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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 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა  

 
1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში, ჯავახეთის 

ვულკანურ ზეგანზე, ზღვის დონიდან 1 950-2 200 მ სიმაღლეზე. მუნიციპალიტეტის 

სამხრეთ-დასავლეთი საზღვარი ემთხვევა საქართველო-თურქეთის, ხოლო სამხრეთი 

საზღვარი საქართველო-სომხეთს საზღვარს; ჩრდილოეთით მას წალკის 

მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ხოლო 

აღმოსავლეთით დმანისის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 135 240 ჰა-ს, რაც რეგიონის 

ტერიტორიის 21%-ია. აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 62 655 ჰა (46%) 

უჭირავს. ტერიტორია ძირითადად უტყეოა, თუმცა ადგილ-ადგილ ხელოვნური 

კორომები გვხვდება (საერთო ფართობი 350 ჰა).  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ზეგნის კონტინენტური ჰავაა. ზამთარი აქ ცივი და 

მცირე თოვლიანია, ზაფხული კი - გრილი. წლის ცივი თვის, იანვრის საშუალო 

ტემპერატურა (-)11°C-ია, თბილი თვის, აგვისტოსი კი - 13°C. ნალექების წლიური 

რაოდენობაა 733 მმ/ წელიწადში. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე ფარავანი, მცირე 

შენაკადებითურთ. ადმინისტრაციული ერთეული ცნობილია ტბათა სიმრავლით, 

რომელთა შორისაა: ფარავანი, მადათაფა, ხანჩალის ტბა, საღამოს ტბა, ბუღდაშენის ტბა 

და სხვა. მუნიციპალიტეტში მრავლადაა მიწისქვეშა წყლები, ასევე ჭარბტენიანი 

ტერიტორიები. ამ უკანასკნელს 4 000 ჰა უჭირავს. ტბების და ჭარბტენიანი უბნების 

ნაწილი დაცულია ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ფარგლებში.   

2012 წლის მდგომარეობით ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 34 800 კაცს 

შეადგენს, რომლებიც 33 დასახლებულ პუნქტში ცხოვრობს. ქ. ნინოწმინდაში, რომელიც 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტარციული ცენტრია, ცხოვრობს 6 000 კაცი (17%). 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 26 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) საკმაოდ ჩამოუვარდება.  

2012 წელს ადგილობრივმა ბიუჯეტმა, ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით, 6 მილიონი ლარი შეადგინა. მოსახლეობის 

შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, მცირე საწარმოები (ხორცის და 
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რძის გადამამუშავებელი საწარმო, პურის საცხობი, უალკოჰოლო სასმელის ჩამოსასხმელი 

საწარმო, ბაზალტის გადამამუშავებელი საამქრო, მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის 

საამქრო), საბიუჯეტო სექტორში დასაქმება და პენსია/ სოციალური დახმარება.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტს გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის 

პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობა, პროდუქციის წარმოება-რეალიზაცია და 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა და სეტყვა. ეს სტიქიები უკანასკნელი 10 წელიწადში 

გახშირებულია, განსაკუთრებით კი სეტყვა გახშირდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 

ინფორმაცია არ ემყარება ჰიდრო-მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს. 

სტიქიური მოვლენები, კერძოდ, ძლიერი ქარი, წვიმა და სეტყვა საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და სახნავ-სათეს მიწებს. კერძოდ, სოფლებში ჯიგრაშენი, 

ფოკაი, სათხა, კონდურა, ეშტია და განძა საფრთხის ქვეშ იმყოფება დაახლოებით 300 

ჰექტარი. ამ სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებულია 50 საცხოვრებელი შენობა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სტიქიების შედეგად საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა არ დაზიანებულა. ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიის და მოსახლეობისა შესახებ ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1 და #2.  

ცხრილი 1. მონაცემები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია,  

ძლიერი ქარი, წვიმა, სეტყვა 
საცხოვრებელი ტერიტორია, სახნავ-

სათესი მიწები 
300 ჰა 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების 

ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

სეტყვა, ძლიერი 

ქარი, წვიმა 

ჯიგრაშენი, ფოკა, სათხე, 

კონდურა, ეშტია, განძა 
50 

50 ოჯახი, 250 

კაცი 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ (ძლიერი წვიმა და 

სეტყვა) ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 

სულ დაახლოებით 300 000 ლარს შეადგენს. აქედან ქარის მიერ მიყენებული ზარალი 

შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო ზარალმა 250 000 ლარი 

შეადგინა.  
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ნინოწმინდის ტერიტორიულ ერთეულში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა. თუმცა, ერთეულ შემთხვევებში ადგილობრივი ხელისუფლება 

სამხარეო ადმინისტრაციამ წინასწარ გააფრთხილა მოსალოდნელი ძლიერი წვიმის 

თაობაზე. მუნიციპალიტეტში არსებობს მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, ქარბუქს და წყალდიდობას. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფ. როდიონოვკაში არის 

მეტეოროლოგიური პუნქტი, რომელსაც ემსახურება მხოლოდ ერთი ადამიანი.  

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივი ხელისუფლებამ 

მოაწყო დამბა ხანჩალის ტბაზე. რაიმე ზომების გატარება ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციისთვის ან შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივ/ცენტრალურ 

ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში დაგეგმილი არ აქვს. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობაში არ ფლობენ ინფორმაციას, ხდება თუ არა ბუნებრივი კატასტროფების 

გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების 

დაგეგმარებისას. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას სოფლის 

მეურნეობა წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის მოსახლეობის უმეტესობაა ჩართული, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობი 

შეადგენს 62 655 ჰა-ს, აქედან სახნავ-სათესს უკავია 15 528 ჰა, სათიბ-საძოვარს კი - 47 127 

ჰა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების ინფორმაციით, სასოფლო-

სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაციას ჰქონდა ადგილი.  

 

მემცენარეობა 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან 15 528 ჰა  (25%) 

სახნავ-სათესი მიწებია. ეს სავარგულები დიდი ნაყოფიერებით გამოირჩევა და 

მიუხედავად მკაცრი კლიმატური პირობებისა, ხელსაყრელია მემცენარეობისთვის. 

პრიორიტეტულ კულტურებად ითვლება კარტოფილი, ხორბალი და ქერი. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, კარტოფილის მოსავლიანობა შეადგენს 20 

ტ/ჰა-ს და იგი ბოლო წლებში არ შეცვლილა, ხორბლის მოსავლიანობაა 2 ტ/ჰა, რაც წინა 

წლებთან შედარებით 0,3 ტ/ჰა-ით მეტია; ქერის მოსავლიანობა კი 1,5 ტ/ჰა და წინა 

წლებთან შედარებით ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 0,25 ტ/ჰა-ით. მოსავლიანობის გაზრდის 

მიზეზი იყო მეურნეობის ეფექტური გაძღოლა, კერძოდ კი: სასუქების მოხმარების 

გაზრდა და მავნებლებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა. სამუშაო ჯგუფმა 

აღნიშნა, რომ მოსავლიანობის გაზრდას ხელი შეუწყო ხელსაყრელმა ამინდმაც, ასევე 

შემცირდა მცენარეთა დაავადები, თუმცა მათთან ბრძოლის მეთოდი არ შეცვლილა.  
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სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო პერიოდში შეიცვალა ვეგეტაციის პერიოდი; თუმცა 

ეს დასკვნა გაკეთებულია მათი დაკვირვებებით და არა მეტეოსადგურიდან მიღებული 

ობიექტური მონაცემების საფუძველზე.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სახნავი 

მიწების მთლიანი ფართობი საჭიროებს რწყვას. თუმცა, რწყვა ვერ ხერხდება საირიგაციო 

სისტემების სიმცირისა და გაუმართაობის გამო, ასევე რწყვის სიძვირის გამო. სარწყავად 

ძირითადად იყენებენ არხოვან (ტრადიციული) მეთოდს. ერთეულ შემხვევებში ხდება 

წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად.  

 

მეცხოველეობა 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 

75% (47 127 ჰა) უკავია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 2012 წელს მუნიციპალიტეტში 

დაახლოებით 30 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი იყო. მათი სულადობა ბოლო 

პერიოდში სტაბილურია. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 

2012 წლის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში აღირიცხება 20 000-მდე სული 

ცხვარი, ამასთან ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის მანძილზე 10 000 სულით (50 %-ით) 

შემცირდა.  

მუნიციპალიტეტის საზაფხულო საძოვრებს სხვა ტერიტორიული ერთეულების 

მესაქონლეებიც იყენებენ. კერძოდ, კახეთიდან მოყავთ 1 000 ძროხა და 40 000 ცხვარი, 

სულ 200 ფერმერი მოდის.  

ამ მონაცემების თანახმად, სათიბ-საძოვრის 1 ჰა-ზე 0,7 მსხვილფეხა პირუტყვი და 1,3 

სული ცხვარი მოდის. სამუშაო ჯაუფის ცნობით, მესაქონლეები სათიბ-საძოვრების 

დეფიციტს არ განიცდიან, თუმცა სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი პირუტყვის 

გამო ადგილ-ადგილ ვითარდება ეროზია.  

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა ზომებს მიმართავენ 

ფერმერები სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის. მათი ცნობით, მესაქონლეები 

ძირითადად ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას უნდა იყენებდნენ.  

 

პროექტები და სერვისები  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარის და აგრონომის მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომია, ისინი კონსულტაციას უწევენ მოსახლეობას და აძლევენ შესაბამის 

რეკომენდაციებს, ატარებენ ვაქცინაციას და იყენებენ ეფექტურ მეთოდებს მავნებლების 

გასანადგურებლად. მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არის სოფლის 

მეურნეობის განყოფილება, რომელიც ახორციელებს ცოდნის გავრცელებას ახალი 

ტექნოლოგიების შესახებ, ამასთან შემოიყვანეს 6 ტრაქტორი, რომელიც მოსახლეობას 

ემსახურება.  

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს.  
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4. ტყის რესურსები 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ძირითადად ხელოვნური კორომები გვხვდება, ისიც 

მცირე რაოდენობით. მათი საერთო ფართობია 350 ჰა. ამ უბნებზე ტყის ჭრა არ ხდება. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად 

არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, საიდანაც დაახლოებით 10-15 ჰა-ია შემორჩენილი. 

ხელოვნური კორომების და ქარსაცავი ზოლების განაშენიანება მუნიციპალიტეტში არ 

მიმდინარეობს.  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემით, ტყის ხანძრები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში არ ხდება. 

მათი ცნობებით, ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი 

ფენის მოხსნას, კერძოდ ნაყოფიერი ფენა მოიხსნა დაახლ. 300 ჰა ტერიტორიაზე, რომელიც 

განკუთვნილია ახალქალაქი–კარწახის სარკინიგზო მაგისტრალის დერეფნისთვის.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის 

რესურსები უხვია. თუმცა, ზუსტი ინფორმაცია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

შეფასებული რესურსის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდ. ფარავნის 

აუზით (2352 კმ2), მრავალრიცხოვანი ტბებით და ჭარბტენიანი ტერიტორიებით (4 000 ჰა). 

მუნიციპალიტეტი დანაწევრებულია პატარა მდინარეებითა და წყაროებით. ამას გარდა, 

მუნიციპალიტეტში უხვადაა მიწისქვეშა წყლები. წყლის რესურსი საკმარისია არსებული 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.  

მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური, შესაბამისად 

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ. თუმცა, ჯგუფის მოსაზრებით, მდინარეების ხარჯი გაიზარდა წყალდიდობის 

დროს, წყალდიდობის სიხშირეც გაიზარდა, ასევე მოიმატა წყლის დონემ ტბებში. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ტერიტორიულ ერთეულში ზედაპირული 

და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი არ ტარდება.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად გამოყენება ზედაპირული წყლები. 

წყალმოხმარება ცენტრალიზებული წყალმომარაგების მქონე დასახლებებში შეადგენს 

3 მლნ მ3/წლ. ირიგაციისათვის გამოიყენება ზედაპირული წყლები და საჭირო რესურსი 

1 მლნ მ3/წლ-ს შეადგენს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება აქვს. წყალმომარაგების სისტემების საერთო 

მდგომარეობა კარგია, წყალმიმღებ ნაგებობებს წყალდიდობის დროს პრობლემები არ 
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ექმნება. წყლის მრიცხველები მოსახლეობაში დადგმული არ არის. საკანალიზაციო 

კოლექტორი აქვს მხოლოდ ქ. ნინოწმინდას.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტიდან 1 829 088 მ3/წლ წყალი მიეწოდება ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტს მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის და ირიგაციისთვის.  

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა 

კალაპოტებიდან ხდება ინერტული მასალის მოპოვება. მდინარეებიდან ინერტული 

მასალის მოპოვების, თუ მდინარის ნაპირების დინამიკის და საინჟინრო ნაგებობების 

მდგომარეობის მონიტორინგს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები არ 

ახორციელებს. 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

მუნიციპალიტეტში წარმოება მეტ-ნაკლებად განვითარებულია. აქ ფუნქციონირებს: 

ხორცისა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოები, ლიმონათის ცეხი, პურის საცხობი, 

ძეხვის დამამზადებელი ცეხი, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დასამზადებელი 

ცეხი და ქვის ცეხი.  

საწარმოებში ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიებიდან იყენებენ მეტალო პლასტმასის 

ფანჯრებს. ზოგიერთ საწარმოში მიმართავენ ნარჩენების შემცირებისკენ მიდგომებს. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს დასუფთავების სამსახური, 

რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის აღრიცხვა და განთავსება 

პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში წლიურად საშუალოდ 7 000 მ3 ნარჩენი გროვდება. ეს 

რიცხვი ბოლო 10 წელიწადში 15%-ით გაიზარდა შეგროვების გაუმჯობესების გამო.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არის. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განსათავსებელად ქ. ნინოწმინდის შემოგარენში გამოყოფილია 2-3 ჰა, სადაც 

არ ხდება ნაჟური წყლების და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები, სამუშაო 

ჯგუფს რაიმე ცნობები ამ ნაგავსაყრელებზე ყოველწლიურად დაყრილი ნარჩენების 

რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ არ მოეპოვება.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს ჯართის შემგროვებელი პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია.  

 

9. გენდერი 



 

7- 9 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება და 

წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, ვიდრე მამაკაცზე. ტყის 

რესურსების შემცირება, თანაბრად აისახება ქალსა და მამაკაცზე, ხოლო კლიმატური 

პირობების ცვლილებების მიმართ ქალი უფრო მეტად მგრძნობიარეა ფიზიკური 

სისუსტის გამო.  

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები თვლიან, რომ იმისათვის, რომ 

დადგინდეს მუნიციპალიტეტი მოწყვლადია თუ არა კლიმატის ცვლილების მიმართ, 

საჭიროა ჩატარდეს შესაბამისი კვლევები. გამგეობის წევრებს არ აქვთ გავლილი 

ტრეინინგი კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“.   

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული საქმიანობიდან კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციის კუთხით შეიძლება განხილული იქნას განახორციელა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია, ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, 

ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები.  

მუნიციპალიტეტში მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებების შედეგების შესარბილებლად 

საჭიროა: ტექნიკური დახმარება, კერძოდ მუნიციპალიტეტის აღჭურვა შესაბამისი 

ტექნიკით; მოსახლეობისთვის სათანადო ტრენინგების ჩატარება და პერიოდულად 

თანამედროვე მეთოდებზე ინფორმაციის მიწოდება და ამ მეთოდების სწავლების 

უზრუნველყოფა.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ნინოწმინდის 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.  

ბოლო წლებში ძლიერმა ქარმა, წვიმამ და სეტყვამ საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ 

ტერიტორიებს და სახნავ-სათეს ფართობებს, რის შედეგადაც მუნიციპალიტეტს 

დაახლოებით 300 000 ლარის ზარალი მიადგა: აქედან ძლიერი ქარის მიზეზით ზიანი 

შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო - 250 000 ლარს.  

ნინოწმინდის 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 
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ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების დეგრადაციას 

ჰქონია ადგილი.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების მთლიანი ფართობი საჭიროებს რწყვას. 

მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. საირიგაციო სისტემების 

სიმცირე და მათი გაუმართაობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრები საკმარისია ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვის გამოსაკვებად. თუმცა 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, სხვა მუნიციპალიტეტიდან გამოსაზამთრებლად და 

საზაფხულოდ შემოყვანილი პირუტყვის გამო მცირედ ხდება საძოვრების ეროზია.  

ტყის რესურსები - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად ხელოვნური ტყეა და ტყის ჭრას ადგილი 

არ აქვს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი 

ზოლები. მათი რაოდენობა საშუალოდ შემცირებულია. ქარსაცავი ზოლები დაახლოებით 

10-15 ჰა ფართობზე ახლაც არის და უვლიან.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში წყლის 

რესურსი უხვია და საკმარისია მუნიციპალიტეტში არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება აქვს. წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ 

წყლებზე, არსებული წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა კარგია, 

წყალმიმღებ ნაგებობებს წყალდიდობის დროს პრობლემები არ ექმნება. 1 მლნ მ3-მდე 

წყალი სარწყავად გადაისროლება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. კერძოდ, ადგილობრივმა 

და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთობლივად განახორციელა მუნიციპალიტეტში 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 

განახორციელა ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. 

თანამედროვე მეთოდები. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების პროექტები განახორციელა.  

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 საჭიროა დადგინდეს და 

საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, 

დაზუსტდეს მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის დადგენილი ძოვების ნორმები.  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას. 

 სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 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.  

 

 


