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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.  

 

 

 

 

 

 


