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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 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ ერთეულს 

წარმოადგენს, რომელიც რეგიონის ცენტრალ ნაწილშია განთავსებული. მას 

აღმოსავლეთით მარნეულის, დასავლეთით - დმანისის, ჩრდილოეთით - თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტები საზღვრავს, სამხრეთით კი სომხეთის რესპუბლიკა ესაზღვრება.  

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ფართობია 80 692 ჰა, საიდანაც ძირითადი ნაწილი 

ვაკეებითაა წარმოდგენილი, ხოლო ჩრდილოეთი კიდე - გორაკ-ბორცვიან მთისწინეთით. 

ვაკე ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია მშრალი სუბტროპიკული სტეპური ჰავა, 

ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით; ხოლო მთისწინეთში 

განვითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრით და ხანგრძლივი 

ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურა ბოლნისში 120C შეადგენს. წლის ყველაზე 

ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 0,3°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, 

აგვისტოსი - 23,3°C. ნალექების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს 572 მილიმეტრს, 

ნალექების მაქსიმუმი მაისში ფიქსიდება (86 მმ), ხოლო მინიმუმი — დეკემბერში (21 მმ). 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დიდი მდინარეებია ხრამი და მაშავერა. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ასევე არის რამდენიმე ბუნებრივი და 

ხელოვნური ტბა.   

გამგეობის 2012 წლის მონაცემებით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 

78 700 კაცს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 98 კაცი კვ. კმ-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ.კმ) საკმაოდ აღემატება. მუნიციპალიტეტში 49 დასახლებული 

პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქია. ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 12 700 ადამიანს.. 

მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, 

მრეწველობა (მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატი, კვარციტის საწარმო, 

ღვინის ქარხნები), მცირე მეწარმეობა (ვაჭრობა, საყოფაცხოვრებო მომსახურება) და 

საჯარო სამსახურები. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით არის 22 000 000 ლარი. მუნიციპალიტეტს 

ეკონომიკური განვითარების გეგმის პრიორიტეტებია: სოფლის მეურნეობა, სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი მრეწველობა, ასევე ქვის მოპოვება-

დამუშავების გაფართოება და ტურიზმის განვითარება.  
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2. ბუნებრივი საფრთხეები  

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ 

საფრთხეებს განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, სეტყვა და გვალვა. მათი მოსაზრებით, 

აღნიშნული ბუნებრივი საფრთხეების რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

გაზრდილია. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის 

ბუნებრივი კატასტროფები მნიშვნელოვან პრობლემას არ წარმოადგენს.  

სტიქიების შედეგად დაზიანებული ტერიტორიების, მოსახლეობის და 

ინფრასტრუქტურის შესახებ კონკრეტული ცნობები სამუშაო ჯგუფმა ვერ მოგვაწოდა. 

თუმცა, მათ აღნიშნეს, რომ სტიქიების დროს ზიანდება საცხოვრებელი ტერიტორიები და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. ჯგუფის ცნობით, ძლიერმა სეტყვამ 2011 წელს 

დააზიანა ქ. ბოლნისი, სოფ. ბოლნისი, აკურთა და დარბაზი, სადაც საცხოვრებელი 

სახლების 85-90%-ს დაუზიანა სახურავი. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტს დიდ ზიანს 

აყენებს ივლისსა ადა აგვისტოს თვეებში გახშირებული გვალვები.  

ადმინისტრაციულ ერთეულს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ აქვს, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციების რეაგირებაზე პასუხისმგებლები არიან სახელმწიფო 

კომისია და სამაშველო სამსახური. გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სამაშველო სამსახურს ფაქტობრივად არ აქვს დაწყებული ფუნქციონირება. არ არსებობს 

ზუსტი ინფორმაცია სამაშველო სამსახურის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის 

შესახებ, ასევე პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების 

არასაკმარისი რესურსი, მათ შორის სახანძრო მანქანების სიძველე ხელს უშლის 

პერსონალს კონკრეტული სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებაში.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებში 

შეხვედრის მონაწილეებმა დაასახელეს: ხანძრების ჩაქრობა და ფერმერების სახლების 

გადასახური მასალით მომარაგება.  

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება. ასევე, არ ხდება 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების გათვალისწინება საინჟინრო პროექტების 

მომზადებისას. 

 

3. სოფლის მეურნაობა და სურსათის უსაფრთხოება  

მიწის რესურსი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის 

მეურნეობაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 28 575 ჰა, რაც 

მთლიანი ტერიტორიის 35%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 17 000 ჰა 

(ს/ს მიწის 59%), სათიბ-საძოვარი 10 193ჰა (ს/ს მიწის 36%), ხეხილის ბაღები - 1 382 ჰა (ს/ს 

მიწის 5%), მათ შორის ვენახები 504 ჰა. 
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ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობი 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ შემცირებულა. თუმცა აღინიშნა, რომ ს/ს მიწებმა 

განიცადეს დეგრადაცია. სახნავ-სათესი ტერიტორიებიდან დეგრადირებულია 

დაახლოებით 2 500ჰა, ხეხილის ბაღების დაახლოებით 30%, ხოლო სათიბ-საძოვარის 

დეგრადირებული ფართობის დასახელება ვერ შეძლეს. დეგრადაციის მთავარ მიზეზად 

დასახელდა ეროზია (დეგრადირებული ფართობის დაახლოებით 1/3) და ს/ს 

სავარგულების მორწყვა მრეწველობისაგან დაბინძურებული წყლით.  

 

მემცენარეობა 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფართოდ არის გავრცელებული მემცენარეობა. 

პრიორიტეტული კულტურებია: ხორბალი (მოსავლიანობა 3ტ/ჰა), კარტოფოლი ( 24ტ/ჰა), 

პომიდორი (18ტ/ჰა), კიტრი (24ტ/ჰა) და ყურძენი (5ტ/ჰა). ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

მათი მოსავლიანობა მუნიციპალიტეტში არ შეცვლილა. 

გამოკითხულთა ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ვეგატაციის პერიოდი ბოლო 10 

წელიწადში შემცირდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეტეოსადგური არ არის. 

ამიტომ ეს ინფორმაცია მოსახლეობის პირად დაკვირვებებს ემყარება.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სახნავი მიწები მთლიანად 

საჭიროებს რწყვას, თუმცა მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს. ამის 

მიზეზად სახელდება: არასაკმარისი წყლის რესურსი, საირიგაციო სისტემების (არხების) 

ძალიან დიდი ნაწილის გაუმართაობა, რწყვის სიძვირე და რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, 

ცუდი მენეჯმენტი. მუნიციპალიტეტში რწყვის ძირითად მეთოდად სახელდება არხოვანი 

რწყვა. გარდა ამისა, ფერმერები მცირე რაოდენობით იყენებენ მიწისქვეშა წყლებს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, სახნავ-სათესი მიწების ტერიტორიაზე, არის საცდელი-

სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით დაინერგა 

წვეთოვანი რწყვა. მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მოსახლეობის მიერ, ხდება 

უმნიშვნელო რაოდენობით წვიმის წყლის აგროვება. 

 

მეცხოველეობა 

ბოლნისის გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ არის 

გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის რაოდენობა 13 200 სულია, მათი რაოდენობა უკანასკნელ 

წლებში თითქმის არ შეცვლილა. 

მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით, 

ადმინისტრაციუოლ ერთეულში 17 960 სული ცხვარია. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, 

უკანასკნელ წლებში შემცირდა წვრილფეხა საქონლის რაოდენობა, რაც გამოიწვია ცხვრის 

დიდი რაოდენობით უცხოეთში გაყიდვამ (კერძოდ, შარშან ცხვარი გაიყიდა ირანში, 

ზოგჯერ ცხვარი გაყავთ არაბულ ქვეყნებშიც). სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან 

ზაფხულის ან ზამთრის საძოვრებზე საქონელი არ შემოყავთ.  

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის 

საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 1,3 ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა რქოსანი 
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პირუტყვი და 1.8 ცხვარი. მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

მესაქონლეობა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში განიცდის სათიბ/საძივარის 

დეფიციტს. ამის მიზეზად სახელდება: სათიბ-საძოვრების მიწათსარგებლობის 

კატეგორიის შეცვლა, ეროზია, ჭარბი ძოვება, გვალვა, ამასთან, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

სარწყავი წყალი ბინძურდება სამრეწველო ობიექტებიდან (მადნეულიდან), რაც საძოვარი 

მიწების დეგრადაციას იწვევს. მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად 

არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მეცხოველეები არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. 

აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე ძოვებისას არანაირი ნორმები არ არის 

დაცული.  

საქონლის დანაკარგი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მოწოდებული ინფორმაციით 

არის უმნიშვნელო, მაგარამ ამის მონიტორინგი არ ხდება. მუნიციპალიტეტში არ ხდება 

წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. სამუშაო ჯგუფში აღნიშნეს, 

რომ ზეპირი დაკვირვებით პროდუქტიულობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში შემცირდა, 

რის მიზეზადაც სახელდება პირუტყვის არასათანადო კვება საკვების ნაკლებობითა და 

ფერმერებში ცოდნის დაბალი დონით; ვეტერინარული მომსახურების ნაკლებობა და 

არახელსაყრელი მეტეოპირობები, როგორიცაა ძლიერი სეტყვა და გვალვა. 

  

პროექტები და სერვისები 

მუნიციპალიტეტში ნაკლებად არის განვითარებული ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

სერვისები, როგორიცაა ვეტერინალური და აგრონომიული მომსხურება (საუბარი იყო 

კადრების დეფიციტზე) და მექანიზაციის ცენტრები. მუნიციპალიტეტის ცენტრში 

(ქ.ბოლნისში) არსებობს სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ტექნოლოგიებისა და 

ცოდნის გავრცელებისათვის ხელის შეწყობა, მაგრამ სოფლის მოსახლეობისათვის ეს 

არასაკმარისი და ნაკლებად ხელმისაწვდომია.  

სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გარკვეული ინფორმაცია 

მიეწოდება შემოტანილი შხამ-ქიმიკატებისა და საჭირო აცრების შესახებ, მათივე ცნობით, 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ გატანილ პროდუქტზე გაიცემა ვეტ. და ფიტო 

სერთიფიკატები. 

მუნიციპალიტეტში არის ახლად დაარსებული სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური, რომელსაც ევალება პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო საკითხების 

მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე.  

გამგეობის თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტებიდან სახელდება 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია (ადგ. ხელისუფ.); მაღალპროდუქტიული და 

გვალვაგამძლე კულტურების შემოტანა. ფერმერმცოდნეობის გავრცელება, როგარიც არის 

ირიგაციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ (არასამთავრობო ორგანოზაციის მიერ 

გაკეთებული წვეთოვანი სარწყავი სადემონსტრაციოდ), პირუტყვის კვების 

გაუმჯობესებული მეთოდების და კარტოფილის მოვლა-მოყვანის შესახებ, სასოფლო 

სამეურნეო საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა და მექანიზაციის ცენტრების შექმნა 

(ერთობლივი პროექტები ცენტრ. ხელ. USAD-ის დაფინანსებით).  
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როგორ ჩანს, მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამსახურსა და ამ სექტორში 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია და ინფორმაციის გაცვლა 

პრაქტიკულად არ ხდება, რადგან სოფლის მეურნეობის სამსახურს პრაქტიკულად არ 

გააჩნდა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 

პროექტების შესახებ.  

 

4. ტყის რესურსები 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიიტორიის 40 000 ჰა ფართობი ტყით არის დაფარული, 

რაც მთლიანი ტერიტორიის 49,5%-ს შეადგენს, გამგეობის თანამშრომელთა 

ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია სატყეო მიწების დაახლოებით 50ჰა, 

რომელიც ნებართვის გაცემის შემთხვევაში გამოიყენება სოციალური ჭრისათვის.  

მუნიციპალიტეტის ტყეებში ადგილი აქვს სოციალური და მოვლითი მიზნით ხის ჭრას. 

ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი არის 22 000 მ3. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო 

10 წლის განმავლობაში, ხე-ტყის ჭრის ლიმიტი გაიზარდა დაახლოებით 20-30%-ით. ასევე 

გაიზარდა უკანონოდ ჭრის ტენდენცია, რის მიზეზადაც ალტერნატიული საწვავის 

სიძვირე დასახელდა. გამგეობის თანამშრომლებმა კონკრეტული ციფრების 

დასახელებისგან თავი შეიკავეს, რადაგან ამის ოფიციალურად აღრიცხვა არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე ფაქტობრივად აღარ არსებობს ჭალისპირა ტყეები და 

განადგურებულია ქარსაცავი ზოლი, თუმცა მათი აღდგენა არ ხორციელდება.  

მიღებული ინფორმაციით, ტყის ხანძრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არ გაზრდილა (წელიწადში 7-8 ხანძარი), აქედან გამომდინარე ბოლო 10 

წლის განმავლობაში ხანძრით დაზიანებული ტყის საშუალო ფართობიც არ შეცვლილა.  

მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ადგილი ჰქონდა ნიადაგის ეროზიას 

განაკაფ ადგილებში (დაახლოებით 300ჰა), ასევე მდინარის ნაპირის ეროზიას (40 ჰა 

ჭალაში).  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხდება ნახანძრალ, გაჩეხილ და ნიადაგის 

საფარმოხსნილ უბნებზე ტყის ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი. ამათგან ტყის 

ბუნებრივი აღდგენა ფიქსირდება მხოლოდ კაფვის შემდგომ ფართობებზე. გამგეობის 

თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ტყის საფარდაკარგულ უბნებზე არაფერი კეთდება ტყის 

საფარის აღდგენის მიზნით. 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს 

მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის მცირე რესურსი გააჩნია., თუმცა წყლის შეფასებული 

რესურსის შესახებ ცნობები სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია.. წყლის რესურსები 

წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების სახით. ჭარბტენიანი ფართობი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ მოიპოვება. 
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მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, არ წარმოებს 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი. შესაბამისად, წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. 

ზედაპირული დაკვირვებით ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში რაიმე მნიშვნელოვანი 

ჰიდროლოგიური ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. ადგილი აქვს 

ზედაპირული წყლების უმნიშვნელო ნაწილის. მაგ. ზოგიერთი მცირე ნაკადულის 

დაშრობას. ამ უმნიშვნელო ცვლილების მიზეზად კლიმატის ცვლილებას კერძოდ, 

გვალვას ასახელებენ. სამუშაო ჯგუფის პირადი დაკვირვებებით, დაკვირვებით ბოლნისის 

ტერიტორიაზე მიწისქვეშა წყლების დონემ დაიკლო, რის მიზეზადაც სახელდება ტყის 

გაჩეხვა და გვალვების მომატება. 

 მუნიციპალიტეტიდან მოწოდებული ინფორმაციით, ზედაპირული წყლები ძირითადად 

გამოიყენება ირიგაციისა და ინდუსტრიული წყალმომარაგებისათვის (გამგეობის 

ინფორმაციით 480 000 მ3/წელ.). მოსახლეობის წყალმომარაგება როგორც სასმელად (12 890 

000 მ3/წელ.) ასევე საირიგაციოდ ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტიდან 

მოწოდებული წყლით. მცირე ნაწილი წყალმომარაგებისათვის, როგორც სასმელად, ისე 

სარწყავად მიწისქვეშა წყლებსაც იყენებს. არსებული წყლის რესურსი არ არის საკმარისი 

მოსახლეობის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. .  

მუნიციპალიტეტში წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება, თუმცა სამუშაო ჯგუფის 

წევრები ვარაუდობენ, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილი უნდა ჰქონდეს 

მიწიქვეშა წყლების დაბინძურებას. კერძოდ, დაბინძურების სავარაუდო წყაროებად 

სახელდება მადნეულის წარმოება, საკანალიზაციო კოლექტორების არ არსებობა და 

არალეგალური ნაგავსაყრელები.  

მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე. 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა არის ცუდი. წყალდიდობის დროს 

შეიძლება მოხდეს, როგორც წყალმიმღები ისე წყალგამწმენდი ნაგებობების დაზიანება და 

მიწის შერევა. მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობას აქვს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება (ამჟამად წყლის მრიცხველების დადგმა დაწყებული 

არ არის) და საკანალიზაციო კოლექტორები, რომლებიც ცუდ მდგომარეობაშია. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ცუდ მდგომარეობაშია საირიგაიო სისტემებიც და 

საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება სამართავად გადაეცა შპს „გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიას“. მათი მართვის ხარისხით და ზოგადად წყალმომარაგებით 

მოსახლეობა კმაყოფილი არ არის.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდინარეების კალაპოტებიდან ინერტული მასალის მოპოვება ხდება 

მდინარე მაშავერას კალაპოტიდან. თუმცა ჩვენთვის ცნობილი არ არის თუ რა 

რაოდენობით მასალის მოპოვება ხდება. 
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სამუშაო ჯგუფს მდინარის კალაპოტიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის 

შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მოუწოდებია, არც მდინარის ნაპირების დინამიკაზე და 

მის მართვაზე არსებობს რაიმე ცნობები.  

 

7. ინდუსტრია / წარმოება 

მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული წარმოება განვითარებულია საშუალო დონეზე. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს მადნეულისა და კვარციტის საწარმოები, 

ხდება ტუფის და ბაზალტის ქვის მოპოვება, ასევე მუშაობს ღვინის ქარხანა, მეღორეობის 

კომპლექსი, ხორცისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი მცირე საწარმოები. 

წყლის მრიცხველები დამონტაჟებულია ყველა საწარმოში. წყლის ცირკულაცია ხდება 

მადნეულის საწარმოში და ქვის გადამამუშავებელ საამქროებში (ნაწილობრივ).  

მოწოდებული ინფორმაცით, საწარმოებში გამოყენებული ენერგო-ეფექტური 

ტექნოლოგიებიდან აღინიშნა მხოლოდ მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები. დისკუსიის 

მონაწილეთა ინფორმაციით, მეღორეობის კომპლექსში, ენერგო-ეფექტური 

ტექნოლოგიებიდან გამოყენებულია ნაგებობათა თბოიზოლაცია მეტალო-პლასტმასის 

ფანჯრებითა და კედლების სპეციალური საფარით. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, არცერთი საწარმო არ მიმართავს ისეთ ღონისძიებებს, 

როგორიცაა ნარჩენების აღმოფხვრა, შემცირება, გადამუშავება და უტილიზაცია 

 

8.  ნარჩენების მართვა 

დისკუსიის მონაწილეთა ინფორმაციით, ბილნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აქვს 

ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება ქ. ბოლნისს, დაბა კაზრეთს და 

დამატებით 14 სოფელს. ამ სამსახურის მოვალეობაა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება, აღრიცხვა, ტრანსპორტირება და ქალაქიდან დაახლოებით 2-3 კმ-ით 

დაშორებულ ნაგავსაყრელზე განთავსება. მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები იყრება არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე, როგორიცაა 

მდინარეების ნაპირები, ხევები.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ შეგროვილი 

ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში - 19 332 მ3-ია. გამგეობის ინფორმაციით ბოლო 10 

წლის განმავლობაში ნარჩენების მართვის სამსახურისგან შეგროვილი ნარჩენების 

რაოდენობა არ შეცვლილა.  

გამგეობიდან მიღებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით პროექტები არ განხორციელებულა. ქალაქში საყოფაცხოვრებო ან 

სხვა ნარჩენების დაყრის დაფიქსირების შემთხვევაში,,ხორციელდება საჯარიმო 

სანქციები. მათივე ცნობით, საწარმო ნარჩენების მართვა გამგეობის მიერ არ 

ხორციელდება, შესაბამისად გამგეობას ამ ნარჩენების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია.  

 



 

8- 11 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, დისკუსიის მონაწილეებმა გაიხსენეს 

მწვანეთა მოძრაობის მიერ ჩატარებული აქცია, რომლის მიზანი იყო მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის გასუფთავება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან, რომელშიც 

ადგილობრივი მოსახლეობაც იღებდა მონაწილეობას. 

 

9. გენდერი  

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემცირება ქალზე 

უფრო მტკივნეულად აისახება, რადგან წარმოქმნილი პრობლემები უფრო ქალის 

მისაგვარებელია; წყლის დეფიციტის შემცირებაც ქალზე უფრო მტკივნეულად აისახება, 

რადგან ისინი მეტ წყალს მოიხმარენ საოჯახო საქმეებში, განსაკუთრებით აზერბაიჯანელ 

მოსახლეობაში; ტყის რესურსების შემცირება ორივე სქესის წარმომადგენელზე 

ერთნაირად მტკივნეულად მოქმედებს; კლიმატის ცვლილების მიმართ კი მამაკაცი უფრო 

მგრძნობიარეა. 

  

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არასდროს გაუვლიათ სწავლება კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ "საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე". დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, 

მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადს ხდის: სოფლის მეურნეობის 

სამსახურების დაბალი დონე, საირიგაციო სისტემების გაუმართაობა, ფერმერთა 

არაინფორმირებულობა, ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, ტყის მასივების აღდგენასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

ბოლო 10 წელიწადში მუნიციპალიტეტში ძირითადად განხორციელდა წყალმომარაგების 

და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციის პროექტები. მონაწილეთა აზრით 

მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად 

ან აღმოსაფხვრელად საჭიროა: სახანძრო - სამაშველო სამსახურის ტექნიკურად უკეთესად 

აღჭურვა; საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია; განადგურებული ტყის მასივების 

აღდგენა; გვალვაგამძლე მცენარეთა ჯიშების შემოტანა; სეტყვის საწინააღმდეგო 

სისტემების დადგმა, სამრეწველო ნარჩენების მკაცრი კონტროლი, სწორი და მოქნილი 

მენეჯმენტი. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს: 

ბუნებრივი საფრთხეები - მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ ბუნებრივ საფრთხეებს 

განეკუთვნება: ძლიერი ქარი, სეტყვა და გვალვა. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში გაზრდილი გვალვიანობა, ნაწილობრივ ტყის საფარის შემცირებით 

შეიძლება იყოს გამოწვეული. 
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მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბოლო 10 წლის მანძილზე მიყენებული ზიანის 

ეკონომიკური გაანგარიშება. მათი აზრით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის 

ბუნებრივი კატასტროფები მნიშვნელოვან პრობლემას არ წარმოადგენს.  

ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული კლიმატური 

პირობების მოსალოდნელი ცვლილებები და შესაბამისი საფრთხეები. თუმცა საერთო 

ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური 

ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა გვალვიანობა, 

ეროზია, და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების 

მიმართ.  

სოფლის მეურნეობა - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას ტრადიციული 

მეთოდებით უძღვებიან. უკანასკნელ წლებში ს/ს მიწებმა განიცადეს დეგრადაცია. სახნავ-

სათესი ტერიტორიებიდან დეგრადირებულია დაახლოებით 2 500ჰა, ხეხილის ბაღების 

დაახლოებით 30%, ხოლო სათიბ-საძოვარის დეგრადირებული ფართობის დასახელება 

ვერ შეძლეს. დეგრადაციის მთავარ მიზეზად დასახელდა ეროზია (დეგრადირებული 

ფართობის დაახლოებით 1/3) და ს/ს სავარგულების მორწყვა მრეწველობისაგან 

დაბინძურებული წყლით.  

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია არასაკმარისი წყლის რესურსი და 

საირიგაციო სისტემების ცუდი მდგომარეობა, მომატებული გვალვიანობა და სეტყვა.  

მუნიციპალიტეტში მესაქონლეები განიცდიან საძოვრების დეფიციტს, ამის მიზეზად 

სახელდება: სათიბ-საძოვრების მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა, ეროზია, ჭარბი 

ძოვება, გვალვა, ამასთან, სარწყავი წყალი ბინძურდება სამრეწველო ობიექტებიდან 

(მადნეულიდან), რაც საძოვარი მიწების დეგრადაციას იწვევს. მუნიციპალიტეტში სათიბ-

საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მეცხოველეები არც 

ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე 

ძოვებისას არანაირი ნორმები არ არის დაცული.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

ტყის რესურსები - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა (მათ შორის უკანონო), 

რასაც, როგორც ჩანს, მზარდი ტენდენცია აქვს და ქარსაცავი ზოლების მნიშვნელოვანი 

შემცირება. ამასთან, ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება. როგორც 

აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება 

იყოს.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის 

რესურსი საკმარისი არაა არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.  

სამუშაო ჯგუფის პირადი დაკვირვებებით, დაკვირვებით ბოლნისის ტერიტორიაზე 

მიწისქვეშა წყლების დონემ დაიკლო, რის მიზეზადაც სახელდება ტყის გაჩეხვა და 

გვალვების მომატება. 



 

10- 11 

ზედაპირული წყლები ძირითადად გამოიყენება ირიგაციისა და ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისათვის (გამგეობის ინფორმაციით 480 000 მ3/წელ.). მოსახლეობის 

წყალმომარაგება როგორც სასმელად (12 890 000 მ3/წელ.) ასევე საირიგაციოდ 

ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტიდან მოწოდებული წყლით.  

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული თუ მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი.  

მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ზოგიერთ დასახლებას გააჩნია ცენტრალიზებული 

წყალმომარაგება და საკანალიზაციო კოლექტორები, რომლებიც ძალიან ცუდ 

მდგომარეობაშია. ამ დასახლებების წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემა ისაა, რომ წყალდიდობის დროს წყალგამწმენდი ნაგებობები ვერ 

უზრუნველყოფს სათანადო წმენდას და წყალი იმღვრევა. 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება 

დასახელდეს მხოლოდ წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, 

თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ზომები არასაკმარისია, რადგანაც ვერ პასუხობს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომლებიც ამასთანავე მზარდი 

ხასიათისაა.  

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 შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას. 

 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს ეროზიული პროცესებს და ასევე ხელს შეუწყობს 

ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას.  

 მემცენარეობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შემუშავება, მათ შორის სარწყავი 

სისტემის აღდგენა-გაფართოების სტრატეგიის მომზადება და ამ სტრატეგიის 

ფარგლებში მოკლევადიანი პროექტების შემუშავება-განხორციელება.  

 მეცხოველეობის მდგრადი განვითარებისთვის საჭიროა შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელება: 
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o სათიბ-საძოვრების მდგომარეობის შეფასება და ძოვების ნორმების 

შემუშავება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გადაძოვება 

o სათიბ-საძოვრების მოვლა-აღდგენის გრძელვადიანი პროგრამის 

მომზადება და განხორციელება 

o მეცხოველეობაში კვების სისტემის გადახედვა და შესაბამისი ინფორმაციის 

გავრცელება ფერმერთა შორის 

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარეთა ნაპირების დინამიკის მონიტორინგის 

განხოციელება.  

 გაძლიერდეს კონტროლი სარყავად გამოყენებული ზედაპირული წყლების 

ობიექტების დაცვაზე, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიები დაცული იქნას 

ეროზიისგან და დაბინძურებისგან.  

 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.  

 

 

 

 


