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ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია 
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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 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს მცხეთა-მთიანეთის მხარის ჩრდილოეთი ნაწილი უჭირავს. 

მისი ფართობი შეადგენს 1082 კმ2-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 16%-ია.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთლიანად მაღალმთიანია. სიმაღლე ზღვის დონიდან 

1700 მ-იდან 5000 მ-ის ფარგლებში იცვლება. შედარებით დაბალ ზონაში (1700 მ-ის 

ფარგლებში) ზომიერი ნოტიოა. ზამთარი ცივი და მშრალია, ხოლო ზაფხული - გრილი. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 4.9°C-ია, ხოლო ნალექების საშუალო წლიური 

მოცულობა - 800 მმ. ზღვის დონიდან 1800-2000 მ-ის ფარგლებში ჰაერის საშუალო 

ტემპერატურა 3.5°C-მდე ეცემა, ხოლო ნალექიანობა 1160 მმ-ს აღწევს. 3600 მ-ზე მაღლა 

ნივალური ზონაა გავრცელებული.   

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 4 900 კაცია 

(geostat.ge). ეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის დაახლ. 4%-ია. ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 4.5 კაცი/კმ2-ს, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელზე (67 კაცი/მ2) გაცილებით დაბალია. მუნიციპალიტეტში 47 

დასახლებული პუნქტია. ადმინისტრაციული ცენტრია დაბა სტეფანწმინდა. 

 

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეა თოვლის ზვავები, ღვარცოფი, წყალდიდობა და მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა. მეწყრული მოვლენები მუნიციპალიტეტში ნაკლებადაა 

გავრცელებული.  

http://www.geostat.ge/
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ღვარცოფები მდინარეთა მაღლა წელში იცის და 

ძირითადად სათიბ-საძოვრებს აზიანებს. წყალდიდობის  ზონაში კი ძირითადად სოფ. 

კარკუჩა ხვდება.  

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 45 828 ჰა-ია, რაც მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის 0.42%-ია. მაღალმთიანი რელიეფის გამო სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

ძირითადი ნაწილი სათიბ-საძოვრებითაა წარმოდგენილი. სათიბ-საძოვრების საერთო 

ფართობი 42 274 ჰა-ია, ანუ ს/ს მიწების 92%.  

 

მემცენარეობა 

სახნავ-სათესი მიწების სიმწირის და საკმაოდ ცივი ჰავის გამო მემცენარეობა ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული. აქ ძირითადად ბოსტნეული კულტურები 

(კარტოფილი, ხახვი, ნიორი, სტაფილო) მოჰყავთ. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ამ კულტურების მოსავლიანობა საკმაო მაღალია.  

 

მეცხოველეობა  

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები უხვადაა. მუნიციპალიტეტში არსებული 

პირობები უფრო მეცხვარეობისთვისაა ხელსაყრელი, ვიდრე მსხვილფეხა პირუტყვის 

მოსაშენებლად.  

მუნიციპალიტეტში 30 000-მდე სული ცხვარი და 4 400 სული მსხვილფეხა პირუტყვია 

დარეგისტრირებული. თუმცა, ცხვრის რაოდენობა შესამჩნევადაა შემცირებული 1990-

იანი წლების შემდეგ, როცა ცხვრის რაოდენობა 600 000 აღწევდა. ცხვრის სულადობის 

ძირითად მიზეზად სახელდება ზამთრის საძოვრების არქონა. საბჭოთა პერიოდში ცხვარი 

შირაქის და ელდარის ველებზე გაჰყავდათ, რაც ახლა ვერ ხერხდება. მეორე მიზეზად 

მუნიციპალიტეტიდან მოსახლეობის გადინება სახელდება. მსხვილფეხა პირუტყვის 

მოშენებას კი სათიბების სიმცირე უშლის ხელს, რადგანაც მოსახლეობა პირუტყვის 

გამოსაზამთრებლად საკმარისი საკვების დამზადებას ვერ ახერხებს. შესაბამისად, 

მეცხოველეობის დარგის წინაშე არსებული გამოწვევებია ზამთრის საძოვრების და 

სათიბების დეფიციტი.   

 

სერვისები და პროექტები 
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მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, საიდანაც 

ფერმერებს აგრონომის და ვეტერინარის მომსახურების მიღება შეუძიათ. 

მუნიციპალიტეტს ასევე ემსახურება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარული 

ცენტრი.  

4 ტყის რესურსები 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსები 4 790 ჰა-ს შეადგენს, რაც 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 4%-ია. ტყეების დიდი ნაწილი, კერძოდ კი 3 500 ჰა სუბ-

ალპურ ზონაშია განლაგებული. ამას გარდა, 4 000 ჰა ყაზბეგის ეროვნული პარკის 

ფარგლებშია დაცული.  

როგორც ეს მონაცემები გვიჩვენებს, ტყეების მთლიანად სენსიტიურ კატეგორიას 

მიეკუთვნება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ტყის ჭრა არ ხდება; 

არც ტყის ხანძრებია სახასიათო.  

 

5 წყლის რესურსები 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული წყლებით (ტბები, მდინარეები), მიწისქვეშა წყლებით, 

მუდმივი თოვლის საფარითა და მყინვარებით.  

მუნიციპალიტეტის მდინარეები ძირითადად მდ. თერგითა და მისი შენაკადებითაა 

წარმოდგენილი. მდ. თერგის სიგრძე ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში 85 კმ-

ია. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში სათავეს იღებს მთიულეთის არაგვი.  

ყაზბეგში მრავლადაა მცირე ზომის ტბებიც. მათგან ყველაზე დიდია არჩვების ტბა, 

რომლის სარკის ფართობი 0.13 კმ2-ს შეადგენს, სიღრმე კი 6 მ-ს.  

მყინვარების დიდი ნაწილი მყინვარწვერის მასივის მონაკვეთზეა განლაგებული. მათი 

საერთო ფართობი 80 კმ2-ია. ბოლო წლებში დაფიქსირებულია მყინვარების დნობა.  

მუნიციპალიტეტში ასევე უზვია მიწისქვეშა წყლებიც. მათი ნაწილი მინერალურია, 

რომელთა შორის აღსანიშნავია თრუსოს ხეობის ჰიდროკარბონატული მინერალური 

წყლები.  

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები ძირითადად მოსახლეობის მიერ სასმელ-

სამეურნეო მიზნით გამოიყენება. სასმელად მოსახლეობა იყენებს როგორც ზედაპირულ, 

ასევე მიწისქვეშა წყლებს. წყალმოხმარების აღრიცხვიანობა არ ხდება.  

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 
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მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარეთა კალაპოტზე ანთროპოგენული ზემოქმედება 

მინიმალურია. შესაბამისად, მდინარეთა ნაპირების დინამიკა ბუნებრივ რეჟიმს 

ექვემდებარება.  

 

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ არის.  

 

8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ფაქტიურად არ ხდება. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები ორგანიზებულად გროვდება მხოლოდ სტეფანწმინდაში, გერგეთში, არშასა და 

სიონში. შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება არხოტის მახლობლად. ამ 

ნაგავსაყრელის მართვა არ ხდება.  

დანარჩენი დასახლებებიდან ნარჩენების გატანა არ ხდება. მოსახლეობას თავისი 

ნარჩენები მიმდებარე არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე გააქვს.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატიც 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს:  

 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია 

 ფერმერების ინფორმირება თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, ასევე ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები არ დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე და მათ არა აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები შეიძლება 

ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ.  
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10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა თოვლის ზვავი, ღვარცოფი, წყალდიდობა და მდინართა ნაპირების წარეცხვა. 

როგორც მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, ანთროპოგებული ზემოქმედება 

მუნიციპალიტეტში მინიმალურია და არ უნდა იწვევდეს ბუნებრივი საფრთხეების რისკის 

ზრდას.  

 

სოფლის მეურნეობა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 

უხვადაა. თუმცა, ისინი ძირითადად საძოვრებითაა წარმოდგენილი.  

მცირემიწიანობის და ჰავის გამო მუნიციპალიტეტი არახელსაყრელია მემცენარეობის 

განვითარებისთვის.  

მეცხოველეობის დარგში მეცხვარეობა ჭარბობს. მეცხოველეობის დარგის გამოწვევებია 

ზამთრის საძოვრების არარსებობა და სათიბების დეფიციტი.  

 

ტყის რესურსები - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ტყეებითაა 

დაფარული. ტყის რესურსები ძირითადად სუბ-ალპური ტყეებითაა წარმოდგენილი და 

მათი დიდი ნაწილი დაცულია. მუნიციპალიტეტში ხე-ტყის დამზადება არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია. წყლის მოხმარება ძირითადად სასმელ-სამეურნეო მიზნით ხდება. წყლის 

რესურსებზე ლოკალური ზემოქმედება მინიმალურია. მუნიციპალიტეტის დასახლებებს 

არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა 

გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

საქმიანობიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კუთხით შეიძლება 

განხილული იქნას წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე ფერმერთა 

საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა.  



 

6- 6 

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. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

თანამშრომლებს მონაწილეობა არ მიუღიათ კლიმატის ცვლილებების თემატიკაზე 

მოწყობილ ტრენინგებში.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა უნდა დაეხმაროს მეცხვარეებს ზამთრის საძოვრების 

მოძიებაში, რათა ხელი შეუწყოს ამ დარგის განვითარებას.  

 რეკომენდირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივი საფრთხეების 

მაღალი რისკის ზონების შეფასება. სხვადასხვა დანიშნულების შენობა-

ნაგებობების მშენებლობა უნდა განხორციელდეს შეფასებული რისკების 

გათვალისწინებით.  

 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.  

 

 


