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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 

ონის მუნიციპალიტეტის არსებული მდგომარეობა 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო–აღმოსავლეთ 

ნაწილში და შეადგენს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის რაჭა-ლეჩხუმის 

და ქვემო სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი შეადგენს 135 940 ჰა–ს. მუნიციპალიტეტში 

სასოფლო სამეურნეო მიწებს უკავიათ 47 409 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 30%-ია. ონის 

მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ეკვრის ჯავის, დასავლეთით ამბროლაურისა და 

ლენტეხის, სამხრეთით საჩხერის მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით ყაბარდო-

ბალყარეთისა და ჩრდილოეთი ოსეთის რესპუბლიკები. ფართობი 1359.4 კმ². ცენტრი 

ქალაქი ონი. მუნიციპალიტეტში 1 ქალაქი და 64 სოფელია. 

 

მუნიციპალიტეტში სულ 65 დასახლებაა, 64 სოფელი და ერთი ქალაქი ონი, რომელიც 

მდებრეობს მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე, ღრმა ხეობაში, ზღვის დონიდან 830 მ-ზე. 

ქალაქი ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია.  

 

ონში ზომიერად ნოტიო ჰავაა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი 

ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10°C-ია, წლის ცივი თვის, იანვრის 

ტემპერატურაა - 1°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, ივლისის, 20.4°C, აბსოლუტური 

მინიმალური - (-)27°C, აბსოლუტური მაქსიმალური 38°C. ნალექების რაოდენობა 

წელიწადში 1 000-1 100 მმ-ია.  

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2011 წლის აღწერის მონაცემებით 8 300 კაცია, ბოლო ათი 

წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა 50 %–ით შემცირდა. ქალაქ ონში 3 150 

მცხოვრებია, სოფლად ცხოვრობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 60 (5 150 კაცი) 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 6 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

10-ჯერ ჩამოუვარდება.  
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ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 5 199 202 ლარი შეადგინა. 

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორებია: ბუნებრივი რესურსები, 

ქონების გადასახადები და საკურორტო ინფრასტრუქტურა. სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი წელიწადში 1500–1800 ლარს შეადგენს. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორები წარსულში იყო 

მინერალური წყლების ჩამოსხმა, ბარიტის წარმოება, ადგილმრეწველობის საწარმოები, 

სატრანსპორტო სამსახურები, სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის ფერმები) და 

სამკერვალო ფა–კა. მაგრამ შემოსავლის ძირითადი სექტორები რადიკალურად შეიცვალა, 

რაც ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიური ფორმაციის შეცვლამ განაპირობა. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის უზრუნველყოფა ძირითადად გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერებით ხდება. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თვლიან, რომ პრიორიტეტული სექტორები, რამაც 

შეიძლება უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების ზრდა არის 

სოფლის მეურნეობა, კერძოდ მეცხოველეობის განვითარება და ხორცისა და რძის 

პროდუქტების დამზადება; ტურიზმის განვითარება, რომელსაც ხელს უწყობს 

მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი პირობები და საკურორტო რესურსები, ბუნებრივი 

რესურსები; ბარიტისა და ოქროს საბადოების ათვისება, რაც ასახულია 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების გეგმაში. ამასთან, ონის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ვარაუდობენ, რომ სატყეო სექტორის საფუძველზე 

შესაძლებელია ხის დამუშავებისა და ავეჯის საწარმოების განვითარება, აღნიშნული 

ასახულია მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმაში. 

 

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები. 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, ამიტომ ბუნებრივი 

საფრთხეები განსაკუთრებით აქტიურია. გამგეობის თანამშრომელთა ინფორმაციით, 

ონის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, 

ქვაზვავი, მდინარის ნაპირების ეროზია და მიწისძვრა. უკანასკნელ ათწლეულში, მათი 

დაკვირვებით, აღნიშნული კატასტროფები გაძლიერდა, განსაკუთრებით გახშირდა 

მიწისძვრები.  
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აღნიშნული ინფორმაცია არ ეფუძნება ჰიდრო–მეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს, რადგან 

მსგავსი დაკვირვებები ონის მუნიციპალიტეტში არ ხდება. თუმცაღა კურორტ შოვში და 

მამისონზე არსებობდა მეტეოსადგურები, რომლებიც გამგეობის ინფორმაციით აღარ 

ფუნქციონირებს.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მიწისძვრების შედეგად გააქტიურდა 

მეწყრული მოვლენები, აღნიშნულმა საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ სახლებს და 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს. დაზიანებული და საფრთხის ქვეშ მყოფი 

ტერიტორიის ფართობები აღრიცხული არ არის, რადგან 2004 წლიდან აღარ არსებობს 

მიწის მართვის სამსახური.  

 

მიწისძვრის შედეგად გააქტიურებულმა მეწყერმა საფრთხე შეუქმნა სოფ. ჩორდს, 

მთლიანად ჩამარხა 40 საცხოვრებელი სახლი, სოფლის მიგრაცია მოხდა სოფ. ახალ 

ჩორდში, სადაც 10 საცხოვრებელი სახლი ისევ მდებარეობს საფრთხის ზონაში მდინარე 

რიონისგან შექმნილი წყალდიდობის საფრთხის გამო. საჭიროა აღნიშნული ოჯახების 

განსახლება. ინფორმაცია საფრთხის ზონაში მოქცეული საცხოვრებელი ტერიტორიების 

შესახებ მოცემულია ცხრილში 1. 

 

2009 წლის მიწისძვრამ ონის მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტი 

დააზარალა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ, დაზიანების ხარისხის მიხედვით მოხდა 

საცხოვრებელი სახლების შეფასება, ძლიერად დაზიანდა 887, საშუალოდ 2272, მსუბუქად 

1269 სახლი. მაგალითად: სოფ. გლოლაში ღვარცოფმა დააზიანა 8 საცხოვრებელი სახლი, 

მთლიანად დაანგრია კურორტ შოვში ტურბაზის 11 კოტეჯი. დაზარალებული 

ოჯახებისათვის მოხდა ალტერნატიული საკარმიდამო მიწების გამოყოფა, განსახლება 

ჯერ არ მომხდარა. მდინარე რიონის წყალდიდობამ საფრთხე შეუქმნა სოფ. შარდომეთის, 

ღარისა და ქ. ონის მოსახლეობას. წყალმოვარდნის შედეგად მთლიანად დაინგრა 

შარდომეთში 5, ღარში 6 და ქ. ონში 6 საცხოვრებელი სახლი. 

 

მეწყერსაშიშია ონის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა მაღალმთიანი სოფელი. სოფ. 

კომანდილის მთელი ტერიტორია მეწყრულია, ფიქრობენ, რომ საჭიროა სოფლის 

მთლიანად განსახლება. ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში ხვდება საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურაც, გზის მონაკვეთები, ხიდები, ტურისტული – დასასვენებელი 

ობიექტები, რომელთა აღდგენა-შეკეთება რეგულარულად მიმდინარეობს. ამბროლაური–

ონის გზის 500 მეტრიანი მონაკვეთი, სოფ. ხურუთის ტერიტორიაზე თითქმის 
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ყოველწლიურად ზიანდება მეწყერისა და ღვარცოფისაგან, ასევე ხშირად ექმნება საფრთხე 

სოფელ შარდომეთის საავტომობილო გზას. 

 

ონის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა დიდთოვლიანი ზამთარი, თოვლის 

ზვავებისაგან ხშირად ზიანდება ონი–შოვის საავტომობილო გზა უწერისა და გლოლას 

მონაკვეთებზე. წყალდიდობების შედეგად ხშირად ექმნება საფრთხე საგლოლოს ხიდს, 

ასევე მდინარე რიონზე ქვერეთის, შარდომეთისა და გომის ხიდებს. 

 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფებით 

გამოწვეული ზიანის გაანგარიშება, თუმცა ცნობილია 2009 წლის მიწისძვრის შედეგად 

მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა, რომელმაც 12 მილიონი ლარი 

შეადგინა. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა. 

თუმცაღა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებას ახდენს საგანგებო სიტუაციების სპეც 

სამსახური, რომელსაც აქვს სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც რეაგირება 

შეუძლიათ: ხანძარზე, წყალდიდობაზე, მეწყერზე, ღვარცოფზე, მიწისძვრაზე, სამსახური 

აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით. თუ კატასტროფა დიდი მასშტაბისაა, 

შესაძლებელია დახმარების მიღება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტიდან და 

ცენტრალური ხელისუფლებიდან.  

 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად განახორციელა შემდეგი 

ღონისძიებები: მდინარეების ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყო ჯებირები და გაბიონები, 

გაიწმინდა რიონის კალაპოტი ინერტული მასალისაგან, მოხდა დაზიანებული ხიდების 

აღდგენა. ცენტრალურმა ხელისულებამ მოახდინა მოსახლეობისათვის მიწისძვრით 

გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება.  

 

თუმცა ონის მუნიციპალიტეტში არაფერი კეთდება ბუნებრივი კატასტროფების 

პრევენციისათვის, არც რაიმე ზომების გატარებაა დაგეგმილი უახლოეს მომავალში. 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს განვითარების სივრცითი დაგეგმარების სტრატეგიული გეგმა, 

შესაბამისად არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება 

მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას. 
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ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო პროექტების შედგენისას ხდება 

ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა და სეისმური პირობების გათვალისწინება.  

ონის მუნიციპალიტეტში ხშირია ბუნებრივი კატასტროფები, რომლებიც აზიანებენ 

განაშენიანებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და საცხოვრებელ ტერიტორიებს, მაგრამ 

მუნიციპალიტეტს შეფასებული არა აქვს მიყენებული ზიანის ოდენობა. რეაგირება ხდება 

უკვე მომხდარ კატასტროფაზე, არ ხდება პრევენციული ღონისძიებების გატარება. 

 

ცხრილი 1. მონაცემები ონის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის და საცხოვრებელი შენობების შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 

ადგილმდებარეო

ბა 

საცხოვრებელი 

შენობების რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

ოჯახი  

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა,  

ოჯახი  

მეწყერი 

სოფ. ჩორდი 40 7 40 

სოფ. კომანდეთი მთელი ტერიტორია   

ღვარცოფი 

სოფ. გლოლა 8 15  

კურორტი შოვი 11 კოტეჯი   

წყალდიდობა/ 

წყალმოვარდნა 

ახალი ჩორდი 10 20 სული 20 სული 

შარდომეთი 5 12 5 

ქ. ონი 6 13 6 

სოფ. ღარი 6 10 6 

 

 

 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

 

მიწის რესურსები 

 

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ერთ–ერთი წამყვანი დარგია, მიუხედავად 

იმისა, რომ ტეროტორია მაღალმთიან ზონაშია და სასოფლო სამეურნეო მიწის რესურსები 

მცირეა (ტერიტორიის 35 %). 2004 წლის მონაცემებით, სასოფლო–სამეურნეო მიწების 
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საერთო ფართობი 47 409 ჰა–ია, აქედან მხოლოდ 4% უკავია სახნავ–სათესს და შეადგენს 

2 100 ჰა–ს. თუმცა აღნიშნული ფართობიც არაა ათვისებული, რადგან მიგრაციის გამო 

სოფლები დაიცალა და მოუხნავი მიწები დროთა განმავლობაში გატყიანდა. გამგეობის 

დაუზუსტებელი ინფორმაციით სახნავ–სათესად გამოყენებული მიწის ფართობი 

დღეისათვის 1 500 ჰა–ს შეადგენს. სავარგულების 309 ჰა დაკავებულია მრავალწლიანი 

ნარგავებით, ხოლო მიწების დიდი ნაწილი, 45 000 ჰა (დაახლოებით 95 %) სათიბ–

საძოვარია. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში შეინიშნება 

სასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართობის შემცირება დაახლოებით 10 %–მდე. მიზეზებად 

სახელდება ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, ღვარცოფი და მდინარეების ნაპირების 

წარეცხვა, თუმცა დაზუსტებული არ არის რომელი კატეგორიების მიწები და რა ფართობი 

შემცირდა. ბოლო ათწლეულში ადგილი ჰქონდა მიწების დეგრადაციას, სოფ. უწერასა და 

გლოლაში ეროზიული პროცესების გამო, ძირითადად დაზიანდა მრავალწლიანი 

ნარგავები, ტერიტორიის ფართობი აღრიცხული არ არის. 

 

მემცენარეობა 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ონის მუნიციპალიტეტში სახნავ–სათესი ფართობების სიმცირეა, 

მუნიციპალიტეტში ფართოდააა გავრცელებული მემცენარეობა. მაღალმთიან სოფლებში 

(ღებში, გლოლაში, ჭიორაში) პრიორიტეტული და მოსავლიანია კარტოფილი, რომლის 

მოსავლიანობა ჰა–ზე 9 ტ–ს შეადენს, ფართოდაა ასევე გავრცელებული სიმინდისა და 

ლობიოს მოყვანა, რომლთა მოსავლიანობა ჰა–ზე 3,5 და 0,5 ტონაა. საშუალომთიან 

სოფლებში პრიორიტეტულია მევენახეობაც, რომლის მოსავლიანობა ჰა–ზე 3 ტონას 

შეადგენს. 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა პირადი დაკვირვებით, ბოლო 

ათწლეულში, პრიორიტეტული კულტურების მოსავლიანობა არ შეცვლილა. არც 

ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილება დაფიქსირებულა, თუ არ ჩავთვლით მიმდინარე 2012 

წელს, როცა მოსავლის აღება შედარებით ადრე მოხდა. ონის მუნიციპალიტეტში 

მოსავლის მისაღებად რწყვა საჭირო არ არის. 

 

 

მეცხოველეობა 
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ონის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარი შეადგენს 45 000 ჰა-ს, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების დაახლოებით 95 %-ია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადმინისტრაციულ 

ეტრთეულში მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. 2012 წლის მდგომარეობით, 

მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია დაახლოებით 4 677 სული მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი. ეს მაჩვენებელი უკანასკნელ დეკადაში დაახლოებით 20%–ით შემცირდა, 

მიზეზად მოსახლეობის მიგრაცია სახელდება.  

 

ონის მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული არ არის ცხვრის მოშენება. 2012 წლის 

მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში სულ 100–მდე სული მეხორცული ჯიშის ცხვარია. 

ონის მუნიციპალიტეტში არ შემოყავთ ზამთარ/ზაფხულის საძოვრებზე პირუტყვი სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისა და შესაბამისად პირუტყვის რაოდენობის 

შემცირების გამო სათიბ–საძოვრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მეტია არსებულ 

მოთხოვნასთან შედარებით. საკვების მისაწვდომობის გაზრდამ გამოიწვია წველადობისა 

და ხორცპროდუქტიულობის გაზრდა. მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, 

მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე გადაანგარიშებით, ერთ სულ ძროხაზე მოდის 9,6 ჰა 

საძოვარი. მსხვილფეხა პირუტყვის წველადობა ბოლო ათწლეულში გაიზარდა 

დაახლოებით 20 %–ით და ერთ სულზე 1 800 ლიტრს მიაღწია (სამუშაო ჯგუფისგან 

მოწოდებული ინფორმაციით წველადობა შეადგენდა 1 400-1 500 ლ-ს), ასევე გაიზარდა 

ხორცპროდუქტიულობაც 15–20%–ით.  

 

სათიბ–საძოვრების გამოუყენებლობის გამო ხდება ამ ტერიტორიების გატყევება. ონის 

მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–შენარჩუნებისათვის რაიმე ღონისძიებები 

არ გატარებულა.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის მანძილზე, ონის მუნიციპალიტეტში 

გაიზარდა საქონლის დანაკარგი, რაც გამოწვეულია ვეტერინარული მომსახურეობის 

ნაკლებობისა და მგლების შემოსევის გამო.  

პროექტები და სერვისები  

 

ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სასოფლო–სამეურნეო სამსახურები, რომელთაც 

შეეძლო ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელება. რის გამოც, ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის შესახებ, 

წლების გამავლობაში არ ხდებოდა მონიტორინგი სოფლის მეურნეობის საკითხებზე, 2004 
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წლიდან არ მომხდარა მიწის აღრიცხვა, ხოლო ზემოთ მოცემული ინფორმაციის 

უმეტესობა გამგეობის თანამშრომელთა პირადი გამოცდილებისა და დაკვირვებების 

შედეგია.  

 

2012 წლის აპრილში ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური, რომელმაც უნდა განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო 

საკითხების მონიტორინგი, რადგანაც სამსახური ახალი შექმნილია მათი მონაცემები 

დეტალურ ინფორმაციას ვერ იძლევა.  

 

მუნიციპალიტეტში აგრონომიული და ვეტერინალური მომსახურება არ ხერხდება, 

რადგან, სოფლის მეურნეობის რეგიონალური სერვის ცენტრი შეიქმნა ამბროლაურში, 

რომელიც ონის მოსახლეობისათვის ძნელად მისაწვდომია. 

 

ადგილობრივ და ცენტრალურ მთავრობას, ონის მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში, სოფლის მეურნეობის ხელშესაწყობად არანაირი ღონისძიება არ 

განუხორციელებია. ამ მიზნით, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელდა რამდენიმე პროექტი. დაიდგა ბიოგაზის მოხმარების სადემონსტრაციო 

დანადგარი, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადაეცათ მსხვილფეხა პირუტყვი და 

ფუტკარი. სოფ. შარდომეთში დაფუძნდა ქართულ–შვეიცარული მეცხოველეობის ფერმა, 

რომელიც ადგილობრივ ჯიშების ხელოვნური განაყოფიერებით ახდენს მეხორცეული 

ჯიშების გამოყვანას და არსებული სათიბ–საძოვრების ბაზაზე ხორცის წარმოებას. ეს 

ფირმა ადგილობრივ ფერმერებს სთავაზობს მეცხოველეობის ფერმების მოწყობის 

ხელშეწყობას, შეღავათიანი სესხებისა და პირუტყვის გადაცემით. დაგეგმილია აგრეთვე 

სასაკლაოს მოწყობა.  

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. მისი ტერიტორიის 51 % ტყითაა 

დაფარული, რომლის საერთო ფართობი 69 ათასი ჰა–ია, მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში 

ტყის რესურსები არა აქვს. ადმინისტრაციულ ერთეულში არის სამრეწველო 

დანიშნულების, სუბალპური და ჭალისპირა ტყეები, თუმცა არ იციან თითოეული 

კატეგორიის ტყის ფართობები, პირადი დაკვირვებების საფუძველზე, იციან, რომ 

მუნიციპალიტეტში ხდება ტყის ჭრა. თუმცა ინფორმაცია ტყის ჭრის წლიური ლიმიტის 

შესახებ არ გააჩნიათ. ასევე არა აქვთ ინფორმაცია ტყის რომელ კატეგორიებში ხდება 

ტყეკაფების დანიშვნა, ან იჭრება თუ არა ტყე 350–ზე მეტ ფერდობიდან.  
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ონის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის ჭრის 

ტენდენცია შემცირდა, რაც გამოიწვია მოსახლეობის მკვეთრმა შემცირებამ, ასევე 

კონტროლის გამკაცრებამ. ონის მუნიციპალიტეტში არა აქვთ ინფორმაცია ტყის უკანონო 

ჭრისა და მისი ტენდენციის შესახებ, თუმცა ფიქრობენ, რომ ადგილი აქვს უკანონო ტყის 

ჭრას.  

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ონის მუნიციპალიტეტის ტყეებში იყო ტყის 

ხანძრები, მათ შორის ჭიორის სატყეოს ხანძარი, რომელმაც დაახლოებით 10 ჰა ტყე 

გაანადგურა, თუმცა ბოლო წლებში ტყის ხანძრები შედარებით შემცირებულია (2–3 

წელში ერთხელ ხდება), რაც გამოწვეულია მოსახლეობის შემცირებით და ტყესთან 

ნაკლები კონტაქტით.  

 

ონის მუნიციპალიტეტში ხშირია ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, ღვარცოფი, 

ნიადაგის ეროზია, რომელიც გამგეობის თანამშრომლების ვარაუდით, შეიძლება 

გამოწვეული იყოს ტყის გაჩეხვით ფერდობებზე. მუნიციპალიტეტის ტყეებში, ნახარძრალ 

და გაჩეხილ უბნებზე ტყის აღდგენის მონიტორინგი არ ხდება, მაგრამ ონის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ნახანძრალი და გაკაფული ტყის აღდგენა 

ბუნებრივად ხდება.  

 

ონის მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა ტყის აღდგენისა და განაშენიანების 

პროექტები, არ არის სანერგე მეურნეობა. ონის მუნიციპალიტეტი ტყის მართვის 

საკითხებში არ მონაწილეობს და ტყის შესახებ ფლობს მხოლოდ მწირ ინფორმაციას.  

 

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

ონის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით, რომელიც წარმოდგენილია უხვი 

ზედაპირული და მიწისქვეშა (მტკნარი და მინერალური) წყლებით. წყლის შეფასებული 

რესურსის შესახებ სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციას არ ფლობს. მუნიციპალიტეტში არ არის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა რიონი და მისი 

შენაკადები. 
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ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად 

არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილებების 

შესახებ, თუმცა ჯგუფის წევრების პირადი დაკვირვებით, ბოლო წლების მანძილზე 

მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს მდინარის წლიური ხარჯის ზრდას. აგრეთვე გაიზარდა 

მდინარის ხარჯი წყალდიდობების დროს; რაც შეეხება წყალდიდობების სიხშირეს, 

ფიქრობენ, რომ შემცირდა. მიწისქვეშა წყლებზე რაიმე ცვლილება არ შეუნიშნავთ. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია წყლის დაბინძურების შესახებ. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსები ძირითადად გამოიყენება მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის. ქ. ონის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირულ წყლებზე, 

ძირითადად მომარაგება ხდება მდ. რიონის და მდ. ქვედრულადან. სოფლის 

მოსახლეობის წყალმომარაგება კი მიწისქვეშა წყლებზეა დაფუძნებული. არსებული 

წყლის რესურსები საკმარისია მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის, თუმცა ქ. ონის 

მოსახლეობას სასმელი წყალი გრაფიკით მიეწოდება. სოფლის დასახლებების უმეტესობას 

კი არ აქვს ცენტრალიზებული წყალმომარაგება. ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არა 

აქვს ინფორმაცია წყალმომარაგებისათვის გამოყენებული წყლის რაოდენობის შესახებ, 

რადგან წყალსადენი გადაეცა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას, წყლის 

რესურსების მართვაში ადგილობრივი მმართველობა არ მონაწილეობს. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ქ. ონის რამდენიმე უბანს აქვს კანალიზაციის 

კოლექტორი, თუმცა არ არსებობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემა. ქალაქის 

სათავე ნაგებობას საფრთხეს უქმნის წყალდიდობა, რადგან ჟიჟორეთის სათავე მდინარე 

რიონის კალაპოტში მდებარეობს და წყალდიდობისას წყალმიმღები გალერეის 

ტერიტორია ხშირად იტბორება და ზიანდება.  

 

 

6. მდინარეთა ნაპირების დინამიკა 

 

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათავეს იღებს საქართველოს ყველაზე 

წყალუხვი მდინარე რიონი, რომლის კალაპოტიდან სოფ. შარდომეთთან ხდება 

ინერტული მასალის მოპოვება. გამგეობას არა აქვს ინფორმაცია მოპოვებული ინერტული 

მასალის რაოდენობის შესახებ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის ხელოვნური 

წყალსაცავი.  
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მდ. რიონის მთელ სიგრძეზე შეინიშნება ისეთი მოვლენები, როგორიცაა: ჭალისპირა 

ტყეების დეგრადაცია, ინერტული მასალის დაგროვება, ნაპირების ეროზია, რომელიც 

განსაკუთრებით შესამჩნევია ჭიორას ჭალაში, ხიდებისა და გზების დაზიანება 

(შარდომეთის, გლოლის, უწერის, ჟამიეთისა და გვერეთის ხიდები). აღნიშნული 

მოვლენები ხშირია რიონის შენაკადებზეც.  

 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ აღნიშნული მოვლენების 

ლიკვიდაციისათვის ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სისტემატიურად ხდება 

დაზიანებულ უბნებზე ნაპირსამაგრებისა და გაბიონების მოწყობა; მდინარის კალაპოტის 

გაწმენდა ინერტული მასალისაგან (ქ.ონის ტერიტორიაზე 2011 წელს), ამასთან, ხდება 

დაზიანებული საინჟინრო ნაგებობების აღდგენაც.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ არის სამსახური, რომელიც განახორციელებს 

მდინარეთა კალაპოტებში ინერტული მასალების დაგროვებისა და ნაპირების დინამიკის 

რეგულარულ მონიტორინგს. წყალდიდობების დროს გამგეობის მიერ ხდება საინჟინრო 

ნაგებობების მდგომარეობის შეფასება.  

 

 

7. ინდუსტრია/ წარმოება 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდადაა 

განვითარებული, მათივე ცნობით, ფუნქციონირებს მხოლოდ ხე–ტყის პირველადი 

გადამამუშავებელი საწარმო, რომელშიც არ არის დანერგილი ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიები, არ ხდება წყლის ცირკულაცია და ნარჩენების შემცირება–გადამუშავება. 

ამჟამად იგეგმება ბარიტის წარმოება, ოქროს საბადოს დამუშავება სოფ. ზოფხითოში და 

ღებში.  

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

ონის მუნიციპალიტეტში არის ნარჩენების მართვის სამსახური, რომელიც ადგილობრივი 

მართველობის დაქვემდებარებაშია, იგი ახორციელებს ნარჩენების შეგროვებას, 

მოცულობის აღრიცხვას და განთავსებას პოლიგონზე. დანერგილი არ არის ნარჩენების 

სეპარაცია და გადამუშავება. სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა 4 500 მ3–ია წელიწადში, ხდება მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
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შეგროვება. ბოლო ათწლეულის მანძილზე ნარჩენების შეგროვების სისტემა 

გაუმჯობესდა, თუმცა შეგროვებული ნარჩენების წლიური რაოდენობა შემცირდა, 

მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების ხარჯზე. 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულს გააჩნია ნარჩენების პოლიგონი, რომელიც მდებარეობს სოფ 

ნაგუთში, რიონი–ჯეჯორას შესართავთან 500 მერტში, მდ. ჯეჯორას მარცხენა 

სანაპიროზე, ნაგავსაყრელი არ არის მოწყობილი სტანდარტების შესაბამისად, არ ხდება 

ნაჟური წყლებისა და აირების კონტროლი, მხოლოდ შემოღობილია მავთულბადით. 

 

ონის მუნიციპალიტეტში გადამუშავებადი ნარჩენებიდან მხოლოდ ლითონის ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები არსებობს, გამგეობას არა აქვს ინფორმაცია მათ მიერ 

შეგროვებული ჯართის რაოდენობის შესახებ. მუნიციპალიტეტს არა აქვს შეფასებული 

რეალურად რამდენი ნარჩენი წარმოიქმნება მუნიციპალიტეტში მთლიანად და 

მუნიციპალურ ცენტრში.  

 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებისათვის ბოლო წლებში ონის მუნიციპალიტეტმა 

შეიძინა სპეცნაგავმზიდი და 100 ცალი ბუნკერი, შემოიღობა ნაგავსაყრელი 

მავთულბადით. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა არ ხდება სოფლის 

დასახლებებში, ამიტომ მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, რომელთა აღსაკვეთი 

ზომები არ გატარებულა. 

 

 

9. გენდერი  

 

ონის მუნიციპალიტეტში თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

მოსავლიანობის შემცირება ქალზე და მამაკაცზე თანაბრად აისახება, რადგან ორივე 

თანაბრად მონაწილეობს პროდუქტების მოყვანაში. წყლის დეფიციტი ქალზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, რადგან ქალი აკეთებს იმ საოჯახო საქმეებს, რომელზედაც 

წყალია საჭირო და წყლის დეფიციტის შევსებაც საკუთარი ძალებით მოუწევს. 

 

ტყის რესურსების შემცირება ორივეზე აისახება, რადგან შეშა და გათბობა ორივეს 

სჭირდება, სოფლებში საჭმლის მომზადება ძირითადად შეშით ხდება და დეფიციტი 

პრობლემას შეუქმნის ქალს, მამაკაცს შეშის მოსატანად შორს წასვლა და მეტი შრომა 

დასჭირდება.  
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მათი აზრით, ასევე თანაბრად მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილების მიმართ ქალი და 

მამაკაცი, რადგან ბუნებრივი მოვლენები ორივეს თანაბრად შეაწუხებს. 

 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნულ შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებეზე“ და არასოდეს დასწრებიან ტრენინგს 

კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე,  

 

მათი აზრით, კლიმატის ცვლილების მიმართ მათ მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს ხდის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროექტების ნაკლებობა და სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების დაკარგვა. 

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის მიერ 

ერთობლივად განხორციელებული პროექტებიდან სამუშაო ჯგუფის მიერ დასახელდა: ქ. 

ონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ინერტული მასალისაგან კალაპოტის 

გაწმენდა ქ. ონის ტერიტორიაზე; ფერმერებისათვის საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა, 

ამასთან დაიგეგმა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების ღონისძიებები. 

 

მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების აზრით, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 

ცვლილებების შესარბილებლად მუნიციპალიტეტში უნდა მოხდეს: ტყით სარგებლობის 

მართვა, მათ შორის ტყეკაფების სწორად გამოყოფა; ინერტული მასალის დაგროვებაზე 

მონიტორინგი და მართვა. 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების შეფასების 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

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

განაპირობებს ისეთი ბუნებრივი საფრთხეების მაღალ რისკებს, როგორიცაა: 

წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, ქვაზვავი და მდინარის ნაპირების ეროზია 

.თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

მიწისძვრების გახშირების გამო.  

 

წყალდიდობა ძირითადად მდ. რიონისთვის არის დამახასიათებელი. წყალდიდობების 

რისკი შესაძლოა გაზრდილი იყოს დამეწყვრის გამო.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყერი 

და მდინარეთა ნაპირების ეროზია საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, მათ სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. ბოლო ათ წელიწადში 

სტიქიით მიყენებული ზარალი 12 000 000 ლარად იქნა შეფასებული.  

 

ონის 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 ონის მუნიციპალიტეტში წამყვანი 

ეკონომიკური საქმიანობაა. მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად 

მეცხოველეობის განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი.  

 

ონის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისა და შესაბამისად პირუტყვის რაოდენობის 

შემცირების გამო სათიბ–საძოვრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მეტია არსებულ 

მოთხოვნასთან შედარებით. სათიბ–საძოვრების გამოუყენებლობის გამო ხდება ამ 

ტერიტორიების გატყევება. ონის მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების მოვლა–

შენარჩუნებისათვის რაიმე ღონისძიებები არ გატარებულა.  
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ტყის რესურსები - ონის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსები დიდია. ტყის რესურსებთან 

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო. ამასთან, 

ტყეების აღდგენა-განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  

 

 

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - ონის მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მოსაზრებით, ზედაპირული წყლების 

დონემ საგრძნობლად აიწია, რაც მდინარეთა ჰიდროლოგიური მაჩვენებლებით 

გამოიხატება; თუმცა, ამისი ობიექტური მტკიცებულება არ გააჩნიათ. ონის 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად.  

 

ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებს, კერძოდ, ქალაქ ონის რამდენიმე უბანს 

საკანალიზაციო გაყვანილობა არ გააჩნია. მუნიციპალიტეტსი არ არსებობს ჩამდინარე 

წყლების შემკრებ-გამწმენდი ნაგებობა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების 

დაბინძურება.  

 

 

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 მოხდეს ტყის აღდგენა-განაშენიანება და ჭრების სისტემატიზაცია, რაც შეამცირებს 

ნიადაგის ეროზიის და დამეწყვრის რისკებს, 

 მოხდეს მსხვილფეხა საქონლის გამრავლება რძის და ხორცის პროდუქციის 

გაზრდისათვის.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს, თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  
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 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.  

 

 


