
 

პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და 

ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 

 

 

1- 9 

 
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.  
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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.  

 

 

 

 

 


