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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, გურიის მხარეში. 

დასავლეთიდან მას ესაზღვრება შავი ზღვის 18 კმ-იანი სანაპირო ზოლი, აღმოსავლეთით 

- სამტრედიისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით - ხობის, სენაკისა და 

აბაშის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 53 300 ჰა-ს. აქედან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უკავია 23 369 ჰექტარი. ამას გარდა, კოლხეთის ეროვნული 

პარკის 15 000ჰა ლანჩხუთის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაშია.  

ტერიტორიული ერთეულის ჰავაზე დიდ გავლენას ახდენს შავი ზღვა, საიდანაც ჰაერის 

მასას უხვი ატმოსფერული ნალექები მოაქვს. ზღვის გავლენით, ატმოსფერული 

ნალექების წლიური ჯამი 1 400 მმ-ს აღწევს. ყველაზე მეტი ნალექიანობით აგვისტო და 

ნოემბერი ხასიათდება.  

ადმინისტრაციულ ერთეულში მიედინება მდინარეები: სუფსა, ფიჩორი, ლესისწყალი, 

შუთი და სხვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია ტბებით, ესენია: იმნათის ტბა, 

ჯაპანას ტბა და სხვები. 

2012 წლის მონაცემებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 40 500 

კაცს, საიდანაც 8 300 კაცი ქალაქად ცხოვრობს, ხოლო 32 200 კაცი სოფლად. 

მუნიციპალიტეტში 57 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქია. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე შეადგენს 76 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

ოდნავ აღემატება.  

მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, 

მრეწველობა, მშენებლობა და ტრანსპორტი. წარსულში ძირითად შემოსავლებს 

უზრუნველყოფდა: სოფლის მეურნეობა და გადამამუშავებელი მრეწველობა (საკონსერვო, 

ღვინის და რძის ქარხნები).  

მუნიციპალიტეტს აქვს 2007 წელს შემუშავებული ეკონომიკური განვითარების 5 წლიანი 

გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა და 

ტურიზმი. ამას გარდა, ტყეო მეურნეობის საფუძველზე დამატებით შესაძლებელია 
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სამონადირეო და სანერგე მეურნეობების განვითარება, თუმცა სტრატეგიულ 

დოკუმენტებში ეს ასახული არაა.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გამგეობის მონაცემებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან, დამახასიათებელია: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარეთა ნაპირების ეროზია. უკანასკნელ 10 

წელიწადში თითქმის ყველა ეს სტიქია მომძლავრებული.  

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, წყალდიდობების შედეგად ზიანდება სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები და ირეცხება მდინარის ნაპირები. კერძოდ, მდ. სუფსამ სოფ. აკეთში და 

მამათში წაიღო სახნავ-სათესი მიწები, ხოლო სოფ. სუფსაში, ღრმაღელესა და ნიგვზიანში 

საკარმიდამო ნაკვეთები. 2012 წელს ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად 

ღრმაღელესა და სუფსაში დაზარალდა 15 მოსახლე, სოფ. ნიგვზიანში 8 ოჯახი, სოფ. 

მაჩხვარეთში 10 ოჯახი და ასევე 10 ოჯახი ქ. ლანჩხუთში.  

მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა დაფიქსირებულია სოფლებში: აკეთი, მამათი, ჩოჩხათი, 

ღორეთი, სუფსა და სხვა. ტერიტორიაზე. წყალდიდობა და მეწყერი ბევრ სოფელში 

აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. 2012წელს წყალდიდობამ სოფ. ნიგვზიანში, არჩეულში 

და ჩოჩხათში დააზიანა ხიდი, ძლიერმა ქარმა და წვიმამ სოფლებში დააზიანა 

ელექტროგადამცემი ხაზები.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების 

შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნია, ხოლო მათ მიერ 

მოწოდებული მონაცემები მოცემულია ცხრილებში #1, #2 და #3-ში. 

ცხრილი 1 მონაცემები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ.  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია დაზიანებული ტერიტორია, ჰა 

წყალდიდობა 

 

საცხოვრებელი 

ტერიტორია 
ქ. ლანჩხუთი (2-3ჰა), მაჩხვარეთი, ნიგვზიანი, 

ღრმაღელე, სუფსა. 

სახნავ-სათესი/ბაღები ღრმაღელე (10ჰა), აკეთი (20ჰა), მამათი (25ჰა) 

მდ.ნაპირის წარეცხვა. 
მდინარის ნაპირები 

და ჭალები 
ქ. ლანჩხუთი, აკეთი, მამათი, ჩოჩხათი, ღორეთი, 

სუფსა, ჩიბათი, ლესა, მაცხვარეთი, ნიგვზიანი  

სანაპიროს წარეცხვა სანაპირო ზონა გრიგოლეთი, 1კმ-იანი ზოლი. 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ.  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(ოჯახი) 

ძლიერი ქარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 200  
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მეწყერი 
ქ. ლანჩხუთი, სოფ: აკეთი, მამათი, 

ჩოჩხათი, ღორეთი, სუფსა, ჩიბათი, 

ლესა, მაჩხვარეთი 

250 74 

მდინარის 

ნაპირის ეროზია 

სოფ: ღრმაღელე, სუფსა  15 

სოფ: ნიგვზიანი  8 

სოფ: მაჩხვარეთი  10 

 

ცხრილი 3. მონაცემები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოხვედრილი ინფრასტრუქტურის შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ: მამათი, აკეთი, ღრმაღელე, 

სუფსა, ლესა, ჩოჩხათი, ნიგვზიანი 
გზის მონაკვეთები  

მდინარის ნაპირის 

ეროზია 

სოფ: მამათი, აცანა, აკეთი, ღრმაღელე, 

ლესა, ჩოჩხათი, ნიგვზიანი 
გზის მონაკვეთები  

სანაპიროს წარეცხვა სოფ. გრიგოლეთი 
1 კმ.-იანი ზოლი ზღვის 

სანაპიროზე 

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა სოფ: ნიგვზიანი, არჩეული, ჩოჩხათი 3-ხიდი 

 

სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მიყენებული ზიანის ფინანსური გაანგარიშება; თუმცა ისინი ვარაუდობენ, რომ ასეთი 

ზიანის აღმოსაფხვრელად ბოლო 10 წელიწადში 10 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელი არის სამაშველო 

სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას, მეწყერს, ღვარცოფს და 

მიწისძვრას. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას არა აქვს სრული შესაძლებლობა 

რეაგირება მოახდინოს მასშტაბურ ბუნებრივ კატასტროფებზე.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი, გრუნტსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და გაბიონების აშენება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს 23 369 

ჰექტარი, რაც მისი მთლიანი ტერიტორიის 44%-ია, მათ შორის სახნავ-სათესი მიწები 

მოიცავს 12 000 ჰა-ს (52%), სათიბ-საძოვარს კი 4 049 ჰა(17%) უკავია.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწები 

ბოლო ათ წელიწადში ძირითადად ღვარცოფისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 



 

4- 12 

შემცირდა. ამას გარდა, ბოლო წლებში სახნავ-სათესი მიწების დაუმუშავებლობის 

შედეგად გატყიანდა 5 000ჰა-მდე ფართობი.  

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, 80-იანი წლების ბოლოდან, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მოიშალა არსებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა 

და დაიწყო ტერიტორიების მეორადი დაჭაობება. კერძოდ, დაახლოებით 13 674ჰა-ზე 

განვითარდა მეორადი დაჭაობების პროცესი. 

 

მემცენარეობა 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს ტერიტორიას უჭირავს 12 000 ჰა, რაც 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 52%-ია. პრიორიტეტული კულტურებია: სიმინდი, 

სოიო, ლობიო, თხილი და სუბტროპიკული კულტურები: ციტრუსები , ხურმა, კივი, 

ფეიხოა, ჩაი, ვაზი. სიმინდის მოსავლიანობაა 3.5 ტ/ჰა-ზე, სოიოსი-0.3 ტ/ჰა-ზე, ლობიოს 

მოსავლიანობა შეადგენს 0.15 ტ/ჰა-ს, ხოლო თხილის მოსავლიანობაა 1.5-2 ტ/ჰა.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში ადგილი ჰქონდა სიმინდისა და თხილის 

მოსავლის შემცირებას მავნებლების (ღეროს ფარვანას და ამერიკული პეპელას) 

მომრავლებისა და დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ამასთან, არ ხდება 

კულტურების ადგილმონაცვლეობა, ზოგან განვითარდა დაჭაობების პროცესი. 

მოსავლიანობის შემცირება უამინდობამაც, კერძოდ გვალვამ და წყალდიდობებმა 

გამოიწვია. თუმცა ლანჩხუთი სუბტროპიკულ ზონაში მდებარეობს, პერიოდულად 

ადგილი აქვს ხანგრძლივ გვალვებს, რაც მოსავლის განადგურებას ან შემცირებას იწვევს. 

ამავ დროულად, მუნიციპალიტეტში სარწყავი სისტემები არ არის.   

მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო მიწები 13 674ჰა საჭიროებს დრენაჟს. აქ 

არსებული სადრენაჟე სისტემა საჭიროებს გაწმენდასა და რეაბილიტაციას, რის გამოც 

ისინი ვერ უზრუნველყოფენ სასოფლო-სამეურნეო მიწების დრენაჟს. 

 

მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. სათიბ-

საძოვარს ადმინისტრაციულ ერთეულში 4 049 ჰა (17%) უკავია. 2012 წლის 

მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 21 500 სულს შეადგენს და მათი 

სულადობა სტაბილურია. მუნიციპალიტეტის საძოვრებს იყენებს სხვა მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობაც. კერძოდ, ჩოხატაურისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებიდან შემოყავთ 3 000 

თავამდე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი.  

მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. ამის მიზეზი 

ძირითადად არის საძოვრების ეროზია და დეგრადაცია, რაც  სავარგულების დაჭაობებასა 

და დასარევლიანებაში გამოიხატება. ზოგ შემთხვევაში კი სათიბ-საძოვრის 

მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლაში. ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ 

შემოყვანილი პირუტყვის გამო არ ხდება საძოვრების გადაძოვება და ეროზია.  

მოცემული მონაცემების მიხედვით, ადგილობრივი და მეზობელი მუნიციპალიტეტების 

მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ სულ მსხვილფეხა 
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პირუტყვზე მხოლოდ 0.17 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, რაც ძალზედ მცირე მაჩვენებელია. 

მიუხედავად ამისა, საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში არანაირი 

ზომები არ ტარდება, მათ შორის მესაქონლეები არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით 

ძოვებას, არ არის შეფასებული ძოვების ნორმები, ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო 

ცოდნა საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.  

გამგეობის წევრთა აზრით, პირუტყვის წველადობამ დაიკლო საკვების უკმარისობისა და 

ფერმერებში ცოდნის უკმარისობის გამო, ხოლო ხორცპროდუქტიულობამ მოიმატა. 

თუმცა, ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, რადგან მონიტორინგი არ განხორციელებულა. 

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას ადგილი არ 

ჰქონია.  

 

პროექტები და სერვისები 

უკანასკნელ წლებში, ადგილობრივ გამგეობასთან შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური, რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა თუ 

არასამთავრობოების მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულ პროგრამებს, 

უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო ინფორმაციით და ტექნიკით, განახორციელოს 

სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს შესაბამისი ინფორმაცია, 

და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის პროცესშია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს სურსათის უვნებლობისა და ვეტერინალური სამსახური, 

თუმცა მათი საშტატო ერთეულის სიმცირის გამო, მომსახურება არასაკმარისია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს აგრობიზნესცენტრი, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს 

ფერმერებში ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებას.  

სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ 

დასახელდა საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია-შპს 

„კოლხეთი-მ“-ის მიერ; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მაღალპროდუქტიული 

კულტურების შემოტანა-სიმინდი “პიონერი“; ეროზიის საწინააღმდეგო ქარდამცავი 

ზოლების დარგვა, კერძოდ, კაკლის ხეები დაირგო სოფ. ჩიბათის ეროზირებულ 

ტერიტორიებზე, პროექტი განახორციელა წითელი ჯვრის საზოგადოებამ; ბიოგაზის 

მოხმარების დემონსტრაცია სოფლებში: მამათი, ჩიბათი, ლესა, სუფსა, ნიგვზიანი, დაიდგა 

საოჯახო დანადგარები-პროექტი განახორციელა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია მეორადი 

დაჭაობების ადგილების დაშრობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც მოიცავს 

ზღვის სანაპირო ზონას, დაახლოებით 13 674 ჰა-ს . 

 

4. ტყის რესურსები 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ძირითადად გავრცელებულია კოლხური ჭაობიანი 

მურყანის ტყეები. მხოლოდ მცირე ფართობებზეა შემორჩენილი სერის კალთების ზედა 

ნაწილში წიფლნარ-რცხილნარი ტყეები. სამუშაო ჯგუფს ტყის საერთო ფართობისა და 
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კატეგორიების მიხედვით ფართობების შესახებ ზუსტი ცნობები არ მოუწოდებია. მათი 

ცნობით, ტყის კატეგორიის მიხედვით, ადმინისტრაციულ ერთეულში, არის  სამრეწველო 

ტყეები, ქარსაცავი ზოლი და ტყეები დაცულ ტერიტორიებში. ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს სოციალურ ჭრებს, რომელთა წლიური ლიმიტი 

შეადგენს 10 000მ3. გამგეობის წევრებს კომერციული ჭრების შესახებ ინფორმაცია არა 

აქვთ. ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ტყის ჭრის ტენდენცია არ შეცვლილა. 

სატყეო მიწები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არის. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრას. 

მათივე ცნობით, წელიწადში დაახლოებით 200 მ3 ხე-ტყე უკანონოდ იჭრება, უკანასკნელ 

წლებში უკანონო ჭრის მაჩვენებელი არ შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი სავარაუდოდ 40%-ით შემცირდა. ქარსაცავი ზოლების ბოლო 

ინვენტარიზაცია 1995 წელს ჩატარდა. მუნიციპალიტეტში ამ ინვენტარიზაციის 

შედეგების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-გაშენება 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი არ ჰქონია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ ტერიტორიულ 

ერთეულში კერძო მიწებიდან ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

არაკანონიერად მოხსნას.  

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა 

და ნიადაგის ეროზიის წარმოქმნას, ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული 

ჭრების შედეგად ხდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. თუმცა 

გამგეობის წევრებს აქვთ ინფორმაცია, რომ კაფვის შემდგომ ადგილი აქვს ტყის ბუნებრივ 

აღდგენას, ხოლო ნახანძრალ და ნიადაგსაფარ მოხსნილ ადგილებში არ ხდება აღდგენები. 

უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტში არ მომხდარა ტყეების ბუნებრივი აღდგენის 

მონიტორინგი და არ ჩატარებულა ტყეების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები. ასევე 

არ განხორციელებულა ტყეების გაშენების პროექტები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და არც უახლოეს მუნიციპალიტეტებში არ არის 

სანერგე მეურნეობები. ჯგუფის წევრთა ვარაუდით, მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს 

შეუწყობდა ტყეების აღდგენასა და  განაშენიანებას. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარე სუფსისა 

და მისი შენაკადების აუზებით, იმნათის, ჯაპანის და სხვა ტბებით და 100 ჰა-მდე 

ჭარბტენიანი ტერიტორიებით. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი 

ჰიდროლოგიური სადგური და შესაბამისად, ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა სამუშაო ჯგუფის წევრები 

თვლიან, რომ მდინარეების ხარჯი წყალდიდობის დროს გაიზარდა და წყალდიდობის 

სიხშირეც გაზრდილია.  
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ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

მონიტორინგი არ ხდება, რის გამოც ოფიციალური ცნობები წყლის დაბინძურების შესახებ 

არ არსებობს. თუმცა გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ზედაპირული წყლები კანალიზაციითა 

და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით უნდა ბინძურდებოდეს.   

მუნიციპალიტეტში წყალზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად წყლის 

რესურსი სრულიად საკმარისია. ძირითადად წყლის რესურსი გამოიყენება 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყალი 

ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. მუნიციპალიტეტის 

ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არა აქვს. მოსახლეობის ნაწილი, 

რომელიც დარჩენილია ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, მოიხმარს 

მიწისქვეშა წყლებს. რისთვისაც მათ მოწყობილი აქვთ ჭები.  

წყალმოხმარების სტატისტიკური მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. ქალაქში 

საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება შეადგენს 876 000 მ3-ს 

წელიწადში. წყლის მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე არ არის 

დადგმული. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალი 

არ მიეწოდება მეზობელ მუნიციპალიტეტს და არც სხვა მუნიციპალიტეტიდან ხდება 

წყლის გადმოგდება. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობას სამუშაო ჯგუფი 

საშუალოდ აფასებს და აღნიშნავს, რომ წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ და 

წყალგამწმენდ ნაგებობებს ექმნება პრობლემები. კერძოდ, ხშირად ზიანდება სათავის 

ჯებირი და ხდება წყლის ამღვრევა. 

დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი გამოსულია მწყობრიდან, ამასთან, 

წყალგამწმენდი ნაგებობა არ არის, რის გამოც ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში, რაც სავარაუდოდ იწვევს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურაა „გაერთიანებული წყლის კომპანია“- ლანჩხუთის სერვის 

ცენტრი, რომლის ფუნქციაა წყლის მიწოდება ქალაქისთვის და წყალმომარაგების 

სისტემის სარემონტო სამუშაოები. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეების 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, ძირითადად კერძო კომპანიების 

მიერ. მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაცია არ აქვს. (ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს 

დაცვის სამინისტრო და აღრიცხვას აწარმოებს ეკონომიკის სამინისტრო). 

ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს, მდინარის ნაპირების გასწვრივ, შეინიშნება 

მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რამაც სოფლების დაზიანება გამოიწვია. (იხ. 

ცხრილი 2), ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად არანაირი სამუშაოები არ გატარებულა.  
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მდინარის ნაპირების, კალაპოტის და ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი 

ადგილობრივ დონეზე არ ხორციელდება. მონიტორინგს ამ საკითხებზე ახორციელებს 

გარემოს დაცვის სამინისტრო  

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, გამგეობის წევრთა აზრით, ინდუსტრია ცუდადაა 

განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს რამდენიმე მცირე 

საწარმო. მათ შორის, მცირე წარმადობის მქონე ერთი ჩაის ფაბრიკა, საკონსერვო საამქრო 

და პურის საცხობები. ყველა მათგანში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. 

საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია. ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებიდან 

საწარმოები იყენებენ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებს. საწარმოებს ნარჩენების მართვის 

გეგმები არ გააჩნიათ. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გადის ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი და არის 

ნავთობტერმინალი. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ 

ლანჩხუთის დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას, აღრიცხვას და განთავსებას 

პოლიგონზე. ტერიტორიულ ერთეულში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. 

ნარჩენების პოლიგონი  ქალაქიდან მოშორებითაა განთავსებული, ღარიბას მიმდებარე 

ტერიტორიაზე.  

მუნიციპალიტეტში არის ერთი ლეგალური ნაგავსაყრელი, რომელიც დროებით 

ნაგავსაყრელს წარმოადგენს. დღეში ქალაქის ტერიტორიაზე საშუალოდ ხდება 200-300მ3 

ნარჩენის შეგროვება, რომლის შემადგენლობა არის შერეული. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა. რეალურად 

რა მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება მთლიანად მუნიციპალიტეტში, სამუშაო ჯგუფს 

ინფორმაცია არ აქვს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, თუმცა 

განთავსებული ნარჩენების შესახებ შეფასებები არ არსებობს. მუნიციპალიტეტში არის 

გადამუშავებადი ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები, სადაც ჯართი გროვდება.  

მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლებში, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, 

განხორციელდა პროექტები, რაც გამოიხატება დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით 

უზრუნველყოფაში, ქალაქის ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსებაში. 2მ3ტევადობის 

250 ბუნკერი განთავსდა ქალაქ ლანჩხუთის ტერიტორიაზე.          

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება თანაბრად მტკივნეულად აისახება როგორც ქალზე, ასევე 

მამაკაცზე, ვინაიდან ორივე ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობიდან 
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მიღებულ პროდუქციაზე და ის არის მათი ძირითადი საარსებო წყარო. ასევე თვლიან, 

რომ ტყის რესურსები და წყლის დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და 

მამაკაცზე. მათი აზრით, კლიმატის ცვლილების მიმართაც ორივე თანაბრად 

მგრძნობიარეა. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს არ გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით „დავასუფთაოთ საქართველო“ პროექტის ფარგლებში, 

რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: ტყეების გაჩეხვა, ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების მოშლა და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

ადგილობრივ ხელისუფლებას გამგეობის წევრების ინფორმაციით, დაგეგმილი აქვს 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ფერმერებისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურების შექმნა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, ტყეში 

შესასვლელი გზების მოწყობა და მდინარეების გასწორხაზოვნება. 

მუნიციპალიტეტში უკანასკნელ დეკადაში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება პროექტები, რომელიც ძირითადად 

მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდა 

სასოფლო გზების რეაბილიტაციას.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია, 

მეწყერსაშიშ ზონებში დამცავი კედლების გაკეთება, ქარსაცავი ზოლების აღდგენა-

გაშენება, ტყეების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტის გაზიფიკაცია, მდინარეების 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები და სანერგე მეურნეობების შექმნა. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან, დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, სანაპიროს წარეცხვა და მდ. ნაპირების ეროზია. ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოქცეული ტერიტორიების შესახებ, გამგეობას ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტში გახშირებულია ძლიერი წვიმები, რასაც მოყვება წყალდიდობები, 
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მდინარის ადიდების შედეგად კი ხდება მდინარისპირა ნათესებისა და საძოვრების 

წარეცხვა და განადგურება, ზიანდება ინფრასტრუქტურაც. მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვის რისკი, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად გაზრდილია ანთროპოგენული 

ზემოქმედების გამო. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და ინერტული მასალის 

მოპოვება.  

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად ბოლო 10 

წელიწადში დაიხარჯა 10 მილიონ ლარზე მეტი.  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა, ეროზია, მეწყერი და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას 

ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან.  

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა, მომატებული გვალვიანობა და მომატებული უხვნალექიანობა გაზაფხულზე, 

მუნიციპალიტეტში შემცირებულია მოსავლიანობა, სახნავ-სათესის ზოგიერთ 

ტერიტორიებზე განვითარებულია დაჭაობების პროცესი, ამასთან, როგორც ოფიციალური 

მონაცემებით ცნობილია, დასავლეთ საქართველოს წლიური საშუალო ტემპერატურა 

მომატებულია 0,30-ით. ასეთ შემთხვევაში რწყვა ვერ ხერხდება, ვინაიდან საირიგაციო 

სისტემა მუნიციპალიტეტში არ არის. 

მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევებია: სათიბ-საძოვრების დეფიციტი, რის 

გამოც პირუტყვი საკვების ნაკლებობას განიცდის, შემცირებულია წველადობა და 

ხორცპროდუქტიულობა, ხდება საძოვრების გადაძოვება და შედეგად ეროზია. ანუ, 

მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი 

განვითარებისთვის, ამასთან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საძოვრებს 

იყენებს სხვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა 

საძოვრების მართვისა და მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ 

ტყის რესურსები - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსების შესახებ ინფორმაცია 

სამუშაო ჯგუფს არ მოუწოდებია. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს 

სოციალურ ჭრებს, რომელთა წლიური ლიმიტი შეადგენს 10 000მ3-ს. ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), და ქარსაცავი 

ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება 

პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების 

მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ბოლო პერიოდში 

მდინარეების ხარჯი წყალდიდობის დროს გაიზარდა და წყალდიდობის სიხშირეც 

გაზრდილია. მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული თუ მიწისქვეშა 

წყლების ხარისხის მონიტორინგი. 
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში უხვადაა ჭარბტენიანი ტერიტორიები. ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის საერთო ფართობი შეადგენს 45 000ჰა-ს. 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

მიწისქვეშა წყლებით ძირითადად სოფლის მოსახლეობა სარგებლობს.  

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება და საკანალიზაციო კოლექტორები. ქალაქში საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება შეადგენს 876 000მ3-ს წელიწადში. წყლის 

მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე არ არის დადგმული. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობას სამუშაო ჯგუფი 

საშუალოდ აფასებს და აღნიშნავს, რომ წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ და 

წყალგამწმენდ ნაგებობებს ექმნება პრობლემები. კერძოდ, ხშირად ზიანდება სათავის 

ჯებირი და ხდება წყლის ამღვრევა.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივ ხელისუფლებას კლიმატის 

ცვლილებების შესარბილებლად დაგეგმილი აქვს ნაპირსამაგრი სამუშაოები, 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ფერმერებისთვის საკონსულტაციო 

მომსახურების შექმნა, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, ტყეში შესასვლელი გზების 

მოწყობა და მდინარეების გასწორხაზოვნება. 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იგეგმება და ხორციელდება 

პროექტები, რომელიც ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებსა და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას.  

თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 

კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესების და ზედაპირული 
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ჩამონადენს დარეგულირებას, შეამცირებს მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას, ასევე 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის 

სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ 

წველადობაზეც აისახება).  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარის ნაპირების წარეცხვის ფაქტების და მაღალი 

რისკის უბნების დაფიქსირება, ამ ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის 

მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში 

გადაიხედოს ინერტული მასალის არსებული რესურსი და დარეგულირდეს 

მოპოვების მოცულობა.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


