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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 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. 

ადმინისტრაციულად იგი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს მიკუთვნება და ესაზღვრება 

ახალციხის, ახალქალაქის, ასპინძის, ხაშურის, წალკის, ხარაგაულის და გორის 

მუნიციპალიტეტები.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის დონიდან 800–1000 მეტრის 

ფარგლებში იცვლება. რელიეფი უმეტესად მთიანია. მუნიციპალიტეტის მთლიანი 

ფართობია 118 900 ჰა, საიდანაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 46 000 ჰა (39%) 

უჭირავს, 68 033 ჰა (57%) კი ტყითა დაფარული. ტყეების დიდი ნაწილი ბორჯომ-

ხარაგაულის ეროვნულ პარკს მიეკუთვნება.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჰავა გარდამავალია კონტინენტურ-სუბტროპიკულსა და 

ზღვის სუბტროპიკულს შორის. ზამთარი აქ ცივი იცის, ზაფხული - თბილი და 

ხანგრძლივი. საშუალო წლიური ტემპერატურა 9.1°C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის 

საშუალო ტემპერატურაა (-)6°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოსი - 14-18°C. 

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობაა 550-800 მმ/წელიწადში.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეებსა და ტბებს საერთო ჯამში 

1 141 ჰექტარი უჭირავთ. ბორჯომი ცნობილია სამკურნალო თერმულ–მინერალური 

წყლებით. მუნიციპალიტეტს კვეთს მდ. მტკვარი და მისი მრავალრიცხოვანი შენაკადები 

(ბორჯომულა, გუჯარულა, ყვიბისისწყალი, ნეძვისწყალი, ბაკურიანისწყალი და სხვა).  

2012 წლის მდგომარეობით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 31 800 კაცს 

შეადგენს. აქედან ქალაქად ცხოვრობს 14 450 კაცი (46 %). მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

შეადგენს 27 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 33 დასახლებული 

პუნქტია, აქედან ოთხი ურბანული დასახლებაა (ბორჯომი, ბაკურიანი, ახალდაბა და 

წაღვერი).  

მოსახლეობის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს: სოფლის მეურნეობა, 

საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა, მეწარმეობა (ბორჯომის მინერალური წყლების 
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ჩამოსხმა, ხე-ტყის გადამამუშავებელი საამქრო, პურის და ნამცხვრის საცხობი და სხვა), 

დასაქმება საბიუჯეტო თუ კერძო სექტორებში და პენსია. 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა, ადგილობრივი შემოსავლების და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით, 15 მილიონი ლარი შეადგინა. საბიუჯეტო 

შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს წარმოება და ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების გეგმის 

პრიორიტეტებია: ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და ავეჯის წარმოება. 

  

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ტერიტორიული ერთეულისათვის სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და მდინარეთა ნაპირების ეროზია. ბოლო პერიოდში 

ადგილ-ადგილ მოიმატა დამეწყვრის შემთხვევებმა.  

სტიქია საფრთხეს შეუქმნის დასახლებულ ტერიტორიებს, სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. კერძოდ, ბოლო წლებში 

ღვარცოფმა და მეწყერმა დააზიანა საცხოვრებელ ტერიტორიის დაახლოებით 1 010 ჰა, 

დამატებით საფრთხის ქვეშ იმყოფება 330 ჰა; მეწყერმა დააზიანა სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების დაახლოებით 300 ჰა და დამეწყვრის საფრთხის ქვეშ არის კიდევ 200 ჰა 

სავარგული.  

მეწყერი დიდ ზიანს აყენებს საცხოვრებელ სახლებსა და მოსახლეობას. კერძოდ, ბოლო 

წლებში დგვარში დააზიანა 105 საცხოვრებელი შენობა, რის გამოც დაზარალდა 105 ოჯახი 

(400 სული), ქ. ბორჯომში ( ნიკოლაძის ქ.) დააზიანა 30 საცხოვრებელი შენობა, რის გამოც 

დაზარალდა 30 ოჯახი (100 სული). ქ. ბორჯომში საცხოვრებელი სახლები ღვარცოფმაც 

დააზიანა, კერძოდ დაზიანდა 3 საცხოვრებელი შენობა.  

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა ძირითადად ღვარცოფის გამო დაზიანდა. კერძოდ, 

ღვარცოფმა ბაკურიანში დააზიანა 3 ხიდი, ამას გარდა სხვადასხვა უბნებში ჯამურად 

დაზიანდა 2 კმ გზის მონაკვეთი.  

მოწოდებული ინფორმაციით, ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 10 წელიწადში 

მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 1 მლნ ლარს. აქედან, 

წყალდიდობით მიყენებული ზიანი 500 000 ლარია, მეწყერის მიზეზით - 300 000 ლარი, 

ხოლო ღვარცოფის მიზეზით ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს. 

ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი შენობების, მოსახლეობისა 

და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ სამუშაო ჯგუფის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია შეჯამებულია ცხრილებში #1,#2 და #3. თუმცა, ეს ინფორმაცია 

არასრული უნდა იყოს, რადგანაც მონაცემებში ასახული არაა წყალდიდობით 

მიყენებული ზიანი, მაშინ როდესაც ზემოთ მოცემული ინფორმაციის თანახმად, 

წყალდიდობის გამო მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა.  

ცხრილი 1. მონაცემები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული ტერიტორიების შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია დაზიანებული ფართობი 
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ტერიტორია, ჰა საფრთხის ქვეშ, ჰა 

მეწყერი, ღვარცოფი საცხოვრებელი ტერიტორია 1010 330 

მეწყერი, ღვარცოფი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 300 200 

 

ცხრილი 2. მონაცემები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების რ-ბა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

მეწყერი 
დგვარი 105 105 ოჯახი (400 კაცი) 

ბორჯომში ნიკოლაძის ქუჩაზე 30 30 ოჯახი (100კაცი) 

ღვარცოფი ბორჯომში ნიკოლაძის ქუჩაზე 3 3 ოჯახი (10 კაცი) 

 

ცხრილი 3. მონაცემები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების მიერ 

დაზიანებული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურა 

ღვარცოფი ბაკურიანი 2 კმ გზის მონაკვეთი, 3ხიდი 

 

ტერიტორიულ ერთეულში კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ 

ინფორმაციას იღებენ ინტერნეტიდან. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების 

წინასწარი შეტყობინების სისტემა. აქვთ მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას, მეწყერს, ღვარცოფს და მიწისძვრას.  

ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს შესაძლებლობა საკუთარი ძალებით მოახდინოს 

რეაგირება მცირე მასშტაბიან ბუნებრივ კატასტროფებზე, დახმარების მიღება კი 

შესაძლებელია რეგიონალური და ცენტრალური ხელისუფლებიდან. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

განახორციელა ნაპირსამაგრი სამუშაოები; ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით 

გაიწმინდა მდინარეთა კალაპოტები. უახლოეს მომავალში სხვა ზომების გატარება 

ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის დაგეგმილი არაა.  

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გააჩნია სივრცითი 

მოწყობის გენერალური გეგმა. მიწათსარგებლობის და ინფრასტრუქტურული 

პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება 

ხდება.  

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

ტერიტორიული ერთეულის სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი შეადგენს 46 000 ჰა-ს, 

საიდანაც სახნავ-სათესი 10 000 ჰა-ია (22%), ხეხილის ბაღებს 1 000 ჰა (2%) უჭირავს, ხოლო 

სათიბ-საძოვარს 35 000 ჰა (76%).  
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 

ბოლო ათწლეულში არ შემცირებულა და არც სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დეგრადაციას ქონია ადგილი ამ პერიოდში.  

მემცენარეობა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს 10 000 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 22%-ს შეადგენს. სახნავ-სათესი მიწების სიმცირის გარდა მემცენარეობის 

განვითარებას მთიანი რელიეფი უშლის ხელს. მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტულ 

კულტურებად ითვლება კარტოფილი, სიმინდი, ლობიო, ჭარხალი და სტაფილო.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციის თანახმად, პრიორიტეტული კულტურების 

მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულში გაიზარდა სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების 

გამო. კერძოდ, მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზები გახდა: მაღალპროდუქტიული 

სათესლე მასალის შემოტანა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, მავნებლებთან და 

დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტური გზების დანერგვამ. ამ ღონისძიებების შედეგად 

კარტოფილის მოსავლიანობა გაიზარდა 1000 ტ/ჰა-ით და შეადგენს 6300 ტ/ჰა, სიმინდის 

მოსავლიანობა გაიზარდა 100 ტ/ჰა-ით და შეადგენს 480 ტ/ჰა, ლობიოს მოსავლიანობაა 215 

ტ/ჰა და გაზრდილია 60 ტ/ჰა-ით, ჭარხლის მოსავლიანობაა 237 ტ/ჰა და გაზრდილია 80 

ტ/ჰა-ით, სტაფილოს მოსავლიანობაა 260 ტ/ჰა და გაზრდილია 70 ტ/ჰა-ით.  

მუნიციპალიტეტში სახნავი მიწების დაახლოებით 65% საჭიროებს რწყვას. ადგილობრივი 

წყლის რესურსი საკმარისია ამ მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. სარწყავად 

ძირითადად არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის მეთოდს იყენებენ. ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწები არ საჭიროებს დრენაჟს და არც 

არსებობს სადრენაჟე სისტემები.  

 

მეცხოველეობა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 76% 

(35 000 ჰა) უკავია. ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 8 000 

სული მსხვილფეხა პირუტყვია, რომელთა რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე 

შემცირდა დაახლოებით 500 სულით (6%). მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენების გარდა 

ბორჯომში ცხვრის მოშენებასაც მისდევენ. მუნიციპალიტეტში 75 000 სული ცხვარია. 

ბოლო 10 წლის მანძილზე ცხვრის რაოდენობა 3 000 სულით შემცირდა. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებზე ზაფხულობით სხვა ადმინისტრაციული 

ერთეულებიდანაც ხდება პირუტყვის შემოყვანა. კერძოდ, ქცია ნარიანის და გუჯარეთის 

ხეობაში საგარეჯოს და გურჯაანიის მუნიციპალიტეტიდან შემოყავთ დაახლოებით 2 000 

სული ძროხა, 70 000 სული ცხვარი, 500 სული ცხენი და ვირი. 

ამ მონაცემების გათვალისწინებით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საძოვრების ერთ 

ჰექტარზე 0,3 ძროხა და 4,2 ცხვარი მოდის. თუმცა ეს მაღალი მაჩვენებლი არაა, სამუშაო 

ჯგუფმა აღნიშნა, რომ ზოგან ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას. მათი ინფორმაციით, ეს 

პრობლემა აქტუალურია ტბის საკრებულოსთვის. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ 

გადაძოვება და შემდგომი ეროზია სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოყვანილი პირუტყვის 
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გამო ხდება. სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მეცხოველეები ძირითადად 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას მიმართავენ.  

როგორც ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დანაკარგი 

უკანასკნელ დეკადაში არ გაზრდილა. მათივე ინფორმაციით, წველადობის მაჩვენებელი  

უცვლელია, თუმცა გაიზარდა მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობა (150 კგ-

ით), რაც ჯგუფის წევრების აზრით, ფერმერებში ცოდნის ამაღლებამ გამოიწვია.  

 

პროექტები და სერვისები 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ იქნა როგორც ადგილობრივი/ცენტრალური 

ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მოხდა მაღალპროდუქტიული კულტურების 

შემოტანა (სიმინდი, კარტოფილი), გაიხსნა სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო 

ცენტრი, ფერმერებში მოხდა ცოდნის გავრცელება სოფლის მეურნეობის საკითხებზე. 

ამასთან, პრეზიდენტის ინიციატივით მუნიციპალიტეტში შეიტანეს სასუქები, რომლის 

შეძენაც მოსახლეობამ შეძლო ვაუჩერით. 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მუნიციპალიტეტებში მექანიზაციის სერვის-

ცენტრებს ხსნის. ასეთი ცენტრის გახსნა დაგეგმილია ბორჯომის მუნიციპალიტეტშიც.  

სამუშაო ჯგუფის შეფასებით, მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული მომსახურება ადვილად 

ხელმისაწვდომია. პირუტყვის დაავადების შემთხვევაში ვეტერინარები კონსულტაციას 

უწევენ მოსახლეობას. ამას გარდა, სამცხე-ჯავახეთში სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალურ სამმართველოს წარმომადგენელი ჰყავს ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში. სამცხე-ჯავახეთის მხარეში ფუნქციონირებს ასევე ზონალური 

დიაგნოსტიკური ვეტერინარული ლაბორატორია. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებობს ფერმერთა მომსახურების ცენტრი, რომელიც 

გაეროს დაფინანსებით შეიქმნა. ცენტრი ანაზღაურების გარეშე ემსახურება მოსახლეობას 

და უწევს საჭირო ვეტერინარულ დახმარებას, აძლევს სათანადო რეკომენდაციებს. 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ფერმერებში მოხდა ცოდნის 

გავრცელება პირუტყვის კვების გაუმჯობესებული მეთოდის შესახებ. 

ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებიდან პასუხისმგებლობა სასოფლო-სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგზე და შესაბამის ანგარიშგებაზე აკისრია მუნიციპალიტეტის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს. შეხვედრის მონაწილენი თვლიან, რომ 

აღნიშნული სამსახურების მიერ შეგროვებული მონიტორინგის მონაცემები და 

მომზადებული ანგარიშები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას ზემოთ აღნიშნულ 

საკითხებთან დაკავშირებით.  

 

4. ტყის რესურსები 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარულია 68 033 ჰა, მთლიანი ტერიტორიის 57 %. 

ტყის რესურსების მართვა–განკარგვა მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური 
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სატყეო სამმართველოს უფლებამოსილებაა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ სფეროში 

არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ამის გამო, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სხვადასხვა 

კატეგორიის ტყეების ფართობების, ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობს. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ტყის ჭრის ტენდეცია ბოლო 10-

წლიან პერიოდში გაიზარდა, მაგრამ რაოდენობრივ მონაცემებზე ინფორმაცია არ გაჩნიათ. 

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, ბორჯომ -

ბაკურიანის სატყეო უბნის ტყის საერთო ფართობი შეადგენს 44 845 ჰა-ს, 2011 წელში 

დამზადებულია 30 060 კუბ.მ ხე-ტყე და ხე-ტყის ჭრის ტენდენცია ბოლო პერიოდში არ 

შეცვლილა. სამმართველოს ინფორმაციით, რადგანაც ნორმატიული აქტებით 

აკრძალულია ტყეკაფების გამოყოფა 35 გრადუსზე და მეტი დაქანების ფართობებზე, ასეთ 

ადგილებში ჭრა არ ხდება.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წელიწადში საშუალოდ 

ორი ტყის ხანძარი ხდება და ეს რაოდენობა ბოლო ათწლეულში არ გაზრდილა. თუმცა, 

ხანძრებით წლიურად დაზიანებული საშუალო ფართობი გაზრდილია. ტყის დამწვარი 

ფართობის შესახებ მონაცემებს სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს. ხანძრების მიზეზად 

სახელდება განსაკუთრებით ცხელი ამინდები და ადამიანთა დაუდევრობა, ასევე ხაზი 

გაესვა 2008 წლის აგვისტოს სამხედრო აგრესიის დროს მომხდარ ხანძარს, როცა ხანძარმა 

ტყის დიდი ფართობი გაანადგურა. გარკვეული წყაროების მიხედვით, 2008 წლის 

აგვისტოს მოვლენების შედეგად ხანძრის დროს წაღვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

დაიებს დაახლ. 950 ჰა ტყე, მათ შორის მთლიანად დაიწვა 250 ჰა და საერთო ჯამში 290 

ათასი მ3 ხე-ტყე და საშუალოდ დაიწვა 0,2 მ სისქის ნიადაგი1;  

სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას, ტარდება თუ არა რაიმე ზომები 

საფარდაკარგულ უბნებზე ტყის აღდგენის ხელშესაწყობად. ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ტყის აღდგენა-გაშენების პროცესში არ არის ჩართული, თუმცა ამის 

მზაობას გამოთქვამენ. მუნიციპალიტეტს სანერგე მეურნეობა და საკუთრებაში სატყეო 

მიწები არ აქვს. 

 

5.  წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლის რესურსი უხვია, მიწისქვეშა წყლისა 

კი ზომიერი. წყლის რესურსების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფს არ გააჩნია. 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ბორჯომის სერვის ცენტრის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვის ზედაპირული 

წყლების შეფასებული რესურსი არის 3 878 855 მ3/წლ, მიწისქვეშა წყლების შეფასებული 

რესურსი კი 2 396 225 მ3/წლ-ია.   

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადი მდინარეა მტკვარი, რომლის 

შენაკადებია გუჯარულა, ბორჯომულა, ნეძურა, ბანიხეულა, მიტარბულა და სხვა. 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები მცირე ფართობზეა წარმოდგენილი (ტაბაწყური, კახისი). 

                                                             
1 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის თენგიზ ურუშაძის 

მასალები „საქართველოში ომით გამოწვეული ეკოლოგიური კატასტროფა ფაქტები და 

პროგნოზები“. 



 

7- 11 

მუნიციპალიტეტში არ არის მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად სამუშაო 

ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას მდინარეთა ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების 

შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობა თვლის, რომ წყლის რესურსები საკმარისია არსებული 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და მუნიციპალიტეტში სხვა ტერიტორიებიდან წყლის 

გადმოგდება არ ხდება; მეორეს მხრივ, არც ბორჯომიდან მიაქვს სხვა ტერიტორიულ 

ერთეულს წყალი. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის 

ბორჯომის სერვის ცენტრი უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. მისი 

ცნობით, წყალმომარაგების სისტემების საერთო მდგომარეობა კარგია, თუმცა 

წყალდიდობისას (მდ.გუჯარულას ადიდებისას) პრობლემა იქმნება წყლის დაბინძურების 

გამო. წყალმომარაგების სისტემებს. ასეთ შემთხვევებში ამ სისტემიდან მოხმარება წყდება 

და სხვადასხვა ალტერნატიული წყაროებიდან ხდება მომარაგება. 

გამგეობის მონაცემებით, წყლის მრიცხველები დადგმულია ქ. ბორჯომის და დ. 

ბაურიანის კერძო საცხოვრებელ სახლებში, კორპუსებში კი წყალმოხმარების აღრიცხვა არ 

ხდება. მუნიციპალიტეტის დიდ დასახლებებს საკანალიზაციო კოლექტორები აქვს.  

ზედაპირული წყლების ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ბორჯომის სერვის ცენტრი. მათი 

ინფორმაციით, ზედაპირული წყლის დაბინძურების შემთხვევები არ ყოფილა. უნდა 

აღინიშნოს, რომ მონიტორინგი ძირითადად წყალაღების წერტილებში ხდება. 

მუნიციპალიტეტში მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი არ ხდება, შესაბამისად არ 

ფლობენ ინფორმაციას მისი დაბინძურების შესახებ.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მდინარეების კალაპოტებიდან 

ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, თუმცა მათ არ გააჩნიათ მონაცემები მოპოვებული 

მასალის მოცულობის შესახებ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კალაპოტური 

რეჟიმების დარღვევის შედეგად შეინიშნება მდინარეების ნაპირების ეროზია. ასეთი 

ფაქტები დაფიქსირებულია მდინარეების გუჯარულას და ბორჯომულას კალაპოტში. 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია იწვევს ინფრასტრუქტურის დაზიანებას. კერძოდ, ზანავში 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად მოხდა ხიდის დაზიანება. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც სწავლობს დაზიანებებს 

და ატარებს აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებებს. კერძოდ, ასეთი 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად მოეწყო ნაპირსამაგრები და გამაგრდა დაზიანებული 

ხიდი.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ არის განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი საწარმოებია მინერალური წყლის „ბორჯომი“-ს 

ჩამომსხმელი №1 და №2 ქარხანა; ამას გარდა, ფუნქციონირებს სამშენებლო და სარემონტო 

ფირმები, პურის საცხობები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, საწარმოებში ენერგო-
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ეფექტური ტექნოლოგიებიდან იყენებენ მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრებს. თითქმის 

ყველა საწარმო მიმართავს ნარჩენების შემცირებისკენ მიდგომებს.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს შპს „ბორჯომის 

კეთილმოწყობის სამსახური“, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მოცულობის 

აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტში წლიურად ხდება საშუალოდ 

19 700 მ3 ნარჩენების. ბოლო 10 წელიწადში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 50 მ3/წლ-ით. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ბოლო წლებში პრაქტიკულად 

არ შეცვლილა, ეს ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა მეტყველებდეს. ამაზევე 

მეტყველებს ისიც, რომ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით 

განხორციელებულია შემდეგი პროექტები: დადგმულია ბუნკერები ქალაქ ბორჯომში, 

დაბა ბაკურიანში და საკურორტო სოფლების ზონებში. ამასთან, ნარჩენების 

არალეგალურად განთავსების აღსაკვეთად გაფრთხილებები ხორციელდება. სამომავლოდ 

დაგეგმილია საჯარიმო სანქციების დაწესებაც.  

ტერიტორიულ ერთეულში ლიცენზირებული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განსათავსებელად გამოყოფილია ტერიტორია ქვაბისხევში, 

სადაც არ ხდება ნაჟური წყლების და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან დაახლოებით 30 %-ს აქვს არალეგალური 

ნაგავსაყრელები, რაიმე ცნობები ამ ნაგავსაყრელებზე ყოველწლიურად დაყრილი 

ნარჩენების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ არ არსებობს. 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს გადამუშავებადი 

ნარჩენების (კერძოდ, ჯართის) შემგროვებელი პუნქტები. ინფორმაცია მათ მიერ 

შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ გამგეობას არ გააჩნია. 

 

9. გენდერი 

სამუშაო ჯგუფის აზრით, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის, ტყის რესურსების 

შემცირება და წყლის დეფიციტი ორთავე სქესზე თანაბრად აისახება, ქალზეც და 

მამაკაცზეც, თუმცა მიზეზს ვერ აკონკრეტებენ. კლიმატის ცვლილების მიმართ კი 

თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარეა (ფიზიკურად ქალი მამაკაცზე სუსტია). 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული 

პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებთან ადაპტირების კონტექსტში შეიძლება 

განხილული იქნას: ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნოლოგიების შესახებ, როგორიცაა ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, 

ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე მეთოდები. ამას გარდა, ფერმერებისათვის 

შეიქმნა საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი, შეტანილი იქნა მცენარეთა 
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მაღალპროდუქტიული სახეობები, რეაბილიტირებული იქნა წყალმომარაგების 

სისტემები, ხორციელდება ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები.  

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ კლიმატის 

ცვლილებების მიმართ მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობის შესაფასებლად საჭიროა 

ჩატარდეს შესწავლა სპეციალისტების მიერ. მათი ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი 

გაეროსთან თანამშრომლობით სწავლობს სიტუაციას მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების შესახებ და გეგმავს შესაბამის ღონისძიებებს. მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლებს არ აქვთ გავლილი ტრეინინგი კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე, 

მაგრამ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის 

ცვლილებებზე“.  

მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის საჭიროა 

ტყეების აღდგენა და მათი მოვლა-შენახვა, მუნიციპალიტეტის აღჭურვა სტიქიებზე 

რეაგირებისთვის საჭირო ტექნიკით, მოსახლეობისთვის სათანადო ტრენინგების 

ჩატარება და მათი ინფორმირება.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან ტერიტორიული ერთეულისათვის 

სახასიათოა წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, სანაპიროს წარეცხვა და 

მდინარის ნაპირის ეროზია. სტიქიების შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი ტერიტორიის 

1 010 ჰა-მდე და 200-მდე საცხოვრებელი შენობა. ბუნებრივი კატასტროფების მიერ ბოლო 

10 წელიწადში მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს მილიონ 

ლარს. აქედან, წყალდიდობის მიზეზით არსებული ზიანი 500 000 ლარია, მეწყერის 

მიზეზით - 300 000 ლარი, ხოლო ღვარცოფის მიზეზით ზარალი შეადგენს 200 000 ლარს. 

სოფლის მეურნეობა - სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ბოლო ათწლეულში არ 

შემცირებულა, დეგრადაცია კი ჭარბი ძოვების გამო ხდება. ჭარბ ძოვებას 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად ზაფხულის საძოვრებზე შემოყვანილ პირუტყვს 

უკავშირებენ. საძოვრების მოვლა-შენარჩუნებისთვის მუნიციპალიტეტში 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას იყენებენ.  

ტყის რესურსები - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსი დიდია. ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა და ტყის ხანძრებია. 

როგორც ჩანს, ხანძრების შედეგად მნიშვნელოვანი ფართობები ზიანდება. სატყეო მიწები 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებას არ წარმოადგენს. ტერიტორიულ ერთეულში ტყის 

აღდგენა-გაშენების პროექტები უკანასკნელ დეკადაში არ განხორციელებულა. 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვია და საკმარისი არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. არსებული 

წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა კარგია, თუმცა წყალდიდობის დროს 

წყლის ხარისხის პრობლემა იკვეთება. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას 
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ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ გააჩნია. წყალმოხმარების მაჩვენებელი უცნობია, 

რადგან წყალმზომები ყველგან არაა დამონტაჟებული. დიდ დასახლებებში არის 

საკანალიზაციო კოლექტორები, თუმცა გამწმენდი ნაგებობები მუნიციპალიტეტში არაა.   

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებთან 

ადაპტირების კონტექსტში შეიძლება განხილული იქნას: ფერმერების ინფორმირება 

ირიგაციის, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნაკელის მართვის და ა.შ. თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ, საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის შექმნა, მცენარეთა 

მაღალპროდუქტიული სახეობების შეტანა, წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ, 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:  

 სათიბ-საძოვრების მოვლა შენარჩუნების მიზნით რამდენიმე მეთოდის გამოყენება 

შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს რეალურად რა 

რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები კონკრეტული საძოვრებისთვის და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას ეს ნორმები. დადგინდეს და საჭიროების 

შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა,  

 ტყის საფარდაკარგულ უბანზე ტყის ბუნებრივად აღდგენის მონიტორინგის 

წარმოება. სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების 

სტრატეგიის მომზადება, 

 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 
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არსებული გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


