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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 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ისტორიულ ოკრიბას მოიცავს, მდებარეობს 

დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ - ქვემო იმერეთში, ზღვის დონიდან 600-800 მეტრ 

სიმაღლეზე. მუნიციპალიტეტი შემოფარგლულია ტყით დაფარული მთაგორიანი 

ტერიტორიით. მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-აღმოსავლეთით ესაზღვრება ამბროლაურის, 

სამხრეთით - თერჯოლის, აღმოსავლეთით - ჭიათურის, ხოლო დასავლეთით - 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები, უკიდურესი დასავლეთი ქიმით ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი ქუთაისის მუნიციპალიტეტს ემიჯნება.  

 ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია შეადგენს 47 800ჰა–ს, აქედან სასოფლო–

სამეურნეო სავარგულებს 10 984 ჰექტარი უჭირავს, ტყის რესურსი კი 29 183 ჰა-ს შეადგენს, 

რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 61 %-ია.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი გაშენებულია მდინარე ტყიბულას (მდ. მყვირილას 

მარჯვენა შენაკადი) ორივე ნაპირზე, ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მისი 

შენაკადებია წყალწითელა, ძუსა, ჭალა, შარეულა. მუნიციპალიტეტში უხვადაა 

ბალნეოლოგიური სამკურნალო წყაროები (კურსებში, ბუეთში, სოჩხეთში, მანჭიორში, 

მუხურასა და ლეღვაში) და სასმელი მინერალური წყლები (ლეღვაში, მანჭიორში, 

ურგებში, ცუცხვათში, ძიროვანში და სხვაგან).  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 48 დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქია. 2012 წლის 

მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 30 100 ადამიანს შეადგენს. აქედან ქალაქში 

ცხოვრობს 14 500 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის 48%–ია. 47 სოფელის მოსახლეობა 

15 600 კაცს შეადგენს. საშუალოდ ერთ სოფელზე 330 ადამიანი მოდის.  

მოსახლეობის შემოსავლის ოთხი ძირითადი წყაროა: სამთო–მოპოვებითი სამუშაოები, 

სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა და უცხოეთიდან შემოსული დახმარებები.  

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით 7 227 000 ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის 
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შემოსავლებს უზრუნველყოფს მრეწველობა, ვაჭრობა და ბუნებრივი რესურსების 

მოსაკრებელი, სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, შემოსავლის ძირითადი სექტორები ბოლო 

წლებში არ შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის განვითარების შემოსავლების ზრდის პრიორიტეტულ სექტორებად 

მიიჩნევენ: მრეწველობას, სოფლის მეურნეობასა (მიაჩნიათ, რომ პერსპექტიულია ჩაის 

წარმოება) და ტურიზმს, რაც ასახულია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 

გეგმაში. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ სატყეო სექტორი ( კერძოდ, ხის დამუშავების და 

ავეჯის საწარმოები) შესაძლოა გახდეს რომელიმე ეკონომიკური სექტორის განვითარების 

საფუძველი, თუმცა ეს ასახული არ არის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში. 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ტყიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი ქარი, მეწყერი, 

მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა. მათივე ინფორმაციით, უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში მომძლავრებულია მეწყერი, თუმცა ეს ინფორმაცია არ ემყარება 

მეტეოროლოგიურ-ჰიდროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არ არის მოქმედი სადგურები.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

დასახლებულ ტერიტორიებს საფრთხეს უქმნის მეწყერული მოვლენები, თუმცა 

გამგეობას აღრიცხული არა აქვს საფრთხის ზონაში მოყოლილი ტერიტორიის 

ფართობები. მათთვის მხოლოდ ცნობილია ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხის 

შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მონაცემები, თუმცა ეს 

მონაცემებიც სრულყოფილი არაა. კერძოდ, მეწყერმა 6 სოფელში 59 საცხოვრებელი შენობა 

დააზიანა, საფრთხის აღმოჩნდა 135 ადამიანი. ამას გარდა, ძლიერმა ქარმა, 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტი დააზარალა, მაგრამ ადგილობრივ 

მმართველობას არა აქვს ინფორმაცია დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და 

საფრთხის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის შესახებ. სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული 

ცნობები ბუნებრივი საფრთხის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შესახებ, 

მწირია. მხოლოდ ცნობილია, რომ მეწყერის შედეგად სოფელ შუყერში დაზიანებულია 

მაღალი ძაბვის ანძა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივ კატასტროფებს 

ადამიანთა მსხვერპლი არ მოყოლია.  

 

მონაცემები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 

1.  
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ცხრილი 1. მონაცემები ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი 

შენობებისა და მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 

ადგილმდებარეობა 

(სოფელი) 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა (კაცი) 

მეწყერი 

ლეღვა 10 22 

გურნა 15 35 

საწირე 10 25 

მუხურა 7 16 

ჭყეპი 5 11 

შუყერი 12 26 

 

მუნიციპალიტეტს არ აქვს სტიქიური უბედურებების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა, 

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მიყენებული 

ფინანსური ზიანის შესახებ. სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილია მხოლოდ მეწყერის 

შედეგად მიყენებული ზარალი და აღნიშნავენ, რომ ის შეადგენს 200 000 ლარს.  

 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

ამბობენ, რომ აქვთ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დამტკიცებული გეგმა, რომელიც 

მოიცავს მხოლოდ ხანძარს. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას არ შეუძლია 

საკუთარი ძალებით გაუმკლავდეს ბუნებრივ კატასტროფებს, დახმარების მიღება 

შეიძლება რეგიონიდან. 

 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების პრევენციისათვის 

არანაირი პროექტები არ განხორციელებულა და არც სამომავლოდ აქვს დაგეგმილი, 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ განხორციელდა ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების 

აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები, მათ შორის: ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

მოხდა მდინარე ტყიბულის კალაპოტის გაწმენდა, ამას გარდა, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ მოხდა დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ, საფრთხის 

ზონაში მყოფ დაზარალებულ მოსახლეობას სახლის გადასახური მასალა გადაეცა.  
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ხდება სეისმური 

პირობების გათვალისწინება, იგივეს ითვალისწინებენ კონკრეტული საინჟინრო 

პროექტების შედგენისას.  

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

  

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობა შეიძლება იყოს 

წამყვანი ეკონომიკური დარგი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულები 10 984 ჰექტარი უკავია, რაც საერთო ფართობის 23 %–ია. აქედან 3 596 ჰა 

სახნავ–სათესია, რაც სასოფლო– სამეურნეო სავარგულების 33%–ია. ხილისა და 

მრავალწლიანი ნარგავების ბაღებს უჭირავს 840 ჰა, (8%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 

6 548 ჰა–ს (60%). მიწების შესახებ მონაცემები ეყრდნობა 2004 წლის ინვენტარიზაციის 

შედეგებს, რომლის შემდეგაც მიწის ინვენტარიზაცია არ მომხდარა. 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართი შემცირდა, თუმცა დანაკარგის შესახებ მონაცემები არ 

გააჩნიათ. მათი ვარაუდით, მიწების შემცირება გამოიწვია ძირითადად განაშენიანების 

მიზნით მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლამ და მეწყერმა. ბოლო ათწლეულში 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დეგრადაციას ადგილი არ ჰქონია.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს მიწებს 3 596 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების დაახლოებით 33 %-ია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. პრიორიტეტული 

კულტურებიდან გავრცელებულია: სიმინდი, ლობიო, ჩაი და ხილი. გამოკითხულთა 

ინფორმაციით, სიმინდის, ლობიოსა და ჩაის მოსავლიანობა შემცირდა. კერძოდ, 

სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 5–6 ტ/ჰა–ზე, მოსავლიანობა შემცირდა 1 ტ/ ჰა-ით, 

ლობიოს მოსავლიანობა 0,5 ტ/ჰა-ია, მოსავლიანობა შემცირებულია 0,2 ტ/ჰა-ით, ჩაის 

მოსავლიანობაა 4 ტ/ჰა, შემცირდა 2 ტ/ჰა-ით. ვაზის მხოლოდ ვაზის მოსავლიანობა და 

შეადგენს 3,5–4 ტ/ჰა-ზე. გამგეობაში სიმინდის და ლობიოს მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზად სახელდება დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის და სარეველებთან 

ბრძოლის არაეფექტური გზების გამოყენება და უამინდობა ( კერძოდ, გვალვა და 

წყალდიდობა). ჩაის მოსავლიანობის შემცირება კი ჩაის ბაზრის დაკარგვას უკავშირდება. 
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პირადი დაკვირვებების საფუძველზე სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ მცენარეთა 

ვეგეტაციის პერიოდი შეიცვალა. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო წლებში მომძლავრებული გვალვების გამო, 

სახნავი მიწების 2 000 ჰა საჭიროებს რწყვას. მიზეზად კი არასაკმარისი წყლის რესურსი 

სახელდება, აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული პირობები ართულებს 

მორწყვის პროცესს. ადმინისტრაციულ ერთეულში წერტილოვანი რწყვის მეთოდს 

იყენებენ, წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს დრენაჟი არ 

სჭირდება. 

 

 

მეცხოველეობა 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

დაახლოებით 60% (3 596 ჰა) უკავია. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში 

მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, თუმცა ბოლო პერიოდში მსხვილფეხა 

პირუტყვის ოდენობა შემცირდა. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 

აღრიცხულია 8 717 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, მისი რაოდენობა დაახლოებით 1 200 სულით შემცირდა. ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მეცხვარეობას არ მისდევენ. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის 

შემოყვანა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე არ ხდება. გამგეობის 

თანამშრომლებს არა აქვს ინფორმაცია საქონლის წველედობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის ტენდენციების შესახებ. მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ 

უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე, ადგილი აქვს საქონლის დანაკარგის ზრდას, რის 

მიზეზადაც სახელდება მტაცებლების მომრავლება. 

გამგეობის მონაცემებით, მესაქონლეები სათიბ–საძოვრის დეფიციტს არ განიცდიან, 

თუმცა მოწოდებული სტატისტიკის თანახმად, მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 2,4 სული მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი მოდის, ამასთან, სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც და 

არც მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის ძოვების ნორმებია შეფასებული. 

 

პროექტები და სერვისები 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სამსახური, რომელსაც 

ევალება სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მონიტორინგი, ამიტომაც არ აქვთ 

სრულყოფილი მონაცემები მიწების მდგომარეობის, მეცხოველეობის და სოფლის 

მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელების შესახებ. მუნიციპალიტეტში 
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ვეტერინალური მომსახურება ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის, არსებობს 

ვეტერინალური სამსახური, რომელსაც ემსახურება მხოლოდ ერთი სპეციალისტი, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში აგრონომი არ ჰყავთ. 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის აპრილში 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.  

 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის 

ხელშესაწყობად ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ სავარგულების 5 

ჰა-ზე გაშენდა მოცვის პლანტაცია. 

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2004 წლის ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით, 

ტყეებსს 29 183 ჰა ფართობი უჭირავს. სატყეო მეურნეობის მართვა–განკარგვა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კომპეტენციაში არ შედის. ამიტომ, სამუშაო ჯგუფის 

წევრებს ტყის რესურსების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ.  

ჯგუფის წევრები პირადი დაკვირვებებით აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილი აქვს ტყის ჭრას. ამასთან, ვარაუდობენ, რომ უკანასკნელ წლებში 

ტყის ჭრის ტენდეცია გაიზარდა. რაიმე მონაცემი ამ საკითხთან დაკავშირებით 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ აღნიშნული ფაქტის 

გაზრდა გამოიწვია შეშაზე მოთხოვნის გაზრდამ, რადგან შეშას გასათბობად იყენებენ. 

ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა 

ქარსაცავი ზოლები, მათივე ცნობით, ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა 1990–იანი წლების 

შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა სხვა რაიმე მონაცემები სამუშაო ჯგუფს არ 

გააჩნია. 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ხანძარი ფიქსირდება, მაგრამ ხანძრის შედეგად 

დაზიანებული ფართობების შესახებ ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ აქვს. სრულყოფილი 
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დამადასტურებელი მონაცემების არ არსებობის გამო, გამგეობაში, ვერ აკავშირებენ 

მეწყერებს, ღვარცოფებს, ნიადაგის ეროზიას ტყის ჭასთან.  

ტყის აღდგენა–გაშენების პროექტებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ 

აქვს. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი გაშენებულია მდინარე ტყიბულას (მდ. მყვირილას 

მარჯვენა შენაკადი) ორივე ნაპირზე, ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მისი 

შენაკადებია წყალწითელა, ძუსა, ჭალა, შარეულა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლის რესურსი უხვია, მიწისქვეშა 

წყლების რესურსი კი ზომიერი, თუმცა მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს 

ინფორმაციას წყლების რესურსების და მოხმარებული წყლის ოდენობის შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის ჰიდროლოგიური სადგური, თუმცა, 

გამოკითხულთა პირადი დაკვირვებებით, უკანასკნელ დეკადაში შეინიშნება 

ჰიდროლოგიური ცვლილებები, კერძოდ სოფ. მუხურაში არსებული ჩანჩქერი 

ზაფხულობით შრება, რაც ადრე არ შეუნიშნავთ. ამასთან, აღნიშნავენ, რომ ცვლილებები 

მიწისქვეშა წყლებზეც შეინიშნება, რასაც ზაფხულობით წყაროების დაშრობით ხსნიან. 

ძირითადად ამ მოვლენას ტყეების გაჩეხვას უკავშირებენ.  

ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედაპირული წყლები გამოიყენება 

მოსახლეობისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის.  

მუნიციპალიტეტში არ ხდება წყლების ხარისხის მონიტორინგი, თუმცა, გამოკითხულები 

აღნიშნავენ, რომ ადგილი აქვს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, მათი 

მონაცემებით, ზედაპირული წყლების დაბინძურება ხდება შეწონილი ნივთიერებებით, 

გრანიტის დამუშავებისა და ქვანახშირის გამდიდრების შედეგად.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ წყლის რესურსები საკმარისია წყალზე 

არსებული მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, თუმცა წყალმომარაგების 

მოცულობის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოსროლა მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისა და შაორჰესის. ჰიდროენერგეტიკისათვის. ამასთან, ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

ჰიდროენერგეტიკისათვის.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ქალაქის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირული 

წყლებზე, სოფლის მოსახლეობის წყალმომარაგება კი მიწისქვეშა წყლებზე. 

ტერიტორიული ერთეულის დასახლებათა უმეტესობა არ არის უზრუნველყოფილი 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ტყიბულის 
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წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოა. საკანალიზაციო 

კოლექტორები აქვს მხოლოდ ქალაქ ტყიბულს, თუმცა გამწმენდი მოწყობილობები არ 

არსებობს. 

მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

ცენტრალიზებული სამსახური „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდინარეთა კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე არსებობს ერთი ხელოვნური წყალსაცავი, ტყიბულის წყალსაცავი, 

საიდანაც წყლის მიწოდება ხდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

ჰიდროენერგეტიკისათვის, ამასთან, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, საზღვრიდან 5 კმ–ის 

რადიუსში არის შაორის წყალსაცავი, საიდანაც წყლის მიწოდება ხდება ქალაქ ტყიბულში. 

მათივე ცნობით, ტყიბულის წყალსაცავი მნიშვნელოვნად განაპირობებს მდინარის 

ნაპირების ეროზიას.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მდინარეთა ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის 

შედეგად დაზიანდა ნაპირსამაგრები მდინარე ხოჭოულას ტერიტორიაზე, მდინარე ჭალას 

მიმდებარე ტერიტორიაზე კი დაზიანდა სასოფლო-სამეურნეო მიწები, მდინარე 

მოჩოთაზე დაზიანდა ხიდი.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ამ მოვლენების აღმოსაფხვრელად, ქ. ტყიბულში, 

ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ამასთან, მოხდა მდ.ტყიბულას კალაპოტის გაწმენდა 

4 კმ–ზე. დაგროვებული ინერტული მასალებისაგან. მათივე ცნობით, ჩატარდა 

აღდგენითი სამუშაოებიც, კერძოდ, მდ. მოჩეთაზე აღდგა ხიდი. 

  

7. ინდუსტრია/წარმოება 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ 

არის განვითარებული. ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს ქვანახშირის 

მოპოვება–გამდიდრება, ჰიდრო და თბოელექტროსადგური, მოსაპირკეთებელი ქვების 

მოპოვება–დამუშავება, ჩაის წარმოება.  
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ჯგუფი აღნიშნავს, რომ წყლის მრიცხველი დამონტაჟებულია მხოლოდ ქ. ტყიბულის 

ტერიტორიაზე არსებულ საწარმოებში, ხოლო წყლის ცირკულაცია ხდება ზოგიერთ 

მათგანში. 

 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ნარჩენების აღმოფხვრა–დამუშავება–უტილიზაციის 

შესახებ. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაში 

შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

სამსახურის მიერ წლიურად ხდება დაახლოებით 3 960 კუბ.მ. ნარჩენის შეგროვება. 

თვლიან, რომ ბოლო ათწლეულში ეს ციფრი გაზარდა, მაგრამ არა აქვთ ინფორმაცია 

რამდენით. ნარჩენების შემადგენლობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის. არც იმის 

მონაცემები აქვთ, რეალურად რა რაოდენობის ნარჩენის წარმოქმნა ხდება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ნარჩენების მართვის გაუჯობესების მიზნით მოხდა 

სპეცმანქანისა და 120ცალი 1 კუბ.მ. მოცულობის ბუნკერის შეძენა, ამასთან ნარჩენების 

პოლიგონი შემოიღობა მავთულბადით.  

ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს მანჭიორის ტერიტორიაზე, პოლიგონზე არ ხდება 

აირებისა და ნაჟური წყლების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე 

ფართობის არალეგალური ნაგავსაყრელები, რომელთა აღსაკვეთად თვითმმართველობის 

მიერ არანაირი ზომები არ ტარდება. 

გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები, თუმცა უცნობია შეგროვებული ჯართის რაოდენობა.  

 

9. გენდერი 

 

ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება და 

წყლის დეფიციტი ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება. ტყის რესურსების შემცირება 

უფრო მტკივნეულად აისახება მამაკაცზე, რადგან შეშის მოტანა კაცმა უნდა 

უზრუნველყოს. რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას, თვლიან, რომ ქალი უფრო 

მგრძნობიარეა მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. პასუხების დასაბუთება ეყრდნობა 

გამოკითხულთა პირად გამოცდილებას.  
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნული 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“ და არც ამ საკითხთან დაკავშირებულ 

ტრეინინგში მიუღიათ მონაწილეობა.  

 მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ტერიტორიული ერთეულის გარემოს 

დაცვით პრობლემებს და კლიმატის ცვლილებებს ვერ აკავშირებენ. თუმცა მიიჩნევენ, რომ 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად აუცილებელია 

ქარსაფარი ზოლების აღდგენა და ტყის ჭრის შემცირება.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ თბოელექტროსადგურების მშენებლობა 

მუნიციპალიტეტს ქმნის მოწყვლადს კლიმატის ცვლილებების მიმართ.  

 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ჩატარდა წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ განხორციელდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ორივე ხელისუფლების მიერ 

ერთობლივად გატარდა მეწყრების სტაბილიზების ზომები. 

 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ტყიბულის ადმინისტრაციული ერთეულისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი ქარი, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია და 

გვალვა. მათ შორის დასახლებულ ტერიტორიებს საფრთხეს უქმნის მეწყერული 

მოვლენები, სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილია მხოლოდ მეწყერის შედეგად მიყენებული 

ზარალი და აღნიშნავენ, რომ ის შეადგენს 200 000 ლარს. როგორც ჩანს, დამეწყვრის რისკი 



 

11- 14 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტში გაზრდილი გვალვების 

სიხშირე და ინტენსივობა ნაწილობრივ ტყის საფარის შემცირებით შეიძლება იყოს 

გამოწვეული.  

 

ტყიბულის 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 - მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირისა სოფლის 

მეურნეობა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. 

მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად მეცხოველეობის 

განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი, ვიდრე მემცენარეობისთვის.  

 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის არაეფექტური 

წარმართვა და არასაკმარისი წყლის რესურსი. როგორც ჩანს, უკანასკნელი 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მომატებული გვალვიანობის გამო.  

 

როგორც შინაური პირუტყვის შესახებ მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, 

მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი 

განვითარებისთვის, თუმცა გამგეობის თანამშრომლების მიერ მესაქონლეების მხრიდან 

საძოვრების დეფიციტი არ დასახელებულა.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  
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ტყის რესურსები - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა 

ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

 

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული 

წყლის რესურსი უხვია, მიწისქვეშა წყლისა კი-ზომიერი. წყლის რესურსის და მისი 

ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. თუმცა, გამოკითხულები აღნიშნავენ, რომ ადგილი 

აქვს ზედაპირული წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, მათი მონაცემებით, ზედაპირული 

წყლების დაბინძურება ხდება შეწონილი ნივთიერებებით, გრანიტის დამუშავებისა და 

ქვანახშირის გამდიდრების შედეგად.  

  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი 

საკმარისია არსებული მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადმოსროლა 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისა და შაორჰესისთვის. ამასთან, ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 

ჰიდროენერგეტიკისათვის.  

 

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. პრევენციული 

ღონისძიებებიდან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად 

გატარდა მეწყერების სტაბილიზების ზომები. წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები, ამასთან იგეგმება და ხორციელდება ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების პროექტები.  

 

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 
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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 მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას. 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც 

მათ წველადობაზეც აისახება).  

 სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტების შემუშავება- განხორციელება.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 

 ბუნებრივი საფრთხეების გაზრდის გამომწვევი პროექტების ფარგლებში შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს 

ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეულ რისკებს. 

 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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