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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 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-

ზემო სვანეთის მხარეში. მას ჩრდილოეთით ესაზღვრება მესტიის მუნიციპალიტეტი, 

დასავლეთით-გალის, სამხრეთ-დასავლეთით-ზუგდიდის, სამხრეთ-აღმოსავლეთით და 

აღმოსავლეთით-ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები.  

მუნიციპალიტეტის ფართობია 64 668 ჰა, საიდანაც 11 496 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს უკავია, ხოლო  31 998 ჰა ტყითაა დაფარული.  

2012 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 40 900 კაცს. აქედან 

9 164 კაცი რუსეთ-საქართველოს შორის 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად იძულებით 

გადაადგილებული პირია. მუნიციპალიტეტში 2 ქალაქი და 37 სოფელია. ქალაქების 

მოსახლეობა შეადგენს 11 600 კაცს (მათ შორის 1 350 დევნილია). მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 71 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) ოდნავ 

აღემატება. 

მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყაროა სოფლის მეურნეობა (მეთხილეობა, 

მესიმინდეობა, მეცხოველეობა და მეფუტკრეობა). წარსულში ძირითად შემოსავლებს 

უზრუნველყოფდა ასევე სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, 

მეაბრეშუმეობა, ტუნგოსა და დაფნის წარმოება), გადამამუშავებელი მრეწველობა (ჩაის, 

ღვინის, რძის, მინერალური წყლის ქარხნები) და ხე-ტყის დამამზადებელი საწარმოები.  

მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. ამას გარდა, სატყეო მეურნეობის 

ბაზაზე შესაძლებელია სამონადირეო და სანერგე მეურნეობების განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

წალენჯიხის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 

მეწყერი, ღვარცოფი, გვალვა და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა. ბოლო წლებში 

გაზრდილია ძლიერი ქარების სიხშირე და მეწყრული მოვლენები. ბუნებრივი 
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კატასტროფები აზიანებს საცხოვრებელ სახლებს, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. თუმცა, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია 

ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების და 

მიყენებული ზიანის შესახებ. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში ძლიერი 

ქარის შედეგად დაზარალდა 20 საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: ჯვარი, ნაკიფუ, 

ობუჯი, ზღვაია და ქ. წალენჯიხაში. 2012 წელს ძლიერმა წვიმამ და ღვარცოფმა დააზიანა 

10-მდე პატარა ხიდი და ჩხოროწყუ-წალენჯიხის დამაკავშირებელი დიდი ხიდი. ბოლო 

10 წელიწადში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ მიყენებულმა ზარალმა დაახლ. 3 მლნ 

ლარი შეადგინა; აქედან 300 000-400 000 ლარის ზარალი გამოწვეული იყო 2012 წელში 

ერთდღიანი ძლიერი წვიმის შედეგად.  

მონაცემები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში #1 და 

#2. 

ცხრილი 1. მონაცემები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მიხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

 

ცხრილი 2. მონაცემები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების 

ზონაში მოქცეული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

მეწყერი სოფ.ობუჯი, ზღვაია 3 კმ გზის მონაკვეთი. 

ღვარცოფი 
სოფ.ნაკიფუ 1 ხიდი 

სოფ.ობუჯი 5 ხიდი 

წალენჯიხა 1 ხიდი 

 

მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. მას არც კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა 

გააჩნია.   

მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს, 

ხანძრებს, წყალდიდობას და მეწყერს. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე 

პასუხისმგებელია სამაშველო სამსახური, თუმცა მას არ გააჩნია ბუნებრივ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა  

ძლიერი ქარი წალენჯიხა, ჯვარი, ნაკიფუ, 

ობუჯე, ზღვაია. 
15 სახლი 100 კაცი 

მეწყერი ობუჯე 5 ოჯახი 20 კაცი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა ობუჯე 5 ოჯახი  
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კატასტროფებზე რეაგირებისთვის საკმარისი რესურსი და დახმარებას იღებს 

რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ხდება ძირითადად 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გაუწია 

მატერიალური და ფინანსური დახმარება სტიქიით დაზარალებულებს. ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ მოხდა ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა სტიქიით მიყენებული 

შედეგების აღმოსაფხვრელად. დაგეგმილია ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისა და 

შედეგების შესარბილებლად ნაპირსამაგრი სამუშაოები, გაბიონების მოწყობა. 

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება არ ხდება, ხოლო საინჟინრო 

პროექტების მომზადებისას ხდება ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 11 496 ჰექტარი 

უჭირავს, რაც მისი საერთო ტერიტორიის მხოლოდ 18 %-ია. მათ შორის სახნავ-სათესი 

მიწები 3 080 ჰა-ია (27%), მრავალწლიან ნარგავებს უკავია 8 346 ჰა (73%), ხოლო საძოვრებს 

უკავია 70 ჰა (0.6%). 

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები და საძოვრები ბოლო 10 წელიწადში 

ძირითადად მეწყერისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. კერძოდ, 25 ჰა 

მიწის ფართობი დაიკარგა დამეწყვრის შედეგად, ხოლო დამატებით 5 ჰა - მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვის გამო.  

მუნიციპალიტეტში ბოლო ათწლეულში ადგილი ჰქონდა სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას. კერძოდ, ჭარბი ძოვების გამო საძოვრებზე განვითარებულია ეროზია. ამას 

გარდა, წყალდიდობების დროს ადგილ-ადგილ ხდება დაჭაობება.  

 

მემცენარეობა 

მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა გავრცელებული 

მესიმინდეობა, მრავალწლიანი ნარგავებიდან მოყავთ თხილი და სუბტროპიკული ხურმა, 

კივი, ვენახი. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 2.5 ტ/ჰა, თხილის 2 ტ/ჰა, ხურმის 4 ტ/ჰა, 

ვაზის 3 ტ/ჰა, ხოლო კივის 8 ტ/ჰა. 

გამგეობის ინფორმაციით, მოსავლიანობაზე გავლენას ახდენს გახშირებული გვალვები და 

ხშირი წვიმები, ასევე დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა. ბოლო პერიოდში ასევე 

ადგილი ჰქონდა სიმინდისა და თხილის მოსავლის შემცირებას მავნებლების (ღეროს 

ფარვანას და ამერიკული პეპელას) მომრავლების გამო.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, სახნავი მიწების 70% საჭიროებს რწყვას. ასეთი 

ნაკვეთები ძირითადად ფერდობზეა განლაგებული. საირიგაციო სისტემა 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. სასოფლო-სამეურნეო მიწები დრენაჟს არ საჭიროებს.    

 

მეცხოველეობა 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

მხოლოდ 70 ჰა (0.6%) უკავია, მიუხედავად ასეთი მცირე მაჩვენებლისა, სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი 

დარგია. 2012 წლის მდგომარეობით, მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 11 500 სულს 

შეადგენს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მათი სულადობა 1 000 სულით შემცირდა. 

პირუტყვის შემცირების მიზეზად სახელდება ბოლო წლებში გახანგრძლივებული 

ზამთრის პერიოდში საკვების არასაკმარისი რაოდენობა და საძოვრების დეფიციტი.   

მუნიციპალიტეტში ცხვარიც ჰყავთ, მათი სულადობა 2012 წლის მდგომარეობით 

შეადგენს 300 სულს, ამას გარდა აღრიცხულია 2 333 სული თხა. ბოლო 10 წელიწადში 

თხებისა და ცხვრის რაოდენობა 100 სულით გაიზარდა.    

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად ზაფხულის საძოვრებია, ნაკლებადაა 

სათიბები. მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე განიცდიან საძოვრების დეფიციტს. 

ამის მიზეზი არის საძოვრების ეროზია და დეგრადაცია, (რაც ძირითადად სავარგულების 

დასარევლიანებაში გამოიხატება), ჭარბი ძოვება და საძოვრების მიწათსარგებლობის 

კატეგორიის შეცვლა (მოსახლეობა ამ ტერიტორიებს იყენებს სახნავ-სათესად).  

მუნიციპალიტეტში ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და 

მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე მხოლოდ 0.006 ჰა 

საძოვარი მოდის, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას 

ცხვრებიც ჰყავთ და თხებიც, აშკარაა, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-

საძოვრების სერიოზული დეფიციტია. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა, 

მუნიციპალიტეტში მისი მოვლა–შენარჩუნებისთვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ; 

მათ შორის, იშვიათად იყენებენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც, ამასთან 

საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები შესწავლილი არ არის. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა არის 1 332ტ/წლ-ში, 

ხოლო ხორცპროდუქტიულობა 120კგ/დღეში, უკანასკნელ წლებში ეს მაჩვენებლები არ 

შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

მუნიციპალიტეტიდან საქონლის შემოყვანა არ ხდება.  

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას ჰქონდა ადგილი 

და ამის მიზეზად გამგეობის წევრები ასახელებენ ვეტერინარული მომსახურების 

ნაკლებობას და ნაწილობრივ მტაცებელ ცხოველებს (ნადირი ანადგურებს საქონელს 

მცირე რაოდენობით). 
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პროექტები და სერვისები 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ბოლო 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, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური და მექანიზაციის სამსახური, თუმცა ადმინისტრაციული 

ერთეულისთვის არასაკმარისია. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წლის მანძილზე განხორციელდა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები. 2011წელს შემოტანილ იქნა 

მაღალპროდუქტიული და გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიში, რომელმაც წალენჯიხაში არ 

გაამართლა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განახორციელა ფერმერებში ცოდნის 

გავრცელების პროექტი. 

 

4. ტყის რესურსები 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტერიტორიის 49% 

(31 998 ჰა) ტყითაა დაფარული. აქედან ნაწილს ტყეკაფის სტატუსი აქვს მინიჭებული, 

ნაწილი კი სუბალპური ტყეების კატეგორიას მიეკუთვნება. სატყეო მიწები არ არის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრას. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით ადგილი აქვს ტყის უკანონო ჭრასაც. მოვლითი ჭრები კი არ 

ხორციელდება. მერქნის დამზადების წლიური ლიმიტი სოციალური ჭრებისთვის ერთ 

სულზე შეადგენს 1,5 მ3/წლ, ჯამში კი იჭრება 6 000მ3/წლ მერქანი. კომერციული ჭრა 

მიმდინარეობს სამრეწველო და სუბალპურ ტყეებში, სოციალური ჭრები კი ჭალისპირა 

ტყეებში ხორციელდება. ჭრა არ ხორციელდება 350-ზე მეტი დაქანების ფერდობიდან. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ჭრის ტენდენცია (მათ შორის უკანონოც) შემცირდა, 

რასაც გამგეობაში ხსნიან იმით, რომ მოსახლეობამ შეშა ჩაანაცვლა თხილის ნაჭუჭით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუ როდის ჩატარდა ქარსაცავი ზოლების 

ბოლო ინვენტარიზაცია გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტში ამ 

ინვენტარიზაციის შედეგების შესახებ ინფორმაცია არა აქვთ. ქარსაცავი ზოლების 

აღდგენა-გაშენება მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება და მსგავსი ღონისძიებები არ 

არის დაგეგმილი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი ჰქონდა ადამიანთა 

დაუდევრობის გამო, ძირითადად ტყის ქვედა ფენას, ფოთლებს ეკიდება, რაც იწვევს 

აღმონაცენების განადგურებას და ხელს უშლის ტყის ბუნებრივ აღდგენას. 
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ტყის გაკაფულ ადგილებში ადგილი აქვს მეწყერებისა და ღვარცოფების წარმოქმნას. 

ხოლო მდინარის ნაპირებზე განხორციელებული ჭრების შედეგად ხდება მდინარის 

ნაპირების გარეცხვა და ეროზია. 

ბოლო 10 წლისა და უფრო მეტი ხნის მანძილზე მუნიციპალიტეტში არ მომხდარა ტყეების 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი და არ ჩატარებულა ტყეების მოვლა-აღდგენის 

ღონისძიებები.  

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი 

გააჩნია, თუმცა ეს რესურსი შეფასებული არაა. წყლები წარმოდგენილია მდინარე 

ენგურის აუზით. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური 

და შესაბამისად, ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი 

ინფორმაცია არ არსებობს. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე, 

ადგილი აქვს მდინარეებში წყლის საშუალო ხარჯის შემცირებას, წყალდიდობების დროს 

ხარჯი გაზრდილია, ხოლო წყალდიდობის სიხშირე შემცირებულია.  

ზედაპირული წყლის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; თუმცა, მონიტორინგი მთელს მუნიციპალიტეტს არ ფარავს. 

მათი ცნობებით ზედაპირული წყლები დაბინძურებული არაა. მიწისქვეშა წყლების 

ხარისხის მონიტორინგი კი არ ტარდება. 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 

საკმარისია. ზედაპირული წყლების მოხმარება ძირითადად საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისთვის ხდება. წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემა მხოლო 

ქალაქებს გააჩნია. მათი წყალმოხმარება შეადგენს 40მ3/წმ-ს. წყალმომარაგების საერთო 

მდგომარეობა საშუალოა. წყლის მრიცხველები დადგმულია მხოლოდ ქალაქ 

წალენჯიხასა და ჯვარში. წყალდიდობების დროს პრობლემა ექმნება წყალმიმღებ 

ნაგებობებს, რომლიც ბინძურდება და იბინდება.  

ცენტრალური წყალმომარაგების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა მიწისქვეშა წყლებს 

მოიხმარს, რისთვისაც მოწყობილი აქვთ ჭები. წალენჯიხაში სხვა მუნიციპალიტეტიდან 

წყლის გადმოგდება არ ხდება; ხოლო წალენჯიხიდან წყალი საზოგადოებრივი 

წყალმომარაგებისთვის მიეწოდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს.  

მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არის და 

შესაბამისად არც წყალგამწმენდი ნაგებობა არსებობს, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად 

ჩადის მდინარეში. 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მოპოვებული ინერტული 

მასალის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია. 
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს შეინიშნება 

კალაპოტის დახრამვა, ინერტული მასალის დაგროვება, ნაპირების წარეცხვა, რის 

შედეგადაც ზიანდება გზები და ხიდები. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად ტარდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

მუნიციპალიტეტში მდ. ენგურზე არის ხელოვნური წყალსაცავი ჰიდროენერგიის მიღების 

მიზნით, რომლის კაშხლის სიმაღლე 271 მ-ია, ასევე მცირე სიმძლავრის ჰესი მდ. სქურზე, 

რომლის კაშხალის სიმაღლე 2 მ-ია. მდინარის კალაპოტის დინამიკა ჰესებთან უცნობია.  

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების, მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის 

მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ ხდება. ამას ახორციელებს გარემოს დაცვის 

სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის განვითარების 

სამსახური კი პერიოდულად ამოწმებს მდინარის ნაპირებთან არსებულ საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა განვითარებული. ქალაქ ჯვართან 

მდ. ენგურზე არის დიდი სიმძლავრის ჰესი, არის კიდევ რამდენიმე კერძო საწარმო, მცირე 

წარმადობის მქონე ჩაის ფაბრიკა და ხის დამამუშავებელი საწარმო. ყველა მათგანში 

დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები. საწარმოებში არ ხდება წყლის ცირკულაცია და 

არ იყენებენ ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ ნარჩენების 

მართვის გეგმები. 

 

8. ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში არის დასუფთავების სამსახური, რომელიც ახდენს ქალაქ 

წალენჯიხისა და ჯვარის დასახლებაში ნარჩენების შეგროვებას და მის განთავსებას 

პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელი, რომელიც განთავსებულია სოფ. 

ზღვაიასთან, არალიცენზირებულია. ყოველდღიურად ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში 

ხდება 3 ტონა ნარჩენის შეგროვება. ბოლო ათწლეულში შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა გაიზარდა ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების შედეგად. კერძოდ, 2012წ-ს 

დასუფთავების სამსახურმა შეიძინა 2 ნაგავმზიდი, ასევე ქ. წალენჯიხისა და ქ. ჯვარში 

განთავსდა ნაგვის ურნები. 

რადგანაც ნარჩენების შეგროვება მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან ვერ ხდება, 

არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელები; თუმცა, რა რაოდენობის ნარჩენი იყრება იქ 

შეფასებები არ არსებობს.  

 

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 წყლის დეფიციტი, ტყის რესურსების შემცირება და კლიმატის ცვლილება თანაბრად 

მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ესწრებოდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში ჩატარებულ სემინარებს ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც კლიმატის ცვლილებასაც ეხებოდა. ისინი არ 

იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები, გვალვაგამძლე სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დეფიციტი, ტყის 

მასივების აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები, სარწყავი წყლის დეფიციტი და 

მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წელიწადს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, 

რომელიც ხორციელდებოდა ზოგი ადგილობრივი და ზოგი ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ძირითადად მოიცავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 

ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, შიდასასოფლო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა ქარსაცავი ზოლების გაშენება, 

მოსახლეობის გაზიფიკაცია, ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა და სანერგე 

მეურნეობები, ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, კლიმატის ცვლილებისადმი 

მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელება და საინფორმაციო-

საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილებებისადმი შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, 

გვალვა და მდ. ნაპირების წარეცხვა. როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია მდინარეთა კალაპოტის არასწორი მართვა, ტყის ჭრა და ჭარბი 

ძოვება.  
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ბუნებრივი კატასტროფები აზიანებს საცხოვრებელ სახლებს, სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო 10 წელიწადში სტიქიით 

მიყენებული ზიანი შეადგენს 3 000 000- მდე ლარს. 

წალენჯიხის 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 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან ყველაზე 

დიდი პროცენტი მრავალწლიან ნარგავებზე მოდის (73%).  

როგორც ჩანს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის წინაშე მდგარი 

გამოწვევაა მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა. ამის გამო მოსავლიანობა მცირდება, 

ასევე ხდება საძოვრების გადაძოვება.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების განადგურება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების 

აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია. როგორც ჩანს, ბოლო 10-20წლის მანძილზე ადგილი აქვს მდინარეებში წყლის 

საშუალო ხარჯის შემცირებას, ხოლო წყალდიდობების დროს მდინარეების ხარჯი 

გაზრდილია.  

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება გააჩნია მხოლოდ 2 დასახლებას. დანარჩენი 

მოსახლეობას კი წყალმომარაგებისთვის ჭები აქვს მოწყობილი. წყალმოხმარების 

მოცულობა უცნობია.  

მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-გამწმენდი 

ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება. წყლის 

რესურსების დაბინძურება ასევე შეიძლება ნარჩენების არასათანადო მართვამ 

გამოიწვიოს.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად შედეგების აღმოფხვრაზეა 

ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული ღონისძიებებიც ტარდება, 

როგორიცაა: ნაპირსამაგრი სამუშაოები და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 
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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 ხელს შეუწყობს ნიადაგის დაცვას.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. ამას გარდა, სასურველია 

დაინერგოს ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვება, მეცხოველეები გადავიდნენ 

ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე, გატარდეს სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენახვის სხვა 

ზომები.  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 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. 

 


