs 

sxvadasxva wyaroebidan Segrovebul monacemebs. monacemebis sistematuri 

damuSaveba SesaZleblobas miscems municipalitetebs da qveynis masStabiT 

moqmed struqturebs ganazogadon arsebuli situacia da Seafason arsebuli 
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tendenciebi. monacemTa bazebi SesaZloa moicavdes informacias iseTi 

seqtorebis Sesaxeb, rogoricaa soflis meurneoba, wylis, miwis da tyis 

resursebi, bunebrivi katastrofebis da maT Sedegad miRebuli zaralis, da sxv. 

Sesaxeb Canawerebi, raTa SesaZlebeli iyos potenciuri bunebrivi katastrofebis 

drouli Sefaseba da prevencia/Serbileba. amdenad, informaciis sistematizacia 

miznobrivi da Temaze orientirebuli unda iyos misi gamoyenebis gamartivebis 

mizniT. pirvel etapze ICCAMAGR-is farglebSi SemuSavebuli kiTxvari karg 

safuZvels warmoadgens municipalitetebSi informaciis regularuli 

ganaxlebisa da misi sistematizaciis dawyebisaTvis.      am faqtis gaTvaliswinebiT 

es kiTxvari momzadda gaeros klimatis cvlilebis CarCo kovenciisaTvis 

momzadebuli saqarTvelos mesame erovnuli Setyobinebis eqspertebTan 

konsultaciebis Sedegad, anu igi Seesabameba erovnuli SetyobinebisaTvis 

informaciis SegrovebisaTvis gamoyenebul meTodologias, da SesaZloa 

davaskvnaT, rom kiTxvaris dros Segrovebuli da sistematizebuli informacia 

gamosadegi iqneba ara mxolod municipalitetebisaTvis, aramed aseve sxva 

dainteresebuli mxareebisaTvis, magaliTad centraluri mTavrobis sxvadasxva 

saagentoebisa da arasamTavrobo organizaciebisaTvis. amitom 

municipalitetebisaTvis is SesaZloa gamoyenebul iqnas rogorc monitoringis 

sqema.   

 

Semdegi mniSvnelovani sakiTxebi, romelic identificirebul iqna, gulisxmobs 

saqmianobebis koordinirebis aucileblobas sxvadasxva dainteresebul mxareebs 

Soris da Tanmimdevruli qmedebebis ganxorcielebis saWiroebas saqarTvelos 

regionebSi klimatis cvlilebis problemaze regirebis mizniT. unda aRiniSnos, 

rom zogierT muncipalitetSi, sadac klimatis cvlilebasTan dakavSirebuli 

proeqtebi ganxorcielda, am problemis Sesaxeb informirebulobis done 

maRalia vidre sxva municipalitetebSi. Tumca, ganxorcielebul proeqtebs ar 

aqvT sistematuri xasiaTi da umetes SemTxvevaSi isini sapilote proeqtebis 

saxiT xorcieldeba. aucilebelia ara mxolod koordinirebisa da 

Tanmimdevruli saqmianobebis ganxorcieleba adgilobriv doneze, anu 

municipalitetebSi, aramed aseve regionul da erovnul donezec.  

 

klimatis cvlilebis sakiTxis gaTvaliswinebis aucilebloba ganviTarebis 

strategiebSi da klimatis cvlilebis da misi zegavlenis Tanmimdevruli 

RonisZiebebis grZelvadiani dagegmva kidev erTi gasaTvaliswinebeli sakiTxia.   

pirvel etapze am sakiTxis meore komponentis ganxorcieleba ufro efeqturi 

iqneba municipalitetebSi klimatis cvlilebis arsebuli zegavlenis 

Sesamcireblad, gansakuTrebiT im faqtis gamo, rom xSirad ara mxolod 

municipaluri ganviTarebis gegmebisa da strategiebis SemuSavebis nakleboba 

aRiniSneba, aramed grZelvadian periodSi municipalitetis ganviTarebis xedvis 
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naklebobac. fokus jgufebis pasuxebis Sesabamisad municipalitetebis 

ekonomikuri ganviTarebis ZiriTadi sferoebi gamocxadebulia saerToerovnul 

doneze. es seqtorebia: soflis meurneoba, turizmi, ganaxlebadi energia da 

infrastruqturis ganviTareba. Tumca, am seqtorebSic ki ar arsebobs cxadi, 

kompleqsuri xedva imis Sesaxeb, Tu rogor unda moxdes maTi ganviTareba 

adgilobriv doneze.  amdenad, uaRresad rTulia imis ganWvreta, Tu ra 

zegavlena eqneba klimatis cvlilebas momavalSi, an klimatTan dakavSirebuli 

riskebis gaTvaliswineba ganviTarebaSi. es problemebi ganxilul unda iqnas ara 

mxolod municipalitetis doneze, aramed erovnul donezec.  

 

amdenad, pirvel RonisZiebad ICCAMGR–is mier rekomendebulia klimatis 

cvlilebis da misi zegavlenis RonisZiebebze yuradRebis gamaxvileba Semdegi 

mimarTulebebiT: 

 

bunebriv stiqiur movlenebTan brZolos RonisZiebebis dagegmva da 

ganxorcieleba:  

 TiToeuli municipalitetisaTvis SemuSavebul unda iqnas miwis 

gamoyenebis mTavari gegmebi, romelSic aisaxeba bunebrivi stiqiuri 

movlenebis riskebis Sefaseba. aRniSnulis misaRwevad municipalitetebma 

riskebis Sefasebisa da prognozirebis angariSebi unda moipovon, 

romelic moicavs maT teritoriebs, da maTi asaxuli informacia 

gamoiyenon dagegmvis dros.  

 municipalitetebma  saWiroa aRadginon qarsacavi zolebi. amasTan, maT 

TanamSromlobis gzebi unda moiZion satyeo departamentTan, raTa xeli 

Seuwyon im teritoriebis TandaTanobiT gatyianebas, sadac tyis safari 

daikarga sxvadasxva mizezebis gamo, aseve - xeebis dargvas 

eroziisken/mewyrebisaken midrekil adgilebSi. 

 municipalitetebma ufro meti monawileoba unda miiRon mdinaris 

marTvaSi da gansazRvron, Tu ra safrTxeebis winaSe dadgebian isini 

mdinaris arasaTnado marTvis gamo. isini unda TanamSromlobdnen im 

uwyebebTan, romlebic gascemen licenziebs wylis, wyalTan 

dakavSirebuli infrastruqturis ganviTarebisa da inertuli masalebis 

mopovebisaTvis, raTa isini adeqvaturad iyvnen informirebulni da 

monawileoba miiRon licenziis gacemis procesSi. es SesaZloa 

ganxorcieldes licenziis gamcemi uwyebisaTvis informaciis miwodebiT 

im safrTxeebisa da riskebis Sesaxeb, romlebic identificirebulia maT 

teritoriebze mdinaris nakadebTan da napiris dinamikasTan dakavSirebiT.  

 Tanamedrove midgomis mixedviT sainJinro struqturebs ar eniWeba 

upiratesoba rogorc wyaldidobisa da mdinaris napiris dacvis 

RonisZiebebs. amdenad, municipalitetebma unda Seafason sanapiro dacvis 
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nagebobebis efeqturoba da gverdiTi movlenebi, aseve Seafason 

problemis alternatiuli, arastruqturuli gadaWris gzebi da maTi 

efeqturoba. 

 

soflis meurneobis seqtoris mdgradi ganviTarebis xelSewyoba: 

 municipalurma organoebma aqtiurad unda iTanamSromlon soflis 

meurneobis ganviTarebis momsaxurebis adgilobriv struqturebTan, raTa 

erToblivad iqnas identificirebuli is problemebi, romelTa gamoc 

soflis meurneobis seqtori SesaZloa daucveli iyos klimatis 

cvlilebis mimarT, da aseve ganisazRvros adaptaciis gadaWris Sesabamisi  

gzebi.  

 xeli unda Seewyos irigaciis Tanamedrove meTodebis gamoyenebas, raTa 

uzrunvelyofil iqnas sakmarisi wylis maragi da efeqturoba am 

seqtorisaTvis. garda amisa, am meTodebiT xdeba niadagis eroziisa da 

marilianobis prevencia.  

 Warbi Zovebis problemis gadasaWrelad unda SemuSavdes adgilobrivi 

donis programebi, romelTac erToblivad SeimuSaveben adgilobrivi 

xelisuflebis organoebi da soflis meurneobis ganviTarebis 

momsaxurebis struqturebi. es problema farTod aris gavrcelebuli 

qveyanaSi. 

 specifikuri RonisZiebebi unda SemuSavdes saZovrebis mdgradi marTvis 

praqtikis mxardasaWerad imisaTvis, rom gaizardos maTi produqtiuloba.  

 

wylis resursebis marTvis gaumjobeseba adgilobriv doneze: 

 adgilobrivi xelisuflebis organoebma unda gamoxaton interesi da 

Seagrovon informacia wylis gamoyenebis Sesaxeb zogadad da aseve 

sxvadasxva ekonomikur seqtorebSi, aseve wylis gamoyenebis efeqturoba am 

seqtorebSi da wyalTan dakavSirebuli problemebi imisaTvis, rom 

SesaZlebeli iyos wylis marTvis gegmebis SemuSaveba. seqtorebSi wylis 

gamoyenebis efeqturoba SesaZloa Sefasdes qveynis masStabiT arsebuli 

da globaluri amosavali monacemebis gamoyenebiT.  

 wylis dabinZurebis problemis gadaWris, aseve narCenebis marTvis 

gaumjobesebis RonisZiebebi SesaZloa ganxorcieldes adgilobriv doneze 

imisaTvis, rom gaizardos wylis usafrTxoebis done da uzrunvelyofil 

iqnas zedapiruli da gruntis wyaroebis dacva.  

 wylis moxmarebis efeqturoba SesaZloa gaizardos wylis miwodebis da 

irigaciis sistemebis Semdgomi reabilitacis gziT. es SesaZloa Seivsos 

irigaciis Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT. 

 sakanalizacio wylebis marTvis mdgomareoba erT-erTi prioriteti unda 

gaxdes, radgan mniSvnelovania sakanalizacio wylebis miwis zedapirze da 
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gruntis wylebSi daRvris zegavlena. aqtiuri TanamSromloba 

infrastruqturis ganviTarebis strqturebTan, raTa gaumjobesdes 

sakanalizacio wylebis marTva adgilobriv doneze saWiroebisamebr. 

 

narCenebis marTvis gaumjobeseba: 

 adgilobrivi xelisuflebis organoebma unda gamoxaton interesi da 

Seagrovon informacia narCenebis marTvis sakiTxebis Sesaxeb. 

mniSvnelovania Sinameurneobebis narCnebis Segrovebis qselis gafarToveba 

da Soreul adgilebSi ki narCenebis Segrovebis punqtebis mowyoba. 

 Sesabamis centralur organoebTan saWiroa strategiuli 

gadawyvetilebebis miReba narCenebis marTvis gaumjobesebis mizniT.  

 aqtiuri TanamSromloba saWiroa mezobel municipalitetebs Soris 

imisaTvis, rom erToblivad gadaiWras narCenebTan dakavSirebuli 

problemebi. gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos nagavsayrelebis 

organizebas teritoriebze.  

 

uwyebebis saqmianobebis koordinireba da maT Soris informaciis gacvlis 

xelSewyoba: 

 wylis, tyis da zogierTi sxva bunebrivi resursebis marTva 

municipalitetis organoebis kompetencias scdeba. Tumca, adgilobrivi 

xelisuflebis organoebis monawileoba resursebis marTvis procesSi 

aucilebelia integrirebuli da mdgradi marTvisaTvis. amitom 

adgilobrivi xelisuflebis organoebma interesi unda gamoiCinon im 

uwyebebis gadawyvetilebis miRebis procesSi monawileobis miRebis mimarT, 

romlebic pasuxismgebelni arian bunebrivi resursebis marTvaze. 

uzrunvelyofil unda iqnas saerTo erovnul doneze adgilobrivi 

xelisuflebis organoebsa da gadawyvetilebis mimReb pirebs Soris 

informaciis efeqturi gacvla.  

 

samrewvelo seqtori: 

 adgilobrivi xelisuflebis organoebma proaqtiuli roli unda 

Seasrulon samrewvelo seqtoris monitoringSi. amisaTvis aucilebelia 

aqtiuri TanamSromloba centraluri mTavrobis struqturebTan, raTa 

uzrunvelyofil iqnas municipalitetis interesebis dacva da Serbilebis 

adeqvaturi RonisZiebebis ganxorcieleba samrewvelo obieqtebis mier. 

mezobel municipalitetebTan mWidro TanamSromloba aseve saWiroa 

imisaTvis, rom uzrunvelyofil iqnas zegavlenis Serbileba mezobel 

municipalitetebSic.  
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genderuli Tanasworoba: 

 zogadad genderuli Tanasworobis xelSewyoba unda ganxorcieldes 

municipalitetSi. qalTa saqmianobaze klimatis cvlilebis gansxvavebuli 

zegavlenis sakiTxis gaTvaliswineba ara mxolod municipalitetis doneze, 

aramed saerTo erovnul donezec. municipalitetis doneze klimatis 

cvlilebasTan dakavSirebuli genderuli sakiTxebis gaTvaliswinebis 

xelSewyoba ganxiluli unda iqnas sxva sapilote proeqtSi, romelic 

adgilobriv doneze ganxorcieldeba. amasTan, unda daigegmos genderul 

sakiTxebze informirebulobis donis amaRlebis RonisZiebebi. 



 

ruqa #1. klimatis cvlilebis sensitiurobis naerTi indeqsi 
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 ruqa #2. soflis meurneobis seqtoris sensitiuroba
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ruqa #3. miwis degradaciis ruqa
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ruqa #4. Warbi Zoveba 
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ruqa #5. tyis degradaciis ruqa 
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ruqa #6. bunebrivi katastrofebisadmi sensitiurobis ruqa 
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  ruqa #7.  wyalTan dakavSirebuli problemebis saindeqsacio ruqa 

ruqa #8.  
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anTropegenuri dabinZurebis saindeqsacio ruqa 
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ruqa #9. ekonomikuri ganviTarebis prioritetuli seqtorebis ruqa 
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პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმში არსებული მდგომარეობა 

 

1. ქალაქის ზოგადი დახასიათება 

ქალაქი ბათუმი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ცენტრია. 

ქალაქი გაშენებულია ბუნებრივ ყურეში, ზღვის დონიდან 5 მ-ზე. მისი ფართობია 

35 640ჰა. 2012 წლის მდგომარეობით ქალაქ ბათუმის მოსახლეობა შეადგენს 125 800 კაცს. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 353 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 

კაცი/კვ.კმ) 5-ჯერ აღემატება.  

ბათუმის ჰავა ზღვის ნოტიო სუბტროპიკულია. აქ იცის თბილი, უთოვლო ზამთარი და 

თბილი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 14,5°C, წლის ყველაზე ცივი თვის, 

იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 7,1°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი, 23,2°C. 

ნალექების რაოდენობა წელიწადში 2 560 მმ-ია, შესაბამისად ქალაქში ხშირია წვიმები. 

თოვლი იშვიათად მოდის და მალე დნება. სანაპირო ზოლში კარგად არის გამოხატული 

ზღვის ბრიზები, რის გამოც სიცხე ნაკლებად შეიგრძნობა. 

ბათუმის ტერიტორიაზე არის ბუნებრივი ტბა (ფართობი 0,06 კმ²), რომელიც ამჟამად 

ბათუმის პარკის ნაწილია. ქალაქში არის ხელოვნურად გაშენებული პარკები და 

ციტრუსოვანთა ნარგავები, ასევე აქა-იქ შემორჩენილია კოლხური ბუნებრივი ტყე და 

ბუჩქნარი. 

ბათუმი მსხვილი საერთაშორისო ნავსადგურია შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

სანაპიროზე, ქალაქი ბაქო-ბათუმის რკინიგზისა და ნავთობსადენის ბოლო პუნქტია და 

საავტომობილო გზების კვანძი.  

ქალაქის მოსახლეობის შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა მრეწველობა, ბიზნესი, 

მშენებლობა და მცირე ბიზნესი. ქალაქის ძირითად საბიუჯეტო შემოსავლებს 

უზრუნველყოფს ტურისტული ბიზნესი, მშენებლობა, ვაჭრობა და საჯარო სამსახური. 

წარსულში ქალაქის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა მრეწველობა. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, შემოსავლის ძირითადი სექტორები საბაზრო ეკონომიკაზე 

გადასვლის გამო შეიცვალა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, არსებობს ქალაქ ბათუმის ეკონომიკური განვითარების 

გეგმა, რომლის პრიორიტეტია ტურიზმი.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქ ბათუმისათვის გავრცელებული ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირების ეროზია. მათივე ცნობით, ბუნებრივი კატასტროფები უკანასკნელ 

წლებში გახშირებულია, რამაც საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ ტერიტორიებს, 

განაშენიანებულ მიწებს და ტყეებს. სამუშაო ჯგუფს საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიების და ქალაქისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის შესახებ 
ინფორმაცია არ მოუწოდებია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, თვითმმართველ ქალაქს 

გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, 

წყალდიდობას და მიწისძვრას. ადგილობრივ თვითმმართველობას აქვს იმის 

შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება ბუნებრივ 

კატასტროფებზე.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, მუნიციპალიტეტში კატასტროფების შედეგების 

აღმოსაფხვრელად განხორციელებული ღონისძიებებიდან სახელდება სადრენაჟე არხების 

და სანიაღვრე კოლექტორების მოწესრიგება, საავტომობილო გზებზე საყრდენი კედლების 

გაკეთება. უახლოეს მომავალში ადგილობრივ ხელისუფლებას დაგეგმილი აქვს 

პრევენციული ღონისძიებების გატარება ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

შესარბილებლად, თუმცა რა პროექტებზეა საუბარი, სამუშაო ჯგუფს არ დაუკონკრეტებია.  

მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

 

3. ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

ქ. ბათუმის ტრანსპორტი წარმოდგენილია როგორც კერძო, ასევე მუნიციპალური 

ავტომანქანებით. სამუშაო ჯგუფს ქალაქში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების 

რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ მოუწოდებია. ბათუმში გზები დღეის 

მდგომარეობით გადატვირთული არაა და საცობები არც თუ ხშირია. ტრანსპორტი 

ძირითადად ზაფხულობით, ტურისტულ სეზონზე სჭარბობს. თუმცა, ქ. ბათუმის 

შემდგომი განვითარება, ისევე როგორც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება 

სავარაუდოდ გამოიწვევს სატრანსპორტო ნაკადების ზრდას.   

სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლის მიზნით ქ. ბათუმის მერიას დაგეგმილი აქვს 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გაუმჯობესება. ამისთვის ტარდება 

მგზავრთა ნაკადების კვლევა და კვლევის მონაცემებით ხდება სვლაგეზების სქემებში 

კორექტირების შეტანა, დაგეგმილია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემადგენლობის 

განახლება უკეთესი ტექნიკური მდგომარეობისა და ახალი მოდელებით. ტრანსპორტის 

შესამცირებლად ასევე ეწყობა საველოსიპედო ბილიკები.  
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4. პარკები და ნარგავები 

ქალაქის ტერიტორიაზე ბევრი პარკია. მათ შორის აღსანიშნავია: ბოტანიკური ბაღი, 

რომელიც გაშენებულია ჩრდილოეთით ნაწილში, "მწვანე კონცხი"-ს მიმდებარე პარკი, 

რომელიც ბოტანიკური ბაღის უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთი დაბლობის 4 ჰა 

ფართობზეა განლაგებული და მთლიანად ეკვრის ქალაქის სანაპირო ზოლს, 

ახალგაზრდობის პარკი და სხვა. ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი 

მდგომარების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს.  

სხვადასხვა წყაროების მიხედვით, ქალაქ ბათუმში ბოლო წლებში ასეულობით ხე გაიჩეხა 

ამა თუ იმ მიზეზით, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების გამო. ხშირად მათი 

ჩანაცვლება ინვაზიური სახეობებით ხდება, რომლებიც ამასთან ერთად ნაკლებადაა 

კლიმატთან ადაპტირებული.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ქალაქ ბათუმს ზედაპირული წყლის უხვი დ მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსი 

გააჩნია. ქალაქის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები ჭოროხი, მეჯინისი, ბარცხანა, 

კორულისწყალი. ქალაქში არსებობს მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური, 

რომელიც აწარმოებს ზედაპირული წყლების მონიტორინგს. მათი ცნობით, უკანასკნელ 

წლებში ფიქსირდება ზედაპირული წყლების ჰიდროლოგიური ცვლილებები, კერძოდ, 

გაიზარდა წყალდიდობის სიხშირე, მდინარეების წლიური ხარჯი და მდინარეების ხარჯი 

წყალდიდობის დროს.  

ქალაქში ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგი ტარდება. სამუშაო ჯგუფმა 

აღნიშნა, რომ ზედაპირული წყლები ბინძურდება მოსახლეობის მიერ ჩაყრილი მყარი 

ნარჩენებით. მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგს ახორციელებს ბათუმის წყალკანალი, 

რომელიც პასუხისმგებელია წყლის რესურსების განკარგვა/მართვაზე. მიწისქვეშა 

წყლების დონის ცვლილება უკანასკნელ წლებში არ დაფიქსირებულა. 

ქალაქის მოსახლეობის წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ 

წყლებზე. ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, 

ასევე მიწისქვეშა წყლებიც. ქალაქის წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. ქალაქის ყველა უბან გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება. სამუშაო ჯგუფი წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობას 

საშუალოდ აფასებს. ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალმიმღებ 

ნაგებობებს პრობლემები ექმნება. ქალაქის ყველა დასახლებაში წყლის მრიცხველები 

დადგმული არ არის. საყოფაცხოვრებო საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილია 

ქალაქის თითქმის ყველა დასახლება. თუმცა, არსებული საკანალიზაციო ქსელი 

საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომელიც ქალაქის მხოლოდ მცირე ნაწილს 

ჩაუტარდა. საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა სათანადოდ არ 

ფუნქციონირებს, რაც სავარაუდოდ იწვევს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. 
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სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქალაქ ბათუმში არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები. უკანასკნელ წლებში ადგილი ჰქონდა ამ ტერიტორიების 

დანაკარგს, რაც ინდუსტრიული განვითარებისა და სამოსახლო განაშენიანების გამო 

მოხდა. მათივე ცნობით, ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაკარგვის შემდგომ 

დაფიქსირებულია წყალდიდობის ინტენსივობის ზრდა, მარილიანი წყლის შემოჭრა და 

სანაპირო ზოლის ეროზია. არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაშრობის გეგმები 

სამშენებლო პროექტებისათვის.  

 

6. ენერგოეფექტურობა 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ქალაქში ელ. ენერგიის მოხმარება ბოლო წლებში შემცირდა, 

რადგან მოსახლეობა იყენებს ეკონომნათურებს. დაგეგმილია ეკონომნათურების შეძენა 

ქალაქის გარე განათების სისტემების ენერგოეფექტურობისათვის. ბუნებრივი აირის 

მოხმარება კი გაიზარდა. ქალაქის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგო–

ეფექტურობის შეფასება არ ხდება, მაგრამ მონტაჟდება მეტალო–პლასტმასის ფანჯრები 

და ეფექტური გათბობა–კონდენცირების სისტემები.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბათუმში წარმოება კარგადაა განვითარებული. ქალაქში 

ფუნქციონირებს სამშენებლო საწარმოები, ტექსტილის ფაბრიკები, საზღვაო ნავსადგური 

და სხვა. მათივე ცნობით, წყლის მრიცხველები დადგმულია ყველა საწარმოში, წყლის 

ცირკულაცია ხდება საწარმოთა უმრავლესობაში. საწარმოები იყენებენ ენერგო-ეფექტურ 

ტექნოლოგიებს, კერძოდ, საწარმოებში დამონტაჟებულია მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები 

და სპეციალური საფარი კედლებისათვის. საწარმოთა უმრავლესობა გეგმავს ნარჩენების 

შემცირების მიდგომებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქალაქ ბათუმის დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურება 

ხორციელდება ქალაქის თვითმმართველობის მიერ, რომელიც უფლებამოსილია 

ორგანიზება გაუკეთოს ქალაქის დაგვა-დასუფთავებას; მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი 

ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირებასა და მათ გაუვნებლობას; ორგანიზაციებში, 

დაწესებულებებში, ინდივიდუალურ მეწარმეებსა და იურიდიულ პირებში, წარმოქმნილი 

ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირებასა და მათ გაუვნებლობას; ნაგავსაყრელების 

მართვას; ასევე, ნარჩენების წარმოქმნის თავიდან აცილების, შემცირების, სეპარაციის, 

გადამუშავების და გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტების გამოყენების 

სტიმულირების ორგანიზებას. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქის ტერიტორიაზე 

არსებულ ნაგავსაყრელზე. ქალაქის ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლებისა და აირების 

კონტროლი არ მიმდინარეობს. არსებული ნაგავსაყრელი არ აკმაყოფილებს სანიტარული 

ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ ნორმებს. ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ 

წლიურად შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია 
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არ გააჩნია. მათი ცნობით, უკანასკნელ წლებში შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 

გაიზარდა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბათუმში არალეგალური ნაგავსაყრელები არ 

არის.  

 

ქალაქში მრავლადაა გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები, მაგრამ 

სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის, ამ პუნქტების მიერ შეგროვებული ნარჩენების 

წლიური მოცულობა.  

ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით დასუფთავების სამსახურმა ქალაქის 

ყველა უბანში განათავსა კონტეინერები. ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის 

განსათავსებელად შეძენილია ნაგავმზიდები. ნარჩენების მართვის შემდგომი 

გაუჯობესების მიზნით დაგეგმილია ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობა, სანიტარული 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. ნაგავსაყრელზე მოეწყობა ფილტრატის შეგროვებისა 

და დამუშავების სისტემა, გადასამუშავებელი და საშიში ნარჩენებისათვის სეპარაციისა 

და დასაწყობების ობიექტები, ასევე ოპერირებისათვის აუცილებელი სხვა მანქანა-

დანადგარები.  

 

9. გენდერი 

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომელთა მოსაზრებით, ქალი და მამაკაცი 

ერთნაირად მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილებებისა და ბუნებრივი კატასტროფების 

მიმართ, წყლის დეფიციტი კი ქალს უფრო შეაწუხებს, რადგან ძირითადად ქალმა უნდა 

იზრუნოს სისუფთავეზე ოჯახშიც და სამსახურშიც. მათი აზრით, კლიმატურ პირობებთან 

შეგუების უნარი არ არის კავშირში სქესობრივ თავისებურებებთან, რადგან კლიმატის 

ცვლილებებითა და სტიქიური მოვლენებით ქალი და მამაკაცი თანაბრად შეიძლება 

დაზარალდეს და ეს დამოკიდებულია მათ ინდივიდუალურ ამტანობაზე. 

 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესარბილებლად, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ბოლო წლებში შემდეგი პროექტები 

განახორციელა: წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ინერტული მასალის დაყრა 

სანაპირო ზონის წარეცხვის საწინააღმდეგოდ. ამასთან, ადგილობრივმა მთავრობამ 

განახორციელა ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მწვანე ნარგავების განაშენიანება/აღდგენა; 

იგეგმება და ხორციელდება ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებისა და სატრანსპორტო 

ნაკადების მართვის პროექტები.  

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“, მაგრამ დასწრებიან ტრეინინგებს 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 



 

6- 8 

ქ. ბათუმის თვითმმართველობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების შეფასების 

საფუძველზე ქ. ქუთაისის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - როგორც ჩანს, ქ. ბათუმისათვის ყველაზე აქტუალურია ძლიერი 

ქარი, ძლიერი წვიმა , სანაპიროს წარეცხვა და მდინარის ნაპირების ეროზია. ბუნებრივი 

კატასტროფები უკანასკნელ წლებში გახშირებულია, რამაც საფრთხე შეუქმნა 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და განაშენიანებულ მიწებს.  

სამუშაო ჯგუფს საფრთხის ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების და ქალაქისათვის 

მიყენებული ეკონომიკური ზიანის შესახებ ინფორმაცია არ მოუწოდებია. ზიანის 

პრევენციის მიზნით ძირითადად ხორციელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სადრენაჟე 

არხების და სანიაღვრე კოლექტორების მოწესრიგება, საავტომობილო გზებზე საყრდენი 

კედლების გაკეთება. უახლოეს მომავალში ადგილობრივ ხელისუფლებას დაგეგმილი 

აქვს პრევენციული ღონისძიებების გატარება ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

შესარბილებლად, თუმცა რა პროექტებზეა საუბარი, სამუშაო ჯგუფს არ დაუკონკრეტებია.  

ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - ქ. ბათუმის ავტოპარკი 

წარმოდგენილია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით, თუმცა მათი რაოდენობა 

უცნობია. ავტომანქანების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება ტურისტულ სეზონზე.  

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში საშუალოდაა 

განვითარებული და არსებულ მოთხოვნებს სრულად ვერ აკმაყოფილებს.  ქალაქის 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გასაუმჯობესებლად ტარდება 

მგზავრთა ნაკადების კვლევა და სვლაგეზების სქემაში შესაბამისი კორექტივების შეტანა, 

ასევე იგეგმება ავტოპარკის განახლება. ქალაქში ეწყობა საველოსიპედო ბილიკები.  

პარკები და ნარგავები - ქალაქის ტერიტორიაზე მრავლადაა პარკები და ნარგავები. 

თუმცა, სხვადასხვა წყაროების მიხედვით, ქალაქ ბათუმში ბოლო წლებში ასეულობით ხე 

გაიჩეხა ამა თუ იმ მიზეზით, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების გამო. 

ხშირად მათი ჩანაცვლება ინვაზიური სახეობებით ხდება, რომლებიც ამასთან ერთად 

ნაკლებადაა კლიმატთან ადაპტირებული.  

წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია - ქალაქ ბათუმს ზედაპირული 

წყლის უხვი დ მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსი გააჩნია. ქალაქის მოსახლეობის 

წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლები.  

ბათუმში არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლის ნაწილის დაიკარგა განაშენიანების 

გამო. ამან სავარაუდოდ წყალდიდობის ინტენსივობის ზრდა, სანაპიროს ეროზია და 

მარილიანი წყლის შემოჭრა გამოიწვია.  

წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. 

ქალაქის ყველა უბანს გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც  

საერთო მდგომარეობაც საშუალოა.  

არსებული საკანალიზაციო ქსელი საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომელიც 

ქალაქის მხოლოდ მცირე ნაწილს ჩაუტარდა. საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობა სათანადოდ არ ფუნქციონირებს, რაც სავარაუდოდ იწვევს 
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ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. ამას გარდა, ადგილ-ადგილ მოსახლეობა 

ნარჩენებს მდინარეებში ყრის.  

ენერგოეფექტურობა - ბოლო პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები იდგმება 

ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად. კერძოდ, მოსახლეობამ დაიწყო ენერგოეფექტური 

ნათურების გამოყენება (ასეთივე ნათურების შეძენა დაგეგმილია გარე განათებისთვისაც), 

შენობა ნაგებობებში მონტაჟდება თუმცა ბოლო პერიოდში მონტაჟდება 

მეტალოპლასტმასის ფანჯრები და ეფექტური გათბობა–კონდენცირების სისტემები.  

ინდუსტრია/წარმოება - ქ. ბათუმში წარმოება მეტ-ნაკლებად განვითარებულია. 

საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ ქალაქის 

თვითმმართველობას მწირი ინფორმაცია გააჩნია. როგორც ჩანს, საწარმოთა დიდ ნაწილში 

არაა დანერგილი რესურსების ეფექტურად მოხმარების თუ ნარჩენების შემამცირებელი 

ზომები.  

ნარჩენების მართვა - ქ. ბათუმში ნარჩენების მართვას ახორციელებს მუნიციპალური 

სამსახური. შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ მონაცემები უცნობია, თუმცა 

სავარაუდოდ ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა მენეჯმენტის გაუჯობესების 

შედეგად. ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, მინის) შემგროვებელი 

პუნქტები, თუმცა ამ პუნქტების მიერ შეგროვებული ნარჩენების წლიური მოცულობა 

ასევე უცნობია.  

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ 

ნაგავსაყრელზე, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ამიტომ იგეგმება 

ახალი, სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ბოლო წლებში შემდეგი პროექტები 

განახორციელა: წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ინერტული მასალის დაყრა 

სანაპირო ზონის წარეცხვის საწინააღმდეგოდ. ამასთან, ადგილობრივმა მთავრობამ 

განახორციელა ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მწვანე ნარგავების განაშენიანება/აღდგენა; 

იგეგმება და ხორციელდება ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებისა და სატრანსპორტო 

ნაკადების მართვის პროექტები.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ბათუმის თვითმმართველობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია 

ისეთი საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ (მაგ, ბუნებრივი კატასტროფები, წყლის 

რესურსები და წყალმომარაგება), ასევე არასრული ინფორმაცია აქვს კლიმატზე 

ზემოქმედების პოტენციალი მქონე საკითხებზე (მაგ, ენერგომატარებლების მოხმარების 

ტენდენცია, ნარჩენების სრული მოცულობა და სხვა). ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას 

გაანალიზონ და დაგეგმონ ადაპტაციის თუ შერბილების ღონისძიებები.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესარბილებლად ქ. ბათუმისათვის რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  
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 ქალაქის თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელება: 

o ქალაქის ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და მოედნების მოვლა-

განაშენიანების ხელშემწყობი პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება, 

რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს 

ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას, ასევე 

გაზრდის ნახშირორჟანგის შთანთქმას ; 

o საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს გარემოს, მათ 

შორის ზედაპირული თუ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკს; 

o სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება, რაც შეამცირებს წყალდიდობით 

მიყენებულ ზიანს; 

o ქალაქის სატრანსპორტო მარშრუტების ოპტიმიზაცია და გაუმჯობესებული 

მართვა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გაუმჯობესება, 

საზოგადოებრივი ველოსიპედების სისტემის მოწყობა, რათა განიტვირთოს 

ქუჩები და აღმოიფხვრას საცობები;  

o გარე განათების ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა; 

o ახალი პოლიგონის მოწყობა, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება ნაჟური 

წყლების და ნაგავსაყრელი აირების მართვა. 

 ნარჩენების მართვის შემდგომი გაუმჯობესება, გადამუშავებადი ნარჩენების 

შეგროვება გადასამუშავებლად, მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება ამ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად. 

 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს წყლის დანაკარგს. 

 განხორცილებული ნაპირსამაგრი სამუშაოების ეფექტურობის შეფასება, ასევე 

წყალდიდობის მართვის ალტერნატიული მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს 

წყალდიდობის მართვის ეფექტური მეთოდები. 

 ენერგოეფექტურობის პროექტების შემუშავება და წახალისება, მათ შორის 

ენერგოეფექტური შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წახალისება.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს ქალაქის წინაშე არსებული 

გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო 

საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

 

თვითმმართველ ქალაქ ფოთში არსებული მდგომარეობა 

 

1. ქალაქის ზოგადი დახასიათება 

ქალაქი ფოთი გაშენებულია შავი ზღვის სანაპიროზე, კოლხეთი დაბლობზე, მდინარე 

რიონის შესართავთან, ზღვის დონიდან 0.8-2.0 მეტრ სიმაღლეზე. მისი ტერიტორია 65.8 

კმ2-ია, მოსახლეობა 47.7 ათასი კაცი, ხოლო მოსახლეობის სიმჭიდროვე 724 კაცი/კვ.კმ, 

რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) 10-ჯერ აღემატება. 

ქ. ფოთის ტერიტორია მოქცეულია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში. აქ იცის 

თბილი, უთოვლო ზამთარი და ცხელი ტენიანი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა 14,4°C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 5.7°C, 

ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოსი - 23.5°C. ნალექების რაოდენობა წელიწადში 

1 809 მმ-ს აღწევს, ხოლო ნალექიანი დღეების საშუალო წლიური რაოდენობა 173-ს აღწევს.  

თოვლი იშვიათად მოდის და მალე დნება. სანაპირო ზოლში კარგად არის გამოხატული 

ზღვის ბრიზები, რის გამოც სიცხე ნაკლებად შეიგრძნობა. 

ქალაქი გაშენებულია მდინარე რიონის დელტაში, რომელის დიდი ნაწილიც ტორფიანი 

ჭაობებითაა წარმოდგენილი, ხოლო სანაპირო ზოლი ქვიშიანი დიუნებითაა აგებული. 

ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ფოთი კოლხეთის ეროვნული პარკითაა 

შემოსაზღვრული, სადაც დაცულია კოლხეთის დაბლობისთვის სახასიათო ჭარბტენიანი 

ჰაბიტატები. მისი საერთო ფართობია 44,600 ჰა. ფოთის სამხრეთით, კოლხეთის 

ეროვნული პარკის ფარგლებში მოქცეულია ბუნებრივი ტბა პალიასტომი. მისი ფართობი 

18 კმ2-ს აღწევს.  

ფოთის ნავსადგური ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძია, რომელზეც 

გადის ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი ნაწილი. ქალაქის ბიზნეს-საქმიანობის დიდი 

ნაწილიც სწორედ ნავსადგურთან და ტვირთების გადაზიდვასთანაა დაკავშირებული.  

ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილიც სწორედ პორტში და მასთან დაკავშირებულ 

კომპანიებშია დასაქმებული, რომლებიც ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსავლების 

მნიშვნელოვანი წყაროა. ნავსადგურისა და წარმოების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით პორტის მიმდებარედ შექმნილია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. 

სამეწარმეო საქმიანობიდან ასევე აღსანიშნავია თევზჭერა (თუმცა მისი მასშტაბი 1990-

იანი წლებიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა) და ვაჭრობა.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები  

ქალაქი ფოთის ტერიტორია საკმაოდ მოწყვლადია ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. 

კერძოდ, მისთვის სახასიათოა შტორმები, სანაპიროს წარეცხვა და წყალდიდობა.  

აქედან სანაპიროს წარეცხვა ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგია. კერძოდ, მე-20 

საუკუნის შუაში ქალაქის წყალდიდობისგან დასაცავად მდ. რიონის დიდი ნაწილი 

ფოთის ჩრდილოეთით იქნა გადაგდებული. მართალია, ამან წყალდიდობების რისკი 

შეამცირა, თუმცა დაიწყო ქალაქის სამხრეთ სანაპიროს ინტენსიური წარეცხვა, რადგანაც 

მას აღარ მიეწოდებოდა საკმარისი რაოდენობის ნატანი. მეორეს მხრივ კი, მიმდინარეობს 

ქალაქის ჩრდილოეთით მდებარე სანაპირო ზოლის ინტენსიური დასილვა და ზრდა, რის 

გამოც სულ უფრო ინტენსიურად ისილება ფოთის ნავსადგური.  

გასული საუკუნიდან ფოთის სანაპიროსთან დაიკვირვება შტორმების ინტენსივობის 

მატება, რის გამოც იზრდება ნაპირის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის დატბორვა-

დაზიანების რისკი.  

ასევე დაიკვირვება ზღვის დონის შესამჩნევი აწევაც, რაც უკავშირდება კლიმატის 

ცვლილებებს და ამ სანაპიროსთვის სახასიათო ბუნებრივ დაძირვას. შეფასებებით მე-20 

საუკუნეში ფოთის სანაპიროსთან ზღვის დონის ფარდობითმა ევსტაზიამ 0.7 მ შეადგინა 

და ეს პროცესი პროგრესირებს. შედეგად, ფოთის სანაპირო ზოლი თანდათან უფრო 

მოწყვლადი ხდება შტორმების და ზღვის შემოჭრის მიმართ. ეს საფრთხეს უქმნის 

ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას და მოსახლეობას. ამასთან, ზღვის შემოჭრა გრუნტის 

წყლებს გამარილიანებით ემუქრება, რაც სამომავლოდ წყლის რესურსების 

ხელმისაწვდომობაზე შეიძლება აისახოს.   

სტიქიების შედეგად ქ. ფოთს მნიშვნელოვანი ზიანი ადგება. თუმცა, ზიანის თავიდან 

ასაცილებელი ღონისძიებები ნაკლებად ტარდება და გატარებული ღონისძიებები 

ძირითადად ზიანის აღმოფხვრისკენაა მიმართული. ასე მაგალითად, 1990-იანი 

წლებიდან პრაქტიკულად აღარ ხდება სამხრეთის სანაპიროს გამაგრება ნატანით, 

სანაპირო ზოლის მონიტორინგი არასისტემატიურ ხასიათს ატარებს. განაშენიანებისას და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმარებისას ცდილობენ გაითვალისწინონ 

მოსალოდნელი ბუნებრივი საფრთხეები. თუმცა, საფრთხეების შეფასების ანალიზი 

სამომავლო პროგნოზების კონტექსტში ნაკლებად ხდება.  

ხაზი უნდა გაესვას კოლხეთის ეროვნული პარკის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ბუნებრივი საფრთხეების კონტროლისთვის. კერძოდ, ეს სანაპირო ტყეები 

მნიშვნელოვანია სანაპირო ზოლის წარეცხვისგან დასაცავად.   

 

3. ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

ქ. ფოთის ტრანსპორტი წარმოდგენილია როგორც კერძო, ასევე მუნიციპალური 

ავტოპარკით. ქალაქში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის 

შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. უნდა აღინიშნოს, რომ სატრანსპორტო ნაკადებში 
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მნიშვნელოვანი წილი შეაქვს ფოთის პორტთან დაკავშირებულ სატვირთო გადაზიდვებს, 

რადგანაც ტვირთების 75%-მდე ავტოტრანსპორტით გადაიზიდება. 

დღეის მდგომარეობით ქალაქის ქუჩები შეფერხების გარეშე ატარებს სატრანსპორტო 

ნაკადებს და საცობები პრაქტიკულად არაა. საგზაო ინფრასტრუქტურა გამართულია და 

უზრუნველყოფს ავტომანქანების შეუფერხებლად გატარებას.  

ქ. ფოთის შემდგომი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, მათ შორის ფოთის პორტში 

გადატვირთვების ზრდა სავარაუდოდ გამოიწვევს სატრანსპორტო ნაკადების 

მომატებასაც და სავარაუდოდ საჭირო გახდება დამატებითი ზომების გატარება. ეს 

შესაძლოა იყოს სვლაგეზების სქემებში კორექტირების შეტანა, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით სარგებლობის წახალისება, საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა, 

სარკინიგზო ხაზის განვითარება საპორტო ტვირთების გადასაზიდად და სხვა.   

 

4. პარკები და ნარგავები 

ქ. ფოთის ტერიტორიაზე ძირითადად მცირე ზომის სკვერები გვხვდება. გამწვანება ასევე 

ქუჩებსა და ეზოებშიც გვხდება. უნდა აღინიშნოს, რომ 1990-იანი წლების ენერგეტიკული 

კრიზისას ქ. ფოთში და შემოგარენში მრავალი ხე გაიჩეხა. სამწუხაროდ, ამ ნარგავების 

აღდგენა არ ხდება. საერთო ჯამში, უცნობია ქალაქის ფარგლებში მოქცეული მწვანე 

ნარგავების საერთო ფართობი.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ფოთი ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან შემოსაზღვრულია 

კოლხეთის ეროვნული პარკით, რომელიც წარმოდგენილია კოლხური ტიპის ტყეებით. ამ 

ტყეებს გარკვეული წვლილი შეაქვს მიკროკლიმატის ჩამოყალიბებაში, ასევე მათი როლი 

მნიშვნელოვანია სანაპირო ზოლის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ქალაქ ფოთში ზედაპირული წყლის დ მიწისქვეშა წყლების რესურსი უხვია. ფოთის 

ტერიტორიაზე მიედინება მდ. რიონი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ყველაზე 

დიდი მდინარეა. რადგანაც ფოთი რიონის დელტაშია გაშენებული, მიწისქვეშა წყლის 

დონე საკმაოდ მაღალია და ქალაქის ტერიტორია მთლიანად ჭარბტენიანი 

ტერიტორიებითაა წარმოდგენილია. ზღვასთან სიახლოვის გამო მიწისქვეშა წყლების 

მინერალიზაცია მაღალია.  

ქალაქის მიმდებარედ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, რომელიც 

აწარმოებს მდ. რიონის ჩამონადენის მონიტორინგს. 1970-იანი წლებიდან ფიქსირდება 

მდინარის ხარჯის ცვლილება, კერძოდ, გაიზარდა წყალდიდობის სიხშირე, მდინარეების 

წლიური ხარჯი და მდინარეების ხარჯი წყალდიდობის დროს. მიწისქვეშა წყლების 

დონის მონიტორინგზე ინფორმაცია არ მოიპოვება. თუმცა სავარაუდოა, რომ გრუნტის 

წყლების დონემ აიწია ზღვის ევსტაზიის გამო; შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მისი 

მინერალიზაციის ცვლილებასაც.  
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ქალაქში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის სისტემატიური მონიტორინგი 

არ ხდება. სავარაუდოა, რომ ზედაპირული წყლები ბინძურდებოდეს საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებით.  

ფოთის მოსახლეობის წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ 

წყლებზე. წყალი ქალაქს სენაკის მუნიციპალიტეტიდან მიეწოდება. ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლებიც. 

წყალმომარაგების წყაროების რესურსი საკმარისია წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, ქალაქის მოსახლეობის წყალმომარაგება მაინც 

პრობლემატურია წყალმომარაგების სისტემის გაუმართაობის გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ბოლო წლებში რამდენიმე პროექტი განხორციელდა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, 

თუმცა უწყვეტი და ხარისხიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა ჯერ ვერ მოხერხდა.  

ფოთის ყველა უბანს გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა, თუმცა, 

როგორც აღინიშნა, მოსახლეობის წყალმომარაგება სათანადოდ ვერ ხერხდება. 

წყალმომარაგების სისტემა გამრიცხველიანებულია.  

საკანალიზაციო სისტემა მოწყობილია მთელს ქალაქში. თუმცა, საკანალიზაციო ქსელი 

საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ამას გარდა, ქალაქს არ გააჩნია გამწმენდი 

ნაგებობა.  

 

6. ენერგოეფექტურობა 

ქ. ფოთის საზოგადოებრივი თუ საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის 

ენერგოეფექტურობის შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად მოიძებნება და ქალაქის 

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგო–ეფექტურობის შეფასება არ ხდება. 

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა პერიოდის შენობა-ნაგებობების ენერგო-

ეფექტურობა საკმაოდ დაბალი უნდა იყოს, რადგანაც ამ პარამეტრს ნაკლები ყურადღება 

ექცეოდა. ასეთი ტექნოლოგიების გამოყენება დღევანდელ დღესაც ნაკლებად ხდება და ეს 

სფერო კანონმდებლობით არ რეგულირდება.  

ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები, რაც 

გარკვეულწილად უზრუნველყოფს დანაკარგს გათბობა-გაციებაზე. ამას გარდა, 

თანდათან პოპულარული ხდება ენერგოეფექტური განათების და გათბობა-გაციების 

სისტემები, რომლებიც სულ მეტად გამოიყენება საზოგადოებრივ შენობა-ნაგებობებში და 

მოსახლეობის მიერ. ქალაქის გარე განათებისთვისაც ენერგოეფექტური ნათურები 

გამოყენება.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ინდუსტრიული სექტორი ქ. ფოთში ძირითადად ნავსადგურით, მისი ოპერატორი 

კომპანიებით და ნავსადგურთან დაკავშირებული გადამზიდავი, გადამამუშავებელი, 

სარემონტო და სხვა საწარმოებითაა წარმოდგენილი. რეგიონის ეკონომიკური 

განვითარებისთვის და ქვეყნის საერთაშორისო ტვირთბრუნვის ხელშესაწყობად ქ. ფოთში 

დაარსდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, სადაც საწარმოები ხელსაყრელი 

პირობებით სარგებლობენ.  
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ინფორმაცია საწარმოებში გამოყენებულ გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ 

ნაკლებად მოიძიება. დიდ საწარმოებში (მაგ, ფოთის პორტში, ნავთობ-ტერმინალებში, 

სხვა) სავარაუდოდ ტარდება გარკვეული გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, როგორიცაა 

ნარჩენების მართვა, წყლის და ენერგომოხმარების კონტროლი და სხვა.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქალაქ ფოთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვას ახორციელებს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, ქალაქის თვითმმართველობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

კერძოდ, ეს სამსახური ახორციელებს ქალაქის დაგვა-დასუფთავებას, მოსახლეობის თუ 

იურიდული პირების მიერ წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-

ტრანსპორტირებას და ნაგავსაყრელზე განთავსებას და ნარჩენების პოლიგონის მართვას.  

ქ. ფოთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა მეტ-ნაკლებად 

ორგანიზებულია. ნარჩენების შესაგროვებლად ქალაქში განთავსებულია ბუნკერები,  

ხოლო ნარჩენების მართვის სამსახურს ნარჩენების პოლიგონზე გასატანად გააჩნია 

სატრანსპორტო საშუალებები. ნარჩენების გატანა ცენტრალური უბნებიდან 

სისტემატიურად ხდება.  

სხვა ნაგავსაყრელების მსგავსად, ქ. ფოთის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონიც ვერ 

აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლებისა და აირების 

კონტროლი არ მიმდინარეობს. ოფიციალური ნაგავსაყრელის გარდა ფოთის შემოგარენში 

გვხვდება მცირე ზომის არალეგალური ნაგავსაყრელებიც. უნდა აღინიშნოს, რომ მაღალია 

ნაგავსაყრელების მიერ გრუნტის წყლების დაბინძურების ალბათობა, რადგანაც ისინი 

ზედაპირთან ახლოსაა განლაგებული.  

ბოლო წლებში ფოთში ნარჩენების მართვა გარკვეულწილად გაუმჯობესდა, თუმცა ეს 

ძირითადად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-განთავსებით შემოიფარგლება. 

ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ნარჩენების თავიდან აცილებას და 

შემცირებას, არ გატარებულა; არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია და გადამუშავება. თუმცა, 

გადამუშავებადი ნარჩენების ნაწილის, კერძოდ კი ლითონის ჯართის შეგროვება ხდება 

კერძო პირების მიერ.  

 

9. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესარბილებლად ქ. ფოთში ბოლო წლებში 

განხორციელებულ პროექტებიდან შეიძლება დასახელდეს წყალმომარაგების და 

საკანალიზაციო სისტემების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. 

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“, თუმცა დასწრებიან ტრეინინგებს 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით.  
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10. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქ. ფოთის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ 

საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქ. ფოთისთვის აქტუალურია სამხრეთით მდებარე სანაპიროს 

წარეცხვის საკითხი, რის გამოც ქალაქი კარგავს მნიშვნელოვან ტერიტორიას და საფრთხე 

ექმნება განაშენიანებულ უბნებს. ასევე მნიშვნელოვანია კლიმატის ზემოქმედებით და 

ბუნებრივი დაძირვის გამო ზღვის დონის მატების საკითხიც, რაც თანდათან მეტ 

აქტუალობას შეიძენს, განსაკუთრებით კი შტორმების ინტენსივობის მატების ფონზე.   

საფრთხის ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების და ბუნებრივი სტიქიების მიერ 

ქალაქისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ ზუსტი ცნობები ვერ იქნა მოძიებული. ზიანის 

პრევენციის მიზნით ძირითადად ხორციელდება ნაპირების გამაგრება ბეტონ-

კონსტრუქციებით და სადრენაჟე არხების და სანიაღვრე კოლექტორების მოწესრიგება. 

თუმცა, როგორც ჩანს გატარებული ღონისძიებები არასაკმარისია და სავარაუდოა, რომ 

ზიანის მასშტაბი თანდათანობით გაიზრდება, თუ დროულად არ იქნა გატარებული 

სათანადო პრევენციული და ადაპტაციის ღონისძიებები.  

ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - ქ. ფოთის ავტოპარკი 

წარმოდგენილია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით, თუმცა მათი რაოდენობა 

უცნობია. სატრანსპორტო ნაკადებში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ნავსადგურის 

ტვირთების გადაზიდვას, რაც ძირითადად ავტოტრანსპორტით ხორციელდება. დღეის 

მდგომარეობით ქუჩების გამტარიანობა საკმარისია არსებული სატრანსპორტო ნაკადების 

გასატარებლად. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში მეტ-ნაკლებად 

განვითარებულია, თუმცა არასაკმარისია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის 

სტიმულირებისთვის.  

პარკები და ნარგავები - ქალაქის ტერიტორიაზე გვხვდება მცირე ზომის სკვერები, 

გამწვანებულია ეზოები. თუმცა, 1990-იან წლებში ქალაქის გარე უბნებში მწვანე ნარგავები 

მნიშვნელოვნად გაიჩეხა ენერგეტიკული კრიზის გამო. ფოთი განლაგებულია კოლხეთის 

ეროვნული პარკის შუაში, რომელიც წარმოდგენილია კოლხური ტიპის ჭარბტენიანი 

ტყეებით.   

წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია - ქალაქ ფოთს უხვი წყლის რესურსი 

გააჩნია. თუმცა, საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის ადგილობრივი რესურსი არ 

გამოიყენება და ამ მიზნით წყალაღება სენაკის მუნიციპალიტეტიდან ხდება. თუმცა, 

წყალმომარაგების წყაროს რესურსი საკმარისია ფოთში არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად, მოსახლეობის წყალმომარაგება მაინც არასტაბილურია  სისტემის 

გაუმართაობის გამო. გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემაც; თუმცა, ბოლო წლებში 

მოხდა როგორც წყალმომარაგების, ასევე საკანალიზაციო სისტემის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია. ფოთში არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური გამწმენდი ნაგებობა, რაც 

სავარაუდოდ იწვევს ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურებას.  

ენერგოეფექტურობა - ბოლო პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები იდგმება 

ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად. კერძოდ, მოსახლეობამ დაიწყო ენერგოეფექტური 

ნათურების გამოყენება, დამონტაჟდა ეფექტური გარე განათება, შენობა-ნაგებობებში 

მონტაჟდება მეტალოპლასტმასის ფანჯრები და ეფექტური გათბობა–კონდენცირების 

სისტემები.  
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ინდუსტრია/წარმოება - ინდუსტრიული სექტორი ქ. ფოთში მეტ-ნაკლებად 

განვითარებულია. ეკონომიკურ საქმიანობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 

ნავსადგურს და მასთან დაკავშირებულ მრავალ გადამზიდავ, გადამამუშავებელ თუ 

მომსახურე საწარმოს. საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ 

მწირი ინფორმაცია არსებობს. სავარაუდოდ, დიდ საწარმოებში ხორციელდება ნარჩენების 

მართვის და დაბინძურების თავიდან აცილების ღონისძიებები.  

ნარჩენების მართვა - ქ. ბათუმში ნარჩენების მართვას ახორციელებს მუნიციპალური 

სამსახური. შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ მონაცემები უცნობია, თუმცა 

სავარაუდოდ ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა მენეჯმენტის გაუჯობესების 

შედეგად. ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, მინის) შემგროვებელი 

პუნქტები, თუმცა ამ პუნქტების მიერ შეგროვებული ნარჩენების წლიური მოცულობა 

ასევე უცნობია. შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქის ნაგავსაყრელზე, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ქალაქის შემოგარენში არის მცირე 

ზომის არალეგალური ნაგავსაყრელებიც.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების 

შესარბილებლად ქ. ფოთში ბოლო წლებში განხორციელებულ პროექტებიდან შეიძლება 

დასახელდეს წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია. თუმცა, ამ პროექტებით ვერ მოხერხდა პრობლემის სრულად მოგვარება.   

უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ფოთის თვითმმართველობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია 

ისეთი საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ (მაგ, ბუნებრივი კატასტროფები, წყლის 

რესურსები და წყალმომარაგება), ასევე არასრული ინფორმაცია აქვს კლიმატზე 

ზემოქმედების პოტენციალი მქონე საკითხებზე (მაგ, ენერგომატარებლების მოხმარების 

ტენდენცია, ნარჩენების სრული მოცულობა და სხვა). ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას 

გაანალიზონ და დაგეგმონ ადაპტაციის თუ შერბილების ღონისძიებები.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესარბილებლად ქ. ფოთისთვის რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 საჭიროა შეფასდეს განხორცილებული ნაპირსამაგრი სამუშაოების ეფექტურობა, 

ასევე საჭიროა პორტთან თანამშრომლობა სანავიგაციო არხის და ნავსადგომების 

ფსკერდაღრმავებითი სამუშაოებისას ამოღებული ნატანის ეროზიულ სანაპიროზე 

განთავსების მიზნით, რათა თავიდან იქნას აცილებული სანაპიროს შემდგომი 

წარეცხვა. ასევე, საჭიროა მდ. რიონის სამხრეთი ტოტის ხარჯის დარეგულირება 

ნაპირდაცვის მიზნით.    

 ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა ზღვის დონის ევსტაზიის 

გათვალისწინებით.  

 ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, კერძოდ კი ნარჩენების შეგროვების შემდგომი 

მოწესრიგება არალეგალური ნაგავსაყრელების აღმოსაფხვრელად და 

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ამ საქმიანობის ხელშესაწყობად, ასევე 
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ქალაქის ნაგავსაყრელის მართვის ღონისძიებების გატარება გარემოს 

დაბინძურების შესამცირებლად.   

 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს გარემოს, მათ შორის 

ზედაპირული თუ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.  

 სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება, რაც შეამცირებს წყალდიდობით მიყენებულ 

ზიანს.   

 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს წყლის დანაკარგს, 

ასევე შეამცირებს მოსახლეობის მოწყვლადობას ცხელი ამინდების მიმართ. 

 ქალაქის გამწვანების ხელშემწყობი პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება, რაც 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას, 

ასევე გაზრდის ნახშირორჟანგის შთანთქმას.  

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის სტიმულირება, კერძოდ მისი 

მომსახურეობის გაუმჯობესება, სატრანსპორტო მარშრუტების ოპტიმიზაცია და 

გაუმჯობესებული მართვა. ასევე, სასურველია საველოსიპედო ბილიკების და 

საზოგადოებრივი ველოსიპედების სისტემის მოწყობა.  

 ფოთის პორტთან ერთად სარკინიგზო ქსელის გაუმჯობესების შესაძლებლობის 

შესწავლა და დაგეგმვა, რათა ქალაქი განიმუხტოს საპორტო ტვირთების 

გადამზიდი ავტოტრანსპორტისგან.  

 ენერგოეფექტურობის პროექტების შემუშავება და წახალისება, მათ შორის 

ენერგოეფექტური შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წახალისება.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს ქალაქის წინაშე არსებული 

გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო 

საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და ზემოქმედების 

შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში არსებული მდგომარეობა  

 

1. ზოგადი მიმოხილვა 

ქალაქი ქუთაისი იმერეთის მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრს წარმოადგენს. ქალაქი 

მდებარეობს მდინარე რიონის ორივე ნაპირზე. ჩრდილოეთ აღმოსავლეთით ქალაქ 

ქუთაისს ესაზღვრება დაბალმთიანი ოკრიბას ქედი, ჩრდილოეთით - სამგურალის ქედი, 

სამხრეთით და დასავლეთით კი - კოლხეთის დაბლობი. ქალაქის ტერიტორია შეადგენს 

7 000 ჰა-ს. დასახლების უმეტესი ნაწილი ვაკეზეა, ქალაქის ჩრდილოეთი უბნები გორაკ-

ბორცვებზეა შეფენილი, უკიდურესი აღმოსავლეთი ნაწილი კი საფიჩხიის სერზეა 

განლაგებული, რომელიც მდინარე რიონის ერთ-ერთ ტერასას წარმოადგენს. 

ქ. ქუთაისში ჰავა ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულია. აქ ზომიერად თბილი ზამთარი და 

შედარებით მშრალი, ცხელი ზაფხული იცის. ხშირია აღმოსავლეთის ფიონური ქარი. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა +140C-ია, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის 

ტემპერატურა შეადგენს +50C-ს, ხოლო ყველაზე ცხელის, ივლისის - +23.20C-ს. წელიწადში 

საშუალოდ 1700 მმ ნალექი მოდის.  

 2012 წლის მდგომარეობით, ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობა 196 800 კაცს შეადგენს. ქალაქის 

მოსახლეობის რაოდენობა მზარდია, თუმცა ზრდის ტემპი უცნობია. ქუთაისის 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 2 800 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 

კაცი/კმ2) 40-ჯერ აღემატება.  

ქალაქი ქუთაისი შედგება 12 ტერიტორიული ერთეულისაგან: ქალაქი–მუზეუმი, 

ავტოქარხანა, უქიმერიონი, ძელქვიანი, კახიანოური, ვაკისუბანი, საფიჩხია, სულხან–საბა, 

ნიკეა, მუხნარი, გუმათი და გამარჯვება. 

ქ. ქუთაისის მოსახლეობის 4 ძირითადი წყაროა: მომსახურეობის სფერო, ვაჭრობა, 

ფულადი გზავნილები უცხოეთიდან და სოფლის მეურნეობა (მოსახლეობის უმეტესობას 

აქვს ნაკვეთი სოფლად). სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ერთ სულ მოსახლეზე წლიური 

შემოსავალი 3 095 ლარს შეადგენს. 

ქ. ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერების ჩათვლით 67 817 000 ლარი შეადგინა. მათ შორის ადგილობრივი 

შემოსავლების წილი 57%–ია, ხოლო 43%–ს გამოთანაბრებითი ტრანსფერები 

უზრუნველყოფს. თვითმმართველობის ინფორმაციით, ქალაქის შემოსავლებს 

უზრუნველყოფს 4 ძირითადი სექტორი: მძიმე მრეწველობა; მსუბუქი მრეწველობა; 

სოფლის პროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხნები; ვაჭრობისა და მომსახურეობის 

სფეროები.  

სამუშაო ჯგუფის მონაწილენი თვლიან, რომ შემოსავლების ძირითადი სექტორები 

მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, თუმცა ქვეყანაში სოციალურ–ეკონომიკური ფორმაციის 

შეცვლის გამო შეიცვალა ამ სექტორებზე მოსული საბიუჯეტო შემოსავლების წილი.  
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ამჟამად მიმდინარეობს ქ. ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავება. 

თვითმმართველობის მხრიდან ქალაქის ეკონიმიკური განვითარების პრიორიტეტებად 

დასახელებული იქნა: ახალი საწარმოების გახსნა, ძველი გაუქმებული საწარმოების 

აღდგენა და ტურიზმის განვითარება. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ქ. ქუთაისის თვითმმართველობის ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ქალაქისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, წყალდიდობა, მეწყერი და მდინარის ნაპირების 

ეროზია. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან გაძლიერდა წყალდიდობა.  

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის ქალაქის განაშენიანებულ ტერიტორიებს, 

მათ შორის საცხოვრებელ სახლებს. მონაცემების მიხედვით, ძლიერი ქარის, 

წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად ქალაქის ექვს ტერიტორიულ 

ერთეულში დაზიანებულია დაახლოებით 19 ჰა ფართობი, ხოლო საფრთხის ქვეშაა 72 ჰა. 

აქედან ყველაზე დიდი ზარალი ქარიშხალზე მოდის. ასე მაგალითად, „კახიანოურის“ 

ტერიტორიულ ერთეულში ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა 73 საცხოვრებელი შენობა, 

რის შედეგადაც დაზარალდა 10 000 მაცხოვრებელი; „ნიკეას“ ტერიტორიულ ერთეულში 

ქარმა დააზიანა 88 საცხოვრებელი შენობა და დაზარალდა 14 000 ადამიანი. ქარიშხლების 

შედეგად ზიანი ფაქტიურად ქალაქის მთლიან ტერიტორიას მიადგა; თუმცა 

თვითმმართველობის მიერ სრულყოფილად არ არის დათვლილი დაზიანებული 

სახლებისა და საფრთხეში მყოფი ადამიანთა რაოდენობა.  

ქ. ქუთაისის მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის მეწყერი, მდ. ნაპირების წარეცხვა და 

წყალდიდობაც. ასე მაგალითად, „ქალაქ-მუზეუმის“ ტერიტორიულ ერთეულში 

დამეწყვრის შედეგად დაზიანდა 26 საცხოვრებელი შენობა (300 მაცხოვრებელი); თუმცა, 

ეს მონაცემები არასრულია.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი 

არ მოჰყოლია. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეები აზიანებს ქალაქის 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურასაც. კერძოდ, წყალმოვარდნების შედეგად დაზიანდა 

ავტოქარხნის ხიდი, სატრანსფორმატორო ჯიხური, საკანალიზაციო და სანიაღვრე 

სისტემები. მდ. რიონი წყალდიდობისას საფრთხეს უქმნის ბოტანიკურ ბაღსაც,  

ადგილობრივი ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ წყალსაცავების საშუალებით შეუძლიათ მდ. 

რიონის ხარჯის რეგულირება და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა 

წყალდიდობების დროს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში მრავალი 

კარსტული ძაბრია, რომლებიც თანდათანობით ირეცხება. იყო შემთხვევა, როცა ძლიერი 

წვიმების დროს საცხოვრებელ სახლს მიწა გამოეცალა და ჩავარდა კარსტში.  

ქ. ქუთაისის თვითმმართველობას ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად ბოლო 

ათწლეულში ქალაქისათვის მიყენებული ზიანის სრული ოდენობა შეფასებული არა აქვს. 

მოსახლეობისათვის ბუნებრივი კატასტროფების მიერ მიყენებული ზარალი ნაწილობრივ 

იქნა ანაზღაურებული. კერძოდ, 2009-2012 წლებში მოსახლეობას აუნაზღაურდა 31 860 
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ლარის ზარალი. ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი ქალაქის ტერიტორიული 

ერთეულების დაზიანებული ფართობების, საცხოვრებელი შენობების და მოსახლეობის 

რაოდენობის შესახებ ზოგიერთი მონაცემი მოცემულია ცხრილში #1.  

ცხრილი 1: ბუნებრივი საფრთხის მიერ ქ. ქუთაისში დაზიანებული ტერიტორიული 

ერთეულები 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ტერიტორიული ერთეული 

დ
აზ

ი
ან

ებ
უ

ლ
ი

 

ტ
ერ

ი
ტ

ო
რ

ი
ა,

 ჰ
ა 

 

სა
ფ

რ
თ

ხ
ი

ს 
ქვ

ეშ
 

მყ
ო

ფ
ი

 

ფ
არ

თ
ო

ბ
ი

, ჰ
ა 

სა
ც

ხ
ო

ვრ
ებ

ელ
ი

 

შ
ენ

ო
ბ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

მო
სა

ხ
ლ

ეო
ბ

ი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

(ს
უ

ლ
ად

ო
ბ

ა)
 

წყალმოვარდნა 

/ წყალდიდობა  

„გამარჯვების“ ტერიტორიული 

ორგანო 
7 7 ? ? 

„ქალაქ–მუზეუმის“ ტერიტორიული 

ორგანო 
1.5 1 

? ? 

ძლიერი ქარი 

„კახიანოურის“ ტერიტორიული 

ორგანო 
10 23 

73 10 000 

„სულხან–საბას“ ტერიტორიული 

ორგანო 
- 19 53 12 000 

„ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანო - 22 88 14 000 

მდ. ნაპირების 

წარეცხვა 
ქალაქ-მუზეუმი ? ? 26 300 

 

ქალაქს ბუნებრივი კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არა აქვს. ქუთაისში 

არსებობს სახანძრო და საგანგებო სიტუაციების სამსახურები, რომლებიც აღჭურვილია 

სპეცტექნიკით. მათ მოვალეობაში შედის რეაგირება: ხანძარზე, წყალდიდობაზე, დიდ 

სიცხეებზე, ყინვებზე, მეწყერსა და მიწისძვრაზე. რეაგირება უმეტეს შემთხვევაში 

მოსახლეობის დახმარებას გულისხმობს. ბუნებრივი სტიქიის შემთხვევაში ქალაქის მერი 

სპეციალური ბრძანებით ქმნის საგანგებო სიტუაციის შტაბს, რომელიც ხელმძღვანელობს 

მომხდარი კატასტროფების შედეგების ლიკვიდაციას. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესამცირებლად ადგილობრივი ხელისუფლება 

ახორციელებს მდინარეთა ნაპირსამაგრ სამუშაოებს. ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

განხორციელება დაგეგმილია 2013 წლისთვისაც.  

ქალაქის თვითმმართველობის ინფორმაციით, ქუთაისს სივრცითი განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა არ გააჩნიათ, არც ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება 

ხდება ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისას; თუმცა მათ აღნიშნეს, რომ 

ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. 
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3. ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

ქ. ქუთაისის ავტოპარკი წარმოდგენილია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ინფორმაციას არ ფლობს ქალაქში არსებული კერძო 

თუ საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის შესახებ; თუმცა, მის 

ფუნქციებში შედის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სვლაგეზებისა და სიხშირის 

დაგეგმვა.  

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში საშუალოდაა 

განვითარებული, თუმცა არსებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და ახალი სატრანსპორტო 

ერთეულების დამატება ამ ეტაპზე საჭირო არ არის. მათი მოსაზრებით, მოსახლეობა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობით კმაყოფილია, თუმცა ხედავენ 

ავტობუსების სვლაგეზების განვითარების საჭიროებას და მიკრო-ავტობუსების 

მარშუტების რაოდენობის შემცირებას.  

ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გასაუმჯობესებლად 

ყოველწლიურად ტარდება მგზავრთა ნაკადების კვლევა და კვლევის მონაცემებით 

სვლაგეზების სქემაში კორექტირების შეტანა. ასევე ხდება საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის პარკის განახლებაც. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ქალაქში საცობები არც ისე ხშირია. სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ საცობების აღმოსაფხვრელად საჭიროა მოძრაობის რეგულირების 

ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა. ტრანსპორტის ნაკადების შესამცირებლად და 

სამართავად ადგილობრივ მმართველობას შემუშავებული აქვს საქალაქო ტრანსპორტის 

ოპტიმალური სამარშრუტო სისტემის გეგმა, რომელიც ჯერჯერობით განხორციელებული 

არ არის. ამას გარდა, ქალაქში ცენტრალური მთავრობის ხელშეწყობით მოეწყო 10 კმ–იანი 

საველოსიპედო ბილიკი. 

სამუშაო ჯგუფი ფიქრობს, რომ მომდევნო 10 წელიწადში ყველა ტიპის სატრანსპორტო 

საშუალებათა რაოდენობა 1,5-ჯერ გაიზრდება. მასთან, მკვეთრად იზრდება კერძო 

ავტომობილების რაოდენობა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით მოსარგებლეთა 30%–ით შემცირება.  

ტრანსპორტის ნაკადების შესამცირებლად და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

სარგებლობის წასახალისებლად ქალაქის ხელმძღვანელობას სამომავლოდ დაგეგმილი 

აქვს:  

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების ოპტიმიზაცია; 

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესება, კერძოდ 

გაჩერებებზე ელექტრო-ტაბლოების დაყენება, ასევე ტრანსპორტის მუშაობის 

კონტროლისა და რეგულირების ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა;  

 მგზავრობის ღირებულების დიფერენცირებული სისტემების დანერგვა, უფასო 

მგზავრობის მონაწილეთა კატეგორიისა და რაოდენობის გაზრდა;  

 საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა; 

 გზების გამტარიანობის გაზრდა სატრანსპორტო ნაკადის ავტომატიზირებული 

სისტემების დანერგვით. 
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4. პარკები და ნარგავები 

ქალაქის ტერიტორიაზე 4 პარკია, რომელთა საერთო ფართობია 124 173 კვ.მ. და 366 

სკვერი, მთლიანი ფართობით 566 314 კვ.მ.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ მწვანე ნარგავების რაოდენობა ქუჩებში 

უმნიშვნელოდ შემცირდა. შემცირების მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ მცირე ბიზნესის 

ობიექტების მშენებლობის გამო საჭირო ხდება არსებული ხეების მოჭრა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქში პერიოდულად (წელიწადში 2-ჯერ) ხდება 

მწვანე ნარგავების გაშენება. მაგალითად, 2012 წელს 200 ძირი ხე დარგეს. ხეებს რგავენ 

როგორც ქალაქის ცენტრალურ, ისე გარეუბნებშიც.  

 

5. წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია 

ქ. ქუთაისის წყალმომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია. კომპანიის ინფორმაციით, 2011 წელს ქალაქის წყალმომარაგებისთვის 

61 647 970 მ3 წყალი იქნა გამოყენებული, მათ შორის მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის 

28 415 200 მ3, ხოლო საწარმოებზე და ორგანიზაციებზე მიწოდებული წყლის მოცულობამ 

13 437 648 მ3 შეადგინა. წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება მიწისქვეშა წყალი. ქალაქის 

მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებას დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს. 

თვითმმართველობაში თვლიან, რომ რესურსი საკმარისია ქალაქის წყალზე მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად.  

თვითმმართველობის მონაცემებით, მიწისქვეშა წყლების ხარისხისა და დონის 

მონიტორინგს ახორციელებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქიმიურ-

ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია, რომელიც წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე 

მოპოვებული წყლის ხარისხს ამოწმებს. თუმცა, მუნიციპალიტეტი აღნიშნული 

მონიტორინგის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ქალაქის ტერიტორიაზე კი მიწისქვეშა 

წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი არ ფლობს 

ინფორმაციას მიწისქვეშა წყლის ხარისხზე ქალაქის ტერიტორიის ფარგლებში. თუმცა, 

შეხვედრის მონაწილეთა მოსაზრებით, ქალაქის ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის 

გაუმართაობის გამო მიწისქვეშა წყალი შესაძლოა ბაქტერიოლოგიურად დაბინძურებული 

იყოს. 

ქალაქის თვითმმართველობას ასევე არა აქვს ინფორმაცია ზედაპირული წყლის 

მონიტორინგის შესახებ, არც რაიმე ჰიდროლოგიური ცვლილება შეუნიშნავთ ბოლო 10 

წლის მანძილზე. შეხვედრის მონაწილეთა ცნობით, ქალაქის ფარგლებში მდინარეებში 

რიონი, ოღასკურა და რუა ქალაქის საკანალიზაციო სისტემებიდან ჩაედინება წყალი და 

აბინძურებს ამ მდინარეები. 

ქალაქ ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა, თვითმმართველობის 

შეფასებით, საშუალოა, კერძოდ კი სისტემის 60% საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

ქალაქში წყალმოხმარების კონტროლი ხდება მრიცხველების საშუალებით. კერძო 

სახლების 95% და საერთო საცხოვრებლების 10% გამრიცხველიანებულია. სამუშაო 

ჯგუფის ცნობით, წყლის დღე–ღამური წყალმოხმარება ერთ სულზე 300 ლიტრია. წყლის 

დანაკარგების შესამცირებლად კი ხდება დაზიანებული მილების შეკეთება. 
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საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილია ქალაქის 85%; თუმცა, საკანალიზაციო 

ქსელის 40% სარეაბილიტაციოა. ქალაქის საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. პატრიკეთის 

ტერიტორიაზე მდებარეობს, წლებია აღარ ფუნქციონირებს, რაც იწვევს მდ. რიონის 

დაბინძურებას. 

 

6. ენერგოეფექტურობა 

ქალაქის თვითმმართველობა ინფორმირებულია იმ ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. 

ენერგიისა და ბუნებრივი აირის შესახებ, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ქალაქში ელექტრო ენერგიის მოხმარება ბოლო წლებში 

შემცირდა, რადგან მოსახლეობა იყენებს ენერგოეფექტურ ნათურებს. ასეთივე ნათურების 

შეძენა დაგეგმილია ქალაქის გარე განათების სისტემის ენერგოეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად. 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბუნებრივი აირის მოხმარება გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში 

მიჩნიათ, რომ სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის გაზრდა, რაც გამოიწვევდა 

საწვავი მოხმარების გაზრდასაც. ქალაქის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების 

ენერგო–ეფექტურობის შეფასება არ ხდება, მაგრამ მონტაჟდება მეტალო–პლასტმასის 

ფანჯრები და ეფექტური გათბობა–კონდენცირების სისტემები.  

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა მოითხოვს დიდი 

რაოდენობის ელ. ენერგიის ხარჯვას.  

ენერგოეფექტურობის გათვალისწინება ახალი საზოგადოებრივი შენობების დაგეგმარება-

მშენებლობისას არ ხდება, არც რაიმე დადგენილება არსებობს ენერგოეფექტურობის 

პარამეტრების გათვალისწინების თაობაზე.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

თვითმმართველობა თვლის, რომ ქალაქში წარმოება საშუალოდაა განვითარებული. 

ქალაქში არის: მეტალურგიული, საამშენებლო, ლითონის მექანიკური დამუშავების, ლაქ–

საღებავების, რკინა–ბეტონის, კვების მრეწველობის, ხე–ტყის გადამამუშავებელი, ქვის 

დამუშავების, საკონდიტრო, რძის პროდუქტებისა და სამკერვალო საწარმოები.  

მრიცხველები დადგმულია ყველა იმ საწარმოში, რომლებსაც წყალმომარაგება 

წყალსადენის სისტემიდან აქვთ, არცერთ მათგანში არ ხდება წყლის ცირკულაცია, 

ენერგოეფექტურობის მიზნით ზოგიერთ საწარმოს დაყენებული აქვს მეტალო–

პლასტმასის ფანჯრები.  

ნარჩენების შემცირებისა და აღმოფხვრის ღონისძიებებს მხოლოდ ხის დამუშავების 

საწარმოები მიმართავენ, სადაც ნახერხსა და ხის ნარჩენებს იყენებენ საქვაბეებში. 

ნახერხისა და ნარჩენებისაგან მზადდება აგრეთვე საწვავად გამოსაყენებელი ბრიკეტები.  
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8. ნარჩენების მართვა 

ქალაქში ნარჩენების მართვას ახორციელებს თვითმმართველობას დაქვემდებარებული 

დასუფთავების სამსახური. მისი მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, აღრიცხვა და 

განთავსება პოლიგონზე. დასუფთავების სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული 

ნარჩენების რაოდენობა 200 000 მ3–ია. შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა ბოლო 10 

წელიწადში 1.5-ჯერ გაიზარდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ნარჩენების განთავსება ხდება ქუთაისის ნაგავსაყრელზე, 

რომელიც მდებარეობს ქალაქის სამხრეთ–აღმოსავლეთ ნაწილში, ქუთაისი–გეგუთის 

საავტომობილო გზასთან, მდ. რიონის მარჯვენა სანაპიროზეა განლაგებული. 

ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია, არც ნაჟური წყლებისა და აირების 

კონტროლი მიმდინარეობს.  

ქალაქის თვითმმართველობას შეფასებული არ აქვს რა რაოდენობის ნარჩენი 

წარმოიქმნება რეალურად. რადგან არ ხდება ნარჩენების სრულყოფილი მართვა, ამიტომ 

ქალაქის გარეუბნებში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, სადაც ხდება 

სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება.  

ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, პლასტმასის, მინის ლეწისა და 

ქაღალდის) შემგროვებელი პუნქტებიც, მაგრამ თვითმმართველობისათვის ცნობილი არ 

არის მათ მიერ შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობები.  

ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით, ქალაქის ყველა უბანში დასუფთავების 

სამსახურის მიერ დაიდგა ნაგვის მოძრავი კონტეინერი (სულ 1 327 ერთეული) და 700 

ცალი ნაგვის ყუთი. ასევე, შეძენილია 19 ერთეული ნაგავმზიდი. ამას გარდა, 

საავტომობილო გზის მხრიდან ნაგავსაყრელი რკინაბეტონის ღობით შემოიღობა. ქალაქის 

ტერიტორიაზე ნარჩენების არალეგალურად განთავსების აღკვეთის მიზნით დაჯარიმდა 

რამდენიმე პირი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თვითმმართველობას დაგეგმილი აქვს 

არსებული პოლიგონის კონსერვაცია და ახალი, სტანდარტების შესაბამისი პოლიგონის 

გახსნა.  

 

9. გენდერი  

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომელთა აზრით ქალი და მამაკაცი ერთნაირად 

მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილებებისა და ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ, წყლის 

დეფიციტი კი ქალს უფრო შეაწუხებს, რადგან ქალმა უნდა იზრუნოს სისუფთავეზე 

ოჯახშიც და სამსახურშიც. მათი აზრით, კლიმატურ პირობებთან შეგუების უნარი არ 

არის კავშირში სქესობრივ თავისებურებებთან, რადგან კლიმატის ცვლილებებითა და 

სტიქიური მოვლენებით ქალი და მამაკაცი თანაბრად შეიძლება დაზარალდეს, რაც 

დამოკიდებულია მათ ინდივიდუალურ ამტანობაზე. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის აზრით, კლიმატის ცვლილებების მიმართ ქალაქს მოწყვლადს ხდის: 

 ხეების, მათ შორის ქარსაცავი ზოლების, პარკებისა და სკვერების გაჩეხვა; 

 ჰიდრორესურსების არასწორი მართვა ჰიდროელექტროსადგურების მიერ; 
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 ყველა სახის ენერგიის არარაციონალური ხარჯვა, რაც ზრდის CO2–ის გამოყოფას. 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ბოლო წლებში განახორციელა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია და ინერტული მასალის დაყრა მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვის საწინააღმდეგოდ. ამას გარდა, ადგილობრივმა მთავრობამ განახორციელა:  

 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

 მწვანე ნარგავების განაშენიანება/აღდგენა  

 ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები  

 სატრანსპორტო ნაკადების მართვის პროექტები.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ აღნიშნულ პროექტებზე მუშაობა დაგეგმილია 

მომავალშიც. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ქალაქში არ მომხდარა სათბური ეფექტის 

აირების ინვენტარიზაცია და არც მისი შემცირების ღონისძიებები გატარებულა. 

ქალაქის თვითმმართველობაში ფიქრობენ, რომ კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციისთვის საჭიროა:  

 ნაპირსამაგრების მოწყობა,  

 კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება,  

 პარკების და ქარსაცავი ზოლების გაშენება 

ამას გარდა, მათი აზრით, კლიმატის ცვლილებების გამომწვევი მიზეზების 

შესამცირებლად ქალაქის თვითმმართველობამ უნდა განახორციელოს სათბური აირების 

გამოყოფის შემამცირებელი ღონისძიებები, მათ შორის უნდა მოწესრიგდეს ქალაქის 

ნაგავსაყრელი და გატარდეს ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებები. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქ. ქუთაისის თვითმმართველობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების შეფასების 

საფუძველზე ქ. ქუთაისის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - როგორც ჩანს, ქ. ქუთაისისთვის ყველაზე აქტუალურია 

წყალდიდობის, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის და ქარიშხლების საკითხი. ამ 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში ქალაქის ფარგლებში 100 ჰა-მდე ფართობი ყვება. 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგად ზიანდება საცხოვრებელი სახლები და 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა. როგორც ჩანს, ბუნებრივი საფრთხეების რისკი 

იზრდება ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, როგორიცაა ხეების გაჩეხვა და მდინარის 

ჩამონადენის არასწორი მართვა ჰესების მიერ.  

ბოლო წყლებში ყველაზე მეტი ზიანი მოსახლეობას ქარიშხლების შედეგად მიადგა, 

რომლებმაც ფაქტიურად მთელი ქალაქი დააზარალა. ქალაქის თვითმმართველობას 

სრულად არ აქვს აღრიცხული ბუნებრივი საფრთხეების მიერ მიყენებული ზიანი. ზიანის 

პრევენციის მიზნით ძირითადად ნაპირსამაგრი სამუშაოები ხორციელდება.  
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ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - ქ. ქუთაისის ავტოპარკი 

წარმოდგენილია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით. მათი რაოდენობის შესახებ 

სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა. ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში საშუალოდაა განვითარებული, მიუხედავად 

ამისა არსებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და მოსახლეობა მომსახურებით კმაყოფილია.  

ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გასაუმჯობესებლად ტარდება 

მგზავრთა ნაკადების კვლევა და სვლაგეზების სქემაში შესაბამისი კორექტივების შეტანა.  

ქალაქში საცობები არც ისე ხშირია. ტრანსპორტის ნაკადების სამართავად ადგილობრივ 

მმართველობას შემუშავებული აქვს საქალაქო ტრანსპორტის ოპტიმალური სამარშრუტო 

სისტემის გეგმა, რომელიც ჯერჯერობით განხორციელებული არ არის. ბოლო პერიოდში 

ქალაქში მოეწყო 10 კმ–იანი საველოსიპედო ბილიკი და იგეგმება დამატებითი ბილიკების 

მოწყობა. 

სამუშაო ჯგუფი ფიქრობს, რომ მომდევნო 10 წელიწადში ყველა ტიპის სატრანსპორტო 

საშუალებათა რაოდენობა 1,5-ჯერ გაიზრდება, რაც ძირითადად კერძო ავტომობილების 

ხარჯზე მოხდება.  

პარკები და ნარგავები - ქალაქის ტერიტორიაზე 4 პარკია. ამას გარდა, გამწვანებულია 

ქუჩები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მწვანე ნარგავების რაოდენობა ქუჩებში 

მცირედით შემცირდა სხვადასხვა ბიზნესის ობიექტების მშენებლობის გამო. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქში პერიოდულად (წელიწადში 2-ჯერ) ხდება მწვანე 

ნარგავების გაშენება, თუმცა მცირე რაოდენობით.  

წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია - ქ. ქუთაისი დიდი 

წყალმომხმარებელია. 2011 წელს ქალაქში მოხმარებული იქნა 61.6 მლნ მ3 წყალი, მათ 

შორის მოსახლეობის მიერ 28.5 მლნ მ3. წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება მიწისქვეშა 

წყალი და რესურსი საკმარისია ქალაქის წყალზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ქალაქის მოსახლეობის წყალმომარაგება სრულად არ ხდება და მათი ნაწილი 

წყალმომარაგებას დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს. არსებული წყალმომარაგების 

სისტემის 60% საჭიროებს რეაბილიტაციას. წყალმოხმარების კონტროლი ხდება 

მრიცხველების საშუალებით, თუმცა მრიცხველები ყველგან არაა დამონტაჟებული.  

საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილია ქალაქის 85%; თუმცა, საკანალიზაციო 

ქსელის 40% სარეაბილიტაციოა და შესაძლოა მიწისქვეშა თუ ზედაპირული წყლების 

დაბინძურების მიზეზი გახდეს. გამწმენდი ნაგებობა წლებია აღარ ფუნქციონირებს, რაც 

იწვევს მდ. რიონის დაბინძურებას.  

წყალსაღების წერტილში მიწისქვეშა წყლების ხარისხის და დონის მონიტორინგს 

ახორციელებს წყალმომარაგების კომპანიის ლაბორატორია, ქალაქის ტერიტორიაზე კი 

მიწისქვეშა წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  

ენერგოეფექტურობა - ქალაქის თვითმმართველობას მწირი ინფორმაცია გააჩნია 

ენერგომატარებლების მოხმარების და ენერგოეფექტურობის შესახებ. სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ ქალაქში ელექტრო ენერგიის მოხმარება ბოლო წლებში შემცირდა, რადგან 

მოსახლეობა იყენებს ენერგოეფექტურ ნათურებს. ასეთივე ნათურების შეძენა 

დაგეგმილია ქალაქის გარე განათების სისტემის ენერგოეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბუნებრივი აირის მოხმარება გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტში მიჩნიათ, რომ სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის გაზრდა 

შესაბამისად გამოიწვევდა საწვავი მოხმარების გაზრდასაც.  
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საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგო–ეფექტურობა უცნობია, თუმცა 

ბოლო პერიოდში მონტაჟდება მეტალო–პლასტმასის ფანჯრები და ეფექტური გათბობა–

კონდენცირების სისტემები. ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა არაეფექტურია და 

მოითხოვს დიდი რაოდენობის ელ. ენერგიის ხარჯს. ენერგოეფექტურობის 

გათვალისწინება ახალი საზოგადოებრივი შენობების დაგეგმარება-მშენებლობისას არ 

ხდება, არც რაიმე დადგენილება არსებობს ენერგო ეფექტურობის პარამეტრების 

გათვალისწინების თაობაზე.  

ინდუსტრია/წარმოება - ქუთაისში წარმოება სხვა ტერიტორიულებთან შედარებით 

განვითარებულია. საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ 

ქალაქის თვითმმართველობას მწირი ინფორმაცია გააჩნია. როგორც ჩანს, საწარმოთა დიდ 

ნაწილში არაა დანერგილი რესურსების ეფექტურად მოხმარების თუ ნარჩენების 

შემამცირებელი ზომები.  

ნარჩენების მართვა - ქუთაისში დასუფთავების სამსახურის მიერ წლიურად 

შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 200 000 მ3–ია. შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში 1.5-ჯერ გაიზარდა მართვის გაუმჯობესების შედეგად. 

თუმცა, ნარჩენების სრულყოფილი მართვა ვერ ხერხდება და ქალაქის გარეუბნებში 

მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები.  

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქის სამხრეთ–აღმოსავლეთ ნაწილში 

არსებულ ნაგავსაყრელზე. ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია, არც ნაჟური 

წყლებისა და აირების კონტროლი მიმდინარეობს. თვითმმართველობას დაგეგმილი აქვს 

არსებული პოლიგონის კონსერვაცია და ახალი, სტანდარტების შესაბამისი პოლიგონის 

გახსნა.  

ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, პლასტმასის, მინის ლეწისა და 

ქაღალდის) შემგროვებელი პუნქტები, რომლებიც ნაწილობრივ უზრუნველყოფ ამ ტიპის 

ნარჩენების შეგროვებას და გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის გადაცემას.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ქალაქის თვითმმართველობას გარკვეული 

ხედვა გააჩნია, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

ადაპტაციის და მათი შერბილების მიზნით.  

კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესამცირებლად თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული იქნა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები, მწვანე ნარგავების გაშენება, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება და 

სატრანსპორტო ნაკადების მართვა. თუმცა, როგორც ჩანს, განხორციელებული 

ღონისძიებები არასაკმარისია. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, გარდა აღნიშნული 

მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებისა ასევე საჭიროა დამატებითი მსგავსი 

ღონისძიების გატარება, ასევე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ქუთაისის თვითმმართველობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია 

ისეთი საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ (მაგ, ბუნებრივი კატასტროფები, წყლის 

რესურსები და წყალმომარაგება), ასევე არასრული ინფორმაცია აქვს კლიმატზე 

ზემოქმედების პოტენციალი მქონე საკითხებზე (მაგ, ტრანსპორტის რაოდენობა, 

ენერგომატარებლების მოხმარების ტენდენცია, ნარჩენების სრული მოცულობა და სხვა). 

ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ და დაგეგმონ ადაპტაციის თუ 

შერბილების ღონისძიებები.  
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რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესარბილებლად ქ. ქუთაისისთვის რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქალაქის თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელება: 

o ქალაქის შემდგომი გამწვანება, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას, ასევე გაზრდის ნახშირორჟანგის შთანთქმას  

o საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს გარემოს, მათ 

შორის ზედაპირული თუ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკს 

o სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება, რაც შეამცირებს წყალდიდობით 

მიყენებულ ზიანს  

o ქალაქის სატრანსპორტო მარშრუტების ოპტიმიზაცია და გაუმჯობესებული 

მართვა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გაუმჯობესება, 

საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა, რათა განიტვირთოს ქუჩები და 

აღმოიფხვრას საცობები  

o გარე განათების ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა 

o ახალი პოლიგონის მოწყობა, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება ნაჟური 

წყლების და ნაგავსაყრელი აირების მართვა 

 ნარჩენების მართვის შემდგომი გაუმჯობესება, კერძოდ ნარჩენების შეგროვების 

გაუმჯობესება უკანონო ნაგავსაყრელების შესამცირებლად, გადამუშავებადი 

ნარჩენების შეგროვება გადასამუშავებლად, მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება 

ამ საქმიანობის ხელშესაწყობად 

 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს წყლის დანაკარგს 

 განხორცილებული ნაპირსამაგრი სამუშაოების ეფექტურობის შეფასება, ასევე 

წყალდიდობის მართვის ალტერნატიული მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს 

წყალდიდობის მართვის ეფექტური მეთოდები 

 ენერგოეფექტურობის პროექტების შემუშავება და წახალისება, მათ შორის 

ენერგოეფექტური შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წახალისება  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს ქალაქის წინაშე არსებული 

გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო 

საქმიანობის დაგეგმვა.  



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში არსებული მდგომარეობა 

 

1. ქალაქის ზოგადი დახასიათება 

ქალაქი რუსთავი ქვემო ქართლის რეგიონალური ცენტრია. იგი გაშენებულია ქვემო 

ქართლის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 350-370 მ-ის სიმაღლეზე. მისი ტერიტორია 60.6 კმ2-ია, 

საიდანაც 270 ჰა სასოფლო-სამეურნეო კატეგორიის მიწებია. რუსთავი საქართველოს ერთ-

ერთი დიდი და მზარდი ქალაქია. დღეის მდგომარეობით მისი მოსახლეობა 122.5 ათასი 

კაცია, მოსახლეობის სიმჭიდროვე კი 2040 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კვ.კმ) მნიშვნელოვნად აღემატება. მოსახლეობის ზრდის საშუალო წლიური 

ტემპი 2002-2012 წწ. პერიოდისთვის 0.5%-ია; თუმცა, 2010-2012 წლებში იგი 1.4%-მდე 

გაიზარდა.  

ქვემო ქართლის ვაკე მშრალი სტეპების კლიმატურ ზონაშია მოქცეული. იგი ხასიათდება 

ზომიერად ცივი ზამთრითა და მშრალი, ცხელი ზაფხულით. ქ. რუსთავში ჰაერის 

საშუალო წლიური ტემპერატურა 13°C-ია, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო 

ტემპერატურაა 0.8°C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოსი - 25°C. ნალექების 

საშუალო წლიური მოცულობა მხოლოდ 390 მმ-ია. თოვლი იშვიათად მოდის და მალე 

დნება. რუსთავი ხშირი ქარებით ხასიათდება, რომელთა საშუალო სიჩქარე 2-3 მ/წმ-ია, 

თუმცა საშუალო მაქსიმალური სიჩქარე 8 მ/წმ-ს აღწევს.  

რუსთავი გაშენებულია მდინარე მტკვრის შუა წელში, მდინარის ორთავე ნაპირას.  

ჩრდილო-დასავლეთიდან იგი თბილისს ერწყმის, ხოლო დანარჩენი მიმართულებებით 

გარდაბანის და მარნეულის მუნიციპალიტეტებს ესაზღვრება.   

1950-იანი წლებიდან ქ. რუსთავი ინდუსტრიული ცენტრი იყო. დღეის მდგომარეობით 

ინდუსტრიული საწარმოების ძირითადი ნაწილი გაჩერებულია. თუმცა, რუსთავი მაინც 

ქვეყნის ერთ-ერთი ინდუსტრიული ცენტრია. აქ ფუნქციონირებს ქიმიური, 

მეტალურგიული, ცემენტის და სხვა საწარმოები. მოსახლეობა ძირითადად ამ 

საწარმოებში და სახელმწიფო სექტორშია დასაქმებული; ამასთან, მუშახელის დიდი 

ნაწილი ქ. თბილისშია დასაქმებული.  

ქ. რუსთავისთვის შემუშავებულია განვითარების სტრატეგია (2009 წ.), რომლის 

პრიორიტეტებია: i) ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექნა, ii) ტექნიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების მხარდაჭერა, iii) ადგილობრივი 
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თვითმმართველობის გაძლიერება, iv) სოციალური გარემოს და საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობის გაუმჯობესება და v) გარემოს დაცვა და გარემოს გაუმჯობესება.  

2011 წელს ქ. რუსთავი მიუერთდა „მერების ხელშეკრულება“-ს, რომლის ფარგლებშიც 

აიღო ვალდებულება 2020 წლისთვის 20%-ით შეამციროს სათბურის აირების ემისია. ამ 

მიზნით ქალაქისთვის მომზადდა და ხორციელდება „ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმა“ (2012 წ.).  

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქ რუსთავისთვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, 

წყალდიდობები, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და თავსხმა წვიმები. მათივე ცნობით, ეს 

ბუნებრივი მოვლენები უკანასკნელ წლებში გახშირებულია, საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას.  

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ უფრო მოწყვლადია ქალაქის 

მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე განლაგებული ნაწილი („ახალი რუსთავი“). კერძოდ, აქ 

უფრო მეტია წყალდიდობის რისკი, რაც სანიაღვრე ქსელის დაბალ გამტარიანობას 

უკავშირდება. ამისი შედეგად შედეგადაც ზიანი ადგება შენობა-ნაგებობების სარდაფებს 

და პირველ სართულს. ამას გარდა, ქალაქის ეს უბანი ნაკლებად გამწვანებულია და 

შესაბამისად, უფრო მოწყვლადია სიცხისა და ქარების მიმართ.  

მთ. იაღლუჯასთან, რომელიც ქალაქის განაპირას მდებარეობს, ირეცხება მდინარის 

მარჯვენა ნაპირი. მოწოდებული ცნობით, ეს ინერტული მასალის ინტენსიური მოპოვების 

გამო ხდება.  

უფრო ზუსტი ინფორმაცია საფრთხის ზონაში მოქცეული ტერიტორიების და 

ქალაქისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის შესახებ სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია 

ვერ მოგვაწოდა. სტიქიური მოვლენების პრევენციისთვის სისტემატიურად იწმინდება 

სანიაღვრე სისტემა და ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

ქალაქის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, რუსთავს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას და 

მიწისძვრას. სტიქიურ უბედურებებზე რეაგირებას ახდენს ადგილობრივი სახანძრო 

სამსახური; თუმცა, მისი შესაძლებლობები შეზღუდულია მოძველებული აღწერილობის 

გამო. ქალაქის თვითმმართველობა მონაწილეობას იღებს სამაშველო სამუშაოების 

ორგანიზება-განხორციელებაში.  

ამჟამად შემუშავების პროცესშია ქალაქის გენერალური გეგმა, რომელშიც შევა 

მიწათსარგებლობის და სივრცითი დაგეგმარების საკითხები. გეგმაში 

გათვალისწინებული იქნება ისეთი საკითხები, როგორიცაა არსებული რეკრეაციული 

ზონების (პარკის) ინტეგრაცია ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, ტექნიკური 

წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, სადრენაჟე სისტემა და სხვა.  ასევე, გაიწერება 

მიწათსარგებლობის ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

საკითხები ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინებით.  
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3. ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

ქ. რუსთავის ტრანსპორტი წარმოდგენილია როგორც კერძო, ასევე მუნიციპალური 

ავტომანქანებით. ქალაქში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების ზუსტი რაოდენობა 

უცნობია; უხეში შეფასებებით კი მათი რაოდენობა 12,300 ერთეულს აღემატება. აქედან 

12,250 ერთეული მოსახლეობის საკუთრებაშია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

წარმოდგენილია 33 ერთეულით, ხოლო ქალაქის მერიის საკუთრებაში 27 ავტომანქანაა; 

იურიდიული პირების, მათ შორის ტაქსოპარკების საკუთრებაში მყოფი ავტომანქანების 

რაოდენობა უცნობია. მონაცემებში ასევე არ შედის რუსთავის ავტობაზრობაზე 

განთავსებული სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა რაოდენობა მუდმივად 

ცვალებადია. ავტობაზრობის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით კი შაბათ-კვირას მოძრაობს 

დიდი რაოდენობის ავტომანქანა. 

დღეის მდგომარეობით რუსთავის გზები გადატვირთული არაა. ქალაქის ქუჩები 

განიერია, ავტოტრანსპორტის რაოდენობა კი მცირე. თუმცა, ახლო მომავალში რაც 

მოსახლეობის ზრდის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შედეგად 

მოსალოდნელია სატრანსპორტო ნაკადების ზრდა. ხაზი უნდა გაესვას, რომ არსებული 

სტატისტის თანახმად, დღეს მოსახლეობის მხოლოდ 10% ფლობს ავტომობილს, რაც 

სავარაუდოდ შესამჩნევად გაიზრდება.  

ქ. რუსთავის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

ქალაქში კარგადაა განვითარებული და საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსახლეობის 

კმაყოფილების შესწავლა არ ხდება.  

რუსთავის „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა“ ითვალისწინებს 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის წახალისებას. ამ მიზნით დაგეგმილია 

შემდეგი ღონისძიებების გატარება:  

- 2013-14 წწ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მთლიანად განახლება   

- ავტობუსის გაჩერებების კეთილმოწყობა და საინფორმაციო დაფების მონტაჟი 

- ინტერნეტ-გვერდის შექმნა საქალაქო ტრანსპორტის განრიგის და მარშრუტის 

შესახებ ინფორმაციით      

- ბარათებით გადახდის სქემაზე გადასვლა, მგზავრებისთვის მომგებიანი 

პირობებით 

- საინფორმაციო კამპანიის წარმოება მას-მედიაში 

ამას გარდა, სატრანსპორტო ნაკადების მართვის გაუმჯობესების მიზნით და სამომავლოდ 

საგზაო საცობების თავიდან ასაცილებლად იგივე გეგმის ფარგლებში 

გათვალისწინებული შემდეგი ღონისძიებების გატარება:  
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- შუქნიშნების ცენტრის შექმნა (შუქნიშნების აღჭურვა სენსორებით და მათი 

მართვა), გზის „მწვანე მონაკვეთების“ შექმნა 

- გზების რემონტი, რაც ხელს უწყობს ავტომობილების შეუფერხებელ 

გადაადგილებას 

- საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა 

 

4. პარკები და ნარგავები 

ქ. რუსთავში პარკებს და ნარგავებს 34.3 ჰა უჭირავს. პარკი მოთავსებულია ქალაქის 

პერიფერიაში, სამხრეთ-დასავლეთ კიდესთან. ამას გარდა, ქალაქის ტერიტორიაზე მდ. 

მტკვრის ჭალაში 1125 ჰა ჭალისპირა ტყეებია.  

1990-იან წლებში ჭალისპირა ტყეები იჩეხებოდა ენერგეტიკული კრიზისის გამო. ამას 

გარდა, სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ჭალისპირა ტყეების ნაწილი განადგურდა ხანძრების 

გამო, რომლებიც ბოლო წლებში მოხშირებულია ადამიანთა დაუდევრობის და ცხელი 

ამინდების გამო, სამშენებლო პროექტების და მდინარის კალაპოტის წარეცხვის გამო. 

განადგურებული ჭალისპირა ტყეების საერთო ფართობი უცნობია.  

უნდა აღინიშნოს, რომ დღეის მდგომარეობით რუსთავში მწვანე ნარგავების 

განაშენიანება-აღდგენა პრაქტიკულად არ ხდება. თუმცა, ახლო მომავალში „ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში დაგეგმილია 1200 ძირი ნარგავის 

დარგვა ქალაქის პარკებში, ბაღებსა და სხვა ადგილებში, როგორიცაა ტრანსპორტით 

დატვირთული და ინდუსტრიული უბნები.,   

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ქ. რუსთავის წყლის რესურსები წარმოდგენილია მდ. მტკვრით, მიწისქვეშა წყლებით და 

მდინარის ჭალაში არსებული ჭარბტენიანი ტერიტორიებით. ქალაქში არ არსებობს 

მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა წყლების სამონიტორინგო 

ჭაბურღილები. შესაბამისად, აქ არ ხდება ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური 

მონიტორინგი და უცნობია წყლის ობიექტების მდგომარეობა.  

ქ. რუსთავის წყალმომარაგებისთვის ზედაპირული წყლები გამოიყენება. სამუშაო 

ჯგუფის ცნობით, მისი რესურსი არასაკმარისია მოთხოვნის სრულად 

დასაკმაყოფილებლად, თუმცა ამ ეტაპზე წყლის დეფიციტი მწვავე არაა. სასმელ-

სამეურნეო მიზნით წლიურად დაახლ. 7.5 მლნ. მ3. წყალია საჭირო. აქედან, მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის 7.2 მლნ. მ3 წყალი იხარჯება. ქალაქის ყველა უბან გააჩნია 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, წყლის მრიცხველები მხოლოდ გარკვეულ უბნებშია 

დამონტაჟებული. ბოლო წლებში გამოიცვალა მაგისტრალური მილსადენის დაახლ. 60%.  

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, წყლის დეფიციტის შევსება შესაძლებელია ტექნიკური 

წყალმომარაგების სისტემის აღდგენით, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი გახდება 

მდ. მტკვრის წყალის მიწოდება ტექნიკური წყალმოხმარებისთვის. ეს შეამცირებს 

დატვირთვას სასმელი წყლის სისტემაზე და სასმელი წყლის რესურსზე.  
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საკანალიზაციო სისტემა მოწყობილია ქალაქის ყველა ნაწილში. საკანალიზაციო სისტემის 

მდგომარეობა საშუალოა, ხოლო წყალგამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს. 

შესაბამისად, მაღალია გარემოს დაბინძურების, მათ შორის ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების დაბინძურების ალბათობა.   

 

6. ენერგოეფექტურობა 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ქ. რუსთავში ყველა ტიპის ენერგომატარებლების მოხმარება 

მზარდია მოსახლეობის ზრდის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გამო. ამ 

ეტაპზე ქალაქის შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობა დაბალია. კერძოდ, მათი 

კედლების სისქე და მოუწყობელი სადარბაზოები ვერ უზრუნველყოფს სათანადო 

თბოიზოლაციას.  

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში შეფასდა 

მუნიციპალური/საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის და მოსახლეობის მიერ 

მოხმარებული ენერგორესურსები (ელ. ენერგია, ბუნებრივი აირი, საწვავი). ამ შეფასებით, 

ელექტროენერგიის მოხმარებამ 2011 წელში ამ სექტორებისთვის 333.1 გვტ/სთ შეადგინა.   

ამ გეგმის ფარგლებში დაისახა ენერგოეფექტურობის ამაღლების გზებიც. კერძოდ, 

ენერგოეფექტურობის ასამაღლებლად 2020 წლამდე დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების 

გატარება:   

- საზოგადოებრივ შენობებში ვარვარების ნათურების შეცვლა ეკონომ-ნათურებით. 

ამას გარდა, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების მოსახლეობისთვის 

(2700 ოჯახი) ეკონომ-ნათურების დარიგება მათი მომგებიანობის 

დემონსტრირების მიზნით; 

- მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟება საზოგადოებრივ და 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

- საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების დათბუნება, კერძოდ 2012-2020 წწ.-ში 

ყოველწლიურად 14 კორპუსის დათბუნება.  

- ენერგოეფექტური სოციალური საცხოვრისის აშენება სოციალურად დაუცველი 

ჯგუფისთვის (60 სული), ენერგო-ეფექტური მშენებლობის სადემონსტრაციოდ და 

პოპულარიზაციისთვის 

- 2015 წლისთვის 1 საბავშვო ბაღში მზის ბატარეების დაყენება 

- ენერგოეფექტური გარე განათების და შუქნიშნების დამონტაჟება  

ამას გარდა, დაგეგმილია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და მისი ფუნქციონირების 

გაუმჯობესება, რაც შეამცირებს ენერგომატარებლების მოხმარებას ამ სექტორში. 

შესაბამისი ღონისძიებები მოცემულია თავში 3 „ტრანსპორტი და სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურა“.  

ამ ღონისძიებების ნაწილის განხორციელება უკვე დაწყებულია. ასე მაგალითად, 

დათბუნებული იქნა რამდენიმე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზო, რამაც, 
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მოწოდებული ინფორმაციით, ამ კორპუსებში გათბობაზე დანახარჯი დაახლ. 25%-ით 

შეამცირა.  ამას გარდა, რიგ ქუჩებზე დამონტაჟდა ენერგოეფექტური გარე განათება.  
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7. ინდუსტრია/წარმოება 

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან 1990-იან წლებამდე რუსთავი საქართველოს ერთ-

ერთი ინდუსტრიული ცენტრი იყო. 1990-იან წლებში საწარმოების დიდი ნაწილი 

გაჩერდა, თუმცა ბოლო დეკადაში ქალაქში ფუნქციონირება ისევე დაიწყო რამდენიმე 

საწარმომ. ამჟამად აქ მუშაობს ცემენტის, მეტალურგიული, ქიმიური და სხვა საწარმოები.  

ინფორმაცია საწარმოებში გამოყენებულ გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ 

ნაკლებად მოიძიება. თუმცა, დიდ საწარმოებში (მაგ, აზოტის და ცემენტის ქარხნები) 

სავარაუდოდ ტარდება გარკვეული გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, როგორიცაა 

ნარჩენების მართვა, წყლის და ენერგომოხმარების კონტროლი და სხვა.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქ. რუსთავის დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურება ხორციელდება 

მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ, რომელიც ვალდებულია ორგანიზება 

გაუკეთოს: ქალაქის დაგვა-დასუფთავებას; მოსახლეობის და იურიდიული პირების მიერ 

წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირებას და ნაგავსაყრელზე განთავსებას; 

ასევე, პასუხისმგებელია ნაგავსაყრელის მართვაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქ. რუსთავში ამჟამად წლიურად 30,000 ტონამდე მყარი 

ნარჩენები გროვდება; თუმცა, შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა იზრდება 

ორგანიზებულ შეგროვების და მოსახლეობის ზრდის გამო. ნარჩენების შესაგროვებლად 

ქალაქის ქუჩებში განთავსებულია ბუნკერები.  

ნარჩენების განთავსება ხდება რუსთავის ახალ ნაგავსაყრელზე, რომელიც ქალაქიდან 15 

კმ-ის მანძილზე, გარდაბნის  გარე უბანშია განთავსებული. ნაგავსაყრელი 2011 წელს 

მოეწყო. მას გააჩნია ჰიდროიზოლაცია, ნაჟური წყლების შემკრები სისტემა, მონტაჟდება 

საკონტროლო ჭები, ასევე დაგეგმილია ნაგავსაყრელის აირების შემკრები  სისტემის 

მოწყობა. ნაგავსაყრელთან ფუნქციონირებს ნარჩენების დამხარისხებელი საამქრო, სადაც 

ხდება გადამუშავებადი ნარჩენების მექანიკური მოცილება სხვა ნარჩენებიდან, თუმცა ამ 

ნარჩენების გადამუშავება ადგილზე არ ხდება.  

ნარჩენების მართვის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით ნარჩენების მართვის კომპანიას 

დაგეგმილი აქვს: ნარჩენების ადგილზე სეპარაციის საპილოტე პროექტის განხორციელება 

და ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების შესაძლებლობის გამოყენება.  

გარდა ნარჩენების მართვის კომპანიისა, ქალაქში მრავლადაა გადამუშავებადი ნარჩენების 

შემგროვებელი პუნქტები, რომლებიც მუშაობენ ჯართის და პლასტმასის შეგროვებაზე.  

მიუხედავად ნარჩენების ორგანიზებული შეგროვებისა ქალაქის შემოგარენში მაინც არის 

არალეგალური ნაგავსაყრელები. მათი აღკვეთის მიზნით ხდება ჯარიმების დაწესება.  
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9. გენდერი 

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომელთა მოსაზრებით, კლიმატური პირობების 

ცვლილებების მიმართ მამაკაცი უფრო მგრძნობიარეა ფსიქოლოგიური და 

ფიზიოლოგიური თავისებურებების გამო, ხოლო ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ 

ქალი და მამაკაცი თანაბრად მოწყვლადნი არიან. ასევე, ორთავე მათგანზე თანაბრად 

აისახება წყლის დეფიციტი.  

 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ქ. რუსთავში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებების კონტექსტში 

შეიძლება განხილული იქნას: წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ახალი 

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ნარჩენების მართვის გასაუმჯობესებელი სხვა ღონისძიებები; 

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ შემუშავება და მის ფარგლებში 

შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობის, ტრანსპორტის მართვის და გამწვანების 

ღონისძიების დაგეგმვა-განხორციელება. ამ პროექტებით, ერთის მხრივ, ქალაქი ნაკლებად 

მოწყვლადი იქნება კლიმატური ცვლილებების მიმართ, ხოლო მეორეს მხრივ შემცირდება 

სათბურის აირების გაფრქვევის კუთრი წილი.  

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ქ. რუსთავს კლიმატის ცვლილებების მიმართ ხდის 

შემდეგი საკითხები: ცუდი ურბანული დაგეგმარება, კერძოდ ქალაქის ტყე-პარკი 

არახელსაყრელადაა განლაგებული და მოსახლეობისთვის ძნელად მისასვლელია; მწვანე 

საფარის სიმცირე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არსებული კლიმატური პირობების 

გათვალისწინებით; ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემის გაუმართაობა, რის გამოც 

ქალაქში მწვავდება მოსახლეობის წყალმომარაგების საკითხი.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქ. რუსთავის თვითმმართველობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების შეფასების 

საფუძველზე ქ. რუსთავი მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქ. რუსთავისთვის  ყველაზე აქტუალურია ძლიერი ქარი, 

წყალდიდობები, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და თავსხმა წვიმები. ეს ბუნებრივი 

კატასტროფები უკანასკნელ წლებში გახშირებულია, რამაც საფრთხე შეუქმნა 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და განაშენიანებულ მიწებს. წყალდიდობის პრობლემას 

ამწვავებს გაუმართავი სადრენაჟე სისტემა, ხოლო მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

ინტენსიური ხდება კალაპოტიდან ინერტული მასალის მოპოვების გამო.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალდიდობის და ქარის მიმართ უფრო მოწყვლადია 

მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე განლაგებული ნაწილი, ე.წ. „ახალი რუსთავი“.  

სტიქიური მოვლენების პრევენციისთვის სისტემატიურად იწმინდება სანიაღვრე სისტემა 

და ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  
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ამჟამად შემუშავების პროცესშია ქალაქის გენერალური გეგმა, რომელშიც 

გათვალისწინებული იქნება არსებული რეკრეაციული ზონების (პარკის) ინტეგრაცია 

ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, 

სადრენაჟე სისტემა და სხვა.   

ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - ქ. რუსთავის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების რიცხვი 12,300 ერთეულს აღემატება. აქედან ლომის წილი მოსახლეობის 

საკუთრებაში არსებული ავტომობილებია.  

დღეის მდგომარეობით რუსთავის გზები გადატვირთული არაა. თუმცა, მოსახლეობის 

ზრდის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შედეგად მოსალოდნელია 

სატრანსპორტო ნაკადების ზრდაც.  

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში დაგეგმილია 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის გაუმჯობესება და მისი პოპულარიზაცია, 

სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ღონისძიებები და საველოსიპედო ბილიკების 

მოწყობა.  

პარკები და ნარგავები - ქ. რუსთავში ნარგავებს 34.3 ჰა უჭირავს, ხოლო ჭალისპირა ტყეებს 

1125 ჰა. მოშორებული მდებარეობის გამო ქალაქის პარკი ნაკლებად ხელმისაწვდომია 

მოსახლეობისთვის, ხოლო ქალაქის ძირითადი ნაწილი ღარიბია მწვანე საფარით, რის 

გამოც მოწყვლადია სიცხისა და ქარების მიმართ.  

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში დაგეგმილია 1200 

ძირი ხის დარგვა.  

წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია - ქ. რუსთავის სასმელ-სამეურნეო 

წყალმოხმარებისთვის წლიურად 7.5 მლნ. მ3-მდე წყალი იხარჯება. ქალაქი წყლის 

დეფიციტს განიცდის, თუმცა დღეის მდგომარეობით დეფიციტი არც თუ მწვავეა. ქალაქის 

ყველა უბანს გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც ბოლო 

წლებში ნაწილობრივ აღდგენილი იქნა.  

ქალაქის ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემა დაზიანებულია და არ ფუნქციონირებს, 

რაც ამწვავებს წყლის დეფიციტს და ზრდის ზეწოლად სასმელ-სამეურნეო 

წყალმომარაგების სისტემაზე. მოსაწესრიგებელია საკანალიზაციო ქსელი და გამწმენდი 

ნაგებობაც.  

ენერგოეფექტურობა - შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობა დაბალია. 2011 წელს 

შემუშავებული იქნა „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა“, რომლის 

ფარგლებშიც დაგეგმილია: საცხოვრებელი შენობების სადარბაზოების დათბუნება,  

მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟება, ენერგოეფექტური გარე განათების 

დამონტაჟება და ასეთი ნათურების პოპულარიზაცია მოსახლეობაში, მზის ბატარეების 

დამონტაჟება საბავშვო ბაღში და სხვა.  

ინდუსტრია/წარმოება - ქ. რუსთავში წარმოება მეტ-ნაკლებად განვითარებულია. 

საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ ქალაქის 

თვითმმართველობას მწირი ინფორმაცია გააჩნია. დიდ საწარმოებში სავარაუდოდ 

დანერგილია რიგი გარემოსდაცვითი ღონისძიებებისა, როგორებიცაა ნარჩენების მართვა, 

წყლის ეფექტურად მოხმარება და სხვა.  
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ნარჩენების მართვა - ქ. რუსთავში ნარჩენების მართვას ახორციელებს მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანია, რომელიც წელიწადში საშუალოდ 30,000 ტ ნარჩენებს აგროვებს და 

განათავსებს ნაგავსაყრელზე. ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა მენეჯმენტის 

გაუმჯობესების შედეგად. 2011 წელს ქ. რუსთავში გაიხსნა ახალი ნაგავსაყრელი, 

რომელსაც გააჩნია ჰიდროიზოლაცია, ნაჟური წყლების შემკრები სისტემა, მონტაჟდება 

საკონტროლო ჭები, ასევე დაგეგმილია ნაგავსაყრელის აირების შემკრები სისტემის 

მოწყობა. ნაგავსაყრელთან ფუნქციონირებს ნარჩენების დამხარისხებელი საამქროც.  

ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, მინის) შემგროვებელი პუნქტები, 

თუმცა ამ პუნქტების მიერ შეგროვებული ნარჩენების წლიური მოცულობა ასევე უცნობია.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ბოლო წლებში შემდეგი პროექტები 

განახორციელა: წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ახალი ნაგავსაყრელის 

მოწყობა და ნარჩენების მართვის გასაუმჯობესებელი სხვა ღონისძიებები; „ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ შემუშავება და განხორციელება.  

ქალაქის მესვეურთა ხედვით, ქ. რუსთავს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

ხდის: ცუდი ურბანული დაგეგმარება, მწვანე საფარის სიმცირე და ტექნიკური 

წყალმომარაგების სისტემის გაუმართაობა.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესარბილებლად ქ. რუსთავისთვის რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქალაქის თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი „ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელება, კერძოდ: 

o საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების დათბუნება, ენერგოეფექტური 

სოციალური საცხოვრისის აშენება ენერგო-ეფექტური მშენებლობის 

სადემონსტრაციოდ და პოპულარიზაციისთვის 

o საზოგადოებრივ შენობებში და გარე განათების ვარვარების ნათურების 

შეცვლა ეკონომ-ნათურებით და მოსახლეობაში ეკონომ-ნათურების 

პოპულარიზაცია 

o მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟება საზოგადოებრივ და 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

o საბავშვო ბაღში მზის ბატარეების დაყენება 

o ქალაქის გამწვანება. ამ საქმიანობაში სასურველია მოსახლეობის ჩართვა, 

რათა მათში გაიღვიძოს ქალაქის მოვლა-პატრონობის პასუხისმგებლობამ 

o საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის ღონისძიებების 

განხორციელება. სასურველია ამ მიზნით შესწავლილი იქნას მოსახლეობის 

კმაყოფილების დონე და მათი მოლოდინები 
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o საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა. სასურველია საზოგადოებრივი 

ველოპარკების ორგანიზების შესაძლებლობის და რაციონალურობის 

შესწავლა-შეფასება ამ სახის ტრანსპორტის განვითარების მიზნით.  

 ქალაქის გენერალური გეგმის დასრულება ბუნებრივი საფრთხეების რისკების და 

კლიმატური ცვლილებების პროგნოზების გათვალისწინებით. გენგეგმაში 

გათვალისწინებული უნდა იქნას არსებული რეკრეაციული ზონების ინტეგრაცია 

ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, 

სადრენაჟე სისტემის მოწესრიგება-განვითარება და სხვა.   

 სანიაღვრე სისტემის ეფექტურად მოწესრიგების გზების შესწავლა და მისი 

მოწესრიგება, რაც შეამცირებს წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს; 

 ინერტული მასალის მოპოვების შემცირება-შეწყვეტის ლობირება მდინარის 

ნაპირების ეროზიის შესაჩერებლად.   

 ჭალისპირა ტყეების მოვლა და დაცვა მათი შემდგომი დეგრადაციის თავიდან 

აცილების გზით.  

 წყალმომარაგების სისტემის შემდგომი რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს წყლის 

დანაკარგს. 

 ნარჩენების მართვის შემდგომი გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 

სასურველია მოსახლეობაში და იურიდიულ პირებში ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიის წარმართვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების 

არალეგალური განთავსება, ასევე ხელი შეეწყოს ნარჩენების ადგილზე სეპარაციის 

პროექტს.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და ნარჩენების მართვის შესახებ, 

რათა არსებობდეს ქალაქის წინაშე არსებული გამოწვევების სრული სურათი და 

შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

აბაშის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

აბაშის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობზე, სამეგრელო-ზემოსვანეთის 

მხარეში,ზღვის დონიდან 20-50 მ-ზე. მისი ფართობი შეადგენს 32 050 ჰა-ს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულს ჩრდილოეთით ესაზღვრება მარტვილის მუნიციპალიტეტი, 

აღმოსავლეთით ხონისა და სამტრედიის, სამხრეთით სამტრედიისა და ლანჩხუთის, 

დასავლეთით სენაკის მუნიციპალიტეტები. 

მუნიციპალიტეტში გაბატონებულია ნოტიო სუბტროპიკული ჰავა, საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა 140C, წლის ყვეზე ცივი თვის,იანვრის, ტემპერატურაა 4,90C, ხოლო 

ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის, 22,90C. ტერიტორიულ ერთეულში ნალექების წლიური 

რაოდენობაა 1620 მმ, გაზაფხულზე იცის მოულოდნელი ყინვები. ზაფხული ზოგჯერ 

გვალვიანია. ქარები მუსონურია, ხშირია ფიონები და ბრიზები. 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია ჰიდროგრაფიული ქსელით. აქ უმეტესად მოცემულია 

მდინარეთა ქვემო დინებები. საზრდოობა შერეული ხასიათისაა. წყალდიდობა 

ახასიათებთ გაზაფხულზე, წყალმცირობა ზამთარში. მდინარეებიდან აღსანიშნავია: 

რიონი, ცხენისწყალი, აბაშა. მცირე მდინარეებია: ნოღელა, კოვზა, ზანა. აბაშის სამხრეთ-

დასავლეთ ნაწილში „სირიაჩქონის“ ჭაობია. 

ნიადაგები ძირითადად ალუვიურ-კარბონატულია. რიონის მარცხენა სანაპიროზე კი 

ჭაობიანი ნიადაგებია. მცენარეული საფარი კოლხური ტიპისაა. 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით შეადგენს 

მუნიციპალიტეტში არის 1 ქალაქი და 40 სოფელი. 

27 700 კაცს, აქედან ქალაქის მოსახლეობა არის 6 400 კაცი, ხოლო დანარჩენი, 21 300 

კაცი,სოფლად ცხოვრობს. რუსეთ- საქართველოს შორის, ბოლო წლებში განვითარებული 

კონფლიქტების შედეგად ,ამ რიცხვს დაემატა 2 500 ლტოლვილი. რის შედეგადაც 

გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საერთო რაოდენობა გახდა 

30 200 კაცი. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 94 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) აღემატება.  
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მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, 

ვაჭრობა, ქონების გადასახადი და მომსახურეობის სფერო-ტრანსპორტი. 

გამგეობაში არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენია მუნიციპალიტეტში 

შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე.  

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობის სხვადასხვა დარგი, როგორიცაა:მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, 

მეხილეობა; გადამამუშავებელი მრეწველობა: ჩაის ფაბრიკა,ეთერზეთების ქარხანა, 

საკონსერვო ქარხნები; რძის გადამამუშავებელი ქარხანა და მრეწველობა: ხის 

დამამუშავებელი და ავეჯის დამამზადებელი საწარმოები; საფეიქრო საწარმო, 

მექანიკური ქარხანა, საამშენებლო მრეწველობის ქარხანა. ეს სექტორები სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ნაწილობრივ შეიცვალა. ამის მიზეზი ძირითადად ქვეყანაში მომხდარი 

პოლიტიკური ცვლილებები იყო. ამჟამად, მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო 

არის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებიდან მიღებული მოგება, საჯარო 

სამსახურები და ვაჭრობა.  

გამგეობაში თვლიან, რომ მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტული სექტორი, 

რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების 

ზრდა, უნდა იყოს პირველ რიგში სოფლის მეურნეობა და გადამამუშავებელი 

მრეწველობა. მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, სადაც ასახულია 

ის პროექტები, რომლის განხორციელებაც შესაძლებელია აბაშის მუნიციპალიტეტში. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

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

ნაპირების ეროზია და გვალვა. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი ქარი და წყალდიდობა. 

გამგეობის ინფორმაციით, უკანასკნელ 10 წელიწადში, ბუნებრივი საფრთხეები 

მომატებულია, მათ შორის მომძლავრებულია ძლიერი ქარი და წყალდიდობა.  

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ 

სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა 

თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები. გამგეობას აქვს ზუსტი 

ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების შესახებ. 

კერძოდ, წყალდიდობის შედეგად კეთილარის, ნაესაკაოს , მარანის თემებში გარეცხილია 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 752ჰა ფართობი და საცხოვრებელი ტერიტორიის 316 ჰა. 

მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიების, მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში 

#1, #2 და #3. 
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ცხრილი1 მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ფართობი, ჰა 

წყალდიდობა 

 

საცხოვრებელი ტერიტორია  316 ჰა 

სახნავ-სათესი/ბაღები 45 ჰა 702 ჰა 

სათიბ-საძოვარი  50 ჰა 

სანაპიროს წარეცხვა 
მდინარის ნაპირები და 

ჭალები 
50 ჰა  

 

აბაშის მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლებში, ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად 

დაზარალდა 1 650 მოსახლე კეთილარის, სუჯუნის, სამიქაოს, გეზათის, სეფიეთის 

ტერიტორიულ ორგანოებში, ხოლო ძლიერი ქარის შედეგად მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე დაზიანდა 200 საცხოვრებელი შენობა და 600 მოსახლე. ბუნებრივმა 

კატასტროფემბა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც დააზიანა. წყალდიდობის 

შედეგად დაზიანდა 12 კმ გზის მონაკვეთი, 2.5 კმ ელგადამცემი ხაზი და 3 ხიდი. 

ცხრილი 2 მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ძლიერი ქარი 
აბშის 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია 

200 600  

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

თემები: კეთილარი, 

სუჯუნა, სამიქაო, 

გეზათი, სეფიეთი, 

მარანი. 

590 1650 1280 

 

ცხრილი 3 მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი ქარი აბაშის მუნიციპალიტეტი 2,5კმ ელგადამცემი ხაზი 

სანაპიროს წარეცხვა კეთილარის, ნაესაკაოს თემები და 

ქ. აბაშა 

3 ხიდი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 12კმ 

 

მუნიციპალიტეტისს გამგეობის ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 

წელიწადში მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 225 000 ლარი. აქედან ძლიერი ქარის მიერ 

მიყენებული ფინანსური ზიანი 160 000 ლარია; ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული 
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ზიანი შეადგენს 15 000 ლარს, ხოლო ნაპირის წარეცხვის შედეგად მიყენებული ზიანი 

50 000 ლარია. 

მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელი არის სამაშველო 

სამსახური, რომლებიც შემუშავებული გეგმის თანახმად ბუნებრივი კატასტროფების 

დროს კავშირის საშუალებით ანხორციელებენ შეტყობინებას ტერიტორიულ 

ორგანოებთან და მოსახლეობასთან.  

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას და მიწისძვრას. ადგილობრივ 

ხელისუფლებას ნაწილობრივ გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი 

სახანძრო-სამაშველო სამსახური, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ის დახმარებას იღებს 

რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან და ადგილობრივი რეზერვისტების რაზმების 

მეშვეობით. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ განახორციელა სხვადასხვა ღონისძიებები; აუნაზღაურა მოსახლეობას 

წყალდიდობის შედეგად მიყენებული ზარალი-6000 ლარის ოდენობით, აუნაზღაურა 

ძლიერი ქარის მიერ მიყენებული ზარალი 190 000 ლარი. ჩაატარა 185 700 ლარის 

ღირებულების, ხოლო ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან 2 352 423 ლარის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

გამგეობის ინფორმაციით საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების გათვალისწინება ხდება. შენობა-ნაგებობების დაგეგმარება 

გათვალისწინებულია 7 ბალიან მიწისძვრაზე. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

აბაშის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. აქ 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 20 105 ჰექტარი უჭირავს; მათ შორის სახნავ-სათესი 

მიწებია 12 451 ჰა. სათიბ-საძოვრებს 5 959 ჰა უკავია, ხოლო მრავალწლიან ნარგავები 

გაშენებულია 1 695 ჰა ტერიტორიაზე.  

ადგილბრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები, ბოლო ათ წელიწადში, ძირითადად 

წყალმოვარდნისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. მიწების დიდი 
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უმეტესობა მდინარის გასწვრივ მდებარეობს ძირითადად ისინი სწორედ მდინარის 

წარეცხვის შედეგად ზიანდებიან. 

 ბოლო წლებში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაიკარგა 100ჰა დროებითი საძოვარი 

მიწის ფართობი,რომელიც მდებარეობდა მდინარეების რიონისა და ცხენისწყლის 

გასწვრივ. გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში არ მომხდარა სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაცია. თუმცა ძლიერი წვიმების დროს სადრენაჟე სისტემის 

გაუმართაობის გამო იტბორება სასოფლო-სამეურნეო ფართობები და ადგილი აქვს 

მეორად დაჭაობებას, რაც იწვევს მიწების დეგრადაციას და მოსავლიანობის შემცირებას. 

 

მემცენარეობა 

აბაშის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 12 451 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 61%-ია. მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა 

გავრცელებული მესიმინდეობა, მეჩაიეობა,მრავალწლიანი ნარგავებიდან მოყავთ თხილი. 

სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3-4 ტ/ჰა, თხილის მოსავლიანობაა 2-2.5 ტ/ჰა, ხოლო 

სოიოს მოსავლიანობა არის 0.8-1 ტ/ჰა.  

მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და არ 

ხდება მონიტორინგი, ინფორმაციას ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილების შესახებ გამგეობა 

არ ფლობს. 

გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, მცენარეთა მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში შემცირდა. შემცირების ძირითადი მიზეზი გვალვა და ხშირი წვიმები იყო, 

აგრეთვე დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, რის შედეგადაც ზიანი მიადგა 

ადგილბრივ მოსახლეობას. 

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, გასულ წლებში ადგილი ჰქნდა სიმინდისა 

და თხილის მოსავლის შემცირებას მავნებლების(ღეროს ფარვანას და ამერიკული 

პეპელას)მომრავლებისა და დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ იყო დაცული აგროტექნიკური ვადებიც. გამგეობის წევრების 

ინფორმაციით, თესვას ფერმერები იწყებდნენ მაისში, ახლა კი იწყება ივნისში, რაც მათი 

ვარაუდით, გამოწვეულია მოსახლეობის ტექნიკასა და ფინანსებთან 

ხელმიუწვდომლობის გამო.  

მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სუბტროპიკულ ზონაში, რის გამოც ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორია საკმარისადაა უზრუნველყოფილი ატმოსფერული ნალექებით, 

მიუხედავად ამისა, აქ დროდადრო მაინც აქვს ადგილი გვალვას, რომლის სიხშირე 

უკანასკნელ წლებში გაიზარდა, რაც იწვევს მოსავლის განადგურებას ან უკეთეს 

შემთხვევაში მოსავლიანობის შემცირებას.როგორც ოფიციალური მონაცემებით 

ცნობილია დასავლეთ საქართველოს წლიური საშუალო ტემპერატურა მომატებულია 

0,30-ით. ასეთ შემთხვევაში რწყვა ვერ ხერხდება, სარწყავი წყლის რესურსი საკმარისი 

რაოდენობითაა, მაგრამ საირიგაციო სისიტემა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს.  
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ბოლო პერიოდში შეინიშნება უფრო ხშირი წვიმები და ნალექების ზრდა,რაც ხშირად ა 

მიზეზი ხდება მეორადი დაჭაობებისა და მოსავლის შემცირების. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 70-80% საჭიროებს დრენაჟს.მუნიციპალიტეტში არაა 

გამართული სადრენაჟე სისტემა. არსებული სისტემა საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

 

მეცხოველეობა 

აბაშის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს 5 959 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 30%-ია. ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ერთ-ერთი 

წამყვანი დარგია. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 22 900 სულს შეადგენს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

მათი სულადობა, გამგეობის ინფორმაციით, სავარაუდოდ გაზრდილია, თუმცა 

მონიტორინგის არარსებობის გამო სამუშაო ჯგუფი ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ზაფხულისა და ზამთრის საძოვრები, 

ნაკლებადაა სათიბები. მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე არ განიცდიან 

საძოვრების დეფიციტს, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, ერთ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე მხოლოდ 0.26 ჰა საძოვარი 

მოდის, გამოდის, რომ მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს საძოვრების პრობლემა. 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების 

მოვლა–შენარჩუნებისთვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ; მათ შორის, იშვიათად 

იყენებენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც, ამასთან საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები 

შესწავლილი არ არის. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და 

მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. პირუტყვის წველადობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის გაზრდა-შემცირების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. 

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას არ ჰქონდა 

ადგილი.  

 

პროექტები და სერვისები 

აბაშის მუნიციპალიტეტში 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, 

განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის 

პროცესშია, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ისეთი სასოფლო სამეურნეო სამსახურები რომელთაც 

შეუძლია ხელი შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებას. 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური სამსახური და მექანიზაციის სამსახური, თუმცა მათი მომსახურეობა 

ხელმოკლე მოსახლეობისთვის ძვირია. მუნიციპალიტეტში აგრონომიული მომსახურება 

არ არსებობს. 

სასოფლო სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, აბაშის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელდა პროექტი, შეიქმნა მექანიზაციის ცენტრი, რომელმაც უზრუნველყო 

ფერმერების სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით(ტრაქტორებით) უზრუნველყოფა. 2012 წელს 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განახორციელა სოფლის მეურნეობის პროგრამა 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა-დათვალიერების კუთხით. მუნიციპალიტეტში 

შემოტანილ იქნა მაღალპროდუქტიული კულტურები, თუმცა პროექტმა არ გაამართლა. 

2010 წელს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სადრენაჟე სისტემის მშენებლობა/რეაბილ

იტაცია. 

 

4. ტყის რესურსები 

აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის დონიდან 20-50 მ სიმაღლის ვაკე-

დაბლობია. ადმინისტრაციული ერთეული ტყით ღარიბია, მისი ფართობი შეადგენს 2,8 

ათასი ჰექტარს, რაც მთლიანი ტერიტორიის მხოლოდ 8%-ია. სატყეო მიწები 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის. სამუშაო ჯგუფს ტყის კატეგორიების 

მიხედვით ფართობების რიცხობრივი მონაცემები არ გააჩნია, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ 

ტყეების დაცულ ტერიტორიებში შედის წყემის ნაკრძალი, 147 ჰა და კაცობურის 

აღკვეთილი, 296 ჰა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ქარსაცავი ზოლების ბოლო ინვენტარიზაციის 

ჩატარების თარიღი არ იციან გამგეობაში. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა გაშენება 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება.  

ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი არ ჰქონია. 

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

ტყეების ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი და არ ჩატარებულა ტყეების მოვლა-

აღდგენის ღონისძიებები.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადრე იყო სანერგე მეურნეობა, რომელიც ეხლა შპს 

„აგრომეტი“ გახდა და სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის საკუთრებას წარმოადგენს. 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყეების 

აღდგენასა და ტყეების განაშენიანებას. 

 

  



 

8- 14 

5. წყლის რესურსები 

აბაშის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, 

თუმცა რესურსი შეფასებული არაა.  

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის მდინარეებიდან აღსანიშნავია: რიონი, 

ცხენისწყალი, აბაშა. მცირე მდინარეებია: ნოღელა, კოვზა და ზანა.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. შესაბამისად, მათი 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. 

გამგეობის წევრების აზრით, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე გაიზარდა წყალდიდობების 

სიხშირე გაზაფხულზე, გასულ წლებთან შედარებით მდინარეების ხარჯი გაზრდილია 

წყალდიდობების დროს. მდინარეების წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა. 

მოსახლეობის დაკვირვებით სეზონურად ხდება მიწისქვეშა წყლის დონის ცვლილება 

გაზაფხულზე, თოვლის დნობისას მატულობს ,ხოლო აგვისტო-სექტემბერში გვალვების 

დროს დონე კლებულობს.  

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, რის გამოც ოფიციალური ცნობები ზედაპირული წყლის დაბინძურების 

შესახებ არ არსებობს. მაგრამ სამუშაო ჯგუფის წევრთა პირადი დაკვირვებით, 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები სავარაუდოდ ბინძურდება კანალიზაციითა და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. მათი ინფორმაციით, ხდება მხოლოდ სასმელი წყლის 

ხარისხის კონტროლი სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებულ ლაბორატორიაში. 

დაბინძურების შსახებ მონაცემები არ აქვთ. 

აბაშის მუნიციპალიტეტში არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. რიონის მარცხენა 

სანაპიროზე ჭაობიანი ნიადაგებია. ადმინისტრაციული ერთეულის სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილში „სირიაჩქონის“ ჭაობია, მისი ფართობის შესახებ ინფორმაცია გამგეობას არ აქვს. 

წყლის რესურსი ძირითადად გამოიყენება საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის წყალმომარაგება დაფუძნებულია 

ზედაპირულ წყლებზე, ხოლო მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია 

ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად 

მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, რისთვისაც მოსახლეობას მოწყობილი აქვს ჭები. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში გრუნტის წყლების ბაზაზე არსებობს 3 000მ3 

მოცულობის დახურული ტიპის რეზერვუარი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში 

გამოიყენება წყალმომარაგებისთვის.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობას წყალმოხმარების სტატისტიკის მონაცემები არ აქვს. მათი 

ინფორმაციით, ქალაქში საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება 

შეადგენს 122ლ/წმ-ში. წყლის მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე 

დადგმული არ არის. 
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მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს 

საშუალოდ და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არა აქვს. 

ქალაქს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არა აქვს გამწმენდი ნაგებობა და 

შესაბამისად, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. 

აბაშის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურაა შპს-„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-ს აბაშის 

ფილიალი, რომლის ფუნქციებში შედის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, 

სასმელი წყლის ანალიზი (კეთდება სენაკის მუნიციპალიტეტში) და წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მდინარეების კალაპოტებიდან 

ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით 

მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობა შეადგენს 100 000მ3/წელიწადში. 

ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს დაცვის სამინისტრო. 

ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს მდინარის ნაპირების გასწვრივ შეინიშნება 

მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება სოფლები,გზები და 

ხიდები. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად ჩატარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები,მდინარის 

ნაპირებზე გაკეთდა წყალამრეკი დეზები სოფლებში:ტყვირი, მარანი,კეთილარი,სამიქაო, 

ძველი აბაშა, სეფიეთი.  

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. ამას 

ანხორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საიჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, აბაშის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა 

განვითარებული. ფუნქციონირებს მცირე სამშენებლო და სასურსათო საწარმოები, ჩაის 

ფაბრიკა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის 

მაგისტრალი. 

საწარმოეში წყლის მრიცხველები დამონტაჟებული არ არის, არ ხდება წყლის 

ცირკულაცია და არ იყენებენ ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ 

ნარჩენების მართვის გეგმები.  
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8. ნარჩენების მართვა 

აბაშის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური,აიპ „აბაშის 

კეთილმოწყობა“, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მისი მოცულობის 

აღრიცხვა და პოლიგონზე განთავსება. შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე, წლიურად საშუალოდ 2 200-2 400მ3 

ნარჩენები გროვდება. შეგროვებული ნარჩენები საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო 

ნარჩენებს მოიცავს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, 

შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 300-400მ3-ით გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს სანიტარული ნაგავსაყრელი. შეგროვებული ნარჩენების 

განთავსება ხდება ქალაქგარეთ, ქოლობნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ 

ნაგავსაყრელზე, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის 

დადგენილ სტანდარტს. ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნაჟური წყლებისა და ნაგავსაყრელის 

აირების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტში არის ერთი ლეგალური, არალიცენზირებული ნაგავსაყრელი, 

რომელიც დროებით ნაგავსაყრელს წარმოადგენს. ნაგავსაყრელი შემოღობილია.  

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.  

მუნიციპალიტეტში 2012წ. განხორციელდა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი: 

დასუფთავების სამსახურიმა შეიძინა სპეცმანქანა და ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსდა 

ნაგვის ურნები.  

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება უფრო მტკივნეულად აისახება ქალზე, ვიდრე მამაკაცზე, 

რადგან თვლიან, რომ მამაკაცი ფიზიკურად უფრო ამტანია. მათი ვარაუდით, წყლის 

დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე. ხოლო რაც შეეხება ტყის 

რესურსებს, გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, ვიდრე ქალზე და ამას ხსნიან იმით, რომ მამაკაცებს შეუძლიათ 

კრიზისის პირობებში მოიპოვონ ტყეში რესურსი.კლიმატის ცვლილების მიმართ კი მათი 

აზრით უფრო მგრძნობიარეა ქალი. 
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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 ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების მოშლა, 

სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, კერძოდ აგრონომიული სამსახურების არ 

არსებობა. 

ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ ერთობლივად განხორციელდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, 

ჩატარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მოხდა შიდასასოფლო გზების რეაბილიტაცია. 

აგრეთვე განხორციელდა ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის წარეცხვის 

საწინაარმდეგოდ. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელდა 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები, მოხდა 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა სადრენაჟე სისტემების 

რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ქარსაცავი ზოლების გაშენება და ტყის 

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

აბაშის 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 და გვალვა. მათ შორის მომძლავრებულია ძლიერი ქარი და 

წყალდიდობა. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ 

სახლებს, არამედ სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. 

წყალდიდობა თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. ხდება 

მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები.  

წყალდიდობების შედეგად მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ იმყოფება სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 752 ჰა, საცხოვრებელი ტერიტორიების 316 ჰა, რის გამოც 

ზიანდება საცხოვრებელი სახლები. კერძოდ, რამოდენიმე სოფელში დაზიანდა 590 

საცხოვრებელი სენობა, რის გამოც 1 280 კაცის გადასახლება მოხდა. გარდა ამისა, 



 

12- 14 

მუნიციპალიტეტს ზიანს აყენებს ძლიერი ქარი, რის გამოც ზიანდება საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა. 

ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 

225 000 ლარი. აქედან ძლიერი ქარის მიერ მიყენებული ფინანსური ზიანი 160 000 ლარია; 

ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 15 000 ლარს, ხოლო ნაპირის 

წარეცხვის შედეგად მიყენებული ზიანი 50 000 ლარია. 

 

სოფლის მეურნეობა - აბაშის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა 

სოფლის მეურნეობაა. ადგილბრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები, ბოლო ათ 

წელიწადში, ძირითადად წყალმოვარდნისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 

შემცირდა. მიწების დიდი უმეტესობა მდინარის გასწვრივ მდებარეობს ძირითადად 

ისინი სწორედ მდინარის წარეცხვის შედეგად ზიანდებიან. ძლიერი წვიმების დროს 

სადრენაჟე სისტემის გაუმართაობის გამო იტბორება სასოფლო-სამეურნეო ფართობები 

და ადგილი აქვს მეორად დაჭაობებას, რაც იწვევს მიწების დეგრადაციას და 

მოსავლიანობის შემცირებას.  

მემცენარეობის წინაშე არსებული გამოწვევებია სადრენაჟე სისტემების გაუმართაობა, 

რის გამოც იტბორება სასოფლო-სამეურნეო ფართობები და ადგილი აქვს მეორად 

დაჭაობებას, რაც იწვევს მიწების დეგრადაციას და მოსავლიანობის შემცირებას; სარწყავი 

სისტემების არარსებობა.  

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების რესურსი მცირეა. მოწოდებული ინფორმაცია კი 

გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა საკმაოდ 

ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. ამასთან, 

სტიქიური მოვლენების შედეგად ადგილი აქვს 100 ჰა საძოვარი ფართის დაკარგვას, 

მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის მიერ მესაქონლეების პრობლემად საძოვრების 

დეფიციტი არ დასახელებულა. 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 - აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული ტყით ღარიბია, ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ქარსაცავი ზოლების 

მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ქარსაცავების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  



 

13- 14 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - აბაშის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, გამგეობის წევრების აზრით, ბოლო 10-20 

წლის მანძილზე გაიზარდა წყალდიდობების სიხშირე გაზაფხულზე, გასულ წლებთან 

შედარებით მდინარეების ხარჯი გაზრდილია წყალდიდობების დროს. მდინარეების 

წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა. მოსახლეობის დაკვირვებით სეზონურად ხდება 

მიწისქვეშა წყლის დონის ცვლილება გაზაფხულზე, თოვლის დნობისას მატულობს 

,ხოლო აგვისტო-სექტემბერში გვალვების დროს დონე კლებულობს. მუნიციპალიტეტში 

არ ხორციელდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი,  

აბაშის მუნიციპალიტეტში არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. რიონის მარცხენა 

სანაპიროზე ჭაობიანი ნიადაგებია. ადმინისტრაციული ერთეულის სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილში „სირიაჩქონის“ ჭაობია, 

ქალაქში საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება შეადგენს 

122ლ/წმ-ში. წყლის მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე 

დადგმული არ არის. ქალაქს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არა აქვს 

გამწმენდი ნაგებობა 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, კერძოდ აგრონომიული სამსახურების არ 

არსებობა.  

 

 

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).  
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 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში. ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ესაზღვრება აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა, ჩრდილოეთით - ჩოხატაურის, ვანის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტები, 

აღმოსავლეთით - ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ხოლო სამხრეთი საზღვარი ემთხვევა 

საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარს.  

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ძირითადად საშუალო და მაღალმთიანია. მისი 

ფართობი შეადგენს 79 953 ჰა-ს, რომლის 42% სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 

უჭირავს და 47% კი ტყეების. ტყის ნაწილი ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკში შედის.   

მუნიციპალიტეტში ჰავა ზომიერად ნოტიოა. ზამთარი აქ ცივია, ზაფხული კი თბილი და 

ხანმოკლე. საშუალო წლიური ტემპერატურა 6,4-8,0°C-ია. ნალექების რაოდენობა 

წელიწადში 594-688 მმ-ია, ნალექების მაქსიმუმი ივნისში იცის, მინიმუმი კი დეკემბერში.  

2012 წლის მდგომარეობით, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 20 900 კაცს 

შეადგენს, აქედან მუნიციპალურ ცენტრში დაბა ადიგენში ცხოვრობს 3 100 (15 %) კაცი. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 26 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) საკმაოდ ჩამოუვარდება. მუნიციპალიტეტში 57 დასახლებაა, მათ შორის ორი 

ურბანულია.  

ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის 

მეურნეობა, მცირე საწარმოები, სატყეო მეურნეობა, დასაქმება საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, ასევე პენსია. კერძო სექტორი ძირითადად 

მომსახურეობის სფეროთია წარმოდგენილი.  

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 4 853 400 ლარი შეადგინა. ადგილობრივ 

საბიუჯეტო შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს სატყეო, სოფლის მეურნეობის და 

მომსახურების სფეროს სექტორები.  

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, კერძოდ საგზაო და 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
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კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები, სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და 

საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი და სარწყავი სისტემების 

რეაბილიტაცია-მშენებლობა, სამაშველო რაზმის ტექნიკით უზრუნველყოფა. არსებობს 

სატყეო სექტორის განვითარების პოტენციალიც.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ადიგენის 

ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, მეწყერი, ღვარცოფი, 

მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა და სეტყვა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

ჩამოთვლილი ბუნებრივი კატასტროფებიდან გახშირებულია: ძლიერი ქარი, ღვარცოფი 

და სეტყვა. თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ/ჰიდროლოგიურ 

დაკვირვებებს, რადგანაც მუნიციპალიტეტში ასეთი სადგურები არ ფუნქციონირებს.  

ადიგენის ტერიტორიულ ერთეულში ბუნებრივმა კატასტროფებმა, კერძოდ ძლიერმა 

ქარმა, ბოლო დეკადაში საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ ტერიტორიებს, მათ შორის 

დაზიანებულია დაახლოებით 0,5 ჰა ფართობი, საფრთხის ქვეშ კი იმყოფება 60 ჰა. ქარმა, 

სეტყვამ და წყალდიდობამ საფრთხე შეუქმნა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. 

კერძოდ დაზიანებულია სახნავ-სათესი ტერიტორიის დაახლოებით 5 000 ჰა, საფრთხის 

ქვეშ კი იმყოფება 5 000 ჰა. ძლიერმა ქარმა დაბა ადიგენში, ლელოვანის და ვარხანის 

საკრებულოებში დააზიანა 4 კორპუსი და 55 კერძო სახლი, რის შედეგადაც ჯამში 250 

ოჯახი (400 პირი) დაზარალდა, დაბა აბასთუმანში კი დააზიანა 6 კორპუსი და 20 კერძო 

სახლი, რის შედეგადაც დაზარალდა 200 ოჯახი (600 მოსახლე).  

საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა, კერძოდ, მეწყერმა 

დააზიანა დერცელი-კიკიბოს გზა, ღვარცოფის შედეგად კი დაზიანდა ენთელი-შოყის 

გზის 11 კმ-იანი მონაკვეთი.  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2. სავარაუდოდ, ეს 

მონაცემები არასრულია.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ფინანსური ზიანის ოდენობა 

შეადგენს 3 775 171 ლარს, აქედან ძლიერი ქარის მიზეზით ეკონომიკური ზიანის ოდენობა 

3 014 000 ლარია, წყალდიდობის მიზეზით - 330 000 ლარი, მეწყერის მიზეზით- 46 000 

ლარი;, ღვარცოფის მიზეზით კი 385 171 ლარს შეადგენს. დეტალური ინფორმაცია 

ადიგენის მუნიციპალიტეტისთვის 2005-2011 წლებში სტიქიების მიერ მიყენებული 

ზარალის შესახებ მოცემულია ცხრილში #3.  

ცხრილი 1. მონაცემები ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ფართობი, ჰა 

ფართობი 

საფრთხის ქვეშ, ჰა 

ქარი საცხოვრებელი ტერიტორია 0,5 60 

ქარი, წყალდიდობა, სახნავ-სათესი/ბაღები 5 000 5 000 
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სეტყვა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული საცხოვრებელი შენობებისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი 

ქარი 

ადიგენი, ლელოვანის 

და ვარხანის 

საკრებულოები 

4 კორპუსი 

55 კერძო სახლი 

250 ოჯახი 

400 კაცი 
 

დაბა აბასთუმანი 
6 კორპუსი 

20 კერძო სახლი 

200 ოჯახი 

600 კაცი 
 

ღვარცოფი ენთელი-შოყის გზა   
11 კმ გზის 

მონაკვეთი 

მეწყერი დერცელი-კიკიბოს გზა   ? 

 

ცხრილი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2005-2011 წლებში 

კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზარალის ჩამონათვალი 

თარიღი 
სტიქიური 

მოვლენა 
მიყენებული ზიანის აღწერა 

ზარალის 

სავარაუდო  

სიდიდე, ლარი 

2005 წლის 

გაზაფხული 

წყალდიდობ

ა 

დაიტბორა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 217 ჰა-ზე 
180 000 

2008 წლის 

გაზაფხული 

წყალდიდობ

ა 

დატბორა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 180 ჰა-ზე 
150 000 

26.07.2008 წელი ქარიშხალი 

დ. აბასთუმანში გადახადა 

საცხოვრებელ სახლებს და 

კორპუსებს სახურავები 

20 000 

19.07.2009 წელი 

სეტყვა, 

ქარი, 

ღვარცოფი 

განადგურდა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
482 000 

დაანგრია ხიდები და გზები 333 600 

2009 წლის 

დეკემბერი 
მეწყერი დამეწყრა დერცელი-კიკიბოს გზა 46 000 

15.06.2010 წელი ქარიშხალი 

გადახადა საცხოვრებელი სახლების, 

კორპუსების და სკოლების 

სახურავები 

170 000 

28.06.2010 წელი 

სეტყვა, 

ქარი, 

ღვარცოფი 

გაანადგურა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
360 000 

დააზიანა გზები და კომუნიკაციები 10 000 

4.07.2011 წელი 

სეტყვა, 

ქარი, 

ღვარცოფი 

გაანადგურა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
670 000 

დააზიანა გზები და კომუნიკაციები 27 600 

14.08.2011 წელი 
სეტყვა, 

ქარი, 

განადგურდა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 
272 000 
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ღვარცოფი დაიმეწყრა სოფ. აბასთუმნის 

სასმელი წყლის რეზერვუარის 

ტერიტორია 

6 371 

3.09.2011 წელი 
სეტყვა, 

ღვარცოფი 

დაზიანდა ენთელი-შოყის გზის 11 

კმ-იანი მონაკვეთი 
7 600 

ჯამი: 2 735 171 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

თვითმმართველობას მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა გააჩნია, რაც 

ითვალისწინებს ისეთ საგანგებო სიტუაციებს, როგორიცაა: ხანძარი, წყალდიდობა, 

გვალვა, მეწყერი, ღვარცოფი და მიწისძვრა. ადგილობრივ თვითმართველობას 

შესაძლებლობა აქვს საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება მხოლოდ მცირე 

მასშტაბიან ბუნებრივ კატასტროფებზე, დახმარების მიღება კი შესაძლებელია 

რეგიონალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივმა და 

ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 10 წლის განმავლობაში ერთობლივად განახორციელა 

შემდეგი ღონისძიებები: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სახურავების შეცვლა, გზების 

შეკეთება. როგორც მოწოდებული ინფორმაციიდან ჩანს, ბუნებრივი საფრთხეების 

პრევენციას ნაკლები ყურადღება ეთმობა და ძირითადად ნაპირსამაგრი სამუშაოებით 

შემოიფარგლება.  

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცითი 

მოწყობის გენერალური გეგმა, თუმცა ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხილვისას რისკისა და სახიფათო ზონების გათვალისწინება ხდება საერთაშორისო 

ორგანიზაცია „მერსი ქორის“ მიერ გადაცემული რუკების საფუძველზე.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ძირითადი წამყვანი ეკონომიკური 

საქმიანობაა, რასაც ხელს უწყობს ადგილობრივი კლიმატური პირობები. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი შეადგენს 24 050 ჰა-ს, აქედან 

სახნავ-სათესს უკავია 5 800 ჰა (ს/ს მიწების 24%), ხეხილის ბაღებს - 250 ჰა (1%), სათიბ-

საძოვარს კი 18 000 ჰა (75%).  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 

ბოლო ათწლეულში დაახლოებით 25 ჰა-ით შემცირდა, რაც ძირითადად სახნავ-სათესი 

მიწების ხარჯზე მოხდა. სასოფლო-სამეურნეო მიწის შემცირების მიზეზები გახდა: 

მეწყერი, რომლის მიზეზით დანაკარგმა შეადგინა 13 ჰა და მდინარის ნაპირების გარეცხვა, 

რომლის მიზეზით დანაკარგმა შეადგინა 12 ჰა.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაციასაც ქონდა ადგილი. ეს გამოწვეული იყო ჭარბი ძოვების, 

ნიადაგის გამოფიტვის ან სასუქების არასწორი შეტანის მიზეზით. კერძოდ, დეგრადაცია 
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განიცადა სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 7 880 ჰა-მა, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 32%-ს შეადგენს. მათ შორის დეგრადირებულია სახნავ-

სათესის - 1 800 ჰა; ხეხილის ბაღების - 80 ჰა და სათიბ- საძოვრის - 6 000 ჰა.  

 

 

მემცენარეობა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს ტერიტორიას 5 800 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო მიწების 24%-ია. მუნიციპალიტეტში მეტწილად ერთწლიანი კულტურები 

მოჰყავთ, რომელთაგან პრიორიტეტულად ითვლება კარტოფილი, სიმინდი და 

კომბოსტო. მუნიციპალიტეტში არის ხეხილის ბაღებიც, თუმცა მათი ფართობი საკმაოდ 

მცირეა და ს/ს სავარგულების 1%-ს არ აღემატება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა ბოლო 

წლებში გაიზარდა სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების გამო. კერძოდ, კარტოფილის 

მოსავლიანობაა შეადგენს 15 ტ/ჰა და ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 3 ტ/ჰა-ით; სიმინდის 

მოსავლიანობაა 5 ტ/ჰა, მაჩვენებელი გაიზარდა 1 ტ/ჰა-ით; კომბოსტოს მოსავლიანობაა 60 

ტ/ჰა, მაჩვენებელი  გაიზარდა 12 ტ/ჰა-ით. ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზებად დასახელდა მაღალპროდუქტიული სათესლე 

მასალის შემოტანა, რწყვის შესაძლებლობების გაზრდა და ეფექტური მეთოდების 

დანერგვა, კულტურების ადგილმონაცვლეობის დანერგვა, სასუქების მოხმარების 

გაზრდა, მავნებლებთან, სარეველებთან, დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების 

დანერგვა. მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო ხელსაყრელმა ამინდმაც.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 90% საჭიროებს რწყვას. ბოლო წლებში განხორცილდა სარწყავი არხების 

მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები და შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ 

არსებული სარწყავი სისტემების მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია, წყლის 

რესურსიც მეტ-ნაკლებად საკმარისია; თუმცა, მუნიციპალიტეტი საირიგაციო სისტემების 

რაოდენობა არასაკმარისია. მუნიციპალიტეტში ადგილ-ადგილ მოწყობილია ხელოვნური 

საგუბრები თოვლის/წვიმის ნაჟური წყალის შესაგროვებლად, რაც ირიგაციისთვის 

გამოიყენება.  

სარწყავად ძირითადად იყენებენ არხოვან (ტრადიციული) რწყვის მეთოდს; ძალიან მცირე 

ფართობზე კი წვეთოვანი რწყვის მეთოდი გამოიყენება. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 1% საჭიროებს დრენაჟს 

(სოფელ არლის ტერიტორიაზე). სადრენაჟე სისტემები მუნიციპალიტეტში პრიმიტიულ 

დონეზეა მოწყობილი ღია არხით, რის გამოც არსებულ სადრენაჟე სისტემებს სასოფლო-

სამეურნეო მიწების სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა არ შეუძლია.  

შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მათი დაკვირვებით მუნიციპალიტეტში 

ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე შეცვლილია. როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი მეტეოროლოგიური სადგური და ეს 

ინფორმაცია გამყარებული არაა ობიექტური მონაცემებით.  
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მეცხოველეობა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 18 000 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 75%-ია. სათიბ-საძოვრების ასეთი სიუხვე ხელს უწყობს 

მეცხოველეობის განვითარებას. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

დაახლოებით 22 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვია და მათი რაოდენობა ბოლო 

ათწლეულში გაიზარდა დაახლოებით 4 000 სულით (18%-ით). ამას გარდა, საზაფხულო 

საძოვრებზე 2 000 სული ძროხა სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ.  

მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენების გარდა, ადიგენში ცხვრის მოშენებასაც მისდევენ. 

მუნიციპალიტეტში 2 200 სული ცხვარია; ბოლო 10 წლის მანძილზე ცხვრის რაოდენობა 

უმნიშვნელოდ, 500 სულით, შემცირდა.  

სამუშაო ჯგუფის შეფასებით, საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე არ 

გაზრდილა. მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა არ 

შეცვლილა. გამგეობის მონაცემებით, ამის მიზეზი არის პირუტყვის არასათანადო კვება, 

რაც გამოწვეულია საკვების ნაკლებობით და ფერმერების არასაკმარისი ცოდნით. საკვების 

ნაკლებობის მიზეზად სახელდება სათიბ-საძოვრების უკმარისობა, რის გამოც საძოვრების 

ნაწილი ჭარბ ძოვებას განიცდის. მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე 

მხოლოდ 0.75 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის.  

ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვების გარდა სათიბ-საძოვრების შენარჩუნებისათვის 

მესაქონლეები სხვა ზომებს არ მიმართავენ. მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის 

შეფასებული არ არის ძოვების დასაშვები ნორმები. სათიბ-საძოვრების დეფიციტისა და 

ჭარბი ძოვებია მიუხედავად მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა მუნიციპალიტეტში 

იზრდება, რაც სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაამწვავებს პრობლემას.  

 

პროექტები და სერვისები 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროექტები 

განხორციელებულ იქნა როგორც ადგილობრივი/ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ.  

ადგილობრივი / ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტები 

ძირითადად მიმართული იყო საირიგაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე, 

ამასთან, ფერმერებს მიეწოდათ საჭირო ინფორმაცია ირიგაციის თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. გარდა ამისა, მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით ხელისუფლების 

მიერ შემოტანილი იქნა გვალვაგამძლე კულტურები.  

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა („მერსი ქორი“, „ქეა“„საბაზრო 

ალიანსები სიღარიბის წინააღმდეგ ს/ჯ რეგიონში“) კი შეიტანეს მაღალპროდუქტიული 

კულტურები, მოახდინეს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, გახსნეს სასოფლო-

სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრი, და დაეხმარნენ სათანადო სამუშაო კაპიტალით. 

ამას გარდა, „მერსი ქორი“-მა და „ქეა“-მ შეიყვანეს მაღალპროდუქტიული შინაური 

პირუტყვი და ფერმერებში გაავრცელეს ცოდნა პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული 

მეთოდის შესახებ.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადიგენის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული 

მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომია. პირუტყვის დაავადების შემთხვევაში 

ვეტერინარები კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას და საჭიროების შემთხვევაში 

ვაქცინაცია შესაძლოა ნაწილობრივ დაფინანსდეს ხელისუფლების მიერ.  

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს და, საკრებულოს ქონების მართვისა და 

ბუნებრივი რესურსების კომისიას. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ აღნიშნული 

სამსახურების მიერ აღრიცხული მონიტორინგის მონაცემები და მომზადებული 

ანგარიშები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით.  

სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალურ სამმართველოს 

წარმომადგენელი ჰყავს ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც ნებისმიერი მოქალაქე იღებს 

სასურველ მომსახურებას. სააგენტო უზრუნველყოფს სურსათის და ცხოველის საკვების 

უვნებლობისა და ხარისხის დაცვას, ჰიგიენური, ვეტერინარულ-სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული მოთხოვნებისა და წესების დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლის 

განხორციელებას; სურსათისა და ცხოველის საკვების, ეპიზოოტიური და 

ფიტოსანიტარიული რისკის შეფასების საფუძველზე რისკის მართვასა და კომუნიკაციას; 

ახორციელებს სურსათის სახელმწიფო კონტროლს; არეგისტრირებს პესტიციდებს, 

აგროქიმიკატებს, ვეტერინარულ პრეპარატებს; ორგანიზებას უწევს ცხოველების 

განსაკუთრებით საშიში სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-სამკურნალო და 

სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. 

რეგიონში ფუნქციონირებს ასევე თანამედროვე სტანდარტების ზონალური 

დიაგნოსტიკური ვეტერინარული ლაბორატორია, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის ექვსივე 

მუნიციპალიტეტს უწევს მომსახურებას. აქ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია იმის დადგენა, 

რამდენად ჯანმრთელია მისი შინაური ცხოველი თუ ფრინველი, ან რამდენად 

ხარისხიანი და უსაფრთხოა მის მიერ ნაწარმოები პროდუქტი. ლაბორატორია 

აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით, რომელიც ხარისხიანი ლაბორატორიული 

კვლევების ჩატარების საშუალებას იძლევა.  

 

4. ტყის რესურსები 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით, ტერიტორიული ერთეულის 

მთის ფერდობები მეტწილად ტყითაა დაფარული, ქვედა სარტყელში განვითარებულია 

შერეული ტყე, უფრო ზევით გავრცელებულია წიწვნარი, 2 000 მ-ის ზევით კი სუბალპური 

და ალპური მდელოებია. ტყის ნაწილი ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკში შედის. კურორტ 

აბასთუმანთან არის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დასავლეთ შესასვლელი და 

საგუშაგო. 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარულია 

დაახლოებით 37 887 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიული ერთეულის 47%-ია. ტყის 

რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სატყეო 

სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში 

არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა 
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კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ 

წარმოადგენს. 

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ადიგენის 

სატყეო უბნის ტყის საერთო ფართობი დაახლოებით შეადგენს 31 156 ჰა-ს, რაც 

ტერიტორიული ერთეულის მთლიანი ფართობის დაახლოებით 40 %-ია. მათივე ცნობით, 

2011 წლის მდგომარეობით დამზადებულია 19 031 კუბ.მ ხე-ტყე, სამმართველოს 

ინფორმაციით, ნორმატიული აქტებით აკრძალულია ტყეკაფების გამოყოფა 35 გრადუსზე 

და მეტი დაქანების ფართობებზე, რაც ფაქტიურად არც ხდება. სამმართველოს 

ინფორმაციით, კანონიერი ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ 

შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები. 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ ბოლო ათწლეულში მათი ფართობი 1990-იანი 

წლების შემდგომ შემცირებულია. ბოლო დეკადაში ქარსაცავი ზოლების ინვენტარიზაცია 

არ მომხდარა და შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფს არ აქვს მოწოდებული ინფორმაციის 

დამადასტურებელი მონაცემები. მუნიციპალიტეტში ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

გაშენების შესახებაც არ ფლობენ ინფორმაციას. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში 

წლიურად საშუალოდ 1-2 ტყის ხანძარი ხდება. (ბოლო 10 წლის განმავლობაში ხანძარი არ 

გახშირებულა) ხანძრების ძირითად მიზეზად ცხელ ამინდებს და ადამიანთა 

დაუდევრობას ასახელებენ. ინფორმაცია დამწვარი ტყის ფართობის შესახებ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო ათწლეულში ტყეების აღდგენა-განაშენიანებას ადგილი არ 

ჰქონია. ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში არც სანერგე მეურნეობა არსებობს.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი უხვია. 

ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე ქვაბლიანითა და მისი შენაკადებით: 

ოცხე, ღაღვი, ძინძე. მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური, შესაბამისად, არ ხორციელდება მონიტორინგი ზედაპირულ წყლებზე. არც 

მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილების და წყლის ხარისხის შესახებ არსებობს 

მონაცემები. სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსის შესახებ, არ აქვთ 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლების დონე შეიცვალა თუ არა ბოლო 10 

წელში და ფიქსირდება თუ არა მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის და მიწისქვეშა 

წყლების დაბინძურება. 

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, გამოიყენება ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლები. სარწყავად მიწისქვეშა წყლები გამოიყენება. სამუშაო ჯგუფის 

შეფასებით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 
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ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს და მათი საერთო მდგომარეობა საშუალოა, 

მათივე ცნობით, წყალმიმღებ ნაგებობებს წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება, 

ხდება დასილვა. პრობლემები ექმნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასაც, რადგან დიდ 

დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები არ აქვს. წყლის მრიცხველები დიდ 

დასახლებებში არ არის დადგმული. ადიგენის მუნიციპალიტეტი მოიხმარს საკუთარი 

წყლის რესურსებს, სხვა მუნიციპალიტეტებიდან წყლის გადმოგდება და სხვა 

ტერიტორიულ ერთეულში წყლის გადასროლა არ ხდება. 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან მოპოვებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, ადიგენის რაიონისთვის ზედაპირული წყლების შეფასებული 

რესურსი არის 2 964 165 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების კი - 252 215 მ3/წლ, წყალმოხმარება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისათვის არის 3 216 380 

მ3/წლ; ამავე დროს, აღნიშნული კომპანია ახორციელებს წყლის ხარისხის მონიტორინგს 

და მიუთითებს, რომ დაბინძურების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. კომპანიიდან 

მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობებს 

წყალდიდობის დროს პრობლემები არ ექმნება; მუნიციპალიტეტში დიდ დასახლებაში 

წყლის მრიცხველები ნაწილობრივ არის დადგმული, საწარმოებში კი - ყველგან. კომპანია 

აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში დიდ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს. 

სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიები არის 

მცირე ფართობზე, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას 

საშუალოდ რა მოცულობის ინერტული მასალის მოპოვება ხდება წლიურად. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს ხელოვნური წყალსაცავი „თრიალა“, რომელსაც 

ირიგაციისთვის მოიხმარენ. მდინარე ქვაბლიანზე, დაბა ადიგენთან ახლოს, გაშენებულია 

კახარეთის ჰესი, რომელიც დერივაციული ტიპისაა და წყალსაცავი არ გააჩნია.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სოფ. არალის მოპირდაპირედ შეინიშნება მდინარის 

ნაპირების ეროზია; თუმცა, ამ ადგილებთან ახლოს ინერტული მასალის მოპოვება არ 

წარმოებს. ეროზიის აღმოსაფხვრელად რაიმე ღონისძიებები არ განხორციელებულა, 

ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, რომელიმე ადგილობრივი ორგანოს მიერ ხორციელდება 

თუ არა მდინარიდან ინერტული მასალების მოპოვების, მდინარის ნაპირების დინამიკის 

და მდინარის კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

რეგულარული მონიტორინგი ან მართვა. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ადიგენის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდად არის განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი 
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საწარმო, ხე-ტყის გადამამუშავებელი საამქრო, პურისა და ნამცხვრის საცხობები, 

მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დასამზადებელი ცეხი. 

ადიგენისა და აბასთუმნის ზოგიერთ საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

ხოლო წყლის ცირკულაცია არცერთ საწარმოში არ ხდება. სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, 

ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის კარ-

ფანჯრებს, ნარჩენების უტილიზაციას კი ზოგიერთი საწარმო მიმართავს (კერძოდ, 

საუბარია სახერხი საამქროში მერქნის ნარჩენების გამოყენებაზე). 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს სპეციალური სამსახური 

შ.პ.ს „ჯონი, რომელიც ადმინისტრაციულ ერთეულს ხელშეკრულებით ემსახურება. 

კომპანიის მიერ ხდება ნარჩენების ნაწილობრივ შეგროვება და განთავსება. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, საშუალოდ მუნიციპალიტეტში წლიურად ნარჩენების მართვის 

სამსახურის მიერ ხდება 400 (მ3/წლ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, ეს 

მაჩვენებელი ბოლო დეკადაში გაიზარდა 190 მ3/წლ-ით, თუმცა რეალურად რა 

მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება მუნიციპალიტეტში, არ არის შეფასებული. 

ამასთან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განსათავსებელად მუნიციპალიტეტს სანიტარული 

ნაგავსაყრელი არ გააჩნია, არ აქვთ გამოყოფილი საჭირო ტერიტორია და სამუშაო ჯგუფი 

არ არის ინფორმირებული, სად თავსდება შეგროვებული ნარჩენი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ ფლობენ ინფორმაციას არალეგალური 

ნაგავსაყრელებისა და გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტების შესახებ.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, შეძენილია 

55 ნაგავსაყრელი ბუნკერი, რომლებიც ძირითადად განთავსებულია მსხვილ 

დასახლებულ პუნქტებში. 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის და ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, თუ ქალზე, შეხვედრის მონაწილეების პასუხი 

იყო, რომ ეს მამაკაცზე უფრო აისახება, რადგან ამ სფეროში ძირითადად მამაკაცები არიან 

დასაქმებულები. წყლის დეფიციტი კი ორთავეზე თანაბრად აისახება ქალზეც და 

მამაკაცზეც, რადგან მათი აზრით, ორივე სქესი მოიხმარს თანაბარი რაოდენობით წყალს.  

კლიმატის ცვლილებების მიმართ კი თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარეა, რადგან ის 

ფიზიკურად მამაკაცზე სუსტია. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს გავლილი აქვთ ტრეინინგი კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე, რომელიც ჩატარდა ა/ო „ვოლდ ვიჟენის“ მიერ. ადმინისტრაციული 
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ერთეულის წარმომადგენლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

ადგილობრივ ხელისუფლებას ბუნებრივი საფრთხეების შესარბილებლად, 

განხორციელებული აქვს და სამომავლოდაც გეგმავს წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაციას, ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობას და 

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას. ამას გარდა, კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტირების კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: ფერმერების ინფორმირება 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდების 

შესახებ, სოფლის მეურნეობისათვის მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული 

სახეობების შემოტანა, ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების შექმნა.   

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის საჭიროა 

აღდგეს მეტეოროლოგიური სადგური, ჩატარდეს ტრენინგები, მოსახლეობაში 

გავრცელდეს ბუკლეტები, მუნიციპალიტეტი აღიჭურვოს შესაბამისი ტექნიკით (საუბარია 

სანავიგაციო ტექნიკაზე). 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, მეწყერი, ღვარცოფი, მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა და 

სეტყვა. ბოლო დეკადაში სტიქიების მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული 

ფინანსური ზიანის ოდენობა შეადგენს 3 775 171 ლარს, აქედან ძლიერი ქარის მიზეზით 

ეკონომიკური ზიანის ოდენობა 3 014 000 ლარია, წყალდიდობის მიზეზით- 330 000 ლარი, 

მეწყერის მიზეზით- 46 000 ლარი, ხოლო ღვარცოფის მიზეზით კი 385 171 ლარს შეადგენს.  

ადიგენის 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 - ადიგენის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

ფართობი ბოლო ათწლეულში 25 ჰა-ით შემცირდა. ამისი მიზეზი გახდა მეწყერი (13 ჰა) 

და მდინარის ნაპირების გარეცხვა (12 ჰა). მუნიციპალიტეტი საირიგაციო სისტემების 

სიმცირის გამო განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. 

მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 20% გაიზარდა, თუმცა 

პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა არ შეცვლილა. მუნიციპალიტეტში 

ადგილი აქვს ჭარბი ძოვებას და საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. საძოვრებისათვის 

შეფასებული არ არის დასაშვები ძოვების ნორმები.  
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ტყის რესურსები - ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებას არ წარმოადგენს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ადიგენის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია; მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, გამოიყენება 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები. სარწყავად მიწისქვეშა წყლები გამოიყენება. 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს და მათი საერთო მდგომარეობა საშუალოა,  

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან მოპოვებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, ადიგენის რაიონისთვის ზედაპირული წყლების შეფასებული 

რესურსი არის 2 964 165 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების კი- 252 215 მ3/წლ, წყალმოხმარება 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისათვის არის 3 216 380 

მ3/წლ; ამავე დროს, აღნიშნული კომპანია ახორციელებს წყლის ხარისხის მონიტორინგს 

და მიუთითებს, რომ დაბინძურების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. ეს მოიცავს 

წყალმომარაგების და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას, ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მშენებლობას და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას, ფერმერების ინფორმირებას 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. ასევე, მცენარეების/ცხოველების 

მაღალპროდუქტიული სახეობების შემოტანა, ფერმერებისათვის საკონსულტაციო 

მომსახურების შექმნა   

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების მიზნით 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა. 
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 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 ეროზიის უბნების დაფიქსირება, ამ 

ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ 

ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში გადაიხედოს ინერტული მასალის 

არსებული რესურსი და დარეგულირდეს მოპოვების მოცულობა.  

 სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტების შემუშავება- განხორციელება.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას. 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კავკასიონის სისტემის სამხრეთი 

ფერდობის ზონაში. მისი სამხრეთ-აღმოსავლეთი საზღვარი გასდევს რაჭის ქედს, 

ჩრდილოეთით გაწოლილია ლეჩხუმის ქედი. მისი ფართობი შეადგენს 114 200 ჰა-ს, 

აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 27 907 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 

24 %-ია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 40%-მდე (დაახლოებით 40500 ჰა) ტყითაა 

დაფარული, რომლიდანაც განირჩევიან ძვირფასმერქოვანი ტყის ჯიშები. 

ადმინისტრაციულ ერთეულს ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება ონის 

მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო-დასავლეთიდან ლენტეხის და ცაგერის 

მუნიციპალიტეტები, სამხრეთ დასავლეთიდან - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, 

სამხრეთიდან - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, ხოლო სამხრეთ- აღმოსავლეთიდან - 

ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტები. 

მუნიციპალიტეტის უმთავრესი ბუნებრივი რესურსი მისი ბუნება და ჰავაა, რაც 

განაპირობებს დამსვენებელთა დიდი ნაკადის მოდინებას ზაფხულის პერიოდში, 

ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეულის კლიმატი გარდამავალია ზომიერსა და 

ნოტიო სუბტროპიკულს შორის. ტერიტორიული ერთეულის მდებარეობა განსაზღვრავს 

მის ტერიტორიაზე ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ტიპის დომინირებას. ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტის დაბალმთიანეთში ზომიერად ცივ ზამთრიანი და შედარებით 

ცხელ ზაფხულიანი ჰავის ტიპია გაბატონებული, მაღალმთიანი ზონისათვის კი 

უხვთოვლიანი მთის ნოტიოჰავაა დამახასიათებელი. ჰაერის საშუალო წლიური 

ტემპერატურა 9-100C-ია. (დაბალ ზონაში), ზოგან კი - 4-50C (მთიანეთში). 

მუნიციპალიტეტის დაბალ ნაწილში, იანვრის, საშუალო ტემპერატურა 1.5-40C-ია, 

ივლისისა კი 18-240C-ის ფარგლებში მერყეობს. ატმოსფერული ნალექების წლიური 

რაოდენობა 1 000-1 500 მმ-ია, მთებში ეს პარამეტრი1 600-1 800 მმ-ს აღწევს. 
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ადმინისტრაციული ერთეულისათვის მნიშვნელოვანია წყლის რესურსები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე რიონი და მისი შენაკადები: 

კრიხულა, ზნაკურა, შარეულა, რიცეულა, ასკისწყალი და სხვა. მდინარე რიონი, რაჭის 

მთავარი მდინარეა, რომელიც წყალუხვობით ქვეყანაში პირველ ადგილზეა.  

 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 14 100 კაცს შეადგენს. აქედან 

ქალაქში 2800 კაცი ცხოვრობს, მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ 20 %, სოფლად კი 11 300 

(80%) კაცია დასახლებული. მუნიციპალიტეტში სულ 69 დასახლებაა, 68 სოფელი და 

ერთი ქალაქი – ამბროლაური, რომელიც მუნიციპალური ცენტრია. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე 12 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 6-ჯერ 

ჩამოუვარდება. 

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის 

მეურნეობა, ვაჭრობა, საბიუჯეტო სამსახურები და მრეწველობა.  

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა 

და გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 5 534 500ლარი შეადგინა. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალის რაოდენობა შეადგენს 4 200 

ლარს. დღეისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებს ძირითადად 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერები უზრუნველყოფს. გამოკითხულთა მოსაზრებით, ადრე 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა 

(მეცხოველეობის ფერმები), ურავის დარიშხანის წარმოება და მშენებლობა. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორები, უკანასკნელ წლებში, 

რადიკალურად შეიცვალა, რაც განაპირობა ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიური 

ფორმაციის შეცვლამ.  

 

მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა აქვს. ადმინისტრაციული 

ერთეულის გამგეობაში თვლიან, რომ პრიორიტეტული სექტორები, რამაც შეიძლება 

უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა არის სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. 

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 
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ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც 

ბუნებრივი საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: 

ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, 

ქვაზვავი, მდინარეთა ნაპირების ეროზია, გვალვა და მიწისძვრა. უკანასკნელ დეკადაში, 

მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტში მძლავრობს ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა და მიწისძვრები.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა ბუნებრივი საფრთხეების შედეგად 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობების შესახებ ინფორმაცია თითქმის ვერ 

მოგვაწოდეს, მხოლოდ აღნიშნეს, რომ მეწყერის შედეგად ადმინისტრაციულ ერთეულში 

დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიები, ხოლო წყალდიდობამ მდინარის 

ნაპირების და ჭალების დაზიანება გამოიწვია. მათივე ინფორმაციით, მეწყერებმა 

სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სოფლის მოსახლეობას. კერძოდ, სოფელ ჟოშხაში 

დააზიანა 280 საცხოვრებელი შენობა და 700 კაცი საფრთხის ქვეშ იმყოფება, სოფლებში I 

და II ტოლაში დაზიანებულია 130 საცხოვრებელი სახლი და 420 კაცი, რამაც 

მოსახლეობის გადასახლება გამოიწვია, ამ სოფლებიდან გადაასახლეს 100 ოჯახი. 

მუნიციპალიტეტის სოფლები ღვარცოფმაც დააზარალა, სადმელში, ლიხეთში და 

კლდისუბანში დაზიანებულია 68 საცხოვრებელი სახლი და საფრთხის ქვეშ იმყოფება 170 

კაცი. გარკვეული ზარალი სოფლის მოსახლეობამ მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის გამოც 

განიცადა. მაგ. სოფელ ღვირაში დაზიანებულია 30 საცხოვრებელი სახლი. საფრთხის 

ზონაში მოხვედრილი ინფრასტრუქტურის შესახებ მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ აქვს.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ მოწოდებული 

ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილში #1. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა ამბროლაურის ადმინისტრაციულ 

ერთეულისთვის, უკანასკნელ დეკადაში, ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული 

ეკონომიკური ზიანის შესახებ ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს, მხოლოდ აღნიშნეს, რომ 

სეტყვის შედეგად მიყენებულმა ზიანმა, სულ 240 000 ლარი შეადგინა. 

 

ცხრილი #1 მონაცემები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(ოჯახი) 



 

4- 17 

მეწყერი 

ჟოშხა 280 700 60 

სხვავა 6 15  

გენდუში 40 150  

I_II ტოლა 130 420 40 

ღვარცოფი 

სადმელი 20 50  

ლიხეთი 8 20  

კლდისუბანი 40 100  

მდ. ნაპირის 

წარეცხვა 

კვაცხუთი 5 12  

ღვირა 30   

 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს მოქმედი 

მეტეოროლოგიური სადგური. ადმინისტრაციულ ერთეულს კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა აქვს, რის მიხედვითაც ცენტრალური ხელისუფლება წინასწარ 

აფრთხილებს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას, მათ მიერ კი ინფორმაცია 

მიეწოდება სოფლის მოსახლეობას.  

 

ადმინისტრაციულ ერთეულს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა გააჩნია, 

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

ადგილობრივ თვითმმართველობას საშუალება აქვს საკუთარი ძალებით მოახდინოს 

რეაგირება ბუნებრივ კატასტროფებზე, ამისათვის არსებობს სპეციალური სამსახური, 

რომელიც აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით. თუ კატასტროფა დიდი მასშტაბისაა, 

დახმარების მიღება შესაძლებელია ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს ინფორმაცია არ აქვთ კლიმატის 

ცვლილებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. თუმცა, აღნიშნავენ, რომ 

მათთვის ცნობილია ჰესების განსახორციელებელი პროექტების შესახებ, რამაც შესაძლოა 

გავლენა იქონიოს რეგიონის კლიმატზე, რაც კიდევ უფრო გაამწვავებს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებულ მდგომარეობას.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხორციელდება ღონისძიებები. 

კერძოდ, მათ მიერ ერთობლივად განხორციელებულ იქნა შემდეგი პროექტები: 
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მდინარეების ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყო გაბიონები, სანიაღვრე არხები და 

სადრენაჟე გალერეები.  

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ 

მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ხდება, რადგან რეგიონში 

შეუძლებელია არ იქნას გათვალისწინებული სეისმური პირობები, რაც სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ჰესების პროექტებში გათვალისწინებული არ იყო. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტების 

შედგენისას ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა და გათვალისწინება ხდება.  

 

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა შესაძლებელია იყოს წამყვანი 

ეკონომიკური დარგი, რასაც სამუშაო ჯგუფი ტრადიციებით ხსნის. ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 27 907 ჰა უკავია, რაც მთლიანი 

ტერიტორიის 24%-ია, მათ შორის სახნავ-სათესის ფართობი შეადგენს 2 060 ჰა-ს, ხეხილის 

ბაღები გაშენებულია 1 739 ჰა-ზე, სათიბს-საძოვარს კი 24 108 ჰა უკავია. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, ინფორმაცია 2012 წლისაა და აღებულია საჯარო რეესტრიდან. 

 

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში, მუნიციპალიტეტში 

ადგილი აქვს სასოფლო-სამეურნეო ფართობების შემცირებას. კერძოდ, სახნავ-სათესი 

მიწების დანაკარგმა დაახლოებით 10 ჰა შეადგინა. მათ მიერ მიწების დანაკარგის 

მიზეზად მდინარის ნაპირების გარეცხვა სახელდება. სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადგილი არ ქონია. 

 

 

მემცენარეობა  
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მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი ტერიტორია მცირეა და სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების მხოლოდ 7%-ს შეადგენს. მიუხედავად ამისა, მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

ადმინისტრაციულ ერთეულში პრიორიტეტულია: ვაზი, სიმინდი, ლობიო და ხორბალი. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში უნიკალური ვაზის ჯიშებია, რომლის მოსავლიანობა 3 

ტ/ჰა-ზეა, სიმინდის მოსავლიანობაა 4 ტ/ჰა, ხორბლის მოსავლიანობა შეადგენს 6 ტ/ჰა-ს. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, კულტურების მოსავლიანობა ბოლო დეკადაში არ 

შეცვლილა. მათივე ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ვეგეტაციის პერიოდი 

უკანასკნელ პერიოდში შეცვლილია, კერძოდ, შემცირდა 15-20 დღით, რის გამოც თესვა 

შედარებით გვიან მოხდა, მოსავლის აღება კი ადრე. თუმცა, ვეგეტაციის პერიოდის ასეთი 

ცვლილება ნაკლებსავარაუდოა.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 30-40 % საჭიროებს რწყვას, თუმცა მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი 

წყლის დეფიციტს, საირიგაციო სისტემის არარსებობის გამო. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, სარწყავად, წვიმის წყლის შეგროვება არ ხდება. მუნიციპალიტეტში 

სასოფლო-სამეურნეოო სავარგულები დრენაჟს არ საჭიროებს და სადრენაჟე სისტემები 

არც არის.  

 

 

მეცხოველეობა 

 

მუნიციპალიტეტის სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაახლოებით 

86 % (24 108 ჰა) უკავია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მეცხოველეობა, თუმცა მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა უკანასკნელ 

პერიოდში საგრძნობლად შემცირდა. გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ 9 913 სული მსხვილფეხა პირუტყვია. ბოლო 

ათწლეულში მათი რაოდენობა 4 000–სულით შემცირდა.  

 

ტერიტორიულ ერთეულში 900 სული მეხორცეული ჯიშის ცხვარია, თუმცა მეცხვარეობა 

არ არის რეგიონისათვის ტრადიციული. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში პირუტყვი 

ზამთარ/ზაფხულის საძოვრებზე სხვა მუნიციპალიტეტებიდან არ შემოყავთ.  
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გამგეობის მონაცემებით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა ბოლო პერიოდში არ შეცვლილა. უკანასკნელ დეკადაში, 

მუნიციპალიტეტში საქონლის დანაკარგი არ გაზრდილა.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ცნობით, მესაქონლეები სათიბ–საძოვრების დეფიციტს არ 

განიცდიან, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის საძოვრის 

ნორმები, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ ზაფხულის საძოვრებზე შესაძლებელია 22 000 სული 

პირუტყვის ძოვება. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მესაქონლეები ნაკვეთმონაცვლეობით 

ძოვებას არ მიმართავენ. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით (რამდენადაც საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან საქონლის შემოყვანა არ ხდება), ერთ სულ მსხვილფეხა 

პირუტყვზე 2,4 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 

მესაქონლეებს პრობლემები ექმნებათ სოფლებში ვეტერინარების არარსებობის გამო, 

მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ქალაქ ამბროლაურში, რაც სოფლის 

მოსახლეობისთვის მიუწვდომელია. 

 

 

პროექტები და სერვისები 

 

2012 წლის აპრილში, 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.  

 

ამბროლაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის მეურნეობის განვითარების 

მიზნით, ადგილობრივ და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ რამდენიმე პროექტი 

განახორციელა. კერძოდ, ქალაქ ამბროლაურში სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების 

ცენტრი შეიქმნა, თუმცა სოფლის მოსახლეობისათვის მათი მომსახურება ხელმისაწვდომი 

არაა. ორივე ხელისუფლების მიერ ერთობლივად შემოტანილი იქნა სიმინდის 

მაღალპროდუქტიული თესლი, შემოიყვანეს მაღალპროდუქტიული შინაური პირუტყვი. 

ამასთან, ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება აგროქიმიკატების მოხმარების 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ და ბიოგაზის მოხმარების დემონსტრაცია. 
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4. ტყის რესურსები 
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტერიტორიის 40 % 

ტყითაა დაფარული, რომლის საერთო ფართობი 40 500 ჰა–ია, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არის კატეგორიების მიხედვით, სამრეწველო დანიშნულების ტყეს უკავია 

22 000 ჰა, ჭალისპირა ტყეები კი-18 500 ჰა, მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების მართვა–

განკარგვა მთლიანად რეგიონალური სატყეო სამმართველოს უფლებამოსილებაა და 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში არავითარი ფუნქცია არ აქვს. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტს 3 წლის წინ გადაეცა შაორის მიმდებარედ არსებული ტყე 

რეკრეაციული მიზნებისათვის. 

 

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტში ტყის ჭრა, ფერდობებიდან 350–ზე 

და მეტ ფერდობებზე არ ხდება. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

ამბროლაურის სატყეოს მონაცემების საფუძველზე, ტყეკაფი დანიშნულია სამრეწველო 

და ჭალისპირა ტყეებში, სადაც საშუალოდ 25 000 მ3 -ს ჭრა ხდება. მუნიციპალიტეტში 

თვლიან, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა ხე-ტყის 

ჭრის წლიური ლიმიტის გაზრდის გამო, თუმცა წლიური ლიმიტის შესახებ სამუშაო 

ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. 

  

გამგეობის მონაცემებით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა 

ქარსაცავი ზოლები, მათი ფართობი 3 ჰა-ია, თუმცა მათი ბოლო ინვენტარიზაცია ბოლო 

20 წლის განმავლობაში არ ჩატარებულა. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ ქარსაცავი ზოლების 

რაოდენობა უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტყეებში ხანძარი იყო, სამუშაო 

ჯგუფის მონაცემებით, წელიწადში საშუალოდ 3-4 ხანძარი ხდება, მიზეზად ადამიანთა 

დაუდევრობა სახელდება. ხანძრის შედეგად დაზიანებული ტყის ფართობის შესახებ 

მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ აქვს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ეს ფართობები საკმაოდ 

შემცირებულია, სახანძრო სამსახურის ეფექტურად მუშაობის გამო. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ტყის გადაკაფულ ადგილებში 

გახშირებულია ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, ღვარცოფი, ნიადაგის ეროზია და 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია. ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის აღდგენის 

მონიტორინგი არ ხდება, თუმცა მათივე ცნობით, ბუნებრივად ხდება ამ ადგილების 

აღდგენა.  
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ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არ არის სანერგე მეურნეობა და ტყის აღდგენისა 

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა.  

 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში უხვია როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა 

წყლის რესურსი, წყლის რესურსების მართვაში ადგილობრივი მმართველობა არ 

მონაწილეობს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ აქვს მონაცემები 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსების შესახებ.  

 

ადმინისტრაციული ერთეულისათვის მნიშვნელოვანია წყლის რესურსები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე რიონი და მისი შენაკადები: 

კრიხულა, ზნაკურა, შარეულა, რიცეულა, ასკისწყალი და სხვა. მდინარე რიონის სიგრძე 

327 კმ-ია, აუზის ფართობი კი 13400 კმ² . სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში ჰიდროლოგიური სადგური არის, მათივე ცნობით, ზედაპირული 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის პირადი 

დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს მდინარის 

ხარჯის გაზრდას წყალდიდობების დროს, გაიზარდა აგრეთვე წყალდიდობების სიხშირე. 

მიწისქვეშა წყლების დონის ცვლილებებზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ, მხოლოდ 

აღნიშნავენ, რომ მიწისძვრების შედეგად დაიკარგა წყაროები.  

 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხორციელდება, შესაბამისად გამგეობას არ გააჩნია მონაცემები წყლების დაბინძურების 

შესახებ, თუმცა ვარაუდობენ, რომ მდინარის დაბინძურება ხდებოდა დარიშხანის 

წარმოების ფუნქციონირების დროს, ფიქრობენ, რომ წყლების დაბინძურება შესაძლოა 

კვლავაც გრძელდებოდეს, რადგან საწარმოს ტერიტორიაზე დარჩენილია დარიშხანის 

მადნის ნარჩენები.  

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები გამოიყენება 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის. მიწისქვეშა წყლები ძირითადად გამოიყენება 

სოფლის მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

წყლების რესურსი საკმარისია მასზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, თუმცა 

რესურსების შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. წყლის 

გადმოგდება სხვა მუნიციპალიტეტიდან და წყლის გადასროლა სხვა ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არ ხდება. ცენტრალიზებული წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის 
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დასახლების 80 %-ს გააჩნია. გამგეობის თანამშრომლები წყალმომარაგების სისტემის 

მდგომარეობას საშუალოდ აფასებენ, ამასთან აღნიშნავენ, რომ ზედაპირული წყლებიდან 

აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება წყალმიმღებ ნაგებობას, 

კერძოდ, მდ.კრიხულას სათავე ნაგებობაზე. მუნიციპალიტეტში გამრიცხველიანება 

დაწყებული არ არის. ადმინისტრაციული ერთეულის დიდ დასახლებებს საკანალიზაციო 

კოლექტორები აქვს. 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

ცენტრალიზებული სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“.  

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა მათი რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია გამგეობას 

არ გააჩნია. 

 

ამბროლაურის ტერიტორიაზე არსებობს შაორის წყალსაცავი, რომელიც უდიდესი 

წყალსაცავია რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში და მდებარეობს რაჭის 

ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, შაორის ქვაბულში. შექმნილია მიწაყრილის კაშხალით, 

რომელიც აგუბებს მდინარე შაორს. შაორის წყალსაცავი გადაჭიმულია სამხრეთ-

დასავლეთიდან ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთისაკენ, მისი ფართობი 9,2 კმ²-ია. წყალსაცავი 

ჰიდროენერგეტიკული დანიშნულებისაა.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციის საფუძველზე, მდინარე რიონის მთელ სიგრძეზე ადგილი 

აქვა მდინარის ნაპირის ეროზიას და ინერტული მასალის დაგროვებას. მდინარეთა 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად კი ზიანდება საინჟინრო ნაგებობები, 

კერძოდ, მდინარე რიონმა წაიღო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა. ამასთან, 

რიონის ნაპირებზე სოფ. ხიმშში, ქვაბტკარში, ჭრებალოსა და ქვაშარში შეინიშნება 

ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია. 

 

მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების გავლენის შესახებ მდინარეთა კალაპოტების 

დინამიკაზე იხილეთ ცხრილში #2 
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ცხრილი #2:  

 ბუნებრივი საფრთხისა და რისკის სახეობა 
ადგილმდებარეობა 

მდინარის ნაპირების ეროზია რიონის მთელ სიგრძეზე,  

ინერტული მასალის დაგროვება რიონის მთელ სიგრძეზე 

ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია 
რიონის სანაპიროებზე სოფ. ხიმშში, 

ქვაბტკარში, ჭრებალოსა და ქვაშარში 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად 

საინჟინრო ნაგებობათა (მაგ. ხიდები, გზები) 

დაზიანება 

რიონმა წაიღი ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობა 

  

მუნიციპალიტეტში მდინარეები მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, თუმცა 

მდინარის ნაპირების მონიტორინგს და მართვა ყურადღება არ ექცევა. ბუნებრივი 

კატასტროფების მოვლენების აღმოსაფხვრელად, გამგეობის თანამშრომლების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მოეწყო ნაპირსამაგრები, კერძოდ, 

აეროპორტის ტერიტორიაზე, სოფ ბუგეულში, ხიდიკარში, ჭრებალოში, ჩორჯოში და 

ბოსტანაში. მდინარეთა კალაპოტებიდან კი ხდება ინერტული მასალების დაგროვება, 

რისთვისაც გაცემულია ლიცენზიები. 

 

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

სამუშაოო ჯგუფის მონაცემებით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ადრე ფუნქციონირებდა 

დარიშხანის საწარმო, რომელიც ამჟამად არ ფუნქციონირებს. მათივე ცნობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ღვინის ქარხნები, ასფალტ-ბეტონი და 

ერთი მინისაკონსერვო. წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, წყლის 

ცირკულაცია არ ხდება არც ერთ მათგანში. ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები საწარმოში 

დანერგილი არ არის, არც ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების ღონისძიებები ტარდება.  
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8. ნარჩენების მართვა 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არის ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც 

ადგილობრივი მმართველობის დაქვემდებარებაშია, იგი ახორციელებს ნარჩენების 

შეგროვებას, მოცულობის აღრიცხვას და განთავსებას პოლიგონზე. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 10 000 

მ3–ია წელიწადში, რაც მოიცავს ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს. ეს მაჩვენებელი 

უკანასკნელ დეკადაში 1 000 მ3-ით გაიზარდა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა, უკანასკნელ წლებში შემცირებულია, ეს 

მაჩვენებელი ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა მეტყველებდეს, ამასთან 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ შეძენილია ერთი 

სპეცნაგავმზიდი, 76 მცირე და 22 დიდი ზომის კონტეინერები. რეალურად რამდენი 

ნარჩენი წარმოიქმნება ადმინისტრაციულ ერთეულში, სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ 

აქვს. 

 

ნარჩენების გატანა დასუფთავების სამსახურის მიერ ხორციელდება ქალაქ 

ამბროლაურთან ახლოს ქვაბთკარის ტერიტორიაზე, არსებული ნაგავსაყრელი დადგენილ 

სანიტარულ სტანდარტულ ნორმებს არ აკმაყოფილებს. ნაგავსაყრელზე აირებისა და 

ნაჟური წყლების კონტროლი არ ხორციელდება.  

 

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლებში არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, აქ 

განთავსებული ნარჩენების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. 

მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი (ჯართის) პუნქტები 

არის, რაოდენობრივი მონაცემები გამგეობას არ გააჩნია.  

 

 

9. გენდერი 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად აისახება, რადგან 

მოსავლიანობის შემცირების შემთხვევაში ორივე ერთნაირად დაზარალდება. 
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წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ძირითადად ქალი 

აკეთებს საოჯახო საქმეებს .ტყის რესურსების შემცირება კი მამაკაცზე აისახება, რადგან 

შეშის მოტანა მამაკაცის საქმეა და მის მოსატანად შორს წასვლა და მეტი შრომა 

დასჭირდება. 

 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილება ქალზე უფრო მტკივნეულად 

აისახება, რადგან უფრო ნაზი და სუსტი არსებაა. 

 

 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ 

„საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“, აღნიშნავენ, 

რომ მონაწილეობა მიუღიათ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ორგანიზებულ 

ტრეინინგში „დედამიწის მეგობრები“. ჯგუფის წევრების ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადს ხდის ბუნებრივი 

სტიქიური მოვლენები.  

 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბუნებრივი სტიქიების პრევენციისთვის მოხდა 

ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის წარეცხვის საწინააღმდეგოდ, ადგილობრივი 

და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად ჩატარდა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაციის და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოები, 

გატარდა მეწყერების სტაბილიზაციის ზომები. ამასთან, სოფლის მეურნეობის 

განვითარების მიზნით, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მოხდა ფერმერებისათვის 

საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის შექმნა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი 

სოფლის მეურნეობისათვის მაღალპროდუქტიული სახეობები შემოიტანა, ამასთან 

განახორციელა ნარჩენების მართვის გასაუმჯობესებელი პროექტები.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ცვლილებების 

შესარბილებლად, საჭიროა ტყის მასივების შენარჩუნება, მდინარეთა ნაპირების დაცვა 

ეროზიისაგან, წყალსადენების, კანალიზაციისა და სანიაღვრეების მოწესრიგება და 

მეწყერებისგან დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების გატარება. ადგილობრივ 

მმართველობას აქვს ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებებისა და მოსალოდნელი 

საფრთხეების შესახებ. ვარაუდობენ, რომ ჰესების მშენებლობა (ნაწილი.2) გავლენას 

მოახდენს მუნიციპალიტეტის კლიმატზე და ბუნებრივ საფრთხეებს გააძლიერებს, მაგრამ 
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კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად გასატარებელ 

ღონისძიებებში აღნიშნული საკითხი არ დაუსახელებიათ.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

 

ბუნებრივი საფრთხეები -ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან 

ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. 

მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს მეწყერი, ღვარცოფი და მდინარის 

ნაპირების ეროზია. დამეწყვრის შედეგად სოფლებიდან გადაასახლეს 100 ოჯახი. 

გარკვეული ზარალი სოფლის მოსახლეობამ მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის გამოც 

განიცადა. ეს უკანასკნელი, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და 

ინერტული მასალის მოპოვება. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში გახშირებულია მიწისძვრებიც, თუმცა ზიანის შესახებ არაფერს 

აღნიშნავენ.  

 

ბუნებრივი კატასტროფები გახშირებულია ტყის განაკაფებში, ადგილ-ადგილ მეწყრული 

მოვლენებიც განვითარდა, შეინიშნება ნიადაგის ეროზია. 

  

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, ეროზია, მეწყერი და სხვ. ამასთან, ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ 

მათთვის ცნობილია ჰესების განსახორციელებელი პროექტების შესახებ, რამაც შესაძლოა 

გავლენა იქონიოს რეგიონის კლიმატზე, რაც კიდევ უფრო გაამწვავებს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებულ მდგომარეობას.  
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სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ადმინისტრაციულ 

ერთეულში პრიორიტეტულია: ვაზი, სიმინდი, ლობიო და ხორბალი. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, კულტურების მოსავლიანობა ბოლო დეკადაში არ შეცვლილა.  

 

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მეცხოველეობა, თუმცა მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა უკანასკნელ პერიოდში საგრძნობლად შემცირდა. მესაქონლეებს 

პრობლემები ექმნებათ სოფლებში ვეტერინარების არარსებობის გამო. 

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

 

ტყის რესურსები - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი ტენდენცია აქვს და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც 

აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება 

იყოს.  

 

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული 

წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ზედაპირული 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის პირადი 

დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს მდინარის 

ხარჯის გაზრდას წყალდიდობების დროს, გაიზარდა აგრეთვე წყალდიდობების სიხშირე. 

მიწისქვეშა წყლების დონის შესახებ კი აღნიშნავენ, რომ მიწისძვრების შედეგად დაიკარგა 

წყაროები.  
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მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის მოსახლეობა სარგებლობს. ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად - ზედაპირული.  

 

მუნიციპალიტეტის დასახლების 80%-ს გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება. 

წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა საშუალოა. ამ დასახლებების 

წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის 

დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ უზრუნველყოფს სათანადო წმენდას და წყალი 

იმღვრევა. ადმინისტრაციული ერთეულის დიდ დასახლებებს საკანალიზაციო 

კოლექტორები აქვს. 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს: წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, გატარდა მეწყერების 

სტაბილიზაციის ზომები. ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების ლიკვიდაციისათვის 

ჩატარდა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის 

განვითარების მიზნით, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მოხდა ფერმერებისათვის 

საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის შექმნა,  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ცვლილებების 

შესარბილებლად, საჭიროა ტყის მასივების შენარჩუნება, მდინარეთა ნაპირების დაცვა 

ეროზიისაგან, წყალსადენების, კანალიზაციისა და სანიაღვრეების მოწესრიგება და 

მეწყერებისგან დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების გატარება. ადგილობრივ 

მმართველობას აქვს ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებებისა და მოსალოდნელი 

საფრთხეების შესახებ. ვარაუდობენ, რომ ჰესების მშენებლობა (ნაწილი.2) გავლენას 

მოახდენს მუნიციპალიტეტის კლიმატზე და ბუნებრივ საფრთხეებს გააძლიერებს, მაგრამ 

კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად გასატარებელ 

ღონისძიებებში აღნიშნული საკითხი არ დაუსახელებიათ.  

 

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  
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 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 ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენის დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 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).  

 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. 

 სოფლად ვეტერინალური მომსახურების გაუმჯობესება და ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელება მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ, რაც შესაბამისად 

გამოიწვევს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლებას, ხორცპროდუქტიულობისა და 

წველადობის გაზრდას.  

 

 ბუნებრივი საფრთხეების გაზრდის გამომწვევი პროექტების ფარგლებში შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს 

ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეულ რისკებს. 

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა  

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

ასპინძის მუნიციპალიტეტი სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მდებარეობს. მისი ფართობი 

შეადგენს 82 758 ჰა-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 12,9%-ია. ადმინისტრაციული 

ერთეული მოიცავს ახალციხის ქვაბულის აღმოსავლეთ მონაკვეთს. ეს ტერიტორია 

გორიანია, ძლიერ დანაწევრებული რელიეფით. რელიეფის სიმაღლე ზღვის დონიდან 

1200–1800 მ ფარგლებში იცვლება და წარმოდგენილია ვაკისებრი ტერასებით, გორაკ–

ბორცვებით და ვულკანური წარმოშობის მთებით. ასპინძის მუნიციპალიტეტს 

აღმოსავლეთით ახალქალაქის პლატო აკრავს. დასავლეთით ახალციხის, ჩრდილოეთით – 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტები, ხოლო სამხრეთით – თურქეთის რესპუბლიკას 

ესაზღვრება.  

მუნიციპალიტეტის დაბალ ზონაში მთის სტეპის ჰავაა განვითარებული. ამ ზონაში 

საშუალო წლიური ტემპერატურა 9°C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის, ტემპერატურაა -2°C, 

ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი კი - 20°C. ზედა ზონაში ასევე მთიანეთის სტეპის ჰავაა, 

თუმცა უფრო მკაცრი. 1 250 მ-მდე სიმაღლის ზონაში ნალექების რაოდენობა 500-580 მმ-ია 

წელიწადში, უფრო ზევით კი მეტი ნალექი მოდის. 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა მტკვარი და მისი შენაკადები ფარავანი, 

ოთა, ოშორა და სხვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს წუნდის ტბა. 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 57 644 ჰა უჭირავს, რაც ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

მთლიანი ტერიტორიის 70%-ია. 15 900 ჰა (19%) კი ტყეებითაა დაფარული.  

2012 წლის მდგომარეობით, ასპინძის ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობა 13 100 

კაცს შეადგენს (Geostat). მუნიციპალურ ცენტრში (ქ. ასპინძა) ცხოვრობს 3200 კაცი (24,9%), 

23 სოფლის მოსახლეობა კი 9900 კაცია (75,1%).  მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 16 

კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად 

ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, 

მცირე ბიზნესი, ხელფასები (სხვადასხვა სექტორში დასაქმებული მოსახლეობა) და 

სოციალური დახმარების პაკეტი (პენსია).  

მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 5 736 000 ლარს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 
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მუნიციპალიტეტის ძირითად საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის 

მეურნეობა (დასაქმებულია მოსახლეობის 90%), წარმოება (CO2–ის საწარმო, სამშენებლო 

მასალების საწარმო, ხორცის და ხორცპროდუქტების საწარმო, პურის საცხობი, რძის 

პროდუქტების საწარმო, ხე–ტყის სახერხი, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების 

დასამზადებელი ცეხი, სხვა). მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს წარსულში 

უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა.  

ტერიტორიული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების გეგმა, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, შემუშავების პროცესშია. როგორც მუნიციპალიტეტის 

თვითმმართველობაში აღნიშნავენ, ადმინისტრაციული ერთეულის ეკონომიკური 

განვითარებისთვის პრიორიტეტული სექტორებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა, სეტყვა. 

უკანასკნელ დეკადაში ამათგან მომძლავრებულია ძლიერი ქარი, წყალდიდობა, მეწყერი, 

სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა. თუმცა ეს ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ-

ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის 

მოქმედი სადგურები. უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ახალციხეში მდებარეობს გარემოს დაცვის 

სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველო, რომელსაც ასპინძის მუნიციპალიტეტში გააჩნია 

ჰიდროლოგიური საგუშაგო სოფ. ხერთვისთან, რომელიც სისტემატიურად აწოდებს 

ინფორმაციას სათაო ოფისს. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივმა კატასტროფებმა, კერძოდ: ძლიერმა წვიმამ, 

სეტყვამ და მეწყერმა საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ ტერიტორიებს და დააზიანა 

დაახლოებით 7 ჰა, საფრთხის ქვეშა იმყოფება 23 ჰა. ძლიერმა ქარმა, ძლიერმა წვიმამ და 

სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა სახნავ - სათეს ტერიტორიებსაც, რის გამოც დაზიანებულია 

დაახლოებით 50 ჰა, საფრთხის ქვეშ არის 347 ჰა.  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობების და 

მოსახლეობის რიცხობრივი მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია. კერძოდ, ძლიერმა ქარმა 

იდუმალაში დააზიანა 74 საცხოვრებელი შენობა, 130 ოჯახი და 500 კაცი, აწყვიტაში 

დააზიანა 20 საცხოვრებელი შენობა, 50 ოჯახი და 132 კაცი; მეწყერმა ნაქალაქევში 

დააზიანა 100 საცხოვრებელი შენობა, 100 ოჯახი და 560 კაცი, ასპინძაში დააზიანა 15 

საცხოვრებელი შენობა,15 ოჯახი და 60 კაცი; ძველში დააზიანა 17 საცხოვრებელი შენობა, 

17 ოჯახი და 72 კაცი, აწყვიტაში დააზიანა 35 საცხოვრებელი შენობა, 35 ოჯახი და 140 

კაცი; ტოლოში დააზიანა 4 საცხოვრებელი შენობა, 4 ოჯახი და 13 კაცი. მოწოდებული 

ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა 

მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას, მდინარის ნაპირებისა და ჭალების 

დაზიანებული და საფრთხის ქვეშ მყოფი ფართობების შესახებ.  

საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა, კერძოდ: მეწყერმა 

დააზიანა ნაქალაქევის და აწყვიტის გზის 4 კმ, ახალციხე-ნინოწმინდა-სომხეთის 

საზღვრის გზის 25-ე კმ-ის 1,5 კმ გზის მონაკვეთი და წყალმომარაგების სისტემის 160 
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მეტრი. წყალდიდობამ დააზიანა 4 ხიდი, კერძოდ: ვარძიაში, ოთაში, ოშორაში და 

აწყვიტაში .  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1, #2 და #3.  

ცხრილი 1 მონაცემები ასპინძის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ფართობი, ჰა 

ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, სეტყვა 
საცხოვრებელი ტერიტორია 7 23 

ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, სეტყვა 
სახნავ-სათესი/ბაღები 50 347 

 

ცხრილი 2 მონაცემები ასპინძის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საცხოვრებელი შენობების 

რაოდენობა 

ოჯახების 

რაოდენობა 

ძლიერი ქარი 
იდუმალა 74 130 

აწყვიტა 20 50 

მეწყერი 

ნაქალაქევი 100 100 

ასპინძა 15 15 

ძველი 17 17 

აწყვიტა 35 35 

ტოლოში 4 4 

 

ცხრილი 3 მონაცემები ასპინძის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 

ნაქალაქევი, აწყვიტა 
გზის 4 კმ-იანი მონაკვეთი; 

წყალმომარაგების სისტემის 160 მ 

ახალციხე ნინოწმინდა სომხეთის 

საზღვრის გზის 25-ე კმ 
გზის 1.5 კმ-იანი მონაკვეთი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

ვარძია 1 ხიდი 

ოთა 1 ხიდი 

ოშორა 1 ხიდი 

აწყვიტა 1 ხიდი 

 

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისთვის 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშების შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას 

არ ფლობს. 

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს კლიმატური 

პირობები და ბუნებრივი საფრთხეები რეგიონში. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, არსებობს ბუნებრივი და 



 

4- 13 

ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, საძიებო სამაშველო და საავარიო 

აღდგენით ღონისძიებებს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადგილობრივ 

თვითმართველობას აქვს შესაძლებლობა ნაწილობრივ მონაწილეობა მიიღოს და 

საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება მცირე მასშტაბიან ბუნებრივ კატასტროფებზე, 

დახმარების მიღება შესაძლებელია რეგიონალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან. 

ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგების აღმოსაფხვრელად განახორციელა შენობების გადახურვა, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ პრევენციისათვის ჩატარდა მხოლოდ ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

ფაქტიურად, ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის ან შედეგების 

შესარბილებლად ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივ/ცენტრალურ 

ხელისუფლებას სხვა სამუშაოები არ განუხორციელებია და არც უახლოეს მომავალში აქვს 

დაგეგმილი რაიმე ზომების გატარება ამ მიზნით. თუმცა, აღნიშნავენ, რომ არსებობს 

მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი 20 000 ლარი და გამოიყენება საჭიროების 

შემთხვევაში. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების დაგეგმარებისას ხდება ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, 

საინჟინრო პროექტების დაგეგმარებისას გათვალისწინებულია გეოლოგიური დასკვნები . 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას სოფლის მეურნეობა 

წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის მოსახლეობის უმეტესობაა ჩართული (80–90 % ). 

ადმინისტრაციული ერთეულის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 

დაახლოებით 57 644 ჰა -ს, რაც მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის 70%-ია. აქედან 

სახნავ-სათესს უკავია 4 749 ჰა (8%), ხეხილის ბაღებს - 895 ჰა (2%), სათიბ-საძოვარს კი 

52 000 ჰა (90%) უკავია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 

ბოლო ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას ჰქონია ადგილი. 

 

მემცენარეობა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს სასოფლო-სამეურნეო მიწების მხოლოდ 8 % 

უკავია. მიუხედავად ამისა, ტერიტორიულ ერთეულში მემცენარეობა ფართოდაა 

გავრცელებული, პრიორიტეტულ კულტურებად ითვლება: ხორბალი, ქერი, კარტოფილი, 

სიმინდი, ბოსტნეული( პომიდორი, კიტრი და ა.შ), ხილი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

პრიორიტეტული ს/სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ბოლო დეკადაში გაიზარდა 

სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების გამო.  
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მაგალითად, ხორბლის მოსავლიანობაა 2 ტ/ჰა, ეს მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით 

გაზრდილია 0,5 ტ/ჰა-ით, ქერის მოსავლიანობაა 1,8 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით 

გაიზარდა 0,6 ტ/ჰა-ით, კარტოფილის მოსავლიანობაა 22 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით 

გაიზარდა 10 ტ/ჰა-ით, სიმინდის მოსავლიანობა 7 ტ/ჰა-ია, წინა წლებთან შედარებით 

გაიზარდა 0,5 ტ/ჰა-ით. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მოსავლიანობის ზრდას ხელი შეუწყო მეურნეობის 

ეფექტურმა გაძღოლამ, კულტურების ადგილმონაცვლეობის დანერგვამ, რწყვის 

შესაძლებლობების და სასუქების მოხმარების გაზრდამ, ეფექტური მეთოდების 

დანერგვამ, ამასთან, შემოტანილ იქნა მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალა. 

მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო აგრეთვე მავნებლებთან, სარეველებთან და, 

დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვამ, რამაც მავნებლების და 

სარეველების შემცირება გამოიწვია,  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ზოგიერთი 

პრიორიტეტული ს/სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ბოლო წლებში შემცირდა 

სხვადასხვა მიზეზების გამო. კერძოდ ბოსტნეულის(კიტრი, პომიდორი, წიწაკა) 

მოსავლიანობაა 14 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით შემცირდა 2 ტ/ჰა-ით, ხილის 

მოსავლიანობაა 17 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით შემცირდა 1 ტ/ჰა-ით. ბოსტნეულისა 

და ხილის მოსავლიანობა შემცირდა, ამის მიზეზად კი  მეურნეობის არაეფექტური 

გაძღოლა დასახელდა, კერძოდ- კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულებელყოფა. 

ამასთან, მოსავლიანობის შემცირება გამოიწვია სეტყვამაც.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 2 000 ჰა საჭიროებს რწყვას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მუნიციპალიტეტი არ 

განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. წყლის რესურსი საკმარისია სარწყავად, 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება არ ხდება. ფერმერები ძირითადად იყენებენ 

არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის მეთოდს, ძალიან მცირე ფართობზე კი წვეთოვანი 

რწყვის მეთოდიც გამოიყენება.  

სასოფლო-სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს და არც არსებობს სადრენაჟე 

სისტემები მუნიციპალიტეტში.  

სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელი 

10 წლის მანძილზე არ შეცვლილა.  

 

მეცხოველეობა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო სამეურნეო მიწების 90 % 

უკავია. ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, და 

სოფლის მეურნეობის ერთ–ერთ წამყვან დარგად ითვლება, რაც რაიონის ხელსაყრელი 

ბუნებრივი პირობებითაა განპიროვნებული, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წლის 

მდგომარეობით, მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა დაახლოებით 14 500 სულს აღწევს, 

რომელთა რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე გაიზარდა დაახლოებით 1 800 

სულით (ანუ 12,4%-ით).  

ასპინძის მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობაც კარგადაა განვითარებული. ცხვრის 

სულადობა 2012 წლის მონაცემით 75 000 სულს შეადგენს, ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის 
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მანძილზე 1 500 სულით (ანუ 2%-ით). გაიზარდა, ამას გარდა, საძოვრებზე დაახლოებით 

20 000 სული ცხვარი სხვა მუნიციპალიტეტიდან, კერძოდ კახეთიდან შემოყავთ.  

 მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მესაქონლეები 

განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, მიზეზად ჭარბ ძოვებას და გვალვას 

ასახელებენ. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, სათიბ-საძოვრის ერთ ჰექტარზე 0.3 

სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 1.8 სული ცხვარი მოდის (ადგილობრივი მოსახლეობის 

და მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი ცხვრების საერთო რაოდენობაზე 

გადაანგარიშებით). მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

არანაირ ზომებს არ მიმართავენ; მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის არ არის 

შეფასებული ძოვების ნორმები. მეცხოველეები ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იშვიათად 

მიმართავენ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა გაიზარდა 11 

ტ/წლ-ით, ხორცპროდუქტიულობა კი - 12 000 კგ-ით. გაიზარდა ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობაც, კერძოდ 2 000 კგ-ით, თუმცა წველადობა არ შეცვლილა. 

ხორცპროდუქტიულობის გაზრდის მიზეზად გამგეობის თანამშრომლები ასახელებენ 

პირუტყვის კვების გაუმჯობესებას (საკვების ხელმისაწვდომობის გაზრდა) და 

ფერმერებში ცოდნის ამაღლებას. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტში 

ვეტერინარული მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომია. პირუტყვის დაავადების 

შემთხვევაში ვეტერინარები საჭირო კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას. როგორც 

თავად აღნიშნავენ, პირუტყვთა დაავადებები შემცირდა. საქონლის დანაკარგი 

უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე არ გაზრდილა.  

 

პროექტები და სერვისები 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები 

განხორციელებულ იქნა როგორც ადგილობრივი/ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში აგრონომის მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომია. აგრონომები კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას. ამას გარდა, 150 

ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აგროტურში, მათ ჩაუტარდათ ტრენინგები და 

სპეციალური კურსი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური და 

მექანიზაციის ცენტრი. მექანიზაციის ცენტრი აღჭურვილია ტექნიკით და გლეხებს აქვთ 

საშუალება ისარგებლონ არსებული ტექნიკით, მოხდა ცენტრში დასაქმებული 

მექანიზატორების გადამზადებაც. ამას გარდა, ფერმერებს შეიძლება მოემსახუროს 

ახალციხის რეგიონული სერვისცენტრიც.  

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს „სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამა“, რის 

საშუალებითაც მოსახლეობას ქონდა საშუალება ვაუჩერით შეეძინა სასუქები. ამას გარდა, 

მემცენარეობის ხელშეწყობის მიზნით განახორციელა საირიგაციო სისტემების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება აგროქიმიკატების 

მოხმარების თანამედროვე მეთოდების, ნაკელის მართვის გაუმჯობესებული მეთოდის და 

ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  
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მუნიციპალიტეტში არსებობს ექსიტენციის ცენტრი, სადაც განთავსებულია თანამედროვე 

აპარატურით აღჭურვილი ნიადაგის საკვლევი ლაბორატორია. ლაბორატორიაში 

შესაძლებელია ნიადაგში საკვები ელემენტების შემცველობის, pH-ის, მარილიანობის 

გაზომვა.  

რეგიონში ასევე ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების ზონალური 

დიაგნოსტიკური ვეტერინარული ლაბორატორია, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის ექვსივე 

მუნიციპალიტეტს უწევს მომსახურებას. ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე 

აპარატურით, რომელიც ხარისხიანი ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების 

საშუალებას იძლევა. 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საბაზრო ალიანსები სიღარიბის 

წინააღმდეგ სამცხე-ჯავახეთში“ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელ 

საწარმოებს (რძის და ყველის საწარმოებს, სასაკლაოს) აღჭურვილობით, სატრანსპორტო 

საშუალებით და სამუშაო კაპიტალით გაუწია დახმარება. მეცხოველეობის 

განვითარებისთვის ამავე ორგანიზაციამ მოახდინა ფერმერებში ცოდნის გავრცელება 

პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული მეთოდის შესახებ.  

ცოდნის გავრცელების მიზნით, რეგიონალურ ტელევიზიაში გადის გადაცემა „ფერმერის 

საათი“, ხოლო რეგიონალურ გაზეთს „სამხრეთის კარიბჭე“ გააჩნია სოფლის 

მეურნეობისადმი მიძღვნილი ჩანართი „მეურნე“.  

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ 

აღნიშნული სამსახურების მიერ შეგროვებული მონიტორინგის მონაცემები და 

მომზადებული ანგარიშები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას ზემოთ აღნიშნულ 

საკითხებთან დაკავშირებით.  

 

4. ტყის რესურსები 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარულია 15 980 ჰა, მისი მთლიანი ტერიტორიის 

19%. ასპინძის ტერიტორიული ერთეული მცირეტყიანად ითვლება. ტყის რესურსების 

მართვა–განკარგვა მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს 

უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში არავითარი ფუნქცია არ 

აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების 

ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. 

მუნიციპალიტეტს სანერგე მეურნეობა და საკუთრებაში სატყეო მიწები არა აქვს,  

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ასპინძა-

ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის საერთო ფართობი შეადგენს 24 038 ჰა-ს, 2011 წლის 

მდგომარეობით დამზადებულია 16 508 კუბ.მ ხე-ტყე, ამავე დეპარტამენტის 

ინფორმაციით, ნორმატიული აქტებით აკრძალულია ტყეკაფების გამოყოფა 35 გრადუსზე 

და მეტი დაქანების ფართობებზე, შესაბამისად არც ფაქტიურად არ ხდება გამოყოფა. 

სამმართველოს ინფორმაციით, კანონიერი ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში არ შეცვლილა. 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად 

არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მაგრამ როდის ჩატარდა მათი ბოლო ინვენტარიზაცია , არ 

ფლობენ ინფორმაციას, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა 1990-

იანი წლების შემდგომ საშუალოდ შემცირდა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყის ხანძრები ასპინძის მუნიციპალიტეტში თითქმის 

არ ხდება, ტყის საფარდაკარგულ უბანზე ტყის ბუნებრივი აღდგენა ხდება თუ არა, 

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას. ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის 

აღდგენის/გაშენების პროცესში არ არის ჩართული, თუმცა აღნიშნავენ, რომ 

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენის/გაშენების პროექტები უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში არ განხორციელებულა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი 

ზომიერია, თუმცა გამგეობას არ გააჩნია მონაცემები ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების შეფასებული რესურსის შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

მტკვრით და მისი შენაკადებით: ფარავანი, ოთა, ოშორა, სხალნარი, ტაშლი და ყიშლა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდროლოგიური 

სადგური, შესაბამისად არ ფლობენ ინფორმაციას ზედაპირული წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 

ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგი წინა წლებში ჩატარებული იქნა 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ. მათ ხელთ არსებული მონაცემებით, ზედაპირული 

წყლების დაბინძურების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. მუნიციპალიტეტის გამგეობას 

მიწისქვეშა წყლების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნია.  

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიან ტერიტორიებს უკავია 1.7 ჰა (წუნდის ტბა), 

რომელიც მარაგდება მიწისქვეშა წყლებით და წყაროებით. მას არ აქვს გასასვლელი. სხვა 

ინფორმაცია ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ არ გააჩნიათ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის გამოიყენება ზედაპირული 

წყლები. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად არ არის საკმარისი, წყალმოხმარება 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში 4 004 780 მ3/წლ-ია, ხოლო ზედაპირული წყლების 

შეფასებული რესურსი 3 279 525 მ3/წლ და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსი კი 

725 255 მ3/წლ-ია. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან წყალაღება არ ხდება.  

წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე პასუხისმგებელია საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამცხე-ჯავახეთის ფილიალი. იგი 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას და წყლის ხარისხის კონტროლს მათ 

დაქვემდებარებაში მყოფი ლაბორატორიის საშუალებით. წყალმომარაგების კომპანიიდან 

მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს 

წყლის ხარისხის მონიტორინგს. მონიტორინგის დროს დაბინძურების შემთხვევები არ 

ყოფილა დაფიქსირებული.  
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წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს, რომელიც დაფუძნებულია ზედაპირულ 

წყლებზე. არსებული წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა საშუალოა, 

ამასთან წყალმიმღებ ნაგებობებს პრობლემები ექმნება წყალდიდობის დროს. 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ დაბა ასპინძაშია საკანალიზაციო კოლექტორები და 

მექანიკური გამწმენდი ნაგებობა.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მდინარეთა 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა, სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია 

მონაცემები წლიური მოპოვების მოცულობის შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კალაპოტური რეჟიმების დარღვევის შედეგად 

შეინიშნება მდინარეების: მტკვრის, ოშორის და ოთის წყლის ნაპირების ეროზია, 

კალაპოტის დახრამვა. ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად კი ხდება საინჟინრო 

ნაგებობათა (მაგ. ხიდები, გზები) დაზიანება. ნაპირების წარეცხვის პრევენციისთვის 

მდინარეების: მტკვრის, ოშორის და ოთის წყლის კალაპოტებში განხორციელდა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ამასთან, ჩატარდა ბუნებრივი სტიქიის შედეგების 

აღმოსაფხვრელი სამუშაოებიც. კერძოდ, აღდგა დაზიანებული ხიდები ვარძიაში, 

ოშორაში და ოთაში.  

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის 

მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები არ ახორციელებს. თუმცა, 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეთა კალაპოტში არსებული საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობის რეგულარული მონიტორინგი ხორციელდება ა/ორგანიზაცია 

„მერსი ქორი“-თან ერთობლივად.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ასპინძის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. ჯგუფის წევრების 

მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს CO2-ის საწარმო, 

სამშენებლო მასალების საწარმო. მეტალო-პლასტმასის კარ -ფანჯრების დამამზადებელი 

ცეხი, ხე–ტყის სახერხი, ხორცის და ხორცპროდუქტების საწარმო, რძის პროდუქტების 

საწარმო და პურის საცხობი.   

როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები აცხადებენ, წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, წყლის ცირკულაციის შესახებ კი ინფორმაციას არ 

ფლობენ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საწარმოები ენერგო-ეფექტური 

ტექნოლოგიებიდან იყენებენ მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრებს. თითქმის ყველა 

საწარმო მიმართავს ნარჩენების შემცირებისკენ მიდგომებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს „კეთილმოწყობა“, 

რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვას და ნაგავსაყრელზე 
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განთავსება. მუნიციპალიტეტში წლიურად ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ 

დაახლოებით 2 400 (მ3/წლ) ნარჩენი გროვდება. ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წელიწადში 

გაიზარდა 700 მ3/წლ-ით ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების შედეგად.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სანიტარული ნაგავსაყრელი. ნარჩენების განთავსება 

ხდება 90-იან წლებში გამოყოფილ უბანზე, დაბა ასპინძის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 

ნაგავსაყრელი სანიტარულ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს, აქ არ ხდება ნაჟური წყლების 

და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, სადაც ყოველწლიურად იყრება დაახლოებით 

3 000 მ3 ნარჩენი.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების (მაგ. 

ჯართის) შეგროვება კერძო პირების მიერ ხდება, თუმცა არ ფლობენ ინფორმაციას 

ნარჩენების რაოდენობაზე. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

მიზნით დადგმულია ბუნკერები და შეძენილია ნაგავმზიდი სატრანსპორტო საშუალება.  

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფი თვლის რომ, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის, ტყის 

რესურსების შემცირება და წყლის დეფიციტი ორთავეზე თანაბრად აისახება ქალზეც და 

მამაკაცზეც. მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებების მიმართ ქალი 

უფრო მგრძნობიარეა, ვიდრე მამაკაცი (ფიზიკურად ქალი მამაკაცზე სუსტია).  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს 

მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ. მათი მოსაზრებით, 

მოწყვლადობის შესაფასებლად საჭიროა ჩატარდეს შესაბამისი კვლევები. ისინი 

არასდროს დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის 

ცვლილებებზე“.  

ბუნებრივი საფრთხეების შესამცირებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას 

განხორციელებული აქვს საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ნაპირის/სანაპიროს 

დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. ამასთან, გეგმავენ და ახორციელებენ ფერმერების 

ინფორმირებას ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა 

ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე 

მეთოდები. შემოტანილი იქნა სოფლის მცენარეების მაღალპროდუქტიული სახეობები. 

ფერმერებისათვის შეიქმნა საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი. ადგილობრივმა და 

ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთობლივად განახორციელა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 
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ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა, სეტყვა.  

ბუნებრივმა კატასტროფებმა, კერძოდ: ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და მეწყერმა საფრთხე 

შეუქმნა საცხოვრებელ ტერიტორიებს და დააზიანა დაახლოებით 7 ჰა, საფრთხის ქვეშა 

იმყოფება 23 ჰა. ძლიერმა ქარმა, ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა სახნავ - 

სათეს ტერიტორიებსაც, რის გამოც დაზიანებულია დაახლოებით 50 ჰა, საფრთხის ქვეშ 

არის 347 ჰა.  

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის 

ეკონომიკური გაანგარიშების შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ ფლობს. 

ასპინძის 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 ასპინძის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო 

ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას 

ჰქონია ადგილი.  

მუნიციპალიტეტში მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა და უამინდობა.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრები საკმარისია ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვის გამოსაკვებად. თუმცა 

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების დეფიციტს, 

მიზეზად ჭარბ ძოვებას და გვალვას ასახელებენ. პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ 

პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც 

შემოჰყავთ. მიუხედავად ამისა, საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

ტყის რესურსები - ასპინძის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებას არ წარმოადგენს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ასპინძის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

ზომიერია; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება 

აქვს, რომელიც დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. არსებული წყალმომარაგების 

სისტემების საერთო მდგომარეობა საშუალოა, ასპინძის მუნიციპალიტეტისათვის 

ზედაპირული წყლების შეფასებული რესურსი არის 3 279 525 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების 
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შეფასებული რესურსი კი 725 255 მ3/წლ. წყლის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, დაბინძურების შემთხვევები 

არ დაფიქსირებულა. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა 

საშუალოა, მუნიციპალიტეტის წყალმიმღებ ნაგებობებს პრობლემები ექმნება 

წყალდიდობის დროს,  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული.  

ბუნებრივი საფრთხეების შესამცირებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას 

განხორციელებული აქვს საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ნაპირის/სანაპიროს 

დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. ამასთან, გეგმავენ და ახორციელებენ ფერმერების 

ინფორმირებას ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, შემოტანილი იქნა 

სოფლის მცენარეების მაღალპროდუქტიული სახეობები. ფერმერებისათვის შეიქმნა 

საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 სათიბ-საძოვრების მოვლა შენარჩუნების მიზნით 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა,  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს 

შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  
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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 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ჯავახეთის პლატოზე, სამხრეთ 

საქართველოს ვულკანური ზეგნის ცენტრალურ ნაწილში, რომლის სიმაღლე 1 500-დან 

3 300 მ-მდე მერყეობს. ახალქალაქის ტერიტორიული ერთეულის ფართობი შეადგენს 

123 567 ჰა-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 19,3%-ია. ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიის დიდი ნაწილი ახალქალაქის მთიან ზეგანზეა განლაგებული. მისი 

რელიეფი შედარებით ერთგვაროვანი ფორმისაა და სიმაღლე ზღვის დონიდან 1 600-2 100 

მ-ს შორის მერყეობს. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 108 796 ჰა (88%) უჭირავს. 

მუნიციპალიტეტის უმეტესი ნაწილი უტყეოა, ტყეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის მხოლოდ 5,6%, (6 900 ჰა) უკავია, მუნიციპალიტეტი ძირითადად 

დაფარულია მთის და მდელო-ველის მცენარეულობით. ტერიტორიული ერთეული 

ცნობილია ჭარბტენიანი ტერიტორიებით, რომელთა საერთო ფართობი 254 ჰექტარია.  

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისათვის ცვალებადი ჰავაა დამახასიათებელი, ზომიერად 

ნოტიოდან–ცივამდე. ადმინისტრაციული ერთეული გამოირჩევა მშრალი ზამთრით და 

მოკლე, გრილი ზაფხულით. ყველაზე მაღალ ადგილებში გაბატონებულია ნამდვილ 

ზაფხულს მოკლებული მაღალი, მთიანეთის ზომიერად მშრალი ჰავა. ბარში იანვრის 

საშუალო ტემპერატურა -7°C-იდან -10°C-მდე მერყეობს. ყველაზე თბილი თვის ,აგვისტოს, 

ტემპერატურაა 14-16°C, აბსოლუტური მინიმუმი შეადგენს -40°C-ს, ხოლო მაქსიმუმი 

დაფიქსირებულია 38°C. ნალექების რაოდენობა წელიწადში 800-700 მმ-ია. ნალექი 

თოვლის სახით, მუნიციპალიტეტში, მოდის ოქტომბრიდან. 

ახალქალაქის დასავლეთის საზღვარს 18 კმ–ზე მდინარე მტკვარი გასდევს, ჩრდილოეთის 

ნაწილი მდინარე ფარავნის მარჯვენა შენაკადებით ჭობარეთით და ბარალეთითაა 

დანაწევრებული. ტბებიდან აღსანიშნავია ტაბაწყური, კარწახი, ხოზაფინის ტბა, ვაჩიანის 

ტბა, მრუდე ტბა.  

2011 წელს ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული 

საზღვრების ფარგლებში მოქცეულ ტერიტორიაზე დაარსდა ჯავახეთის ეროვნული პარკი, 

რომელიც დაახლოებით 14 207 ჰექტარს მოიცავს. აქედან ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 4353,58 ჰექტარია მოქცეული.  
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ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი დასავლეთით ასპინძის, აღმოსავლეთით ნინოწმინდის, 

ჩრდილოეთით და ჩრდილო-დასავლეთით ბორჯომის და წალკის მუნიციპალიტეტებს 

ესაზღვრება, სამხრეთით კი - თურქეთს. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 65 000 კაცს შეადგენს 

(Geostat). აქედან ქ. ახალქალაქში ცხოვრობს დაახლოებით 13 000 კაცი (20%), სოფლად კი 

52 000 (80%) კაცი ცხოვრობს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 65 დასახლებაა, აქედან 64 

სოფელია და ერთი ქალაქი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 53 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) ჩამოუვარდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში შემდეგი 4 პრიორიტეტული 

სექტორი უზრუნველყოფს შემოსავლებს: სოფლის მეურნეობა, მცირე ბიზნესი, პენსია, 

ასევე მაცხოვრებლების გარკვეული ნაწილი წასულია რუსეთში სამუშაოდ.  

მუნიციპალური ბიუჯეტი, ადგილობრივი შემოსავლების და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 8 311 500 ლარს. მუნიციპალიტეტის ძირითად 

შემოსავლებს წარსულში უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა. ძირითად ეკონომიკურ 

საქმიანობას დღესაც სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის 

მოსახლეობის 90%-ია ჩართული. მოქმედი საწარმოებიდან შემოსავლებს უზრუნველყოფს 

მცირე ბიზნესიც (სამშენებლო მასალების საწარმო, ქვის გადამამუშავებელი საამქრო; 

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის საამქრო, ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო, რძის 

პროდუქტების საწარმო და პურის საცხობი). 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ეკონომიკური განვითარების გეგმა. მუნიციპალიტეტის 

განვითარების პრიორიტეტული სექტორი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება და შემოსავლების ზრდა არის სოფლის 

მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმოები, ასევე 

ინფრასტრუქტურული პროექტები (წყალგაყვანილობა, გზები, გამწვანება და 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება). 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/ წყალმოვარდნა და სეტყვა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ამათგან 

მომძლავრებულია ძლიერი წვიმა და სეტყვა, თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება 

მეტეოროლიგიურ/ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მოქმედი სადგურები არ არის,  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივი კატასტროფებმა 

საფრთხე შეუქმნა როგორც საცხოვრებელ, ისე სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებს. 

კერძოდ, ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა სახნავ-სათეს/ბაღებს და სათიბ-

საძოვრებს. სულ დაზიანებულია 10 000 ჰექტარი ტერიტორია. კერძოდ, კი ბუნებრივმა 

კატასტროფებმა ზიანი მიაყენა სოფლებს: ბარალეთს, კუმურდოს, ხანდოს, კოთელიას, 

ჩუნჩხას, დილისკას, პტენას, სადაც დააზიანა 150 საცხოვრებელი შენობა, ხოლო ზარალი 

მიადგა 150 ოჯახს (600 სული).  
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საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ აბულში, სამსარში, კარტიკამში, ხავეთში, 

ბუზვეთში და კოკიოში საფრთხე შეუქმნა დაახლოებით 20 კმ გზის მონაკვეთს. 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2.  

ცხრილი 1 მონაცემები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

სეტყვა და 

ძლიერი წვიმა 

ბარალეთი, კუმურდო, ხანდო, 

კოთელია, ჩუნჩხა, დილისკა, პტენა 150 
150 ოჯახი 

( 600 კაცი) 

 

ცხრილი 2 მონაცემები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა ინფრასტრუქტურა 

სეტყვა და ძლიერი წვიმა 
აბული, სამსარი, კარტიკამი, ხავეთი, 

ბუზვეთი, კოკიო 
20 კმ გზის მონაკვეთი 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ (კერძოდ, ძლიერი წვიმა და სეტყვა) ბოლო 10 წელიწადში 

მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა  დაახლოებით 5 მილიონ ლარს 

შეადგენს. 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცითი მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაც 

მიწათსარგებლობის დაგეგმვისას სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიც 

იქნებოდა გათვალისწინებული. თუმცა, გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების დაგეგმარებისას ხდება. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, (თუმცა ერთხელ იყო შემთხვევა, როცა 

სამხარეო ადმინისტრაციამ წინასწარ გააფრთხილა მოსახლეობა ძლიერი წვიმის 

თაობაზე). სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში კლიმატური პირობებისა 

და ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციას ძირითადად ინტერნეტით და 

ტელევიზიით იღებენ.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც 

ხანძარსა და წყალდიდობას მოიცავს.  

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების ინფორმაციით, ადგილობრივ 

თვითმართველობას შესაძლებლობა აქვს ნაწილობრივ მიიღოს მონაწილეობა და 

რეაგირება მოახდინოს ბუნებრივ კატასტროფებზე, დახმარების მიღება შესაძლებელია 

რეგიონალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან. 

ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგების აღმოსაფხვრელად შენობების გადახურვა განახორციელა. პრევენციისთვის კი 
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ჩაატარა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ამასთან, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

დაზარალებულ მოსახლეობას შედეგების შესარბილებლად დაურიგდა საკვები 

პროდუქტები.  

ადგილობრივ/ცენტრალურ ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში რაიმე სხვა ზომების 

გატარება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის ან შედეგების შესარბილებლად 

დაგეგმილი არ აქვს.  

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას სოფლის 

მეურნეობა წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის მოსახლეობის 80-90%-ია ჩართული,  

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო  სავარგულები 108 796 ჰა -ს შეადგენს, რაც მისი 

ტერიტორიის 88%-ია. აქედან სახნავ-სათესი უკავია 29 000 ჰა, ხეხილის ბაღებს - 17 000 ჰა, 

სათიბ-საძოვარს - 62 796 ჰა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების ფართობი ბოლო ათწლეულში არ შემცირებულა და არც მათ დეგრადაციას ქონდა 

ადგილი.  

 

მემცენარეობა 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 29 000 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 27%-ია. ხეხილის ბაღებს 17 000 ჰა უჭირავს. მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული. აქ პრიორიტეტულ კულტურებად 

ითვლება ხორბალი, ქერი, კარტოფილი, სიმინდი, ბოსტნეული და ხილი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

პრიორიტეტული ს/სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ბოლო წლებში შემცირდა, 

კერძოდ, კარტოფილის მოსავლიანობაა 0,150 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით შემცირდა 5 

ტ/ჰა-ით, ქერის მოსავლიანობაა 2 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით შემცირდა 0,5 ტ/ჰა-ით, 

ხორბლის მოსავლიანობაა 2,5 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით შემცირდა 0,5 ტ/ჰა-ით, 

მოსავლიანობის შემცირების მიზეზები იყო არახელსაყრელი ამინდები. ასე მაგალითად, 

საშემოდგომო ხორბალი დააზიანა ძლიერმა ყინვამ. ამას გარდა, მოსავლიანობის 

შემცირება გამოიწვია სასუქების და საწვავის გაძვირებამ, ასევე საირიგაციო სისტემების 

მოშლამ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სტაფილოს 

მოსავლიანობა გაიზარდა. სტაფილოს  მოსავლიანობაა 25 ტ/ჰა, წინა წლებთან შედარებით 

გაიზარდა 1,5 ტ/ჰა-ით, რაც მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალის შემოტანამ 

გამოიწვია.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 8 000 ჰა საჭიროებს რწყვას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მუნიციპალიტეტი 

განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. ამის მიზეზია არასაკმარისი წყლის რესურსი, 

საირიგაციო სისტემების სიმცირე, საირიგაციო სისტემების ცუდი მდგომარეობა,  

მუნიციპალიტეტში მცირედ იყენებენ არხოვან (ტრადიციული) მეთოდს, 
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მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება ხდება, მაგრამ ინდივიდუალურად, 

მოსახლეობის მიერ.  

სასოფლო-სამეურნეო მიწები არ საჭიროებს დრენაჟს და არც არსებობს სადრენაჟე 

სისტემები. 

სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, კლიმატის ცვლილებების გამო მუნიციპალიტეტში 

ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე შეცვლილია. მათი 

დაკვირვებიდან გამომდინარე, ვეგეტაცია წინა წლებში აპრილში იწყებოდა, ახლა კი 

მაისის შუა რიცხვებიდან იწყება, დასკვნა გაკეთებულია დაკვირვებებით და არა 

მეტეოროლოგიური სადგურიდან მიღებული ობიექტური მონაცემების საფუძველზე.  

 

მეცხოველეობა 

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს 62 796 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 51%-ია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

მეცხოველეობა საშუალოდაა გავრცელებული,  

ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 20 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვია, რომელთა 

რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე შემცირდა დაახლოებით 5 000 სულით (ანუ 

25 %-ით).  

2012 წლის მდგომარეობით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 10 000 სული ცხვარია; 

ბოლო 10 წლის მანძილზე ცხვრის რაოდენობა 2 000 სულით (ანუ 20 %-ით) შემცირდა, 

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე სხვა ტერიტორიული ერთეულიდანაც ხდება 

საქონლის შემოყვანა, კერძოდ, საგარეჯოდან შემოყავთ 10 000 სული ძროხა და 60 000 

სული ცხვარი).  

მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა შემცირდა 

10 000 ტ/წლ-ით, ხორცპროდუქტიულობა კი 500 000 კგ-ით. ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობა კი გაიზარდა 24 000 კგ, ხოლო წველადობა არ შეცვლილა. 

ჯგუფის წევრები პირუტყვის პროდუქტიულობის შემცირების  მიზეზად  საკვების 

ნაკლებობას ასახელებენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ეს გამოწვეული არ არის სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი პირუტყვის გამო. 

სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილია, რომ მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის 

დაახლოებით 4-5 თვის განმავლობაში ერთ ჰექტარზე დასაშვებია ერთი ძროხის და 5 

ცხვრის ძოვება. ზემოთ აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, სათიბ-საძოვრის ერთ 

ჰექტარზე 0.5 სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 1.1 სული ცხვარი მოდის (ადგილობრივი 

მოსახლეობის და მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი ცხვრების და 

მსხვილფეხა პირუტყვის საერთო რაოდენობაზე გადაანგარიშებით). 

სათიბ-საძოვრების დეფიციტს უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მესაქონლეები 

მცირედ განიცდიან. როგორც მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, სათიბ-საძოვრის დეფიციტი 

გამოიწვია ეროზიამ და გვალვამ. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ მიწების გარკვეული ნაწილი 

დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში გადავიდა, ნაწილი კი სარკინიგზო მაგისტრალის 

ახალქალაქი – კარწახის (თურქეთის საზღვარი) მშენებლობისთვის . 
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სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მიმართავენ თუ არა რაიმე ღონისძიებებს. არც ის არის ცნობილი,  

ფერმერები არეგულირებენ თუ არა საძოვრებისთვის დადგენილ ნორმებს. 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეები ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას არ იყენებენ.  

მუნიციპალიტეტის მონაცემებით, საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე 

არ გაზრდილა. 

 

პროექტები და სერვისები 

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ 

აღნიშნული სამსახურების მიერ შეგროვებული მონიტორინგის მონაცემები და 

მომზადებული ანგარიშები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას ზემოთ აღნიშნულ 

საკითხებთან დაკავშირებით.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისათვის საჭირო პროექტები განხორციელებულ იქნა როგორც 

ადგილობრივი/ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ.  

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მუნიციპალიტეტში მექანიზაციის სერვის ცენტრები 

გახსნა. მექანიზაციის სერვის ცენტრი ფერმერებს ემსახურება სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკით, აწოდებს მათ ინფორმაციას, ასევე უტარებს კონსულტაციებს და ტრეინინგებს 

თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ამას გარდა, 

მუნიციპალიტეტის ფერმერებს შეუძლიათ ახალციხის რეგიონალური მექანიზაციის 

სერვისცენტრით სარგებლობაც. ზემოთ ჩამოთვლილ ფუნქციებთან ერთად ამ 

უკანასკნელს შეუძლია ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა, რისთვისაც ცენტრში 

განთავსებულია თანამედროვე ლაბორატორია.  

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ მემცენარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტში შემოიყვანა 6 ტრაქტორი, რომელიც ემსახურება მოსახლეობას. მათ 

მიერ ფერმერებში განხორციელდა ცოდნის გავრცელება აგროქიმიკატების მოხმარების 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ; შემოტანილი იქნა მაღალპროდუქტიული 

კულტურები (სტაფილო, კარტოფილი).  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ვეტერინარის და აგრონომის მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომი არ არის, რადგან დაავადებებთან დაკავშირებული შესაბამისი ანალიზის 

გასაკეთებლად მოსახლეობა ახალციხეში ჩადის, რაც ძალიან უჭირთ.  

 

4. ტყის რესურსები 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის უმეტესი ნაწილი უტყეოა. ტყეებით დაფარულია 6 000 

ჰა, რაც საერთო ტერიტორიის მხოლოდ 5%. ტყის რესურსების მართვა–განკარგვა 

მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს უფლებამოსილებაა 

და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების 

სახეობებისა და მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს.  

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ასპინძა-

ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის საერთო ფართობი შეადგენს 24 038 ჰა-ს, 2011 წლის 

მდგომარეობით დამზადებულია 16 508 კუბ.მ ხე-ტყე, სამმართველოს ინფორმაციით, 

ნორმატიული აქტებით აკრძალულია ტყეკაფების გამოყოფა 35 გრადუსზე და მეტი 

დაქანების ფართობებზე, შესაბამისად არც ფაქტიურად არ ხდება გამოყოფა. 

სამმართველოს ინფორმაციით კანონიერი ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად 

არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მაგრამ მათო ბოლო ინვენტარიზაცია როდის ჩატარდა, არ 

ფლობენ ინფორმაციას, აღნიშნავენ, რომ 1990-იანი წლების შემდგომ მათი რაოდენობა 

მნიშვნელოვნად შემცირებულია. მუნიციპალიტეტში ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

გაშენების შესახებ არ ფლობენ ინფორმაციას. 

 სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ტყის ხანძრები არ 

ხდება. მუნიციპალიტეტს სანერგე მეურნეობა და საკუთრებაში სატყეო მიწები არა აქვს. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სარკინიგზო მაგისტრალის ახალქალაქი – კარწახის 

(თურქეთის საზღვარი) მშენებლობის დროს, მოიხსნა დაახლოებით 50 ჰექტარი 

ნაყოფიერი ფენა, რომელიც მოსახლეობამ წაიღო. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენის/გაშენების პროცესში არ არის 

ჩართული. თუმცა, აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენის/გაშენების 

პროექტები უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის 

რესურსი უხვია, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია რესურსების შესახებ არ გააჩნიათ. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია ძირითადი 

მდინარე ფარავანის და მისი შენაკადების: ტაფარვანის, კერბულახის და არაგვას 

აუზებით. მდინარე ფარავნის სიგრძე 74 კმ-ია, აუზის ფართობი 2 352 კმ2-ს შეადგენს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი 

ტერიტორიები/ჭაობები არის 3 400 ჰა (2,8 %) ფართობზე, ტერიტორიული ერთეულის 

ტბებიდან აღსანიშნავია ზრესი და ხოზაფინი (კარწახი). ჭაობებია ბარალეთის ვაკეზე, 

აგრეთვე სოფლების ვაჩიანის, ოკამის, სულდის, კარწახის, აბულისა და სხვა მიდამოებში. 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ჭარბტენიანი ტერიტორიების ფართობი უკანასკნელ 

დეკადაში დაახლოებით 15 ჰა-ით შემცირდა. მიზეზად სახელდება ნალექების (თოვლის) 

სიმცირეს. ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ სპეციალისტების მიერ შესწავლილი უნდა 

იქნას აღნიშნული საკითხი, რადგან ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაკარგვის შემდგომ  

შეინიშნება სანაპირო ზოლის ეროზია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხდება, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდრო-
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მეტეოროლოგიური სადგური, შესაბამისად არ ფლობენ ინფორმაციას წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ.  

ახალქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები 

ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად. სამუშაო 

ჯგუფი თვლის, რომ მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. თუმცა, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტიდანაც ხდება 

წყლის გადმოგდება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის (1 829 088 მ3/წლ) და 

ირიგაციისთვის. მეორეს მხრივ, ახალქალაქიდან წყლის გადასროლა ხდება ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისათვის.  

წყლის რესურსებთან დაკავშირებით გარკვეულ საკითხებზე პასუხისმგებელი ორგანოა  

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს 

მოსახლეობის შეუფერხებელ წყალმომარაგებას. წყალმომარაგების კომპანიის ცნობით, 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის საჭიროა 

30 369 095 მ3/წლ. კომპანიის ცნობით, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს. წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია 

მიწისქვეშა წყლებზე.  

მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ არსებული წყალმომარაგების სისტემების საერთო 

მდგომარეობა საშუალოა, წყლის მრიცხველები დიდ დასახლებებში არ არის დადგმული, 

დადგმულია მხოლოდ საწარმოებში, მათივე თქმით, მუნიციპალიტეტი ხასიათდება 

მკაცრი ზამთრით, ამის გამო მოსახლეობა იძულებულია პრევენციის მიზნით ონკანები 

დატოვონ ცოტათი მოშვებული, რათა თავიდან აიცილონ წყლის გაყინვა მილებში. 

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებას - ახალქალაქს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორები.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ გამგეობაში არ ფლობენ ინფორმაციას საშუალოდ 

რა მოცულობის ინერტული მასალის მოპოვება ხდება წლიურად. მდინარეებიდან 

ინერტული მასალის მოპოვების, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის და საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობის მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები არ 

ახორციელებს, შესაბამისად არ გააჩნიათ რაიმე მონაცემები მდინარეების ნაპირების 

დინამიკაზე.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ არის განვითარებული. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებობს: ხორცის და რძის გადამუშავების საწარმოები, ლიმონათის ცეხი, 

პურის საცხობი, ძეხვის დამამზადებელი ცეხი, ლუდის ჩამოსასხმელი ქარხანა, მეტალო-

პლასტმასის კარ-ფანჯრების დასამზადებელი ცეხი და ქვის ცეხი.  

ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან საწარმოები იყენებენ მეტალოპლასტმასის 

ფანჯრებს. ზოგიერთ საწარმოში მიმართავენ ნარჩენების შემცირებისკენ მიდგომებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 
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ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს დასუფთავების 

სამსახური, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და 

ნარჩენების განთავსება პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სამსახურის 

მიერ წლიურად საშუალოდ 12 000 (მ3/წლ) სხვადასხვა სახეობის ნარჩენების შეგროვება 

ხდება. ბოლო 10 წელიწადში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 2 000-3 000 მ3/წლ-ით.  თუმცა, 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს შეფასებები რეალურად რა მოცულობის ნარჩენები 

წარმოიქმნება.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სანიტარული ნაგავსაყრელი. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განსათავსებლად არის გამოყოფილი ტერიტორია, ახალქალაქში 

აღმაშენებლის ქუჩის ბოლოს,  რომელიც სანიტარულ ნორმებს არ აკმაყოფილებს, 

ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, გაკეთებულია 

ორმოები, სადაც ყრიან ნარჩენებს და შემდეგ აყრიან მიწას. არალეგალურ 

ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების წლიური რაოდენობა შეფასებული არ არის.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების (მაგ. 

ჯართის) შეგროვებაც ხდება, რომელსაც კერძო პირები ახორციელებენ, შესაბამისად 

სამუშაო ჯგუფს ამ ნარჩენების თაობაზე არავითარი ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში განხორციელებულია ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების 

პროექტები, კერძოდ, შეძენილია ნარჩენების გადასაზიდად საჭირო სპეცტექნიკა. 

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის, ტყის 

რესურსების შემცირება და წყლის დეფიციტი ორივე სქესზე თანაბრად აისახება, ქალზეც 

და მამაკაცზეც, თუმცა მიზეზს ვერ აკონკრეტებენ. 

კლიმატის ცვლილებების მიმართ კი თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარეა 

(ფიზიკურად ქალი მამაკაცზე სუსტია). 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილებების მიერ 

გამოწვეულ პრობლემებს ვერ ასახელებენ და თვლიან, რომ იმისათვის რომ დადგინდეს 

მუნიციპალიტეტი მოწყვლადია თუ არა კლიმატის ცვლილების მიმართ, საჭიროა 

ჩატარდეს სათანადო კვლევები. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს არ აქვთ გავლილი 

ტრეინინგი კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.     

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების შედეგების 

შესარბილებლად ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთობლივად 

განახორციელა მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. 

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განახორციელა ფერმერებისათვის საკონსულტაციო 

მომსახურების შექმნა, აგრეთვე ნაგავსაყრელების და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, კერძოდ შეიძინა საჭირო 

სპეცტექნიკა.  
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სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 

ცვლილებების შედეგების შესარბილებლად საჭიროა: სოფლად გზების გაკეთება; 

ქარსაცავი ზოლების აღდგენა; ხეხილის ბაღების გაშენება; სათესლედ პრიორიტეტული 

კულტურების ისეთი ჯიშების შეძენა, რომელიც გაუძლებს მკაცრ კლიმატურ პირობებს 

და სამელიორაციო სისტემების აღდგენა-შემუშავება. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ საჭიროა  

ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის არსებობაც. 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა და სეტყვა. 

ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა სახნავ-სათეს/ბაღებს და სათიბ-საძოვრებს, 

სულ დაზიანებულია დაახლოებით 10 000 ჰექტარი, ბუნებრივმა კატასტროფებმა ზიანი 

მიაყენა სოფლებს: ბარალეთს, კუმურდოს, ხანდოს, კოთელიას, ჩუნჩხას, დილისკას, 

პტენას, სადაც დააზიანა 150 საცხოვრებელი შენობა და 600 კაცი. ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ (წვიმა და სეტყვა) ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისთვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობა  5 მილიონ ლარს შეადგენს. 

ახალქალაქის 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 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო 

ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას 

ჰქონია ადგილი.  

მუნიციპალიტეტში მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება სასუქების და 

საწვავის სიძვირე, საირიგაციო სისტემების სიმცირე და ცუდი მდგომარეობა, და 

უამინდობა. 

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები საკმარისია უნდა იყოს ადგილობრივი 

მოსახლეობის პირუტყვის გამოსაკვებად. თუმცა მესაქონლეები მაინც განიცდიან 

საძოვრების დეფიციტს ეროზიისა და გვალვის გამო. ამასთან, მიწების გარკვეული 

ნაწილი დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში გადავიდა, ნაწილი კი სარკინიგზო 

მაგისტრალის ახალქალაქი–კარწახის მშენებლობისთვის. საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

 

ტყის რესურსები - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მუნიციპალიტეტის 
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გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებას არ წარმოადგენს.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში წყლის 

რესურსი უხვია; ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები 

ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად, თვლიან, 

რომ მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს. წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია 

მიწისქვეშა წყლებზე. არსებული წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა 

საშუალოა,  

მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიები/ჭაობები არის 3 400 ჰა (2,8%) ფართობზე,  

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ჭარბტენიანი ტერიტორიების ფართობი უკანასკნელ 

დეკადაში მცირედ შემცირდა, დაახლოებით 15 ჰა-ით, თვლიან, რომ სპეციალისტების 

მიერ შესწავლილი უნდა იქნას აღნიშნული საკითხის მიზეზი, რადგან მათი დაკვირვების 

საფუძველზე არსებული ინფორმაციით, ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაკარგვის 

შემდგომ  შეინიშნება სანაპირო ზოლის ეროზია.  

 

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 კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების შედეგების 

შესარბილებლად ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთობლივად 

განახორციელა მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. 

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განახორციელა ფერმერებისათვის საკონსულტაციო 

მომსახურების შექმნა, აგრეთვე ნაგავსაყრელების და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, კერძოდ შეიძინა საჭირო 

სპეცტექნიკა.  

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.   

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  
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 სათიბ-საძოვრების მოვლა შენარჩუნების მიზნით 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა,  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს 

შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში. მას ესაზღვრება ადიგენის, ასპინძის, ბორჯომისა და ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტები, სამხრეთის საზღვარი კი ემთხვევა საქართველო–თურქეთის 

სახელმწიფო საზღვარს.  

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 101 030 ჰა-ს. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის დაახლოებით 37% ტყითაა დაფარული, ხოლო 47% სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს უჭირავს. მუნიციპალიტეტის უმეტეს ნაწილში მთიანეთის სტეპების ჰავაა 

განვითარებული. ზამთარი აქ ცივი და მცირეთოვლიანი იცის, ზაფხული კი ხანგრძლივი 

და თბილი. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 3.80C, ხოლო 

ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოს ტემპერატურა 20.50C-ია. ნალექების საშუალო წლიური 

მოცულობა 520-600 მმ-ია, მაქსიმუმი მოდის მაისსა და ივნისში (64-86მმ), ხოლო მინიმუმი 

ზამთრის ზამთარში (20-25 მმ).  

ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. მტკვრითა და 

მისი შენაკადებით.  

2012 წლის მდგომარეობით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 48 400 

კაცს. ტერიტორიულ ერთეულში 45 დასახლებაა, ტერიტორიულ შემადგენლობაში შედის 

ორი ქალაქი (ახალციხე, ვალე); ქ. ახალციხე არის როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე 

მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი; მუნიციპალური ცენტრის მოსახლება შეადგენს 

23 480-ს კაცს, ქალაქში ცხოვრობს 29 170 კაცი, სოფლად კი 22645 კაცი.  

ჯგუფი მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალურმა 

ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 

შეადგინა 45 მლნ ლარი, მათივე ცნობით, დაახლოებით 35 მილიონი მოხმარდა 

ახალციხის ისტორიული ნაწილის - რაბათის რეაბილიტაციას.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლებს 

უზრუნველყოფს: სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი საწარმოები, მცირე მეწარმეობა 

(პურის საცხობი, სამშენებლო კომპანიები და ა.შ.) ხელფასები (სხვადასხვა სექტორში 

დასაქმებული მოსახლეობა), პენსია. მათივე ცნობით, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი 
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წელიწადში 1 390 ლარია, თვეში 116 ლარი. წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად 

შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა. მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა აქვს, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობის 

გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა და ინფრასტრუქტურის განვითარება. სამუშაო 

ჯგუფის წევრების მოსაზრებით, სატყეო სექტორი შეიძლება გახდეს მუნიციპალიტეტში 

რომელიმე ეკონომიკური სექტორის განვითარების საფუძველი (ხე-ტყის 

გადამამუშავებელი საწარმოების); თუმცა ეს რომელიმე სტრატეგიული განვითარების 

დოკუმენტში ასახული არ არის.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქვემოთ ჩამოთვლილი ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა მეწყერი, წყალდიდობა, ღვარცოფი და სეტყვა. 

ბუნებრივი სტიქიები, უკანასკნელ 10 წელიწადში, არ გაძლიერებულა და არ 

გახშირებულა. ეს ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ/ჰიდროლოგიურ 

დაკვირვებებს, თუმცა ქ. ახალციხეში არსებობს მოქმედი მეტეოროლოგიური სადგური.  

სამუშაო ჯგუფის განმარტებით, ბუნებრივი სტიქიური მოვლენებიდან ახალციხის 

მუნიციპალიტეტი ყველაზე მეტად მეწყრის შედეგად დაზარალდა. კერძოდ, მეწყერმა 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში დააზიანა დაახლოებით 100 ჰა ფართობი, მეწყრულ ზონაში 

დამატებით 30 ჰა-ია მოქცეული. მეწყერმა სოფ. აწყურში დააზიანა 86 საცხოვრებელი 

შენობა, ხოლო სოფ. ტყემლანაში - 80 საცხოვრებელი შენობა.  

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია წყალდიდობის პრობლემა, რის 

გამოც საფრთხეშია ქ. ახალციხის, ქ. ვალის, სოფ. აგარასა და სოფ. მინაძის მოსახლეობა, 

სულ 300 ოჯახამდე; სეტყვის შედეგად კი მუნიციპალიტეტს მხოლოდ 2011 წელში 

1 100 000 ლარის ზიანი მიაყენა. თუმცა, სრული ინფორმაცია ამა თუ იმ სტიქიით 

მიყენებული ზიანის შესახებ სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

ცხრილი 1  მონაცემები ახალციხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოქცეული ტერიტორიების შესახებ  
ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა მოსახლეობის რაოდენობა  

მეწყერი 
აწყური 86 ოჯახი, 242 პირი 

ტყემლანა 80 ოჯახი, 364 პირი 

წყალდიდობა ახალციხე, აგარა, ვალე, მინაძე საფრთხეშია სულ 300 ოჯახი 

 

მუნიციპალიტეტს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ აქვს; 

ადმინისტრაციულ ერთეულს აქვს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც 

მოიცავს ხანძარს და წყალდიდობას. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივ 

თვითმართველობას აქვს შესაძლებლობა საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება 

ბუნებრივ კატასტროფებზე, რაც სამაშველო სამსახურის საშუალებით ხორციელდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჩამოყალიბებულია გარკვეული ხედვა ბუნებრივი 

საფრთხეების შესახებ; თუმცა ბუნებრივი საფრთხეების პრევენციას ნაკლები ყურადღება 

ეთმობა და ძირითადად ნაპირსამაგრი ნაგებობების გაშენება-შეკეთებით შემოიფარგლება; 

ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის უახლოეს მომავალში დაგეგმილი არ არის 

რაიმე ღონისძიების გატარება.  
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3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი ეკონომიკური დარგია, 

რომელშიც ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია 

დასაქმებული. ახალციხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ნაყოფიერი ნიადაგებით. 

კერძოდ, მისი სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი შეადგენს 47 518 ჰა -ს, აქედან სახნავ-

სათესი 9 460 ჰა-ია (20%), ხეხილის ბაღები 1 050 ჰა (2%), სათიბი-საძოვარი კი 37 000 ჰა 

(78%). სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბოლო ათწლეულში მუნიციპალიტეტში ადგილი არ 

ჰქონია სასოფლო სამეურნეო მიწების ფართობის შემცირებას ან დეგრადაციას. 

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. მუნიციპალიტეტში 

მოჰყავთ მარცვლეული, კარტოფილი, ბოსტნეული და ხილი. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, 

ბოლო ათწლეულში ამ პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა გაიზარდა, რაც 

კომპლექსური ღონისძიებების გატარების შედეგად მოხდა. კერძოდ, შეტანილი იქნა 

მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალა, დაინერგა კულტურების ადგილმონაცვლეობის 

და რწყვის ეფექტური მეთოდები, გაიზარდა სასუქების მოხმარება, გატარდა 

მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები. შედეგად 

მარცვლეულის მოსავლიანობა 1.5 ტ/ჰა-იდან 1,8 ტ/ჰა-მდე, კარტოფილის მოსავლიანობა 

17 ტ/ჰა-დან 21 ტ/ჰა-მდე, ბოსტნეულის მოსავლიანობა 23 ტ/ჰა-დან 28 ტ/ჰა-მდე, ხოლო 

ხილის მოსავლიანობა 3 ტ/ჰა-დან 4 ტ/ჰა-მდე გაიზარდა.   

სახნავი მიწების დაახლოებით 6 300 ჰა საჭიროებს რწყვას. მუნიციპალიტეტს წყლის 

საკმარისი რესურსი გააჩნია ამ ამისთვის, თუმცა საირიგაციო სისტემების გაუმართაობის 

და რწყვის სიძვირის გამო რწყვა ყველგან ვერ ხერხდება. სარწყავად ძირითადად იყენებენ 

არხოვან (ტრადიციული) მეთოდს. მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვებას 

მოსახლეობა ინდივიდუალურად ახორციელებს. სასოფლო-სამეურნეო მიწები დრენაჟს 

არ საჭიროებს. 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მემცენარეობის განვითარების ხელშეწყობას 

ახორციელებს ადგილობრივი/ცენტრალური ხელისუფლება და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი ძალისხმევით ხდება საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია, ცოდნის გავრცელება აგროქიმიკატების მოხმარების თუ ირიგაციის 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ, სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და სხვა.  

 

მეცხოველეობა 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების საერთო ფართობის შეადგენს 37 000 

ჰა-ს. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 

შეადგენდა 14 500 სულს. ბოლო ათწლეულში ეს რიცხვი დაახლოებით 2 000 სულითაა 
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გაზრდილი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა 

გაიზარდა 0,3 ტ/წლ-ით, ხოლო ხორცპროდუქტიულობა 20 კგ/წლ. 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, 2012 წელში 

ადმინისტრაციულ ერთეულში დაახლოებით 3 500 სული ცხვარი იყო და მათი 

რაოდენობა ბოლო წლებში დაახლოებით 2 000 სულით შემცირდა, ხოლო 

ხორცპროდუქტიულობა 5 კგ-ით გაიზარდა. ამას გარდა, ზაფხულის საძოვრებზე 1 500 

სული ცხვარი სხვა მუნიციპალიტეტებიდანაც შემოყავთ. 

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, პირუტყვის პროდუქტიულობის გაზრდა უკავშირებდება 

პირუტყვის კვების გაუმჯობესებას, საკვების ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ფერმერებს 

შორის ცოდნის ამაღლებას და ვეტერინალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდას.  

როგორც მოწოდებული სტატისტიკა გვიჩვენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 ჰა 

საძოვარზე 0.39 სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 0.14 სული ცხვარი მოდის. ეს არც თუ 

მაღალი მაჩვენებელია, მაგრამ რადგან საძოვრები თანაბრადა არაა გადანაწილებული, 

ადგილ-ადგილ გადაძოვება ხდება. თუმცა, გადაძოვება არ ატარებს მასშტაბურ ხასიათს. 

მესაქონლეები საძოვრების შენარჩუნების მიზნით მიმართავენ საძოვრების 

გაკულტურებას, ამასთან ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ.  

 

სერვისები და პროექტები 

მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული და აგრონომის მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომია. ეს ფუნქცია აკისრია სურსათის უვნებლობის და ვეტერინალური 

მომსახურეობის ცენტრს. მის მიერ გაწეული რიგი სერვისებისა (მაგ. აცრები ჯილეხსა და 

თურქულზე) სახელმწიფო პროგრამებით ფინანსდება.  

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში არსებობს: სასოფლო-სამეურნეო სამსახური, რომელთაც 

შეუძლია ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელების ხელშეწყობა; 

ფუნქციონირებს მექანიზაციის სერვის-ცენტრი, რომელიც მოსახლეობას ტექნიკით უწევს 

მომსახურებას (მის ბალანსზე 60 ტრაქტორია); ექსიტენციის ცენტრი, სადაც 

განთავსებულია თანამედროვე ნიადაგის საკვლევი ლაბორატორია; თანამედროვე 

სტანდარტების ზონალური დიაგნოსტიკური ვეტერინარული ლაბორატორია, სადაც 

ფერმერებს შეუძლიათ პირუტყვის ჯანმრთელობის გამოკვლევა, ასევე მათ მიერ 

წარმოებული პროდუქციის ხარისხის დადგენა.  

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს.  

 

4. ტყის რესურსები 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარულია 32 168 ჰა ფართობი, რაც მისი 

ტერიტორიის 37%-ს შეადგენს. ტყეების ნაწილი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში 

შედის. სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია ინფორმაცია ტყის რესურსებთან დაკავშირებით 
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ძირითად საკითხზე, რადგანაც ტყის რესურსებს განკარგავს რეგიონალური სატყეო 

სამსახური.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები. მათი 

ფართობი 1990-იანი წლების შემდგომ შემცირებულია. ბოლო 10 წელიწადში ქარსაცავი 

ზოლების ინვენტარიზაცია არ მომხდარა და შესაბამისად, შემორჩენილი რესურსი 

უცნობია.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში 

წლიურად საშუალოდ 1-2 ტყის ხანძარი ხდება; ტყის ხანძრების მატების ტენდენცია არ 

ფიქსირდება. ხანძრების ძირითად მიზეზად ცხელ ამინდებს და ადამიანთა დაუდევრობას 

ასახელებენ. ინფორმაცია დამწვარი ტყის ფართობის შესახებ მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას არ გააჩნია; მას ასევე არ გააჩნია ინფორმაცია ტყის ჭრასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე, ან ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის შესახებ.  

თუმცა, ამ მონაცემების  შეგროვება მოხერხდა ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა 

და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან. მისი 

ინფორმაციით, 2011 წლის მდგომარეობით დამზადებულია 20 712 კუბ.მ. ხე-ტყე და 

კანონიერი ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყის აღდგენა-განაშენიანების მიზნით, სოფ. აწყურის 

შემოგარენში დაირგო 10 000 ძირი წიწვოვანი ნერგი. სანერგე მეურნეობა 

მუნიციპალიტეტში არ არის.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი ზომიერია, თუმცა იგი შეფასებული არაა. 

მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეებია მტკვარი და მისი დიდი შენაკადები: ფოცხოვი 

და ურაველი. მუნიციპალიტეტში მოქმედებს ჰიდროლოგიური სადგური, სადაც ხდება 

რეგულარული ჰიდროლოგიური მონიტორინგი. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს 

დაკვირვების მონაცემებს. ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი ძირითადად 

წყალაღების წერტილებში ხდება და მას ახორციელებს წყალმომარაგების კომპანია. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ზედაპირული წყლის დაბინძურების შემთხვევები არ 

დაფიქსირებულა. 

მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგება ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზეა 

დაფუძნებული. არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად.   

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს; 

არსებული წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა კი საშუალოა. წყალამღებ 

და წყალგამწმენდ ნაგებობებს წყალდიდობისას პრობლემები არ ექმნება. 

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. ამ 

დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორებიც აქვს. წყალმოხმარების მაჩვენებლები 

ცნობილია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების მქონე დასახლებებისთვის და ეს რიცხვი 

6,8 მლნ მ3/წლ-ს შეადგენს. აქედან 1,2 მლნ მ3 წყალაღება ზედაპირული წყლებიდან ხდება, 

ხოლო 5,5 მლნ მ3-ის მიწისქვეშა წყლებიდან.  
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6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი მდინარეებია: ფოცხოვი, ურაველი, მტკვარი. სამუშაო 

ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მდინარეთა 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება. თუმცა, არ ფლობენ ინფორმაციას 

თუ, ვინ ახორციელებს მდინარიდან ინერტული მასალების მოპოვების მონიტორინგს და 

საშუალოდ რა მოცულობის ინერტული მასალის მოპოვება ხდება წლიურად.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

სამუშაო ჯგუფის წევრთა ინფორმაციით, წარმოება მუნიციპალიტეტში საშუალოდ არის 

განვითარებული, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მცირე საწარმოები: 

პურის საცხობი, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დასამზადებელი ცეხი, ხის სახერხი 

საამქროები და სხვა. ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან საწარმოები იყენებენ 

მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებს. ყველა საწარმო მიმართავს ნარჩენების შემცირების 

მეთოდებს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვებას, აღრიცხვას და პოლიგონზე განთავსებას 

ახორციელებს შპს „კეთილმოწყობის სამსახური“. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში წლიურად საშუალოდ  17 000 მ3 ნარჩენის შეგროვება ხდება. ეს 

მაჩვენებელი ბოლო 10 წელიწადში დაახლოებით 7 000 მ3/წლ-ით გაიზარდა.  

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განსათავსებელად გამოიყენება ქ. ახალციხიდან სამხრეთ 

აღმოსავლეთით 10 კმ-ში არსებული ნაგავსაყრელი; ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების და 

აირების კონტროლი არ ხდება. მუნიციპალიტეტში (ძირითადად სოფლებში) არის 

არალეგალური ნაგავსაყრელები. სამუშაო ჯგუფს არ აქვს ინფორმაცია არალეგალურად 

განთავსებული ნარჩენების მოცულობის შესახებ.  

  

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფის აზრით, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის, წყლის დეფიციტის, 

ტყის რესურსების შემცირება ორთავეზე თანაბრად აისახება ქალზეც და მამაკაცზეც, 

კლიმატის ცვლილებების მიმართ მამაკაციც და ქალიც ერთნაირად მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს არ გაუვლიათ ტრეინინგები კლიმატის 

ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, 
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მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადს ხდის გახშირებული 

სტიქიური მოვლენები და საჭიროა მათ მიმართ მოწყვლადობის შეფასება. 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი 

ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია; ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა; ტყეების განაშენიანება/აღდგენა; 

მეწყრების სტაბილიზების ზომები; საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია; ფერმერების 

ინფორმირება ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ; მაღალპროდუქტიული სახეობების შემოტანა; 

საკონსულტაციო მომსახურების შექმნა; ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის მიზნით საჭიროა 

მუნიციპალიტეტი აღიჭურვოს შესაბამისი ტექნიკით, გამოიყოს დახმარებები 

დაზარალებულებისათვის და საფრთხეში მყოფი ოჯახებისათვის; მოსახლეობას 

ჩაუტარდეს შესაბამისი ტრენინგები. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან ახალციხის 

მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა მეწყერი, წყალდიდობა, ღვარცოფი და სეტყვა, 

რომლებმაც ბოლო ათწლეულში მნიშვნელოვანი ზიანი მოუტანა მუნიციპალიტეტს. 

სამუშაო ჯგუფს გააჩნია გარკვეული ინფორმაცია სტიქიური მოვლენებით დაზიანებული 

ტერიტორიების და ინფრასტრუქტურის შესახებ, თუმცა ეს ცნობების არასრულია. 

ახალციხის 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 - სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო ათწლეულში არ 

შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას ჰქონია ადგილი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრები საკმარისია ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვის გამოსაკვებად. 

მესაქონლეები არ განიცდიან საძოვრების დეფიციტს, საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში საძოვრების გაკულტურებას მიმართავენ და 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ.  

ტყის რესურსები - ახალციხის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსი არც თუ ისე დიდია. 

ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, სატყეო მიწები 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ წარმოადგენს. ტერიტორიულ ერთეულში ტყის 

აღდგენა-გაშენების პროექტები უკანასკნელ დეკადაში არ განხორციელებულა.  



 

8- 9 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები უხვია და 

საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. წყალმოხმარების სრული 

აღრიცხვიანობა ვერ ხერხდება. ცენტრალიზებული წყალმომარაგების მქონე 

დასახლებებში სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარება 6,8 მ3/წლ-ს შეადგენს, საიდანაც 1,3 

მლნ მ3/წლ ზედაპირული წყლებიდან აიღება, ხოლო 5,5 მლნ მ3/წლ მიწისქვეშა 

წყლებიდან. წყამომარაგების სისტემის მდგომარეობა საშუალოა, ხოლო წყალამღებს და 

წყალგამწმენდს წყალდიდობები პრობლემებს არ უქმნის.  

წყლის ხარისხის მონიტორინგი მხოლოდ წყალაღების წერტილებში ხდება, სადაც 

დაბინძურების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

ჰიდროლოგიური მონიტორინგიც, თუმცა მისი შედეგები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებების კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა; 

ტყეების განაშენიანება; მეწყერის სტაბილიზების ზომები; საირიგაციო სისტემის 

რეაბილიტაცია; ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ და სხვა.  

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. სამუშაო ჯგუფის 

მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადს ხდის 

გახშირებული სტიქიური მოვლენები და საჭიროა მოხდეს მოწყვლადობის შეფასება.  

 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ტყის საფარდაკარგულ უბანზე ტყის ბუნებრივად აღდგენის მონიტორინგის 

წარმოება. სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების 

სტრატეგიის მომზადება, 

 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 
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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 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა  

ახმეტის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, მისი 

ფართობი შეადგენს 220 700 ჰა-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 80 266 ჰა 

უკავია, მუნიციპალიტეტის 91200 ჰა კი ტყითაა დაფარული. მუნიციპალიტეტს 

დასავლეთით ესაზღვრება დუშეთისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით 

საზღვრავს ჩეჩნეთი, აღმოსავლეთით ესაზღვრება თელავის მუნიციპალიტეტი და 

დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა, სამხრეთით კი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი. 

ტერიტორიული ერთეულია დაბალ ზონაში ზომიერად ნოტიო ჰავაა, ცხელი ზაფხულით 

და ზომიერად ცივი ზამთრით. ნალექების წლიური მოცულობა 770-820 მმ-ის 

ფარგლებშია. ზღვის დონიდან 700-1200 მ ზონაში ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო 

ჰავა. ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა 1 200-2 000 მმ-ია. წლის ყველაზე ცივი 

თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა (-)3°C, ხოლო ივლისის - 22°C. ზღვის დონიდან 

1200-2000 მ-ზე განვითარებულია ტენიანი ჰავა, ცივი ზამთრით და გრილი ზაფხულით; 

ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა კი 1500-1700 მმ-ს აღწევს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჰიდროლოგიური ქსელი ძალზე ხშირია. ამ 

ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა მთის სწრაფი მდინარეები. 

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია პირიქითა ალაზნისა და თუშეთის 

ალაზნის აუზით.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 42 400 კაცს. აქედან 

ქალაქში ცხოვრობს 8 500 კაცი, ხოლო სოფლად - 33 900 კაცი. მუნიციპალიტეტში 62 

დასახლებაა, აქედან ერთი ქალაქია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 19 კაცი/კმ2-ზე, 

რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) საგრძნობლად ჩამოუვარდება.  

ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროებია: 

დასაქმება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, სოფლის მეურნეობა, ხე-ტყის გადამუშავება და 

მცირე ბიზნესი.  

მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 8 815 300 ლარს. გამგეობის თანამშრომლებს 

ადმინისტრაციული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შესახებ ინფორმაცია 

არ მოუწოდებია, შესაბამისად არ გაგვაჩნია ინფორმაცია მისი პრიორიტეტების შესახებ. 

მათი ცნობით, მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 
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მეურნეობაა, რომელიც ისტორიულად ახმეტის ტერიტორიული ერთეულის წამყვანი 

ეკონომიკური დარგია.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან გავრცელებულია ძლიერი ქარი, გვალვა და სეტყვა. მათივე 

ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში 

მომატებულია, მათ შორის მოიმატა გვალვიანობამაც. თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება 

ობიექტურ სტატისტიკას, რადგან მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეტეო-/ჰიდროლოგიური 

სადგურები არ არსებობს.  

ბუნებრივი კატასტროფების მონაცემების შესახებ სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაცი მწირია და არასრული. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ 

სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. მათივე ცნობით, 

მდინარე ალაზნის ნაპირების წარეცხვა აზიანებს ჭალისპირა სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. 

წყალდიდობის შედეგად მდ. ორვილის მარცხენა სანაპიროს წარეცხვის გამო დაზარალდა 

150 ოჯახი (ცხრილი1). 

ცხრილი 1. მონაცემები ახმეტის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
მოსახლეობის რაოდენობა  

ოჯახი კაცი 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა მდ.ორვილის მარცხენა სანაპირო 150 375 

 

ბუნებრივი საფრთხეების მიერ, ბოლო 10 წელიწადში, მიყენებული ზიანის ეკონომიკური 

გაანგარიშების შესახებ ცნობები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ არსებობს, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სახანძრო სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს 

გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს. 

ნაწილობრივ წყალდიდობას, გვალვას და მეწყერს. ადგილობრივ ხელისუფლებას 

ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების მცირე რესურსი გააჩნია. კერძოდ, შეუძლია მძიმე 

ტექნიკის მობილიზება, ხევების გაწმენდა და გზების გასუფთავება.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება  

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 80 266 ჰა-ია, 
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აქედან, სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 16 354ჰა, მრავალწლიან ნარგავებს 799 ჰა უკავია, 

ხოლო სათიბ-საძოვრებს - 62 113 ჰა. 

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდმა, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწებმა და საძოვრებმა ბოლო ათ წელიწადში 

დეგრადაცია განიცადა, მათ შორის დეგრადირებულია სახნავ-სათესის 1 500 ჰა და სათიბ-

საძოვრის 10 000ჰა, მიზეზად სახელდება დაჭაობება (500ჰა), ჭარბი ძოვება (10 000 ჰა) და 

მიწის გამოფიტვა (1 000ჰა). მათივე ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანაკარგმა 400 

ჰა შეადგინა, აქედან 100 ჰა სახნავ-სათესია, 300 ჰა კი სათიბ-საძოვარი. მიწების დანაკარგის 

მიზეზად სახელდება ნაყოფიერების დაკარგვა ( 100ჰა), ღვარცოფი (100ჰა) და მდინარის 

ნაპირების გარეცხვა (200ჰა).  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ახმეტის მუნიციპალიტეტი სახნავ-სათეს მიწებს 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 20% უკავია. მათივე ცნობით, მემცენარეობა 

ფართოდ არაა გავრცელებული. ს/ს კულტურებიდან პრიორიტეტულია ვაზი, რომლის 

მოსავლიანობა უკანასკნელ წლებში არ შეცვლილა, შეიმჩნევა მცენარეული კულტურების 

მოსავლიანობის შემცირება. რის ძირითად მიზეზებადაც სახელდება 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, არასაკმარისი რწყვა და არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა,), მავნებლებთან, სარეველებთან და 

დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური საშუალებების გამოყენება, მიწის გამოფიტვა, 

ჭარბი ძოვება და დაჭაობება. 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი ბოლო 

ათ წელში არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სახნავი მიწების დაახლოებით 6 200ჰა საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა საირიგაციო სისტემების სიმცირისა და ცუდი მდგომარეობის გამო 

მუნიციპალიტეტი სარწყავი წყლის დეფიციტს განიცდის. ამას გარდა, რწყვის პროცესი 

გაძნელებულია რწყვის სიძვირის გამო. სასოფლო-სამეურნეო მიწების 2 500ჰა კი დრენაჟს 

საჭიროებს, სადრენაჟე სისტემები არსებობს, თუმცა მათი ცუდი მდგომარეობის გამო, 

არსებულ სისტემებს სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა არ შეუძლია.  

 

მეცხოველეობა 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი სათიბ-საძოვრებით მდიდარია და მისი ფართობი შეადგენს 

62 113 ჰა-ს, რაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 77%-ია. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში კარგად არის განვითარებული. 2012 

წლის მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მოსახლეობის 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 32 500 სულს შეადგენს, მათი რაოდენობა 

უკანასკნელ დეკადაში 15 000 სულით გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობა პრიორიტეტული დარგია. ცხვრის რაოდენობა 2012 

წლის მდგომარეობით შეადგენს 50 000 სულს, მათი სულადობა ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში 10 000 სულით გაიზარდა. მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან ახმეტის 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არსებული სათიბ-საძოვრები 

არასაკმარისია ამ რაოდენობის პირუტყვის შესანახად. ჩვენს ხელთ არსებული 

მონაცემების საფუძველზე მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვზე და ცხვარზე 

გადაანგარიშებით, ერთ ჰექტარზე 0.5 მსხვილფეხა საქონელი და 0.8 ცხვარი მოდის. 

მიუხედავად საძოვრების საკმაო რესურსისა, მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების 

დეფიციტს, მიზეზად სახელდება ჭარბი ძოვება, დაჭაობება და გვალვა. 

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის არანაირ ზომებს არ 

მიმართავენ, საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები.  

მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემად სახელდება ვეტერინარული 

სამსახურების ნაკლებობა.  

მეცხოველეობაში არსებული პრობლემების შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას მწირი 

ინფორმაცია გააჩია. არ არსებობს ინფორმაცია წველადობის და ხორცპროდუქტიულობის 

შესახებ. მათი ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში პირუტყვის დანაკარგი არ 

აღინიშნება. 

 

პროექტები და სერვისები 

მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა სოფლის 

მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად არასამთავრობო 

სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის 

მეურნეობაში პროექტები არ განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის პროექტებით 

ხდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და შესაბამისი 

კონსულტაციები.  

 

4. ტყის რესურსები 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 91200 ჰა-ს, ტყის 

რესურსი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის.  

სამრეწველო ტყეს უკავია 61 200 ჰა, სუბ-ალპური ტყეებს - 23 500 ჰა, ჭალისპირა ტყეებს კი 

6 500 ჰა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის არაკანონიერ 

ჭრას, წელიწადში დაახლოებით 250 მ3 ხე-ტყე უკანონოდ იჭრება, თუმცა მათივე ცნობით, 

უკანასკნელ დეკადაში უკანონო ჭრის რაოდენობა შემცირდა. ხე-ტყის ჭრის წლიური 

ლიმიტი შეადგენს 18 500 მ3/წლ. მონაცემები ახმეტის მუნიციპალიტეტში ტყეების 

კატეგორიების მიხედვით ხის ჭრის ლიმიტის შესახებ მოცემულია ცხრილი 2-ში. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ტყის ჭრის ტენდენცია შემცირდა 8 000 მ3/წლ-ში.  

ცხრილი 2. მონაცემები ახმეტის მუნიციპალიტეტში ტყეების კატეგორიების მიხედვით 

ხის ჭრის ლიმიტის შესახებ  

ტყის 

კატეგორია 

ხის ჭრა, 

სულ, მ3/წლ 

კომერციული 

ჭრა, მ3/წლ 

სოციალური 

ჭრა, მ3/წლ 

სპეციალური 

ჭრა, მ3/წლ 

მოვლითი 

ჭრა, მ3/წლ 

სამრეწველო 13 600 11 800 800 600 400 
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ტყე 

ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა, ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად 

ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. სანერგე მეურნეობა 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს, სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სანერგეების არსებობა 

ხელს შეუწყობდა ტყის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელებას.  

 

5. წყლის რესურსები 

მუნიციპალიტეტს ზედაპირული წყლის მწირი და მიწისქვეშა წყლის ზომიერი 

რესურსები გააჩნია. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია 

მდინარეების პირიქითა ალაზანს და თუშეთის ალაზნის აუზებით. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ზედაპირული წყლის რესურსი შეადგენს 3 600 000 მ3/წლ. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მცირე რაოდენობით ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც არის, 

რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული. ჭარბტენიანი ტეროტორიების 

ფართობი შეადგენს 150 ჰა-ს. მუნიციპალიტეტში მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური არ 

არსებობს. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური 

პარამეტრების ცვლილების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების ლაბორატორიის 

მიერ ხორციელდება მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი, მათივე ცნობით, მიწისქვეშა 

წყლების დონემ უკანასკნელ წლებში დაიწია, რასაც ტყის რესურსის შემცირებას 

უკავშირებენ. წყლების დაბინძურების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის ძირითადად მიწისქვეშა 

წყლები გამოიყენება; არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის 

რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურა. შ.პ.ს “გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია”.  

ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის 25%-ს გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება; წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის 

დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების 

სისტემებზე დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები. ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობიდან დიდი ნაწილი 

წყალმომარაგებისთვის იყენებს მიწისქვეშა წყალს, რისთვისაც მოწყობილი აქვს ჭები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ზედაპირული წყლებიდან ამოღების შემთხვევაში 

წყალმიმღებ ნაგებობას ექმნება პრობლემები. კერძოდ, მდინარე ილტოს ადიდებასთან 

ერთად იტბორება წყალმიმღების ტერიტორია, რაც წყლის ხარისხის გაუარესებას იწვევს. 

მუნიციპალიტეტის დიდი დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს.   

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, ტერიტორიული 

ერთეულის მდინარეების კალაპოტებიდან ადგილი აქვს ინერტული მასალის მოპოვებას, 
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მაგრამ მათი მოცულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ხელოვნური წყლის წყალსაცავები, კერძოდ, მდინარე 

ილტოს, ალაზნის და ორვილის წყალსაცავები, რომელთაც საირიგაციოდ იყენებენ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, წყალსაცავებთან ადგილი 

აქვს მდინარის ნაპირების ეროზიას, კალაპოტის დახრამვას და ჭალისპირა ტყეების 

დეგრადაციას. ნაპირების კალაპოტის ეროზიის შედეგად კი საინჟინრო ნაგებობათა 

დაზიანება ხდება. ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად განხორციელებული პროექტებიდან, 

სამუშაო ჯგუფის მიერ სახელდება ნაპირსამაგრების მოწყობა და ინერტული მასალისაგან 

კალაპოტის გაწმენდა.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ახმეტის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული. სამრეწველო ობიექტების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ 

მოუწოდებია.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მისი მოცულობის აღრიცხვა და პოლიგონზე 

განთავსება. ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქის ცენტრიდან , ერთი კილომეტრის 

მოშორებით, საბეროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ 

წლიურად გროვდება 2 000 მ3 ნარჩენი, უკანასკნელ წლებში შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობა გაიზარდა, თუმცა რამდენით, სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტი, 

თუმცა შეგროვილი ნარჩენს რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. 

სოფლებში ნარჩენების შეგროვება და გატანა ხდება დასუფთავების ტერიტორიული 

სამსახურის მიერ. ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გატარდა ნარჩენების არალეგალურად განთავსების 

აღსაკვეთი ზომები. 

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

უფრო მტკივნეულად აისახება მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების 

შემცირებაც ასევე მამაკაცზე უფრო მეტად მტკივნეულად აისახება. წყლის დეფიციტი კი, 

მათ აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით ძირითადად 

ქალია დაკავებული. რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი 

უფრო მგრძნობიარე შეიძლება იყოს კლიმატის ცვლილებებისადმი მისი ფიზიკური 

მონაცემების გამო. 
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ დასწრებიან ტრეინინგს კლიმატის 

ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად განხორციელებული პროექტებიდან 

სახელდება წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ერთობლივად ჩატარდა ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა,  

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილების შესარბილებლად ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ მოხდა ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, 

ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები; დაიგეგმა და ხორციელდება 

ნაგავსაყრელების და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები, ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ შემოტანილი იქნა მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული 

სახეობები.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, 

გვალვა და სეტყვა. ბუნებრივი კატასტროფების მონაცემების შესახებ სამუშაო ჯგუფის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაცი მწირია და არასრული. ბუნებრივი კატასტროფები 

საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. მათივე ცნობით, მდინარე ალაზნის ნაპირების წარეცხვა აზიანებს 

ჭალისპირა სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. წყალდიდობის შედეგად მდ.ორვილის მარცხენა 

სანაპიროს წარეცხვის გამო დაზარალდა 150 ოჯახი.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი ეკონომიკური გაანგარიშება.  

 

სოფლის მეურნეობა - ახმეტის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა 

სოფლის მეურნეობაა.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდმა, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწებმა და საძოვრებმა ბოლო ათ წელიწადში 
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დეგრადაცია განიცადა, მათ შორის დეგრადირებულია სახნავ-სათესის 1 500 ჰა და სათიბ-

საძოვრის 10 000ჰა, მიზეზად სახელდება დაჭაობება (500ჰა), ჭარბი ძოვება (10 000 ჰა) და 

მიწის გამოფიტვა (1 000ჰა). მათივე ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანაკარგმა 400 

ჰა შეადგინა, აქედან 100 ჰა სახნავ-სათესია, 300 ჰა კი სათიბ-საძოვარი. მიწების დანაკარგის 

მიზეზად სახელდება ნაყოფიერების დაკარგვა ( 100ჰა), ღვარცოფი (100ჰა) და მდინარის 

ნაპირების გარეცხვა (200ჰა). ეს უკანასკნელი, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად 

გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტყის 

ჭრა და ინერტული მასალის მოპოვება.  

მემცენარეობის წინაშე არსებული გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, 

მიწის გამოფიტვა, დაჭაობება და უამინდობა. სახნავი მიწების დაახლოებით 6 200ჰა 

საჭიროებს რწყვას, ხოლო 2 500 ჰა - დრენაჟს, თუმცა სარწყავი და სადრენაჟე სისტემები 

ცუდ მდგომარეობაშია. 

მიუხედავად საძოვრების საკმაო რესურსისა, მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების 

დეფიციტს, მიზეზად სახელდება ჭარბი ძოვება, დაჭაობება და გვალვა. 

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 - ახმეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემაა ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონოც. ტყის აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ახმეტის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული წყლის 

მწირი და მიწისქვეშა წყლის ზომიერი რესურსები გააჩნია. მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება, შესაბამისად მათი 

დონის ცვლილების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია, 

წყალმომარაგების ლაბორატორიის მიერ ხორციელდება მიწისქვეშა წყლების 

მონიტორინგი, მათივე ცნობით, მიწისქვეშა წყლების დონემ უკანასკნელ წლებში დაიწია, 

რასაც ტყის რესურსის შემცირებას უკავშირებენ. ადმინისტრაციულ ერთეულში არ 

ხორციელდება წყლების ხარისხის მონიტორინგი.  

მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის ძირითადად მიწისქვეშა 

წყლები გამოიყენება, მოსახლეობის 25%-ს გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, 

რომლის მდგომარეობაც საშუალოდ ფასდება.  

ზედაპირული წყლებიდან ამოღების შემთხვევაში წყალმიმღებ ნაგებობას ექმნება 

პრობლემები, კერძოდ, მდინარე ილტოს ადიდებისას იტბორება წყალმიმღების 

ტერიტორია, რაც წყლის ხარისხის გაუარესებას  იწვევს.  

დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია 

ინდივიდუალური მრიცხველები, ამ დასახლებას საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს.  
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ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები.  

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტები 

ძირითადად მოიცავს ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება და წყალმომარაგების 

სისტემის 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,  

 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.  

  



 

10- 10 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის რეგიონის ცენტრალურ ნაწილში. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 81 500ჰა–ს შეადგენს. აქედან ძირითადი ნაწილი 

მესხეთის ქედის ჩრდილოეთი ფერდობებითა და მთისწინეთითაა წარმოდგენილი; მცირე 

ნაწილი კი იმერეთის დაბლობზეა განლაგებული. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი 

ძირითადად მთა-გორიანი რელიეფით გამოირჩევა. სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს 

19 089 ჰა უჭირავს, რაც ბაღდათის ტერიტორიის 23%–ია; 61 000 ჰა (75%) კი ტყეებითაა 

დაფარული.  

მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებით. მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. 

ხანისწყლითა და მისი მრავალრიცხოვანი შენაკადებით, რომლებიც მესხეთის ქედიდან 

იღებს სათავეს. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტზე მდ. ყვირილას მცირე მონაკვეთიც გადის, 

მისი შესართავის მახლობლად.   

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ნოტიო სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონაშია მოქცეული, 

სადაც ზამთარი ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული საკმაოდ ცხელი. მუნიციპალიტეტში 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა +14°C-ია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, 

საშუალო ტემპერატურა +4.4°C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის, საშუალო 

ტემპერატურა +23°C-ს შეადგენს. ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა 1 500 მმ-ია. 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ბაღდათის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ადიგენი, 

ვანი, წყალტუბო, ხარაგაული და ზესტაფონი.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 28 800 კაცს შეადგენს 

(Geostat). აქედან ქალაქად (ქ. ბაღდათში) ცხოვრობს დაახლ. 5 000 კაცი, რაც 

მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის 17%–ია; სოფელის მოსახლეობა კი 23 800-ია. 

მუნიციპალიტეტში სულ 26 დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქი. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე 35 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.  
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მოსახლეობის შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

უცხოეთიდან გზავნილები და სოციალური პაკეტი (პენსია, დახმარებები).  

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 4 800 000 ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის 

ძირითად საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურსების 

მოსაკრებელი, ტურიზმი, ადგილობრივი ქონების გაყიდვები და ტრანსფერები. 1990-იან 

წლებამდე კი შემოსავლებს უზრუნველყოფდა ღვინის, ხე–ტყის, მსუბუქი მრეწველობის, 

მათ შორის მინერალური წყლების საწარმოები. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა; თუმცა, ეკონომიკის პრიორიტეტულ დარგად სოფლის 

მეურნეობა ითვლება.  

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 
 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ბაღდათის 

ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, მეწყერი, ქვაზვავი, 

მდინარის ნაპირების ეროზია, მიწისძვრა და ნაწილობრივ გვალვა; უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში ამათგან მომძლავრებულია ძლიერი ქარი, მიწისძვრა და გვალვა. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია გამაგრებული არაა ჰიდრო-მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით, რადგან 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის მოქმედი სადგურები.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივი კატასტროფებმა 

საფრთხე შეუქმნა როგორც საცხოვრებელ, ისე სახნავ–სათეს ტერიტორიებს.  

 

კერძოდ, სოფლებში წითელხევში, ზეგანსა და მეორე ობჩაში მეწყერულმა მოვლენებმა  

დააზიანა დაახლოებით 25ჰა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან ერთად სოფ. 

წითელხევში მეწყრული მოვლენების საფრთხის ზონაში 15 საცხოვრებელი სახლი და 

გზის 0.5 კმ-იანი მონაკვეთი ხვდება; საცხოვრებელი სახლების დაზიანების გამო საჭირო 

გახდა 40 პირის გადასახლება. თუმცა, მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო 

ათწლეულში ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია.  
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სოფ. ნერგეეთის, დიმის და როკითის ტერიტორიებზე კი მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

დაფიქსირდა, რის შედეგადაც ნერგეეთსა და დიმში ხიდები წაირეცხა, ხოლო როკითში 

დაზიანდა წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობა. ამას გარდა, მდინარის ნაპირების 

წარეცხვის გამო სოფ. დიმში საფრთხე შეექმნა 8 საცხოვრებელ სახლს და გასახლებული 

იქნა 17 პირი.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2.  

 

ცხრილი 1 მონაცემები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

 

ბუნებრივი საფრთხე 
დასახლება 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

კაცი  

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა, 

კაცი  

მეწყერი წითელხევი 15 50 40 

მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა 

დიმი 8 30 17 

სულ მუნიციპალიტეტში 23 80 57 

ცხრილი 2 მონაცემები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა  

მეწყერი სოფ. წითელხევი გზის 0.5 კმ-იანი მონაკვეთი  

მდინარის ნაპირის 

ეროზია 

სოფ. ნერგეეთი 1 ხიდი 

სოფ. დიმი 1 ხიდი, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა 

სოფ. როკითი წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობა 

სოფ. საკრაულა, ობჩა, 

წითელხევი 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებულმა ზიანმა ბოლო 10 

წელიწადში 126 000 ლარი შეადგინა. აქედან, ქარით მიყენებული ზიანი შეფასებულია 

35 000 ლარად, ხოლო დამეწყვრის შედეგად მიყენებული ზიანი 20 000 ლარად; 

მოწოდებული ინფორმაცია არ აკონკრეტებს, თუ რომელმა ბუნებრივმა სტიქიებმა მიაყენა 

მუნიციპალიტეტს დარჩენილი 71 000 ლარის ზარალი. როგორც ამ მონაცემებიდან ჩანს, 

ქარის მიერ მიყენებული ზიანის წილი მნიშნველოვანია (საერთო თანხის 27%); თუმცა, ეს 

ასახული არაა ზემოთ მოცემულ ცხრილებში. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ასევე არ 

მოიხსენიეს წყალდიდობები, რაც ბუნებრივი გარემოს დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

მოცემული რუკის თანახმად, სახასიათოა ხანისწყლის დაბლაწელისთვის.  როგორც ჩანს, 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ აწარმოებს ბუნებრივი კატასტროფების სრულყოფილ 

სტატისტიკას და არც ფინანსური ზარალის ოდენობა უნდა ასახავდეს მიყენებული 

ზიანის რეალურ მასშტაბებს.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჩამოყალიბებულია გარკვეული ხედვა ბუნებრივი 

საფრთხეების შესახებ; თუმცა ბუნებრივი საფრთხეების პრევენციას ნაკლები ყურადღება 

ეთმობა და ძირითადად ნაპირსამაგრი სამუშაოებით შემოიფარგლება; წყალდიდობის 

პრევენციისთვის ასევე მდინარის კალაპოტიდან დაგროვებული ნატანის ამოღებასაც 

მიმართავენ.  

 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცით 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.  

 

ამას გარდა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა და არც საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დამტკიცებული 

გეგმა.  

 

როგორც აღინიშნა, ბუნებრივ საფრთხეებზე რეაგირებას მუნიციპალიტეტში ძირითადად 

რეაქციული ხასიათი აქვს, ანუ ძალისხმევა მიმართულია ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგების აღმოფხვრისკენ და თავიდან აცილებისკენ. კერძოდ, მუნიციპალიტეტში 

ბოლო ათი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით განხორციელებული იქნა შემდეგი 

სამუშაოები: გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, დაზარალებული ოჯახების განსახლება 

და სკოლის სახურავის აღდგენა. სამუშაოების დაგეგმვა-განხორციელებაში მონაწილეობას 

იღებდა როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება.   
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3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი  

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო 

სოფლის მეურნეობაა. მუნიციპალიტეტის სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 

19 089 ჰექტარს შეადგენს, რაც მისი ტერიტორიის 23%–ია. 2005 წლის მონაცემებით, 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან 5 185 ჰა (ანუ 27%) სახნავ–სათესია, ხილის ბაღებს 

უჭირავს 2 319 ჰა (12%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 11 585 ჰა–ს (61%). სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების შესახებ უფრო ახალი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას არ მოეპოვება.  

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართობი დამეწყვრის შედეგად შემცირებულია დაახლოებით 25 ჰა–

ით. მეწყერმა დააზიანა როგორც სახნავ–სათესი მიწები, ასევე სათიბ–საძოვრები. ამას 

გარდა, სახეზეა სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაცია ჭარბი ძოვებით თუ სხვა 

მიზეზებით გამოწვეული ეროზიის გამო; თუმცა, კონკრეტული ინფორმაცია 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობის შესახებ მათ არ გააჩნიათ.  

 

მემცენარეობა 

მთა-გორიანი რელიეფის გამო ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწის 

რესურსი საკამოდ მწირია და ზღუდავს მემცენარეობის განვითარებას. 

მუნიციპალიტეტში ძირითად მოჰყავთ შემდეგი კულტურები: ვაზი, სიმინდი, 

ბოსტნეული და ბაღჩეული. ვაზის მოსავლიანობა შეადგენს 4 ტ/ჰა-ს, სიმინდის - 2.5–

3 ტ/ჰა-ს, ბოსტნეულის მოსავლიანობა - 5 ტ/ჰა–ზე, ხოლო ბაღჩეულის – 30 ტ/ჰა–ზე. 

 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის მოსავლიანობა ბოლო 

დეკადაში 15–20%–ით გაიზარდა, ხოლო დანარჩენი კულტურების მოსავლიანობა 

უცვლელია. ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზად 

სახელდება მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალების შემოტანა, სასუქების მოხმარების 

გაზრდა,  რწყვის ეფექტური გზების დანერგვა, ასევე მავნებლებთან და სარეველებთან 

ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სახნავი მიწებიდან დაახლოებით 1 500 ჰა (≈30%) 

ირწყვება, თუმცა რწყვას 50% საჭიროებს; მიწების სრულად რწყვა კი შეუძლებელია წყლის 
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რესურსების დეფიციტის, აგრეთვე საირიგაციო სისტემის სიმცირისა და მათი ცუდი 

მდგომარეობის გამო. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტი ნაკლებად 

განიცდის წყლის დეფიციტს და პრობლემა სარწყავი სისტემების ცუდი მდგომარეობით ან 

არარსებობით უნდა იყოს გამოწვეული. რწყვისთვის ძირითადად არხოვანი 

(ტრადიციული) რწყვის მეთოდი გამოიყენება; თუმცა, ადგილ-ადგილ რწყვის 

წერტილოვანი მეთოდიც გვხვდება. მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება 

სარწყავად არ ხდება და არც ამისი საჭიროება უნდა ჩანდეს.   

 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დაახლოებით 10–15% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა 

სადრენაჟე სისტემები მუნიციპალიტეტში არ არის. 

 

გამოკითხულთა აზრით, კლიმატის ცვლილებების გამო მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის 

პერიოდი ბოლო ათწლეულში შეიცვალა; თუმცა, კერძოდ რა ცვლილებები მოხდა ვერ 

აზუსტებენ. ამას გარდა, როგორც აღინიშნა, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი 

მეტეოროლოგიური სადგური და ეს ინფორმაცია გამყარებული არაა ობიექტური 

მონაცემებით.  

 

მეცხოველეობა 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები სასოფლო-სამეურნეო მიწების 61%-ს 

შეადგენს და სახნავ-სათიბ მიწებთან შედარებით უფრო ხელმისაწვდომია. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობაც უფრო ფართოდაა გავრცელებული. ბაღდათში 

ძირითადად მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენებას მისდევენ; მეცხვარეობა კი მცირედაა 

წარმოდგენილი.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით 

მუნიციპალიტეტში აღრიცხული იყო 14 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი; ამას გარდა, 

საზაფხულო საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ 

მსხვილფეხა პირუტყვი; თუმცა, მათი რაოდენობა არ აღირიცხება. მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა გაიზარდა. 

2012 წლის მდგომაროებით მუნიციპალიტეტში მეხორცული ცხვრის რაოდენობა 500 

სულია; ცხვრის სულადობის ტენდენციის შესახებ შეკრების მონაწილეებს ინფორმაცია არ 

გააჩნდათ.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის 

დადგენილი ძოვების ნორმა შეადგენს 1 სული/ჰა-ს. შეკრების მონაწილენი თვლიან, რომ 
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მესაქონლეები სათიბ–საძოვრის დეფიციტს არ განიცდიან; თუმცა, მხოლოდ 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც 

საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი პირუტყვის 

რაოდენობა უცნობია), ერთ სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0.83 ჰა სათიბ-

საძოვარი მოდის.  

 

გამოდის, რომ მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს საძოვრების პრობლემა. ამის დასტურად 

შეიძლება გამოდგეს ისიც, რომ სასოფლო–სამეურნეო მიწების დეგრადაციის ერთ–ერთ 

მიზეზად შეკრების მონაწილეები ჭარბ ძოვებას ასახელებენ. მიუხედავად სათიბ-

საძოვრების სიმცირისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–

შენარჩუნებისთვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ; მათ შორის, იშვიათად იყენებენ 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც.  

 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების დეფიციტისა, მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მსხვილფეხა პირუტყვის პროდუქტიულობა (წველადობა და ხორცპროდუქტიულობა) არ 

შემცირებულა. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე უმნიშვნელოა და 

ძირითადად მტაცებლების მომრავლების გამო ხდება.  

 

პროექტები და სერვისები  

წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას; ხოლო სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისთვის სურსათის უვნებლობის 

სააგენტოში მუშაობდა ერთი აგრონომი და ერთი ვეტერინარი. 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.  

 

აღნიშნული სამსახური გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს მუნიციპალიტეტში 

განხორციელებული სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების შესახებ. სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისთვის ბოლო წლებში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელდა საირიგაციო სისტემების 

მშენებლობა–რეაბილიტაცია, შემოტანილი იქნა მაღალპროდუქტიული კულტურები, 
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მოსახლეობაში გავრცელდა ინფორმაცია აგროქიმიკატების მოხმარების და რწყვის 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  

 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამებს არასამთავრობო 

სექტორიც ახორციელებს. მოწოდებული ინფორმაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

განხორციელებული საქმიანობა ძირითადად ემსახურებოდა ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელებას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა აგროქიმიკატების მოხმარება, ირიგაციის 

თანამედროვე მეთოდები, ნაკელის მართვა და პირუტყვის კვების გაუმჯობესება.  

 

გარდა აღნიშნულისა, ბოლო წლებში კერძო სექტორის ინიციატივით მუნიციპალიტეტში 

დაიწყეს მათთვის არატრადიციული მოცვისა და ზეთისხილის მოყვანა.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

2004 წლის ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 

ტყეებს 61 ათასი ჰა ფართობი, ანუ მისი ტერიტორიის 75% უჭირავს. მუნიციპალიტეტში 

არის სამრეწველო, სუბალპური, ჭალისპირა, ქარსაცავი და ასევე დაცული ტყეები. 

დაცული ტყეები აჯამეთის აღკვეთილსა (≈4 800 ჰა) და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ 

ტყე-პარკს მიეკუთვნება.  

 

მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად იმერეთის 

რეგიონალური სატყეო სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას ამ სფეროში არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს.  

 

სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მიმდინარეობს ტყის კომერციული და სოციალური ჭრა, თუმცა არ იციან რამდენია 

წლიური ლიმიტი ჭრაზე. გამგეობის წევრები თვლიან, რომ უკანასკნელ წლებში ტყის 

უკანონო ჭრა შემცირდა კონტროლის გაძლიერების გამო.  
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა. ქარსაცავი 

ზოლების აღდგენა პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ყოველწლიურად მცირე ზომის ხანძარი ფიქსირდება. 

ბოლო ათწლეულის ყველაზე მასშტაბური ხანძარი, რომელმაც დაახლოებით ტყის 200 ჰა 

მოიცვა, 2010 წელს მოხდა. შეხვედრის მონაწილეებს ხანძრის შედეგად ბოლო დეკადაში 

დაზიანებული ტყის საერთო ფართობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ხანძრების 

მიზეზებად ასახელებენ ცხელ ამინდებს და ადამიანთა დაუდევრობას.  

 

შეხვედრის მონაწილეები ასევე არ ფლობენ ინფორმაციას ვითარდება თუ არა ბუნებრივი 

კატასტროფები (ეროზია, მეწყერი, ღვარცოფი, სხვა) ტყის საფარდაკარგულ უბნებში. მათ 

არ გააჩნიათ ინფორმაცია მიმდინარეობს თუ არა ნახანძრალი თუ განაკაფ უბნებზე ტყის 

საფარის აღდგენის მონიტორინგი; თუმცა, თვლიან, რომ ასეთ უბნებზე ტყის საფარის 

ბუნებრივი განახლება ხდება.   

 

მუნიციპალიტეტში ბოლო ათწლეულში ტყეების აღდგენა-განაშნიანებას ადგილი არ 

ჰქონია. ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში არც სანერგე მეურნეობა არსებობს.  

 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

მუნიციპალიტეტში უხვია როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლის რესურსი. 

თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ აქვთ მონაცემები ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების შეფასებული რესურსების შესახებ.  

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. ხანისწყლითა 

და მისი მრავალრიცხოვანი შენაკადებით, რომლებიც მესხეთის ქედიდან იღებს 

სათავეებს. მდინარე ხანისწყლის აუზის ფართობია 914 კმ2 და მისი დიდი ნაწილი 

ბაღდათის ადმინისტრაციული ტერიტორიის ფარგლებშია მოქცეული. მდინარის სიგრძეა 

57 კმ.  
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ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში მოქცეულია მდ. ყვირილას მცირე მონაკვეთიც, მის 

შესართავთან. მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-ჩრდილო-დასავლეთი საზღვარი კი 

ვარციხის წყალსაცავთანაა.  

 

როგორც აღინიშნა, მუნიციპალიტეტში ჰიდროლოგიური სადგურები არ ფუნქციონირებს. 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მდინარეების 

ჰიდროლოგიური მონაცემები შეიცვალა; თუმცა ამ ცვლილებების დაკონკრეტება არ 

შეუძლიათ.  

 

ზედაპირული წყლები გამოიყენება ქ. ბაღდათის მოსახლეობის და ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისთვის, ასევე ირიგაციისთვის.  

 

სოფლების მოსახლეობის წყალმომარაგება კი მიწისქვეშა წყლებზეა დაფუძნებული. ამ 

მიზნით მოსახლეობას მოწყობილი აქვთ ინდივიდუალური ჭები. ამას გარდა, ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტში, კერძოდ კი საირმეში ხდება მიწისქვეშა მინერალური წყლის 

მოპოვება-ჩამოსხმა კომერციული მიზნით.  

 

მიუხედავად მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის არარსებობისა, სამუშაო ჯგუფის 

მონაწილენი ჰიდროგეოლოგიურ ცვლილებებზეც საუბრობენ. კერძოდ, მათ აღნიშნეს, 

რომ მოსახლეობის ჭებში წყლის დონემ დაიწია და ჭები ზოგან დაშრა კიდეც; თუმცა, ამის 

გამომწვევ მიზეზებს ვერ ასახელებენ.  

 

ბაღდათის წყლის რესურსების ნაწილი წარმოდგენილია ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

სახით, რომლებიც მდ. ყვირილას ჭალაშია განლაგებული. ჭარბტენიანი ტერიტორიების  

ფართობი დაახლოებით 20 ჰა–ს შეადგენს. უკანასკნელ პერიოდში მათი ფართობი არ 

შეცვლილა.  

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის წყლის 

რესურსები საკმარისია წყალზე არსებული მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. 

თუმცა, ჯგუფი წევრებს არ გააჩნდათ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში წყალმოხმარების 

მოცულობის შესახებ.  
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მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის დასახლებათა უმეტესობა არ 

არის უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება მხოლოდ ქ. ბაღდათს გააჩნია, რომელსაც წყალი ზედაპირული 

წყლებიდან მიეწოდება. თუმცა წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა 

ცუდია. ამასთან, წყალდიდობების დროს მისი წყალმიმღები გალერეა ხშირად იტბორება 

და ზიანდება. სოფლების წყალმომარაგება კი, როგორც აღინიშნა, მიწისქვეშა წყლებით 

ხდება.  

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არა აქვს საკანალიზაციო კოლექტორები და 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები. მუნიციპალიტეტში არ ხდება ზედაპირული 

თუ მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი და შესაბამისად, უცნობია მათი 

მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე 

პასუხისმგებელია ცენტრალიზებული სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“. 

 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოედინება მდინარე ხანისწყალი და მისი 

მრავალრიცხოვანი შენაკადები, რომელთაგან შედარებით დიდია საკრაულა, წაბლარას 

წყალი, ქერშავეთი და ლაიშურა. მდ. ხანისწყლის აუზი ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის 

მთელს ტერიტორიას ფარავს. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში, 

მცირე მონაკვეთზე კვეთს მდ. ყვირილაც.  

 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს 

ინერტული მასალის მოპოვება და მიმდებარე ვარციხის წყალსაცავი, რომელიც 

მოწყობილია მდ. ხანისწყლისა და მდ. ყვირილას შესართავებთან.  

 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია მონაცემები წლიურად მოპოვებული ინერტული მასალის 

მოცულობის შესახებ. თუმცა, მათ აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტში მნიშნველოვანია 

მდინარეების ხანისწყლის, დიმის (შუაწელში) და დიდველას (ქვედა წელში) ნაპირების 

ეროზია. მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის როგორც საცხოვრებელ 

ტერიტორიებს და სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, ასევე საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას (იხ. ცხრილი 2).  
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როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, მდინარის ნაპირების ეროზიასთან ერთად 

მდინარეთა მთელს სიგრძეზე დაიკვირვება ინერტული მასალის დაგროვებაც.  

 

მდინარეთა ნაპირების ეროზიის პრევენციისთვის გაკეთდა 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 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური საქმიანობა ძირითადად სოფლის 

მეურნეობითაა წარმოდგენილი და მასში წარმოება ცუდადა განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი საწარმოებია საირმის მინერალური წყლების 

ჩამოსასხმელი ქარხანა, ასევე ხის სახერხი და ინერტული მასალების მომპოვებელ-

გადამამუშავებელი საწარმოები.  

 

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 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური 

სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში წლიურად საშუალოდ 3 500 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
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შეგროვება ხდება. ამასთან, შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა ბოლო ათწლეულში 5–

ჯერ გაიზარდა. ეს სავარაუდოდ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა 

მეტყველებდეს, რამდენადაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ბოლო ათწლეულში 

პრაქტიკულად არ შეცვლილა.  

 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე მიუთითებს ისიც, რომ ნარჩენების მართვის 

კომპანიამ 2 წლის უკან შეიძინა 2 სპეცმანქანა და 76 ცალი 1 კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერი. 

თუმცა, ნარჩენების მართვაში გარკვეული პროგრესისა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

მონაცემები, თუ რეალურად რა რაოდენობის ნარჩენი წარმოიქმნება მის ტერიტორიაზე. 

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ქ. 

ქუთაისის ნაგავსაყრელზე ხდება, რადგანაც ბაღდათის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

სანიტარული ნაგავსაყრელი. შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მრავლადაა მცირე არალეგალური ნაგავსაყრელები, ამასთან შეფასებული 

არაა თუ რა მოცულობის ნარჩენები იყრება იქ. 

 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების სეპარაცია-გადამუშავება არ ხდება. გადამუშავებადი 

ნარჩენებიდან მხოლოდ ლითონის ჯართის გროვდება შემგროვებელი პუნქტების მიერ; 

თუმცა, შეგროვებული ჯართის მოცულობა უცნობია.  

 

 

9. გენდერი 

 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების 

შემცირებაც ასევე თანაბრად აისახება ორთავე სქესის წარმომადგენლებზე, რადგანაც შეშა 

ძირითადად საწვავად გამოიყენება. წყლის დეფიციტი კი, მათ აზრით, ქალზე მეტად 

პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით ძირითადად ქალია დაკავებული. რაც 

შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარე 

შეიძლება იყოს კლიმატის ცვლილებებისადმი მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 
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სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს 

მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ, ისინი არასდროს 

დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

 

ბუნებრივი საფრთხეების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება შემდეგი 

ტიპის სამუშაოები:  

 

 ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია წყალმომარაგებისა და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია  

 ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება ერთობლივად ახორციელებს 

მდინარეთა ნაპირების დამცავი ნაგებობების მშენებლობას და მეწყერების 

სტაბილიზების ზომებს. 

 

თუმცა, უცნობია რამდენად პასუხობს განხორციელებული თუ დაგეგმილი სამუშაოები 

რეალურ საჭიროებებს.  

 

კლიმატზე ზემოქმედების შესამცირებლად ადგილობრივი მმართველობის მიერ იგეგმება 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ კლიმატის 

ცვლილებების შედეგების შესარბილებლად აუცილებელია ქარსაფარი ზოლების მოწყობა 

და საირიგაციო სისტემების გაუმჯობესება.  
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბაღდათის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური პირობები 

განაპირობებს დამეწყვრის, ეროზიისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. 

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.  

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები, რომელთა სიხშირე და 

ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

წყალდიდობა ძირითადად მდ. ხანისწყლის ქვედა დინებისთვისაა დამახასიათებელი.  

წყალდიდობების რისკი შესაძლოა გაზრდილი იყოს ვარციხის წყალსაცავის შედეგად 

მდინარის კალაპოტში ნატანის დაგროვების გამო.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი და 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო ათ წელიწადში 

სტიქიით მიყენებული ზარალი 126 000 ლარად იქნა შეფასებული; თუმცა, ეს რიცხვი 

სრულად არ უნდა ასახავდეს ზარალის სრულ მასშტაბს.  

ბაღდათის 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 ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. 

პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  
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მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

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

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.   

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მიწისქვეშა წყლის დონემ 

საგრძნობლად დაიწია ადგილ-ადგილ, რაც მოსახლეობის ჭების დონის დაწევა-

დაშრობაში გამოიხატა. მათივე ინფორმაციით, მდინარეთა ჰიდროლოგიური 

მაჩვენებლებიც შეიცვალა; თუმცა,  ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

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 თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ ერთეულს 

წარმოადგენს, რომელიც რეგიონის ცენტრალ ნაწილშია განთავსებული. მას 

აღმოსავლეთით მარნეულის, დასავლეთით - დმანისის, ჩრდილოეთით - თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტები საზღვრავს, სამხრეთით კი სომხეთის რესპუბლიკა ესაზღვრება.  

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ფართობია 80 692 ჰა, საიდანაც ძირითადი ნაწილი 

ვაკეებითაა წარმოდგენილი, ხოლო ჩრდილოეთი კიდე - გორაკ-ბორცვიან მთისწინეთით. 

ვაკე ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია მშრალი სუბტროპიკული სტეპური ჰავა, 

ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით; ხოლო მთისწინეთში 

განვითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრით და ხანგრძლივი 

ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურა ბოლნისში 120C შეადგენს. წლის ყველაზე 

ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 0,3°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, 

აგვისტოსი - 23,3°C. ნალექების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს 572 მილიმეტრს, 

ნალექების მაქსიმუმი მაისში ფიქსიდება (86 მმ), ხოლო მინიმუმი — დეკემბერში (21 მმ). 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დიდი მდინარეებია ხრამი და მაშავერა. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ასევე არის რამდენიმე ბუნებრივი და 

ხელოვნური ტბა.   

გამგეობის 2012 წლის მონაცემებით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 

78 700 კაცს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 98 კაცი კვ. კმ-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) საკმაოდ აღემატება. მუნიციპალიტეტში 49 დასახლებული 

პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქია. ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 12 700 ადამიანს.. 

მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, 

მრეწველობა (მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატი, კვარციტის საწარმო, 

ღვინის ქარხნები), მცირე მეწარმეობა (ვაჭრობა, საყოფაცხოვრებო მომსახურება) და 

საჯარო სამსახურები. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით არის 22 000 000 ლარი. მუნიციპალიტეტს 

ეკონომიკური განვითარების გეგმის პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობა, სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობა, ასევე ქვის მოპოვება-

დამუშავების გაფართოება და ტურიზმის განვითარება.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, სეტყვა და გვალვა. მათი მოსაზრებით, 

აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

გაზრდილია. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის 

ბუნებრივი კატასტროფები მნიშვნელოვან პრობლემას არ წარმოადგენს.  

სტიქიების შედეგად დაზიანებული ტერიტორიების, მოსახლეობის და 

ინფრასტრუქტურის შესახებ კონკრეტული ცნობები სამუშაო ჯგუფმა ვერ მოგვაწოდა. 

თუმცა, მათ აღნიშნეს, რომ სტიქიების დროს ზიანდება საცხოვრებელი ტერიტორიები და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. ჯგუფის ცნობით, ძლიერმა სეტყვამ 2011 წელს 

დააზიანა ქ. ბოლნისი, სოფ. ბოლნისი, აკურთა და დარბაზი, სადაც საცხოვრებელი 

სახლების 85-90%-ს დაუზიანა სახურავი. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტს დიდ ზიანს 

აყენებს ივლისსა ადა აგვისტოს თვეებში გახშირებული გვალვები.  

ადმინისტრაციულ ერთეულს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ აქვს, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციების რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სამაშველო სამსახურს ფაქტობრივად არ აქვს დაწყებული ფუნქციონირება. არ არსებობს 

ზუსტი ინფორმაცია სამაშველო სამსახურის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის 

შესახებ, ასევე პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების 

არასაკმარისი რესურსი, მათ შორის სახანძრო მანქანების სიძველე ხელს უშლის 

პერსონალს კონკრეტული სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებაში.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებში 

შეხვედრის მონაწილეებმა დაასახელეს: ხანძრების ჩაქრობა და ფერმერების სახლების 

გადასახური მასალით მომარაგება.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება. ასევე, არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნაობა და სურსათის უსაფრთხოება  

მიწის რესურსი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 28 575 ჰა, რაც 

მთლიანი ტერიტორიის 35%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 17 000 ჰა 

(ს/ს მიწის 59%), სათიბ-საძოვარი 10 193ჰა (ს/ს მიწის 36%), ხეხილის ბაღები - 1 382 ჰა (ს/ს 

მიწის 5%), მათ შორის ვენახები 504 ჰა. 
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ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობი 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ შემცირებულა. თუმცა აღინიშნა, რომ ს/ს მიწებმა 

განიცადეს დეგრადაცია. სახნავ-სათესი ტერიტორიებიდან დეგრადირებულია 

დაახლოებით 2 500ჰა, ხეხილის ბაღების დაახლოებით 30%, ხოლო სათიბ-საძოვარის 

დეგრადირებული ფართობის დასახელება ვერ შეძლეს. დეგრადაციის მთავარ მიზეზად 

დასახელდა ეროზია (დეგრადირებული ფართობის დაახლოებით 1/3) და ს/ს 

სავარგულების მორწყვა მრეწველობისაგან დაბინძურებული წყლით.  

 

მემცენარეობა 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფართოდ არის გავრცელებული მემცენარეობა. 

პრიორიტეტული კულტურებია: ხორბალი (მოსავლიანობა 3ტ/ჰა), კარტოფოლი ( 24ტ/ჰა), 

პომიდორი (18ტ/ჰა), კიტრი (24ტ/ჰა) და ყურძენი (5ტ/ჰა). ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

მათი მოსავლიანობა მუნიციპალიტეტში არ შეცვლილა. 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ვეგატაციის პერიოდი ბოლო 10 

წელიწადში შემცირდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეტეოსადგური არ არის. 

ამიტომ ეს ინფორმაცია მოსახლეობის პირად დაკვირვებებს ემყარება.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სახნავი მიწები მთლიანად 

საჭიროებს რწყვას, თუმცა მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. ამის 

მიზეზად სახელდება: არასაკმარისი წყლის რესურსი, საირიგაციო სისტემების (არხების) 

ძალიან დიდი ნაწილის გაუმართაობა, რწყვის სიძვირე და რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, 

ცუდი მენეჯმენტი. მუნიციპალიტეტში რწყვის ძირითად მეთოდად სახელდება არხოვანი 

რწყვა. გარდა ამისა, ფერმერები მცირე რაოდენობით იყენებენ მიწისქვეშა წყლებს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, სახნავ-სათესი მიწების ტერიტორიაზე, არის საცდელი-

სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით დაინერგა 

წვეთოვანი რწყვა. მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მოსახლეობის მიერ, ხდება 

უმნიშვნელო რაოდენობით წვიმის წყლის აგროვება. 

 

მეცხოველეობა 

ბოლნისის გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ არის 

გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის რაოდენობა 13 200 სულია, მათი რაოდენობა უკანასკნელ 

წლებში თითქმის არ შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადმინისტრაციუოლ ერთეულში 17 960 სული ცხვარია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

უკანასკნელ წლებში შემცირდა წვრილფეხა საქონლის რაოდენობა, რაც გამოიწვია ცხვრის 

დიდი რაოდენობით უცხოეთში გაყიდვამ (კერძოდ, შარშან ცხვარი გაიყიდა ირანში, 

ზოგჯერ ცხვარი გაყავთ არაბულ ქვეყნებშიც). სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან 

ზაფხულის ან ზამთრის საძოვრებზე საქონელი არ შემოყავთ.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 1,3 ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი 
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პირუტყვი და 1.8 ცხვარი. მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

მესაქონლეობა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში განიცდის სათიბ/საძივარის 

დეფიციტს. ამის მიზეზად სახელდება: სათიბ-საძოვრების მიწათსარგებლობის 

კატეგორიის შეცვლა, ეროზია, ჭარბი ძოვება, გვალვა, ამასთან, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

სარწყავი წყალი ბინძურდება სამრეწველო ობიექტებიდან (მადნეულიდან), რაც საძოვარი 

მიწების დეგრადაციას იწვევს. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად 

არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მეცხოველეები არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. 

აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე ძოვებისას არანაირი ნორმები არ არის 

დაცული.  

საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მოწოდებული ინფორმაციით 

არის უმნიშვნელო, მაგარამ ამის მონიტორინგი არ ხდება. მუნიციპალიტეტში არ ხდება 

წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. სამუშაო ჯგუფში აღნიშნეს, 

რომ ზეპირი დაკვირვებით პროდუქტიულობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში შემცირდა, 

რის მიზეზადაც სახელდება პირუტყვის არასათანადო კვება საკვების ნაკლებობითა და 

ფერმერებში ცოდნის დაბალი დონით; ვეტერინარული მომსახურების ნაკლებობა და 

არახელსაყრელი მეტეოპირობები, როგორიცაა ძლიერი სეტყვა და გვალვა. 

  

პროექტები და სერვისები 

მუნიციპალიტეტში ნაკლებად არის განვითარებული ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინალური და აგრონომიული მომსხურება (საუბარი იყო 

კადრების დეფიციტზე) და მექანიზაციის ცენტრები. მუნიციპალიტეტის ცენტრში 

(ქ.ბოლნისში) არსებობს სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ტექნოლოგიებისა და 

ცოდნის გავრცელებისათვის ხელის შეწყობა, მაგრამ სოფლის მოსახლეობისათვის ეს 

არასაკმარისი და ნაკლებად ხელმისაწვდომია.  

სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გარკვეული ინფორმაცია 

მიეწოდება შემოტანილი შხამ-ქიმიკატებისა და საჭირო აცრების შესახებ, მათივე ცნობით, 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ გატანილ პროდუქტზე გაიცემა ვეტ. და ფიტო 

სერთიფიკატები. 

მუნიციპალიტეტში არის ახლად დაარსებული სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური, რომელსაც ევალება პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე.  

გამგეობის თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტებიდან სახელდება 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია (ადგ. ხელისუფ.); მაღალპროდუქტიული და 

გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა. ფერმერმცოდნეობის გავრცელება, როგარიც არის 

ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ (არასამთავრობო ორგანოზაციის მიერ 

გაკეთებული წვეთოვანი სარწყავი სადემონსტრაციოდ), პირუტყვის კვების 

გაუმჯობესებული მეთოდების და კარტოფილის მოვლა-მოყვანის შესახებ, სასოფლო 

სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა და მექანიზაციის ცენტრების შექმნა 

(ერთობლივი პროექტები ცენტრ. ხელ. USAD-ის დაფინანსებით).  
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როგორ ჩანს, მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ სექტორში 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა 

პრაქტიკულად არ ხდება, რადგან სოფლის მეურნეობის სამსახურს პრაქტიკულად არ 

გააჩნდა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 

პროექტების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსები 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიიტორიის 40 000 ჰა ფართობი ტყით არის დაფარული, 

რაც მთლიანი ტერიტორიის 49,5%-ს შეადგენს, გამგეობის თანამშრომელთა 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია სატყეო მიწების დაახლოებით 50ჰა, 

რომელიც ნებართვის გაცემის შემთხვევაში გამოიყენება სოციალური ჭრისათვის.  

მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს სოციალური და მოვლითი მიზნით ხის ჭრას. 

ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი არის 22 000 მ3. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო 

10 წლის განმავლობაში, ხე-ტყის ჭრის ლიმიტი გაიზარდა დაახლოებით 20-30%-ით. ასევე 

გაიზარდა უკანონოდ ჭრის ტენდენცია, რის მიზეზადაც ალტერნატიული საწვავის 

სიძვირე დასახელდა. გამგეობის თანამშრომლებმა კონკრეტული ციფრების 

დასახელებისგან თავი შეიკავეს, რადაგან ამის ოფიციალურად აღრიცხვა არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე ფაქტობრივად აღარ არსებობს ჭალისპირა ტყეები და 

განადგურებულია ქარსაცავი ზოლი, თუმცა მათი აღდგენა არ ხორციელდება.  

მიღებული ინფორმაციით, ტყის ხანძრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არ გაზრდილა (წელიწადში 7-8 ხანძარი), აქედან გამომდინარე ბოლო 10 

წლის განმავლობაში ხანძრით დაზიანებული ტყის საშუალო ფართობიც არ შეცვლილა.  

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ეროზიას 

განაკაფ ადგილებში (დაახლოებით 300ჰა), ასევე მდინარის ნაპირის ეროზიას (40 ჰა 

ჭალაში).  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხდება ნახანძრალ, გაჩეხილ და ნიადაგის 

საფარმოხსნილ უბნებზე ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ამათგან ტყის 

ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება მხოლოდ კაფვის შემდგომ ფართობებზე. გამგეობის 

თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ტყის საფარდაკარგულ უბნებზე არაფერი კეთდება ტყის 

საფარის აღდგენის მიზნით. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს 

მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის მცირე რესურსი გააჩნია., თუმცა წყლის შეფასებული 

რესურსის შესახებ ცნობები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების სახით. ჭარბტენიანი ფართობი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ მოიპოვება. 
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მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, არ წარმოებს 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი. შესაბამისად, წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. 

ზედაპირული დაკვირვებით ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში რაიმე მნიშვნელოვანი 

ჰიდროლოგიური ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. ადგილი აქვს 

ზედაპირული წყლების უმნიშვნელო ნაწილის. მაგ. ზოგიერთი მცირე ნაკადულის 

დაშრობას. ამ უმნიშვნელო ცვლილების მიზეზად კლიმატის ცვლილებას კერძოდ, 

გვალვას ასახელებენ. სამუშაო ჯგუფის პირადი დაკვირვებებით, დაკვირვებით ბოლნისის 

ტერიტორიაზე მიწისქვეშა წყლების დონემ დაიკლო, რის მიზეზადაც სახელდება ტყის 

გაჩეხვა და გვალვების მომატება. 

 მუნიციპალიტეტიდან მოწოდებული ინფორმაციით, ზედაპირული წყლები ძირითადად 

გამოიყენება ირიგაციისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის (გამგეობის 

ინფორმაციით 480 000 მ3/წელ.). მოსახლეობის წყალმომარაგება როგორც სასმელად (12 890 

000 მ3/წელ.) ასევე საირიგაციოდ ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტიდან 

მოწოდებული წყლით. მცირე ნაწილი წყალმომარაგებისათვის, როგორც სასმელად, ისე 

სარწყავად მიწისქვეშა წყლებსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი არ არის საკმარისი 

მოსახლეობის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. .  

მუნიციპალიტეტში წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, თუმცა სამუშაო ჯგუფის 

წევრები ვარაუდობენ, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილი უნდა ჰქონდეს 

მიწიქვეშა წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, დაბინძურების სავარაუდო წყაროებად 

სახელდება მადნეულის წარმოება, საკანალიზაციო კოლექტორების არ არსებობა და 

არალეგალური ნაგავსაყრელები.  

მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა არის ცუდი. წყალდიდობის დროს 

შეიძლება მოხდეს, როგორც წყალმიმღები ისე წყალგამწმენდი ნაგებობების დაზიანება და 

მიწის შერევა. მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობას აქვს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება (ამჟამად წყლის მრიცხველების დადგმა დაწყებული 

არ არის) და საკანალიზაციო კოლექტორები, რომლებიც ცუდ მდგომარეობაშია. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ცუდ მდგომარეობაშია საირიგაიო სისტემებიც და 

საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება სამართავად გადაეცა შპს „გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიას“. მათი მართვის ხარისხით და ზოგადად წყალმომარაგებით 

მოსახლეობა კმაყოფილი არ არის.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება ხდება 

მდინარე მაშავერას კალაპოტიდან. თუმცა ჩვენთვის ცნობილი არ არის თუ რა 

რაოდენობით მასალის მოპოვება ხდება. 
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სამუშაო ჯგუფს მდინარის კალაპოტიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის 

შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მოუწოდებია, არც მდინარის ნაპირების დინამიკაზე და 

მის მართვაზე არსებობს რაიმე ცნობები.  

 

7. ინდუსტრია / წარმოება 

მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული წარმოება განვითარებულია საშუალო დონეზე. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მადნეულისა და კვარციტის საწარმოები, 

ხდება ტუფის და ბაზალტის ქვის მოპოვება, ასევე მუშაობს ღვინის ქარხანა, მეღორეობის 

კომპლექსი, ხორცისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი მცირე საწარმოები. 

წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში. წყლის ცირკულაცია ხდება 

მადნეულის საწარმოში და ქვის გადამამუშავებელ საამქროებში (ნაწილობრივ).  

მოწოდებული ინფორმაცით, საწარმოებში გამოყენებული ენერგო-ეფექტური 

ტექნოლოგიებიდან აღინიშნა მხოლოდ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები. დისკუსიის 

მონაწილეთა ინფორმაციით, მეღორეობის კომპლექსში, ენერგო-ეფექტური 

ტექნოლოგიებიდან გამოყენებულია ნაგებობათა თბოიზოლაცია მეტალო-პლასტმასის 

ფანჯრებითა და კედლების სპეციალური საფარით. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, არცერთი საწარმო არ მიმართავს ისეთ ღონისძიებებს, 

როგორიცაა ნარჩენების აღმოფხვრა, შემცირება, გადამუშავება და უტილიზაცია 

 

8.  ნარჩენების მართვა 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ბილნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აქვს 

ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება ქ. ბოლნისს, დაბა კაზრეთს და 

დამატებით 14 სოფელს. ამ სამსახურის მოვალეობაა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება, აღრიცხვა, ტრანსპორტირება და ქალაქიდან დაახლოებით 2-3 კმ-ით 

დაშორებულ ნაგავსაყრელზე განთავსება. მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები იყრება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე, როგორიცაა 

მდინარეების ნაპირები, ხევები.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში - 19 332 მ3-ია. გამგეობის ინფორმაციით ბოლო 10 

წლის განმავლობაში ნარჩენების მართვის სამსახურისგან შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობა არ შეცვლილა.  

გამგეობიდან მიღებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით პროექტები არ განხორციელებულა. ქალაქში საყოფაცხოვრებო ან 

სხვა ნარჩენების დაყრის დაფიქსირების შემთხვევაში,,ხორციელდება საჯარიმო 

სანქციები. მათივე ცნობით, საწარმო ნარჩენების მართვა გამგეობის მიერ არ 

ხორციელდება, შესაბამისად გამგეობას ამ ნარჩენების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია.  
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ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, დისკუსიის მონაწილეებმა გაიხსენეს 

მწვანეთა მოძრაობის მიერ ჩატარებული აქცია, რომლის მიზანი იყო მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის გასუფთავება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან, რომელშიც 

ადგილობრივი მოსახლეობაც იღებდა მონაწილეობას. 

 

9. გენდერი  

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება ქალზე 

უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან წარმოქმნილი პრობლემები უფრო ქალის 

მისაგვარებელია; წყლის დეფიციტის შემცირებაც ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, 

რადგან ისინი მეტ წყალს მოიხმარენ საოჯახო საქმეებში, განსაკუთრებით აზერბაიჯანელ 

მოსახლეობაში; ტყის რესურსების შემცირება ორივე სქესის წარმომადგენელზე 

ერთნაირად მტკივნეულად მოქმედებს; კლიმატის ცვლილების მიმართ კი მამაკაცი უფრო 

მგრძნობიარეა. 

  

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ "საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე". დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, 

მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის: სოფლის მეურნეობის 

სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა, ფერმერთა 

არაინფორმირებულობა, ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ძირითადად განხორციელდა წყალმომარაგების 

და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციის პროექტები. მონაწილეთა აზრით 

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად 

ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: სახანძრო - სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად 

აღჭურვა; საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია; განადგურებული ტყის მასივების 

აღდგენა; გვალვაგამძლე მცენარეთა ჯიშების შემოტანა; სეტყვის საწინააღმდეგო 

სისტემების დადგმა, სამრეწველო ნარჩენების მკაცრი კონტროლი, სწორი და მოქნილი 

მენეჯმენტი. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს: 

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს 

განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, სეტყვა და გვალვა. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში გაზრდილი გვალვიანობა, ნაწილობრივ ტყის საფარის შემცირებით 

შეიძლება იყოს გამოწვეული. 
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მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბოლო 10 წლის მანძილზე მიყენებული ზიანის 

ეკონომიკური გაანგარიშება. მათი აზრით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის 

ბუნებრივი კატასტროფები მნიშვნელოვან პრობლემას არ წარმოადგენს.  

ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა გვალვიანობა, 

ეროზია, და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების 

მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან. უკანასკნელ წლებში ს/ს მიწებმა განიცადეს დეგრადაცია. სახნავ-

სათესი ტერიტორიებიდან დეგრადირებულია დაახლოებით 2 500ჰა, ხეხილის ბაღების 

დაახლოებით 30%, ხოლო სათიბ-საძოვარის დეგრადირებული ფართობის დასახელება 

ვერ შეძლეს. დეგრადაციის მთავარ მიზეზად დასახელდა ეროზია (დეგრადირებული 

ფართობის დაახლოებით 1/3) და ს/ს სავარგულების მორწყვა მრეწველობისაგან 

დაბინძურებული წყლით.  

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია არასაკმარისი წყლის რესურსი და 

საირიგაციო სისტემების ცუდი მდგომარეობა, მომატებული გვალვიანობა და სეტყვა.  

მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების დეფიციტს, ამის მიზეზად 

სახელდება: სათიბ-საძოვრების მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა, ეროზია, ჭარბი 

ძოვება, გვალვა, ამასთან, სარწყავი წყალი ბინძურდება სამრეწველო ობიექტებიდან 

(მადნეულიდან), რაც საძოვარი მიწების დეგრადაციას იწვევს. მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მეცხოველეები არც 

ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე 

ძოვებისას არანაირი ნორმები არ არის დაცული.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი ტენდენცია აქვს და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც 

აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება 

იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისი არაა არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.  

სამუშაო ჯგუფის პირადი დაკვირვებებით, დაკვირვებით ბოლნისის ტერიტორიაზე 

მიწისქვეშა წყლების დონემ დაიკლო, რის მიზეზადაც სახელდება ტყის გაჩეხვა და 

გვალვების მომატება. 
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ზედაპირული წყლები ძირითადად გამოიყენება ირიგაციისა და ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისათვის (გამგეობის ინფორმაციით 480 000 მ3/წელ.). მოსახლეობის 

წყალმომარაგება როგორც სასმელად (12 890 000 მ3/წელ.) ასევე საირიგაციოდ 

ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტიდან მოწოდებული წყლით.  

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული თუ მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი.  

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება და საკანალიზაციო კოლექტორები, რომლებიც ძალიან ცუდ 

მდგომარეობაშია. ამ დასახლებების წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ 

უზრუნველყოფს სათანადო წმენდას და წყალი იმღვრევა. 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს მხოლოდ წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, 

თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

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.  

 

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 ეროზიული პროცესებს და ასევე ხელს შეუწყობს 

ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 მეცხოველეობის მდგრადი განვითარებისთვის საჭიროა შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელება: 
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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 

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარეთა ნაპირების დინამიკის მონიტორინგის 

განხოციელება.  

 გაძლიერდეს კონტროლი სარყავად გამოყენებული ზედაპირული წყლების 

ობიექტების დაცვაზე, 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.  

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. 

ადმინისტრაციულად იგი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს მიკუთვნება და ესაზღვრება 

ახალციხის, ახალქალაქის, ასპინძის, ხაშურის, წალკის, ხარაგაულის და გორის 

მუნიციპალიტეტები.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის დონიდან 800–1000 მეტრის 

ფარგლებში იცვლება. რელიეფი უმეტესად მთიანია. მუნიციპალიტეტის მთლიანი 

ფართობია 118 900 ჰა, საიდანაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 46 000 ჰა (39%) 

უჭირავს, 68 033 ჰა (57%) კი ტყითა დაფარული. ტყეების დიდი ნაწილი ბორჯომ-

ხარაგაულის ეროვნულ პარკს მიეკუთვნება.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჰავა გარდამავალია კონტინენტურ-სუბტროპიკულსა და 

ზღვის სუბტროპიკულს შორის. ზამთარი აქ ცივი იცის, ზაფხული - თბილი და 

ხანგრძლივი. საშუალო წლიური ტემპერატურა 9.1°C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის 

საშუალო ტემპერატურაა (-)6°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი - 14-18°C. 

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობაა 550-800 მმ/წელიწადში.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეებსა და ტბებს საერთო ჯამში 

1 141 ჰექტარი უჭირავთ. ბორჯომი ცნობილია სამკურნალო თერმულ–მინერალური 

წყლებით. მუნიციპალიტეტს კვეთს მდ. მტკვარი და მისი მრავალრიცხოვანი შენაკადები 

(ბორჯომულა, გუჯარულა, ყვიბისისწყალი, ნეძვისწყალი, ბაკურიანისწყალი და სხვა).  

2012 წლის მდგომარეობით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 31 800 კაცს 

შეადგენს. აქედან ქალაქად ცხოვრობს 14 450 კაცი (46 %). მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

შეადგენს 27 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 33 დასახლებული 

პუნქტია, აქედან ოთხი ურბანული დასახლებაა (ბორჯომი, ბაკურიანი, ახალდაბა და 

წაღვერი).  

მოსახლეობის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს: სოფლის მეურნეობა, 

საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა, მეწარმეობა (ბორჯომის მინერალური წყლების 
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ჩამოსხმა, ხე-ტყის გადამამუშავებელი საამქრო, პურის და ნამცხვრის საცხობი და სხვა), 

დასაქმება საბიუჯეტო თუ კერძო სექტორებში და პენსია. 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა, ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით, 15 მილიონი ლარი შეადგინა. საბიუჯეტო 

შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს წარმოება და ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმის 

პრიორიტეტებია: ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და ავეჯის წარმოება. 

  

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ტერიტორიული ერთეულისათვის სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარეთა ნაპირების ეროზია. ბოლო პერიოდში 

ადგილ-ადგილ მოიმატა დამეწყვრის შემთხვევებმა.  

სტიქია საფრთხეს შეუქმნის დასახლებულ ტერიტორიებს, სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. კერძოდ, ბოლო წლებში 

ღვარცოფმა და მეწყერმა დააზიანა საცხოვრებელ ტერიტორიის დაახლოებით 1 010 ჰა, 

დამატებით საფრთხის ქვეშ იმყოფება 330 ჰა; მეწყერმა დააზიანა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების დაახლოებით 300 ჰა და დამეწყვრის საფრთხის ქვეშ არის კიდევ 200 ჰა 

სავარგული.  

მეწყერი დიდ ზიანს აყენებს საცხოვრებელ სახლებსა და მოსახლეობას. კერძოდ, ბოლო 

წლებში დგვარში დააზიანა 105 საცხოვრებელი შენობა, რის გამოც დაზარალდა 105 ოჯახი 

(400 სული), ქ. ბორჯომში ( ნიკოლაძის ქ.) დააზიანა 30 საცხოვრებელი შენობა, რის გამოც 

დაზარალდა 30 ოჯახი (100 სული). ქ. ბორჯომში საცხოვრებელი სახლები ღვარცოფმაც 

დააზიანა, კერძოდ დაზიანდა 3 საცხოვრებელი შენობა.  

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა ძირითადად ღვარცოფის გამო დაზიანდა. კერძოდ, 

ღვარცოფმა ბაკურიანში დააზიანა 3 ხიდი, ამას გარდა სხვადასხვა უბნებში ჯამურად 

დაზიანდა 2 კმ გზის მონაკვეთი.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 1 მლნ ლარს. აქედან, 

წყალდიდობით მიყენებული ზიანი 500 000 ლარია, მეწყერის მიზეზით - 300 000 ლარი, 

ხოლო ღვარცოფის მიზეზით ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს. 

ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობების, მოსახლეობისა 

და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ სამუშაო ჯგუფის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1,#2 და #3. თუმცა, ეს ინფორმაცია 

არასრული უნდა იყოს, რადგანაც მონაცემებში ასახული არაა წყალდიდობით 

მიყენებული ზიანი, მაშინ როდესაც ზემოთ მოცემული ინფორმაციის თანახმად, 

წყალდიდობის გამო მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა.  

ცხრილი 1. მონაცემები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია დაზიანებული ფართობი 
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ტერიტორია, ჰა საფრთხის ქვეშ, ჰა 

მეწყერი, ღვარცოფი საცხოვრებელი ტერიტორია 1010 330 

მეწყერი, ღვარცოფი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 300 200 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რ-ბა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

მეწყერი 
დგვარი 105 105 ოჯახი (400 კაცი) 

ბორჯომში ნიკოლაძის ქუჩაზე 30 30 ოჯახი (100კაცი) 

ღვარცოფი ბორჯომში ნიკოლაძის ქუჩაზე 3 3 ოჯახი (10 კაცი) 

 

ცხრილი 3. მონაცემები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურა 

ღვარცოფი ბაკურიანი 2 კმ გზის მონაკვეთი, 3ხიდი 

 

ტერიტორიულ ერთეულში კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ 

ინფორმაციას იღებენ ინტერნეტიდან. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების 

წინასწარი შეტყობინების სისტემა. აქვთ მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

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

ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს შესაძლებლობა საკუთარი ძალებით მოახდინოს 

რეაგირება მცირე მასშტაბიან ბუნებრივ კატასტროფებზე, დახმარების მიღება კი 

შესაძლებელია რეგიონალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

განახორციელა ნაპირსამაგრი სამუშაოები; ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით 

გაიწმინდა მდინარეთა კალაპოტები. უახლოეს მომავალში სხვა ზომების გატარება 

ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის დაგეგმილი არაა.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გააჩნია სივრცითი 

მოწყობის გენერალური გეგმა. მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება 

ხდება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ტერიტორიული ერთეულის სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი შეადგენს 46 000 ჰა-ს, 

საიდანაც სახნავ-სათესი 10 000 ჰა-ია (22%), ხეხილის ბაღებს 1 000 ჰა (2%) უჭირავს, ხოლო 

სათიბ-საძოვარს 35 000 ჰა (76%).  
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 

ბოლო ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას ქონია ადგილი ამ პერიოდში.  

მემცენარეობა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს 10 000 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 22%-ს შეადგენს. სახნავ-სათესი მიწების სიმცირის გარდა მემცენარეობის 

განვითარებას მთიანი რელიეფი უშლის ხელს. მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტულ 

კულტურებად ითვლება კარტოფილი, სიმინდი, ლობიო, ჭარხალი და სტაფილო.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციის თანახმად, პრიორიტეტული კულტურების 

მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულში გაიზარდა სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების 

გამო. კერძოდ, მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზები გახდა: მაღალპროდუქტიული 

სათესლე მასალის შემოტანა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, მავნებლებთან და 

დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვამ. ამ ღონისძიებების შედეგად 

კარტოფილის მოსავლიანობა გაიზარდა 1000 ტ/ჰა-ით და შეადგენს 6300 ტ/ჰა, სიმინდის 

მოსავლიანობა გაიზარდა 100 ტ/ჰა-ით და შეადგენს 480 ტ/ჰა, ლობიოს მოსავლიანობაა 215 

ტ/ჰა და გაზრდილია 60 ტ/ჰა-ით, ჭარხლის მოსავლიანობაა 237 ტ/ჰა და გაზრდილია 80 

ტ/ჰა-ით, სტაფილოს მოსავლიანობაა 260 ტ/ჰა და გაზრდილია 70 ტ/ჰა-ით.  

მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების დაახლოებით 65% საჭიროებს რწყვას. ადგილობრივი 

წყლის რესურსი საკმარისია ამ მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. სარწყავად 

ძირითადად არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის მეთოდს იყენებენ. ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწები არ საჭიროებს დრენაჟს და არც 

არსებობს სადრენაჟე სისტემები.  

 

მეცხოველეობა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 76% 

(35 000 ჰა) უკავია. ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 8 000 

სული მსხვილფეხა პირუტყვია, რომელთა რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე 

შემცირდა დაახლოებით 500 სულით (6%). მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენების გარდა 

ბორჯომში ცხვრის მოშენებასაც მისდევენ. მუნიციპალიტეტში 75 000 სული ცხვარია. 

ბოლო 10 წლის მანძილზე ცხვრის რაოდენობა 3 000 სულით შემცირდა. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე ზაფხულობით სხვა ადმინისტრაციული 

ერთეულებიდანაც ხდება პირუტყვის შემოყვანა. კერძოდ, ქცია ნარიანის და გუჯარეთის 

ხეობაში საგარეჯოს და გურჯაანიის მუნიციპალიტეტიდან შემოყავთ დაახლოებით 2 000 

სული ძროხა, 70 000 სული ცხვარი, 500 სული ცხენი და ვირი. 

ამ მონაცემების გათვალისწინებით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საძოვრების ერთ 

ჰექტარზე 0,3 ძროხა და 4,2 ცხვარი მოდის. თუმცა ეს მაღალი მაჩვენებლი არაა, სამუშაო 

ჯგუფმა აღნიშნა, რომ ზოგან ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას. მათი ინფორმაციით, ეს 

პრობლემა აქტუალურია ტბის საკრებულოსთვის. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ 

გადაძოვება და შემდგომი ეროზია სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი პირუტყვის 
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გამო ხდება. სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მეცხოველეები ძირითადად 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას მიმართავენ.  

როგორც ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დანაკარგი 

უკანასკნელ დეკადაში არ გაზრდილა. მათივე ინფორმაციით, წველადობის მაჩვენებელი  

უცვლელია, თუმცა გაიზარდა მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა (150 კგ-

ით), რაც ჯგუფის წევრების აზრით, ფერმერებში ცოდნის ამაღლებამ გამოიწვია.  

 

პროექტები და სერვისები 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ იქნა როგორც ადგილობრივი/ცენტრალური 

ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მოხდა მაღალპროდუქტიული კულტურების 

შემოტანა (სიმინდი, კარტოფილი), გაიხსნა სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო 

ცენტრი, ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება სოფლის მეურნეობის საკითხებზე. 

ამასთან, პრეზიდენტის ინიციატივით მუნიციპალიტეტში შეიტანეს სასუქები, რომლის 

შეძენაც მოსახლეობამ შეძლო ვაუჩერით. 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მუნიციპალიტეტებში მექანიზაციის სერვის-

ცენტრებს ხსნის. ასეთი ცენტრის გახსნა დაგეგმილია ბორჯომის მუნიციპალიტეტშიც.  

სამუშაო ჯგუფის შეფასებით, მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომია. პირუტყვის დაავადების შემთხვევაში ვეტერინარები კონსულტაციას 

უწევენ მოსახლეობას. ამას გარდა, სამცხე-ჯავახეთში სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალურ სამმართველოს წარმომადგენელი ჰყავს ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში. სამცხე-ჯავახეთის მხარეში ფუნქციონირებს ასევე ზონალური 

დიაგნოსტიკური ვეტერინარული ლაბორატორია. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებობს ფერმერთა მომსახურების ცენტრი, რომელიც 

გაეროს დაფინანსებით შეიქმნა. ცენტრი ანაზღაურების გარეშე ემსახურება მოსახლეობას 

და უწევს საჭირო ვეტერინარულ დახმარებას, აძლევს სათანადო რეკომენდაციებს. 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ფერმერებში მოხდა ცოდნის 

გავრცელება პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული მეთოდის შესახებ. 

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ 

აღნიშნული სამსახურების მიერ შეგროვებული მონიტორინგის მონაცემები და 

მომზადებული ანგარიშები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას ზემოთ აღნიშნულ 

საკითხებთან დაკავშირებით.  

 

4. ტყის რესურსები 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარულია 68 033 ჰა, მთლიანი ტერიტორიის 57 %. 

ტყის რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური 
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სატყეო სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში 

არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა 

კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობს. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ტყის ჭრის ტენდეცია ბოლო 10-

წლიან პერიოდში გაიზარდა, მაგრამ რაოდენობრივ მონაცემებზე ინფორმაცია არ გაჩნიათ. 

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, ბორჯომ -

ბაკურიანის სატყეო უბნის ტყის საერთო ფართობი შეადგენს 44 845 ჰა-ს, 2011 წელში 

დამზადებულია 30 060 კუბ.მ ხე-ტყე და ხე-ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო პერიოდში არ 

შეცვლილა. სამმართველოს ინფორმაციით, რადგანაც ნორმატიული აქტებით 

აკრძალულია ტყეკაფების გამოყოფა 35 გრადუსზე და მეტი დაქანების ფართობებზე, ასეთ 

ადგილებში ჭრა არ ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წელიწადში საშუალოდ 

ორი ტყის ხანძარი ხდება და ეს რაოდენობა ბოლო ათწლეულში არ გაზრდილა. თუმცა, 

ხანძრებით წლიურად დაზიანებული საშუალო ფართობი გაზრდილია. ტყის დამწვარი 

ფართობის შესახებ მონაცემებს სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს. ხანძრების მიზეზად 

სახელდება განსაკუთრებით ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა, ასევე ხაზი 

გაესვა 2008 წლის აგვისტოს სამხედრო აგრესიის დროს მომხდარ ხანძარს, როცა ხანძარმა 

ტყის დიდი ფართობი გაანადგურა. გარკვეული წყაროების მიხედვით, 2008 წლის 

აგვისტოს მოვლენების შედეგად ხანძრის დროს წაღვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

დაიებს დაახლ. 950 ჰა ტყე, მათ შორის მთლიანად დაიწვა 250 ჰა და საერთო ჯამში 290 

ათასი მ3 ხე-ტყე და საშუალოდ დაიწვა 0,2 მ სისქის ნიადაგი1;  

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, ტარდება თუ არა რაიმე ზომები 

საფარდაკარგულ უბნებზე ტყის აღდგენის ხელშესაწყობად. ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესში არ არის ჩართული, თუმცა ამის 

მზაობას გამოთქვამენ. მუნიციპალიტეტს სანერგე მეურნეობა და საკუთრებაში სატყეო 

მიწები არ აქვს. 

 

5.  წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის რესურსი უხვია, მიწისქვეშა წყლისა 

კი ზომიერი. წყლის რესურსების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ბორჯომის სერვის ცენტრის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვის ზედაპირული 

წყლების შეფასებული რესურსი არის 3 878 855 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების შეფასებული 

რესურსი კი 2 396 225 მ3/წლ-ია.   

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადი მდინარეა მტკვარი, რომლის 

შენაკადებია გუჯარულა, ბორჯომულა, ნეძურა, ბანიხეულა, მიტარბულა და სხვა. 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები მცირე ფართობზეა წარმოდგენილი (ტაბაწყური, კახისი). 

                                                             
1 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის თენგიზ ურუშაძის 

მასალები „საქართველოში ომით გამოწვეული ეკოლოგიური კატასტროფა ფაქტები და 

პროგნოზები“. 
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მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად სამუშაო 

ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას მდინარეთა ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობა თვლის, რომ წყლის რესურსები საკმარისია არსებული 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და მუნიციპალიტეტში სხვა ტერიტორიებიდან წყლის 

გადმოგდება არ ხდება; მეორეს მხრივ, არც ბორჯომიდან მიაქვს სხვა ტერიტორიულ 

ერთეულს წყალი. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის 

ბორჯომის სერვის ცენტრი უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. მისი 

ცნობით, წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა კარგია, თუმცა 

წყალდიდობისას (მდ.გუჯარულას ადიდებისას) პრობლემა იქმნება წყლის დაბინძურების 

გამო. წყალმომარაგების სისტემებს. ასეთ შემთხვევებში ამ სისტემიდან მოხმარება წყდება 

და სხვადასხვა ალტერნატიული წყაროებიდან ხდება მომარაგება. 

გამგეობის მონაცემებით, წყლის მრიცხველები დადგმულია ქ. ბორჯომის და დ. 

ბაურიანის კერძო საცხოვრებელ სახლებში, კორპუსებში კი წყალმოხმარების აღრიცხვა არ 

ხდება. მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები აქვს.  

ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ბორჯომის სერვის ცენტრი. მათი 

ინფორმაციით, ზედაპირული წყლის დაბინძურების შემთხვევები არ ყოფილა. უნდა 

აღინიშნოს, რომ მონიტორინგი ძირითადად წყალაღების წერტილებში ხდება. 

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი არ ხდება, შესაბამისად არ 

ფლობენ ინფორმაციას მისი დაბინძურების შესახებ.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მდინარეების კალაპოტებიდან 

ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა მათ არ გააჩნიათ მონაცემები მოპოვებული 

მასალის მოცულობის შესახებ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კალაპოტური 

რეჟიმების დარღვევის შედეგად შეინიშნება მდინარეების ნაპირების ეროზია. ასეთი 

ფაქტები დაფიქსირებულია მდინარეების გუჯარულას და ბორჯომულას კალაპოტში. 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია იწვევს ინფრასტრუქტურის დაზიანებას. კერძოდ, ზანავში 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად მოხდა ხიდის დაზიანება. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც სწავლობს დაზიანებებს 

და ატარებს აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებებს. კერძოდ, ასეთი 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად მოეწყო ნაპირსამაგრები და გამაგრდა დაზიანებული 

ხიდი.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ არის განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი საწარმოებია მინერალური წყლის „ბორჯომი“-ს 

ჩამომსხმელი №1 და №2 ქარხანა; ამას გარდა, ფუნქციონირებს სამშენებლო და სარემონტო 

ფირმები, პურის საცხობები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საწარმოებში ენერგო-
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ეფექტური ტექნოლოგიებიდან იყენებენ მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრებს. თითქმის 

ყველა საწარმო მიმართავს ნარჩენების შემცირებისკენ მიდგომებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს „ბორჯომის 

კეთილმოწყობის სამსახური“, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში წლიურად ხდება საშუალოდ 

19 700 მ3 ნარჩენების. ბოლო 10 წელიწადში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 50 მ3/წლ-ით. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ბოლო წლებში პრაქტიკულად 

არ შეცვლილა, ეს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა მეტყველებდეს. ამაზევე 

მეტყველებს ისიც, რომ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით 

განხორციელებულია შემდეგი პროექტები: დადგმულია ბუნკერები ქალაქ ბორჯომში, 

დაბა ბაკურიანში და საკურორტო სოფლების ზონებში. ამასთან, ნარჩენების 

არალეგალურად განთავსების აღსაკვეთად გაფრთხილებები ხორციელდება. სამომავლოდ 

დაგეგმილია საჯარიმო სანქციების დაწესებაც.  

ტერიტორიულ ერთეულში ლიცენზირებული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განსათავსებელად გამოყოფილია ტერიტორია ქვაბისხევში, 

სადაც არ ხდება ნაჟური წყლების და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან დაახლოებით 30 %-ს აქვს არალეგალური 

ნაგავსაყრელები, რაიმე ცნობები ამ ნაგავსაყრელებზე ყოველწლიურად დაყრილი 

ნარჩენების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ არ არსებობს. 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს გადამუშავებადი 

ნარჩენების (კერძოდ, ჯართის) შემგროვებელი პუნქტები. ინფორმაცია მათ მიერ 

შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ გამგეობას არ გააჩნია. 

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფის აზრით, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის, ტყის რესურსების 

შემცირება და წყლის დეფიციტი ორთავე სქესზე თანაბრად აისახება, ქალზეც და 

მამაკაცზეც, თუმცა მიზეზს ვერ აკონკრეტებენ. კლიმატის ცვლილების მიმართ კი 

თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარეა (ფიზიკურად ქალი მამაკაცზე სუსტია). 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებთან ადაპტირების კონტექსტში შეიძლება 

განხილული იქნას: ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, 

ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები. ამას გარდა, ფერმერებისათვის 

შეიქმნა საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი, შეტანილი იქნა მცენარეთა 
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მაღალპროდუქტიული სახეობები, რეაბილიტირებული იქნა წყალმომარაგების 

სისტემები, ხორციელდება ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ კლიმატის 

ცვლილებების მიმართ მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობის შესაფასებლად საჭიროა 

ჩატარდეს შესწავლა სპეციალისტების მიერ. მათი ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი 

გაეროსთან თანამშრომლობით სწავლობს სიტუაციას მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების შესახებ და გეგმავს შესაბამის ღონისძიებებს. მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლებს არ აქვთ გავლილი ტრეინინგი კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე, 

მაგრამ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის 

ცვლილებებზე“.  

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის საჭიროა 

ტყეების აღდგენა და მათი მოვლა-შენახვა, მუნიციპალიტეტის აღჭურვა სტიქიებზე 

რეაგირებისთვის საჭირო ტექნიკით, მოსახლეობისთვის სათანადო ტრენინგების 

ჩატარება და მათი ინფორმირება.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან ტერიტორიული ერთეულისათვის 

სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირის ეროზია. სტიქიების შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი ტერიტორიის 

1 010 ჰა-მდე და 200-მდე საცხოვრებელი შენობა. ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 

10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს მილიონ 

ლარს. აქედან, წყალდიდობის მიზეზით არსებული ზიანი 500 000 ლარია, მეწყერის 

მიზეზით - 300 000 ლარი, ხოლო ღვარცოფის მიზეზით ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს. 

სოფლის მეურნეობა - სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო ათწლეულში არ 

შემცირებულა, დეგრადაცია კი ჭარბი ძოვების გამო ხდება. ჭარბ ძოვებას 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად ზაფხულის საძოვრებზე შემოყვანილ პირუტყვს 

უკავშირებენ. საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ.  

ტყის რესურსები - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსი დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა და ტყის ხანძრებია. 

როგორც ჩანს, ხანძრების შედეგად მნიშვნელოვანი ფართობები ზიანდება. სატყეო მიწები 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ წარმოადგენს. ტერიტორიულ ერთეულში ტყის 

აღდგენა-გაშენების პროექტები უკანასკნელ დეკადაში არ განხორციელებულა. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია და საკმარისი არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. არსებული 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა კარგია, თუმცა წყალდიდობის დროს 

წყლის ხარისხის პრობლემა იკვეთება. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 
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ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ გააჩნია. წყალმოხმარების მაჩვენებელი უცნობია, 

რადგან წყალმზომები ყველგან არაა დამონტაჟებული. დიდ დასახლებებში არის 

საკანალიზაციო კოლექტორები, თუმცა გამწმენდი ნაგებობები მუნიციპალიტეტში არაა.   

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებთან 

ადაპტირების კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: ფერმერების ინფორმირება 

ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ, საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის შექმნა, მცენარეთა 

მაღალპროდუქტიული სახეობების შეტანა, წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ, 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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 სათიბ-საძოვრების მოვლა შენარჩუნების მიზნით რამდენიმე მეთოდის გამოყენება 

შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად რა 

რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. დადგინდეს და საჭიროების 

შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა,  

 ტყის საფარდაკარგულ უბანზე ტყის ბუნებრივად აღდგენის მონიტორინგის 

წარმოება. სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების 

სტრატეგიის მომზადება, 

 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 
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არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის  ზოგადი დახასიათება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონს მიეკუთვნება. მისი ფართობია 160 

900 ჰა, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 66 525ჰა,  

(41%). მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ჩრდილოეთით მცხეთის, აღმოსავლეთით 

საგარეჯოს, დასავლეთით თეთრიწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტები, 

სამხრეთით კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. ბარში ზომიერად თბილი ველის ჰავაა, ცხელი ზაფხულით, 

მთაში კი ზომიერად ნოტიო ჰავაა, ზომიერად ცივი ზამთრითა და ხანგრძლივი თბილი 

ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C-იდან 6°C-მდე მერყეობს ზონალობის 

მიხედვით. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურა 0,3°C-იდან -5°C-

მდეა, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, ივლისის 25°-იდან 11°-მდე. ნალექების საშუალო 

წლიური მოცულობა 420 მმ-მდეა.  

გარდაბანის მუნიციპალიტეტის საზღვართან ჩამოედინება მდ. მტკვარი, ხოლო 

ტერიტორიის შიდა ნაწილში ძირითადად პერიოდული ხასიათის მდინარეები გვხვდება. 

ესენია: ლოჭინი, არხაშენი, ნაგუბი, ხევძმარი, ორხევი, ნავთისხევი და სხვა. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 99 700 კაცს შეადგენს. 

მუნიციპალიტეტში 42 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი, 2 დაბა და 39 

სოფელი. ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 16 200 ადამიანს, ხოლო სოფლის - 83 500-ს 

ადამიანს; ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85% სოფლად ცხოვრობს. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 67 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) უტოლდება. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა (ელ.ენერგიის წარმოება - 

26%, გადამამუშავებელი მრეწველობა - 6,4%), მშენებლობა, ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, 

მცირე მეწარმეობა და საჯარო სამსახურები. 2012 წლის ადგილობრივმა ბიუჯეტმა 

ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 22 მლნ 

ლარი შეადგინა. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის 

პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა. 
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლების წყაროა სოფლის მეურნეობა 

(მიწათმოქმედება, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა), მცირე ბიზნესი (ვაჭრობა, 

საყოფაცხოვრებო მომსახურეობა) და საჯარო სამსახურები.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 

გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს მიეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა, ღვარცოფი და გვალვა. განსაკუთრებით დიდ პრობლემად სახელდება 

გვალვა, რის შედეგადაც იკარგება მოსავალი. დისკუსიის მონაწილეთა მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ ბოლო 

10 წლის განმავლობაში მოიმატა. 

სამუშაო ჯგუფმა დეტალური ინფორმაცია სტიქიებით მიყენებული ზიანის შესახებ ვერ 

მოგვაწოდა. თუმცა, მათ მიერ მოწოდებულმა მონაცემებმა შეიძლება გარკვეული სურათი 

წარმოაჩინოს.  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, 2008-2011წწ-ში ადგილი ჰქონდა ძლიერ 

წვიმებს, რასაც მოყვა წყალდიდობა და ღვარცოფი. შედეგად დაზარალდა შემდეგი 

სოფლები: მარტყოფი, სართიჭალა, ნორიო, ფოლადაანთკარი, აღთაკლია, ყარათაკლია, 

ყარაჯალარი. ამ სოფლებში დაიტბორა შენობების პირველი სართულები, სარდაფები და 

განადგურდა საკარმიდამო ნაკვეთები. მარტყოფში დაზიანდა 2 ხიდი. წყალდიდობების 

შედეგად დაზიანდა სახნავ-სათესი ტერიტორიის დაახლოებით 2 ჰა.  

ამავე პერიოდში ადგილი ჰქონდა ქარიშხალს, რის შედეგადაც დაზიანდა სახლების 

სახურავები და ნათესები.  

სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობას გამოეყო სარემონტო 

მასალები და ფულადი კომპენსაცია. ამას გარდა, გამგეობის დაფინანსებით აღდგა 

დანგრეული ხიდები და გზები, შესრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან 

სახელმწიფო კომისია და სამაშველო სამსახური. ამისთვის მათ გააჩნიათ საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, ღვარცოფს, 

გვალვას. თუმცა, ადგილობრივ სამაშველო სამსახურს არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება. ასევე არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 
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გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის 

მეურნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 66 525ჰა, რაც 

მთლიანი ტერიტორიის 41%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 37 049ჰა 

(ს/ს მიწის 56%), სათიბ/საძოვარი 23 637ჰა (ს/ს მიწის 36%), მრავალწლიან ნარგავები – 

5 979ჰა (ს/ს მიწის 10%).  

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 

წლის განმავლობაში თითქმის არ შეცვლილა. თუმცა აღინიშნა, რომ სოფელ ლე-

მშვენიერაში, რომელიც ესაზღვრება დავით გარეჯის უდაბნოს, გვალვების გამო ადგილი 

აქვს მიწების გაუდაბნოებას.  

 

მემცენარეობა  

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. პრიორიტეტული 

კულტურებია: ხორბალი (მოსავლიანობა 2ტ/ჰა), ქერი (2,3ტ/ჰა), სიმინდი (5ტ/ჰა), იონჯა 

(5-6 ტ/ჰა), ასევე ბოსტნეული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზემოჩამოთვლილი 

კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა დაახლოებით 30-35%-ით. მოსავლის შემცირების 

მიზეზად სახელდება: მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, როგორიცაა სარწყავი 

სისტემების გაუმართაობა, მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტური მეთოდები და 

აგრონომიული სამსახურის ფაქტიურად არ არსებობა; არახელსაყრელი ამინდი (გვალვა 

და წყალდიდობა).  

გამგეობის ინფორმაციით, სახნავი მიწები მთლიანად საჭიროებს რწყვას იმ დროს, როცა 

ირწყვება დაახლოებით 12 050 ჰა. ამისი მიზეზებია: არასაკმარისი წყლის რესურსი, 

საირიგაციო სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა, არხოვანი რწყვის მეთოდის 

გამოყენება.  

 

მეცხოველეობა 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-საძოვრების ფართობი 23 637ჰა-ია (ს/ს მიწის 36%). 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, 2012 წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

რაოდენობაა მუნიციპალიტეტში 33 700 სულს შეადგენს. ეს რიცხვი ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში შემცირდა დაახ. 30%-ით. მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 45 000 სული ცხვარია, მათი რაოდენობა 

შემცირდა დაახ. 50%-ით. პირუტყვი სხვა მუნიციპალიტეტიდანაც შემოყავთ ზაფხულის 

საძოვრებზე, თუმცა მათი რაოდენობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის.  

სამუშაო ჯგუფმა ცხვრის სულადობის შემცირების მიზეზად დაასახელა უკანასკნელ 

წლებში ცხვრის დიდი რაოდენობით ექსპორტი. მუნიციპალიტეტში არ ხდება 

წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი 

ფიქრობს, რომ ხორცპროდუქტიულობა შემცირებული უნდა იყოს საკვების ნაკლებობის, 

ასევე ფერმერებს შორის მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ ინფორმაციის 

ნაკლებობის გამო.  

ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვზე გადაანგარიშებით, მუნიციპალიტეტში 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 1.4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 2 სული 
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ცხვარი. ეს არ თუ დიდი მაჩვენებელია; თუმცა, გასათვალისწინებელია შემოყვანილი 

პირუტყვი და მშრალი კლიმატი, რის გამოც საძოვრების თვითაღდგენა ნელა ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი განიცდის საძოვრების დეფიციტს, 

რის გამოც ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად 

არანაირი ღონისძიება არ ტარდება, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ, არ 

იცავენ ძოვების ნორმებს.  

 

პროექტები და სერვისები 

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სუსტადაა 

განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინარული და აგრონომიული მომსახურება. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის 

გავრცელებისათვის ხელშეწყობა.  

მუნიციპალიტეტში არის ახლად დაარსებული სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური, რომელსაც ევალება პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე. მოწოდებული ინფორმაციით, რაიმე სახის 

სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამა/პროექტი მუნიციპალიტეტში არ 

განხორციელებულა, გარდა საირიგაციო სისტემების გარკვეული მონაკვეთების 

რეაბილიტაციისა 2010-2011წწ-ში. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა 

და ამ სექტორში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და 

ინფორმაციის გაცვლა ნაკლებად ხდება.   

 

4. ტყის რესურსები 

გარდაბანის ტერიტორიაზე არსებული ტყის ფართობები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არ არის. გამგეობის ინფორმაციით ეს ფართობები სამართავად გადაეცა 

ქვემო ქართლის სატყეო სამმართველოს. სატყეო სამმართველოს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით კი ამ ტყის დიდი ნაწილი იყო ნაკრძალი და გადაეცა ეკონომიკის 

სამინისტროს. ამის შემდეგ დაუზუსტებელი ინფორმაციით მოხდა მისი გრძელვადიანი 

იჯარით გაცემა. სხვა ინფორმაციის მოძიება შეუძლებელი გახდა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები მწირია. ძირითადი მდინარეა მტკვარი, 

რომელიც მცირე მონაკვეთზე კვეთს მუნიციპალიტეტს. სხვა მდინარეები პერიოდული 

ხასიათისაა. ესენია: ლოჭინი, არხაშენი, ნაგუბი, ხევძმარი, ორხევი, ნავთისხევი და სხვა. 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, სატყეო ტერიტორიაზე არსებობს 500 ჰა-მდე დაჭაობებული 

ფართობი.  
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მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგურები და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

პარამეტრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის 

ცნობით, ადგილი აქვს ზედაპირული წყლების უმნიშვნელო ნაწილის დაშრობას. ამის 

მიზეზად გვალვები სახელდება.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და ირიგაციისთვის გამოიყენება როგორც 

ზედაპირული, ისე მიწისქვეშა წყლები. არსებული წყლის რესურსი არ არის საკმარისი 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ხუთი 

ხელოვნური წყალსაცავი, რომლებიც მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება. 

ესენია: მარტყოფის, ნორიოს, საცხენისის და კუმისის წყალსაცავები.  

ქ. გარდაბანის მოსახლეობის 90% და სოფლების 70% სასმელი წყლით მარაგდება 

ცენტრალიზებული სისტემიდან, რომლის საერთო სიგრძე 299კმ-ია. წყალმომარაგების 

სისტემების მდგომარეობა ცუდია და ადგილი აქვს წყლის მნიშვნელოვან დანაკარგებს. 

ამას გარდა, წყალდიდობის დროს ხშირად პრობლემები ექმნება სათაო ნაგებობებს და 

წყალგამწმენდ სისტემებს.  

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში წყლის მრიცხველებია დადგმულია. 

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. გარდაბანს (39კმ). არსებული 

კოლექტორების მდგომარეობა სავალალოა და საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას. 

 

6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების 

კალაპოტებიდან ადგილი აქვს ინერტული მასალის მოპოვებას, რაც წელიწადში 

საშუალოდ 150 მ3-ს შეადგენს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს მუხროვანის და ფოლადაანთკარის 

წყალსაცავები, ჯანდარის და კუმისის ტბები, რომლებიც საირიგაციოდ გამოიყენება. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალდიდობების დროს კალაპოტის დახრამვა  

ძირითადად მუხროვანის და ფოლადაანთკარის წყალსაცავებთან ხდება. წყალდიდობების 

დროს ნაპირებისა და კალაპოტების ეროზიის შედეგად ზიანდება ხიდები და გზები. ამ 

მოვლენების აღმოსაფხვრელად ხორციელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

ადგილობრივ დონეზე არ ხდება მოპოვებული ინერტული მასალების, მდინარის 

ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგი. პერიოდულად გამგეობის მიერ მოწმდება 

მდინარის ნაპირებთან არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობა.  

 

7. ინდუსტრია / წარმოება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალო დონეზეა განვითარებული. 

ტერიტორიულ ერთეულში მოქმედებს 14 საწარმო: შპს საქართველოს საერთაშორისო 

ენერგეტიკული კორპორაცია, შპს მტკვარი ენერგეტიკი,  შპს ‘სპეცფარმა“, კარიერებიდან  

საამშენებლო ინერტული მასალების მომპოვებელი შპს-ბი „კარგი“ და „წესი“, სამგორის 
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მეფრინველეობის ფაბრიკა, წისქვილკომბინატი, სავაჭრო ორგანიზაცია „სამთასი“, შპს 

„ალიასთრეინგი“ და სასოფლო-სამეურნეო ორგანიზაციები.  

გამგეობის ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ზემოთ დასახელებულ 

საწარმოთა უმრავლესობაში. ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან, საწარმოებში 

გამოყენებულია მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები.  

8. ნარჩენების მართვა 

გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც ძირითადად ქ. 

გარდაბანის და მიმდებარე სოფლების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, 

აღრიცხვას და ნაგავსაყრელზე განთავსებას ახორციელებს. შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა წელიწადში დაახლოებით 18 000 მ3-ია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

ნარჩენების მართვის სამსახურისგან შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობის დინამიკის 

დადგენა შეუძლებელია, რადგან განვლილი წლების სტატისტიკა არ არსებობს.  

ნარჩენების განსათავსებელად იყენებენ ქ. გარდაბნის მახლობლად განთავსებულ 

ნაგავსაყრელს, რომელსაც არ გააჩნია ნაჟური წყლებისა და აირების მართვის სისტემები. 

ნაგავსაყრელი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და საჭიროებს მიხედვას.  

მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება 

ხორციელდება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე (იყრება ხევებში, მდინარის ნაპირებზე). 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინგი არ ხორციელდება. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

მიზნით პროექტები არ განხორციელებულა. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანიზებით იგეგმება არალეგალური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია.  

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით არსებობს მცირე ზომის, კერძო ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება.   

 

9. გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით პასუხების დაკონკრეტება. დისკუსიის მონაწილეთა 

აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება ორივე სქესზე ერთნაირად 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ერთნაირად არიან დამოკიდებული ამ პრობლემაზე. 

ასევე წყლის დეფიციტი; ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად 

აისახება, რადგან შეშის მოპოვება მამაკაცის მოვალეობაა და ზოგადად ეკოსაფრთხეებს 

მამაკაცები უფრო მეტად განიცდიან; კლიმატის ცვლილების მიმართ ქალი უფრო 

მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ესწრებიან არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „CIDA“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებსა და სწავლებებს კლიმატის 
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ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი ბუნებრივი სტიქიები: გვალვა, 

წყალდიდობა და ძლიერი ქარი. ასევე სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების 

გაუმართავობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი; მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში, 

ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას, 

ნაპირდამცავი სამუშაოების წარმოებას, დაზიანებული ხიდების და გზების 

აღდგენა/მშენებლობას. 

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კლიმატის 

ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: 

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა; საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ბოლო 10 

წელიწადში მოიმატა ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ. თუმცა მუნიციპალიტეტს არ 

გააჩნია ამის დამადასტურებელი დოკუმენტური ინფორმაცია. გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური 

სადგურები. მუნიციპალიტეტში ყველაზე გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია: 

გვალვა, წვიმის სახით ჭარბი ნალექი და ამის გამო წყალმოვარდნა და ღვარცოფი და 

ძლიერი ქარი. მუნიციპალიტეტის გამგეობას გააჩნია ძალიან მწირი ინფორმაცის იმის 

შესახებ თუ რა ტერიტორიის ფართობები და რამდენი შენობა- ნაგებობა დაზიანდა 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა ბუნებრივი 

კატასტროფების პრევენციის ღონისძიებები და ეს არც უახლოეს მომავალში იგეგმება.  

სოფლის მეურნეობა - დღეისათვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სახნავ-სათესი 

მიწები უმნიშვნელოდ შემცირდა სოფ. ლე-მშვენიერაში მიწების გაუდაბნოების, 

წყალდიდობის და ჭარბი ძოვების გამო. ინფორმაცია დაზიანებული ტერიტორიების 

ფართობის შესახებ არ მოიპოვება. 

სოფლის მეურნეობას სერიოზულ პრობლემას უქმნის:  გაზრდილი გვალვიანობა; დროის 

მოკლე მონაკვეთში მოსული დიდი რაოდენობით ნალექი წვიმის სახით, რაც იწვევს 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნას და ღვარცოფს; არასაკმარისი რწყვა, რისი მიზეზიცაა 
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გაუმართავი საირიგაციო სისტემები, სარწყავი წყლის ნაკლებობა და სიძვირე; მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა. ჭარბი ძოვება მუნიციპალიტეტისათვის პრობლემას 

წარმოადგენს.  

მუნიციპალიტეტში ახალი შექმნილია სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, 

მაგრამ ახალი ტექნოლოგიების გავრცელება ჯერ-ჯერობით არ ხდება, ასევე 

საკონსულტაციო მომსახურება არ რის საკმარისი. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ სოფლის მეურმეობის სექტორში პროექტები პრაქტიკულად არ 

განხორციელებულა. მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია 

აგრონომიული და ვეტერინარული მომსახურების და მექანიზაციის ცენტრები. 

ტყის რესურსი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტს ინფორმაცია არ გააჩნია მის ტერიტორიაზე 

არსებული ტყის რესურსების შესახებ, რადგან ტყის რესურსი სამართავად გადაეცა ქვემო 

ქართლი რეგიონის სატყეო სამმართველოს. სატყეო სამმართველოში მოპოვებული 

ინფორმაციით ამ ტერიტორიის დიდი ნაწილი განსაკუთრებით გეგმარებით დაცული 

ტერიტორიის ფარგლებშია მოქცეული და ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა. ხოლო 

დაუზუსტებელი ინფორმაციით ეს დაცული ტერიტორიები გრძელვადიანი იჯარით არის 

გაცემული. ტყეების შესახებ სხვა ინფორმაციის მიღება ადგილობრივი მმართველობიდან 

შეუძლებელია. 

წყლის რესურსი - მუნიციპალიტეტში როგორც ზედაპირული, ისე მიწისქვეშა წყლის 

რესურსი მწირია. ბოლო 10- 20 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ჰიდროლოგიური 

ცვლილებები არ დაფიქსირებულა. მომატებული გვალვების გამო მოხდა მიწისზედა 

წყლების წყაროების ან ნაკადულების უმნიშვნელო ნაწილის გაქრობა.  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის დაბინძურების შემთხვევები 

დაფიქსირებული არ არის. მიწისქვეშა წყლების მოხმარება ხდება, ნაწილობრივ სასმელი 

და საირიგაციო სახით. მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი მუნიციპალიტეტში არ ხდება.  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი წყალზე არსებულ მოთხოვნასა ვერ 

კმაყოფილებს და წყლის მოწოდება ხდება რუსთავიდან. ცენტრალური წყალმომარაგება 

არის ქ. გარდაბანში (90%) და სოფლების 70%-ში ( დაახლოებით 299კმ.). წყალმომარაგების 

სისტემების საერთო მდგომარეობა არის ცუდი. სათაო ნაგებობები და განსაკუთრებით 

წყალგამწმენდი ნაგებობები საჭიროებს რეაბილიტაციას. ქ.გარდაბანში აქვთ 

საკანალიზაციო კოლექტორები, მაგრამ სავალალო მდგომარეობაშია და იქედან 

გამწმენდი მოწყობილობის გარეშე ჩაედინება მდინარეში და ჟონავს მიწის ქვეშაც, რაც 

საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობა  

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი ბუნებრივი სტიქიები: გვალვა, 

წყალდიდობა და ძლიერი ქარი. ასევე სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების 

გაუმართავობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი; მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა.  
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პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაციას (ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად) 

ნაპირდამცავი სამუშაოების წარმოებას, დაზიანებული ხიდების და გზების 

აღდგენა/მშენებლობას. 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს 

შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

გორის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

გორის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის ვაკეზე მდებარეობს და რეგიონში ყველაზე 

დიდი ადმინისტრაციული ერთეულია. მისი ფართობი შეადგენს 232 770 ჰა -ს, რაც შიდა 

ქართლის ტერიტორიის დაახლოებით 53%-ია. ადმინისტრაციულ ერთეულს ესაზღვრება 

რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია, აგრეთვე კასპის, ბორჯომის, 

წალკის და ქარელის მუნიციპალიტეტები.  

გორის მუნიციპალიტეტში ზომიერი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე გარდამავალი 

ჰავაა. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10.90C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის, საშუალო 

ტემპერატურაა -1.20C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოს ტემპერატურაა 22.30C. 

ნალექების საშუალო რაოდენობა წელიწადში შეადგენს 585 მმ-ს, მაქსიმალური ნალექის 

რაოდენობა მაისში მოდის 76 მმ, ხოლო მინიმალური აგვისტოში (34 მმ) და იანვარში (30 

მმ). 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლების წარმოდგენილია 

მდინარეებით: მტკვარი, ლიახვი, ტანა და თეძამი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არის ვულკანური წარმოშობის ტბა ნადარბაზევი. 

ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით, შეადგენს 146 100 

კაცს. მუნიციპალიტეტში 21 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი (გორი) და 20 

სოფელი. ქალაქში ცხოვრობს 51 719 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის 35%-ია, ხოლო 

სოფლის მოსახლეობა შეადგენს 94 381 კაცს, ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 65% 

სოფლად ცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 62 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) თითქმის უტოლდება.  

2012 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 44 300 ლარი შეადგინა. მოსახლეობის 

შემოსვლების ოთხი ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, ხელფასი 

სახელმწიფო სამსახურებიდან და პენსია. მოსახლეობის ძირითად შემოსავლებს 

წარსულში უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა და მრეწველობა.  

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების შუალედური გეგმა, რომლის 

ძირითად პრიორიტეტებს წარმოადგენს ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და 

მრეწველობის განვითარება. 
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი ქარი და წყალდიდობა/წყალმოვარდნა. შეხვედრის 

მონაწილეთა ინფორმაციით, ეს ბუნებრივი საფრთხეები ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ 

გახშირებულა. თუმცა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

უკანასკნელ დეკადაში ინტენსიური ნალექების რაოდენობა შემცირდა 1.2%-ით, 

წყალდიდობების სიხშირე გაიზარდა 3-ჯერ, ქარის სიჩქარე გაიზარდა 1.3-ჯერ. სეტყვა 

გახშირდა 1.2-ჯერ, ხოლო გვალვების სიხშირე გაიზარდა 1.39-ჯერ. 

სამუშაო ჯგუფმა ვერ მოგვაწოდა მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების შედეგად 

დაზიანებული ტერიტორიების და ინფრასტრუქტურის შესახებ, ასევე ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის შესახებ.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შტაბი და გეგმა, 

რომელიც მოიცავს შემდეგ საგანგებო სიტუაციებს: ხანძარი, წყალდიდობა, გვალვა, 

მეწყერი, ღვარცოფი, მიწისძვრა. როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, ადგილობრივ 

თვითმართველობას აქვს იმის რესურსი, რომ ადგილობრივი ძალებით მოახდინოს 

რეაგირება და გაატაროს ხანძარსაწინააღმდეგო და სამაშველო ღონისძიებები. დახმარების 

მიღება შესაძლებელია მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან და ცენტრალური 

ხელისუფლებისგან. 

ბუნებრივი საფრთხეების რისკის შესამცირებლად ბოლო ათწლეულის განმავლობაში 

ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ ნაპირსამაგრ სამუშაოებს მიმართავს; 

სამომავლოდაც მხოლოდ ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულება აქვთ 

გათვალისწინებული. საინჟინრო და მუნიციპალური პროექტების შედგენისას 

ძირითადად ითვალისწინებენ სეისმურობას; საინჟინრო პროექტების მომზადებისას სხვა 

ბუნებრივი სტიქიების რისკების გათვალისწინება არ ხდება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უზრუნველყოფა 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა, რასაც 

ხელს უწყობს ს/ს მიწის რესურსები და კლიმატური პირობები. 2012 წლის მონაცემებით, 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები შეადგენს 61 400ჰა-ს (მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის 26%), მათ შორის სახნავ-სათესი - 21 000ჰა (ს/ს სავარგულების 34%), 

ხეხილის ბაღები - 12 700ჰა (ს/ს სავარგულების 21%), სათიბ-საძოვარი - 27 600ჰა (ს/ს 

სავარგულების 45%).  

გორის მუნიციპალიტეტის გამგების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბოლო 10 

წელიწადში მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი 

შემცირდა 100 ჰა-ით. ეს სახნავ-სათესი მიწების ხარჯზე მოხდა. სახნავ-სათესი მიწების 

შემცირების მიზეზი ძირითადად განაშენიანების მიზნით მიწის კატეგორიის შეცვალა 

გახდა, კერძოდ კი 95ჰა ფართობს შეუცვალეს მიწის კატეგორია, ხოლო 5 ჰა - მდინარეების 

ნაპირების რეცხვის გამო დაიკარგა. ს/ს სავარგულების დეგრადაციას ბოლო ათწლეულის 

მანძილზე ადგილი არ ჰქონია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე არ შეცვლილა. 
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მემცენარეობა 

გორის მუნიციპალიტეტის ს/ს სავარგულები ხელსაყრელია მემცენარეობისთვის, 

რომელიც ფართოდაა გავრცელებული მუნიციპალიტეტში. აქ მოჰყავთ როგორც 

ერთწლიანი კულტურები, ასევე მისდევენ მრავალწლიანი ნარგავების მოშენებას. 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტულია ხორბალი, 

ბოსტნეული და მარცვლეული, მათი მოსავლიანობა უკანასკნელ წლებში გაიზარდა. 

კერძოდ, ხეხილი, რომლის მოსავლიანობაა 10-11 ტ/ჰა, მისი მოსავლიანობა გაიზარდა 1,5-

2 ტ/ჰა-ით, ბოსტნეული, რომლის მოსავლიანობაა 15-20 ტ/ჰა, მისი მოსავლიანობა 

გაიზარდა 2-3 ტ/ჰა-ით და მარცვლეული, რომლის მოსავლიანობა შეადგენს 3 ტ/ჰა, მისი 

მოსავლიანობა 0,5 ტ/ჰა-ით გაიზარდა. კულტურების მოსავლიანობის გაზრდის 

მიზეზებად სახელდება მეურნეობის ეფექტური გზების დანერგვა, როგორიცაა, 

კულტურების ადგილმონაცვლეობის გამოყენება, ამასთან, მაღალპროდუქტიული 

სათესლე მასალის შემოტანა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, მავნებლებთან, 

სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა. 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწების 95%-ზე მეტი, კერძოდ 20 000 ჰა საჭიროებს 

მორწყვას; ამასთან, მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს, რის 

მიზეზადაც მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ძირითადად წყლის რესურსების უკმარისობა 

დაასახელა. სარწყავი წყლის დიდი ნაწილი მუნიციპალიტეტს მოეწოდება ოკუპირებული 

ტერიტორიიდან. მიუხედავად წყლის რესურსების დეფიციტისა, მუნიციპალიტეტში 

რწყვის ტრადიციულ, არხოვან მეთოდს მიმართავენ, რომელსაც წყლის დიდი დანაკარგი 

ახლავს.  

მუნიციპალიტეტში ს/ს სავარგულების დაახლოებით 1 000ჰა საჭიროებს დრენაჟს. 

მელიორაციისთვის მოწყობილია სადრენაჟე სისტემა, მაგრამ მისი ძირითადი ნაწილი 

სარეაბილიტაციოა და ამ სავარგულების დრენაჟი მხოლოდ ნაწილობრივ ხერხდება. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული. სათიბ-საძოვარს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში უკავია 27 600ჰა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 2012 წლის მდგომარეობით, შეადგენს 35 000 სულს, ეს 

მაჩვენებელი ბოლო 10 წელიწადში გაიზარდა 1 000 სულით. მუნიციპალიტეტში 

მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

დაახლოებით 12 000 სული ცხვარია, მათი რაოდენობა უკანასკნელ დეკადაში შემცირდა 

დაახლოებით 4 000 სულით. გორის მუნიციპალიტეტში მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან საზაფხულო საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება.  

მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 1,3 

მსხვილფეხა პირუტყვი და 0,5 ცხვარი მოდის. ეს არც თუ დიდი მაჩვენებელია, თუმცა 

სათიბ-საძოვრების დეფიციტზე და ინტენსიურ მეურნეობაზე გადასვლის საჭიროებაზე 

მიუთითებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის არანაირ ღონისძიებებს არ ატარებენ, მათ შორის არც 
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ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას მიმართავენ. მუნიციპალიტეტის საძოვრების ძოვების 

ნორმები შეფასებული არ არის. 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ხორცპროდუქტიულობა გაიზარდა, წველადობა კი არ შეცვლილა, საქონლის 

ხორცპროდუქტიულობის გაზრდის მიზეზად სამუშაო ჯგუფის მიერ სახელდება საკვების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ფერმერებში ცოდნის ამაღლება, ეფექტური ვეტერინარული 

მომსახურება და მაღალპროდუქტიული საქონლის შემოყვანა. ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობა შემცირდა, ცხვრის წველადობაზე კი ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

როგორც სამუშაო ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, ოკუპაციის შემდეგ მოხდა მიწების 

დაკარგვა, რის გამოც ახალგორის მუნიციპალიტეტში ვეღარ ხდება ცხვრის გაყვანა 

საძოვრებზე.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტში ვეტერინალური და 

აგრონომიული მომსახურება მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, ცენტრალური ხელისუფლების, ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და კერძო ორგანიზაციების მიერ იგეგმება და ხორციელდება სოფლის 

მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროექტები. კერძოდ, ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ერთობლივად ხორციელდება საირიგაციო 

სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებშიც კერძო ორგანიზაციებიც არიან 

ჩაბმულნი. ამასთან, ცენტრალური ხელისუფლებისა და კერძო ორგანიზაციების მიერ 

მაღალპროდუქტიული კულტურების შემოტანა და მაღალპროდუქტიული შინაური 

პირუტყვის შემოყვანა მოხდა. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, სოფლის მეურნეობის დარგში, მოსახლეობის 

დახმარება უსასყიდლოდ ხდება.. 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ერთობლივად გაიხსნა სასოფლო-

სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრი. მათ მიერ მოხდა ცოდნის გავრცელება ფერმერებში 

აგროქიმიკატების მოხმარების, ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების და, პირუტყვის 

კვების გაუმჯობესებული მეთოდების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსები  

ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ტყის 

ფონდი წარმოდგენილია სამრეწველო, სუბ-ალპური, ჭალის ტყეების სახით და ქარსაფარი 

ზოლებით. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მონაცემები ტყის ფონდის მიწების 

ფართობზე და ხე-ტყის ჭრის წლიურ ლიმიტზე, რადგანაც ტყის ფონდის მართვა 

გამგეობის კომპეტენციაში არ შედის. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში ხე-ტყის ჭრა მხოლოდ 

სამრეწველო ტყეებიდან ხდება. ხორციელდება კომერციული, სოციალური და მოვლითი 

ჭრები; ამასთან, ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრასაც. მიუხედავად ინფორმაციის 

არქონისა, მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრები თვლიან, რომ ბოლო 10 წელიწადში 

ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა და ეს ძირითადად ხე-ტყის უკანონო ჭრის გამო მოხდა.  
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მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაფარი ზოლები, რომელთა ბოლო 

აღწერა მოხდა გასული საუკუნის ოთხმოციან წლებში. ამ აღწერის მასალები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ 

ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელოვანი ნაწილი განადგურებულია და მათი აღდგენა-

განახლება არ ხდება. 

ბოლო ათ წელიწადში საშუალოდ წელიწადში 10 ხანძარი ფიქსირდება. ხანძრების 

შედეგად ძირითადად სამრეწველო ტყეები ზიანდება. დამწვარი ფართობის შესახებ 

მონაცემები გამგეობას არ გააჩნია; თუმცა თვლიან, რომ წლიურად ხანძრებით 

დაზიანებული ტყის საშუალო ფართობი არ გაზრდილა. ტყის ხანძრების ძირითად 

მიზეზებად ცხელი ამინდები სახელდება; 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს 

ადგილი ჰქონდა ტყის გადაწვასაც.  

გაკაფულ და ნახანძრალ ადგილებში ტყის აღდგენის მონიტორინგი ან ხელშეწყობა არ 

ხდება. შესაბამისად უცნობია, თუ რამდენად ხდება ტყეების თვითაღდგენა. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საკუთარი სანერგე მეურნეობა, მაგრამ ტყის აღდგენა 

განახლების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმომარაგება 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების რაოდენობა უხვია. ჭარბტენიანი ტერიტორიები მუნიციპალიტეტში 

არ არის. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ინფორმაცია, თუ რამდენია მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი; თუმცა თვლიან, რომ რესურსი საკმარისია 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. დღეის მდგომარეობით წყლის 

გადმოგდება სხვა მუნიციპალიტეტებიდან არ ხდება და არც სხვა მუნიციპალიტეტებში 

ხდება წყლის გადასროლა.  

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: მტკვარი, ლიახვი, ტანა 

და თეძამი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ვულკანური წარმოშობის ტბა 

ნადარბაზევი. მუნიციპალიტეტში არსებობს ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური. თუმცა, 

გამგეობას არ გააჩნია ინფორმაცია ამ სამსახურის მიერ განხორციელებული 

დაკვირვებების შესახებ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ინტენსიური ნალექების 

რაოდენობა შემცირდა 1,23-ჯერ, წყალდიდობა კი გაიზარდა 3-ჯერ, ამასთან აღნიშნავენ, 

რომ გაიზარდა მდინარეების წლიური და წყალდიდობის დროს ხარჯი, მათივე ცნობით, 

წყლის დონემ ტბებში იკლო.  

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყალს მუნიციპალიტეტში იყენებენ მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის, ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის და ირიგაციისათვის. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისთვის 4 109 364 მ3 წყლის მოხმარება ხდება წელიწადში, ხოლო 

ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის 285 600 მ3/წელიწადში. მოსახლეობის 

წყალმომარაგება ძირითადად მიწისქვეშა წყლით ხდება. ცენტრალური წყალმომარაგება 

დიდ დასახლებებშია მოწყობილი და წყლის მრიცხველები დადგმულია. 

წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა საშუალოა. წყალმიმღები ნაგებობა 

ბინძურდება წყალდიდობის დროს.  
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მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებას საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს, თუმცა 

წყალგამწმენდი ნაგებობა უფუნქციოა.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

გორის მუნიციპალიტეტში მდინარეები წარმოდგენილია მტკვრით, ლიახვით და მათი 

შენაკადებით. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ორივე მდინარის კალაპოტიდან ხდება 

ინერტული მასალების მოპოვება, თუმცა მონაცემები არ გააჩნიათ. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სამი ხელოვნური წყალსაცავი, რომელიც მარაგდება მდ. 

ლიახვიდან, მდ. მტკვრიდან და მიწისქვეშა წყლებით. წყალსაცავები მოწყობილია 

ირიგაციისთვის.  

მდინარეების კალაპოტებში აღინიშნება ინერტული მასალების დაგროვება ხიდებთან. ამ 

მოვლენის აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა არანაირი 

ღონისძიება.  

მდინარეებიდან ინერტული მასალების ამოღებას, მდინარეების ნაპირების დინამიკას და 

მდინარეების კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას 

მუნიციპალიტეტში არცერთი ორგანო არ აკონტროლებს.  

 

7. ინდუსტრია წარმოება 

მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია/წარმოება ცუდადაა განვითარებული. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ფუნქციონირებს ხეხილ-ბოსტნეულის გადამამუშავებელი ქარხნები და 

საკალმახე მეურნეობები.  

საკალმახე მეურნეობების გარდა ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის 

მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. ზოგიერთი საწარმო იყენებს 

ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები, 

სპეციალური საფარი კედლებისათვის და ენერგო-ეფექტური მანქანა დანადგარები. 

საწარმოები ნარჩენების მართვის სფეროში არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. 

8. ნარჩენების მართვა  

გორის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება შპს „გორის 

კეთილმოწყობის სამსახურის” მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, 

მოცულობების აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. დასუფთავების მიერ წელიწადში 

საშუალოდ ხდება 96 000 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა პოლიგონზე. მაჩვენებელის 

გაზრდის შესახებ გამგეობას მონაცემები არ აქვს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტს სანიტარული ნაგავსაყრელი 

არ აქვს. ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქ გორის ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელზე 

ხდება მხოლოდ ნარჩენების დატკეპნა.  

გამგეობის თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

გადამუშავებად ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები და არალეგალური ნაგავსაყრელები 
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არ არის. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არანაირი ღონისძიებები არ არის გატარებული. 

 

9. გენდერი  

როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტის და 

წყლის რესურსების შემცირება, ქალზე უფრო დიდ ზეგავლენას იქონიებს. მისი 

ყოველდღიური საქმიანობიდან გამომდინარე. მათი ვარაუდით, ტყის რესურსების 

შემცირება ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად აისახება. რაც შეეხება კლიმატის 

ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარე შეიძლება იყოს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. 

 

10.  ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ “საქართველოს მეორე 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე” და არც ტრენინგებს დასწრებიან კლიმატის 

ცვალებადობასთან დაკავშირებით.  

გორის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ბუნებრივი 

კატასტროფების პრევენციისათვის დაგეგმილია ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

განხორციელება. სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის იგეგმა და ხორციელდება 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები.  

კლიმატზე ზემოქმედების შესამცირებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

დაგეგმილია ნაგავსაყრელების და ნარჩენების მართვის გაუჯობესების მიზნით 

განსახორციელებელი პროექტები, თუმცა კონკრეტული საკითხები სამუშაო ჯგუფმა არ 

მოგვაწოდა.  

 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებების შედეგების 

შესარბილებლად აუცილებელია ტყის მასივების და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-

განახლება.  

  

11.  დასკვნები და რეკომენდაციები 

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - გორის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი და 

წყალდიდობა. როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად 

გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე 
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მნიშვნელოვანია მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და ტყის ჭრა. 

ანთროპოგენული ზემოქმედებიდან ასევე უნდა აღინიშნოს ჭარბი ძოვება, რაც ნიადაგის 

ეროზიის მაღალი რისკის მატარებელია.  

სამუშაო ჯგუფს მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების შედეგად დაზიანებული 

ტერიტორიების, საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ არ მოუწოდებია, არც მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად მიყენებული ზიანის ოდენობაა მათთვის ცნობილი. 

გორის 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 გორის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ 

არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით, რაც ნიადაგის ეროზიის მაღალი 

რისკის მატარებელია. მიუხედავად ამისა, სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

ტყის რესურსები - გორის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების შესახებ კონკრეტული 

მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ მოუწოდებია. თუმცა საერთო ინფორმაციიდან 

გამომდინარე, ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, 

მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი 

წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - გორის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მდინარეთა 

ჰიდროლოგიური მაჩვენებლები შეიცვალა, გაიზარდა მდინარეების წლიური ხარჯი და 

წყალდიდობის დროს ხარჯი, მათივე ცნობით, წყლის დონემ ტბებში იკლო. თუმცა, ამისი 

ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ. მიწისქვეშა წყლების დონის ცვლილების შესახებ 

მონაცემები არ მოგვაწოდეს. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია 

არსებული მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც 

არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება. წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ 

ნაგებობას პრობლემები ექმნება. ამასთან, მუნიციპალიტეტი სარწყავი წყლის დეფიციტს 

განიცდის, რის მიზეზადაც ძირითადად წყლის რესურსების უკმარისობა სახელდება. 

მიუხედავად წყლის რესურსების დეფიციტისა, მუნიციპალიტეტში რწყვის ტრადიციულ, 

არხოვან მეთოდს მიმართავენ, რომელსაც წყლის დიდი დანაკარგი ახლავს.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  
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ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში კლიმატის 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და 

ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ შედეგების აღმოფხვრაზეა 

ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში პრევენციული ღონისძიებებიდან დაგეგმილია 

მხოლოდ ნაპირსამაგრების გაკეთება. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად სარწყავი 

და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციის პროექტებზე სამუშაო ჯგუფი არაფერს 

აღნიშნავს, ადმინისტრაციულ ერთეულში არც ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

ღონისძიებები მიმდინარეობს, თუმცა ამ მიზნით ადგილობრივ ხელისუფლებას 

დაგეგმილი აქვს პროექტები. 

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ტყის მასივების და ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის 

პრიორიტეტიც იყო), რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს 

ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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).  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი სისტემის 

აღდგენა-გაფართოების 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.  

 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.  
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კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

გურჯაანი მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთის 

მხარეში. ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ესაზღვრება საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით სიღნაღის, ჩრდილო-დასავლეთით თელავის, 

ჩრდილოეთით ყვარლის აღმოსავლეთით კი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი. 

მისი ფართობი შეადგენს 84 920 ჰა-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 39 430 ჰა 

უკავია, ხოლო ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 27 730 ჰა-ს.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერ ნოტიო სუბტროპიკულ ჰავის 

ოლქს. აღმოსავლეთით ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, 

ზომიერი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. გომბორის ქედზე ზომიერად ნოტიო ჰავაა, იცის 

ხანგრძლივი ზაფხული. ივრის ზეგანზე იცის მშრალი სუბტროპიკული სტეპური ჰავა, 

ზომიერად ცივი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12.4°C, 

წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 0.9°C, ხოლო ყველაზე ცხელი 

თვის, აგვისტოსი - 23.6°C. ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა ტერიტორიის დიდ 

ნაწილში 800 მმ-მდეა, ხოლო ზეგნისკენ 500-600 მმ-მდე მცირდება.  

მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა ალაზანი, მცირეწყლიანი მოკლე შენაკადებით 

(ჭერმისხევი, შრომისხევი, ჩალაუბნისხევი, წილიანა, სხვა).   

2012 წლის მდგომარეობით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 76 200 

კაცს. მუნიციპალიტეტში 31 დასახლებაა. მათ შორის ერთი ქალაქია, რომლის 

მოსახლეობაა 10 000 კაცი, სოფლად კი 66 200 კაცი ცხოვრობს. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 90 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ,კმ) აღემატება. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ, მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროებად დასახელდა: 

საბიუჯეტო ორგანიზაციები, სოფლის მეურნეობა, ხე-ტყის გადამუშავება და მცირე ბიზნესი. 

მათივე ცნობით, მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 8 634 200 ლარს. მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების გეგმის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია. 
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, გვალვა, მდინარის ნაპირის 

წარეცხვა და სეტყვა. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა 

ბოლო 10 წელიწადში მომატებულია. თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება ჰიდრო-

მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგანაც მუნიციპალიტეტში ასეთი სადგურები არ 

არსებობს.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს 

და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ასე მაგალითად, ღვარცოფმა სოფელ კარდენახში 

42 საცხოვრებელი სახლი (130 პირი) დააზიანა. ძლიერი წვიმების და სეტყვის შედეგად 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ხშირად ზიანდება მოსავალი. მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

აზიანებს ჭალისპირა სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

ბოლო 10 წელიწადში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშების შესახებ ცნობები არ 

გააჩნია.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა, ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სახანძრო სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს 

გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს. 

ნაწილობრივ წყალდიდობას, გვალვას, მეწყერს და მიწისძვრას. ადგილობრივ 

ხელისუფლებას ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების მცირედი რესურსი გააჩნია: 

შეუძლია მძიმე ტექნიკის მობილიზება. ხევების გაწმენდა, გზების გასუფთავება, დახმარების 

მიღება შესაძლებელია ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის ზომების 

სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის კალაპოტისა 

და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 39 431 ჰა-ია, 

აქედან, სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 19 287 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავების - 3 533 ჰა 

სათიბ-საძოვრების - 16 600 ჰა.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდმა, კერძოდ კი სახნავ-სათესმა მიწებმა და საძოვრებმა ბოლო ათ წელიწადში 

განიცადა დეგრადაცია ჭარბი ძოვების და ეროზიის გამო. დეგრადირებული სავარგულების 

ფართობი უცნობია.  
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მემცენარეობა 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სახნავ-სათესი მიწების სიუხვით გამოირჩევა. პრიორიტეტული 

კულტურებია: ვაზი, ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული კულტურები, მაგრამ ბოლო 

ათწლეულში შეიმჩნევა მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირდა. 

მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად დასახელდა მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, 

(მათ შორის კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა, დაბალი პროდუქტიული 

სათესლე მასალა, მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის 

არაეფექტური საშუალებების გამოყენება), არასაკმარისი რწყვა, მიწის გამოფიტვა და 

უამინდობა.  

სახნავ-სათესი მიწების დახლებით 10 000 ჰა საჭიროებს რწყვას, მაგრამ საირიგაციო წყლის 

ცუდი მდგომაროების და წყლის სიმცირის გამო ვერ ხერხდება ამ ტერიტორიების 

მთლიანად მორწყვა. მიწების 4 500 ჰა საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემა 

საჭიროებს გაწმენდით სამუშაოებს, რის გამოც ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას.  

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში საშუალოდ არის განვითარებული. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სათიბ-საძოვარს 16 600ჰა უკავია. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა 9 140 სულია, რომელთა რაოდენობა უკანასკნელ 

დეკადაში შემცირდა 1 090 სულით.  

მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადგილობრივი მოსახლობის ცხვრის რაოდენობა 19 960 სულს შეადგენს. მათი სულადობა 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში 2 280 სულით შემცირდა. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის 

ზამთარ-ზაფხულის საძოვრებზე საქონელი სხვა მუნიციპალიტეტებიდან შემოჰყავთ, 

კერძოდ,1200 სული ძროხა და 4 500 სული ცხვარი.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა უკანასკნელ წლებში თითქმის არ შეცვლილა. მათ მიერ 

მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემებად დასახელდა: ვეტერინარული 

სამსახურების, საკვებისა და ფერმერებში ცოდნის ნაკლებობა.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე, ადგილობრივი მოსახლეობის და შემოყვანილ პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, მოდის 0.6 ძროხა და 1.5 ცხვარი. მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული სათიბ-საძოვრები არასაკმარისია ამ 

რაოდენობის პირუტყვის შესანახად. მათი ცნობით, ადგილ-ადგილ ადგილი აქვს ჭარბ 

ძოვებას და შედეგად, სათიბ-საძოვრების დეგრადაციას.  
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პროექტები და სერვისები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-

სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის 

ცენტრები. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას არ განუხორციელებია 

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები.  

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, სოფ. ჩალაუბანში, შპს „მექანიზატორთა და 

ფერმერთა მომსახურების ცენტრი“ დაარსდა. 

 

4. ტყის რესურსები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 27 730 ჰა-ს, ტყის 

რესურსი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ადგილი 

აქვს ტყის არაკანონიერ ჭრას. არაკანონიერად იჭრება დაახლოებით 120 მ3/წლ. ბოლო 10 

წლის განმავლობაში ხის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა 13 000 მ3-ით. ხე-ტყის ჭრის წლიური 

ლიმიტი შეადგენს 32 000 მ3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებობს ჭალის ტყე, სადაც 

მოწყობილია სამონადირეო მეურნეობა. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 1990 

წლების შემდგომ მათი რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა, ამასთან მათი აღდგენა-

გაშენება არ ხდება. ქარსაცავი ზოლების ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 1992 წელს. 

სამუშაო ჯგუფისთვის ინვენტარიზაციის შედეგები ცნობილი არ არის. ტყის ხანძრები 

მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა, წელიწადში საშუალოდ 1-3 ხანძარი ხდება, მიზეზებად 

ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. ხანძრის მიერ, ბოლო 10 წლის 

მანძილზე, დაცულ ტერიტორიებში 5-10 ჰა ტყე განადგურდა.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. ადმინისტრაციულ ერთეულში არ 

არსებობს სანერგე მეურნეობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის 

აღსადგენად.  

 

5. წყლის რესურსები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტს წყლის მწირი რესურსები გააჩნია. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. მიწისქვეშა წყლები ზომიერია. 

მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლებიც ძირითადად მდინარის 

ჭალაშია განლაგებული.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში უმეტესი ნაწილი უწყლო და მშრალია. მთავარი სამდინარო 

არტერიაა მდინარე ალაზანი და მისი მცირეწყლიანი მოკლე შენაკადები: ჭერმისხევი, 

შრომისხევი, ჩალაუბნისხევი, წილიანა და მღვრიე ხევი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არ 
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არის მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური,. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის ძირითადად ზედაპირული წყლები გამოიყენება; 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტის მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ფართობები ირწყვება მდინარე 

ალაზანიდან გამოსული მაგისტრალური არხით და მდ. იორიდან გამოსული სარწყავი 

სისტემებით. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მდ. იორის სარწყავი ქსელი 

მოუწესრიგებელია, მდ. ალაზანიდან გამოსული სარწყავი სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება; წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის 

დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების 

სისტემებზე დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა. შ.პ.ს “გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია” 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან სოფ. 

ველისციხეში და ქალაქ გურჯაანში ხდება ინერტული მასალის ამოღება, რომლის 

მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 36 400 მ3/წელიწადში. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში 

ადგილი აქვს მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვას. მდინარეები საჭიროებს 

კალაპოტის წმენდას და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ტყავის გადამამუშავებელი ქარხნები. აქედან 

ზოგიერთ ქარხანაში არის დამონტაჟებული წყლის მრიცხველები, ენერგოეფექტური 

მეთოდებიდან საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქ. გურჯაანში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს 

ნარჩენების შეგროვებასა და განთავსებას პოლიგონზე ნარჩენების განსათავსებელად 

იყენებს ქალაქიდან 3 კმ-ით მოცილებულ უბანს, რომელიც არ აკმაყოფილებს სანიტარული 

ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ პირობებს. ბოლო 10 წელიწადში გაიზარდა შეგროვებული 
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ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით 15 000 მ3/წლ-ით, მათივე ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში წარმოიქმნება დაახლოებით 65 000 მ3/ ნარჩენი.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელებიც, რომლებიც 

განთავსებულნი არიან სოფლის მიმდებარე ტერიტორიებზე. 

სოფლებში ნარჩენების შეგროვება და გატანა ხდება დასუფთავების ტერიტორიული 

სამსახურის მიერ. ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება 

მამაკაცზეც და ქალზეც თანაბრად მტკივნეულად აისახება, მათი მოსაზრებით, ტყის 

რესურსების შემცირებაც ასევე თანაბრად აისახება ორთავე სქესის წარმომადგენლებზე, 

რადგანაც შეშა ძირითადად საწვავად გამოიყენება. წყლის დეფიციტიც ორივე სქესის 

წარმომადგენელზე ერთნაირად აისახება  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ორივეზე ერთნაირად აისახება 

რადგან ორივე სქესის წარმომადგენლი მგრძნობიარეა მსგავს ცვლილებებზე. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ დასწრებიან 

ტრეინინგს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. არ იცნობენ 

„საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, 

მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი 

ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული 

პრობლემები.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარებას და 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას (ადგილობრივი ხელისუფლება)  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - გურჯაანის გეოლოგიური პირობები განაპირობებს ეროზიისა და 

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



 

8- 9 

საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, 

რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის 

არასწორი მართვა და ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები, რომელთა სიხშირე და 

ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

ძლიერი წვიმები და სეტყვები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ხშირია, რის გამოც 

ხდება მიწების წარეცხვა და მოსავლის განადგურება. როგორც მოხდა 2012 წელს.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ასევე დამახასიათებელია ძლიერი გვალვა, რომელიც 

ანადგურებს მოსავალს. 

გურჯაანის 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 გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად 

მემცენარეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის და ცხვრის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების 

რესურსთან შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების დეგრადაცია გადაძოვების 

შედეგად. პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ 

ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, რომელიც 

შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას და მათზე 

რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი 

ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება უკანასკნელ 20 წელიწადში. ამასთან, ტყეების 

აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

მწირია; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტში არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. 

სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი სისტემების ცუდ 

მდგომარეობას და წყლის არასაკმარის რაოდენობას უკავშირდება. 
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გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-

გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის 

კუთხით შეიძლება იქნას განხილული შემდეგი პროექტები მაგალითად წყალმომარაგების 

სისტემების რეაბილიტაცია-აღდგენა. 

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 
 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი კახეთის მხარის ყველაზე დიდი 

ადმინისტრაციული ერთეულია. მისი ფართობი შეადგენს 2531კმ2-ს, რაც მხარის 

ტერიტორიის დაახლ. 17%-ია. გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

2012 წლის მდგომარეობით 32443 კაცია, ანუ რეგიონის მოსახლეობის 8 %. 

მუნიციპალიტეტში 16 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი და 16 სოფელი. 

ქალაქის მოსახლეობა 7378 კაცია, ხოლო სოფლად 25065 კაცი ცხოვრობს; ანუ 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 80% სოფლად ცხოვრობს.   

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ივრის ზეგანს 

უჭირავს, რომელიც აქაური რელიეფის მთავარი ოროგრაფიული ერთეულია. ივრის 

ზეგანზე განლაგებულია დიდი შირაქის აკუმულაციური ვაკე, რომელიც გაშლილია 

ალაზან-ივრის შუამდინარეთში. მისი ზედაპირი 560-700 მ სიმაღლეზე მდებარეობს. ვაკე 

შემოსაზღვრულია ქოჩების, ნაზარლების, შუანამთისა და არხილოსკალო-ყაშის დაბალი 

სერებით. დიდი შირაქის ვაკე აღმოსავლეთით უერთდება კასრისწყლის ვაკეს, რომელიც 

ეროზიული რელიეფით ხასიათდება. 

ივრის ზეგანი უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში გადადის ელდარის დაბლობში, 

რომელიც წარმოადგენს აზერბაიჯანის ნახევარუდაბნოთა უშუალო გაგრძელებას. 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ელდარის დაბლობს უჭირავს ივრის მარცხენა 

სანაპიროს ზოლი, რომლის მაქსიმალური სიგანე არის 6-7 კმ, სიგრძე ივრის გასწვრივ - 20-

22 კმ, ხოლო სიმაღლე 100-200 მ. ელდარის დაბლობი ცნობილია მშრალი კლიმატით. აქ 

წლიური ნალექიანობა 250-300 მმ-ს შეადგენს. ელდარის დაბლობი საქართველოში 

ერთადერთი ადგილია, სადაც ნამდვილი ნახევარუდაბნოს ლანდშაფტია 

განვითარებული.  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ორი ტიპის 

ჰავა. სამხრეთ ნაწილში ცხელიზაფხულიანი ზომიერად თბილი სტეპების ჰავაა, 

ჩრდილოეთ ნაწილში კი - ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრით და 

ხანგრძლივი თბილი ზაფხულით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშუალო წლიური 

ტემპერატურა 10,3°C, ხოლო აბსოლუტურ მაქსიმუმი - 38°C. წლიურად 400-600 მმ ნალექი 

მოდის. შირაქის დაბლობი და დედოფლისწყარო შედარებით უხვნალექიანია, სადა 

ნალექების წლიური მოცულობა შესაბამისად 540 მმ-სა და 650 მმ-ს აღწევს. ნალექების 

მინიმუმი ფიქსირდება ელდარის დაბლობზე (250-300 მმ), სადაც ნახევრად უდაბნოს 

ლანდშაფტია განვითარებული.  
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2 ბუნებრივი საფრთხეები 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 

გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი ქარი, გვალვა და სეტყვა. მათივე 

ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში 

მომატებულია; ასევე მომატებულია გვალვიანობაც. თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება 

მეტეოროლიგიურ/ ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და ობიექტურ სტატისტიკას, რადგანაც 

მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეტეო-/ჰიდროლოგიური სადგურები არ არსებობს.  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-

სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ამასთანავე მდინარე ალაზნის 

ნაპირების წარეცხვა აზიანებს ჭალისპირა სახნავ-სათეს ნაკვეთებს.  

მუნიციპალიტეტს  გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება  რაც შეადგენს 900 000 ლარს;  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სახანძრო სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს 

გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს.  

 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა.  მუნიციპალიტეტის  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 

14 1754 ჰა-ია, აქედან, სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 50 514 ჰა, მრავალწლიანი 

ნარგავების - 1 160 ჰა, სათიბ-საძოვრების - 91 240 ჰა.   

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდმა, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწებმა და საძოვრებმა ბოლო ათ წელიწადში  

განიცადა დეგრადაცია.  

 

მემცენარეობა 

როგორც ზემოთაა მოცემული, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სახნავ-სათესი 

მიწების სიუხვით გამოირჩევა, მაგრამ  ბოლო ათწლეულში შეიმჩნევა მცენარეული 

კულტურების მოსავლიანობის შემცირება, რის ძირითად მიზეზებადაც შემდეგი 

პრიორიტეტულობით სახელდება დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, არასაკმარისი 

რწყვა და არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა), მავნებლებთან, 

სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური საშუალებების გამოყენება.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი ბოლო 

ათ წელში არ შეცვლილა.  
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მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში კარგად არის განვითარებული. მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 18000-ს შეადგენს, მათი სულადობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

სტაბილურია და პირუტყვის დანაკარგი არ გაზრდილა. მუნიციპალიტეტში არსებული 

სათიბ-საძოვრები საკმარისია ამ რაოდენობის პირუტყვის შესანახად და შეადგენს 91 240; 

მოწოდებული ინფორმაციით, ჭარბ ძოვებას ადგილი  აქვს და სათიბ-საძოვრების 

დეგრადაცია  ხდება. ძირითად პრობლემად სახელდება ვეტერინარული სამსახურების 

ნაკლებობა. ამასთან ადგილი აქვს სხვა მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი ცხვრის (10 

000) ძოვებას რაც იწვევს საკვების ნაკლებობას და საძოვრების გადაძოვებას. 

მუნიციპალიტეტში არის დიდი რაოდენობით 200 000 ცხვარი რომელთა დანაკარგი ბოლო 

ათიწლის მანძილზე არ არის ცნობილი. როგორც წესი, მეცხოველეობაში არსებული 

პრობლემების შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას მწირი ინფორმაცია გააჩია. არ 

არსებობს ინფორმაცია წველადობის და ხორცპროდუქტიულობის შესახებ. 

მეცხოველეობაში არსებულ  

 

პროექტები და სერვისები 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი 

სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და 

მექანიზაციის ცენტრები. მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

თუმცა სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად 

არასამთავრობო სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ 

ხელისუფლებას სოფლის მეურნეობაში პროექტები არ განუხორციელებია. 

არასამთავრობო სექტორის პროექტებით ხდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე 

კულტურების შემოტანა და შესაბამისი კონსულტაციები.  

 

4  ტყის რესურსები 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მწირია ტყის რესურსები. მისი ტყით დაფარული 

საერთო ფართი შეადგენს 1500 ჰა-ს, ეს არის ჭალისპირა და სანაპირო ზოლში არსებული 

ტყე. ტყის რესურსი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის, 

რადგან მუნიციპალიტეტის ტყეების  ნაწილი შეადგენს ,,ვაშლოვანის“ დაცულ 

ტერიტორიას. 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის არაკანონიერ ჭრას ტყის 

ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა, მაგრამ ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად 

ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება.   

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ასევე ხდება ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, რისი 

აღდგენაც არ მიმდინარეობს. 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა 

ფაქტიურად არ ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის 

აღდგენა-განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. აქ არ არსებობს სანერგე 

მეურნეობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის აღსადგენად.  
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5 წყლის რესურსები 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტს წყლის მწირი რესურსები გააჩნია. წყლის 

რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. მცირე რაოდენობით 

არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია 

განლაგებული. ჭარბტენიანი ტეროტორიების ფართობი შეადგენს 150 ჰა_ს    

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური 

და მიწისქვეშა წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

დედოფლისწყაროს მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის ძირითადად მიწისქვეშა 

წყლები გამოიყენება; არსებული წყლის რესურსი არ არის საკმარისი მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ასევე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან არ 

ხდება წყლის გადმოგდება. 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 35%-მდე გააჩნია 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება; წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა 

საშუალოა და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური 

წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები. 

პასუხისმგებელი ორგანოები/სტრუქტურები მუნიციპალიტეტებში წყლის რესურსების 

განკარგვა/მართვაზე არის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც 

უზრუნველყოფს წყლის ხარისხის მონიტორინგს და მოსახლეობისათვის მიწოდებას 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ცენტრალიზებული წყალმომარაგების გარეშე 

დარჩენილი მოსახლეობიდან დიდი ნაწილი წყალმომარაგებისთვის იყენებს მიწისქვეშა 

წყალს, რისთვისაც მოწყობილი აქვს ჭები.  მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის 

რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურა.   

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია იორით და 

ალაზნით,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან არ ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება.   

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარე იორზე მოწყობილია საირიგაციო წყალსაცავი 

(დალის მთა), რისთვისაც აგებულია 34 მ სიმაღლის კაშხალი. დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში ადგილი 

აქვს მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა.  

7 ინდუსტრია/წარმოება  

მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია/წარმოება საშუალოდ არის განვითარებული. აქ არის 

წიაღისეულის მოპოვებითი და გადამამუშავებელი საწარმოები(ნავთობი, კირქვა). წყლის 

მრიცხველები დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში ასევე არის მეტალოპლასტმასის 

ფანჯრები.  
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8  ნარჩენების მართვა 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არის ლიცენზირებული ნაგავსაყრელები. ქ. 

დედოფლისწყარო ნარჩენების განსათავსებელად იყენებს ქალაქიდან 5 კმ-ით 

მოცილებულ უბანს, რომელიც აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის 

დადგენილ პირობებს.  ნარჩენების მართვა ხორციელდება დასუფთავების 

ტერიტორიული სამსახურის მიერ. ბოლო წლებში 4000 მ3 გაიზარდა ნარჩენების 

რაოდენობა და საშუალო წლიური  შეადგინა 20 000 მ3 ეს არის საყოფაცხოვრებო და 

ბუნებრივი ნარჩენები. 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ასევე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები. 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე ყოველწლიურად იყრება საშუალოდ 8000-10000 მ3. 

სოფლებში ნარჩენების შეგროვება და გატანა ხდება დასუფთავების ტერიტორიული 

სამსახურის მიერ.   ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

 

9 გენდერი 

დედოფლისწყაროს გამგეობის აზრით სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის 

შემცირება მამაკაცზეც და ქალზეც ერთნაირად მტკივნეულად მოქმედებს ასევე წყლის და 

ტყის რესურსების  შემცირება ორივეზე ერთნაირად მოქმედებს რადგან წყალიც და 

სითბოც ორივეს ერთნაირად სჭირდებათ. კლიმატის ცვლილებების მიმართ მამაკაციც და 

ქალიც ერთნაირად მგრძნობიარეა. 

 

10 ადგილობრივი მმართველობა 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს გავლილი აქვთ 

სწავლება კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი  იცნობენ 

საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: 

 სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო 

სისტემების გაუმართაობა და არ არსებობა.  

 ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა 

 ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები   

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარებას 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას (ადგილობრივი ხელისუფლება)  

 

11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის 

შედეგების შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  
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ბუნებრივი საფრთხეები - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი 

საფრთხეებია გვალვა და სეტყვაა  

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები, რომელთა სიხშირე და 

ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

დედოფლისწყაროს 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 დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული 

პირობები უფრო მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში ცხვრის 

რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. 

ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. პრობლემას ისიც 

უნდა ამწვავებდეს, რომ ცხვრის საზაფხულო საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული 

ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა და 

დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ 

ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მწირია და 

მიეკუთვნება ვაშლოვანას ნაკრძალს. ტყის რესურსებთან დაკავშირებით ძირითადი 

პრობლემებია ტყის უკანონ ჭრა მათ შრის ქარსაცავი ზოლების რომლის აღდგენა არ 

მიმდიდინარეობს.   

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყლის 

რესურსი მწირია; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

რეკომენდაციები 
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კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის ცხვარი და პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის და შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, 

სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, დადგინდეს და საჭიროების 

შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები 

გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 სასურველია მუნიციპალიტეტში გავრცელდეს რწყვის თანამედროვე მეთოდები, 

რაც შეამცირებს წყლის დანაკარგს და ნიადაგის დამარილიანების რისკს.  

 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.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

დმანისის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონს მიეკუთვნება. მისი ფართობია 

119 880 ჰა. დმანისის ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილოეთით წალკის, აღმოსავლეთით ბოლნისის და 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი - სომხეთის რესპუბლიკა.  

დმანისის მუნიციპალიტეტში ჰავა ზომიერად ნოტიოა, ცივი ზამთრით და თბილი 

ზაფხულით. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა -100C, წლის 

ყველაზე თბილი თვის, ივლისის საშუალო ტემპერატურა +150C-დან +250C-მდე მერყეობს 

ზონალობის მიხედვით. მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელია გვალვიანობა. 

ნალექების რაოდენობა წელიწადში 650-800 მმ-ს შეადგენს. ნალექების მაქსიმალური 

რაოდენობა მაისის თვეში მოდის, მინიმალური - დეკემბერში. ზაფხულის თვეებში 

ხშირია კოკისპირული წვიმა და ელჭექი, რომელსაც ხშირად თან ახლავს სეტყვა. 

მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა მაშავერა, რომლის მთლიანი სიგრძეა 66 კმ, 

საშუალო წლიური წყლის ხარჯი 8 მ3/წმ-ში. მუნიციპალიტეტის ჩრდილო საზღვართან 

ჩამოედინება ხრამი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მცირე ტბებიც.  

მუნიციპალიტეტში 56 დასახლებული პუნქტია. მათ შორის 1 ქალაქია. 2012 წლის 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 27 600 ადამიანს. 

მუნიციპალიტეტის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 3 600 კაცს, ხოლო სოფლის - 24 000 

კაცს; ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 90% სოფლად ცხოვრობს. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 23 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 

კაცი/კვ.კმ) მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით არის 8 566 900 ლარი. გამგეობის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით, მოსახლეობის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის 

მეურნეობა, მცირე მეწარმეობა (ძირითადად ვაჭრობა და საყოფაცხოვრებო მომსახურება) 

და საჯარო სამსახურები. ისტორიულად შემოსავლის წყაროს სოფლის მეურნეობა და 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობა წარმოადგენდა. 
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მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი 

მრეწველობა.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, ქვა-ზვავი, გვალვა და სეტყვა. გვალვიანობა 

დამახასიათებელია ივლისსა და აგვისტოში. დისკუსიის მონაწილეთა მოსაზრებით, 

ბუნებრივი სტიქიების რაოდენობამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოიმატა. შეკრების 

მონაწილეები მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ საფრთხეებს გარკვეულწილად 

ანთროპოგენულ ზემოქმედებას უკავშირებენ, რომელთა შორისაც სახელდება ტყის, 

განსაკუთრებით კი ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა. 

სამუშაო ჯგუფმა ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად 

დაზიანებული ტერიტორიების შესახებ ვერ მოგვაწოდა. მათ მიერ მოწოდებული 

ზოგიერთი ცნობა კი ასეთია:  

მუნიციპალიტეტს დიდი ზარალი მიაყენა 2011 წლის წყალდიდობამ, რომლის დროსაც 

ყველაზე მეტად დაზარალდა 2 სოფელი: ირგანჩი და ოროზმანი. კერძოდ, სოფ. ირგანჩში 

დაზარალდა 598 ოჯახი (2 127 ადამიანი), ხოლო სოფ. ოროზმანში ზარალის  შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. წყალდიდობის შედეგად ამ სოფლებში ასევე 

დაზიანდა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწები -  

დაახლოებით 460ჰა და სათიბ-საძოვარი - 300 ჰა.  

მეწყერით ბოლო წლებში დაზიანდა 50 კმ. გზის მონაკვეთი, ძლიერი ქარით 555 კმ 

ელექტრო გადამცემი ხაზები, ღვარცოფით 40 კმ საკანალიზაციო სისტემა, ზვავით 250 კმ 

წყალმომარაგების სისტემა.  

უკანასკნელ დეკადაში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის 

ასანაზღაურებლად ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო 1 000 000 ლარი, რაც მოხმარდა 

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას და კომუნიკაციების აღდგენას. კერძოდ კი, 

ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის გაიხარჯა 100 000 

ლარი, წყალდიდობის - 400 000 ლარი, გვალვის - 200 000 ლარია, ხოლო სეტყვის - 300 000 

ლარი. ამას გარდა, 2012 წ-ს ირგანჩის დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და 

ხიდების შესაკეთებლად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოიყო 100 000 ლარი.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, ხოლო 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან სახელმწიფო კომისია და 

სამაშველო სამსახური. მუნიციპალიტეტს აქვს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, 

რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, ღვარცოფს, მეწყერს, სეტყვას, გვალვას. მაგრამ 

ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების საკმარისი რესურსი.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ 
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ღონისძიებებს შორის შეხვედრის მონაწილეებმა დაასახელეს: წყალმოვარდნის შედეგების 

აღმოფხვრა, სახურავების გადახურვა, ხიდებისა და გზების შეკეთება.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება. ასევე არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. გამგეობის მიერ საფრთხის ზონებად დასახელდა საერთაშორისო 

მნიშვნელობის დიდი დმანისისა და გეუგუთის გზა, ასევე გომარეთი-ბედიანის გზა.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის მეურნეობა. 2012 

წლის მონაცემებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 85 947 ჰა, 

რაც მთლიანი ტერიტორიის დაახლოებით 72%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის 

ფართობია 12 072 (ს/ს მიწის 14%), საიდანაც მუშავდება მხოლოდ 36% და დანარჩენ მიწებს 

სათიბად იყენებენ. სათიბ-საძოვრების ფართობია 72 914ჰა-ია (ს/ს მიწის 85%), 

მრავალწლიანი ნარგავები - 961ჰა (ს/ს მიწის 1%) . 

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბლო 10 

წლის განმავლობაში შემცირდა დაახლოებით 1 000 ჰა-ით. ეს ძირითადად საძოვრების 

დეგრადაციის და ეროზიის გამო მოხდა.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. გამგეობიდან 

მოწოდებული ინფორმაციით, პრიორიტეტული კულტურებია: ხორბალი (მოსავლ. 1,5-

1,7ტ/ჰა), ქერი (1,6 ტ/ჰა), კარტოფილი (10-12 ტ/ჰა), სიმინდი (2,5-3ტ/ჰა), შვრია (1- 1,2ტ/ჰა). 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა კარტოფილის (35-40%-ით) და სიმინდის (20-

30%-ით) მოსავლიანობა. დანარჩენი კულტურების მოსავლიანობა არ შეცვლილა. 

მოსავლიანობის გაზრდის ძირითად მიზეზად სახელდება მეურნეობის ეფექტური 

გაძღოლა, როგორიცაა მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალის შეტანა, კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის დანერგვა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, მავნებლებთან და 

სარეველებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა.  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, სახნავი მიწები მთლიანად საჭიროებს რწყვას. 

მუნიციპალიტეტი არ განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს, მაგრამ საირიგაციო 

სისტემების ცუდი მდგომარეობის გამო დამუშავებული მიწების 98% ვერ ირწყვება. 

მუნიციპალიტეტში რწყვის ერთადერთ მეთოდად სახელდება არხოვანი რწყვა.  

 

მეცხოველეობა 
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მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. 2012 წლის 

მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

რაოდენობა 30 000 სულია, ხოლო ცხვრის - 29 509 სული. ბოლო დეკადაში ეს მაჩვენებელი 

გაზრდილია, თუმცა სამუშაო ჯგუფმა ზრდის მაჩვენებელი ვერ დააკონკრეტა. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე საქონელი შემოყავთ სხვა ტერიტორიული 

ერთეულებიდანაც, თუმცა არც მათი რაოდენობის შესახებ გააჩნია მონაცემები სამუშაო 

ჯგუფს.  

ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვზე გადაანგარიშებით მუნიციპალიტეტის 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 0.4 ცხვარი და 0.4 ძროხა. თუმცა, სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან ზაფხულის საძოვრებზე შემოყვანილი პირუტყვის გამო ხდება 

საძოვრების გადაძოვება და ეროზია. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების 

შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მეცხოველეები 

ნაკვეთმონაცვლეობას არ მიმართავენ, რადგან ეს შეუძლებელია სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი დიდი ოდენობის პირუტყვის გამო.  

მოწოდებული ინფორმაციით, საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

გაიზარდა; თუმცა, დანაკარგის მონიტორინგი არ ხდება ვეტერინარული მომსახურების 

ნაკლებობის და სიძვირის გამო. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობის და 

ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, 

პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში მეფუტკრეობის და 

მეფრინველეობის განვითარების ტენდენციაა. 2010 წ-ის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, აღრიცხულია 1 939 ფუტკრის ოჯახი და 49 730 ფრთა ფრინველი.  

 

პროექტები და სერვისები 

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული 

ისეთი სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული და აგრონომიული 

მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. მუნიციპალიტეტში არის ახლად დაარსებული 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელსაც ევალება პასუხისმგებლობა 

სასოფლო-სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე, ასევე ახალი ტექნოლოგიებისა და 

ცოდნის გავრცელებისათვის ხელშეწყობა. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, 

მნიშვნელოვანი პრობლემა კომპეტენტური კადრების ნაკლებობაა, ასევე საკონსულტაციო 

მომსახურების სიძვირეა.  

მემცენარეობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული პროექტებიდან დასახელდა: 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მაღალპროდუქტიული კულტურების, კერძოდ 

სიმინდის შეტანა; არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე 

გაკეთებული წვეთოვანი რწყვის დანადგარი; კერძო ორგანზაციების მიერ 

მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შეტანა; ფერმერებში ირიგაციის 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ ცოდნის გავრცელება; საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციის და კერძო ორგანიზაციების მიერ ერთობლივად დაარსებული სასოფლო-

სამეურნეო ცენტრი. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 

ნაკლებად ხდება სოფლის მეურენობის განვითარების პროექტების  ინიცირება.  
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უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ 

სექტორში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და 

ინფორმაციის გაცვლა ნაკლებად ხდება. ამისი შედეგია ის, რომ სოფლის მეურნეობის 

სამსახურს პრაქტიკულად არ გააჩნდა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული პროექტების შესახებ. 

 

4.  ტყის რესურსები 

ტყით დმანისის მუნიციპალიტეტში 23 936 ჰა ფართობია დაფარული, რაც მისი მთლიანი 

ტერიტორიის 20%-ს შეადგენს. ეს ტყეები ძირითადად ტყეკაფის კატეგორიას 

განეკუთვნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად აღარ არსებობს 

ჭალისპირა ტყეები (დარჩენილია დაახლოებით 0,5 ჰა) და ქარსაცავი ზოლები, რომელსაც 

ამჟამად 10 ჰა-მდე უჭირავს.  

სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტყეებში 

ადგილი აქვს სოციალურ და მოვლით ჭრას. ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი ამჟამად 

16 000მ3-ია და ეს მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში გაიზარდა 20-30%-ით; იმატა, ხე-ტყის 

უკონტროლო ჭრამაც.  

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ხშირი არ არის, თუმცა ტყის ხანძრების მატება შეინიშნება. ამაჟამად ტყეებში წელიწადში 

10 ხანძრამდე ფიქსირდება, რაც წინა წლებთან შედარებით 2-3 ხანძრით მეტია. ამის 

მიზეზად დასახელდა ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა. სამუშაო ჯგუფმა 

აღნიშნა, რომ ხანძრები ძირითადად ტყის მიუდგომელ ადგილებში ხდება, რის გამოც 

ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო ხდება საჰაერო ჩარევა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ტყის ბუნებრივი აღდგენა მხოლოდ ნახანძრალ 

ადგილებზე ფიქსირდება (მაგ. გუგუთის ტყის ნახანძრალზე). ტყის აღდგენის 

ხელშეწყობისთვის არანაირი ზომები არ ტარდება.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-განაშენიანების 

პროექტები არ განხორციელებულა. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბოლო ხანებში 

არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN-მა მუნიციპალიტეტში შეიტანა ნერგები 

განადგურებული ტყის ფართობის აღსადგენად (გუგუთის ტყის ნახანძრალი), თუმცა, 

მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლების დიდი ძალისხმევისა და ეკონომიკის 

სამინისტროში ყველა საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენისა, ამ უკანასკნელმა ამ 

ღონისძიების განხორციელების ნებართვა არ გასცა და ნერგები მოსახლეობას დაურიგდა.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია უხვი ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების სახით; თუმცა, გამგეობაში არ მოიპოვება სანდო ინფორმაცია წყლის 

შეფასებული რესურსების შესახებ.  
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მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მაშავერას და ხრამის აუზებით. ამას 

გარდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის პატარა ტბები და 120 ჰა-მდე 

ჭარბტენიანი ფართობი.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი. 

შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების პარამეტრების ცვლილებების შესახებ 

ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, ბოლო 10-20 წლის 

განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რაიმე მნიშვნელოვანი 

ჰიდროლოგიური ცვლილება არ დაფიქსირებულა.  

გამგეობის ინფორმაციით, მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის 

ძირითადად ზედაპირული წყლები გამოიყენება (იაღუფლოს წყალსაცავი - 11 800მ3/წლ, 

პანტიანის წყალსაცავი - 5 000 000 მ3/წლ და ლენინის წყალსაცავი - 35 000 000მ3/წლ). 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის ყოველწლიურად იხარჯება 2 მლნ მ3, ხოლო 

ირიგაციისთვის - 6 მლნ მ3. ზედაპირული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტში 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ამას გარდა, წყალი მიწოდება ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტს: მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის - 12 მლნ მ3/წლ და 

ირიგაციისათვის - 10 მლნ მ3/წლ.  

მუნიციპალიტეტში ცენტრალიზებული წყალმომარაგება გააჩნია ქ. დმანისს და 12 

სოფელს, რომელთაც წყალი 24 საათიანი რეჟიმით მიეწოდება. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, 

წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა. წყალდიდობის დროს ზიანდება 

სათაო ნაგებობა და წყალგამწმენდი სისტემები, რომლებიც რეაბილიტაციას საჭიროებს; 

სარეაბილიტაციოა სარწყავი სისტემებიც, რომელიც სავალალო მდგომარეობაშია. 

მოსახლეობის წყალმომარაგება შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“, 

ხოლო საირიგაციო წყლების მართვა შპს „სიონი M”-ს პასუხისმგებლობაა. 

მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის გამრიცხველიანება არ დაწყებულა. საკანალიზაციო 

კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. დმანისს და მათი მდგომარეობა სავალალოა; ამასთან, 

არ არსებობს წყალგამწმენდი და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩაედინება 

მდინარეებში.  

 

6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა არსებობს სხვადასხვა დანიშნულების წყალსაცავები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალსაცავების ზედა ნაწილში მდინარის კალაპოტებში 

ხდება ინერტული მასალის დაგროვება, კაშხლის ქვედა ბიეფში კი ხდება კალაპოტის 

დახრამვა. მდინარე მაშავერასა და ხრამზე ადგილი აქვს ნაპირების ეროზიას, რის 

შედეგად ზიანდება საინჟინრო ნაგებობები.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად ხორციელდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ადგილობრივ დონეზე არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და 

კალაპოტის მონიტორინგი; თუმცა, გამგეობა პერიოდულად ამოწმებს მდინარის 

ნაპირებთან არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობა.  
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7. ინდუსტრია / წარმოება 

დმანისის მუნიციპალიტეტში წარმოება ძირითადად მცირე გადამამუშავებელი 

საწარმოებითაა წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ შეძლო ინფორმაციის 

მოწოდება ამ საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ.  

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში მიღებული ინფორმაციით გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, რომელის ძირითადი საქმიანობაა ქ. დმანისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება, აღრიცხვა და ნაგავსაყრელზე განთავსება. მათ მიერ შეგროვილი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები რაოდენობა წელიწადში 23 700 მ3-ია. ამ მაჩვენებელმა ბოლო 

10 წელიწადში მოიმატა 30%-ით (სავარაუდოდ გაუმჯობესებული შეგროვების გამო).  

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება ხდება ქ. დმანისიდან დაახლ. 2 კმ-ით 

დაშორებულს ნაგავსაყრელზე, რომელსაც არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და აირების 

მართვის სისტემები. მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განთავსება ხორციელდება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე, ან იმარხება 

მცირე ორმოებში. არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინგი 

არ ხორციელდება.  

 

9. გენდერი 

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან მამაკაცის მოსაგვარებელია ამ 

საკითხთან დაკავშირებული პრობლემები; წყლის დეფიციტის შემცირება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ისინი მეტ წყალს მოიხმარენ საოჯახო საქმეებში; ტყის 

რესურსების შემცირება ორივე სქესზე ერთნაირად მტკივნეულად აისახება; კლიმატის 

ცვლილების მიმართ კი მამაკაცი უფრო მგრძნობიარეა, რადგან მას უფრო უხდება ოჯახის 

გარეთ მუშაობა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ესწრებოდნენ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ სწავლებებსა და ღონისძიებებს კლიმატის 

ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს ორგანიზაციებია: CENN, „ მერსი ქორი“ და 

მწვანეთა მოძრაობა. გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის სერვისების სამსახურების დაბალი დონე და სიძვირე; 

საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა; მოსახლეობის და ადგილობრივი მმართველობის 
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ცუდი ინფორმირებულობა; ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: საირიგაციო 

სისტემების აღდგენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა, 

ტყის განადგურებული ტერიტორიების რეაბილიტაცია და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესება. 

ბოლო პერიოდში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს: წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაცია, საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მცენარეების/ ცხოველების 

მაღალპროდუქტიული სახეობების შემოტანა, ფერმერების ინფორმირებას ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ; ფერმერებისათვის საკონსულტაციო 

სამსახურის შექმნა.  

 

11.  დასკვნები და რეკომენდაციები 

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ადმინისტრაციულ ერთეულში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, 

ღვარცოფი, ქვა-ზვავი, გვალვა და სეტყვა. უკანასკნელ დეკადაში მუნიციპალიტეტისთვის 

მიყენებული ეკონომიკური ზიანი შეადგენს 1 000 000 ლარს. შეკრების მონაწილეები 

მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ საფრთხეებს გარკვეულწილად ანთროპოგენულ 

ზემოქმედებას უკავშირებენ, რომელთა შორისაც სახელდება ტყის, განსაკუთრებით 

ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა.  

დმანისის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, გვალვიანობა, ეროზია, მეწყერი და გაზრდის მუნიციპალიტეტის 

მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა დმანისის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან.  

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია საირიგაციო სისტემების ცუდი 

მდგომარეობა, პერიოდული უხვნალექიანობა, გვალვიანობა და სეტყვა.  

მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევებია სათიბ-საძოვრების დეფიციტი, რაც 

მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი პირუტყვის დიდ რაოდენობას 

უკავშირდება.  
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მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახურები, 

რომელებიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - დმანისის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი ტენდენცია აქვს; ასევე ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება.  

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა 

ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული წყლები; მიწისქვეშა წყლები თითქმის 

გამოუყენებელია.  

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება. ამ დასახლებების წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ 

უზრუნველყოფს სათანადო წმენდას და წყალი იმღვრევა.  

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. დმანისს, თუმცა მათი მდგომარეობა 

სავალალოა; ასევე, მას არ გააჩნია წყალგამწმენდი.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს: წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის სხვა 

თანამედროვე მეთოდები, მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული სახეობების 

შეტანა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  

თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  



 

10- 10 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენს დარეგულირებას, ასევე ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 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,  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარის ყველაზე დიდი 

ადმინისტრაციული ერთეულია. მისი ფართობი შეადგენს 2,981.5 კმ2-ს, რაც მხარის 

ტერიტორიის დაახლ. 45%-ია. დუშეთის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი დიდი 

კავკასიონის საშუალო და მაღალი მთებითაა წარმოდგენილი. სამხრეთი ნაწილი, 

რომელიც ბაზალეთის ზეგანზეა განლაგებული, შედარებით დაბალი სიმაღლეებით 

გამოირჩევა. საერთო ჯამში, დუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სიმაღლე ზღვის 

დონიდან 870-4000 მ-ის ფარგლებში იცვლება.  

სიმაღლეთა ასეთი სხვაობის გამო მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ზონაში სხვადასხვა 

ჰავაა ჩამოყალიბებული. შედარებით დაბალ ზონაში ჰავა ზომიერად ნოტიოა, ზამთარი 

ზომიერად ცივი, ხოლო ზაფხული შედარებით თბილი და ხანგრძლივი იცის. 870-900 მ-ის 

სიმაღლეზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 9.7°C-ია, ნალექების საშუალო 

წლიური მოცულობა კი 740 მმ. სიმაღლესთან ერთად ჰავა მკაცრდება. მაღალ ზონაში 

მაღალი მთის ნოტიო ჰავაა ჩამოყალიბებული, მუდმივი თოვლითა და მყინვარებით; 

ნალექების რაოდენობა კი 1200-1600 მმ-ს აღწევს.  

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით 34 100 კაცია, ანუ რეგიონის 

მოსახლეობის 31% (Geostat). მოსახლეობის სიმჭიდროვე 11.4 კაცი/კმ2-ია, რაც გაცილებით 

ნაკლებია ქვეყნის მაჩვენებელზე (67 კაცი/კმ2). ამასთან, მოსახლეობა არათანაბრადაა 

განაწილებული. მუნიციპალიტეტში 283 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი, 2 

დაბა და 280 სოფელი. ქალაქის მოსახლეობა 7 ათასი კაცია, ანუ მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 80%.  

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ღვარცოფი. ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, 

რასაც სიხშირით მოყვება წყალდიდობები, ნაპირების წარეცხვა და მეწყერი ჩამოთვლილი 

რიგითობით. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა 
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ბოლო 10 წელიწადში მომატებულია; ასევე მომატებულია გვალვიანობაც. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ/ ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და 

ობიექტურ სტატისტიკას, რადგანაც მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეტეო-

/ჰიდროლოგიური სადგურები არაა და როგორც ინფორმაციის შეგროვებისას გამოჩნდა, 

არც თავად გამგეობის მიერ იწარმოება რაიმე სახის სტატისტიკა უამინდობის, 

წყალდიდობების, მდინარის ნაპირების ეროზიის, მეწყერის თუ სხვა ბუნებრივი 

საფრთხეების შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ამასთან, მეწყრული მოვლენები ძირითადად 

საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას (გზებს, წყალსადენებს) 

აზიანებს; ხოლო წყალდიდობები და მდინარის ნაპირების წარეცხვა აზიანებს ჭალისპირა 

სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი 

ზონა დაბალ ზონაზე მეტად ზიანდება მეწყერის და მდინარის ნაპირების წარეცხვის 

შედეგად; თუმცა, ამავდროულად ბუნებრივი საფრთხეებთან დაკავშირებით უფრო მეტად 

დაბალ ზონაში მდებარე სოფლები დაასახელეს. 

 მეორეს მხრივ, მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არასრულფასოვანია 

და არც საფრთხეების ანალიზია სანდო.   

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია, თუ რა 

ფართობის ტერიტორია და რამდენი შენობა-ნაგებობა დაზიანდა ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად, ან რა ფართობია (რამდენი შენობა-ნაგებობაა) ბუნებრივი 

საფრთხეების რისკის ქვეშ.  

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია რეგიონში ბუნებრივი საფრთხეების 

ქვეშ მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ მოცემულია ცხრილში 1. ამ 

ინფორმაცის მიხედვით, სულ ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეულია 18 

დასახლებული პუნქტი; მათგან ოთხი (დუშეთი, ბაზალეთი, ჭართალი, მაღაროსკარი) 

იმყოფება ერთზე მეტი ბუნებრივი საფრთხის ზონაში. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

90-100 საცხოვრებელი სახლია მოქცეული; მათგან 30-35 სახლი (სოფ. ვეძათხევი) 

მნიშვნელოვნადაა დაზიანებული, ან ძალიან საშიშ ზონაში იმყოფება და ეს კომლები 

გასასახლებელია. დამეწყვრის გამო  ვეძათხევიდან გასახლებული იქნა 2-3 კომლი. 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო 10 წელიწადში ადამიანის მსხვერპლი არ 

დაფიქსირებულა.  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში გარკვეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც 

ხვდება. მათ შორის, გზის 5 კმ-იანი მონაკვეთი და წყალმომარაგების მილსადენის 1 კმ-

იანი მონაკვეთი მეწყრულ ზონაშია, ხოლო მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად 

საფრთხე ემუქრება 6 ხიდს.  

უნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება; თუმცა, ეკონომიკური ზარალის 

ოდენობაზე გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 

წლის მაისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, 

სანიაღვრე არსების გაწმენდა) გამოყოფილია დაახლ. 1.1 მლნ. ლარი.    
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მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, 

გვალვას და მეწყერს. თუმცა, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. მიწათსარგებლობის და 

ინფრასტრუქტურის სივრცითი დაგეგმარებისას, ასევე საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფებს რისკების გათვალისწინება არ ხდება.  

 

ცხრილი 1: ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტები  

 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა საშიშ 

ზონაში 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

სული 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა  

მეწყერი 

დუშეთი 30 120  

ზემო მლეთა 

(გაგაძეები) 
15 60  

ჭართალი 1 4  

ბაზალეთი 15-20 ??  

თანიაანთკარი    

ბანცურთკარი    

ციხისძირი    

ვეძათხევი 30-35 კომლი 

გასასახლებელია 
?? 2-3 კომლი 

ღვარცოფი 
ქვეშეთი, მლაშე 

მაღაროსკარი 

   

მდ. ნაპირის 

ეროზია/ წარეცხვა 

დოლასქედი 

ანანური 

ბაზალეთი 

მჭადიჯვარი 

ციხევდავი 

ჯუღისი 

ჭართალი 

მაღაროსკარი 

   

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

ბულაჩაური 

ლაფანაანთკარი 

დუშეთის ქვედა უბანი 

   

სულ  
18 დასახლებული 

პუნქტი 
90-100 ? 2-3 ოჯახი 
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ცხრილი 2: ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ბუნებრივი საფრთხე საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი გზის 5 კმ-იანი მონაკვეთი, წყალსადენის 1 კმ-იანი მონაკვეთი 

მდ. ნაპირის ეროზია/ წარეცხვა 6 ხიდი 

 

 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 
მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა 

მიუხედავად იმისა, რომ მისი ძირითადი ტერიტორია საშუალო და მაღალმთიანია. 

მუნიციპალიტეტის მწირი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 

136,543 ჰა-ია, რაც მისი ტერიტორიის 46%-ს შეადგენს; აქედან, სახნავ-სათესი მიწის 

ფართობია 10,240 ჰა (ს/ს მიწის 7%),  მრავალწლიანი ნარგავების - 1,481 ჰა (1%), სათიბ-

საძოვრების - 124,538 ჰა (91%).  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად 

მეწყერისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა; თუმცა, ინფორმაცია 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობის  შესახებ არ არსებობს. გარკვეულ პრობლემას 

წარმოადგენს სათიბ-საძოვრების ეროზიაც; თუმცა, გამგეობის მონაცემებით, ეს ჭარბ 

ძოვებასთან არაა დაკავშირებული.  

 

მემცენარეობა 
როგორც ზემოთაა მოცემული, დუშეთის მუნიციპალიტეტი სახნავ-სათესი მიწების 

სიმცირით გამოირჩევა. სახნავ-სათესი ფართობები ძირითადად დაბალ ზონაშია 

კონცენტრირებული და შესაბამისად, მემცენარეობაც ძირითადად დაბალმთიან ზონაშია 

წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში შეიმჩნევა 

მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება, რის ძირითად მიზეზებადაც 

შემდეგი პრიორიტეტულობით სახელდება (i) დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, 

არასაკმარისი რწყვა და არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა, 

წყალდიდობა), (ii) მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის 

არაეფექტური საშუალებების გამოყენება და (iii) თესლბრუნვის არარსებობა.  

არასაკმარისი რწყვა უფრო დაბალი ზონის პრობლემაა, სადაც მემცენარეობა რწყვას 

მოითხოვს, ხოლო მაღალმთიან ზონაში რწყვის საჭიროება არაა. თუმცა მუნიციპალიტეტს 

გააჩნია საკმარისი წყლის რესურსი სარწყავ წყალზე მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად, საირიგაციო სისტემების გაუმართაობის გამო ვერ ხერხდება 

საკმარისი რწყვა. ასევე ხელისშემშლელ პრობლემად დასახელდა სარწყავი წყლის სიძვირე 

(70 ლარი/ჰა/წლ).  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი ბოლო 

ათ წელში 30 დღით შემცირდა, რის შესახებაც დასკვნა ძირითადად საშემოდგომო 

ხორბალზე დაკვირვებითაა გაკეთებული და არა მეტეოსადგურიდან მიღებული 

ობიექტური მონაცემების საფუძველზე. უნდა ითქვას, რომ ვეგეტაციის პერიოდის 30 
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დღით შეცვლა დროის ასეთ მცირე მონაკვეთში წარმოუდგენელია; თუმცა, სავარაუდოა, 

რომ იგი მართლაც შეცვლილიყო გარკვეულწილად.   

 

მეცხოველეობა 
მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში უფრო მაღალ ზონაშია განვითარებული. მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 18 100-ს შეადგენს, მათი სულადობა ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში სტაბილურია და პირუტყვის დანაკარგი არ გაზრდილა. 

მუნიციპალიტეტში არსებული სათიბ-საძოვრები საკმარისია ამ რაოდენობის პირუტყვის 

შესანახად; ამას გარდა, მის ზაფხულის საძოვრებს კახეთის რეგიონი იყენებს ცხვრისთვის 

(სულადობა უცნობია). მოწოდებული ინფორმაციით, ჭარბ ძოვებას ადგილი არ აქვს და 

სათიბ-საძოვრების დეგრადაცია არ ხდება.  

როგორც წესი, მეცხოველეობაში არსებული პრობლემების შესახებ ადგილობრივ 

ხელისუფლებას მწირი ინფორმაცია გააჩია. არ არსებობს ინფორმაცია წველადობის და 

ხორცპროდუქტიულობის შესახებ. მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემად 

სახელდება ვეტერინარული სამსახურების ნაკლებობა.  

 

პროექტები და სერვისები 
მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა სოფლის 

მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად არასამთავრობო 

სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის 

მეურნეობაში პროექტები არ განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის პროექტებით 

ხდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და შესაბამისი 

კონსულტაციები. თუმცა, საერთო ჯამში საკონსულტაციო მომსახურება არასაკმარისად 

იქნა შეფასებული.  

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ სექტორში მოღვაწე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა 

პრაქტიკულად არ ხდება. ეს დასკვნა გაკეთდა იმის საფუძველზე, რომ სოფლის 

მეურნეობის სამსახურს არ ჰქონდა ინფორმაცია ა/ო-ების მიერ განხორციელებული 

პროექტების შესახებ. 

 

4 ტყის რესურსები 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტყით დაფარული 

საერთო ფართი შეადგენს 117,819 ჰა-ს, რაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაახლ. 40%-

ია. მათგან დაახლ. 63,000 ჰა (ანუ 53%) 30°-ზე მედი დახრილობის ფერდობებზე იზრდება. 

ტყის რესურსი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის.  

ტყის 1,625 ჰა ფართობს ტყეკაფის სტატუსი აქვს მინიჭებული; ტყეკაფის დაახლ. 390 ჰა 

(24%)  30°-ზე მედი დახრილობის ფერდობებზე იზრდება. მუნიციპალიტეტში სუბ-

ალპური და ჭალისპირა ტყეებიცაა წარმოდგენილი; თუმცა, თვითმმართველობას არ 

გააჩნია ინფორმაცია სუბ-ალპური და ჭალისპირა ტყეების ფართობის შესახებ. 
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მუნიციპალიტეტის ტყეების დიდი ნაწილი (დაახლ. 117 ათასი ჰა) ფშავ-ხევსურეთის 

დაცულ ტერიტორიად მოიაზრება.   

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ, სოციალურ და მოვლით ჭრას. 

მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტი საშუალოდ 20,000-25,000 მ3-ს შეადგენს; აქედან, 

კომერციული ჭრა - 123 მ3, სოციალური ჭრა - 20 ათასი მ3,  მოვლითი ჭრა - 50 მ3. ხე-ტყის 

დაახლ. 10-15% >30°-ზე ფერდობებიდან იჭრება. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, 

ბოლო 10 წელიწადში ხე-ტყის ჭრის ლიმიტი მუნიციპალიტეტში სტაბილურია.  

ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად კი მის დაბალმთიან ზონაში 3 ჰა-მდე ტყე დაიწვა. 

ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა 

დასახელდა.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი 

განაკაფებში. ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ ფიქსირდება. ბუნებრივი 

აღდგენის ხელშეწყობა (მაგ, შემოღობვა, ტოტებისგან გაწმენდა) ეფექტური იქნებოდა 

განაკაფის დაახლ. 20%-ზე, ხოლო დანარჩენი ფართობის აღსადგენად საჭიროა ტყის 

განაშენიანება.   

ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-განაშენიანების 

პროექტები არ განხორციელებულა. აქ არ არსებობს სანერგე მეურნეობა, რომლის 

გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის აღსადგენად.  

  

5 წყლის რესურსები 

მუნიციპალიტეტს უხვი წყლის რესურსები გააჩნია. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

სანდო ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსი შესახებ. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. მცირე რაოდენობით არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული. 

ჭარბტენიანი ტეროტორიების ფართობი უცნობია.    

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

არ არსებობს მონაცემები ჭარბტენიანი ტერიტორიების ფართობის დინამიკის შესახებ.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება; თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა 

წყალსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ამას გარდა, წყლის გარკვეული რესურსის 

გადასროლა ხდება ახალგორის მუნიციპალიტეტის სარწყავ სისტემაში. ახალგორში 

გადასროლილი წყლის მოცულობის აღრიცხვიანობა არ ხდება.     

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის წლიურად 300 ათასი მ3 წყალი 

მოიხმარება. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება; წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის 

დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების 
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სისტემებზე დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები. ქ. დუშეთის და 

ჟინვალის ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებს წყალდიდობისას ხშირად 

პრობლემები ექმნება, კერძოდ კი წყალგამწმენდი ნაგებობა ვერ ახერხებს წყლის 

სათანადოდ გაწმენდას.    

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობიდან დიდი 

ნაწილი წყალმომარაგებისთვის იყენებს მიწისქვეშა წყალს, რისთვისაც მოწყობილი აქვს 

ჭები.   

სარწყავი წყლის მოხმარებაზე ინფორმაცია არ არსებობს. არსებული სარწყავი სისტემები 

ძირითადად სავალალო მდგომარეობაშია და მათში დიდია წყლის დანაკარგი.   

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი ბუნებრივ წყალსატევებში 

არ ხდება. შესაბამისად, არ არსებობს ინფორმაცია წყლის ხარისხის შესახებ. ზოგიერთ 

დასახლებულ პუნქტს (მაგ, ჟინვალი) გააჩნია საკანალიზაციო კოლექტორები; თუმცა, 

წყალგამწმენდი ნაგებობა არაა მოწყობილი და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში.  

დუშეთის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა.   

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია არაგვით და მისი შენაკადებით. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების 

კალაპოტებიდან დიდი რაოდენობით ხდება ინერტული მასალის მოპოვება.   

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარე არაგვზე მოწყობილია მრავალფუნქციური 

წყალსაცავი (ჟინვალის წყალსაცავი), რისთვისაც აგებულია 101 მ სიმაღლის კაშხალი. 

წყალსაცავი გამოიყენება წყალმომარაგებისთვის (ქ. თბილისი) და ენერგოგენერაციისთვის 

(ჟინვალჰესი).  

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში არის მეორე, მცირე ზომის წყალსაცავიც, რომელიც 

მოწყობილია მდ. ნარეკვავზე. წყალსაცავი მოწყობილია საირიგაციო დანიშნულებით. 

მისი კაშხლის სიმაღლე 25 მ-მდეა.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში ადგილი 

აქვს შემდეგ პროცესებს: წყალსაცავების ზედა წელში მდინარის კალაპოტში ხდება 

ინერტული მასალის დაგროვება. ბევრ ადგილას ხდება მდინარის ნაპირების 

ეროზია/წარეცხვა. მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად ზიანდება გზები და საფრთხე 

ექმნება ხიდებს. ინფრასტრუქტურის დაზიანება ძირითადად მაღალმთიან ზონაში ხდება.   

მდინარიდან ინერტული მასალების მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა პერიოდულად ამოწმებს მდინარის ნაპირებთან არსებული 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 
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მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ არის.  
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8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არ არის ლიცენზირებული ნაგავსაყრელები.  

ქ. დუშეთი ნარჩენების განსათავსებელად იყენებს ქალაქიდან 2-3 კმ-ით მოცილებულ 

6 800 მ2 ფართობის მქონე უბანს, რომელიც არ აკმაყოფილებს სანიტარული 

ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ პირობებს. ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა 

და ნაგავსაყრელის აირების მართვის სისტემები. ნარჩენების მართვა ხორციელდება 

დასუფთავების ტერიტორიული სამსახურის მიერ.  

სოფლებში ნარჩენების განთავსება ხდება მცირე ორმოებში. ორგანული ნარჩენების 

კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: 

 სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო 

სისტემების გაუმართაობა და სოფლის მეურნეობის სამსახურების 

განუვითარებლობა 

 ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა 

 ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები   

თუმცა, მუნიციპალიტეტის ხელთ არსებული ინფორმაცია არაა სრულყოფილი და 

რეალობას არ ასახავს.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას 

(ადგილობრივი ხელისუფლება) და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას 

(ცენტრალური ხელისუფლება).   
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10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

დუშთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - დუშეთის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური პირობები 

განაპირობებს დამეწყვრის, ეროზიის, მდინარის ნაპირების წარეცხვის და ღვარცოფების 

მაღალ რისკებს. 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.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი, 

ღვარცოფი და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. მოწოდებული 

ინფორმაციით, საფრთხის ზონაში 18 დასახლებული პუნქტია მოქცეული. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია არასურლყოფილია.  

დუშეთის 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 - სოფლის მეურნეობა დუშეთის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად 

მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი. მუნიციპალიტეტს გააჩნია დიდი 

რაოდენობის სათიბ-საძოვარი. დღეის მდგომარეობით მეცხოველეობის დარგი 

მუნიციპალიტეტში მწვავე გამოწვევების წინაშე არ დგას.  

მემცენარეობისთვის კი მუნიციპალიტეტში არც თუ ხელსაყრელი პირობებია. სახნავ-

სათესი მიწების სიმწირის გარდა, ამ დარგის განვითარებას ხელს უშლის სარწყავი 

სისტემების გაუმართაობა და მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა.  

 

ტყის რესურსები - დუშეთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყეების დიდი 

ნაწილი მნიშვნელოვანი დახრილობის ფერდობებზე იზრდება.  ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  
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მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. დასახლებათა უმეტესობაში არსებობს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა. წყალმოხმარების კონტროლი და 

აღრიცხვა მრიცხველების საშუალებით ხდება. საერთო ჯამში, წყალმომარაგების 

სისტემების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ქ. დუშეთის და ჟინვალის 

წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ ახერხებს წყლის წმენდას წყალდიდობისას.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. ასეთებია სარწყავი და 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია.  

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.   

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტების შემუშავება, მათ შორის 

საირიგაციო სისტემების აღდგენის და რწყვის ეფექტური მეთოდების დანერგვის 

ხელშეწყობა, მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის მეთოდების გავრცელება 

მოსახლეობაში, სხვა.  

 სატყეო დეპარტამენტთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების პროექტების 

მომზადება და განხორციელება 

 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.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ვანის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

 

ვანის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის დაბლობსა და მესხეთის ქედის 

ჩრდილოეთ კალთებზე. მისი ტერიტორია 56 200ჰა–ია, აქედან 19 258ჰა სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთაგორიანია. 

მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ბაღდათის, სამტრედიის, წყალტუბოს, ადიგენისა და   

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტში ჰავა ზღვის ნოტიო სუბტროპიკულია. აქ თბილი ზამთარი და ცხელი 

ზაფხული იცის. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13,9°C, წლის ყველაზე ცივი 

თვის,იანვრის, ტემპერატურა 4,1°C-ია,ყველაზე თბილის, ივლისის, კი 23,4°C. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ნალექების საშუალო რაოდენობაა 1380 მმ წელიწადში. 

უხვი ნალექი მოდის შემოდგომასა და ზამთარში.. 

ჩრდილოეთით მუნიციპალიტეტის საზღვარს გასდევს მდინარე რიონი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: სულორი, ყუმური, 

წაბლარისწყალი და სხვები. მდინარეებს სათავეები მესხეთის ქედის ჩრდილოეთ 

კალთაზე აქვთ, ზღვის დონიდან 1500 მ. ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებობს თერმული წყლების საბადოები. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 33 800 ადამიანს შეადგენს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 42 დასახლებაა, აქედან ერთი ქალაქია, სადაც 

დასახლებულია 4 400 კაცი, მთელი მოსახლეობის 13%, ხოლო სოფლად ცხოვრობს 29 400 

(87%) კაცი. საშუალოდ ერთ სოფელში 717 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა დაახლოებით 60 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2) თითქმის უტოლდება.  
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მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, სოციალური 

პაკეტი, უცხოეთიდან გზავნილები და ვაჭრობა.  

ვანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა 7 574 500 ლარი შეადგინა. ადრეულ 

წლებში მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა, 

მსუბუქი და კვების მრეწველობა. სამუშაო ჯგუფის წევრების ცნობით, დღეისათვის 

შემოსავლების ძირითადი სექტორები შეიცვალა, საწარმოო პოტენციალი პრაქტიკულად 

არ ფუნქციონირებს და მუნიციპალიტეტის შემოსავლის ძირითადი წყაროა ტრანსფერები, 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი შეადგენს 

1 077ლარს. მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა აქვს, რომლის 

პრიორიტეტებად სახელდება სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი, შეხვედრის მონაწილეები 

თვლიან, რო სატყეო სექტორი შესაძლოა გახდეს ეკონომიკური განვითარების საფუძველი, 

თუმცა ეს რომელიმე სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში ასახული არ არის. 

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებიდან ვანის 

მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა. მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 

წლის განმავლობაში, გაძლიერებული და გახშირებულია ძლიერი ქარი, მდინარეების 

ნაპირების წარეცხვა 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.  

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს არავითარ ინფორმაციას საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიების ფართობების, მოსახლეობის რაოდენობის და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის შესახებ, შესაბამისად არ აქვთ მონაცემები მიყენებული ზიანისა და 

ანაზღაურებული ზარალის შესახებ. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

არსებობს მხოლოდ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, 

წყალდიდობებსა და მეწყერებს. ექსპერტთა ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივ 

თვითმმართველობას დახმარების გაწევა საგანგებო სიტუაციების დროს არ შეუძლია, 

მათივე ცნობით, დახმარების მიღება შესაძლებელია რეგიონიდან. 

მუნიციპალიტეტისათვის შემუშავებული არ არის მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი გეგმები. 
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სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების აღმოსაფხვრელად 

განხორციელებული პროექტებიდან სახელდება ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ხიდების აღდგენა და ნაპირსამაგრი გაბიონებისა და ჯებირების 

მოწყობა.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი 

 

ვანის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის დასაქმების ძირითადი სფეროა სოფლის 

მეურნეობა.2004 წლის მასალების მიხედვით, სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 

შეადგენს 19 258ჰა–ს, რაც საერთო ფართობის მხოლოდ 34%–ს შეადგენს. აქედან სახნავ–

სათესს უჭირავს 5 632 ჰა(ს/ს/ სავარგულების 29%), ხეხილის ბაღები– 4 413 ჰა, (27%) 

სათიბ–საძოვარს კი 9 213 ჰა(48%). 

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, უკანასკნელი ათი 

წლის განმავლობაში სასოფლო–სამეურნეო მიწების შემცირებას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ 

არა აქვთ ინფორმაცია რა ფართობით. შემცირების მიზეზებიდან მხოლოდ მდინარის 

ნაპირების წარეცხვას ასახელებენ, მაგრამ მონაცემები არც ამ შემთხვევაში აქვთ. 

მუნიციპალიტეტს არ აქვს ინფორმაცია ს/ს მიწების დეგრადაციის შესახებ.  

 

 

მემცენარეობა 

ვანის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 5 632 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების 29%-ია. მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტული კულტურებიდან გავრცელებულია: 

სიმინდი, ბაღჩეული, პარკოსნები და ვენახი. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 2,5 ტ/ჰა, 

ვენახის 3,5 ტ/ჰა-ზეა, ბაღჩეულის მოსავლიანობაა 15 ტ/ჰა, ხოლო პარკოსნების 1,5 ტ/ჰა. 

ექსპერტთა ჯგუფი თვლის, რომ მოსავლიანობა უკანასკნელ წლებში შემცირდა, მაგრამ 

რამდენით, მონაცემები არ გააჩნიათ. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება 

რწყვის ნაკლებობა, კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა და 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, მავნებლებთან, სარეველებთან და 

დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური გზები; ამასთან მოსავლიანობა უამინდობის 

გამოც შემცირდა, რადგან უკანასკნელ წლებში მომძლავრებული იყო გვალვა და 

წყალდიდობა, მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელ 

დეკადაში შემცირებულია, რასაც პრაქტიკული გამოცდილებით ადასტურებენ. 
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მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ 3 000 ჰა საჭიროებს მორწყვას, თუმცა საირიგაციო 

სისტემა არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ დაახლოებით ამდენივე 

ტერიტორიის ნაწილი საჭიროებს დრენაჟს, მათივე ცნობით, სადრენაჟე სისტემები 

არსებობს, თუმცა მისი დაახლოებით 60% არ ფუნქციონირებს, რადგან განუწმენდაობის 

გამო გამოსულია მწყობრიდან.  

 

 

მეცხოველეობა 
 
ვანის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 9 213 ჰა(48%) უკავია. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული, თუმცა მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა უკანასკნელ წლებში 

შემცირდა. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 21 000 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვია, რომელთა რაოდენობაც შემცირდა 4 000 სულამდე. 

ამასთან, მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ზაფხულის საძოვრებზე 1 000–მდე 

მსხვილფეხა პირუტყვი შემოყავთ ჩოხატაურის, ლანჩხუთისა და სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტებიდან.  

 

ვანის მუნიციპალიტეტში ცხვარი პრაქტიკულად არ ჰყავთ, მაგრამ აღრიცხულია 2 000–

მდე სული თხა, რომლის რაოდენობაც შემცირებულია დაახლოებით 20%–ით.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, უკანაკნელი 10 წლის განმავლობაში, 

მესაქონლეები განიცდიან სათიბ–საძოვრების დეფიციტს, მიზეზად ჭარბი ძოვება და 

გვალვა სახელდება. ამასთან, იმასაც აღნიშნავენ, რომ მოსახლეობას საქონელი ვეღარ 

მიჰყავს საზაფხულო საძოვრებზე. მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა 20–20%–ით არის შემცირებული. პროდუქტიულობის 

შემცირების მიზეზად სახელდება საკვების ნაკლებობა და არასაკმარისი ვეტერინალური 

მომსახურება. თვლიან, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა საქონლის 

დანაკარგიც ვეტერინალური მომსახურეობის ნაკლებობისა და მტაცებლების 

მომრავლების გამო. ადგილობრივი მოსახლეობისა და სხვა მუნიციპალიტეტებიდან 

შემოყვანილი მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით , ერთ სულ მსხვილფეხა 

პირუტყვზე მხოლოდ 0.4 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, რაც საკმაოდ მცირე მაჩვენებელია, 

მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტის სათიბ–საძოვრების მოვლა–შენარჩუნებისათვის 

არავითარ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, 

ამასთან   საძოვრების ნორმები შესწავლილი არ არის. 

 

 

პროექტები და სერვისები 
 
წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას. მუნიციპალიტეტში 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, 
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განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია, და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით 

სრულყოფის პროცესშია.  

 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამებიდან, სამუშაო 

ჯგუფის მიერ, სახელდება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ სადრენაჟე სისტემების 

მშენებლობა, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კი მაღალპროდუქტიული 

კულტურების შემოტანა. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ ორივე ხელისუფლების მიერ 

ერთობლივად განხორციელდა სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო და 

სამომსახურებო ცენტრების გახსნა.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ვანის მუნიციპალიტეტში არსებობს სამრეწველო სუბალპური და ჭალისპირა ტყეები, 

რომელიც 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 აღნიშვნით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ჭრებს, თუმცა 

თვლიან, რომ ეს ტენდენცია შემცირებულია მასზე კონტროლის გაზრდისა და 

მუნიციპალიტეტის გაზიფიკაციის შედეგად. თვლიან, რომ განაკაფებში ადგილი აქვს 

მეწყრული პროცესების გამოვლენას. 

ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუმცა   

ქარსაფარი ზოლების აღდგენა–გაშენების მიზნით მუშაობა არ მიმდინარეობს. 

 გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ყოველწლიურად საშუალოდ 1-2 მცირე სიძლიერის 

ხანძარი ფიქსირდება, მაგრამ ხანძრის შედეგად დაზიანებული ფართობების შესახებ 

ინფორმაცია არ აქვთ.  

მუნიციპალიტეტის თვითმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესში 

მონაწილეობას არ ღებულობს, შესაბამისად არ აქვთ ინფორმაცია ტყის აღდგენა– 

გაშენების პროექტებთან დაკავშირებით.  

5. წყლის რესურსები 

 

შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, ვანის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების უხვი რესურსი გააჩნია, თუმცა შეფასებული მარაგების შესახებ ინფორმაცია არ 

აქვთ. ჩრდილოეთით მუნიციპალიტეტის საზღვარს გასდევს მდინარე რიონი. 
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: სულორი, ყუმური, 

წაბლარისწყალი და სხვები.  

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არ არსებობს ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად 

წყლების მონიტორინგი არ ხდება. თუმცა, გამოკითხული სპეციალისტები თვლიან, რომ 

უკანასკნელი 10–20 წლის განმავლობაში შემჩნეულია ჰიდროლოგიური ცვლილებები, 

კერძოდ, შემცირდა მდინარეების წლიური ხარჯი და გაიზარდა ხარჯი წყალდიდობის 

დროს. მუნიციპალიტეტში არც მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი ტარდება, თუმცა 

ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ შეიცვალა მიწისქვეშა წყლის დონე, კერძოდ დაშრა 

წყაროები, მიზეზად კი გვალვას და ტყეების გაჩეხვას ასახელებენ.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ზედაპირული წყლები პრაქტიკულად 

გამოუყენებელია, რადგან მათი გამოყენება ხდებოდა ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისათვის. მოსახლეობის წყალმომარაგება ძირითადად მიწისქვეშა 

წყლებზეა დაფუძნებული. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, სურსათის უვნებლობის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარდა მიწისქვეშა წყლების (ჭების) გამოკვლევა და 

დააფიქსირა ბაქტერიოლოგიური დაბინძურების შემთხვევები. მიზეზად კი სანიტარული 

ზონების დაუცველობა დასახელდა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არა აქვს ინფორმაცია გამოყენებული წყლების რაოდენობის 

შესახებ. მათი ინფორმაციით, წყალმომარაგების ცენტრალური სისტემა აქვს მხოლოდ 

ქალაქ ვანს. სისტემების საერთო მდგომარეობა ცუდია. გამრიცხველიანება ჩატარებულია 

მხოლოდ ვანში. ქალაქს საკანალიზაციო კოლექტორები არა აქვს. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს 10 ჰა ჭარბტენიანი ტერიტორია, რომლის დაშრობის გეგმა 

არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საკითხებზე პასუხისმგებელია ცენტრალიზებული 

სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა მათი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ 

გააჩნიათ,  
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მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ორგანო, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს მდინარიდან 

ინერტული მასალების მოპოვებას და საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახური მონიტორინგს უწევს 

მდინარის ნაპირის მდგომარეობას. მათი ინფორმაციით, ხდება მდინარის ნაპირების 

ეროზია, კალაპოტების დახრამვა, ინერტული მასალების დაგროვება და ჭალისპირა 

ტყეების დეგრადაცია. ამ მხრივ რთული მდგომარეობაა მდინარე რიონის ჭალებში 

მდინარე ყუმურის ქვედა წელში და მდინარე სულორზე. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 

მუნიციპალიტეტის საზღვრებიდან 5 კმ-იან რადიუსში არის ვარციხის წყალსაცავი, 

რომლის გავლენითაც, ხდება მდინარე რიონზე მიმდინარე პროცესები.  

 

ნაპირებისა და კალაპოტის ეროზიის შედეგად დაფიქსირებულია ინფრასტრუქტურის 

დაზიანებაც. კერძოდ,  მდ. სულორზე ვანში, მდ. ყუმურზე, მდ. ჭიშურაზე და მდინარე 

ფერეთაზე ხიდები დაზიანდა.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ, ჩამოთვლილი მოვლენების აღმოსაფხვრელად 

განხორციელებული პროექტებიდან სახელდება მხოლოდ  გაბიონებისა და ჯებირების 

მოწყობა და ხიდების აღდგენა. 

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მცირე საწარმოები, კერძოდ, ხილის 

გადამამუშავებელი, ქვიშა–ხრეშის და სამშენებლო მასალების წარმოების მცირე 

ობიექტები. მათივე ცნობით, არც ერთ მათგანში არ არის დამონტაჟებული წყლის 

მრიცხველები, წყლის ცირკულაცია არც ერთ საწარმოში არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რამდენად იყენებენ 

საწარმოები ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს, ან როგორ ხდება საწარმოებში ნარჩენების 

მართვა.  

8. ნარჩენების მართვა 

 

ვანის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, ნარჩენების მოცულობის აღრიცხვა და ნარჩენების 

განთავსება.მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვება ხდება მხოლოდ ქ.ვანში. 

გამოკითხულთა მონაცემებით, საშუალოდ წლიურად 1500კუბ.მ. ნარჩენების შეგროვება 
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ხდება,   თვლიან, რომ ბოლო ათწლეულში ეს ციფრი ყოველწლიურად იზრდება 40კუბ.მ.–

ით. ამასთან, მუნიციპალიტეტში ნაჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით მოხდა 2 

სპეცმანქანისა და 85 ცალი 1 კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერის შეძენა. გამგეობისთვის 

ნარჩენების შემადგენლობა ცნობილი არ არის. არც იმის მონაცემები აქვთ, რა რაოდენობის 

ნარჩენის წარმოქმნა ხდება რეალურად. 

 

შეხვედრის მონაწილეების ცნობით, მუნიციპალიტეტს სანიტარული ნაგავსაყრელი არ 

აქვს, შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ქ.სამტრედიის ნაგავსაყრელზე. 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე 

ფართობის არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა მათი რაოდენობის სესახებ ჯგუფის 

წევრებს ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

 

გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები, თუმცა გამგეობისთვის უცნობია მათი რაოდენობაც.  

 

 

 

9. გენდერი 

 

გამოკითხულთათვის სიახლე იყო განხილული პრობლემების გენდერულ ჭრილში 

დანახვა. დასმულ შეკითხვებთან დაკავშირებით დისკუსია ოჯახურ ჭრილში წარიმართა.  

 

მონაწილეები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება 

თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე. წყლის დეფიციტი ქალს შეუქმნის მეტ 

პრობლემებს ოჯახში, ხოლო ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცს.  

 

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილებების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარე 

იქნება მის მიმართ.  
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

ვანის მუნიციპალიტეტში არ იცნობენ მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატურ 

ცვლილბებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი აცხადებს, რომ ამ საკითხზე მონაწილეობა 

მიუღიათ ,,საქართველოს მწვანეები–დედამიწის მეგობრები“–ის მიერ ჩატარებულ 

სემინარში. 

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ, კლიმატის ცვლილების მიმართ მუნიციპალიტეტის 

მოწყვლადობის მიზეზად სახელდება სოფლის მეურნეობის განვითარების შეფერხება და 

ახალი კულტურებისა და ტექნოლოგიების არარსებობა. 

 

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

პროექტები. ამასთან, ფერმერებისათვის შეიქმნა საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი. 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მოხდა ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-

სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა, აგროქიმიკატების გამოყენების, 

ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

შეიქმნა მექანიზაციის ცენტრი, ამხანაგობა „ვანი“. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების 

შესარბილებლად საჭიროდ მიაჩნიათ საირიგაციო სისტემების მოწყობა, ტყეების ჭრის 

შემცირება და ნაპირსამაგრების გაკეთება. 
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები  - ვანის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების 

ეროზია და გვალვა. მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში, 

გაძლიერებული და გახშირებულია ძლიერი ქარი, მდინარეების ნაპირების წარეცხვა და 

გვალვა. მუნიციპალიტეტის მიერ არ იწარმოება რაიმე სახის სტატისტიკა ბუნებრივი 

კატასტროფების ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობის და 

ინფრასტრუქტურის შესახებ. შესაბამისად არ აქვთ მონაცემები მიყენებული ზიანისა და 

ანაზღაურებული ზარალის შესახებ. 

სოფლის მეურნეობა - მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირისა სოფლის 

მეურნეობა ვანის 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 

გადაძოვება. თუმცა, როგორც შინაური პირუტყვის შესახებ მოწოდებული ინფორმაცია 

გვიჩვენებს, მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი 

განვითარებისთვის.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ვანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მმართველობას არ აქვს 

ინფორმაცია  ტყის რესურსის შესახებ. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება 

პრაქტიკულად არ ხდება.  ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი 

მიზეზი შეიძლება იყოს.  
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წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ვანის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის 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. ზედაპირული წყლები პრაქტიკულად გამოუყენებელია, 

მოსახლეობის წყალმომარაგება ძირითადად მიწისქვეშა წყლებზეა დაფუძნებული. 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტოს მიერ 

ჩატარდა მიწისქვეშა წყლების (ჭების) გამოკვლევა და დააფიქსირა ბაქტერიოლოგიური 

დაბინძურების შემთხვევები. მიზეზად კი სანიტარული ზონების დაუცველობა 

დასახელდა.  

 

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს:  წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის სხვა 

თანამედროვე მეთოდები, მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული სახეობების 

შეტანა, ფერმერებისათვის საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა, ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესება.  

თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, 

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 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 ეროზიის, კალაპოტის დახრამვის 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. 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს კოლხეთის დაბლობსა და 

იმერეთის მაღლობზე. მისი ტერიტორია შეადგენს 42 300ჰა–ს. აქედან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს 19 200 ჰექტარი უკავია, ტყეს კი 16 500 ჰა ფართობი უჭირავს. 

მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება თერჯოლის, ბაღდათის, ხარაგაულის და ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტები.  

ადმინისტრაციული ერთეულის რელიეფი დანაწევრებულია მდინარეთა ხეობებით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილის სიმაღლე ზღვის დონიდან 90-200 

მეტრზე მერყეობს, ხოლო სამხრეთსა და აღმოსავლეთ ნაწილებში ადგილ-ადგილ 

სიმაღლე 1 088 მეტრს აღწევს. დაბლობში ნიადაგი ალუვიულია, შემაღლებულ ადგილებში 

კი სუბტროპიკული. გორაკიანი ადგილები დაფარულია შავ-კარბონატული მიწით, 

რომლის ზედაპირი მეტად სქელია. მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში ტყის 

ნიადაგია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: ყვირილა, ძირულა, 

ჩოლაბურა, ჩხერიმელა, ბუჯა და მათი შენაკადები. მდინარე ყვირილას ნაპირებზე 

გაშენებულია ქალაქი ზესტაფონი. მდინარის სიგრძე 140 კმ-ია, აუზის ფართობი კი 

შეადგენს 3630 კმ²-ს, 

მუნიციპალიტეტის დაბლობში კლიმატი საშუალოდ სუბტროპიკულია, ზამთარი აქ 

შედარებით ცივი იცის, ზაფხული მშრალი. წლის საშუალო ტემპერატურაა 14OC. წლის 

ყველაზე ცივი თვის, იანვარის, ტემპერატურაა 3,7- 4,3OC, ყველაზე თბილი თვის, 

აგვისტოსი კი 24OC-ია. გორაკიან და მთიან ზონებში ტემპერატურა შედარებით დაბალია. 

ხშირია დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქარები, ზოგჯერ ქარი ზღვიდანაც აღწევს. 

ნალექების წლიური რაოდენობაა 1 190 მმ/წელიწადში. 
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2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 75 700 ადამიანს. 

ტერიტორიულ ერთეულში 59 დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქია, სადაც ცხოვრობს 24 200 

კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 32%–ია. სოფლად კი 51 500 (68%) კაცია 

დასახლებული. საშუალოდ ერთ სოფელზე 888 ადამიანი მოდის. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 179 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) თითქმის 3-

ჯერ აღემატება.  

მოსახლეობის შემოსავლის ოთხ ძირითად წყაროდ დასახელდა სოფლის მეურნეობა, 

ვაჭრობა, მრეწველობა და საბიუჯეტო სექტორი. 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 13 600 000 ლარი შეადგინა. ადრეულ წლებში 

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფდა მრეწველობა, სოფლის 

მეურნეობა და გადამამუშავებელი მრეწველობა. დღეისათვის მუნიციპალიტეტი 

ტრანსფერების ხარჯზე (ბიუჯეტის 56%) არსებობს. მის გარდა შემოსავლებს 

უზრუნველყოფს მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა და მომსახურების სფერო.  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა არ აქვს. სამუშაო 

ჯგუფის მონაცემებით, ადმინისტრაციული ერთეულის განვითარების ძირითად 

პრიორიტეტად მრეწველობას მიიჩნევენ, თუმცა ეს რომელიმე სტრატეგიული 

განვითარების დოკუმენტში ასახული არ არის.   

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, 

მდინარეთა ნაპირის ეროზია, ძლიერი ქარი და გვალვა. მათივე ცნობით, უკანასკნელ 

ათწლეულში ადმინისტრაციულ ერთეულში მძლავრობს გვალვა. 

მუნიციპალიტეტში არ არის კატასტროფების და მიყენებული ზიანის აღრიცხვის   

ჩამოყალიბებული სისტემა, ამიტომ სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიებისა და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის შესახებ ძალიან მწირია. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ცნობით, 

მეწყერებმა დააზიანა საცხოვრებელი ტერიტორიები, თუმცა ფართობების შესახებ 

მონაცემები არ გააჩნიათ, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ მეწყერმა დააზიანა 

მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი, სტატისტიკური მონაცემები არ აქვთ, 

ამბობენ, რომ მეწყერის გავლენის ქვეშ 1 200 ოჯახი მოხვდა, თუმცა ეს მონაცემები სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, 2006 წელს არის აღრიცხული და ძალიან ზოგადია.  

მუნიციპალიტეტში ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახლების შესახებაც 

საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ ამ სტიქიამ 5 სოფელში 40 საცხოვრებელი სახლი და 137 

კაცი დააზიანა, მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივ 

კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია.  
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ბუნებრივი საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა, კერძოდ, 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მეწყერებმა 

გზის მონაკვეთები დააზიანა, სულ 2.85 კმ, სოფელ კლდეეთში დაზიანდა ანძა, ხოლო 

ძლიერი ქარის შედეგად სოფელ ზედა საქარაში გამგეობის შენობა დაზიანდა.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლების, მოსახლეობის 

და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ მოწოდებული 

ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2. 
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ცხრილი 1 მონაცემები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(კაცი/ ოჯახი) 

ძლიერი ქარი 

ზედა საქარა 12 40 კაცი 

დილიკაური 10 30 კაცი 

ბოსლევი 10 35 კაცი 

კვალითი 4 15 კაცი 

ფუთი 5 17 კაცი 

მეწყერი 
მუნიციპალიტეტის ყველა 

სოფელი 
 1200 ოჯახი 

 

ცხრილი 2 მონაცემები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუტურა 

მეწყერი სანახშირე 0,05 კმ გზის მონაკვეთი 

ცხრა წყარო 0,1 კმ გზის მონაკვეთი 

ფუთი 0,5 კმ გზის მონაკვეთი 

ქვედა საქარა 2 კმ გზის მონაკვეთი 

დილიკაური 0,1 კმ გზის მონაკვეთი; ანძა 

კლდეეთი 0,1 კმ გზის მონაკვეთი 

ძლიერი ქარი ზედა საქარა გამგეობის შენობა 

  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა და არც საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დამტკიცებული გეგმა. მხოლოდ 

აღნიშნავენ, რომ ბუნებრივი კატასტროფების დროს ადგილობრივ თვითმმართველობას არ 

შეუძლია საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება და დახმარების მიღება 

შესაძლებელია რეგიონიდან.  
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მუნიციპალიტეტისათვის შემუშავებული არ არის მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი გეგმები. 

 

ბოლო ათ წელიწადში მუნიციპალიტეტში როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ რეაგირება ხდება მხოლოდ მომხდარ ბუნებრივ კატასტროფებზე 

(გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრების მოწყობა), პრევენციისათვის კი 

არაფერი განხორციელებულა. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უასფრთხოება 

მიწის რესურსი 

 

მოსახლეობის შემოსავლების წყაროებში პირველ ადგილზე სოფლის მეურნეობა 

დგას. მუნიციპალიტეტში სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 19 200 ჰექტარია, რაც 

საერთო ფართობის მხოლოდ 46.%–ია. აქედან 7 697 ჰა სახნავ–სათესია, რაც 

სასოფლო– სამეურნეო სავარგულების 40%–ს შეადგენს. ხილისა და მრავალწლიანი 

ნარგავების ბაღებს უჭირავს 3 058ჰა, (16%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 8 445 ჰა–

ს(44%). სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მიწების შესახებ მონაცემები ეყრდნობა 2004 

წლის ინვენტარიზაციის შედეგებს, რომლის შემდეგაც მიწის ინვენტარიზაცია არ 

მომხდარა. 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების ფართი არ შემცირებულა და არც მიწების 

დეგრადაციას ჰქონია ადგილი, თუმცა მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ეჭვს 

ბადებს, რადგან მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელში აქტიურია მეწყრული 

პროცესები.  

მემცენარეობა 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

40% უკავია. მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

პრიორიტეტულია ვაზი, სიმინდი და ბაღჩეული. ვენახის მოსავლიანობა შეადგენს 5-

6ტ/ჰა–ზე, სიმინდის 2-2,5ტ/ჰა, ხოლო ბაღჩეულის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში, ვაზის მოსავლიანობა 

შემცირდა 1-2 ტ/ჰა-ით, ხოლო სიმინდის 0.5ტ/ჰა-ით. მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად სახელდება მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის 

არაეფექტური გზები, ნიადაგის ცალმხრივი მართვა სასუქების სიძვირის გამო, 

რწყვის ნაკლებობა და გვალვა, ამასთან, სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 
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მოსავლიანობის შემცირება გამოიწვია აგრეთვე ნიადაგების ანალიზების და 

ნაყოფიერების მონიტორინგის არარსებობამ. გამოკითხულთა აზრით, 

მუნიციპალიტეტში შეიცვალა ვეგეტაციის პერიოდი. კერძოდ, გაზაფხულზე ხვნა-

თესვა დაგვიანებით ხდება, აღნიშნული ფაქტი ემყარება პრაქტიკულ 

გამოცდილებებს.  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, სახნავი მიწების მთლიანი ტერიტორია, გვალვის 

პერიოდში, საჭიროებს რწყვას. თუმცა, საირიგაციო სისტემის სიმცირე და მათი 

ცუდი მდგომარეობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე საშუალოდ გამოიყენება არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის მეთოდი.  

სასოფლო–სამეურნეო მიწები არ საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სოფელ როდინაულში 

ხდება 300ჰა ტერიტორიას აქვს დრენაჟი და იგივე არხები ზაფხულში გამოიყენება 

იგივე ტერიტორიის სარწყავად. 

 

მეცხოველეობა 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 8 445 ჰა–ს(44%) უკავია. 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. 2012 წლის 

მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია 26 450 სული 

მსხვილფეხა პირუტყვი. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ეს რაოდენობა ბოლო 

ათწლეულში დაახლოებით 3 000 სულითაა გაზრდილი. 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. ცხვარი აქ მეხორცეული ჯიშისაა და 

მათი რაოდენობა დაახლოებით 5 500 სულს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 

30%-თაა გაზრდილი. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ დეკადაში სათიბ-

საძოვრების დეფიციტს განიცდიან. მათი ვარაუდით, ეს ფაქტი ჭარბმა ძოვებამ 

გამოიწვია, ამასთან აღნიშნავენ, რომ საძოვრები ხელმისაწვდომი არ არის, მათი 

განკერძოების გამო. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 3,2 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 

მოდის; თუმცა, ამ მაჩვენებელში ცხვრის რაოდენობა არაა გათვალისწინებული. 

მიუხედავად ამისა, მესაქონლეები სათიბ-საძოვრების შენარჩუნებისათვის არანაირ 

ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ. 

ამასთან, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები შეფასებული არ 

არის. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ მსხვილფეხა პირუტყვის 

წველადობა და ხორცპროდუქტიულობა შემცირდა, თუმცა არ ფლობენ ინფორმაციას 

რამდენით. მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემად საკვების ნაკლებობას 

და ფერმერებში ცოდნის ნაკლებობას  ასახელებენ. მუნიციპალიტეტში საქონლის 

დანაკარგის შესახებ სტატისტიკა არ აქვთ. 
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პროექტები და სერვისები 

წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა 

და აღრიცხვას. 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, განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და 

შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. სამსახურს მწირი ინფორმაცია აქვს  

სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების შესახებ. არ აქვს კოორდინაცია ამ 

სექტორში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს მიაჩნიათ, რომ 

ვეტერინალური და აგრონომიული მომსახურება ხელმისაწვდომია, რადგან 

ადმინისტრაციული ერთეულის ყველა სოფელში არის ვეტერინარი და აგრონომი, 

რომელთანაც ინფორმაციული ურთიერთობა აქვს სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

იმერეთის სამმართველოს სპეციალისტს.  

 მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის, ექსტენციის 

ცენტრისა და სურსათის უვნებლობის სამსახურის მეშვეობით ხორციელდება ახალი 

ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელების ხელშეწყობა. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, უკანასკნელ 

წლებში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად 

განხორციელდა სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროექტები. 

კერძოდ, სარწყავი სისტემების მშენებლობა–რეაბილიტაცია, მაღალპროდუქტიული 

კულტურების შემოტანა და სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა.  

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობა შეიძლება იყოს წამყვანი 

ეკონომიკური დარგი, რასაც ტრადიციით და ბოლო წლებში სასათბურე 

მეურნეობების განვითარებით ასაბუთებენ. თუმცა, ეს დასკვნა სტატისტიკურ 

მონაცემებთან თანხვედრაში არ არის.  

4. ტყის რესურსები 

2004 წლის ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით, ტყეს ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტში  16 500 ჰა ფართობი უჭირავს. მუნიციპალიტეტის გამგეობას 

სატყეოს მართვა–განკარგვის საკითხებში  არავითარი ფუნქცია არ აქვს, შესაბამისად 

არ ფლობენ ინფორმაციას სხვადასხვა კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების 

სახეობებისა და მოცულობების შესახებ. მხოლოდ ვიზუალურად დასტურდება, რომ 
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

ამასთან, მუნიციპალიტეტს აქვს პრეცენდენტი, როცა 1987 წელს სოფ. დილიკაურში 

გაიჩეხა ტყე სრულად, ტერიტორიის სახნავ-სათესად გამოყენების მიზნით, რამაც 

მეწყერული პროცესების გააქტიურება გამოიწვია. 

ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს ტყის ხანძრების შესახებ ინფორმაცია 

არ აქვთ, თუმცა ისინი ადასტურებენ, რომ 2012 წლის ივლისში სოფ. ბოსლევში 

დაიწვა დაახლოებით20 ჰა ფართობი.  

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენის/გაშენების პროცესში ჩაბმული არ 

არის, შესაბამისად არ ფლობს ინფორმაციას ტყის აღდგენა-გაშენების შესახებ. 

 

5. წყლის რესურსები  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების რესურსი  ზომიერია, თუმცა მონაცემები წყლების შეფასებული 

რესურსების შესახებ არ გააჩნიათ.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: ყვირილა, ძირულა, 

ჩოლაბური, ჩხერიმელა, ბუჯა და მათი შენაკადები. ზედაპირული წყლების 

ჰიდროლოგიური ცვლილებების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია, 

მუნიციპალიტეტში არც წყლების ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება, 

შესაბამისად არ არის დაფიქსირებული დაბინძურების შემთხვევები. თუმცა, სამუშაო 

ჯგუფის ვარაუდით, მდ. ყვირილას დაბინძურება ხდება ქ.ჭიათურაში მიმდინარე 

ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად.  

 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია, მაგრამ სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას 

წყალმომარაგების მოცულობის შესახებ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტიდან ხდება 

დაახლოებით 5 000 მ3 წყლის გადასროლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

ირიგაციისათვის.  

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის და 

ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის. მუნიციპალიტეტის დასახლებათა 

უმეტესობა არ არის უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. 
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გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ქ. ზესტაფონის სისტემის საერთო 

მდგომარეობა ცუდია, მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში წყლის მრიცხველები 

დადგმული არ არის.  საკანალიზაციო კოლექტორები ქალაქს აქვს, თუმცა ცუდ 

მდგომარეობაშია.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა მონაცემებით, ზედაპირული წყლებიდან აღების 

შემთხვევაში წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება წყალგამწმენდ ნაგებობას. 

კერძოდ, წყალი შედის ნაგებობაში და იმღვრევა. 

 

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

ცენტრალიზებული სამსახური-გაერთიანებული წყლის კომპანია, ხოლო სარწყავი 

სისტემების განკარგვასა და ექსპლოატაციაზე “კოლხეთი-მ“-ის აჯამეთის სერვის 

ცენტრი.  

 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა, მათი რაოდენობის 

შესახებ გამგეობას მონაცემები არ აქვს.  

 

მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი აქვს მდინარეების 

ნაპირების ეროზიას. კერძოდ, ეს ხდება სოფლების პირველი სვირის, მეორე სვირის 

(მდ.ყვირილა) და ძირულას (მდ.ძირულა) ტერიტორიებზე. გარდა ამისა, 

მდ.ყვირილას მთელ სიგრძეზე ინერტული მასალის დიდი რაოდენობაა დაგროვილი.  

 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ აღნიშნული მოვლენების აღმოსაფხვრელად, 

განხორციელებულია გაბიონების მოწყობა. ხდება მდინარიდან ინერტული 

მასალების ამოღება, მაგრამ რა რაოდენობით, ინფორმაცია არ აქვთ.  

 

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების, თუ მდინარის ნაპირების 

დინამიკის და საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის მონიტორინგს ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოები არ ახორციელებს.  

7. ინდუსტრია/წარმოება 
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მუნიციპალიტეტში წარმოება კარგად არის განვითარებული. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ფეროშენადნობთა 

გადამუშავების ძველი და ახალი საწარმოები, ინერტული მასალების გადამამუშავებელი 

და კვების მრეწველობის მცირე საწარმოები.  

 

მათივე ცნობით, ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველი, ხოლო წყლის 

ცირკულაცია ხდება ზოგიერთ მათგანში. 

 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ნარჩენების აღმოფხვრა–დამუშავება–უტილიზაციის 

შესახებ. 

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური 

სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციის თანახმად, 

საშუალოდ წლიურად  14 000 მ3 ნარჩენის შეგროვება ხდება. ნარჩენების შემადგენლობა 

ცნობილი არ არის. არც იმის მონაცემები აქვთ, რეალურად რა რაოდენობის ნარჩენი 

წარმოიქმნება. თვლიან,  რომ ეს ციფრი ყოველწლიურად 10%–ით იზრდება. ეს 

სავარაუდოდ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა მეტყველებდეს, რამდენადაც 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ბოლო ათწლეულში პრაქტიკულად არ შეცვლილა. 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე მიუთითებს ისიც, რომ მუნიციპალიტეტში მოხდა 

5 სპეცმანქანისა და 150ცალი 1 კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერის შეძენა.  

 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გატანა დასუფთავების სამსახურის მიერ ხორციელდება 

ქ.ზესტაფონიდან და ცენტრალური ავტომაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. 

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე, რომელიც 

მდებარეობს მეორე სვირის ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელი შემოღობილია მავთულ-

ბადით, თუმცა იგი ვერ პასუხობს დადგენილ სტანდარტულ მოთხოვნებს. 

  

შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 

განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე არალეგალური ნაგავსაყრელები, ამასთან 

შეფასებული არაა თუ რა მოცულობის ნარჩენები იყრება იქ. 
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გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მხოლოდ ლითონის ჯართის გროვდება შემგროვებელი 

პუნქტების მიერ; თუმცა, შეგროვებული ჯართის მოცულობაც უცნობია.  

  

 

9. გენდერი 

მონაწილეები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება და 

კლიმატის ცვლილების გავლენა ერთნაირად აისახება ორივე სქესის წარმომადგენელზე, 

რაც შეეხება წყლის დეფიციტს,  თვლიან, რომ ეს ქალზე უფრო მეტად აისახება, ხოლო 

ტყის რესურსების შემცირება - მამაკაცზე, რადგან ოჯახის მომარაგების ფუნქცია მას 

აკისრია. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ კლიმატის ცვლილების გავლენა თანაბრად 

აისახება ქალზეც და მამაკაცზეც.  

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს 

მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ, ისინი არასდროს 

დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

თუმცა კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად აღნიშნავენ, 

რომ აუცილებელია სამელიორაციო სისტემების სრულყოფა, ტყის ჭრის შემცირება და 

საწარმოებში გამწმენდი სისტემების მოწესრიგება. 

 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტიდან სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს 

წყალმომარაგებისა და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას, ნაპირის დამცავი 

ნაგებობების მშენებლობას  და ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების 

ცენტრის შექმნას.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  
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ბუნებრივი საფრთხეები - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, 

მდ.ნაპირის ეროზია, ძლიერი ქარი და გვალვა. მათივე ცნობით, უკანასკნელ ათწლეულში 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მძლავრობს გვალვა.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არის კატასტროფების და მიყენებული ზიანის აღრიცხვის   

ჩამოყალიბებული სისტემა, ამიტომ სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიებისა და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის შესახებ ძალიან მწირია. ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად 

მიყენებული ზარალის შესახებ ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია, თუმცა მათი 

ცნობებით, ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით იხარჯება 150 000 ლარამდე. 

 

როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი 

ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და ტყის ჭრა.  

 

ზესტაფონის 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 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. თუმცა უკანასკნელ წლებში პრიორიტეტული 

კულტურების მოსავლიანობა სემცირდა. მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური 

გაძღოლა და რწყვის ნაკლებობა, ამასთან სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მოსავლიანობის 

შემცირება გამოიწვია აგრეთვე ნიადაგების ანალიზების და ნაყოფიერების მონიტორინგის 

არარსებობამ.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  
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მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები არც თუ ისე დიდია. 

ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის 

უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. 

ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.   

 

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული 

და მიწისქვეშა წყლის რესურსი ზომიერია; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის ვარაუდით, მდ.ყვირილას 

დაბინძურება ხდება ქ.ჭიათურაში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად. 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის და 

ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის. 

 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  

 

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

 

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 
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ღონისძიებებიც ტარდება, როგორიცაა: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, 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.   

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი შეადგენს 66 200 ჰა-ს, საიდანაც 35 740 ჰექტარი უკავია 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ხოლო 9 200 ჰა ტყეებს. ადმინისტრაციულ ერთეულს 

ჩრდილო–დასავლეთით ესაზღვრება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა (გალის 

რაიონი), ჩრდილოეთით და ჩრდილო–აღმოსავლეთით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, 

აღმოსავლეთით ჩხოროწყუს, სამხრეთით კი ხობის მუნიციპალიტეტი.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია. ზაფხული ცხელი იცის, 

ზამთარი - თბილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა +13,70C, წლის ყველაზე 

ცხელი თვის, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა +22,70C-ია, ხოლო ყველაზე ცივი თვის, 

იანვრის - (+)4,90C. ნალექების წლიური რაოდენობა 1 600 მმ-ს აღწევს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება მდინარეები: ჩხოუშია, კუჩხობონი, სინწა 

და ენგური. ეს უკანასკნელი ელექტროენერგიის გენერაციისთვის გამოიყენება.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა დევნილთა ჩათვლით 

შეადგენს 161 400 კაცს, რომლებიც 59 დასახლებულ პუნქტში ცხოვრობს. აქედან ქალაქის 

მოსახლეობა 64 600 კაცია. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა დაახლოებით 244 კაცი/კმ2-ზე, რაც 

ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) თითქმის 4-ჯერ აღემატება.  

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს ვაჭრობა, სოფლის 

მეურნეობა, ქონების გადასახადი და დასუფთავების მოსაკრებელი; მოსახლეობის 

შემოსავლების ძირითადი წყაროები კი არის სოფლის მეურნეობა, საჯარო სამსახურები 

და ვაჭრობა. წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა 

სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, მეხილეობა, 

მეციტრუსეობა, მევენახეობა, მეაბრეშუმეობა), გადამამუშავებელი მრეწველობა 

(საკონსერვო, ღვინის და რძის ქარხნები) და მრეწველობა (ფაიფურის ქარხანა, 

ცელულოზა-ქაღალდის კომბინატი, ხის დამამუშავებელი და ავეჯის დამამზადებელი 

საწარმოები).  

მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია: 

სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 
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გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტისთვის, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი და მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც მოყვება 

წყალდიდობები, მდინარის ადიდების შედეგად ხდება მდინარისპირა ნათესებისა და 

საძოვრების წარეცხვა და განადგურება. უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი 

საფრთხეები გამგეობის ინფორმაციით, მომატებულია. კერძოდ, გახშირდა ძლიერი 

წვიმები და გაძლიერდა წყალდიდობები და მეწყერი. 2012 წელს ძლიერი წვიმისა და 

წყალდიდობის შედეგად დაზარალდა 900 მოსახლე სოფლებში: გრიგოლეთი, ჯიხაშკარი, 

ჭაქვინჯი, ოდიში, დიდი ნეძი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა 

მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა 

სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-

სათესი ფართობები.  

გამგეობას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული 

ტერიტორიების შესახებ. ზოგიერთი მონაცემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საფრთხის 

ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიებისა და მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილებში 

#1 და #2. 

ცხრილი 1. მონაცემები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიებისა შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

მეწყერი საცხოვრებელი ტერიტორია 10 

წყალდიდობა სახნავ-სათესი/ბაღები 50 

წყალდიდობა მდინარის ნაპირები და ჭალები 5 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

მეწყერი სოფ. გრიგოლეთი, ჭაქვინჯი 5 5 ოჯახი 

წყალდიდობა სოფ. ჯიხაშკარი, ჭაქვინჯი, 

ოდიში, გრიგოლეთი, დიდი ნეძი 
40 900 კაცი 

 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება.  
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მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არის რეგიონალური 

სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას, მეწყერსდა 

მიწისძვრებს. ადგილობრივ ხელისუფლებას გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე 

რეაგირების რესურსი.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება არ ხდება. ხოლო საინჟინრო 

პროექტების მომზადებისას ხდება ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება. მაგალითად, სანიაღვრეების გაკეთება, ხიდებისა და გაბიონების 

მოწყობისას ამრიდ საშუალებებს აკეთებენ. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მემარცვლეობა, მეჩაიეობა, თხილის 

წარმოება, მეხილეობა და მეცხოველეობა.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს მთლიანი 

ტერიტორიის 35 740 ჰექტარი (54%) უჭირავს, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწებია - 8 253 ჰა 

(23%), საძოვრები - 5 153 ჰა (14%), მრავალწლიან ნარგავებს კი 22 241 ჰა (62%) უკავია 

(2011წლის მონაცემებით).  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად 

წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. ბოლო წლებში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაიკარგა 5ჰა სახნავი მიწის ფართობი. 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი არ ფლობს კონკრეტულ ინფორმაციას ბოლო 

ათწლეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციის შესახებ, თუმცა ადგილობრივი 

მცხოვრებლებისა და მესაქონლეების ინფორმაციით, საძოვრებზე განვითარებულია 

ეროზიები.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს მიწებს 8 253 ჰა (23%) უკავია, ხოლო მრავალწლიან 

ნარგავებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ყველაზე დიდი ფართობი უკავია და 

შეადგენს 22 241 ჰა (62%)-ს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მემცენარეობა ზუგდიდის 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა გავრცელებული 

მესიმინდეობა, მრავალწლიანი ნარგავებიდან მოყავთ თხილი, სუბტროპიკული ხურმა, 

ციტრუსები და კივი. სიმინდის მოსავლიანობა 3 ტ/ჰა-ს შეადგენს, თხილის 1.5-1.8 ტ/ჰა, 

ხურმის 15 ტ/ჰა, ხოლო კივის მოსავლიანობაა 4 ტ/ჰა. გამგეობის ინფორმაციით, მცენარეთა 

მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში არ შეცვლილა, თუ არ ჩავთვლით 

ზიანის ერთეულ შემთხვევებს, რომელიც გვალვის ან ხშირი წვიმების შედეგად ან 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის შედეგად მიადგა ადგილბრივ მოსახლეობას.  

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, გასულ წლებში, ადგილი ჰქონდა სიმინდისა 

და თხილის მოსავლის შემცირებას მავნებლების (ღეროს ფარვანას და ამერიკული 

პეპელას) მომრავლებისა და დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ იყო დაცული აგროტექნიკური ვადებიც. 2012 წელს მავნებლების 

წინააღმდეგ გატარებული ეფექტური ღონისძიებების შედეგად მოსავლიანობა გაიზარდა. 

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. 

მუნიციპალიტეტში არსებული სასოფლო-სამურნეო მიწის მცირე ნაწილი საჭიროებს 

დრენაჟს. სადრენაჟე სისტემები მუნიციპალიტეტში არის, მაგრამ საჭიროებს გაწმენდას და 

რეაბილიტაციას. 

 

მეცხოველეობა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია სათიბ-საძოვრების რესურსით მდიდარი არ არის, მისი 

ფართობი შეადგენს 5 153 ჰა-ს, რაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 14%-ია. 

მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი 

დარგია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. 2012 წლის მდგომარეობით, მოსახლეობის 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 32 000-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის საძოვრებს 

სხვა რაიონის მოსახლეობა არ იყენებს. 

სამუშაო ჯგუფს მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის 

გაზრდა-შემცირების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია. მათი ვარაუდით, 

მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ დეკადაში მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას 

ადგილი არ ჰქონია, თუმცა ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, რადგან მონიტორინგი არ 

განხორციელებულა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან 

საძოვრების დეფიციტს. ამის მიზეზი არის საძოვრების დეგრადაცია, რაც ძირითადად 

სავარგულების დასარევლიანებაში გამოიხატება და ეროზია, რაც ჭარბ ძოვებას არ 

უკავშირებენ. თუმცა, მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტში ერთ 

სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0.16 ჰა საძოვარი მოდის.  

მიუხედავად აღნიშნული პრობლემებისა, საძოვრების მოვლა-პატრონობა არ ხდება, 

მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, ფერმერებს არ გააჩნიათ 
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სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, 

ამასთან, მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

2011 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, 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, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

აგრონომის მომსახურეობა, ვეტერინალური სამსახური და მექანიზაციის სამსახური, 

მაგრამ არასაკმარისია. მათ მიერ განხორციელდა 3 წლიანი პროგრამა და აიცრა 

მსხვილფეხა საქონელი. 

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა პროექტი, რომელმაც უზრუნველყო ფერმერები 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით(ტრაქტორებით), ფერმერებს ჩაუტარდათ ტრენინგები 

თხილის კულტურის მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, მიმდინარეობს 4 

წლიანი პროექტი ფერმერების გადამზადების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსები 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ღარიბია ტყის რესურსებით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქა-იქაა შემორჩენილი კოლხური ტიპის ტყეები. 

ოდიშის დაბლობის დაბალი ნაწილი (20-25მ-დე) დაჭაობებულია. ტყის ფართობი 

შეადგენს 9 200 ჰა-ს, საკოლმეურნეო ტყეები დეგრადირებულია. მუნიციპალიტეტში არის 

ძირითადად ჭალისპირა ტყეები- ნარაზენში, ჯიხაშკარში; ტყეები სანაპირო ზოლში-

განმუხურში, ანაკლიაში; და ტყეები დაცულ ტერიტორიებში-კოლხეთის ეროვნული 

პარკში 1 098ჰა. 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის სოციალურ ჭრას ყოფილ საკოლმეურნეო ტყეებში. 

რაც შეეხება მოვლით ჭრებს, ამ ტიპის ჭრა არ ხორციელდება. მერქნის დამზადების 

წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისთვის შეადგენს 600მ3-ს. ბოლო 10 წელიწადში, ტყის 

ჭრის ტენდენცია გაიზარდა ალტერნატიული საწვავის უქონლობის გამო.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის შემთხვევებს. თუმცა ბოლო 

პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია, ზუსტი მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ 

გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მაგრამ 

დღეს საერთოდ არაფერი არაა დარჩენილი. ქარსაცავი ზოლების ბოლო ინვენტარიზაცია 

ჩატარდა 1983 წელს. მუნიციპალიტეტში ამ ინვენტარიზაციის შედეგების შესახებ 

ინფორმაცია არ აქვთ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ 

ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი. 
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი არ ჰქონია. არ ხდება ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნა. ტყის გაკაფულ ადგილებში არ ხდება მეწყერებისა და 

ღვარცოფების წარმოქმნა.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. თუმცა 

გამგეობის ინფორმაციით მიმდინარეობს აღდგენები და ტერიტორიებს გააჩნია 

ბუნებრივი განახლების დიდი პოტენციალი. 

ბოლო 10 წლისა მანძილზე მუნიციპალიტეტში არ ჩატარებულა ტყეების მოვლისა და 

აღდგენის ღონისძიებები. ასევე არ განხორციელებულა ტყეების გაშენების პროექტები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 100-მდე კერძო სანერგე, თუმცა სანერგე 

მეურნეობა ადგილობრივი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში არ იმყოფება. 

  

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების უხვი რესურსი 

გააჩნია, თუმცა რესურსები შეფასებული არაა. მუნიციპალიტეტის მდინარეები 

წარმოდგენილია ენგურით, ჯუმით, ჩხოუშით, ჭანისწყალით და რუხით. ზედაპირული 

წყლები წარმოდგენილია ჭარბტენიანი ტერიტორიებითაც. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და შესაბამისად, 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 

წლის მანძილზე მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯი შემცირდა, წყალდიდობების დროს 

მდინარეების ხარჯი გაიზარდა, წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია, ხოლო 

მდინარეების წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა. მათივე აზრით, სეზონურად ხდება 

მიწისქვეშა წყლის დონის ცვლილება. გაზაფხულზე, თოვლის დნობისას მატულობს, 

ხოლო აგვისტო-სექტემბერში დონე კლებულობს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური ცნობები მათი დაბინძურების შესახებ 

არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის. მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია ცენტრალური 

წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, წყალმომარაგებისთვის მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, 

რისთვისაც მოწყობილი აქვს ჭები. წყალმოხმარების სტატისტიკური მონაცემები სამუშაო 

ჯგუფს არ გააჩნია. მათი ვარაუდით, წყალმომარაგების 30% მოდის ზედაპირულ 

წყლებზე, ხოლო 70% მიწისქვეშა წყლებზე. სამუშაო ჯგუფის მიერ მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა საშუალოდ შეფასდა. წყლის მრიცხველები 

ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე დადგმულია. დიდ დასახლებებში 

საკანალიზაციო კოლექტორი არის, მაგრამ არ არის წყალგამწმენდი ნაგებობა, რის გამოც 

ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უხვადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები. სამხრეთ ნაწილში 

და შავი ზღვის სანაპირო ზოლში დიდი ფართობი უკავია ჭარბტენიან ტერიტორიებს 

(ანაკლია-ჭურიის ჭაობები). გამგეობის მონაცემებით, ჭაობებს მუნიციპალიტეტში 

უკავია13 ჰა. ეს ტერიტორიები შედის ტყის ფონდში. ზოგან ვითარდება მეორადი 

დაჭაობება, მაგალითად განმუხურისა და გერგეთას ტერიტორიებზე. ბოლო 10 წლის 
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განმავლობაში ჭარბტენიანი ტერიტორიები შემცირდა. სოფლის მეურნეობის 

განვითარების მიზნით, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი იყო მეორადი დაჭაობების 

ადგილების 5 ჰა-ის დაშრობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის დეპარტამენტს 

დაგეგმილი აქვს დაჭაობებული ფართობების დაშრობა განმუხურისა და გერგეთას 

ტერიტორიებზე.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა არის საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია, ზუგდიდის წყალკანალი, რომლის ფუნქციებში შედის მოსახლეობისთვის 

სასმელი წყლის მიწოდება და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, მაგრამ 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 ზიანდება გზები, ხიდები. ამ 

მოვლენის აღმოსაფხვრელად ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, კეთდება გაბიონები.  

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. ამას 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია სუსტადაა განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს რამდენიმე კერძო საწარმო. მცირე 

წარმადობის მქონე რამდენიმე ჩაის ფაბრიკა, თხილის გადამამუშავებელი საწარმო, 

საამშენებლო საწარმო, სამაცივრო საწარმო. ყველა მათგანში დამონტაჟებულია წყლის 

მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და არ იყენებენ ენერგო-

ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების მართვის გეგმები. 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ 

ზუგდიდისა და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა დასახლებაში ნარჩენების 

შეგროვებას და მის განთავსებას პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში სანიტარული 

ნაგავსაყრელი არ არის. ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქიდან მოშორებით, სოფ. 

ცაიშის ტერიტორიაზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეში საშუალოდ 110-120მ3 

ნარჩენის შეგროვება ხდება, რომლის შემადგენლობა არის შერეული. ბოლო 10 წლის 
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განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა 

10-ჯერ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ერთი არალეგალური ნაგავსაყრელი, თუ რა 

რაოდენობის ნარჩენი იყრება აქ, შეფასებები არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში არის 

გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტი, სადაც ჯართის შეგროვება ხდება.  

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი, რაც 

გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით უზრუნველყოფაში და ქალაქის 

ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. 

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე მამაკაცზე, 

ვინაიდან ორივე სქესის წარმომადგენელი ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის 

მეურნეობიდან მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. 

მათი აზრით, წყლის დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე. 

გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად 

აისახება, ვიდრე ქალზე და ამას ხსნიან იმით, რომ მამაკაცები დაკავებულები არიან ხე-

ტყის მოპოვებით. კლიმატის ცვლილების მიმართ კი, მათი აზრით, ქალი უფრო 

მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს არ გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების არარსებობა, სოფლის მეურნეობაში 

არსებული პრობლემები, გვალვაგამძლე სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დეფიციტი, 

სადრენაჟე სისტემების გაუმართაობა, ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული 

პრობლემები და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომელიც ხორციელდებოდა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, 

ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ 

სამუშაოებსა და შიდა სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა ქარსაცავი ზოლების გაშენება, ტყის 

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა, ნაპირსამაგრი სამუშაოები, კლიმატის 

ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო სამეურნეო კულტურების გავრცელება, 
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ფერმერებისთვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა და სადრენაჟე 

სისტემების რეაბილიტაცია. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი 

და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა. მათგან, ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც 

მოყვება წყალდიდობები. 2012წელს ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად 5 

სოფელში დაზარალდა 900 მოსახლე. მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა 

სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-

სათესი ფართობები. ეს უკანასკნელი, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და 

ინერტული მასალის მოპოვება. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების 

მიერ ბოლო 10 წელიწადში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება.  

ზუგდიდის 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 - ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ 

წელიწადში ძირითადად წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 

შემცირდა. მათივე ცნობით, საძოვრებზე განვითარებულია ეროზიები. გამგეობის 

თანამშრომლები საძოვრებზე განვითარებული ეროზიას ჭარბ ძოვებას არ უკავშირებენ, 

თუმცა, მოცემული ინფორმაციის თანახმად, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება მუნიციპალიტეტში არსებულ 

საძოვრების ფართობს. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა 

და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, ამასთან, დადგენილი არ არის 

საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები. 

ტყის რესურსები - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ღარიბია ტყის 

რესურსებით. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა 

(მათ შორის უკანონო), და ქარსაცავი ზოლების განადგურება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. თუმცა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების 

მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, მოსახლეობის აზრით, ბოლო 10-20წლის 

მანძილზე მდინარეებში წყლის ხარჯი შემცირდა, წყალდიდობების დროს მდინარეების 

ხარჯი გაიზარდა, ხოლო წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია. მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. 
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წყალმომარაგების სისტემის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა მოიხმარს მიწისქვეშა 

წყლებს.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უხვადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები. ჭაობებს 

მუნიციპალიტეტში უკავია 13 ჰა. ზოგან ვითარდება მეორადი დაჭაობება. სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის დეპარტამენტს დაგეგმილი აქვს დაჭაობებული 

ფართობების დაშრობა.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

შესარბილებლად ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელებული პროექტებიდან სახელდება წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და შიდა სასოფლო გზებისა და 

ხიდების 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. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენს დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის დაპროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 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).  

 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 
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დანარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ 

ერთეულს წარმოადგენს. მისი ფართობია 117 446 ჰა. მუნიციპალიტეტს სამხრეთით 

ესაზღვრება ბოლნისის, აღმოსავლეთით გარდაბანის და მარნეულის, დასავლეთით 

წალკის და დმანისის, ჩრდილოეთით კასპის და მცხეთის მუნიციპალიტეტები.  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მთა-გორიანი რელიეფით ხასიათდება. აქ 

გაბატონებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი 

თბილი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12°C-ია (ბარში) 2°C-მდე 

(მთაში) მერყეობს ზონალობის მიხედვით. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, 

ტემპერატურა უდრის 0°C-ს ბარში და -10°C მთაში, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, 

ივლისის, ჰაერის ტემპერატურა უდრის 15°C მთაში და 24°C ბარში. ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობა 500 მმ-იდან (ბარში) 900 მმ-მდეა (მთაში). ნალექების მაქსიმუმი 

მაისშია (119 მმ), ხოლო მინიმუმი – დეკემბერში (30 მმ). 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ხშირი ჰიდროგრაფიული ქსელი მდ. მტკვრის აუზს 

მიეკუთვნება. სამხრეთ ნაწილში მიედინება მდინარე ხრამი, რომლის სიგრძე 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 22 კმ-ია. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა ალგეთი. 

მდინარე ალგეთის შუა დინებაში შექმნილია ალგეთის წყალსაცავი, რომელსაც 

საირიგაციოდ იყენებენ. ბედენის პლატოზე არის რამდენიმე მცირე ტბა. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 27 600 ადამიანს შეადგენდა. 

მუნიციპალიტეტში 88 დასახლებული პუნქტია (მათგან 6 პუნქტი დაცლილია). მათ 

შორის 1 ქალაქია. მუნიციპალიტეტის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 4 200 ადამიანს, 

ხოლო სოფლის - 23 400 ადამიანს. ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85% სოფლად 

ცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 23 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

საკმაოდ ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით არის 4 300 000 ლარი. ეკონომიკის ძირითადი სექტორებია 

სოფლის მეურნეობა და მცირე მეწარმეობა (ძირითადად ვაჭრობა და საყოფაცხოვრებო 

მომსახურება).  
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წარსულშიც ძირითადი შემოსავლები უზრუნველყოფილი იყო სოფლის მეურნეობით, 

ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოებით და ქვის 

მოპოვება-დამუშავებით.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა. ამ გეგმის პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება, კენკროვანის მოყვანა-გადამუშავება, ქვის 

მოპოვება-დამუშავება და ტურიზმის განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტარციულ ერთეულში 

გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, გვალვა და სეტყვა. მათივე ინფორმაციით, 

აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

საკმაოდ მოიმატა.  

მუნიციპალიტეტს განსაკუთრებით დიდ პრობლემას უქმნის ბოლო წლებში 

გახშირებული გვალვა. ტემპერატურის მატება განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში 

შეიმჩნევა. ამას გარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას დიდ ზიანს აყენებს სეტყვაც. 

გვალვასთან ერთად სეტყვის გამო მცირდება მოსავლიანობა. გამგეობის თანამშრომლებს 

სტიქიით დაზარალებული ტერიტორიების შესახებ ინფორმაცია არ მოუწოდებია,  

სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ უკანასკნელ წლებში ერთჯერადად დიდი რაოდენობის 

ნალექი მოდის. კერძოდ, 2011წ-ს 8 საათიანი ძლიერი წვიმის შედეგად მოვიდა 4 თვის 

ნალექის ნორმა. რის გამოც, მათი ცნობით, ღვარცოფის შედეგად თეთრი წყაროს 

მუნიციპალიტეტის სოფლები დაზიანდა. კერძოდ, სოფ. მაწევანში სტიქიით დაზარალდა 

38 ოჯახი (66 სული), დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, 8 საცხოვრებელ სახლში 

დაიტბორა პირველი სართულები. ამასთან ერთად, განადგურდა ბოსტნეულისა და 

სიმინდის ნათესების 1 765 ჰა საკარმიდამო ნაკვეთებში. ასევე დაზიანდა ღობეები და 

საქონლის სათავსების კედლები. სოფ. გოლთეთიში დაზარალდა 12 ოჯახი (31სული). 

საკარმიდამო ნაკვეთებში განადგურდა ბოსტნეულისა და სიმინდი ნათესები (0,61 ჰა) და 

დაზიანდა ერთი საცხოვრებელი სახლის სახურავი. სოფ. აბელიანში დაზარალდა 8 ოჯახი 

(42 სული) და დაიტბორა ერთი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული, განადგურდა 

ნათესები; სოფ. გოხნარში 1 ოჯახს (2 სული) დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლის 80%; 

სოფ. თეთრი წყაროს 1 ოჯახს (5 სული) დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლის კედელი; სოფ. 

სამღერეთიში 1 ოჯახს დაუზიანდა ქვის ღობე; ტერიტორიული ერთეულ- 

ჯორჯიაშვილის 1 ოჯახს დაეტბორა საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული (იხ. 

ცხრილი 1).  

დასახელებული ბუნებრივი სტიქიის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც 

მოყვა, ღვარცოფის შედეგად დაზიანდა გზები. კერძოდ, ფარცხის-გოლთეთის 

დამაკავშირებელი გზა, სოფლების არდისუბნის და გოლთეთის შიდა გზები, სოფ. 

ნაპილნართან მისასვლელი გზები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ამ ბუნებრივ სტიქიას 

ადამიანის მსხვერპლი მოყვა, მათი ცნობით, სოფ. სამღერეთში ღვარცოფის შედეგად 

გარდაიცვალა 1 ქალი.  



 

3- 12 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის, ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის ეკონომიკური 

გაანგარიშება. 

ცხრილი 1. მონაცემები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2011 წლის ღვარცოფის 

შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ.  

ბუნებრივი 

საფრთხეები 
ადგილმდებარეობა 

საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობა 

გარდაცვლილთა 

რაოდენობა 

ღვარცოფი 

სოფ. მაწევანი 38 ოჯახი (66 სული)  

სოფ. გოლთეთი 12 ოჯახი (31სული)  

სოფ. აბელიანი 8 ოჯახი (42 სული)  

სოფ. გოხნარი 1 ოჯახი (2 სული)  

სოფ. თეთრი წყარო 1 ოჯახი (5 სული)  

ჯორჯიაშვილი 1 ოჯახი  

სამღერეთი  1 ქალი 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა, გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს: ხანძარს, წყალდიდობას, ღვარცოფს, გვალვას. 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან სახელმწიფო კომისია და 

სამაშველო სამსახური. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ 

გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი. ამასთან, მოძველებულია 

სამაშველო ტექნიკა, სახანძრო მანქანები 30 წლის წინაა შემოყვანილი. 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებში შეხვედრის 

მონაწილეებმა დაასახელეს: ხანძრების ჩაქრობა, წყალმოვარდნის შედეგების აღმოფხვრა, 

სახურავების გადახურვა, ხიდებისა და გზების შეკეთება. ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ ამავე პერიოდში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისათვის მოსახლეობის 

ინსტრუქტაჟი მოხდა.  

შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ყოველთვის არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება, რაც სამომავლოდ იწვევეს ინფრასტრუქტურის 

დაზიანებას და მოშლას. მაგალითად მილენიუმის პროექტით აშენებული გზა 

წყალდიდობამ დაანგრია. მათივე ცნობით, ზემოაღნიშნული გათვალისწინებული იქნა 

მხოლოდ ბაქო- თბილისი- ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობის დროს. ასევე არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის მეურნეობა. 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 50 616 ჰა, რაც მთლიანი 

ტერიტორიის 43%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 18 028ჰა (ს/ს მიწის 

36%), სათიბ/საძოვარი 32 142ჰა (ს/ს მიწის 63%), ხეხილის ბაღები - 446ჰა (ს/ს მიწის 1%).  
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სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 

წლის განმავლობაში შემცირდა დაახლოებით 130 ჰა-ით, აქედან სახნავ-სათესი მიწები 

დაახლოებით 50 ჰა და სათიბ საძოვარი - 80 ჰა. მოწოდებული ინფორმაციით ს/ს მიწების 

შემცირება მოხდა მიწების დეგრადაციის გამო (მათ შორის სახნავ-სათესი ფართობის 

დაახლოებით 100ჰა, მრავალწლიანი ნარგავების - 50 ჰა და სათიბ-საძოვრის - 100ჰა). რის 

მიზეზადაც დასახელდა: გამარილიანება (100ჰა), დაჭაობება (200ჰა), ჭარბი ძოვება (100ჰა), 

ასევე მაგისტრალური და საავტომობილო გზების მშენებლობა (130ჰა).  

 

მემცენარეობა 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მემცენარეობა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია ხორბალი (რომლის მოსავლიანობაა 2-

2,5ტ/ჰა), ქერი (მოსავ. 1,8-2 ტ/ჰა), კარტოფილი (15ტ/ჰა) და სიმინდი (5-6ტ/ჰა). ბოლო 10 

წლის განმავლობაში მათი მოსავლიანობა შემცირდა დაახლოებით 10-15%-ით, 

კარტოფილის კი - 5-6 %-ით. რის ძირითად მიზეზადაც სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, რწყვის ნაკლებობა და უამინდობა.  

მუნიციპალიტეტს არ აქვს მეტეოსადგური. ამიტომ რაიმე ზუსტი ინფორმაცია 

ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილების შესახებ სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია, თუმცა მათი 

ვარაუდით, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის პერიოდი ბოლო 10 წელიწადში შემცირდა.  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწები 

მთლიანად საჭიროებს რწყვას. ამის მიზეზად სახელდება: არასაკმარისი წყლის რესურსი, 

საირიგაციო სისტემების (არხების) ძალიან დიდი ნაწილის გაუმართაობა. იმ დროს, როცა 

მუნიციპალიტეტში რწყვის ერთადერთ მეთოდად სახელდება არხოვანი რწყვა. 

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის ს/ს მიწების დაახლოებით 500ჰა დაჭაობებულია და 

საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემა მთლიანადაა ამორტიზებული. 

 

მეცხოველეობა 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სათიბ საძოვრებს მუნიციპალიტეტში 32 142ჰა (ს/ს მიწის 63%) უკავია, 

2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა 22 664 სულია, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა 5 000 

სულით. 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მონაცემებით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 14 089 სული ცხვარია. მათი სულადობა უკანასკნელ 

დეკადაში შემცირდა 5 000 სულით. შემცირების მიზეზად სახელდება უკანასკნელ წლებში 

ცხვრის დიდი რაოდენობით გაყიდვა უცხოეთში. ამას გარდა, თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდანაც ხდება, კერძოდ, ზაფხულის საძოვრებზე შემოყავთ 

დაახლოებით 2 000 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 5 000 სული ცხვარი,  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მესაქონლეები სათიბ-საძოვრების დეფიციტს 

არ განიცდიან. თუმცა აღნიშნავენ, რომ სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი 

პირუტყვის გამო საძოვრების ნაწილობრივი გადაძოვება ხდება. სამუშაო ჯგუფის მიერ 
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მოწოდებული მონაცემების თანახმად, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის 

და სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი საქონელზე გადაანგარიშებით, 

ადმინისტრაციული ერთეულის საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 0,8 ძროხა და 0.6 

ცხვარი. საბჭოთა დროის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის დასაშვები 

იყო წელიწადში 1ჰა-ზე 1 სული მსხვილფეხა და 5 სული წვრილფეხა საქონლის ძოვება. 

აღინიშნა, რომ ძოვებისას არანაირი ნორმები არ არის დაცული. მუნიციპალიტეტში 

სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება; მეცხოველეები 

არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობის და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა. 

საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არის უმნიშვნელო, თუმცა 

ამისი მონიტორინგიც არ ხდება.  

  

სერვისები და პროექტები 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული ისეთი 

სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული და აგრონომიული 

მომსახურება (საუბარი იყო კადრების დიდ დეფიციტზე) და მექანიზაციის ცენტრები; 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი 

ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებისათვის ხელშეწყობა. 

მუნიციპალიტეტში არის ახლად დაარსებული სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური, რომელსაც ევალება პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე. მუნიციპალიტეტიდან მოწოდებული 

ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ შემოიტანა 

მაღალპროდუქტიული კულტურები და მათ შორის განსაკუთრებით აღინიშნა სიმინდი 

და არასამთავრობო ორგანიზაცია ASF სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გააკეთა წვეთოვანი 

რწყვის დანადგარი. 

 როგორც დისკუსიაში მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან გამოიკვეთა, 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის მეურენობის 

პროექტები არ განუხორციელებია.  

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ სექტორში მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა 

პრაქტიკულად არ ხდება, რაც იქიდან ჩანს, რომ სოფლის მეურნეობის სამსახურს 

პრაქტიკულად არ გააჩნდა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული პროექტების შესახებ. 

 

 

4. ტყის რესურსები 

სატყეო სამმართველოს ინფორმაციით, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

48 500ჰა ფართობი ტყითაა დაფარული, რაც მთლიანი ტერიტორიის 37,5%-ს შეადგენს. 

აქედან 10 000ჰა დაცულ ტერიტორიას, ალგეთის ნაკრძალს, წარმოადგენს. ტყის რესურსი 

სამართავად გადაეცა ქვემო ქართლის სატყეო მეურნეობის სამმართველოს და 
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მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ წარმოადგენს, სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ტყის რესურსების მართვაზე შედარებით უკეთესად 

ახორციელებდა, ამასთან მისი დაცვისთვის მეტი ინტერესი იყო.  

სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ჭრას. ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე ფაქტიურად აღარ არსებობს ჭალისპირა ტყეები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა რაოდენობა, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თითქმის მთლიანადაა 

განადგურებული. მისი ტერიტორია შემცირდა დაახლოებით 10ჰა-ით. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების აღდგენა არ ხდება.  

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს 

სოციალური და მოვლითი მიზნით ჭრას. სატყეო სამმართველოს ინფორმაციით ხე-ტყის 

ჭრის წლიური ლიმიტი მუნიციპალიტეტში არის 23 000მ3. მუნიციპალიტეტის 

ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ხე-ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა 

დაახლოებით 20-30%-ით. აღინიშნა, რომ ხე-ტყის უკონტროლო ჭრამ იმატა 

ეკომიგრანტების ჩამოსახლების შემდეგ, რომლებმაც შემოსავლის წყაროდ გაიხადეს ეს 

საქმე. დისკუსიის მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ტყის ხანძრები 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირი არ არის, თუმცა გასულ წლებთან შედარებით 

საშუალოდ 2-3 ხანძრით მეტი შემთხვევა ფიქსირდება, მიზეზად სახელდება ცხელი 

ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა, შესაბამისად ხანძრის შედეგად დაზიანებული 

საშუალო ფართობი ბოლო 10 წლის განმავლობაში წლიურად 3 ჰა-ით გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას რკინიგზის 

მშენებლობისა და ბაქო- თბილისი-ჯეიჰანის მაგისტრალის მშენებლობისას. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება ნახანძრალ, გაჩეხილ და ნიადაგის 

საფარმოხსნილ უბნებზე ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ამათგან ტყის 

ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება მხოლოდ კაფვის შემდგომ ფართობებზე. ტყის 

საფარდაკარგულ უბნებზე არაფერი კეთდება ტყის საფარის აღდგენის მიზნით. 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანერგე მეურნეობა, თუმცა, 

მიაჩნიათ, რომ საჭიროა ასეთი მეურნეობის არსებობა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა/განაშენიანების პროექტებიდან დასახელდა სატყეო 

მეურნეობის მიერ 2004-2006წწ-ში 26 ჰა. ტყის ფართობის განაშენიანება და იმავე წლებში 

50 ჰა ფართობზე ბუნებრივი განახლებისათვის ხელშეწყობა (მსოფლიო ბანკის 

დაფინანსებით). შეკრების მონაწილეები მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ 

საფრთხეებს არ აკავშირებენ ტყის ჭრასთან. 

5.  წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსები გააჩნია. 

სამუშაო ჯგუფს ზუსტი ინფორმაცია წყლის რესურსების შესახებ არ გააჩნია. წყლის 

რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების სახით. არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც დაახლოებით 500ჰა, რომელიც ძირითადად მდინარის 

ჭალაშია განლაგებული.  
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თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ჰიდროგრაფიული ქსელი ხშირია. აქაური 

ყველა მდინარე ქმნის მტკვრის ერთიან სისტემას. მუნიციპალიტეტის მთავარი 

მდინარეა ალგეთი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-

აღმოსავლეთისაკენ კვეთს და აქვს მრავალი შენაკადი: ასურეთისხევი, ლაყვისხევი, 

გუდარეხისწყალი, ოძისისხევი, ბოგვისხევი, ენაგეთისხევი, ლამისხევი, ფარცხისისწყალი 

და ბზისწყალი. მდინარე ალგეთის შუა დინებაში შექმნილია ალგეთის წყალსაცავი, 

რომელსაც საირიგაციოდ იყენებენ. ბედენის პლატოზე არის რამდენიმე მცირე ტბა. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ხდება. შესაბამისად 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილებების 

შესახებ ზუსტი და ოფიციალური ინფორმაცია არ არსებობს. ჯგუფის წევრთა პირადი 

დაკვირვებებით, ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში რაიმე მნიშვნელოვანი 

ჰიდროლოგიური ცვლილება თეთრი წყაროს ტერიტორიაზე არ დაფიქსირებულა. მაგრამ 

აღინიშნა, რომ ზოგიერთი მცირე ზომის ნაკადული დაშრა და დაჭაობდა.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე დაჭაობებულია 

დაახლოებით 500 ჰა ფართობი. არ არსებობს მონაცემები ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

დინამიკის შესახებ. თუმცა სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ კლიმატის ცვლილებას, კერძოდ, 

გვალვიანობის მომატება და ინტენსიური წვიმები გავლენას ახდენს ჭარბტენიან 

ტერიტორიებზე. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

დაშრობის გეგმა.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მხოლოდ რამდენიმე 

დასახლებას გააჩნია ცენტრალური წყალმომარაგება. ამიტომ მოსახლეობის მცირე ნაწილი 

წყალმომარაგებისათვის (სასმელად) მიწისქვეშა წყლებსაც იყენებს. არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტიდან სხვა მუნიციპალიტეტში ხდება დაახლოებით 3 000 000 მ3 წყლის 

გადასროლა ირიგაციის მიზნით. 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის წელიწადში 

1 600 000 მ3 წყალი იხარჯება, ხოლო ირიგაციისათვის - დაახლოებით 10-15 მლნ. მ3 

წყალი. შეკრების მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, არსებული სარწყავი 

სისტემები სავალალო მდგომარეობაშია და საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა უარყოფითად შეფასდა, 

და აღინიშნა, რომ ადგილი აქვს წყლის მნიშვნელოვან დანაკარგებს. მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემებს წყალდიდობის დროს ხშირად ექმნებათ პრობლემები. 

კერძოდ, ზიანდება სათაო ნაგებობები და წყალგამწმენდი სისტემები. მოწოდებული 

ინფორმაციით, განსაკუთრებით წყალგამწმენდი ნაგებობები საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. თეთრიწყაროს მოსახლეობის დაახ. 

40%-ს, მანგლისის 10%-ს და კოდაში მხოლოდ დევნილთა დასახლებას. მოწოდებული 

ინფორმაციით, არსებული კოლექტორების მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი. 

კოლექტორებში არ არის წყალგამწმენდი მოწყობილობები და ჩამდინარე წყლები 

გაუწმენდავი ჩაედინება მდინარეებში და ჟონავს მიწაშიც. 

გამგეობის ინფორმაციით, წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე პასუხისმგებელია შპს 

„გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 
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6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება უმნიშვნელოდ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ალგეთის და ლიპის წყალსაცავები, 

მარაბდის ტბა და ასურეთის კაშხალი. მოწოდებული ინფორმაციით, ალგეთის 

წყალსაცავი და მარაბდის ტბა საირიგაციო გამოიყენება, ხოლო ლიპის წყალსაცავი და 

ასურეთის კაშხალი ავარიულია და წყალია გაშვებული. როგორც აღინიშნა, ალგეთის 

წყალსაცავი გახსნის შემდეგ არ გაწმენდილა. აქ შეიძლება ინერტული მასალების 

მოპოვება, რაც წყალსაცავის გაწმენდასაც შეუწყობს ხელს. ამჟამად წყალსაცავის 

სასარგებლო მოცულობა ძალიან შემცირებულია დასილვის გამო.  

შეკრების მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ფარგლებში ადგილი აქვს შემდეგ პროცესებს: წყალსაცავების და მდინარეების 

ზედა ნაწილში და კალაპოტებში ხდება ინერტული მასალის დაგროვება, კალაპოტების 

დახრამვა, ამასთან ალგეთის ხეობაში, ლიპაზე და ხრამზე ადგილი აქვს ნაპირებისა და 

კალაპოტების ეროზიის შედეგად საინჟინრო ნაგებობათა დაზიანებას. 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ჩამოთვლილი მოვლენების აღმოსაფხვრელად, 

გარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოებისა, გზებისა და ძველი ხიდების აღდგენა/ აშენებისა, სხვა 

არანაირი ღონისძიება არ ხორციელდება.  

ადგილობრივ დონეზე არ ხდება მოპოვებული ინერტული მასალების, მდინარის 

ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგი. პერიოდულად გამგეობის მიერ მოწმდება 

მდინარის ნაპირებთან არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობა.  

 

7. ინდუსტრია / წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ 

ფიქსირდება. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით, გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, რომელიც ძირითადად ქ. თეთრი წყაროს, მანგლისისა და კოდა-თეთრი 

წყაროს შორის ტრასაზე მიმდებარე სოფლების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, 

აღრიცხვას და პოლიგონზე განთავსებას ახორციელებს. მათ მიერ მოსახლეობისაგან 

შეგროვილი ნარჩენების მოცულობა წელიწადში საშუალოდ 4 000მ3-ია; ქალაქის დაგვა 

დასუფთავებით შეგროვილი ნარჩენების - 1 500მ3; გზის პირებიდან და გამწვანებიდან 

შეგროვილი ნარჩენების - 1 470მ3. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ნარჩენების მართვის 

სამსახურისგან შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობა შემცირდა.  

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ქ. თეთრიწყაროში ნარჩენების განსათავსებლად 

იყენებენ ქალაქიდან დაახლოებით 7 კმ-ით დაშორებულ ე.წ. ”მაწევანის”- ნაგავსაყრელს, 

რომელსაც არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და აირების მართვის მოწყობილობები. 

ნაგავსაყრელი განთავსებულია ქვის კარიერის ტერიტორიაზე. 



 

9- 12 

მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება 

ხორციელდება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე ან იმარხება მცირე ორმოებში. 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინგი არ ხორციელდება. 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

მიზნით პროექტები არ განხორციელებულა. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 

მარნეულში აშენდა ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო და იმედი აქვთ, რომ მათი 

ტერიტორიიდანაც მოხდება აქვე დახარისხებული ნარჩენების გატანა. 

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით, არსებობს მცირე ზომის, კერძოდ 

ჯართის და ქაღალდის მაკულატურის შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

  

9.  გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით პასუხების დაკონკრეტება. მსჯელობის დროს აღმოჩნდა, 

რომ ნებისმიერი ჩამოთვლილი პრობლემა ფაქტიურად ორივე სქესისათვის ერთნაირად 

მნიშვნელოვანი იყო.  

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება ქალზე 

უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ადვილად უფუჭდებათ განწყობა; წყლის 

დეფიციტის შემცირებაც ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ისინი მეტ წყალს 

მოიხმარენ საოჯახო საქმეებში; ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან შეშის მოპოვება მამაკაცის მოვალეობაა და ზოგადად 

ეკოსაფრთხეებს მამაკაცები უფრო მეტად განიცდიან; კლიმატის ცვლილების მიმართ 

ორივე სქესი ერთნაირად მგრძნობიარეა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების 

გაუმართაობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი (ამ საკითხებთან 

დაკავშირებით არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ გამგეობის თანამშრომელთა შორისაც), 

ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ისიც, რომ მათი 

აღდგენისათვის არანაირი ღონისძიებების არ ტარდება; ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

გამგეობის ინფორმაციით, პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა 

და დაიგეგმა მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაციას (ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება ერთად) და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას (ერთობლივად), ასევე ნაგავსაყრელებისა და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას. 
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დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: სახანძრო - 

სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა; საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია; კაშხლისა და წყალსაცავების რეაბილიტაცია.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, 

გვალვა. და სეტყვა. ამ ბუნებრივი სტიქიებიდან უკანასკნელ წლებში გახშირებულია 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, გვალვა და სეტყვა.  

 

გამგეობის თანამშრომლებს სტიქიით დაზარალებული ტერიტორიების შესახებ 

ინფორმაცია არ მოუწოდებია, მათ მხოლოდ 2011 წლის ღვარცოფის შედეგად ზიანის 

შესახებ გააჩნიათ ინფორმაცია, რის მიხედვითაც სოფ. მაწევანში სტიქიის ქვეშ მოყვა 38 

ოჯახი (66 სული), დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, 8 საცხოვრებელ სახლში 

დაიტბორა პირველი სართულები. ამასთან ერთად, განადგურდა ბოსტნეულისა და 

სიმინდის ნათესების 1 765 ჰა საკარმიდამო ნაკვეთებში. ასევე დაზიანდა ღობეები და 

საქონლის სათავსების კედლები. სოფ. გოლთეთიში დაზარალდა 12 ოჯახი (31სული). 

საკარმიდამო ნაკვეთებში განადგურდა ბოსტნეულისა და სიმინდი ნათესები -0, 61 ჰა და 

დაზიანდა ერთი საცხოვრებელი სახლის სახურავი. სოფ. აბელიანში დაზარალდა 8 ოჯახი 

(42 სული) და დაიტბორა ერთი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული და 

განადგურდა ბოსტნეულისა და სიმინდის ნათესები. დასახელებული ბუნებრივი სტიქიის 

ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოყვა, ღვარცოფის შედეგად დაზიანდა 

გზები.  

თეთრიწყაროს 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 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა, რასაც ხელს უწყობს შესაბამისი კლიმატური 

პირობები, მიწისა და წყლის რესურსები. თუმცა, უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას, რაც ძირითადად ჭარბი ძოვების, 

გამარილიანების და დაჭაობების გამო ხდება.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა არც თუ ისე 
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ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. მესაქონლეები 

არ განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ საზაფხულო 

საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან შემოყვანილი პირუტყვის გამო 

ხდება საძოვრების ნაწილობრივ გადაძოვება. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტის 

სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მესაქონლეები არავითარ ღონისძიებებს არ 

მიმართავენ. ამასთან, არ იცავენ საძოვრებისთვის შეფასებულ ძოვების ნორმებს.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები არც თუ ისე 

მცირეა. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ 

შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი განადგურება 1990-იანი წლების 

შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზომიერია 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება. წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების სახით. არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც დაახლოებით 500ჰა, 

რომელიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება. წყალმომარაგების და სარწყავი სისტემები 

საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება. 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხორციელდება,  

 

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: სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად კი 

განხორციელდა ინფორმირება ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მეთოდების შესახებ. 

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 



 

12- 12 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას. 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია გადაისინჯოს 

საძოვრებისათვის დადგენილი ძოვების ნორმები და შეძლებისდაგვარად დაცული 

იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის 

სულადობა. 

 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. 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვას.   

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

თელავის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთის 

რეგიონში. მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ყვარლის მუნიციპალიტეტი, 

ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით საზღვრავს დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა, 

ჩრდილოეთ-დასავლეთით ესაზღვრება ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-

აღმოსავლეთით ესაზღვრება გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, ხოლო სამხრეთ-

დასავლეთით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.  

თელავის მუნიციპალიტეტის ფართობია 197 569 ჰა. აქედან სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს 33 156 ჰა უკავია. მუნიციპალიტეტის მიწების დიდი ნაწილი უჭირავს 

ფართოფოთლოვან ტყეებს. მუნიციპალიტეტის ჰიდროლოგიური ქსელი წარმოდგენილია 

მდ. ალაზნით და მისი შენაკადებით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის 

ოლქს. ალაზნის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა ცხელი ზაფხულითა 

და ზომიერად ცივი ზამთრით. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12°C, ნალექების 

რაოდენობა 700-800 მმ წელიწადში.  

2012 წლის მონაცემებით, თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 71 200 კაცს, 

აქედან ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 19 400 კაცს, სოფლად კი ცხოვრობს 51 800 კაცი. 

მუნიციპალიტეტში 23 დასახლებაა, მათ შორის 22 სოფელი. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 36 

კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად 

ჩამოუვარდება.  

მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროა ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა და 

მომსახურების სფერო. მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 15 387 300 ლარს. გამგეობის 

თანამშრომლები თვლიან, რომ წამყვანი ეკონომიკური დარგი შეიძლება იყოს სოფლის 

მეურნეობა, რადგანაც მუნიციპალიტეტში დიდია სახნავ-სათესი და სათიბ-საძოვარი 

მიწების ფართობი. ამას გარდა, მათი მოსაზრებით სატყეო მეურნეობის ბაზაზე 

შესაძლებელი ტურიზმის განვითარებაც, კერძოდ სანადირო მეურნეობების და ტურების 

მოწყობა.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი წვიმა, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, 

მეწყერი, ღვარცოფი, გვალვა, მდ. ნაპირის ეროზია. ამათგან უკანასკნელ წლებში ყველაზე 

ხშირია ძლიერი ქარები და ძლიერი წვიმა. ბოლო დროს იმატა სეტყვამ, რასაც მოყვა 

წყალდიდობები და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული 

ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში მომატებულია; ასევე 

მომატებულია გვალვიანობაც. თუმცა, ეს ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლიგიურ/ 

ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და ობიექტურ სტატისტიკას, რადგანაც 

მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეტეო-ჰიდროლოგიური სადგურები არაა და არც თავად 

გამგეობის მიერ იწარმოება რაიმე სახის სტატისტიკა უამინდობის, წყალდიდობების, 

მდინარის ნაპირების ეროზიის, მეწყერის თუ სხვა ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ.  

ბუნებრივი სტიქიების ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ გამგეობის 

თანამშრომლებს არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნიათ. მხოლოდ აღნიშნეს, რომ ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ამასთან, მეწყრული მოვლენები ძირითადად 

საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას (გზებს, ხიდებს) 

აზიანებს; ხოლო წყალდიდობები და მდინარის ნაპირების წარეცხვა აზიანებს სახნავ-

სათეს ნაკვეთებს. წყალდიდობა/ წყალმოვარდნა საფრთხეს უქმნის ქ. თელავის სოფლებს – 

საფრთხის ზონაში ძირითადად ხევები და ხიდები ყვება. ზამთრის პერიოდში ბუნებრივი 

საფრთხეების ზონაში გარკვეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც ხვდება.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ძირითადად ხანძარს, 

ნაწილობრივ წყალდიდობას, გვალვას და მეწყერს. ადგილობრივ ხელისუფლებას 

ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების მცირედი რესურსი გააჩნია, შეუძლია მძიმე 

ტექნიკის მობილიზება (ხევების გაწმენდა, გზების გასუფთავება). 

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

თელავის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკური 

დარგია. ადმინისტრაციული ერთეული უპირატესად მევენახეობის განვითარებით 

გამოირჩევა. სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები მოიცავს 33 156 ჰა-ს. მათ შორის სახნავ–

სათესი შეადგენს 16 327 ჰა, ხეხილის ბაღები 1 145 ჰა, სათიბ–საძოვარი კი 6 406 ჰა-ია.  
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ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი ბოლო 10 წელიწადში არ შემცირებულა და არც მათი დეგრადაცია 

მომხდარა.  

მემცენარეობა  

თელავის ადმინისტრაციულ ერთეულში სახნავ-სათეს მიწებს 16 327 ჰა უკავია, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 49%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტში 

პრიორიტეტულ კულტურად ვაზი სახელდება, რომლის მოსავლიანობაც ბოლო წლებში 

არ შეცვლილა. სხვა პრიორიტეტული კულტურების შესახებ სამუშაო ჯგუფს რაიმე 

კონკრეტული ინფორმაცია არ მოუწოდებია, მხოლოდ აღნიშნეს, რომ ბოლო ათწლეულში 

შეიმჩნევა მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება, ძირითად მიზეზებად 

კი სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, არასაკმარისი რწყვა და უამინდობა. 

ამასთან, მოსავლიანობის შემცირებას იწვევს მაღალი დანახარჯები ტექნიკაზე და 

საწვავზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახნავი მიწების 

დიდი ნაწილი სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის სიმცირის, მისი გაუმართაობისა და 

სახსრების უქონლობის გამო დაუმუშავებელია. მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 80% საჭიროებს რწყვას, თუმცა საირიგაციო სისტემის სიმცირე და ცუდი 

მდგომარეობა აფერხებს რწყვის პროცესს. ამასთან, სახნავი მიწების დაახლოებით 5% 

საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემა არ არის. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის ერთ–ერთი ძირითად 

წყაროს წარმოადგენს, თუმცა სათიბ-საძოვრების რესურსი მცირეა და სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 19%-ს (6 406 ჰა) შეადგენს.  

2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა 9 450 სულს შეადგენს და მათი სულადობა ბოლო 10 წლის მეტ-ნაკლებად 

სტაბილურია. მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია მეცხვარეობა და აღრიცხულია 

დაახლოებით 25 600 სული ცხვარი. მსხვილფეხა პირუტყვის და ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობისა და წველადობის შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ 

ფლობს. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელ წლებში არ გაზრდილა. 

მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე, ტერიტორიული ერთეულის საძოვრებისათვის 

ერთ ჰექტარზე მოდის დაახლოებით 1.5 მსხვილფეხა პირუტყვი და 4 ცხვარი. თელავის 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე სხვა მუნიციპალიტეტიდან საქონელის შემოყვანა არ 

ხდება. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ მუნიციპალიტეტის საძოვრები საკმარისი არ არის 

ამდენი სული საქონლის გამოსაკვებად, მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე ადგილი აქვს 

ჭარბ ძოვებას და ნიადაგის ეროზიას. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

 

პროექტები და სერვისები  

მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, 

როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 
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მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა სოფლის 

მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად არასამთავრობო 

სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის 

მეურნეობაში პროექტები არ განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის პროექტებით 

ხდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და შესაბამისი 

კონსულტაციები.  

არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობის შესახებ 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია.  

 

4. ტყის რესურსები 

თელავის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. სამუშაო ჯგუფს ტყის საერთო 

ფართობისა და ტყეების კატეგორიების მიხედვით ფართობების შესახებ მონაცემები არ 

მოუწოდებია.  

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი 

აქვს ტყის უკანონო ჭრას. ძირითადად იჭრება სამრეწველო ტყე. ადგილი აქვს ტყის 

კომერციულ, სოციალურ და მოვლით ჭრას. მათი ვარაუდით, დაახლოებით 15–20% 

იჭრება უკანონოდ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის უკანონო ჭრა გაიზარდა. რაც 

სათბობის სიძვირემ გამოიწვია.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არა აქვს ინფორმაცია მათი ინვენტარიზაციის შესახებ, რაც 

ბოლო 10 წელია არ ჩატარებულა, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ქარსაცავი ზოლების 

რაოდენობა უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა.  

ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა. კონკრეტულად რამდენი ჰექტარი ტყე 

დაიწვა სტატისტიკა არ არის. ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად ადამიანთა 

დაუდევრობა დასახელდა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სანერგე მეურნეობა არ არის, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის 

აღსადგენად.  

 

5. წყლის რესურსები 

თელავის მუნიციპალიტეტს წყლის რესურსი ზომიერად გააჩნია. თუმცა, 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანდო ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსის შესახებ. 

წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. თელავის 

მუნიციპალიტეტის მთავარ ჰიდროლოგიურ არტერიას ქმნის მდინარე ალაზანი და მისი 

აუზი. საყურადღებო ჰიდროლოგიური ერთეულია მდინარე ლოპოტა, რომელიც ზოგჯერ 

ღვარცოფულია. მისი მთავარი შენაკადია დიდხევი. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. 
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ტერიტორიულ ერთეულში არც წყლის ხარისხის მონიტორინგი ტარდება. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის დაბინძურების შემთხვევები არ ფიქსირდება.  

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირულ და 

მიწისქვეშა წყლებზე. ადმინისტრაციულ ერთეულში ირიგაციისთვის ძირითადად 

ზედაპირული წყლები გამოიყენება. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. მოსახლეობის ნაწილი 

წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა წყალს იყენებს, თუმცა არსებული წყლის რესურსი 

საკმარისი არ არის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია მოსახლეობა ზაფხულის პერიოდში. 

ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ 

ნაგებობებს პრობლემები ექმნება. სარწყავი წყლის მოხმარებაზე სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ გააჩნია. მათი ცნობით, არსებული სარწყავი სისტემების ძირითადი 

ნაწილი მწყობრიდან არის გამოსული. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თელავის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა 

კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება არ ხდება. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არის ხელოვნური წყლის წყალსაცავი, მდინარე ლოპოტაზე, რომელიც არის 

მრავალფუნქციური. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მდინარის კალაპოტში 

ხდება კალაპოტის დახრამვა, ბევრ ადგილას ხდება მდინარის ნაპირების 

ეროზია/წარეცხვა. მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად ზიანდება გზები და საფრთხე 

ექმნება ხიდებს. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

თელავის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდად არის განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მცირე ზომის გადამამუშავებელი 

ფაბრიკები, ღვინის ქარხნები, მცირე პურის საცხობები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ზოგიერთ 

საწარმოში. საწარმოთა გარკვეული რაოდენობა იყენებს ენერგო–ეფექტურ მანქანა 

დანადგარებს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური სამსახურის მიერ, 

რომელიც ემსახურება ქ. თელავს და მის მიმდებარე სოფლებს. მუნიციპალიტეტში 

სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ 

ნარჩენების განთავსება ხდება ქ. თელავის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელზე 

ნაჟური წყლების და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი არ ხდება. სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცი არ გააჩნია, რა მოცულობის ნარჩენების განთავსება ხდება პოლიგონზე ამ 

სამსახურის მიერ.  
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მუნიციპალიტეტში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, რადგან სოფლების 

უმრავლესობას ნაგავსაყრელი არ აქვს, რის გამოც მოსახლეობის მიერ ნაგავი იყრება ე. წ. 

ხევებში. მუნიციპალიტეტში კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები არ 

განხორციელებულა.  

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად აისახება. წყლის დეფიციტი ქალს შეუქმნის 

პრობლემას, რადგან ოჯახში ქალს უწევს ძირითადად საქმიანობა, ტყის რესურსების 

შემცირება კაცს შეუქმნის მეტ პრობლემებს, რადგან ოჯახის მომმარაგებლად მას თვლიან.  

სამუშაო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ მამაკაცი 

უფრო მგრძნობიარეა, რადგან საველე პირობებში საქმიანობა ძირითადად მამაკაცს უწევს.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მცირე კატეგორიას გავლილი აქვს 

სწავლება კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მაგრამ არ იცნობენ 

„საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა და სოფლის მეურნეობის 

სამსახურების განუვითარებლობა. ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები; სასმელი წყლის დეფიციტი და 

გახშირებული ბუნებრივი კატასტროფები (ქარიშხალი, სეტყვა, წვიმა) 

უკანასკნელ წლებში, ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული 

პროექტებიდან სახელდება: წყალმომარაგების სისტემების და გზების რეაბილიტაცია, 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ჩატარდა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სკოლების რეაბილიტაცია და ქ. თელავის 

რეკონსტრუქცია (2012 წელი).  
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები  

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

სახასიათოა ძლიერი წვიმა, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

ღვარცოფი, გვალვა, მდ. ნაპირის ეროზია. ამათგან უკანასკნელ წლებში ყველაზე ხშირია 

ძლიერი ქარები და ძლიერი წვიმა. ბოლო დროს იმატა სეტყვამ, რასაც მოყვა 

წყალდიდობები და მდ ნაპირების წარეცხვა, ბოლო 10 წელიწადში მომატებულია 

გვალვიანობა. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, 

სახნავ-სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. რაიმე დამადასტურებელი 

ცნობები ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის და 

ტერიტორიების შესახებ სამუშაო ჯგუფს არ მოუწოდებია. 

თელავის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, გვალვიანობა, ეროზია, მეწყერი და გაზრდის მუნიციპალიტეტის 

მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.  

 

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა თელავის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. სასოფლო-სამეურნეო მიწებს დეგრადაცია არ განუცდია.  

ადმინისტრაციული ერთეული უპირატესად მევენახეობის განვითარებით გამოირჩევა. 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა, საირიგაციო სისტემების სიმწირე და ცუდი მდგომარეობა, მომატებული 

გვალვიანობა და წყალდიდობები. ამ მიზეზების გამო მუნიციპალიტეტში შემცირებულია 

მოსავლიანობა. ამასთან, მოსავლიანობის შემცირებას იწვევს მაღალი დანახარჯები 

ტექნიკაზე და საწვავზე.  

 მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევებია: სათიბ-საძოვრების დეფიციტი, ხდება 

საძოვრების გადაძოვება და შედეგად ეროზია. ანუ, მუნიციპალიტეტში არსებული 

საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი განვითარებისთვის, თუ გამოყენებული 

იქნა პირუტყვის გამოკვების და სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენახვის თანამედროვე 

მეთოდები.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - თელავის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი ტენდენცია აქვს და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 
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შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც 

აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება 

იყოს.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი ზომიერია. წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ 

ინფორმაცია არ არსებობს. ტერიტორიულ ერთეულში არც წყლის ხარისხის მონიტორინგი 

ტარდება.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის მოსახლეობა სარგებლობს. თუმცა არსებული 

წყლის რესურსი საკმარისი არ არის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია მოსახლეობა ზაფხულის 

პერიოდში.  

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება. ამ დასახლებების წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ ნაგებობას პრობლემები ექმნება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების 

აღმოსაფხვრელად, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელებული პროექტებიდან სახელდება: წყალმომარაგების სისტემების და გზების 

რეაბილიტაცია, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ჩატარდა სასმელი წყლის სათავე 

ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სკოლების რეაბილიტაცია და ქ. თელავის 

რეკონსტრუქცია (2012 წელი).  

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 ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენს დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 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).  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველში, კოლხეთის 

დაბლობის აღმოსავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 110-400 მეტრზე. თერჯოლის 

ადმინისტრაციულ ერთეულს დასავლეთით ესაზღვრება ქალაქი ქუთაისი. სამხრეთ-

აღმოსავლეთით ზესტაფონის, ჩრდილოეთით-ტყიულის, ჩრდილო-დასავლეთით 

ჭიათურის, სამხრეთით კი ბაღდათის მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება. 

მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობი 35 750 ჰა-ია. აქედან სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს 21 432 ჰექტარი უჭირავს, რაც მთლიანი ტერიტორიის 60%-ია. ადრე აქ 

ფართოდ გავრცელებული ტყეების ადგილი ახლა სახნავ-სათესს და ვენახებს უკავია. 

ტყეები შემორჩენილია ოკრიბა-არგვეთის ქედზე და მას 10 000 ჰა უკავია. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდ ნაწილში ზღვის სუბტროპიკული, 

საკმაოდ ნოტიო ჰავაა, რის გამოც ზამთარი ზომიერად ცივი იცის, ხოლო ზაფხული 

ცხელი. მდინარე ჩოლაბურის შესართავის ქვემოთ, იმერეთის დაბლობზე, ვიწრო ზოლად 

გრძელდება ზღვის სუბტროპიკული ნოტიო ჰავა, იცის რბილი თბილი ზამთარი და 

ცხელი ზაფხული. ტერიტორიაზე მკვეთრადაა გამოხატული მუსონური ქარები. საშუალო 

წლიური ტემპერატურა დაბლობსა და სიმონეთის ვაკეზე 14OC-ია, წლის ყველაზე ცივი 

თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 3,8 OC, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს 

საშუალო ტემპერატურა 24OC-ია, აბსოლუტური მინიმუმი შეადგენს -20OC, ხოლო 

მაქსიმუმად ფიქსირდება 42OC. ადმინისტრაციულ ერთეულში ნალექების საშუალო 

რაოდენობაა 1 350 მმ, ნალექების მაქსიმუმი ზამთარში მოდის, მინიმუმი კი ზაფხულსა და 

შემოდგომის დასაწყისში.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მდინარეები. ესენია: ყვირილა, 

ჩოლაბური, ჩხარა, ძევრულა და სხვა. 

მუნციპალიტეტი შედგება ერთი ქალაქისა და 44 სოფელისაგან. 2012 წლის მონაცემებით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულის მოსახლეობა 45 100 კაცს შეადგენს, აქედან ქალაქად 6 350 

კაცი ცხოვრობს, სოფლად კი 38 750 კაცი, რაც მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის 86 

%-ია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 126 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2) თითქმის 2-ჯერ აღემატება.  

მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

მოხელეობა და უცხოეთში წასულთა მიერ ინვესტირება.  
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თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა 8 971 000 ლარი შეადგინა. როგორც 

ზემოთ იყო აღნიშნული, მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასახლებულია მოსახლეობის 

თითქმის 86 %, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-

ეკონომიკურ მდგომარეობას, რის გამოც მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროს 

სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული სექტორებია 

ენერგეტიკა, ბუნებრივი რესურსების მოპოვება და მშენებლობა, წარსულში 

მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა, 

ღვინისა და შამპანურის წარმოება და მრეწველობა. ეს სექტორები დღეისათვისაც 

უცვლელია. მუნიციპალიტეტის ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი 100 ლარის ტოლია. 

მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტული სექტორად, რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა, სამუშაო 

ჯგუფის მიერ კვლავ სოფლის მეურნეობა სახელდება. ამასთან, გამგეობაში მიიჩნევენ, რომ 

სატყეო სექტორი შესაძლოა გახდეს მეფუტკრეობის და მცირე საავეჯო წარმოების 

განვითარების საფუძველი, თუმცა, ეს რომელიმე სტრატეგიული განვითარების 

დოკუმენტში ასახული არ არის. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა აქვს, რომლის 

პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, სეტყვა და მიწისძვრა. 

მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მომატებულია გვალვიანობა, 

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.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად საფრთხე ექმნება 

მიწის ყველა კატეგორიას. კერძოდ, მეწყერების შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი 

ტერიტორიები და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, ცალ-ცალკე დაზიანებული 

ტერიტორიების კატეგორიების მიხედვით ინფორმაცია ჯგუფს არ გააჩნია, მხოლოდ 

აღნიშნავენ, რომ მეწყერმა სულ დააზიანა 127 ჰა ტერიტორია, ხოლო ნაპირების გარეცხვის 

შედეგად დაზიანებულია მდინარეთა ნაპირები და ჭალები, სულ 30ჰა. მეწყერმა 

საცხოვრებელი სახლები დააზიანა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში 

დაზიანებულია და საფრთხის ქვეშ იმყოფება 80 ოჯახი 258 მცხოვრებით. სხვა 

დაზუსტებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ მოეპოვება. ამას გარდა, 

ბუნებრივი საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა. კერძოდ, 

ნაპირების წარეცხვის შედეგად სოფელ სიმონეთში დაინგრა საავტომობილო ხიდი, ხოლო 

წყალდიდობამ დააზიანა ყველა ხიდ–ბოგირი ალისუბანში, ახალთერჯოლაში, თუზში და 

საზანოში. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მიერ ზუსტი ინფორმაცია არც ამ შემთხვევაში იქნა 

მოწოდებული.  
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მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული ტერიტორიების, საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3. 

ცხრილი 1 მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
მიწის კატეგორია 

დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

მეწყერი 

საცხოვრებელი ტერიტორია, 

განაშენიანებული მიწები, სახნავ-

სათესი/ბაღები, სათიბ-საძოვარი 

127 

ნაპირების 

გარეცხვა 
მდინარის ნაპირები და ჭალები 30 

 

ცხრილი 2 მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საცხოვრებელი შენობების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

დაზარალებული 

მოსახლეობა, კაცი 

მეწყერი 

გოგნი 6 20 

ძევრი 15 48 

ქვ. სიმონეთი 20 65 

ზედა სიმონეთი 4 15 

ღვანკითი 10 30 

ალისუბანი 4 13 

საზანო 5 14 

თუზი 7 23 

ახალი თერჯოლა 3 10 

ეწერი 6 20 

 

ცხრილი 3 მონაცემები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

სანაპიროს წარეცხვა სიმონეთი 1 ხიდი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

ალისუბანი, ახალთერჯოლა, 

თუზი და საზანო  
ყველა ხიდ-ბოგირი 

 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად მიყენებულმა ზიანმა 3 700 000 ლარი შეადგინა, აქედან ძლიერი ქარის მიერ 
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მიყენებული ზიანი შეადგენს 497 000 ლარს, ძლიერი წვიმის–80 000 ლარს, წყალდიდობის 

შედეგად მიყენებული ზიანი 1 170 000 ლარია, ხოლო ეროზიულ პროცესებზე ზიანი 1 953 

0000 ლარს შეადგენს. 

ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ ძლიერი ქარით მიყენებული ზიანი საკმაოდ სოლიდურია, 

მაგრამ ინფორმაცია დაზიანებული შენობა–ნაგებობებსა და ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ვერ მოგვაწოდეს. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ განხორციელებულია გზების, ხიდ–ბოგირების და საავტომობილო 

ხიდის აღდგენა. კერძოდ, აღდგა სიმონეთის ხიდი. ამასთან, დაზიანებული 

საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად, მოსახლეობას დაურიგდა სახურავი მასალა. 

სტიქიური შედეგების პრევენციის მიზნით, ამჟამად, ქალაქის ტერიტორიაზე, კეთდება 

სანიაღვრე არხები.  

თერჯოლის ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტს 

კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ გააჩნია, საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა კი შემუშავებული აქვს, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, 

მეწყერსა და მიწისძვრას, თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თვითმმართველობას 

არ აქვს შესაძლებლობა, საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება, დახმარების მიღება 

შესაძლებელია გუბერნიიდან და ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

ტერიტორიული ერთეულის მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული სივრცითი 

დაგეგმარების პროექტები შემუშავებული არ არის, რის გამოც მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული 

სივრცითი დაგეგმარებისას ნაკლებად ხდება. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

შემუშავებისას კი სეისმომედეგობის გათვალისწინება ხდება.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. გამოკითხულთა მოსაზრებით, სოფლის მეურნეობა შეიძლება იყოს 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური დარგი. ეს მოსაზრება ემყარება ადრეული 

წლების გამოცდილებას, როცა სოფლის მეურნეობას 60-65% ეჭირა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 21 432 ჰექტარია, რაც მთლიანი 

ტერიტორიის 60%-ია. აქედან სახნავ-სათესია 8 206ჰა (38%), ხეხილის ბაღები-45 000ჰა 

(21%), ხოლო სათიბ-საძოვარი 8 726 ჰა (41%). ეს ინფორმაცია 2004 წლის მიწის ბალანსის 

მონაცემებიდანაა აღებული.  

ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენელთა აზრით, ბოლო ათწლეულში ადგილი 

ქონდა სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას და დანაკარგმა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის დაახლოებით 182 ჰა შეადგინა, აქედან 127 ჰა შემცირდა მეწყერის გამო ( კერძოდ, 

სოფ.მუჯირეთი, სოფ. ბარდუბანი), 30 ჰა მდინარის ნაპირების გარეცხვის მიზეზით 



 

5- 12 

სახელდება, 25 ჰა კი მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლის შედეგად (კერძოდ, 

ცენტრალური ავტომაგისტრალის გაყვანის გამო). 

 
 
მემცენარეობა  
 
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწების ფართობი 8 206ჰა-ია, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 38%. მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტული 

კულტურებად სახელდება სიმინდი, ვაზი, სოიო და ხორბალი. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, 

რომ უკანასკნელ დეკადაში უცვლელია მხოლოდ ვაზის მოსავლიანობა და შეადგენს 

5ტ/ჰა, დანარჩენი კულტურების მოსავლიანობა კი 0,5-1,0-ით შემცირდა. ამჟამად 

სიმინდის მოსავლიანობა 2,5 ტ/ჰა-ია, სოიოს მოსავლიანობაა 1,5ტ/ჰა, ხორბალის კი-

1,5ტ/ჰა. 

გამოკითხულთა მოსაზრებით, კულტურების მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად 

სახელდება დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, მავნებლებთან და დაავადებებთან 

ბრძოლის არაეფექტური გზები, ამასთან არ ხდება ნიადაგის ორგანული და მინერალური 

სასუქებით სწორი კვება. მოსავლიანობის შემცირება არახელსაყრელმა ამინდმაც (გვალვა, 

სეტყვა და წყალდიდობა) გამოიწვია.  

გამოკითხულთა პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვეგეტაციის პერიოდი 20-

25%-ით არის წანაცვლებული. კერძოდ, სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ადრე ვენახი 

იკრიფებოდა 15 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრამდე, ახლა კი რთველი სექტემბერშია. 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სახნავი მიწების დაახლოებით 50% საჭიროებს რწყვას, 

ადმინისტრაციული ერთეული საირიგაციო სისტემების სიმცირის გამო განიცდის 

სარწყავი წყლის დეფიციტს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში 

აღდგენილი სარწყავი სისტემების საშუალებით. მუნიციპალიტეტში ირწყვება მხოლოდ 

რამდენიმე სოფლის სათესი მიწები (კერძოდ, ქვედა სიმონეთი, ზედა სიმონეთი და 

ბარდუბანი). მათი ფართობი სულ 130 ჰა-ს შეადგენს. რწყვისათვის მცირედ გამოიყენება 

არხოვანი (ტრადიციული) მეთოდი. წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება.  

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 20% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები 

გამოსულია მწყობრიდან და არ ფუნქციონირებს. 

 

მეცხოველეობა 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 8 726 ჰა 

(41%) უკავია. მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მეცხოველეობა. 2012 წლის 

მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 35 000 სული მსხვილფეხა საქონელია. 

წინა წლებთან შედარებით პირუტყვის სულადობა გაორმაგებულია.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ, 2012 წლის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში 4 300 მეხორცეული ჯიშის ცხვარია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

ეს მაჩვენებელი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შემცირებულია 20-30%-ით. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა სხვა მუნიციპალიტეტებიდან არ 

ხდება. მათივე ინფორმაციით, მსხვილფეხა საქონლის წველადობა გაიზარდა 0.3 ტ/წლ-ით 

და მიაღწია 1,8 ტ/წლ, პირუტყვის რაოდენობის ზრდის ხარჯზე გაიზარდა 
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ხორცპროდუქტიულობაც. ცხვრის ხორცპროდუქტიულობა კი არ შეცვლილა, 

მუნიციპალიტეტში ცხვარი მეწველი ჯიშის არ არის. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელ 

დეკადაში არ გაზრდილა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მესაქონლეები 

არ განიცდიან საძოვრების დეფიციტს, რადგან შემცირდა ნათესი ფართობები და ისინი 

საძოვრად გამოიყენება.  

თუმცა, მოწოდებული სტატისტიკის თანახმად, მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 

და 0.5 სული ცხვარი მოდის. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარი სულ 8 726 ჰექტარია, 

სახნავ-სათესი კი 8 206 ჰა, ამ უკანასკნელის დაახლოებით ნახევარიც კი რომ 

გამოიყენებოდეს საძოვრად, მხოლოდ 1 სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე (ცხვარს თუ არ 

გავითვალისწინებთ) მოსული საძოვარი 0,4 ჰექტარს გაუტოლდება, რაც საკმაოდ მცირე 

მაჩვენებელია. გამოთვლების საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მუნიციპალიტეტში 

ადგილი აქვს საძოვრების გადაძოვებას, ამასთან, პირუტყვის სულადობის შემდგომი 

ზრდა კიდევ უფრო გაამწვავებს ამ პრობლემას. მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის 

მონაწილენი გადაძოვებას პრობლემად არ მიიჩნევენ, საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისათვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ. ამასთან, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის 

ძოვების ნორმები შეფასებული არ არის.  

 
 
პროექტები და სერვისები 
 
წლების განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, 

რომელიც მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების 

მონიტორინგსა და აღრიცხვას. არც ვეტერინალური და აგრონომიული მომსახურებაა 

სოფლის მოსახლეობისათვის ადვილად ხელმისაწვდომი (სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ 2 აგრონომი და 3 ვეტერინარია). მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებობს სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების ცენტრი, მაგრამ 

აუცილებელია მომუშავეთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

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. 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელებული იქნა საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მაღალპროდუქტიული 

სიმინდის თესლის შემოტანა და სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა. 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კი განხორციელდა ბიოგაზის მოხმარების 

დემონსტრაცია და ჩატარდა სემინარები აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობასთან 

დაკავშირებული პროექტების განხორციელების აღრიცხვის არ არსებობის გამო, 

ინფორმაცია ეყრდნობა გამოკითხულთა მეხსიერებასა და საკითხით დაინტერესებას.  
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მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფლებში (კერძოდ, ქვედა სიმონეთი, ზედა სიმონეთი და 

ბარდუბანი)უკანასკნელ წლებში აღდგენილი სარწყავი სისტემებით 130 ჰა ფართობი 

ირწყვება მხოლოდ სოფლების, აღდგენილი სარწყავი სისტემებით.  

4. ტყის რესურსები 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ტყეს 10 000 ჰა უკავია, რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის 

28 %-ია, ინფორმაცია ეყრდნობა 2004 წლის მონაცემებს.  

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ტყის რესურსები სახელმწიფო საკუთრებაა 

და მათი მართვა ხორციელდება „ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის“ 

მიერ. აქედან გამომდინარე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ მმართველობას 

არ აქვს ინფორმაცია ტყეების კატეგორიებისა და ფართობების, ჭრების სახეობებისა და 

მოცულობების შესახებ. 

სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის 

ჭრა ხორციელდება 35°-ზე მეტი დახრის ფერდობებზე, თუმცა კონკრეტულ ადგილებს და 

რაოდენობრივ მაჩვენებლებს ვერ ასახელებენ. მიიჩნევენ, რომ ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა, მათ შორის უკანონოსიც, რაც მათი 

ვარაუდით, ენერგომატარებლების სიძვირემ განაპირობა. 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად 

არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, ვარაუდობენ, რომ მათი რაოდენობა 1990-იანი წლების 

შემდგომ შემცირდა, თუმცა მათი ინვენტარიზაციისა და აღდგენა-განაშენიანების შესახებ 

მონაცემები არ გააჩნიათ. თვითმმართველობა აღნიშნულ პროცესში არ მონაწილეობს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ხანძრის შემთხვევები არ ფიქსირდება.  

არასაკმარის ინფორმაციების გამო, მუნიციპალიტეტში ტყეების ჭრასა და ბუნებრივი 

საფრთხეების რისკებს ერთმანეთთან ვერ აკავშირებენ. 

 

5.  წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ზედაპირული 

წყლის ზომიერი და მიწისქვეშა წყლების მწირი რესურსი გააჩნია, თუმცა, შეფასებული 

მარაგების შესახებ ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია 

მდინარე ყვირილას აუზით, რომელსაც ქმნის მდინარის მრავალრიცხოვანი შენაკადები. 

ესენია: ჩოლაბური, ჩხარა, ძევრულა და სხვა. მდინარე ყვირილას სიგრძე 140 კმ-ია, აუზის 

ფართობი კი 3630 კმ². სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ უკანასკნელი 10-20 წლის 

განმავლობაში მდინარეებმა ჰიდროლოგიური ცვლილებები განიცადა, კერძოდ შემცირდა 

მდინარეების წლიური ხარჯი, თუმცა, ეს ინფორმაცია ვერ დასტურდება, რადგანაც 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ პერიოდულად ხდება ზედაპირული 

წყლების დაბინძურება. დაბინძურების სავარაუდო წყაროებად სახელდება მარგანეცის 

გამამდიდრებელი (მდ. ჩოლაბური) და ქვიშის სამსხვრევი საამქროები (მდინარე 

ყვირილა). 
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სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის 

წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის და 

ინდუსტრიის წყალმომარაგებისთვის, ხოლო ირიგაციისათვის ზედაპირული წყლების 

გამოყენება ხდება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ტყიბულის მუნიციპალიტეტიდან 

ხდება წყლის გადმოსროლა ძევრულჰესისთვის, წყლის გადასროლა კი სხვა 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება ყველა დასახლებას არ აქვს. მუნიციპალიტეტის 

სოფლების წყალმომარაგება ხდება წყაროებიდან, ხოლო ქალაქ თერჯოლის - 

ზედაპირული წყლებიდან. მათივე ცნობით, წყალმომარაგების სისტემების საერთო 

მდგომარეობა საშუალოა, ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის 

დროს პრობლემა ექმნება წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობას, კერძოდ, ხდება მათი 

დატბორვა, რის გამოც წყალი იმღვრევა.  

ჯგუფი აღნიშნავს, რომ წყლის მრიცხველებით აღჭურვილია მხოლოდ საწარმოები, 

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებას საკანალიზაციო კოლექტორები პრაქტიკულად არ 

აქვს.  

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები (ვარციხის 

მიმდებარედ, ე.წ. ნაჩეხი), მათი ფართობი დაახლოებით 120ჰა-ია. ეს მაჩვენებელი 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა და არც ამ ტერიტორიის დაშრობა 

იგეგმება.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. ინფორმაცია მოხმარებული წყლების რაოდენობის შესახებ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია,  

წყალმომარაგების საკითხებზე პასუხისმგებელია ცენტრალიზებული სამსახური 

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მდინარეები (ყვირილა, ჩოლაბური, ჩხარა, 

ძევრულა და ა.შ.). მუნიციპალიტეტის საზღვრიდან 5 კმ-იან რადიუსში, მდ. ტყიბულაზე 

არსებობს ჰიდროენერგეტიკული დანიშნულების ხელოვნური წყალსაცავი, საიდანაც 

წყალი მიეწოდება ძევრულჰესს. 

 სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ნდინარეებიდან ინტენსიურად ხდება ნატანის 

დაგროვება, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს კალაპოტური რეჟიმის დარღვევას, რის 

შედეგადაც ხდება ნაპირების ეროზია და წარეცხვა.  

კერძოდ, ნაპირების ეროზია განსაკუთრებით მძლავრადაა გამოხატული მდ. ჩოლაბურსა 

და მდ. ყვირილას მთელ სიგრძეზე. მდინარე ჩხარაზე ადგილი აქვს კალაპოტის 

დახრამვას. ეროზიული პროცესების შედეგად კი, 2010 წელს, მდ. ყვირილაზე, სოფელ 

სიმონეთთან, დაინგრა სამანქანო ხიდი.  

მუნიციპალიტეტის მდინარეებიდან (განსაკუთრებით მდ.ყვირილაზე ) ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, თუმცა პროცესის მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეთა ნაპირების ეროზიის პრევენციისთვის 

კეთდება ნაპირსამაგრები, ხოლო ინერტული მასალის დაგროვების შედეგად 

წყალდიდობის პრევენციისთვის მიმდინარეობს დაგროვებული ინერტული მასალის 

ამოღება, ამასთან იგეგმა და ხორციელდება საინჟინრო ნაგებობების აღდგენითი 

სამუშაოებიც.  

7.  ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული. მათივე მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ფუნქციონირებს ძევრულჰესი, მანგანუმის სარეცხი ქარხანა, ფეროშენადნობთა ქარხანა, 

ცემენტის ქარხანა, ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევი წარმოება, ღვინის ქარხანა, მეფრინველეობის 

ფაბრიკა, რძის და ყველის საწარმო, მოსაპირკეთებელი ქვებისა და კირქვის მოპოვება-

გადამუშავების წარმოება და ა.შ. 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგო ეფექტურობისა და 

ნარჩენების მართვის შესახებ. მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, ზოგიერთ მათგანში წყლის ცირკულაცია ხდება.  

8.  ნარჩენების მართვა 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვების მართვას ახორციელებს 

დასუფთავების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, 

მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში საშუალოდ წლიურად ხდება 5 000კუბ.მ. ნარჩენის შეგროვება 

(ნარჩენების შემადგენლობა ცნობილი არ არის).. მათივე ვარაუდით, ეს მაჩვენებელი, 

ბოლო ათწლეულში, გაიზარდა 3 000 მ3-ით, რაც ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

შედეგად მოხდა. კერძოდ, ამ მიზნით გამგეობამ შეიძინა 2 სპეცმანქანა და 100 ცალი 1 

კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერი.  

დასუფთავების მართვის სამსახურის მიერ შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ე.წ. კოხრას მიმდებარედ არსებულ ნაგავსაყრელზე, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ სტანდარტს. 

ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნაჟური წყლებისა და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გატანა ხდება თერჯოლიდან და ცენტრალური 

ავტომაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი სოფლებში, არსებობს მცირე ფართობის 

არალეგალური ნაგავსაყრელები. თუმცა, ბგანთავსებული ნარჩენის მოცულობა, სამუშაო 

ჯგუფისთვის, უცნობია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს გადამუშავებადი ნარჩენების (კერძოდ, 

ჯართის და პლასტმასის) შემგროვებელი პუნქტები, მაგრამ ინფორმაცია მათ მიერ 

შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ გამგეობას არ გააჩნია. 

9. გენდერი   

 შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

ორივე სქესზე თანაბრად აისახება. წყლის დეფიციტი ქალს შეუქმნის მეტ პრობლემებს, რა 
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კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი თვლიან, რომ ბუნებაში მიმდინარე 

პროცესები ქალზეც და მამაკაცზეც ერთნაირად აისახება.  

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 მუნიციპალიტეტში არ იცნობენ „მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის 

ცვლილებაზე“ და ამ საკითხზე არც რაიმე ტრეინინგში მიუღიათ მონაწილეობა. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ შემუშავებულია ადგილობრივი გარემოსდაცვითი 

სამოქმედო გეგმა, რაც მიუთითებს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საზოგადოების 

დაინტერესებაზე და მათ სწორ ხედვაზე. ამასვე ადასტურებს ის ფაქტი, რომ კლიმატის 

ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად გასატარებელ ღონისძიებებს 

შორის, გამოკითხულთა მიერ, ხაზი გაესვა გარემოს დაბინძურებაზე კონტროლის 

განხორციელების აუცილებლობას. 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებულია 

წყალმომარაგებისა და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციის პროექტები. დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიის შესახებ, ამას 

გარდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განხორციელდა ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების პროექტები. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 
ბუნებრივი საფრთხეები - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა 

ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული ერთეულისათვის 

სახასიათოა ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, 

სეტყვა და მიწისძვრა. უკანასკნელ წლებში გახშირებულია გვალვიანობა, 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.  

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად საფრთხე ექმნება მიწის ყველა კატეგორიას. 

მეწყერების შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიები და სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულები, მუნიციპალიტეტს დიდ ზიანს აყენებს ძლიერი ქარი.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად მიყენებულმა ზიანმა 3 700 000 ლარი შეადგინა, აქედან ძლიერი ქარის მიერ 

მიყენებული ზიანი შეადგენს 497 000 ლარს, ძლიერი წვიმის–80 000 ლარს, წყალდიდობის 

შედეგად მიყენებული ზიანი 1 170 000 ლარია, ხოლო ეროზიულ პროცესებზე ზიანი 1 953 

0000 ლარს შეადგენს. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 
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ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

 

 

სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. თუმცა პრიორიტეტული კულტურების 

მოსავლიანობა შემცირდა. მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა. 

ამასთან, სახნავი მიწების დაახლოებით 50% საჭიროებს რწყვას, ადმინისტრაციული 

ერთეული საირიგაციო სისტემების სიმცირის გამო განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. გამოკითხულთა ინფორმაციით, კი მესაქონლეები არ განიცდიან საძოვრების 

დეფიციტს და გადაძოვებას პრობლემად არ მიიჩნევენ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 
 
ტყის რესურსები - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები არც თუ ისე დიდია. 

ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის 

უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. 

ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

 
წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული 

წყლის ზომიერი და მიწისქვეშა წყლების მწირი რესურსია. ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. დაკვირვებებით აღნიშნავენ, რომ შემცირდა 

მდინარეების წლიური ხარჯი. მუნიციპალიტეტში არც წყლების ხარისხის მონიტორინგი 

წარმოებს. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ პერიოდულად ხდება ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება. დაბინძურების სავარაუდო წყაროებად სახელდება მარგანეცის 

გამამდიდრებელი (მდინარე ჩოლაბური) და ქვიშის სამსხვრევი საამქროები (მდინარე 

ყვირილა).  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, მათი ფართობი 

დაახლოებით 120ჰა-ია. ამ ტერიტორიის დაშრობა დაგეგმილი არ არის.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  
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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.  

 

 
რეკომენდაციები 
 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარის შემადგენლობაში შედის. მას 

დასავლეთიდან და ჩრდილო-დასავლეთიდან დუშეთის, აღმოსავლეთიდან და ჩრდილო-

აღმოსავლეთიდან ახმეტის, ხოლო სამხრეთიდან მცხეთისა და საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება.  

მისი ფართობია 906.3 კმ2-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 15%-ია. ტერიტორიის 60% 

ტყეებს უჭირავს, ხოლო 34% - სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია საშუალო და მაღალმთიანია მთიანია, სიმაღლე ზღვის დონიდან 1000-3000 მ-

ის ფარგლებში იცვლება.  

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ჰავა შესამჩნევად იცვლება ზონალობის მიხედვით. 1000-

1300 მ-ის ფარგლებში კლიმატი შედარებით რბილი და მშრალია. ჰაერის საშუალო 

წლიური ტემპერატურა 8.5°C-ს აღწევს, ხოლო ნალექების რაოდენობა 620 მმ-ს. მაღალ 

ზონაში ჰავა მკაცრდება, ამასთანავე ნალექიანობა 1300-1800 მმ-მდე იზრდება.  

მუნიციპალიტეტში მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. იორითა და მისი 

შენაკადებით. მდ. იორზე მოწყობილია სიონის წყალსაცავი, რომელიც გამოიყენება 

ელექტროენერგიის გენერაციისთვის და სარწყავად. მუნიციპალიტეტში არის მცირე 

ზომის ტბებიც.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, თიანეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 13.1 ათასი კაცია 

(geostat.ge). ეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის დაახლ. 12%-ია. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე შეადგენს 14 კაცი/კმ2-ს, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/მ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

კლების ტენდენციით ხასიათდება.  

თიანეთის მუნიციპალიტეტში 82 დასახლებული პუნქტია. მუნიციპალიტეტში ორი 

ურბანული დასახლებაა (თიანეთი და სიონი), რომელთა საერთო მოსახლეობა 4,500 კაცია.  

http://www.geostat.ge/
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მუნიციპალიტეტის წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა, კერძოდ კი 

მეცხოველეობაა. მუნიციპალური განვითარების 2007-2012 წწ გეგმის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების აღდგენა-მოწყობა, 

ტურიზმის განვითარება, მცირე ჰესების მოწყობა, საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

(გზები, კანალიზაცია, წყალმომარაგება, ელექტრომომარაგება) გაუმჯობესება.   

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა წყალდიდობა, მდინარეთა ნაპირების 

გარეცხვა, ღვარცოფი და მეწყერი. მეწყერი და ღვარცოფი აქ განსაკუთრებით ფართოდაა 

გავრცელებული. ღვარცოფები უფრო მეტად მდ. იორის ზედა წელში, მაღალმთიან 

მონაკვეთებზე ვითარდება, ხოლო მეწყრული უბნები შედარებით დაბალ ზონაშია 

მოქცეული.  

გეოლოგიური საფრხეებისადმი ასეთ მოწყვლადობას განაპირობებს როგორც 

ლანდშაფტურ-გეოლოგიური პირობები, ასევე ანთროპოგენული ზემოქმედება. კერძოდ, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინტენსიურად იჩეხება ტყეები. ამას გარდა, აქ 

მოწყობილია ხელოვნური წყალსაცავი, რომელიც გეოლოგიური პროცესების 

გააქტიურების წინაპირობაა.  

გეოლოგიური პროცესების შედეგად დაზიანებულია და /ან საფრთხის ქვეშაა მრავალი 

უბანი. მათ შორის: სოფ. ხევსურეთსოფელში, ევჟენთაში, ჟებოტაში, ქვემო არტანში, 

ჩაბანოსა და სხვა უბნებზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების შედეგად 

დაზიანდა ს/ს სავარგულები, თბილისი-თიანეთის საავტომობილო გზა, შიდა გზები, 

საცხოვრებელი სახლები, საკარმიდამო ნაკვეთები.  

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანგარიშის (2012) მიხედვით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდინარეთა ხეობების ფერდობებზე დიდი რაოდენობითაა დაგროვილი 

გამოფიტული და ნაშალი მასალა, რის გამოც მოსალოდნელია ღვარცოფული, მეწყრული 

და დახრამვითი ეროზიები. პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია სოფლებში: 

არტანი, ბოდახევი, ჩაბანო, ჭიაურა, ახალსოფელი, დელუზაურები, ლელოვანი, ჯიჯეთი, 

ზარიძეები, ტუშურები, ჩეკურიანთგორი, ერწოს ქვაბულის ირგვლივ განლაგებულ 

სოფლებში, სიონის წყალსაცავის ირგვლივ. მდ. იორისა და მისი შენაკადების ხეობებში 

მოსალოდნელია ნაპირების წარეცხვა. 

 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 30 850 ჰა, 

რაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 34%. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან 9 448 

ჰა (31%) სახნავ-სათესი მიწებია, 20 880 ჰა (68%) სათიბ-საძოვარი, ხოლო 522 ჰა (1%) 



 

3- 7 

მრავალწლიანი ნარგავებია. როგორც ეს მონაცემები გვიჩვენებს, თიანეთის 

მუნიციპალიტეტი ხელსაყრელია მეცხოველეობისთვის; თუმცა, გარკვეულწილად 

მემცენარეობის განვითარებაც შეიძლება. „მცხეთა-მთიანეთს რეგიონის განვითარების 

2012-2017 წწ სტრატეგიის“ მიხედვით, თიანეთისთვის პრიორიტეტულია კარტოფილის 

თესლის წარმოება.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში 9 448 ჰა სახნავ-სათესი მიწა და 522 ჰა მრავალწლიანი ნარგავებია, რაც 

შედარებით დაბალ ზონაშია განლაგებული. მიწის რესურსთან ერთად მიწათმოქმედების 

განვითარებაზე გავლენას ახდენს რელიეფი და კლიმატური პირობები. თიანეთის 

ტერიტორიული ერთეული საშუალო და მაღალმთიანია, რის გამოც მემცენარეობისთვის 

არც თუ ხელსაყრელი პირობებია. ამის გამო მუნიციპალიტეტში ძირითადად 

მეკარტოფილეობას მისდევენ; თუმცა, გარკვეულწილად ბოსტნეულიც მოყავთ.   

 

მეცხოველეობა  

თიანეთის მუნიციპალიტეტი სათიბ-საძოვრების სიუხვით გამოირჩევა. მათი საერთო 

ფართობია 20 880 ჰა. აქ მისდევენ როგორც მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენება, ასევე 

მეცხვარეობას. კერძოდ, 2011 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 9 000-მდე 

მსხვილფეხა პირუტყვის იყო, რაც 2005 წელთან შედარებით 1000 სულით ნაკლებია; 

ხოლო ცხვრისა და თხის სულადობა 6 000-ს სულს შეადგენდა, რაც 2005 წელთან 

შედარებით 2000-ით მეტია („მცხეთა-მთიანეთს რეგიონის განვითარების 2012-2017 წწ 

სტრატეგია“).  

მეცხვარეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად პრიორიტეტული დარგი 

იყო. თუმცა, 1990-იანი წლების შემდეგ მეცხვარეებს ხელი აღარ მიუწვდებათ ზამთრის 

საძოვრებზე და ცხვრის რაოდენობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. „მცხეთა-მთიანეთს 

რეგიონის განვითარების 2012-2017 წწ სტრატეგიის“ თანახმად,  სახელმწიფომ უნდა 

უზრუნველყოს კახეთისა და ქვემო ქართლისკენ ცხვრის გადასარეკი ინფრასტრუქტურის 

შექმნა და ფუნქციონირება. ასეთი პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ამ დარგის 

ხელახალ აღორძინებას თიანეთში. 

ამჟამად მუნიციპალიტეტის საძოვრების 1 ჰა-ზე 0.4 მსხვილფეხა პირუტყვი და 0.3 სული 

ცხვარი მოდის. ეს საკმაოდ მცირე მაჩვენებელია და მუნიციპალიტეტში მეტი პირუტყვის 

შენახვა სათიბ-საძოვრების დეგრადაციის გარეშე.   

როგორც რეგიონის განვითარების სტრატეგიიდან ჩანს, თიანეთის მუნიციპალიტეტში 

2005 წლიდან 2011 წლამდე მნიშვნელოვნად შემცირდა ღორების და ფრინველების 

რაოდენობა. სავარაუდოდ, ეს ამ ცხოველების დაავადების გავრცელებას უნდა 

უკავშირდებოდეს.  
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სერვისები და პროექტები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული და აგრონომიული მომსახურება 

ნაკლებადაა ხელმისაწვდომი. სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით 

მუნიციპალიტეტში 2012 წელს შეიქმნა სოფლის მეურნეობის სამსახური; თუმცა, იგი 

ჩამოყალიბების პროცესშია და ჯერ არ აქვს განხორციელებული პროექტები. როგორც ჩანს, 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისგანაც ნაკლებ ყურადღებას იმსახურებს, რადგანაც ისინი აქ 

პრაქტიკულად არ ახორციელებენ პროექტებს.  

 

4 ტყის რესურსები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსი 54 675 ჰა-ს შეადგენს, რაც 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 60%-ია. მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად 

მიმდინარეობს ტყის ჭრა (OECI), რის შედეგადაც ტყეებში მრავლადაა უბნები, სადაც ტყის 

სიხშირე კრიტიკულ ზღვარს ქვემოთაა. ტყის ჭრა ხდება როგორც ლიცენზიების 

საფუძველზე, ასევე არალეგალურად. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა ხდება გეოლოგიური 

პროცესების გააქტიურების მიზეზი. მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-განაშენიანება არ 

ხდება.  

 

5 წყლის რესურსები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები უხვია. მუნიციპალიტეტის მდინარეთა 

ქსელი წარმოდგენილია იორითა და მისი შენაკადებით. მდ. იორზე მოწყობილია 12.8 კმ2 

სარკის და 325 მლნ მ3 მოცულობის წყალსაცავი, რომელიც გამოყენება ელექტროენერგიის 

გენერაციისთვის და სარწყავად.  

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები საკმარისია ადგილობრივი მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. ამასთან დიდი ნაწილი (დაახლ. 260 მლნ მ3) მიეწოდება ჰესებს და 

სამგორის სარწყავ სისტემას.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული წყლები. 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება გააჩნია მხოლოდ დ. თიანეთს და დ. სიონს.  

წყალმომარაგების სისტემა არც თუ კარგ მდომარეობაშია.   

 



 

5- 7 

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მდ. იორითა და მისი შენაკადებით. 

როგორც აღინიშნა, ადგილ-ადგილ ხდება მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა და კალაპოტის 

დახრამვა. როგორც ჩანს, ეს პროცესები ტყის ჭრის შედეგადაა გააქტიურებული. ამას 

გარდა, იორის კალაპოტის დინამიკაზე მნიშნველოვან გავლენას ახდენს სიონის 

წყალსაცავი.   

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ არის.  

 

8 ნარჩენების მართვა 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა დაბალ დონეზეა. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვება ხდება მხოლოდ დ. თიანეთსა და დ. სიონში. შეგროვებული 

ნარჩენების განთავსება ხდება იმავე დასახლებებთან არსებულ ნაგავსაყრელებზე, 

რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ნარჩენების შეგორების 

გასაუმჯობესებლად და არალეგალური განთავსების შესამცირებლად ამ დასახლებებში 

იდგმება ბუნკერები. ამას გარდა, ხდება დასუფთავების სამსახურის გადაიარაღება.  

მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში ნარჩენების შეგროვება არ ხდება. ამიტომ, 

მოსახლეობა მათ არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე ყრის.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს:  

 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია 

 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა 

 სოფლის მეურნეობის სამსახურის გახსნა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები არ დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. მათი მოსაზრებით, კლიმატის ცვლილების მიმართ 

მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა უკავშირდება გეოლოგიური პროცესებს და ტყის ჭრას, 

რომელიც ააქტიურებს მათ.   
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10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის 

განსაკუთრებით პრობლემატურია ღვარცოფი, მეწყერი და მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვა. ამ სტიქიური მოვლენების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია ტყის 

ინტენსიური ჭრა და ხელოვნური წყალსაცავის მოწყობა.  

სოფლის მეურნეობა - თიანეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, 

კერძოდ კი სათიბ-საძოვრები დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი. ამიტომ, 

მუნიციპალიტეტი ხელსაყრელია მეცხოველეობის განვითარებისთვის. თიანეთში 

ისტორიულად უფრო მეცხვარეობას მისდევდნენ, ვიდრე მსხვილფეხა პირუტყვის 

მოშენებას. თუმცა, ამჟამად სიტუაცია შეცვლილია ზამთრის საძოვრების 

ხელმიუწვდომლობის გამო.  

როგორც მემცენარეობაში, ასევე მეცხოველეობაში არსებული გამოწვევებიდან ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხია აგრონომიული/ვეტერინარული და საკონსულტაციო 

მომსახურების ნაკლებობა, ასევე ამ დარგების ხელშემწყობი პროექტების დეფიციტი.  

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სტრატეგიის თანახმად, არსებული პირობებიდან 

გამომდინარე (საძოვრების სიუხვე, სიმაღლე ზღვის დონიდან) მუნიციპალიტეტისთვის 

პრიორიტეტულია მეცხვარეობის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე კარტოფილის თესლის 

წარმოების განვითარება.  

ტყის რესურსები - თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ტყეებითაა 

დაფარული. ამჟამად ტყეები ინტენსიურად იჩეხება. შედეგად, ზოგ ადგილებში ტყის 

საფარის სიხშირე ძალიან შემცირდა. ტყეებზე ასეთი ზეწოლის გამო გააქტიურებულია 

გეოლოგიური პროცესები. ტყის მონიტორინგის და აღდგენის პროექტები ადგილობრივი 

ან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არ ხორციელდება.   

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - თიანეთის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვადაა. ადგილობრივი მოთხოვნა წყალზე მცირეა და რესურსის დიდი ნაწილი 

სამგორის სარწყავი სისტემის საშუალებით გადაისროლება სხვა მუნიციპალიტეტებში 

სარწყავად და ჰიდროელექტროენერგიის საწარმოებლად.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. კერძოდ, ამ მიმართულებით ხორციელდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები და წყალმომარაგების რეაბილიტაცია. სოფლის მეურნეობის 
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ხელშემწყობი პროექტები, ასევე ტყის საფარის მონიტორინგის და აღდგენის პროექტები 

პრაქტიკულად არ 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.   

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში 

რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 ტყის ჭრის ნორმების გადახედვის ლობირება სატყეო დეპარტამენტთან, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული ტყეების მნიშვნელოვანი დეგრადაცია.  

 ტყის ჭრის მონიტორინგის განხორციელება, რათა დროულად დაფიქსირდეს და 

აღიკვეთოს პრობლემები  

 ტყის საფარის აღდგენა-განაშენიანების პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება 

სატყეო დეპარტამენტთან ერთად 

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელება, კერძოდ 

საკონსულტაციო, ვეტერინარული თუ აგრონომიული მომსახურეობის 

განვითარება 

 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების სტრატეგიის შემუშავება, რათა 

მეცხოველეობის განვითარების შემთხვევაში თავიდან იქნას აცილებული ჭარბი 

ძოვება.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

კასპის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, შიდა 

ქართლში. მისი ფართობი შეადგენს 80 316 ჰა-ს, საიდანაც 53% (42 757ჰა) სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს, 38% (30 523 ჰა) კი ტყეებს. კასპის მუნიციპალიტეტს 

აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება მცხეთის, დასავლეთით გორის, სამხრეთით 

თეთრიწყაროს და წალკის, ჩრდილო-აღმოსავლეთით - დუშეთის და ახალგორის 

მუნიციპალიტეტები. 

მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო, სუბტროპიკული ჰავაა, ზაფხული გვალვიანია, 

გაბატონებულია დასავლეთის და აღმოსავლეთის ქარები. საშუალო წლიური 

ტემპერატურა 11.40C-ია,   

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

მტკვრისა და მისი შენაკადების აუზით. მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, 

რომლის სიგრძეა 1 515 კმ, ხოლო აუზის ფართობი 188 000კმ2-ია. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებობს ხელოვნური წყალსაცავი “ნადარბაზევი”.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 53 000კაცს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 72 დასახლებული პუნქტია, მათ შორისაა 1 ქალაქი და 71 

სოფელი. ქალაქში დასახლებულია 15 900 კაცი, რაც მთლიანი მოსახლეობის 30%-ია. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 65 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2) უტოლდება. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავალების ძირითადი წყაროებია: სოფლის 

მეურნეობა, ვაჭრობა, ხელფასი და პენსია. მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური 

განვითარების შუალედური გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია გზების, სასმელი წყლის, 

გარე განათების, მრავალსართულიანი და ადმინისტრაციული შენობების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ამასთან საკანალიზაციო სისტემის გაკეთება. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  
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კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციული 

ერთეულისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა 

და მეწყერი, უკანასკნელ წლებში მათივე ცნობით, გახშირებულია მეწყერი. სამუშაო 

ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ბუნებრივ საფრთხეებზე მწირია, თუმცა 

გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შექმნას მუნიციპალიტეტში არსებულ 

მდგომარეობაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მეწყერმა სოფ. ქვემო ჭალაში 

დააზიანა 5 საცხოვრებელი შენობა, რითაც დაზარალდა 15 მოსახლე. მათივე ცნობით, 

წყალდიდობის დროს მდინარე ქსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სოფ. ფერმას და 

მდინარე ლეხურას მიმდებარე ტერიტორიაზე, კასპის მოსახლეობას საფრთხე შეექმნა, 

თუმცა დაზიანებული მოსახლეობის რაოდენობის9 შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ 

გააჩნია.  საფრთხის ზონაში საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა. კერძოდ, 

მეწყერმა სოფ. ქვემო ჭალაში 0.007კმ გზის მონაკვეთი დააზიანა, წყალდიდობის შედეგად 

დაზიანდა ქ. კასპში 0.03კმ გზის მონაკვეთი და სოფ. ფერმაში 0.005კმ გზის მონაკვეთი 

(ცხრილი 1). მუნიციპალიტეტის გამგეობას უკანასკნელ დეკადაში ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ მიყენებული ზიანის ოდენობის შესახებ მონაცემები არ აქვს. 

ცხრილი 1. მონაცემები კასპის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ქვეშ 

მოქცეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხეები ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ.ქვემო ჭალა (გორაკა) 0,07 კმ გზის მონაკვეთი 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

მდ.ქსანი, სოფ.ფერმა 0,005 კმ გზის მონაკვეთი 

მდ.ლეხურა, კასპი 0,03 კმ გზის მონაკვეთი 

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარ შეტყობინების სისტემა და 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 

განაცხადეს, ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს იმის რესურსი, რომ მოახდინოს 

ხანძრის ლიკვიდაცია. დახმარების მიღება შეუძლია მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან 

და ცენტრალური ხელისუფლებისგან.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივ ხელისუფლებას ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგების აღმოსაფხვრელად არანაირი ღონისძიებები არ განუხორციელებია. საინჟინრო 

და მუნიციპალური პროექტების შედგენისას ძირითადად ითვალისწინებენ სეისმურობას 

და ქარის სიჩქარეს. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 42 757 ჰა-ს, აქედან 

სახნავ-სათეს მიწებს 19 600 ჰა უკავია, ხეხილის ბაღებს 61 85ჰა, სათიბ-საძოვარს კი 
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16 972ჰა. მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების შემცირებას ადგილი არ 

ქონია, ამ მიწებს დეგრადაცია არ განუცდია.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. სახნავ-სათეს მიწებს აქ 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 47 % უკავია, ხეხილის ბაღებს კი 15%. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია 

ბოსტნეული, რომლის მოსავლიანობა 15-20 ტ/ჰა-ია, ხეხილი, მოსავლიანობაა 20 ტ/ჰა, 

მარცვლეული-2ტ/ჰა და ვაზი, რომლის მოსავლიანობაა 10 ტ/ჰა. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ხეხილისა და 

მევენახეობის პროდუქტიულობის მაჩვენებელი შემცირდა, ხოლო ბოსტნეულისა და 

მარცვლეულის მაჩვენებლები გაიზარდა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად 

გამგეობის თანამშრომლები ასახელებენ დაბალპროდუქტიულ სათესლე მასალას და 

მეურნეობის გაძღოლის არაეფექტურ გზებს. კერძოდ, კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფას, მავნებლებთან და დაავადებებთან 

არაეფექტური გზების გამოყენებას, ამასთან მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებად 

სახელდება რწყვის ნაკლებობა და უამინდობა. მათივე მონაცემებით, მარცვლეულისა და 

ბოსტნეულის მოსავლიანობის ზრდა გამოიწვია მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალის 

შემოტანამ და სასუქების მოხმარების გაზრდამ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, სახნავ-სათესი მიწების მთლიანი 

ტერიტორია საჭიროებს მორწყვას, თუმცა საირიგაციო სისტემების სიმცირისა და 

გაუმართაობის გამო, მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. წვიმის 

წყლის შეგროვება, სარწყავად, არ ხდება. მორწყვის მეთოდებიდან ფართოდ გამოიყენება 

არხოვანი (ტრადიციული) და მცირედ კი წერტილოვანი მეთოდები. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 500ჰა დრენაჟს საჭიროებს, თუმცა სადრენაჟე 

სისტემა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. 

 

მეცხოველეობა 

კასპის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. სათიბ-საძოვრის 

ფართობი ადმინისტრაციულ ერთეულში 16 972 ჰა-ია. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 13 090 სულს. ბოლო 10 

წელიწადში საქონლის რაოდენობა გაიზარდა 2 000 სულით.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, მათი 

რაოდენობა შეადგენს 10 770 სულს, უკანასკნელ წლებში ცხარის რაოდენობა გაიზარდა 

3 000 სულით. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან კასპის ადმინისტრაციულ ერთეულის 

ზაფხულის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება.  

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც 

საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან საქონლის შემოყვანა არ 

ხდება), ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 0,7 მსხვილფეხა პირუტყვი და 0,6 ცხვარი მოდის, 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მესაქონლეები უკანასკნელ დეკადაში სათიბ-საძოვრის 
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დეფიციტს განიცდიან, მიზეზად კი ჭარბი ძოვება სახელდება, მიუხედავად ამისა, 

მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–შენარჩუნებისათვის რაიმე ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა, ამასთან მესაქონლეები ნაკვეთმონაცვლეობით მეთოდს არ 

იყენებენ და არც საძოვრებისთვის ძოვების ნორმებია შეფასებული. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და ცხვრის ხორცპროდუქტიულობა 

გაიზარდა, წველადობა კი არ შეცვლილა, საქონლის დანაკარგი, უკანასკნელი 10 წლის 

მანძილზე, არ გაზრდილა.  

 

პროექტები და სერვისები 

2011 წელს კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 

შეიქმნა, 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. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური ხელისუფლების და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, 

განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები. კერძოდ, შემოტანილი იქნა 

მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურები, ფერმერებში მოხდა ცოდნის 

გავრცელება აგროქიმიკატების და ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში ტყის ფართობი შეადგენს 30 523ჰა-ს. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

ტყის რესურსები წარმოდგენილია სამრეწველო, ჭალის ტყეების და ქარსაფარი ზოლების 

კატეგორიებით. მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტში წელიწადში იჭრება 18 366 მ3 ხე-ტყე. 

ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის მონაცემებით, ბოლო 10 წელიწადში ტყის 

ჭრის ტენდენცია გაიზარდა 12 000მ3-ით, მიზეზად ახალგორის ოკუპაცია სახელდება. 

აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში უკანონო ტყის ჭრა შემცირდა, თუმცა უკანონოდ 

ტყის ჭრის ფაქტებს მაინც აქვს ადგილი, მათი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ აქვთ. 

მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაფარი ზოლები, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ქარსაფარი ზოლების აღწერა მოხდა 1980 წელს, თუმცა აღწერის 

შედეგებზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ. თუმცა აღნიშნავენ, რომ ქარსაფარი ზოლების 

მთლიანი რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

მუნიციპალიტეტს საკუთარი სანერგე მეურნეობა არ გააჩნია, უახლესი სანერგე 

განლაგებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტში. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესში ჩართული არ 

არის, შესაბამისად ტყის აღდგენა-განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია.  
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5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, კასპის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების რესურსები უხვია. მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია მონაცემები 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსის შესახებ. 

მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

მტკვრისა და მისი შენაკადების აუზით. მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, 

რომლის სიგრძეა 1 515 კმ, ხოლო აუზის ფართობი 188 000კმ2-ია. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებობს ხელოვნური წყალსაცავი “ნადარბაზევი”.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური არ არის, 

შესაბამისად ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. თუმცა სამუშაო 

ჯგუფი აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ ათწლეულში ნალექების რაოდენობამ იკლო, რამაც 

მდინარეების წლიური ხარჯის გაზრდა გამოიწვია. მუნიციპალიტეტში არც მიწისქვეშა 

წყლების მონიტორინგი ტარდება, გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, მიწისქვეშა 

წყლების დონემ იკლო, რაც მათი ვარაუდით გამოწვეულია ტყის გაჩეხვით და გვალვით.  

მუნიციპალიტეტში წყლის ხარისხის მონიტორინგს არ აწარმოებენ, შესაბამისად წყლის 

დაბინძურების შესახებ მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლები ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები 

მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება, ზედაპირულ 

წყლებს ირიგაციისათვისაც გამოიყენებენ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის 

რესურსები საკმარისია მასზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ყველა დასახლებას ცენტრალური წყალმომარაგების 

სისტემა არ გააჩნია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მოსახლეობის წყალმომარაგება 

ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. კასპის მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა ცუდია. ზედაპირული წყლებიდან 

აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ ნაგებობებს პრობლემები არ 

ექმნება.  

წყლის მრიცხველები დიდ დასახლებებში ნაწილობრივ დადგმულია, მაგრამ ამ 

დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები არ აქვს.  

კასპის მუნიციპალიტეტში გორის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოგდება 

ირიგაციისათვის. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელია შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, კასპის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა კალაპოტიდან 

ხდება ინერტული მასალების მოპოვება, თუმცა მათი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ 

გააჩნიათ.  
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გამგეობის თანამშრომლების საფუძველზე, მდინარეების კალაპოტებში აღინიშნება 

ინერტული მასალების დაგროვება და კალაპოტის დახრამვა. კერძოდ, სოფ. თეძნისხევში, 

მდინარე თეძამის კალაპოტის დახრამვა შეიმჩნევა, ხოლო კასპში, მდინარე ლეხურას 

კალაპოტში ინერტული მასალის დაგროვება ხდება. აღნიშნული მოვლენების 

აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებები არ ტარდება. 

მდინარეებიდან ინერტული მასალების ამოღების, მდინარეების ნაპირების დინამიკის და 

მდინარეების კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

მონიტორინგს მუნიციპალიტეტში არცერთი ორგანო არ ახორციელებს. 

 

7. ინდუსტრია წარმოება 

კასპის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული წარმოება კარგადაა განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სპირტის, ღვინის, საკონსერვო, 

ცემენტის, მეტეხის კერამიკის ქარხნები და მეფრინველეობის ფაბრიკა. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, წყლის 

ცირკულაცია კი არც ართ მათგანში არ ხდება..  ზოგიერთი საწარმო იყენებს ენერგო-

ეფექტურ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები. საწარმოები 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. 

 

8. ნარჩენების მართვა  

კასპის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს. კასპის 

კეთილმოწყობის სამსახური, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში წელიწადში გროვდება 40 800მ3 

ნარჩენი. ეს მაჩვენებელი უკანასკნელ 10 წელიწადში გაზრდილია 2-ჯერ.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არის. ნარჩენების მართვის 

სამსახურის მიერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება კასპში, ახტალას 

ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელზე აირების და ნაჟური წყლების კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა სამუშაო ჯგუფს 

ნარჩენების წლიური რაოდენობების შესახებ მონაცემები არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს გადამუშავებადი ნარჩენების (კერძოდ, ჯართის) 

შემგროვებელი პუნქტებიც, მაგრამ ინფორმაცია მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 

შემცირება, წყლის რესურსების დეფიციტი, ტყის რესურსების შემცირება და კლიმატის 

ცვალებადობა ერთნაირად იმოქმედებს როგორც ქალზე, ასევე მამაკაცზე. 
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები არასოდეს დასწრებიან ტრეინინგებს კლიმატის ცვლილებებზე 

და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების 

შესარბილებლად აუცილებელია ტყის აღდგენა-განახლება, ალტერნატიული საწვავის 

შემოტანა და ქარსაფარი ზოლების გაშენება.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების 

შესარბილებლად ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია. ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ერთობლივად იგეგმება და ხორციელდება საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია და 

ფერმერებში ცოდნის გავრცელება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - კასპის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა მეწყერები და 

წყალმოვარდნა. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება და ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი და 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობის დროს კი 

საფრთხე ექმნება მდინარე ქსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებთ.  

კასპის 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 კასპის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფართოდაა 

განვითარებული როგორც მემცენარეობა, ასევე მეცხოველეობაც. თუმცა, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს პრიორიტეტული კულტურების, ხეხილისა და ვაზის, 

მოსავლიანობის შემცირებას, რაც გამოწვეულია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლით და 

საირიგაციო სისტემების გაუმართაობით. 

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბი არაა მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 
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შედარებით. თუმცა მესაქონლეები განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს ჭარბი 

ძოვების გამო. მიუხედავად ამისა, სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

ტყის რესურსები - კასპის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მთლიანი ტერიტორიის 

დაახლოებით40%-ია. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის 

ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი 

წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - კასპის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მიწისქვეშა წყლის დონემ 

საგრძნობლად დაიწია ადგილ-ადგილ, რაც მოსახლეობის ჭების დონის დაწევა-

დაშრობაში გამოიხატა. მათივე ინფორმაციით, მდინარეთა ჰიდროლოგიური 

მაჩვენებლებიც შეიცვალა; თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

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 

ღონისძიებები იგეგმება, როგორიცაა: სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად  

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებისათვის არანაირი ღონისძიებები არ მიმდინარეობს.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას. 
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 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების ღონისძიებების გატარება. უპირველეს 

ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად რა რაოდენობის პირუტყვის 

ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და შეძლებისდაგვარად 

დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი 

ძოვება. 

 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 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულია 

აღმოსავლეთ საქართველოში. მისი ფართობი შეადგენს 89 348ჰა-ს. აქედან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უკავია 38 979 ჰა, ანუ მთლიანი ტერიტორიის 44%; ტყეებს კი 

უკავია 41 162 ჰა (46%). ადმინისტრაციულ ერთეულს აღმოსავლეთით საზღვრავს 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, დასავლეთით ესაზღვრება ყვარლის მუნიციპალიტეტი, 

ჩრდილოეთით ესაზღვრება დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა, სამხრეთით კი 

საზღვრავს სიღნაღისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები.  

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის 

ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C. 

ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 650 მმ-იდან 1 080 მმ-მდე. აქაური 

კლიმატისთვის დამახასიათებელია სეტყვა და გვალვა. მაღალმთიან ნაწილებში 

განვითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ცივი ზამთარი და გრილი ზაფხული, 

ნალექების წლიური მოცულობა კი 1200-1800 მმ-ს აღწევს.  

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ზედაპირული და გრუნტის წყლებით. მთავარ 

ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე ალაზანი, რომელიც ჩამოედინება გურჯაანისა და 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტების საზღვარზე. ალაზნის სიგრძე 390 კმ-ია, აუზის ფართობი 

კი 11 800 კმ2, სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია კაბალი, მაწიმისწყალი, 

ლაგოდეხისწყალი, არეში და აფენისხევი.  

2012 წლის მდგომარეობით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 52 100 

კაცს, აქედან ქალაქში ცხოვრობს 4500 კაცი, ხოლო სოფლად ცხოვრობს მთელი 

მოსახლეობის 91% (47 600 კაცი). მუნიციპალიტეტში 64 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქია და 

63 სოფელი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 58 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) ოდნავ ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, 

ვაჭრობა და წარმოების განვითარება. ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით, მუნიციპალური ბიუჯეტი შეადგენს 11 400 000 

ლარს. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროებად 

დასახელდა: სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითად 

შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა. ადმინისტრაციული 
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ერთეულის ეკონომიკური განვითარების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ 

მოუწოდებია. მათი აზრით, სოფლის მეურნეობა შესაძლოა იყოს მუნიციპალიტეტის 

წამყვანი ეკონომიკური დარგი, რასაც ასაბუთებენ მარცვლოვანი კულტურების, კერძოდ 

სიმინდის, მაღალმოსავლიანობით და ბოსტნეულის მაღალი ხარისხით, რითაც 

საქართველოში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს განთქმული აქვს სახელი. 

ადმინისტრაციულ ერთეულს აქვს სათევზე მეურნეობები და მეცხოველეობის ფერმები. 

გამგეობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტში შესაძლოა ყველა სახის სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტის მოყვანა-განვითარება. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა და ღვარცოფი. ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც სიხშირით 

მოყვება წყალდიდობები, ნაპირების წარეცხვა და მეწყერი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი კატასტროფების 

შესახებ მონაცემების მწირი ინფორმაცია გააჩნია. მათი ცნობით, სტიქიების შედეგად 

ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებულია სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიის 45 ჰა, 

საცხოვრებელი ტერიტორიის 15 ჰა, განაშენიანებული მიწების 25 ჰა და მდინარის 

ნაპირების და ჭალების 38 ჰა. მდინარის ნაპირების წარეცხვის შედეგად ქ. ლაგოდეხში 

დაზიანებულია 100 საცხოვრებელი შენობა, საფრთხის ზონაში მოხვდა 350 ადამიანი. 

სტიქიების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია ზოგადია, 

რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტში წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის 

შედეგად დაზიანებულია 16 ხიდი, წყალმომარაგების სისტემის 20 კმ, საკანალიზაციო 

სისტემის 17 კმ, გზის 16 კმ მონაკვეთი და ელ. გადამცემი 20 კმ. ამასთან, მათივე ცნობით, 

მეწყერმა დააზიანა 15 კმ გზის მონაკვეთი და წყალმომარაგების სისტემის 2კმ , ხოლო 

მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად7 ხიდი დაზიანდა.  

მონაცემები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

მოცემულია ცხრილებში #1 და #2. 

ცხრილი 1. მონაცემები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილ-მდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

საშიშ ზონაში 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

მდ. ნაპირის ეროზია/ 

წარეცხვა 
ქ. ლაგოდეხი 100 350 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 
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ბუნებრივი საფრთხე 

გზის 

მონაკვეთი, 

კმ 

ხიდების 

რაოდენობა 

წყალმო-

მარაგების 

სისტემა, კმ 

საკანალი

ზაციო 

სისტემა, 

კმ 

ელ. 

გადამცემი 

ხაზი, კმ 

მეწყერი 15  2 
  

მდ. ნაპირის ეროზია/ 

წარეცხვა 
5 4 7 9 11 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 
11 12 13 8 9 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 

შეადგენს 4 000 000 ლარს, აქედან ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანი 1 000 000 

ლარია, ხოლო სეტყვის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 2 500 000 ლარს, გვალვაზე 

მოდის 500 000 ლარი. ეკონომიკური ზარალის ოდენობაზე გარკვეული წარმოდგენა 

შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური 

უბედურების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და 

პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, სანიაღვრე არსების გაწმენდა) 

გამოყოფილია დაახლ. 1.5 მლნ. ლარი.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, 

გვალვას და მეწყერს. 

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. მიწათსარგებლობის და 

ინფრასტრუქტურის სივრცითი დაგეგმარებისას, ასევე საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფებს რისკების გათვალისწინება არ ხდება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი შეადგენს 38 979 ჰა-ს, მიწების 

კატეგორიების მიხედვით, სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია. მათი 

ინფორმაციით, მიწის რესურსი ბოლო 10 წლის მანძილზე შემცირდა შეადგინა 88 ჰა-თი. 

ს/ს მიწების დაკარგვის ძირითადი მიზეზია წარეცხვა მდინარის მიერ. ამას გარდა, 

უკანასკნელ დეკადაში ადმინისტრაციულ ერთეულში დაჭაობებისა და ჭარბი ძოვების 

გამო ადგილი ჰქონდა მიწების დეგრადაციას. კერძოდ, დეგრადაცია განიცადა სახნავ-

სათესი მიწების 35 ჰა-მა, ხეხილი ბაღების ტერიტორიის 25 ჰა-მა და სათიბ-საძოვრის 750 

ჰა-მა.  
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მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა 

ფართოდაა გავრცელებული, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია სიმინდი, თუმცა მისი მოსავლიანობის 

შესახებ ჯგუფის წევრებს ინფორმაცია არ მოუწოდებია. მათი ცნობით, უკანასკნელ 

წლებში შეიმჩნევა პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება, რის 

მიზეზადაც სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, კერძოდ კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უარყოფა, დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამოყენება 

და მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტური გზები. რის გამოც უკანასკნელ წლებში 

ადგილი ჰქონდა მცენარეთა დაავადებების გავრცელებას. ამას გარდა მოსავლიანობის 

შემცირება გამოიწვია არასაკმარისმა რწყვამ და უამინდობამ (გვალვა და სეტყვა).  

მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 65% საჭიროებს რწყვას, თუმცა 

საირიგაციო სისტემების ცუდი მდგომარეობისა და სიმცირისა გამო მუნიციპალიტეტი 

განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. ადმინისტრაციულ ერთეულში ძირითადად 

იყენებენ არხოვან (ტრადიციულ) მეთოდს, მცირედ გამოიყენება წვეთოვანი მეთოდიც. 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწების 10% საჭიროებს დრენაჟს. 

ტერიტორიულ ერთეულში არსებობს სადრენაჟე სისტემები, გაჭრილია საწრეტი არხები, 

თუმცა მას სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა არ შეუძლია. 

 

მეცხოველეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა 

ფართოდაა გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 23 000 სულს, მათი რაოდენობა 

უკანასკნელ წლებში გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში დაახლოებით 15 000სული ცხვარია, მათი რაოდენობა 

გაიზარდა 2 000 სულით. სხვა მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

საძოვრებზე საქონლის შემოყვანა არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, მესაქონლეები უკანასკნელ 

წლებში განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, რაც მათივე ინფორმაციით, 

გამოწვეულია ჭარბი ძოვებისა და გვალვის გამო. მიუხედავად ამისა, საძოვრების 

შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არანაირ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, ამასთან საძოვრების არ არის შეფასებული ძოვების 

ნორმები, ანუ რამდენი სულის ძოვება და რა ხანგრძლივობითაა დასაშვები კონკრეტულ 

საძოვრებზე. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 

შეუძლებელია რაიმე კონკრეტული დასკვნების გაკეთება, რადგან მუნიციპალიტეტის 

სათიბ-საძოვრების ფართობის შესახებ ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ.  

 

პროექტები და რესურსები 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული-

აგრონომიული მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომია. მათივე ცნობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური,  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ხელშემწყობი პროექტების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია.  

 

4. ტყის რესურსები 

ტყეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მისი მთლიანი ტერიტორიის 46% (41 162 ჰა) უკავია, 

აქედან სამრეწველო ტყის ფართობია 15 000ჰა, ტყეები დაცულ ტერიტორიებში - 26 162ჰა-

ია (სახელმწიფო ნაკრძალი). ადმინისტრაციულ ერთეულში მცირე რაოდენობით 

ჭალისპირა ტყეებიცაა, მათი ფართობის შესახებ რიცხობრივი მონაცემები არ 

მოუწოდებიათ. მუნიციპალიტეტს სატყეო მიწები საკუთრებაში არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი აქვს ტყის ჭრას. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი შეადგენს 400 კუბ.მ./ წელიწადში. 

სოციალური ჭრის მიზნით ჭალისპირა ტყეებში იჭრება 300 კუბ.მ ხე-ტყე, ხოლო დაცულ 

ტერიტორიებში - 100 კუბ.მ. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

უკანონო ხის ჭრას ადგილი არ აქვს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მათი 

ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 2010 წელს, თუმცა სამუშაო ჯგუფი ინვენტარიზაციის 

მონაცემების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. მათი ცნობით, ქარსაცავი ზოლების 

რაოდენობა უკანასკნელ წლებში უმნიშვნელოდ შემცირდა. მათი აღდგენა-განაშენიანება 

ტერიტორიულ ერთეულში არ ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყის ხანძრები უკანასკნელ წლებში გახშირებული არ 

არის. მათივე ცნობით, ნახანძრალ ადგილებში ადგილი აქვს დამეწყვრას.  

გამგეობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ხდება 

ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე. იქ, სადაც არ 

ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენა, ტარდება სხვადასხვა ზომები პრობლემის 

გადასაჭრელად, ამასთან მიმდინარეობს ნერგების დარგვა. მაგ: ჭალის ტყეების 

აღსადგენად დაირგო 3 500 სხვადასხვა ჯიშის ნერგი. სანერგე მეურნეობა 

მუნიციპალიტეტში არ არის, უახლოესი სანერგე მეურნეობა განლაგებულია თბილისში. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესში ჩართული არ 

არის.  

5. წყლის რესურსები 

მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, თუმცა, 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას სანდო ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსი შესახებ 

არ გააჩნია. წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. 

მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, რომლებიც ძირითადად 

მდინარის ჭალაშია განლაგებული. ჭარბტენიანი ტეროტორიების ფართობი უცნობია. 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების თანაფარდობა შესაბამისად არის 40/60. 

 ადმინისტრაციული ერთეულში მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე 

ალაზანი, რომელიც ჩამოედინება გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების 
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საზღვარზე. ალაზნის სიგრძე 390 კმ-ია, აუზის ფართობი კი 11 800 კვ.კმ, სხვა 

მდინარეებიდან აღსანიშნავია კაბალი, მაწიმისწყალი, ლაგოდეხისწყალი, არეში და 

აფენისხევი.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად, 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება; თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა 

წყალსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. სამუშაო ჯგუფი წყალმომარაგების სისტემას 

საშუალოდ აფასებს. წყალდიდობის დროს ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში 

წყალმიმღებ ნაგებობებს ექმნება პრობლემები, ადგილი აქვს წყლის დაბინძურებას.  

მუნიციპალიტეტის დიდი დასახლებებში წყალმომარაგების სისტემებზე წყლის 

მრიცხველები დადგმული არ არის. ამ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა შ.პ.ს “გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარეთა კალაპოტებიდან ადგილი აქვს ინერტული მასალის მოპოვებას. მათივე 

ცნობით, საშუალოდ ხდება 500მ3 ინერტული მასალის მოპოვება წელიწადში. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელოვნური წყლის წყალსაცავი არ არის. მდინარიდან 

ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგს ახორციელებს ზედამხედველობის 

სამსახური.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ფუნქციონირებს მარცვლეულის საშრობი.  

8. ნარჩენების მართვა  

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ნარჩენების მართვა ხორციელდება დასუფთავების 

ტერიტორიული სამსახურის მიერ. ნაგავსაყრელი მდებარეობს ქალაქგარეთ. 

ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და ნაგავსაყრელის აირების მართვის 

სისტემები. სხვა მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

  

 

9. გენდერი 
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შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ორივე სქესის წარმომადგენელზე. მათი მოსაზრებით, ტყის 

რესურსების შემცირებაც ასევე ერთნაირად აისახება ქალზეც და მამაკაცზეც. წყლის 

დეფიციტი კი, მათი აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით 

ძირითადად ქალია დაკავებული.  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ორივე სქესის 

წარმომადგენელი კლიმატის ცვლილებებისადმი ერთნაირად მგრძნობიარე შეიძლება 

იყოს. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრეინინგი 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა, ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა და ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იგეგმება და 

ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია. 

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ცვლილებების 

შესარბილებლად, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები. 
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ღვარცოფი. 

ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც სიხშირით მოყვება წყალდიდობები, 

ნაპირების წარეცხვა და მეწყერი. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

არასრულია. მათი ცნობით, მდინარის ნაპირების წარეცხვის შედეგად ქ. ლაგოდეხში 

დაზიანებულია 100 საცხოვრებელი შენობა, საფრთხის ზონაში მოხვდა 350 ადამიანი. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 

შეადგენს 4 000 000 ლარს, აქედან ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანი 1 000 000 

ლარია, ხოლო სეტყვის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 2 500 000 ლარს, გვალვაზე 

მოდის 500 000 ლარი.  

ლაგოდეხის 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 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი 

გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური წარმართვა და საირიგაციო სისტემების 

არარსებობა. როგორც ჩანს, უკანასკნელი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

მომატებული გვალვიანობის გამო. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში განიცდიან სათიბ-

საძოვრების დეფიციტს, რაც გამოწვეულია ჭარბი ძოვებისა და გვალვის გამო. 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა და ქარსაცავი 

ზოლების შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

განაშენიანება არ მიმდინარეობს. ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ხდება 

ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტში 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის სრულად 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. 

სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი სისტემების ცუდ 

მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

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. 

 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  
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 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, გურიის მხარეში. 

დასავლეთიდან მას ესაზღვრება შავი ზღვის 18 კმ-იანი სანაპირო ზოლი, აღმოსავლეთით 

- სამტრედიისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით - ხობის, სენაკისა და 

აბაშის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 53 300 ჰა-ს. აქედან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უკავია 23 369 ჰექტარი. ამას გარდა, კოლხეთის ეროვნული 

პარკის 15 000ჰა ლანჩხუთის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაშია.  

ტერიტორიული ერთეულის ჰავაზე დიდ გავლენას ახდენს შავი ზღვა, საიდანაც ჰაერის 

მასას უხვი ატმოსფერული ნალექები მოაქვს. ზღვის გავლენით, ატმოსფერული 

ნალექების წლიური ჯამი 1 400 მმ-ს აღწევს. ყველაზე მეტი ნალექიანობით აგვისტო და 

ნოემბერი ხასიათდება.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში მიედინება მდინარეები: სუფსა, ფიჩორი, ლესისწყალი, 

შუთი და სხვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია ტბებით, ესენია: იმნათის ტბა, 

ჯაპანას ტბა და სხვები. 

2012 წლის მონაცემებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 40 500 

კაცს, საიდანაც 8 300 კაცი ქალაქად ცხოვრობს, ხოლო 32 200 კაცი სოფლად. 

მუნიციპალიტეტში 57 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქია. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე შეადგენს 76 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

ოდნავ აღემატება.  

მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

მრეწველობა, მშენებლობა და ტრანსპორტი. წარსულში ძირითად შემოსავლებს 

უზრუნველყოფდა: სოფლის მეურნეობა და გადამამუშავებელი მრეწველობა (საკონსერვო, 

ღვინის და რძის ქარხნები).  

მუნიციპალიტეტს აქვს 2007 წელს შემუშავებული ეკონომიკური განვითარების 5 წლიანი 

გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა და 

ტურიზმი. ამას გარდა, ტყეო მეურნეობის საფუძველზე დამატებით შესაძლებელია 
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სამონადირეო და სანერგე მეურნეობების განვითარება, თუმცა სტრატეგიულ 

დოკუმენტებში ეს ასახული არაა.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გამგეობის მონაცემებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან, დამახასიათებელია: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარეთა ნაპირების ეროზია. უკანასკნელ 10 

წელიწადში თითქმის ყველა ეს სტიქია მომძლავრებული.  

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, წყალდიდობების შედეგად ზიანდება სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები და ირეცხება მდინარის ნაპირები. კერძოდ, მდ. სუფსამ სოფ. აკეთში და 

მამათში წაიღო სახნავ-სათესი მიწები, ხოლო სოფ. სუფსაში, ღრმაღელესა და ნიგვზიანში 

საკარმიდამო ნაკვეთები. 2012 წელს ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად 

ღრმაღელესა და სუფსაში დაზარალდა 15 მოსახლე, სოფ. ნიგვზიანში 8 ოჯახი, სოფ. 

მაჩხვარეთში 10 ოჯახი და ასევე 10 ოჯახი ქ. ლანჩხუთში.  

მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა დაფიქსირებულია სოფლებში: აკეთი, მამათი, ჩოჩხათი, 

ღორეთი, სუფსა და სხვა. ტერიტორიაზე. წყალდიდობა და მეწყერი ბევრ სოფელში 

აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. 2012წელს წყალდიდობამ სოფ. ნიგვზიანში, არჩეულში 

და ჩოჩხათში დააზიანა ხიდი, ძლიერმა ქარმა და წვიმამ სოფლებში დააზიანა 

ელექტროგადამცემი ხაზები.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების 

შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნია, ხოლო მათ მიერ 

მოწოდებული მონაცემები მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3-ში. 

ცხრილი 1 მონაცემები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ.  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია დაზიანებული ტერიტორია, ჰა 

წყალდიდობა 

 

საცხოვრებელი 

ტერიტორია 
ქ. ლანჩხუთი (2-3ჰა), მაჩხვარეთი, ნიგვზიანი, 

ღრმაღელე, სუფსა. 

სახნავ-სათესი/ბაღები ღრმაღელე (10ჰა), აკეთი (20ჰა), მამათი (25ჰა) 

მდ.ნაპირის წარეცხვა. 
მდინარის ნაპირები 

და ჭალები 
ქ. ლანჩხუთი, აკეთი, მამათი, ჩოჩხათი, ღორეთი, 

სუფსა, ჩიბათი, ლესა, მაცხვარეთი, ნიგვზიანი  

სანაპიროს წარეცხვა სანაპირო ზონა გრიგოლეთი, 1კმ-იანი ზოლი. 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ.  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(ოჯახი) 

ძლიერი ქარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 200  
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მეწყერი 
ქ. ლანჩხუთი, სოფ: აკეთი, მამათი, 

ჩოჩხათი, ღორეთი, სუფსა, ჩიბათი, 

ლესა, მაჩხვარეთი 

250 74 

მდინარის 

ნაპირის ეროზია 

სოფ: ღრმაღელე, სუფსა  15 

სოფ: ნიგვზიანი  8 

სოფ: მაჩხვარეთი  10 

 

ცხრილი 3. მონაცემები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ: მამათი, აკეთი, ღრმაღელე, 

სუფსა, ლესა, ჩოჩხათი, ნიგვზიანი 
გზის მონაკვეთები  

მდინარის ნაპირის 

ეროზია 

სოფ: მამათი, აცანა, აკეთი, ღრმაღელე, 

ლესა, ჩოჩხათი, ნიგვზიანი 
გზის მონაკვეთები  

სანაპიროს წარეცხვა სოფ. გრიგოლეთი 
1 კმ.-იანი ზოლი ზღვის 

სანაპიროზე 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა სოფ: ნიგვზიანი, არჩეული, ჩოჩხათი 3-ხიდი 

 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ფინანსური გაანგარიშება; თუმცა ისინი ვარაუდობენ, რომ ასეთი 

ზიანის აღმოსაფხვრელად ბოლო 10 წელიწადში 10 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელი არის სამაშველო 

სამსახური. 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 მასშტაბურ ბუნებრივ კატასტროფებზე.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი, გრუნტსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და გაბიონების აშენება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს 23 369 

ჰექტარი, რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის 44%-ია, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწები 

მოიცავს 12 000 ჰა-ს (52%), სათიბ-საძოვარს კი 4 049 ჰა(17%) უკავია.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწები 

ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად ღვარცოფისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 
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შემცირდა. ამას გარდა, ბოლო წლებში სახნავ-სათესი მიწების დაუმუშავებლობის 

შედეგად გატყიანდა 5 000ჰა-მდე ფართობი.  

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, 80-იანი წლების ბოლოდან, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მოიშალა არსებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა 

და დაიწყო ტერიტორიების მეორადი დაჭაობება. კერძოდ, დაახლოებით 13 674ჰა-ზე 

განვითარდა მეორადი დაჭაობების პროცესი. 

 

მემცენარეობა 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს ტერიტორიას უჭირავს 12 000 ჰა, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 52%-ია. პრიორიტეტული კულტურებია: სიმინდი, 

სოიო, ლობიო, თხილი და სუბტროპიკული კულტურები: ციტრუსები , ხურმა, კივი, 

ფეიხოა, ჩაი, ვაზი. სიმინდის მოსავლიანობაა 3.5 ტ/ჰა-ზე, სოიოსი-0.3 ტ/ჰა-ზე, ლობიოს 

მოსავლიანობა შეადგენს 0.15 ტ/ჰა-ს, ხოლო თხილის მოსავლიანობაა 1.5-2 ტ/ჰა.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში ადგილი ჰქონდა სიმინდისა და თხილის 

მოსავლის შემცირებას მავნებლების (ღეროს ფარვანას და ამერიკული პეპელას) 

მომრავლებისა და დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ამასთან, არ ხდება 

კულტურების ადგილმონაცვლეობა, ზოგან განვითარდა დაჭაობების პროცესი. 

მოსავლიანობის შემცირება უამინდობამაც, კერძოდ გვალვამ და წყალდიდობებმა 

გამოიწვია. თუმცა ლანჩხუთი სუბტროპიკულ ზონაში მდებარეობს, პერიოდულად 

ადგილი აქვს ხანგრძლივ გვალვებს, რაც მოსავლის განადგურებას ან შემცირებას იწვევს. 

ამავ დროულად, მუნიციპალიტეტში სარწყავი სისტემები არ არის.   

მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო მიწები 13 674ჰა საჭიროებს დრენაჟს. აქ 

არსებული სადრენაჟე სისტემა საჭიროებს გაწმენდასა და რეაბილიტაციას, რის გამოც 

ისინი ვერ უზრუნველყოფენ სასოფლო-სამეურნეო მიწების დრენაჟს. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. სათიბ-

საძოვარს ადმინისტრაციულ ერთეულში 4 049 ჰა (17%) უკავია. 2012 წლის 

მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 21 500 სულს შეადგენს და მათი 

სულადობა სტაბილურია. მუნიციპალიტეტის საძოვრებს იყენებს სხვა მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობაც. კერძოდ, ჩოხატაურისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებიდან შემოყავთ 3 000 

თავამდე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი.  

მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. ამის მიზეზი 

ძირითადად არის საძოვრების ეროზია და დეგრადაცია, რაც  სავარგულების დაჭაობებასა 

და დასარევლიანებაში გამოიხატება. ზოგ შემთხვევაში კი სათიბ-საძოვრის 

მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლაში. ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ 

შემოყვანილი პირუტყვის გამო არ ხდება საძოვრების გადაძოვება და ეროზია.  

მოცემული მონაცემების მიხედვით, ადგილობრივი და მეზობელი მუნიციპალიტეტების 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ სულ მსხვილფეხა 
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პირუტყვზე მხოლოდ 0.17 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, რაც ძალზედ მცირე მაჩვენებელია. 

მიუხედავად ამისა, საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არანაირი 

ზომები არ ტარდება, მათ შორის მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით 

ძოვებას, არ არის შეფასებული ძოვების ნორმები, ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო 

ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  

გამგეობის წევრთა აზრით, პირუტყვის წველადობამ დაიკლო საკვების უკმარისობისა და 

ფერმერებში ცოდნის უკმარისობის გამო, ხოლო ხორცპროდუქტიულობამ მოიმატა. 

თუმცა, ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, რადგან მონიტორინგი არ განხორციელებულა. 

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას ადგილი არ 

ჰქონია.  

 

პროექტები და სერვისები 

უკანასკნელ 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, განახორციელოს 

სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია, 

და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს სურსათის უვნებლობისა და ვეტერინალური სამსახური, 

თუმცა მათი საშტატო ერთეულის სიმცირის გამო, მომსახურება არასაკმარისია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს აგრობიზნესცენტრი, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს 

ფერმერებში ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებას.  

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ 

დასახელდა საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია-შპს 

„კოლხეთი-მ“-ის მიერ; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მაღალპროდუქტიული 

კულტურების შემოტანა-სიმინდი “პიონერი“; ეროზიის საწინააღმდეგო ქარდამცავი 

ზოლების დარგვა, კერძოდ, კაკლის ხეები დაირგო სოფ. ჩიბათის ეროზირებულ 

ტერიტორიებზე, პროექტი განახორციელა წითელი ჯვრის საზოგადოებამ; ბიოგაზის 

მოხმარების დემონსტრაცია სოფლებში: მამათი, ჩიბათი, ლესა, სუფსა, ნიგვზიანი, დაიდგა 

საოჯახო დანადგარები-პროექტი განახორციელა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია მეორადი 

დაჭაობების ადგილების დაშრობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც მოიცავს 

ზღვის სანაპირო ზონას, დაახლოებით 13 674 ჰა-ს . 

 

4. ტყის რესურსები 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ძირითადად გავრცელებულია კოლხური ჭაობიანი 

მურყანის ტყეები. მხოლოდ მცირე ფართობებზეა შემორჩენილი სერის კალთების ზედა 

ნაწილში წიფლნარ-რცხილნარი ტყეები. სამუშაო ჯგუფს ტყის საერთო ფართობისა და 
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კატეგორიების მიხედვით ფართობების შესახებ ზუსტი ცნობები არ მოუწოდებია. მათი 

ცნობით, ტყის კატეგორიის მიხედვით, ადმინისტრაციულ ერთეულში, არის  სამრეწველო 

ტყეები, ქარსაცავი ზოლი და ტყეები დაცულ ტერიტორიებში. ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს სოციალურ ჭრებს, რომელთა წლიური ლიმიტი 

შეადგენს 10 000მ3. გამგეობის წევრებს კომერციული ჭრების შესახებ ინფორმაცია არა 

აქვთ. ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ტყის ჭრის ტენდენცია არ შეცვლილა. 

სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არის. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრას. 

მათივე ცნობით, წელიწადში დაახლოებით 200 მ3 ხე-ტყე უკანონოდ იჭრება, უკანასკნელ 

წლებში უკანონო ჭრის მაჩვენებელი არ შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი სავარაუდოდ 40%-ით შემცირდა. ქარსაცავი ზოლების ბოლო 

ინვენტარიზაცია 1995 წელს ჩატარდა. მუნიციპალიტეტში ამ ინვენტარიზაციის 

შედეგების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი არ ჰქონია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ ტერიტორიულ 

ერთეულში კერძო მიწებიდან ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

არაკანონიერად მოხსნას.  

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა 

და ნიადაგის ეროზიის წარმოქმნას, ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული 

ჭრების შედეგად ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. თუმცა 

გამგეობის წევრებს აქვთ ინფორმაცია, რომ კაფვის შემდგომ ადგილი აქვს ტყის ბუნებრივ 

აღდგენას, ხოლო ნახანძრალ და ნიადაგსაფარ მოხსნილ ადგილებში არ ხდება აღდგენები. 

უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტში არ მომხდარა ტყეების ბუნებრივი აღდგენის 

მონიტორინგი და არ ჩატარებულა ტყეების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები. ასევე 

არ განხორციელებულა ტყეების გაშენების პროექტები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და არც უახლოეს მუნიციპალიტეტებში არ არის 

სანერგე მეურნეობები. ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს 

შეუწყობდა ტყეების აღდგენასა და  განაშენიანებას. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე სუფსისა 

და მისი შენაკადების აუზებით, იმნათის, ჯაპანის და სხვა ტბებით და 100 ჰა-მდე 

ჭარბტენიანი ტერიტორიებით. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი 

ჰიდროლოგიური სადგური და შესაბამისად, ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა სამუშაო ჯგუფის წევრები 

თვლიან, რომ მდინარეების ხარჯი წყალდიდობის დროს გაიზარდა და წყალდიდობის 

სიხშირეც გაზრდილია.  
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ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური ცნობები წყლის დაბინძურების შესახებ 

არ არსებობს. თუმცა გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ზედაპირული წყლები კანალიზაციითა 

და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით უნდა ბინძურდებოდეს.   

მუნიციპალიტეტში წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად წყლის 

რესურსი სრულიად საკმარისია. ძირითადად წყლის რესურსი გამოიყენება 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი 

ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. მუნიციპალიტეტის 

ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არა აქვს. მოსახლეობის ნაწილი, 

რომელიც დარჩენილია ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, მოიხმარს 

მიწისქვეშა წყლებს. რისთვისაც მათ მოწყობილი აქვთ ჭები.  

წყალმოხმარების სტატისტიკური მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. ქალაქში 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება შეადგენს 876 000 მ3-ს 

წელიწადში. წყლის მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე არ არის 

დადგმული. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალი 

არ მიეწოდება მეზობელ მუნიციპალიტეტს და არც სხვა მუნიციპალიტეტიდან ხდება 

წყლის გადმოგდება. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობას სამუშაო ჯგუფი 

საშუალოდ აფასებს და აღნიშნავს, რომ წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ და 

წყალგამწმენდ ნაგებობებს ექმნება პრობლემები. კერძოდ, ხშირად ზიანდება სათავის 

ჯებირი და ხდება წყლის ამღვრევა. 

დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი გამოსულია მწყობრიდან, ამასთან, 

წყალგამწმენდი ნაგებობა არ არის, რის გამოც ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში, რაც სავარაუდოდ იწვევს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურაა „გაერთიანებული წყლის კომპანია“- ლანჩხუთის სერვის 

ცენტრი, რომლის ფუნქციაა წყლის მიწოდება ქალაქისთვის და წყალმომარაგების 

სისტემის სარემონტო სამუშაოები. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 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, რამაც სოფლების დაზიანება გამოიწვია. (იხ. 

ცხრილი 2), ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად არანაირი სამუშაოები არ გატარებულა.  
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მდინარის ნაპირების, კალაპოტის და ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი 

ადგილობრივ დონეზე არ ხორციელდება. მონიტორინგს ამ საკითხებზე ახორციელებს 

გარემოს დაცვის სამინისტრო  

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, გამგეობის წევრთა აზრით, ინდუსტრია ცუდადაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს რამდენიმე მცირე 

საწარმო. მათ შორის, მცირე წარმადობის მქონე ერთი ჩაის ფაბრიკა, საკონსერვო საამქრო 

და პურის საცხობები. ყველა მათგანში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებიდან 

საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებს. საწარმოებს ნარჩენების მართვის 

გეგმები არ გააჩნიათ. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გადის ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი და არის 

ნავთობტერმინალი. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ 

ლანჩხუთის დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას, აღრიცხვას და განთავსებას 

პოლიგონზე. ტერიტორიულ ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. 

ნარჩენების პოლიგონი  ქალაქიდან მოშორებითაა განთავსებული, ღარიბას მიმდებარე 

ტერიტორიაზე.  

მუნიციპალიტეტში არის ერთი ლეგალური ნაგავსაყრელი, რომელიც დროებით 

ნაგავსაყრელს წარმოადგენს. დღეში ქალაქის ტერიტორიაზე საშუალოდ ხდება 200-300მ3 

ნარჩენის შეგროვება, რომლის შემადგენლობა არის შერეული. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა. რეალურად 

რა მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება მთლიანად მუნიციპალიტეტში, სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა 

განთავსებული ნარჩენების შესახებ შეფასებები არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში არის 

გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები, სადაც ჯართი გროვდება.  

მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლებში, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, 

განხორციელდა პროექტები, რაც გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით 

უზრუნველყოფაში, ქალაქის ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. 2მ3ტევადობის 

250 ბუნკერი განთავსდა ქალაქ ლანჩხუთის ტერიტორიაზე.          

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 
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მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. ასევე თვლიან, 

რომ ტყის რესურსები და წყლის დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და 

მამაკაცზე. მათი აზრით, კლიმატის ცვლილების მიმართაც ორივე თანაბრად 

მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს არ გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით „დავასუფთაოთ საქართველო“ პროექტის ფარგლებში, 

რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: ტყეების გაჩეხვა, ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების მოშლა და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

ადგილობრივ ხელისუფლებას გამგეობის წევრების ინფორმაციით, დაგეგმილი აქვს 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ფერმერებისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურების შექმნა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, ტყეში 

შესასვლელი გზების მოწყობა და მდინარეების გასწორხაზოვნება. 

მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ დეკადაში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება პროექტები, რომელიც ძირითადად 

მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდა 

სასოფლო გზების რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია, 

მეწყერსაშიშ ზონებში დამცავი კედლების გაკეთება, ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

გაშენება, ტყეების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტის გაზიფიკაცია, მდინარეების 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები და სანერგე მეურნეობების შექმნა. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან, დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, სანაპიროს წარეცხვა და მდ. ნაპირების ეროზია. ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოქცეული ტერიტორიების შესახებ, გამგეობას ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტში გახშირებულია ძლიერი წვიმები, რასაც მოყვება წყალდიდობები, 
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მდინარის ადიდების შედეგად კი ხდება მდინარისპირა ნათესებისა და საძოვრების 

წარეცხვა და განადგურება, ზიანდება ინფრასტრუქტურაც. მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვის რისკი, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად გაზრდილია ანთროპოგენული 

ზემოქმედების გამო. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და ინერტული მასალის 

მოპოვება.  

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად ბოლო 10 

წელიწადში დაიხარჯა 10 მილიონ ლარზე მეტი.  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, ეროზია, მეწყერი და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას 

ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან.  

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა, მომატებული გვალვიანობა და მომატებული უხვნალექიანობა გაზაფხულზე, 

მუნიციპალიტეტში შემცირებულია მოსავლიანობა, სახნავ-სათესის ზოგიერთ 

ტერიტორიებზე განვითარებულია დაჭაობების პროცესი, ამასთან, როგორც ოფიციალური 

მონაცემებით ცნობილია, დასავლეთ საქართველოს წლიური საშუალო ტემპერატურა 

მომატებულია 0,30-ით. ასეთ შემთხვევაში რწყვა ვერ ხერხდება, ვინაიდან საირიგაციო 

სისტემა მუნიციპალიტეტში არ არის. 

მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევებია: სათიბ-საძოვრების დეფიციტი, რის 

გამოც პირუტყვი საკვების ნაკლებობას განიცდის, შემცირებულია წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა, ხდება საძოვრების გადაძოვება და შედეგად ეროზია. ანუ, 

მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი 

განვითარებისთვის, ამასთან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საძოვრებს 

იყენებს სხვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა 

საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ 

ტყის რესურსები - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსების შესახებ ინფორმაცია 

სამუშაო ჯგუფს არ მოუწოდებია. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს 

სოციალურ ჭრებს, რომელთა წლიური ლიმიტი შეადგენს 10 000მ3-ს. ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), და ქარსაცავი 

ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება 

პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების 

მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ბოლო პერიოდში 

მდინარეების ხარჯი წყალდიდობის დროს გაიზარდა და წყალდიდობის სიხშირეც 

გაზრდილია. მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული თუ მიწისქვეშა 

წყლების ხარისხის მონიტორინგი. 
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში უხვადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები. ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის საერთო ფართობი შეადგენს 45 000ჰა-ს. 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის მოსახლეობა სარგებლობს.  

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება და საკანალიზაციო კოლექტორები. ქალაქში საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება შეადგენს 876 000მ3-ს წელიწადში. წყლის 

მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე არ არის დადგმული. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობას სამუშაო ჯგუფი 

საშუალოდ აფასებს და აღნიშნავს, რომ წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ და 

წყალგამწმენდ ნაგებობებს ექმნება პრობლემები. კერძოდ, ხშირად ზიანდება სათავის 

ჯებირი და ხდება წყლის ამღვრევა.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივ ხელისუფლებას კლიმატის 

ცვლილებების შესარბილებლად დაგეგმილი აქვს ნაპირსამაგრი სამუშაოები, 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ფერმერებისთვის საკონსულტაციო 

მომსახურების შექმნა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, ტყეში შესასვლელი გზების 

მოწყობა და მდინარეების გასწორხაზოვნება. 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება 

პროექტები, რომელიც ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას.  

თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

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.  

 

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 ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 
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ჩამონადენს დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 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).  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო–

დასავლეთ ნაწილში, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი 

შეადგენს 134 444 ჰა–ს. აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 22 536 ჰა უკავია, 

ლენტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის 64 % ტყითაა დაფარული და მისი საერთო 

ფართობი 85 000 ჰა–ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება: ონის, ამბროლაურის, 

მესტიის, ცაგერის მუნიციპალიტეტები და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი 

რუსეთის ფედერაციასთან. 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთიანია, ჭარბობს საშუალო და მაღალმთიანი რელიეფი. 

ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებშია კავკასიონის თავარი წყალგამყოფის მონაკვეთი, 

მუნიციპალიტეტი შემოფარგლულია სვანეთის, ლეჩხუმისა და ეგრისის ქედებით.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე ცხენისწყალი და მისი შენკადები: 

ხელედულა, ლასკადურა, ზესხო, ლეუშერი, ხოფური და სხვა. 

 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 8 544 კაცს შეადგენს. აქედან 

ქალაქში 650 კაცი ცხოვრობს, მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ 8 %, სოფლად კი 7 894 

(92%) კაცია დასახლებული. მუნიციპალიტეტში სულ 56 დასახლებაა, 55 სოფელი და 

ერთი ქალაქი – მესტია, რომელიც მუნიციპალური ცენტრია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 6 

კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 10-ჯერ ჩამოუვარდება.  
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის 

მეურნეობა; ხე–ტყის დამზადება–დამუშავება; უცხოეთიდან გამოგზავნილი დახმარებები 

და სოციალური დახმარებები.  

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 4 820 400 ლარი შეადგინა. სამუშაო ჯგუფს არ 

აქვს ინფორმაცია ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალის რაოდენობის შესახებ. 

 

მუნიციპალიტეტის ძირითად საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფს 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერები, გადასახადები და ტყის რესურსები. გამოკითხულთა 

მოსაზრებით, ადრე მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა (მეცხოველეობის ფერმები), ადგილობრივი მრეწველობა, დარიშხანის 

წარმოება, სამკერვალო ფაბრიკა. მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი 

სექტორები, უკანასკნელ წლებში, რადიკალურად შეიცვალა, რაც განაპირობა ქვეყანაში 

სოციალური და ეკონომიური ფორმაციის შეცვლამ.  

 

მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა არ აქვს. ადმინისტრაციული 

ერთეულის გამგეობაში თვლიან, რომ პრიორიტეტული სექტორები, რამაც შეიძლება 

უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა, არის სოფლის 

მეურნეობა, კერძოდ მეცხოველეობის განვითარება და ხორცისა და რძის პროდუქტების 

დამამზადებელი საწარმოების ფუნქციონირება, ამას გარდა ადგილობრივი ბუნებრივი 

რესურსების გამოყენება, კერძოდ, ადგილობრივი უმაღლესი ხარისხის მარმარილოს 

დამუშავება.  

 

 

2.  ბუნებრივი საფრთხეები 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი 

საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. გამგეობის თანამშრომრომელთა ინფორმაციით, 

ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, ქვაზვავი, მდინარის ნაპირების ეროზია, 

გვალვა და სეტყვა. უკანასკნელ ათწლეულში, აღნიშნული კატასტროფები გაძლიერდა, 

განსაკუთრებით გახშირდა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, მდ. ნაპირების წარეცხვა, გვალვა 

და სეტყვა. აღნიშნული ინფორმაცია ჯგუფის წევრთა პირადი დაკვირვებების შედეგია და 

ჰიდრო–მეტეოროლოგიური დაკვირვებებს არ ეფუძნება, თუმცა მუნიციპალიტეტის 



 

3- 18 

ტერიტორიაზე არის მეტეოსადგური და ჰიდროლოგიური დაკვირვების პუნქტი მდ. 

ცხენისწყალზე, მაგრამ მათი ინფორმაცია გამგეობას არ მიეწოდება. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მეწყერისა და წყალდიდობის შედეგად 

დაზიანდა საცხოვრებელი ტერიტორიები და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. 

კერძოდ, დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიის 50 ჰა, ამდენივე საფრთხის ქვეშ 

იმყოფება, ამასთან სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაზიანებული ტერიტორია შეადგენს 

1 050 ჰა-ს, საფრთხის ქვეშ იმყოფება 530 ჰა მიწის ნაკვეთი. მუნიციპალიტეტისათვის 

მოსახლეობისათვის მეწყერი მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს, კერძოდ, სოფ. 

ლუჯში მეწყერის შედეგად დაინგრა 20 საცხოვრებელი სახლი, რის გამოც მოხდა ამ 

ოჯახების გადასახლება. სოფ. ფანაგაში კი მეწყერმა 22 სახლი დააზიანა, განსახლება ჯერ 

არ მომხდარა. როგორც ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, უკანასკნელ წლებში, სოფლის 

მოსახლეობას გარკვეული საფრთხე შეუქმნა წყალდიდობამაც. კერძოდ, სოფ. 

წიფლაკაკიაში დაზიანდა 11 საცხოვრებელი სახლი და 30 კაცი, სოფ. ტვიბლეთში კი 10 

საცხოვრებელი შენობა და 40 კაცი, დაზიანებული სახლების გამო ამ სოფლებიდან 

ოჯახების უმრავლესობა  განსახლებული იქნა. 

 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ დეკადაში ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

განსაკუთრებით გააქტიურდა ძლიერი ქარი. მათივე ცნობით, 2012 წელს ძლიერი ქარის 

შედეგად 140 საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

ბუნებრივ კატასტროფებს, უკანასკნელ დეკადაში, ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაშისაზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც ხვდება, თუმცა 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული მონაცემები მწირია. აღნიშნავენ, რომ სოფ. 

ჟახუნდერში მეწყერმა დაანგრია სკოლის შენობა და ლენტეხი–ბავარის 22 კმ–იანი 

მონაკვეთი., სოფ. ბაბილში კი მუდმივად საფრთხის ზონაში იმყოფება 5 კმ–იანი გზის 

მონაკვეთი. ამასთან, მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა დიდთოვლიანი ზამთარი, რის 

გამოც თოვლის ზვავებისაგან ხშირად ზიანდება საავტომობილო გზები.  

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი ტერიტორიების, 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 , #2 და #3.  

 

ცხრილი 1 მონაცემები ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 
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ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ფართობი, 

ჰა 

მეწყერი, ქარი 
საცხოვრებელი 

ტერიტორია 
50 50 

მეწყერი სახნავ-სათესი/ბაღები 
10 10 

მეწყერი სათიბ-საძოვარი 
1000 400 

წყალდიდობა 
მდინარის ნაპირები და 

ჭალები 

40 30 

 

ცხრილი 2 მონაცემები ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(ოჯახი) 

ძლიერი ქარი 

სოფ. გულიდა და 

ბაბილი 
118 404  

გვიმბრალა და 

რცხმელური 
22 72  

მეწყერი 

ლუჯი 20 105 20 

ფანაგა 22 80  

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

წიფლაკაკია 11 30 9 

ტვიბლეთი 10 40 10 

    

 

ცხრილი 3 მონაცემები ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 

ჟახუნდერი სკოლა 

ბაბილი გზის მონაკვეთი, 5 კმ 
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ლენტეხი-ბავარი გზის მონაკვეთი, 22 კმ 

ნაპირების და კალაპოტის 

ეროზია 

მდ ხელედურა ხიდი 

ზესხო, ხერია მდ. ცხენისწყალის ხიდი 

ლექსუსი ხიდი 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა ლენტეხის ადმინისტრაციულ 

ერთეულისთვის, უკანასკნელ დეკადაში, ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული 

ეკონომიკური ზიანის შესახებ ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს, მხოლოდ აღნიშნეს, რომ 2012 

წელს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახლებისა და სეტყვის შედეგად სოფლის 

მეურნეობაზე მიყენებულმა ზიანმა, სულ 1 100 000 ლარი შეადგინა; მათ შორის სეტყვით 

მიყენებული ზარალი შეადგენს 600 000 ლარს.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში არის 

ჰიდრომეტცენტრის მეტეოსადგური, რომლის დანიშნულება ამინდის პროგნოზია, 

ამასთან სოფ. ლუჯაში, ცხენისწყალზე, დადგმულია წყალმზომი. თუმცა, დაკვირვების 

შედეგების შესახებ მუნიციპალიტეტი ინფორმირებული არ არის. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს აქვთ ინფორმაცია კლიმატის 

ცვლილებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ და საუბრობენ, რომ 

გლობალური დათბობის გამო მყინვარი ყოველწლიურად უკან იხევს, რასაც მოჰყვება 

ბუნებრივი კატასტროფების გახშირება.  

 

ადმინისტრაციულ ერთეულს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა გააჩნია, 

რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, მეწყერს და ღვარცოფს. ადგილობრივ 

თვითმმართველობას საშუალება აქვს საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება 

ბუნებრივ კატასტროფებზე, ამისათვის არსებობს სპეციალური სამსახური, რომელიც 

აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით. თუ კატასტროფა დიდი მასშტაბისაა,  დახმარების 

მიღება შესაძლებელია ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებები ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, რეგულარულად მიმდინარეობს. კერძოდ, მათ მიერ ერთობლივად 

განხორციელებულ იქნა შემდეგი პროექტები: მდინარეების ნაპირსამაგრი სამუშაოები, 
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მოეწყო ჯებირები და გაბიონები, აღდგა დაზიანებული ხიდები, სახლები და გზის 

მონაკვეთები. ზამთრის პერიოდში ხდება  გზების გაწმენდა თოვლის ზვავებისაგან.  

 

როგორც სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მოგვითხრობს, 

მუნიციპალიტეტში რეაგირება ხდება მხოლოდ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

აღმოფხვრაზე, მისი პრევენციისთვის კი თითქმის არანაირი ღონისძიება არ ტარდება, თუ 

არ გავითვალისწინებს იმას, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, როგორც თავად 

აღნიშნავენ,  ადმინისტრაციულ ერთეულში კეთდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ამასთან, 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ რაიმე ზომების გატარება 

ბუნებრივი მოვლენების პრევენციისთვის, უახლოეს მომავალში დაგეგმილი არ არის.   

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცით მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაც 

მიწათსარგებლობის დაგეგმვისას სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიც 

იქნებოდა გათვალისწინებული. შესაბამისად, მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების 

გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი 

დაგეგმარებისას, არ ხდება. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო 

პროექტების შედგენისას კი ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა და გათვალისწინება 

ხდება.  

. 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი 

 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი დარგია, მიუხედავად იმისა, რომ 

ტეროტორია მაღალმთიან ზონაშია და სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსები მცირეა და 

შეადგენს 22 536 ჰა-ს, (მთლიანი ტერიტორიის 17 %). აქედან სახნავ–სათესს მხოლოდ 1 560 

ჰა (7 %) უკავია, 1 308 ჰა დაკავებულია მრავალწლიანი ნარგავებით,  ხოლო მიწების დიდი 

ნაწილი, 20 838 ჰა (დაახლოებით 92%) სათიბ–საძოვარია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების შესახებ მონაცემები 2012 წლისაა, მათივე ცნობით, 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურმა სოფლის რწმუნებულებთან ერთად 

მოახდინა ინფორმაციის გაახლება სასოფლო–სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებით.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში სასოფლო–სამეურნეო 

მიწის ფართობის შემცირება არ შეინიშნება. უკანასკნელ დეკადაში  ადგილი ჰქონდა ს/ს 

მიწების დეგრადაციას. კერძოდ, დეგრადაცია განიცადა 500 ჰა მიწის ნაკვეთმა, მათ შორის 
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100 ჰა სახნავ–სათესია და 400 ჰა საძოვარი. სამუშაო ჯგუფი ვარაუდობს, რომ სათესი 

მიწების დეგრადაცია ეროზიის შედეგად ხდება, ხოლო საძოვრებისა კი ჭარბი ძოვების 

გამო.  

 

 

მემცენარეობა 

 

მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი ტერიტორია მცირეა და სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების მხოლოდ 7%-ს შეადგენს. 1 308 ჰა კი დაკავებულია მრავალწლიანი 

ნარგავებით, მიუხედავად სახნავ–სათესი ფართობების ასეთი სიმცირისა, 

მუნიციპალიტეტში  მემცენარეობა გავრცელებულია. ადმინისტრაციულ ერთეულში ს/ს 

კულტურებიდან პრიორიტეტულია სიმინდი, რომლის მოსავლიანობა  2 ტ/ჰა შეადგენს; 

კარტოფილი, რომლის მოსავლიანობაა 10 ტ/ჰა და ლობიო, რომლის მოსავლიანობაა 0,4 

ტ/ჰა. მუნიციპალიტეტი მდიდარია სხვადასხვა სახეობის ხილით, რომლის 

მოსავლიანობაა 8 ტ/ჰა–ზე. საშუალომთიან სოფლებში პრიორიტეტულია მევენახეობაც, 

რომლის მოსავლიანობაც შეადგენს 5 ტ/ჰა–ზე. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა პირადი დაკვირვებით, ბოლო 

ათწლეულში, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა, კერძოდ, 

სიმინდის მოსავლიანობა შემცირდა 0,2 ტ/ჰა-ით, კარტოფილის და ხილის კი 2 ტ/ჰა-ით 

რაც გამოწვეულია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლითა და არახელსაყრელი ამინდის 

გამო. გამგეობის ინფორმაციით, უკანასკნელ პერიოდში, ვეგეტაციის პერიოდის 

ცვლილება არ დაფიქსირებულა. 

 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში მომძლავრებული გვალვების გამო. 

მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 500 ჰა საჭიროებს რწყვას, თუმცა, მუნიციპალიტეტში 

სარწყავი სისტემა არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში, სარწყავად, წვიმის წყლის შეგროვება 

არ ხდება. სასოფლო-სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს და არც არსებობს 

სადრენაჟე სისტემები.  

 

 

 

მეცხოველეობა 
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მუნიციპალიტეტის სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაახლოებით 

92 % (20 838 ჰა) უკავია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მეცხოველეობა, თუმცა მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა უკანასკნელ 

პერიოდში საგრძნობლად შემცირდა. გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ 6 853 სული მსხვილფეხა პირუტყვია. ბოლო 

ათწლეულში მათი რაოდენობა 2 149–სულით შემცირდა.  

მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული არ არის ცხვრის მოშენება. ტერიტორიულ 

ერთეულში მხოლოდ 80 სული მეხორცეული ჯიშის ცხვარია. ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტში პირუტყვი ზამთარ/ზაფხულის საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან არ შემოყავთ.  

 

გამგეობის მონაცემებით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და ხორცპროდიქტიულობა 

ბოლო პერიოდში არ შეცვლილა. უკანასკნელ დეკადაში, მუნიციპალიტეტში მცირედ 

გაიზარდა საქონლის დანაკარგი, ახალი დაავადებების გავრცელებისა და მგლების 

შემოსევის გამო.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ცნობით, მესაქონლეები სათიბ–საძოვრების დეფიციტს არ 

განიცდიან, მუნიციპალიტეტს შეფასებული აქვს საძოვრები, მათი ინფორმაციით, 

ზაფხულის საძოვრებზე შეიძლება 12 000 სული პირუტყვის ძოვება. ადგილობრივი 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც საზაფხულო 

საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან საქონლის შემოყვანა არ ხდება), ერთ 

სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე 3 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, მაჩვენებელი საკმაოდ დიდია, 

თუმცა მეცხოველეები აღარ იყენებენ ზაფხულის საძოვრებს, ამასთან მთის საძოვრები 

გამოუყენებელია, რის გამოც სოფლების მახლობლად ჭარბი ძოვება ხდება და საძოვრები 

დეგრადაციას განიცდის. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების 

მოვლა–შენარჩუნებისათვის  რაიმე ღონისძიებები არ განხორციელებულა.  

 

 

პროექტები და სერვისები 

 

2012 წლის აპრილში, 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 
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სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია, 

და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია.  

 

ლენტეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, 

ადგილობრივ და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ რამდენიმე პროექტი განახორციელა. 

კერძოდ, 2011 წელს მუნიციპალიტეტში ფერმერთა მომსახურეობის ცენტრი შეიქმნა, 

რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ფერმერებში ახალი 

ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელება. ცენტრს ემსახურება 8 ვეტერინარი და 5 

აგრონომი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სოფლის მოსახლეობისათვის მათი 

მომსახურება ხელმისაწვდომია. ამასთან, მათ მიერ შემოტანილი იქნა სიმინდის 

მაღალპროდუქტიული თესლი, რომელიც 20 ჰა–ზე დაითესა, თუმცა ექსპერიმენტმა არ 

გაამართლა. სხვა რაიმე მემცენარეობის ხელშემწყობი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტში 

არ განხორციელებულა.  

 

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტერიტორიის 64 % 

ტყითაა დაფარული, რომლის საერთო საერთო ფართობი 85 000  ჰა–ია, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არის სამრეწველო დანიშნულების, სუბალპური და ჭალისპირა ტყეები, 

მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად რეგიონალური 

სატყეო სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში 

არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა 

კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობს. მუნიციპალიტეტს ამჟამად, საკუთრებაში ტყის რესურსები არა 

აქვს, მის საკუთრებაში მყოფი 5 000 ჰა სატყეო სამმართველოს გადაეცა. 

 

პირადი დაკვირვებების საფუძველზე, ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ 

მუნიციპალიტეტში ხდება ტყის ჭრა, მათი განმარტებით ტყე 350–ზე მეტ ფერდობიდან 

იჭრება, რადგან ტყეების უმეტესობა 350–ზე მეტ ფერდობებზეა განლაგებული. 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ჭრის ტენდენცია, 

მათ შორის უკანონოსიც, შემცირდა, რაც გამოიწვია ტყის დაცვასა და მასალის გატანაზე 

კონტროლის გამკაცრებამ.  
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ლენტეხის სატყეოდან მიღებული ინფორმაციით, ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი 8 000 მ3–ია 

წელიწადში. ტყეკაფი დანიშნულია სამრეწველო კატეგორიის ტყეში, 2 720 მ3 

კომერციული და 5 780 მ3 სოციალური მიზნებისათვის. სოციალური ტყეკაფის შეთანხმება 

ხდება სატყეოსა და ადგილობრივ მმართველობებს შორის.  

 

გამგეობის მონაცემებით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არ ყოფილა 

ქარსაცავი ზოლები.  

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტყეებში ხანძარი იყო, თუმცა 

ბოლო წლებში ტყის ხანძრები შემცირებულია და უკანასკნელი 4 წელის განმავლობაში არ 

დაფიქსირებულა., შესაბამისად არ შეცვლილა ხანძრებით წლიურად დაზიანებული ტყის 

ფართობი.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ტყის გადაკაფულ ადგილებში 

გახშირებულია ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, მდინარის ნაპირების წარეცხვა, და 

ნიადაგის ეროზია,. ნახარძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის აღდგენის მონიტორინგი არ 

ხდება, თუმცა მათივე ცნობით, ბუნებრივად ხდება ამ ადგილების  აღდგენა.  

მუნიციპალიტეტში არ არის სანერგე მეურნეობა და ტყის აღდგენისა  განაშენიანების 

პროექტები არ განხორციელებულა.  
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5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში უხვია როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლის 

რესურსი, წყლის რესურსების მართვაში ადგილობრივი მმართველობა არ მონაწილეობს. 

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ აქვს მონაცემები ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსების შესახებ.  

 

 მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე ცხენისწყალითა და 

მისი მრავალრიცხოვანი შენკადებით. მდინარის სიგრძე 176 კმ-ია, აუზის ფართობი კი 

2 120 კვ.კმ.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, არც მიწისქვეშა 

წყლის მონიტორინგის ქსელი, შესაბამისად არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია 

ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილებების შესახებ, თუმცა სამუშაო ჯგუფის პირადი 

დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს მდინარის 

ხარჯის გაზრდას წყალდიდობების დროს, გაიზარდა აგრეთვე წყალდიდობების სიხშირე. 

მიწისქვეშა წყლებზე რაიმე ცვლილება არ შეუნიშნავთ.  

 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია წყლის დაბინძურების შესახებ. 

თუმცა ექსპერტთა ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სოფელ ცანაში იყო დარიშხანის 

გამამდიდრებელი საწარმო, რომლის ნარჩენებს შესაძლოა გამოეწვია მდინარის 

დაბინძურება. 

 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლების გამოყენება არ ხდება და მოსახლეობის 

წყალმომარაგება დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მოსახლეობის წყალზე მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. გამგეობის მონაცემებით, სოფლის დასახლებების უმეტესობას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არა აქვს. კანალიზაციის კოლექტორები კი აქვს  

მხოლოდ ლენტეხს, თუმცა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა არ არსებობს.  

 

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

ცენტრალიზებული სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგებისათვის გამოყენებული წყლის რაოდენობა 62 342 000 მ3/წელიწადში.  

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_(%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94)
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6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე ცხენისწყალი და მისი შენკადები: 

ხელედულა,ლასკადურა, ზესხო, ლეუშერი, ხოფური და სხვა. გამგეობის წევრები 

აღნიშნავენ, რომ მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, 

კერძოდ ცაგერის ტერიტორიაზე, თუმცა მოპოვებული ინერტული მასალის რაოდენობის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდ. ცხენისწყალზე, არის ხელოვნური 

წყალსაცავი, რომელიც ჰიდროენერგეტიკული დანიშნულებისა, კაშხლის სიმაღლე 20 მ–

ია. გამგეობაში ვარაუდობენ, რომ წყალსაცავი გავლენას ახდენს მდინარის კალაპოტის 

დინამიკაზე, რადგანაც  მდ. რიონის მთელ სიგრძეზე შეინიშნება ისეთი მოვლენები, 

როგორიცაა: ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია, ინერტული მასალის დაგროვება, 

ნაპირების ეროზია, ხიდებისა და გზების დაზიანება და კალაპოტის დახრამვა.  

 

მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების გავლენის შესახებ მდინარეთა კალაპოტების 

დინამიკაზე იხილეთ ცხრილში # 4, ხოლო ინფრასტრუქტურაზე გავლენა მოცემულია 

ცხრილში # 3. 

 

ცხრილი #4. მონაცემები მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე ბუნებრივი საფრთხეების 

გავლენის შესახებ.  

ბუნებრივი საფრთხისა და რისკის სახეობა 
ადგილმდებარეობა 

მდინარის ნაპირების ეროზია 

მდინარე ცხენისწყლის კალაპოტის მთელ 

სიგრძეზე 

კალაპოტის დახრამვა 
თითქმის ყველა შენაკადზე 

ინერტული მასალის დაგროვება 

ცხენისწყლის კალაპოტი რამდენიმე 

მეტრითაა ამაღლებული 

ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია 
მდინარე ცხენისწყლის მთელ სიგრძეზე 
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მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის და ზარალს აყენებს მდინარეთა 

ნაპირების ეროზია-წარეცხვა. მუნიციპალიტეტში შექმნილია სივრცითი-ტერიტორიული 

მოწყობის ურბანული დაგეგმარების სამსახური, რომელიც მუდმივად ახორციელებს 

მდინარეთა ნაპირების დინამიკისა და საინჟინრო ნაგებობების მონიტორინგს. 

 

ლენტეხის ადმინისტრაციული ერთეული აღნიშნული მოვლენების აღმოსაფხვრელად 

ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: სისტემატიურად ხდება დაზიანებულ უბნებზე 

ნაპირსამაგრებისა და გაბიონების მოწყობა და დაზიანებული საინჟინრო ნაგებობების 

აღდგენა.  

 

 

7.  ინდუსტრია/წარმოება 

 

სამუშაოო ჯგუფის მონაცემებით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მხოლოდ ხე–ტყის 

პირველადი გადამამუშავებელი საწარმო, სადაც წყლის მრიცხველი დამონტაჟებულია, 

წყლის ცირკულაცია საწარმოში არ ხდება. ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები საწარმოში 

დანერგილი არ არის, არც ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების ღონისძიებები ტარდება.   

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არის ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც 

ადგილობრივი მმართველობს დაქვემდებარებაშია, იგი ახორციელებს ნარჩენების 

შეგროვებას, მოცულობის აღრიცხვას და განთავსებას პოლიგონზე. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული ნაჩენების რაოდენობა 2 880 მ3–

ია წელიწადში, რაც მოიცავს ხდება საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენებს.  

 

მათივე ცნობით, უკანასკნელ  ათწლეულში შეგროვებული ნარჩენების წლიური 

რაოდენობა არ შეცვლილა. მუნიციპალიტეტს არა აქვს შეფასებული რეალურად რამდენი 

ნარჩენი წარმოიქმნება ადმინისტრაციულ ერთეულში მთლიანად და მუნიციპალურ 

ცენტრში.  
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მუნიციპალიტეტს გააჩნია ნარჩენების პოლიგონი, რომელიც მდებარეობს სოფ 

ლამანაშურში, მუნიციპალური ცენტრიდან 8 კმ–ში, მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა 

სანაპიროზე. ნაგავსაყრელი არ არის მოწყობილი სტანდარტების შესაბამისად, არ ხდება 

ნაჟური წყლებისა და აირების კონტროლი. მუნიციპალიტეტის სოფლებში მრავლადაა 

არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა მათი რაოდენობების შესახებ მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას მონაცემები არ გააჩნია და არც რაიმე ზომები გაუტარებიათ მათ აღსაკვეთად.  

 

მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ არის. 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, ბოლო წლებში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა, არც ნაგავსაყრელის მოსაწყობად გაკეთებულა რაიმე. 

 

 

9. გენდერი  

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად აისახება, რადგან 

მოსავლიანობის შემცირების შემთხვევაში ორივე ერთნაირად დაზარალდება. 

  

წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ძირითადად ქალი 

აკეთებს საოჯახო საქმეებს .ტყის რესურსების შემცირება კი მამაკაცზე აისახება, რადგან 

შეშის მოტანა მამაკაცის საქმეა და მის მოსატანად შორს წასვლა და მეტი შრომა 

დასჭირდება. 

 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ  კლიმატის ცვლილება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან უფრო ნაზი და სუსტი არსებაა. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არასოდეს დასწრებიან 

ტრენინგს კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე, თუმცა კარგად იცნობენ „საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“, რადგან აღნიშნული 

დოკუმენტის მომზადებაში თავად მონაწილეობდნენ. 
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გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს  კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ  მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: არასწორი მიდგომა რეგიონის მართვის 

მიმართ და ტყეების არაზომიერი გაჩეხვა. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების აზრით 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად მუნიციპალიტის 

ტერიტორიაზე აუცილებლად უნდა აიკრძალოს ტყის ჭრა. 

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის მიერ 

განხორციელებული პროექტებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ სახელდება: წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია და ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა. ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი 

შეიქმნა. 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

 

ბუნებრივი საფრთხეები  -ლენტეხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან 

ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. 

მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს მეწყერი, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი, 

ღვარცოფი და მდინარის ნაპირების ეროზია. მეწყერის შედეგად ინგრევა საცხოვრებელი 

სახლები, რის გამოც ხდება მოსახლეობის გადასახლება. ეკომიგრანტების რიცხვი 

წყალდიდობის გამოც იზრდება.  მუნიციპალიტეტს დიდ ზიანს აყენებს ბოლო წლებში 

გახშირებული ძლიერი ქარებიც. ბუნებრივი კატასტროფები დიდ ზიანს აყენებს 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, დამეწყვრის შედეგად დაზიანებულია 1 050 ჰა 

სამეურნეო მიწები, საფრთხის ქვეშ იმყოფება 530 ჰა.  

 

ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ნიადაგის ეროზია, 

გახშირებულია ტყის განაკაფებში. 
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ლენტეხის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა,  ეროზია, მეწყერი და სხვ.  

 

 

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან.  სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ადმინისტრაციულ 

ერთეულში პრიორიტეტულია: კარტოფილი, სიმინდი, ლობიო და ხილი. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, კულტურების მოსავლიანობა ბოლო დეკადაში შემცირდა. 

მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა და არახელსაყრელი ამინდი.  

 

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მეცხოველეობა, თუმცა მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა უკანასკნელ პერიოდში საგრძნობლად შემცირდა. მეცხოველეები 

აღარ იყენებენ ზაფხულის საძოვრებს, ამასთან მთის საძოვრები გამოუყენებელია, რის 

გამოც სოფლების მახლობლად ჭარბი ძოვება ხდება და საძოვრები დეგრადაციას 

განიცდის.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

 

ტყის რესურსები - ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

ტყე 350–ზე მეტ ფერდობიდან იჭრება, რადგან ტყეების უმეტესობა 350–ზე მეტ 

ფერდობებზეა განლაგებული. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არ ყოფილა 

ქარსაცავი ზოლები. ტყის გადაკაფულ ადგილებში გახშირებულია ბუნებრივი 

კატასტროფები.  ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება, ტყის ჭრა კი 

ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  
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წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ზედაპირული 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის პირადი 

დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს მდინარის 

ხარჯის გაზრდას წყალდიდობების დროს, გაიზარდა აგრეთვე წყალდიდობების სიხშირე. 

მიწისქვეშა წყლების დონის შესახებ ცვლილებებს არ აღნიშნავენ.  

 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლების გამოყენება არ ხდება და მოსახლეობის 

წყალმომარაგება დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე. არსებული წყლის რესურსი 

საკმარისია მოსახლეობის წყალზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. სოფლის 

დასახლებების უმეტესობას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არა აქვს. კანალიზაციის 

კოლექტორები  აქვს  მხოლოდ ლენტეხს, თუმცა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა 

არ არსებობს.  

  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს:  წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია.  ბუნებრივი საფრთხეების 

შედეგების ლიკვიდაციისათვის ჩატარდა  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის 

სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ მოხდა ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის შექმნა,   

 

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს  კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ  მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: არასწორი მიდგომა რეგიონის მართვის 

მიმართ და ტყეების არაზომიერი გაჩეხვა. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების აზრით 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე აუცილებლად უნდა აიკრძალოს ტყის ჭრა. 

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  
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 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენის დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 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. 

 სოფლად ვეტერინალური მომსახურების გაუმჯობესება და ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელება მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ,  რაც შესაბამისად 

გამოიწვევს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლებას, ხორცპროდუქტიულობისა და 

წველადობის გაზრდას. ამასთან, საჭიროა მოხდეს ზაფხულის საძოვრების აღდგენა, 

სათიბ-საძოვრებისთვის ძოვების ნორმების შესწავლა, რაც შესაბამისად შეამცირებს 

ჭარბი ძოვებისგან გამოწვეულ საძოვრების დეგრადაციას. 

 

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

მარნეულის ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეული აღმოსავლეთ საქართველოში, 

ქვემო ქართლის მხარის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. მისი ფართობია 85 861 ჰა. 

მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილო-

აღმოსავლეთით გარდაბანის, ჩრდილოეთით თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტები, 

სამხრეთით კი აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკები.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებულია ზომიერად მშრალი სუბტროპიკული 

თბილი სტეპების ჰავა. ზაფხული ცხელი იცის, ხოლო ზამთარი რბილი. ჰაერის საშუალო 

წლიური ტემპერატურაა 12°C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო 

ტემპერატურა 0°C-0,3°C-ია, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, ივლისის - 24°C. ნალექების 

საშუალო რაოდენობა წელიწადში 490-550 მმ-ს შეადგენს. ნალექების მაქსიმუმი მოდის 

მაისში, მინიმუმი კი დეკემბერში მოდის.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა ქსელი ხშირია. აღმოსავლეთ საზღვართან 

ჩამოედინება მდინარე მტკვარი. სხვა დიდი მდინარეებია მტკვრის შენაკადები ხრამი და 

ალგეთი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი ტბები არ გვხვდება.  

მუნიციპალიტეტში 18 დასახლებული პუნქტია, სადაც 2012 წლის მონაცემებით 128 000 

ადამიანი ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტის ქალაქის (ქ. მარნეულის) მოსახლეობა შეადგენს 

28 000 ადამიანს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა - 100 000 ადამიანს. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 33 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბიუჯეტის ძირითად შემოსავლებს 

უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობა და მეცხოველეობა), ბოსტნეულის 

გადამამუშავებელი საწარმოები, საყოფაცხოვრებო (ორგანული) ნარჩენების 

გადამამუშავებელი საწარმოები და მცირე ბიზნესი (ძირითადად ვაჭრობს და 

საყოფაცხოვრებო მომსახურება). მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 13 452 000 

ლარს შეადგენს.  

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლების წყაროა სოფლის მეურნეობა (დასაქმებულია 

მოსახლეობის 80%), გადამამუშავებელი საწარმოები, მცირე ბიზნესი და საჯარო 

სამსახურები. ისტორიულად მოსახლეობის ძირითად შემოსავალს უზრუნველყოფდა 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_(%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94)
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სოფლის მეურნეობა და სოფლის პროდუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობა, ასევე 

ქვის მოპოვება-დამუშავება.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა გააჩნია, რომლის 

პრიორიტეტებად დასახელებულია სოფლის მეურნეობა და მასთან დაკავშირებული 

გადამამუშავებელი მრეწველობა.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი 

გვალვა. და სეტყვა. ამ ბუნებრივი სტიქიებიდან უკანასკნელ წლებში გახშირებულია 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მდინარის ნაპირების ეროზია და სეტყვა.  

სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი კატასტროფების მიერ დაზიანებული ტერიტორიების შესახებ 

ცნობები არ მოუწოდებია. მათი ინფორმაციით, ბოლო წლებში გახშირებული სტიქიები 

დიდ ზიანს აყენებს სოფლის მეურნეობას. კერძოდ, 2011-2012 წწ-ში წყალდიდობამ და 

სეტყვამ მოსავლის დიდი ნაწილი დააზიანა ბევრ სოფელში. ასე მაგალითად, სეტყვამ 

სოფლებში: ქუთლიარი, თამარისი, წერეთელი, ყულარი, ახალი დიოკანი დაზიანა სახნავ-

სათესი მიწების დაახლოებით 221 ჰა და დააზარალა 460 ოჯახი, აქედან დიდი წილი 

სოფელ თამარისსა (75ჰა) და ყულარზე (99ჰა) მოვიდა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 2012 წ. სეტყვით 

მიყენებული ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს, 2011 წ-ს წყალდიდობის შედეგად 

გამოწვეული ზარალი კი 100 000 ლარია. 2010 წ. ალგეთის ნაპირების ნაპირსამაგრ და 

გამწმენდ სამუშაოებზე დაიხარჯა დაახლოებით 100 000ლარი.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ 

გააჩნია, ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან 

სახელმწიფო კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს 

ხანძარს, გვალვას და სეტყვას. ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ 

გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების საკმარისი რესურსი.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ბუნებრივი კატასტროფების, კერძოდ, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნის და სეტყვით მიყენებული ზარალის შედეგების 

აღმოსაფხვრელად ხორციელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები და ადგილობრივი ხიდებისა 

და გზების რეაბილიტაცია/მშენებლობა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მიწათსარგებლობის დაგეგმარებისას არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა 

სოფლის მეურნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 57 060 ჰა, 

რაც მთლიანი ტერიტორიის 65%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 22 
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282ჰა (ს/ს მიწის 39%-ს), სათიბ/საძოვარი 32 666ჰა (ს/ს მიწის 57%-ს), ხეხილის ბაღები 

(მრავალწლიანი ნარგავები) - 2 112ჰა (ს/ს მიწის 4%-ს).  

შეკრების მონაწილეთა (ადგილობრივი ხელისუფლების) ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 წლის განმავლობაში უმნიშვნელოდ 

შემცირდა. ამის მიზეზად სახელდება მიწების დეგრადაცია. ძირითადად შემცირდა 

სათიბ/საძოვარი მიწების ფართობი, მიზეზად დასახელდა ჭარბი ძოვება; სახნავ-სათესის 

შემცირების მიზეზად კი დასახელდა შხამ-ქიმიკატების არასწორი მოხმარება, რასაც მოყვა 

ნაყოფიერების დაკარგვა. ამას გარდა დაახლოებით 1.5 ჰა მიწის ნაკვეთი მდინარის 

ნაპირების გადარეცხვის გამო დაიკარგა.  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მემცენარეობა. სახნავ-სათეს ტერიტორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში 

22 282ჰა (ს/ს მიწის 39%-ს) უკავია. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია ბოსტნეული, როგორიცაა პომიდორი 

(მოსავალი 30-40 ტ/ჰა), ხახვი (30ტ/ჰა), კიტრი(9-12ტ/ჰა), ბადრიჯანი (20ტ/ჰა). ასევე 

მარცვლეული კულტურები ძირითადად ხორბალი (2-3ტ/ჰა). მათივე ცნობით, ბოლო 10 

წლის განმავლობაში პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა გაიზარდა. კერძოდ, 

პომიდორის და ხახვის მოსავლიანობა გაიზარდა დაახლოებით 50%-ით, ხორბლის - 

დაახლოებით 20-25%-ით. მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო მეურნეობის 

ეფექტურმა გაძღოლამ: მაღალპროდუქტიულმა სათესლე მასალამ, სასუქების მოხმარების 

გაზრდამ და სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვამ. 

ჯგუფს წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ვეგეტაციის 

პერიოდი ბოლო 10 წელიწადში შეიცვალა. კერძოდ, შემცირდა. თუმცა ეს ინფორმაციაც 

მათი პირადი დაკვირვებებიდან გამომდინარეობს და არ არის დაზუსტებული 

მეტეოსადგურიდან მიღებული ობიექტური ინფორმაციით, რადგან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მეტეო სადგური არ მუშაობს. 

გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ სახნავ-სათესი მიწების თითქმის მთლიანი 

ტერიტორია საჭიროებს რწყვას, მუნიციპალიტეტი არ განიცდის სარწყავი წყლის 

დეფიციტს. თუმცა საირიგაციო სისტემების (არხების) უდიდესი ნაწილის გაუმართაობის 

გამო, რწყვის პროცესი ტერიტორიულ ერთეულში გაძნელებულია. მუნიციპალიტეტში 

არხოვანი რწყვის მეთოდს იყენებენ. ადმინისტრაციული ერთეულის სასოფლო-

სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს. 

 

მეცხოველეობა 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სათიბ-საძოვრების ფართობი შეადგენს 32 666ჰა-ს (ს/ს მიწის 57%-ს), 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წლის მდგომარეობით, მარნეულის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის რაოდენობა 31 912 სულს შეადგენს, მათივე ცნობით, უკანასკნელ წლებში 

საქონლის რაოდენობა 200 სულით გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები 

მეცხვარეობასაც მისდევენ, ადმინისტრაციულ ერთეულში 31 009 სული ცხვარია, მათი 
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რაოდენობა შემცირდა 180 სულით. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა და 

წვრილფეხა საქონლის შემოყვანა მეზობელი მუნიციპალიტეტიდანაც ხდება, თუმცა მათი 

რაოდენობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე და ცხვარზე 

გადაანგარიშებით (სამუშაო ჯგუფისთვის მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი 

პირუტყვის რაოდენობა ცნობილი არაა), ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე მოდის 

დაახლოებით 1 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 1 ცხვარი. გამგეობის 

თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ მესაქონლეები უკანასკნელ დეკადაში სათიბ/საძოვრის 

დეფიციტს განიცდიან, რაც გამოწვეულია მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან ზაფხულის 

საძოვრებზე (იაღლუჯის საძოვრებზე) შემოყვანილი მსხვილფეხა და წვრილფეხა 

პირუტყვის გამო. მათივე ცნობით, საძოვრების დეფიციტი გამოწვეულია სათიბ-

საძოვრების მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლით და სათიბ-საძოვრების 

დეგრადაციით, ამ უკანასკნელის გამომწვევ მიზეზად კი ჭარბი ძოვება სახელდება.  

მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ/ საძოვრების შესანარჩუნებლად 

ფაქტიურად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება, გარდა გამგეობის შესაბამისი 

სამსახურების მიერ გაწეული ზოგადი კონსულტაციებისა. მეცხოველეები არც 

ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის არ არის 

დადგენილი ძოვების ნორმები, ანუ რა რაოდენობით და რა ხანგრძლივობითაა დასაშვები 

პირუტყვის ძოვება კონკრეტულ საძოვრებზე.  

მუნიციპალიტეტში წველადობის და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი არ ხდება, 

თუმცა სამუშაო ჯგუფის წევრების ვარაუდით, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის 

ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა. მათივე ცნობით, საქონლის დანაკარგი 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არის უმნიშვნელო, თუმცა ზუსტი ცნობები სამუშაო 

ჯგუფს არ მოუწოდებია.  

 

სერვისები და პროექტები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 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.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში აგრო- ვეტერინალური მომსახურება ხელმისაწვდომია. 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით განხორციელდა 

პროექტები. კერძოდ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გახსნილია ექსტენციის 

ცენტრი, ცენტრალური ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორების მიერ 

შემოტანილ იქნა მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურები, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ კი განხორციელდა არატრადიციული კულტურების შემოტანა. 

არასამთავრობო ორგანიზაცია “აისაფი“-მა სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გააკეთა 

წვეთოვანი რწყვის დანადგარი. ამას გარდა ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება საირიგაციო სისტემების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ (USAID-სთან 
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ერთობლივად), ხდება ფერმერებში ცოდნის გავრცელება, როგორიცაა აგროქიმიკატების 

მოხმარებისა და ირიგაციის თანამედროვე მეთოდები, ნაკელის მართვისა და პირუტყვის 

კვების გაუმჯობესების (საერთაშორისო ორგანიზაცია EP-ს თან ერთობლივად) შესახებ. 

ამასთან ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლა და ფერმერებისათვის რეკომენდაციების 

მიწოდება მოხდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ქვემო ქართლის სხვა 

მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და არასამთავრობო 

სექტორს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა შედარებით უკეთესად 

ხორციელდება.  

 

4. ტყის რესურსები 

სატყეო სამმართველოს ინფორმაციით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ტყით 

დაფარულია 14 583ჰა ფართობი, რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის დაახლოებით 17%-ს 

შეადგენს. ტყით დაფარული ტერიტორია სამართავად გადაცემულია ქვემო ქართლის 

რეგიონის სატყეო სამმართველოსთვის. 

სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მარნეულის 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტყეებში არ გვხვდება სუბ-ალპური და სამრეწველო 

ტყეები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად აღარ არსებობს ჭალისპირა 

ტყეები. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა 

ქარსაცავი ზოლები, რომელთა რაოდენობა უკანასკნელ წლებში თითქმის მთლიანად 

განადგურებულია, მათივე ცნობით, ქარსაცავი ზოლების აღდგენა არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს სოციალური და მოვლითი მიზნით ჭრას. ხე-

ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი არის 6 000 მ3/წელიწადში. გამგეობის თანამშრომლების 

ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ხე-ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა. 

ამასთან, გაიზარდა ტყის უკანონო ჭრაც, მიზეზად კი საწვავის სიძვირე სახელდება.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირი 

არ არის, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ხანძრების რაოდენობას არ მოუმატია. 

ხანძრის ძირითად მიზეზად დასახელდა გვალვა და მოსახლეობის დაუდევრობა. ტყის 

ხანძრის შემთხვევებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა 2012 წ. გვალვის შედეგად 

შაუმიანის ფერდობებზე მომხდარი ხანძარი, თუმცა ნახანძრალი ტერიტორიის 

ფართობზე მათ ცნობები არ გააჩნიათ.  

 გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნას (დაახლოებით 1 ჰა) და დასაწყობებას.  

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ხორციელდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის ბუნებრივი აღდგენის 

მონიტორინგი. ამათგან ტყის ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება მხოლოდ კაფვის შემდგომ 

ფართობებზე. მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით ტყის საფარ 

დაკარგულ უბნებზე არაფერი კეთდება ტყის საფარის აღდგენის მიზნით.  

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანერგე 

მეურნეობა, მიაჩნიათ, რომ საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასეთი 

მეურნეობის არსებობა. უახლოესი სანერგე მეურნეობა განთავსებულია თბილისში. ბოლო 
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10 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ტყის 

აღდგენა/განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა.  

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია უხვი 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების სახით. სამუშაო ჯგუფს წყლის შეფასებული 

რესურსის შესახებ სანდო ინფორმაცია არ მოიპოვება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არსებობს. 

მუნიციპალიტეტში მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგურები არ არის. მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი არ არსებობს. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა პირადი დაკვირვებების საფუძველზე, ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში წყალდიდობების სიხშირე შემცირდა, მაგრამ მდინარეების ხარჯი 

წყალდიდობების დროს გაიზარდა. რადგან უკანასკნელ წლებში დროის მცირე 

მონაკვეთში წვიმის და სეტყვის უხვი ნალექი მოდის. 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის რესურსი 

საკმარისია მოსახლეობის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის ზედაპირული წყლები 

გამოიყენება, რადგან მათი ცნობით, მიწისქვეშა წყლები არის "მარილიანი" (ხისტი). 

საირიგაციოდ გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე მიწისქვეშა წყლები.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ტარდება.  

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით, საზოგადოებრივი წყალმოხმარების 

წლიური ხარჯი შეადგენს 2 136 800მ3-ს, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის 

წყალსარგებლობის ტიპების მიხედვით წელიწადში იხარჯება: საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისათვის 2 116 800 მ3, ხოლო საწარმოებისათვის დაახ. 2 000 მ3 წყალი. 

მოხმარებული საირიგაციო წყლის წლიური მოცულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში ცენტრალური წყალმომარაგება მხოლოდ ქალაქ მარნეულის 

მოსახლეობას და რამდენიმე სოფელს გააჩნია. სამუშაო ჯგუფის მიერ მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა უარყოფითად ფასდება. მათი ცნობით, 

ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს ადგილი აქვს წყლის 

შემღვრევას, რადგან წყალმომარაგების სისტემის მილები მოძველებულია, ამასთან 

მოუწესრიგებელია სათავე და გამწმენდი ნაგებობები, რის გამოც მარნეულის 

წყალმომარაგების სისტემა მთლიანად საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

გამგეობის თანამშრომელთა ცნობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

წყალზე გამრიცხველიანება არ არის დაწყებული. მათივე ცნობით, საკანალიზაციო 

კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. მარნეულს. მოწოდებული ინფორმაციით არსებული 

კოლექტორების მდგომარეობა არის სავალალო. კოლექტორებში არ არის მოწყობილი 

წყალგამწმენდი, დაბალია გამტარუნარიანობა და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავი 

ჩაედინება მდინარეებში და ჟონავს მიწაშიც. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

სავალალო მდგომარეობაშია არსებული სარწყავი სისტემები და საჭიროებს 

რეაბილიტაციას,  
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის განკარგა-მართვაზე პასუხისმგებელია 

შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, ხოლო საირიგაციო წყლის მართვა 

ხორციელდება შპს „სიონი M“-ს და შპს „ სოფლწყალის“ მიერ. 

6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები მტკვარი და მისი შენაკადები. 

დიდი შენაკადებია ხრამი და ალგეთი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს 

ხელოვნური წყალსაცავი „დებედას ტბა“.   

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ადგილი აქვს მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვებას. 

მოპოვებული მასალის რაოდენობის შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში ადგილი აქვს 

მდინარის ნაპირების ეროზიას (დებედა და მტკვარი), წყალსაცავების ზედა ნაწილში და 

მდინარის კალაპოტებში ხდება ინერტული მასალის დაგროვება და კალაპოტების 

დახრამვა. ამასთან ალგეთის ხეობაში, მტკვარზე და ხრამზე ნაპირებისა და კალაპოტების 

ეროზიის შედეგად ხდება საინჟინრო ნაგებობათა დაზიანება. 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, მდინარეებიდან ინერტული მასალების 

მოპოვებისა და მდინარეების დინამიკის მონიტორინგს ახორციელებს გარემოს დაცვის 

სამინისტრო, ხოლო მდინარის კალაპოტებში არსებული ადგილობრივი დანიშნულების 

საინჟინრო ნაგებობების მონიტორინგს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 

ზედამხედველობის სამსახური.  

 

7. ინდუსტრია / წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია/წარმოება 

საშუალოდაა განვითარებული. მუნიციპალიტეტში არსებულ მნიშვნელოვან სამრეწველო 

ობიექტებს შორის დასახელდა: ბოსტნეულისა და სოფლის მეურნეობის სხვა 

პროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხანა. ქვის გადამამუშავებელი საწარმოები, 

ინერტული მასალი მოპოვება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანა, 

მეცხოველეობისათვის კომბინირებული საკვების საწარმო და წისქვილკომბინატები 

(ხორბლის გადამამუშავებელი საწარმოები). 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებული არ არის 

არცერთ საწარმოში წყლის ცირკულაცია კი ხდება ზოგიერთ მათგანში. ენერგოეფექტური 

მეთოდებიდან ზოგიერთი საწარმო იყენებს მეტალო- პლატსმასის ფანჯრებს. ხოლო 

ნარჩენების გადამუშავება უტილიზაციას მიმართვას მხოლოდ მარნეულის ნარჩენების 

გადამამუშავებელი ქარხანა.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებობს 

ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც რეგულარულად ახორციელებს ქ. მარნეულის 

და უმრავლესი სოფლების, მათ შორის ტრასის მიმდებარე სოფლების საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვებას, აღრიცხვას და განთავსებას პოლიგონზე. მათ მიერ შეგროვილი 
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ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს დაახლოებით 2 390 - 2 400 მ3-ს, ბოლო 10 

წლის განმავლობაში შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტის ნარჩენების განსათავსებელად იყენებენ ქალაქ მარნეულიდან 

დაახლოებით 3 კმ-ით დაშორებულ ნაგავსაყრელს, რომელსაც არ გააჩნია სადრენაჟე 

წყლებისა და აირების მართვის მოწყობილობა. არსებული ნაგავსაყრელი არ 

აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ სტანდარტულ ნორმებს. 

ნაგავსაყრელი უმძიმეს მდგომარეობაშია, ღამით ადგილი აქვს საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დაწვას და გარემოს დაბინძურებას.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია მარნეულის ნარჩენების 

გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც თვეში 20ტ. ნარჩენის გადამუშავებით იღებს 4ტ. 

ბიო-სასუქს. საწარმო ძირითადად ამუშავებს საკონსერვო ქარხნისა და აგრარული ბაზრის 

ნარჩენებს.  

მუნიციპალიტეტის იმ დასახლებებში, საიდანაც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა არ 

ხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები იყრება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე. ამ 

ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებულ პროექტებში დასახელდა მარნეულში 

ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის აშენება და შეგროვილი ნარჩენების 

გადამუშავება. დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ქარხანა და ნაგავსაყრელი ერთ 

ტერიტორიაზეა განთავსებული და 2007 წ-დან ამ ადგილას ნარჩენები იმარხებოდა.  

მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით არსებობს მცირე ზომის, კერძო ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

 

9.  გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით გაუჭირდათ პასუხების დაკონკრეტება. მსჯელობის დროს 

აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერი ჩამოთვლილი პრობლემა ფაქტიურად ორივე სქესისათვის 

ერთნაირად მნიშვნელოვანი იყო.  

საბოლოოდ გაირკვა, რომ დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ოჯახის 

უზრუნველყოფა მამაკაცის მოვალეობა; წყლის დეფიციტის შემცირება ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ისინი მეტ წყალს მოიხმარენ საოჯახო საქმეებში; ტყის 

რესურსების შემცირება ორივე სქესზე ერთნაირად მტკივნეულად აისახება, მაგრამ ეკო 

საფრთხეებს მამაკაცები უფრო მეტად განიცდიან; ასევე კლიმატის ცვლილების მიმართ 

ორივე სქესი ერთნაირად მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე ტრეინინგს მხოლოდ გამგეობის ერთი თანამშრომელი დაესწრო. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. 
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დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

როგორიცაა საირიგაციო სისტემების გაუმართავობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი 

მაჩვენებელი ამ საკითხებთან დაკავშირებით არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ 

გამგეობის თანამშრომელთა შორისაც; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი 

ზოლების და ჭალისპირა ტყეების გაჩეხვა ასევე ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში, მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა და ან დაიგეგმა ძირითადად 

მოიცავს წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას. ადგ. 

დანიშნულების ხიდებისა და გზების რეაბილიტაციას, (ამასთან, გერმანელი 

სპეციალისტების მიერ მოხდა ინფორმირება ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მეთოდების შესახებ.  

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: სახანძრო - 

სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად აღჭურვა; საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია, გაჩეხილი ტყის საფარის და განსაკუთრებით ქარსაცავი ზოლების 

აღდგენა. ნაგავსაყრელზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და არალეგალური 

ნაგავსაყრელების აღრიცხვა და გაკონტროლება. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - მარნეულის მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, 

გვალვა. და სეტყვა. ამ ბუნებრივი სტიქიებიდან უკანასკნელ წლებში გახშირებულია 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მდინარის ნაპირების ეროზია და სეტყვა. თუმცა როგორც 

ჩანს, ბუნებრივი სტიქიები გახშირებულია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, 

როგორიცაა ქარსაცავი ზოლების განადგურება, ტყის ჭრა და სხვა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 2012 წ. სეტყვით 

მიყენებული ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს. 2011წ. წყალდიდობის შედეგად 

გამოწვეული ზარალი 100 000 ლარია, 2010 წ. ალგეთის ნაპირების ნაპირსამაგრ და 

გამწმენდ სამუშაოებზე დაიხარჯა დაახლოებით 100 000ლარი. 

მარნეულის 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.  
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სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა, რასაც ხელს უწყობს შესაბამისი კლიმატური 

პირობები, მიწისა და წყლის რესურსები. თუმცა, უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას, რაც ძირითადად ჭარბი ძოვებით ხდება, 

ამასთან მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო ადგილი აქვს სახნავ-სათესი მიწების 

დანაკარგს.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა არც თუ ისე 

ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. თუმცა 

მესაქონლეები განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, ამისი ინდიკატორია სათიბ-

საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. პრობლემას მათი თქმით უნდა ამწვავებდეს, 

ის რომ, პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც 

შემოჰყავთ ( განსაკუთრებით ბევრია ცხვარი), თუმცა მათი რაოდენობა გამგეობისთვის 

ცნობილი არ არის. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტის სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მესაქონლეები არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. ამასთან, 

საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები, ანუ რა რაოდენობით და რა 

ხანგრძლივობითაა დასაშვები ძოვება კონკრეტულ საძოვარზე.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - მარნეულის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

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

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში უხვადაა 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება. მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში წყალდიდობების სიხშირე შემცირდა, მაგრამ მდინარეების 

ხარჯი წყალდიდობების დროს გაიზარდა. თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ 

გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება. წყალმომარაგების და სარწყავი სისტემები 

საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 
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საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული 

ღონისძიებებიც ტარდება, როგორიცაა: სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და სხვა. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად კი 

განხორციელდა ინფორმირება ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მეთოდების შესახებ. 

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას. 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი შეადგენს 88 060 ჰა-ს, საიდანაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს უკავია 37 613 ჰექტარი, ხოლო 53 000 ჰა ტყეებს უჭირავს. ადმინისტრაციულ 

ერთეულს ესაზღვრება ჩრდილოეთით ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით 

ცაგერისა და ხონის, სამხრეთით აბაშის, დასავლეთით სენაკისა და ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტები.  

მარტვილის მუნიციპალიტეტი ხასიათდება მრავალფეროვანი რელიეფით. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილი კოლხეთის ბარის ვაკესა 

და მთისწინეთს უჭირავს, ხოლო ჩრდილეთ ნახევარი მთაგორიანია. ჰავა ნოტიო-

სუბტროპიკულია. იცის თბილი, ზომიერად ნოტიო ზაფხული და რბილი ზამთარი. 

საშუალო წლიური ტემპერატურა ბარში 120С-ია,  მთიან ზონაში კი ჰაერის ტემპერატურა 

ნაკლებია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები ტეხური, აბაშისწყალი და 

ცხენისწყალი. მდინარეთა ულამაზესი ხეობები ნაპირებზე ქმნის შესანიშნავ რელიეფურ 

წარმონაქმნებს, მცირე მდინარისპირა ვაკეებს და ზეგნებს. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 47 350 კაცს, აქედან 

ქალაქის მოსახლეობა არის 6 700 კაცი, ხოლო სოფლად ცხოვრობს 40 650 კაცი. ბოლო 

წლებში რუსეთ-საქართველოს შორის განვითარებული კონფლიქტების შედეგად 

მუნიციპალიტეტში დასახლდა 3 117 იძულებით გადაადგილებული პირი. 

მუნიციპალიტეტში არის 1 ქალაქი და 20 სოფელი 74 დასახლებით. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 57 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) ოდნავ 

ჩამოუვარდება.  

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, ქონების 

გადასახადი, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის გადასახადი. წარსულში 

მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს ასევე უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა: 

მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, მეხილეობა. თუმცა ასევე ფუნქციონირებდა 

მსუბუქი მრეწველობის საწარმოები, კერძოდ საკონსერვო, ღვინის და რძის ქარხნები, ხის 

დამამუშავებელი და ავეჯის დამამზადებელი საწარმოები.  
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მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა არ გააჩნია. გამგეობაში თვლიან, 

რომ მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის პრიორიტეტული სექტორებია სოფლის 

მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი.  

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გამგეობის მონაცემებით, მარტვილის მუნიციპალიტეტისთვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი და 

მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა. უკანასკნელ 10 წელიწადში, ბუნებრივი საფრთხეები 

მომატებულია. უფრო მეტად გახშირდა ძლიერი წვიმები და გაძლიერდა წყალდიდობები 

და მეწყერი.  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს 

ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის 

ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები. კერძოდ, წყალდიდობის და 

წყალმოვარდნების შედეგად სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 150 ჰა დაზიანდა, 

საფრთხის ქვეშ იმყოფება 400 ჰა, ამასთან წყალდიდობის შედეგად დაზიანდა მდინარის 

ნაპირები და ჭალების 250 ჰა, საფრთხის ქვეშ იმყოფება 150 ჰა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ 2012 წელს წყალდიდობამ დააზიანა 25-მდე მცირე ხიდი, ასევე 15 

მოსახლე სოფლებში: ქვაითი, აბედათი, ნახუნავო. დაზიანებულმა ფართობმა საერთო 

ჯამში შეადგინა 10ჰა შეადგინა.  

მონაცემები მარტვილის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიებისა და მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1 და 

#2. 

ცხრილი 1. მონაცემები მარტვილის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

ფართობი 

საფრთხის ქვეშ, ჰა 

მეწყერი საცხოვრებელი ტერიტორია 10ჰა  

წყალმოვარდნა  სახნავ-სათესი/ბაღები 50ჰა 200ჰა 

წყალდიდობა 

სათიბ-საძოვარი 100ჰა 200ჰა 

მდინარის ნაპირები და ჭალები 250ჰა 150ჰა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები მარტვილის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, კაცი  

მეწყერი სოფ. ქვაითი, აბედათი, 

ნახუნავო 
15  60 
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მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. თუმცა ეკონომიკური ზარალის 

ოდენობაზე წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 წლის ივნის-

ივლისის თვეში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად და 

პრევენციული ზომებისთვის საჭირო ღონისძიებები შეფასდა 630 000 ლარით. ზიანის 

აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 160 000 ლარი, რომელიც 

მოხმარდა ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, გაბიონების მოწყობას და ნაწილობრივ ხიდების 

რეაბილიტაციას. 

მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას 

და მეწყერს, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე 

რეაგირების რესურსი და ის დახმარებას იღებს რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან, 

რომელიც ზუგდიდში მდებარეობს 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ძირითადად ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები ტარდება. ასეთი სამუშაოები თითქმის ყოველ წელს ტარდება მდინარეებზე 

ტეხური, აბაშა, ცხენისწყალის და ტარჩენი.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

და ასევე საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება არ ხდება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. ტერიტორიულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 37 613 

ჰექტარი უჭირავს, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწებია 11 254 ჰა (30%), საძოვრები - 12 137 

ჰა (32%), ხოლო  მრავალწლიან ნარგავებს 4 995 ჰა (13%) უკავია.   

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში 100ჰა-ით 

შემცირდა, ძირითადად ღვარცოფისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო. ამას 

გარდა, ადგილ-ადგილ საძოვრებზე განვითარებულია ეროზია. 

 

მემცენარეობა 
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მარტვილის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს ტერიტორიას 11 254 ჰა უკავია, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 30%-ია. მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

დარგია. აქ ფართოდაა გავრცელებული მესიმინდეობა, მრავალწლიანი ნარგავებიდან კი 

მოყავთ თხილი, ხურმა, ვაზის ენდემური ჯიში-ოჯალეში.  

სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3 ტ/ჰა, თხილის მოსავლიანობაა 1.5-2 ტ/ჰა, ხურმის-20 

ტ/ჰა, ხოლო ვაზის მოსავლიანობაა 1-1.5 ტ/ჰა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 

პერიოდში მოსავლიანობაზე იმოქმედა დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის 

შემოტანამ, გახშირებულმა წვიმებმა და გვალვიანობამ. ამას გარდა, სიმინდისა და 

თხილის მოსავლის შემცირება გამოიწვია მავნებლების (ღეროს ფარვანას და ამერიკული 

პეპელას) გამრავლებამ, თუმცა 2012 წელს გატარდა მავნებლების წინააღმდეგ გატარდა 

ზომები და ამ კულტურების მოსავლიანობა დაუბრუნდა ადრინდელ მაჩვენებელს.  

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ვეგეტაციის პერიოდი გაიზარდა, კერძოდ კი მცენარეები 

უფრო ადრე იწყებენ განვითარებას, ამასთან მუნიციპალიტეტის დაბალ ზონაში შეიმჩნევა 

ორჯერადი ვეგეტაცია, რაც ადრე არ იყო დამახასიათებელი ამ რეგიონისთვის. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სუბტროპიკულ ზონაში და მოსავლის 

მოსაყვანად რწყვა საჭირო არაა. თუმცა, პერიოდულად ადგილი აქვს გვალვებს. ასეთ 

შემთხვევაში რწყვა ვერ ხერხდება, ვინაიდან საირიგაციო სისტემა მუნიციპალიტეტში არ 

არსებობს.   

 

მეცხოველეობა 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 12 137 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 32%-ს შეადგენს. ეს ძირითადად ზაფხულის საძოვრებია, 

სათიბები კი ნაკლებადაა. 2012 წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა მუნიციპალიტეტში 33 000 სულს შეადგენს. მუნიციპალიტეტში 

მეცხვარეობასაც მისდევენ: 2012 წელში მუნიციპალიტეტში ცხვრის რაოდენობა 

შეადგენდა 1 000 სულს, ხოლო თხის - 4 500 სულს. მარტვილის საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტის პირუტყვიც შემოყავთ, თუმცა მათი სულადობის შესახებ გამგეობას 

მონაცემები არ გააჩნია. ადგილობრივ მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ 

სულ საქონელზე მოდის 0.37 ჰა საძოვარი. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში საძოვრების დეფიციტია. ამის 

მიზეზებია საძოვრების ეროზია და დეგრადაცია დასარევლიანების გამო. ჯგუფის 

მოსაზრებით, ეროზია ჭარბ ძოვებასთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული, მიუხედავად 

ძოვების მაღალი მაჩვენებელისა.  

გამგეობის ინფორმაციით, მესაქონლეები მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, 

თუმცა საძოვრების მოვლა-პატრონობისთვის სხვა ღონისძიებები არ ტარდება. ფერმერებს 

არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის მეთოდების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ძოვების ნორმები.  

პირუტყვის წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის გაზრდა-შემცირების შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. მათ აღნიშნეს, რომ ბოლო პერიოდში 

გახანგრძლივებულმა ზამთარმა გამოიწვია საკვების უკმარისობა, რის შედეგადაც 
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ადგილი ჰქონდა მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას; დანაკარგის რაოდენობის 

შესახებ ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

 

პროექტები და სერვისები 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ბოლო დროს 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, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური სამსახური და მექანიზაციის სამსახური, მაგრამ არასაკმარისია. 

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 3 წლიანი პროგრამა და აიცრა მსხვილფეხა 

პირუტყვი.  

მუნიციპალიტეტში დღემდე არ არსებობს აგრონომიული მომსახურება. მემცენარეობის 

ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ცენტრი.  

სხვა პროექტების შესახებ, რომელიც შესაძლოა განახორციელეს არასამთავრობო 

ორგანიზაციებმა, გამგეობა ინფორმაციას არ ფლობს, ვინაიდან არ არსებობს კოორდინაცია 

და ინფორმაციის გაცვლა მათ შორის. 

 

4. ტყის რესურსები 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 45% ტყითაა დაფარული. ტყის ფართობი 

შეადგენს 53 000 ჰა-ს. აქედან ნაწილს ტყეკაფის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ტყეების 

ნაწილი სუბალპურ ზონაში იზრდება.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. მერქნის 

დამზადების წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისთვის შეადგენს 10 000-11 000მ3-ს, 

ხოლო კომერციული ჭრის- 10 000-15 000მ3-ს წელიწადში.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრასაც, 

თუმცა ბოლო პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია. მათი შეფასებით, უკანონოდ 

დაახლოებით 150მ3 ხე-ტყე იჭრება წელიწადში.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები. 1989 

წლის მონაცემებით მათი ფართობი 4 000 ჰა-მდე იყო. ამჟამად მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად შემცირდა და სავარაუდოდ დარჩენილია 1 000ჰა-მდე. ქარსაცავი 

ზოლების აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი 

ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი. 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი არ ხდება. 

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, სადაც ტყის ჭრა წესების დაცვით მიმდინარეობს, ხდება 

ტყის ბუნებრივი განახლება. ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და 

ნიადაგის ეროზიას. ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად 

ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. ტყეების მოვლა-აღდგენის 

ღონისძიებები მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება.  

5. წყლის რესურსები 

მარტვილის მუნიციპალიტეტს უხვი წყლის რესურსი გააჩნია, თუმცა მისი 

რაოდენობრივი მაჩვენებლი უცნობია. ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია 

მდინარეებით: ტეხური, აბაშისწყალი და ცხენისწყალი და მათი შენაკადებით. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური არ არსებობს. 

შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. თუმცა, მათი 

მოსაზრებით, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე მდინარეებში წყლის საშუალო წლიური 

ხარჯი შემცირდა, წყალდიდობების დროს მდინარეების ხარჯი გაიზარდა, ხოლო 

წყალდიდობის სიხშირე შემცირდა; წყალდიდობის პერიოდი კი არ შეცვლილა.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხდება, რის გამოც ცნობები წყლის დაბინძურების შესახებ არ არსებობს.  

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემებისთვის გამოიყენება ზედაპირული 

წყლები. ცენტრალური წყალმომარაგების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა კი მოიხმარს 

მიწისქვეშა წყლებს, რისთვისაც მათ მოწყობილი აქვთ ჭები. წყალმომარაგების 30% მოდის 

ზედაპირულ წყლებზე, ხოლო 70% მიწისქვეშა წყლებზე. ცენტრალური წყალმომარაგების 

სისტემებზე წყლის მრიცხველები  დადგმული არ არის. შესაბამისად, წყალმოხმარების 

შესახებ მონაცემები არ არსებობს. მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგების მიზნით წყალი მიეწოდება ქ. ფოთს. ამ წყალაღების მოცეულობაა 

800ლ/წმ-ში. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს 

საშუალოდ. საკანალიზაციო კოლექტორები და წყალგამწმენდი ნაგებობები 

მუნიციპალიტეტში არ არის, რის გამოც ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე 

მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა მოპოვების 

შესახებ ინფორმაცია მათ არ აქვთ. მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების და 

კალაპოტის მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ ხორციელდება. მონიტორინგს 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას. მათი ინფორმაციით, ინერტული მასალის 

კარიერებთან ახლოს, მდინარის ნაპირების გასწვრივ შეინიშნება მდინარის ნაპირების 

ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა (გზები 
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და ხიდები). ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ტარდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ასე მაგალითად, 2012 წელს მდ. ცხენისწყალზე გაკეთდა 

გაბიონები და 2 კილომეტრიანი ჯებირის ზოლი სოფელებთან ხუნწი და ლეხაინდრაო.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. აქ 

ფუნქციონირებს რამდენიმე კერძო საწარმო, მათ შორის: ჩაის ფაბრიკა, ხის 

დამამუშავებელი საწარმო და თხილის გადამამუშავებელი მცირე საწარმო. ყველა 

მათგანში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის 

ცირკულაცია და არ იყენებენ ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ 

ნარჩენების მართვის გეგმები. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქ. მარტვილის 

დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას და განთავსებას პოლიგონზე. წელიწადში ქალაქის 

ტერიტორიაზე საშუალოდ ხდება 18 000-20 000მ3 ნარჩენის შეგროვება. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში გამგეობის ინფორმაციით, ნარჩენების რაოდენობა 2-ჯერ გაიზარდა 

გაუმჯობესებული შეგროვების გამო. რეალურად რა მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება 

მუნიციპალიტეტში შეფასებული არაა.  

ნარჩენების პოლიგონი განთავსებულია ქალაქიდან მოშორებით, მდინარის ნაპირზე. იგი 

ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა მათ შესახებ მონაცემები სამუშაო 

ჯგუფს არ გააჩნია.  

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტში 2012წ. განხორციელდა 

რამდენიმე პროექტი, რაც გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით 

უზრუნველყოფაში და ქალაქის ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. 

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ პროდუქტიულობის 

შემცირება სოფლის მეურნეობაში მტკივნეულად აისახება ორივე სქესის 

წარმომადგენელზე, ვინაიდან მათი საარსებო წყარო სოფლის მეურნეობის პროდუქციაა. 

ასევე თვლიან, რომ წყლის დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე. 

გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად 

აისახება, ვიდრე ქალზე, რადგან მამაკაცები დასაქმებულები არიან ხე-ტყის მოპოვებით. 

მათი აზრით, კლიმატის ცვლილების მიმართ ორივე სქესის წარმომადგენელი თანაბრად 

მგრძნობიარეა. 
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ 

იცნობენ საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით , მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა. სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ აგრონომიული სამსახურების არ არსებობა, ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება 

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, ბოლო 10 

წელიწადში დაგეგმილი და განხორციელებული  პროექტებიდან აღსანიშნავია 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და 

შიდა სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა მოსახლეობის ცნობიერების დონის 

ამაღლება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით; ქარსაცავი ზოლების გაშენება; ტყის 

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა; ნაპირსამაგრი სამუშაოები და კლიმატის 

ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელება. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები  

მარტვილის 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 და მეწყერი, მათ შორის 

მომძლავრებულია ძლიერი ქარი და წყალდიდობა. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი 

წვიმები, რასაც მოყვება წყალდიდობები, მდინარის ადიდების შედეგად კი ხდება 

მდინარისპირა ნათესებისა და საძოვრების წარეცხვა და განადგურება. ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. თუმცა ეკონომიკური ზარალის 

ოდენობაზე წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 წლის ივნის-

ივლისის თვეში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად და 

პრევენციული ზომებისთვის საჭირო ღონისძიებები შეფასდა 630 000 ლარით. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ამ მიზნით გამოიყო 160 000 ლარი, 
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სოფლის მეურნეობა - მარტვილის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური 

საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი (სახნავ-სათესი 

მიწები) ბოლო ათ წელიწადში წყალმოვარდნისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 

შემცირდა 100 ჰა-თი.  

მემცენარეობის წინაშე არსებული გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა და 

სარწყავი სისტემების არარსებობა, ამას გარდა მოსავლიანობის შემცირება გამოწვეულია 

უამინდობით.  

მეცხოველეობის წინაშე არსებული გამოწვევაა საძოვრების სიმცირე, რის გამოც ხდება 

გადაძოვება და საძოვრების ეროზია. ამასთან, ადგილი აქვს საძოვრების 

გასარეველიანებას. მუნიციპალიტეტში საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის არავითარ 

ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - მარტვილის ადმინისტრაციული ერთეული ტყით მდიდარია, ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ქარსაცავი ზოლების 

მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ქარსაცავების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. ამასთან, სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრასაც. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - მარტვილის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია. ბოლო პერიოდში შესაძლოა შეიცვალა 

მდინარეთა ჰიდროლოგიური მახასიათებლები, კერძოდ გაიზარდა ხარჯი 

წყალდიდობისას, ხოლო წყალდიდობის სიხშირე შემცირდა.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასვე 

მიწისქვეშა წყალი. დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არის, არც 

წყალგამწმენდი ნაგებობაა, რის გამოც ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში. ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ 

ხორციელდება. მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან საზოგადოებრივი წყალმომარაგების 

მიზნით წყალი მიეწოდება ქ. ფოთს (800ლ/წმ).  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები და 

მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით.  

მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, ბოლო 10 

წელიწადში დაგეგმილი და განხორციელებული  პროექტებიდან აღსანიშნავია 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და 

შიდა სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. 
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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. 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც 

მათ წველადობაზეც აისახება).  

 სარწყავი 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.  

 

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში, რომლის ფართობი შეადგენს 304 450 ჰა-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს 94 000ჰა უკავია, რაც მთლიანი ტერიტორიის 31%-ია. ტყეს კი ტერიტორიის 

დაახლოებით 46% უკავია. მესტიის ადმინისტრაციულ ერთეულს აღმოსავლეთით 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილოეთით - დიდი კავკასიონის ქედი და 

რუსეთის ფედერაცია( ყაბარდო-ბალყარეთი) , სამხრეთით წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტები, დასავლეთით კი აფხაზეთი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანია. მისი ჰიფსომეტრიული სიმაღლე 800-იდან 

3600 მეტრამდეა. მუნიციპალიტეტი მცირემიწიანია. იგი საქართველოს ყველაზე უფრო 

მაღალმთიან კუთხეს წარმოადგენს. ტერიტორიულ ერთეულში გვხვდება ნიადაგის ორი 

ტიპი; ტყისა და მთა-მდელოს ნიადაგები. ტყის ნიადაგები უმთავრესად ტყის ყომრალი 

ნიადაგებითაა წარმოდგენილი, რომელიც გამოყენებულია მიწათმოქმედებისათვის, 

(მემინდვრეობა, მეკარტოფილეობა), მთა-მდელოს ნიადაგებში გამოირჩევა ორი 

სახესხვაობა, სუბალპიური და ალპიური მიწის ნიადაგები, რომელიც გამოყენებულია 

სათიბ-საძოვრად. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა ენგური, მისი შენაკადებია-ადიშისჭალა, 

მულხრა, დოლრა, ნენსკრა,იფარი, ხაიშურა და სხვ. მდინარე ენგურის სიგრძე 213 კმ-ია, 

აუზის ფართობი კი 4060 კმ2. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 200-მდე მყინვარია, რომელთა საერთო ფართობი 

შეადგენს 285 კვ.კმ-ს.  

2012 წლის მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მოსახლეობა, 

შეადგენს 13190 კაცს, ლტოლვილების ჩათვლით კი 15 677კაცს, აქედან ქალაქის 

მოსახლეობა არის 2 780, ხოლო დანარჩენი სოფლად ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტში არის 
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1 დაბა, 14 თემი და 142 დასახლებული პუნქტი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 

დაახლოებით 5 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 13-ჯერ 

ჩამოუვარდება.  

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა 

დარგებიდან მიღებული მოგება, საჯარო სამსახურები, ტურიზმი და სატყეო მეურნეობა. 

მესტიის მუნიციპალური ბიუჯეტი 3 მილიონ ლარს შეადგენს. გამგეობაში არ აქვთ 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენია მუნიციპალიტეტში შემოსავალი ერთ სულ 

მოსახლეზე.  

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა, ტურიზმი და ხე-ტყის დამამუშავებელი მრეწველობა. ეს სექტორები 

ნაწილობრივ შეიცვალა. ამის მიზეზი ძირითადად ქვეყანაში მომხდარი პოლიტიკური 

ცვლილებები იყო. 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა. გამგეობაში თვლიან, 

რომ მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტული სექტორი, რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა, უნდა იყოს 

პირველ რიგში სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. სამუშაო ჯგუფის 

წევრები აღნიშნავენ, რომ ვინაიდან მესტიის მუნიციპალიტეტში სატყეო სექტორი 

მძლავრად არის განვითარებული, იგი შესაძლოა გახდეს სხვა ეკონომიკური სექტორის 

განვითარების საფუძველი, როგორიცაა ტურიზმი, მსუბუქი მრეწველობა, კვების 

მრეწველობა, სამონადირეო და სანერგე მეურნეობები, თუმცა არცერთი ეს შესაძლებლობა 

გამგეობის წევრთა აზრით, გარდა ტურიზმისა, არაა ასახული მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების არცერთ დოკუმენტში. 

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან გამგეობის მონაცემებით, მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, მდ. ნაპირების წარეცხვა და 

ეროზია. მათგან ყველაზე ხშირია მეწყერი, შემდგომ მოდის წყალდიდობები და 

ღვარცოფები, მდინარის ადიდების შედეგად ხდება მდინარისპირა ნათესებისა წარეცხვა 

და განადგურება. 

უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი საფრთხეები გამგეობის ინფორმაციით არ არის 

მომატებული. გამგეობას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული ტერიტორიების შესახებ. ბოლო წლებში დაიმეწყრა სოფლები: 

ჭუბერი,ლატალი, ბეჩო, ცხუმარი, ნაკრა, იფარი, წვირმი, მულახი, ლახარულა,ხაიში, 

ეცერი. ხშირად იმეწყრება დაბა მესტიაში გელოვანის, აღმაშენებლისა და ფირცხელანის 

ქუჩები, მთა ბანგურიანის ფერდობი, ქორულდის მთა. 2010 წელს მეწყერის დროს იყო 

მსხვერპლიც, დაიღუპა ერთი ბავშვი სოფელ წვირმში.  
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ბოლო წლებში მესტიის მუნიციპალიტეტში მეწყერის, ზვავის, ღვარცოფისა და 

წყალდიდობის შედეგად დაზარალდა 400 ოჯახზე მეტი, მეწყერმა დააზიანა 180 სახლი, 

ზვავმა- 2 სახლი, წყალდიდობამ/წყალმოვარდნამ-20 სახლი. 32 ოჯახი არის საშიშ ზონაში 

მულახის თემიდან სოფ. შვაბიანში, 466 ოჯახი არის კატეგორია მინიჭებული ოჯახი. 28 

ოჯახი გადასახლდა კახეთის რეგიონში; 94-მა ოჯახმა მიიღო კომპენსაცია, ნაწილი 

ოჯახებისა გადასახლდა წალკაში, თეთრი წყაროში და გარდაბანში. 2 კომლი სოფ. 

მულახიდან დარჩა ეკომიგრანტები. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ 

სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და 

მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს და ხიდებს. ხდება 

მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები. 

ბოლო წლებში წყალდიდობამ დააზიანა 4 ცენტრალური ხიდი და 35-მდე სოფლის ხიდი. 

მეწყერმა ბეჩოს თემში დააზიანა წყალმომარაგების სისტემა, ელექტრო გადამცემი ხაზი 

და 2 ხიდი სოფ.იფარში. ზვავმა დააზიანა დაბა მესტიის გზები, ქვაზვავმა- ცენტრალური 

გზები. სოფ. ადიშში წყალდიდობამ 9კმ-ის მანძილზე წაიღო გზა. 2010 წელს სოფ.ჭუბერში 

დაზიანდა გზები.  

მონაცემები მესტიის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთის ზონაში მოხვედრილი 

დასახლებების, საცხოვრებელი სახლების რაოდენობისა და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3-ში.  

ცხრილი 1. მონაცემები მესტიის მუნიიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

დასახლებების შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
მიწის კატეგორია დაზიანებული ტერიტორია, ჰა 

მეწყერი 

 

საცხოვრებელი 

ტერიტორია 

დაბა მესტია-გელოვანის, აღმაშენებლის, 

ფირცხელანის ქუჩა. სოფლები: წვირმი, ჭუბერი, 

ლატალი, ბეჩო, ცხუმარი,მულახი, იფარი, ნაკრა, 

ხაიში, ეცერი, ლახარულა და სხვ. 

განაშენიანებული 

მიწები 

სოფ: წვირმი, ჭუბერი, ლატალი, ბეჩო, ცხუმარი, 

მულახი, იფარი, ნაკრა, ხაიში, ეცერი, ლახარულა 

წყალმოვარდნები 
სახნავ-

სათესი/ბაღები 
სოფ: ჭუბერი, ნაკრა, ჩვაბიანი  

წყალდიდობა 

მდინარის 

ნაპირები და 

ჭალები 

სოფ: ხაიში, ჭუბერი, ნაკრა, ჩვაბიანი 

 

ცხრილი 2. მონაცემები მესტიის მუნიიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

საცხოვრებელი შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხ. 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლე

ობის რ-ბა 

ეკომიგრა

ნტების  

რ-ბა 

გარდაცვ

ლილთა 

რ-ბა 
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მეწყერი 

წვირმი, ჭუბერი, ლატალი, 

ბეჩო, ცხუმარი, მულახი, 

იფარი ნაკრა, ხაიში, ეცერი, 

ლახარულა, შვაბიანი. 

180 466 პირი 28 ოჯახი 
1 

მამაკაცი 

სოფ. შვაბიანი  32 32 ოჯახი    

ზვავი სოფ. ჭუბერი 2 2   

წყალდიდობა  ნაკრა, ჭუბერი, ჩვაბიანი 20 30   

ცხრილი 3. მონაცემები მესტიის მუნიიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 
ბეჩოს თემი 

წყალმომარაგების სისტემა, 

ელექტროგადამცემი ხაზი 

სოფ. იფარი 2 ხიდი 

წყალდიდობა ადიში 9 კმ გზის მონაკვეთი 

ქვაზვავი დაბა მესტია ცენტრალური გზები 

 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი ეკონომიკური გაანგარიშება. თუმცა გამგეობის ინფორმაციით 

ეკონომიკური ზარალის ოდენობა მიახლოებით შეადგენს 5 000 000 ლარს. 

გამგეობის წევრების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური,მაგრამ მათ არ იციან ხდება თუ არა ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური 

პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების შესაძლო ცვლილებებზე. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას, 

მეწყერს და ღვარცოფს. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი და ის დახმარებას იღებს რეგიონალური 

სამაშველო სამსახურიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი და გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება და ინფრასტრუქტურის აღდგენა, 

როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. თითქმის ყოველ 

წელს ხდება ქვაზვავისგან ცენტრალური გზების გაწმენდა. ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ მოხდა დიდი ხიდების მშენებლობა. თუ რა სამუშაოები აქვს დაგეგმილი 

ადგილობრივ ან ცენტრალურ ხელისუფლებას ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციისთვის გამგეობის წევრებს ამის შესახებ არ ქონდათ ინფორმაცია. გამგეობის 

წევრების ინფორმაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ მესტიის 

მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად და 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის. მათ მიერ ჩატარდა 
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გარკვეული კვლევები და გამოიყო რისკის ზონები-16 სოფელი და დაბა მესტია; აქედან 7 

სოფელში დაიგეგმა პროექტები, რომელიც ითვალისწინებს გაბიონების აშენებას და 

გზების რეაბილიტაციას. 

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

და ასევე საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება არ ხდება. 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა, 

სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მესაქონლეობა, მემინდვრეობა, მეხილეობა და 

მებოსტნეობა(მეკარტოფილეობა).  

გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, მესტიის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო 

ფართობი შეადგენს 94 000ჰა-ს, აქედან სახნავი მიწების ფართობი 274 ჰა-ია. ხეხილის 

ბაღების ფართობი შეადგენს 54 ჰა-ს, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიის უდიდესი 

ნაწილი კი სათიბ-საძოვრებს უკავია.  

ადგილობრივ ხელისუფლებას ზუსტი ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები არა 

აქვს იმის შესახებ, თუ ბოლო 10 წელიწადში, რამდენად შემცირდა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფართობი, თუმცა როგორც აღნიშნავენ, ხშირად ჰქონდა ადგილი 

მეწყერს,ღვარცოფსა და მდინარის ნაპირების გარეცხვას, რამაც სერიოზული ზიანი 

მიაყენა ძირითადად სათიბ-საძოვრებს, რომელიც 3-4%-ით შემცირდა.  

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი არ ფლობს დეტალურ ინფორმაციას ბოლო 

ათწლეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციის შესახებ. თუმცა გამგეობის 

ინფრმაციით, მეწყერმა და ღვარცოფმა დაახლოებით 50ჰა დააზიანა და გამოიწვია მისი 

დეგრადაცია. 

 

მემცენარეობა 

მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა გავრცელებული 

მეკარტოფილეობა, მესიმინდეობა და პარკოსანი კულტურები. კარტოფილის 

მოსავლიანობაა 10-12 ტ/ჰა, სიმინდის კი 1-1.5 ტ/ჰა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, კარტოფილის მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულში 

გაიზარდა ახალი ჯიშების შემოტანის შედეგად. 

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, გასულ წლებში, ადგილი ჰქონდა სიმინდის 

მოსავლის შემცირებას დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ იყო დაცული აგროტექნიკური ვადებიც.  
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მუნიციპალიტეტში ინფორმაციას ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილების შესახებ გამგეობა 

არ ფლობს.  

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზომიერად ცივ კლიმატურ ზონაში, სადაც 

ზამთარი 6 თვე გრძელდება. აქ მცენარეებს მორწყვა სჭირდებათ. ადრე სახნავ-სათესი და 

სათიბები ირწყვებოდა ტრადიციული (არხოვანი) მეთოდით. ეხლა რწყვა ვერ ხერხდება, 

ვინაიდან საირიგაციო სისტემა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს, ამასთან სარწყავი წყლის 

რესურსიც არასაკმარისია, რადგან, წყაროები რომლითაც ადრე მიწები ირწყვებოდა, დღეს 

გამქრალია. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წვიმის წყლის შეგროვება. სასოფლო-სამეურნეო 

მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს.  

 

მეცხოველეობა 

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდიდარია სათიბ-საძოვარი ტერიტორიებით, რომელსაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 90 %-ზე მეტი უკავია. შესაბამისად მეცხოველეობა 

ერთ-ერთი წამყვანი დარგია მესტიის მუნიციპალიტეტში, 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 12 192 სულს 

შეადგენს. მიუხედავად მუნიციპალიტეტში არსებული ზაფხულის საძოვრების საკმარისი 

ფართობებისა, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მათი სულადობა შემცირებულია 

2 000 სულით, 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მგდგომარეობით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ცხვრის რაოდენობა შეადგენს 1 236 სულს, სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, მათი რაოდენობაც ბოლო 10 წლის მანძილზე შემცირდა.  

პირუტყვის სულადობის შემცირების მიზეზად სახელდება ბოლო წლებში 

განვითარებული გახანგრძლივებული ზამთრის პერიოდში საკვების არასაკმარისი 

რაოდენობა და ფერმერებში არასაკმარისი ცოდნა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად სათიბები და ზაფხულის საძოვრებია, 

მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე არ განიცდიან საძოვრების დეფიციტს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზაფხულო საძოვრებს იყენებს სხვა 

რაიონის მოსახლეობაც. წალენჯიხის, ჩხოროწყუს და მარტვილის 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყავთ მსხვილფეხა პირუტყვი, თუმცა მათი სულადობის 

შესახებ მონაცემები სამუშაო ჯგუფმა ვერ მოგვაწოდა, რადგან არ ხდება ამის 

მონიტორინგი.  

გამგეობის ინფორმაციით, საძოვრების სათანადოდ მოვლა-პატრონობა არ ხდება. 

მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას. ფერმერებს არ გააჩნიათ 

სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. 

მართალია ზოგგან შეაქვთ ორგანული სასუქები, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. ზოგადად 

თვლიან, რომ 1ჰა-ზე 1 სული საქონელი უნდა ძოვდეს 6-7 თვე, თუმცა მუნიციპალიტეტში 
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არსებული საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ნორმები, რამდენი სული პირუტყვი რა 

ხანგრძლივობით უნდა ძოვდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა საქონლის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა შემცირდა, ხოლო ცხვრის წველადობაზე და 

ხორცპროდუქტიულობაზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ. ბოლო 10 წლის მანძილზე 

მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას არ ჰქონდა ადგილი.  

 

პროექტები და სერვისები 

მესტიის მუნიციპალიტეტში წლების განმავლობაში არ არსებობდა ისეთი სასოფლო-

სამეურნეო სამსახურები, რომელთა საშუალებითაც განხორციელდებოდა სასოფლო–

სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში 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, 

განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის 

პროცესშია, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური სამსახური და მექანიზაციის სამსახური, მაგრამ არასაკმარისია. 

აგრონომიული მომსახურება არაა ხელმისაწვდომი და საკმარისი. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ისეთი სასოფლო სამეურნეო სამსახურები, რომელთაც 

შეუძლია ხელი შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებას. 

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, მესტიის 

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია „ელკანას“ 

მიერ. კერძოდ, მუნიციპალიტეტში 40 სათბურის აშენებაში დაეხმარნენ ადგილობრივ 

მოსახლეობას.  

 

4 ტყის რესურსები 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყეებს 137 000 ჰა უჭირავს, რაც მისი საერთო 

ფართობის 46%-ია. 400-700 მ სიმაღლეზე გაბატონებულია შერეული ფოთლოვანი ტყე. 

800 მ-დან გვხვდება სოჭი, რომელიც 1 700 მეტრამდე ტყის შემქმნელი სახეობაა. 1 700 

მეტრიდან კი ვრცელდება სუბალპიური ტყეები. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არ არის.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და 

სოციალურ ჭრას, მოვლით ჭრები კი არ ხორციელდება. გამგეობის წარმომადგენლების 

აზრით, მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტში ადგილი ავს ტყის უკანონო ჭრას, თუმცა 

უკანასკნელ წლებში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია, ზუსტი მაჩვენებლები ჯგუფს არ 

გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა და თითქმის აღარ არის. ქარსაცავი ზოლების 

ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 1987 წელს. მუნიციპალიტეტში ამ ინვენტარიზაციის 

შედეგების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არც არის დაგეგმილი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ტყის ხანძრებს 

აქვს ადგილი, როგორც ტყეკაფის სტატუსის მქონე ტყეებში, ასევე სუბალპურ ტყეებში. 

ტყის ხანძრებს ადგილი აქვს წელიწადში 2-3-ჯერ და ეს ძირითადად ადამიანთა 

დაუდევრობის შედეგია. ხანძრებით დაზიანებული ფართობების სიდიდის შესახებ 

გამგეობას ინფორმაცია არ აქვს. ადგილობრივების აზრით, ტყის ხანძრები ბოლო 10 

წელიწადში გახშირებულია. რაც შეეხება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას, ასეთ 

შემთხვევებს ადგილი არ ჰქონია.  

ტყის გაკაფულ ადგილებში გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, ადგილი ჰქონდა მეწყრულ 

მოვლენებს და ზვავებს,ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად 

ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. თუმცა არსებობს 

ინფორმაცია ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოწოდებული, რომ იქ სადაც ხდება ტყის 

ჭრა წესების დაცვით მიმდინარეობს აღდგენები და ტერიტორიებს გააჩნია ბუნებრივი 

განახლების დიდი პოტენციალი.ხოლო იმ ადგილებში, სადაც მიმდინარეობდა ტყეების 

არასწორი ჭრა, ტყეების ბუნებრივი განახლება არ ხდება. 

უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა ტყეების 

გაშენების პროექტები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის სანერგე მეურნეობები. სამუშაო ჯგუფი 

აღნიშნავს, რომ მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყეების აღდგენასა და 

ტყეების განაშენიანებას. 

 

5 წყლის რესურსები 

მესტიის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების უხვი რესურსი გააჩნია, 

თუმცა რესურსები შეფასებული არაა.  

მესტიის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მთავარი მდინარის 

ენგურის და მისი შენაკადების (ადიშისჭალა, მულხრა, დოლრა, ნენსკრა,იფარი, ხაიშურა 
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და სხვ) აუზებით. მდინარე ენგურის სიგრძე 213 კმ-ია, აუზის ფართობი კი 4060 კმ2. 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში არის ახლადშექმნილი 

მეტეოროლოგიური სადგური, თუმცა ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ტარდება. 

შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. არსებობს მოსახლეობის აზრი, 

რომლის მიხედვითაც, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე მდინარეებში წყლის ხარჯი 

შემცირდა, გამგეობის წევრთა აზრით, გასულ წლებთან შედარებით, წყალდიდობების 

დროს მდინარეების ხარჯი და წყალდიდობის სიხშირე არ შეცვლილა. მათივე აზრით, არ 

შეცვლილა მდინარეების წყალდიდობის პერიოდიც. პირადი დაკვირვებეის საფუძველზე 

ვარაუდობენ, რომ შეიცვალა მიწისქვეშა წყლების დონე, რასაც ზოგიერთი წყაროს 

დაშრობით ხსნიან, ამ წყაროების საშუალებით ადრე ირწყვებოდა სათიბები. წყაროს 

წყლები გაზაფხულის შემდეგ ქრება. გამგეობის წევრები თვლიან, რომ მყინვარების ზომა 

შემცირებულია. 

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ 

ტარდება, შესაბამისად რაიმე ოფიციალური ცნობები წყლის დაბინძურების შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი ძირითადად მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის გამოიყენება,მცირე რაოდენობით 

საწარმოებშიც იყენებენ, კერძოდ, ხის სახერხ საამქროებში. საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისათვის წყლის ხარჯი შეადგენს 45 ლ/წმ-ში. მიწისქვეშა წყლის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში უხვია და დაახლოებით 100მ3/წმ შეადგენს. მოსახლეობის ნაწილი, 

რომელიც დარჩენილია ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, მიწისქვეშა 

წყლებს მოიხმარს წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად. გამგეობის წევრების აზრით, 

არსებული საზოგადოებრივი წყალმომარაგება არაა საკმარისი დაბის მოსახლეობისათვის. 

თანაც ზამთარში არ იკეტება წყალი და იკარგება.  

მესტიის მუნიციპალიტეტიდან წყალი სხვა მუნიციპალიტეტებს არ მიეწოდება და არც 

სხვა მუნიციპალიტეტიდან არ ხდება წყლის გადმოგდება. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს 

საშუალოდ და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არააქვს. ცენტრალურ წყალმომარაგების 

სისტემებზე წყლის მრიცხველები დადგმული ჯერჯერობით არ არის,თუმცა დაგეგმილია 

გამრიცხველიანება.დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არის და 

შესაბამისად არც წყალგამწმენდი ნაგებობაა, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში. გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ზოგჯერ ივნისის წვიმების დროს, 

კაპტაჟში წყალი იმღვრევა.  

მუნიციპალიტეტში ტიპიური ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არის, არის მეორადი 

დაჭაობების ფართობები მცირე რაოდენობით, დაახლოებით 8 ჰა.  

მესტიის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგება“. 
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6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდინარეების 

კალაპოტებიდან, ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ გამგეობას მოპოვებული 

ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. (ბუნებრივი რესურსების 

მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს დაცვის სამინისტრო და აღრიცხვას აწარმოებს 

ეკონომიკის სამინისტრო). 

მუნიციპალიტეტში არის ხელოვნური წყალსაცავი მდ.ენგურზე,რომელიც ჰესისთვის 

გაკეთდა, კაშხლის სიმაღლეა 271,5 მ. 

ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს, მდინარის ნაპირების გასწვრივ, შეინიშნება 

მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება გზები, ხიდები. 

კაშხალთან ხდება კალაპოტის დახრამვა, ხოლო ინერტული მასალა გროვდება 

წყალსაცავთან, ჰესთან და კაშხალთან.  

ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად არ განხორციელებულა პრევენციული ღონისძიებები, 

თუ არ ჩავთვლით კალაპოტის დახრამვისა და ინერტული მასალის დაგროვების შემდგომ 

ჩატარებულ გაწმენდით სამუშაოებს.  

 მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. ამას 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საიჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ძირითადად ხე-ტყის წარმოება ხდება. სხვა 

ცნობები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. 

 

8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ მესტიის 

დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას და მის განთავსებას პოლიგონზე. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. შეგროვებული 

ნარჩენების განთავსება ხდება ლეგალურ ნაგავსაყრელზე, ქალაქიდან მოშორებით, სოფ. 

ლატალის ტერიტორიაზე. ნარჩენის შემადგენლობა არის შერეული. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას შეგროვილი ნარჩენის რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. მათი 
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ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 

გაიზარდა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, 

მაგრამ ნარჩენების რაოდენობის შესახებ შეფასებები არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ არის. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები არ 

განხორციელებულა.  

9 გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 

მიღებულ პროდუქციაზე, რაც მათ ძირითად საარსებო წყაროს წარმოადგენს. თვლიან, 

რომ წყლის დეფიციტი უფრო მეტად მოახდენს გავლენას ქალზე, რადგან ქალი წყალს 

გამოიყენებს უფრო ხშირად. გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება 

მტკივნეულად აისახება ორივე სქესის წარმომადგენელზე, რადგან ტყის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოანი საარსებო წყაროა. კლიმატის 

ცვლილების მიმართ კი თვლიან, რომ უფრო მგრძნობიარეა ქალი. 

 

10 ადგილობრივი მმართველობა 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ტყის გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, 

კერძოდ ვეტერინარული და აგრონომიული სამსახურების არასაკმარისობა, ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციების არ არსებობა, მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომელიც ხორციელდებოდა ზოგი ადგილობრივი და ზოგი ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდასასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას. 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელდა აგრეთვე ფერმერებისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა ტყის ბუნებრივი განახლების 

ხელშეწყობა, ნაპირსამაგრი და ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციული სამუშაოები, 

კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო სამეურნეო კულტურების გავრცელება 

და მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით. 



 

12- 15 
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11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, 

რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. მუნიციპალიტეტს 

მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს მეწყერი, წყალდიდობა, ღვარცოფი და მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა და ეროზია. მათგან ყველაზე ხშირია მეწყერი, შედეგად ინგრევა 

საცხოვრებელი სახლები, რის გამოც ხდება მოსახლეობის გადასახლება. 2010 წელს 

მეწყერის დროს იყო მსხვერპლიც, დაიღუპა ერთი ბავშვი სოფელ წვირმში ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ სახნავ-

სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი 

თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს და ხიდებს. ხდება მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები.  

ტყის გაკაფულ ადგილებში გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, ადგილი ჰქონდა მეწყრულ 

მოვლენებს და ზვავებს,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 გამგეობის ინფორმაციით 

ეკონომიკური ზარალის ოდენობა მიახლოებით შეადგენს 5 000 000 ლარს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, ეროზია, მეწყერი და სხვ.  

 

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა მესტიის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ადმინისტრაციულ 

ერთეულში პრიორიტეტულია: კარტოფილი და სიმინდი. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, კულტურების მოსავლიანობა ბოლო დეკადაში შემცირდა. მიზეზად 

სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, საირიგაციო სისტემის არარსებობა და 

არახელსაყრელი ამინდი.  

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია მესტიის მუნიციპალიტეტში. თუმცა 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა უკანასკნელ პერიოდში, არსებული ზაფხულის 

საძოვრების საკმარისი ფართობების მიუხედავად, საგრძნობლად შემცირდა. პირუტყვის 



 

14- 15 

სულადობის შემცირების მიზეზად სახელდება ფერმერების არასაკმარისი ცოდნა და 

გახანგრძლივებული ზამთარი. 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - მესტიის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად იყო ქარსაცავი ზოლები, თუმცა მათი 

რაოდენობა იმდენად შემცირებულია, რომ თითქმის აღარ არსებობს. ტყის გადაკაფულ 

ადგილებში გახშირებულია ბუნებრივი კატასტროფები. ტყეების აღდგენა-განაშენიანება 

პრაქტიკულად არ ხდება, ტყის ჭრა კი ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი 

მიზეზი შეიძლება იყოს.  

  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - მესტიის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ზედაპირული 

წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის პირადი 

დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე, მუნიციპალიტეტში მდინარის ხარჯი 

წყალდიდობის დროს და წყალდიდობების სიხშირე არ შეცვლილა.  

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ 

ტარდება, ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე წყლის მრიცხველები დადგმული 

ჯერჯერობით არ არის, გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ზოგჯერ ივნისის წვიმების 

დროს, კაპტაჟში წყალი იმღვრევა. დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ 

არის.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს: წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია. ბუნებრივი საფრთხეების 

შედეგების ლიკვიდაციისათვის ჩატარდა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის 

სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ მოხდა ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის შექმნა.  

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: არასწორი მიდგომა რეგიონის მართვის 

მიმართ და ტყეების არაზომიერი გაჩეხვა და სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ ვეტერინარული და აგრონომიული სამსახურების არასაკმარისობა.  

რეკომენდაციები 
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კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენის დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 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. 

 სოფლად ვეტერინალური მომსახურების გაუმჯობესება და ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელება მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ, რაც შესაბამისად 

გამოიწვევს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლებას, ხორცპროდუქტიულობისა და 

წველადობის გაზრდას.  

 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარი 

გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო 

საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარის შემადგენლობაში შედის. 

მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 636.5 კმ2-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 12%-ია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ძირითადად დაბალ და საშუალო მთიანია, სიმაღლე 

ზღვის დონიდან 670-1600 მ-ის ფარგლებში იცვლება.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში. 

მუხრან-საგურამოს ვაკეზე ჰავა ზომიერად ნოტიოა, იცის ცხელი ზაფხული და ზომიერად 

ცივი ზამთარი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 10.8°C, ნალექიანობა - 590 მმ 

წელიწადში. მთის ქედებზე კი ჰავა შედარებით გრილია. საშუალო მთის ზონაში კლიმატი 

ზომიერად ნოტიოა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 57.6 ათასი კაცია 

(geostat.ge). ეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის დაახლ. 53%-ია. ანუ, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტი შედარებით მჭიდროდაა დასახლებული. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

შეადგენს 72 კაცი/კმ2-ს, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (67 კაცი/მ2) მაღალია.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 63 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი (მცხეთა) 

და 62 სოფელი. ქ. მცხეთა მუნიციპალური ცენტრია და მისი მოსახლეობა 7,700 კაცია, ანუ 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 13%. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში 9,900 იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობს.  

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმები, ღვარცოფი, მეწყერი, ქვაზვავი, 

მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, სტიქიური 

http://www.geostat.ge/
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მოვლენების რაოდენობა ან ინტენსივობა მუნიციპალიტეტში უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში არაა მომატებული.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყრული მოვლენები სოფ. ბებრისციხესთან 

გვხვდება, ღვარცოფი - სოფ. ცხვარიჭამიასთან, ქვაზვავი - შიომღვიმესთან, ხოლო 

ნაპირების წარეცხვა ფიქსირდება მდინარე ქსანზე, ნარეკვავზე, თესამსა და არაგვზე. 

მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის პრევენციისთვის სრულდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

უფრო დეტალური ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ მუნიციპალიტეტის 

გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მცხეთის მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძრებს, წყალდიდობას, გვალვას, 

მეწყერს, ღვარცოფსა და მიწისძვრას.  

 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 236 ჰა. სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ასეთი სიმწირე უკავშირდება ბოლო პერიოდში მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილებას, ასევე მიწის სავარგულების კატეგორიის 

შეცვლას განაშენიანების მიზნით.  

როგორც ეს მონაცემები გვიჩვენებს, მცხეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები საკმაოდ მცირეა. განსაკუთრებით მცირეა სათიბ-საძოვრები. ინფორმაცია 

სხვა კატეგორიაში გადატანილი ფართობის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ 

გააჩნია. თუმცა, შედარებისთვის შეიძლება მოყვანილი იქნას 2004 წლის სასოფლო-

სამეურნეო აღწერის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის სასოფლო-

სამეურნეო მიწების ფართობი 12 760 ჰა-ს შეადგენდა.  

ამას გარდა, გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს სახნავ-სათესი და მრავალწლიანი 

ნარგავებით დაფარული ფართობების დეგრადაცია. კერძოდ, ადგილი აქვს მიწის 

ნაყოფიერების დაკარგვას და გამარილიანებას. დამლაშება ძირითადად მუხრანის ველზე 

ფიქსირდება. მიწის ნაყოფიერების დაკარგვის მიზეზად სახელდება ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა.  

 

მემცენარეობა 

როგორც აღინიშნა, მცხეთის მუნიციპალიტეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირით 

გამოირჩევა. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში შეიმჩნევა 

მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება. ამის მიზეზებად სახელდება 
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მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, კერძოდ კი დაბალპროდუქტიული სათესლე 

მასალა, მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური 

საშუალებების გამოყენება, სასუქების არათანმიმდევრული გამოყენება და თესლბრუნვის 

არარსებობა. ამას გარდა, მოსავლიანობის შემცირებას იწვევა ისეთი ფაქტორები, 

როგორიცაა არასაკმარისი რწყვა, ნიადაგის ნაყოფიერების დაკარგვა და გამარილიანება, 

ასევე გვალვები.   

სახნავ-სათესი მიწების დიდი ნაწილი რწყვას საჭიროებს. თუმცა, მათი სრულფასოვანი 

რწყვა ვერ ხერხდება საირიგაციო სისტემების ცუდი მდგომარეობის და სიმცირის გამო. 

ნაწილი მეურნეობებისა რწყვის დაწვიმების სისტემას იყენებს.  

 

მეცხოველეობა  

სათიბ-საძოვრების დეფიციტის გამო მცხეთის მუნიციპალიტეტი არახელსაყრელია 

მეცხოველეობის განვითარებისთვის. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში 17-18 ათასი 

სული მსხვილფეხა პირუტყვია და მათი სულადობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

სტაბილურია.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში შემცირებულია წველადობა, რასაც 

პირუტყვის საკვების ნაკლებობას უკავშირებენ. ამასთან ერთად, მუნიციპალიტეტის 

სათიბ-საძოვრების ნაწილი დეგრადირებულია ჭარბი ძოვების და გვალვიანობის გამო. 

ფერმერთა ძირითადი ნაწილი ტრადიციულად უძღვება მეურნეობას; ინტენსიური 

მეცხოველეობის ფერმების კი მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში გვხვდება.  

 

სერვისები და პროექტები 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური. ამას 

გარდა, ყველა ტერიტორიულ ერთეულში არსებობს აგრონომი და ვეტერინარი. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ახალი ს/სამეურნეო ტექნიკა.  

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით ცენტრალურმა და ადგილობრივმა 

ხელისულფებამ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანადაფინანსებით 

აღადგინეს სარწყავი სისტემები და ფერმერებში გაავრცელეს ცოდნა რწყვის თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. ასევე, მათი ერთობლივი ძალისხმევით გაიხსნა საკონსულტაციო 

ცენტრი.  

 

4 ტყის რესურსები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსები 26 817 ჰა-ს შეადგენს, რაც 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 42%. აქ ძირითადად ფოთლოვანი ტყეებია 

გავრცელებული. ტყეების ნაწილი თბილისის ეროვნული პარკის ფარგლებშია დაცული.  
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ტყის რესურსიდან 512 ჰა ტყეკაფის კატეგორიაში გადის. სხვა კატეგორიის ტყეების 

ფართობის შესახებ სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი 12 000 მ3-იდან 14 000 

მ3-მდე იცვლება. ჭრის მოცულობა ბოლო წლებში არ გაზრდილა. ტყის ჭრა მთლიანად 

სოციალური დანიშნულებით ხდება. 

ტყის მართვის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის სამმართველო ახორციელებს ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგს ტყისსაფარდაკარგულ უბნებზე. მათი ინფორმაციით, 

განაკაფ უბნებზე ტყის საფარის აღდგენა დაიკვირვება, ხოლო ნახანძრალებზე ტყის 

განახლება პრობლემატური საკითხია. ტყის საფარის განახლების ხელშემწყობი ზომები 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება.  

 

5 წყლის რესურსები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლებით. მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც (დაახლ. 20 

ჰა), რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული. მუნიციპალიტეტს არ 

გააჩნია ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსი შესახებ. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, წყლის რესურსი არაა საკმარისი წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები კი ბოლო წლებში 12 ჰა-თი შემცირდა სამოსახლო 

განაშენიანების გამო. სამომავლოდ კიდევ იგეგმება მდინარეთა ჭალების დაშრობა 

სხვადასხვა სამშენებლო პროექტებისთვის.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე 

მიწისქვეშა წყლები. ირიგაცია კი ზედაპირულ წყლებზეა დაფუძნებული. 

წყალმოხმარების შესახებ მონაცემები მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არ გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, 

ხოლო არსებული წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა. ამასთან, ზოგ 

წყალამღებ ნაგებობას პრობლემები ექმნება წყალდიდობის დროს. სანაკალიზაციო 

კოლექტორები მხოლოდ დიდ დასახლებებშია მოწყობილი.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა.   

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 
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მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მდ. მტკვრითა და მისი შენაკადებით, 

რომელთაგან ყველზე დიდია მდ. ქსანი და მდ. არაგვი. მდინარეთა კალაპოტების 

ბუნებრივი დინამიკაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს ინერტული მასალის 

მოპოვება, ასევე ხელოვნური წყალსაცავები. მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრებმა 

მდინარეთა კალაპოტებზე ზემოქმედებით გამოწვეულ პრობლემებზე დეტალური 

ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს. თუმცა, მათ აღნიშნეს, რომ მდ. არაგვზე არსებული 

ჟინვალის წყალსაცავის გამო მდინარის მიერ ჩამოტანილი ინერტული მასალის რესურსი 

გაუნახლებადია და შესაბამისად, ქვიშა-ხრეშის მოპოვება მნიშვნელოვან პრობლემას 

წარმოადგენს. მათი ინფორმაციით, ამ მიზეზის გამო ქ. მცხეთის მიმდებარედ 

განადგურდა მდინარის ჭალის 100 მ-ის სიგანის მონაკვეთი. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ 

ლიცენზიების გაცემისას დაბალანსებული უნდა იქნას ასეთი საკითხები.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში წარმოება მეტ-ნაკლებად განვითარებულია. 

მუნიციპალიტეტის საწარმოებია ქაღალდის საწარმო „ნეოპრინტი“, ლუდსახარში 

„ნატახტარი“, ტკბილეულის საწარმო „ბარამბო“, რამდენიმე მეფრინველეობის ფაბრიკა და 

სხვა.  

შეხვედრის მონაწილეებს მწირი ინფორმაცია გააჩნიათ თუ რამდენად იყენებენ 

მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოები გარემოსდაცვით მიდგომებს.  

 

8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში წლიურად საშუალო 32 000 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი გროვდება. 

ნარჩენების შეგროვება ძირითადად დიდი დასახლებებიდან ხდება. განსათავსებელად 

იყენებს სოფ. ქსნის ტერიტორიაზე არსებულ 0.5 ჰა ფართობის ნაგავსაყრელს, რომელიც 

ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ პირობებს. ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა 

და ნაგავსაყრელის აირების მართვის სისტემები. ნარჩენების მართვა ხორციელდება 

დასუფთავების ტერიტორიული სამსახურის მიერ.  

მცირე დასახლებები, საიდანაც ნარჩენების გატანა არ ხდება, ნარჩენებს განათავსებენ 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე.  

ნარჩენების მართვის გასაუმჯობესებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ნარჩენების 

შეგროვების გასაუმჯობესებელი პროექტები. ამას გარდა, ერთეულ შემთხვევაში 

ხორციელდება ფერმის დონეზე ბიოგაზის მოხმარების პროექტები.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 
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მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატიც 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს:  

 წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია 

 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა 

 ფერმერების ინფორმირება თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, ასევე ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. თუმცა, მათ არა აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები 

შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ,  

 

10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა ძლიერი ქარები, თავსხმა წვიმები, ღვარცოფი, მეწყერი, ქვაზვავი, მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა და გვალვები. ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად 

გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ზემოქმედება მდინარეთა კალაპოტის დინამიკაზე. კერძოდ, როგორც 

ჩანს, მდინარეებზე მოწყობილი წყალსაცავები და ინერტული მასალის მოპოვება 

წყალსაცავების ქვედა ბიეფში მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას მნიშვნელოვნად 

აძლიერებს.  

სოფლის მეურნეობა - მცხეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

ფართობი ძალიან მცირეა. ამიტომ, მუნიციპალიტეტი არახელსაყრელია ექსტენსიური 

სოფლის მეურნეობისთვის. ამავ დროულად, სოფლის მეურნეობა მუნიციპალიტეტში 

ძირითადად ექსტენსიურია. ამისი შედეგია ის, რომ მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს 

გადაძოვებას, ასევე ნიადაგის ეროზიას და დამლაშებას.  

გარდა ნიადაგის ეროზიისა და დამლაშებისა მემცენარეობის წინაშე მდგარი გამოწვევაა 

სარწყავი სისტემების გაუმართაობა და წყლის რესურსებს სიმცირე. ამავდროულად, 

რწყვისთვის ძირითადად ტრადიციულ არხოვან მეთოდს იყენებენ, რასაც წყლის დიდი 

დანაკარგი ახლავს და ნიადაგის დამლაშებასაც უწყობს ხელს; თუმცა, ადგილ-ადგილ 

უკვე დაინერგა დაწვიმებით რწყვის მეთოდიც.  

მემცენარეობის მსგავსად მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობაც ექსტენსიურია. საძოვრების 

სიმწირის გამო კი მნიშვნელოვანია გადაძოვების პრობლემა.  

ტყის რესურსები - მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ტყეებითაა 

დაფარული. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ქარსაცავი 
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ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება. ტყეების აღდგენა-განაშენიანება მუნიციპალიტეტში 

არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

შეზღუდულია და არაა საკმარისი არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. წყლის 

რესურსების დეფიციტს ამწვავებს წყალმომარაგების და სარწყავი სისტემების 

გაუმართაობა. მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-

გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. კერძოდ, ამ მიმართულებით ხორციელდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების 

რეაბილიტაცია, სხვა.  

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.   

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და 

ქარისმიერ ეროზიას, ასევე ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, უპირველეს ყოვლისა ინტენსიურ 

მეცხოველეობაზე გადასვლა. საძოვრებისთვის კი საჭიროა დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები და შეძლებისდაგვარად დაცული 

იქნას ეს ნორმები.  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  
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 ლიცენზიის გამცემი ორგანოების ინფორმირება მდინარეთა კალაპოტებიდან 

ინერტული მასალის მოპოვებით გამოწვეული მნიშვნელოვანი ზემოქმედების 

შესახებ.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა  

 
1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში, ჯავახეთის 

ვულკანურ ზეგანზე, ზღვის დონიდან 1 950-2 200 მ სიმაღლეზე. მუნიციპალიტეტის 

სამხრეთ-დასავლეთი საზღვარი ემთხვევა საქართველო-თურქეთის, ხოლო სამხრეთი 

საზღვარი საქართველო-სომხეთს საზღვარს; ჩრდილოეთით მას წალკის 

მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ხოლო 

აღმოსავლეთით დმანისის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 135 240 ჰა-ს, რაც რეგიონის 

ტერიტორიის 21%-ია. აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 62 655 ჰა (46%) 

უჭირავს. ტერიტორია ძირითადად უტყეოა, თუმცა ადგილ-ადგილ ხელოვნური 

კორომები გვხვდება (საერთო ფართობი 350 ჰა).  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ზეგნის კონტინენტური ჰავაა. ზამთარი აქ ცივი და 

მცირე თოვლიანია, ზაფხული კი - გრილი. წლის ცივი თვის, იანვრის საშუალო 

ტემპერატურა (-)11°C-ია, თბილი თვის, აგვისტოსი კი - 13°C. ნალექების წლიური 

რაოდენობაა 733 მმ/ წელიწადში. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე ფარავანი, მცირე 

შენაკადებითურთ. ადმინისტრაციული ერთეული ცნობილია ტბათა სიმრავლით, 

რომელთა შორისაა: ფარავანი, მადათაფა, ხანჩალის ტბა, საღამოს ტბა, ბუღდაშენის ტბა 

და სხვა. მუნიციპალიტეტში მრავლადაა მიწისქვეშა წყლები, ასევე ჭარბტენიანი 

ტერიტორიები. ამ უკანასკნელს 4 000 ჰა უჭირავს. ტბების და ჭარბტენიანი უბნების 

ნაწილი დაცულია ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ფარგლებში.   

2012 წლის მდგომარეობით ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 34 800 კაცს 

შეადგენს, რომლებიც 33 დასახლებულ პუნქტში ცხოვრობს. ქ. ნინოწმინდაში, რომელიც 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტარციული ცენტრია, ცხოვრობს 6 000 კაცი (17%). 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 26 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) საკმაოდ ჩამოუვარდება.  

2012 წელს ადგილობრივმა ბიუჯეტმა, ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით, 6 მილიონი ლარი შეადგინა. მოსახლეობის 

შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, მცირე საწარმოები (ხორცის და 
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რძის გადამამუშავებელი საწარმო, პურის საცხობი, უალკოჰოლო სასმელის ჩამოსასხმელი 

საწარმო, ბაზალტის გადამამუშავებელი საამქრო, მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის 

საამქრო), საბიუჯეტო სექტორში დასაქმება და პენსია/ სოციალური დახმარება.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის 

პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობა, პროდუქციის წარმოება-რეალიზაცია და 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა და სეტყვა. ეს სტიქიები უკანასკნელი 10 წელიწადში 

გახშირებულია, განსაკუთრებით კი სეტყვა გახშირდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 

ინფორმაცია არ ემყარება ჰიდრო-მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს. 

სტიქიური მოვლენები, კერძოდ, ძლიერი ქარი, წვიმა და სეტყვა საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და სახნავ-სათეს მიწებს. კერძოდ, სოფლებში ჯიგრაშენი, 

ფოკაი, სათხა, კონდურა, ეშტია და განძა საფრთხის ქვეშ იმყოფება დაახლოებით 300 

ჰექტარი. ამ სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებულია 50 საცხოვრებელი შენობა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სტიქიების შედეგად საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა არ დაზიანებულა. ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიის და მოსახლეობისა შესახებ ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2.  

ცხრილი 1. მონაცემები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია,  

ძლიერი ქარი, წვიმა, სეტყვა 
საცხოვრებელი ტერიტორია, სახნავ-

სათესი მიწები 
300 ჰა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

სეტყვა, ძლიერი 

ქარი, წვიმა 

ჯიგრაშენი, ფოკა, სათხე, 

კონდურა, ეშტია, განძა 
50 

50 ოჯახი, 250 

კაცი 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ (ძლიერი წვიმა და 

სეტყვა) ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 

სულ დაახლოებით 300 000 ლარს შეადგენს. აქედან ქარის მიერ მიყენებული ზარალი 

შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო ზარალმა 250 000 ლარი 

შეადგინა.  
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ნინოწმინდის ტერიტორიულ ერთეულში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა. თუმცა, ერთეულ შემთხვევებში ადგილობრივი ხელისუფლება 

სამხარეო ადმინისტრაციამ წინასწარ გააფრთხილა მოსალოდნელი ძლიერი წვიმის 

თაობაზე. მუნიციპალიტეტში არსებობს მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, ქარბუქს და წყალდიდობას. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფ. როდიონოვკაში არის 

მეტეოროლოგიური პუნქტი, რომელსაც ემსახურება მხოლოდ ერთი ადამიანი.  

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივი ხელისუფლებამ 

მოაწყო დამბა ხანჩალის ტბაზე. რაიმე ზომების გატარება ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციისთვის ან შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივ/ცენტრალურ 

ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში დაგეგმილი არ აქვს. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობაში არ ფლობენ ინფორმაციას, ხდება თუ არა ბუნებრივი კატასტროფების 

გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების 

დაგეგმარებისას. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას სოფლის 

მეურნეობა წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის მოსახლეობის უმეტესობაა ჩართული, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 

შეადგენს 62 655 ჰა-ს, აქედან სახნავ-სათესს უკავია 15 528 ჰა, სათიბ-საძოვარს კი - 47 127 

ჰა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების ინფორმაციით, სასოფლო-

სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაციას ჰქონდა ადგილი.  

 

მემცენარეობა 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან 15 528 ჰა  (25%) 

სახნავ-სათესი მიწებია. ეს სავარგულები დიდი ნაყოფიერებით გამოირჩევა და 

მიუხედავად მკაცრი კლიმატური პირობებისა, ხელსაყრელია მემცენარეობისთვის. 

პრიორიტეტულ კულტურებად ითვლება კარტოფილი, ხორბალი და ქერი. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, კარტოფილის მოსავლიანობა შეადგენს 20 

ტ/ჰა-ს და იგი ბოლო წლებში არ შეცვლილა, ხორბლის მოსავლიანობაა 2 ტ/ჰა, რაც წინა 

წლებთან შედარებით 0,3 ტ/ჰა-ით მეტია; ქერის მოსავლიანობა კი 1,5 ტ/ჰა და წინა 

წლებთან შედარებით ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 0,25 ტ/ჰა-ით. მოსავლიანობის გაზრდის 

მიზეზი იყო მეურნეობის ეფექტური გაძღოლა, კერძოდ კი: სასუქების მოხმარების 

გაზრდა და მავნებლებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა. სამუშაო ჯგუფმა 

აღნიშნა, რომ მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო ხელსაყრელმა ამინდმაც, ასევე 

შემცირდა მცენარეთა დაავადები, თუმცა მათთან ბრძოლის მეთოდი არ შეცვლილა.  
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სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო პერიოდში შეიცვალა ვეგეტაციის პერიოდი; თუმცა 

ეს დასკვნა გაკეთებულია მათი დაკვირვებებით და არა მეტეოსადგურიდან მიღებული 

ობიექტური მონაცემების საფუძველზე.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სახნავი 

მიწების მთლიანი ფართობი საჭიროებს რწყვას. თუმცა, რწყვა ვერ ხერხდება საირიგაციო 

სისტემების სიმცირისა და გაუმართაობის გამო, ასევე რწყვის სიძვირის გამო. სარწყავად 

ძირითადად იყენებენ არხოვან (ტრადიციული) მეთოდს. ერთეულ შემხვევებში ხდება 

წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად.  

 

მეცხოველეობა 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 

75% (47 127 ჰა) უკავია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წელს მუნიციპალიტეტში 

დაახლოებით 30 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი იყო. მათი სულადობა ბოლო 

პერიოდში სტაბილურია. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 

2012 წლის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში აღირიცხება 20 000-მდე სული 

ცხვარი, ამასთან ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის მანძილზე 10 000 სულით (50 %-ით) 

შემცირდა.  

მუნიციპალიტეტის საზაფხულო საძოვრებს სხვა ტერიტორიული ერთეულების 

მესაქონლეებიც იყენებენ. კერძოდ, კახეთიდან მოყავთ 1 000 ძროხა და 40 000 ცხვარი, 

სულ 200 ფერმერი მოდის.  

ამ მონაცემების თანახმად, სათიბ-საძოვრის 1 ჰა-ზე 0,7 მსხვილფეხა პირუტყვი და 1,3 

სული ცხვარი მოდის. სამუშაო ჯაუფის ცნობით, მესაქონლეები სათიბ-საძოვრების 

დეფიციტს არ განიცდიან, თუმცა სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი პირუტყვის 

გამო ადგილ-ადგილ ვითარდება ეროზია.  

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა ზომებს მიმართავენ 

ფერმერები სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის. მათი ცნობით, მესაქონლეები 

ძირითადად ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას უნდა იყენებდნენ.  

 

პროექტები და სერვისები  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარის და აგრონომის მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომია, ისინი კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას და აძლევენ შესაბამის 

რეკომენდაციებს, ატარებენ ვაქცინაციას და იყენებენ ეფექტურ მეთოდებს მავნებლების 

გასანადგურებლად. მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არის სოფლის 

მეურნეობის განყოფილება, რომელიც ახორციელებს ცოდნის გავრცელებას ახალი 

ტექნოლოგიების შესახებ, ამასთან შემოიყვანეს 6 ტრაქტორი, რომელიც მოსახლეობას 

ემსახურება.  

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს.  
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4. ტყის რესურსები 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ძირითადად ხელოვნური კორომები გვხვდება, ისიც 

მცირე რაოდენობით. მათი საერთო ფართობია 350 ჰა. ამ უბნებზე ტყის ჭრა არ ხდება. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად 

არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, საიდანაც დაახლოებით 10-15 ჰა-ია შემორჩენილი. 

ხელოვნური კორომების და ქარსაცავი ზოლების განაშენიანება მუნიციპალიტეტში არ 

მიმდინარეობს.  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემით, ტყის ხანძრები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში არ ხდება. 

მათი ცნობებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი 

ფენის მოხსნას, კერძოდ ნაყოფიერი ფენა მოიხსნა დაახლ. 300 ჰა ტერიტორიაზე, რომელიც 

განკუთვნილია ახალქალაქი–კარწახის სარკინიგზო მაგისტრალის დერეფნისთვის.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის 

რესურსები უხვია. თუმცა, ზუსტი ინფორმაცია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

შეფასებული რესურსის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. ფარავნის 

აუზით (2352 კმ2), მრავალრიცხოვანი ტბებით და ჭარბტენიანი ტერიტორიებით (4 000 ჰა). 

მუნიციპალიტეტი დანაწევრებულია პატარა მდინარეებითა და წყაროებით. ამას გარდა, 

მუნიციპალიტეტში უხვადაა მიწისქვეშა წყლები. წყლის რესურსი საკმარისია არსებული 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.  

მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური, შესაბამისად 

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ. თუმცა, ჯგუფის მოსაზრებით, მდინარეების ხარჯი გაიზარდა წყალდიდობის 

დროს, წყალდიდობის სიხშირეც გაიზარდა, ასევე მოიმატა წყლის დონემ ტბებში. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ტერიტორიულ ერთეულში ზედაპირული 

და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ტარდება.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად გამოყენება ზედაპირული წყლები. 

წყალმოხმარება ცენტრალიზებული წყალმომარაგების მქონე დასახლებებში შეადგენს 

3 მლნ მ3/წლ. ირიგაციისათვის გამოიყენება ზედაპირული წყლები და საჭირო რესურსი 

1 მლნ მ3/წლ-ს შეადგენს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს. წყალმომარაგების სისტემების საერთო 

მდგომარეობა კარგია, წყალმიმღებ ნაგებობებს წყალდიდობის დროს პრობლემები არ 
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ექმნება. წყლის მრიცხველები მოსახლეობაში დადგმული არ არის. საკანალიზაციო 

კოლექტორი აქვს მხოლოდ ქ. ნინოწმინდას.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტიდან 1 829 088 მ3/წლ წყალი მიეწოდება ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტს მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის.  

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება. მდინარეებიდან ინერტული 

მასალის მოპოვების, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის და საინჟინრო ნაგებობების 

მდგომარეობის მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები არ 

ახორციელებს. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

მუნიციპალიტეტში წარმოება მეტ-ნაკლებად განვითარებულია. აქ ფუნქციონირებს: 

ხორცისა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოები, ლიმონათის ცეხი, პურის საცხობი, 

ძეხვის დამამზადებელი ცეხი, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დასამზადებელი 

ცეხი და ქვის ცეხი.  

საწარმოებში ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან იყენებენ მეტალო პლასტმასის 

ფანჯრებს. ზოგიერთ საწარმოში მიმართავენ ნარჩენების შემცირებისკენ მიდგომებს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს დასუფთავების სამსახური, 

რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება 

პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში წლიურად საშუალოდ 7 000 მ3 ნარჩენი გროვდება. ეს 

რიცხვი ბოლო 10 წელიწადში 15%-ით გაიზარდა შეგროვების გაუმჯობესების გამო.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არის. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განსათავსებელად ქ. ნინოწმინდის შემოგარენში გამოყოფილია 2-3 ჰა, სადაც 

არ ხდება ნაჟური წყლების და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, სამუშაო 

ჯგუფს რაიმე ცნობები ამ ნაგავსაყრელებზე ყოველწლიურად დაყრილი ნარჩენების 

რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ არ მოეპოვება.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს ჯართის შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

 

9. გენდერი 
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სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება და 

წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, ვიდრე მამაკაცზე. ტყის 

რესურსების შემცირება, თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე, ხოლო კლიმატური 

პირობების ცვლილებების მიმართ ქალი უფრო მეტად მგრძნობიარეა ფიზიკური 

სისუსტის გამო.  

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები თვლიან, რომ იმისათვის, რომ 

დადგინდეს მუნიციპალიტეტი მოწყვლადია თუ არა კლიმატის ცვლილების მიმართ, 

საჭიროა ჩატარდეს შესაბამისი კვლევები. გამგეობის წევრებს არ აქვთ გავლილი 

ტრეინინგი კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.   

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული საქმიანობიდან კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციის კუთხით შეიძლება განხილული იქნას განახორციელა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, 

ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები.  

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებების შედეგების შესარბილებლად 

საჭიროა: ტექნიკური დახმარება, კერძოდ მუნიციპალიტეტის აღჭურვა შესაბამისი 

ტექნიკით; მოსახლეობისთვის სათანადო ტრენინგების ჩატარება და პერიოდულად 

თანამედროვე მეთოდებზე ინფორმაციის მიწოდება და ამ მეთოდების სწავლების 

უზრუნველყოფა.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა და სეტყვა.  

ბოლო წლებში ძლიერმა ქარმა, წვიმამ და სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ 

ტერიტორიებს და სახნავ-სათეს ფართობებს, რის შედეგადაც მუნიციპალიტეტს 

დაახლოებით 300 000 ლარის ზარალი მიადგა: აქედან ძლიერი ქარის მიზეზით ზიანი 

შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო - 250 000 ლარს.  

ნინოწმინდის 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 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო 
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ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას 

ჰქონია ადგილი.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების მთლიანი ფართობი საჭიროებს რწყვას. 

მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. საირიგაციო სისტემების 

სიმცირე და მათი გაუმართაობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრები საკმარისია ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვის გამოსაკვებად. თუმცა 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, სხვა მუნიციპალიტეტიდან გამოსაზამთრებლად და 

საზაფხულოდ შემოყვანილი პირუტყვის გამო მცირედ ხდება საძოვრების ეროზია.  

ტყის რესურსები - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად ხელოვნური ტყეა და ტყის ჭრას ადგილი 

არ აქვს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი 

ზოლები. მათი რაოდენობა საშუალოდ შემცირებულია. ქარსაცავი ზოლები დაახლოებით 

10-15 ჰა ფართობზე ახლაც არის და უვლიან.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში წყლის 

რესურსი უხვია და საკმარისია მუნიციპალიტეტში არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება აქვს. წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ 

წყლებზე, არსებული წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა კარგია, 

წყალმიმღებ ნაგებობებს წყალდიდობის დროს პრობლემები არ ექმნება. 1 მლნ მ3-მდე 

წყალი სარწყავად გადაისროლება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. კერძოდ, ადგილობრივმა 

და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთობლივად განახორციელა მუნიციპალიტეტში 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 

განახორციელა ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების პროექტები განახორციელა.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  
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 სათიბ-საძოვრების მოვლა შენარჩუნების მიზნით საჭიროა დადგინდეს და 

საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, 

დაზუსტდეს მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილი ძოვების ნორმები.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას. 

 სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, გურიის მხარეში, 

მდინარეების ნატანებისა და სუფსის  ხეობებში. მისი ფართობი შეადგენს 67 520ჰა-ს, 

საიდანაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 27 827 ჰა უკავია, ხოლო ტყეებს - 17 370 ჰა. 

ადმინისტრაციულ ერთეულს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ლანჩხუთის, აღმოსავლეთით - 

ჩოხატაურის, სამხრეთით - ქობულეთისა და შუახევის მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების 

საშუალო წლიური ოდენობა შეადგენს 2 100–2 800 მმ-ს, საშუალო წლიური ტემპერატურა 

კი 12–14°C-ია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: ნატანები, სუფსა, ბჟუჟი, 

ჩოლოქი, ბახვისწყალი და სხვა. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 74 დასახლებული პუნქტია, აქედან 1 ქალაქი, 4 დაბა და 69 

სოფელი. 2012 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა 

შეადგენს 78 500 კაცს, საიდანაც ქალაქის მოსახლეობა არის 27 500 (35%) კაცი, დაბების - 

51 000 (65%) კაცი, ხოლო დანარჩენი სოფლად ცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

შეადგენს 116 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) საგრძნობლად 

აღემატება.   

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა 

დარგებიდან მიღებული მოგება, მცირე საწარმოები, საჯარო სამსახურები და ვაჭრობა. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებს კი ძირითადად უზრუნველყოფს მიწის 

გადასახადი, ქონების და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის გადასახადები. 

წარსულში საბიუჯეტო შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა, 

გადამამუშავებელი საწარმოები (საკონსერვო, ღვინის და რძის ქარხნები) და მრეწველობა 

(საფეიქრო, საშენ მასალათა, კერამიკული საწარმო).  

მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია: 

სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. ამასთან, სატყეო მეურნეობს 

ბაზაზე შესაძლებელია ხის გადამამუშავებელი წარმოების, სამონადირეო მეურნეობის და 

სანერგე მეურნეობის განვითარება; მუნიციპალიტეტში არის მეფუტკრეობის 
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განვითარების პოტენციალიც. ეს შესაძლებლობები არაა ასახული მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტებში.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან, გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტისთვის 

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

წარეცხვა და მდ. ნაპირების ეროზია. მათგან ყველაზე ხშირი და ძირითადი ზიანის 

მომტანი არის მეწყერი და მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა, მათივე ცნობით, უკანასკნელ 

10 წელიწადში, ბუნებრივი საფრთხეები მომატებულია. გახშირდა ძლიერი წვიმები, 

ძლიერი ქარი. გაძლიერდა წყალდიდობები და მეწყერი.  

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს 

ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის 

ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს, ხდება მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები (იხ. ცხრილებში #1 და # 2). 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გეოლოგიური საშიშროების ზონაში მოქცეულია 31 

დასახლებული პუნქტი. 

ცხრილი 1. მონაცემები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2002-2003 წლებში ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად დაზიანებული ტერიტორიების შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

წყალმოვარდნები სახნავ-სათესი/ბაღები 532 ჰა 

სანაპიროს წარეცხვა მდინარის ნაპირები და ჭალები 71 ჰა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2002-2003 წლებში ბუნებრივი 

კატასტროფების ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობები 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

ეკომიგრან

-ტები 

ძლიერი ქარი 
ოზურგეთი, სოფ. სკანა, მზიანი, 

დაბა ნასაკირალი, ლაითური, 

მაკვანეთი. 

47 სახლი 47 ოჯახი  

მეწყერი 

სოფლები: ასკანა, ბაილეთი, 

ბახვი, გურიანთა, დვაბზუ, 

თხინვალი, კონჭკათი, 

ლიხაური, მაკვანეთი, 

მელექედური, მერია, 

მთისპირი, ნაგომარი, ნატანები, 

სილაური, შემოქმედი, შრომა, 

ძიმითი, ჭანიეთი, ჯუმათი. 

196 სახლი 196 ოჯახი 12 ოჯახი 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

ასკანა, ბაილეთი, ბახვი, 

გურიანთა, დვაბზუ, 

თხინვალი, კონჭკათი, 

ლიხაური, მაკვანეთი, 

მელექედური, მერია, 

177 სახლი 177 ოჯახი  
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მთისპირი, ნაგომარი, ნატანები, 

სილაური, შემოქმედი, შრომა, 

ძიმითი, ჭანიეთი, ჯუმათი. 

 

ასე მაგალითად, 2002-2003 წლებში წყალმოვარდნისა და ღვარცოფის შედეგად დაზიანდა 

30-მდე პატარა ხიდი, რომლებიც შიდა სასოფლო დანიშნულებისაა. 2003 წელს გრიგალმა 

დააზიანა 4,5კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზები და მაღალი ძაბვის 2 ანძა, 2005 წელს 

კი გრიგალმა დააზიანა საცხოვრებელი სახლები, ადმინისტრაციული შენობები, 

კულტურის ობიექტები და ელექტრომეურნეობის ობიექტები. 2002 წელს მეწყერის 

შედეგად დაზარალდა 196 საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: ასკანა, ბაილეთი, ბახვი, 

გურიანთა, დვაბზუ და სხვა. დამეწყვრის შედეგად 12 ოჯახის გადასახლება შეიქმნა 

საჭირო. წყალდიდობის შედეგად 20 სოფელში 177 სახლი დაზიანდა.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. თუმცა ეკონომიკური ზარალის 

ოდენობაზე წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2002 წელს სტიქიის 

შედეგად მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 1 800 000 ლარი, ხოლო 2005 წლის 9 მარტს 

გრიგალის შედეგად მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 27 000ლარი.  

მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. ტერიტორიულ ერთეულს ასევე არ გააჩნია კატასტროფების 

წინასწარი შეტყობინების სისტემა.  

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას, მეწყერს და მიწისძვრას; თუმცა 

ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების სრული 

რესურსი და დახმარებისთვის უნდა მიმართოს მეზობელ მუნიციპალიტეტებს.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

ასევე სტიქიის შედეგების შესარბილებლად/პრევენციისთვის ძირითადად ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები ტარდება და ხდება მდინარის კალაპოტის გასწორხაზოვნება. 

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

და საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება არ ხდება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. 2003 წლის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს, 27 827 ჰექტარი უჭირავს, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწები 

5 884 ჰა-ია, სათიბ-საძოვრები 6 686 ჰა-ს შეადგენს, მრავალწლიან ნარგავებს კი 15 258 ჰა 

უკავია.   
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ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად 

ღვარცოფის, მეწყერისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. კერძოდ, 

სტიქიური მოვლენების შედეგად სახნავ-სათესი მიწების 10 000 ჰა ფართობზე მოხდა 

ნაყოფიერების დაკარგვა. წყალმოვარდნების შედეგად დაიკარგა 532ჰა სახნავი მიწის 

ფართობი, 200ჰა მეწყერის და 320ჰა მდინარის ნაპირების გარეცხვის შედეგად შემცირდა. 

ვინაიდან სახნავ-სათესი მიწების დიდი უმეტესობა მდინარის გასწვრივ მდებარეობს, 

ძირითადად ისინი სწორედ მდინარის წარეცხვის შედეგად ზიანდებიან.  

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში, სასოფლო-

სამეურნეო მიწებმა განიცადა დეგრადაცია. ამის მიზეზი ძირითადად იყო ეროზია, ჭარბი 

ძოვება და მეორადი დაჭაობება დრენაჟის არარსებობის გამო. კერძოდ, დაჭაობების 

შედეგად დეგრადაცია განიცადა 4 000ჰა-მა, ეროზიის შედეგად დეგრადირებულია 500 ჰა 

მიწის ნაკვეთი, ხოლო ჭარბი ძოვების შედეგად - 3 000 ჰა. 

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს ტერიტორიებს 5 884 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 21%-ია. მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. აქ 

ფართოდაა გავრცელებული მესიმინდეობა, მეციტრუსეობა, მეჩაიეობა, მრავალწლიანი 

ნარგავებიდან მოყავთ თხილი და კივი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ციტრუსის 

მოსავლიანობაა 5 ტ/ჰა, თხილის მოსავლიანობა შეადგენს 1.8-2 ტ/ჰა, კივის მოსავლიანობაა 

20 ტ/ჰა, სიმინდის-2.5 ტ/ჰა, ხოლო ჩაის-1.5 ტ/ჰა. 

გამგეობის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ბოლო ათი წლის განმავლობაში, ზოგიერთი 

კულტურის მოსავლიანობა შემცირდა. ამის მიზეზებად დასახელდა: 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლის 

არაეფექტური გზები, პარაზიტების მომრავლება, მცენარეთა დაავადებების გავრცელება, 

სარეველების მომრავლება, არასაკმარისი რწყვა და დაჭაობება. მოსავლიანობის შემცირება 

უამინდობამაც გამოიწვია, კერძოდ წყალდიდობებმა და გვალვამ.  

მიუხედავად იმისა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სუბტროპიკულ 

ზონაში, გვალვების დროს მცენარეები საჭიროებს რწყვას. მუნიციპალიტეტში სარწყავი 

წყლის რესურსი საკმარისია, თუმცა საირიგაციო სისტემები ცუდ მდგომარეობაშია. 

მოსახლეობა რწყვის ტრადიციულ-არხოვან მეთოდს იყენებს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწების 4 100ჰა (15%) საჭიროებს 

დრენაჟს. მართალია სადრენაჟე სისტემები არსებობს, მაგრამ მთლიანად საჭიროებს 

რეაბილიტაციას და გაწმენდას.  

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სადაც 

სათიბ-საძოვრებს 6 686 ჰა უკავია. 2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 31 000 სულს შეადგენს. ამას გარდა, 

გამგეობის მონაცემებით, დაახლოებით 1 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი შემოდის 
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აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან. შესაბამისად, ადგილობრივ და შემოყვანილ მსხვილფეხა 

პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ სულზე 0.2 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის. 

მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. ამის მიზეზი 

ძირითადად საძოვრების ეროზია და დეგრადაციაა, რასაც სავარგულების დაჭაობება, 

დასარევლიანება, ჭარბი ძოვება და ზოგ შემთხვევაში სათიბ-საძოვრებისთვის 

მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა იწვევს.  

მუნიციპალიტეტში არსებული ალპური საძოვრებისთვის დადგენილია ძოვების ნორმები. 

აქ 1 ჰა-ზე 4 თვის განმავლობაში დასაშვებია 3-4 სული მსხვილფეხა პირუტყვის ძოვება. 

მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოსული მესაქონლეები ალპურ ზონაში ადრე ადიან 

და დიდხანს რჩებიან, არ იცავენ ძოვების ნორმებს, რის გამოც ადგილი აქვს ალპური 

საძოვრების გადაძოვებასა და ეროზიას. როგორც წესი, ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო 

ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის შესახებ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, პირუტყვის წველადობამ და ხორცპროდუქტიულობამ 

დაიკლო. თუმცა ზუსტი მონაცემები ჯგუფს არ გააჩნია, რადგან მონიტორინგი არ 

ხორციელდება. წველადობის და ხორცპროდუქტიულობის შემცირების მიზეზებად 

სახელდება: საკვების უკმარისობა, ფერმერებში ცოდნის უკმარისობისა და 

ვეტერინარული მომსახურების ნაკლებობა. გარდა ამისა, საძოვრებზე ადგილი აქვს 

ნადირის თავდასხმებს. მაგ. სოფლებში: გურიანთაში, მერიაში, ჯუმათსა და კონჭკათში 

მგელმა 50 სული საქონელი შეჭამა და ზიანი მიაყენა სოფლის მოსახლეობას.  

 

პროექტები და სერვისები 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური-

სურსათის ეროვნული სააგენტო, 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, 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური ახალი შექმნილია, რის გამოც მათი 

მონიტორინგის მონაცემები ნაწილობრივ იძლევა დეტალურ ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა სურსათის 

უვნებლობისა და ვეტერინალური სამსახური, თუმცა მათი მომსახურება სოფლის 

მოსახლეობისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი არაა, ამასთან სამსახურს არ აქვს 

აგრონომის შტატი, რის გამოც ადმინისტრაციულ ერთეულში აგრონომიული 

მომსახურება დღემდე არ არსებობს.  

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში შეიქმნა მექანიზაციის ცენტრი, რომელიც ფერმერებს უზრუნველყოფს 

ტრაქტორებით. ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით შემოტანილ იქნა ახალი 

არატრადიციული კულტურები, როგორიცაა მოცვი და საადრეო ჯიშის მანდარინი.  

მუნიციპალიტეტს აქვს ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაშრობის გეგმები სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით. კერძოდ, იგეგმება 2 500-3 000ჰა-მდე დაჭაობებული 

ტერიტორიების დაშრობა სანაპირო ზონაში.           
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უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო პირის მიერ განხორციელდა ბიოგაზის 20 დანადგარის 

დემონსტრირება და დადგმა. 

 

4. ტყის რესურსები 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია ტყის რესურსებით. ტყის ფონდის საერთო 

ფართობი შეადგენს 17 370 ჰა-ს. აქედან ნაწილს (208 ჰა-ს) ტყეკაფის სტატუსი აქვს 

მინიჭებული, ნაწილი კი სუბალპური ტყეების კატეგორიას მიეკუთვნება. სატყეო მიწები 

არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას, რაც ტყეკაფებში 

ხორციელდება. მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისათვის 

შეადგენს 3 000მ3-ს, ხოლო კომერციული ჭრის - 8 704მ3/წლ. გამგეობის წევრთა 

ინფორმაციით, ტყის ჭრა ხდება 350-ზე მეტი დაქანების ფერდობებიდანაც; ბოლო 10 წლის 

მანძილზე ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა 1 000მ3-ით, რაც გამოწვეულია მოსახლეობის 

გაზრდილი მოთხოვნით სათბობ შეშაზე. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ პერიოდში, მუნიციპალიტეტში ადგილი 

აქვს უკანონო ჭრის შემთხვევებს და ეს მაჩვენებელი ასევე გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად 503 ჰა ფართობის ქარსაცავი ზოლები 

არსებობდა. თუმცა 2003 წლის ინვენტარიზაციის მონაცემებით, აქედან გადარჩენილია 

295 ჰა-მდე ნარგავები. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ 

ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არც არის დაგეგმილი. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სანერგე მეურნეობა არ არის. ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ მსგავსი 

სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყეების აღდგენასა და განაშენიანებას. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი არ ხდება. 

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, სადაც ტყის ჭრა წესების დაცვით მიმდინარეობს, ხდება 

ტყის ბუნებრივი განახლება. ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და 

ნიადაგის ეროზიას. ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად 

ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს უხვი წყლის რესურსი გააჩნია. ზედაპირული წყლების 

ქსელი წარმოდგენილია მდინარეებით სუფსა და ნატანები და მათი შენაკადებით: ბჟუჟი, 

ჩოლოქი, ბახვისწყალი, ორანი და სხვა.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიები შავი ზღვისპირა 

დაბლობებზეა განლაგებული. მათი საერთო ფართობის შესახებ გამგეობას ინფორმაცია არ 

აქვს, თუმცა ფიქრობენ რომ  ბოლო ათწლეულში ჭარბტენიანი ფართობები გაიზარდა 

მელიორილებული მიწების მეორადი დაჭაობების გამო. 

მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად, 

ზედაპირული წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი 
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ინფორმაცია არ არსებობს. გამგეობის თანამშრომელთა აზრით, ბოლო 10-20 წლის 

მანძილზე გასულ წლებთან შედარებით, წყალდიდობის სიხშირე გაზრდილია,   

მდინარეების წყალდიდობის პერიოდი კი არ შეცვლილა.  

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც 

ოფიციალური ცნობები წყლების დაბინძურების შესახებ არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის 

მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები ბინძურდება კანალიზაციითა და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.  

წყალმოხმარება ძირითადად საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის ხდება. 

ცენტრალური წყალმომარაგება მხოლოდ ქ. ოზურგეთს გააჩნია, რომელიც ზედაპირული 

წყლებით მარაგდება. წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოა და 

წყალმოხმარების აღრიცხვიანობა არ ხდება.  

ცენტრალური წყალმომარაგების არმქონე მოსახლეობა მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, 

რისთვისაც მათ მოწყობილი აქვთ საკუთარი ჭები. მუნიციპალიტეტში წყალმოხმარების 

შესახებ სტატისტიკა არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო კოლექტორები და წყალგამწმენდი ნაგებობები არ 

არის. ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში, რაც სავარაუდოდ მის 

დაბინძურებას გამოიწვევს. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურაა შპს „წყალკანალი“.მის ფუნქციებში შედის 

მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება, სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 

წყლის ხარისხის კონტროლი. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის 

მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. (ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე 

ლიცენზიებს გასცემს გარემოს დაცვის სამინისტრო და აღრიცხვას აწარმოებს ეკონომიკის 

სამინისტრო). გამგეობის ინფორმაციით, მდ. ნატანებზე გაცემულია 50 ლიცენზია. 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს 

ინერტული მასალის მოპოვება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ინერტული მასალის 

კარიერებთან ახლოს მდინარის ნაპირების გასწვრივ შეინიშნება მდინარის ნაპირების 

ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება დასახლებული ტერიტორიები და 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა. ამას გარდა, მათივე ცნობით, ბოლო პერიოდში, 

მდინარეების სუფსისა და ნატანების კალაპოტებში მიმდინარეობს მდინარეული ნატანის 

ინტენსიური დაგროვება, რაც საფრთხეს უქმნის მდ. სუფსის ჭალას, ტერასებზე არსებულ 

სახლებსა და ნავთობის ჭაბურღილებს, რადგან წყალდიდობის დროს ინტენსიურად 

მიმდინარეობს ნაპირების გამორეცხვა. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად საჭიროა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები-პირველ რიგში მდინარეთა კალაპოტების გასწორხაზოვნება და 

ნაპირების გაბიონებით გამაგრება, რაც ნაწილობრივ ხორციელდება.  
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მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. ამას 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს რამდენიმე კერძო ჩაის 

მინი ფაბრიკა. ამ საწარმოებში დამონტაჟებულია თუ არა წყლის მრიცხველები, გამგეობას 

ინფორმაცია არ გაჩნია. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და არ იყენებენ 

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

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ნარჩენების შეგროვებას და მის განთავსებას 

პოლიგონზე, რომელიც მუნიციპალიტეტს ორ ადგილას აქვს განთავსებული. ერთი 

ქალაქიდან მოშორებით, სოფელ მერიის ტერიტორიაზეა განთავსებული. ხოლო მეორე 

პოლიგონი ურეკი-ნატანების ტერიტორიაზეა.  

მუნიციპალიტეტში არის 2 ლეგალური ნაგავსაყრელი. წელიწადში მუნიციპალიტეტში 

საშუალოდ ხდება 50 000-55 000მ3 ნარჩენის შეგროვება, რომლის შემადგენლობა არის 

შერეული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, შეგროვებული 

ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა, თუ რამდენით არ ფლობენ ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტს ქალაქ ოზურგეთში, ექადის უბანში, სანიტარული ნაგავსაყრელი აქვს, 

სადაც ხდება საავადმყოფოებისა და ვეტერინარული ნარჩენების განთავსება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუ რა 

რაოდენობის ნარჩენი იყრება აქ შეფასებები არ არსებობს. არ არსებობს შეფასებები 

რეალურად რა მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება მთლიანად მუნიციპალიტეტში.  

მუნიციპალიტეტში არის გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი კერძო პუნქტი, 

სადაც ხდება ჯართის შეგროვება, შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ 

მონაცემები არ არსებობს.  

მუნიციპალიტეტში 2012წ. განხორციელდა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი, 

რაც გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით უზრუნველყოფაში და ქალაქის 

ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. 

 

9. გენდერი 



 

9- 12 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან, ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 

მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. ასევე თვლიან, 

რომ წყლისა და ტყის რესურსების დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და 

მამაკაცზე. კლიმატის ცვლილების მიმართაც ორივე სქესის წარმომადგენელი თანაბრად 

მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს არ გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ აგრონომიული სამსახურების არ არსებობა. ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება 

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ დეკადაში, ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება პროექტები კლიმატის ცვლილებების 

შესარბილებლად, კერძოდ, დაგეგმილია წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები და ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები. 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ფერმერებისთვის შეიქმნა საკონსულტაციო 

მომსახურების ცენტრი, ამას გარდა მემცენარეობის ხელშესაწყობად განხორციელდა 

მაღალპროდუქტიული სახეობების შემოტანა, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

აღმოსაფხვრელად დაგეგმილია და ხორციელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები და შიდა 

სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა სადრენაჟე და სარწყავი სისტემების 

რეაბილიტაცია, ქარსაცავი ზოლების გაშენება. ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა, 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები და კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო 

სამეურნეო კულტურების გავრცელება. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  
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ბუნებრივი საფრთხეები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, მდ. ნაპირების წარეცხვა და მდ. ნაპირების ეროზია. 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.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას საფრთხეს უქმნის წყალდიდობა/წყალმოვარდნები და 

მეწყერი. 2002 წელს დამეწყვრის შედეგად დაზიანდა 196 საცხოვრებელი სახლი, მათგან 12 

ოჯახის გადასახლება მოხდა, წყალდიდობამ კი 177 საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ 

სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და 

მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გეოლოგიური საშიშროების ზონაში მოქცეულია 31 

დასახლებული პუნქტი. 

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის სრული ეკონომიკური გაანგარიშება. მხოლოდ 2002 წლის 4-

6ოქტომბერს სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 1 800 000 ლარი.. ხოლო 

2005 წლის 9 მარტს გრიგალის შედეგად მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 27 000ლარი.  

ოზურგეთის 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 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა, თუმცა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, კერძოდ 

კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად ღვარცოფის, მეწყერისა და 

მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. სასოფლო-სამეურნეო მიწებმა განიცადა 

დეგრადაცია. ამის მიზეზი ძირითადად იყო მეორადი დაჭაობების პროცესი დრენაჟის არ 

არსებობის გამო, ეროზია და ჭარბი ძოვება. კერძოდ, დაჭაობების შედეგად დეგრადაცია 

განიცადა 4 000ჰა-მა, ეროზიის შედეგად დეგრადირებულია 500 ჰა მიწის ნაკვეთი, ხოლო 

ჭარბი ძოვების შედეგად-3 000 ჰა.  

მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა, 

მიზეზებად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, არასაკმარისი რწყვა და 

დაჭაობება. როგორც ოფიციალური მონაცემებით ცნობილია, დასავლეთ საქართველოს 

წლიური საშუალო ტემპერატურა 0,30-ით მომატებულია. გვალვები იწვევს მოსავლის 

განადგურებას ან უკეთეს შემთხვევაში მოსავლიანობის შემცირებას. ასეთ შემთხვევაში 

რწყვა ვერ ხერხდება, ვინაიდან საირიგაციო სისტემა მუნიციპალიტეტში არ არის 

მოწესრიგებული და ცუდ მდგომარეობაშია.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა საკმაოდ ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების 

რესურსთან შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების 
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შედეგად. პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე 

სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას 

მიმართავენ, ამასთან მესაქონლეები არ იცავენ საძოვრებისთვის დადგენილ ნორმებს.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ტყის 

გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და ნიადაგის ეროზიას. ხოლო მდინარის 

ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და 

ეროზია. მუნიციპალიტეტში ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, წყალდიდობის სიხშირე 

გაზრდილია, მდინარეების წყალდიდობის პერიოდი კი არ შეცვლილა. მათი ვარაუდით 

და პირადი დაკვირვებებით, სეზონურად ხდება მიწისქვეშა წყლის დონის ცვლილებაც. 

კერძოდ, მისი დონე გაზაფხულზე, თოვლის დნობისას მატულობს, ხოლო აგვისტო-

სექტემბერში დონე კლებულობს. თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არა აქვს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, რის გამოც წყალმომარაგების მეტი წილი მოდის 

მიწისქვეშა წყლებზე. წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობას სამუშაო ჯგუფი 

საშუალოდ აფასებს, წყლის მრიცხველები არ არის დადგმული ცენტრალურ 

წყალმომარაგების სისტემებზე. დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არის 

და შესაბამისად არც წყალგამწმენდი ნაგებობაა, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. 

მუნიციპალიტეტში ბევრია ჭარბტენიანი ტერიტორიები, მათი ფართობები გაიზარდა 

მელიორილებული მიწების მეორადი დაჭაობების გამო. 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წელიწადში, 

განხორციელებული და დაგეგმილია პროექტები, რომელიც ხორციელდებოდა  ზოგი 

ადგილობრივი და ზოგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, რაც ძირითადად მოიცავს 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდა 

სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას. 

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:  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა და ჭრების სისტემატიზაცია (რაც 

თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას, 

ნიადაგის ეროზიას და დამეწყვრის რისკებს, ასევე ხელს შეუწყობს 

ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სახნავ-სათესი მიწების ეროზიის კონტროლი და პრევენცია, რისთვისაც საჭიროა 

შეფასდეს მეურნეობის გაძღოლის მეთოდები (მათ შორის ხვნა-თესვის და რწყვის 

მეთოდები) და შემუშავებული იქნას შესაბამისი რეკომენდაციები.  

 ეროზირებული სახნავ-სათესი მიწების შეფასება და აღდგენის პროგრამის 

მომზადება. სადრენაჟე და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია.  

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე და სხვა.  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ონის მუნიციპალიტეტის არსებული მდგომარეობა 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო–აღმოსავლეთ 

ნაწილში და შეადგენს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის რაჭა-ლეჩხუმის 

და ქვემო სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი შეადგენს 135 940 ჰა–ს. მუნიციპალიტეტში 

სასოფლო სამეურნეო მიწებს უკავიათ 47 409 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 30%-ია. ონის 

მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ეკვრის ჯავის, დასავლეთით ამბროლაურისა და 

ლენტეხის, სამხრეთით საჩხერის მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით ყაბარდო-

ბალყარეთისა და ჩრდილოეთი ოსეთის რესპუბლიკები. ფართობი 1359.4 კმ². ცენტრი 

ქალაქი ონი. მუნიციპალიტეტში 1 ქალაქი და 64 სოფელია. 

 

მუნიციპალიტეტში სულ 65 დასახლებაა, 64 სოფელი და ერთი ქალაქი ონი, რომელიც 

მდებრეობს მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე, ღრმა ხეობაში, ზღვის დონიდან 830 მ-ზე. 

ქალაქი ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია.  

 

ონში ზომიერად ნოტიო ჰავაა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი 

ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10°C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის 

ტემპერატურაა - 1°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, ივლისის, 20.4°C, აბსოლუტური 

მინიმალური - (-)27°C, აბსოლუტური მაქსიმალური 38°C. ნალექების რაოდენობა 

წელიწადში 1 000-1 100 მმ-ია.  

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2011 წლის აღწერის მონაცემებით 8 300 კაცია, ბოლო ათი 

წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა 50 %–ით შემცირდა. ქალაქ ონში 3 150 

მცხოვრებია, სოფლად ცხოვრობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 60 (5 150 კაცი) 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 6 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

10-ჯერ ჩამოუვარდება.  
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ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 5 199 202 ლარი შეადგინა. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორებია: ბუნებრივი რესურსები, 

ქონების გადასახადები და საკურორტო ინფრასტრუქტურა. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი წელიწადში 1500–1800 ლარს შეადგენს. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორები წარსულში იყო 

მინერალური წყლების ჩამოსხმა, ბარიტის წარმოება, ადგილმრეწველობის საწარმოები, 

სატრანსპორტო სამსახურები, სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის ფერმები) და 

სამკერვალო ფა–კა. მაგრამ შემოსავლის ძირითადი სექტორები რადიკალურად შეიცვალა, 

რაც ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიური ფორმაციის შეცვლამ განაპირობა. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის უზრუნველყოფა ძირითადად გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერებით ხდება. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ პრიორიტეტული სექტორები, რამაც 

შეიძლება უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა არის 

სოფლის მეურნეობა, კერძოდ მეცხოველეობის განვითარება და ხორცისა და რძის 

პროდუქტების დამზადება; ტურიზმის განვითარება, რომელსაც ხელს უწყობს 

მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი პირობები და საკურორტო რესურსები, ბუნებრივი 

რესურსები; ბარიტისა და ოქროს საბადოების ათვისება, რაც ასახულია 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების გეგმაში. ამასთან, ონის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ვარაუდობენ, რომ სატყეო სექტორის საფუძველზე 

შესაძლებელია ხის დამუშავებისა და ავეჯის საწარმოების განვითარება, აღნიშნული 

ასახულია მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმაში. 

 

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები. 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, ამიტომ ბუნებრივი 

საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 

ონის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, 

ქვაზვავი, მდინარის ნაპირების ეროზია და მიწისძვრა. უკანასკნელ ათწლეულში, მათი 

დაკვირვებით, აღნიშნული კატასტროფები გაძლიერდა, განსაკუთრებით გახშირდა 

მიწისძვრები.  
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აღნიშნული ინფორმაცია არ ეფუძნება ჰიდრო–მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგან 

მსგავსი დაკვირვებები ონის მუნიციპალიტეტში არ ხდება. თუმცაღა კურორტ შოვში და 

მამისონზე არსებობდა მეტეოსადგურები, რომლებიც გამგეობის ინფორმაციით აღარ 

ფუნქციონირებს.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მიწისძვრების შედეგად გააქტიურდა 

მეწყრული მოვლენები, აღნიშნულმა საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ სახლებს და 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს. დაზიანებული და საფრთხის ქვეშ მყოფი 

ტერიტორიის ფართობები აღრიცხული არ არის, რადგან 2004 წლიდან აღარ არსებობს 

მიწის მართვის სამსახური.  

 

მიწისძვრის შედეგად გააქტიურებულმა მეწყერმა საფრთხე შეუქმნა სოფ. ჩორდს, 

მთლიანად ჩამარხა 40 საცხოვრებელი სახლი, სოფლის მიგრაცია მოხდა სოფ. ახალ 

ჩორდში, სადაც 10 საცხოვრებელი სახლი ისევ მდებარეობს საფრთხის ზონაში მდინარე 

რიონისგან შექმნილი წყალდიდობის საფრთხის გამო. საჭიროა აღნიშნული ოჯახების 

განსახლება. ინფორმაცია საფრთხის ზონაში მოქცეული საცხოვრებელი ტერიტორიების 

შესახებ მოცემულია ცხრილში 1. 

 

2009 წლის მიწისძვრამ ონის მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტი 

დააზარალა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ, დაზიანების ხარისხის მიხედვით მოხდა 

საცხოვრებელი სახლების შეფასება, ძლიერად დაზიანდა 887, საშუალოდ 2272, მსუბუქად 

1269 სახლი. მაგალითად: სოფ. გლოლაში ღვარცოფმა დააზიანა 8 საცხოვრებელი სახლი, 

მთლიანად დაანგრია კურორტ შოვში ტურბაზის 11 კოტეჯი. დაზარალებული 

ოჯახებისათვის მოხდა ალტერნატიული საკარმიდამო მიწების გამოყოფა, განსახლება 

ჯერ არ მომხდარა. მდინარე რიონის წყალდიდობამ საფრთხე შეუქმნა სოფ. შარდომეთის, 

ღარისა და ქ. ონის მოსახლეობას. წყალმოვარდნის შედეგად მთლიანად დაინგრა 

შარდომეთში 5, ღარში 6 და ქ. ონში 6 საცხოვრებელი სახლი. 

 

მეწყერსაშიშია ონის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა მაღალმთიანი სოფელი. სოფ. 

კომანდილის მთელი ტერიტორია მეწყრულია, ფიქრობენ, რომ საჭიროა სოფლის 

მთლიანად განსახლება. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში ხვდება საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურაც, გზის მონაკვეთები, ხიდები, ტურისტული – დასასვენებელი 

ობიექტები, რომელთა აღდგენა-შეკეთება რეგულარულად მიმდინარეობს. ამბროლაური–

ონის გზის 500 მეტრიანი მონაკვეთი, სოფ. ხურუთის ტერიტორიაზე თითქმის 
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ყოველწლიურად ზიანდება მეწყერისა და ღვარცოფისაგან, ასევე ხშირად ექმნება საფრთხე 

სოფელ შარდომეთის საავტომობილო გზას. 

 

ონის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა დიდთოვლიანი ზამთარი, თოვლის 

ზვავებისაგან ხშირად ზიანდება ონი–შოვის საავტომობილო გზა უწერისა და გლოლას 

მონაკვეთებზე. წყალდიდობების შედეგად ხშირად ექმნება საფრთხე საგლოლოს ხიდს, 

ასევე მდინარე რიონზე ქვერეთის, შარდომეთისა და გომის ხიდებს. 

 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფებით 

გამოწვეული ზიანის გაანგარიშება, თუმცა ცნობილია 2009 წლის მიწისძვრის შედეგად 

მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა, რომელმაც 12 მილიონი ლარი 

შეადგინა. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

თუმცაღა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებას ახდენს საგანგებო სიტუაციების სპეც 

სამსახური, რომელსაც აქვს სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც რეაგირება 

შეუძლიათ: ხანძარზე, წყალდიდობაზე, მეწყერზე, ღვარცოფზე, მიწისძვრაზე, სამსახური 

აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით. თუ კატასტროფა დიდი მასშტაბისაა, 

შესაძლებელია დახმარების მიღება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტიდან და 

ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად განახორციელა შემდეგი 

ღონისძიებები: მდინარეების ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყო ჯებირები და გაბიონები, 

გაიწმინდა რიონის კალაპოტი ინერტული მასალისაგან, მოხდა დაზიანებული ხიდების 

აღდგენა. ცენტრალურმა ხელისულებამ მოახდინა მოსახლეობისათვის მიწისძვრით 

გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება.  

 

თუმცა ონის მუნიციპალიტეტში არაფერი კეთდება ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციისათვის, არც რაიმე ზომების გატარებაა დაგეგმილი უახლოეს მომავალში. 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს განვითარების სივრცითი დაგეგმარების სტრატეგიული გეგმა, 

შესაბამისად არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება 

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას. 
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ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტების შედგენისას ხდება 

ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა და სეისმური პირობების გათვალისწინება.  

ონის მუნიციპალიტეტში ხშირია ბუნებრივი კატასტროფები, რომლებიც აზიანებენ 

განაშენიანებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და საცხოვრებელ ტერიტორიებს, მაგრამ 

მუნიციპალიტეტს შეფასებული არა აქვს მიყენებული ზიანის ოდენობა. რეაგირება ხდება 

უკვე მომხდარ კატასტროფაზე, არ ხდება პრევენციული ღონისძიებების გატარება. 

 

ცხრილი 1. მონაცემები ონის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის და საცხოვრებელი შენობების შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 

ადგილმდებარეო

ბა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

ოჯახი  

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა,  

ოჯახი  

მეწყერი 

სოფ. ჩორდი 40 7 40 

სოფ. კომანდეთი მთელი ტერიტორია   

ღვარცოფი 

სოფ. გლოლა 8 15  

კურორტი შოვი 11 კოტეჯი   

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

ახალი ჩორდი 10 20 სული 20 სული 

შარდომეთი 5 12 5 

ქ. ონი 6 13 6 

სოფ. ღარი 6 10 6 

 

 

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსები 

 

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ერთ–ერთი წამყვანი დარგია, მიუხედავად 

იმისა, რომ ტეროტორია მაღალმთიან ზონაშია და სასოფლო სამეურნეო მიწის რესურსები 

მცირეა (ტერიტორიის 35 %). 2004 წლის მონაცემებით, სასოფლო–სამეურნეო მიწების 
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საერთო ფართობი 47 409 ჰა–ია, აქედან მხოლოდ 4% უკავია სახნავ–სათესს და შეადგენს 

2 100 ჰა–ს. თუმცა აღნიშნული ფართობიც არაა ათვისებული, რადგან მიგრაციის გამო 

სოფლები დაიცალა და მოუხნავი მიწები დროთა განმავლობაში გატყიანდა. გამგეობის 

დაუზუსტებელი ინფორმაციით სახნავ–სათესად გამოყენებული მიწის ფართობი 

დღეისათვის 1 500 ჰა–ს შეადგენს. სავარგულების 309 ჰა დაკავებულია მრავალწლიანი 

ნარგავებით, ხოლო მიწების დიდი ნაწილი, 45 000 ჰა (დაახლოებით 95 %) სათიბ–

საძოვარია. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში შეინიშნება 

სასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართობის შემცირება დაახლოებით 10 %–მდე. მიზეზებად 

სახელდება ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, ღვარცოფი და მდინარეების ნაპირების 

წარეცხვა, თუმცა დაზუსტებული არ არის რომელი კატეგორიების მიწები და რა ფართობი 

შემცირდა. ბოლო ათწლეულში ადგილი ჰქონდა მიწების დეგრადაციას, სოფ. უწერასა და 

გლოლაში ეროზიული პროცესების გამო, ძირითადად დაზიანდა მრავალწლიანი 

ნარგავები, ტერიტორიის ფართობი აღრიცხული არ არის. 

 

მემცენარეობა 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ონის მუნიციპალიტეტში სახნავ–სათესი ფართობების სიმცირეა, 

მუნიციპალიტეტში ფართოდააა გავრცელებული მემცენარეობა. მაღალმთიან სოფლებში 

(ღებში, გლოლაში, ჭიორაში) პრიორიტეტული და მოსავლიანია კარტოფილი, რომლის 

მოსავლიანობა ჰა–ზე 9 ტ–ს შეადენს, ფართოდაა ასევე გავრცელებული სიმინდისა და 

ლობიოს მოყვანა, რომლთა მოსავლიანობა ჰა–ზე 3,5 და 0,5 ტონაა. საშუალომთიან 

სოფლებში პრიორიტეტულია მევენახეობაც, რომლის მოსავლიანობა ჰა–ზე 3 ტონას 

შეადგენს. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა პირადი დაკვირვებით, ბოლო 

ათწლეულში, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა არ შეცვლილა. არც 

ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილება დაფიქსირებულა, თუ არ ჩავთვლით მიმდინარე 2012 

წელს, როცა მოსავლის აღება შედარებით ადრე მოხდა. ონის მუნიციპალიტეტში 

მოსავლის მისაღებად რწყვა საჭირო არ არის. 

 

 

მეცხოველეობა 
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ონის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარი შეადგენს 45 000 ჰა-ს, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების დაახლოებით 95 %-ია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ 

ეტრთეულში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია დაახლოებით 4 677 სული მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი. ეს მაჩვენებელი უკანასკნელ დეკადაში დაახლოებით 20%–ით შემცირდა, 

მიზეზად მოსახლეობის მიგრაცია სახელდება.  

 

ონის მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული არ არის ცხვრის მოშენება. 2012 წლის 

მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში სულ 100–მდე სული მეხორცული ჯიშის ცხვარია. 

ონის მუნიციპალიტეტში არ შემოყავთ ზამთარ/ზაფხულის საძოვრებზე პირუტყვი სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისა და შესაბამისად პირუტყვის რაოდენობის 

შემცირების გამო სათიბ–საძოვრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მეტია არსებულ 

მოთხოვნასთან შედარებით. საკვების მისაწვდომობის გაზრდამ გამოიწვია წველადობისა 

და ხორცპროდუქტიულობის გაზრდა. მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, 

მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ სულ ძროხაზე მოდის 9,6 ჰა 

საძოვარი. მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა ბოლო ათწლეულში გაიზარდა 

დაახლოებით 20 %–ით და ერთ სულზე 1 800 ლიტრს მიაღწია (სამუშაო ჯგუფისგან 

მოწოდებული ინფორმაციით წველადობა შეადგენდა 1 400-1 500 ლ-ს), ასევე გაიზარდა 

ხორცპროდუქტიულობაც 15–20%–ით.  

 

სათიბ–საძოვრების გამოუყენებლობის გამო ხდება ამ ტერიტორიების გატყევება. ონის 

მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–შენარჩუნებისათვის რაიმე ღონისძიებები 

არ გატარებულა.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის მანძილზე, ონის მუნიციპალიტეტში 

გაიზარდა საქონლის დანაკარგი, რაც გამოწვეულია ვეტერინარული მომსახურეობის 

ნაკლებობისა და მგლების შემოსევის გამო.  

პროექტები და სერვისები  

 

ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სასოფლო–სამეურნეო სამსახურები, რომელთაც 

შეეძლო ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელება. რის გამოც, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის შესახებ, 

წლების გამავლობაში არ ხდებოდა მონიტორინგი სოფლის მეურნეობის საკითხებზე, 2004 
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წლიდან არ მომხდარა მიწის აღრიცხვა, ხოლო ზემოთ მოცემული ინფორმაციის 

უმეტესობა გამგეობის თანამშრომელთა პირადი გამოცდილებისა და დაკვირვებების 

შედეგია.  

 

2012 წლის აპრილში ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური, რომელმაც უნდა განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგი, რადგანაც სამსახური ახალი შექმნილია მათი მონაცემები 

დეტალურ ინფორმაციას ვერ იძლევა.  

 

მუნიციპალიტეტში აგრონომიული და ვეტერინალური მომსახურება არ ხერხდება, 

რადგან, სოფლის მეურნეობის რეგიონალური სერვის ცენტრი შეიქმნა ამბროლაურში, 

რომელიც ონის მოსახლეობისათვის ძნელად მისაწვდომია. 

 

ადგილობრივ და ცენტრალურ მთავრობას, ონის მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, სოფლის მეურნეობის ხელშესაწყობად არანაირი ღონისძიება არ 

განუხორციელებია. ამ მიზნით, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელდა რამდენიმე პროექტი. დაიდგა ბიოგაზის მოხმარების სადემონსტრაციო 

დანადგარი, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადაეცათ მსხვილფეხა პირუტყვი და 

ფუტკარი. სოფ. შარდომეთში დაფუძნდა ქართულ–შვეიცარული მეცხოველეობის ფერმა, 

რომელიც ადგილობრივ ჯიშების ხელოვნური განაყოფიერებით ახდენს მეხორცეული 

ჯიშების გამოყვანას და არსებული სათიბ–საძოვრების ბაზაზე ხორცის წარმოებას. ეს 

ფირმა ადგილობრივ ფერმერებს სთავაზობს მეცხოველეობის ფერმების მოწყობის 

ხელშეწყობას, შეღავათიანი სესხებისა და პირუტყვის გადაცემით. დაგეგმილია აგრეთვე 

სასაკლაოს მოწყობა.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტერიტორიის 51 % ტყითაა 

დაფარული, რომლის საერთო ფართობი 69 ათასი ჰა–ია, მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში 

ტყის რესურსები არა აქვს. ადმინისტრაციულ ერთეულში არის სამრეწველო 

დანიშნულების, სუბალპური და ჭალისპირა ტყეები, თუმცა არ იციან თითოეული 

კატეგორიის ტყის ფართობები, პირადი დაკვირვებების საფუძველზე, იციან, რომ 

მუნიციპალიტეტში ხდება ტყის ჭრა. თუმცა ინფორმაცია ტყის ჭრის წლიური ლიმიტის 

შესახებ არ გააჩნიათ. ასევე არა აქვთ ინფორმაცია ტყის რომელ კატეგორიებში ხდება 

ტყეკაფების დანიშვნა, ან იჭრება თუ არა ტყე 350–ზე მეტ ფერდობიდან.  
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ონის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ჭრის 

ტენდენცია შემცირდა, რაც გამოიწვია მოსახლეობის მკვეთრმა შემცირებამ, ასევე 

კონტროლის გამკაცრებამ. ონის მუნიციპალიტეტში არა აქვთ ინფორმაცია ტყის უკანონო 

ჭრისა და მისი ტენდენციის შესახებ, თუმცა ფიქრობენ, რომ ადგილი აქვს უკანონო ტყის 

ჭრას.  

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ონის მუნიციპალიტეტის ტყეებში იყო ტყის 

ხანძრები, მათ შორის ჭიორის სატყეოს ხანძარი, რომელმაც დაახლოებით 10 ჰა ტყე 

გაანადგურა, თუმცა ბოლო წლებში ტყის ხანძრები შედარებით შემცირებულია (2–3 

წელში ერთხელ ხდება), რაც გამოწვეულია მოსახლეობის შემცირებით და ტყესთან 

ნაკლები კონტაქტით.  

 

ონის მუნიციპალიტეტში ხშირია ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, ღვარცოფი, 

ნიადაგის ეროზია, რომელიც გამგეობის თანამშრომლების ვარაუდით, შეიძლება 

გამოწვეული იყოს ტყის გაჩეხვით ფერდობებზე. მუნიციპალიტეტის ტყეებში, ნახარძრალ 

და გაჩეხილ უბნებზე ტყის აღდგენის მონიტორინგი არ ხდება, მაგრამ ონის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ნახანძრალი და გაკაფული ტყის აღდგენა 

ბუნებრივად ხდება.  

 

ონის მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა ტყის აღდგენისა და განაშენიანების 

პროექტები, არ არის სანერგე მეურნეობა. ონის მუნიციპალიტეტი ტყის მართვის 

საკითხებში არ მონაწილეობს და ტყის შესახებ ფლობს მხოლოდ მწირ ინფორმაციას.  

 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით, რომელიც წარმოდგენილია უხვი 

ზედაპირული და მიწისქვეშა (მტკნარი და მინერალური) წყლებით. წყლის შეფასებული 

რესურსის შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ ფლობს. მუნიციპალიტეტში არ არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა რიონი და მისი 

შენაკადები. 
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ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად 

არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილებების 

შესახებ, თუმცა ჯგუფის წევრების პირადი დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს მდინარის წლიური ხარჯის ზრდას. აგრეთვე გაიზარდა 

მდინარის ხარჯი წყალდიდობების დროს; რაც შეეხება წყალდიდობების სიხშირეს, 

ფიქრობენ, რომ შემცირდა. მიწისქვეშა წყლებზე რაიმე ცვლილება არ შეუნიშნავთ. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია წყლის დაბინძურების შესახებ. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის. ქ. ონის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე, 

ძირითადად მომარაგება ხდება მდ. რიონის და მდ. ქვედრულადან. სოფლის 

მოსახლეობის წყალმომარაგება კი მიწისქვეშა წყლებზეა დაფუძნებული. არსებული 

წყლის რესურსები საკმარისია მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, თუმცა ქ. ონის 

მოსახლეობას სასმელი წყალი გრაფიკით მიეწოდება. სოფლის დასახლებების უმეტესობას 

კი არ აქვს ცენტრალიზებული წყალმომარაგება. ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არა 

აქვს ინფორმაცია წყალმომარაგებისათვის გამოყენებული წყლის რაოდენობის შესახებ, 

რადგან წყალსადენი გადაეცა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას, წყლის 

რესურსების მართვაში ადგილობრივი მმართველობა არ მონაწილეობს. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ქ. ონის რამდენიმე უბანს აქვს კანალიზაციის 

კოლექტორი, თუმცა არ არსებობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა. ქალაქის 

სათავე ნაგებობას საფრთხეს უქმნის წყალდიდობა, რადგან ჟიჟორეთის სათავე მდინარე 

რიონის კალაპოტში მდებარეობს და წყალდიდობისას წყალმიმღები გალერეის 

ტერიტორია ხშირად იტბორება და ზიანდება.  

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათავეს იღებს საქართველოს ყველაზე 

წყალუხვი მდინარე რიონი, რომლის კალაპოტიდან სოფ. შარდომეთთან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება. გამგეობას არა აქვს ინფორმაცია მოპოვებული ინერტული 

მასალის რაოდენობის შესახებ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის ხელოვნური 

წყალსაცავი.  
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მდ. რიონის მთელ სიგრძეზე შეინიშნება ისეთი მოვლენები, როგორიცაა: ჭალისპირა 

ტყეების დეგრადაცია, ინერტული მასალის დაგროვება, ნაპირების ეროზია, რომელიც 

განსაკუთრებით შესამჩნევია ჭიორას ჭალაში, ხიდებისა და გზების დაზიანება 

(შარდომეთის, გლოლის, უწერის, ჟამიეთისა და გვერეთის ხიდები). აღნიშნული 

მოვლენები ხშირია რიონის შენაკადებზეც.  

 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ აღნიშნული მოვლენების 

ლიკვიდაციისათვის ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სისტემატიურად ხდება 

დაზიანებულ უბნებზე ნაპირსამაგრებისა და გაბიონების მოწყობა; მდინარის კალაპოტის 

გაწმენდა ინერტული მასალისაგან (ქ.ონის ტერიტორიაზე 2011 წელს), ამასთან, ხდება 

დაზიანებული საინჟინრო ნაგებობების აღდგენაც.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ არის სამსახური, რომელიც განახორციელებს 

მდინარეთა კალაპოტებში ინერტული მასალების დაგროვებისა და ნაპირების დინამიკის 

რეგულარულ მონიტორინგს. წყალდიდობების დროს გამგეობის მიერ ხდება საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობის შეფასება.  

 

 

7. ინდუსტრია/ წარმოება 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული, მათივე ცნობით, ფუნქციონირებს მხოლოდ ხე–ტყის პირველადი 

გადამამუშავებელი საწარმო, რომელშიც არ არის დანერგილი ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიები, არ ხდება წყლის ცირკულაცია და ნარჩენების შემცირება–გადამუშავება. 

ამჟამად იგეგმება ბარიტის წარმოება, ოქროს საბადოს დამუშავება სოფ. ზოფხითოში და 

ღებში.  

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

ონის მუნიციპალიტეტში არის ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც ადგილობრივი 

მართველობის დაქვემდებარებაშია, იგი ახორციელებს ნარჩენების შეგროვებას, 

მოცულობის აღრიცხვას და განთავსებას პოლიგონზე. დანერგილი არ არის ნარჩენების 

სეპარაცია და გადამუშავება. სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა 4 500 მ3–ია წელიწადში, ხდება მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 



 

12- 16 

შეგროვება. ბოლო ათწლეულის მანძილზე ნარჩენების შეგროვების სისტემა 

გაუმჯობესდა, თუმცა შეგროვებული ნარჩენების წლიური რაოდენობა შემცირდა, 

მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების ხარჯზე. 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულს გააჩნია ნარჩენების პოლიგონი, რომელიც მდებარეობს სოფ 

ნაგუთში, რიონი–ჯეჯორას შესართავთან 500 მერტში, მდ. ჯეჯორას მარცხენა 

სანაპიროზე, ნაგავსაყრელი არ არის მოწყობილი სტანდარტების შესაბამისად, არ ხდება 

ნაჟური წყლებისა და აირების კონტროლი, მხოლოდ შემოღობილია მავთულბადით. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მხოლოდ ლითონის ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები არსებობს, გამგეობას არა აქვს ინფორმაცია მათ მიერ 

შეგროვებული ჯართის რაოდენობის შესახებ. მუნიციპალიტეტს არა აქვს შეფასებული 

რეალურად რამდენი ნარჩენი წარმოიქმნება მუნიციპალიტეტში მთლიანად და 

მუნიციპალურ ცენტრში.  

 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებისათვის ბოლო წლებში ონის მუნიციპალიტეტმა 

შეიძინა სპეცნაგავმზიდი და 100 ცალი ბუნკერი, შემოიღობა ნაგავსაყრელი 

მავთულბადით. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა არ ხდება სოფლის 

დასახლებებში, ამიტომ მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, რომელთა აღსაკვეთი 

ზომები არ გატარებულა. 

 

 

9. გენდერი  

 

ონის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება, რადგან ორივე 

თანაბრად მონაწილეობს პროდუქტების მოყვანაში. წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ქალი აკეთებს იმ საოჯახო საქმეებს, რომელზედაც 

წყალია საჭირო და წყლის დეფიციტის შევსებაც საკუთარი ძალებით მოუწევს. 

 

ტყის რესურსების შემცირება ორივეზე აისახება, რადგან შეშა და გათბობა ორივეს 

სჭირდება, სოფლებში საჭმლის მომზადება ძირითადად შეშით ხდება და დეფიციტი 

პრობლემას შეუქმნის ქალს, მამაკაცს შეშის მოსატანად შორს წასვლა და მეტი შრომა 

დასჭირდება.  
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მათი აზრით, ასევე თანაბრად მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილების მიმართ ქალი და 

მამაკაცი, რადგან ბუნებრივი მოვლენები ორივეს თანაბრად შეაწუხებს. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებეზე“ და არასოდეს დასწრებიან ტრენინგს 

კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე,  

 

მათი აზრით, კლიმატის ცვლილების მიმართ მათ მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს ხდის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროექტების ნაკლებობა და სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების დაკარგვა. 

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის მიერ 

ერთობლივად განხორციელებული პროექტებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა: ქ. 

ონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ინერტული მასალისაგან კალაპოტის 

გაწმენდა ქ. ონის ტერიტორიაზე; ფერმერებისათვის საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა, 

ამასთან დაიგეგმა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების ღონისძიებები. 

 

მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების აზრით, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 

ცვლილებების შესარბილებლად მუნიციპალიტეტში უნდა მოხდეს: ტყით სარგებლობის 

მართვა, მათ შორის ტყეკაფების სწორად გამოყოფა; ინერტული მასალის დაგროვებაზე 

მონიტორინგი და მართვა. 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების შეფასების 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

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

განაპირობებს ისეთი ბუნებრივი საფრთხეების მაღალ რისკებს, როგორიცაა: 

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

.თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

მიწისძვრების გახშირების გამო.  

 

წყალდიდობა ძირითადად მდ. რიონისთვის არის დამახასიათებელი. წყალდიდობების 

რისკი შესაძლოა გაზრდილი იყოს დამეწყვრის გამო.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი 

და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო ათ წელიწადში 

სტიქიით მიყენებული ზარალი 12 000 000 ლარად იქნა შეფასებული.  

 

ონის 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 ონის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად 

მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

 

ონის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისა და შესაბამისად პირუტყვის რაოდენობის 

შემცირების გამო სათიბ–საძოვრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მეტია არსებულ 

მოთხოვნასთან შედარებით. სათიბ–საძოვრების გამოუყენებლობის გამო ხდება ამ 

ტერიტორიების გატყევება. ონის მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–

შენარჩუნებისათვის რაიმე ღონისძიებები არ გატარებულა.  
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ტყის რესურსები - ონის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ონის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, ზედაპირული წყლების 

დონემ საგრძნობლად აიწია, რაც მდინარეთა ჰიდროლოგიური მაჩვენებლებით 

გამოიხატება; თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ. ონის 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს, კერძოდ, ქალაქ ონის რამდენიმე უბანს 

საკანალიზაციო გაყვანილობა არ გააჩნია. მუნიციპალიტეტსი არ არსებობს ჩამდინარე 

წყლების შემკრებ-გამწმენდი ნაგებობა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების 

დაბინძურება.  

 

 

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 მოხდეს ტყის აღდგენა-განაშენიანება და ჭრების სისტემატიზაცია, რაც შეამცირებს 

ნიადაგის ეროზიის და დამეწყვრის რისკებს, 

 მოხდეს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლება რძის და ხორცის პროდუქციის 

გაზრდისათვის.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს, თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  
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 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.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთის 

რეგიონში. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება გარდაბნისა და 

მცხეთის მუნიციპალიტეტები, აღმოსავლეთით საზღვრავს სიღნაღისა და გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით საზღვრავს თელავის, თიანეთისა და ახმეტის 

მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი ესაზღვრება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა.  

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია 155 369 ჰა, აქედან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს 94 371 ჰა უკავია, 42 065 ჰა კი ტყეებს.  

მუნიციპალიტეტის რელიეფი ზღვის დონიდან 460 მ-იდან 1,800 მ-ის ფარგლებში 

იცვლება. კლიმატი ზონალობის მიხედვით იცვლება. დაბალ ზონაში ზომიერად თბილი 

სტეპური ჰავაა გაბატონებული, ხოლო შედარებით მაღალ ზონაში ზომიერად ნოტიო. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 11°C-12°C, ნალექების საშუალო წლიური 

მოცულობა კი 700-860 მმ. ნალექების მაქსიმუმი მოდის გაზაფხულზე და ზაფხულის 

დასაწყისში.  

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე იორი, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას ორ ნაწილად ყოფს. მდინარე ივრიდან 

გამოყვანილია სამგორის ზემო მაგისტრალური არხი, რომლითაც „თბილისის ზღვა“ 

იკვებება. მდინარე იორის შენაკადებიდან აღსანიშნავია ჩაილური (სიგრძე 30 კმ), მდინარე 

გომბორი (სიგრძე 12,4 კმ), ასევე მდინარე ლაფიანხევი (სიგრძე 11,5 კმ); ამ უკანასკნელს 

შემოდგომაზე წყალმოვარდნა ახასიათებს. მუნიციპალიტეტში არის ტბებიც, რომელთა 

შორის აღსანიშნავია უჯარმასთან არსებული ტბების ჯგუფი. 

მუნიციპალიტეტში 45 დასახლებული პუნქტია, 1 ქალაქი (საგარეჯო) და 44 სოფელი. 2012 

წლის მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 60 000 კაცია, აქედან 

სოფლად 51 000 კაცი ცხოვრობს, ხოლო დარჩენილი 9000 კაცი ქ. საგარეჯოში.  

მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება და ხე-ტყის რეალიზაცია.  მუნიციპალური 

ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 

შეადგენს 13 387 000 ლარს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 

გეგმის მიხედვით, ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგია სოფლის მეურნეობა. ამას 

გარდა, სატყეო მეურნეობის ბაზაზე შესაძლებელია ტურიზმის განვითარება.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ტერიტორიული ერთეულისათვის 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი წვიმა, ძლიერი ქარი, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, გვალვა და მდინარეთა ნაპირების 

ეროზია. ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი ქარები და ძლიერი წვიმა. მათივე 

ინფორმაციით, აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში 

მომატებულია; განსაკუთრებით მოიმატა გვალვიანობამ და სეტყვამ. თუმცა, ეს 

ინფორმაცია არ ემყარება მეტეოროლოგიურ/ ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს და 

ობიექტურ სტატისტიკას, რადგანაც მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეტეო-

ჰიდროლოგიური სადგურები არაა და არც თავად გამგეობის მიერ იწარმოება რაიმე სახის 

სტატისტიკა უამინდობის, წყალდიდობების, მდინარის ნაპირების ეროზიის, მეწყერის 

თუ სხვა ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ამასთან, მეწყრული მოვლენები ძირითადად 

საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას (გზებს, ხიდებს), ხოლო 

წყალდიდობები და მდინარის ნაპირების წარეცხვა აზიანებს მდინარე ივრის პირა სახნავ-

სათეს ნაკვეთებს. მონაცემები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის 

ზონაში მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია 

ცხრილში #1. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ბუნებრივმა 

კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა დაახლოებით 20ჰა საცხოვრებელ ტერიტორიას, 500 ჰა 

სახნავ/ სათესს და 200 ჰ მდინარის ნაპირებს და ჭალებს. 

მეწყერსაშიშ ზონაშია სოფელი ჩაილური და მაღალმთიანი ზონა. წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა საფრთხეს უქმნის ქ. საგარეჯოს და სოფლებს: მანავს, თოხლიაურს, 

შიბლიანსა და პატარძეულს. საფრთხის ზონაში ძირითადად ხევები და ხიდებია.  

აღსანიშნავია ქარბუქები ზამთრის პერიოდში, რაც საფრთხეს უქმნის თბილისი–

ლაგოდეხი–თელავის მაგისტრალურ გზას. სოფელი უდაბნო კი დიდთოვლობის დროს 

მთლიანად იკეტება. ბოლო წლებში ქარბუქის შედეგად დაზიანდა გზის 3 კმ-იანი 

მონაკვეთი სოფელ ნინოწმინდაში, 4 კმ მონაკვეთი სოფელ პატარძეულში, 20–30 კმ 

სოფელი უდაბნოში, 3 კმ გზის მონაკვეთი სოფელ შიბლიანში, ელ. გადამცემი ხაზის 10 კმ 

სოფელ უდაბნოში. 

ცხრილი 2. მონაცემები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

ქარბუქი 

პატარძეული 4 კმ-იანი გზის მონაკვეთი  

ნინოწმინდა 3 კმ-იანი გზის მონაკვეთი  

უდაბნო 20-30კმ გზა, 10 კმ ელ.გადამცემი 

ღვარცოფი შიბლიანი 3 კმ-იანი გზის მონაკვეთი და 1 ხიდი 

წყალდიდობა 

/წყალმოვარდნა 

სულ საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტში  
10 ხიდი 
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მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. ეკონომიკური ზარალის ოდენობაზე 

გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ 2012 წელს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კატასტროფების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის (სათავე ნაგებობები, შიდა სასმელი წყლის მაგისტრალი, გზები, 

ხიდები, ხევების გაწმენდა) აღსადგენად 381 998 ლარი გამოყო. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ძირითადად ხანძარს, 

ნაწილობრივ წყალდიდობას, გვალვას და მეწყერს. ადგილობრივ ხელისუფლებას 

ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების მცირედი რესურსი გააჩნია, შეუძლიათ მძიმე 

ტექნიკის მობილიზება (ხევების გაწმენდა, გზების გასუფთავება). 

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის 

ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, მდინარის 

კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მშენებლობაზე ნებართვის გაცემა ხდება გეოლოგიური დასკვნის წარდგენის შემთხვევაში.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ძირითადი ეკონომიკური 

საქმიანობაა. ადმინისტრაციული ერთეული უპირატესად მევენახეობის და 

მეცხოველეობის განვითარებით გამოირჩევა. სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 

შეადგენს 94 371 ჰა-ს. მათ შორის სახნავ–სათესს უკავია 29 575 ჰა, ხეხილის ბაღებს 6 424 ჰა, 

ხოლო სათიბ–საძოვარს 58 372 ჰა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები 

ბოლო 10 წელიწადში არ შემცირებულა. თუმცა, ადგილი აქვს ს/ს მიწების დეგრადაციას, 

გამარილიანების, ეროზიის და ჭარბი ძოვების გამო.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მემცენარეობა ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ფართოდაა გავრცელებული. თუმცა, სახნავი მიწების დიდი ნაწილი 

დაუმუშავებელია სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის სიმცირის,  გაუმართაობის და 

ფინანსური სახსრების უქონლობის გამო. ამას გარდა, ბოლო წლებში შეიმჩნევა 

მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებიდან პრიორიტეტულია ვაზი, რომლის მოსავლიანობაა 4-7 ტ/ჰა, ხილი - 5 

ტ/ჰა, ხორბალი - 1.5-3 ტ/ჰა, ტექნიკური კულტურები 1-1.5 ტ/ჰა და ბოსტნეული, რომლის 

მოსავლიანობაა 15 ტ/ჰა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, არასაკმარისი რწყვა და არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა, წყალდიდობა), ამასთან მავნებლებთან, 

სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური საშუალებების გამოყენება, 
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კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა და თესლბრუნვის არარსებობა. 

ასევე მაღალი დანახარჯები ტექნიკაზე და საწვავზე. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ წლებში ვეგეტაციის 

პერიოდი არ შეცვლილა.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების 

დაახლოებით 60% საჭიროებს რწყვას, თუმცა სარწყავი სისტემის სიმცირისა და ცუდი 

მდგომარეობის გამო რწყვის პროცესი გაძნელებულია, ამასთან წყლის რესურსიც 

არასაკმარისია. მუნიციპალიტეტში ძირითადად არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის 

მეთოდი გამოიყენება, მცირედ ხდება წვიმის წყლის შეგროვება, რომელსაც მოსახლეობა 

შიდა სამეურნეო საქმიანობისთვის იყენებს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დაახლოებით 300ჰა საჭიროებს დრენაჟს, სადრენაჟე სისტემა არსებობს, თუმცა მისი დიდი 

ნაწილი გამოსულია მწყობრიდან, რის გამოც მას მხოლოდ ნაწილობრივ შეუძლია 

სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა.  

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის ერთ–ერთი ძირითად 

წყაროს წარმოადგენს. ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-საძოვრებს 58 372 ჰა უკავია. 

2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა 35 000 სულს შეადგენს, მათი სულადობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 10 000 

სულით გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემით, ადგილობრივი მოსახლეობის ცხვრის რაოდენობა 130 000 სულია, ცხვრის 

რაოდენობა გაიზარდა 50 000 სულით. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან საქონლის შემოყვანა არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში 

მესაქონლეები განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს. მათივე ცნობით, ადგილი აქვს 

ჭარბ ძოვებას, ნიადაგის ეროზიას და გამარილიანებას. ამასთან, საძოვრების დეფიციტი 

ბოლო დროს გახშირებული გვალვითაც არის გამოწვეული. აღნიშნავენ, რომ ფერდობების 

ძლიერი დახრილობისა და მცენარეული საფარის მცირე დაფარულობის გამო ალაგ–ალაგ 

აღინიშნება ძლიერ ეროზიული და დამეწყრილი ფერდობები. სამუშაო ჯგუფის მიერ 

მოწოდებული მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების ერთ ჰექტარზე 0,6 

სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 2.2 სული ცხვარი მოდის. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, 

რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობას აქვს საძოვრებისთვის ძოვების დადგენილი ნორმები 

და მესაქონლეების მიერ ხდება ამ ნორმების დაცვა. ფერმერები სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისათვის იშვიათ შემთხვევაში მიმართავენ გასუფთავებას.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის და ცხვრის 

ხორცპროდუქტიულობა არ შეცვლილა, მსხვილფეხა საქონლის წველადობა გაიზარდა და 

შეადგენს 36 000 ტ/წლ, ხოლო ცხვრის წველადობაა 1 800 ტ/წლ.  

სათიბების საშუალო მოსავალი მერყეობს 9–10ც/ჰა–დან 17.8ც/ჰა–მდე. მათივე ცნობით, 

სათიბებზე გაუმჯობესების ღონისძიებები არ ტარდება. ამიტომ ადგილი აქვს 

კორდგაშლას, დასარევლიანებას, ქვიანობას და ეროზიულ პროცესებს. სათიბების 90% 
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თივის აღების შემდეგაც გამოიყენება საძოვრად. გადაძოვება ძლიერ აქვეითებს თივის 

მოსავალს.  

 

პროექტები და სერვისები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა სოფლის 

მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად არასამთავრობო 

სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის 

მეურნეობაში პროექტები არ განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის პროექტებით 

ხდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და შესაბამისი 

კონსულტაციები.  

არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობის შესახებ 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებობს, უშუალოდ ამ სექტორთან 

მუშაობს გამგეობის ადმინისტრაციის მთავარი სპეციალისტი. რომელსაც აქვს გავლილი 

ტრენინგები სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული, სხვადასხვა სექტორში. 

 

4. ტყის რესურსები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. ტყით დაფარული საერთო 

ფართი შეადგენს 42 065 ჰა-ს.  

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი აქვს ტყის 

უკანონო ჭრას. ძირითადად იჭრება სამრეწველო ტყე. ადგილი აქვს ტყის კომერციულ, 

სოციალურ და მოვლით ჭრას. დაახლოებით 20–30% იჭრება უკანონოდ. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, სათბობის სიძვირემ გამოიწვია ტყის უკანონო ჭრის გაზრდა.  

მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, დაახლოებით 529 ჰა-

ზე. ბოლო 10 წელის განმავლობაში მათი ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა უკანასკნელ დეკადაში 

შემცირდა, მაგრამ რამდენით, მონაცემები არ გააჩნიათ. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ხანძრის ზრდა შეიმჩნევა, დამწვარი ტყის ფართობის 

შესახებ მონაცემები არ არსებობს. ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად ადამიანთა 

დაუდევრობა დასახელდა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სანერგე მეურნეობა არ არსებობს, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის 

აღსადგენად. უახლოესი სანერგე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალაშია.  

5.  წყლის რესურსები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსი 

გააჩნია. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსის 

შესახებ. ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსების თანაფარდობა 70/30-ზეა. 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე ივრითა 

და მისი შენაკადების აუზებით. მუნიციპალიტეტში ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

ფართობი შეადგენს 300 ჰა-ს.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური. შესაბამისად, 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება; თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა 

წყალსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ცენტრალიზებული წყალმომარაგება 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას აქვს, თუმცა წყლის არასაკმარისი რესურსის გამო, 

ადმინისტრაციული ერთეულის ქალაქის და ყველა სოფლის მოსახლეობას წყალი 

გრაფიკით მიეწოდება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია მოსახლეობა ზაფხულის 

პერიოდში. რადგან წყლის რესურსი მოსახლეობას ვერ აკმაყოფილებს, 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება ხდება, რომელსაც მოსახლეობა საოჯახო 

მეურნეობაში იყენებს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემა საშუალოდ ფასდება, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ზედაპირული 

წყლებიდან აღების შემთხვევაში, წყალდიდობის დროს წყალმიმღები და წყალგამწმენდი 

ნაგებობები ზიანდება. მუნიციპალიტეტში წყლის ხარისხის კონტროლი არ 

ხორციელდება, თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ფიქსირდება წყლის 

დაბინძურების შემთხვევა, ძირითადად დაბინძურება ხდება დაზიანებული სასმელი 

წყლის მილებით.  

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში წყლის მრიცხველები დადგმულია, ამავე 

დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს. 

სარწყავი წყლის მოხმარებაზე სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. მათი ცნობით, 

არსებული სარწყავი სისტემების ძირითადი ნაწილი სავალალო მდგომარეობაშია, 

სარწყავი სისტემა თითქმის მთლიანად მწყობრიდანაა გამოსული.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდინარე ივრის კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მდინარის ზედა წელში ხდება კალაპოტის 

დახრამვა, ბევრ ადგილას კი მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა ხდება. ეს 

უკანასკნელი კი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანებას იწვევს, ზიანდება 

გზები და საფრთხე ექმნება ხიდებს.  

7. ინდუსტრია/წარმოება 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ არის განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მცირე ზომის მეფრინველეობის 

ფაბრიკები, ღვინის ქარხნები, მცირე პურის საცხობები. საწარმოთა უმრავლესობაში 

დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები, ხდება წყლის ცილკულაცია. საწარმოთა 

გარკვეული რაოდენობა იყენებს ენერგო–ეფექტურ მანქანა- დანადგარებს. 
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8. ნარჩენების მართვა 

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არის ნარჩენების 

მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება ქ. საგარეჯოს და მის მიმდებარე სოფლებს. 

მათივე ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სანიტარული ნაგავსაყრელი, 

რომელიც განთავსებულია ქალაქგარე ტერიტორიაზე. ნარჩენების შემადგენლობა 

შერეულია, საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო. შეგროვილი ნარჩენების მოცულობის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების 

კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად სოფლებში, მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები. 

სოფლების უმეტესობას ნაგავსაყრელი რა აქვს და მოსახლეობა ნარჩენებს ხევებში ყრის. 

მუნიციპალიტეტში კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

ქ. საგარეჯოში არსებობს ჯართის შემგროვებელი პუნქტები, შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით არანაირი პროექტი არ განხორციელებულა.  

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ორივე სქესის წარმომადგენელზე. მათი მოსაზრებით, ტყის 

რესურსების შემცირებაც ასევე ერთნაირად აისახება ქალზეც და მამაკაცზეც; წყლის 

დეფიციტი ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით ძირითადად 

ქალია დაკავებული; ხოლო კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი ორთავე 

სქესის წარმომადგენელი ერთნაირად მგრძნობიარე შეიძლება იყოს.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მცირე კატეგორიას გავლილი აქვს 

სწავლება კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი ასევე იცნობენ 

„საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა და სოფლის მეურნეობის 

სამსახურების განუვითარებლობა; ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა; ტყის მასივების 

გაჩეხვასთან დაკავშირებული პრობლემები; სასმელი წყლის დეფიციტი და გახშირებული 

ბუნებრივი კატასტროფები (ქარიშხალი, სეტყვა, წვიმა). 

მუნიციპალიტეტში, კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებიდან სახელდება წყალმომარაგების და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, ნაპირ დამცავი ნაგებობების მშენებლობა და 

ნარჩენები მართვის გაუმჯობესების პროექტები. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ადმინისტრაციულ ერთეულში შეიქმნა საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი 
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ფერმერებისათვის. 2012 წელს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა ქ. 

საგარეჯოს (მცირე ნაწილი) რეკონსტრუქცია.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ძლიერი წვიმა, 

ძლიერი ქარი, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, გვალვა და მდ. ნაპირის 

ეროზია. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-

სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. მათივე ცნობით, მდინარე ივრის 

ნაპირების წარეცხვა აზიანებს ჭალისპირა სახნავ-სათეს ნაკვეთებს. ბუნებრივმა 

კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა დაახლოებით 20ჰა საცხოვრებელ ტერიტორიას, 500 ჰა 

სახნავ/ სათესს და 200 ჰა მდინარის ნაპირებს და ჭალებს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულს დიდი ზიანი მიაყენა ძლიერმა ქარმა, საფრთხის ზონაში 

მოხვდა ქ. საგარეჯო და რამდენიმე სოფელი. ქალაქში დაზიანდა 4 000 საცხოვრებელი 

შენობა და 4 351 ოჯახი, ხოლო სოფლებში სულ დაზიანდა 1 510 საცხოვრებელი შენობა და 

1 490 ოჯახი. წყალმოვარდნა/ წყალდიდობა საფრთხეს უქმნის საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მდებარე ყველა ხიდს. 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.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ზუსტი ეკონომიკური გაანგარიშება. 2012 წელს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობამ კატასტროფების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად 

გამოყო (სათავე ნაგებობები, შიდა სასმელი წყლის მაგისტრალი, გზები, ხიდები, ხევების 

გაწმენდა) 381 998 ლარი.  

სოფლის მეურნეობა - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური 

საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდმა, ბოლო ათ წელიწადში 

დეგრადაცია განიცადა გამარილიანების, ეროზიის და ჭარბი ძოვების შედეგად; თუმცა, 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობის შესახებ მათ ინფორმაცია არ გააჩნიათ, 

მემცენარეობის წინაშე არსებული გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა და 

არასაკმარისი რწყვა, ამასთან არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები (გვალვა, 

წყალდიდობა), სახნავი მიწების დაახლოებით 60% საჭიროებს რწყვას, თუმცა სარწყავი 

სისტემის სიმცირისა და ცუდი მდგომარეობის გამო რწყვის პროცესი გაძნელებულია, 

ამასთან წყლის რესურსიც არასაკმარისია.  

მიუხედავად საძოვრების საკმაო რესურსისა, მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების 

დეფიციტს, მიზეზად სახელდება ჭარბი ძოვება, ნიადაგის ეროზია და გამარილიანება. 
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ფერდობების ძლიერი დახრილობისა და მცენარეული საფარის მცირე დაფარულობის 

გამო, ალაგ–ალაგ, აღინიშნება ძლიერი ეროზიულ–დამეწყრული ფერდობები. 

მუნიციპალიტეტში საძოვრებისათვის შეფასებული აქვთ ძოვების ნორმები, 

მესაქონლეების მიერ ხდება ამ ნორმების დაცვა. ფერმერები სათიბ-საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისათვის იშვიათ შემთხვევაში მიმართავენ გასუფთავებას.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - საგარეჯოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემაა ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონოც. ტყის აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. მუნიციპალიტეტში ქარსაცავი ზოლების 

ფართობი შემცირდა. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ზედაპირული 

მწირი და მიწისქვეშა წყლის ზომიერი რესურსები გააჩნია. მუნიციპალიტეტში 

ზედაპირული მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება, შესაბამისად მათი 

დონის ცვლილების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ მოუწოდებია, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არც წყლების ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება. 

თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ფიქსირდება წყლის დაბინძურების შემთხვევა, 

ძირითადად დაბინძურება ხდება დაზიანებული სასმელი წყლის მილებით.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული 

წყლები გამოიყენება; თუმცა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა 

წყალსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ზედაპირული წყლებიდან ამოღების შემთხვევაში წყალმიმღებ ნაგებობას ექმნება 

პრობლემები,  

დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია 

მრიცხველები, ამ დასახლებას საკანალიზაციო კოლექტორი აქვს.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები, სასმელი წყლის დეფიციტი და გახშირებული ბუნებრივი 

კატასტროფები (ქარიშხალი, სეტყვა, წვიმა). 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

განხორციელება და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციულ ერთეულში შეიქმნა საკონსულტაციო 

მომსახურების ცენტრი ფერმერებისათვის. 2012 წელს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელდა ქ. საგარეჯოს ( მცირე ნაწილი) რეკონსტრუქცია.  

 

რეკომენდაციები 
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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 რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 ნარჩენების მართვის, კერძოდ შეგროვების გაუმჯობესება, რათა აღიკვეთოს 

არალეგალური ნაგავსაყრელები. ასევე, ქ. სიღნაღის ნაგავსაყრელის მართვის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობის შეფასება.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 

 

 

1- 12 

 
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 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოში მდებარეობს და იმერეთის 

რეგიონს მიეკუთვნება. სამტრედიის ადმინისტრაციულ ერთეულს ესაზღვრება აბაშის, 

ლანჩხუთის, ვანის, ხონის, წყალტუბოს და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ნაწილი კოლხეთის დაბლობზეა 

განლაგებული, ხოლო მცირე ნაწილი საჯავახოს ზეგანზეა შეფენილი. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია 36 429ჰა–ს შეადგენს, მათ შორის 20 300 ჰა (56%) სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებია, ხოლო 6 554 ჰა ტყეებითაა დაფარული.  

სამტრედიის ტერიტორიულ ერთეული ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში ხვდება. 

ზამთარი აქ მოკლე, თბილი და წვიმიანი იცის, ზაფხული კი - ხანგრძლივი, ტენიანი და 

საკმაოდ ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 14OC-ია. წლის ყველაზე ცივი 

თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურა +5°C-ია, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის - 

+25°C. ნალექების საშუალო რაოდენობა შეადგენს 1 500 - 1 600 მმ/წლ-ს. ნალექების 

მაქსიმალური რაოდენობა ოქტომბერ-დეკემბერში ფიქსირდება და შეადგენს 160 მმ-ს, 

მინიმალური კი მაისში მოდის (20 მმ). მუნიციპალიტეტში აპრილის და მაისის თვეები 

ხშირად გვალვიანი იცის. 

სამტრედიის ადმინისტრაციული ერთეულში მთავარი (ტრანზიტული) მდინარეა რიონი, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას თითქმის ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს. მისი 

სიგრძე ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში 35 კმ-ია. მდინარის მარჯვენა 

შენაკადებია ცხენისწყალი, გუბისწყალი და ჭურთავა, ხოლო მარცხენა შენაკადებია 

ჭოგნარა, ხევისწყალი და სხვა.  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 56 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქი-სამტრედია და 1 

დაბა კულაში. 2012 წლის მდგომარეობით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

შეადგენს 60 800 კაცს. აქედან ქალაქში და დაბაში ერთობლივად 31 500 ადამიანი 

ცხოვრობს, ხოლო სოფლად 29 300 ადამიანი. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 
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ცენტრია ქალაქი სამტრედია, სადაც მთელი მოსახლეობის თითქმის 49% ცხოვრობს. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 167 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) 2,5-ჯერ აღემატება. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, 

მცირე მეწარმეობა, უცხოეთიდან გზავნილები და საბიუჯეტო სექტორში დასაქმება. 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 13 125 900 ლარი შეადგინა. წარსულში 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი წყარო იყო რკინიგზა, ამჟამად 

კი შემოსავლის წყაროს ტრანსფერები წარმოადგენს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე 170 ლარს შეადგენს.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემით, ტერიტორიულ ერთეულს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა გააჩნია, რომლის პრიორიტეტებია მცირე და საშუალო ბიზნესის და 

ტერიტორიის რაციონალურად განვითარება. მათივე ცნობით, განვითარების 

პრიორიტეტული სექტორი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის 

განვითარება და შემოსავლების ზრდა არის სოფლის მეურნეობა, 

  

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ტერიტორიული ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა. უკანასკნელ 10 

წელიწადში ბუნებრივი კატასტროფები არ გაძლიერებულა და არ გახშირებულა.  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი ტერიტორიები 

დააზიანა მეწყერმა და წყალდიდობამ, თუმცა დაზიანებული ტერიტორიების 

ფართობების შესახებ მონაცემები მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. მხოლოდ 

აღნიშნავენ, რომ მეწყერმა ძირითადად დააზიანა საცხოვრებელი და განაშენიანებული 

მიწები, ხოლო წყალდიდობების შედეგად მდინარის ნაპირები და ჭალები დაზიანდა. 

თუმცა, გამოკითხულ ექსპერტთა ვარაუდები გამაგრებული არ არის ჰიდრო-

მეტეოროლოგიური დაკვირვებების მონაცემებით.  

მოწოდებული ინფორმაციით, მთის სოფლებში ძირითად საფრთხეს ქმნის მეწყერი, მისი 

მოქმედების ზონაშია 9 სოფლის 30 საცხოვრებელი სახლი, ხოლო ქვედა სოფლებში 

საფრთხეს ქმნის ძლიერი ქარი და ნაპირების წარეცხვა. უკანასკნელი 2 წლის 

განმავლობაში, ძლიერი ქარის მიერ, დაზიანებულია თითქმის ყველა სოფელი. ბუნებრივ 

კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, საფრთხის ზონაში 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც მოხვდა. კერძოდ, ძლიერმა ქარმა დაბა კულაში და 
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სოფელ ბაშში სკოლები დააზიანა. სოფელ ახალსოფელში მდინარე რიონის მიერ ნაპირის 

წარეცხვის გამო საფრთხე შეექმნა გაზსადენს და მაღალი ძაბვის ანძას.  

მონაცემები საფრთხის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობების, მოსახლეობის და 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია #1 და # 2 ცხრილებში.  

მუნიციპალიტეტს არა აქვს სტიქიური უბედურების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა. წლების 

განმავლობაში მომხდარი შემთხვევების, მიყენებული ზიანისა და ანაზღაურებული 

ზარალის შესახებ მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი და ამიტომაც შეუძლებელია 

სრულყოფილი სურათის შექმნა.  

ცხრილი #1 მონაცემები სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, კაცი 

ძლიერი ქარი 
სამტრედია 5 20 

ბაში 4 15 

მეწყერი 

გომი 10  

გამოჩინებული 2  

გორმაღალა 4  

წიაღისუბანი 2  

მტერჩვეული 3  

ნიგორზღვა 3  

ჭოგნარი 1  

ტოლები 1  

ქვედა ნოღა 4  

 

ცხრილი #2 მონაცემები სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 
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ძლიერი ქარი 

კულაში სკოლა 

ბაში სკოლა 

მდ. ნაპირის ეროზია 
ახალსოფელი გაზსადენი, ანძა 

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებების 

შესახებ მუნიციპალიტეტს მეტად მწირი ინფორმაცია აქვს. ჯგუფის წევრების მიერ 

სახელდება, რომ მოწყობილია ნაპირსამაგრები და მომხდარია საინჟინრო ნაგებობების 

გადატანა. თუმცა ეს უკანასკნელი უფრო პრევენციულ ხასიათს ატარებს.  

მუნიციპალიტეტს არა აქვს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინებისა და საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. შემუშავებული არ არის მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი გეგმები. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 20 300ჰა–ია უკავია, 

რაც მთლიანი ფართობის 56 %–ია. აქედან სახნავ–სათესი შეადგენს 14 000ჰა-ს, რაც 

სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 69%–ია, ხეხილის ბაღები 750 ჰა–ს შეადგენს(3,7%), 

ხოლო სათიბ–საძოვარს 5 550ჰა (27,3%) უკავია. აღნიშნული მონაცემები ეყრდნობა 2004 

წლის მიწის ბალანსის მონაცემებს და დაზუსტებულია 2011 წელს სოფლის 

რწმუნებულების მიერ. მუნიციპალიტეტის სოფლის ერთ მცხოვრებზე მოდის 

დაახლოებით 0,7ჰა მიწის ფართობი. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ ათწლეულში სასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულები შემცირებულია 400ჰა–ით, აქედან 150 ჰა სახნავ–სათესია, 250 ჰა კი სათიბ–

საძოვარი. სასოფლო–სამეურნეო მიწების შემცირების მიზეზი გახდა მიწათსარგებლობის 

კატეგორიის შეცვლა განაშენიანების მიზნით, რაც 150ჰა-ს შეადგენს, ნაყოფიერების 

კარგვა-100 ჰა, მეწყერმა დააზიანა 50ჰა, მდინარეების ნაპირის გარეცხვის შედეგად კი 

100ჰა დაზიანდა. დანაკარგებში შედის დეგრადირებული 150ჰა(სოფელ გომის 

ტერიტორია), რაც გამოიწვია დაჭაობებამ. 

 

მემცენარეობა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 14 000ჰა უკავია, რაც სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულების 69%–ია. მემცენარეობა აქ ფართოდაა გავრცელებული. 

პრიორიტეტული კულტურებიდან გამოირჩევა: სიმინდი, ბაღჩეული, ბოსტნეული და 
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ხილი. უკანასკნელ დეკადაში სიმინდის, ბაღჩეულისა და ბოსტნეულის მოსავლიანობა 

გაზრდილია, კერძოდ, სიმინდის მოსავლიანობაა 3,5 ტ/ჰა, ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 1,5 

ტ/ჰა-ით, ბაღჩეულის მოსავლიანობაა 30 ტ/ჰა, რაც 5 ტ/ჰა-ით გაზრდილია, ბოსტნეულის 

მოსავლიანობა შეადგენს 40 ტ/ჰა, გაიზარდა 8-10 ტ/ჰა-ით. ხილის მოსავლიანობა კი 

შემცირდა და შეადგენს 5 ტ/ჰა-ზე. გამგეობაში ხილის მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზებად მავნებლებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტურ გზებსა და გვალვას 

ასახელებენ, ხოლო მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზებად კი აღნიშნავენ მემცენარეობის 

ხელშემწყობ განხორციელებულ პროექტებს, როგორიცაა მაღალპროდუქტიული სათესლე 

მასალების შემოტანა, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლის ეფექტური და მათ 

შორის ახალი მეთოდების დანერგვას. მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ უკანასკნელი 10 

წლის განმავლობაში ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილება არ შეიმჩნევა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ სახნავ-სათესი მიწების 

თითქმის 2/3 საჭიროებს რწყვას, თუმცა, საირიგაციო სისტემის სიმცირე და მათი ცუდი 

მდგომარეობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. დღეისათვის მუნიციპალიტეტში 

მცირედ გამოიყენება რწყვის არხოვანი და წვეთოვანი მეთოდები. მუნიციპალიტეტში 

წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება. 

სასოფლო სამეურნეო მიწების 1/3 საჭიროებს დრენაჟს. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 

სადრენაჟე სისტემები არსებობს, თუმცა მათი გაუწმენდაობის გამო არ ფუნქციონირებს.  

 

მეცხოველეობა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5 550ჰა 

უკავია. მეცხოველეობა აქ ფართოდაა გავრცელებული. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია 28 

900 მსხვილფეხა საქონელი, ეს მაჩვენებელი უკანასკნელ ათწლეულში 5 000 სულითაა 

გაზრდილი. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება. 

მეცხვარეობა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცირედაა განვითარებული. 2012 წლის 

მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში სულ 625 სული ცხვარია, მისი რაოდენობა გაიზარდა 

50 სულით.  

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

რაც გარკვეულ კითხვებს ბადებს, ვინაიდან სათიბ–საძოვრების რაოდენობა 5 550 ჰა–ია, 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 27 %. ამასთან, ადგილობრივი 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც საზაფხულო 

საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება) ერთ 

სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0,19 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სათიბ-საძოვრებზე ჭარბ ძოვებას არა აქვს ადგილი. 

მესაქონლეები არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ საძოვრების შენარჩუნებისთვის, მათ 

შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვება ხდება.  

გამგეობაში თვლიან, რომ მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა უკანასკნელ დეკადაში არ შეცვლილა. საქონლის დანაკარგს 

უკანასკნელ წლებში ადგილი არ ჰქონია. 



 

6- 12 

 

პროექტები და სერვისები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის ნოემბერში შექმნილია სოფლის მეურნეობის 

სამსახური, რომელიც სრულყოფის პროცესშია. სამსახური ვერ ფლობს ინფორმაციას 

სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას მწირი ინფორმაცია აქვს სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების შესახებ. 

აღნიშნავენ, რომ სოფლის მოსახლეობისათვის ვეტერინალური და აგრონომიული 

მომსახურეობა ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

4.  ტყის რესურსები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ ფლობენ სრულყოფილ 

ინფორმაციას ტყეებთან დაკავშირებით, რადგან სატყეოს მართვა–განკარგვის საკითხებში 

ადმინისტრაციულ ერთეულს არავითარი ფუნქცია არ აქვს, სამუშაო ჯგუფის მიერ 

სახელდება მხოლოდ ტყის საერთო ფართობი , რომელიც მათი მონაცემით შეადგენს 

6 554ჰა-ს, მათ შორის სამრეწველო ტყე 400ჰა-ია.  

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ინტენსიურ ჭრას, 

ამასთან უკანონოსაც, თუმცა ამის რაოდენობრივ მაჩვენებლებს ვერ ასახელებენ.  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომლებიც ნაწილობრივ გაიჩეხა 1990-იანი წლების შემდგომ.  

სამუშაო ჯგუფი პრაქტიკული მონაცემებით ამტკიცებს, რომ ტყის გაკაფულ ადგილებში 

არის მეწყერების არსებობა. კერძოდ, სოფელ დაფნარში, ნიგოზღვსა და გორმაღალაში. 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა მონაცემით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

გაშენების პროექტები უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამტრედიის ადმინისტრაციული ერთეულში მთავარი (ტრანზიტული) მდინარეა რიონი, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას თითქმის ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს. მისი 

სიგრძე ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში 35 კმ-ია. მდინარის შენაკადებია 

ცხენისწყალი, გუბისწყალი, ჭურთავა, ჭოგნარა, ხევისწყალი და სხვა. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსი უხვია, 

რასაც ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის თანამშრომლები მხოლოდ საკუთარი 
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მოსაზრებით ადასტურებენ. მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრომეტეოროლოგიური 

სადგური, შესაბამისად მონიტორინგი წყლებზე არ ხორციელდება და წყლების 

ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილების შესახებ ინფორმაციას სამუშაო ჯგუფი არ 

ფლობს. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგიც არ 

წარმოებს. თუმცა, გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ 2003 წელს ადგილი ქონდა ზედაპირული 

წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, სოფელ ვაზისუბანში რკინიგზაზე მომხდარი ავარიის 

შედეგად ნავთობით დაბინძურდა მდინარე რიონი. ამასთან, მიიჩნევენ, რომ გაუმართავი 

საკანალიზაციო სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობების არ არსებობის გამო მდინარეების 

ფეკალური მასებით დაბინძურება ხდება. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობენ,  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 400ჰა–მდე ჭარბტენიანი 

ტერიტორია, სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ მისი ფართობი უკანასკნელ წლებში გაიზარდა 

სადრენაჟე სისტემების არ არსებობის გამო. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის.  

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას წყალმოხმარების შესახებ. სავარაუდო 

მონაცემებით ხონის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლების გადმოსროლა ირიგაციისა და 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, სავარაუდოდ შესაბამისად 6 000 000 კუბ.მ. 

წელიწადში და 2 000 000 კუბ.მ/წელ. სამტრედიის მუნიციპალიტეტიდან წყალი 

მიეწოდება მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის ქალაქ ქუთაისს. მიწოდებული წყლის 

მოცულობის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. 

მუნიციპალიტეტის დასახლებები არ არის სრულად უზრუნველყოფილი 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით, ჯგუფის ინფორმაციით, არსებული სისტემების 

მდგომარეობა საშუალოა. საკანალიზაციო კოლექტორები აქვს ქალაქ სამტრედიას, მაგრამ 

გამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში წყლების განკარგვა და მოსახლეობისათვის მიწოდება 

ხორციელდება შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ. 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებზე დაყრდნობით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის ამოღება, მაგრამ რაოდენობის 

შესახებ მონაცემები არ აქვთ. გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ტერიტორიულ ერთეულში 

მდინარეების კალაპოტური რეჟიმების დარღვევის შედეგად ხდება ნაპირების ეროზია, 

ინერტული მასალების დაგროვება, ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია და საინჟინრო 

ნაგებობათა დაზიანება.  
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ზემოთ ჩამოთვლილი მოვლენების საწინააღმდეგოდ მდ. რიონზე და მდ. ცხენისწყალზე 

განხორციელდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოხდა მაღალი ძაბვის ანძისა და გაზსადენის 

მონაკვეთის გადატანა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობას აქვს მხოლოდ ზოგადი ინფორმაცია ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის შესახებ, რადგან მათ ფუნქციაში ამ 

საკითხების მონიტორინგი არ შედის. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. სამუშაო ჯგუფი 

აღნიშნავს, რომ ფუნქციონირებს მხოლოდ ქვიშა–ხრეშის მომპოვებელ–

გადამამუშავებელი, ასფალტ–ბეტონისა და მეფრინველეობის ფაბრიკა.  

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგო ეფექტურობისა და 

ნარჩენების მართვის შესახებ. მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში და არც ერთ მათგანში წყლის ცირკულაცია არ ხდება.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვების მართვას ახორციელებს 

დასუფთავების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, 

მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

მუნიციპალიტეტში წელიწადში გროვდება 23 000 კუბ.მ. ნარჩენი, ეს მაჩვენებელი ბოლო 

წლებში გაზრდილია 5 000 კუბ.მ.–ით. სამუშაო ჯგუფის ვარაუდით, შეგროვებული 

ნარჩენებიდან დაახლოებით 70% საყოფაცხოვრებო ნარჩენია, 30% კი - სამშენებლო. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ აქვს ინფორმაცია წარმოქმნილი ნარჩენების სრული 

რაოდენობის შესახებ.  

დასუფთავების მართვის სამსახურის მიერ შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება 

მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე, რომელიც სოფელ ოფეთის ტერიტორიაზე 

მდებარეობს, არსებული ნაგავსაყრელის მდგომარეობა ვერ პასუხობს სანიტარულ 

მოთხოვნებს. ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების და აირების კონტროლი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, მაგრამ 

ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ ფლობს. ნარჩენების 

არალეგალურად განთავსების აღსაკვეთად, ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

საჯარიმო სანქციები ტარდება. 
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ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტში შეძენილია 3 

სპეცმანქანა და 120 ცალი ნაგავსაყრელი ბუნკერი.  

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება 

თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე. მათი ვარაუდით, წყლის დეფიციტი ქალს 

უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის ოჯახში, ტყის რესურსების შემცირება კი 

მამაკაცისთვისაა უფრო პრობლემური.  

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ კლიმატური პირობების ცვლილებები თანაბრად აისახება 

ქალზეც და მამაკაცზეც. 

პასუხების დასაბუთება ეყრდნობა გამოკითხულთა ოჯახურ გამოცდილებას.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“ და არც ამ საკითხთან დაკავშირებულ 

ტრეინინგში მიუღიათ მონაწილეობა.  

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის კუთხით შეიძლება იქნას განხილული შემდეგი 

პროექტები, მაგალითად საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია-აღდგენა (ცენტრ. 

მთავრობა), ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა (ცენტრ. მთავრობა), ამასთან 

დაგეგმილია ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვი და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები) და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები 

(ადგილობრივი მმართველობა). 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ტერიტორიული ერთეულის 

გარემოსდაცვით პრობლემებს და კლიმატის ცვლილებებს ვერ აკავშირებენ. თუმცა 

მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად 

აუცილებელია ქარსაფარი ზოლების აღდგენა, საირიგაციო–სადრენაჟე სისტემების 

გამართვა და ნაპირსამაგრების მოწყობა. 
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - სამტრედიის გეოლოგიური პირობები განაპირობებს მეწყერის, 

და მდინარის ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. 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.  

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები, რომელთა სიხშირე და 

ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

მუნიციპალიტეტს არა აქვს სტიქიური უბედურების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა. წლების 

განმავლობაში მომხდარი შემთხვევების, მიყენებული ზიანისა და ანაზღაურებული 

ზარალის შესახებ მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი და ამიტომაც შეუძლებელია 

სრულყოფილი სურათის შექმნა.  

სამტრედიის 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 სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მემცენარეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

სახნავ-სათესი მიწების თითქმის 2/3 საჭიროებს რწყვას, თუმცა, საირიგაციო სისტემის 

სიმცირე და მათი ცუდი მდგომარეობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. სასოფლო 

სამეურნეო მიწების 1/3 კი საჭიროებს დრენაჟს. სადრენაჟე სისტემები არსებობს, თუმცა 

მათი გაუწმენდაობის გამო არ ფუნქციონირებს.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის მიერ მეცხოველეობის გამოწვევად 

საძოვრების დეფიციტი არ დასახელებულა. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების 

სიმცირის მიუხედავად, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის არავითარ ღონისძიებებს არ 

მიმართავენ, არ არის შეფასებული საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები, ანუ რამდენი 

მსხვილფეხა საქონლის ძოვება და რა ხანგრძლივობითაა დასაშვები ამა-თუ იმ 

კონკრეტულ საძოვარზე.  
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მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება უკანასკნელ 20 წელიწადში. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. თუმცა, გამგეობაში 

აღნიშნავენ, რომ 2003 წელს ადგილი ქონდა ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. 

კერძოდ, სოფელ ვაზისუბანში რკინიგზაზე მომხდარი ავარიის შედეგად ნავთობით 

დაბინძურდა მდინარე რიონი. ამასთან, მიიჩნევენ, რომ გაუმართავი საკანალიზაციო 

სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობების არ არსებობის გამო მდინარეების ფეკალური 

მასებით დაბინძურება ხდება. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების შესახებ ინფორმაციას 

არ ფლობენ,  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის. მუნიციპალიტეტის 

დასახლებები არ არის სრულად უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგებით, არსებული სისტემების მდგომარეობა საშუალოა. საკანალიზაციო 

კოლექტორები აქვს ქალაქ სამტრედიას, მაგრამ გამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, რაც სარწყავი სისტემების ცუდ 

მდგომარეობას უკავშირდება. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-

გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის 

კუთხით შეიძლება იქნას განხილული შემდეგი პროექტები მაგალითად საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია-აღდგენა (ცენტრ. მთავრობა), ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა ( ცენტრ. მთავრობა), ამასთან დაგეგმილია ფერმერების ინფორმირება ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვი და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები) და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები ( ადგილობრივი მმართველობა). 

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 
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რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.  

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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).  

 სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების აღდგენა-რეკონსტრუქცია.  

 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.  

 

 

 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის რეგიონში, კოლხეთის დაბლობის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. მისი ფართობია 77 200 ჰა. რელიეფი აქ საშუალო და 

დაბალმთიანია. მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთი ნაწილი განლაგებულია რაჭის ქედის 

სამხრეთ კალთაზე, სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი კი - იმერეთის 

მაღლობზე. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს დაახლოებით 17 380 ჰექტარი უჭირავს, 

რაც საერთო ფართობის 22.5%–ია, დაახლოებით 60 000 ჰა (78%) კი ტყეებითაა დაფარული.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე ყვირილა და მისი შენაკადები: 

ძირულა, დუმალა, ჯრუჭულა, ჩიხურა, ლაშურა, ფრონე. 

საჩხერის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ონის, ამბროლაურის, ხარაგაულის, ჭიათურას 

და ხაშურის მუნიციპალიტეტები, ასევე ცხინვალის რეგიონი. 

მუნიციპალიტეტში შედის 51 სოფელი და ერთი ქალაქი, საჩხერე, რომელიც 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია და მდებარეობს მდინარე ყვირილის 

ნაპირებზე. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 48 100 ადამიანს.  

აქედან ქალაქად ცხოვრობს დაახლოებით 10 000 კაცი,  სოფლად კი - 38 000 კაცი, ანუ 

მოსახლეობის 79%. მუნიციპალიტეტის ერთ სოფელზე საშუალოდ 745 მცხოვრები მოდის. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 62 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2) უტოლდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მოსახლეობის 

შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა 

და უცხოეთში ემიგრირებულთა მიერ ფულადი გზავნილები.  

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგინა 18 255 000 ლარი. მუნიციპალიტეტის 

ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფს მრეწველობა, ვაჭრობა და სოფლის მეურნეობა. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა და განვითარების 

სტრატეგია 2017 წლამდე, რომელთა მიხედვითაც ეკონომიკური დარგებიდან 

პრიორიტეტულად ითვლება სოფლის მეურნეობა, ასევე მრეწველობის განვითარება 
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არსებული ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე. განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია ავეჯის წარმოების განვითარება მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსების 

ბაზაზე.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

საჩხერის ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა  წყალდიდობა, მეწყერი, 

ღვარცოფი, მდინარის ნაპირის ეროზია, გვალვა და მიწისძვრა; ამათგან, უკანასკნელი 10 

წლის განმავლობაში მომძლავრებულია მიწისძვრა, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და 

გვალვა.  

 

საჩხერის ტერიტორიულ ერთეულში არსებობს ჰიდრომეტეოროლოგიური საგუშაგო, 

მაგრამ მუნიციპალიტეტს არა აქვს სტიქიური მოვლენების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა, 

რის გამოც მათ არ გააჩნიათ ზუსტი ინფორმაცია მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფების 

სტატისტიკური მაჩვენებლების შესახებ. 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივმა კატასტროფებმა, 

კერძოდ კი მდინარეთა ნაპირების წარეცხვამ და მიწისძვრამ დააზიანა მოსახლეობის 

საცხოვრებელი სახლების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. კერძოდ, მიწისძვრების შედეგად 

დაზიანებულია დაახლოებით 2 550 საცხოვრებელი შენობა და 8 000 ადამიანი; მდინარის 

ნაპირების წარეცხვის გამო კი დაზიანებულია 79 საცხოვრებელი სახლი და 200 ადამიანზე 

მეტი (იხ. ცხრილი 1). მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო დეკადაში ბუნებრივ 

კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მუნიციპალიტეტი იმდენად არის 

დაზიანებული მიწისძვრების შედეგად, რომ მთელი ყურადღება გადატანილია მისი 

შედეგების ლიკვიდაციაზე, თუმცა სტატისტიკური მონაცემები არც აქ არის 

სრულყოფილი. 

 

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში წყალდიდობებსაც აქვს ადგილი. მათ შედეგად ბოლო 

წლებში რამდენიმე ხიდი იქნა დაზიანებული (იხ. ცხრილი 2). მონაცემები წყალდიდობით 

მიყენებული ზარალის შესახებ მონაცემები შესაძლოა არასრულყოფილი იყოს, რადგანაც, 

როგორც აღინიშნა, მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ აწარმოებს ასეთი მონაცემების ზუსტ 

აღრიცხვიანობას. თუმცა, მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიძლება ვთქვათ, 

რომ წყალდიდობები მუნიციპალიტეტისთვის ნაკლებად აქტუალურია, ვიდრე 

მიწისძვრები თუ მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა.  

 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ნიადაგის ეროზიასაც. კერძოდ, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ამა თუ იმ მიზეზით ეროზირებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5%-

მდე. როგორც ჩანს, ეს გარკვეულწილად გადაძოვებას უკავშირდება. ტყის განაკაფებში 

ადგილ-ადგილ მეწყრული მოვლენებიც განვითარდა.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრების ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 

წელიწადში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ფინანსური ზიანის 

ოდენობა შეადგენს 4 500 000 ლარს; თუმცა, მათ ვერ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, თუ როგორ 

ნაწილდება ეს ზიანი სხვადასხვა კატასტროფებს შორის. დაზიანებული 
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ინფრასტრუქტურის შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით ამ თანხის 

ლომის წილის მიწისძვრაზე უნდა მოდიოდეს.  

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სივრცითი მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაც 

მიწათსარგებლობის დაგეგმვისას სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიც 

იქნებოდა გათვალისწინებული. გამგეობის წევრების ინფორმაციით კონკრეტული 

საინჟინრო პროექტების შედგენა სეისმემედეგობის გათვალისწინებით ხდება.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

თუმცა, ამ ადმინისტრაციულ ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, მეწყერს, ღვარცოფსა და მიწისძვრას. 

მუნიციპალიტეტს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძალებით მოახდინონ 

პირველადი რეაგირება კატასტროფების შემთხვევაში; დახმარების მიღება კი სამხარეო და 

ცენტრალური სამსახურებიდან ხდება.  

 

გარდა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა, მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის და მათი შედეგების აღმოსაფხვრელი 

ღონისძიებებიც. პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში ძირითადად ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები ხორციელდება. როგორც აღინიშნა, მიწისძვრით მიყენებული ზიანის 

მასშტაბურობის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტში ძალისხმევა ძირითადად 

მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციისკენაა მიმართული.  

 

ცხრილი1. მონაცემები საჩხერის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

სული 

მდინარეთა ნაპირის 

წარეცხვა 

საჩხერე 54 150 

სხვიტორი 20 50 

ჭალა 5 16 

 მიწისძვრა ყველა დასახლებაში 2 552 8 000 

 

ცხრილი2 მონაცემები საჩხერის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა მოსახლეობის შემოსავლების 

ძირითადი წყაროა მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სიმწირისა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 17 380 ჰა-ია, რაც მისი საერთო 

ფართობის 22.5%–ია; აქედან 7 962 ჰა (ანუ 46%) სახნავ–სათესია, ხე-ხილს 2 135ჰა (12%) 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა  

წყალდიდობა / წყალმოვარდნა 

 

ჭალვანი 1 ხიდი 

ცხომარეთი 1 ხიდი 

სავანე 1 ხიდი 
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უჭირავს, სათიბ–საძოვარი კი - 7 287 ჰა–ს (42%). ეს მონაცემები ეყრდნობა 2004 წლის 

ინვენტარიზაციის შედეგებს, რომლის შემდეგაც მიწის ინვენტარიზაცია არ მომხდარა. 

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართი არ შემცირებულა, თუმცა ადგილი ჰქონდა მიწების 

დეგრადაციას ეროზიული პროცესების შედეგად. მოწოდებული ინფორმაციით, 

ეროზირებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5%-მდე. როგორც ჩანს, ეროზიის ერთ-

ერთი მიზეზი ჭარბი ძოვებაა, რადგანაც მუნიციპალიტეტი ამ პრობლემის წინაშე დგას 

(იხ. ქვემოთ).    

 

 

მემცენარეობა 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწის რესურსი მწირია და მხოლოდ 7 962 ჰა-

ს შეადგენს. მემცენარობაში პრიორიტეტული კულტურებია: სიმინდი, ლობიო, ვაზი და 

ხე-ხილი. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3-3.5ტ/ჰა–ზე, ხე-ხილის - 6-6.5ტ/ჰა-ზე, 

ლობიოს - 1.8-2 ტ/ჰა-ზე, ხოლო ვაზის - 4-5 ტ/ჰა-ზე.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა ბოლო 

პერიოდში შემცირდა 30-50%-ით. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებად სახელდება: 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამოყენება, კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლის 

არაეფექტური გზების გამოყენება, რწყვის ნაკლებობა და გვალვა. 

 

სამუშაო ჯგუფის წევრები თავიანთი დაკვირვების საფუძველზე თვლიან, რომ 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილება, 

კერძოდ გაზაფხული უხვნალექიანია, რის გამოც გადაიწია ხვნა-თესვამ, მოსავლის აღება 

კი აგვისტოში ხდება. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ჯგუფის მიერ ყურადღება გამახვილდა 

გაზაფხულის უხვნალექიანობაზე, რაც ხელს უშლის ხვნა-თესვას და არა ტემპერატურულ 

რეჟიმზე, რომელიც განსაზღვრავს ვეგეტაციის პერიოდს.  

 

მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწების დაახლოებით 60% საჭიროებს რწყვას. რწყვა ვერ 

ხერხდება საირიგაციო სისტემების სიმცირისა და ცუდი მდგომარეობის გამო. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად გამოიყენება რწყვის არხოვანი 

(ტრადიციული) მეთოდი. ბუნებრივი ნალექის შეგროვება რწყვისათვის არ ხდება. 

სასოფლო–სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს. 

 

 

მეცხოველეობა 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები სასოფლო-სამეურნეო მიწების 42%-ს 

შეადგენს. ტერიტორიულ ერთეულში მეცხოველეები ძირითადად მსხვილფეხა 

პირუტყვის მოშენებას მისდევენ, მეცხვარეობა კი უმნიშვნელოდაა წარმოდგენილი.  

 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით 

ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია 24 200 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ეს რაოდენობა ბოლო დეკადაში დაახლოებით 4 000 

სულითაა გაზრდილი. მეზობელი მუნიციპალიტეტების ფერმერებს პირუტყვი საძოვრად 

საჩხერეში არ გადაჰყავთ.  
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მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის ძოვების ნორმა დადგენილი არაა. მსხვილფეხა 

პირუტყვის ერთ სულზე 0.3 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის. როგორც ეს გაანგარიშება 

გვიჩვენებს, მესაქონლეები განიცდიან სათიბ–საძოვრის დეფიციტს. ამას სამუშაო ჯგუფიც 

ადასტურებს. სათიბ-საძოვრების დეფიციტის მიზეზად სამუშაო ჯგუფი ჭარბ ძოვებას და 

გვალვას ასახელებს. მიზეზებს შორის არ მოიხსენიება მეურნეობის ტრადიციული 

მეთოდებით გაძღოლა და ამისი გათვალისწინებით, პირუტყვის სიჭარბე. როგორც ჩანს, 

გადაძოვება მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებული ეროზიის ერთ-ერთი გამომწვევი 

მიზეზი უნდა იყოს.  

 

სამუშაო ჯგუფი მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემებად საკვებისა და 

ვეტერინალური სამსახურების ნაკლებობას ასახელებს. როგორც ჩანს, ამ მიზეზებით 

მუნიციპალიტეტში შემცირებულია მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა, თუმცა სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რამდენად 

დაეცა ეს მაჩვენებლები.  

 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების დეფიციტისა სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარი ღონისძიებები არ ტარდება, მათ შორის არ მიმართავენ 

ისეთ მარტივ ზომას, როგორიცაა ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვება.  

 

სამუშა ჯგუფის ინფორმაციით, საქონლის დანაკარგის ზრდას უკანასკნელი 10 წლის 

მანძილზე ადგილი არ ქონია. 

 

 

პროექტები და სერვისები 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში 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, საჩხერის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაიხსნა 

სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრი - ფერმერთა სახლი, რომელიც ფერმერებს 

შორის ავრცელებს ცოდნას აგროქიმიკატების მოხმარების და ირიგაციის თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. 

 

4. ტყის რესურსები 

 

სატყეო მეურნეობის მართვა–განკარგვა მუნიციპალიტეტს გამგეობის კომპეტენციაში არ 

შედის. ამიტომ, სამუშაო ჯგუფის წევრებს ძალიან მწირი ინფორმაცია გააჩნიათ ტყის 

რესურსების შესახებ.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2004 წლის ინვენტარიზაციის 

მიხედვით, საჩხერის მუნიციპალიტეტში ტყეებს 50 000 ათასი ჰა ფართობი უჭირავს; 

აქედან, სუბ-ალპურ ტყეებს უკავია 32 000 ჰა, ჭალისპირა ტყეებს - 3 000 ჰა.  



 

6- 12 

ხე-ტყის ჭრის წლიურ ლიმიტად მუნიციპალიტეტისთვის სახელდება 9 000 კუბ.მ.. 

სამუშაო ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ ტყის ჭრის ტენდენცია უკანასკნელ წლებში 

გაიზარდა 30%-ით, რასაც ენერგომატარებლების სიძვირით ხსნიან. ამასთან, თვლიან, რომ  

20% გაიზარდა უკანონო ჭრებიც.  

ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა ფართობიც 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა; სამუშაო 

ჯგუფს კონკრეტული მონაცემები არც ქარსაცავების შესახებ გააჩნია.  

 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტყეებში ბოლო ათწლეულში იყო 

ხანძრის შემთხვევები. მაგალითად, 2010 წელს დაფიქსირდა ტყის ხანძარი, რომლის 

შედეგადაც დაიწვა 100 ჰა ფართობი. ხანძრის მიზეზად ცხელი ამინდები და ადამიანთა 

დაუდევრობა სახელდება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სოფ. კვერეთში, ჭალასა და 

ცხომარეთში ტყის განაკაფებში განვითარდა მეწყრული მოვლენები.  

 

თვითმმართველობა არ ფლობს ინფორმაციას ტყის აღდგენა–გაშენების პროექტებთან 

დაკავშირებით. თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სატყეო მეურნეობასთან ერთად 

ახორციელებს ქ. საჩხერის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროექტს.  

 

 

 

5. წყლის რესურსები 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის რესურსი ზომიერია.  

ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. ყვირილას აუზით. მუნიციპალიტეტში 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არის. 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური საგუშაგო, 

რომლის მონაცემების მიხედვით უკანასკნელი 10-20 წლის მანძილზე მდინარეების 

საშუალო წლიური ხარჯი შემცირდა.  

 

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლის მონიტორინგი არ ხდება. სამუშაო ჯგუფი 

ვარაუდობს, რომ მიწისქვეშა წყლების დონემ ბოლო ათწლეულში დაიკლო, რასაც 

მიწისძვრის შედეგად დაკარგული წყაროებით ხსნიან. თუმცა, უფრო ალბათური უნდა 

იყოს, რომ წყაროებმა სხვა გამოსავალი ნახა მიწისძვრის შედეგად ქანებში გაჩენილ 

ბზარებში.   

 

მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების დაბინძურების შესახებ ცნობები არ აქვთ, რადგან 

წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ტარდება.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საკმარისია. მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის 

მოსახლეობა სარგებლობს. ინდუსტრიული წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად - 

ზედაპირული.  

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სასმელად მიწოდებული წყლის წლიური ხარჯი 

შეადგენს 517 412 კუბ.მ-ს; თუმცა, ეს მონაცემები მხოლოდ ცენტრალიზებული 
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წყალმომარაგების მქონე დასახლებებს (ძირითადად ქ. საჩხერეს) მოიცავს. 

ცენტრალიზებულ წყალმომარაგებას ახორციელებს შპს „წყალკანალი“. სამუშაო ჯგუფის 

წევრები წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობას დამაკმაყოფილებლად 

თვლიან. ცენტრალიზებული წყალმომარაგების მქონე დასახლებებში 

უზრუნველყოფილია წყლის მრიცხველები და საკანალიზაციო კოლექტორები. 

მოსახლეობის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებულ ძირითად პრობლემად ითვლება ის, 

რომ წყალდიდობის დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ უზრუნველყოფს სათანადო 

წმენდას და წყალი იმღვრევა. 

 

მუნიციპალიტეტიდან, კერძოდ კი მდ. ფასკნარადან (ჯრუჭულას მარჯვენა შენაკადი) 

ხდება წყლის გადასროლა ჭიათურის მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. ამ წყალაღბის 

მოცულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფის წევრებს მონაცემები არ აქვთ. 

 

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. 

ყვირილას აუზით. ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში მდინარეებიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ ამოღებული მასალის წლიური რაოდენობის 

შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას მონაცემები არ აქვს.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კალაპოტური 

რეჟიმების დარღვევის შედეგად გააქტიურებულია მდინარეების ნაპირების ეროზია და 

კალაპოტის დახრამვა. ამის შედეგად სოფლებში: სხვიტორი, სავანე, ჭალვანი, ცხომარეთი 

დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და ხიდები. ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად 

ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არის სამსახური, რომელიც ახდენს მდინარის ნაპირების 

დინამიკის და კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

მონიტორინგს. 

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალო დონეზეა განვითარებული. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს სამთო-მომპოვებელი 

ობიექტები, ასფალტო-ბეტონის ქარხნები, ხის სახერხი საწარმოები, კვების პროდუქტების 

მცირე საწარმოები და ა.შ. სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოებში 

გატარებული გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაში 

შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

საშუალოდ წლიურად 3 500კუბ.მ. ნარჩენის შეგროვება ხდება. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ათწლეულში ეს ციფრი 30%–აა გაზრდილი, რაც ნარჩენების მართვის 
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გაუმჯობესების შედეგია. კერძოდ, ამ მიზნით შეძენილი იქნა 3 სპეცმანქანა და 150 ცალი 1 

კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერი. ასევე გატარდა საჯარიმო სანქციებიც.  

სამუშაო ჯგუფი შეგროვებული ნარჩენების შემადგენლობის შესახებ ინფორმაციას არ 

ფლობს.  

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ლეგალურ 

ნაგავსაყრელზე, რომელიც სოფ. სარეკის ტერიტორიაზეა განთავსებული. ნაგავსაყრელის 

ტერიტორია შემოღობილია. ნარჩენები პერიოდულად იფარება მიწით, თუმცა ნაჟური 

წყლებისა და აირების კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე ზომის 

არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა იქ განთავსებული ნარჩენების მოცულობის 

შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობა ინფორმაციას არ ფლობს.  

გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მუნიციპალიტეტში გროვდება ლითონის ჯართი. სამუშაო 

ჯგუფს არ გააჩნია ინფორმაცია ჯართის შემგროვებელი პუნქტების მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების რაოდენობის შესახებ. 

 

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 დეფიციტი 

და ტყის რესურსების შემცირება კაცს შეუქმნის მეტ პრობლემებს, რადგან ოჯახის 

მომმარაგებლად მას თვლიან. კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი ქალი 

უფრო მეტად მგრძნობიარედ დასახელდა. პასუხების დასაბუთება ეყრდნობა 

გამოკითხულთა ოჯახურ გამოცდილებას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრებს გაუჭირდათ კლიმატის ცვლილებებისა 

და გენდერული თანასწორობის პრობლემის ურთიერთდაკავშირება. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

ბოლო ათწლეულში ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტებიდან 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის სხვა 

თანამედროვე მეთოდები, მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული სახეობების 

შეტანა, სოფლის მეურნეობის სამსახურის შექმნა, ნაპირების დამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არასდროს მიუღიათ მონაწილეობა კლიმატის ცვლილებების 

თემაზე ორგანიზებულ ტრეინინგებში. მათ აქვთ გარკვეული ხედვა თუ როგორ შეიძლება 

კლიმატის ცვლილებთან ადაპტაცია. მათი მოსაზრებით, ეს შესაძლებელია: რესურსების 
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მოპოვების ოპტიმიზაციით, ტყეების ჭრის შემცირებით, ქარსაფარი ზოლების აღდგენითა 

და ნაპირსამაგრების მოწყობით. 

 

 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

 
ბუნებრივი საფრთხეები  - საჩხერის გეოლოგიური პირობები განაპირობებს მიწისძვრების 

მაღალ რისკებს. მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ზარალი 

ზარალი მიადგა.  

 

ასევე მაღალია მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის რისკიც და ეს უკანასკნელი, როგორც 

ჩანს, გარკვეულწილად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო. მათ შორის 

მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და ინერტული მასალის მოპოვება.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში ასევე გაზრდილია 

გვალვიანობა, რაც ნაწილობრივ ტყის საფარის შემცირებით შეიძლება იყოს გამოწვეული.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ნიადაგის ეროზიასაც. კერძოდ, ეროზირებულია 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 5%-მდე, რაც გარკვეულწილად გადაძოვებას უნდა 

უკავშირდებოდეს. ტყის განაკაფებში ადგილ-ადგილ მეწყრული მოვლენებიც 

განვითარდა.  

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, გვალვიანობა, ეროზია, მეწყერი და გაზრდის მუნიციპალიტეტის 

მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.  

 

 
სოფლის მეურნეობა  
- მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირისა სოფლის მეურნეობა საჩხერის 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობას ტრადიციული მეთოდებით უძღვებიან.   

 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა, საირიგაციო სისტემების სიმწირე და ცუდი მდგომარეობა, მომატებული 

გვალვიანობა და მომატებული უხვნალექიანობა გაზაფხულზე, რომელიც ხვნა-თესვის 

სეზონს ემთხვევა და ხელს უშლის სამუშაოების წარმოებას. ამ მიზეზების გამო 

მუნიციპალიტეტში შემცირებულია მოსავლიანობა.  
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მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევებია: სათიბ-საძოვრების დეფიციტი, რის 

გამოც პირუტყვი საკვების ნაკლებობას განიცდის, შემცირებულია წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა, ხდება საძოვრების გადაძოვება და შედეგად ეროზია. ანუ, 

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 - საჩხერის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი  ტენდენცია აქვს და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  როგორც 

აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება 

იყოს.  

 

 
წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, როგორც 

ჰიდროლოგიური დაკვირვებები აჩვენებს, ბოლო პერიოდში შემცირდა მდინარეების 

საშუალო წლიური ჩამონადენი. მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული თუ 

მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი. 

  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის მოსახლეობა სარგებლობს. ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად - ზედაპირული.  

 

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება და საკანალიზაციო კოლექტორები. ამ დასახლებების 

წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის 

დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ უზრუნველყოფს სათანადო წმენდას და წყალი 

იმღვრევა. 

 

 
ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს:  წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, 

აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და მეურნეობის გაძღოლის სხვა 

თანამედროვე მეთოდები, მცენარეების/ცხოველების მაღალპროდუქტიული სახეობების 

შეტანა, სოფლის მეურნეობის სამსახურის შექმნა, ნაპირების დამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  
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თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

 

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.   

 

 

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 ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენს დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 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).  

 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.   
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 სტრატეგიის შემუშავება, თუ როგორ შეიძლება მიწისძვრასთან დაკავშირებული 

რისკების შემცირება. ამ საქმიანობის ფარგლებში შესაძლოა შესწავლილი იქნას თუ 

რა სტანდარტით ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ნაგებობების 

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.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

სენაკის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ სამეგრელო-

ზემო სვანეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 52 170 ჰა-ს. მას 

ჩრდილოეთით ესაზღვრება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით 

მარტვილის, სამხრეთით ლანჩხუთის, სამხრეთ-აღმოსავლეთით აბაშის და დასავლეთით 

ხობის მუნიციპალიტეტები.  

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია კოლხეთის დაბლობსა და მთისწინეთს მოიცავს. 

მთისწინეთის გორაკ-ბორცვიანი ტერიტორია დაფარულია ტყეებით. მუნიციპალიტეტის 

ჰავა ზღვის ნოტიო სუბტროპიკულია, თბილი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. ჰაერის 

საშუალო წლიური ტემპერატურაა +13.80C. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო 

ტემპერატურა +4.9 0C-ია, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი, კი +23. 0C .წელიწადში 

აქ საშუალოდ 1 620 მმ ნალექი მოდის, აქედან მაქსიმუმი – სექტემბერში ხოლო მინიმუმი 

იანვარში.  

მუნიციპალიტეტში 63 დასახლებული პუნქტია, აქედან 1 ქალაქია და 62 სოფელი. 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა 2012 წლის მონაცემებით შეადგენს 51 710 

კაცს, აქედან ქალაქად დასახლებულია 26 900 კაცი, მათ შორის 7 120 დევნილია. სოფლად 

ცხოვრობს 24 800კაცი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 99 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) აღემატება.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ, მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სოფლის 

მეურნეობის სხვადასხვა დარგები, საჯარო სამსახურები და ვაჭრობა. მუნიციპალური 

ბიუჯეტის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს: ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, 

ქონების გადასახადი და მცირე მეწარმეობა. წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად 

შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა 

(საკონსერვო, ღვინის და რძის ქარხნები, სხვა) და მრეწველობა (ხალიჩების ფაბრიკა, 

რკინა-ბეტონის კომბინატი, აგურის ქარხანა, სხვა).  

სენაკის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების 2010-2011წლის გეგმა, 

რომლის პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა, რეკრეაციული 

ზონების ამუშავება თერმული წყლების გამოყენებით და ტურიზმი.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან სენაკის მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია: 

ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა, 

გვალვა და მდ. ნაპირების ეროზია. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც 

მოყვება წყალდიდობები, მდინარის ადიდების შედეგად ხდება მდინარისპირა ნათესებისა 

და საძოვრების წარეცხვა და განადგურება. გამგეობის ინფორმაციით, ბუნებრივი 

საფრთხეები, უკანასკნელ 10 წელიწადში, მომატებულია. მათ შორის გაძლიერდა ძლიერი 

ქარები და გახანგრძლივდა გვალვა.  

მონაცემები სენაკის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ქვეშ მოქცეული 

ტერიტორიების და დასახლებული პუნქტების შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1 და #2. 

ცხრილი 1 მონაცემები სენაკის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ქვეშ მოქცეული 

ტერიტორიების შესახებ. 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
მიწის კატეგორია 

დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

ფართობი 

საფრთხის ქვეშ, ჰა 

მეწყერი 
საცხოვრებელი 

ტერიტორია 

სოფ: ზანა, ეკი, ხორში, 

ლეძაძამე, ქ. სენაკი 
 

წყალდიდობა სახნავ-სათესი/ბაღები 5ჰა 200ჰა 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

 

მდინარის ნაპირები და 

ჭალები 
 100ჰა 

სანაპირო ზონა 1ჰა  

 

2011წელს ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად დაზარალდა 100 ოჯახი 

(დაიტბორა). სოფლებში: ზანა, ეკი, ხორში, ლეძაძამე მეწყერმა დააზიანა28 ოჯახი, 

რომლებიც საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან. 

ცხრილი 2 მონაცემები სენაკის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ქვეშ მოქცეული 

მოსახლეობის შესახებ. 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

ძლიერი ქარი ქალაქი სენაკი, სოფლები: თეკლათი, 

ძველი სენაკი, ზანა, ეკი, მუხური. 

100 2 000კაცი 

მეწყერი სოფ: ზანა, ეკი, ხორში, ლეძაძამე 28 28 ოჯახი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

რიონისპირა და ტეხურისპირა 

სოფლები 

100 100 ოჯახი 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურასაც. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის ყველა 

სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. ასე მაგალითად, 2011წელს წყალდიდობამ 
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დააზიანა სოფლის გზები და ხიდები ლეძაძამეში, უშაფათში, ფოცხოში და ხორშაში. 

გამგეობას არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული 

ტერიტორიების შესახებ. 

სენაკის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 

წელიწადში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება, თუმცა ეკონომიკური 

ზარალის ოდენობაზე წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, რომ მხოლოდ 

2011 წელს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანი შეფასდა 300 000 ლარით.  

მართალია, მუნიციპალიტეტში არის მეტეოროლოგიური სადგური, მაგრამ არ ხდება 

ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების შესაძლო 

ცვლილებებზე. 

სენაკის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა, ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელია სამაშველო 

სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, სენაკის მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას და 

მეწყერს, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე 

რეაგირების რესურსი და ის დახმარებას იღებს რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან .  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების ჩატარება მდ.რიონის, მდ. ტეხურის და მდ.ცივის ნაპირებზე - ძირითადად 

ჯებირების გამაგრება.  

გამგეობის თანამშრომელთა აზრით, მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას და საინჟინრო პროექტების მომზადებისას, 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება ხდება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს 21 912 ჰექტარი, მათ შორის სახნავ-სათესი 

მიწებია 11 808 ჰა, საძოვრები - 6 907ჰა, სათიბი - 9ჰა, მრავალწლიან ნარგავებს კი 4 069 ჰა 

უკავია. 

გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ფართობი უმნიშვნელოდ შემცირდა. კერძოდ, მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 

დაიკარგა 5 ჰა სახნავ-სათესი მიწა. საზოგადოდ, ვინაიდან სახნავ-სათესი მიწების დიდი 

უმეტესობა მდინარის გასწვრივ მდებარეობს, ეს ფართობები მდინარის წარეცხვის 

შედეგად ზიანდება.  

 

მემცენარეობა 

მემცენარეობა სენაკის მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. პრიორიტეტული 

კულტურებია: სიმინდი, ლობიო, სოიო; მრავალწლიანი ნარგავებიდან მოყავთ თხილი, 

ხურმა, ციტრუსები, დაფნა და კივი. სიმინდის მოსავლიანობაა 1,7-2 ტ/ჰა, სოიოსი - 0.4 
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ტ/ჰა, ლობიოს - 1.2 ტ/ჰა, თხილის - 1.5 ტ/ჰა, ხოლო ხურმის მოსავლიანობა შეადგენს 15 

ტ/ჰა-ს.  

სენაკის გამგეობის ინფორმაციით, მცენარეთა მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში შემცირდა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებად სამუშაო ჯგუფის მიერ 

დასახელებული იქნა: დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, მავნებლებთან, 

სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური გზები და კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა. ბოლო წლებში სიმინდის და თხილის 

მოსავლის შემცირება გამოიწვია მავნებლების (ღეროს ფარვანას და ამერიკული პეპელას) 

მომრავლებამაც. ამასთან, მოსავლიანობის შემცირება დაჭაობების გამოც ხდება. მაგ. 

სოფლებში ჭალადიდი, თეკლათი და ახალსოფელი მეორადი დაჭაობება განიცადა 575ჰა-

მა ფართობმა. მუნიციპალიტეტში ხშირია წყალდიდობები, რაც მკვეთრად ამცირებს 

მოსავლიანობას. ამას გარდა, ბოლო პერიოდში გახშირებული წვიმები მოსავლიანობის 

შემცირების მიზეზი ხდება.  

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური, ოფიციალურ ინფორმაციას ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილების შესახებ 

გამგეობა არ ფლობს. მათი ვარაუდით, ვეგეტაციის პერიოდი შეცვლილია, რადგან 

ხეხილი უკვე თებერვალში იწყებს ყვავილობას, როცა ადრე აპრილ-მაისში ყვაოდა.  

სენაკის მუნიციპალიტეტში ს/ს ნაკვეთები მეტწილად მორწყვას არ საჭიროებს; თუმცა, 

ხანდახან ადგილი აქვს გვალვებს, რის გამოც მოსავლიანობა მცირდება. რადგანაც 

დასავლეთ საქართთველოში ტემპერატურის და გვალვიანობის მატება შეიმჩნევა, დროთა 

განმავლობაში ირიგაციის სისტემების არქონა შესაძლოა პრობლემატური გახდეს.  

სენაკის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების 30% (2 800ჰა) საჭიროებს 

დრენაჟს. მუნიციპალიტეტში არის სადრენაჟე სისტემები, თუმცა გამოსულია მწყობრიდან 

და ესაჭიროებათ რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის დაჭაობებული 

ადგილები, სადაც სადრენაჟე სისტემა საერთოდ არაა. ასეთი ტერიტორიები მოიცავს 

575ჰა-ს. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული დარგია სენაკის მუნიციპალიტეტში, 

სადაც სათიბ-საძოვარს დაახლოებით 6 920ჰა უკავია. 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 21 240 სულს შეადგენს. 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მათი სულადობა გაიზარდა 800-1 000 სულით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საძოვრებზე სხვა მუნიციპალიტეტებიდან 

პირუტყვი არ შემოყავთ. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად ზამთრის საძოვრებია, ნაკლებადაა 

სათიბები. მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. 

ამის მიზეზი არის საძოვრების მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა. მოსახლეობა ამ 

ტერიტორიებს იყენებს სახნავ-სათესად და თხილის პლანტაციების გასაშენებლად. გარდა 

ამისა, ჭარბი ძოვების გამო ადგილი აქვს სათიბ-საძოვრების დეგრადაციას. სამუშაო 

ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საძოვრების 

ერთ ჰექტარზე ადგილობრივი მოსახლეობის 3 სული მსხვილფეხა პირუტყვი მოდის. 

მიუხედავად ამისა, მესაქონლეები არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ სათიბ-

საძოვრების შესანარჩუნებლად, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას 
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მიმართავენ, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები, 

ანუ რამდენი სულის და რა ხანგრძლივობითაა დაშვებული საქონლის ძოვება ამა თუ იმ 

კონკრეტულ საძოვარზე. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა 

და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. 

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას ჰქონდა ადგილი 

გახანგრძლივებული ზამთრის გამო, რამაც გამოიწვია საკვების უკმარისობა და 

პირუტყვის შემცირება. ვეტერინარული მომსახურეობის ნაკლებობის გამო იყო ეპიდემიის 

შემთხვევები, ჯილეხით დაავადების შემთხვევები იყო სოფელ თეკლათში, მენჯში და 

ახალსოფელში შესაბამისად, ხორცპროდუქტიულობა გამგეობის ინფორმაციით 

შემცირდა, მაგრამ რამდენით ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნიათ. მათივე ცნობით, 

საქონლის წველადობა გაიზარდა სულადობის გაზრდის ხარჯზე,.  

 

პროექტები და სერვისები 

სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური სამსახური, რომელიც ხელმისაწვდომი არაა სოფლის მოსახლეობისთვის. 

2005 წლამდე სოფლებში არსებობდა ვეტპუნქტები და ადგილობრივ მოსახლეობას არ 

უხდებოდა ქალაქში სპეციალურად ჩამოსვლა. ეხლა ვეტმომსახურეობა არასაკმარისია. 

მუნიციპალიტეტში არის შპს-ფერმერთა მომსახურების ცენტრი, სადაც შესაძლოა 

აგრონომიული მომსახურეობა.  

სენაკის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ისეთი სასოფლო სამეურნეო სამსახურები, 

რომელთაც შეუძლია ხელი შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებას. 

მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური ახალი შექმნილია. 

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელდა სხვადსხვა პროექტები: შემოტანილ იქნა გვალვაგამძლე კულტურები, 

როგორიცაა სიმინდი-პიონერი, რომელმაც არ გაამართლა. 2. კერძო ორგანიზაციამ 

ჰოლანდიიდან შემოიყვანა მაღალპროდუქტიული შინაური პირუტყვი. 3. საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელების მიზნით: აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე მეთოდების შესახებ. 

და პირუტყვის კვების გაუმჯობესების შესახებ. 5. კერძო ორგანიზაციამ გახსნა სასოფლო-

სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრი. 

სენაკის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე და 

შესაბამის ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელია სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური, რომელიც ახალი შექმნილია და არა გააჩნია დეტალური ინფორმაციები. 

 

4. ტყის რესურსები 

მუნიციპალიტეტში ტყის ფართობი შეადგენს 16 214 ჰა-ს, აქედან 3 789ჰა არის კოლხეთის 

ეროვნული პარკის ტერიტორია. ნაწილს მინიჭებული აქვს ტყეკაფის სტატუსი. სატყეო 

მიწები არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. 

სენაკის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის სოციალურ ჭრას. ჭრები მიმდინარეობს 

ჭალისპირა ტყეებში და დაბალი მთის ტყეებში. მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტი 

სოციალური ჭრებისთვის, ერთი კომლისთვის დაბლობში შეადგენს 7მ3-ს;ხოლო მთიან 
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ზონაში 12მ3-სწელიწადში. ტყე 350-ზე მეტი დაქანების ფერდობებიდან არ იჭრება. ბოლო 

10 წლიან პერიოდში ტყის ჭრის ტენდენცია შემცირებულია 10%-ით, რაც გაზიფიკაციის 

შედეგია.  

სენაკის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის შემთხვევებს, თუმცა ბოლო 

პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია, თუ რა მოცულობითაა შემცირებული 

ზუსტი ინფორმაცია არ მოიპოვება.  

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 384 ჰა-ზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი 

ზოლები, თუმცა მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. გამგეობა არ ფლობს 

ინფორმაციას ქარსაცავი ზოლების ბოლო ინვენტარიზაციის შესახებ,. ქარსაცავი ზოლების 

აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არ 

არის დაგეგმილი. 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადამიანთა დაუდევრობის 

გამო ჰქონდა ადგილი. სოფლების: ზანა, ეკი, ლეძაძამე, ძველი სენაკიმის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ბოლო წლების განმავლობაში ხანძრების 43 შემთხვევა დაფიქსირდა, რის 

შედეგადაც განადგურდა 27ჰა ტყე. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ტყის გაკაფულ 

ადგილებში მთის ფერდობებზე, სოფლის მიმდებარედ, ადგილი აქვს მეწყერებისა და 

ღვარცოფების წარმოქმნას. ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების 

შედეგად ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

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

ტყეების ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი და არ ჩატარებულა ტყეების მოვლისა და 

აღდგენის ღონისძიებები. ასევე არ განხორციელებულა ტყეების გაშენების პროექტები. 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის არც კერძო და არც მუნიციპალიტეტის 

დაქვემდებარებაში მყოფი სანერგეები. უახლოესი სანერგეები, მდებარეობს ზუგდიდში. 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა 

ტყეების აღდგენასა და ტყეების განშენიანებას.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმომარაგება 

სენაკის მუნიციპალიტეტს ზომიერი წყლის რესურსი გააჩნია, როგორც ზედაპირული 

ასევე მიწისქვეშა, თუმცა მათი რესურსი შეფასებული არაა. მუნიციპალიტეტში არსებობს 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები.  

სენაკის მუნიციპალიტეტის ძირითადი მდინარეებია ტეხური, ცივი, რიონი და  

ხობისწყალი. გამგეობის ინფორმაციით, ნაქალაქევში არის მოქმედი ჰიდრო-

მეტეოროლოგიური სადგური. მაგრამ ხდება თუ არა ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის 

მონიტორინგი გამგეობა ინფორმაციას არ ფლობს. შესაბამისად, ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი 

ინფორმაცია არა აქვთ. მათი აზრით, მდინარეების წლიური ხარჯი შემცირებულია, 

გაზრდილია წყალდიდობის სიხშირე და წყალდიდობის დროს მდინარეების ხარჯი. 

მდინარეების წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა. მათი აზრით, მიწისქვეშა წყლების 

დონე არ შეცვლილა. 
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სენაკის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის. მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია ცენტრალური 

წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, მიწისქვეშა წყლებს მოიხმარს წყალმომარაგებისთვის, 

რისთვისაც მოწყობილი აქვთ ჭები. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური ცნობები წყლების 

დაბინძურების შესახებ არ არსებობს.  

სენაკის მუნიციპალიტეტში არის ჭარბტენიანი ტერიტორია, ჭაობი, რომლის ფართობი 

შეადგენს 575ჰა-ს. ჭარბტენიანი ტერიტორიების ფართობი ბოლო 10 წელიწადში არ 

შეცვლილა. სენაკის მუნიციპალიტეტს არა აქვს ჭაობების დაშრობის გეგმა. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტში მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, 

მაგრამ სამუშაო ჯგუფს 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 ზიანდება გზები, ხიდები. ასევე 

ხდება ინერტული მასალის დაგროვება. მდ. რიონზე ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის 

გამო დამბები წაიღო წყალმა. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად ტარდება ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები. ეწყობა გაბიონები.  

მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის, მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების 

მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ ხორციელდება. ამას ახორციელებს გარემოს 

დაცვის სამინისტრო. სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და ადგილობრივი 

საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ საიჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობას. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სენაკის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. ფუნქციონირებს 

რამდენიმე კერძო საწარმო: მცირე წარმადობის მქონე წისქვილ-კომბინატი, ერთი ხის 

დამამუშავებელი საწარმო და ასფალტობეტონის ქარხანა. ყველა მათგანში 

დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და 

არ იყენებენ ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესების გეგმები. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

სენაკის მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ 

სენაკის დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას და მის განთავსებას პოლიგონზე, რომელიც 

ქალაქიდან მოშორებით, სოფ. ტყივის ტერიტორიაზეა განთავსებული. მუნიციპალიტეტში 

არის ერთი ლეგალური ნაგავსაყრელი, რომელიც არ არის ლიცენზირებული და დროებით 

ნაგავსაყრელს წარმოადგენს. წელიწადში ქალაქის ტერიტორიაზე საშუალოდ ხდება 

18 000-20 000მ3 ნარჩენის შეგროვება. სენაკის მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წლის 
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განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა 2-ჯერ 

გაიზარდა. ადმინისტრაციულ ერთეულში არ არსებობს გადამუშავებადი ნარჩენების 

შემგროვებელი პუნქტები.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუ რა 

რაოდენობის ნარჩენი იყრება ამ ნაგავსაყრელებზე, შეფასებები არ არსებობს. სენაკის 

მუნიციპალიტეტში. რეალურად რა მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება, შეფასებები არ 

არსებობს. 

2012წ-ს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა ნარჩენების მართვის პროექტი, რაც 

გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით უზრუნველყოფაში, ქალაქის 

ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში.  

 

9. გენდერი 

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის 

მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც 

ქალზე, ასევე მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის 

მეურნეობიდან მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. 

თვლიან, რომ წყლის დეფიციტი უფრო მეტად მოახდენს გავლენას ქალზე. ხოლო რაც 

შეეხება ტყის რესურსებს, გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, ვიდრე ქალზე და ამას ხსნიან იმით, რომ 

მამაკაცები დასაქმებულები არიან ხე-ტყის მოპოვებით. კლიმატის ცვლილების მიმართ კი 

ქალი უფრო მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, სენაკის მუნიციპალიტეტს კლიმატის 

ცვლილებების მიმართ მოწყვლადს ხდის: ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები; მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუარესება და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით. 

სენაკის მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი 

პროექტები, რომელიც ხორციელდებოდა ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაციას, შიდა სასოფლო გზებისა 

და ხიდების რეაბილიტაციას, ფერმერებისთვის საკონსულტაციო მომსახურების შექმნას 

და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას. 
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - სენაკის გეოლოგიური პირობები განაპირობებს დამეწყვრის, 

ეროზიისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. 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.  

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები, რომელთა სიხშირე და 

ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი და 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას.  

სენაკის 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 სენაკის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ 

არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-

საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. და მოსახლეობის მიერ საძოვრების სახნავ-

სათესად გამოყენება. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი 

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 - სენაკის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსებთან დაკავშირებული 

ძირითადი პრობლემებია: ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების 

მნიშვნელოვანი შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ 

ხდება. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - სენაკის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

საკმარისია მასზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად; წყლის ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება.  

თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) 

პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი სისტემების ცუდ მდგომარეობას ან 

არარსებობას უკავშირდება. მუნიციპალიტეტში არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები, 

რომლებიც საჭიროებს დრენაჟს, მაგრამ სადრენაჟე სისტემები ცუდ მდგომარეობაშია და 

საჭიროებს რეაბილიტაციას.  
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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. 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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) ასევე მოხდეს სათიბ-

საძოვრების ტერიტორიების დაცვა, რათა არ მოხდეს მათი სახნავ-სათეს მიწებად 

გადაკეთება. 

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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 

დანარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  
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პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულია 

აღმოსავლეთ საქართველოში -კახეთში. მისი საერთო ფართობი შეადგენს 103 583 ჰა-ს, 

აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 93 375 ჰა უკავია, ხოლო ტყის რესურსი 

შეადგენს 5 500 ჰა-ს. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთ-დასავლეთით და დასავლეთით 

საზღვრავს გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით 

ესაზღვრება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით და ჩრდილოეთ-

აღმოსავლეთით კი ესაზღვრება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი და აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა. 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოიყოფა ჰავის რამდენიმე ტიპი. ივრის 

ზეგანზე განვითარებულია ზომიერად ნოტიო სტეპების ჰავა. აქ ზაფხული ცხელია, 

ზამთარი კი ცივი. ალაზნის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზამთარი 

ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული ცხელი. გომბორის ქედზე ზომიერად ნოტიო და 

ზომიერად თბილი ჰავაა, ზამთარი აქ ცივია, ხოლო ზაფხული ხანგრძლივად 

თბილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა11°C-იდან 13°C-მდე. ნალექების 

მინიმუმით ხასიათდება ივრის ზეგანი, სადაც წლიურად 400-500 მმ ნალექი მოდის. 

შედარებით მეტი ნალექი მოდის გომბორის ქედზე - 810 მმ წელიწადში.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჰიდროგრაფიული ქსელი მწირია. აქ 

ძირითადად პერიოდული ხასიათის მდინარეები გვხვდება. დიდი მდინარეებიდან 

აღსანიშნავია ალაზანი და იორი. ალაზანი მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში 

ჩამოედინება ლაგოდეხისა და აზერბაიჯანის საზღვართან. მდინარე იორი კი ივრის 

ზეგანს კვეთს სამხრეთ ნაწილში.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით შეადგენს 43 800 

კაცს. მუნიციპალიტეტში 19 დასახლებაა, მათ შორის არის 2 ქალაქი და 17 სოფელი. 

ქალაქების მოსახლეობა შეადგენს 8 200 კაცს, სოფლად დასახლებულია 35 600 კაცი. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 42 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) 

საკმაოდ ჩამოუვარდება. 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა, 

მცირე ბიზნესი და საბიუჯეტო ორგანიზაციები. წარსულში ძირითად შემოსავლებს 
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უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა და წარმოება. მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა აქვს, რომლის ძირითადი პრიორიტეტია ტურიზმი.  

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სიღნაღის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან სახასიათოა ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა. ბოლო 10 

წლის მანძილზე ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობამ იმატა. მუნიციპალიტეტში არ 

არის მეტეოროლოგიურ - ჰიდროლოგიური სადგურები, რის გამოც ეს ინფორმაცია 

ეყრდნობა მხოლოდ ჯგუფის წევრთა პირად დაკვირვებებს.  

ზევით აღნიშნული ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, 

ინფრასტრუქტურას და სახნავ სათეს მიწებს. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფს არასრული ინფორმაცია გააჩნია. მათი ცნობით, მეწყრის ზონაში 

საფრთხის ქვეშ იმყოფება საცხოვრებელი ტერიტორიის 1.5 ჰა. ღვარცოფის შედეგად 

დაზიანდა დაახლოებით 200 სახლი, აქედან 80 ანაგაში და 120 ბოდბისხევში. სოფ. 

ერისიმედში ადგილი ჰქონდა მდინარის ნაპირების წარეცხვას. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობამ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის ეკონომიკური 

გაანგარიშების შესახებ ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფის წინასწარი შეტყობინების სისტემა, ხოლო 

საგანგებო სიტუაციებზე პასუხისმგებელნი არიან სამაშველო სამსახურები, რომლებიც 

რეაგირებას ახდენენ კონკრეტული შემთხვევებიდან გამომდინარე.   

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ განხორციელდა ანგის ხევის აღდგენა, ქ. სიღნაღში დამეწყრილი 

გზების აღდგენა მოხდა, ამას გარდა ჩატარდა ბელაქანჩაის და ერისიმედის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი შეადგენს 

93 375 ჰა-ს, აქედან სახნავ-სათეს მიწებს ეკუთვნის 40 758 ჰა, საძოვრებს უჭირავს 52 537 ჰა, 

მრავალწლიან ნარგავებს კი 80 ჰა. მუნიციპალიტეტში ღვარცოფების შედეგად ადგილი 

ჰქონდა სახნავ-სათესი მიწების შემცირებას, თუმცა რა ფართობი შეადგინა ამ დანაკარგმა, 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია, უკანასკნელ დეკადაში ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დეგრადაციას ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 40 758ჰა უკავია, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 44%-ია. მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტში 

ფართოდაა გავრცელებულია მემცენარეობა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

პრიორიტეტულია ხორბალი, სიმინდი, ქერი და მზესუმზირა. ხორბლის მოსავლიანობა 

არის 2.5-4 ტ/ჰა, სიმინდის 5-7 ტ/ჰა, ქერის 2-3 ტ/ჰა, ხოლო მზესუმზირის მოსავლიანობა 
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შეადგენს 0.7-1.2 ტ/ჰა. ადმინისტრაციულ ერთეულში დასახელებული პრიორიტეტული 

კულტურების მოსავლიანობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში მცირედ შეიცვალა, თუმცა 

რიცხობრივი მაჩვენებლები სამუშაო ჯგუფს არ მოუწოდებია. მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, რწყვის ნაკლებობა და 

უამინდობა.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 80% საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა საირიგაციო სისტემების სიმცირე პრობლემატურს ქმნის რწყვის პროცესს. 

მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის შეგროვება სამეურნეო საქმიანობისთვის არ ხდება. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის დაახლოებით 40% საჭიროებს დრენაჟს, ტერიტორიულ 

ერთეულში არსებობს სადრენაჟე სისტემები, თუმცა ისინი გამოსულია მწყობრიდან, 

საჭიროებს გაწმენდას, რის გამოც შეუძლებელია სასოფლო-სამეურნეო მიწების სათანადო 

დრენაჟის უზრუნველყოფა.  

 

მეცხოველეობა  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს უკავია 52 537 ჰა, რაც სასოფლო-

სამეურნეო მიწების 56%-ია. მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული 

მეცხოველეობა. 2012 წლის მდგომარეობით, ტერიტორიულ ერთეულში ადგილობრივი 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 13 000- სულს, 

მათი რაოდენობა ბოლო 10 წლის მანძილზე შემცირდა 1 000 სულით.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 25 000-30 000 სული ცხვარია. სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში მათი სულადობაც შემცირდა, დაახლოებით 3 000 

სულით. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდანაც ხდება და მათი სულადობა შეადგენს დაახლოებით 500-1000 

სულს, მათ შორის დაახლოებით 300 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, მსხვილფეხა და წვრილფეხა 

საქონლის სულადობის შემცირება გამოიწვია საკვების და ვეტერინარული მომსახურების 

ნაკლებობამ და არა მიზნობრივმა მოვლა-პატრონობამ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ 10 წელიწადში, 

მესაქონლეები სათიბ-საძოვრების დეფიციტს არ განიცდიან. მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, ერთ ჰექტარ საძოვარზე მოდის დაახლოებით 0.25 სული ძროხა და 0.57 

სული ცხვარი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში საძოვრების 

შენარჩუნებისთვის მესაქონლეები იშვიათად მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, 

საძოვრებისთვის შესწავლილი არ არის ძოვების ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ წლებში შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 

სამსახური. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ იგეგმება და ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, მათ შორის სახელდება 

მაღალპროდუქტიული კულტურების შემოტანა, ფერმერებში ცოდნის გავრცელება 
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აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე და პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული 

მეთოდების შესახებ, ამასთან ჩატარდა ნიადაგის კონსერვაცია.  

 

4. ტყის რესურსები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტყით დაფარული საერთო ფართობი 5 500 ჰა-ს შეადგენს, 

რომელიც წარმოდგენილია მთისა და ჭალისპირა ტყეებით. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ტყე მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებაშია. მუნიციპალიტეტის გამგეობას 

ხე-ტყის წლიური ჭრის ლიმიტის შესახებ მონაცემები არ აქვს, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრას. მათივე ცნობით, 

მიმდინარე წელს დაახლოებით 200 მ3 ტყე უკანონოდ გაიჩეხა. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში უკანონო ჭრა გაიზარდა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში ისტორიულად არსებობდა 

ქარსაცავი ზოლები. მათი ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 1999 წელს, ინვენტარიზაციის 

შედეგების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია. მათი ვარაუდით, უკანასკნელ 

წებში ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაგრამ მათი აღდგენა-

გაშენება არ ხდება.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ტყის ხანძრები, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, გაიზარდა 

წელიწადში 2-3-ით, რაც გამოწვეულია მოსახლეობის დაუდევრობით. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში, საბაღე წარმოებისთვის, ადგილი ჰქონდა 

მოსახლეობის მიერ მცირე რაოდენობით ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას. გამგეობის 

თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ტყის გაკაფულ ადგილებში ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან ადგილი ჰქონდა ღვარცოფს და სანაპირო ზოლის წარეცხვას.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენა. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სანერგე მეურნეობა არ არის. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სანერგე 

მეურნეობის არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესს.  

 

5. წყლის რესურსები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტს მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების ზომიერი წყლის 

რესურსები გააჩნია. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანდო ინფორმაცია წყლის 

შეფასებული რესურსი შესახებ. ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით, რომელთა თანაფარდობა 

შესაბამისად არის 10/90. მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც, 

რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული. მათი ფართობი დაახლოებით 

1 000ჰა-ია, რომელთა რაოდენობაც უკანასკნელ წლებში არ შემცირებულა.  

მუნიციპალიტეტში ძირითადად პერიოდული ხასიათის მდინარეებია. მდინარეებიდან 

ყველაზე დიდია ალაზანი და იორი. ალაზანი მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში 

ჩამოედინება ლაგოდეხისა და აზერბაიჯანის საზღვართან, იორი კი ივრის ზეგანს კვეთს 

სამხრეთ ნაწილში.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები ძირითადად ირიგაციისათვის 

გამოიყენება. მოსახლეობის წყალმომარაგება დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე. 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია მოსახლეობის წყალზე მოთხოვნის 
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დასაკმაყოფილებლად. ადმინისტრაციულ ერთეულში მიწისქვეშა წყლებზე 

მონიტორინგი არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის წლიურად 700 000 მ3 წყალი მოიხმარება. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 85%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა 

საშუალოა და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არ აქვს. მათივე ცნობით, დიდ 

დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია 

ინდივიდუალური მრიცხველები.  

ტერიტორიულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, ბუნებრივ წყალსატევებში, არ ხორციელდება. შესაბამისად, არ არსებობს 

ინფორმაცია წყლების დაბინძურების შესახებ.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

ორგანოა შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია - ინტერპლიუსი. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია ალაზნით, იორით და მათი 

შენაკადებით. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, რომელთა მოცულობაც მათთვის უცნობია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ადმინისტრაციული 

ერთეულის ფარგლებში მდინარე იორის და მდ. ალაზნის კალაპოტის ბევ ადგილას ხდება 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია, კალაპოტის დახრამვა და ინერტული მასალის 

დაგროვება. მათივე თქმით, მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად ზიანდება 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები) და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული, მათივე ცნობით ტერიტორიულ ერთეულში ინდუსტრიული 

საწარმოები არ ფუნქციონირებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა 

ხორციელდება დასუფთავების ტერიტორიული სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაა 

ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. საშუალოდ 

მუნიციპალიტეტში 2 920 მ3 ნარჩენის შეგროვება ხდება წელიწადში., რომელთა 

შემადგენლობა არის შერეული.  

ნარჩენების პოლიგონი განთავსებულია ქ. წნორიდან 5 კმ-ის დაშორებით, ნაგავსაყრელი 

არ არის ლიცენზირებული, ამასთან არ აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისათვის 
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დადგენილ პირობებს. ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და ნაგავსაყრელის 

აირების მართვის სისტემები.  

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად სოფლებში, არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, 

თუმცა ცნობილი არ არის, თუ რა რაოდენობით ნარჩენი იყრება ყოველწლიურად ამ 

ნაგავსაყრელებზე. ცნობილია, რომ სოფლებში ნარჩენების განთავსება ხდება მცირე 

ორმოებში. ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის გადამუშავებადი ნარჩენების ჩამბარებელი 

პუნქტები, მათ მიერ შეგროვებული ნარჩენების შესახებ რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის.  

გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების 

მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაციის „დავასუფთაოთ საქართველო“-ს მიერ 

განხორციელდა პროექტები.  

 

9. გენდერი  

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ორივე სქესის წარმომადგენელზე. მათი მოსაზრებით, ტყის 

რესურსების შემცირებაც ასევე ერთნაირად აისახება ქალზეც და მამაკაცზეც. წყლის 

დეფიციტი კი, მათი აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან საოჯახო საქმიანობით 

ძირითადად ქალია დაკავებული.  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ორივე სქესის 

წარმომადგენელი კლიმატის ცვლილებებისადმი ერთნაირად მგრძნობიარე შეიძლება 

იყოს.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, კერძოდ კი საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა და სოფლის მეურნეობის 

სამსახურების განუვითარებლობა; ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები  

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ბოლო 10 წელიწადში 

განხორციელებული პროექტებიდან, სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა, ადგილობრივი 

და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდა ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-

სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების 

გამოყენების, ნაკელის მართვის თანამედროვე მეთოდები, ხოლო ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ შემოტანილი იქნა მცენარეთა მაღალპროდუქტიული სახეობები. 
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ადგილობრივ ხელისუფლებას დაგეგმილი აქვს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების 

პროექტები.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია 

ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფს არასრული ინფორმაცია გააჩნია. მათი ცნობით, მეწყრის ზონაში 

საფრთხის ქვეშ იმყოფება საცხოვრებელი ტერიტორიის 1.5 ჰა. ღვარცოფის შედეგად 

დაზიანდა დაახლოებით 200 სახლი, აქედან 80 ანაგაში და 120 ბოდბისხევში. სოფ. 

ერისიმედში ადგილი ჰქონდა მდინარის ნაპირების წარეცხვას.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობას ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული 

ეკონომიკური ზიანის შესახებ ცნობები არ გააჩნია. 

სიღნაღის 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 სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი 

გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური წარმართვა და საირიგაციო სისტემების სიმცირე 

და ცუდი მდგომარეობა. როგორც ჩანს, უკანასკნელი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს მომატებული გვალვიანობის გამო. ამას გარდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

დაახლოებით 40% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები გამოსულია 

მწყობრიდან. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში არ განიცდიან 

სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, მათი შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ 

ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა და ქარსაცავი 

ზოლების შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

განაშენიანება არ მიმდინარეობს. ტყის გაკაფულ ადგილებში ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან ადგილი ჰქონდა ღვარცოფს და სანაპირო ზოლის წარეცხვას.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

ზომიერია; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მუნიციპალიტეტში 

არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის სრულად 

დასაკმაყოფილებლად. წყალმომარაგება დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე, ხოლო 

ირიგაციისათვის იყენებენ ზედაპირულ წყლებს. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის წლიურად 700 000 მ3 წყალი მოიხმარება. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 85%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია. კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად დაგეგმილია 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

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. 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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,  

 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 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ისტორიულ ოკრიბას მოიცავს, მდებარეობს 

დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ - ქვემო იმერეთში, ზღვის დონიდან 600-800 მეტრ 

სიმაღლეზე. მუნიციპალიტეტი შემოფარგლულია ტყით დაფარული მთაგორიანი 

ტერიტორიით. მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-აღმოსავლეთით ესაზღვრება ამბროლაურის, 

სამხრეთით - თერჯოლის, აღმოსავლეთით - ჭიათურის, ხოლო დასავლეთით - 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები, უკიდურესი დასავლეთი ქიმით ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი ქუთაისის მუნიციპალიტეტს ემიჯნება.  

 ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია შეადგენს 47 800ჰა–ს, აქედან სასოფლო–

სამეურნეო სავარგულებს 10 984 ჰექტარი უჭირავს, ტყის რესურსი კი 29 183 ჰა-ს შეადგენს, 

რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 61 %-ია.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი გაშენებულია მდინარე ტყიბულას (მდ. მყვირილას 

მარჯვენა შენაკადი) ორივე ნაპირზე, ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მისი 

შენაკადებია წყალწითელა, ძუსა, ჭალა, შარეულა. მუნიციპალიტეტში უხვადაა 

ბალნეოლოგიური სამკურნალო წყაროები (კურსებში, ბუეთში, სოჩხეთში, მანჭიორში, 

მუხურასა და ლეღვაში) და სასმელი მინერალური წყლები (ლეღვაში, მანჭიორში, 

ურგებში, ცუცხვათში, ძიროვანში და სხვაგან).  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 48 დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქია. 2012 წლის 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 30 100 ადამიანს შეადგენს. აქედან ქალაქში 

ცხოვრობს 14 500 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის 48%–ია. 47 სოფელის მოსახლეობა 

15 600 კაცს შეადგენს. საშუალოდ ერთ სოფელზე 330 ადამიანი მოდის.  

მოსახლეობის შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა: სამთო–მოპოვებითი სამუშაოები, 

სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა და უცხოეთიდან შემოსული დახმარებები.  

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 7 227 000 ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის 
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შემოსავლებს უზრუნველყოფს მრეწველობა, ვაჭრობა და ბუნებრივი რესურსების 

მოსაკრებელი, სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, შემოსავლის ძირითადი სექტორები ბოლო 

წლებში არ შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის განვითარების შემოსავლების ზრდის პრიორიტეტულ სექტორებად 

მიიჩნევენ: მრეწველობას, სოფლის მეურნეობასა (მიაჩნიათ, რომ პერსპექტიულია ჩაის 

წარმოება) და ტურიზმს, რაც ასახულია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 

გეგმაში. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ სატყეო სექტორი ( კერძოდ, ხის დამუშავების და 

ავეჯის საწარმოები) შესაძლოა გახდეს რომელიმე ეკონომიკური სექტორის განვითარების 

საფუძველი, თუმცა ეს ასახული არ არის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში. 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ტყიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი ქარი, მეწყერი, 

მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა. მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში მომძლავრებულია მეწყერი, თუმცა ეს ინფორმაცია არ ემყარება 

მეტეოროლოგიურ-ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არ არის მოქმედი სადგურები.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

დასახლებულ ტერიტორიებს საფრთხეს უქმნის მეწყერული მოვლენები, თუმცა 

გამგეობას აღრიცხული არა აქვს საფრთხის ზონაში მოყოლილი ტერიტორიის 

ფართობები. მათთვის მხოლოდ ცნობილია ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხის 

შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მონაცემები, თუმცა ეს 

მონაცემებიც სრულყოფილი არაა. კერძოდ, მეწყერმა 6 სოფელში 59 საცხოვრებელი შენობა 

დააზიანა, საფრთხის აღმოჩნდა 135 ადამიანი. ამას გარდა, ძლიერმა ქარმა, 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტი დააზარალა, მაგრამ ადგილობრივ 

მმართველობას არა აქვს ინფორმაცია დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და 

საფრთხის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის შესახებ. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული 

ცნობები ბუნებრივი საფრთხის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შესახებ, 

მწირია. მხოლოდ ცნობილია, რომ მეწყერის შედეგად სოფელ შუყერში დაზიანებულია 

მაღალი ძაბვის ანძა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივ კატასტროფებს 

ადამიანთა მსხვერპლი არ მოყოლია.  

 

მონაცემები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 

1.  
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ცხრილი 1. მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი 

შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 

ადგილმდებარეობა 

(სოფელი) 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა (კაცი) 

მეწყერი 

ლეღვა 10 22 

გურნა 15 35 

საწირე 10 25 

მუხურა 7 16 

ჭყეპი 5 11 

შუყერი 12 26 

 

მუნიციპალიტეტს არ აქვს სტიქიური უბედურებების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა, 

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მიყენებული 

ფინანსური ზიანის შესახებ. სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილია მხოლოდ მეწყერის 

შედეგად მიყენებული ზარალი და აღნიშნავენ, რომ ის შეადგენს 200 000 ლარს.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

ამბობენ, რომ აქვთ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დამტკიცებული გეგმა, რომელიც 

მოიცავს მხოლოდ ხანძარს. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას არ შეუძლია 

საკუთარი ძალებით გაუმკლავდეს ბუნებრივ კატასტროფებს, დახმარების მიღება 

შეიძლება რეგიონიდან. 

 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების პრევენციისათვის 

არანაირი პროექტები არ განხორციელებულა და არც სამომავლოდ აქვს დაგეგმილი, 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ განხორციელდა ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების 

აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები, მათ შორის: ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

მოხდა მდინარე ტყიბულის კალაპოტის გაწმენდა, ამას გარდა, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ მოხდა დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ, საფრთხის 

ზონაში მყოფ დაზარალებულ მოსახლეობას სახლის გადასახური მასალა გადაეცა.  
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ხდება სეისმური 

პირობების გათვალისწინება, იგივეს ითვალისწინებენ კონკრეტული საინჟინრო 

პროექტების შედგენისას.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

  

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობა შეიძლება იყოს 

წამყვანი ეკონომიკური დარგი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულები 10 984 ჰექტარი უკავია, რაც საერთო ფართობის 23 %–ია. აქედან 3 596 ჰა 

სახნავ–სათესია, რაც სასოფლო– სამეურნეო სავარგულების 33%–ია. ხილისა და 

მრავალწლიანი ნარგავების ბაღებს უჭირავს 840 ჰა, (8%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 

6 548 ჰა–ს (60%). მიწების შესახებ მონაცემები ეყრდნობა 2004 წლის ინვენტარიზაციის 

შედეგებს, რომლის შემდეგაც მიწის ინვენტარიზაცია არ მომხდარა. 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართი შემცირდა, თუმცა დანაკარგის შესახებ მონაცემები არ 

გააჩნიათ. მათი ვარაუდით, მიწების შემცირება გამოიწვია ძირითადად განაშენიანების 

მიზნით მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლამ და მეწყერმა. ბოლო ათწლეულში 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დეგრადაციას ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს მიწებს 3 596 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების დაახლოებით 33 %-ია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. პრიორიტეტული 

კულტურებიდან გავრცელებულია: სიმინდი, ლობიო, ჩაი და ხილი. გამოკითხულთა 

ინფორმაციით, სიმინდის, ლობიოსა და ჩაის მოსავლიანობა შემცირდა. კერძოდ, 

სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 5–6 ტ/ჰა–ზე, მოსავლიანობა შემცირდა 1 ტ/ ჰა-ით, 

ლობიოს მოსავლიანობა 0,5 ტ/ჰა-ია, მოსავლიანობა შემცირებულია 0,2 ტ/ჰა-ით, ჩაის 

მოსავლიანობაა 4 ტ/ჰა, შემცირდა 2 ტ/ჰა-ით. ვაზის მხოლოდ ვაზის მოსავლიანობა და 

შეადგენს 3,5–4 ტ/ჰა-ზე. გამგეობაში სიმინდის და ლობიოს მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად სახელდება დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის და სარეველებთან 

ბრძოლის არაეფექტური გზების გამოყენება და უამინდობა ( კერძოდ, გვალვა და 

წყალდიდობა). ჩაის მოსავლიანობის შემცირება კი ჩაის ბაზრის დაკარგვას უკავშირდება. 
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პირადი დაკვირვებების საფუძველზე სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ მცენარეთა 

ვეგეტაციის პერიოდი შეიცვალა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო წლებში მომძლავრებული გვალვების გამო, 

სახნავი მიწების 2 000 ჰა საჭიროებს რწყვას. მიზეზად კი არასაკმარისი წყლის რესურსი 

სახელდება, აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული პირობები ართულებს 

მორწყვის პროცესს. ადმინისტრაციულ ერთეულში წერტილოვანი რწყვის მეთოდს 

იყენებენ, წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს დრენაჟი არ 

სჭირდება. 

 

 

მეცხოველეობა 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

დაახლოებით 60% (3 596 ჰა) უკავია. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში 

მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, თუმცა ბოლო პერიოდში მსხვილფეხა 

პირუტყვის ოდენობა შემცირდა. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 

აღრიცხულია 8 717 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, მისი რაოდენობა დაახლოებით 1 200 სულით შემცირდა. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მეცხვარეობას არ მისდევენ. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის 

შემოყვანა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე არ ხდება. გამგეობის 

თანამშრომლებს არა აქვს ინფორმაცია საქონლის წველედობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის ტენდენციების შესახებ. მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ 

უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე, ადგილი აქვს საქონლის დანაკარგის ზრდას, რის 

მიზეზადაც სახელდება მტაცებლების მომრავლება. 

გამგეობის მონაცემებით, მესაქონლეები სათიბ–საძოვრის დეფიციტს არ განიცდიან, 

თუმცა მოწოდებული სტატისტიკის თანახმად, მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 2,4 სული მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი მოდის, ამასთან, სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც და 

არც მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის ძოვების ნორმებია შეფასებული. 

 

პროექტები და სერვისები 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სამსახური, რომელსაც 

ევალება სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მონიტორინგი, ამიტომაც არ აქვთ 

სრულყოფილი მონაცემები მიწების მდგომარეობის, მეცხოველეობის და სოფლის 

მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელების შესახებ. მუნიციპალიტეტში 
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ვეტერინალური მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის, არსებობს 

ვეტერინალური სამსახური, რომელსაც ემსახურება მხოლოდ ერთი სპეციალისტი, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში აგრონომი არ ჰყავთ. 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის აპრილში 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.  

 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის 

ხელშესაწყობად ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ სავარგულების 5 

ჰა-ზე გაშენდა მოცვის პლანტაცია. 

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2004 წლის ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით, 

ტყეებსს 29 183 ჰა ფართობი უჭირავს. სატყეო მეურნეობის მართვა–განკარგვა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კომპეტენციაში არ შედის. ამიტომ, სამუშაო ჯგუფის 

წევრებს ტყის რესურსების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ.  

ჯგუფის წევრები პირადი დაკვირვებებით აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილი აქვს ტყის ჭრას. ამასთან, ვარაუდობენ, რომ უკანასკნელ წლებში 

ტყის ჭრის ტენდეცია გაიზარდა. რაიმე მონაცემი ამ საკითხთან დაკავშირებით 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ აღნიშნული ფაქტის 

გაზრდა გამოიწვია შეშაზე მოთხოვნის გაზრდამ, რადგან შეშას გასათბობად იყენებენ. 

ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა 

ქარსაცავი ზოლები, მათივე ცნობით, ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა 1990–იანი წლების 

შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა სხვა რაიმე მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ 

გააჩნია. 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ხანძარი ფიქსირდება, მაგრამ ხანძრის შედეგად 

დაზიანებული ფართობების შესახებ ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ აქვს. სრულყოფილი 
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დამადასტურებელი მონაცემების არ არსებობის გამო, გამგეობაში, ვერ აკავშირებენ 

მეწყერებს, ღვარცოფებს, ნიადაგის ეროზიას ტყის ჭასთან.  

ტყის აღდგენა–გაშენების პროექტებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ 

აქვს. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი გაშენებულია მდინარე ტყიბულას (მდ. მყვირილას 

მარჯვენა შენაკადი) ორივე ნაპირზე, ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მისი 

შენაკადებია წყალწითელა, ძუსა, ჭალა, შარეულა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლის რესურსი უხვია, მიწისქვეშა 

წყლების რესურსი კი ზომიერი, თუმცა მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს 

ინფორმაციას წყლების რესურსების და მოხმარებული წყლის ოდენობის შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის ჰიდროლოგიური სადგური, თუმცა, 

გამოკითხულთა პირადი დაკვირვებებით, უკანასკნელ დეკადაში შეინიშნება 

ჰიდროლოგიური ცვლილებები, კერძოდ სოფ. მუხურაში არსებული ჩანჩქერი 

ზაფხულობით შრება, რაც ადრე არ შეუნიშნავთ. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ ცვლილებები 

მიწისქვეშა წყლებზეც შეინიშნება, რასაც ზაფხულობით წყაროების დაშრობით ხსნიან. 

ძირითადად ამ მოვლენას ტყეების გაჩეხვას უკავშირებენ.  

ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები გამოიყენება 

მოსახლეობისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება წყლების ხარისხის მონიტორინგი, თუმცა, გამოკითხულები 

აღნიშნავენ, რომ ადგილი აქვს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, მათი 

მონაცემებით, ზედაპირული წყლების დაბინძურება ხდება შეწონილი ნივთიერებებით, 

გრანიტის დამუშავებისა და ქვანახშირის გამდიდრების შედეგად.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ წყლის რესურსები საკმარისია წყალზე 

არსებული მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, თუმცა წყალმომარაგების 

მოცულობის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოსროლა მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისა და შაორჰესის. ჰიდროენერგეტიკისათვის. ამასთან, ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

ჰიდროენერგეტიკისათვის.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ქალაქის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირული 

წყლებზე, სოფლის მოსახლეობის წყალმომარაგება კი მიწისქვეშა წყლებზე. 

ტერიტორიული ერთეულის დასახლებათა უმეტესობა არ არის უზრუნველყოფილი 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ტყიბულის 
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წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოა. საკანალიზაციო 

კოლექტორები აქვს მხოლოდ ქალაქ ტყიბულს, თუმცა გამწმენდი მოწყობილობები არ 

არსებობს. 

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

ცენტრალიზებული სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე არსებობს ერთი ხელოვნური წყალსაცავი, ტყიბულის წყალსაცავი, 

საიდანაც წყლის მიწოდება ხდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

ჰიდროენერგეტიკისათვის, ამასთან, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, საზღვრიდან 5 კმ–ის 

რადიუსში არის შაორის წყალსაცავი, საიდანაც წყლის მიწოდება ხდება ქალაქ ტყიბულში. 

მათივე ცნობით, ტყიბულის წყალსაცავი მნიშვნელოვნად განაპირობებს მდინარის 

ნაპირების ეროზიას.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეთა ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის 

შედეგად დაზიანდა ნაპირსამაგრები მდინარე ხოჭოულას ტერიტორიაზე, მდინარე ჭალას 

მიმდებარე ტერიტორიაზე კი დაზიანდა სასოფლო-სამეურნეო მიწები, მდინარე 

მოჩოთაზე დაზიანდა ხიდი.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად, ქ. ტყიბულში, 

ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ამასთან, მოხდა მდ.ტყიბულას კალაპოტის გაწმენდა 

4 კმ–ზე. დაგროვებული ინერტული მასალებისაგან. მათივე ცნობით, ჩატარდა 

აღდგენითი სამუშაოებიც, კერძოდ, მდ. მოჩეთაზე აღდგა ხიდი. 

  

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ 

არის განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ქვანახშირის 

მოპოვება–გამდიდრება, ჰიდრო და თბოელექტროსადგური, მოსაპირკეთებელი ქვების 

მოპოვება–დამუშავება, ჩაის წარმოება.  
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ჯგუფი აღნიშნავს, რომ წყლის მრიცხველი დამონტაჟებულია მხოლოდ ქ. ტყიბულის 

ტერიტორიაზე არსებულ საწარმოებში, ხოლო წყლის ცირკულაცია ხდება ზოგიერთ 

მათგანში. 

 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ნარჩენების აღმოფხვრა–დამუშავება–უტილიზაციის 

შესახებ. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაში 

შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

სამსახურის მიერ წლიურად ხდება დაახლოებით 3 960 კუბ.მ. ნარჩენის შეგროვება. 

თვლიან, რომ ბოლო ათწლეულში ეს ციფრი გაზარდა, მაგრამ არა აქვთ ინფორმაცია 

რამდენით. ნარჩენების შემადგენლობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის. არც იმის 

მონაცემები აქვთ, რეალურად რა რაოდენობის ნარჩენის წარმოქმნა ხდება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ნარჩენების მართვის გაუჯობესების მიზნით მოხდა 

სპეცმანქანისა და 120ცალი 1 კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერის შეძენა, ამასთან ნარჩენების 

პოლიგონი შემოიღობა მავთულბადით.  

ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს მანჭიორის ტერიტორიაზე, პოლიგონზე არ ხდება 

აირებისა და ნაჟური წყლების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე 

ფართობის არალეგალური ნაგავსაყრელები, რომელთა აღსაკვეთად თვითმმართველობის 

მიერ არანაირი ზომები არ ტარდება. 

გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები, თუმცა უცნობია შეგროვებული ჯართის რაოდენობა.  

 

9. გენდერი 

 

ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება და 

წყლის დეფიციტი ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება. ტყის რესურსების შემცირება 

უფრო მტკივნეულად აისახება მამაკაცზე, რადგან შეშის მოტანა კაცმა უნდა 

უზრუნველყოს. რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი უფრო 

მგრძნობიარეა მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. პასუხების დასაბუთება ეყრდნობა 

გამოკითხულთა პირად გამოცდილებას.  
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“ და არც ამ საკითხთან დაკავშირებულ 

ტრეინინგში მიუღიათ მონაწილეობა.  

 მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ტერიტორიული ერთეულის გარემოს 

დაცვით პრობლემებს და კლიმატის ცვლილებებს ვერ აკავშირებენ. თუმცა მიიჩნევენ, რომ 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად აუცილებელია 

ქარსაფარი ზოლების აღდგენა და ტყის ჭრის შემცირება.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ თბოელექტროსადგურების მშენებლობა 

მუნიციპალიტეტს ქმნის მოწყვლადს კლიმატის ცვლილებების მიმართ.  

 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ჩატარდა წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ განხორციელდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ორივე ხელისუფლების მიერ 

ერთობლივად გატარდა მეწყრების სტაბილიზების ზომები. 

 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ტყიბულის ადმინისტრაციული ერთეულისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი ქარი, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია და 

გვალვა. მათ შორის დასახლებულ ტერიტორიებს საფრთხეს უქმნის მეწყერული 

მოვლენები, სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილია მხოლოდ მეწყერის შედეგად მიყენებული 

ზარალი და აღნიშნავენ, რომ ის შეადგენს 200 000 ლარს. როგორც ჩანს, დამეწყვრის რისკი 
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მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში გაზრდილი გვალვების 

სიხშირე და ინტენსივობა ნაწილობრივ ტყის საფარის შემცირებით შეიძლება იყოს 

გამოწვეული.  

 

ტყიბულის 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 ტყიბულის მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. 

მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად მეცხოველეობის 

განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი, ვიდრე მემცენარეობისთვის.  

 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა და არასაკმარისი წყლის რესურსი. როგორც ჩანს, უკანასკნელი 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მომატებული გვალვიანობის გამო.  

 

როგორც შინაური პირუტყვის შესახებ მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, 

მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი 

განვითარებისთვის, თუმცა გამგეობის თანამშრომლების მიერ მესაქონლეების მხრიდან 

საძოვრების დეფიციტი არ დასახელებულა.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  
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ტყის რესურსები - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

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

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა 

ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

 

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული 

წყლის რესურსი უხვია, მიწისქვეშა წყლისა კი-ზომიერი. წყლის რესურსის და მისი 

ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. თუმცა, გამოკითხულები აღნიშნავენ, რომ ადგილი 

აქვს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, მათი მონაცემებით, ზედაპირული 

წყლების დაბინძურება ხდება შეწონილი ნივთიერებებით, გრანიტის დამუშავებისა და 

ქვანახშირის გამდიდრების შედეგად.  

  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი 

საკმარისია არსებული მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოსროლა 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და შაორჰესისთვის. ამასთან, ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

ჰიდროენერგეტიკისათვის.  

 

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. პრევენციული 

ღონისძიებებიდან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად 

გატარდა მეწყერების სტაბილიზების ზომები. წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები, ამასთან იგეგმება და ხორციელდება ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების პროექტები.  

 

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 
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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.  

 

 

 

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. 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც 

მათ წველადობაზეც აისახება).  

 სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტების შემუშავება- განხორციელება.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 

 ბუნებრივი საფრთხეების გაზრდის გამომწვევი პროექტების ფარგლებში შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს 

ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეულ რისკებს. 

 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.  

 



 

14- 14 

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1.  მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ქარელის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციული ერთეულია. 

იგი განლაგებულია შიდა ქართლის ვაკეზე. მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება გორის, 

ხაშურის, ზნაურის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 68 000 ჰა-ს, რაც შიდა ქართლის ტერიტორიის 

15%-ია. აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 36 407(61%) ჰა, ხოლო ტყის 

ფართობი შეადგენს 26 686 ჰა (39%)-ს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. ზამთარი 

ზომიერად ცივია, ზაფხული კი ხანგრძლივი და თბილი. ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა 

100C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურა -1.70C-ია, ხოლო 

ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი - 220C. საშუალო ნალექების რაოდენობაა 630-660 

მმ/წელიწადში, აქედან მაქსიმუმი მოდის გაზაფხულზე.  

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები მტკვარი, ძამა, 

დასავლეთის ფრონე, შუა ფრონე და აღმოსავლეთის ფრონე.  

ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით შეადგენს 52 900 

კაცს. ტერიტორიულ ერთეულში 81 დასახლებული პუნქტია, მათ შორისაა 1 ქალაქი და 80 

სოფელი. ქალაქში დასახლებულია მთლიანი მოსახლეობის 16% (8 500 კაცი). 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 78 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) ოდნავ აღემატება.  

ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის 

მეურნეობა, ვაჭრობა, ხელფასი და პენსია. მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა 

ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 6 200 000 

ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების შუალედური 

გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია გზების მშენებლობა, წყალმომარაგების გაუმჯობესება, 

ტურიზმის განვითარება, ნარჩენების მართვა და სოციალური სექტორის განვითარება.  

  

2. ბუნებრივი საფრთხეები.  
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ადმინისტრაციული ერთეულისათვის 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა და ძლიერი ქარი. 

ბუნებრივი კატასტროფები ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ გახშირებულა, თუმცა 

მოცემული ინფორმაცია არ არის გამყარებული ჰიდრო-მეტეოროლოგიური ცნობებით, 

რადგან მუნიციპალიტეტში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური არ არის.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში, უკანასკნელ დეკადაში, ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი ტერიტორიები და სახნავ-სათესი ბაღები, თუმცა 

ზუსტი მონაცემები მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია, სამუშაო ჯგუფმა 

მოგვაწოდა არასრული ინფორმაცია, რის მიხედვითაც ძლიერმა ქარმა და წყალდიდობამ 

ზიანი მიაყენა ქ. ქარელის მოსახლეობას, ხოლო სოფლებიდან დააზიანა ქვენატკოცას, 

ზღუდერის და მოხისის საცხოვრებელი ტერიტორიები. სამუშაო ჯგუფს 

მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ფინანსური ზიანის შესახებ  მონაცემები არ 

აქვს.საფრთხის ზონაში მოქცეული მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩამონათვალი იხილეთ 

ცხრილში 1. 

ცხრილი 1. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ქარელის მუნიციპალიტეტის 

სოფლები 

ბუნებრივი საფრთხეები ადგილმდებარეობა 

ძლიერი ქარი ქარელი, მოხისი 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა ქარელი, ქვენატკოცა, ზღუდერი 

კალაპოტის დახრამვა სოფ. ზღუდერი, მდ. ძამა 

მდინარის ნაპირების ეროზია სოფ. ქვენატკოცა, მდ. ფრონე 

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

მუნიციპალიტეტს აქვს საგანგებო სიტუაციებზე მოქმედების გეგმა, რომელიც 

ითვალისწინებს ხანძარსა და წყალდიდობას. როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, 

ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს იმის რესურსი, რომ მოახდინოს ხანძრის 

ლიკვიდაცია. დახმარების მიღება შეუძლია მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან და 

ცენტრალური ხელისუფლებისგან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად განახორციელა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

ახალი საინჟინრო და მუნიციპალური პროექტების შედგენისას, ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან ხდება ქარის და სეისმურობის გათვალისწინება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უზრუნველყოფა 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 36 407ჰა-ს, მათ შორის 

სახნავ-სათესი 17 802ჰა-ია, ხეხილის ბაღებს უკავია 5 078ჰა, ხოლო სათიბ-საძოვარი 
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13 526ჰა-ს მოიცავს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტერიტორიულ ერთეულში 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების კატეგორია არ შემცირებულა და არც დეგრადაცია 

განუცდია. 

მემცენარეობა  

ქარელის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 17 802 ჰა (49%)უკავია, ხეხილის ბაღები კი 

5 078 ჰა (14%)-ზეა გაშენებული. მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში, ფართოდაა 

გავრცელებული, თუმცა უკანასკნელ დეკადაში პროდუქტიულობის მაჩვენებელი 

შემცირდა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ადმინისტრაციულ ერთეულში 

გავრცელებულია: ხილი, ბოსტნეული და თავთავიანი კულტურები. ხილის 

მოსავლიანობაა 20 ტ/ჰა, რომლის მოსავლიანობა 10 ტ/ჰა-ით შემცირდა, ბოსტნეულის 

მოსავლიანობა შეადგენს 50 ტ/ჰა-ზე, მისი მოსავლიანობაც 10 ტ/ჰა-თაა შემცირებული, 

თავთავიანი კულტურების მოსავლიანობაა 2 ტ/ჰა, რომლის მოსავლიანობა განახევრდა. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, მცენარეთა დაავადებების გავრცელება, რწყვის ნაკლებობა, მიწის 

ნაყოფიერების კარგვა და უამინდობა. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა პრაქტიკული დაკვირვებებით აღნიშნეს, 

რომ ტერიტორიულ ერთეულში ვეგეტაციის პერიოდი შეიცვალა, მათი ვარაუდით ეს 

მოვლენა ზამთრის ხანგრძლივობის გაზრდას უკავშირდება.  

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესის კერძოდ 8 000 ჰა საჭიროებს მორწყვას, თუმცა 

საირიგაციო სისტემების სიმცირისა და რწყვის სიძვირის გამო მორწყვა პრობლემატური 

ხდება. წყლის დეფიციტის მიუხედავად, ფერმერები იყენებენ მხოლოდ არხოვან 

(ტრადიციულ) მეთოდს, რომელსაც წყლის დიდი დანაკარგი ახლავს. სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწების დაახლოებით 150ჰა დრენაჟს საჭიროებს, თუმცა 

სადრენაჟე სისტემა მთლიანად ამორტიზირებულია.  

 

მეცხოველეობა 

ქარელის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს 13 526 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 37%-ია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ფართოდაა 

გავრცელებული მეცხოველეობა. ადმინისტრაციულ ერთეულში მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა შეადგენს 20 800 სულს. ბოლო 10 წელიწადში საქონლის რაოდენობა 

გაიზარდა 2 000 სულით.  

ტერიტორიულ ერთეულში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

აღირიცხება 4 200 სულია, მათი რაოდენობა შემცირდა 200 სულით. მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან საქონლის შემოყვანა ქარელის მუნიციპალიტეტის საზაფხულო 

საძოვრებზე არ ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა ბოლო 10 

წელიწადში შემცირდა 5ტ/წ-ით, რაც გამოწვეულია საკვების ნაკლებობით, ფერმერებში 

ცოდნის ნაკლებობით, ვეტერინარული მომსახურეობის ნაკლებობით და არახელსაყრელი 

მეტეოპირობებით, ხოლო ხორცპროდუქტიულობის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

სამუშაო ჯგუფმა არც ცხვრის წველადობაზე და ხორცპროდუქტიულობაზე მოგვაწოდა 

ინფორმაცია. 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში მესაქონლეები 

განიცდიან სათიბ-საძოვრის დეფიციტს, მიზეზად კი ჭარბი ძოვება და გვალვა სახელდება. 

პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 1.5 მსხვილფეხა პირუტყვი 

და 0,3 ცხვარი მოდის. ეს არც თუ დიდი მაჩვენებელია, თუმცა სათიბ-საძოვრების 

დეფიციტზე და ინტენსიურ მეურნეობაზე გადასვლის საჭიროებაზე მიუთითებს, 

განსაკუთრებით პირუტყვის ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით. უნდა აღინიშნოს, 

რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის არანაირ 

ღონისძიებებს არ ატარებენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას მიმართავენ. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრების ძოვების ნორმები შეფასებული არ არის. 

 

პროექტები და სერვისები 

ქარელის მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ წლებში, სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური შეიქმნა, 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. მუნიციპალიტეტში (კერძოდ, აგარაში), არსებობს სასოფლო-სამეურნეო 

მომსახურების სერვის ცენტრი, თუმცა სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული/აგრონომის მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი 

არ არის. 

მუნიციპალიტეტში, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, უკანასკნელ 

დეკადაში, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის გარკვეული ღონისძიებები 

ჩატარდა. კერძოდ, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მემცენარეობის 

განვითარებისათვის შემოტანილი იქნა მაღალპროდუქტიული კულტურები, 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება 

აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე მეთოდების შესახებ.   

 

4. ტყის რესურსები  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსი შეადგენს 26 686 ჰა-ს. 

აქედან სამრეწველო ტყეს უკავია 26 646 ჰა, ჭალისპირა ტყეებს 135 ჰა, ხოლო ქარსაფარ 

ზოლებს 5 ჰა უკავია. წელიწადში რა რაოდენობის ხე-ტყე იჭრება მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ინფორმაცია არ აქვთ.  

მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, რომ ბოლო 10 წელიწადში ტყის ჭრის ტენდენცია, მათ 

შორის უკანონოც, გაიზარდა, რაც სათბობი შეშის ნაკლებობამ და ალტერნატიული 

სათბობი საშუალებების სიძვირემ გამოიწვია. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ ქარსაფარი 

ზოლების მთლიანი რაოდენობაც შემცირდა. მათი ბოლო ინვენტარიზაცია გასული 

საუკუნის ოთხმოციან წლებში ჩატარდა, თუმცა აღწერის შედეგებზე, სამუშაო ჯგუფს, 

ინფორმაცია არ გააჩნია. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტებში ჩაბმული არ 

არის, აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტს საკუთარი სანერგე მეურნეობა არ გააჩნია. ტყის 
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აღდგენა-განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტში არ 

განხორციელებულა. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ქარელის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის რესურსები უხვია, მიწისქვეშა 

წყლებისა კი ზომიერი. ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიედინება 

მდინარეები: მტკვარი, ძამა, დასავლეთის ფრონე, შუა ფრონე და აღმოსავლეთის ფრონე. 

მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, რომლის სიგრძეა 1 515 კმ, ხოლო აუზის 

ფართობი 188 000კმ2-ია. ჭარბტენიანი ტერიტორიები მუნიციპალიტეტში არ არის.  

ქარელის მუნიციპალიტეტში ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური არ არის, შესაბამისად 

ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება, თუმცა სამუშაო ჯგუფი 

აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ წლებში მდინარეების წლიური ხარჯი და წყალდიდობის 

სიხშირე შემცირდა. მათივე ინფორმაციით, მიწისქვეშა წყლების დონემ იკლო, რაც მათი 

ვარაუდით გვალვამ და ტყის მასივების გაჩეხვამ გამოიწვია.  

მუნიციპალიტეტში წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ტარდება, შესაბამისად სამუშაო 

ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების 

შესახებ.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის, ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის და ირიგაციისათვის. 

ხოლო მიწისქვეშა წყლები მხოლოდ სოფლის მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის 

გამოიყენება. ქარელის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა მეზობელ 

მუნიციპალიტეტებში საირიგაციოდ, ხოლო გორის მუნიციპალიტეტიდან, საირიგაციოდ, 

ხდება წყლის გადმოსროლა ქარელის მუნიციპალიტეტში.  

ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემა მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არ 

გააჩნია. წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. სამუშაო 

ჯგუფის მონაცემებით, წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა ცუდია. წყლის 

მრიცხველები ნაწილობრივ დადგმულია დიდ დასახლებებში, მუნიციპალიტეტს 

საკანალიზაციო კოლექტორი არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელია შპს. 

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მდინარეთა კალაპოტიდან ხდება 

ინერტული მასალების მოპოვება, თუმცა ამოღებული ინერტული მასალების 

რაოდენობაზე მონაცემები არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყალსაცავი არ არსებობს. 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე, მდინარეთა ნაპირების ეროზია და კალაპოტის დახრამვა შეინიშნება. 

კერძოდ, ნაპირების ეროზიას ადგილი აქვს მდინარე ფრონის ნაპირებზე, სოფელ 

ქვენქტკოცასთან, ხოლო მდინარე ძამას კალაპოტის დახრამვა შეინიშნება სოფელ 

ზღუდერთან (იხ. ცხრილი1). აღნიშნული მოვლენების აღმოსაფხვრელად ჩატარდა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდინარე ფრონეზე და ძამაზე. 

მდინარეებიდან ინერტული მასალების ამოღების, მდინარეების ნაპირების დინამიკის და 

მდინარეების კალაპოტში არსებული საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის 

მონიტორინგს მუნიციპალიტეტში არცერთი ორგანო არ ახორციელებს. 

 

7.  ინდუსტრია წარმოება 

მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული წარმოება ცუდადაა განვითარებული. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს შპს. ”ჰიპ 

ჯორჯია” და აგარის შაქარი. ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. ზოგიერთი საწარმო იყენებს ენერგო-

ეფექტურ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები. საწარმოები 

ნარჩენების მართვის სფეროში არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. 

 

8. ნარჩენების მართვა  

ქარელის მუნიციპალიტეტში საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გააქვს შპს “ქარელის 

კეთილმოწყობის სამსახურს”, რომელსაც ევალება ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის 

აღრიცხვა და გატანა პოლიგონზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს სანიტარული ნაგავსაყრელი არ 

გააჩნია. ნარჩენების განთავსება ხდება ქარელის და აგარის ნაგავსაყრელებზე, რომლებიც 

დადგენილ სანიტარულ ნორმებს არ პასუხობს. სამუშაო ჯგუფმა წლის განმავლობაში 

დასუფთავების სამსახურის მიერ გატანილი ნარჩენების რაოდენობრივი მონაცემების 

შესახებ ინფორმაცია არ მოგვაწოდა, მხოლოდ აღნიშნეს, რომ პოლიგონზე განთავსებული 

ნარჩენების რაოდენობ უკანასკნელ წლებში გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესების მიზნით, არანაირი ღონისძიებები არ გატარებულა. 

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქტების შემცირება, წყლის რესურსების დეფიციტი, ტყის რესურსების შემცირება 

და კლიმატის ცვალებადობა ერთნაირად იმოქმედებს როგორც ქალზე ასევე მამაკაცზე. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ “საქართველოს მეორე 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე” და არც კლიმატის ცვალებადობასთან 

დაკავშირებით ტრენინგებს დასწრებიან.  

გამოკითხულებმა აღნიშნეს, რომ კლიმატის ცვალებადობასთან დაკავშირებით 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ, 

როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის დაგეგმილია 

ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. 

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებების 

შერბილება შესაძლებელია ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-გაშენებით. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქარელის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი 

და წყალმოვარდნა. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება და ტყის ჭრა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესახებ მონაცემები 

არ მოუწოდებია.  

ქარელის 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 ქარელის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფართოდაა 

განვითარებული როგორც მემცენარეობა, ასევე მეცხოველეობაც. თუმცა, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობის 

შემცირებას, რაც გამოწვეულია მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლით, საირიგაციო 

სისტემების გაუმართაობით და უამინდობით. ამასთან, მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად მიწის ნაყოფიერების კარგვაც დასახელდა.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. თუმცა მესაქონლეები არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ სათიბ-

საძოვრების შენარჩუნებისთვის.  
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ტყის რესურსები - ქარელის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მთლიანი ტერიტორიის 

დაახლოებით 39%-ია. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია 

ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-

იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ქარელის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული 

წყლის რესურსი უხვია. წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების დონემ ცვლილება განიცადა. უკანასკნელ წლებში მდინარეების 

წლიური ხარჯი და წყალდიდობის სიხშირე შემცირდა. მიწისქვეშა წყლების დონემ იკლო, 

რაც მათი ვარაუდით გვალვამ და ტყის მასივების გაჩეხვამ გამოიწვია. თუმცა, ამისი 

ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას უკავშირდება. მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი 

წყლის დეფიციტს.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

იგეგმება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის., როგორიცაა: სარწყავი 

სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული ღონისძიებებიც 

იგეგმება, კერძოდ, ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა. 

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას და რაც ასევე მიწის ნიადაგის ეროზიის 

პრევენციაა. 

 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების ღონისძიებების გატარება. უპირველეს 

ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად რა რაოდენობის პირუტყვის 

ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და შეძლებისდაგვარად 
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დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი 

ძოვება.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება. 

აუცილებელია რწყვის ეფექტური მეთოდების შერჩევა. 

 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.  
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ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ქედის მუნიციპალიტეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შედის. 

ადმინისტრაციული ერთეული მდებარეობს მდინარე აჭარისწყლის ხეობაში, ზღვის 

დონიდან 400-200 მეტრზე. მისი ფართობია 45 200ჰა. ქედის მუნიციპალიტეტს 

ესაზღვრება ქობულეთის, ხელვაჩაურის და შუახევის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთ 

ნაწილში კი, შავშეთის ქედზე გადის საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარი. 

მდინარე აჭარისწყლის ხეობის გასწვრივ ხმელთაშუა ზღვის ტიპის მსგავსი 

სუბტროპიკული ჰავაა. ადგილის სიმაღლის მატებასთან ერთად ჰავა ზომიერად ნოტიო 

ხდება, მთების ზედა სარტყლის ზონაში კი შედარებით ცივი ნოტიო ჰავაა 

გავრცელებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშუალო წლიური ტემპერატურა 

12.80C-ია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 3.40C, ხოლო 

წლის ყველაზე თბილი თვის, ივლისის, საშუალო ტემპერატურა 21.20C-ია. ნალექების 

საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 1500 მმ-ს. მიუხედავად უხვნალექიანობისა 

ზაფხული გვალვიანი იცის.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაედინება მდ. აჭარისწყალი და შენაკადები. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალდიდობა გაზაფხულზე იცის, წყალმცირობა კი - 

ზამთარში.  

2012 წლის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა 

შეადგენს 20 500 კაცს, აქედან მუნიციპალურ ცენტრში დასახლებულია დაახლოებით 1 600 

კაცი, ხოლო სოფლად 18 900 კაცი ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტში 64 დასახლებული 

პუნქტია. მისი ცენტრია დაბა ქედა. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 45 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) საკმაოდ ჩამოუვარდება.  

ქედის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს მევენახეობა, მეფუტკრეობა, 

თევზის წარმოება და ტურიზმი. მევენახეობის ისტორიული დარგია.  

ქედის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგემა აქვს, რომლის 

პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. ქედის მუნიციპალიტეტში, ისევე 

როგორც სხვა მაღალმთიან ადმინისტრაციულ ერთეულებში, დიდი პოტენციალია 

აგროტურიზმის და ეკოტურიზმის განვითარებისთვის.  

 



 

2- 9 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი 

საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ქედის 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, ზვავი, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირების ეროზია. მათივე ცნობით, უკანასკნელ ათწლეულში ბუნებრივი 

სტიქიები ადმინისტრაციულ ერთეულში გახშირებულია, განსაკუთრებით კი მეწყერი, 

ზვავი, მდინარის ნაპირის წარეცხვა, სანაპიროს წარეცხვა და გვალვა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი 

კატასტროფები ზიანს აყენებს საცხოვრებელ ტერიტორიებს. კერძოდ, ღვარცოფისა და 

მეწყერის შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიის 180ჰა, საფრთხის ქვეშ 

იმყოფება 250ჰა. დამეწყვრის ზონაში მოხვედრილი სოფლებიდან სახელდება 

ჯალაბაშვილები, სადაც დაზიანებულია 30 საცხოვრებელი შენობა და 191 ადამიანი, მათ 

შორის 25 კაცის გადასახლება მოხდა; უჩხითში და მერისში დაზიანებულია 15 

საცხოვრებელი სახლი, 74 კაცი საფრთხის ზონაში მოხვდა, აქედან 18 კაცი გადაასახლეს. 

(მონაცემები ქედის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში მოხვედრილი 

მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში 

#1 და #2.) ამას გარდა სოფლებში, დანდალოში და ცხმორისში, ღვარცოფის შედეგად 

დაზიანდა 18 საცხოვრებელი სახლი, საფრთხის ზონაში მოყვა 84 მოსახლე. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში ადგილი ჰქონდა 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანებასაც. კერძოდ, დასახელებულ სოფლებში 

დამეწყვრის შედეგად დაზიანდა 12 კმ გზის მონაკვეთი.  

ცხრილი 1. მონაცემები ქედის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, კაცი 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 

მეწყერი 

ჯალაბაშვილები 30 191 25 

უჩხითი 9 51 11 

მერისი 6 23 7 

ღვარცოფი 
დანდალო 17 79 - 

ცხმორისი 1 5 - 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ქედის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 

ჯალაბაშვილები 4 კმ გზის მონაკვეთი 

ცხმორისი 3 კმ გზის მონაკვეთი 

უჩხითი 5 კმ გზის მონაკვეთი 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 2.2 მლნ. ლარს, აქედან ღვარცოფის მიზეზით 
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ზარალი უტოლდება 700 000 ლარს, ხოლო გვალვის შედეგად ზიანი 1.5 მლნ. ლარს 

შეადგენს.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტარციულ 

ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, 

წყალდიდობას, გვალვას, მეწყერს და ღვარცოფს. ადგილობრივ თვითმმართველობას არ 

აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება ბუნებრივ 

კატასტროფებზე. მათივე ცნობით, დახმარების მიღება შესაძლებელია მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, მუნიციპალიტეტში კატასტროფების შედეგების 

აღმოსაფხვრელად განხორციელებული ღონისძიებებიდან სახელდება 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება და საავტომობილო გზებზე საყრდენი 

კედლის გაკეთება. უახლოეს მომავალში ადგილობრივ ხელისუფლებას რაიმე 

პრევენციული ღონისძიებების გატარება ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების 

შესარბილებლად დაგეგმილი არ აქვს.  

მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, კერძოდ, 

მეწყერსაშიშ ზონებში აკრძალულია მშენებლობის განხორციელება. ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი ეკონომიკური დარგია. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი არის. სამუშაო 

ჯგუფს მიწის რესურსის შესახებ მონაცემები არ მოუწოდებია. მათი ცნობით, უკანასკნელ 

წლებში მიწების დანაკარგს ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია ვაზი, 

სხვადასხვა ბოსტნეული და კარტოფილი. მათივე ცნობით, უკანასკნელ წლებში 

პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა თითქმის არ შეცვლილა. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არც ვეგეტაციის პერიოდია შეცვლილი. სამუშაო ჯგუფის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მწირია და ზოგადი.  

გამგეობის თანამშრომლების თქმით, მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწები რწყვას არ 

საჭიროებს. ფერმერები რწყვისათვის ძირითადად იყენებენ არხოვან (ტრადიციულ) 

მეთოდს. მათ აღნიშნეს, რომ არსებული სარწყავი არხები საჭიროებს კაპიტალურ 

შეკეთებას. მუნიციპალიტეტში სამეურნეო საქმიანობისთვის წვიმის წყლის შეგროვება არ 

ხდება.  
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მეცხოველეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ არაა 

გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში 9 515 სული 

მსხვილფეხა პირუტყვია, რომელთა რაოდენობაც უკანასკნელ წლებში შემცირდა.  

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობა პრიორიტეტული არ არის. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სულ 45 სული ცხვარია. მათი რაოდენობაც უკანასკნელ წლებში 

შემცირებულია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, შემცირებულია მსხვილფეხა და 

წვრილფეხა საქონლის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა, რაც საკვების 

ნაკლებობითაა გამოწვეული. 

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში 

განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, თუმცა მიზეზი არ არის დასახელებული. სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან ქედის მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ 

ხდება.  

მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილია ძოვების ნორმები, რის მიხედვითაც 

ერთ ჰექტარზე დასაშვებია ერთი მსხვილფეხა საქონლის ძოვება. სათიბ-საძოვრების 

მოვლა-შენარჩუნებისთვის ხდება მისი გაწმენდა სარეველებისაგან და გატყევებისაგან 

დაცვა.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული/აგრონომის 

მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. მათი ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა აკისრია აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს. მონიტორინგის მონაცემები და ანგარიშები ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ვერ იძლევა.  

ქედის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროექტები არ 

განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსი 

ტყიანობის მიხედვით ქედის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი პირველია საქართველოში. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე დღემდე გვხვდება წითელ 

წიგნში შეტანილი და გადაშენების პირას მისული მცენარეები. ტერიტორიულ 

ერთეულში სუბ-ალპურ ტყეებს უკავია 11 500ჰა, ხოლო 800ჰა ტყის ფართობი დაცულ 

ტერიტორიებში შედის.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ჭრას, მათ 

შორის უკანონოსაც. ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი შეადგენს 25-27 ათ. კუბ. მეტრს. 

კომერციული თვალსაზრისით ყოველწლიურად იჭრება 20 000 კუბ.მ. და სოციალური - 

16 000 კუბ.მ. სამრეწველო ტყე. მათივე ცნობით, უკანასკნელ დეკადაში ტყის ჭრის 

ტენდენცია შემცირდა, რაც ადმინისტრაციული ერთეულის გაზიფიკაციის შედეგია. 

ბოლო წლებში შემცირდა უკანონო ჭრის რაოდენობაც.  
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ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არ არსებობდა ქარსაცავი 

ზოლები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელი წლებში გახშირდა ტყის 

ხანძრები, მიზეზად სახელდება ადამიანთა დაუდევრობა. უკანასკნელ წლებში ტყის 

აღდგენა-გაშენებისათვის არანაირი პროექტები არ განხორციელებულა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების აზრით, სატყეო სექტორი შესაძლოა 

გახდეს ტურიზმის განვითარების საფუძველი ადმინისტრაციულ ერთეულში, თუმცა ეს 

ასახული არ არის არცერთ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში.  

 

5. წყლის რესურსი და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ზომიერი რესურსია. მიწისქვეშა წყლის რესურსი მათთვის არ არის ცნობილი, 

ხოლო ზედაპირული წყლის რესურსია 2 200 000 მ3/წლ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში მიედინება მდ. აჭარისწყალის დიდი 

ნაწილი (42 კმ), მისი მარცხენა შენაკადებია მდ. აკავრეთა (მერისი), ხოხნისწყალი, ხოლო 

მარჯენა შენაკადებია აგარისწყალი და წონიარისი. მუნიციპალიტეტში ჰიდრო-

მეტეოროლოგიური სადგური არ არის, შესაბამისად სამუშაო ჯგუფს არ აქვს ინფორმაცია 

ჰიდროლოგიური ცვლილებების შესახებ. მათივე ცნობით, წყლების მონიტორინგს 

ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ს/მ ლაბორატორია, თუმცა 

ლაბორატორიული მონაცემების შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად გამოიყენება 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები საკმარისი არ არის წყალზე 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ადმინისტრაციულ ერთეულში ყველა 

დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. წყალმომარაგების სისტემის 

საერთო მდგომარეობაზე სამუშაო ჯგუფს თავისი აზრი არ დაუფიქსირებია, მხოლოდ 

აღნიშნეს, რომ ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს 

პრობლემები ექმნება წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობას. წყლის მრიცხველები 

დიდ დასახლებებში დამონტაჟებული არ არის, ამ დასახლებებს საკანალიზაციო 

კოლექტორი არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე პასუხისმგებელია 

ადგილობრივი ორგანო შპს „ქედის წყალკანალი“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის 

მოპოვება, მაგრამ მისი რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყლის წყალსაცავები არ არის.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, კარიერებთან, 

მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს ინერტული მასალის მოპოვება, 

რაც მდინარეთა ნაპირების ეროზიით გამოიხატება. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად 

არანაირი ღონისძიებები არ განხორციელებულა.  
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7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში წარმოება კარგადაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მინერალური წყლის 

ჩამომსხმელი საამქრო, ხილის გადამამუშავებელი საწარმო და სხვა. წყლის მრიცხველები 

დამონტაჟებულია ზოგიერთ საწარმოში, ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან 

საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებს. ნარჩენების შემცირებისაკენ 

მიდგომებს ყველა საწარმო მიმართავს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქედის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური სამსახურის 

მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა და 

განთავსება პოლიგონზე, რომელიც ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე არ 

არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება ხდება 

სპეციალურ ნაგავსაყრელ ურნებში კვირაში 3-ჯერ, რომელიც სამსახურის მიერ, 

სპეციალური ნაგავმზიდი ტრანსპორტით განთავსდება ქ. ბათუმის ნაგავსაყრელზე. 

შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა ცნობილი არ არის.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ 

არის.  

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგანაც შეშაზე ძირითადად მამაკაცი 

ზრუნავს. წყლის დეფიციტი კი, მათი აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან 

საოჯახო საქმიანობით ძირითადად ქალია დაკავებული. რაც შეეხება კლიმატის 

ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილების უარყოფითი მოვლენები 

თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე, განურჩევლად სქესისა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე ტრეინინგს დასწრებიან, მაგრამ არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ.  
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ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

შემდეგი ტიპის სამუშაოები: ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება 

ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა და ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის 

წარეცხვის საწინააღმდეგოდ.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, 

რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. ქედის 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, ზვავი, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირების ეროზია, მეწყერი და გვალვა. ღვარცოფისა და მეწყერის შედეგად 

დაზიანებულია საცხოვრებელი ტერიტორიის 180ჰა, საფრთხის ქვეშ იმყოფება 250ჰა. 

დამეწყვრის შედეგად დაზიანებულია 45 საცხოვრებელი შენობა, საფრთხის ზონაში 

მოხვდა 349 ადამიანი, მათ შორის 42 ეკომიგრანტია.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 2.2 მლნ. ლარს, აქედან ღვარცოფის მიზეზით 

ზარალი უტოლდება 700 000 ლარს, ხოლო გვალვის შედეგად ზიანი 1.5 მლნ. ლარს 

შეადგენს.  

ქედის 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 ქედის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სამუშაო ჯგუფს მიწის რესურსის შესახებ მონაცემები 

არ მოუწოდებია. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის დარგების 

შესახებ ზოგადია და ანალიზის საშუალებას თითქმის არ იძლევა.  

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში 

განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, თუმცა მიზეზი არ არის დასახელებული.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ქედის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

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

რესურსია; მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად 

გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში 

წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობას.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ, ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად 

მუნიციპალიტეტში ხორციელდება შემდეგი ტიპის სამუშაოები: ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა და 

ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის წარეცხვის საწინააღმდეგოდ.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 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.  

 

 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. 

 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას, ასევე 

გარკვეულწილად დაარეგულირებს ზედაპირულ ჩამონადენს და შეამცირებს 

წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს.  

 

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 
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ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჩრდილოეთ ნაწილში. იგი მოქცეულია შავ ზღვას, 

მდინარე ჩოლოქსა და მესხეთის ქედს შორის. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან 

ესაზღვრება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-დასავლეთით - ხელვაჩაურის, 

სამხრეთით - ქედის, სამხრეთ-აღმოსავლეთით - შუახევის მუნიციპალიტეტი. მისი 

ფართობია 72 000ჰა, ზღვისპირა ზოლის სიგრძეა 24 კმ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავით ხასიათდება. 

საშუალო წლიური ტემპერატურა 13.50C-ია. ნალექების საშუალო რაოდენობა წელიწადში 

2 500-3 000 მმ-ს შეადგენს. უხვნალექიანობით გამოირჩევა შემოდგომა და ზამთარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირია ნისლი.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებითა. მათგან მნიშვნელოვანია 

მდინარეები ჩოლოქი, კინტრიში და ჩაქვისწყალი, რომელთაც გააჩნიათ მრავალი 

შენაკადი. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე მდინარეები წყალდიდობით ხასიათდება, 

ხოლო წყალმოვარდნა მოსალოდნელია ნებისმიერ სეზონზე. ზღვისპირა დიუნების 

აღმოსავლეთით გადაჭიმულია ჭარბტენიანი ტერიტორიების ზოლი.  

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა შეადგენს 

93 000 კაცს, აქედან ქალაქად ცხოვრობს 21000 კაცი, ხოლო სოფლად - 72 000 კაცი. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 51 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 48 სოფელი.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, 

კერძოდ ციტრუსები და მეფუტკრეობა, ასევე თევზრეწვა და ტურიზმი. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ძირითადი შემოსავლებს ისტორიულად სოფლის 

მეურნეობა უზრუნველყოფდა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური 

განვითარების გეგემა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი. ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, 
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ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარის ნაპირების ეროზია. მათივე ცნობით, 

უკანასკნელ წლებში ბუნებრივი საფრთხეები გახშირებულია. ბუნებრივი კატასტროფები 

საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ ტერიტორიებს, მდინარის ნაპირებს და სანაპირო ზონას. 

საფრთხის ზონაში მოქცეული ტერიტორიების ფართობების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ მოუწოდებია. მათი ცნობით, უკანასკნელ წლებში მომძლავრებული 

ძლიერი ქარი დიდ ზიანს აყენებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. კერძოდ, ძლიერმა 

ქარმა ზიანი მიაყენა ქ. ქობულეთის საცხოვრებელ შენობებს და დააზიანა 412 მოსახლე, 

სოფელ ოჩხამურში და ჩოლოქის დასახლებაში დაზიანდა 110 საცხოვრებელი შენობა, 280 

მოსახლე. სამუშაო ჯგუფი ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის შესახებაც საუბრობს. ასე მაგალითად, მდინარის ნაპირების ეროზიის 

შედეგად სოფელ ხალაში დაზიანდა 700 მ გზის მონაკვეთი, 2 ხიდი და 16 კმ 

ელექტროგადამცემი ხაზი.  მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის 

ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

იხილეთ ცხრილებში #1 და #2. ეს მონაცემები არასრულია და არ ასახავს დამეწყვრის, 

წყალდიდობის თუ სხვა სტიქიების მიერ მიყენებულ ზიანს. 

ცხრილი 1. მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოქცეული 

მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი შენობები 

(რაოდენობა) 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, ოჯახი 

ძლიერი 

ქარი 

სოფ. ოჩხამური 50 175 

ჩოლოქის დასახლება 60 105 

ქ. ქობულეთი 
12 კერძო, 

8 მრავალსართულიანი 
412 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოქცეული 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მდ. ნაპირის ეროზია სოფ. ხალა 
700 მ გზის მონაკვეთი, 2 ხიდი, 16 კმ 

ელ. გადამცემი ხაზი. 

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი 

კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული 

ზიანის ოდენობა შეადგენს 1 250 000 ლარს, აქედან ყველაზე დიდი ზიანი ძლიერი ქარზე 

მოდის და შეადგენს 650 000 ლარს, ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანია 450 000 

ლარი, ხოლო მეწყერის შედეგად ზიანი შეადგენს 150 000 ლარს.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტარციულ 

ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, 

წყალდიდობას, გვალვას, მეწყერს და ღვარცოფს. ადგილობრივ თვითმმართველობას არ 

აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება ბუნებრივ 

კატასტროფებზე. მათივე ცნობით, დახმარების მიღება შესაძლებელია მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან.  
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მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, კერძოდ, 

მეწყერსაშიშ ზონებში აკრძალულია მშენებლობის განხორციელება. ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესის 

ტერიტორია შეადგენს 1 132 ჰა, ხეხილის ბაღები - 2 724 ჰა, ხოლო სათიბ-საძოვარი 

შეადგენს 688 ჰა-ს. მათი ცნობით, უკანასკნელ წლებში ადგილი ჰქონდა სასოფლო-

სამეურნეო მიწების ფართობის შემცირებას, კერძოდ, სახნავ-სათესი ფართობი შემცირდა 

420ჰა-ით. ამასთან, დაჭაობების გამო ადგილი ჰქონდა სახნავი მიწების დეგრადაციასაც, 

მოსახლეობის მიგრაციის გამო დაუმუშავებელი დარჩა სახნავი მიწების დაახლოებით15 

ჰა.  

 

მემცენარეობა 

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან 

პრიორიტეტულია ციტრუსი და ბოსტნეული. თუმცა უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს 

პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობის შემცირებას, მიზეზად კი სახელდება 

მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, სახნავი მიწების დაჭაობება და უამინდობა. 

ვეგეტაციის პერიოდი უკანასკნელ წლებში არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწები რწყვას არ 

საჭიროებს. მათი ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში სარწყავი მიწების დაახლოებით 

420ჰა საჭიროებს დრენაჟს, სადრენაჟე სისტემები არსებობს, მაგრამ საჭიროებს 

რეაბილიტაციას.  

 

მეცხოველეობა  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სათიბ-საძოვრებს მუნიციპალიტეტში უკავია 688ჰა. 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ გავრცელებული დარგი არ არის. 2012 წლის 

მდგომარეობით, ადმინისტარციულ ერთეულში 20 000 სული მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვია. მათი რაოდენობა უკანასკნელ წლებში არ შეცვლილა.  

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში სათიბ-

საძოვრების დეფიციტს არ განიცდიან, თუმცა მათივე მოწოდებული ინფორმაციით, 

კარგად ჩანს ,რომ მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა საგრძნობლად აჭარბებს სათიბ-

საძოვრების რაოდენობას, ამასთან მათ მიერ დასახელებული ძოვების ნორმების 

მიხედვით, მუნიციპალიტეტში ერთ ჰექტარ საძოვარზე დასაშვებია ერთი სული 

მსხვილფეხა საქონლის ძოვება. მუნიციპალიტეტში საძოვრების შენარჩუნებისთვის 

პრაქტიკულად არანაირ ზომებს არ მიმართავენ. საქონლის დანაკარგი მუნიციპალიტეტში 

არ გაზრდილა, არც პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა შეცვლილა.  
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პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

ვეტერინარული/აგრონომის მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. მათი 

ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა აკისრია 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. მონიტორინგის მონაცემები და ანგარიშები 

ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ვერ იძლევა.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი 

პროექტები არ განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ტყეს 23 791 ჰა უკავია, 

რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის 33%-ია. ტყის კატეგორიების მიხედვით ტყეკაფი 

მოიცავს 9 000ჰა-ს, სუბ-ალპური ტყეები 9 239 ჰა-ს. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არ შედის.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ხე-ტყის დამზადების 

წლიური ლიმიტი შეადგენს 12 000 კუბ.მ -ს წელიწადში, სოციალური ჭრისთვის გასულ 

წელს დამზადდა 8 035 კუბ.მ ხე-ტყე. უკანასკნელ წლებში ჭრის ტენდენცია 

შემცირებულია, რაც გამოიწვია ქალაქის გაზიფიკაციამ და სხვადასხვა რეგიონებიდან 

სათბობი შეშის შემოტანამ.  

უკანასკნელ წლებში ტყის ხანძრები გახშირებული იყო, რომლის მიზეზადაც სახელდება 

ისლით დაფარული ტერიტორიები და განსაკუთრებით ცხელი ამინდები.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნაყოფიერი ფენის მოხსნას ადგილი 

არ ჰქონია. ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი არ წარმოებს, თუმცა სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე შეიმჩნევა საიმედო აღმონაცენი.  

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტები უკანასკნელ წლებში არ 

განხორციელებულა.  

 

5. წყლის რესურსები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების რესურსი უხვია. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებითა და 

წყაროებით. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეებია: ჩოლოქი, კინტრიში და 

ჩაქვისწყალი, რომელთაც გააჩნიათ მრავალი შენაკადი. ზღვისპირა დიუნების 

აღმოსავლეთით გადაჭიმულია ჭაობების ზოლი. ზედაპირული წყლების შეფასებული 

რესურსია 3 249 200 მ3/წლ. ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური არ არსებობს, შესაბამისად არ ხდება ზედაპირული წყლების მონიტორინგი. 

წყლების ჰიდროლოგიური ცვლილებების შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ 

ფლობს. მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ს/მ ლაბორატორია. მიწისქვეშა წყლების დონის ცვლილების შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ აქვს. 
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მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, თუმცა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილი აქვს 

ზედაპირული წყლების დაბინძურებას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, რომელთა 

ფართობი შეადგენს 1 970ჰა-ს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში, 

ინდუსტრიული განვითარებისთვის დააშრეს ჭარბტენიანი ტერიტორიები (სანაპირო 

ზონაში), რამაც მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება გამოიწვია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები ძირითადად ირიგაციისთვის გამოყენება, 

ხოლო მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა წყლებსაც იყენებენ. 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის წყალმოხმარება შეადგენს 5 121 000მ3/წელი. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება 

არ აქვს. წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობაზე სამუშაო ჯგუფს თავისი 

აზრი არ დაუფიქსირებია, წყლის მრიცხველები მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში 

დადგმულია, ამ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები აქვს. ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელია ააიპ „ქობულეთის 

წყალკანალი“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის 

მოპოვება, მაგრამ მისი მოცულობითი მაჩვენებლების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყლის წყალსაცავები არის. 

კერძოდ, მდ. ჩაქვისწყლისა და მდ. კინტრიშის ტერიტორიაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, კარიერებთან, 

მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს ინერტული მასალის მოპოვება, 

რაც მდინარეთა ნაპირების ეროზიით გამოიხატება. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად 

არანაირი ღონისძიებები არ განხორციელებულა.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოება კარგადაა განვითარებული. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ფუნქციონირებს ხე-ტყის სახერხი საამქროები, სამშენებლო ორგანიზაციები 

მსუბუქი მრეწველობის საამქროები, ჩაისა და ციტრუსების გადამამუშავებელი 

საწარმოები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია 

უმრავლეს მათგანში, წყლის ცირკულაცია ზოგიერთ საწარმოში ხდება.  

ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის 

ფანჯრებს და სპეციალურ საფარს კედლებისათვის. ნარჩენების შემცირების მიდგომებს 

ყველა საწარმო მიმართავს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 
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ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური 

სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე, რომელიც დროებით მდებარეობს ლეკიანის 

ტერიტორიაზე. ნაგავსაყრელი ლიცენზირებული არ არის.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ 

ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ აქვს. ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამუშავებადი 

ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ არის. 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, ნაგავსაყრელ ტერიტორიაზე წელიწადში 3-

ჯერ, ხორციელდება მიწითა და ღორღით დაფარვა. ქალაქის გარეუბნებში განლაგდა 

კონტეინერები ნარჩენების შესაგროვებლად. ამასთან, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების 

სამსახური გამგეობის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად 

ახორციელებს ხშირ რეიდებს ქალაქსა და გარეუბნებში.  

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგანაც შეშაზე ძირითადად მამაკაცი 

ზრუნავს; წყლის დეფიციტი კი ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად 

მტკივნეულად აისახება, ამას გარდა სქესი არ განსაზღვრავს მგრნობელობას შეცვლილი 

კლიმატური პირობების მიმართი.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ დასწრებიან 

ტრეინინგს კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, მაგრამ არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები ვერ აკონკრეტებენ თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს 

მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ.  

კლიმატის ცვლილებების შედეგების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი 

და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხორციელდება ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა, ასევე წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი. ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, 
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ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარის ნაპირების ეროზია. უკანასკნელ წლებში 

მომძლავრებული ძლიერი ქარი დიდ ზიანს აყენებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. 

კერძოდ, ძლიერმა ქარმა ზიანი მიაყენა ქ, ქობულეთის საცხოვრებელ შენობებს და 

დააზიანა 412 მოსახლე, სოფელ ოჩხამურში და ჩოლოქის დასახლებაში დაზიანდა 110 

საცხოვრებელი შენობა, 280 მოსახლე, მათ შორის 12 ეკომიგრანტია.  

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 1 250 000 ლარს, აქედან ყველაზე დიდი ზიანი 

ძლიერი ქარზე მოდის და შეადგენს 650 000 ლარს, ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული 

ზიანია - 450 000 ლარი, ხოლო მეწყერის შედეგად ზიანი შეადგენს 150 000 ლარს.  

ქობულეთის 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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს პრიორიტეტული 

კულტურების მოსავლიანობის შემცირებას, მიზეზად კი სახელდება მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, სახნავი მიწების დაჭაობება და უამინდობა.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სარწყავი მიწების დაახლოებით 420ჰა საჭიროებს დრენაჟს, 

სადრენაჟე სისტემები არსებობს, მაგრამ საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება 

საძოვრების რაოდენობას. მიუხედავად ამისა, გამგეობის თანამშრომლებს მესაქონლეების 

პრობლემად საძოვრების დეფიციტი არ დაუსახელებიათ. მუნიციპალიტეტში საძოვრების 

მოვლა-შენარჩუნებისათვის მესაქონლეები პრაქტიკულად არანაირ ღონისძიებებს არ 

მიმართავენ. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის 

სამსახური, რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წყლის უხვი 

რესურსია; მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად 

გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის წყალმოხმარება შეადგენს 5 121 000მ3/წელი.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, რომელთა 

ფართობი შეადგენს 1 970ჰა-ს. უკანასკნელ წლებში ინდუსტრიული განვითარებისთვის 

დააშრეს ჭარბტენიანი ტერიტორიების ნაწილი, რამაც მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება 

გამოიწვია.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ, ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად 
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მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ხორციელდება მხოლოდ ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 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.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია შეძლებისდაგვარად 

დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული საძოვრებისთვის. ამას 

გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, მეცხოველეები 

გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება). 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას, ასევე 

გარკვეულწილად დაარეგულირებს ზედაპირულ ჩამონადენს და შეამცირებს 

წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს მცხეთა-მთიანეთის მხარის ჩრდილოეთი ნაწილი უჭირავს. 

მისი ფართობი შეადგენს 1082 კმ2-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 16%-ია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთლიანად მაღალმთიანია. სიმაღლე ზღვის დონიდან 

1700 მ-იდან 5000 მ-ის ფარგლებში იცვლება. შედარებით დაბალ ზონაში (1700 მ-ის 

ფარგლებში) ზომიერი ნოტიოა. ზამთარი ცივი და მშრალია, ხოლო ზაფხული - გრილი. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 4.9°C-ია, ხოლო ნალექების საშუალო წლიური 

მოცულობა - 800 მმ. ზღვის დონიდან 1800-2000 მ-ის ფარგლებში ჰაერის საშუალო 

ტემპერატურა 3.5°C-მდე ეცემა, ხოლო ნალექიანობა 1160 მმ-ს აღწევს. 3600 მ-ზე მაღლა 

ნივალური ზონაა გავრცელებული.   

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 4 900 კაცია 

(geostat.ge). ეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის დაახლ. 4%-ია. ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 4.5 კაცი/კმ2-ს, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელზე (67 კაცი/მ2) გაცილებით დაბალია. მუნიციპალიტეტში 47 

დასახლებული პუნქტია. ადმინისტრაციული ცენტრია დაბა სტეფანწმინდა. 

 

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეა თოვლის ზვავები, ღვარცოფი, წყალდიდობა და მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა. მეწყრული მოვლენები მუნიციპალიტეტში ნაკლებადაა 

გავრცელებული.  

http://www.geostat.ge/
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ღვარცოფები მდინარეთა მაღლა წელში იცის და 

ძირითადად სათიბ-საძოვრებს აზიანებს. წყალდიდობის  ზონაში კი ძირითადად სოფ. 

კარკუჩა ხვდება.  

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 45 828 ჰა-ია, რაც მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის 0.42%-ია. მაღალმთიანი რელიეფის გამო სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

ძირითადი ნაწილი სათიბ-საძოვრებითაა წარმოდგენილი. სათიბ-საძოვრების საერთო 

ფართობი 42 274 ჰა-ია, ანუ ს/ს მიწების 92%.  

 

მემცენარეობა 

სახნავ-სათესი მიწების სიმწირის და საკმაოდ ცივი ჰავის გამო მემცენარეობა ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული. აქ ძირითადად ბოსტნეული კულტურები 

(კარტოფილი, ხახვი, ნიორი, სტაფილო) მოჰყავთ. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ამ კულტურების მოსავლიანობა საკმაო მაღალია.  

 

მეცხოველეობა  

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები უხვადაა. მუნიციპალიტეტში არსებული 

პირობები უფრო მეცხვარეობისთვისაა ხელსაყრელი, ვიდრე მსხვილფეხა პირუტყვის 

მოსაშენებლად.  

მუნიციპალიტეტში 30 000-მდე სული ცხვარი და 4 400 სული მსხვილფეხა პირუტყვია 

დარეგისტრირებული. თუმცა, ცხვრის რაოდენობა შესამჩნევადაა შემცირებული 1990-

იანი წლების შემდეგ, როცა ცხვრის რაოდენობა 600 000 აღწევდა. ცხვრის სულადობის 

ძირითად მიზეზად სახელდება ზამთრის საძოვრების არქონა. საბჭოთა პერიოდში ცხვარი 

შირაქის და ელდარის ველებზე გაჰყავდათ, რაც ახლა ვერ ხერხდება. მეორე მიზეზად 

მუნიციპალიტეტიდან მოსახლეობის გადინება სახელდება. მსხვილფეხა პირუტყვის 

მოშენებას კი სათიბების სიმცირე უშლის ხელს, რადგანაც მოსახლეობა პირუტყვის 

გამოსაზამთრებლად საკმარისი საკვების დამზადებას ვერ ახერხებს. შესაბამისად, 

მეცხოველეობის დარგის წინაშე არსებული გამოწვევებია ზამთრის საძოვრების და 

სათიბების დეფიციტი.   

 

სერვისები და პროექტები 
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მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, საიდანაც 

ფერმერებს აგრონომის და ვეტერინარის მომსახურების მიღება შეუძიათ. 

მუნიციპალიტეტს ასევე ემსახურება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარული 

ცენტრი.  

4 ტყის რესურსები 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსები 4 790 ჰა-ს შეადგენს, რაც 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 4%-ია. ტყეების დიდი ნაწილი, კერძოდ კი 3 500 ჰა სუბ-

ალპურ ზონაშია განლაგებული. ამას გარდა, 4 000 ჰა ყაზბეგის ეროვნული პარკის 

ფარგლებშია დაცული.  

როგორც ეს მონაცემები გვიჩვენებს, ტყეების მთლიანად სენსიტიურ კატეგორიას 

მიეკუთვნება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ტყის ჭრა არ ხდება; 

არც ტყის ხანძრებია სახასიათო.  

 

5 წყლის რესურსები 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული წყლებით (ტბები, მდინარეები), მიწისქვეშა წყლებით, 

მუდმივი თოვლის საფარითა და მყინვარებით.  

მუნიციპალიტეტის მდინარეები ძირითადად მდ. თერგითა და მისი შენაკადებითაა 

წარმოდგენილი. მდ. თერგის სიგრძე ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში 85 კმ-

ია. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში სათავეს იღებს მთიულეთის არაგვი.  

ყაზბეგში მრავლადაა მცირე ზომის ტბებიც. მათგან ყველაზე დიდია არჩვების ტბა, 

რომლის სარკის ფართობი 0.13 კმ2-ს შეადგენს, სიღრმე კი 6 მ-ს.  

მყინვარების დიდი ნაწილი მყინვარწვერის მასივის მონაკვეთზეა განლაგებული. მათი 

საერთო ფართობი 80 კმ2-ია. ბოლო წლებში დაფიქსირებულია მყინვარების დნობა.  

მუნიციპალიტეტში ასევე უზვია მიწისქვეშა წყლებიც. მათი ნაწილი მინერალურია, 

რომელთა შორის აღსანიშნავია თრუსოს ხეობის ჰიდროკარბონატული მინერალური 

წყლები.  

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები ძირითადად მოსახლეობის მიერ სასმელ-

სამეურნეო მიზნით გამოიყენება. სასმელად მოსახლეობა იყენებს როგორც ზედაპირულ, 

ასევე მიწისქვეშა წყლებს. წყალმოხმარების აღრიცხვიანობა არ ხდება.  

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 
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მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარეთა კალაპოტზე ანთროპოგენული ზემოქმედება 

მინიმალურია. შესაბამისად, მდინარეთა ნაპირების დინამიკა ბუნებრივ რეჟიმს 

ექვემდებარება.  

 

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ არის.  

 

8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ფაქტიურად არ ხდება. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები ორგანიზებულად გროვდება მხოლოდ სტეფანწმინდაში, გერგეთში, არშასა და 

სიონში. შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება არხოტის მახლობლად. ამ 

ნაგავსაყრელის მართვა არ ხდება.  

დანარჩენი დასახლებებიდან ნარჩენების გატანა არ ხდება. მოსახლეობას თავისი 

ნარჩენები მიმდებარე არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე გააქვს.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატიც 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს:  

 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია 

 ფერმერების ინფორმირება თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, ასევე ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები არ დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე და მათ არა აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება 

ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ.  
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10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა თოვლის ზვავი, ღვარცოფი, წყალდიდობა და მდინართა ნაპირების წარეცხვა. 

როგორც მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, ანთროპოგებული ზემოქმედება 

მუნიციპალიტეტში მინიმალურია და არ უნდა იწვევდეს ბუნებრივი საფრთხეების რისკის 

ზრდას.  

 

სოფლის მეურნეობა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 

უხვადაა. თუმცა, ისინი ძირითადად საძოვრებითაა წარმოდგენილი.  

მცირემიწიანობის და ჰავის გამო მუნიციპალიტეტი არახელსაყრელია მემცენარეობის 

განვითარებისთვის.  

მეცხოველეობის დარგში მეცხვარეობა ჭარბობს. მეცხოველეობის დარგის გამოწვევებია 

ზამთრის საძოვრების არარსებობა და სათიბების დეფიციტი.  

 

ტყის რესურსები - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ტყეებითაა 

დაფარული. ტყის რესურსები ძირითადად სუბ-ალპური ტყეებითაა წარმოდგენილი და 

მათი დიდი ნაწილი დაცულია. მუნიციპალიტეტში ხე-ტყის დამზადება არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია. წყლის მოხმარება ძირითადად სასმელ-სამეურნეო მიზნით ხდება. წყლის 

რესურსებზე ლოკალური ზემოქმედება მინიმალურია. მუნიციპალიტეტის დასახლებებს 

არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა 

გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

საქმიანობიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კუთხით შეიძლება 

განხილული იქნას წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე ფერმერთა 

საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა.  
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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. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

თანამშრომლებს მონაწილეობა არ მიუღიათ კლიმატის ცვლილებების თემატიკაზე 

მოწყობილ ტრენინგებში.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა უნდა დაეხმაროს მეცხვარეებს ზამთრის საძოვრების 

მოძიებაში, რათა ხელი შეუწყოს ამ დარგის განვითარებას.  

 რეკომენდირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივი საფრთხეების 

მაღალი რისკის ზონების შეფასება. სხვადასხვა დანიშნულების შენობა-

ნაგებობების მშენებლობა უნდა განხორციელდეს შეფასებული რისკების 

გათვალისწინებით.  

 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.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონის 

ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. მას ესაზღვრება თელავის, გურჯაანის 

და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტები, ხოლო ჩრდილოეთიდან დაღესტნის ავტონომიური 

რესპუბლიკა ესაზღვრება. მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 220 700 ჰა-ს, აქედან 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 80 266 ჰა (36%) უკავია, ტყით დაფარული საერთო 

ფართობი შეადგენს 58 600 ჰა-ს (27%).  

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. დაბალმთიანეთში, ზღვის დონიდან 1 000-1 200 მეტრზე 

განვითარებულია ზომიერად ცივი ზამთარი და თბილი ზაფხული, ჰაერის საშუალო 

წლიური ტემპერატურა 8-9°C-ს შეადგენს. ზღვის დონიდან 1700-1800 მეტრზე იცის ცივი 

ზამთარი და ხანგრძლივი ცივი ზაფხული, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა კი 5-

6°C-ია. 1800 მეტრის ზემოთ ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 3-4°C-მდე ეცემა. 

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 795 მმ-იდან 938 მმ-მდე მერყეობს ზონალობის 

მიხედვით. ნალექების მაქსიმუმი მაისში მოდის, ხოლო მინიმუმი იანვარში.  

ყვარლის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელია მდინარეთა ხშირი ქსელი, 

რომლებიც წარმოდგენილია მდ. ალაზანითა და მისი შენაკადებით (შოროხევი, ბურსა, 

დურუჯი, სხვა).  

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით 41 200 კაცია, მათ შორის 

30 900 ქალაქში (ყვარელი), ხოლო 10 300 სოფელში ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტში სულ 24 

დასახლებული პუნქტია.  

ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი 

წყაროებია სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა მევენახეობა-მეღვინეობა, ერთწლიანი 

კულტურები, ბოსტნეული-ბაღჩეული და მეცხოველეობა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წლის მუნიციპალურმა ბიუჯეტმა ადგილობრივი 

შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 9 447 000 ლარი შეადგინა.  

ადმინისტრაციული ერთეულის წამყვანი ეკონომიკური დარგია სოფლის მეურნეობა 

შეიძლება იყოს, რასაც ტრადიციით ხსნიან. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ სატყეო სექტორი 

შესაძლოა გახდეს მეცხოველეობისა და მეფუტკრეობის განვითარების საფუძველი.  
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2 ბუნებრივი საფრთხეები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 

გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, 

მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ღვარცოფი. ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, 

რასაც მოყვება წყალდიდობები და ნაპირების წარეცხვა. ბუნებრივი კატასტროფები 

საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს მიწებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. ცნობები მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ იხ. ცხრილში #1. 

ყვარლის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 

წელიწადში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება; თუმცა, ეკონომიკური 

ზარალის ოდენობაზე გარკვეული წარმოდგენა შეიძლება შეიქმნას იმის საფუძველზე, 

რომ 2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, 

სანიაღვრე არხების გაწმენდა) გამოყოფილია 2 000 000 ლარი. 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების 

სისტემა, ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელნი არიან 

სახელმწიფო კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, ყვარლის 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს 

ხანძარს, წყალდიდობას, გვალვას და მეწყერს. 

ბოლო 10 წელიწადში ყვარლის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციის ზომების სახით ძირითადად ხდება ნაპირდამცავი მიწაყრილების მოწყობა, 

მდინარის კალაპოტისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. მიწათსარგებლობის და 

ინფრასტრუქტურის სივრცითი დაგეგმარებისას, ასევე საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას ბუნებრივი კატასტროფებს რისკების გათვალისწინება არ ხდება.  

ცხრილი 1. ცნობები მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული 

დასახლებული პუნქტების შესახებ.  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

სეტყვა სოფ. ბალღოჯიანი 100 290 პირი 

ღვარცოფი სოფ.სანავარდო 50 150 პირი 

მდ. ნაპირის ეროზია/წარეცხვა სოფ.კუჭატანი 23 90 პირი 

 

ცხრილი 2. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი 
ბალღოჯიანი  10კმ გზის მონაკვეთი 

ენისელი 3 კმ გზის მონაკვეთი 

მდ. ნაპირის ეროზია/ წარეცხვა ენისელი, ახალსოფელი, ალაზანი ხიდები 
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3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 80 266 ჰა-ია, 

აქედან, სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 16 354 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავების - 799 ჰა, 

სათიბ-საძოვრების - 62 113 ჰა.  

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში სანაპირო 

ზოლის გარეცხვის გამო შეინიშნება სასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართობის შემცირება 

დაახლოებით 10 ჰა–მდე. მათივე ცნობით, უკანასკნელ წლებში ადგილი აქვს სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაციას, კერძოდ, 500 ჰა ს/ს მიწის ფართობი დეგრადირებულია 

დაჭაობების გამო, ჭარბი ძოვების შედეგად - 10 000 ჰა, ხოლო მიწის გამოფიტვის 

მიზეზით დეგრადირებულია 1 000 ჰა.  

 

მემცენარეობა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. პრიორიტეტულ 

კულტურებია მარცვლეული, რომლის საშუალო მოსავლიანობაა 3-4 ტ/ჰა, ბოსტნეული - 

15-18 ტ/ჰა, ბაღჩეული - 20-30 ტ/ჰა და ვაზი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 

წლეულში პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა. კერძოდ, ვაზის 

მოსავლიანობა შემცირდა 2 ტ/ჰა-ით, ბოსტნეულის 4 ტ/ჰა-ით, ხოლო მარცვლეულის -

 1 ტ/ჰა-ით. მიზეზად სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, 

დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, რწყვის არასწორი მეთოდების გამოყენება, 

მავნებლებთან არაეფექტური ბრძოლა და უამინდობა (გვალვა, სეტყვა).  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ წლებში შეიცვალა 

ვეგეტაციის პერიოდი, მათი ცნობით, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე მცენარეთა 

ზრდა-განვითარება დაჩქარდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავი მიწების 80% საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა არასაკმარისი წყლის რესურსების, საირიგაციო სისტემების სიმცირის და 

ცუდი მდგომარეობის გამო, ასევე რწყვის სიძვირის გამო რწყვა პრობლემატურია. 

რწყვისათვის იყენებენ არხოვან (ტრადიციულ) მეთოდს. წვიმის წყლის შეგროვება 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის მიწების 10% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა არსებული სადრენაჟე 

სისტემები გამოსულია მწყობრიდან და სათანადო დრენაჟის უზრუნველყოფა არ 

შეუძლია.  

 

მეცხოველეობა 

ყვარელის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, რასაც ხელს 

უწყობს სათიბ-საძოვრების სიუხვე. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 

აღრიცხულია დაახლოებით 14 000 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და ეს 

მაჩვენებელი უკანასკნელ დეკადაში დაახლოებით 25%–ით გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტისთვის ტრადიციულია ცხვრის მოშენება. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში 30 000–მდე სული ცხვარი იყო აღრიცხული, ამასთან ეს მაჩვენებელი 
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უკანასკნელ 10 წელიწადში 6 000- ით გაიზარდა. ამას გარდა, ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

საზაფხულო საძოვრებზე 400 მსხვილფეხა პირუტყვი და 3 000 ცხვარი მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყავთ.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას, რაც 

ძირითადად მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი პირუტყვის გამო ხდება. 

მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტი არანაირ ზომას არ იღებს ამ პრობლემის თავიდან 

ასაცილებლად, არ იყენებენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, არაა დადგენილი ძოვების 

ნორმები და სხვა.  

როგორც წესი, მეცხოველეობაში არსებული პრობლემების შესახებ ადგილობრივ 

ხელისუფლებას მწირი ინფორმაცია გააჩია. არ არსებობს ინფორმაცია წველადობის და 

ხორცპროდუქტიულობის შესახებ. მეცხოველეობაში არსებულ ძირითად პრობლემად 

სახელდება ვეტერინარული სამსახურების ნაკლებობა და პირუტყვის არასათანადო კვება. 

 

სერვისები და პროექტები  

მუნიციპალიტეტში სუსტადაა განვითარებული და ძვირია ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული მომსახურება და მექანიზაციის ცენტრები. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სოფლის მეურნეობის სამსახური, თუმცა 

სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებით ძირითადად 

არასამთავრობო სექტორია დაკავებული. ბოლო 10 წელიწადში ადგილობრივ 

ხელისუფლებას სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის არანაირი პროექტი არ 

განუხორციელებია. არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული პროექტებიდან 

სახელდება მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა და 

შესაბამისი კონსულტაციები.  

 

4 ტყის რესურსები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 58 605 ჰა-ს, 

ტყის რესურსი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის. სამრეწველო ტყე 45 740 ჰა-ია, 

სუბ-ალპური ტყეები 4 300 ჰა, ჭალისპირა ტყეები 2 300 ჰა. ტყეები სანაპირო ზოლში 6 260 

ჰა. 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის არაკანონიერ ჭრას. დაახლოებით 

უკანონოდ 500 მ3/წლ იჭრება. ხე-ტყის წლიური ლიმიტი შეადგენს 20 000 მ3-ს. ტყის ჭრის 

ტენდენცია ბოლო 10 წელში გაიზარდა. ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა, 

მაგრამ ტყის ხანძრების ძირითად მიზეზებად ცხელი ამინდები და ადამიანთა 

დაუდევრობა სახელდება.  

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ 

ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-

განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. აქ არ არსებობს სანერგე მეურნეობა, 

რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის აღსადგენად.  
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5 წყლის რესურსები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი ზომიერია, წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. მიწისქვეშა წყლების 

შეფასებული რესურსი დაახლოებით 800 000მ3/წლ. მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის 

ძირითადად მიწისქვეშა წყლები გამოიყენება; არსებული წყლის რესურსი საკმარისია 

მუნიციპალიტეტის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ყვარლის 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, და არც 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ არსებობს ინფორმაცია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა შ.პ.ს “გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”. მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 35%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება; წყალმომარაგების 

სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არ აქვს. დიდ 

დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე დამონტაჟებულია 

ინდივიდუალური მრიცხველები. ცენტრალიზებული წყალმომარაგების გარეშე 

დარჩენილი მოსახლეობიდან დიდი ნაწილი წყალმომარაგებისთვის იყენებს მიწისქვეშა 

წყალს, რისთვისაც მოწყობილი აქვს ჭები.  

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. ალაზანითა და 

მისი შენაკადებით: შოროხევი, ბურსა, დურუჯი და სხვა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, თუმცა მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაცია არ გააჩნიათ. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ფარგლებში ადგილი აქვს მდინარის ნაპირების ეროზიას/წარეცხვას.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება  

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებობს სამრეწველო ობიექტები. ღვინის საწარმო, რძის 

წარმოებისა და ტყავის პირველადი გადამუშავება. წყლის მრიცხველები არაა 

დამონტაჟებული ყველა საწარმოში, არც ერთ მათგანში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. 

 

8 ნარჩენების მართვა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

ამ სამსახურის მიერ წლიურად საშუალოდ 5 000 კუბ.მ ნარჩენის შეგროვება ხდება. ეს 

მაჩვენებელი ბოლო წლებში გაიზარდა 800 კუბ.მ-ით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების გატანა ხდება ქალაქიდან, რისთვისაც 

გამოყოფილია ტერიტორია ქალაქიდან 2 კმ-ის დაშორებით. არსებული ნაგავსაყრელი არ 

აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის დადგენილ პირობებს.  
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ძირითადად სოფლებში, არსებობს არალეგალური 

ნაგავსაყრელები, აქ განთავსებული ნარჩენების მოცულობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის) 

შემგროვებელი პუნქტები, სამუშაო ჯგუფისთვის შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა 

უცნობია.  

 

9 გენდერი 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება, რადგან ორივე 

თანაბრად მონაწილეობს პროდუქტების მოყვანაში. წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ქალი აკეთებს იმ საოჯახო საქმეებს, რომელზედაც 

წყალია საჭირო და წყლის დეფიციტის შევსებაც საკუთარი ძალებით მოუწევს. 

ტყის რესურსების შემცირება ორივეზე აისახება, რადგან შეშა და გათბობა ორივეს 

სჭირდება, სოფლებში, საჭმლის მომზადება, ძირითადად შეშით ხდება და დეფიციტი 

პრობლემას შეუქმნის ქალს, მამაკაცს შეშის მოსატანად შორს წასვლა და მეტი შრომა 

დასჭირდება.  

მათი აზრით, ასევე თანაბრად მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილების მიმართ ქალი და 

მამაკაცი, რადგან ბუნებრივი მოვლენები ორივეს თანაბრად შეაწუხებს. 

 

10 ადგილობრივი მმართველობა 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“ და არასოდეს დასწრებიან 

ტრენინგს კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე,  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს 

კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა და ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში, ძირითადად მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარებას 

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას (ადგილობრივი ხელისუფლება).  
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11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეებია 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სეტყვა, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ღვარცოფი. 

ამათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი წვიმები, რასაც მოყვება წყალდიდობები და ნაპირების 

წარეცხვა.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ღვარცოფი 

და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას.  

2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და პრევენციული ზომებისთვის (გაბიონების მოწყობა, 

სანიაღვრე არხების გაწმენდა) გამოყოფილია 2 000 000 ლარი. 

ყვარელის 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 ყვარელის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი. უკანასკნელ წლებში ადგილი 

აქვს სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას, კერძოდ, 500 ჰა ს/ს მიწის ფართობი 

დეგრადირებულია დაჭაობების გამო, ჭარბი ძოვების შედეგად - 10 000 ჰა, ხოლო მიწის 

გამოფიტვის მიზეზით დეგრადირებულია 1 000 ჰა.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის და ცხვრების რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების 

რესურსთან შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების 

შედეგად. პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე 

სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ყვარელის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ყვარელის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

ზომიერია; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 35%-მდე გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება; 

წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა და დიდ წყლის დანაკარგს 

ადგილი არ აქვს. დიდ დასახლებებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებზე 

დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები. მუნიციპალიტეტში არსებული 

წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად. 

თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) 

პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი სისტემების ცუდ მდგომარეობას ან 

არარსებობას უკავშირდება.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

შუახევის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

შუახევის მუნიციპალიტეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ერთ–ერთი ყველაზე 

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტია, რომლის საერთო ფართობია 58 800 ჰა. აქედან 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 14 361 ჰა, ხოლო ტყეს 36 420ჰა უჭირავს. 

მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ოზურგეთისა და ჩოხატაურის, 

დასავლეთით – ქობულეთისა და ქედის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი თურქეთის 

რესპუბლიკა.  

შუახევის მუნიციპალიტეტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოირჩევა შედარებით 

ნაკლები ტენიანობით. მუნიციპალიტეტში გაბატონებულია ხმელთაშუა ზღვის ტიპის 

სუბტროპიკული ჰავა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ცხელი და მშრალი ზაფხული 

და შედარებით თბილი ზამთარი. საშუალო წლიური ტემპერატურა მუნიციპალიტეტში 

90C ტოლია, იანვარის თვის – 1,30C და აგვისტოს თვის – 200C. ნალექების რაოდენობა 

წლიურად 1 050–1 800 მმ–ს აღწევს. სიმაღლის მატების შესაბამისად ტემპერატურული 

მონაცემები და ნალექები იცვლება, ყალიბდება ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრითა 

და ხანგრძლივი, თბილი ზაფხულით.  

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე აჭარისწყლის შუა 

მონაკვეთი და მისი შენაკადები ჭვანისწყალი და ჩირუხისწყალი.  

2012 წლის მდგომარეობით შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 22 900 

კაცს. ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შედის 68 სოფელი. 

მუნიციპალური ცენტრია დაბა შუახევი. მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე 1კვ.კმ–ზე 

დაახლოებით 39 კაცია, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კვ.კმ) საკმაოდ 

ჩამოუვარდება.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემოსავლების ძირითად წყაროებად დასახელდა 

მესაქონლეობა, მეკარტოფილეობა და მეხილეობა. გამგეობის თანამშრომლების 

ინფორმაციით, მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით შეადგენს 6 600 544 ლარს. ტერიტორიულ 

ერთეულში მოსახლეობის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა და ხე-ტყე. 

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა, რაც დღესაც რჩება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის 

პრიორიტეტად. მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების აზრით, სატყეო 



 

2- 8 

სექტორი შესაძლოა გახდეს ეკონომიკური განვითარების საფუძველი ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, თუმცა ეს ასახული არ არის არცერთ სტრატეგიული განვითარების 

დოკუმენტში.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

შუახევის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი 

საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. ბუნებრივი სტიქიებიდან სახასიათოა მეწყერი, 

წყალდიდობა, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა (moe.gov.ge). 

თუმცა, სამუშაო ჯგუფს ბუნებრივი სტიქიების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ 

მოუწოდებია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტარციულ 

ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. ადგილობრივ 

თვითმმართველობას შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ ნაწილობრივ მოახდინოს რეაგირება 

ბუნებრივ კატასტროფებზე. მათივე ცნობით, დახმარების მიღება შესაძლებელია 

მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან.  

მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

შუახევი აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტია, რომელიც საკმაოდ მცირემიწიანია და 

ფლობს აჭარის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 23%-ს, რაც მთლიანობაში 

დაახლოებით 13 630 ჰექტარს შეადგენს. მაგრამ აქედან სახნავი ფართობი მხოლოდ 1 367 

ჰექტარია. ხეხილის ბაღებს უკავია 158ჰა. სათიბ-საძოვრებს კი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 89% (12 102ჰა) უკავია.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი სავარგულების ფართობი მეტად მცირეა და მხოლოდ 

1 367ჰა-ს შეადგენს. ამის გამო მემცენარეობა არც თუ პრიორიტეტული დარგია. სასოფლო-

სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია კარტოფილი, რომლის მოსავლიანობაა 12-

14 ტ/ჰა და სიმინდი, რომლის მოსავლიანობა შეადგენს 18-20ტ/ჰა. უკანასკნელ წლებში 

პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების დაახლოებით 30% 

საჭიროებს რწყვას, რადგანაც მიუხედავად უხვნალექიანობისა, ზაფხული შედარებით 

მშრალი იცის. მუნიციპალიტეტში არსებობს სარწყავი სისტემები, თუმცა ისინი 

საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას. ამის გამო რწყვის პროცესი გართულებულია. 

„მუნიციპალიტეტის მიწათმოქმედების რისკის ზონაშია მოქცეული. გარანტირებული 

მოსავლის მისაღებად, რწყვასთან ერთად, ზოგ ტერიტორიაზე აუცილებელია დაშრობითი 
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სამუშაოების ჩატარება. მაღალია ეროზიული პროცესები. შესაბამისად აქტიურად 

მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენების წარეცხვა“. შუახევის 

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა (2012-

2022).  

მეცხოველეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს უკავია სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 89% (12 102ჰა). ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 15 663 სულია, მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 

გამგეობის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ წვრილფეხა და მსხვილფეხა საქონლის 

რაოდენობა უკანასკნელ წლებში შემცირდა, თუმცა ამის მიზეზს ვერ ასახელებენ. ასევე 

შემცირდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობაც.  

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 1,3 მსხვილფეხა საქონელი მოდის, რაც 

მცირედ აჭარბებს ადგილობრივი საძოვრების ძოვების ნორმებს, რაც სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილია, რის მიხედვითაც ერთ 

ჰექტარზე ერთი სული მსხვილფეხა საქონლის ძოვებაა დასაშვები, თუმცა რა 

ხანგრძლივობით, არ არის ცნობილი. მათივე ცნობით, მესაქონლეები სარეველებისგან 

წმენდენ სათიბ-საძოვრებს, რითაც ხელს უწყობენ მის შენარჩუნებას.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, შუახევის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული/ 

აგრონომის მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. მათი ცნობით, სასოფლო-

სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა აკისრია აჭარის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს. შუახევის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის 

მეურნეობის ხელშემწყობი პროექტები არ განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსები 

შუახევის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსი დიდია და შეადგენს 36 420ჰა-ს. აქედან 

სამრეწველო ტყის ფართობი 10 000ჰა-ია, ხოლო ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი შეადგენს 

25-27 ათასს კუბ.მეტრს.  

გამგეობის თანამშრომლების ვარაუდით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

დაახლოებით 200 კუბ.მ ხე-ტყე უკანონოდ იჭრება, თუმცა უკანონო ჭრის რაოდენობა 

უკანასკნელ წლებში შემცირებულია. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ 

შედის.  

მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არ არსებობდა ქარსაცავი ზოლები. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში ტყის ხანძრის შემთხვევები დაფიქსირებული არ 

არის. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას მუნიციპალიტეტში ადგილი არ ჰქონია. ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი არ ხორციელდება.  

მუნიციპალიტეტს სანერგე მეურნეობა არ აქვს, ის განლაგებულია ხელვაჩაურის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტყის რესურსის განახლება ტყის თესვისა და რგვის 

საშუალებით პრაქტიკულად ორი ათწლეულია აღარ მიმდინარეობს. სამუშაო ჯგუფის 
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ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ცენტრალური საავტომობილო 

გზის გასწვრივ ხდება სხვადასხვა კულტურების გაშენება.  

 

5. წყლის რესურსები  

შუახევის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ზომიერი რესურსია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე აჭარისწყლის შუა მონაკვეთი, 

რომლის შენაკადებია ჭვანისწყალი და ჩირუხისწყალი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში არსებობდა ჭარბტენიანი ტერიტორიები, თუმცა მოხდა მათი 

დაშრობა ინდუსტრიული განვითარებისათვის.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური არ არის, 

შესაბამისად სამუშაო ჯგუფს არ აქვს ინფორმაცია ჰიდროლოგიური ცვლილებების 

შესახებ. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, 

ხოლო მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ს/მ ლაბორატორია, მაგრამ მათი ანალიზების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ცნობები არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირულ და მიწისქვეშა 

წყლებზე. მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების განკარგვა/მართვაზე პასუხისმგებელია 

ააიპ „შუახევის წყალკანალი“. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის რესურსები წყალზე 

არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისი არ არის. მუნიციპალიტეტის 

ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. წყლის მრიცხველები 

დიდ დასახლებებში დამონტაჟებული არ არის, ამ დასახლებებს საკანალიზაციო 

კოლექტორი აქვს. თუმცა, საკანალიზაციო კოლექტორები დასახლებათა დიდი ნაწილს არ 

აქვს და ამ დასახლებების ფეკალური წყლები აბინძურებს მდინარე აჭარისწყალს. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი დაბინძურების წყაროა მოსახლეობის მიერ მდინარეთა 

კალაპოტებში მოწყობილი არალეგალური ნაგავსაყრელები.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის 

მოპოვება, მაგრამ მისი მოცულობითი მაჩვენებლების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყლის წყალსაცავები არ არის.  

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, კარიერებთან, 

მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს თუ არა ინერტული მასალის 

მოპოვება. მათი ცნობით, მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგს 

არცერთი ადგილობრივი ორგანო არ ახორციელებს.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში განვითარებული 

წარმოების შესახებ მწირია, მათი ცნობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს 

ხე-ტყის სახერხი საამქროები.  
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8. ნარჩენების მართვა 

შუახევის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური 

სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე, რომელიც ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე არ არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება ხდება სპეციალურ ნაგავსაყრელ ურნებში კვირაში 3-ჯერ, რომელიც 

სამსახურის მიერ, სპეციალური ნაგავმზიდი ტრანსპორტით განთავსდება ქ. ბათუმის 

ნაგავსაყრელზე. შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა ცნობილი არ არის.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, სოფლის 

მოსახლეობა ნაგავს ყრის სოფლის განაპირა ტერიტორიაზე. არალეგალურ 

ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია სამუშაო 

ჯგუფს არ აქვს.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ 

არის.  

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგანაც შეშაზე ძირითადად მამაკაცი 

ზრუნავს. წყლის დეფიციტი კი, მათი აზრით ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად 

მტკივნეულად აისახება.  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილების 

უარყოფითი მოვლენები თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე, განურჩევლად 

სქესისა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე ტრეინინგს არ დასწრებიან, არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ,  

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად, ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არანაირი პროექტი არ განხორციელებულა. 

გამგეობის თანამშრომლების აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად, უმოკლეს დროში უნდა მოხდეს რაიონის 
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გაზიფიცირება, რაც შესაბამისად შეამცირებს ტყეების მასიურ გაჩეხვას და დადებით 

გავლენას მოახდენს კლიმატის ცვლილებებზე.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, 

რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. თუმცა სამუშაო ჯგუფს 

ბუნებრივი სტიქიების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მოუწოდებია. საქართველოს 

გარემოს დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული რუქების, სტიქიური 

გეოლოგიური პროცესების საშიშროების ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტების, 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი სტიქიებიდან სახასიათოა მეწყერი, 

წყალდიდობა, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა.  

შუახევის 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 შუახევის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 30% საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა სარწყავი სისტემების ცუდი მდგომარეობა და სიმცირე პრობლემატურს 

ქმნის რწყვის პროცესს. 

მუნიციპალიტეტი მიწათმოქმედების რისკის ზონაშია მოქცეული. გარანტირებული 

მოსავლის მისაღებად რწყვასთან ერთად ზოგ ტერიტორიაზე აუცილებელია დაშრობითი 

სამუშაოების ჩატარება. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნაწილი საჭიროებს დრენაჟს, 

თუმცა მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემები არ არის. ამასთან მაღალია ეროზიული 

პროცესები. შესაბამისად, აქტიურად მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენების 

წარეცხვა.  

მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა თითქმის 1,5-ჯერ აღემატება საძოვრების 

რაოდენობას. მუნიციპალიტეტში საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისათვის მესაქონლეები 

სარეველებისგან წმენდენ სათიბ-საძოვრებს. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილია საძოვრების ძოვების ნორმები, რის 

მიხედვითაც ერთ ჰექტარზე ერთი სული მსხვილფეხა საქონლის ძოვებაა დასაშვები, 

თუმცა რა ხანგრძლივობით, არ არის ცნობილი. 

შუახევის მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის 

სამსახური, რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - შუახევის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

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

რესურსია; მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად 

გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, წყლის რესურსები წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 

საკმარისი არ არის. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება არ აქვს.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ. მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებების 

შესარბილებლად, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არანაირი 

პროექტი არ განხორციელებულა.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 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.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია შეძლებისდაგვარად 

დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული საძოვრებისთვის. ამას 

გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას, ასევე 

გარკვეულწილად დაარეგულირებს ზედაპირულ ჩამონადენს და შეამცირებს 

წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 
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არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, გურიის 

რეგიონში. მას ჩრდილოეთით ესაზღვრება სამტრედიისა და ვანის, აღმოსავლეთით ვანის, 

სამხრეთით ხულოსა და ადიგენის, დასავლეთით ოზურგეთისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობი 82 500 ჰა-ია, საიდანაც 17 500 ჰა (21%) სასოფლო-

სამეურნეო მიწებია, ხოლო 54 850ჰა (66%) ტყეები. ტერიტორიის დიდი ნაწილი 

მთაგორიანია. ჩოხატაურის მთავრი მდინარეებია სუფსა, გუბაზეული და ხევისწყალი.  

ჩოხატაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია. ჰაერის 

საშუალო წლიური ტემპერატურა ზონალობის მიხედვით იცვლება 2-12°C -ს შორის. წლის 

ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურა (1100 მ სიმაღლემდე) 0°C-ია, ხოლო 

უფრო მაღლა (-)8-(-)10°C-მდე ეცემა. ყველაზე თბილი თვეა აგვისტო, რომლის საშუალო 

ტემპერატურა მერყეობს 10—20°C-ის ფარგლებში. მუნიციპალიტეტი უხვი ნალექებით 

გამოირჩევა.  

2012 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა შეადგენს 24 000 

კაცს, რომლებიც 61 დასახლებაში ცხოვრობს. დაბა ჩოხატაურის მოსახლეობა 2 200 კაცია, 

რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 9%-ია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 29 

კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად 

ჩამოუვარდება.  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 5 874 800 ლარს. ძირითად 

შემოსავლებს უზრუნველყოფს: სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ვაჭრობა და ტურიზმი. 

წარსულში ფუნქციონირებდა გადამამუშავებელი მრეწველობაც: საკონსერვო, ღვინის, 

მინერალური წყლის ჩამომსხმელი ქარხნები თუ ხის გადამამუშავებელი საწარმოები.  

მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა. გამგეობაში თვლიან, 

რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის პრიორიტეტული სექტორებია: სოფლის 

მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი; ასევე, სატყეო მეურნეობის ბაზაზე 
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შესაძლებელია ხის გადამამუშავებელი მრეწველობის,  სამონადირეო და სანერგე 

მეურნეობების განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა და გვალვა. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი 

წვიმები, რასაც მოყვება წყალდიდობები; უკანასკნელ ათწლეულში კი ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან მომატებულია წვიმები,  წყალდიდობები , მეწყერი და გვალვები, ასევე 

გაძლიერდა ქარები.   

გამგეობის ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა 

სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-

სათესი ფართობები. 

ასე მაგალითად, 2012 წელს ძლიერი წვიმისა და წყალმოვარდნის შედეგად სახნავ-სათესი 

ფართობები დაზარალდა დაბა ჩოხატაურში და სოფლებში: გორაბერეჟოული, ზომლეთი, 

შუამაღლება. 2012 წლის 26 აპრილს ზემო სურებში 300მ2 მთა მოწყდა და ჩახერგა 

მდინარის კალაპოტი. მეწყერმა სოფ. ხიდისთავში დაანგრია 3 სახლი, რის შედეგადაც 40 

წლის მამაკაცი დაიღუპა. 2012 წელს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 50 000 ლარი, რაც მოხმარდა 

გაბიონების მოწყობას, ნაპირსამაგრ სამუშაოებს და გზების გაწმენდას. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მოცემულია ცხრილებში #1 და #2. 

თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი 

საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების და ბოლო 10 წელიწადში მიყენებული 

ეკონომიკური ზიანის შესახებ.  

ცხრილი 1 მონაცემები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 
ბუნებრივი 

საფრთხე 
მიწის კატეგორია 

დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ფართობი, ჰა 

მეწყერი 

საცხოვრებელი ტერიტორია სოფ.ხიდისთავი  

სათიბ-საძოვარი ზემო სურები  

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა  
სახნავ-სათესი/ბაღები 100ჰა 300ჰა 

  

ცხრილი 2 მონაცემები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ.ხიდისთავი გზის მონაკვეთი 
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ღვარცოფი სოფ: შუა სურემი, ზემო სურემი, დიდი ვანი, 

განახლება, სამება, ზომლეთი, ვანი. 
30-კმ გზის მონაკვეთი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 
დაბა ჩოხატაური ,სოფ: გორაბერეჟოული, 

ზომლეთი, შუაამაღლება 
4 კმ ელ.გადამცემი ხაზი 

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას და მეწყერს, თუმცა ადგილობრივ 

ხელისუფლებას არ გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი და ის 

დახმარებას იღებს მეზობელი მუნიციპალიტეტების სამაშველო სამსახურიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

ასევე სტიქიის შედეგების შესარბილებლად/პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები ტარდება, ასევე გაბიონებით ხდება დამეწყვრის თავიდან 

აცილება. ასე მაგალითად, 2012 წელს ბახმაროში გზის გასამაგრებლად გაკეთდა ქვის 

გაბიონები. მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი 

დაგეგმარებისას და ასევე საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების გათვალისწინება არ ხდება. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, 2010 წლის 

მონაცემებით, 17 465 ჰექტარს შეადგენს. აქედან სახნავ-სათესი მიწებია 3 120 ჰა, ხეხილის 

ბაღები -2 470 ჰა, ხოლო სათიბ-საძოვრები - 10 336 ჰა.   

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად 

ღვარცოფისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. კერძოდ, მდინარეთა 

ნაპირების შედეგად 90ჰა-ით შემცირდა სახნავი მიწის ფართობი. ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში, სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

მთა-გორიანი რელიეფის გამო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს მიწებს 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 18%-ია. სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებიდან პრიორიტეტულია ციტრუსი, სიმინდი, ლობიო, სოიო. მრავალწლიანი 

ნარგავებიდან მოყავთ თხილი და ვაზის ენდემური ჯიშები - ჩხავერი, ალადასტური.  

სიმინდის მოსავლიანობაა 0.5 ტ/ჰა, სოიოსი - 0.2 ტ/ჰა-ზე, ლობიოსი - 0.05 ტ/ჰა, ხოლო ჩაის 

მოსავლიანობა შეადგენს 0.8 ტ/ჰა. გამგეობის ინფორმაციით, ამ კულტურების 
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მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულში შემცირდა, რის მიზეზადაც ისინი ასახელებენ 

გვალვას, წყალდიდობებს და მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტურ გზებს.  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სუბტროპიკულ ზონაში, რის გამოც რწყვის 

საჭიროება პრაქტიკულად არაა და შესაბამისაც, არც სარწყავი სისტემები გააჩნიათ. 

თუმცა, პერიოდულად გვალვიანობა აზიანებს მოსავალს. თუმცა, ბოლო პერიოდში 

მოსავლიანობის შემცირება უფრო ნალექების ზრდას უკავშირდება. ნალექების სიუხვის 

გამო 150ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა 

მუნიციპალიტეტს სადრენაჟე სისტემა არა აქვს. 

 

მეცხოველეობა 

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრის რესურსი სახნავ-სათესთან შედარებით დიდია და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 60%-ს შეადგენს. ეს ძირითადად საზაფხულო 

საძოვრებია. მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 2010 წლის მონაცემებით 12 500 სულს 

შეადგენს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში პირუტყვის რიცხოვნება გაიზარდა 1 000 

სულით. გარდა ამისა, ზაფხულის საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან 5 000-

მდე  სული მსხვილფეხა პირუტყვი შემოჰყავთ.  

ადგილობრივ და შემოყვანილ მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ სულ 

მსხვილფეხა პირუტყვზე მხოლოდ 0.6 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის. თუმცა, სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ მესაქონლეები საძოვრების დეფიციტს არ განიცდიან; ამავდროულად 

აღნიშნავენ, რომ ადგილ-ადგილ ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას და საძოვრების ეროზიას.  

გამგეობის ინფორმაციით, მესაქონლეები საძოვრების შესანარჩუნებლად 

მუნიციპალიტეტში არანაირ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების 

მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. მუნიციპალიტეტში არსებული 

საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ძოვების ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

მუნიციპალიტეტში 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, სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური ახალი შექმნილია.  

ამას გარდა მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, მაგალითად, 

როგორიცაა ცხოველთა დაავადებებთან მებრძოლი სადგური, თუმცა სადგური ვერ 

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის სრულად მომსახურებას.  

სასოფლო სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები. 

კერძოდ, ფერმერების მომსახურება ხდება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით 



 

5- 9 

(ტრაქტორებით), შეტანილი იქნა მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე კულტურები, 

ამასთან ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება აგროქიმიკატების მოხმარების წესებზე.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. ტყის ფონდის საერთო 

ფართობია 54 850ჰა. ტყის რესურსი წარმოდგენილია სამრეწველო, სუბალპური და 

დაცული ტყეებით. სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არის. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. მერქნის დამზადების 

წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისთვის 14 500 მ3-ს შეადგენს, ხოლო ტყეკაფის 

ფართობია 1 200 მ3. ხის ჭრა 350-ზე მეტი ფერდობებიდან არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის შემთხვევებს. სამუშაო ჯგუფის 

მოსაზრებით, წელიწადში დაახლოებით 150მ3 უკანონოდ იჭრება; თუმცა ბოლო 

პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია,  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებსა და 

ნიადაგის ეროზიას, ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად 

მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია ხდება.კერძოდ, სოფელ ფოქვაში, მდ. კალაშას 

მიმდებარე ტერიტორიაზე დამეწყრილია ფერდობები (30ჰა). ასევე ზოტში, სადაც 20 

წლიანი ლიცენზიაა გაცემული ტყეკაფზე, ნიადაგი ეროზირებული და ფერდობები 

დამეწყრილია. 

უკანასკნელ დეკადაში მუნიციპალიტეტში არ მომხდარა ტყეების ბუნებრივი აღდგენის 

მასშტაბური მონიტორინგი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებით, ჭრის 

წესების დაცვის შემთხვევაში ხდება ტყის საფარის ბუნებრივი აღდგენა; ხოლო იმ 

ადგილებში, სადაც არასწორი ჭრა ხდებოდა, მისი ბუნებრივი განახლება არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენის ხელშეწყობა არ ხდება, თუ არ ჩავთვლით მცირე 

ზომის პროექტებს. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი პროექტის ფარგლებში 2007-2008 წწ. 

სოფ. ფარცხმაში დაირგო 300 ძირი ხე. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ადმინისტრაციულ ერთეულში ქარსაცავი 

ზოლების აღდგენა გაშენება არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არაა 

დაგეგმილი. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები უხვია. ზედაპირული წყლები 

წარმოდგენილია მდ. სუფსის აუზით, რომლის სიგრძე 108 კილომეტრია, ხოლო აუზის 

ფართობი კი 1130 კვ.კმ. მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს ჰიდროლოგიური 

სადგური და შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური 
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პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. გამგეობის 

თანამშრომელთა აზრით, ბოლო პერიოდში წყალდიდობების დროს მდინარეების ხარჯი 

გაზრდილია, ხოლო თავად წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური ცნობები წყლის ხარისხის შესახებ არ 

არსებობს. სამუშაო ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ მუნიციპალიტეტში წყლის 

რესურსები ბინძურდება კანალიზაციითა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე 

მიწისქვეშა წყლები. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არა აქვს ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება, რის გამოც წყალმომარაგების მეტი წილი მოდის მიწისქვეშა წყლებზე. 

არსებული წყალმომარაგების ქსელის მდგომარეობა საშუალოა და წყლის დიდ დანაკარგს 

ადგილი არა აქვს. წყლის მრიცხველები ნაწილობრივ არის დადგმული ცენტრალურ 

წყალმომარაგების სისტემებზე. სამუშაო ჯგუფს წყალმოხმარების რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები არ გააჩნია. მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემა არ არის და 

ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეებში. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურაა „საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია“- ჩოხატაურის 

სერვის ცენტრი „წყალკანალი“. მის ფუნქციებში შედის წყლის მიწოდება 

ქ. ჩოხატაურისთვის, წყლის ხარჯის აღრიცხვა, წყლის გადასახადების ამოღება და 

წყალმომარაგების სისტემის სარემონტო სამუშაოები. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მდინარეებით სუფსა, გუბაზეული და 

ხევისწყალი. მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ 

მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია 

არა აქვს, რადგანაც ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს 

დაცვის სამინისტრო. ადგილობრივ დონეზე ასევე არ ხორციელდება ინერტული მასალის 

მოპოვების, ან კარიერების სიახლოვეს მდინარის ნაპირების და კალაპოტის 

მდგომარეობის მონიტორინგი.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ერთი კერძო სახერხი საამქრო და 2 მცირე 

წარმადობის ჩაის მინი ქარხანა და სოფ. ნაბეღლავში მინერალური წყლის „ნაბეღლავის“ 

ჩამომსხმელი ქარხანა. უმეტეს მათგანში არ არის დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

საწარმოში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და არ იყენებენ ენერგოეფექტურ 

ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების მართვის გეგმები. 

 

8. ნარჩენების მართვა 
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის 

მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მისი მოცულობის აღრიცხვა და პოლიგონზე 

განთავსება. იგი ქ. ჩოხატაურის ემსახურება და ყოველდღიურად ქალაქის ტერიტორიაზე 

საშუალოდ 15მ3 ნარჩენებს აგროვებს. ბოლო ათწლეულში ეს მაჩვენებელი 2-ჯერ 

გაიზარდა ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების გამო. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 

წარმოქმნილი მოცულობის ნარჩენები შეფასებული არ არის. 

ლეგალური, თუმცა არალიცენზირებული ნაგავსაყრელი განლაგებულია სოფ. ბუკნარის 

ტერიტორიაზე.  

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 

მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. ასევე თვლიან, 

რომ წყლის დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე. ასევე 

ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზეც და ქალზეც თანაბრად 

მტკივნეულად. კლიმატის ცვლილების მიმართაც ორივე თანაბრად მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ტყეების, მათ შორის ქარსაცავი ზოლების, გაჩეხვა და ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, ასევე მოსახლეობის დაბალი 

ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კლიმატის 

ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა: მოსახლეობის 

ცნობიერების დონის ამაღლება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ქარსაცავი 

ზოლების გაშენება, ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა, ასევე ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები და კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების გავრცელება. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადში, განხორციელებული და დაგეგმილია 

პროექტები ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდა სასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე და ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა და გვალვა. როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი 

საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების 

გამო, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჭარბი ძოვება, მდინარეთა კალაპოტის 

არასწორი მართვა და ტყის ჭრა. მუნიციპალიტეტში არ გააჩნიათ ბუნებრივი სტიქიების 

და მათ მიერ მიყენებული ზარალის სრული აღრიცხვიანობა.  

ჩოხატაურის 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 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. 

პრობლემას ამწვავებს ის, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

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

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი, თუმცა წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, წყალდიდობების დროს, 

გასულ წლებთან შედარებით, მდინარეების ხარჯი გაზრდილია, ხოლო წყალდიდობის 

სიხშირე შემცირებულია.  

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არა აქვს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, რის გამოც წყალმომარაგების მეტი წილი მოდის 

მიწისქვეშა წყლებზე. წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა საშუალოა და მხოლოდ 
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ნაწილობრივა გამრიცხველიანებული. მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო კოლექტორი 

არ არის და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადში 

განხორციელებული და დაგეგმილია პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებების 

კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოები, ასევე შიდა გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. 

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც 

შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარეში. მას ჩრდილოეთით ესაზღვრება ლენტეხისა და მესტიის, 

აღმოსავლეთით მარტვილის, სამხრეთით სენაკის, დასავლეთით კი წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის ფართობია 61 940 ჰა, საიდანაც 18 806 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებია, ხოლო 30 000 ჰა ტყეებს უჭირავს. ჩხოროწყუში გაბატონებულია ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავა. ბარში რბილი ზამთარი და ხანგრძლივი ცხელი ზაფხული იცის.  

ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა 1 400-1 600 მმ-ია. ნალექების მაქსიმუმი 

შემოდგომა-ზამთარში მოდის. სიმაღლის მატებასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა ეცემა, 

ხოლო ნალექების რაოდენობა 2 600 მმ-მდე იმატებს.  

მუნიციპალიტეტში 30 დასახლებული პუნქტია და 30 800 კაცი ცხოვრობს. ქ. ჩხოროწყუს 

მოსახლეობა 7 000 კაცია. მუნიციპალიტეტში 2480 იძულებით გადაადგილებული პირი 

ცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 57 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მცირედ ჩამოუვარდება. 

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა 

(თხილი, სიმინდი, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა). საბიუჯეტო შემოსავლებს სოფლის 

მეურნეობის გარდა უზრუნველყოფს ქონების გადასახადი და ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობის გადასახადი. 

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა (მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, მეხილეობა, მეაბრეშუმეობა, 

ტუნგო, მეფუტკრეობა) და სხვადასხვა საწარმოები (ჩაის ფაბრიკები, საკონსერვო, რძის და 

მინერალური წყლის ჩამომსხმელი ქარხნები, ასევე ხის გადამამუშავებელი, აგურისა და 

ინერტული მასალების ქარხნები).  

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის 

პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. 

მუნიციპალიტეტში ასევე შესაძლებელია სამონადირეო და სანერგე მეურნეობების 

განვითარება.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვა, ეროზია და გვალვა. უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი საფრთხეები 

მომატებულია. კერძოდ, გახშირდა თავსხმა წვიმები, გაძლიერდა წყალდიდობები და 

მოიმატა დამეწყვრის შემთხვევებმა. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ სახლებს, სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა 

სასოფლო გზებს, ასევე ირეცხება მდინარის ნაპირები, ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-

სათესი ფართობები და ხიდები. კერძოდ, ბოლო წლებში მეწყერის 200-მდე შემთხვევა 

დაფიქსირდა, მდ. ჭანისწყალმა კი 5 ჰა ნაპირები წარეცხა, რის შედეგადაც დაილამა 

სოფელი კირცხი. ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად დაზარალდა 30 ოჯახზე 

მეტი სოფლებში: კირცხი, მუხური, საჩიქვანო, თაია. ქარიშხლების შედეგად დაზიანდა 

120 ოჯახზე მეტი. სოფ. თაიაში კი ღვარცოფმა პირუტყვი წაიღო. ბოლო წლებში 

ბუნებრივი სტიქიების მიერ მიყენებულმა ფინანსურმა ზიანმა ინფორმაციით შეადგინა 2 

600 000 ლარი. 

მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების, მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3. თუმცა, ეს ინფორმაცია სრული არ უნდა 

იყოს. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელია საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების შტაბი და სამაშველო სამსახური. მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას, ღვარცოფს, 

გვალვებს, მეწყერს და მიწისძვრას. ადგილობრივ ხელისუფლებას ნაწილობრივ გააჩნია 

ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი: მუნიციპალიტეტის სამაშველო რაზმს 

შვეიცარიამ გადმოსცა საჭირო აღჭურვილობა და ტექნიკა. ამას გარდა, იგი დახმარებას 

იღებს რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან, რომელიც ზუგდიდში მდებარეობს. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, გაბიონების მშენებლობა, ხიდების შეკეთება. ასე 

მაგალითად, სოფ. გარახის უბანში მოსახლეობის მეწყერისგან დასაცავად გაკეთდა 

გაბიონები. სოფ. თაიაში გაიწმინდა მდინარის კალაპოტი. ადგილობრივ ხელისუფლებას 

უახლოეს მომავალში დაგეგმილი აქვს გეოდინამიკური პროცესების მონიტორინგი, ასევე 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები სოფ. კირცხში.  

ცხრილი 1. მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

წყალდიდობა საცხოვრებელი ტერიტორია 30 ჰა 
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წყალმოვარდნა სახნავ-სათესი/ბაღები 50ჰა 

წყალდიდობა მდინარის ნაპირები და ჭალები 5 ჰა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

ძლიერი ქარი ზუმი, ლესიჭინე, ნაფიჩხუ, 

ხაბუმე 
120 სახლი 120 კომლი 

მეწყერი სოფ. ლეწურწუმე, გარახა, 

ახუთი, ნაკიანი 

100 სახლი დაზიანდა 100 კომლი 

11 სახლი დაინგრა 11 კომლი  

10 სახლი ინგრევა 10 კომლი 

ღვარცოფი სოფ. თაია 48 სახლი 48 კომლი  

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

სოფ. მუხური, საჩიქვანო 6 სახლი 6 კომლი 

სოფ.კირცხი 26 სახლი 26 კომლი 

 

ცხრილი 3. მონაცემები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი ქარი სოფ. ხაბუმე სოფლის კლუბის სახურავი ახადა 

მეწყერი დაბა ჩხოროწყუ სტადიონი 

სოფ. მეორე ჭოღა მაღალი ძაბვის ბოძი 

მდ. ნაპირის ეროზია სოფ. კირცხი 300 მ გზის მონაკვეთი, 1 ბოგირი 

წყალდიდობა  სოფ.ნაფიჩხოვო მდ. ხანწის და მდ. ოჩხომურის ხიდები 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება.  

მიწის რესურსი 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს 18 806 ჰექტარი, მათ შორის სახნავ-სათესი 

მიწებია 4 842 ჰა (26%), საძოვრებს უკავია 9 014 ჰა (48%), მრავალწლიან ნარგავებს კი 

უკავია 4 950 ჰა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი 15 ჰა-თი შემცირდა. ეს ძირითადად სახნავ-სათესი 

მიწებია, საიდანაც მეწყერის შედეგად დაიკარგა 8 ჰა, ხოლო მდინარის ნაპირების 

წარეცხვის შედეგად კიდევ 7 ჰა.  ამას გარდა, სახნავ-სათესი მიწებიდან 1 500 ჰა გაეწერდა 

(მომატებულია მჟავიანობა) და საჭიროებს კირით დამუშავებას. ეს მიწები ამჟამად 

მიტოვებულია.  

 

მემცენარეობა 
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მცენარეული კულტურებიდან ფართოდაა გავრცელებული მესიმინდეობა, მრავალწლიანი 

ნარგავებიდან მოყავთ თხილი, ხურმა და კივი. სიმინდის მოსავლიანობაა 2-3 ტ/ჰა, 

თხილის-1-1.5 ტ/ჰა, ხურმის- 15-20 ტ/ჰა, კივის კი - 4-5 ტ/ჰა. 

სუბტროპიკული ჰავის გამო მუნიციპალიტეტში რწყვის საჭიროება არ აქვთ. თუმცა, 

პერიოდულად ადგილი აქვს გვალვებს. წარსულში არსებობდა სარწყავი სისტემა, რითაც 

დაწვიმებით ირწყვებოდა ჩაის პლანტაციები. ამჟამად სარწყავი სისტემა არ 

ფუნქციონირებს.  

სახნავ-სათესი მიწებიდან 1500 ჰა საჭიროებს დრენაჟს. თუმცა, არსებული სადრენაჟე 

სისტემები ცუდ მდგომარეობაშია და საჭიროებს რეაბილიტაციას, ასევე საჭიროა 

დამატებით სადრენაჟე სისტემების მოწყობა. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში. სათიბ-

საძოვარი შეადგენს 9 014 ჰა-ს, რაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 48%-ია. 2012 

წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 16 600 სულს შეადგენს. ბოლო 

ათწლეულში მათი სულადობა 3-4 ათასით შემცირებულია. ფერმერები თხების 

მოშენებასაც მისდევენ - მათი რაოდენობა შეადგენს 1200 სულს და ტენდენცია ასევე 

კლებადია. პირუტყვის წველადობასა და ხორცპროდუქტიულობაზე გამგეობა 

ინფორმაციას არ ფლობს. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან საქონელი არ შემოყავთ. 

პირუტყვის სულადობის შემცირების მიზეზად გამგეობის წევრები ასახელებენ 

საძოვრების დეფიციტს, რასაც ჭარბი ძოვება და გვალვა იწვევს. ამას გარდა, ადგილი აქვს 

მიწის კატეგორიის შეცვლას განაშენიანებისთვის, წყლისმიერ ეროზიას და საძოვრების 

დასარევლიანებას. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ერთ სულ მსხვილფეხა 

პირუტყვზე მოდის 0.5 ჰა საძოვარი. საძოვრების მოვლა-პატრონობა არ ხდება, 

მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას და არ გააჩნიათ ცოდნა 

საძოვრების მოვლის მეთოდების შესახებ. მუნიციპალიტეტში არსებული 

საძოვრებისთვის არ არის დადგენილი ძოვების ნორმები.  

 

პროექტები და სერვისები 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 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, 

განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის 

პროცესშია, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში არსებობს ვეტერინალური და აგრონომიული სამსახური, 

თუმცა მათი მომსახურება არასაკმარისია.  
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სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული პროექტებიდან უნდა აღინიშნოს ახალი 

კულტურის (კივის) გავრცელება კერძო კომპანიის მიერ, ბიოგაზის სადემონსტრაციო 

დანადგარების მოწყობა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ასევე ამ 

უკანასკნელთა მიერ ფერმერებისთვის პირუტყვის შეძენა და ფერმების სათანადოდ 

მოწყობა.   

 

4. ტყის რესურსები 

მუნიციპალიტეტში ტყის ფართობი შეადგენს 30 000 ჰა-ს, სადაც ნაწილს ტყეკაფის 

სტატუსი აქვს მინიჭებული, ნაწილი კი სუბალპური ტყეების კატეგორიას მიეკუთვნება. 

370ჰა-ზე კოლხური ბზის ტყეებია განვითარებული, რომელიც დღეს გადაშენების 

საფრთხის ქვეშაა დაავადების გამო.  

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. გამგეობის 

თანამშრომლები მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტზე ინფორმაციას არ ფლობენ. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრის 

შემთხვევებსაც, თუმცა ბოლო პერიოდში ასეთი შემთხვევები შემცირებულია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომელთა ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა 1990-იან წლებში. მუნიციპალიტეტში 

ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენების ღონისძიებები არ ხორციელდება და არც არის 

დაგეგმილი.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. სამუშაო ჯგუფის 

მოსაზრებით, ბუნებრივი განახლდება ხდება იმ უბნებზე, სადაც ტყის ჭრა წესების 

დაცვით მიმდინარეობს. ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და 

ღვარცოფების წარმოქმნას, ასევე მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას.  

მუნიციპალიტეტში სანერგე მეურნეობები არ არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყეების აღდგენასა და ტყეების 

განაშენიანებას.  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის მიხედვით, სატყეო სექტორი 

შესაძლოა გახდეს ტურიზმი, მსუბუქი მრეწველობის, კვების მრეწველობის, სამონადირეო 

მეურნეობის და სანერგეების განვითარების საფუძველი.  

 

5. წყლის რესურსები 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი 

გააჩნია. ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარეების ხობისწყლის და 

ოჩხომურის აუზებით, ასევე ტობავარჩხილის ტბით და 500 ჰა ჭარბტენიანი ტერიტორიით 

(სოფ. ოჩხომური).  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური. შესაბამისად, 

ზედაპირული წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ობიექტური 

ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე 
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შემცირდა მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯი, წყალდიდობების დროს მდინარეების 

ხარჯი გაზრდილია, ხოლო წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია. მიწისქვეშა წყლების 

დონემ დაიკლო და მიწისქვეშა მდინარეების წყლის ხარჯი მკვეთრად შემცირდა 

მღვიმეებში, რომელიც მრავლადაა მუნიციპალიტეტში. მდინარე ხურუს სათავეებთან 

არსებულ მღვიმეში ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში მიწისქვეშა მდინარე საერთოდ 

გაქრა.  

წყლის ხარისხის მონიტორინგი მუნიციპალიტეტში არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური 

ცნობები ზედაპირული წყლის დაბინძურების შესახებ არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები სავარაუდოდ ბინძურდება 

კანალიზაციითა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი ძირითადად გამოიყენება ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგებისთვის. წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა შეიძლება 

შეფასდეს საშუალოდ. სისტემიდან წყლის დიდ დანაკარგს ადგილი არა აქვს. დიდ 

დასახლებებში არის საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არ არის წყალგამწმენდი 

ნაგებობა და ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. 

მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის 

გარეშე, მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, რისთვისაც მათ მოწყობილი აქვთ ჭები. ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტიდან წყალი არ მიეწოდება მეზობელ მუნიციპალიტეტებს და არც სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოგდება. 

წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურაა შპს 

„წყალკანალი“. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის 

მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს 

მდინარის ნაპირების გასწვრივ შეინიშნება მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის 

შედეგადაც ზიანდება გზები და ხიდები. ამას გარდა, ადგილი აქვს შლამის დაგროვებას 

ჰესის სათავესთან. ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად არ გატარებულა არანაირი 

ღონისძიებები. 

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების, მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის 

მონიტორინგ ადგილობრივ დონეზე არ ხორციელდება. ეს ფუნქცია აკისრია გარემოს 

დაცვის სამინისტროს. თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობა და ადგილობრივი 

საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. არ 

ფუნქციონირებს სამრეწველო ობიექტები. ფუნქციონირებს მხოლოდ რამდენიმე მცირე 
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წარმადობის მქონე კერძო საწარმო. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და არ 

იყენებენ ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების მართვის 

გეგმები. 

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ნარჩენების 

შეგროვებას დაბა ჩხოროწყუში და მის განთავსებას პოლიგონზე. ნარჩენების განთავსება 

ხდება სოფ. ახუთის ტერიტორიაზე არსებულ არალიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, დაბა ჩხოროწყუდან დღეში საშუალოდ 5მ3 ნარჩენის 

შეგროვება ხდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამგეობის ინფორმაციით, ნარჩენების 

რაოდენობა გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში 2012წ. განხორციელდა ნარჩენების მართვის 

პროექტი, რაც გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით უზრუნველყოფაში, 

ქალაქის ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. მუნიციპალიტეტში არის 

გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტი, სადაც ხდება ჯართის შეგროვება.  

 

9. გენდერი  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება და წყლის დეფიციტი უფრო მტკივნეულად აისახება 

ქალზე, ვიდრე მამაკაცზე, ვინაიდან ქალი ძირითადად დამოკიდებულია მამაკაცზე. 

ხოლო რაც შეეხება ტყის რესურსებს, გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების 

შემცირება მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, ვიდრე ქალზე და ამას ხსნიან იმით, 

რომ მამაკაცები დასაქმებულები არიან ხე-ტყის მოპოვებით. კლიმატის ცვლილების 

მიმართ კი, ქალი უფრო მგრძნობიარეა, რადგან ის უფრო სუსტი არსებაა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომლებიც კლიმატის ცვლილების კონტექსტში შეიძლება იქნას განხილული, მოიცავს 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ სამუშაოებს და ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესებას. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა, ტყის მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, 
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ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების არ არსებობა. შესაბამისად, ისინი თვლიან, რომ 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის საჭიროა ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგურის გაკეთება, ქარსაცავი ზოლების გაშენება, ტყის ბუნებრივი განახლების 

ხელშეწყობა, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი 

სასოფლო სამეურნეო კულტურების გავრცელება, სანერგე მეურნეობების შექმნა და 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა. 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ჩხოროწყუს 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 და გვალვა. მათ შორის მომძლავრებულია ძლიერი წვიმები და 

წყალდიდობა. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, 

სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა 

თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. წყალდიდობის ზონაში 

ხვდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 50 ჰა, საცხოვრებელი ტერიტორიების 30 ჰა, 

დაზიანდა 32 საცხოვრებელი შენობა. ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტისთვის ბუნებრივი 

სტიქიებით მიყენებულმა ფინანსურმა ზიანმა 2 600 000 ლარი შეადგინა. 

სოფლის მეურნეობა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური 

საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. თუმცა, სასოფლო-სამეურნეო მიწები მცირდება ან 

დეგრადირდება სხვადასხვა მიზეზების გამო. კერძოდ, სახნავ-სათესი მიწები ბოლო 

წლებში წყალმოვარდნისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 15 ჰა-თი შემცირდა; 

1500 ჰა კი გაეწრდა და საჭიროებს კირთ დამუშავებას.  

როგორც წესი, ფერმერები არაეფექტურად უძღვებიან მეურნეობას, რაც უარყოფითად 

აისახება მოსავლიანობაზე და მიწის სავარგულებზე. ამისი შედეგია სახნავი მიწების 

გაეწერება, სათიბ-საძოვრების გადაძოვება და სხვა.   

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ჩხოროწყუს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის თითქმის 

ნახევარი ფართობი ტყეს უკავია. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემებია ხე-ტყის ჭრა, ასევე ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-

იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 წლის 

მანძილზე შემცირდა მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯი, თუმცა წყალდიდობების 

დროს მდინარეების ხარჯი გაიზარდა, მიწისქვეშა წყლების დონემ დაიკლო და მიწისქვეშა 

მდინარეების წყლის ხარჯი მკვეთრად შემცირდა მღვიმეებში, რომელიც მრავლადაა 

მუნიციპალიტეტში.  



 

9- 10 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ძირითადად მიწისქვეშა წყლებზე, 

რისთვისაც მოსახლეობას აქვს ჭები. ქ. ჩხოროწყუს წყალმომარაგება კი ზედაპირული 

წყლებით ხდება. მუნიციპალიტეტში წყალმოხმარების საერთო მაჩვენებელი უცნობია.  

ქ. ჩხოროწყუს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არა აქვს გამწმენდი ნაგებობა და 

შესაბამისად, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. მუნიციპალიტეტში არ 

ხორციელდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი. 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების არარსებობა, 

სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების არ არსებობა.  

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტები 

ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ 

სამუშაოებსა და შიდასასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას და ნარჩენების 

მართვის გაუმჯობესებას. 

 

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).  

 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.  
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 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი არსებული მდგომარეობის კვლევის 

შედეგები 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს რაჭა–ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის მხარეში, მისი 

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

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

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

წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტები. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ზღვის სუბტროპიკული ტენიანი ჰავაა, სადაც სიმაღლის 

მიხედვით ჰაერის ტემპერატურა და ატმოსფერული ნალექები მკვეთრად ცვალებადობს. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია მთა-გორიანია. ლეჩხუმის ჩრდილოეთისა 

და ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხარეს კლიმატი უფრო მკაცრია სვანეთთან სიახლოვის 

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

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

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

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

1235 მმ ნალექი მოდის, აქედან ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა შემოდგომაზე 

ფიქსირდება, მინიმალური კი - ზაფხულში. მუნიციპალიტეტის მთიან ნაწილში ჰაერის 

ტემპერატურა შესაბამისად ეცემა, ნალექების რაოდენობა კი იზრდება სიმაღლესთან 

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

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასერილია მდინარეებით: რიონით, ცხენისწყლით და 

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

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

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

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

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

ჩამოუვარდება.  

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის 

მეურნეობა; საბიუჯეტო სექტორში დასაქმება, ვაჭრობა, ხეტყის დამზადება და 

მშენებლობები, მნიშვნელოვანია აგრეთვე უცხოეთიდან გამოგზავნილი დახმარებები.  

 

2012 წლის ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 4 816 000 ლარი შეადგინა. ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორებია: ჰიდროენერგეტიკა, ვაჭრობა 

და რესურსების მოსაკრებლები. სამუშაო ჯგუფს ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალის 

რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. მათი ცნობით, ადრე მუნიციპალიტეტის 

შემოსავლებს უზრუნველყოფდა ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები, სოფლის 

მეურნეობა, საკონსერვო, ადგილმრეწველობა და სამკერვალო ფაბრიკა. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორები მნიშვნელოვნად შეიცვალა 

ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო, კერძოდ კი საწარმოები გაჩერდა და 

ინფრასტრუქტურის მოშლა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური 

განვითარებისთვის პრიორიტეტულია სოფლის მეურნეობის (კერძოდ მეცხოველეობის) 

და საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეს პრიორიტეტები ასახულია 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების გეგმაში. მუნიციპალიტეტში თვლიან, 

რომ სოფლის მეურნეობა შესაძლებელია იყოს წამყვანი ეკონომიკური დარგი, რადგანაც 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის კულტურები საუკეთესო ჯიშის და ხარისხისაა, 

ბევრია სხვადასხვა სახეობის ხილი, აგრეთვე მეცხოველეობის განვითარების ხელსაყრელი 

პირობებია, შესაძლებელია ხორცისა და რძის პროდუქტების დამამზადებელი 

საწარმოების მოწყობა. ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ფიქრობენ, რომ სატყეო 

სექტორი შეიძლება იყოს ხის დამუშავების საწარმოების განვითარების საფუძველი.  

 

 

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

ბუნებრივი საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. გამგეობის თანამშრომელთა 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

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

სეტყვა. უკანასკნელ ათწლეულში, მათი დაკვირვებით, აღნიშნული კატასტროფები 

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

წარეცხვა, გვალვა და სეტყვა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის ჰიდრო–მეტეოროლოგიური 

სადგური, ამიტომ აღნიშნული ინფორმაცია გამგეობის თანამშრომელთა პირადი 

დაკვირვებების შედეგია და არ ეფუძნება ჰიდრო–მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მეწყერისა და წყალდიდობის 

შედეგად დაზიანდა და საფრთხის ქვეშ მოექცა საცხოვრებელი ტერიტორიები და 

განაშენიანებული მიწები. არის შემთხვევები, როცა ერთი სოფელი რამდენიმე ბუნებრივი 

საფრთხის ზონაში ხვდება. ბოლო წლებში განსაკუთრებით გააქტიურდა ძლიერი ქარი, 

რომელმაც 2012 მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მუნიციპალიტეტს. ქარის შედეგად 

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

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

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს მეწყერი, 

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

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

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

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

 

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

ნაპირების ეროზიის შედეგად 2 ოჯახი საფრთხის ზონაშია და საჭიროებს განსახლებას. 

ინფორმაცია საფრთხის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 

1. 

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში ხვდება საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც, კერძოდ 

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

მიმდინარეობს. სოფ. ჩხუტელსა და ლასურიაშში მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად 

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

გზები.  

 

ცხრილი 1. მონაცემები ცაგერის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ძლიერი ქარი 

სოფ. ლასურიაში 35 100  

სოფ ღვირიში 15 40  

სოფ. დეხვირი 30 95  

სოფ მახაში 50 150  

სოფ ლასხანა 10 30  

მეწყერი 

ლასურიაში 15 45 45 

უსახელო 30 85  

ლესინდი 35 100 100 

წინამიერი 10 18  

ჩუტელი 35 120  

ღვარცოფი 
ჩხუტელში 60 170  

მდ. ნაპირის ეროზია/ 

წარეცხვა 

ჩხუტელი 2 8  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს შეფასებული აქვს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფებით გამოწვეული ზიანის ოდენობები. გამგეობის ინფორმაციით: 2012 წელს 

ძლიერი ქარისაგან მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებულმა ზიანმა 50–60 ათასი ლარი 

შეადგინა, ძლიერი წვიმებით გამოწვეული ზარალი 45 ათასი ლარია, წყალდიდობის 

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

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

გვალვებით სოფლის მეურნეობაზე მიყენებული ზარალი 10–12 მილიონი ლარია.  

 

ცაგერის გამგეობის თანამშრომლებს არა აქვთ ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებებისა და 

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

არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა აქვს, რომელიც 

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

თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში მყოფი საგანგებო სიტუაციების სპეც. სამსახური, 

რომელიც აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით, საგანგებო სიტუაციებზე სამოქმედო 

გეგმის მიხედვით, კატასტროფების დროს დახმარებას უწევს მოსახლეობას.  

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად განახორციელა მდინარეების 

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

დაზიანებული ხიდ–ბოგირები.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია განვითარების სივრცითი დაგეგმარების 

სტრატეგიული გეგმა, შესაბამისად არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების 

გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი 

დაგეგმარებისას. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტების 

შედგენისას ხდება ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა და გათვალისწინება.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი დარგია. სასოფლო–სამეურნეო 

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

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

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

საძოვარია. მონაცემები სასოფლო–სამეურნეო მიწების შესახებ 2004 წლისაა. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში სასოფლო–

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

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

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

სხვადასხვა კატეგორიის მიწებმა.  

 

 

მემცენარეობა 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. 

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

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

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

მოსავლიანობა შეფასებული არ არის. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა პირადი დაკვირვებით, ბოლო 

ათწლეულში, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა, მიზეზდა 

მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა სახელდება. კერძოდ, გამოწვეულია ვაზის 

შემთხვევაში მოსავლიანობის შემცირება მავნებლებთან არაეფექტური ბრძოლის 

გზებითაა გამოწვეული, ამასთან არ ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, 

არასწორად იყენებენ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს. მოსავლიანობის შემცირება 

გამოიწვია აგრეთვე, არახელსაყრელმა ამინდებმა, მათ შორის ბოლო წლებში 

მომძლავრებულმა გვალვამ და გახშირებულმა სეტყვამ. 

 

ცაგერის გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, შეინიშნება ვეგეტაციის პერიოდის 

მცირე ცვლილება. ცოტათი ადრე ხდება მოსავლის დამწიფება. მუნიციპალიტეტში 

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

მომძლავრებული გვალვების გამო. სოფ. ჩხუტელში მოსავლის მისაღებად რწყვა 

აუცილებელია. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სარწყავი სისტემა. ზოგ სოფელში არ 

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

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

ლასურიაშში, აღვში, მახაშში გაკეთდა სადრენაჟე სისტემები. დრენაჟი აუცილებელია 

საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად.  

 

 

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

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

გავრცელებული მეცხოველეობა, 2012 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში სულ 7 000 

სული მსხვილფეხა პირუტყვია. ბოლო ათწლეულში პირუტყვის რაოდენობა თითქმის 

განახევრდა. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული არ არის ცხვრის მოშენება. ფართოდაა 

გავრცელებული თხა. მუნიციპალიტეტში არ შემოყავთ ზამთარ/ზაფხულის საძოვრებზე 

პირუტყვი სხვა მუნიციპალიტეტებიდან.  

  

ცაგერის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის შემცირების გამო, საძოვრები საკმარისია 

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

მიუხედავად ამისა, .მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა და ხორცპროდიქტიულობა 

ბოლო ათწლეულში შემცირდა. მიზეზებად სახელდება პირუტყვთა რაოდენობის 

თითქმის განახევრება, რაც გამოწვეულია ფერმერთა არასაკმარისი ცოდნით, 

ვეტერინარული მომსახურეობის ნაკლებობით, საქონლის არასრულფასოვანი კვებით და 

არახელსაყრელი მეტეოპირობები, ამასთან ბოლო წლებში მომძლავრებული გვალვების 

გამო საძოვრები ხმება. საქონლის დანაკარგი მგლების შემოსევამაც გამოიწვია. 

 

 სათიბ–საძოვრების მოვლა–შენარჩუნებისათვის ღონისძიებები არ გატარებულა 

მუნიციპალიტეტს შეფასებული არა აქვს საძოვრები. მუნიციპალიტეტი არ განიცდის 

სათიბ–საძოვრების დეფიციტს. მეცხოველეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით 

ძოვებას. 

 

 

პროექტები და სერვისები 

 

წლების განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას; ხოლო სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისთვის გამგეობას ჰყავს ერთი 

ვეტერინარი და ერთი აგრონომი თანამშრომელი, მათი მომსახურება სოფლის 

მოსახლეობისათვის ძნელად მისაწვდომია. 2012 წლის აპრილში ადგილობრივ 

გამგეობასთან შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელიც 

ვალდებულია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა თუ არასამთავრობოების მიერ სოფლის 
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მეურნეობაში განხორციელებულ პროგრამებს, უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო 

ინფორმაციით და ტექნიკით, განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგი და შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია, და სხვა. ახლადშექმნილი 

სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია.  

 

სოფლის მეურნეობის ხელშესაწყობად ცაგერის მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში ადგილობრივმა და ცენტრალურმა მთავრობამ შემოიტანა სიმინდის 

მაღალპროდუქტიული თესლი, გაკეთდა სადრენაჟე სისტემა სოფ. მახაშში, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობით გაკეთდა რამდენიმე პროექტი: გაიხსნა 

სასოფლო–სამეურნეო მომსახურეობის რესურს ცენტრი, რომელსაც შეუძლია 

ფერმერებისათვის აგრონომიული და ვეტერინარული კონსულტაციებისა და 

მომსახურეობის გაწევა, აგრეთვე აგროქიმიკატების მოხმარების თანამედროვე 

მეთოდებზე ფერმერებს ჩაუტარდათ კონსულტაციები, პირუტყვის კვების გაუმჯობესების 

მიზნით შეიქმნა დანამატები, შემოყვანილი იქნა მაღალპროდუქტიული ფრინველის 

ჯიშები (ინდაური ბიგ–6). 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებს არ აკისრია 

პასუხისმგებლობა სასოფლო–სამეურნეო საკითხებზე. მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ 

სოფლის მეურნეობა შესაძლებელია იყოს წამყვანი ეკონომიკური დარგი, რადგანაც 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის კულტურები საუკეთესო ჯიშის და ხარისხისაა, 

ბევრია სხვადასხვა სახეობის ხილი, აგრეთვე მეცხოველეობის განვითარების ხელსაყრელი 

პირობებია, შესაძლებელია ხორცისა და რძის პროდუქტების დამამზადებელი 

საწარმოების მოწყობა.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

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

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

ერთეულში არის სამრეწველო დანიშნულების, სუბალპური და ჭალისპირა ტყეები, თუმცა 

არ იციან თითოეული კატეგორიის ტყის ფართობები, პირადი დაკვირვებების 

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

ჭრის წლიური ლიმიტს შესახებ არა აქვთ. ადგილობრივი მმართველობა ტყის მართვის 

საკითხებში არ მონაწილეობს, სოციალური მიზნებით ტყეკაფის შეთანხმება სატყეოსა და 

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

ხეების გადაბელვა, თოვლის ზვავებიდან დაცვის მიზნით. ცაგერის მუნიციპალიტეტში 

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

გამოიწვია კონტროლისა და კანონმდებლობის გამკაცრებამ. მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

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

ქარსაცავი ზოლები.  

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტყეებში ხანძარი იყო, სოფ. 

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

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

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ხშირია ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა, რომელიც გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით ხშირია ტყის 

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

ადგილები დაიმეწყრა. 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არ ხდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის აღდგენის 

მონიტორინგი, მაგრამ მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბუნებრივად ხდება 

ნახანძრალი და გაკაფული ტყის აღდგენა. ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ 

განხორციელებულა ტყის აღდგენისა და განაშენიანების პროექტები, არ არის სანერგე 

მეურნეობა. ადგილობრივი მმართველობა ჩართული არ არის ტყის აღდგენა – 

განაშენიანებაში.  

 

 

5. წყლის რესურსები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლის რესურსები ზომიერია. ცაგერის ტერიტორიაზე ჩამოედინება მდ. ცხენისწყალი, 

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

მუნიციპალიტეტში არ არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი 

ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილებების 

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

წევრების პირადი დაკვირვებით, ბოლო წლებში გაიზარდა მდინარეების წლიური ხარჯი 

და მდინარის ხარჯი წყალდიდობების დროს. ცვლილებები შენიშნეს აგრეთვე მიწისქვეშა 

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

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია წყლის დაბინძურების შესახებ. 

  

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლის რესურსები გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის. არსებული წყლის რესურსები მუნიციპალიტეტის ზოგ სოფელში 

საკმარისია მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, ზოგ სოფელში სასმელი წყლის 

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

წყლის არასაკმარისი რაოდენობის გამო. წყლის რესურსების მართვაში ადგილობრივი 

მმართველობა არ მონაწილეობს, ამიტომ არა აქვთ ინფორმაცია წყალმომარაგებისათვის 

გამოყენებული წყლის რაოდენობის შესახებ. 

 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ცაგერს აქვს კანალიზაციის კოლექტორი, თუმცა არ 

არსებობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა.  

 

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოედინება მდ. ცხენისწყალი და რიონი, 

რომელთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება. გამგეობას არა აქვს 

ინფორმაცია მოპოვებული ინერტული მასალის რაოდენობის შესახებ. ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორი ხელოვნური წყალსაცავია, მდ. ცხენისწყალზე და 

ლაჯანურზე. ორივე ჰიდროენერგეტიკის დანიშნულებისაა, ცხენისწყლის წყალსაცავიდან 

ხდება წყლის გადაგდება ლაჯანურის ხეობაში. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მდინარეებზე შეინიშნება ისეთი მოვლენები, როგორიცაა: 

ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია, ინერტული მასალის დაგროვება, ნაპირების ეროზია, 

ხიდებისა და გზების დაზიანება, კალაპოტის დახრამვა. ინფორმაცია მოცემულია 

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

ღონისძიებებს: ხდება დაზიანებულ უბნებზე ნაპირსამაგრებისა და გაბიონების მოწყობა 

და დაზიანებული საინჟინრო ნაგებობების აღდგენა.  

 

ცხრილი 2 

ბუნებრივი საფრთხეები ადგილმდებარეობა 

მდინარის ნაპირების ეროზია 

უსახელოსა და ჩხუტელში, კარიერთან 

და წყალსაცავთან 

კალაპოტის დახრამვა 
ლამარელასა და ლაქაშის ღელე 

ინერტული მასალის დაგროვება 

ლაჯანურის ხეობა ორბელთან, 

ცხენისწყლის კაშხალთან, აღვში. 

ჭალისპირა ტყეების დეგრადაცია 
ცხენისწყლის სანაპიროებზე 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად 

საინჟინრო ნაგებობათა (მაგ. ხიდები, გზები) 

დაზიანება 

ლასურიაშის, აღვის, ჩხუტელის, 

ოყურეშის, ორბელის, სპათაგორას, 

ლაილაშის ხიდები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუდმივად ახორციელებს მდინარის ნაპირების 

დინამიკისა და მდინარეთა კალაპოტებში არსებული საინჟინრო ნაგებობების 

მდგომარეობის მონიტორინგს.  

 

 

7. ინდუსტრია/ წარმოება 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული, საერთოდ არ არსებობს 

სამრეწველო ობიექტები. 

 

წინა წლებში ფუნქციონირებდა ასფალტ–ბეტონის საწარმო, რომელიც ამჟამად 

გაჩერებულია. ცაგერის ტერიტორიაზე განთავსებულია ლაჯანურის 

ჰიდროელექტროსადგური.  

  

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

ადგილობრივი მმართველობის დაქვემდებარებაშია, იგი ახორციელებს ნარჩენების 

შეგროვებას, მოცულობის აღრიცხვას და განთავსება პოლიგონზე. დანერგილი არ არის 

ნარჩენების სეპარაცია და გადამუშავება. სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული 

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

ნარჩენების შეგროვება. ბოლო ათწლეულის მანძილზე შეგროვებული ნარჩენების 

წლიური რაოდენობა ცოტათი გაიზარდა.  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ნარჩენების პოლიგონი, რომელიც მდებარეობს ქ. 

ცაგერის ტერიტორიაზე, სტადიონის მიმდებარედ, მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა 

სანაპიროზე. ნაგავსაყრელი არ არის მოწყობილი სტანდარტების შესაბამისად, არ ხდება 

ნაჟური წყლებისა და აირების კონტროლი. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში არ არის გადამამუშავებდი ნარჩენების შემგროვებელი 

პუნქტები. მუნიციპალიტეტს არა აქვს შეფასებული რეალურად რამდენი ნარჩენი 

წარმოიქმნება მუნიციპალიტეტში მთლიანად და მუნიციპალურ ცენტრში. ნარჩენების 

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

პოლიგონის მავთულბადით შემოღობვა. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა არ ხდება 

სოფლის დასახლებებში, ამიტომ მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, რომელთა 

აღსაკვეთი ზომები არ გატარებულა. 

 

  

9. გენდერი  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება, რადგან სოფლის 

პროდუქტების მოყვანაში ორივე თანაბრად მონაწილეობს. 

 

წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან ქალია დაკავებული 

საოჯახო საქმეებით. ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე აისახება, რადგან შეშის 

მოტანა მამაკაცის საქმეა.  
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სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, კლიმატის ცვლილება ორივეზე ერთნაირად აისახება, 

რადგან გარემოს მიმართ ერთნაირი აღქმა აქვთ. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არასოდეს დასწრებიან ტრენინგს 

კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე, არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

 

მათი აზრით, კლიმატის ცვლილებების მიმართ მათ მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს ხდის 

ჰესების მშენებლობა და ტყეების გაჩეხვა. 

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის მიერ 

განხორციელებული პროექტებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია; სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია და ნაპირდამცავი 

ნაგებობების მშენებლობა. 

 

ადგილობრივი მმართველობას აქვს გარკვეული წარმოდგენა კლიმატის ცვლილებებისა 

და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. ვარაუდობენ, რომ კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნდა 

გაკეთდეს მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გაიწმინდოს სადრენაჟე არხები და 

კალაპოტი გაიწმინდოს ინერტული მასალისაგან. ამასთან, ფიქრობენ, რომ ჰესების 

მშენებლობა და ტყის გაჩეხვა გავლენას მოახდენს მუნიციპალიტეტის კლიმატზე და 

ბუნებრივ საფრთხეებს გააძლიერებს, მაგრამ კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული 

ცვლილებების შესარბილებლად გასატარებელ ღონისძიებებში აღნიშნული საკითხი არ 

დაუსახელებიათ. 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

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

განაპირობებს დამეწყვრის, ღვარცოფის, ზვავის, ქვაზვავის, მდინარის ნაპირების 

ეროზიის მაღალ რისკებს. ამასთან, ადმინისტრაციულ ერთეულში ძლიერი ქარები და 

წყალდიდობა მძლავრობს,  

 

წყალდიდობა მდ. რიონის და ცხენისწყლისათვის არის დამახასიათებელი. 

წყალდიდობების რისკი შესაძლოა გაზრდილი იყოს დამეწყრების გამო. ბოლო ათ 

წელიწადში სტიქიით მიყენებული ზარალი მთლიანობაში 15-20 მილიონ ლარად იქნა 

შეფასებული. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მეწყერი და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო ათ 

წელიწადში სტიქიით მიყენებული ზარალი მთლიანობაში 2,4 მილიონ ლარად იქნა 

შეფასებული. სამუშაო ჯგუფი ვარაუდობს, რომ გლობალური დათბობის გამო შეიძლება 

წყალდიდობებისა და მეწყერების რაოდენობამ მოიმატოს. 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 

ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

 

 

სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა ცაგერის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

 

 

ტყის რესურსები - ცაგერის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

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

ზომიერია; წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, გაიზარდა მდინარეების 

წლიური ხარჯი და მდინარის ხარჯი წყალდიდობების დროს. ცვლილებები შენიშნეს 

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

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

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად, მაგალითად სოფელ დეხვრში.  

 

მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ცაგერს აქვს კანალიზაციის კოლექტორი, თუმცა არ 

არსებობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა, რამაც შესაძლოა ზედაპირული 

წყლების დაბინძურება გამოიწვიოს. 

 

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მოხდეს ტყის აღდგენა-განაშენიანება და ჭრების სისტემატიზაცია, რაც შეამცირებს 

ნიადაგის ეროზიის და დამეწყვრის რისკებს, 

 სოფლად ვეტერინალური მომსახურების გაუმჯობესება და ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელება მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ, რაც შესაბამისად 

გამოიწვევს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლებას, ხორცპროდუქტიულობისა და 

წველადობის გაზრდას.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 
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მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-

ზემო სვანეთის მხარეში. მას ჩრდილოეთით ესაზღვრება მესტიის მუნიციპალიტეტი, 

დასავლეთით-გალის, სამხრეთ-დასავლეთით-ზუგდიდის, სამხრეთ-აღმოსავლეთით და 

აღმოსავლეთით-ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის ფართობია 64 668 ჰა, საიდანაც 11 496 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს უკავია, ხოლო  31 998 ჰა ტყითაა დაფარული.  

2012 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 40 900 კაცს. აქედან 

9 164 კაცი რუსეთ-საქართველოს შორის 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად იძულებით 

გადაადგილებული პირია. მუნიციპალიტეტში 2 ქალაქი და 37 სოფელია. ქალაქების 

მოსახლეობა შეადგენს 11 600 კაცს (მათ შორის 1 350 დევნილია). მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 71 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) ოდნავ 

აღემატება. 

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყაროა სოფლის მეურნეობა (მეთხილეობა, 

მესიმინდეობა, მეცხოველეობა და მეფუტკრეობა). წარსულში ძირითად შემოსავლებს 

უზრუნველყოფდა ასევე სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, 

მეაბრეშუმეობა, ტუნგოსა და დაფნის წარმოება), გადამამუშავებელი მრეწველობა (ჩაის, 

ღვინის, რძის, მინერალური წყლის ქარხნები) და ხე-ტყის დამამზადებელი საწარმოები.  

მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. ამას გარდა, სატყეო მეურნეობის 

ბაზაზე შესაძლებელია სამონადირეო და სანერგე მეურნეობების განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

წალენჯიხის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, ღვარცოფი, გვალვა და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა. ბოლო წლებში 

გაზრდილია ძლიერი ქარების სიხშირე და მეწყრული მოვლენები. ბუნებრივი 
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კატასტროფები აზიანებს საცხოვრებელ სახლებს, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია 

ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების და 

მიყენებული ზიანის შესახებ. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში ძლიერი 

ქარის შედეგად დაზარალდა 20 საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: ჯვარი, ნაკიფუ, 

ობუჯი, ზღვაია და ქ. წალენჯიხაში. 2012 წელს ძლიერმა წვიმამ და ღვარცოფმა დააზიანა 

10-მდე პატარა ხიდი და ჩხოროწყუ-წალენჯიხის დამაკავშირებელი დიდი ხიდი. ბოლო 

10 წელიწადში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ მიყენებულმა ზარალმა დაახლ. 3 მლნ 

ლარი შეადგინა; აქედან 300 000-400 000 ლარის ზარალი გამოწვეული იყო 2012 წელში 

ერთდღიანი ძლიერი წვიმის შედეგად.  

მონაცემები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1 და 

#2. 

ცხრილი 1. მონაცემები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მიხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

 

ცხრილი 2. მონაცემები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოქცეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ.ობუჯი, ზღვაია 3 კმ გზის მონაკვეთი. 

ღვარცოფი 
სოფ.ნაკიფუ 1 ხიდი 

სოფ.ობუჯი 5 ხიდი 

წალენჯიხა 1 ხიდი 

 

მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. მას არც კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა 

გააჩნია.   

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, 

ხანძრებს, წყალდიდობას და მეწყერს. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე 

პასუხისმგებელია სამაშველო სამსახური, თუმცა მას არ გააჩნია ბუნებრივ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

ძლიერი ქარი წალენჯიხა, ჯვარი, ნაკიფუ, 

ობუჯე, ზღვაია. 
15 სახლი 100 კაცი 

მეწყერი ობუჯე 5 ოჯახი 20 კაცი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა ობუჯე 5 ოჯახი  
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კატასტროფებზე რეაგირებისთვის საკმარისი რესურსი და დახმარებას იღებს 

რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გაუწია 

მატერიალური და ფინანსური დახმარება სტიქიით დაზარალებულებს. ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ მოხდა ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა სტიქიით მიყენებული 

შედეგების აღმოსაფხვრელად. დაგეგმილია ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისა და 

შედეგების შესარბილებლად ნაპირსამაგრი სამუშაოები, გაბიონების მოწყობა. 

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება არ ხდება, ხოლო საინჟინრო 

პროექტების მომზადებისას ხდება ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 11 496 ჰექტარი 

უჭირავს, რაც მისი საერთო ტერიტორიის მხოლოდ 18 %-ია. მათ შორის სახნავ-სათესი 

მიწები 3 080 ჰა-ია (27%), მრავალწლიან ნარგავებს უკავია 8 346 ჰა (73%), ხოლო საძოვრებს 

უკავია 70 ჰა (0.6%). 

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები და საძოვრები ბოლო 10 წელიწადში 

ძირითადად მეწყერისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. კერძოდ, 25 ჰა 

მიწის ფართობი დაიკარგა დამეწყვრის შედეგად, ხოლო დამატებით 5 ჰა - მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვის გამო.  

მუნიციპალიტეტში ბოლო ათწლეულში ადგილი ჰქონდა სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას. კერძოდ, ჭარბი ძოვების გამო საძოვრებზე განვითარებულია ეროზია. ამას 

გარდა, წყალდიდობების დროს ადგილ-ადგილ ხდება დაჭაობება.  

 

მემცენარეობა 

მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა გავრცელებული 

მესიმინდეობა, მრავალწლიანი ნარგავებიდან მოყავთ თხილი და სუბტროპიკული ხურმა, 

კივი, ვენახი. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 2.5 ტ/ჰა, თხილის 2 ტ/ჰა, ხურმის 4 ტ/ჰა, 

ვაზის 3 ტ/ჰა, ხოლო კივის 8 ტ/ჰა. 

გამგეობის ინფორმაციით, მოსავლიანობაზე გავლენას ახდენს გახშირებული გვალვები და 

ხშირი წვიმები, ასევე დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა. ბოლო პერიოდში ასევე 

ადგილი ჰქონდა სიმინდისა და თხილის მოსავლის შემცირებას მავნებლების (ღეროს 

ფარვანას და ამერიკული პეპელას) მომრავლების გამო.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სახნავი მიწების 70% საჭიროებს რწყვას. ასეთი 

ნაკვეთები ძირითადად ფერდობზეა განლაგებული. საირიგაციო სისტემა 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. სასოფლო-სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს.    

 

მეცხოველეობა 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

მხოლოდ 70 ჰა (0.6%) უკავია, მიუხედავად ასეთი მცირე მაჩვენებლისა, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი 

დარგია. 2012 წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 11 500 სულს 

შეადგენს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მათი სულადობა 1 000 სულით შემცირდა. 

პირუტყვის შემცირების მიზეზად სახელდება ბოლო წლებში გახანგრძლივებული 

ზამთრის პერიოდში საკვების არასაკმარისი რაოდენობა და საძოვრების დეფიციტი.   

მუნიციპალიტეტში ცხვარიც ჰყავთ, მათი სულადობა 2012 წლის მდგომარეობით 

შეადგენს 300 სულს, ამას გარდა აღრიცხულია 2 333 სული თხა. ბოლო 10 წელიწადში 

თხებისა და ცხვრის რაოდენობა 100 სულით გაიზარდა.    

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად ზაფხულის საძოვრებია, ნაკლებადაა 

სათიბები. მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. 

ამის მიზეზი არის საძოვრების ეროზია და დეგრადაცია, (რაც ძირითადად სავარგულების 

დასარევლიანებაში გამოიხატება), ჭარბი ძოვება და საძოვრების მიწათსარგებლობის 

კატეგორიის შეცვლა (მოსახლეობა ამ ტერიტორიებს იყენებს სახნავ-სათესად).  

მუნიციპალიტეტში ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და 

მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე მხოლოდ 0.006 ჰა 

საძოვარი მოდის, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას 

ცხვრებიც ჰყავთ და თხებიც, აშკარაა, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-

საძოვრების სერიოზული დეფიციტია. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა, 

მუნიციპალიტეტში მისი მოვლა–შენარჩუნებისთვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ; 

მათ შორის, იშვიათად იყენებენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც, ამასთან 

საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები შესწავლილი არ არის. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა არის 1 332ტ/წლ-ში, 

ხოლო ხორცპროდუქტიულობა 120კგ/დღეში, უკანასკნელ წლებში ეს მაჩვენებლები არ 

შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან საქონლის შემოყვანა არ ხდება.  

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას ჰქონდა ადგილი 

და ამის მიზეზად გამგეობის წევრები ასახელებენ ვეტერინარული მომსახურების 

ნაკლებობას და ნაწილობრივ მტაცებელ ცხოველებს (ნადირი ანადგურებს საქონელს 

მცირე რაოდენობით). 
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პროექტები და სერვისები 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 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, 

განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის 

პროცესშია, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური და მექანიზაციის სამსახური, თუმცა ადმინისტრაციული 

ერთეულისთვის არასაკმარისია. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წლის მანძილზე განხორციელდა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები. 2011წელს შემოტანილ იქნა 

მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიში, რომელმაც წალენჯიხაში არ 

გაამართლა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განახორციელა ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელების პროექტი. 

 

4. ტყის რესურსები 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტერიტორიის 49% 

(31 998 ჰა) ტყითაა დაფარული. აქედან ნაწილს ტყეკაფის სტატუსი აქვს მინიჭებული, 

ნაწილი კი სუბალპური ტყეების კატეგორიას მიეკუთვნება. სატყეო მიწები არ არის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრასაც. მოვლითი ჭრები კი არ 

ხორციელდება. მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისთვის ერთ 

სულზე შეადგენს 1,5 მ3/წლ, ჯამში კი იჭრება 6 000მ3/წლ მერქანი. კომერციული ჭრა 

მიმდინარეობს სამრეწველო და სუბალპურ ტყეებში, სოციალური ჭრები კი ჭალისპირა 

ტყეებში ხორციელდება. ჭრა არ ხორციელდება 350-ზე მეტი დაქანების ფერდობიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ჭრის ტენდენცია (მათ შორის უკანონოც) შემცირდა, 

რასაც გამგეობაში ხსნიან იმით, რომ მოსახლეობამ შეშა ჩაანაცვლა თხილის ნაჭუჭით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუ როდის ჩატარდა ქარსაცავი ზოლების 

ბოლო ინვენტარიზაცია გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტში ამ 

ინვენტარიზაციის შედეგების შესახებ ინფორმაცია არა აქვთ. ქარსაცავი ზოლების 

აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არ 

არის დაგეგმილი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი ჰქონდა ადამიანთა 

დაუდევრობის გამო, ძირითადად ტყის ქვედა ფენას, ფოთლებს ეკიდება, რაც იწვევს 

აღმონაცენების განადგურებას და ხელს უშლის ტყის ბუნებრივ აღდგენას. 
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ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და ღვარცოფების 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 მოვლა-აღდგენის 

ღონისძიებები.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი 

გააჩნია, თუმცა ეს რესურსი შეფასებული არაა. წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

ენგურის აუზით. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური 

და შესაბამისად, ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი 

ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე, 

ადგილი აქვს მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯის შემცირებას, წყალდიდობების დროს 

ხარჯი გაზრდილია, ხოლო წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია.  

ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; თუმცა, მონიტორინგი მთელს მუნიციპალიტეტს არ ფარავს. 

მათი ცნობებით ზედაპირული წყლები დაბინძურებული არაა. მიწისქვეშა წყლების 

ხარისხის მონიტორინგი კი არ ტარდება. 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 

საკმარისია. ზედაპირული წყლების მოხმარება ძირითადად საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისთვის ხდება. წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემა მხოლო 

ქალაქებს გააჩნია. მათი წყალმოხმარება შეადგენს 40მ3/წმ-ს. წყალმომარაგების საერთო 

მდგომარეობა საშუალოა. წყლის მრიცხველები დადგმულია მხოლოდ ქალაქ 

წალენჯიხასა და ჯვარში. წყალდიდობების დროს პრობლემა ექმნება წყალმიმღებ 

ნაგებობებს, რომლიც ბინძურდება და იბინდება.  

ცენტრალური წყალმომარაგების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა მიწისქვეშა წყლებს 

მოიხმარს, რისთვისაც მოწყობილი აქვთ ჭები. წალენჯიხაში სხვა მუნიციპალიტეტიდან 

წყლის გადმოგდება არ ხდება; ხოლო წალენჯიხიდან წყალი საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისთვის მიეწოდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს.  

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არის და 

შესაბამისად არც წყალგამწმენდი ნაგებობა არსებობს, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად 

ჩადის მდინარეში. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული 

მასალის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია. 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს შეინიშნება 

კალაპოტის დახრამვა, ინერტული მასალის დაგროვება, ნაპირების წარეცხვა, რის 

შედეგადაც ზიანდება გზები და ხიდები. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად ტარდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

მუნიციპალიტეტში მდ. ენგურზე არის ხელოვნური წყალსაცავი ჰიდროენერგიის მიღების 

მიზნით, რომლის კაშხლის სიმაღლე 271 მ-ია, ასევე მცირე სიმძლავრის ჰესი მდ. სქურზე, 

რომლის კაშხალის სიმაღლე 2 მ-ია. მდინარის კალაპოტის დინამიკა ჰესებთან უცნობია.  

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების, მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის 

მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ ხდება. ამას ახორციელებს გარემოს დაცვის 

სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის განვითარების 

სამსახური კი პერიოდულად ამოწმებს მდინარის ნაპირებთან არსებულ საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. ქალაქ ჯვართან 

მდ. ენგურზე არის დიდი სიმძლავრის ჰესი, არის კიდევ რამდენიმე კერძო საწარმო, მცირე 

წარმადობის მქონე ჩაის ფაბრიკა და ხის დამამუშავებელი საწარმო. ყველა მათგანში 

დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და 

არ იყენებენ ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების 

მართვის გეგმები. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ 

წალენჯიხისა და ჯვარის დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას და მის განთავსებას 

პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელი, რომელიც განთავსებულია სოფ. 

ზღვაიასთან, არალიცენზირებულია. ყოველდღიურად ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში 

ხდება 3 ტონა ნარჩენის შეგროვება. ბოლო ათწლეულში შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა გაიზარდა ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების შედეგად. კერძოდ, 2012წ-ს 

დასუფთავების სამსახურმა შეიძინა 2 ნაგავმზიდი, ასევე ქ. წალენჯიხისა და ქ. ჯვარში 

განთავსდა ნაგვის ურნები. 

რადგანაც ნარჩენების შეგროვება მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან ვერ ხდება, 

არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები; თუმცა, რა რაოდენობის ნარჩენი იყრება იქ 

შეფასებები არ არსებობს.  

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება, თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 
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მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. ასევე თვლიან, 

რომ წყლის დეფიციტი, ტყის რესურსების შემცირება და კლიმატის ცვლილება თანაბრად 

მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, გვალვაგამძლე სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დეფიციტი, ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, სარწყავი წყლის დეფიციტი და 

მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომელიც ხორციელდებოდა ზოგი ადგილობრივი და ზოგი ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, შიდასასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა ქარსაცავი ზოლების გაშენება, 

მოსახლეობის გაზიფიკაცია, ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა და სანერგე 

მეურნეობები, ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, კლიმატის ცვლილებისადმი 

მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელება და საინფორმაციო-

საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, 

გვალვა და მდ. ნაპირების წარეცხვა. როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა, ტყის ჭრა და ჭარბი 

ძოვება.  
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ბუნებრივი კატასტროფები აზიანებს საცხოვრებელ სახლებს, სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო 10 წელიწადში სტიქიით 

მიყენებული ზიანი შეადგენს 3 000 000- მდე ლარს. 

წალენჯიხის 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 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან ყველაზე 

დიდი პროცენტი მრავალწლიან ნარგავებზე მოდის (73%).  

როგორც ჩანს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის წინაშე მდგარი 

გამოწვევაა მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა. ამის გამო მოსავლიანობა მცირდება, 

ასევე ხდება საძოვრების გადაძოვება.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - წალენჯიხის 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 - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია. როგორც ჩანს, ბოლო 10-20წლის მანძილზე ადგილი აქვს მდინარეებში წყლის 

საშუალო ხარჯის შემცირებას, ხოლო წყალდიდობების დროს მდინარეების ხარჯი 

გაზრდილია.  

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება გააჩნია მხოლოდ 2 დასახლებას. დანარჩენი 

მოსახლეობას კი წყალმომარაგებისთვის ჭები აქვს მოწყობილი. წყალმოხმარების 

მოცულობა უცნობია.  

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 შედეგების აღმოფხვრაზეა 

ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული ღონისძიებებიც ტარდება, 

როგორიცაა: ნაპირსამაგრი სამუშაოები და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 
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კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.  

 

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 ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვება, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე, გატარდეს სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენახვის სხვა 

ზომები.  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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. 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

წალკის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა  

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

წალკის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ ერთეულს 

წარმოადგენს. მისი ფართობია 105 000 ჰა. მათ შორის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს 

უკავიათ 83 000 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 79%-ს შეადგენას ხოლო ტყეს უჭირავს 

9000 ჰა. მუნიციპალიტეტს ეასზღვრება: ჩრდილოეთით ბორჯომის, გორის და კასპის, 

დასავლეთით ახალქალაქის, სამხრეთით ნინოწმინდისა და დმანისის, აღმოსავლეთით 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტები.  

წალკის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში. 

ტერიტორიის დიდ ნაწილში ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი 

ზამთრით და ხანგრძლივი ზაფხულით. წალკის ქვაბულში მთის სტეპების ჰავაა, იცის 

ცივი ზამთარი და თბილი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 5,9°C, 

იანვრის -4,8°C, ივლისის 16°C, აბსოლუტურ მინიმუნი -34°C, აბსოლუტურ მაქსიმუმი 

33°C. ნალექები 740 მმ წელიწადში. წალკის მუნიციპალიტეტში ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობა 600-740 მმ-ს უდრის. ნალექების მაქსიმუმი გაზაფხულსა და 

ზაფხულის დასაწყისშია, მინიმუმი – ზამთარში. მუნიციპალიტეტის მაღალ ადგილებში 

მთიანეთის სტეპების ჰავაა, იცის მოკლე ზაფხული და ცივი ზამთარი. სამსრის, 

ჯავახეთისა და თრიალეთის ქედებზე (ყველაზე მაღალ ადგილებში) ნამდვილ ზაფხულს 

მოკლებული მაღალმთიანეთის ზომიერად მშრალი ჰავაა. 

წალკის მუნიციპალიტეტის მდინარეებია: ქცა (შენაკადებია: მირზაოღლი -ხრამი, 

ნარდევანი, ოზნი, გუმბათი, თარსონი და სხვა) და ჭოჭიანი (სიგრძე 29კმ, აუზის ფართობი 

- 131კმ2).  

წალკის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დღეისათვის ეკონომიკის 

ძირითადი სექტორები, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

შემოსავლებს არის: სოფლის მეურნეობა (ძირითადად მეცხოველეობა და 

მეკარტოფილეობა), ელექტროენერგეტიკა, მცირე მეწარმეობა (ძირითადად ვაჭრობს და 

საყოფაცხოვრებო მომსახურება) და საჯარო სამსახურები. 

გამგეობის მიერ მოწოდებული 2012წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

შეადგენს 22 000 ადამიანს. მუნიციპალიტეტში 42 დასახლებული პუნქტია. მათ შორის 1 

ქალაქია - წალკა. მუნიციპალიტეტის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 3200 ადამიანს, 

ხოლო სოფლის 18 800-ს. ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85% სოფლად ცხოვრობს. 
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მოსახლეობის სიმჭიდროვე 21 კაცი/კმ2. რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით არის 3 000 000 ლარი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

ძირითადი შემოისავლების წყაროა მიწათმოქმედება, მეცხოველეობა, ელექტრო 

ენერგეტიკ, მცირე ბიზნესი (ძირითადად ვაჭრობა და მომსახურეობის სერვისი), საჯარო 

სამასახურები.  

მუნიციპალიტეტში 1 სულ მოსახლეზე შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვება. 

წარსულშიც მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლები უზრუნველყოფილი იყო სოფლის 

მეურნეობით და ხორცისა და რძის პროდეუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობით, 

ელექტროენერგეტიკით.  

გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით არსებობს მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა. რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის 

განვითარებისათვის საჭიროა აღდგეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

გადამამუშავებელი მრეწვწლობა (ხორცის, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება), ასევე 

ელექტრო ენერგეტიკის განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ 

ბუნებრივ საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, რის შედეგადაც ადგილი აქვს 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნას (საუბარი იყო არა ხშირ წვიმებზე, არამედ ერთჯერადად 

დროის მცირე მონაკვეთში დიდი რაოდენობის ნალექის მოსვლაზე); პრობლემად 

დასახელდა ასევე გვალვა ,სეტყვა, ძლიერი ქარი.  

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების 

რაოდენობა ბოლო 10 წლის განამავლიბაში არ შეცვლილა. გამგეობის ინფორმაციით 2010-

2011 წ-ში წვიმის სახით დიდი რაოდენობით ნალექის მოსვლის გამო ადგილი ჰქონდა 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნას სოფ. განთიადში, რის შედეგადაც დაზარალდა 10 ოჯახი 

(დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და დაზიანდა ნათესები 

საკარმიდამო ნაკვეთრბზე). მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი არ 

ანაზღაურებულა. აღდგა დაზინებული გზის 25კმ. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბოლო 10 

წლის განმავლობაში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. 

წალკის მუნიციპალიტეტის თანამშრიმელთა აზრით ადგილობრივ კლიმატის 

მოსალოდნელ ცვლილებად სახელდება წყალდიდობა და გვალვების უმნიშვნელო მატება. 

წალკის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელია სამაშველო სამსახური. 

გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, გვალვას. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ გაააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებში შეხვედრის 

მონაწილეებმა (გამგეობის თანამშრომლებმა) დაასახელეს: ხანძარების ჩაქრობა; 
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წყალმოვარდნის შედეგების აღმოფხვრა, როგორიცაა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ხიდებისა 

და გზების შეკეთება (რაზეც 2011წ-ს დაიხარჯა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ტრანსფერის სახით გამოყოფილი 100 000ლარი).  

წალის გამგეობასთან შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას არ ხდება მოსალოდნელი 

ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, ასევე ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნაობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 

წალკის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობად გამგეობის 

თანამშრომლების აზრით სოფლის მეურნეობაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

საერთო ფართობია 83 000 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 79%-ს შეადგენას; აქედან 

სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 21 000ჰა (ს/ს მიწის 25%), სათიბ/საძოვარი 61 000ჰა (ს/ს 

მიწის 73%), ხეხილის ბაღები - 1000ჰა (ს/ს მიწის 2%).  

წალკის გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეთში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 

წლის განმავლობაში უმნიშვნელოდ შემცირდა (თითქმის არ შემცირებულა). სასოფლო-

სამეურნეო მიწების შემცირების მიზეზად სახელდება არასაკმარისი ნაპირსამაგრი 

სამუშოები, და ქარსაცავი ზოლების განადგურება. კერძოდ, სათიბ- საძოვარის შემცირების 

მიზეზად ჭარბი ძოვების გამო ნიადაგის ეროზია (რიცხობრივი მონაცემების მოწოდება 

გამგეობაში ვერ შეძლეს). 

 

მემცენარეობა 

მოწოდებული ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული 

მემცენარეობა. პრიორიტეტული კულტურებია: კარტოფოლი ( 15ტ/ჰა), ხორბალი (1, 2-

1,5ტ/ჰა და კომბოსტო (3ტ/ჰა). ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ კულტურების 

მოსავლიანობა გაიზარდა დააახლოებით 15- 20%-ით. რის ძირითად მიზეზადაც 

სახელდება: მეურნეობის ეფექტური გაძღოლა, მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალა, 

მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა. 

წალკის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში ვეგატაციის 

პერიოდი ბოლო 10 წელიწადში უმნიშვნელოდ შეიცვალა - შემცირდა. რამდენი დღით 

შეიცვალა ვეგეტაციის პერიოდი ამის თქმა გაუჭირდათ. ეს ინფორმაციაც აქვთ ზეპირი 

დაკვირვებით და არა მეტეოსადგურიდან მიღებული ობიექტური ინფორმაციის 

საფუძველზე. 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით სახნავი მიწები თითქმის მთლიანად 

(დაახლოებით 80%) საჭიროებს რწყვას. არსებობს 70-80% მორწყვის პერსპექტივა. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს რწყვის დეფიციტი და რწყვის ერთადერთ მეთოდად 

სახელდება დასხურებით რწყვა.  

მეცხოველეობა 
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გამგეობის ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობაა 34 000 სული, ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში გაიზარდა 12 000 სულით, წვრილფეხას (ძირითადად ცხვრის) არის 18 000 

სული, რომელიც გაიზარდ 6 000 სულით. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 

ზეპირი დაკვირვებით წველადობა/პროდუქტიულობა შემცირდა. ამის მიზეზად 

სახელდება: პირუტყვის არასათანადო კვება, როგორიცაა: საკვების ნაკლებობა; 

ფერმერებში ცოდნის ნაკლებობა. დაავადებების ზრდა, როგორიცაა ვეტერინარული 

მომსახურების ნაკლებობა (აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ერთი 

ვეტერინარი ჰყავთ). არახელსაყრელი მეტეო პირობები, როგორიცაა სეტყვა და გვალვა. 

გამგეობის თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით წალკის 

მუნიციპალიტეტი განიცდის სათიბ/საძივარის დეფიციტს. სხავა მუნიციპალიტეტებიდან 

ზაფხულის საძოვრებზე შემოყავთ დაახლოებით 20 000 სული მსხვილფეხა და 100 000 

წვრილფეხა საქონელი. რის გამოც ხდება საძოვრეის მნიშვნელოვანი გადაძოვება. 

განსაკუთრებით ტრასაზე იორ-მუღანლოს გზაზე არის მძიმე მდგომარეობა, რადგან სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან ზაფხულის საძოვრებზე შემოყვანილი საქონლის მიერ ხდება 

საძოვრებრების არა მარტო გადაძოვება, არამედ დაავადებაც.  

გამგეობის მოწედებული ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში ამ მხრივ უმძიმესი 

მდგომარეობაა სოფ ტბეთში და წალკაში. სათიბ/ საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი 

ღონისძიება არ ტარდება. საძოვრების დეფიციტის გამო შეუძლებელია 

ნაკვეთმონაცვლეობა. აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში შეფასებული ნორმებით 1ჰა-ზე 

დასაშვებია 1 სული საქონლის ძოვება წელიწადშ, მაგრამ ნორმების დაცვა 

ზემოაღნიშნულის გამო შეუძლებელია (დაახლოებით 0,6-0,7 ჰა საძოვრებისა მოდის 1 

სულ საქონელზ)ე. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

მოწოდებული ინფორმაციით არ გაზრდილა, მაგარამ ამისი მონიტორინგი არ 

ხორციელდება. 

 

პროექტები და სერვისები 

წალკის მუნიციპალიტეტში არ არის განვითარებული ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული და აგრონომიული მომსხურება. საუბარი იყო 

კადრების დიდ დეფიციტზე (მუნიციპალიტეტს აგრონომი საერთოდ არ ჰყავს და აქ 

მხოლოდ ერთი ვეტერინარია) და მექანიზაციის ცენტრები. წალკის მუნიციპალიტეტში არ 

არსებობს სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის 

გავრცელება. სასოფლო-სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის 

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებლოიბა მუნიციპალიტეტში ეკისრება მცენარეთა დაცვის 

სამსახურს. გამგეობის ინფორმაციით მათ მიერ მოწოდებული ანგარიშები არ იძლევა 

დამაკმაყოფილებელ და დეტალურ ინფორმაციას ზემოაღნიშნულ საკითხებზე. 

წალკის მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით ბოლო პერიოდში არ 

განხორციელებულა არანაირი სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი 

პროგრამა/პროექტები. არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული პროექტების 

შესახებაც გამგეობას თითქმის არ გააჩნია ინფორმაცია. საერთო ჯამში საკონსულტაციო 

მომსახურება თითქმის არ ხორციელდაბა და არასაკმარისად იქნა შეფასებული. 

გამგეობის თანამშრომლებს მიაჩნიათ, რომ სოფლის მეურნეობა შეიძლება იყოს წალკის 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკურ დარგი. განსაკუთრებით მეცხოველეობა, მაგრამ 
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ამისათვის საჭიროა ადგილობრივი საძოვრები არ გამოიყენებოდეს სხვა 

მუნიციპალიტეტების მიერ. 

 

4. ტყის რესურსები 

გამგეობის ინფორმაციით ტყით წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიიტორიის 9 000ჰა 

ფართობია დაფარული, რაც მთლიანი ტერიტორიის 9%-ს შეადგენს. ტყის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ წარმოადგენს. ის სამართავად გადაეცა ქვემო 

ქართლის სატყეო სამსახურს. სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით ამ ტყეებში გვხვდება სუბ-ალპური ტყეები და ტყეკაფი. მცირე 

რაოდენობით ჭალისპირა ტყეები. მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე ფაქტიურად 

განადგურებულია ქარსაცავი ზოლი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი 

ზოლების აღდგენა არ ხორციელდება.  

წალკის მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს სოციალური და მოვლითი მიზნით 

ჭრას. ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი მუნიციპალიტეტში არის 15 000მ3. 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ბოლო 10 წლის განმავლობაში ხე-ტყის ჭრის 

ტენდენცია გაიზარდა წელიწადში დაახლოებით 2000 მ3-ით. აღინიშნა, რომ ხე-ტყის 

უკონტროლო ჭრამ იმატა ეკომიგრანტების (აჭარის და სვანეთის რეგიონებიდან) 

ჩამოსახლების შემდეგ. მოწოდებული ინფორმაციით ადგილი აქვს ხე-ტყის უკანონო ჭრას 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა, 

მაგარამ ციფრების დასახელებისგან თავი შეიკავეს, რადაგან ამის ოფიციალურად 

აღრიცხვა არ ხოეციელდება. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ტყის ჭრას ადგილი აქვს სანიტარულ-სოციალური მიზნით. 

გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ხშირი არ არის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ხანძრების შედაეგად 

განადგურდა დაახლოებით 200 ჰა. ტყის ხანძრების მიზეზად დასახელდა ადამიანთა 

დაუდევრობა. მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცით მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილი არ ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას. წალკის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ამათგან ტყის ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება 

მხოლოდ კაფვის შემდგომ ფართობებზე. ტყის საფარდაკარგულ უბნებზე არაფერი 

კეთდება ტყის საფარის აღდგენის მიზნით. 

მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანერგე მეურნეობა, რაც 

გამგეობის უკმაყოფილებას იწვევს. მუნიციპალიტეტს მიაჩნია, რომ საჭიროა ასეთი 

მეურნეობის არსებობა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის 

აღდგენა/განაშენებიანების არ განხორციელებულა. შეკრების მონაწილეები 

მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ საფრთხეებს არ აკავშირებენ ტყის ჭრასთან. 

გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არის სატყეო მიწები და 

გამოიყენება ჭრისთვის და საძოვრებად. 

 

5. წყლის რესურსები 

წალკის მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირეული და მიწის 

ქვეშა წყლების სახით. გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს გააჩნია, როგორც 
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ზედაპირული ისე მიწისქვეშა უხვი წყლის რესურსები. არ მოიპოვება სანდო ინფორმაცია 

წყლის შეფასებული რესუესისი შესახებ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები (დაჭაობებული) დაახლოებით 130ჰა, რომელის ფართობიც 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა. გამგეობის ინფორმაციით არ ხორციელდება 

დაჭაობებული ტერიტორიების დინამიკის მონიტორინგი.  

წალკის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური და 

მეტეოროლოგიური სადგურები და მიწისქვეშა წყლის სამონიტორინგო ქსელი. 

შესაბამისად ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

ცვლილებების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. ზედაპირული დაკვირვებით 

მოწოდებული ინფორმაციით ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში წალკის 

მუნიციპალიტეტში რაიმე მნიშვნელოვანი ჰიდროლოგიური ცვლილება არ მომხდარა. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჭარბტენიანი ტერიტორიების ფართობი უმნიშვნელოდ 

შემცირდა. უმნიშვნელო კლიმატის ცვლილებას კერძოდ გვალვასა ასახელებენ. წალკის 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაშრობის გეგმა, როგორც 

დისკუსიის მონაწილეებმა აღნისნეს ამ ეტაპზე სახნავ-სათესი ტერიტორიების დეფიციტი 

მუნიციპალიტეტში არ არის. გამგეობის ინფორმაციით მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლის რესურსი საკმარისა და 

გამოიყება, როგორც საზოგადოებრივი წყალმომარაგების ისე ირიგაციისათვის. 

მოსახლეობის მცირე ნაწილი წყალმომარაგებისათვის (სასმელად) მიწისქვეშა წყლებსაც 

იყენებს.  

წალკის მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის მხოლოდ 

ქალაქის მოსახლეობას გააჩნია ცენტრალური წყალმომარაგება. წყლის მრიცხველები ჯერ 

არ არის დადგმული. წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა შეფასდა, როგორც ცუდი 

და აღინიშნა, რომ ადგილი აქვს წყლის მნიშვნელოვან დანაკარგებს. მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემებს წყალდიდობის დროს პრობლემები არ ექმნება. 

მოწოდებული ინფორმაციით წყალმომარაგების სისტემებში წყალგამწმენდი ნაგებობები 

საერთოდ არ არსებობს. წყალმომარაგების სისტემა საჭროებს რეაბილიტაციას.  

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება სამართავად გადაეცა შპს „გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიას“. გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს სასმელი 

წყალი მიეწოდება შემდეგი მაგისტრალებით: „ნარდევანი - წალკის“(120-127ლ/წმ), 

ნარდევანი - სოფლების ხაზი (70ლ/წმ), „ოზნი-წალკის“(70ლ/წმ) და წალკაში - 30 ლ/წმ. 

გამგეობის ინფორმაციით სასმელი წყლის ვარგისიანობის მონიტორინგი თვეში ორჯერ 

ხორციელდება მმართველი კომპანიის მიერ. სინჯი იგზავნება ლაბორატორიაში. 

გამგეობის ინფორმაციით სასმელი წყლის დაბინძურებას აქვს ადგილი ზოგჯერ (ვერ 

კონკრეტდება როდის და სად). ამის მიზეზად სახელდება ქსელების სიძველე და 

გაუმართაობა. 

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. წალკის მოსახლეობის 10%-ს ამათგან 

50% ამორტიზებულია. მოწოდებული ინფორმაციით არსებული კოლექტორების 

მდგომარეობა არის სავალალო. კოლექტორებში არ არის მოწყობილი წყალგამწმენდი და 

ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავი ჩაედინება მდინარეებში და ჟონავს მიწაშიც. სარწყავი 

წყლის მოხმარებაზე ინფორმაცია არ მოიპოვება. მოწოდებული ინფორმაციით 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი ბუნებრივ წყალსატევებში არ ხდება. 

შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია წყლის ხარისხის შესახებ.  
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6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა  

წალკის მუნიციპალიტეტის მდინარეებია: ქცა (შენაკადებია: მირზაოღლი -ხრამი, 

ნარდევანი, ოზნი, გუმბათი, თარსონი და სხვა) და ჭოჭიანი (სიგრძე 29კმ., აუზის 

ფართობი - 131კმ2). მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ხორციელდება მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება (წლიურად 

საშუალოდ 10 000მ3). წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხრამის ხეობაში ზღვის 

დონიდან 1506 მ-ზე მდებარეობს წალკის წყალსაცავი (მაქს. სიღრმე - 25მ., სიგრძე - 12კმ. 

და სიგაანე - 3კმ.), რომელიც სარკის ფართობით სქართველოს უდიდესი წყალსაცავია. 

მდინარე ხრამზე აგებულია ხრამ ჰესი-1 და ხრამ ჰეს-2. წალკა მდიდარია ტბებით. მათ 

შორის გამოირჩევა: ბარეთის, სადიკის, ლელიანის, ჩაპაევკის გრძელი და ღრმა ტბები. 

წალკის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით ადმინისტრაციული ერთეულის 

ფარგლებში ადგილი აქვს შემდეგ პროცესებს: წყალსაცავების ზედა ნაწილში მდინარის 

კალაპოტებში ხდება ინერტული მასალის დაგროვებას, კალაპოტების დახრამვას, ამასთან 

ადგილი აქვს მდინარეების ნაპირებისა და კალაპოტების ეროზიას, რის შედეგადაც ხდება 

საინჟინრო ნაგებობათა დაზიანება. დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით ჩამოთვლილი 

მოვლენების აღმოსახვერელად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები, დაზიანებული ხიდებისა და გზების აღდგენა/მშენებლობა. ადგილობრივ 

დონეზე არ ხდება მდინარის ნაპირების და კლაპოტების მონიტორინგი. პერიოდულად 

გამგეობის მიერ მოწმდება გზების და მდინარის ნაპირებთან არსებული საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობა.  

 

7. ინდუსტრია /წარმოება 

წალკის მუნიციპალიტეტში მრეწველობის წამყვანი დარგია ჰიდროენერგეტიკა. წალკის 

ტერიტორიაზე განთავსებულია ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი, რომელიც 

ჩართულია საქართველოს ერთიან ენერგო სისიტემაში. მუნიციპალიტეტში არის მცირე 

მეწარმეობა. მათ შორის აღსანიშნავია ყველის დამამზადებელი მცირე საწარმოები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე გადის რესპუბლიკური მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზები და მარაბდა-ახალქალაქის რკინიგზა. 

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით ქ.წალკაში ნარჩენების განსათავსებლად იყენებენ 

ქალაქიდან დაახლოებით 2-3 კმ-ით დაშორებულ ნაგავსაყრელს, რომელსაც არ გააჩნია 

სადრენაჟე წყლებისა და აირების მართვის მოწყობილობა. ნაგავსაყრელი არის 

სანიტარულად მძიმე მდგომარეობაში. გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, რომელიც ძირითადად ქ. წალკის, 3-4 სოფელს და ცენტრალური ტრასის 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, მონიტორინგსა და ნაგავსაყრელზე ამ 

ნარჩენების ტრანსპორტირება-განთავსებას ახორციელებს. გამგეობის ინფორმაციით მათ 

მიერ მოსახლეობისაგან შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში დაახლოებით 

2000მ3-ია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ნარჩენების მართვის სამსახურისგან 

შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა. ქ. წალკის გარდა მუნიციპალიტეტის 

სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება ხორციელდება 
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არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე ან იმარხება მცირე ორმოებში. არალეგალურ 

ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინიგი არ ხორციელდება. 

მოწოდებული ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით გამგეობის მიერ პროექტები არ განხორციელებულა. დისკუსიის 

მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობის მიერ 

წალკის მოსახლეობისა და გმაგეობის დახმარებით მოეწყო ქ.წალკისა და მიმდებარე 

გზების დასუფთავების აქცია. 

წალკის მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით ქ. წალკაში არსებობს მცირე 

ზომის, კერძო ჯართის პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

 

9. გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით პასუხების დაკონკრეტება. მსჯელობის დროს 

აღმოჩნდებოდა, რომ ნებისმიერის ჩამოთვლილი პრობლემა ფაქტიურად ორივე 

სქესისათვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი იყო.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე. 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, წალკის მუნიციპალიტეტს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: სოფლის მეურნეობაში 

არსებული პრობლემები, როგორიცაა სოფლი მეურნეობის სამსახურების დაბალი დონე, 

საირიგაციო სისტემების გაუმართვობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ გამგეობის 

თანამშრომელთა შორისაც; მუნოციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა და მათი აღდგენისათვის არანაირი ღონისძიებების გატარება; ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა წალკის 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოიცავს ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, ხიდებისა და გზების 

რეაბილიტაციას და მშენებლობას. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

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

განაპირობებს ძლიერი ქარებს წყალდიდობებს რაც არის მდინარეთა კალაპოტის 

არასწორი მართვა და ტყის ჭრის გამო განპირობებული.  

წალკის 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 წალკის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. 

პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - წალკის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - წალკის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები 

უხვადაა და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. წალკის მუნიციპალიტეტში 

არსებული წყლის რესურსი უხვადაა არსებული მოთხოვნის სრულად 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. 

სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი სისტემების ცუდ 

მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

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 
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ღონისძიებებიც ტარდება, როგორიცაა: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ინერტული მასალის 

ამოღება მდინარის კალაპოტიდან, 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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა (რაც თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), 

რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული 

რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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, დადგინდეს და 

საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, 

მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ 

წველადობაზეც აისახება).  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება 

ეროზირებულ მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი ნაწილი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში, 

კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთით, მდინარეების რიონისა და გუბისწყლის ხეობაში 

მდებარეობს. აღმოსავლეთით მას ესაზღვრება ქ. ქუთაისი, დასავლეთით სამტრედიისა და 

ხონის, ჩრდილოეთით ცაგერის და ამბროლაურის, ხოლო სამხრეთით ბაღდათისა და 

ვანის მუნიციპალიტეტები. ადმინისტრაციული ერთეულის ფართობი შეადგენს 70 100 ჰა–

ს, აქედან სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს 29 208 ჰა უჭირავს, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეეტის ბუნებრივი სიმდიდრეა ტყე, რომელსაც უკავია 25 000 

ჰა. მუნიციპალიტეტის რელიეფის განმსაზღვრელ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ფაქტორს 

წარმოადგენს ფართო ოვალური ფორმის ჩაღრმავება ქვაბურ მინერალური წყაროების 

გამოსვლით, რომელიც ყოველი მხრიდან შემოსაზღვრულია მთაგრეხილების შტოებით 

და მხოლოდ კოლხეთის დაბლობისაკენ არის გახსნილი. ქვაბულის გარშემო მდებარე 

ფერდობებს სხვადასხვა სიმაღლე და ექსპოზიცია აქვთ, რელიეფი ძირითადად დაბლობ-

ბორცვიანია.  

 

მუნიციპალიტეტში ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა, ტერიტორიული 

ერთეულისათვის დამახასიათებელია მოკლე ზამთარი და ცხელი ზაფხული. ჰაერის 

ტემპერატურის მხრივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი თბილი კუთხეა 

საქართველოში. საშუალო წლიური ტემპერატურა 15OC-ია. ყველაზე ცხელი თვის, 

აგვისტოს, საშუალო ტემპერატურა +30OC - ია. ყველაზე ცივი თვეების, იანვარ-

თებერვლისა, კი - 5OC. საშუალო წლიური ტენიანობა 76 %-ია. ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობაა 1420 მმ/წელიწადში. 

  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით, რომლის მთავარი 

არტერიაა მდინარე რიონი, შენაკადებით მდ. წყალტუბო და გუბისწყალი. რეგიონის 

ძირითადი მინერალური რესურსია წყალტუბოს ცნობილი სამკურნალო თერმული 

წყალი, რომელიც ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით უნიკალურია. მისი ძირითადი 

დამახასიათებელი თვისებაა რადიოაქტივობა.  
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2012 წლის მდგომარეობით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 74 100 კაცს 

შეადგენს. აქედან ქალაქში ცხოვრობს 16 550 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის მხოლოდ 

22%-ია, ხოლო სოფლად 57 550 (78%)მცხოვრებია. მუნიციპალიტეტში 50 დასახლებაა, მათ 

შორის ერთი ქალაქია. საშუალოდ ერთ სოფელზე 1 174 ადამიანი მოდის. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე დაახლოებით შეადგენს 106 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) 1,5-ჯერ აღემატება.  

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ წყალტუბოს ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობის 

შემოსავლის ოთხ ძირითად წყაროდ დასახელდა: სოფლის მეურნეობა, უცხოეთიდან 

შემოსული გადარიცხვები, სოციალური პაკეტი და საბიუჯეტო სექტორი.  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 14 303 000 ლარი შეადგინა. თუკი ადრე 

მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა იყო შემოსავლების ძირითადი წყარო, დღეს 

იკვეთება, რომ მუნიციპალიტეტი ტრანსფერების ხარჯზე არსებობს. მის გარდა 

შემოსავლებს უზრუნველყოფს მრეწველობა(ჰესები), მომსახურების სფერო და 

ადგილობრივი ქონების გაყიდვები. მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების 

გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. მუნიციპალიტეტში 

თვლიან, რომ სოფლის მეუნეობა შეიძლება იყოს წამყვანი ეკონომიკური დარგი და ამას 

ასაბუთებენ ტრადიციით და ბოლო წლებში სასათბურე მეურნეობების განვითარებით.  

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა მონაცემებით, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, მდინარის ნაპირების ეროზია, მიწისძვრა და ნაწილობრივ გვალვა. ამ 

სტიქიებიდან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მომძლავრებულია მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა. თუმცა, გამოკითხულ ექსპერტთა ვარაუდები გამაგრებული არ არის 

ჰიდროლოგიური დაკვირვებების მონაცემებით, რადგან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არ არის მოქმედი მეტეო–ჰიდროლოგიური სადგურები.  

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ზედა 

ზონებში საფრთხეს ქმნის მეწყერული მოვლენები, ნაპირების წარეცხვა (მდინარე რიონის 

შუა წელში და ქვედა ზონებში) და ძლიერი ქარი. ყველა ჩამოთვლილი მოვლენა 

ძირითადად საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ 



 

3- 18 

ინფრასტრუქტურას(გზებს და ხიდებს),სახნავ–სათეს და სათიბ–საძოვრებს. თუმცა 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობების შესახებ სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია ვერ 

მოგვაწოდა. მათ ხელთ არსებული მონაცემებით, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა 

მომძლავრებულია მდინარე რიონზე, სოფლების ოფურჩხეთის, ჟონეთის და ზარათის 

ტერიტორიებზე. ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ ეს მოვლენა გამოწვეულია გუმათის 

წყალსაცავის გავლენით. მდინარე რიონის ნაპირების წარეცხვამ სოფლებში 

საცხოვრებელი შენობები დააზიანა, ამ მოვლენამ მოსახლეობის გასახლება გამოიწვია. 

კერძოდ, სოფლებიდან: ჟონეთი, რიონი, ზარათი, 30 ოჯახი გაასახლეს, ამავე სოფლებში 

საფრთხის ქვეშ რჩება 12 ოჯახი, ამასთან, სოფ.რიონი და სოფ.ზარათი კიდევ ორი 

ბუნებრივი საფრთხის გავლენის ქვეშ იმყოფება. კერძოდ, მეწყერმა ამ სოფლებში 

დააზიანა 24 საცხოვრებელი შენობა და 75 მოსახლე, ხოლო მიწისძვრის შედეგად 

დაზიანდა 20 საცხოვრებელი სახლი და 57 ადამიანი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 

დიდი ზიანი მიაყენა ძლიერმა ქარმა და მეწყერმა. კერძოდ, ძლიერი ქარის შედეგად 

ქალაქში და სოფლებში დაზიანდა 500 საცხოვრებელი შენობა და 1 500 კაცი, მეწყერმა კი 

84 საცხოვრებელი სახლის და 246 კაცის დაზიანება გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის 

სოფლებს ზიანი მიწისძვრამაც მიაყენა, რის გამოც დაზიანდა 52 საცხოვრებელი შენობა და 

171 მცხოვრები. მოცემული მონაცემებით, საფრთხეების ზონაში მოქცეულია 24 

დასახლებული პუნქტი, სულ საფრთხის ქვეშ 671 სახლია. თუმცა, მოწოდებული 

ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა 

მსხვერპლი არ მოჰყოლია.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურაც მოყვა. კერძოდ, ძლიერმა ქარმა სოფლებში: საყულია, 

ფარცხანაყანები, ქვიტირი დააზიანა გამგეობისა და სკოლების შენობები, მდინარის 

ნაპირების ეროზიამ სოფელ ზედა მესხეთში რკინიგზის ხიდის დაზიანება გამოიწვია. 

ნაპირების წარეცხვის შედეგად კი დაზიანდა ოფურჩხეთი–ჟონეთის გზის 2 კმ.  

 

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ქვეშ 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

მოცემულია ცხრილებში #1 და #2.  

 

ცხრილი 1 მონაცემები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობები 

(რაოდენობა) 

მოსახლეობა,  

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 
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ძლიერი ქარი 

ქ.წყალტუბო, 

ფარცხანაყანები, 

მაღლაკი, ქვიტირი 

500 1 500 

 

მეწყერი 

ცხუნკური 1 2  

საჩხეური 4 12  

დღნორისა 14 50  

ლეხიდრისთავი 3 10  

ჭაშლეთი 2 5  

მექვენა 6 20  

დერჩი 12 17  

ბენქოულა 1 3  

ზედა ონჭეიში 1 2  

რიონი 15 50  

ზარათი 9 25  

სორმონი 2 6  

ჭოლევი 3 8  

ოფურჩხეთი 3 11  

გუმათი 4 13  

მდ. ნაპირის 

ეროზია/ 

წარეცხვა 

ჟონეთი 19 60 

30/60 რიონი 6 20 

ზარათი 5 15 

მიწისძვრა 

რიონი 12 30  

ზარათი 8 27  

ჭოლევი 5 15  

სოფ. წყალტუბო 10 38  

ქვილიშორი 5 20  
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ჩუნეში 3 11  

საჩხეური 2 7  

დღნორისა 4 15  

ლეხიდრისთავი 2 5  

ჭაშლეთი 1 3  

 

ცხრილი 2 მონაცემები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი ქარი 
საყულია, ფარცხანაყანები, 

ქვიტირი 
სკოლისა და გამგეობის შენობები 

მეწყერი მექვენა 
გამგეობის შენობა, გზის 2 კმ 

მონაკვეთი 

მდ.ნაპირის ეროზია ზედა მესხეთი რკინიგზის ხიდი 

სანაპიროს წარეცხვა 

ჟონეთი სკოლა 

ოფურჩხნეთი 
ოფურჩხნეთი-ზონეთი, გზის 2 კმ 

მონაკვეთი 

მამაწმინდა ხიდი 

 

ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არ აქვს სტიქიური უბედურებების აღრიცხვის მწყობრი 

სისტემა, წინა წლების ინფორმაცია მომხდარი შემთხვევების,მიყენებული ზარალისა და 

ანაზღაურებული ზიანი შესახებ არ არის ხელმისაწვდომი და პროცესების დინამიკის 

გაანალიზებაც შეუძლებელია.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს კატასტროფების 

წინასწარი შეტყობინების სისტემა და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

დამტკიცებული გეგმა არ გააჩნია. მათვე ცნობით, თვითმმართველობას შეძენილი აქვს 

სპეცტექნიკა, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოახდინონ რეაგირება მცირე მასშტაბიან 

ბუნებრივ კატასტროფებზე. 
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მუნიციპალიტეტში როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

რეაგირება ხდება მომხდარ ბუნებრივ კატასტროფებზე, პრევენციისათვის კი არაფერი 

განხორციელებულა. კერძოდ, ბუნებრივი კატასტროფების სედეგების აღმოსაფხვრელად 

მიმდინარეობს გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრების მოწყობა და 

დაზარალებული ოჯახების განსახლება. ამჟამად მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

მიმდინარეობს ნაპირსამაგრი სამუშაოები. კერძოდ, სოფ. ზარათში და სოფ. ზედა 

მესხეთში რკინიგზის ხიდის მიმდებარედ. 

 

მუნიციპალიტეტისათვის შემუშავებული არ არის მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი გეგმები. კონკრეტული  პროექტების 

შედგენისას კი ხდება გარემო პირობების, გეოლოგიური დასკვნებისა და 

სეისმომედეგობის გათვალისწინება. 
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3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება  

 

მიწის რესურსი 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მოსახლეობის შემოსავლების 

წყაროებში პირველ ადგილზე სოფლის მეურნეობა დგას. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 29 208 ჰექტარია, რაც საერთო ფართობის 

დაახლოებით 42%–ია. აქედან 14 815 ჰა სახნავ–სათესია, რაც სასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულების 51%–ია. ხილისა და მრავალწლიანი ნარგავბის ბაღებს უჭირავს 

2 355ჰა, (8%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 11 954 ჰა–ს (41%). მიწების შესახებ მონაცემები 

ეყრდნობა 2004 წლის ინვენტარიზაციის შედეგებს, რომლის შემდეგაც მიწის 

ინვენტარიზაცია არ მომხდარა. 

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართი შემცირდა, რის მიზეზადაც ძირითადად სახელდება 

განაშენიანების მიზნით მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა, ამასთან მეწყერების და 

მდინარეების ნაპირების წარეცხვა. თუმცა, სამუშაო ჯგუფს დაზიანებული 

ტერიტორიების ფართობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ასევე არა აქვთ ინფორმაცია 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დეგრადაციის შესახებ. 

 

 

მემცენარეობა 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 14 815 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების დაახლოებით 51%-ია. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. პრიორიტეტული კულტურებიდან 

გავრცელებულია ბოსტნეული, ბაღჩეული, სიმინდი, ვაზი და ხილი. ბოსტნეულის 

მოსავლიანობა 20ტ/ჰა–ია, ბაღჩეულის კი 30–40ტ/ჰა, ეს კულტურები გავრცელებულია 

მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონებში. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3ტ/ჰა, ვაზისა კი 

10ტ/ჰა-ია. გამოკითხულთა ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ბოსტნეულისა და 

ბაღჩეულის მოსავლიანობა, 2–3 ჯერ გაიზარდა, ხოლო სიმინდის და ხილის 

მოსავლიანობა შემცირდა. ვაზის მოსავლიანობა კი უცვლელია.  

ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზად სახელდება 

მემცენარეობის ხელშემწყობი პროექტების განხორციელება, როგორიცაა: 

მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალების შემოტანა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, 



 

8- 18 

რწყვის ეფექტური გზების დანერგვა და რწყვის შესაძლებლობის გაზრდა. სიმინდის 

მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად კი სახელდება კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა, გვალვა და სასუქების სიძვირე.  

 

გამოკითხულთა აზრით, მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ წლებში, შეიცვალა ვეგეტაციის 

პერიოდი. კერძოდ, გაზაფხულზე მარცვლოვანების თესვა 20–30 დღის დაგვიანებით 

ხდება. აღნიშნულის დასაბუთება ხდება პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე. 

სახნავი მიწების დაახლოებით 50%, ძირითადად ქვედა ზონებში, საჭიროებს რწყვას. 

თუმცა, საირიგაციო სისტემის სიმცირე და მათი ცუდი მდგომარეობა პრობლემატურს 

ხდის რწყვის პროცესს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფართოდ გამოიყენება 

არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის მეთოდი. ჯერჯერობით მცირედაა გავრცელებული 

რწყვის წვეთოვანი და წერტილოვანი მეთოდები. მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის 

შეგროვება, სარწყავად, არ ხდება. 

 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დაახლოებით 5% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა, სადრენაჟე 

სისტემები მუნიციპალიტეტში არ არის. 

 

 

მეცხოველეობა 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

11 954 ჰა (41%) უკავია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 

მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, თუმცა მსხვილფეხა პირუტყვის სულადობა 

უკანასკნელ დეკადაში შემცირდა.. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 

აღრიცხულია 35 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 

მათი რაოდენობა დაახლოებით 15 000 სულით შემცირდა.  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მეხორცეული ჯიშის ცხვარი ჰყავთ, სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, მათი რაოდენობა უკანასკნელ დეკადაში, უცვლელია და  დაახლოებით 

1 400 სულს შეადგენს. ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვა მუნიციპალიტეტებიდან 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და ცხვრის შემოყვანა არ ხდება.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში მესაქონლეები განიცდიან სათიბ–

საძოვრის დეფიციტს. კერძოდ, ქვედა ზონებში, სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის საფუძველზე ერთ სულ მსხვილფეხა საქონელზე 0,34 ჰა სათიბ-საძოვარი 

მოდის, რაც საკმაოდ მცირეა. თუმცა სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვების მეთოდს იყენებენ, ამასთან მუნიციპალიტეტის 

საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები.  

 

სამუშაო ჯგუფს ზუსტი მონაცემები მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობასა 

და წველადობაზე არ გააჩნია, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ მსხვილფეხა პირუტყვის 

წველადობა შემცირდა, თუმცა არ ფლობენ ინფორმაციას რამდენით. მათივე მონაცემებით, 

უკანასკნელ დეკადაში პირუტყვის დანაკარგი გაიზარდა, მიზეზად სახელდება საკვების 

და ვეტერინალური მომსახურების ნაკლებობა და მტაცებლების მომრავლება. 

 

 

პროექტები და სერვისები 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 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.  

 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელდა მემცენარეობის ხელშემწყობი პროექტები. კერძოდ, მათ მიერ 

ერთობლივად განხორციელდა საირიგაციო სისტემების მშენებლობა–რეაბილიტაცია და 

მაღალპროდუქტიული კულტურების შემოტანა. 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დაფუძნებულია შ.პ.ს. "ჰერბია", ამ ორგანიზაციის მიერ 

სათბურები მოეწყო გეგუთში და მწვანილის მიმღები პუნქტები წყალტუბოში. 
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ამასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 

არასამთავრობო ორგანიზაციის „ადამიანი გაჭირვებაში“ მიერაც განხორციელდა. კერძოდ 

მათ განახორციელეს მეფუტკრეობის მხარდაჭერა ცხუნკურში, გვიშტიბსა და 

გუბისწყალში, ამას გარდა, სოფელ რიონში კამეჩები შემოიყვანეს, სოფელ მიწაწითელში 

კი - ბოცვრები.  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ფერმერთა მომსახურების ცენტრისა და შ.პ.ს. 

„მექანიზაციის“ სერვის ცენტრის მეშვეობით ხორციელდება ახალი ტექნოლოგიებისა და 

ცოდნის გავრცელების ხელშეწყობა. 

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

სატყეო მეურნეობის მართვა–განკარგვა მუნიციპალიტეტის გამგეობის კომპეტენციაში არ 

შედის. ამიტომ, სამუშაო ჯგუფის წევრებს კონკრეტული ინფორმაცია ტყის რესურსების, 

ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ არ გააჩნიათ. მათივე ცნობებით, 2004 

წლის ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით ტყეს უჭირავს 25 000 ჰა ფართობი. 

მუნიციპალიტეტში არის სამრეწველო, სუბალპური, ჭალისპირა, და დაცული 

ტერიტორიის (სათაფლიის ნაკრძალი)ტყეები. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ვიზუალური დაკვირვებების 

საფუძველზე ადასტურებენ, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე 

მიმდინარეობს ტყის ჭრა. თუმცა, თვლიან, რომ უკანასკნელ წლებში ტყის ჭრა შემცირდა 

კონტროლის და სოფლების გაზიფიკაციის გავლენით.  

 

ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომლის რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ყოველწლიურად საშუალოდ 2–3 მცირე სიძლიერის 

ხანძარი ფიქსირდება. ხანძრის შედეგად დაზიანებული ფართობების შესახებ ინფორმაცია 

არ აქვთ.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრები, მონაცემების არ არსებობის გამო, ტყის ჭრასთან ვერ 

აკავშირებენ მეწყერებს, ღვარცოფებს და ნიადაგის ეროზიას. ტყის აღდგენა– გაშენების 

პროექტებთან დაკავშირებით გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია.  
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5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსი უხვია. 

ტერიტორიული ერთეული მდიდარია წყლის რესურსებით, რომლის მთავარი არტერიაა 

მდინარე რიონი, შენაკადებით მდ. წყალტუბო და გუბისწყალი.  მუნიციპალიტეტი არ 

ფლობს ინფორმაციას ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსების და 

მოხმარებული წყლის ოდენობის შესახებ 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არის. 

 

მუნიციპალიტეტში არ არის  ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად, არ ხორციელდება 

მონიტორინგი ზედაპირულ წყლებზე. არც მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის 

ცვლილების შესახებ არსებობს მონაცემები. მუნიციპალიტეტში არც წყლების 

დაბინძურების მონიტორინგი ტარდება, შესაბამისად დაბინძურების შემთხვევები 

აღრიცხული არ არის.  

 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის და სარწყავად. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები საკმარისია წყალზე არსებული მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ არ ფლობენ ინფორმაციას წყალმომარაგების მოცულობის 

შესახებ. მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა ქალაქ ქუთაისში მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის. წყლის მოცულობის შესახებ მონაცემები არ აქვთ.  

 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე. 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ტერიტორიული ერთეულის დასახლებათა უმეტესობა არ 

არის უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. მათივე ცნობით, 

ქ. წყალტუბოს წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოა, ამჟამად 

მიმდინარეობს ამ სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. წყალტუბოს აქვს 

საკანალიზაციო კოლექტორები, თუმცა გამწმენდი მოწყობილობები არ არსებობს. 
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

ცენტრალიზებული სამსახური-გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. 

 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდ. 

რიონის კალაპოტიდან დიდი რაოდენობით ხდება ინერტული მასალის მოპოვება.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე, ჰიდრო–ენერგეტიკული დანიშნულების 

სამი წყალსაცავია: გუმათის, რიონისა და ვარციხის. აღნიშნული წყალსაცავები 

მნიშვნელოვნად განაპირობებენ მდინარის ნაპირების ეროზიას, რაც გამოიხატება 

ზარათის, რიონის, ჟონეთის, ნამოხვანის, ზედა მესხეთის და მექვენას ტერიტორიებზე.  

 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც 

ზიანდება. კერძოდ, ზარათში, ზედა მესხეთში და მამაწმინდაში ეროზიის შედეგად 

დაზიანდა ხიდები. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ინერტული მასალის დაგროვება 

შეინიშნება მდინარე რიონის მთელ სიგრძეზე. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მოყვანილი მოვლენების აღმოსაფხვრელად 

იგეგმება და ხორციელდება პროექტები. კერძოდ, გაკეთდა ნაპირსამაგრები, აღდგა 

ხიდები და მიმდინარეობს დაგროვებული ინერტული მასალის ამოღება. 

 

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების, მდინარის ნაპირების დინამიკის და 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის მონიტორინგსა და მართვას არც ერთ 

ადგილობრივი ორგანო არ ახორციელებს. რის გამოც მუნიციპალიტეტი ვერ ფლობს 

სრულყოფილ ინფორმაციას მდინარეთა ნაპირების დინამიკის შესახებ. 

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 



 

13- 18 

მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდად არის განვითარებული. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, 

რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრო–ენერგეტიკის ობიექტების გარდა 

ფუნქციონირებს ინერტული მასალების გადამამუშავებელი,  სამშებნებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების გადამამუშავებელი და კვების მრეწველობის მცირე 

საწარმოები.  

მათივე ცნობით, ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები, ხოლო წყლის 

ცირკულაცია ხდება ზოგიერთ მათგანში. 

 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ნარჩენების აღმოფხვრა–დამუშავება–უტილიზაციის 

შესახებ. 

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაში 

შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

საშუალოდ წლიურად 12 000 მ3 ნარჩენის შეგროვება ხდება. ეს მაჩვენებელი ბოლო 

ათწლეულში 30%–თაა გაზრდილი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობა ბოლო წლებში პრაქტიკულად არ შეცვლილა, აღნიშნული მაჩვენებელი 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა მეტყველებდეს. ამავეზე მეტყველებს ისიც, 

რომ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით ბოლო წლებში შეიძინეს 5 სპეცმანქანა 

და 1 მ3 ტევადობის 300 ცალი ბუნკერი. ნარჩენების შემადგენლობა სამუშაო ჯგუფისთვის 

ცნობილი არ არის. არც იმის მონაცემები აქვთ, რეალურად რა რაოდენობის ნარჩენი 

წარმოიქმნება. 

 

მუნიციპალიტეტში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. შეგროვებული ნარჩენების 

განთავსება ხდება ქ.ქუთაისის ნაგავსაყრელზე. ნარჩენების გატანა ხდება ქ.წყალტუბოდან 

და მიმდებარე სოფლებიდან.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე 

ფართობის არალეგალური ნაგავსაყრელები, სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას ამ 

ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ. 
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გადამუშავებად ნარჩენებიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები, თუმცა გამგეობის თანამშრომლებისთვის უცნობია მათი 

რაოდენობაც.  

 

 

9. გენდერი 

 

მონაწილეები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება, წყლის 

დეფიციტი და ტყის რესურსების შემცირება უფრო მტკივნეულად აისახება მამაკაცზე, 

რადგან ოჯახის მომარაგების ფუნქცია მას აკისრია, რადგან ქალთა უმრავლესობა 

უცხოეთშია წასული.  

 

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარეა 

მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრებს გაუჭირდათ კლიმატის ცვლილებებისა 

და გენდერული თანასწორობის პრობლემის ურთიერთდაკავშირება. საკითხის 

განხილვაში ქალები არ მონაწილეობდნენ.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ  ჰესების 

წყალსაცავების არსებობა ადმინისტრაციულ ერთეულს ქმნის მოწყვლადს კლიმატის 

ცვლილებების მიმართ. ისინი არასდროს დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის 

ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“, თუმცა არსებული რეალობიდან 

გამომდინარე, მუნიციპალიტეტისათვის, სწორად საზღვრავენ იმ პრიორიტეტებს, 

რომელიც გამოიწვევს კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შერბილებას. 

მათი მოსაზრებით, ეს პრიორიტეტებია ნაპირსამაგრების მოწყობა და ტყეებისა და 

ქარსაფარი ზოლების აღდგენა.  

 

ბოლო ათწლეულში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელებული პროექტებიდან 

აღსანიშნავია წყალმომარაგებისა და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და 
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ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა 

ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა, ამასთან, ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ დაიგეგმა და მიმდინარეობს კურორტის რეაბილიტაცია.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული 

ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, მდინარის ნაპირების ეროზია, 

მიწისძვრა და ნაწილობრივ გვალვა. ამ სტიქიებიდან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

მომძლავრებულია მდინარის ნაპირების წარეცხვა. როგორც ჩანს, დამეწყვრის და 

ნაპირების წარეცხვის რისკი მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული 

ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და ინერტული მასალის 

მოპოვება.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას(გზებს და 

ხიდებს),სახნავ–სათეს და სათიბ–საძოვრებს. მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა 

მომძლავრებულია მდინარე რიონზე, ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ ეს მოვლენა 

გამოწვეულია გუმათის წყალსაცავის გავლენით. მდინარე რიონის ნაპირების წარეცხვამ 

სოფლებში საცხოვრებელი შენობები დააზიანა, ამ მოვლენამ მოსახლეობის გასახლება 

გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის სოფლებს ზიანი მიწისძვრამაც მიაყენა, რის გამოც 

დაზიანდა 52 საცხოვრებელი შენობა და 171 მცხოვრები. მოცემული მონაცემებით, 

საფრთხეების ზონაში მოქცეულია 24 დასახლებული პუნქტი, სულ საფრთხის ქვეშ 671 

სახლია.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ბუნებრივი კატასტროფების სტატისტიკა და 

მათ მიერ მიყენებული ზარალის გაანგარიშება ბოლო ათწლეულისთვის. თუმცა, 

ბუნებრივი საფრთხეების მასშტაბურობაზე მეტყველებს მოწოდებული არასრული 

მონაცემებიც კი.  
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წყალტუბოს 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 - სოფლის მეურნეობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

შემოსავლების წყაროებში პირველ ადგილზე დგას.  

 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია საირიგაციო სისტემების სიმცირე. 

როგორც ჩანს, უკანასკნელი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მომატებული 

გვალვიანობის გამო.  

 

დღეის მდგომარეობით მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევა სათიბ-საძოვრების 

დეფიციტია. როგორც მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, მუნიციპალიტეტში 

არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი განვითარებისთვის, 

მიუხედავად ამისა, სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის მუნიციპალიტეტში არავითარ 

ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვების მეთოდს იყენებენ, 

ამასთან მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

 

ტყის რესურსები - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსებთან დაკავშირებული 

ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების 

მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი 

საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  
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წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება 

ინდუსტრიული წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის და სარწყავად.  

 ქ. წყალტუბოს წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოა, ამჟამად 

მიმდინარეობს ამ სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. წყალტუბოს აქვს 

საკანალიზაციო კოლექტორები, თუმცა გამწმენდი მოწყობილობები არ არსებობს. 

 

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარკვეული 

საქმიანობა ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის.  

 

ბოლო ათწლეულში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელებული პროექტებიდან 

აღსანიშნავია წყალმომარაგებისა და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა 

ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა, ამასთან, ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ დაიგეგმა და მიმდინარეობს კურორტის 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. 
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 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას,  

 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 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.   

 ბუნებრივი საფრთხეების გაზრდის გამომწვევი პროექტების ფარგლებში 

შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა, რომელიც მინიმუმამდე 

დაიყვანს ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეულ რისკებს. 

 სტრატეგიის შემუშავება, თუ როგორ შეიძლება მიწისძვრასთან დაკავშირებული 

რისკების შემცირება. ამ საქმიანობის ფარგლებში შესაძლოა შესწავლილი იქნას თუ 

რა სტანდარტით ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ნაგებობების 

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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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.   
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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 
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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.  

 

   

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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.  

 



 

4- 19 

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, 

ოჯახი 

მე
წყ

ერ
ი

  

მი
წი

სძ
ვრ

ა 

მე
წყ

ერ
ი

 

მი
წი

სძ
ვრ

ა 

მე
წყ

ერ
ი

 

მი
წი

სძ
ვრ

ა 

მე
წყ

ერ
ი

 

მი
წი

სძ
ვრ

ა 
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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 



 

10- 19 

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.  

 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 
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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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ერთეულია საქართველოში, რომელიც 

მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შედის. მისი ფართობია 35 640ჰა. 

მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, 

აღმოსავლეთით - ქედის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთით 

თურქეთის რესპუბლიკა ესაზღვრება, დასავლეთით-ქალაქი ბათუმი, ხოლო სამხრეთ-

დასავლეთით აკრავს შავი ზღვა.  

მუნიციპალიტეტი სპეციფიკურია თავისი გეოგრაფიული და კლიმატური პირობებით. 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჰავა, ისევე როგორც შავი ზღვის მთელი სანაპირო 

ზოლისა, წარმოადგენს ნოტიო-სუბტროპიკული ჰავის სახესხვაობას და იგი ჩვეულებრივ 

გამოირჩევა ტემპერატურის უმნიშვნელო რყევით. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 

ჰავის სუბტროპიკული ხასიათი განპირობებულია შავ ზღვასთან სიახლოვით. ნალექების 

უმეტესი ნაწილი უმთავრესად შემოდგომასა და ზამთარში მოდის. ყველაზე მცირე 

ნალექი კი გაზაფხულსა და ზაფხულში. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობაა 1 500 

მმ, ჰავა მიახლოებულია სუბტროპიკულთან. წლის საშუალო ტემპერატურა 12.8°C-ია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის შავი ზღვის აუზის მდინარეები. 

ჭარბწყლიანობით გამოირჩევა შემდეგი მდინარეები: ჭოროხი, აჭარისწყალი, მაჭახელა, 

ჭარნალი, ყოროლისწყალი და სხვ. მუნიციპალიტეტის ყველაზე დიდი და წყალუხვი 

მდინარეა ჭოროხი, რომელიც მდინარე რიონის შემდეგ მეორეა საქართველოს მდინარეებს 

შორის. მდინარე ჭოროხის სიგრძე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში შეადგენს 21 კმ-ს. 

2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 95 600 კაცს 

(geostat). აქედან დაბა მახინჯაურში ცხოვრობს დაახლოებით 4 600 კაცი. ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 64 სოფელია. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 268 კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) საკმაოდ აღემატება.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს მცირე ბიზნესი, 

მშენებლობა, მეციტრუსეობა და მებაღჩეობა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს წარსულში უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობა და მეციტრუსეობა.  



 

2- 11 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგემა აქვს, რომლის 

პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც 

სხვა მაღალმთიან ადმინისტრაციულ ერთეულებში, დიდი პოტენციალია აგრო- და 

ეკოტურიზმის განვითარებისთვის. აგროტურიზმის განვითარებისათვის ხელისშემწყობ 

ფაქტორებს მიეკუთვნება სოფლის მოსახლეობის ტოლერანტულობა, მიმზიდველი 

ბუნებრივი სოფლის ლანდშაფტების არსებობა, სოფლის ეთნიკური თავისებურებებისა და 

მატერიალური კულტურის, ყოფა-ცხოვრების ელემენტების არსებობა. (ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2012-

2022).  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი 

საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ქედის 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, ზვავი, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირების ეროზია. მათივე ცნობით, უკანასკნელ ათწლეულში ბუნებრივი 

სტიქიები ადმინისტრაციულ ერთეულში გახშირებულია, განსაკუთრებით კი ძლიერი 

ქარი, ძლიერი წვიმა, მეწყერი, ზვავი, მდინარის ნაპირის წარეცხვა და სანაპიროს 

წარეცხვა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს, განაშენიანებულ მიწებს და ტყეს. სამუშაო ჯგუფს 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობების შესახებ მონაცემები არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტს დიდ საფრთხეს უქმნის მეწყერი, ღვარცოფი და მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა, რის შედეგადაც დაზიანებულია 19 სოფელი და 10 106 მოსახლე, მათ შორის 

თხილნარის და მაჭახელას თემების რამდენიმე სოფელი ორი სტიქიის ზონაში მოყვა. 

მონაცემები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1. 

ცხრილი 1. მონაცემები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
მოსახლეობის რაოდენობა 

(კაცი) 

მეწყერი 

მაჭახლის თემის 3 სოფ. 890 

აჭარისწყლის თემის 4 სოფ 1 144 

კირნათის თემის 4 სოფ 1 131 

შარაბიძეების 2 სოფელი 2 140 

თხილნარის თემის 1 სოფ 301 

ღვარცოფი 
მაჭახლის თემის 1 სოფ 524 

აჭარისწყლის 1 სოფელი 256 

მდ.ნაპირის 

ეროზია/წარეცხვა 

თხილნარის თემის 2 სოფ 2 511 

ორთაბათუმის თემის 1 სოფ 1 209 

 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას, 

კერძოდ, სოფლებში დაზიანებულია გზის მონაკვეთები. ბუნებრივი სტიქიების შედეგად 

დაზიანებული ინფრასტუქტურის შესახებ, სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული 
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მონაცემები არასრულია. ზოგიერთი ცნობა დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შესახებ 

მოცემულია ცხრილში 2.  

 

ცხრილი 2. მონაცემები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა (მ) 

სანაპიროს წარეცხვა 

მდ.ბოლოყო 100 

სოფ.აჭარისწყალი 400 

სოფ.წარნალი 150 

 

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წლეულში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობის შესახებ მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია, მხოლოდ 

აღნიშნეს, რომ ღვარცოფის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 700 000 ლარს.  

მუნიციპალიტეტს აქვს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს 

ხანძარს, წყალდიდობას, მეწყერს დ ღვარცოფს. ადგილობრივ თვითმმართველობას არ 

აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძალებით მოახდინოს რეაგირება ბუნებრივ 

კატასტროფებზე, მუნიციპალიტეტს დახმარების მიღება შეუძლია მეზობელი 

რაიონებიდან.  

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ პროექტები განხორციელდა. კერძოდ, მდინარეებზე ნაპირების წარეცხვის 

პრევენციისთვის გაბიონების აშენება მოხდა, საავტომობილო გზებზე კი გაკეთდა 

საყრდენი კედლები.  

მუნიციპალიტეტში მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების 

სივრცითი დაგეგმარებისას ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების 

გათვალისწინება, კერძოდ, მეწყერსაშიშ ზონაში აკრძალულია მშენებლობა. ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი ეკონომიკური დარგია. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი არის. სამუშაო 

ჯგუფს მიწის რესურსის შესახებ მონაცემები არ მოუწოდებია. მათი ცნობით, უკანასკნელ 

წლებში ადგილი ჰქონდა მიწების დანაკარგს, მათ შორის სახნავ-სათეს და სათიბ-საძოვარ 

მიწებს, თუმცა კონკრეტული მონაცემები მათი ფართობების შესახებ არ მოუწოდებიათ. 

მიზეზად სახელდება მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა განაშენიანების მიზნით. 

ამას გარდა, სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში ადგილი ჰქონდა სახნავ-

სათესი მიწების დეგრადაციას, მაგრამ დეგრადირებული მიწების ფართობის შესახებ 

რიცხობრივი მონაცემები მათთვის არ არის ცნობილი.  
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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიული გეგმის 2012-2022 მიხედვით, ხელვაჩაური აჭარის უმნიშვნელოვანესი 

სასოფლო-სამეურნეო მუნიციპალიტეტია, რომელიც საკმაოდ მცირემიწიანია და ფლობს 

აჭარის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 7%-ს, რაც მთლიანობაში 5 093 ჰექტარს 

შეადგენს. მაგრამ ხელვაჩაურში სახნავი ფართობი მხოლოდ 2 466 ჰექტარია (24 %). 

მუნიციპალიტეტი მიწათმოქმედების რისკის ზონაშია მოქცეული. გარანტირებული 

მოსავლის მისაღებად რწყვასთან ერთად ზოგ ტერიტორიაზე აუცილებელია დაშრობითი 

სამუშაოების ჩატარება. მაღალია ეროზიული პროცესები. შესაბამისად აქტიურად 

მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენების წარეცხვა.  

 

მემცენარეობა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ვეგეტაციის პერიოდი არ შეცვლილა. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მწირია და ზოგადი.  

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია ციტრუსი, სხვადასხვა 

ბოსტნეული და ჩაი. მათივე ცნობით, უკანასკნელ წლებში პრიორიტეტული 

კულტურების მოსავლიანობა მცირედ შემცირდა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად 

სახელდება მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა და უამინდობა (გვალვა, სეტყვა).  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2012-2022, რომლის მიხედვითაც ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარება ძირითადად ექსტენსიური 

ხასიათისაა. ნიადაგის საკვები ნივთიერებებით გამდიდრების პროცესი არ ეფუძნება 

კვალიფიციურ აგრო-სამეცნიერო ცოდნას, რის ხარჯზეც ნიადაგის კვების პროცესი 

იქნებოდა მიმართული მოსავლიანობის გაზრდისა და საკუთრივ ნიადაგის ნაყოფიერების 

ამაღლებისაკენ. არასრულყოფილი სამეურნეო ქცევა კი კიდევ უფრო აღრმავებს 

ეროზიული ნიადაგების გადახრას და დაბალნაყოფიერი მიწების გადაზრდას 

დეგრადირებულ კატეგორიაში. ერთ-ერთი არსებითი მიზეზი, რომელიც 

დაბალმოსავლიანობას განაპირობებს, სწორედ, ნიადაგის კვებითი ღირებულებების 

ბალანსის არასწორი შევსება და მართვაა.  

გამგეობის თანამშრომლების თქმით, მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწები რწყვას არ 

საჭიროებს. თუმცა, სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით ირიგაციის 

მნიშვნელობა საკმაოდ მაღალია. არსებული საირიგაციო სისტემები რეალურად 

საჭიროებენ რეაბილიტაციას და მოდერნიზაციას, ისევე როგორც მართვის სისტემის 

გაუმჯობესებას. სარწყავი სისტემები არ მოიცავენ მუნიციპალიტეტის მთელ 

ტერიტორიას, რიგ შემთხვევებში კი ადგილი აქვს მათ მწყობრიდან გამოსვლასა და 

მოშლას (ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა 2012-2022). ფერმერები რწყვისათვის ძირითადად იყენებენ არხოვან 

(ტრადიციულ) მეთოდს. მუნიციპალიტეტში სამეურნეო საქმიანობისთვის წვიმის წყლის 

შეგროვება არ ხდება.  

 

მეცხოველეობა 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა 

ფართოდ არაა გავრცელებული. სამუშაო ჯგუფისთვის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა არ არის ცნობილი, 

თუმცა აღნიშნავენ, რომ მათი სულადობა უკანასკნელ წლებში შემცირდა, შესაბამისად 

შემცირდა მსხვილფეხა საქონლის ხორცპროდუქტიულობა და წველადობა. მიზეზად კი 

ასახელებენ ფერმერებში ცოდნის და ვეტერინალური მომსახურების ნაკლებობას.  

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მესაქონლეები უკანასკნელ წლებში 

განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს, მიზეზად სახელდება სათიბ-საძოვრების 

მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ქედის 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისათვის ფერმერები თითქმის 

არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ, მათ შორის ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას 

იშვიათად იყენებენ, კონკრეტული საძოვრებისთვის დადგენილი არ არის ძოვების 

ნორმები, თუმცა ზოგჯერ ახდენენ სათიბ-საძოვრების გაწმენდას სარეველებისაგან.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

ვეტერინარული/აგრონომის მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. მათი 

ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა აკისრია 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეს აგრარულ საკითხებში. მონიტორინგის 

მონაცემები და ანგარიშები ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალურ 

ინფორმაციას ვერ იძლევა.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი 

პროექტები არ განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსები 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსით. სატყეო ფონდი შეადგენს 

23 470.8 ჰექტარს. კატეგორიების მიხედვით მუნიციპალიტეტში იკვეთება სამრეწველო და 

ჭალისპირა ტყეები და ქარსაცავი ზოლები. სამუშაო ჯგუფს ტყის კატეგორიების 

მიხედვით ფართობების შესახებ ცნობები არ მოუწოდებია. მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში სატყეო მიწები არ შედის.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ადგილი აქვს ტყის ჭრას, მათ შორის უკანონო ჭრასაც. მათივე ცნობით, 

სოციალური თვალსაზრისით, ტყის ჭრა ხდება სამრეწველო და ჭალისპირა ტყეების 

ტერიტორიაზე. აღნიშნავენ, რომ ტყის ჭრას ადგილი აქვს ტყეფერდობებიდან>35°-ში, 

ამასთან მათი ცნობით, უკანასკნელ წლებში ტყის ჭრის ტენდენცია გაიზარდა, თუმცა 

მოწოდებული ინფორმაცია არ არის დაზუსტებული რიცხობრივი მონაცემებით. 

მუნიციპალიტეტის ტყეებში ყოველწლიურად დაახლოებით 300 მ3 ხე-ტყე უკანონოდ 

იჭრება. უკანონო ჭრის ტენდენცია უკანასკნელ წლებში შემცირდა.  
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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მათი 

ინვენტარიზაცია უკანასკნელ წლებში არ ჩატარებულა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა.  

გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის 

ხანძარი გახშირებული არ არის, ხანძრის შემთხვევები ძირითადად ადამიანთა 

დაუდევრობის შედეგია.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი 

აქვს მდინარის ნაპირების ეროზია/გარეცხვას. ტყის ბუნებრივად აღდგენის მონიტორინგი 

არ ხდება, თუმცა სამუშაო ჯგუფის წევრების პირადი დაკვირვებებით, ნახანძრალ და 

გაკაფულ ადგილებში ტყის ბუნებრივი აღდგენა მიმდინარეობს.  

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების 

პროცესში ჩართული არ არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში ტყის 

აღდგენა-გაშენების პროექტები არ განხორციელებულა.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით. მუნიციპალიტეტის 

წყლის რესურსები მოიცავს ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებს. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ჭარბტენიანი ტერიტორიებიცაა, თუმცა ამ ტერიტორიების ფართობი 

უკანასკნელ წლებში შემცირდა, მიზეზად სახელდება მუნიციპალიტეტის ინდუსტრიული 

განვითარება და სამოსახლო განაშენიანება, დაიკარგა მდინარის ჭალების და სანაპირო 

ზონის ტერიტორიები, რამაც უარყოფითი გავლენა მოახდინა გარემოზე, კერძოდ, 

გაიზარდა წყალდიდობის ინტენსივობა, სანაპირო ზონაში ადგილი აქვს მარილიანი 

წყლის შემოჭრას და სანაპირო ზოლის ეროზიას. სამუშაო ჯგუფს დაკარგული 

ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ მოუწოდებია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის შავი ზღვის აუზის მდინარეები. 

ჭარბწყლიანობით გამოირჩევა შემდეგი მდინარეები: ჭოროხი, აჭარისწყალი, მაჭახელა, 

ჭარნალი, ყოროლისწყალი და სხვ. მუნიციპალიტეტში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური 

სადგური არ არის, შესაბამისად ზედაპირული წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მდინარეების 

ჰიდროლოგიური მონაცემები შეიცვალა; კერძოდ, გაიზარდა მდინარეების წლიური 

ხარჯი, ხარჯი წყალდიდობის დროს და წყალდიდობის სიხშირე.  

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის 

გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, ირიგაციისათვის ძირითადად 

ზედაპირული წყლები გამოიყენება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყლის რესურსები 

საკმარისია წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის 

ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს. წყალმომარაგების სისტემის 

საერთო მდგომარეობა საშუალოდ ფასდება. მიუხედავად წყლის რესურსის საკმაო 

რაოდენობისა, მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი სოფლების მოსახლეობას წყალი გრაფიკით 

მიეწოდება. სასმელი წყლის მიმწოდებელი სისტემები არასრულფასოვან რეჟიმში 

ფუნქციონირებს თემებშიც. მათი უმეტესი ნაწილი შენდება სრულფასოვანი საპროექტო 

სამუშაოების შესრულების გარეშე, კუსტარულად. შედეგად, ხშირია სტიქიური 

მოვლენების, წყალდიდობების, ჭარბი ნალექიანობის დროს წყალსადენებისა და სათაო 

ნაგებობების დაზიანება, რაც იწვევს წყლის მიწოდების შეწყვეტას, სასმელი წყლის 
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დაბინძურებას. სასმელი წყლის ბიოლოგიური კონტროლი კი არასრულად და დაბალი 

სიხშირით მიმდინარეობს. (ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2012-2022). მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში 

წყლის მრიცხველები დადგმული არ არის. ამ დასახლებებს საკანალიზაციო 

კოლექტორები არ აქვს. მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების განკარგვა-მართვაზე 

პასუხისმგებელია შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული 

მასალის მოპოვება, მაგრამ მისი რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყლის წყალსაცავები არ არის.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, კარიერებთან, 

მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს ინერტული მასალის მოპოვება, 

რაც მდინარეთა ნაპირების ეროზიით გამოიხატება. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად 

არანაირი ღონისძიებები არ განხორციელებულა.  

მუნიციპალიტეტში მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგს 

ახორციელებს გარემოს დაცვის სამმართველო.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში წარმოება კარგადაა 

განვითარებული. მათივე ცნობით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს 

ინდუსტრიული ზონა. სამუშაო ჯგუფს მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოების შესახებ 

ინფორმაცია არ მოუწოდებია, თუმცა სხვა წყაროებზე დაყრდნობით, მუნიციპალიტეტში 

ფუნქციონირებს სამი ჩაის ფაბრიკა, ინერტული მასალების ქარხანა და საშენი ბლოკების 

მწარმოებელი კომბინატი (www.ajara.gov.ge). გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ 

წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში, წყლის ცირკულაცია ხდება 

საწარმოთა უმრავლესობაში. საწარმოები ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან 

მიმართავენ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების გამოყენებას, ამ მიზნით საწარმოს 

კედლებისათვის გამოიყენება სპეციალური საფარი. საწარმოთა უმრავლესობა მიმართავს 

ნარჩენების შემცირების მეთოდებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური 

სამსახურის მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე, რომელიც ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე არ არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება ხდება სპეციალურ ნაგავსაყრელ ურნებში კვირაში 3-ჯერ, რომელიც 

სამსახურის მიერ, სპეციალური ნაგავმზიდი ტრანსპორტით განთავსდება ქ. ბათუმის 

ნაგავსაყრელზე. შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა ცნობილი არ არის.  
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მუნიციპალიტეტის სოფლებში არალეგალური ნაგავსაყრელები არის, მაგრამ სამუშაო 

ჯგუფისთვის ცნობილი არაა აქ განთავსებული ნარჩენების შედგენილობა და მოცულობა. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები არ 

არის.  

 

9. გენდერი  

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგანაც შეშაზე ძირითადად მამაკაცი 

ზრუნავს. წყლის დეფიციტი კი, მათი აზრით, ქალზე მეტად პოვებს ასახვას, რადგან 

საოჯახო საქმიანობით ძირითადად ქალია დაკავებული. რაც შეეხება კლიმატის 

ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილების უარყოფითი მოვლენები 

თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე, განურჩევლად სქესისა.  

 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე ტრეინინგს არასოდეს დასწრებიან. არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ,  

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

შემდეგი ტიპის სამუშაოები: ცენტრალური თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება 

ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა და ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის 

წარეცხვის საწინააღმდეგოდ.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია. სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია ფერმერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების 

შექმნა.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს: 

ბუნებრივი საფრთხეები - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მთა-გორიანი რელიეფი და 

გეოლოგიური პირობები განაპირობებს დამეწყვრის, ეროზიისა და მდინარის ნაპირების 

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

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა და ტყის ჭრა.  
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მუნიციპალიტეტს დიდ საფრთხეს უქმნის მეწყერი, ღვარცოფი და მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა, რის შედეგადაც დაზიანებულია 19 სოფელი და 10 106 მოსახლე, 

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წლეულში მუნიციპალიტეტისათვის 

მიყენებული ზიანის ოდენობის შესახებ მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია, მხოლოდ 

აღნიშნეს, რომ ღვარცოფის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 700 000 ლარს.  

სოფლის მეურნეობა - დღეისთვის სოფლის მეურნეობა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა, ამდენად მნიშვნელოვანია მის წინაშე არსებული 

გამოწვევების იდენტიფიცირება შემდგომი რეაგირებისთვის. თუმცა სამუშაო ჯგუფის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში განვითარებული მემცენარეობისა და 

მეცხოველეობის შესახებ მწირია და ზოგადი. მუნიციპალიტეტში არსებული საირიგაციო 

სისტემები რეალურად საჭიროებენ რეაბილიტაციას და მოდერნიზაციას, ისევე როგორც 

მართვის სისტემის გაუმჯობესებას. სარწყავი სისტემები არ მოიცავენ მუნიციპალიტეტის 

მთელ ტერიტორიას, რიგ შემთხვევებში კი ადგილი აქვს მათ მწყობრიდან გამოსვლასა და 

მოშლას.  

გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები 

უკანასკნელ წლებში განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს. რადგან მათ მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციაში სათიბ-საძოვრების ფართობების და ადგილობრივი 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვის სულადობის შესახებ ცნობები არ მოგვეპოვება, 

კონკრეტული ანალიზის გაკეთება შეუძლებელია. 

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

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

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია 

წყლის რესურსებით. მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები მოიცავს ზედაპირულ და 

მიწისქვეშა წყლებს. ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭარბტენიანი ტერიტორიებიცაა, 

რომელთა ფართობი უკანასკნელ წლებში შემცირდა, რამაც უარყოფითი გავლენა 

მოახდინა გარემოზე, კერძოდ, გაიზარდა წყალდიდობის ინტენსივობა, სანაპირო ზონაში 

ადგილი აქვს მარილიანი წყლის შემოჭრას და სანაპირო ზოლის ეროზიას.  

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის 

გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, ირიგაციისათვის ძირითადად 

ზედაპირული წყლები გამოიყენება.  

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს. 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოდ ფასდება. მიუხედავად 

წყლის რესურსის საკმაო რაოდენობისა, მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი სოფლების 

მოსახლეობას წყალი გრაფიკით მიეწოდება. ჭარბი ნალექიანობის დროს წყალსადენებისა 

და სათაო ნაგებობების დაზიანება ხდება. 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 
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საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული.  

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

შემდეგი ტიპის სამუშაოები: ცენტრალური თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება 

ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა და ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის 

წარეცხვის საწინააღმდეგოდ.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია.  

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.  

 

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  

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 

ჩამონადენს დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას. 

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის საირიგაციო 

სისტემების განვითარების პროექტის შემუშავება, რაც შეამცირებს გვალვებით 

მიყენებულ ზარალს და ხელს შეუწყობს სასურსათო უსაფრთხოებას 

 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. 

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად. 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 
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შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება. 

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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. 
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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.  
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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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ხონის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ხონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 

ეგრისის ქედის სამხრეთ კალთებზე. ხონის მუნიციპალიტეტს დასავლეთიდან 

ესაზღვრება მარტვილისა და აბაშის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით - სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, ხოლო 

ჩრდილოეთით - ცაგერის მუნიციპალიტეტი. ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 

42 850ჰა–ია, რომლის დიდი ნაწილი მთაგორიანია. მთის ზონაში გავრცელებულია 

ფოთლოვანი ტყეები, რომელთა საერთო ფართობი 20 300 ჰა-ია, ანუ ტყეებს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 47% უკავია. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 

18 042 ჰა, ანუ მთლიანი ფართობის 42 % უჭირავს.  

 

ხონის მუნიციპალიტეტი ზღვის ნოტიო, სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონაშია მოქცეული, 

სადაც ზამთარი ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული საკმაოდ ცხელი. დაბლობში წლიური 

საშუალო ტემპერატურაა +14.3°C, მთის ზონაში კი +12°C. წლის ყველაზე ცივი თვის, 

იანვარის, საშუალო ტემპერატურა დაბლობში შეადგენს +5°C-ს, მთაში კი -3°C 

ფიქსირდება, ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს, საშუალო ტემპერატურა დაბლობში 

შეადგენს +23°C-ს, მთაში კი +21°C-ია. წელიწადში საშუალოდ 1 460-1 790 მმ ნალექი 

მოდის.  

 

2012 წლის მდგომარეობით, ხონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 31 500 კაცს შეადგენს, 

აქედან ქალაქ ხონში ცხოვრობს დაახლოებით 11 000 კაცი, რაც მუნიციპალიტეტის მთელი 

მოსახლეობის 36 %-ია, ხოლო სოფლად ცხოვრობს 21 000 ადამიანი. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე შეადგენს 73 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) 

ოდნავ აღემატება. მუნიციპალიტეტში სულ 40 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქია. 
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ხონის ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: 

სოფლის მეურნეობა, უცხოეთიდან გზავნილები, სოციალური პაკეტები (პენსია, 

სოციალური დახმარება) და მცირე მეწარმეობა (ავეჯი, პოლიმერკონტეინერი). ამასთან, 

შემოსავლების ძირითადი წყაროებიდან სოფლის მეურნეობა პირველ ადგილზე დგას. 

 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 6 984 500 ლარი შეადგინა. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ძირითად შემოსავლებს ამჟამად უზრუნველყოფს 

ტრანსფერები. წარსულში კი ძირითადი შემოსავლების წყაროდ ითვლებოდა 

აგროსექტორი, ძაფსაღები და პოლიმერკონტეინერი. მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა არ გააჩნია. თუმცა, იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის 

გათვალისწინებით, ეკონომიკის პრიორიტეტულ დარგებად ითვლება: სოფლის 

მეურნეობა, ტურიზმი, ხე-ტყის გადამუშავება და ავეჯის წარმოება.  

 

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ხონის 

ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა; უკანასკნელ 10 

წელიწადში ბუნებრივი კატასტროფები არ გაძლიერებულა და არ გახშირებულა.  

 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ჩამოთვლილი ბუნებრივი საფრთხეებიდან ძირითად 

საფრთხეს წარმოადგენს მეწყერი და ძლიერი ქარი. კერძოდ, ბოლო წლებში მეწყერმა 

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა უბნებში დააზიანა დაახლოებით 2 ჰა სახნავ–სათესი მიწა, 

1 საცხოვრებელი სახლი, შიდა გზები და სკოლა; ქარიშხალმა სკოლის შენობები და 

საცხოვრებელი სახლები დააზიანა.  

 

ამას გარდა, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის შედეგად დაზიანდა 13 ჰა სასოფლო-

სამეურნეო სავარგული და რამდენიმე ხიდი.  
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მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ძლიერი ქარის შედეგად საჭირო გახდა ერთ 

ოჯახის გადასახლება; თუმცა, ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი არ 

მოჰყოლია. 

 

ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობების, მოსახლეობისა 

და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ ინფორმაცია შეჯამებულია 

ცხრილებში #1 და #2. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობას სრული 

ინფორმაცია არ გააჩნია ბუნებრივი მოვლენების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის შესახებ.  

 

მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის 

ბოლო ათწლეულში მიყენებული ფინანსური ზიანი შეადგენს 14 554 000 ლარს, საიდანაც 

აქედან ყველაზე მეტი წილი მოდის ნაპირების წარეცხვით მიყენებულ ზიანზე (8 000 000 

ლარი, ანუ 55%) და გვალვის შედეგად მიყენებულ ზიანზე (5 742 000 ლარი, ანუ 39%). 

თუმცა, ეს სტიქიები დასახელებული არაა ძირითად საფრთხეებში. მნიშვნელოვან 

საფრთხედ არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების ეროზია მოიხსენიება, რასაც, როგორც ჩანს, 

მასშტაბური ხასიათი აქვს მუნიციპალიტეტში (იხ. თავი 3).  

 

 

 

 

ცხრილი 1 მონაცემები ხონის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

სული  

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა, 

სული 

ძლიერი ქარი 

პატარა ჯიხაიში, კუხი, 

ივანდიდი, ხონი, ქუტირი, 

გვაზაური 

დაზიანებული სახლების შესახებ ინფორმაცია ვერ 

მოგვაწოდეს 

დედალაური 1 4 4 

მეწყერი კინჩხა 1 5  
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ცხრილი 2 მონაცემები ხონის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა  

ძლიერი ქარი 

 

ახალშენი სკოლა 

სუხჩა სკოლა 

გოჩა ჯიხაიში სკოლა 

ქუტირი სკოლა 

ივანდიდი სკოლა 

ძეძილეთი სკოლა 

ხონი 
3 სკოლა, საბავშვო ბაღები, სათნოების სახლი, 

ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სკოლა 

მეწყერი 

ნამაშები სკოლა 

ღვედი გზის 30 მ-იანი მონაკვეთი  

გორდი გზის 20 მ-იანი მონაკვეთი 

კინჩხა გზის 20 მ-იანი მონაკვეთი 

ძეძილეთი გზის 20 მ-იანი მონაკვეთი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

მდ. ცხენისწყალი ნაპირსამაგრი 

სოფ. მათხოჯი 1 ხიდი მდ. ცხენისწყალზე 

ხონი –ლეხაინდრაო  დამაკავშირებელი ხიდი მდ. ცხენისწყალზე 

 

მუნიციპალიტეტს აქვს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინებისა და საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რაც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, მეწყერს, 

ღვარცოფს და მიწისძვრას. თუმცა, მუნიციპალიტეტს საკუთარი ძალებით შეუძლია 

მოახდინოს მხოლოდ მცირე მასშტაბის კატასტროფებზე რეაგირება.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების პრევენციისთვის განხორციელებული იქნა: ნაპირსამაგრი 

სამშაოები, სამელიორაციო არხების გაწმენდა, მდინარე სუხჩელას დაღრმავება და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია. 
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ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებული 

ღონისძიებები კი მოიცავს: ქარისაგან დაზიანებული სკოლების სახურავების, ხიდ–

ბოგირებისა და ადგილობრივი გზების აღდგენა–შეკეთებას, სათავე ნაგებობების 

რეაბილიტაციას.  

 

თუმცა, მოწოდებული ინფორმაცია არ ასახავს თუ რამდენად შეესაბამება 

განხორციელებული პრევენციული თუ შედეგების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები 

რეალურ საჭიროებას.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსი 

ხონის ტერიტორიული ერთეულის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები 18 042 ჰა-ს 

შეადგენს, რაც მისი მთლიანი ფართობის 42%–ია. მუნიციპალიტეტში სოფლის ერთ 

მაცხოვრებელზე დაახლოებით 0.88 ჰა მიწის ნაკვეთი მოდის. სახნავ–სათესი მიწების 

საერთო ფართობი შეადგენს 7 543 ჰა-ს, რაც სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 42 %–ია, 

ხეხილის ბაღები – 2 928ჰა–ს შეადგენს (16 %), ხოლო სათიბ–საძოვარი – 7 769 ჰა-ს (43 %). 

ეს მონაცემები აღებულია 2003 წლის მიწის ბალანსიდან.  

 

მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ ათწლეულში სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების 

ფართობი ბუნებრივი საფრთხის შედეგად შემცირებულია 15ჰა–ით, აქედან 2 ჰა 

დაზიანებულია დამეწყვრით, ხოლო 13 ჰა - მდინარეების ნაპირების წარეცხვით. 

დაკარგული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან 10ჰა სახნავ-სათესია, დანარჩენი 5 ჰა 

კი - სათიბ-საძოვარი.  

 

ამას გარდა, ეროზიული პროცესების შედეგად დეგრადირებულია 600 ჰა სახნავ-სათესი 

ფართობები და 300 ჰა სათიბ-საძოვარი.  

 

 

მემცენარეობა 
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ხონის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესები სასოფლო-სამეურნეო მიწების 42%-ს 

შეადგენს. ადმინისტრაციულ ერთეულში გავრცელებული კულტურებიდან 

პრიორიტეტულია: სიმინდი, ბოსტნეული, თხილი.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სიმინდის მოსავლიანობაა 3 ტ/ჰა და ეს მაჩვენებელი 

უკანასკნელ წლებში გაზრდილია 0.6–0.7 ტ/ჰა–ით, ბოსტნეულის მოსავლიანობაა 8 ტ/ჰა  

და ბოსტნეული კულტურების მოსავლიანობა უკანასკნელ წლებში უმნიშვნელოდაა 

გაზრდილი. თხილის მოსავლიანობა კი უცვლელია და შეადგენს 1 ტ/ჰა-ს. 

პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზებად სახელდება 

შრომითი და მატერიალური დანახარჯების გაზრდა.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ადმინისტრაციული ერთეულის სახნავი მიწების 

78% საჭიროებს მორწყვას, თუმცა საირიგაციო სისტემების სიმცირე და მათი ცუდი 

მდგომარეობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. დღეისათვის მუნიციპალიტეტში 

გამოიყენება რწყვის არხოვანი მეთოდი.  

 

მეორეს მხრივ, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწების დარჩენილი 22% 

საჭიროებს დრენაჟს. როგორც ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, სადრენაჟე სისტემები 

არსებობს, მაგრამ მათ სასოფლო-სამეურნეო მიწების სათანადო დრენაჟის 

უზრუნველყოფა არ შეუძლია ტექნიკური გაუმართაობის და დასილვის გამო.  

 

როგორც აღწერილი სიტუაცია გვიჩვენებს, ხონის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობის 

წინაშე მდგარი გამოწვევებია სახნავ-სათესი მიწების დეგრადაცია ეროზიის შედეგად, 

სარწყავი სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა, ასევე სადრენაჟე სისტემების 

გაუმართაობა.  

 

 
მეცხოველეობა 
ხონის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 7 769 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების 43%-ს შეადგენს. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის 

მდგომარეობით, მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა დაახლოებით 23 000 სულს აღწევს 

და ეს მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით 2–3 ათასი სულითაა გაზრდილი. ამას 

გარდა, მსხვილფეხა პირუტყვი საძოვრებზე მარტვილიდანაც შემოჰყავთ; თუმცა, 

შემოყვანილი პირუტყვის ოდენობა უცნობია.  

 

მუნიციპალიტეტისთვის მეცხვარეობა არატრადიციული დარგია. ცხვარი ძირითადად 

ეკომიგრანტების მიერ ბოლო წლებში იქნა შემოყვანილი. ცხვრის და თხის სულადობა 

2012 წლის მდგომარეობით მხოლოდ 1 300 სულს შეადგენს.  

 

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ მესაქონლეებს აქვთ სათიბ–საძოვრის დეფიციტი. 

ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით (რამდენადაც 

საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი პირუტყვის 

რაოდენობა უცნობია), ერთ სულ მსხვილფეხა ცხოველზე მხოლოდ 0.33 ჰა სათიბ-

საძოვარი მოდის. როგორც ჩანს, საძოვრების სიმწირის და არასწორი ძოვების გამო ხდება 
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მათი გადაძოვა და ეროზია. როგორც ზემოთ აღინიშნა, დღეის მდგომარეობით სათიბ-

საძოვრების 300 ჰა (ანუ 4%) დეგრადირებულია ეროზიის გამო.   

 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-

შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. კერძოდ 

კი, მეცხოველეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, საძოვრებისათვის 

შეფასებული არ აქვთ ძოვების ნორმები და სხვა.  

 

ჯგუფის წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სათიბ-საძოვრების 

დეფიციტის მიუხედავად, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა 0.5ტ–ით, ხოლო 

ხორცპროდუქტიულობა 0.2კგ–ით გაიზარდა. პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობის 

გაზრდის მიზეზად ჯგუფის წევრები ასახელებენ საკვების ხელმისაწვდომობას და 

ფერმერებს შორის ცოდნის ამაღლებას პირუტყვის კვებასთან დაკავშირებით. საქონლის 

დანაკარგი უკანასკნელ დეკადაში არ გაზრდილა და პირუტყვის დავარდნა 

მესაქონლეობის გამოწვევას არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში. 

 

 

პროექტები და სერვისები 
წლების განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სამსახური, რომელიც 

მოახდენდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და 

აღრიცხვას.  

 

2012 წლის მაისში ადმინისტრაციული ერთეულის 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.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

მუნიციპალიტეტის მთიან ზონაში მრავლადაა ფოთლოვანი ტყეები. ტყის საერთო 

ფართობია 20 300 ჰა, რაც ხონის მთლიანი ტერიტორიის 47%-ია.  

 

ტყის რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად იმერეთის რეგიონალური სატყეო 

სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში 

არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა 

კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობს.  
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სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. ისინი თვლიან, რომ ჭრის 

ტენდენცია ბოლო ათწლეულში არ შეცვლილა და რომ ტყის ჭრის დასტაბილურების 

მიზეზი შეიძლება იყოს გაზიფიკაცია. გამგეობის წევრებს უკანონო ჭრების შესახებ 

ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაფარი ზოლები. 

შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ ბოლო ათწლეულში მათი რაოდენობა 

მნიშვნელოვნად შემცირებულია, მაგრამ ამისი დამასაბუთებელი მონაცემები არ აქვთ. 

 

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტყეებში ბოლო ათწლეულში იყო 

ხანძრის შემთხვევები; თუმცა, სამუშაო ჯგუფის წევრებს მონაცემები ხანძრების 

სტატისტიკის და დაზიანებული ფართობების შესახებ არ გააჩნიათ. 

 

შეხვედრის მონაწილეები ასევე არ ფლობენ ინფორმაციას, ვითარდება თუ არა ბუნებრივი 

კატასტროფები (ეროზია, მეწყერი, ღვარცოფი, სხვა) ტყის საფარდაკარგულ უბნებში. მათ 

არ გააჩნიათ ინფორმაცია მიმდინარეობს თუ არა ნახანძრალ და განაკაფ უბნებზე ტყის 

საფარის აღდგენის მონიტორინგი. 

 

მუნიციპალიტეტში ბოლო ათწლეულში ტყეების აღდგენა-განაშნიანებას ადგილი არ 

ჰქონია. ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში არც სანერგე მეურნეობა არსებობს.  

 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

ხონის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია მდინარეებითა და მიწისქვეშა წყლებით. მუნიციპალიტეტის გამგეობას 

არ გააჩნია მონაცემები ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების შეფასებული რესურსის 

შესახებ.   

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარეების 

ცხენისწყლის და გუბისწყლის აუზებით. მდ. ცხენისწყალის სიგრძე 176 კმ-ია, აუზის 

ფართობი 2120 კმ2, ხოლო მდ. გუბისწყალის სიგრძე 36 კმ-ია და აუზის ფართობი 442 

კმ2.  
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მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდროლოგიური სადგური და შესაბამისად, არ 

ხორციელდება მონიტორინგი ზედაპირულ წყლებზე. არც მდინარეთა ჰიდროლოგიური 

რეჟიმის ცვლილების და წყლის ხარისხის შესახებ არსებობს მონაცემები.  

 

მუნიციპალიტეტში არც ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი მიმდინარეობს. მიუხედავად 

მონიტორინგის არარსებობისა, სამუშაო ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ მიწისქვეშა 

წყლების დონემ ბოლო 10 წელიწადში დაიწია, რაც ჭების დონის დაწევით ადასტურებენ. 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს ოფიციალური ინფორმაცია მიწისქვეშა წყლების 

დაბინძურების შესახებ. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ საკანალიზაციო 

კოლექტორები ადგილ-ადგილ დაზიანებულია, ვერ იტევს ფეკალურ მასას და აბინძურებს 

გრუნტს (სოფ. გვაზაურსა და ქუტირთან) და იწვევს მიწისქვეშა წყლების 

ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებას.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ აღირიცხება ჭარბტენიანი ტერიტორიები.  

 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას წყალმოხმარების შესახებ. სავარაუდო 

მონაცემებით, საზოგადოებრივი წყალმომარაგება შეადგენს 1 400 000 მ3/წლ-ს. 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

ხოლო ირიგაცია ზედაპირული წყლებიდან ხდება.  

 

ხონის მუნიციპალიტეტიდან წყლის რესურსის ნაწილი გადაისროლება სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტში ირიგაციისა და მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, მათ შორის,  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის დაახლოებით 3 100 000 მ3/წლ, ხოლო 

ირიგაციისათვის მიწოდებული წყლის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია ხონის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის დასახლებები არ არის 

სრულად უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. წყალმომარაგების 

სისტემა გააჩნია ქ. ხონს, რომელსაც წყალი ზედაპირული წყლებიდან მიეწოდება. 

მოსახლეობასთან დამონტაჟებული არაა წყლის მრიცხველები. წყალმომარაგების 

სისტემის მდგომარეობა საშუალოა.  ამასთან მის წყალმიმღებ ნაგებობას წყალდიდობის 

დროს პრობლემები ექმნება. მაგალითად, 2005 წელს წყალდიდობის შედეგად დაიტბორა 

წყალმიმღები ნაგებობა და დაზიანდა მიმღები გალერეა. სოფლებში 

წყალმომარაგებისთვის მოსახლეობას მოწყობილი აქვს ინდივიდუალური ჭები. 
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მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო კოლექტორებით უზრუნველყოფილია დიდი 

დასახლებების მხოლოდ 15%; თუმცა, როგორც აღინიშნა, კოლექტორები ადგილ-ადგილ 

დაზიანებულია და ვერ ატარებს ფეკალურ მასას.  

 

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია „ხონის სერვის ცენტრი“. 

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა ნაპირების დინამიკაზე გავლენას ახდენს 

ინერტული მასალის მოპოვება მდინარეთა კალაპოტებიდან. თუმცა, სამუშაო ჯგუფს არ 

გააჩნია მონაცემები მოპოვების მოცულობის შესახებ.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კალაპოტური რეჟიმების დარღვევის შედეგად 

შეინიშნება მდინარეების ნაპირების ეროზია (ცხენისწყლის მთელ სიგრძეზე), საინჟინრო 

ნაგებობათა დაზიანება (სოფ. მათხოჯი, ხონი–ლეხაინდრაოს ხიდი) და კალაპოტის 

დახრამვა.  

 

მდინარეთა ნაპირების ეროზიის პრევენციისთვის კეთდება ნაპირსამაგრები; ხოლო 

ინერტული მასალის დაგროვების შედეგად წყალდიდობის პრევენციისთვის 

მიმდინარეობს დაგროვებული ინერტული მასალის ამოღება. 

 

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის და 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანოები არ ახორციელებს.  

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 
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მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა განვითარებული. ჯგუფის წევრების 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს პოლიმერკონტეინერი, ავეჯის მინი-

საწარმოები, კვების მრეწველობის ობიექტები.  

 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოებში გამოყენებული 

გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ. გარემოსდაცვითი ზომებიდან საწარმოებში 

ძირითადად წყალმოხმარების აღრიცხვა ხდება და ადგილ-ადგილ დამონტაჟებულია 

მეტალო–პლასტმასის ფანჯრები, რაც ზრდის შენობა-ნაგებობების ენერგო-ეფექტურობას.  

8. ნარჩენების მართვა 

 

ხონის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს სპეციალური სამსახური, 

რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება 

პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში წელიწადში გროვდება 5 000 მ3 ნარჩენი. ეს მაჩვენებელი 

უკანასკნელ 10 წელიწადში გაზრდილია 3-ჯერ.  

 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ბოლო წლებში 

პრაქტიკულად არ შეცვლილა, აღნიშნული მაჩვენებელი ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესებაზე უნდა მეტყველებდეს. ამავეზე მეტყველებს ის, რომ ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით ბოლო წლებში შეიძინეს 2 სპეცმანქანა და 1 მ3 ტევადობის 60 

ბუნკერი. 

 

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ქ. ხონის პოლიგონზე, რომელიც 

მდგომარეობაც ვერ პასუხობს სანიტარულ მოთხოვნებს.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები; თუმცა, 

რა რაოდენობის ნარჩენები იყრება ყოველწლიურად ამ ნაგავსაყრელებზე შეფასებული 

არაა. 

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს გადამუშავებადი ნარჩენების (კერძოდ, ჯართის) 

შემგროვებელი პუნქტები, მაგრამ ინფორმაცია მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობის შესახებ არ გააჩნიათ. 
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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 დეფიციტი 

და ტყის რესურსების შემცირება კაცს შეუქმნის მეტ პრობლემებს, რადგან ოჯახის 

მომმარაგებლად მას თვლიან. კლიმატური პირობების ცვლილებების მიმართ კი ქალი 

უფრო მეტად მგრძნობიარედ დასახელდა. პასუხების დასაბუთება ეყრდნობა 

გამოკითხულთა ოჯახურ გამოცდილებას.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრებს გაუჭირდათ კლიმატის ცვლილებებისა 

და გენდერული თანასწორობის პრობლემის ურთიერთდაკავშირება.  

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილების მიერ გამოწვეულ 

პრობლემად თვლიან გვალვების შედეგად მოსავლის შემცირებას. გვალვის შედეგების 

შესარბილებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წყალმომარაგებისა და საირიგაციო 

სისტემების რეაბილიტაციის პროექტები.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესარბილებლად ცენტრალური მთავრობის მიერ 

განხორციელდა ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა.  

  

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების 

შესარბილებლად აუცილებელია ქარსაფარი ზოლების აღდგენა, ჭრების სისტემატიზაცია 

და ნაპირსამაგრების მოწყობა.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრები არასოდეს დასწრებიან ტრეინინგებს კლიმატის ცვლილებებზე. 

 

 

11.  დასკვნები და რეკომენდაციები 
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ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ხონის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური პირობები 

განაპირობებს დამეწყვრის, ეროზიისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის მაღალ რისკებს. 

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.  

 

მუნიციპალიტეტისთვის ასევე სახასიათოა ძლიერი ქარები და გვალვიანობა, რომელთა 

სიხშირე და ინტენსივობა ასევე შეიძება გაიზარდოს ტყის ჭრის გამო.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი, 

ქარიშხლები და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას; ამას გარდა, 

მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა გვალვების გამოც. ბოლო ათ წელიწადში 

სხვადასხვა სტიქიებით მიყენებული ზარალი 14 554 000 ლარად იქნა შეფასებული; 

თუმცა, უცნობია სრულად ასახავს თუ არა ზარალის სრულ მასშტაბს.  

 

ხონის 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 ხონოს მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები თანაბრად 

ხელსაყრელია მეცხოველეობისა და მემცენარეობისთვის.  

 

მემცენარეობის წინაშე არსებული გამოწვევებია სახნავ-სათესი მიწების დეგრადაცია 

ეროზიის შედეგად, სარწყავი სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა, ასევე სადრენაჟე 
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სისტემების გაუმართაობა. მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათო გვალვები განსაკუთრებით 

ამძაფრებს სარწყავი სისტემებთან დაკავშირებულ პრობლემას.  

 

მეცხოველეობის წინაშე მდგარი გამოწვევებია სათიბ-საძოვრების დეფიციტი. 

მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის 

რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. 

ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების მასშტაბური ეროზია გადაძოვების შედეგად. 

პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი 

მარტვილიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა და 

დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 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 - ხონის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

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

ტყეების და ქარსაცავების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.   

  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ხონის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი. წყალის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, მიწისქვეშა წყლის დონემ 

საგრძნობლად დაიწია ადგილ-ადგილ, რაც მოსახლეობის ჭების დონის დაწევა-

დაშრობაში გამოიხატა.  

 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს 

წყალმომარაგების (მ.შ. სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი 

სისტემების ცუდ მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  
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მუნიციპალიტეტის დასახლებების დიდ ნაწილს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-

გამწმენდი ნაგებობები, არსებული საკანალიზაციო სისტემები კი ცუდ მდგომარეობაშია. 

ამან შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და როგორც ჩანს, სრულად ვერ პასუხობს 

საჭიროებას.  

 

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.   

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა და ჭრების სისტემატიზაცია (რაც 

თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), რაც შეამცირებს ქარების 

ზემოქმედებას, ნიადაგის ეროზიას და დამეწყვრის რისკებს, ასევე ხელს შეუწყობს 

ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სახნავ-სათესი მიწების ეროზიის კონტროლი და პრევენცია, რისთვისაც საჭიროა 

შეფასდეს მეურნეობის გაძღოლის მეთოდები (მათ შორის ხვნა-თესვის და რწყვის 

მეთოდები) და შემუშავებული იქნას შესაბამისი რეკომენდაციები.   

 ეროზირებული სახნავ-სათესი მიწების შეფასება და აღდგენის პროგრამის 

მომზადება 
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 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, დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე და სხვა.  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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.  

 



 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ხულოს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ხულოს მუნიციპალიტეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველაზე მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტია. იგი განლაგებულია არსიანისა და მესხეთის ქედების კალთებზე. 

მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 71 000 ჰა-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს 21 912ჰა უკავია. მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსით, რომელსაც 

36 640ჰა უჭირავს. ხულოს მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ჩოხატაურის, 

აღმოსავლეთით – ადიგენის, დასავლეთით – შუახევის მუნიციპალიტეტები. სამხრეთით 

თურქეთის რესპუბლიკა.  

ხულოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში. 

ჰავას აქ მკვეთრი სეზონურობა ახასიათებს, ზამთარი ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული 

ცხელი და შედარებით მშრალი. მუნიციპალიტეტის დაბალ ნაწილებში საშუალო წლიური 

ტემპერატურა 10.10C–ის ტოლია, იანვრის თვეში - 0.90C და ივნისში კი - 18.60C. 

მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან ზონაში ტემპერატურა მნიშვნელოვნად დაბალია. 

ნალექების რაოდენობა წლიურად 1300 მმ–დან (ხულო 1320მმ) 2400-2500მმ–დე (გოდერძის 

უღელტეხილი) იცვლება. მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა ხანგრძლივი და დიდთოვლიანი 

ზამთრით.  

ხულოს მუნიციპალიტეტის მდინარეთა ქსელი საკმაოდ ხშირია. მთავარი მდინარეა 

აჭარისწყალი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება მდინარეები: სხალთა, 

ღორჯომი, დიაკონიძეები. ხულოს მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტბებით. 

მუნიციპალიტეტის ტბებს შორის ყველაზე დიდია მწვანე ტბა, რომელიც არსიანის ქედის 

ჩრდილოეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 2040 მეტრზე მდებარეობს. მისი ზედაპირის 

ფართობია 46 986 კვ.მ-ია, ტბის უდიდესი სიღრმე კი 17 მეტრია.  

2012 წლის მდგომარეობით, ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობა 

შედგენს 35 900 კაცს. მუნიციპალიტეტში 79 დასახლებული პუნქტია, მათ შორისაა 

ადმინისტარციული ცენტრი დაბა ხულო და 78 სოფელი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 51 

კაცი/კმ2, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) ჩამოუვარდება.  

ხულოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა 

(მეკარტოფილეობა, მესაქონლეობა, მეხილეობა) და მცირე ბიზნესი. სოფლის მეურნეობა 

მუნიციპალიტეტისთვის ისტორიულად წამყვანი დარგია.  
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ხულოს მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმა აქვს, რომლის 

პრიორიტეტებია ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

მოსაზრებით, სატყეო სექტორი შესაძლოა გახდეს ეკონომიკური განვითარების 

საფუძველი ადმინისტრაციულ ერთეულში, თუმცა ეს ასახული არ არის არცერთ 

სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში.   

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ხულოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, რის გამოც ბუნებრივი 

საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ხულოს 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი და ღვარცოფი. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, ბუნებრივი კატასტროფები უკანასკნელ ათწლეულში გახშირებულია.  

ბუნებრივი სტიქიები, კერძოდ, მეწყერი, ღვარცოფი და წყალდიდობა დიდ ზიანს აყენებს 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საფრთხის ზონაში 

მოხვდა 14 სოფელი, 11 185 მცხოვრებით, ამას გარდა მუნიციპალიტეტის სოფლებს საკმაო 

ზიანი ძლიერმა ქარმაც მიაყენა, რის გამოც რამდენიმე სოფელში დაზიანდა 110 

საცხოვრებელი შენობა და 300-მდე ადამიანი, მათ შორის 12 ოჯახი გადაასახლეს. სამუშაო 

ჯგუფს ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ინფორმაცია არ მოუწოდებია. მონაცემები ხულოს მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.  

ცხრილი 1. მონაცემები ხულოს მუნიციპალიტეტში საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა მოსახლეობის რაოდენობა, კაცი 

მეწყერი 

დეკანაშვილები 908 

რიყეთი 2 490 

თხილვანა 1 631 

ყინჩაური 376 

წაბლანა 724 

ღორჯუმი 230 

ვაშლოვანი 1 911 

ზირკვაძეები 484 

ღვარცოფი 

ძმაგულა 300 

ოქრუაშვილები 556 

ელელიძეები 173 

წყალდიდობა/წყალმოვა

რდნა 

განახლება 550 

რაგვთა 395 

პაქსაძეები 457 

ძლიერი ქარი 
სხალთა 175 (12 ოჯახი გადასახლებული იქნა) 

თხილვანა 105 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ბოლო 10 წელიწადში 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი კატასტროფების მიერ მიყენებული ზიანი შეადგენს 

1 250 000 ლარს, აქედან ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანი 15 000 ლარია, 
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ძლიერი წვიმის შედეგად - 25 000 ლარი, დანარჩენი თანხის ნაწილი კი მეწყერის შედეგად 

მიყენებული ზიანია.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ადმინისტარციულ 

ერთეულს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, 

წყალდიდობას, გვალვას, მეწყერს და ღვარცოფს. ადგილობრივ თვითმმართველობას 

შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ ნაწილობრივ მოახდინოს რეაგირება ბუნებრივ 

კატასტროფებზე. მათივე ცნობით, დახმარების მიღება შესაძლებელია მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან.  

მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, კერძოდ, 

მეწყერსაშიშ ზონებში აკრძალულია მშენებლობის განხორციელება. ახალი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტის შედგენისას ხდება საინჟინრო 

გეოლოგიური გამოკვლევების გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი ეკონომიკური დარგია. ხულო 

აჭარის უმნიშვნელოვანესი სასოფლო-სამეურნეო მუნიციპალიტეტია, რომელიც საკმაოდ 

მცირემიწიანია და ფლობს აჭარის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 32,6 %-ს, რაც 

მთლიანობაში დაახლოებით 21 912ჰა-ია, აქედან სახნავ-სათესს 2 463ჰა უჭირავს, ხეხილის 

ბაღებს 45ჰა, ხოლო სათიბ-საძოვარს - 19 387ჰა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ ათწლეულში ადგილი 

ჰქონდა 15ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანაკარგს ნაყოფიერების დაკარგვის გამო.  

მოსახლეობის ნაწილი სხვა რაიონებში იქნა გადასახლებული მეწყერსაშიში ზონებიდან, 

რის გამოც სახნავი მიწები მცირე რაოდენობით დარჩა დაუმუშავებელი.  

 

მემცენარეობა 

სახნავ-სათესს მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 11% 

უკავია. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან პრიორიტეტულია კარტოფილი, რომლის 

მოსავლიანობაა 25ტ/ჰა და სიმინდი, რომლის მოსავლიანობაა 25ტ/ჰა. უკანასკნელ 

ათწლეულში პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა თითქმის არ შეცვლილა.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 10% 

საჭიროებს რწყვას, თუმცა სარწყავი სისტემების ცუდი მდგომარეობა და სიმცირე 

პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. ადგილ-ადგილ საჭიროა ს/ს სავარგულების 

დაშრობითი სამუშაოების ჩატარება, თუმცა მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემები არ 

არის. ამას გარდა, მაღალია ეროზიული პროცესების რისკი და შესაბამისად, აქტიურად 

მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა, ნაყოფიერი ფენის წარეცხვა.  

 

მეცხოველეობა 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ 

გავრცელებული დარგია. სათიბ-საძოვრებს უკავია 19 387ჰა, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 88%-ია. 2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 39 500 სულს. მეცხვარეობას 

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის მცირე ნაწილი მისდევს, სულ ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 870 ცხვარია. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ხულოს მუნიციპალიტეტის 

საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანა არ ხდება.  

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩანს, რომ მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა 

თითქმის ორჯერ აღემატება საძოვრების რაოდენობას. მუნიციპალიტეტის საძოვრების 

ერთ ჰექტარზე 2 სული მსხვილფეხა საქონელი მოდის, მიუხედავად ამისა, გამგეობის 

თანამშრომლებს მესაქონლეების პრობლემად საძოვრების დეფიციტი არ დაუსახელებიათ. 

თუმცა, მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად მსხვილფეხა საქონლის 

რაოდენობა უკანასკნელ წლებში 3 500 სულით შემცირდა, ცხვრისა კი - 2 300 სულით. 

პირუტყვის სულადობის შემცირების მიზეზად სახელდება საკვების ნაკლებობა. მათივე 

ინფორმაციით, საქონლის დანაკარგი გაზრდილია ვეტერინალური მომსახურების 

ნაკლებობის და გვალვიანობის გამო. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში საძოვრების 

მოვლა-შენარჩუნებისათვის მესაქონლეები არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ, მათ 

შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ, საძოვრებისთვის შეფასებული არ 

არის ძოვების ნორმები, ანუ რამდენი პირუტყვის და რა ხანგრძლივობითაა დასაშვები 

მათი ძოვება კონკრეტულ საძოვრებზე.  

 

პროექტები და სერვისები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ხულოს მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული/აგრონომის 

მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. მათი ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა აკისრია აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს. მონიტორინგის მონაცემები და ანგარიშები ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ვერ იძლევა.  

ხულოს მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროექტები 

არ განხორციელებულა.  

 

4. ტყის რესურსები 

ხულოს მუნიციპალიტეტში ტყეს უკავია 36 640ჰა, აქედან სამრეწველო ტყის ფართობია 

16 000ჰა, ხოლო ჭალისპირა ტყეებს უკავია 20 000ჰა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის ჭრას, თუმცა ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტის 

შესახებ მონაცემები არ აქვთ. მათი ვარაუდით, უკანასკნელ წლებში ტყის ჭრის ტენდენცია 

შემცირდა, რაც გამოიწვია მოსახლეობის მიგრაციამ. მათივე თქმით, მუნიციპალიტეტში 

ყოველწლიურად დაახლოებით 220კუბ.მ ხე-ტყე უკანონოდ იჭრება.  

ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არ არსებობდა ქარსაცავი ზოლები. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ წლებში დაფიქსირებულია ტყის ხანძრის 

შემთხვევები, მიზეზად კი სახელდება განსაკუთრებით ცხელი ამინდები და ადამიანთა 

დაუდევრობა. უკანასკნელ წლებში ტყის აღდგენა-გაშენებისათვის არანაირი პროექტები 

არ განხორციელებულა.  
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6- 10 

5. წყლის რესურსები 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების ზომიერი რესურსია. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა აჭარისწყალი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება მდინარეები: სხალთა, ღორჯომი, 

დიაკონიძეები. ხულოს მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტბებით. მუნიციპალიტეტის ტბებს 

შორის ყველაზე დიდია მწვანე ტბა.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური არ არის, 

შესაბამისად სამუშაო ჯგუფს არ აქვს ინფორმაცია ჰიდროლოგიური ცვლილებების 

შესახებ. მათივე ცნობით, წყლების მონიტორინგს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ს/მ ლაბორატორია, თუმცა ლაბორატორიული მონაცემების შესახებ 

სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად გამოიყენება 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობაზე სამუშაო ჯგუფს თავისი აზრი არ 

დაუფიქსირებია, მხოლოდ აღნიშნეს, რომ ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში 

წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება წყალმიმღებ და წყალგამწმენდ ნაგებობას. 

წყლის მრიცხველები დიდ დასახლებებში დამონტაჟებული არ არის, ამ დასახლებებს 

საკანალიზაციო კოლექტორი არ აქვს.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების ცნობით, ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის 

მოპოვება, მაგრამ მისი მოცულობითი მაჩვენებლების შესახებ სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში ხელოვნური წყლის წყალსაცავები არ არის.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, კარიერებთან, 

მდინარეთა კალაპოტების დინამიკაზე გავლენას ახდენს ინერტული მასალის მოპოვება, 

რაც მდინარეთა ნაპირების ეროზიით გამოიხატება. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად 

არანაირი ღონისძიებები არ განხორციელებულა.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ხულოს მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ხე-ტყის სახერხი 

საამქროები. წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ზოგიერთ საწარმოში, ენერგო-

ეფექტური ტექნოლოგიებიდან საწარმოები იყენებენ კედლებისათვის სპეციალურ საფარს. 

ნარჩენების შემცირებისაკენ მიდგომებს ყველა საწარმო მიმართავს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ხულოს მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური სამსახურის 

მიერ, რომლის მოვალეობაში შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა და 
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განთავსება პოლიგონზე, რომელიც ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე არ 

არის. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება ხდება 

სპეციალურ ნაგავსაყრელ ურნებში კვირაში 3-ჯერ, რომელიც სამსახურის მიერ, 

სპეციალური ნაგავმზიდი ტრანსპორტით განთავსდება ქ. ბათუმის ნაგავსაყრელზე. 

შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა ცნობილი არ არის.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, სოფლის 

მოსახლეობა ნაგავს ყრის სოფლის განაპირა ტერიტორიაზე. არალეგალურ 

ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია სამუშაო 

ჯგუფს არ აქვს. ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამუშავებადი ნარჩენების 

შემგროვებელი პუნქტები არ არის.  

 

9. გენდერი 

შეკითხვაზე, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება ქალზე უფრო 

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

თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე. მათი მოსაზრებით, ტყის რესურსების შემცირება 

მამაკაცზე უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგანაც შეშაზე ძირითადად მამაკაცი 

ზრუნავს. წყლის დეფიციტი კი, მათი აზრით ორივე სქესის წარმომადგენელზე თანაბრად 

მტკივნეულად აისახება.  

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილების 

უარყოფითი მოვლენები თანაბრად აისახება ოჯახის ყველა წევრზე, განურჩევლად 

სქესისა.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები კლიმატის ცვლილების 

საკითხებზე ტრეინინგს არ დასწრებიან, არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“. სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ,  

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი 

და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხორციელდება ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მშენებლობა.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია.  

გამგეობის თანამშრომლების აზრით, მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული ცვლილებების შესარბილებლად, უმოკლეს დროში უნდა მოხდეს რაიონის 

გაზიფიცირება, რაც შესაბამისად შეამცირებს ტყეების მასიურ გაჩეხვას და დადებით 

გავლენას მოახდენს კლიმატის ცვლილებებზე.  
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11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ხულოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, 

რის გამოც ბუნებრივი საფრთხეები აქ განსაკუთრებით აქტიურია. 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, ღვარცოფი და მეწყერი.  

მეწყერი, ღვარცოფი და წყალდიდობა დიდ ზიანს აყენებს მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობას. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საფრთხის ზონაში მოხვდა 14 სოფელი, 

11 185 მცხოვრებით, ამას გარდა მუნიციპალიტეტის სოფლებს საკმაო ზიანი ძლიერმა 

ქარმაც მიაყენა, რის გამოც რამდენიმე სოფელში დაზიანდა 110 საცხოვრებელი შენობა და 

300-მდე ადამიანი, მათ შორის 12 ოჯახი გადაასახლეს.  

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი კატასტროფების მიერ 

მიყენებული ზიანი შეადგენს 1 250 000 ლარს, აქედან ძლიერი ქარის შედეგად 

მიყენებული ზიანი 15 000 ლარია, ძლიერი წვიმის შედეგად - 25 000 ლარი, დანარჩენი 

თანხის ნაწილი კი მეწყერის შედეგად მიყენებული ზიანია.  

ხულოს 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 ხულოს მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სახნავ-სათესი მიწების დაახლოებით 10% საჭიროებს 

რწყვას, თუმცა სარწყავი სისტემების ცუდი მდგომარეობა და სიმცირე პრობლემატურს 

ქმნის რწყვის პროცესს. 

მუნიციპალიტეტი მიწათმოქმედების რისკის ზონაშია მოქცეული. გარანტირებული 

მოსავლის მისაღებად რწყვასთან ერთად ზოგ ტერიტორიაზე აუცილებელია დაშრობითი 

სამუშაოების ჩატარება. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნაწილი საჭიროებს დრენაჟს, 

თუმცა მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემები არ არის. ამასთან მაღალია ეროზიული 

პროცესები. შესაბამისად, აქტიურად მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენების 

წარეცხვა.  

მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა თითქმის ორჯერ აღემატება საძოვრების რაოდენობას. 

მიუხედავად ამისა, გამგეობის თანამშრომლებს მესაქონლეების პრობლემად საძოვრების 

დეფიციტი არ დაუსახელებიათ. მუნიციპალიტეტში საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისათვის მესაქონლეები არანაირ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. 

ხულოს მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  
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ტყის რესურსები - ხულოს მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. 

ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ხულოს მუნიციპალიტეტში წყლის ზომიერი 

რესურსია; მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები ძირითადად 

გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისათვის. ზედაპირული 

წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს პრობლემები ექმნება წყალმიმღებ 

და წყალგამწმენდ ნაგებობას.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ აქვთ 

გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს 

კლიმატის ცვლილების მიმართ, ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესამცირებლად 

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ხორციელდება მხოლოდ ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა.  

კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

იგეგმება და ხორციელდება წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია.  

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.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 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.  

 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. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას, ასევე 
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გარკვეულწილად დაარეგულირებს ზედაპირულ ჩამონადენს და შეამცირებს 

წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.   
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