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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 



 

8- 10 

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.  
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