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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 

წალკის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა  

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება  

წალკის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ ერთეულს 

წარმოადგენს. მისი ფართობია 105 000 ჰა. მათ შორის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს 

უკავიათ 83 000 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 79%-ს შეადგენას ხოლო ტყეს უჭირავს 

9000 ჰა. მუნიციპალიტეტს ეასზღვრება: ჩრდილოეთით ბორჯომის, გორის და კასპის, 

დასავლეთით ახალქალაქის, სამხრეთით ნინოწმინდისა და დმანისის, აღმოსავლეთით 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტები.  

წალკის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში. 

ტერიტორიის დიდ ნაწილში ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი 

ზამთრით და ხანგრძლივი ზაფხულით. წალკის ქვაბულში მთის სტეპების ჰავაა, იცის 

ცივი ზამთარი და თბილი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 5,9°C, 

იანვრის -4,8°C, ივლისის 16°C, აბსოლუტურ მინიმუნი -34°C, აბსოლუტურ მაქსიმუმი 

33°C. ნალექები 740 მმ წელიწადში. წალკის მუნიციპალიტეტში ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობა 600-740 მმ-ს უდრის. ნალექების მაქსიმუმი გაზაფხულსა და 

ზაფხულის დასაწყისშია, მინიმუმი – ზამთარში. მუნიციპალიტეტის მაღალ ადგილებში 

მთიანეთის სტეპების ჰავაა, იცის მოკლე ზაფხული და ცივი ზამთარი. სამსრის, 

ჯავახეთისა და თრიალეთის ქედებზე (ყველაზე მაღალ ადგილებში) ნამდვილ ზაფხულს 

მოკლებული მაღალმთიანეთის ზომიერად მშრალი ჰავაა. 

წალკის მუნიციპალიტეტის მდინარეებია: ქცა (შენაკადებია: მირზაოღლი -ხრამი, 

ნარდევანი, ოზნი, გუმბათი, თარსონი და სხვა) და ჭოჭიანი (სიგრძე 29კმ, აუზის ფართობი 

- 131კმ2).  

წალკის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დღეისათვის ეკონომიკის 

ძირითადი სექტორები, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

შემოსავლებს არის: სოფლის მეურნეობა (ძირითადად მეცხოველეობა და 

მეკარტოფილეობა), ელექტროენერგეტიკა, მცირე მეწარმეობა (ძირითადად ვაჭრობს და 

საყოფაცხოვრებო მომსახურება) და საჯარო სამსახურები. 

გამგეობის მიერ მოწოდებული 2012წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

შეადგენს 22 000 ადამიანს. მუნიციპალიტეტში 42 დასახლებული პუნქტია. მათ შორის 1 

ქალაქია - წალკა. მუნიციპალიტეტის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 3200 ადამიანს, 

ხოლო სოფლის 18 800-ს. ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85% სოფლად ცხოვრობს. 
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მოსახლეობის სიმჭიდროვე 21 კაცი/კმ2. რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის ჩათვლით არის 3 000 000 ლარი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

ძირითადი შემოისავლების წყაროა მიწათმოქმედება, მეცხოველეობა, ელექტრო 

ენერგეტიკ, მცირე ბიზნესი (ძირითადად ვაჭრობა და მომსახურეობის სერვისი), საჯარო 

სამასახურები.  

მუნიციპალიტეტში 1 სულ მოსახლეზე შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვება. 

წარსულშიც მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლები უზრუნველყოფილი იყო სოფლის 

მეურნეობით და ხორცისა და რძის პროდეუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობით, 

ელექტროენერგეტიკით.  

გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით არსებობს მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა. რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის 

განვითარებისათვის საჭიროა აღდგეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

გადამამუშავებელი მრეწვწლობა (ხორცის, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება), ასევე 

ელექტრო ენერგეტიკის განვითარება.  

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ 

ბუნებრივ საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი წვიმა, რის შედეგადაც ადგილი აქვს 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნას (საუბარი იყო არა ხშირ წვიმებზე, არამედ ერთჯერადად 

დროის მცირე მონაკვეთში დიდი რაოდენობის ნალექის მოსვლაზე); პრობლემად 

დასახელდა ასევე გვალვა ,სეტყვა, ძლიერი ქარი.  

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების 

რაოდენობა ბოლო 10 წლის განამავლიბაში არ შეცვლილა. გამგეობის ინფორმაციით 2010-

2011 წ-ში წვიმის სახით დიდი რაოდენობით ნალექის მოსვლის გამო ადგილი ჰქონდა 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნას სოფ. განთიადში, რის შედეგადაც დაზარალდა 10 ოჯახი 

(დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და დაზიანდა ნათესები 

საკარმიდამო ნაკვეთრბზე). მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი არ 

ანაზღაურებულა. აღდგა დაზინებული გზის 25კმ. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბოლო 10 

წლის განმავლობაში მიყენებული ზიანის ეკონომიკური გაანგარიშება. 

წალკის მუნიციპალიტეტის თანამშრიმელთა აზრით ადგილობრივ კლიმატის 

მოსალოდნელ ცვლილებად სახელდება წყალდიდობა და გვალვების უმნიშვნელო მატება. 

წალკის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელია სამაშველო სამსახური. 

გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, გვალვას. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ადგილობრივ ხელისუფლებას (სამაშველო სამსახურს) არ გაააჩნია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი 

კატასტროფების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებში შეხვედრის 

მონაწილეებმა (გამგეობის თანამშრომლებმა) დაასახელეს: ხანძარების ჩაქრობა; 
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წყალმოვარდნის შედეგების აღმოფხვრა, როგორიცაა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ხიდებისა 

და გზების შეკეთება (რაზეც 2011წ-ს დაიხარჯა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ტრანსფერის სახით გამოყოფილი 100 000ლარი).  

წალის გამგეობასთან შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას არ ხდება მოსალოდნელი 

ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება, ასევე ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნაობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსები 

წალკის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობად გამგეობის 

თანამშრომლების აზრით სოფლის მეურნეობაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

საერთო ფართობია 83 000 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 79%-ს შეადგენას; აქედან 

სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 21 000ჰა (ს/ს მიწის 25%), სათიბ/საძოვარი 61 000ჰა (ს/ს 

მიწის 73%), ხეხილის ბაღები - 1000ჰა (ს/ს მიწის 2%).  

წალკის გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეთში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 

წლის განმავლობაში უმნიშვნელოდ შემცირდა (თითქმის არ შემცირებულა). სასოფლო-

სამეურნეო მიწების შემცირების მიზეზად სახელდება არასაკმარისი ნაპირსამაგრი 

სამუშოები, და ქარსაცავი ზოლების განადგურება. კერძოდ, სათიბ- საძოვარის შემცირების 

მიზეზად ჭარბი ძოვების გამო ნიადაგის ეროზია (რიცხობრივი მონაცემების მოწოდება 

გამგეობაში ვერ შეძლეს). 

 

მემცენარეობა 

მოწოდებული ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული 

მემცენარეობა. პრიორიტეტული კულტურებია: კარტოფოლი ( 15ტ/ჰა), ხორბალი (1, 2-

1,5ტ/ჰა და კომბოსტო (3ტ/ჰა). ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ კულტურების 

მოსავლიანობა გაიზარდა დააახლოებით 15- 20%-ით. რის ძირითად მიზეზადაც 

სახელდება: მეურნეობის ეფექტური გაძღოლა, მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალა, 

მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვა. 

წალკის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში ვეგატაციის 

პერიოდი ბოლო 10 წელიწადში უმნიშვნელოდ შეიცვალა - შემცირდა. რამდენი დღით 

შეიცვალა ვეგეტაციის პერიოდი ამის თქმა გაუჭირდათ. ეს ინფორმაციაც აქვთ ზეპირი 

დაკვირვებით და არა მეტეოსადგურიდან მიღებული ობიექტური ინფორმაციის 

საფუძველზე. 

გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით სახნავი მიწები თითქმის მთლიანად 

(დაახლოებით 80%) საჭიროებს რწყვას. არსებობს 70-80% მორწყვის პერსპექტივა. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს რწყვის დეფიციტი და რწყვის ერთადერთ მეთოდად 

სახელდება დასხურებით რწყვა.  

მეცხოველეობა 
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გამგეობის ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობაა 34 000 სული, ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში გაიზარდა 12 000 სულით, წვრილფეხას (ძირითადად ცხვრის) არის 18 000 

სული, რომელიც გაიზარდ 6 000 სულით. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 

ზეპირი დაკვირვებით წველადობა/პროდუქტიულობა შემცირდა. ამის მიზეზად 

სახელდება: პირუტყვის არასათანადო კვება, როგორიცაა: საკვების ნაკლებობა; 

ფერმერებში ცოდნის ნაკლებობა. დაავადებების ზრდა, როგორიცაა ვეტერინარული 

მომსახურების ნაკლებობა (აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ერთი 

ვეტერინარი ჰყავთ). არახელსაყრელი მეტეო პირობები, როგორიცაა სეტყვა და გვალვა. 

გამგეობის თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით წალკის 

მუნიციპალიტეტი განიცდის სათიბ/საძივარის დეფიციტს. სხავა მუნიციპალიტეტებიდან 

ზაფხულის საძოვრებზე შემოყავთ დაახლოებით 20 000 სული მსხვილფეხა და 100 000 

წვრილფეხა საქონელი. რის გამოც ხდება საძოვრეის მნიშვნელოვანი გადაძოვება. 

განსაკუთრებით ტრასაზე იორ-მუღანლოს გზაზე არის მძიმე მდგომარეობა, რადგან სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან ზაფხულის საძოვრებზე შემოყვანილი საქონლის მიერ ხდება 

საძოვრებრების არა მარტო გადაძოვება, არამედ დაავადებაც.  

გამგეობის მოწედებული ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში ამ მხრივ უმძიმესი 

მდგომარეობაა სოფ ტბეთში და წალკაში. სათიბ/ საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი 

ღონისძიება არ ტარდება. საძოვრების დეფიციტის გამო შეუძლებელია 

ნაკვეთმონაცვლეობა. აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში შეფასებული ნორმებით 1ჰა-ზე 

დასაშვებია 1 სული საქონლის ძოვება წელიწადშ, მაგრამ ნორმების დაცვა 

ზემოაღნიშნულის გამო შეუძლებელია (დაახლოებით 0,6-0,7 ჰა საძოვრებისა მოდის 1 

სულ საქონელზ)ე. საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

მოწოდებული ინფორმაციით არ გაზრდილა, მაგარამ ამისი მონიტორინგი არ 

ხორციელდება. 

 

პროექტები და სერვისები 

წალკის მუნიციპალიტეტში არ არის განვითარებული ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინარული და აგრონომიული მომსხურება. საუბარი იყო 

კადრების დიდ დეფიციტზე (მუნიციპალიტეტს აგრონომი საერთოდ არ ჰყავს და აქ 

მხოლოდ ერთი ვეტერინარია) და მექანიზაციის ცენტრები. წალკის მუნიციპალიტეტში არ 

არსებობს სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის 

გავრცელება. სასოფლო-სამეურნეო საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის 

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებლოიბა მუნიციპალიტეტში ეკისრება მცენარეთა დაცვის 

სამსახურს. გამგეობის ინფორმაციით მათ მიერ მოწოდებული ანგარიშები არ იძლევა 

დამაკმაყოფილებელ და დეტალურ ინფორმაციას ზემოაღნიშნულ საკითხებზე. 

წალკის მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით ბოლო პერიოდში არ 

განხორციელებულა არანაირი სახის სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი 

პროგრამა/პროექტები. არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული პროექტების 

შესახებაც გამგეობას თითქმის არ გააჩნია ინფორმაცია. საერთო ჯამში საკონსულტაციო 

მომსახურება თითქმის არ ხორციელდაბა და არასაკმარისად იქნა შეფასებული. 

გამგეობის თანამშრომლებს მიაჩნიათ, რომ სოფლის მეურნეობა შეიძლება იყოს წალკის 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკურ დარგი. განსაკუთრებით მეცხოველეობა, მაგრამ 
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ამისათვის საჭიროა ადგილობრივი საძოვრები არ გამოიყენებოდეს სხვა 

მუნიციპალიტეტების მიერ. 

 

4. ტყის რესურსები 

გამგეობის ინფორმაციით ტყით წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიიტორიის 9 000ჰა 

ფართობია დაფარული, რაც მთლიანი ტერიტორიის 9%-ს შეადგენს. ტყის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ წარმოადგენს. ის სამართავად გადაეცა ქვემო 

ქართლის სატყეო სამსახურს. სატყეო სამსახურის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით ამ ტყეებში გვხვდება სუბ-ალპური ტყეები და ტყეკაფი. მცირე 

რაოდენობით ჭალისპირა ტყეები. მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე ფაქტიურად 

განადგურებულია ქარსაცავი ზოლი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი 

ზოლების აღდგენა არ ხორციელდება.  

წალკის მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს სოციალური და მოვლითი მიზნით 

ჭრას. ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი მუნიციპალიტეტში არის 15 000მ3. 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ბოლო 10 წლის განმავლობაში ხე-ტყის ჭრის 

ტენდენცია გაიზარდა წელიწადში დაახლოებით 2000 მ3-ით. აღინიშნა, რომ ხე-ტყის 

უკონტროლო ჭრამ იმატა ეკომიგრანტების (აჭარის და სვანეთის რეგიონებიდან) 

ჩამოსახლების შემდეგ. მოწოდებული ინფორმაციით ადგილი აქვს ხე-ტყის უკანონო ჭრას 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა, 

მაგარამ ციფრების დასახელებისგან თავი შეიკავეს, რადაგან ამის ოფიციალურად 

აღრიცხვა არ ხოეციელდება. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ტყის ჭრას ადგილი აქვს სანიტარულ-სოციალური მიზნით. 

გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ხშირი არ არის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ხანძრების შედაეგად 

განადგურდა დაახლოებით 200 ჰა. ტყის ხანძრების მიზეზად დასახელდა ადამიანთა 

დაუდევრობა. მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცით მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ადგილი არ ჰქონდა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას. წალკის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება ნახანძრალ და გაჩეხილ უბნებზე ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ამათგან ტყის ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება 

მხოლოდ კაფვის შემდგომ ფართობებზე. ტყის საფარდაკარგულ უბნებზე არაფერი 

კეთდება ტყის საფარის აღდგენის მიზნით. 

მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანერგე მეურნეობა, რაც 

გამგეობის უკმაყოფილებას იწვევს. მუნიციპალიტეტს მიაჩნია, რომ საჭიროა ასეთი 

მეურნეობის არსებობა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის 

აღდგენა/განაშენებიანების არ განხორციელებულა. შეკრების მონაწილეები 

მუნიციპალიტეტში მომხდარ ბუნებრივ საფრთხეებს არ აკავშირებენ ტყის ჭრასთან. 

გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არის სატყეო მიწები და 

გამოიყენება ჭრისთვის და საძოვრებად. 

 

5. წყლის რესურსები 

წალკის მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირეული და მიწის 

ქვეშა წყლების სახით. გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს გააჩნია, როგორც 
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ზედაპირული ისე მიწისქვეშა უხვი წყლის რესურსები. არ მოიპოვება სანდო ინფორმაცია 

წყლის შეფასებული რესუესისი შესახებ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები (დაჭაობებული) დაახლოებით 130ჰა, რომელის ფართობიც 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა. გამგეობის ინფორმაციით არ ხორციელდება 

დაჭაობებული ტერიტორიების დინამიკის მონიტორინგი.  

წალკის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური და 

მეტეოროლოგიური სადგურები და მიწისქვეშა წყლის სამონიტორინგო ქსელი. 

შესაბამისად ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

ცვლილებების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. ზედაპირული დაკვირვებით 

მოწოდებული ინფორმაციით ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში წალკის 

მუნიციპალიტეტში რაიმე მნიშვნელოვანი ჰიდროლოგიური ცვლილება არ მომხდარა. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჭარბტენიანი ტერიტორიების ფართობი უმნიშვნელოდ 

შემცირდა. უმნიშვნელო კლიმატის ცვლილებას კერძოდ გვალვასა ასახელებენ. წალკის 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაშრობის გეგმა, როგორც 

დისკუსიის მონაწილეებმა აღნისნეს ამ ეტაპზე სახნავ-სათესი ტერიტორიების დეფიციტი 

მუნიციპალიტეტში არ არის. გამგეობის ინფორმაციით მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლის რესურსი საკმარისა და 

გამოიყება, როგორც საზოგადოებრივი წყალმომარაგების ისე ირიგაციისათვის. 

მოსახლეობის მცირე ნაწილი წყალმომარაგებისათვის (სასმელად) მიწისქვეშა წყლებსაც 

იყენებს.  

წალკის მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის მხოლოდ 

ქალაქის მოსახლეობას გააჩნია ცენტრალური წყალმომარაგება. წყლის მრიცხველები ჯერ 

არ არის დადგმული. წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა შეფასდა, როგორც ცუდი 

და აღინიშნა, რომ ადგილი აქვს წყლის მნიშვნელოვან დანაკარგებს. მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების სისტემებს წყალდიდობის დროს პრობლემები არ ექმნება. 

მოწოდებული ინფორმაციით წყალმომარაგების სისტემებში წყალგამწმენდი ნაგებობები 

საერთოდ არ არსებობს. წყალმომარაგების სისტემა საჭროებს რეაბილიტაციას.  

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება სამართავად გადაეცა შპს „გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიას“. გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტს სასმელი 

წყალი მიეწოდება შემდეგი მაგისტრალებით: „ნარდევანი - წალკის“(120-127ლ/წმ), 

ნარდევანი - სოფლების ხაზი (70ლ/წმ), „ოზნი-წალკის“(70ლ/წმ) და წალკაში - 30 ლ/წმ. 

გამგეობის ინფორმაციით სასმელი წყლის ვარგისიანობის მონიტორინგი თვეში ორჯერ 

ხორციელდება მმართველი კომპანიის მიერ. სინჯი იგზავნება ლაბორატორიაში. 

გამგეობის ინფორმაციით სასმელი წყლის დაბინძურებას აქვს ადგილი ზოგჯერ (ვერ 

კონკრეტდება როდის და სად). ამის მიზეზად სახელდება ქსელების სიძველე და 

გაუმართაობა. 

საკანალიზაციო კოლექტორები გააჩნია მხოლოდ ქ. წალკის მოსახლეობის 10%-ს ამათგან 

50% ამორტიზებულია. მოწოდებული ინფორმაციით არსებული კოლექტორების 

მდგომარეობა არის სავალალო. კოლექტორებში არ არის მოწყობილი წყალგამწმენდი და 

ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავი ჩაედინება მდინარეებში და ჟონავს მიწაშიც. სარწყავი 

წყლის მოხმარებაზე ინფორმაცია არ მოიპოვება. მოწოდებული ინფორმაციით 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი ბუნებრივ წყალსატევებში არ ხდება. 

შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია წყლის ხარისხის შესახებ.  
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6. მდინარეების ნაპირების დინამიკა  

წალკის მუნიციპალიტეტის მდინარეებია: ქცა (შენაკადებია: მირზაოღლი -ხრამი, 

ნარდევანი, ოზნი, გუმბათი, თარსონი და სხვა) და ჭოჭიანი (სიგრძე 29კმ., აუზის 

ფართობი - 131კმ2). მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ხორციელდება მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება (წლიურად 

საშუალოდ 10 000მ3). წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხრამის ხეობაში ზღვის 

დონიდან 1506 მ-ზე მდებარეობს წალკის წყალსაცავი (მაქს. სიღრმე - 25მ., სიგრძე - 12კმ. 

და სიგაანე - 3კმ.), რომელიც სარკის ფართობით სქართველოს უდიდესი წყალსაცავია. 

მდინარე ხრამზე აგებულია ხრამ ჰესი-1 და ხრამ ჰეს-2. წალკა მდიდარია ტბებით. მათ 

შორის გამოირჩევა: ბარეთის, სადიკის, ლელიანის, ჩაპაევკის გრძელი და ღრმა ტბები. 

წალკის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით ადმინისტრაციული ერთეულის 

ფარგლებში ადგილი აქვს შემდეგ პროცესებს: წყალსაცავების ზედა ნაწილში მდინარის 

კალაპოტებში ხდება ინერტული მასალის დაგროვებას, კალაპოტების დახრამვას, ამასთან 

ადგილი აქვს მდინარეების ნაპირებისა და კალაპოტების ეროზიას, რის შედეგადაც ხდება 

საინჟინრო ნაგებობათა დაზიანება. დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით ჩამოთვლილი 

მოვლენების აღმოსახვერელად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები, დაზიანებული ხიდებისა და გზების აღდგენა/მშენებლობა. ადგილობრივ 

დონეზე არ ხდება მდინარის ნაპირების და კლაპოტების მონიტორინგი. პერიოდულად 

გამგეობის მიერ მოწმდება გზების და მდინარის ნაპირებთან არსებული საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობა.  

 

7. ინდუსტრია /წარმოება 

წალკის მუნიციპალიტეტში მრეწველობის წამყვანი დარგია ჰიდროენერგეტიკა. წალკის 

ტერიტორიაზე განთავსებულია ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი, რომელიც 

ჩართულია საქართველოს ერთიან ენერგო სისიტემაში. მუნიციპალიტეტში არის მცირე 

მეწარმეობა. მათ შორის აღსანიშნავია ყველის დამამზადებელი მცირე საწარმოები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე გადის რესპუბლიკური მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზები და მარაბდა-ახალქალაქის რკინიგზა. 

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით ქ.წალკაში ნარჩენების განსათავსებლად იყენებენ 

ქალაქიდან დაახლოებით 2-3 კმ-ით დაშორებულ ნაგავსაყრელს, რომელსაც არ გააჩნია 

სადრენაჟე წყლებისა და აირების მართვის მოწყობილობა. ნაგავსაყრელი არის 

სანიტარულად მძიმე მდგომარეობაში. გამგეობაში არსებობს ნარჩენების მართვის 

სამსახური, რომელიც ძირითადად ქ. წალკის, 3-4 სოფელს და ცენტრალური ტრასის 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, მონიტორინგსა და ნაგავსაყრელზე ამ 

ნარჩენების ტრანსპორტირება-განთავსებას ახორციელებს. გამგეობის ინფორმაციით მათ 

მიერ მოსახლეობისაგან შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში დაახლოებით 

2000მ3-ია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ნარჩენების მართვის სამსახურისგან 

შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა. ქ. წალკის გარდა მუნიციპალიტეტის 

სხვა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება ხორციელდება 
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არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე ან იმარხება მცირე ორმოებში. არალეგალურ 

ნაგავსაყრელებზე დაყრილი ნარჩენების მონიტორინიგი არ ხორციელდება. 

მოწოდებული ინფორმაციით წალკის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით გამგეობის მიერ პროექტები არ განხორციელებულა. დისკუსიის 

მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობის მიერ 

წალკის მოსახლეობისა და გმაგეობის დახმარებით მოეწყო ქ.წალკისა და მიმდებარე 

გზების დასუფთავების აქცია. 

წალკის მუნიციპალიტეტში მოწოდებული ინფორმაციით ქ. წალკაში არსებობს მცირე 

ზომის, კერძო ჯართის პუნქტები. მათ მიერ შეგროვილი ნარჩენების აღრიცხვა არ ხდება. 

 

9. გენდერი  

გენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა დისკუსიის მონაწილეებს 

გაუჭირდათ. განსაკუთრებით პასუხების დაკონკრეტება. მსჯელობის დროს 

აღმოჩნდებოდა, რომ ნებისმიერის ჩამოთვლილი პრობლემა ფაქტიურად ორივე 

სქესისათვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი იყო.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ საქართველოს 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე. 

დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, წალკის მუნიციპალიტეტს კლიმატის 

ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის შემდეგი საკითხები: სოფლის მეურნეობაში 

არსებული პრობლემები, როგორიცაა სოფლი მეურნეობის სამსახურების დაბალი დონე, 

საირიგაციო სისტემების გაუმართვობა, ინფორმაციისა და ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ გამგეობის 

თანამშრომელთა შორისაც; მუნოციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა და მათი აღდგენისათვის არანაირი ღონისძიებების გატარება; ტყის მასივების 

აღდგენასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

პროექტები, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში განხორციელდა და/ან დაიგეგმა წალკის 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოიცავს ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, ხიდებისა და გზების 

რეაბილიტაციას და მშენებლობას. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  
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ბუნებრივი საფრთხეები - წალკის მთა-გორიანი რელიეფი და გეოლოგიური პირობები 

განაპირობებს ძლიერი ქარებს წყალდიდობებს რაც არის მდინარეთა კალაპოტის 

არასწორი მართვა და ტყის ჭრის გამო განპირობებული.  

წალკის 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 წალკის მუნიციპალიტეტში 

წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო 

მეტად მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან 

შედარებით. ამისი ინდიკატორია სათიბ-საძოვრების ეროზია გადაძოვების შედეგად. 

პრობლემას ისიც უნდა ამწვავებდეს, რომ პირუტყვი საზაფხულო საძოვრებზე სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ. მიუხედავად სათიბ-საძოვრების 

სიმცირისა და დეგრადაციისა, მათი მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - წალკის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები მცირეა. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო 

და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - წალკის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები 

უხვადაა და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. წალკის მუნიციპალიტეტში 

არსებული წყლის რესურსი უხვადაა არსებული მოთხოვნის სრულად 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მუნიციპალიტეტში მაინც არსებობს წყალმომარაგების (მ.შ. 

სარწყავი წყლის) პრობლემა, რაც წყალმომარაგების/სარწყავი სისტემების ცუდ 

მდგომარეობას ან არარსებობას უკავშირდება.  

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. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია და ძირითადად რეაქციულ ხასიათს ატარებს, ანუ 

შედეგების აღმოფხვრაზეა ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტში რიგი პრევენციული 
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ღონისძიებებიც ტარდება, როგორიცაა: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ინერტული მასალის 

ამოღება მდინარის კალაპოტიდან, წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, სხვა. კლიმატის 

ცვლილებების შესარბილებლად კი მიმდინარეობს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, 

თუმცა მცირე მასშტაბებში.  

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 თვითმმართველობის პრიორიტეტიც იყო), 

რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული 

რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 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 მონაცვლეობითი ძოვება, დადგინდეს და 

საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, 

მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ 

წველადობაზეც აისახება).  

 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.  

 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.  

 


