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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. 



 

11- 14 

 

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.  

 


