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შესავალი 
 
საქართველო სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების მასშტაბით, 

ტერიტორიის დაზიანებადობის ხარისხით და საშიშროების რისკის მიხედვით მოსახლეობისა 
და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებთან მიმართებაში მსოფლიოს მთიან მხარეთა ერთ-ერთ 
ურთულეს რეგიონს განეკუთვნება, რომლის სივრცის 70% და დასახლებული პუნქტების 60%-
მდე საშიშროების სხვადასხვა კატეგორიის რისკის ქვეშ იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ 
ბუნებრივი კატასტროფების მართვასთან მიმართებაში მსოფლიო მასშტაბით მიღწეულია 
მნიშვნელოვანი პროგრესი, სტიქიური კატასტროფების საშიშროების რისკი მაინც რჩება 
გადაულახავ პრობლემად. ბოლო ათწლეულში მსოფლიოში ბუნებრივი კატასტროფების 
შედეგად 700 ათასზე მეტი ადამიანია დაღუპული, 1.4 მლნ-ზე მეტი დაშავებული, 23 მილიონი 
უსახლკაროდ არის. მთლიანი ეკონომიკური ზარალი 1.3 ტრილიონ დოლარს აღემატება 1 . 
იმისათვის, რომ კატასტროფების რისკის შემცირების პრაქტიკა იყოს ეფექტური, იგი უნდა იყოს 
მრავალ საფრთხეზე გათვლილი, ინტეგრირებული, ხელმისაწვდომი და ფართო მასებზე 
ორიენტირებული. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია:  

- მოხდეს კატასტროფების რისკის წინასწარი იდენტიფიცირება;  
- გაძლიერდეს მუშაობა კატასტროფების რისკის გაანალიზებაზე ყველა დონეზე საფრ-

თხისა და დაუცველობის შემცირების მიმართულებით, რათა შესაძლებელი გახდეს კატას-
ტროფების ახალი რისკების წარმოქმნის შესაძლებლობების მაქსიმალურად თავიდან აცილება, 
მათგან გამოწვეული სიკვდილიანობის, ეკონომიკური დანაკარგების შემცირებისა და ადრეული 
შეტყობინების სისტემების გაზრდის მიზნით;  

- კატასტროფების რისკის მართვის პოლიტიკა და პრაქტიკა უნდა ეფუძნებოდეს 
კატასტროფის რისკების გაანალიზებას, მისი მოწყვლადობის პოტენციალის, ადამიანთა და 
აქტივების მიმართ საფრთხის მახასიათებლის და გარემოს დაცვის საბაზისო მონაცემების 
ინფორმაციულ შედეგებს.  

დღეისათვის, საქართველოში ერთადერთი სახელმწიფო სტრუქტურა გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოა, რომელიც 
ფოკუსირებულია ბუნებრივი სტიქიური კატასტროფების და მათ შორის სტიქიური 
გეოლოგიური მოვლენების იდენტიფიცირების, კვლევების და მართვის მიმართულებით. 
ვინაიდან აღნიშნული მაღალ საშიშროებას უქმნის ქვეყნის მოსახლეობას, ინფრასტრუქტურას 
და ეკონომიკას, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, სხვა უწყებებთან ერთად, სტიქიური პროცესების 
მართვის საკითხები, განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს. ამასთანავე 
სააგენტოს საქმიანობაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 
წლის 11 იანვარს დამტკიცებულ საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 
წლების ეროვნულ სტრატეგიას.  

 

                                                 
1 „კატასტროფების რისკის შემცირება – სენდაის ჩარჩო დოკუმენტი“ – 2015-2030 
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გრაფიკი 1. 2006-2019 წლებში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მეწყრული და ღვარცოფული პროცესები 

 
დიაგრამა 1. გეოლოგიური პროცესების საშიშროების ქვეშ მოქცეული დასახლებული პუნქტების რაოდენობა 

 

გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გეოლოგიური საფრთხეების მართვის სტრატეგია 
ეფუძნება 2005 წლის ჰიოგოს და 2015 წლის სენდაის (იაპონია) სამოქმედო ჩარჩო პროგრამების 
რეალიზაციის პრინციპებს, რომელთა მთავარი მიზანია რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება, 
მონიტორინგის წარმოება, საშიშროების რისკის დადგენა, გადაუდებელი ღონისძიებების 
დასახვა და შესაძლებლობის ფარგლებში ინსტრუმენტალური მონიტორინგის (მათ შორის 
ადრეული შეტყობინების სისტემის) განახლება. საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 
შესაბამისად გეოლოგიური მიმართულებით საქმიანობა ხორციელდება 4 ძირითადი 
მიმართულებით: გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ 
სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; თბილისის ტერიტორიაზე 
გეომონიტორინგი და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების 
რუკის (მასშტაბი 1:25 000) განახლება; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგი; 
სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა (გეოლოგიური აგეგმვა). 

სტიქიური გეოლოგიური პროცესების მართვის ღონისძიებები ორი ძირითადი 
მიმართულებით ხორციელდება: 
- საქართველოს ტერიტორიაზე პერმანენტულად წარმოებადი (გაზაფხული-შემოდგომის 

ფორმატში) რეგიონალური ხასიათის გეომონიტორინგი, ცალკეული მხარეების და 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით. მაგრამ, ვინაიდან შეუძლებელია წლის მონიტორინგის 
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ჭრილში ყველა დასახლებული პუნქტის და მისი ინფრასტრუქტურის შეფასება, ამიტომ 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით ხდება დასახლებული პუნქტების საშიშროების რისკის 
რანჟირება და არსებული სიტუაციის პერიოდული შეფასება.  

- ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში სტიქიური მოვლენების და პროცესების ექსტრემალური 
გააქტიურების შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების და 
ცალკეული უწყებების მომართვის, ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს „ცხელი ხაზით – 153“ და „112“-ით მოწოდებული ინფორმაციით, სააგენტოს 
გეოლოგები ფორს-მაჟორულ ვითარებაში ახდენენ სიტუაციის შეფასებას და ადგილზე 
სახავენ გადაუდებელ პრევენციულ ღონისძიებებს, ხოლო შემდეგ სათანადო დასკვნებს 
უგზავნიან შესაბამის ორგანოებს.  
წინამდებარე საინფორმაციო ბიულეტენში გაანალიზებული, განზოგადოებული, დამუშა-

ვებული და შეჯამებულია, წლის განმავლობაში მიღებული რეგიონალური მონიტორინგისა და 
ფორს-მაჟორულ ვითარებაში მოპოვებული ინფორმაცია მომდევნო წლის პროგნოზით და 
სათანადო მართვითი ღონისძიებების დასახვით. გეოლოგიური ბიულეტენი ეგზავნებათ ყველა 
მხარისა და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს, საგანგებო სიტუაციების 
მართვის სამსახურს და ყველა დაინტერესებულ სამინისტროს და უწყებას.  

სააგენტო აღნიშნული სამუშაოების გარდა სტიქიური გეოლოგიური მოვლენების წარმოქმ-
ნისა და გააქტიურების ფაქტორების დადგენისა და პრევენციული ღონისძიებების ტექნოლო-
გიების დახვეწის მიზნით ახდენს რეჟიმულ-სტაციონარული სადამკვირვებლო პოლიგონების 
ორგანიზებას განსაკუთრებულად მაღალი მოწყვლადობის დასახლებული პუნქტებისა და 
სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული ობიექტების უბნებზე და რეპრეზენტატული ხასიათის 
სტიქიურ მოვლენებზე. ამჟამად ინსტრუმენტალური მონიტორინგი მიმდინარეობს 10 
გეოლოგიურად დაძაბულ უბანზე. 

2019 წელს რეგიონალური მონიტორინგის დროს საქართველოს მასშტაბით შეფასებული 
იქნა ყველა მხარის 1089 დასახლებული პუნქტი და გეოლოგიური საშიშროების ქვეშ მყოფი 
ინფრასტრუქტურული ობიექტები, მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და ქ. 
თბილისის ტერიტორია.   

ადგილობრივი თვითმართველობის და ცალკეული უწყებების თხოვნის, ასევე ,,112“-დან და  
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „ცხელი ხაზიდან“ (153) შემოსული 
შეტყობინების საფუძველზე, სააგენტოს მიერ ოპერატიულად შედგენილი იქნა გეოლოგიური 
დასკვნები 453 დასახლებული პუნქტის 814 მოსახლეზე და 47 ინფრასტრუქტურულ ობიექტზე. 
მათ შორის ეკომიგრანტის სტატუსით მდგრად ადგილზე გადაყვანას დაექვემდებარა 210 ოჯახი. 
ასევე წინმსწრები გეოლოგიური დასკვნები (ფასიანი მომსახურება) მომზადდა ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები 70 ოჯახის საკარმიდამო ნაკვეთის შესახებ. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
გრაფიკი 2. გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ 2015-2019 წლებში შესრულებული სამუშაოები 

 

2019 წელს ჩატარებული კვლევებით დადგინდა, რომ საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლო-
გიური  პროცესების გააქტიურების ტენდენცია პრაქტიკულად იგივე იყო როგორც წინა წელს. 

ამრიგად, 2019 წლის გეოლოგიურ საინფორმაციო ბიულეტენში წარმოდგენილია საქართვე-
ლოს ტერიტორიაზე საანგარიშო წელს განხორციელებული სხვადასხვა მიმართულების კვლევე-
ბით მიღწეული ინფორმაციის შედეგები და მისი ანალიზის საფუძველზე მოცემულია ის ქმედე-
ბები, რომელთა განხორციელება გათვალისწინებული უნდა იქნას შესაბამისი უწყებების მიერ.  

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით, 2018-2019 წლების განმავლობაში, 
სტიქიური პროცესებით დაზიანებულ 206 უბანზე განხორციელდა რიგი სამუშაოები, რამაც 
საგრძნობლად შეამცირა გეოლოგიური პროცესების აქტიურობა და შესაბამისად მისგან 
გამოწვეული უარყოფითი შედეგები. 

ასევე აღსანიშნავია ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც დაიწყო 2019 წელს და დღესაც 
გრძელდება: 2019 წელს დასრულდა ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიური შეფასება, რომლის 
საფუძველზეც მომზადდა გეოლოგიური ანგარიში – ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეო-
დინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება, გეოლოგიური საფრთხეების 
ზონირების რუკით; პროექტის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების 
გაძლიერება საქართველოში“ (GCF, UNDP/SDC) ფარგლებში 2019 წელს 3 მდინარის აუზში (მდ. 
სუფსა, ნატანები, კინტრიში) განხორციელდა საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების 
დამუშავება, საველე გეოლოგიური კვლევები სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 
იდენტიფიცირების მიზნით და მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიმდინარეობს 
მონაცემების დამუშავება, რომლის საფუძველზეც მომზადდება გეოლოგიური საფრთხეების 
ზონირების რუკები. 

საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენაში მონაწილეობდნენ: მერაბ გაფრინდაშვილი, ემილ 
წერეთელი, გიორგი გაფრინდაშვილი, ზაურ კვარაცხელია, ოთარ ქურციკიძე, ზაურ დოლიძე, 
შოთა ლობჟანიძე, ზეინალ მაისურაძე, ომარ გოგრიჭიანი, ლევან ქებულაძე, გიორგი კუნჭულია, 
თამაზ გერკეული, დურმიშხან ჭელიძე, თორნიკე თოღუზაშვილი, გიორგი ჭოტაშვილი, გიორგი 
ლანჩავა, მონიკა მჟავია, გოდერძი ბასიშვილი, გიორგი უნაფქოშვილი, მარინა გიორგობიანი, 
ირინე ჯალაღანია, ზურაბ რიკაძე, ბაკურ ჯინორია, ნიკო ფოფორაძე, ზურაბ ბოსტაშვილი, 
მაყვალა კახაძე. გრაფიკული მასალა (რუკები, დიაგრამები და სხვა) დაამუშავა გიორგი 
გაფრინდაშვილმა. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საინფორმაციო ბიულეტენის შესადგენად 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდა აჭარის ა/რ-ის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამმართველოს გეოლოგიური სამსახურის უფროსმა მამუკა ფუტკარაძემ. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

თავი 1. სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე 

სამეგრელო ზემო სვანეთის ტერიტორიაზე 2019 წლის მონიტორინგი განხორციელდა 8 
მუნიციპალიტეტის 111 დასახლებულ პუნქტში. მათ შორის ზუგდიდის – 14; წალენჯიხის – 11; 
ჩხოროწყუს – 15; მარტვილის -11; სენაკის -14; ხობის – 12; აბაშის – 4 და მესტიის – 30 
დასახლებულ პუნქტში. 

ბოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით (ცხრილი 1), მხარის 
ტერიტორიაზე 530 დასახლებული პუნქტია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კმ2-ზე უდრის 38,6 
კაცს. მოსახლეობის რაოდენობა  კი შეადგენს 289 271 ათას კაცს. 

           ცხრილი 1 
  

 
საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში, გეოლოგიური პროცესების გააქტიურებაში ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი როლი, ენიჭება კლიმატურ ფაქტორს. ცხრილი 2-ში მოცემულია ინფორმაცია 2019 
წლის განმავლობაში თავსხმა წვიმების სახით (30 მმ-ზე მეტი) მოსული ატმოსფერული ნალექების 
შესახებ. მოსული ნალექების რაოდენობა ხელს უწყობს მდინარეთა აუზებში წყალდიდობებს, 
წყალმოვარდნებსა და ღვარცოფების გააქტიურებას. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის 
მეტეოსადგურებში მიღებული ინფორმაციით, განსაკუთრებით უხვნალექიანი გამოდგა (დღე-
ღამეში მოსული ნალექების რაოდენობა) ქვემოთ ჩამოთვლილ მუნიციპალიტეტებში აღნიშნული 
დღეები: ზუგდიდი 29/VI -80,2 მმ-ი, სენაკი 7 /I – 56 მმ-ი, ლეგახარე  25 /VII -50,0 მმ-ი, ფოთი 30/VI – 
80,3 მმ-ი,  უხვ ნალექიანი იყო ზ. ჭალადიდი, ივნის-ივლისის  და ოქტომბერ-ნოემბრის  თვეებში. აქ 
ნალექების რაოდენობა მერყეობდა 40,3-104,0 მმ-ის ფარგლებში. 

ცხრილი 2 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე 

ზუგდიდი ნოქალაქევი (სენაკი) მუხური (ლეგახარე) ფოთი მესტია ზ. ჭალადიდი 
ნალექების 
რაოდენობა  

მმ 

რიცხვი 
თვე 

ნალე-
ქების 

რაოდე-
ნობა მმ 

ნალექების 
რაოდენობ

ა მმ 

ნალექე-
ბის 

რაოდენო
ბა მმ 

რიცხვი 
თვე 

ნალექე-
ბის 

რაოდე-
ნობა 

რიცხვი 
თვე 

ნალექე-
ბის 

რაოდენო
ბა მმ 

რიცხვი 
თვე 

ნალე-
ქების 

რაოდე-
ნობა მმ 

რიცხვი 
თვე 

30,8 7/I 56,0 7/I 30,0 17/I 30,0 7/I 39,7 10/I 31,7 7/I 
50,2 2/IV 30,4 16/II 30,0 2/II 68,6 25/VI 30,2 11//I 40,3 30/VI 
31,3 18/IV 31,0 17/II 30,0 7/III 35,6 29/VI 30,0 24/VII 96,2 1/VII 
35,6 19/VI 37.1 18/II 30,0 18/IV 80,3 30/VI   55,0 5/VIII 
80,2 29/VI 31.0 7/III 30,5 20/IV 52,2 26/VII   104,0 30/VIII 

№ მუნიციპალიტეტის 
დასახელება 

დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა 

ფართობი 
კმ2 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

(2014წ. აღწერა) 
 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1კმ2 

1 წალენჯიხა 53 660.2 26158 40 
2 ზუგდიდი 59 662.8 105502 159 
3 სენაკი 64 529.9 39786 75 
4 ჩხოროწყუ 32 638.3 22309 34.9 
5 მარტვილი 73 894.6 33554 37.5 
6 ხობი 54 688.7 30485 44.2 
7 აბაშა 36 315.8 22341 70.7 
8 მესტია 159 310.4 9136 3.0 
 სულ 530 4700.7 289271 საშ. 38.6 

8



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

36,3 30/VI 30.0 18/IV 40,0 29/VI 41,8 5/VIII   47,0 28/IX 
37,4 25/VII 31.6 20/VI 30,0 13/VII 62,6 7/IX   56,0 21/XI 
38,5 21/IX 33.7 25/VII 50,0 25/VII 31,5 22/IX     
30,5 7/X 39.9 5/VIII   36,3 30/X     

  47,2 17/IX   57,8 2/XI     
  40,0 28/IX         
  30,8 2/XI         

 
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილ 3-ში მოცემულია 2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების 

წლიური რაოდენობა და საშუალო მრავალწლიურ ნორმიდან გადახრის მაჩვენებელი 8 
მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით. 

                                                                                                                                                           ცხრილი 3  

 
2019 წლის მონიტორინგი განხორციელდა ორ ეტაპად,  აპრილისა და ოქტომბრის თვეებში. 

ამასთანავე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა და სხვა უწყებების ხელმძღვანელობის 
მომართვის საფუძველზე, ადგილზე გასვლით, განხორციელდა გეოლოგიური პროცესებით 
მოსახლეთა  დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და მიმდებარე ტერიტორიების შეფასება. 
სულ შეფასებული იქნა 172 კომლი. იმ მოსახლეებს, რომელთა სახლები საცხოვრებლად საშიშია 
და განთავსებულია გეოლოგიურად არამდგრად ტერიტორიაზე მიეცათ რეკომენდაცია მათი 
გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანასთან დაკავშირებით.  ასეთია 35 კომლი. 

4 ოჯახის საცხოვრებელი სახლი განთავსებულია ძველმეწყრულ ან პოტენციურად 
მეწყერსაშიშ ფერდობებზე, თუმცა მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დროულად გატარების 
შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება მათი მდგრადობა. 

მოსახლეთა საცხოვრებელი სახლები, რომელთა დაზიანების მიზეზი არაგეოლოგიურია, 
კერძოდ სახლის სიძველე, უხარისხო მშენებლობა, არასწორი ექსპლუატაცია და სხვა, მაგრამ 
საშიშროების რისკი მაღალია, ასეთ შემთხვევაში მიღებული უნდა იქნას შესაბამისი 
ადეკვატური გადაწყვეტილება და საჭიროა მოსახლე გადაყვანილი იქნას უსაფრთხო გარემოში. 

საანგარიშო წელს დაფიქსირდა 12 ახალი მეწყერი, მათ შორის გააქტიურდა ძველი 
დროებით სტაბილიზირებული 6 მეწყერიც, რომელთა ფართობიც 1.8 ჰა.-ს შეადგენს. 

ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ) 

№ 

მე
ტ

ეო
სა

დ
გუ

რ
ი 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
სულ 
 (I-
XII) სა

შუ
ალ

ო
 

მრ
ავ

ალ
წლ

იუ
რ

ი 
ნო

რ
მა

 

სა
შუ

ალ
ო

 
მრ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

 
ნო

რ
მი

დ
ან

 გ
ად

ახ
რ

ა 

1 ზუგდიდი 83,8 122,8 163,5 145,1 23,5 203,3 161,8 55,3 97,7 81,3 79,4 140,2 1357,7 1834,0 -476.3 
2 ნოქალაქევი 

(სენაკი) 
131,1 135,3 88,8 88,3 19,0 56,3 126,4 68,8 166,2 66,6 73,1 64,0 1083,9 1763,0 -679.1 

3 მუხური 
(ლეგახარე) 

62,4 55,6 172,9 177,8 22,5 91,9 204,0 56,0 51,0 68,0 40,0 85,0 1087,1 2021,0 -933.9 

4 ხაიში 85,0 40,0 35,0 55,0 30,0 60,0 75,0 40,0 40,0 42,0 22,0 28,0 552,0 1257,0 -70.5 
5 ფოთი 127,3 78,0 99,7 87,0 10,8 232,3 152,9 90,1 205,9 37,9 97,9 143,0 1362,8 1960,0 -597.2 
6 მესტია 184,0 33,0 46,9 66,0 85,5 94,4 106,3 7,0 81,3 46,3 55,4 46,2 852,3 983,0 -130.7 

7 თეთნულდი 29,1 0 2,7 19,6 0 0 34,7 55,9 101,0 60,3 34,8 22,9 361.0 ნორმა არ
არის 

- 

8 ზ. ჭალადიდი 124,0 84,3 96,4 68,6 1,4 88,7 96,2 162,0 66,0 128,6 74,0 193,0 1183,2 1526,0 -342.8 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

გასულ წელთან შედარებით თანამედროვე საშიში გეოლოგიური პროცესები  (მდინარის 
ეროზია, მათ შორის ფართობული და ხაზობრივი  ეროზიული პროცესები, გრავიტაციული 
პროცესები) ნაკლები ინტენსივობით ხასიათდება, რაც მიმდინარე 2019 წელს მოსული  
ნალექების სიმცირით არის გამოწვეული. მიმდინარე წლის გაზაფხულ-ზაფხულის დროს 
მოსულმა მცირე ნალექმა და გვალვიანმა პერიოდმა გარკვეული ზიანი მიაყენა სასოფლო 
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს. 

გეოდინამიკური პროცესებით გამოწვეული დაზიანებების ხარისხის მიხედვით გამოიყოფა 
საშიშროების რისკის 4 კატეგორია: მაღალი, საშუალო, დაბალი და ძლიერ დაბალი რისკის 
არეალები. დაზიანების მაღალი რისკის ქვეშაა – 67, საშუალოში – 121, დაბალში – 145, ხოლო 
ძლიერ დაბალში – 149 დასახლებული პუნქტი (გრაფიკი 2; დიაგრამა 1). 

 

  
გრაფიკი 2                                                                  დიაგრამა 1 

 
გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება დიდად არის დაკავშირებული ატმოსფერული 

ნალექის რაოდენობასთან და მის სეზონურ განაწილებასთან. გრაფიკში 1 ასახულია 2005-2019 
წლებში მხარეში მოქმედი მეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემებზე დაყრდნობით 
ატმოსფერული ნალექების განაწილება წლების მიხედვით. ასევე მოცემულია იმავე წლებში 
პროცესების წარმოშობის და გააქტიურების რაოდენობრივი მაჩვენებლები. გრაფიკი ასახავს 
კლიმატური ფაქტორის მნიშვნელოვან როლს გეოლოგიური პროცესის წარმოშობა-
გააქტიურებაში. გრაფიკზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ პროცესების 
ექსტრემალური გააქტიურება პირდაპირ კავშირშია ნალექების რაოდენობასთან. 

გრაფიკი 1 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში 2019 წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

 
   

ცხრილი 4  

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული პუნქტების 

რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

სულ 

გე
ო

ლ
ო

გი
უ

რ
ად

 მ
დ

გრ
ად

 ა
დ

გი
ლ

ზ
ე 

გა
დ

ას
აყ

ვა
ნი

 
კო

მლ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

ო
ჯ

ახ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
, რ

ო
მე

ლ
თ

აც
 ე

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ა 

ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

გა
ტ

არ
ებ

ა 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გუ
ლ

ი 
მე

თ
ვა

ლ
ყუ

რ
ეო

ბი
ს 

ქვ
ეშ

 
დ

ატ
ო

ვე
ბუ

ლ
ი 

სა
ხლ

ებ
ის

 რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

არ
აგ

ეო
ლ

ო
გი

უ
რ

ი 
მი

ზ
ეზ

ით
 დ

ეფ
ო

რ
მი

რ
ებ

უ
ლ

ი 
სა

ხლ
ებ

ის
 დ

ა 
სხ

ვა
 ნ

აგ
ებ

ო
ბე

ბი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

მო
მზ

ად
ებ

უ
ლ

ი 
ვი

ზ
უ

ალ
უ

რ
ი 

სა
ინ

ჟი
ნრ

ო
-გ

ეო
ლ

ო
გი

უ
რ

ი 
დ

ას
კვ

ნე
ბი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ზუგდიდი 2 1 3 - 7 7 20 4 24 3 7 2 2 7   

2 წალენჯიხა - - - - 1 1 - 3 3 1 1 1 1 3   

3 ჩხოროწყუ 3 2 5 3 2 5 5 2 7 2 6 3 3 4   

4 მარტვილი 4 2 6 2 1 3 4 35 39 5 8 1 4 17   

5 სენაკი 3 1 4 1 2 3 9 14 23 7 6 2 4 13   

6 ხობი 1 - 1 - - - 3 4 7 1 1 2 2 5   

7 აბაშა - - - - - - - - - - - - - -   

8 მესტია 13 48 61 16 38 54 13 1 14 9 5 - - 6   

  ჯამი 26 54 85 22 51 73 54 63 117 28 34 11 14 55   
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში 2019 წ. გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და საშიშროების რისკის 
ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა  

 ცხრილი 5 

საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული 
პუნქტების რაოდენობა 
და საშიშროების რისკის 

კატეგორია 
№ მუნიციპალიტეტი 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

ფ
არ

თ
ო

ბი
 (ჰ

ა)
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

ფ
არ

თ
ო

ბი
 (ჰ

ა)
 

ერ
ო

ზ
ია

, უ
ბა

ნი
/გ

რ
ძ/

მ 

ღ
ვა

რ
ცო

ფ
ი 

გრ
ავ

იტ
აც

იუ
ლ

ი 
(კ

ლ
დ

ეზ
ვა

ვი
, 

ქვ
ათ

აც
ვე

ნა
) 

მა
ღ

ალ
ი 

 

სა
შუ

ალ
ო

 

დ
აბ

ალ
ი 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურული 
ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ზუგდიდი 2 3 2 1.6 4/75 - - 3 6 18  

2 წალენჯიხა 3 0.16 1 0.07 3/60 - 2 7 9 2  

3 ჩხოროწყუ 4 0.87 2 0.9 2/550 - 15 12 10 7  

4 მარტვილი 4 0.95 - - - - - 3 2 1  

5 სენაკი 3 7.3 5 7.8 3/- - - - - -  

6 ხობი - - - - - - - - - -  

7 აბაშა - - - - 2/- - - 3 1 1  

8 მესტია 17 30.2 - - 6/1100 15 18 33 18 3  

  ჯამი 33 42.48 10 10.37 20/1785 15 35 61 46 32   
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 
 

მიმდინარე 2019 წელი წინა წლებთან შედარებით გამოირჩევა გეოლოგიური პროცესების 
ნაკლები აქტიურობით. ეს მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ატმოსფერული ნალექების 
სიმცირესთან. საანგარიშო წელს სოფელ ცაიშსა და ურთაში დაფიქსირდა ოთხი ახალი 
მეწყრული კერა, მათ შორის ორი სანაპიროს ტიპის (744104 – 4718134; 744194 – 4718254; 735875 – 
4699525; 737587 – 4697038). საერთო ფართობით 0,31 ჰა. ასევე ურთისა და ცაიშის ტერიტორიაზე 
მდ. ჯუმის მარჯვენა ნაპირზე ფიქსირდება ნაპირგარეცხვები 75 გ/მ-ზე (729844 – 470560; 734984 
– 4701543) (სურ. 1). 

მდინარე ჯუმის მარცხენა ნაპირზე ს. ცაიშთან ჩამოშლილია სარკინიგზო ხიდის ბურჯი, 
რაც მომავალში საფრთხეს შეუქმნის ხიდის მდგრადობას. აღსადგენია ხიდის დაზიანებული 
ნაწილი ( 729676  – 4700474) (სურ. 2). 

 
სურ. 1 

 
სურ. 2 

                                                                                             

პროგრესირებადია მდინარე ჯუმის ხეობის მარცხენა ფერდზე არსებული მეწყერი, მისი 
ფართობი შეადგენს 0,23 ჰა-ს. მეწყერი აქტიურია მთელ ფერდობზე, ზედა მოწყვეტის 
საფეხურის სიმაღლე 3-3,5 მეტრია. მეწყრის შემდგომი დინამიკა საფრთხეს უქმნის შიდა 
სასოფლო გზის მონაკვეთს, საკარმიდამო მიწის ნაკვეთს და საცხოვრებელ სახლს.(264557 – 
4708094 და 264537 – 4708132) (სურ. 3). 

ს. აბასთუმანში საავტომობილო გზის გასწვრივ სოფლის ცენტრში დაფიქსირდა 
გააქტიურებული მეწყერი, რომლის ფართობიც შეადგენს – 0,04 ჰა-ს.(738158 – 4694576) (სურ. 4). 

 

სურ. 3 სურ. 4 
 

კომლთა რაოდენობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, რომლებმაც თხოვნით მიმართა 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური 
შეფასებისთვის შეადგინა – 42. 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

2019 წლის აპრილის თვეში განხორციელდა ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური 
შეფასება. ს. ჯიხაშკარში საშენგელიოს უბანში არსებულ მეწყერზე. (254798 – 4712303; 254789 – 
4712322; 254795 – 4712296) დათვალიერებით დადგინდა, რომ მეწყერი უფრო ღრმაა ვიდრე 
ვიზუალური დათვალიერებით ჩანს. მეწყრული ფერდობი საჭიროებს დეტალურ საინჟინრო-
გეოლოგიურ შესწავლას და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი შესაბამისი პროექტის 
საფუძველზე მოხდეს გზის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება (სურ. 5-8). 

 

 
სურ. 5 სურ. 6 

 
სურ. 7 

 
სურ. 8 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიმდინარე მონიტორინგის დროს, 
დაფიქსირდა 2 მეწყრის გააქტიურება, რომლის ფართობიც შეადგენს 3,0 ჰა-ს. ახალი მეწყრული 
უბნები გვაქვს  სოფლებში – აბასთუმანსა და უჩაშონაში, მათი ფართობია  3,6 ჰა.  4 უბანზე 
დაფიქსირდა 60 გრძივი მეტრის ნაპირგარეცხვა. 

საშიშროების რისკის მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გვაქვს  3 მაღალი, 2 
საშუალო და 1 დაბალი რისკის კატეგორიის ობიექტები. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დათვალიერებული და შეფასებული იქნა 3 ინფრასტრუქ-
ტურული ობიექტი, 6 დასახლებული პუნქტი და ამ დასახლებულ პუნქტებში 18 საცხოვრებელი 
სახლი. 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 15
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 
 

მიმდინარე 2019 წლის მონიტორინგული კვლევა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე განხორციელდა 10  სოფელში: ობუჯი, ლია, მუჟავა, ჭალე, ჩქვალერი, მედანი, 
საჩინო, ფახულანი, მიქავა და ჯგალი.  

მიმდინარე  წელი წინა წლებთან შედარებით, განსაკუთრებით გაზაფხულ-ზაფხულის 
გვალვიანი პერიოდი, გამოირჩევა გეოლოგიური პროცესების ნაკლები აქტიურობით, მაგრამ 
შეგვიძლია აღვნიშნოთ პროცესების გააქტიურება  სოფლებში: ნაკიფუში, ჩქვალერში, მუჟავაში 
და ობუჯში. აღნიშნულ სოფლებში გააქტიურდა 1 ძველი მეწყრული უბანი, რომლის ფართობი 
0,04 ჰა-ია, ხოლო ახალი მეწყრები დაფიქსირდა 2 უბანზე, რომლის ფართობია 0,25 ჰა. 

მეწყრულ-ეროზიული პროცესების გააქტიურება დაფიქსირდა სოფლებში: ნაკიფუში, 
ფახულანში და ჩხოუშში. აღნიშნული მეწყრები განიცდიან რეგრესულ განვითარებას, რაც 
ძლიერი თავსხმა წვიმების დროს საშიშროების შემცველია. 

სხვა გეოლოგიური პროცესების მსგავსად მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ასევე დაბალი 
აქტიურობით გამოირჩევა ქვათაცვენები და სხვა გრავიტაციული პროცესები. მიმდინარე 
საანგარიშო წელს შეიმჩნევა ძველი უბნების უმნიშვნელო გააქტიურება ჯვარი-ხაიშის 
საავტომობილო გზის გასწვრივ, სადაც ფიქსირდება 2 უბანი. 

მდინარეების ხობისწყლისა და ჭანისწყლის მდინარეთა აუზების კალაპოტებში  დაფიქსირ-
და ეროზიული ნაპირგარეცხვები. აღნიშნული მდინარეთა ნაპირების გარეცხვები შედარებით 
ნაკლები ინტენსივობით ხასიათდება გორაკ-ბორცვიან ზოლში და მოიცავს დასახლებულ პუნქ-
ტებს, მდინარეების ჭანისწყალის და ხობისწყალის აუზებს. ნაპირგარეცხვის ჯამური მაჩვენებე-
ლი ჩვენს ხელთ არსებულ მასალებზე დაყრდნობით შეადგენს 60 გრძივ მეტრს (სურ. 9-10). 

 

 
სურ. 9 

 
სურ. 10 

 

საშიშროების რისკის კატეგორიის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის საკვლევი 
ტერიტორიის ფარგლებში გამოიყოფა 2 მაღალი და 1 საშუალო რისკის კატეგორიის მქონე 
ობიექტი. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტიდან გარემოს ეროვნული სააგენტოში საინჟინრო-
გეოლოგიური შეფასებისთვის, 3 დასახლებული პუნქტიდან შემოვიდა 3 განაცხადი. ამ 
განაცხადების საფუძველზე შედგენილი იქნა ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა 
და გადაეცა შესაბამის ორგანოებს შემდგომი რეაგირებისათვის. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოქცეულია სამ მორფოლოგიურ ერთეულში. 
პირველი მორფოლოგიური ერთეული მოიცავს მთიან ნაწილს  და თითქმის დაუსახლებელია. 
მეორე მორფოლოგიური რაიონი გორაკ-ბორცვიანია. აქ შედარებით ფართოდ არის 
გავრცელებული მეწყრულ-ეროზიული პროცესები, თუმცა 2019 წელს, გვალვის გამო 
თანამედროვე გეოლოგიური პროცესები ნაკლებად აქტიური იყო. რაც შეეხება მესამე 
მორფოლოგიურ ერთეულს, ეს არის  მუნიციპალიტეტის სამხრეთ დაბოლოება (რელიეფის 
დახრილობა 3-80)  და  დანაწევრებულია მდინარეების ხობისწყლის, ოჩხომურის, ტეხურის, 
აბაშის და მათი დიდი და მცირე შენაკადების კალაპოტებით. 

გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება დაფიქსირდა მთისწინა ზოლის    მუხური-
ნაფიჩხოვოს მონაკვეთიზე. აქ ხდება ზედაპირული  მეწყერის პერიოდული გააქტიურება.  
მიმდინარე საანგარიშო წელს გააქტიურდა 4 – ფართობი 0,87 ჰა, და 2 ახალი მეწყერი – ფართობი 
0,97 ჰა. ნაკიანი-გარახას ტერიტორიაზე დაფიქსირდა 5 გააქტიურებული მეწყრული უბანი,  
ჯამური ფართობი 3,4 ჰა. მეწყრის მოქმედებით დაზიანებულია შიდა სასოფლო და  საუბნო 
გზები, დეფორმირებული უბნების ჯამური სიგრძე შეადგენს – 250გ/მ. 

განვლილი მონიტორინგის დროს ვიზუალურად შეფასდა საშიში გეოლოგიური 
პროცესების მოქმედებით გამოწვეული ზარალი, როგორც ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე 
ისე მოსახლეობაზე. დათვალიერებამ გვიჩვენა, რომ განვლილ პერიოდში ინფრასტრუქტუ-
რული ობიექტებიდან დაზიანების ფაქტები დაფიქსირდა სოფლებში: ქვედა ჩხოროწყუში 
დეფორმირებულია ხიდი, ახუთში – გზა, გააქტიურებულია მეწყრული უბნები მდინარეთა 
ხეობების  ფერდობებზე. ბოლო პერიოდში გააქტიურდა მდ. ზანას ორივე ნაპირზე  
ნაპირგარეცხვა 550 გრძივი/მ. მონაკვეთი, რამაც დიდი  ზიანი მიაყენა კალაპოტის ორივე ნაპირს 
(265336 – 4707118) (სურ. 11-14). 

 

 
სურ. 11 

 
სურ. 12 
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სურ. 13 

 
სურ. 14 

                                                                                             

კლდეზვავისა და ქვათაცვენის პროცესები გააქტიურდა  მდ. ხობის მარჯვენა ნაპირის 
ქვედა ნაწილში, ლუგელას ჩრდილოეთით.  ამ პროცესების გააქტიურება დაკავშირებულია 
საავტომობილო გზის გაფართოებასთან  (ჰესის მშენებლობა)  (270292 – 4725681; 273171-
414726012; 273171 – 4726601).  

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობის წერილობითი მომართვის 
და მოსახლეთა განცხადებების საფუძველზე  განვლილ 2019 წელს გარემოს ეროვნული 
სააგენტოს სპეციალისტების მიერ ვიზუალურად შეფასებული იქნა 16 დასახლებული პუნქტი 
და მასში შემავალი ცალკეული  32 კომლი. მოსახლეობა რომელთა საცხოვრებელი სახლები და 
საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები მოქცეულია საშიშროების მაღალი რისკის ზონაში, მიეცათ 
რეკომენდაცია, რომ ისინი გადაყვანილი იქნან  გეოლოგიურად უსაფრთხო ზონაში. 6 მოსახლის 
სახლზე არსებული სხვადასხვა დეფორმაციები ექვემდებარება აღდგენას და შეიძლება აღმოიფ-
ხვრას მეწყერ და ეროზია საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებით. მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე გვაქვს სახლები რომელთა დეფორმაციები გამოწვეულია არაგეოლოგიური პრო-
ცესებით (უხარისხო მშენებლობა, არასწორი ექსპლოატაცია,  შენობის სიძველე და სხვა). ასეთია 
3 კომლი. 

ყველ ცალკეულ კომლზე შედგენილი ვიზუალური საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა, 
შესაბამისი რეკომენდაციებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, ოპერატიულად ეგზავ-
ნება დაინტერესებულ ორგანიზაციებს და ხელმძღვანელ პირებს შემდგომი რეაგირებისთვის. 
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მარტვილის მუნიციპალიტეტი 
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთი ნაწილი მორფოლოგიურად წარმოდგენს 
მთიან და მთისწინა ზოლს, რომელიც თითქმის დაუსახლებელია. სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი 
მჭიდროდაა დასახლებული და ძირითადად მოიცავს  მდინარეების: ტეხურისა და აბაშის 
აუზებს. ხოლო უკიდურესი სამხრეთი ნაწილი წარმოადგენს დაბლობს და ხასიათდება მდინა-
რეთა გვერდით ეროზიული პროცესების ფართო გავრცელებით. 

მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში – ნაგვაზაო, ქვაითის უბანი, თამაკონი და ხუნწა 
დეფორმირებულია საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე ნაგებობები. მათი  დეფორმაციები 
გამოწვეულია არაგეოლოგიური მიზეზით, კერძოდ უხარისხო მშენებლობა, სახლების სიძველე, 
არასწორი ექსპლუატაცია და ა.შ. (სურ. 15-18). 

 

 
სურ. 15 

 
სურ. 17 

 
სურ. 16 

 
სურ. 18 

 

მეწყრული პროცესები გააქტიურდა სოფლებში: ხუნწა, თამაკონი, კიწიაი და აზედათი. აქ 
დამეწყრილი  უბნების ფართობმა შეადგინა 0,95 ჰექტარი. მდინარეთა გვერდითი ეროზიული 
პროცესების ნაწილობრივი გააქტიურება დაფიქსირდა მდინარეების ტეხურისა და აბაშის 
აუზებში. მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, მთისწინა და გორაკ-ბორცვიან ზოლში  ადგილი აქვს 
ქვათაცვენებსა და კლდეზვავებს. ასევე ინტენსიურად არის  მთისწინა და გორაკ-ბორცვიან 
ზოლში გავრცელებული ფერდობული ეროზიულ-დენუდაციური პროცესები და მოიცავს 
რამოდენიმე ჰა-ს აქ აუცილებელია  ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება. 
ტერიტორიის ამ მონაკვეთში ფიქსირდება ბედლენდის ტიპის რელიეფი. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში მიმდინარე წელს დაფიქსირდა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

ერთეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების, კერძოდ შიდა საუბნო და შიდა სასოფლო გზის 
მონაკვეთების მოწყვეტები, რომელთა სიგრძეც  55-60 გრძივი მეტრით განისაზღვრება. 

2019 წლის მონიტორინგის დროს  მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოიყო 
საშიშროების მაღალი რისკის -3, საშუალო 2 და დაბალი  – 1 ობიექტი. 

მიმდინარე საანგარიშო წელი წინა წლებთან შედარებით არ გამოირჩევა თანამედროვე 
საშიში გეოლოგიური პროცესების ფართო გავრცელებით და ინარჩუნებს გეოლოგიური 
პროცესების გააქტიურების კლების ტენდენციას. 

ყოველწლიური გეგმიური მონიტორინგის და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის 
თხოვნით განხორციელდა ვიზუალური შეფასება იმ მოსახლეთა საცხოვრებელი სახლების და 
მიწის ნაკვეთების რომლებმაც განცხადებით მიმართეს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 32 დასახლებული პუნქტში შეფასებული იქნა 47 ოჯახი. 
აღნიშნული კომლებიდან 5-ს მიეცა რეკომენდაცია მათი მდგრად ადგილზე გადაყვანასთან 
დაკავშირებით. ზოგს კი მიეცა რეკომენდაცია იმავე ადგილას ააშენონ საცხოვრებელი სახლი. 

სახლებზე, რომლებიც მოქცეულია საშიშროების მაღალი რისკის ზონაში და მათზე დე-
ფორმაციები არ შეინიშნება, უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი და სიტუაციის გართულების 
შემთხვევაში მიღებული იქნას  შესაბამისი ზომები. მსგავსი რისკის ზონაშია 1 ოჯახი. ვიზუა-
ლურად შეფასებულ ცალკეულ კომლებზე გაცემული არის 17 ვიზუალური საინჟინრო გეო-
ლოგიური დასკვნები, რომლებიც ოპერატიულად გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვა-
ნელობას შემდეგი რეაგირებისათვის. 

 
 
 

22



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

23

3..')t<>~ao~ob avGoooa..')~o~a~o 
b~0a07Jt<>0 3af'l~f'l307Jt<>0 at<>f'lOabao0b 

bSclOclt<>f'lao0b 'lsf'l6Scl0 
af'laOa7:J~o ~..')b..')b~ao7J~o a716a~aoo 

~(1!,,(1)3ti;r>(l~ 

NATIONAL ENVIRONMENTA L AGENCY 

a,) uclcl).)i'>o 1 : 200 000 

• 
• 
0 

• 
G 
□ 

• 
X 

2441 • 

o;J'''~'''oo-z](''>o Jt<'i,·,o;ilio 
8;i\fa;i6o 

~J.\l'1(3C"l'IJO 

'b'J'IJC"l'bo:, 

l,~oiJo'J6o o:J(")~(")c,O'J6o Jl'1M(3:JU:JOOITT 

0.,51,.,,i0m6:ioom ~.,a.,;,,0~0 006:ioo 

2019 v;J~'b o""J~O'J6;J<'>'J~o .,6 
.,1:,~.,~IJ.,6i:lM;Ji:l60~0 0;r~C"l00060 .:16Mo;J'bo 



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 
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სენაკის მუნიციპალიტეტი 
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყრულ-ეროზიული პროცესების გააქტიუ-
რება მიმდინარე 2019 წელს ფიქსირდება მუნიციპალიტეტის ჩრდილო და ცენტრალურ ნაწილში 
და მოიცავს მდინარეების ტეხურის, ზანას, ცივის აუზების მცირე და დიდ შენაკადებს. საანგა-
რიშო წელს მეწყრების გააქტიურება ქ. სენაკის და მის მიმდებარედ დაფიქსირდა საცხოვრებელი 
სახლებზე კერძოდ: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიმდინარე მონიტორინგის ფარგლებში ვიზუალურად 
იქნა შეფასებული ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტები, როგორიცაა, საავტომობილო 
და სარკინიგზო გზები, ხიდები, შენობა-ნაგებობები და სხვა ობიექტები. შეფასებული იქნა 10-ზე 
მეტი ობიექტი, რომელესაც გარკვეული ზიანი ადგებათ : კერძოდ მდ. ცივის კალაპოტში (255888 
– 4687242) სახარბედიოს უბანზე მდინარე რეცხავს ორივე ნაპირს, აქ აუცილებელია გაბიონების 
მოწყობა. აუცილებელია მარცხენა ნაპირის გამაგრება, ვინაიდან აღნიშნული საფრთხეს უქმნის 
სენაკი – ჩხოროწყუს დამაკავშირებელ საავტომობილო გზას (სურ. 19-22). 

 

 
სურ. 19 

 
სურ. 21 

 
სურ. 20 

 
სურ. 22 

 

ლეძაძამე – ფოცხოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთზე (269603 – 
4697258) დაფიქსირდა მეწყერი, რომლის ფართობი შეადგენს 0,03 ჰექტარს. 

მეწყერული პროცესების გააქტიურება დაფიქსირდა სენაკის მუნიციპალიტეტის (256244 
– 4684310, 257746 – 4684382, 264538 – 4696799, 258419 – 4684756) ს. ფოცხოს ტერიტორიაზე 
(267004 – 4701319, 265960 – 4700041, 267185 – 4698502, 267604 – 4698274) და ს. უშაფათის 
ტერიტორიაზე (264656 – 4696772). 
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მდ. ტეხურის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ ს. ბეთლემის ტერიტორიაზე (271067 – 4696563) 
საჭიროა ნაპირსამაგრი 85 მეტრის სიგრძის გაბიონის მოწყობა. ასევე აუცილებელია ფოცხო-
უშაფათის, ლეძაძამე-ფოცხოს გზის მონაკვეთებზე ნაპირსამაგრი და ს. ზანაში გზის სავალი 
ნაწილის გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება. (260511 – 4698215). სენაკი-ჩხოროწყუს 
გზის გასწვრივ ფიქსირდება (259916 – 4694089 და 257966 – 4689446) მდინარის გვერდითი 
ეროზია. გეოლოგიური პროცესები წინა განვლილ წლებთან შედარებით ნაკლებად აქტიურია, 
ფიქსირდება 3 გააქტიურებული მეწყერი- ფართობი 7,3 ჰა. და  5 ახალი მეწყერი, ფართობი  7,8 
ჰა.  

სენაკის მუნიციპალიტეტის მთიან ზოლში განვითარებული მეწყრის ტიპებია: სანაპირო 
ანუ ბაზისური, კლიმატოგენური, კარსტულ-სუფოზიური და ტექნოგენური ანუ ანთროპოგენუ-
რი, რომელიც ყველაზე ფართო გავრცელებით ხასიათდება. 
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ხობის მუნიციპალიტეტი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის უმეტესი ნაწილი კოლხეთის დაბლობს უჭირავს და დანაწევ-
რებულია მდინარეების: ხობისწყლის, ჭანისწყლის, ცივის და რიონის შენაკადების კალა-
პოტებით. მორფოლოგიურად განსხვავებულია ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლური ნაწილი. 
იგი ხასიათდება გორაკ-ბორცვიანი რელიეფით და წარმოადგენს ურთის ანტიკლინური ქედს, 
რომელიც სენაკის ქედის გაგრძელებას წარმოადგენს  და ვრცელდება ს. ცაიშამდე. 

2017 წლიდან დღემდე არ ფიქსირდება თანამედროვე საშიში გეოლოგიური პროცესების 
და ინფრასტრუქტურული ობიექტების გეოლოგიური პროცესით დაზიანების შემთხვევები. 

განვლილი 2019 წელს ხობის მუნიციპალიტეტის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე 
ვიზუალურად იქნა შეფასებული იმ მოსახლეთა საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო მიწის 
ნაკვეთები, რომლებმაც თხოვნით მიმართეს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს 
მათი კუთვნილი ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით: 

სულ ვიზუალურად შეფასდა 1 დას. პუნქტის  1 კომლი. შედგენილი იქნა 1 საინჟინრო-
გეოლოგიური დასკვნა და გადაეცა შესაბამის ორგანოებს. 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტი 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეული მდებარეობს სამეგრელოს მხარის 

უკიდურეს სამხრეთით და მთლიანად შედის კოლხეთის დაბლობის შემადგენლობაში. აღმო-
სავლეთით ესაზღვრება მდ. ცხენისწყალი, სამხრეთით და სამხრეთ-დასავლეთით მდ. რიონი და 
მდ. აბაშის კალაპოტები. 

მიმდინარე 2019 წლის ნაპირგარეცხვის მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით 
შეიცვალა მდ. აბაშის და ცხენისწყლის კალაპოტებში. უმნიშვნელოდ შეიცვალა მდინარეთა 
კალაპოტების ადრე დაფიქსირებული კონფიგურაცია (279232 – 4696120). უმნიშვნელოდ შეიცვა-
ლა ს. ონოღიას ტერიტორიაზე (279121 – 4688693) მდინარე ნოღელას მარჯვენა ნაპირგარეცხვის 
კალაპოტის მოხაზულობა ნაპირგარეცხვის  სიგრძე თითქმის უცვლელია. 

წინა წლებში (2015-2018) გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების და აბაშის 
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით შერჩეული იქნა აბაშის მუნიციპალი-
ტეტის ტერიტორიაზე რამდენიმე ობიექტი, სადაც უნდა განეხორციელებინათ შესაბამისი 
ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები, ქვემოთ ჩამოთვლილ დასახლებულ პუნქტებში: გაღმა 
კოდორში, კეთილარში, სამიქაოში, ნამწალაერში, სეფიეთში და გულუხეთში. 

ჩვენს მიერ ადრე დაფიქსირებული გეოლოგიური პროცესებით დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტები საფრთხეს უქმნიდა მოსახლეობას, სს/ დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთებს, გზის მონაკვეთებს, სოფლის სასაფლაოს, ნაპირსამაგრ დამბებს. არაერთგზის 
განმეორებითმა ვიზუალურმა დათვალიერებამ გვიჩვენა, რომ გეოლოგიური პროცესით 
გამოწვეული დაზიანებები პროგრესირებადია და მომავალშიც საფრთხეს შეუქმნის 
ჩამოთვლილ ობიექტებს. 

მიმდინარე 2019 წელს გეოლოგიური პროცესების მოქმედებით დაზიანებული ინფრა-
სტრუქტურული ობიექტები დაფიქსირდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 5 უბანზე: მაღალი 
რისკის – სამი, საშუალო – ერთი და დაბალი – ერთი. 
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მესტიის მუნიციპალიტეტი 
 

მესტიის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების კვლევა 
განხორციელდა ოთხ ეტაპად, აქედან 2-ჯერ გამოძახებით, 2-ჯერ კი გეგმიური მონიტორინგის 
დროს. კვლევის განმავლობაში გეოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტების მიერ 
ვიზუალურად შეფასებული იქნა საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების მასშტაბები 
და საშიშროების რისკი ინფრასტრუქტურულ ობიექტებთან და საცხოვრებელ სახლებთან 
მიმართებაში, დაიგეგმა ზოგადი სახის ღონისძიებები და განისაზღვრა სტიქიური გეოლოგიური 
პროცესების შესაძლო განვითარების პროგნოზი ფარის, ეცერის, ლატალის, ლენჯერის, დაბა 
მესტიის, მულახის,  იფარის, კალას, უშგულის, ჭუბერის, ხაიშის, ბეჩოს და ჭუბერის თემების 
დასახლებული პუნქტებისათვის. 

2019 წელი სტიქიურ-გეოლოგიური პროცესების გააქტიურების კუთხით, განსაკუთრე-
ბით გამორჩეული იყო მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის. ამ მხრივ აღსანიშნავია მდ. მესტიაჭა-
ლის და მდ. ნენსკრას აუზები. აგრეთვე მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესებით დაძაბული უბნე-
ბი დაფიქსირდა ს. ზარდლაშის (მულახის თემი) და ს. ლუჰას (ფარის თემი) ტერიტორიებზე. 

დაბა მესტია. 26-27 ივლისს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების მიერ 
განხორციელდა კვლევები რომელიც ეხებოდა 2019 წლის 25 ივლისს მდ. მესტიაჭალის აუზში 
განვითარებული სტიქიური მოვლენების გამომწვევი მიზეზების დადგენას და მოსალოდნელი 
საფრთხეების შეფასებას. ხეობის ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ 
სტიქიური პროცესების ჩასახვა-გააქტიურებას ადგილი ჰქონდა მდ. მესტიაჭალის მარცხენა 
შენაკადში. მ. მურყვამიდან ჩამოშლილმა კლდეზვავურმა მასამ დინამიკაში მოიყვანა მყინვარის 
ენური ნაწილი, რაც გადაიზარდა ღვარცოფში, დროებით გადაკეტა მდ. მესტიაჭალის კალაპოტი 
და წარმოქმნა ტბა, რომლის გარღვევასაც ადგილი ჰქონდა 2-ჯერ. წყალმოვარდნის ტალღის 
დონემ 70-100 სმ-ით მოიმატა. 

განხორციელებული საველე გეოლოგიური ექსპედიციის შედეგად დადგინდა შემდეგი:  
1. მყინვარ მურყვამის ენის ძირში აკუმულირებულია მყინვარულ-მორენული და კლდოვანი 

მასა, რაც უხვი ატმოსფერული ნალექების მოსვლის შედეგად  წარმოადგენს პოტენციურ 
საფრთხეს;  

2. მდინარის შუა წელში (ტრანზიტის ზონაში) მრავლადაა ღვარცოფის შედეგად წარმოქმნილი 
დიდი ლოდებისგან შემდგარი აკუმულაციური ზვინულები (სურ. 23-24) რომელთაგან ერთ-
ერთის დიამეტრი საშუალოდ 2მ-ია, ლითოლოგიურად წარმოდგენილი პლაგიოგრანი-
ტებით, ასპიდური ფიქლებით, კვარციანი ქვიშაქვებით და კვარციანი დიორიტებით. მსგავსი 
ზომის ლოდები მდინარის ქვემო წელში გარდა ფრაგმენტული შემთხვევებისა არ ფიქსირ-
დება. მდინარის აკუმულაციის ზონაში დალექილი მასა შედარებით წვრილი ფრაქციითაა 
წარმოდგენილი; 
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სურ. 23 

 
სურ. 24 

                                                                          

3. სტიქიის დროს ადგილი ჰქონდა გვერდითი ეროზიული პროცესების გააქტიურებას, 
განსაკუთრებით ხეობის მარცხენა ნაპირზე, რის შედეგადაც ხეობაში არსებულ 
ფერდობების უმეტესობას ძირი აქვს გამორეცხილი (სურ. 25) და არსებობს რეალური 
საშიშროება მათი დინამიკაში მოყვანისა, თავისი უარყოფითი შედეგებით;  

4. ხეობის მარცხენა და მარჯვენა ფერდობებიდან ინტენსიურად მიმდინარეობს კოლუვიური 
ნალექების ფორმირება (განსაკუთრებით მარჯვენა ფერდობებიდან), რაც საგრძნობლად 
ავიწროვებს მდინარის კალაპოტს. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი 
სტიქიური მოვლენის დროს მარცხენა ნაპირზე მათი მასშტაბურობის გაზრდის;  

5. მდინარე მურყვამი მდინარე მესტიაჭალის შესართავამდე 1 კილომეტრში იკარგება 
კალაპოტქვეშა დინების სახით და გამოდის მდ. მესტიაჭალის შეერთებამდე 200 მეტრში. 
არსებული გარემოება გამოწვეულია ღვარცოფული მასალის მაღალი ფილტრაციული 
თვისებებით, რაც შესაძლებელია დასრულდეს აღნიშნული მასალის აქტიურ დინამიკაში 
(ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება) მოსვლით; 

6. მდინარის კალაპოტის გარკვეულ ადგილებში (განსაკუთრებით სათავეებში) შეინიშნება 
მცირე ზომის მოკლე პერიოდიანი შეგუბების კვალი;  

7. სტიქიის შედეგად მოვარდნილმა ღვარცოფულმა ნაკადმა ხეობის მარცხენა ფერდობებზე 
არსებული ტყის საფარი (ფართო-ფოთლოვანი ხე-მცენარეულობა), ხოლო მესტიაჭალის 
შესართავთან კი წიწვოვანი და ფოთლოვანი ტყის საფარი მნიშვნელოვნად გაანადგურა;  

8. მდ. მურყვამი მდ. მესტიაჭალასთან შეერთებამდე 1 კილომეტრის მანძილზე ვიწრო 
კანიონში მოედინება (სურ. 26), სწორედ ამან განაპირობა გლაციალური ღვარცოფის დონის 
დაახლოებით 100 მეტრამდე სიმაღლით აწევა. 
არსებული რთული გეოდინამიკური სიტუაციის გათვალისწინებით გაიცა შემდეგი სახის 

რეკომენდაციები: 
1. წლის თბილ პერიოდში (მაისი-სექტემბერი), თოვლის დნობისა და მყინვარების აბლაციის 

პერიოდის დაწყებიდან  რეგულარულად,  მყინვარ ლეხზირის, მურყვამისა და ჭალაათის 
ხეობებში უნდა მოხდეს საველე ექსპედიციური სამუშაოების განხორციელება, ადგილზე 
არსებული სიტუაციის შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; 

2. მყინვარ ლეხზირის, მურყვამისა და ჭალაათის ხეობებში  საჭიროა დამატებითი კვლევე-
ბის განხორციელება, რომლის საფუძველზეც გამოვლენილ იქნება სადამკვირვებლო 
სისტემების განთავსების ადგილები (ნალექმზომი, წყლის დონის მზომი და ა.შ), რის 
შემდგომაც მოკლე ვადებში უნდა მოხდეს  განგაშის სისტემების მონტაჟი; 
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3. წლის თბილ პერიოდში (მაისი-სექტემბერი), მდინარე მურყვამის ხეობაში მიზანშეწო-
ნილია ხორციელდებოდეს  24 საათიანი მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში ვიდრე არ 
მოხდება სრულყოფილი სადამკვირვებლო ქსელისა და განგაშის სისტემის განთავსება; 

4. რეგულარულად საჭიროა მაღალი სივრცით-დროითი რეზოლუციის სატელიტური და 
აერო-ფოტო სურათების შეგროვება და მათი ანალიზი; 

5. ხეობის ფარგლებში აუცილებელია განხორციელდეს დამცავი ღონისძიებების გატარება 
(კალაპოტის გაწმენდა, გაფართოება, ჩაღრმავება, ნაპირსამაგრი სამუშაოები და სხვა); 
სამუშაოების განხორციელების პროცესში აუცილებელია ხეობის ზემო წელის 
მონიტორინგი, რათა სიტუაციის გართულების შემთხვევაში დროულად მოხდეს 
სამუშაოების მწარმოებელი პირების დროული ინფორმირება მოსალოდნელი საფრთხის 
შესახებ და მომსახურე პერსონალის, ასევე ტექნიკის გარიდება. აუცილებელია, 
სამუშაოები განხორციელდეს დღის პერიოდში; 

6. მიზანშეწონილია მესტიაჭალისა და ჭალაათის ხეობებში მოეწყოს გამაფრთხილებელი 
ნიშნები და ვიდრე არ მოხდება სრულყოფილი სადამკვირვებლო ქსელისა და განგაშის 
სისტემის განთავსება, ტურისტებისთვის შეიზღუდოს სტიქიის ზონაში ღამით 
გადაადგილება, მათ შორის ღამისთევა; 

7. მოსალოდნელი სტიქიური პროცესების მიერ შესაძლო უარყოფითი შედეგების 
პრევენციის მიზნით, კლიმატის ცვლილების სხვადასხვა სცენარების გათვალისწინებით, 
დაბა მესტიისა და მიმდებარე სოფლებისათვის განხორციელდეს რისკების შეფასება. 

 
სურ. 25 

 
სურ. 26 

 

ჭუბერის თემი. ივნისის თვეში მომხდარი ღვარცოფის დროს დამცავი ნაგებობების ნაწილი 
გამოვიდა მწყობრიდან, დაზიანდა საავტომობილო გზის მონაკვეთები, წყლის ნაკადმა ძირი 
გამოურეცხა ფერდობებს, რამაც გამოიწვია ფერდობებიდან გრუნტის გარკვეული ნაწილების 
მოწყვეტა და ჩამოშლა. 

მდ. ნენსკრას აუზში მოსული უხვი ატმოსფერული ნალექების, თოვლის საფარის და 
მყინვარების ინტენსიური დნობის შედეგად, მდ. ნენსკრას და მისი შენაკადების წყლის დონე 
საშიშ ნიშნულებს უახლოვდება. ხეობებში ვითარდება ძლიერი წყალმოვარდნები და ღვარცო-
ფული პროცესები, რაც საშიშროებას უქმნის ჭუბერის თემის სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობის 
საცხოვრებელ სახლებს, საკარმიდამო ნაკვეთებს და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს (მაღალი 
ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს, საავტომობილო გზებს, ხიდებს და სხვა). სტიქიის ასეთი 
დამანგრეველი ძალით მოქმედებას განაპირობებს ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური 
ფაქტორების ერთობლიობა. 
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ს. ყარის საავტომობილო გზის მდ. ნენსკრაზე გადასასვლელ ხიდთან (კოორდ: X-270897 Y-
4770286); მდინარეს ასპიდური ტიპის ფიქლებისა და თხელშრეებრივი ქვიშაქვების 
მორიგეობაში ჩაჭრილი აქვს ვიწრო და ღრმა კლდეკარის ტიპის კანიონი, რომელიც 
წყალმოვარდნის დროს შეიძლება ჩაიხერგოს მდინარის მიერ მოტანილი ხის მორებით და ქვა-
ღორღოვანი მასალით, რაც გამოიწვევს მდინარის შეგუბებას. ბარიერის უცაბედმა გარღვევამ 
შესაძლებელია საშიშროება შეუქმნას მდ. ნენსკრას სანაპირო ზოლში მდებარე შენობა 
ნაგებობებს,  სავარგულებს და ს. ჭუბერის მთავარ დასახლებას. 

რაც შეეხება მდ. ნენსკრას მარჯვენა შენაკადს, მდ. დევრულას, იგი ტიპიური ღვარცოფული 
წყალსადინარია თავისი შენაკადებით, რომელიც სათავეს იღებს  2617.0მ ჰიფსომეტრიული 
ნიშნულიდან.  მდ. დევრულას და მისი შენაკადების სათავეებში ფართო გავრცელების მქონე 
მძლავრი გლაციალური და ფლუვიოგლაციალური ნალექებია გავრცელებული, ხოლო მთის 
ფერდობები დელუვიურ-კოლუვიური ნალექების ნაზავით არის აგებული, სადაც გაჩენილია 
ახალი ძვრის ნაპრალები (სურ. 27). აკუმულაციის ზონაში დაგროვილია გრანდიოზული  მოცუ-
ლობის მასალა. ხეობების კალაპოტების სატრანზიტო ზონაში დაგროვილი დაუხარისხებელი 
განსხვავებული ზომის მყარი მასალა, ზოგ მონაკვეთებში ზვინულების და კუნძულების სახითაა 
წარმოდგენლი (სურ. 28), რომელთა გავრცელების ზონები ცვალებადია. 

 

 
სურ. 27 

 
სურ. 28 

 
ხეობის სათავეებში და სატრანზიტო ზონაში დაგროვილი მსხვილი და წვრილი მასალა 

რამდენიმე ათასეულ  კუბ. მეტრს აღწევს, რომელიც წარმოდგენილია მასიური და დიდი ზომის 
ლოდებით, უხეშნატეხოვანი და ცუდად დამუშავებული განსხვავებული ზომის კლდოვანი და 
ნახევრადკლდოვანი ქანების ნატეხებით, ქვიშა-ხრეშისა და თიხნარების შემავსებლით (სურ. 29). 

ხეობებში წარმოქმნილი ღვარცოფული ნაკადების გავლას აფერხებს ხეობის კალაპოტში 
წყალ-მყინვარული და დელუვიური ნალექებით წარმოდგენილი ფერდობებიდან ჩამოცვენილი  
მასიური ლოდები და მრავალწლიანი ხე-მცენარეების ხერგილი (სურ. 30), რაც იწვევს ხეობის 
კალაპოტიდან წყალ-ტალახოვანი და ქვა-ტალახოვანი ნაკადების ბორტებზე გადმოდინებას და 
საშიშროებას უქმნის ხეობის ქვედა ნაწილში მცხოვრებ მოსახლეობას, სოფლებს შორის 
დამაკავშირებელ საავტომობილი გზას და ხიდს. 
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სურ. 29 

 
სურ. 30 

                                                                        

კატასტროფული მოვლენების თავიდან აცილების მიზნით საჭიროდ მიგვაჩნია: ხეობის  
გაწმენდა ჩახერგილი მყარი მასალისაგან, კალაპოტის ჩაღრმავება და გასწორხაზოვნება; მომა-
ვალში საჭიროებიდან გამომდინარე აუცილებელია ჭალა-კალაპოტის პერიოდული გაწმენდა 
მყარი ნატანისაგან; მდ. ნენსკრას აუზში უნდა გაგრძელდეს გეოლოგიური პროცესების მონიტო-
რინგი. 

მულახის თემი. ს.ს. ზარდლაშის და ღვებრას ტერიტორია მდებარეობს მდ მულხურას 
ხეობის მარჯვენა, სამხრეთი ექსპოზიციის, საშუალოდ 300-მდე დახრილობის ფერდობზე. 
აღნიშნული სოფლების დასახლებული უბნები კი განლაგებულია მდ. მულხურას მარჯვენა 
ღვარცოფული შენაკადის უსახელო ხევის მარჯვენა ბორტზე. მორფოლოგიურად ტერიტორია 
მიეკუთვნება ჩხუტის ქედის სამხრეთ-დასავლეთ პერიფერიას, ხოლო ტექტონიკური დარაიო-
ნების თვალსაზრისით მოქცეულია კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მესტია-თიანეთის ზონაში. 

ზემოთ აღნიშნული ღვარცოფული ხევი გამომუშავებულია სუსტად შეკავშირებულ, 
დელუვიურ-პროლუვიურ, თიხნარ-ღორღოვან ნალექებში, რომლებიც ადვილად ემორჩილებიან 
ეროზიულ და მეწყრულ პროცესებს. ხევის სიგრზე 1.2 კმ-ია, რომლის კალაპოტში პერიოდუ-
ლად ადგილი აქვს სხვადასხვა სიმკვრივის ღვარცოფული ნაკადების გავლას. ხევის ჩაჭრის 
სიღრმე 12-15 მ-ია, ზოგან კი აღწევს 20 მეტრამდე. ხევის სიღრმითი ეროზია ხელს უწყობს მის 
ორივე ბორტზე ლოკალური მეწყრული უბენბის წარმოქმნა-გააქტიურებას (სურ. 31). 

უსახელო ხევი სათავეს იღებს ე.წ. „ზარდლაშის მეწყრის“ ენური ნაწილის ზონიდან, სადაც 
ფიქსირდება დიდი რაოდენობით გრუნტის წყლების გამოსავლები, რის გამოც წარმოქმნილია 
დაჭაობებული უბნები (x-319586; y-4769501). ზარდლაშის მძლავრი და მასშტაბური (ფართობი 
8.5-9.0ჰა) მეწყრული სხეულის ფორმირება უკავშირდება სეისმურად აქტიური ზონის 
არსებობას, რასაც განაპირობებს რეგიონის რთული ტექტონიკური სტრუქტურა. მეწყრული 
სხეულის ზედაპირზე ფიქსირდება ბლოკური მოწყვეტები, სხვადასხვა სიმაღლის საფეხურები, 
ე.წ. „მთვრალი ტყე“ და ზვინულ-ბორცვოვანი რელიეფის ფორმები (სურ. 32). მეწყერი აქტიურ 
დინამიკაშია, მისი ბაზისია ფერდობის დეპრესიული (ჩადაბლება) ნაწილი, საიდანაც მეწყრული 
მასა ზემოთ აღნიშნული ხევის კალაპოტში, თანდათანობით ტრანსფორმირდება ღვარცოფულ 
ნაკადად. 
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სურ. 31 

 
სურ. 32 

 

ს. ღვებრას დასახლებული უბანი ხევის კალაპოტიდან დაშორებულია 200 მეტრით და 
მასზე მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების გავლენა დღეისათვის არ ფიქსირდება. გაცილებით 
მაღალი საშიშროების ზონაში მოქცეულია ს. ზარდლაშის დასახლებული უბანი (11 
საცხოვრებელი სახლი და ნაგებობები), სადაც ხევის მარჯვენა ბორტზე განვითარებულია 
პერიოდულად აქტიური მეწყრული უბანი (სიგრძე 70მ, სიგანე 40-45მ). რკალისებური ფორმის 
მეწყრული წარბი ყველაზე ახლოს მდებარე შენობა-ნაგებობიდან დაშორებული 4-5 მეტრით (x-
319495; y-4769105). 

მეწყრული და ეროზიული პროცესების პრევენციისათვის საჭიროდ მიგვაჩნია შემდეგი 
ღონისძიებების გატარება: 

ზედაპირული და გრუნტის წყლის ნაკადების განტვირთვის მიზნით, ზარდლაშის 
მეწყრული სხეულის ზედაპირზე სადრენაჟო და წყალამრიდი არხების მოწყობა; 

უსახელო ხევის კალაპოტის რამდენიმე უბანზე ღვარცოფული ნაკადის შემაკავებელი 
ზღუდარების (ე.წ. ბარაჟები) მოწყობა, რაც შეზღუდავს ხევის სიღრმით ეროზიას და შეასუსტებს 
აქ არსებული მეწყრული უბნების აქტიურ დინამიკას. 

აღნიშნული ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პროექტის საფუძველზე. 
ს.ს ზარდლაშის და ღვებრას ტერიტორიაზე, ადგილობრივი ძალებით, უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგი, რათა სიტუაციის გართულების შემთხვევაში დროულად იქნას მიღებული 
შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

ს. ქვედა ლუჰა (ფარის თემი) მდებარეობს მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა სამხრეთული 
ექსპოზიციის საშუალოდ 40-450 დახრილობის ფერდობზე, რომელიც ამავდროულად წარმოად-
გენს მდ. ლადლინას და მდ. ფარისჭალას (მდ. ენგურის მარჯვენა შენაკადები) შორის არსებული 
წყალგამფოფი ქედის სამხრეთ-დასავლურ დაბოლოებას. ფერდობზე განვითარებულია მძლავ-
რი ტექტო-სეისმოგენური ძველმეწყრული სხეული, რომელიც იწყება ფერდობის თხემური 
ნაწილიდან და აღწევს მდ. ენგურის ფლუვიოგლაციალური ტერასის საფეხურამდე. მეწყრული 
სხეულის ზედაპირი საფეხურებრივია, ხოლო მოძრაობის მექანიზმის მიხედვით ბლოკურ-
ცოცვითი ტიპისაა. მეწყრული სხეული ხასიათდება ცალკეული უბნების პერიოდული გააქტიუ-
რებით, რაც ძირითადად უკავშირდება სეისმურ ბიძგებს და ზედაპირული წყლის ნაკადების ინ-
ფილტრაციას ფერდობის ამგებ ნაპრალოვან ქანებში. ფერდობის შუა და ზედა ნაწილში ფიქ-
სირდება როგორც ფრონტალური გავრცელების ისე რკალისებური მოწყვეტის მეწყრული 
საფეხურები და ძვრის ნაპრალები (სურ. 33). ზოგ უბანზე ხე-მცენარეები გადახრილია შვეული 
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მდგომარეობიდან და წარმოქმნილია ე.წ. „მთვრალი ტყე“ რაც მეწყრული პროცესის ფარული 
დინამიკის მაჩვენებელია. 

მეწყრული პროცესების გავრცელების არეალში მოქცეულია ზუგდიდი-მესტიის ცენტრა-
ლური საავტომობილო გზის 60-70 მეტრამდე სიგრძის მონაკვეთი (x-294352; y-4769280), სადაც 
წარმოქმნილია რკალისებური ფორმის, 15 მეტრამდე სიმაღლის, ეროზიულ-მეწყრული ფლატე. 
გზის გასწვრივ გართულებულია ზედაპირული და გრუნტის წყლის ნაკადების განტვირთვა, 
რაც ხელს უწყობს მეწყრული პროცესის პერიოდულ გააქტიურებას (სურ. 34). 

სოფლის დასახლებული უბანი (9 საცხოვრებელი სახლი და საგვარეულო კოშკი) მდე-
ბარეობს ზემოთ აღნიშნული ცენტრალური საავტომობილო გზის ქვემოთ, ძველმეწყრული 
ფერდობის ძირის და ტერასული საფეხურის კონტაქტის ზოლში. საცხოვრებელ სახლებზე 
მეწყრული პროცესების უშუალო ზეგავლენა დღეისათვის არ ფიქსირდება, თუმცა ისინი რჩე-
ბიან საფრთხის ზონაში. 

 

 
სურ. 33 სურ. 34 

 
ს. ქაშვეთის (ლენჯერის თემი) ტერიტორიაზე, მდ. მულხურას მარჯვენა ბორტზე 

ფიქსირდება 2 აქტიური გვერდითი ეროზიის უბანი. მორფოლოგიურად ტერიტორია 
წარმოადგენს მდ. მულხურას ფლუვიოგლაციალურ ტერასას, რომელიც ნაწილობრივ 
გადაფარულია მდ. ლემსიას ხევის მძლავრი გამოზიდვის კონუსით. ლითოლოგიურად მდ. 
მულხურას მარჯვენა ბორტი წარმოდგენილია ლოდნარით, ღორღით, თიხნარის და ხვინჭა-
ხრეშის შემავსებლით. 

პირველი უბანი რკალისებური ფორმისაა, სადაც მდინარე მკვეთრად მეანდრირებს და 
რეცხავს მარჯვენა ბორტის ძირს (სურ. 35). ეროზიული ფლატის სიმაღლე 20-25 მეტრის 
ფარგლებშია. აქტიური ნაპირგარეცხვის ზოლის სიგრძე 200 მეტრამდეა (1.x-312051 y- 4766699; 2. 
x- 312197 y- 4766718). 

მეორე გვერდითი ეროზიის უბანი მდ. მულხურას კალპოტის გასწვრივ ვრცელდება 
ფრონტალურად, 1.x-311979 y-4766713; 2.x-311770 y- 4766648 კოორდინატების ფარგლებში, 
დაახლოებით 280-300 მეტრ სიგრძეზე. ამავე უბანზე, გვერდითი ეროზიის შედეგად 
წარმოქმნილია ლოკალური გავრცელების სანაპირო ტიპის მეწყერი(სურ. 36). ეროზიული 
ფლატის სიმაღლე 2.0 დან 5.0 მეტრამდე ცვალებადობს. ეროზიული და მეწყრული პროცესების 
პერიოდული აქტივიზაციის შედეგად ზიანდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და 
მოსახლეობის კუთვნილი ნაკვეთები, ხოლო მომავალში შესაძლებელია საფრთხე შეექმნას 
უშუალოდ დასახლებულ უბანს. რამდენიმე მონაკვეთზე მწყობრიდან არის გამოსული ძველი 
ნაპირდამცავი გაბიონები. 
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არსებული სიტუაციიდიან გამომდინარე, საჭიროდ მიგვაჩნია აქტიური ეროზიული 
უბნების გასწვრის ნაპირდამცავი და ნაკადმიმმართველი ნაგებობების მოწყობა. აღნიშნული 
სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პროექტის საფუძველზე. 

 
სურ. 35 

 
სურ. 36 

 
ზუგდიდი-მესტიის საავტომობილო გზაზე, მდ. ენგურის ხეობის გასწვრივ, ფიქსირდება 

ქვათაცვენა-კლდეზვავური უბნები, რომელთა გააქტიურების მიზეზია როგორც ფერდობების 
დახრილობა, ასევე მათი ამგები ქანების ნაპრალოვნების და გამოფიტვის ხარისხი (სურ. 37). 
აღნიშნულ უბნებზე საჭიროა გზის  პერიოდულად გაწმენდა ჩამოშლილი გრუნტის მასისგან და 
ზოგ მონაკვეთებზე გზის დამცავი კონსტრუქციების მოწყობა, შესაბამისი პროექტის 
საფუძველზე.     

მესტია-უშგულის და ზუგდიდი-მესტიის საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებს 
საშიშროებას უქმნის მდ. ენგურის შენაკადების კალაპოტებში ფორმირებული ღვარცოფული 
ნაკადები. საჭიროა ღვარცოფული ხევების კალაპოტების პერიოდულად გაწმენდა-დაღრმავება 
და გზასთან გადაკვეთის უბნებზე ნაკადგამტარი კონსტრუქციების მოწყობა.  

ამავე გზაზე ფიქსირდება სხვდასხვა ფართობული გავრცელების მეწყრული სხეულები 
(სურ  38), რომელთა პერიოდული გააქტიურებისას ზიანდება გზის ცალკეული მონაკვეთები და 
ფერხდება ავტოტრანსპორტით გადაადგილება. 

უსაფრთხოების მიზნით,  ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე, იქ სადაც ფიქსირდება 
ჩვენს მიერ დარეგისტრირებული და შეფასებული საშიში გეოლოგიური პროცესებით 
დაძაბული უბნები, სასურველია მოეწყოს სპეციალური გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნები. 

 

 
სურ. 37 

 
სურ. 38 
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მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 2019 წლის მონიტორინგის ფარგლებში  
დაფიქსირდა 17 გააქტიურებული მეწყრული უბანი, 15 ღვარცოფული ხევი, 18 
ქვათაცვენა/კლდეზვავის და  6  ნაპირგარეცხვის  უბანი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული წერილების საფუძველზე, სულ 
შეფასებული იქნა 14 მოსახლის საკარმიდამო ნაკვეთი და საცხოვრებელი სახლი. მათგან 7 
სახლი არის ავარიული და საცხოვრებლად საშიში, აქედან გამომდინარე გაიცა რეკომენდაციები 
სახლების დემონტაჟის და დაზარებული ოჯახების გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე 
გადაყვანასთან დაკავშირებით. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების 
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
მოცემულია ცხრილ № 6-ში. 

2019 წლის განმავლობაში მხარის ტერიტორიის ფარგლებში სტიქიური პროცესებით 
დაზიანებულ ცალკეულ უბნებზე განხორციელდა რიგი სამუშაოები, რამაც საგრძნობლად 
შეამცირა საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიურობა და შესაბამისად მისგან გამოწვეული 
უარყოფითი შედეგები – კერძოდ: 

- მდ. მესტიაჭალის კალაპოტის გაწმენდა ღვარცოფული მყარი ნატანისაგან და ბორტების 

გამაგრება; 

- მულახის თემის ტერიტორიაზე ჟაბეშის ღელის კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება და 

რკინა-ბეტონის გადასასვლელის მოწყობა; 

- მულახის თემის ტერიტორიაზე ჩვაბიანის ღელის კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება და 

ქვის წყობის გაბიონების მოწყობა; ზედაპირული წყლის ნაკადების რეგულირების მიზნით, 

ს.ს. ლატალში, ცხუმარში და ებუთში სანიაღვრე არხების მოწყობა; 

- მდ. ოჩხომურზე საავტომობილო ხიდის მიმდებარედ (263329-4707430) განხორციელდა 
მდინარის კალაპოტის გასწორხაზოვნება 110-120 მეტრიან მონაკვეთზე; 

- მდ. ოჩხამურის მარცხენა ნაპირზე ქვედა ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე (262846-4707298) 
განხორციელდა დამეწყრილი 30-35 მეტრიანი გზის მონაკვეთის გამაგრება.  
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სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შესაძლო პროგნოზი 2020 
წლისთვის 

 
სტიქიური პროცესების გააქტიურებაში უმთავრესი როლი ენიჭება კლიმატურ, 

გეოლოგიურ და ანთროპოგენულ ფაქტორებს. განვლილი 2019 წ. ხასიათდებოდა გაზაფხულ-
ზაფხულის პერიოდში მცირე ნალექებით, რამაც გამოიწვია გვალვები აღნიშნულ პერიოდში და 
დიდი პრობლემები შეუქმნა მოსახლეობას. 

სამეგრელოს მხარეში, მთისწინა და გორაკბორცვიან ზოლში მოსალოდნელია 
ზედაპირული ეროზიული და მდინარეთა კალაპოტებში ნაპირგარეცხვის პროცესები, კერძოდ: 
მუჟავა-ჯვარზენის, თაია-ნაფიჩხოვის და კურზუ-მარტვილის მონაკვეთებში. 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება 
2020 წლისათვის ძირითადად მოსალოდნელია დროის მოკლე მონაკვეთში ჭარბი 
ატმოსფერული ნალექების მოსვლის პირობებში. 

ტექტო-სეისმოგენური გენეზისის, დიდი ფართობული გავრცელების მეწყრული 
სხეულების გააქტიურების შესაძლებლობას, რასაც სეისმურ პირობებთან ერთად ხელს უწყობს 
ატმოსფერული ნალექების ნაპრალოვან ქანებში ინფილტრაცია (ჩაჟონვა), უნდა ველოდოთ 
საშუალო მრავალწლიური ფონის დონეზე. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია 
შემდეგ სოფლებში: ქვედა ლუჰა, ფარი, კალაში, ქაშვეთი, ზარდლაში, ჩაჟაში და ზუგდიდი-
მესტია-უშგულის ცენტრალური საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე. 

ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია შემდეგ მდინარეთა აუზებში: 
მესტიაჭალა, მულხურა, ნენსკრა, ნაკრა, დოლრა და მცირე ღვარცოფულ ხევებში (მდ. ენგურის 
შენაკადები) რომლებიც კვეთენ ზუგდიდი-მესტია-უშგულის ცენტრალური საავტომობილო 
გზის ცალკეულ მონაკვეთებს. 

კლდეზვავური პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია ზუგდიდი-მესტია-უშგულის 
ცენტრალური საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე. 

თანდართულ ცხრილში N6 მოცემულია სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში 
გეოლოგიური პროცესების მოქმედების რისკის ზონაში მოქცეული ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამისი ღონისძიებების დროულ 
გატარებას. 
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სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და 
გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 

ცხრილი 6 

№ დასახლებული 
პუნქტი და 
პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება 
და დაზიანების 
განზომილების 

ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

გეოლოგიური 
პროცესებით 

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

გასატარებელი 
ღონისძიება 

ილუსტრაცია, 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ცაცხვი  
729844-4700560 

ნაპირგარეცხვა; 
(მდინარის 
გვერდითი 

ეროზია) 
200მ 

მდინარე მარჯვენა ნაპირზე 
რეცხავს ჭალის ზედა 

ტერასას ხოლო, მარცხნივ 
ჭალის პირველი ტერასას 

პროცესი აქტიურ ფაზაშია, 
საშიშროების რისკი -

მაღალი 

მდინარის კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება, 

რიგ ადგილებში 
ეროზია 

საწინააღმდეგო 
გაბიონების მოწყობა 

 
 

  2 ს. ურთა 
734984-4701543 

ნაპირგარეცხვა; 
(მდინარის 
გვერდითი 

ეროზია) 
300მ 

მდინარე ურთა რეცხავს 
მარჯვენა ნაპირს 

 
 
 

 

ეროზიული პროცესი 
აქტიურ ფაზაშია 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი 

მდინარის კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება 

 

3 ს. ჯიხაშკარი 
შიდა-საუბნო გზა 
254798-4712303 
 

მეწყერი 
2.0 ჰა 

მეწყრის მოქმედებით 
დაზიანებულია სოფლის 

ორი მონაკვეთის 
შემაერთებელი გზა და 

მასზე მოძრაობა ჩაკეტილია 

საშიშროების რისკი -
მაღალი 

ობიექტზე უნდა 
განხორციელდეს 

ზედაპირული 
წყლების დრენაჟი 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 ს. აბასთუმანი 
737073-4697865 
 

მეწყერი 
0.15 ჰა 

მეწყერი აზიანებს ს. 
აბასთუმანი-ზუგდიდის 

გზის 45 მეტრიან მონაკვეთს. 

მეწყერი აქტიურია 
საშიშროების რისკი -

მაღალი 

ფერდობის გატყია-
ნება ღრმაფესვიანი 

მცენარეებით, 
ზედაპირული 

წყლების მოშორება 
მეწყრული 

ფერდობიდან, 
საყრდენი კედლის 

მოწყობა 
 

5 ს. ცაიში 
მდ.ჯუმის მარცხენა 
ნაპირი რკინიგზის 
ხიდთან 
729676-4700474 

მეწყერი 
(ჩამოქცევის 

ტიპის) 
0,02 ჰა 

კლდეზვავმა დააზიანა 
ხიდის ბურჯი, მდ. ჯუმის 

მარცხენა ნაპირზე. 

გეოლოგიური პროცესი 
აქტიურ ფაზაშია, 

საშიშროების რისკი -
მაღალი 

დაზიანებული 
ბურჯის აღდგენა. 

 

2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ჯვარზენი 
735434-4700475 
 

მეწყერი   
280 ჰა 

დაზიანებულია 
საავტომობილო გზის 

მონაკვეთი. 

მონაკვეთზე ეროზიულ-
დენუდაციური პროცესები 

აქტიურ ფაზაშია, 
საფრთხეს უქმნის 

ინფრასტრუქტურულ 
ობიექტებს და 
მოსახელობას, 

საშიშროების რისკი – 
საშუალო 

გეოლოგიური 
პროცესის 

მასშტაბურობის 
გათვალისწინებით, 

რაიმე მეწყერ და 
ეროზია საწინააღ-

მდეგო ღონისძიების 
გატარება 

მიზანშეუწონელია. 
2 ს. ჯვარზენი 

მდ. ენგურის ჭალის 
ტერასა . 
255363-4729399 

ნაპირგარეცხვა; 
(გვერდითი 

ეროზია) 
500 მ 

 

მეწყრულ-ეროზიული 
პროცესები აზიანებს  

ჭალის ტერასას. 

გეოლოგიური 
ფართობული ეროზიული 

პროცესის მოქმედება 
საშუალო სიძლიერისაა, 

საშიშროების რისკი -
დაბალი 

გეოლოგიური პრო-
ცესის მასშტაბუ-

რობის გათვალის-
წინებით ეროზიის 

საწინააღმდეგო ღო-
ნისძიებების გა-

ტარება, არ მიგვაჩნია 
მიზანშეწონილად 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 

1 
 
 
 

ს. ნაკიანი 
268569-4710604 

მეწყერი 
0.06 ჰა 

მეწყერმა საფრთხე შეუქმნა 
საცხოვრებელ სახლს, 

დააზიანა ღობე და შიდა 
საუბნო გზის მონაკვეთი. 

მეწყერი დინამიკაშია 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

უნდა მოხდეს ღია 
ნაპრალების ამოვსება 
თიხური გრუნტით, 

ფერდობის 
გატყიანება, 

ზედაპირული და 
გრუნტის წყლის 

დრენაჟი. 
 

 

2 ს. გარახა 
სოფლის სასაფლაოს 
მიმდებარე  მონაკვეთი 
266095-4710607 

მეწყერი 
0.02 ჰა 

მეწყერმა გამოიწვია გზის 
სავალი ნაწილის 

დეფორმაცია დამეწყვრის 
პროცესი აქტიურ ფაზაშია. 

მეწყერი განვითარდა 
ხელოვნურად ნაყარ 

გრუნტში, საშიშროების 
რისკი-საშუალოა 

გზის დაზიანებული 
და მიმდებარე 
მონაკვეთების 

შეკეთება. 

 
 

3 ს. ქვ. ჩხოროწყუ 
მდ.ოჩხამურის 
მარცხენა ნაპირიზე 
262848-4707345 

მეწყერი და 
ნაპირგარეცხვა 

0.08 ჰა 

დაზიანდა და ჩაიკეტა გზის 
სავალი ნაწილი დაიშალა  
ნაპირსამაგრი გაბიონი. 

მეწყერი და მდინარის 
გვერდითი ეროზია 
აქტიურ ფაზაშია, 

საშიშროების რისკი-
მაღალია 

მდინარის გასწვრივ 
ნაპირსამაგრი 

გაბიონის მოწყობა, 
მდინარის კალაპოტის 

გასწორხაზოვნება 
დაზიანებული გზის 
მონაკვეთის აღდგენა 

 
 

4 ს. ქვ. ჩხოროწყუ 
მდ. ოჩხომური 
262800-4707399 

მეწყერი 
ნაპირგარეცხვა; 

მდინარის 
ეროზია 
10.35 ჰა 

დაზიანდა ხიდები გზის 
მონაკვეთები. 

გეოლოგიური პროცესები 
აქტიურ ფაზაშია, 

საშიშროების რისკი-
მაღალი 

ნაპირსამაგრი 
გაბიონების, 

მეწყერსაწინაღმდეგო 
ღონისძიებები. 

მდინარის ნაპირების 
გასწორხაზოვნება. 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 ქ. ჩხოროწყუ 

მდ.ზანა 
265396-4707118 
 
 

ნაპირგარეცხვა; 
მდინარის 
გვერდითი 

ეროზია 
250 მ 

წლობით ირეცხება მდ. 
ზანას მარჯვენა ნაპირის 

გასწვრივ 5-მ-მდე სიმაღლის 
ეროზიული საფეხური. 

 

ნაპირგარეცხვის პროცესი 
აქტიურია რისკი-საშუალო 

მდინარის კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება. 

 
 

 6 ს. გარახა 
265982-4710596 

მეწყერი 
0.06 ჰა 

მეწყერი აზიანებს საძოვრებს 
და საფრთხეს უქმნის 

მონაკვეთს, დამეწყრილია 
საკარმიდამო  მიწის 

ნაკვეთიც. 

მეწყერი ზედაპირულია, 
საშუალო აქტივობისაა, 

საშიშროების რისკი-
დაბალი 

ფერდობის გატყიანება 
მცენარეებით. 

 

7 ს. გარახა  
267911-4711866 

მეწყერი 
0.06 ჰა 

მეწყერი აზიანებს 
ს/ს დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთს 

მეწყრული ფერდობი 
დაბალი აქტივობისაა, 
საშიშროების რისკი-

დაბალი 

მიწის ფართობი უნდა 
დაიფაროს ხე-
მცენარეებით 

 

8 ს. გარახა 
ფერდობი დასავლ. 
ექსპოზიციის 
269409-4711759 

მეწყერი 
0.15 ჰა 

მეწყერმა მოიცვა მთელი 
ფერდობი დააზიანა გზის 

მონაკვეთი, დაზიანება 
ემუქრება საცხოვრებელ 

სახლსაც. 
 
 
 
 
 
 

მეწყერი აქტიურია 
საშიშროების რისკი-

მაღალი 

ღია მეწყრული 
ნაპრალების შევსება  

თიხური გრუნტებით. 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 ს. ნაკიანი 

ფერდობი დასავლ. 
ექსპოზიციის 
269202-4712313 

მეწყერი 
0.15 ჰა 

მეწყრული ფერდობის 
ნაწილი დაფარულია 

მეწყრული ფორმებით და 
გამოუსადეგარია ს/ს 

დანიშნულებით. 

მეწყერი საშუალო 
აქტიურობით ხასიათდება, 

საშიშროების რისკი-
დაბალი 

ფერდობის გატყიანება 
ბუჩქნარით. 

 
 

10 ს. გარახა  
264646-4708337 

მეწყერი 
3 ჰა 

მეწყერი აზიანებს ს/ს 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთებს და საძოვრებს 

მეწყრის კონტური 
ცირკისებური ფორმისაა, 
მეწყრის ზედა ნაწილში 

ინტენსიურია სიღრმული 
პროცესი  აქტიურია 

საშიშროების მხრივ, რისკი 
– საშუალო. 

 

მეწყრული  
ფერდობების 
გატყიანება 

მცენარეებით 
ჩაჭაობებული 

მონაკვეთებიდან 
ფერდობის ქვედა 
ნაწილისკენ ღია 

დრენაჟის მოწყობა  
 

11 ს. გარახა 
მდ. ოჩხამურის 
ხიდთან 
262848-4707345 

მეწყერი; 
ნაპირგარეცხვა 

(მდინარის 
გვერდითი 
ეროზია). 

0.14ჰა 

გეოლოგიური პროცესების 
მოქმედებით ფიქსირდება 

ნაპირ-გარეცხვა, 
დამეწყრილია გზის 

მონაკვეთი, ავარიულია 
საავტომობილო ხიდი. 

საშიშროების რისკი-
მაღალი 

გასატარებელია 
დაზიანებული გზის 

აღდგენა, 
ნაპირსამაგრი 

გაბიონის მოწყობა მდ. 
ოჩხამურის გასწვრივ. 

 
 

12 ს. ლესჭინე 
მდ.ზანა მარჯვენა 
ფერდი 
261576-4701018 

მეწყერი 
ნაპირგარეცხვა  

(მდინარის 
გვერდითი 
ეროზია). 

0.22 ჰა 

მდ. ზანას მარჯვენა ნაპირის 
გასწვრივ განვითარდა 

კლდეზვავის ტიპის 
მეწყერი. აზიანებს 

საკარმიდამო მიწის ნაკვეთს 

მეწყრული (კლდეზვავის 
ტიპის) პროცესი აქტიურ 

დინამიკაშია საშიშროების 
რისკი-მაღალია. 

მდინარის კალაპოტის 
გადაგდება, 

მარჯვნიდან მარცხენა 
ნაპირისკენ, 

ნაპირსამაგრი 
გაბიონის მოწყობა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
13 ს. ახუთი 

მდ.ზანა მარცხენა 
ფერდი 
267512-4705490  

მეწყერი 
0.22 ჰა 

ზვავის ტიპის მეწყერმა 
გამოიწვია მიწის ნაკვეთის 

დაზიანება 

პროცესი აქტიურ ფაზაშია, 
საშიშროების რისკი- 

მაღალია 

მეწყერდამჭერი 
გაბიონის მოწყობა. 

14 ს. ახუთი  
მდ. ზანას მარჯვენა 
ნაპირი 
270641-4707973 

ნაპირგარეცხვა; 
(გვერდითი 

ეროზია) 
55 მ 

ს/ს დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის  ეროზიული 

გარეცხვა. 

საშიშროების რისკი-
მაღალი 

ეროზიასაწინააღმდეგ
ო გაბიონის მოწყობა. 

15 ს. ახუთი 
265008-4706098 

მეწყერი 
0.84 ჰა 

მეწყრის მოქმედებით 
დაზიანდა ს/ს 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი 

მეწყერი დინამიკაშია, 
საშიშროების რისკი-

მაღალია. 

ღია ნაპრალების 
შევსება, ზედაპირული 

წყლების დრენაჟი. 
 
 

 

16 ს. კირცხი 
მდ.ოჩხამური 
264047-4709326 

ნაპირგარეცხვა; 
(გვერდითი 

ეროზია) 
150 მ 

 

მდ. ოჩხამური, ს. კირცხის 
ტერიტორიაზე აზიანებს 

საკარმიდამო მიწის ნაკვეთს. 
 
 
 
 
 

მდინარის ეროზიული 
გარეცხვა აქტიურია, 
საშიშროების რისკი-

მაღალია. 
 
 
 
 
 
 
 

გარეცხილი 
მონაკვეთის გასწვრივ 

გაბიონის მოწყობა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
17 მდ. ხობისწყლის ზედა 

ნაწილი 
272559-4726240 
 

კლდეზვავი 
(მონაკვეთი 8-9 

მ) 

ფერდობზე კლდეზვავის 
გააქტიურების შედეგად 

გზის ჩაკეტვა 

საშიშროების რისკი-
საშუალო 

გზის გასწვრივ 
საყრდენი გაბიონის 

მოწყობა. 

4. სენაკის მუნიციპალიტეტი 

  1 ს. ზანა 
260202-4696405 

მეწყერი 
0.07ჰა 

მეწყერი აზიანებს 
საავტომობილო გზის 15 მ -

იან მონაკვეთს 

მეწყერი აქტიურ 
დინამიკაშია, საშიშროების 

რისკი – მაღალია. 

ღია მეწყრული 
ნაპრალების შევსება 

თიხური გრუნტით და 
დატკეპნვა, 

ზედაპირული 
წყლების მოშორება 

სადრენაჟო არხებით, 
ფერდობის გატყიანება 

ხე-მცენარეებით. 
 

2 სენაკი-ჩხოროწყუს 
გზის გასწვრივ 
259916-4694089 

მეწყერი 
0.05 ჰა 

მეწყერი აზიანებს გზის 
სავალ ნაწილს წლის 

განმავლობაში 1-2 ჯერ. 

მეწყერი აქტიური 
საშიშროების რისკი- 

მაღალია 
 
 
 
 

გზის გასწვრივ 
დამცავი გაბიონების 

მოწყობა 
 
 
 
 
 

3 მდ. ცივის მარჯვენა 
ნაპირი 
257966-4689446; 
256529-4687919 

ნაპირგარეცხვა; 
(მდინარის 
გვერდითი 

ეროზია) 
135მ. 

 
 
 
 
 

ს/ს დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის ეროზიული 

გარეცხვა 

საშიშროების რისკი -
მაღალი. 

ნაპირსამაგრი 
გაბიონების მოწყობა 
მდინარის მარჯვენა 
ნაპირის გასწვრივ. 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 მდ. ცივის კალაპოტი 

255888-4687242 
სახარბიედოს უბანი 

მეწყერი 
0.02 ჰა 

მეწყრის მოქმედებით 
დაზიანდა ს/ს 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი 

მეწყერი დინამიკაშია, 
საშიშროების რისკი-

მაღალი 

მარჯვენა ნაპირის 
გასწვრივ გაბიონის 

მოწყობა 

 
 

5 ს. ბეთლემი 
271067-4696563 

ნაპირგარეცხვა; 
(მდინარის 
გვერდითი 

ეროზია) 
250მ 

მდინარე წყალდიდობის და 
წყალმოვარდნების დროს 
რეცხავს საავტომობილო 

გზის მონაკვეთს. 

პროცესი აქტიურია 
საშიშროების რისკი-

მაღალია. 

ნაპირსამაგრი 
გაბიონის ბოლომდე 

დასრულება. 

 
 

6 ს. ბეთლემი 
269603-4697258 

მეწყერი 
0.42 ჰა 

მეწყერის მოქმედებით 
დაზიანდა საკარმიდამო 

მიწის ნაკვეთი 

უბანზე საშიშროების 
რისკი – მაღალია 

რაიმე კაპიტალური 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

სამუშაოების 
განხორციელება მაღალი

ფასთა ღირებულების, 
რომელიც 

დაკავშირებულია დიდ 
თანხებთან  არ მიგვაჩნია

მიზანშეწონილად 
 

 

7 ს. ფოცხო უშაფათი 
267169-4701421 

მეწყერი 
0.07 ჰა 

მეწყერი აზიანებს გზის 30მ. 
მონაკვეთს. 

მეწყერი დინამიკაშია, 
საშიშროების რისკი-

მაღალი 

გზის ორივე მხარეს 
სანიაღვრე არხების 

მოწყობა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
  8 ს. ფოცხო უშაფათი 

264538-4696799 
 

მეწყერი 
0.04 ჰა 

მეწყერმა დააზიანა გზის 
მონაკვეთი. 

მეწყრის მოქმედებით 
წელიწადში რამდენჯერმე 

ირეცხება გზის სავალი 
ნაწილი. საშიშროების 

რისკი-საშუალო 

გზის გასწვრივ 
მეწყერსაწინაღმდეგო 
გაბიონის მოწყობა. 

 
 

9 ს. ზანა  
260511-4698215 
 

მეწყერი 
0.001 ჰა 

მეწყერმა დააზიანა გზის 
მონაკვეთი. 

საშიშროების რისკი -
საშუალო 

გზის გასწვრივ ხევის 
ძირში საყრდენი 
გაბიონის მოწყობა 
(20 მ. მონაკვეთი). 

 
 

10 მდ. ცივის 
ორივენაპირი 
257905-4689522 

ნაპირგარეცხვა 
(მდინარის 
გვერდითი 

ეროზია) 
160მ 

გაირეცხა ს/ს დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი. 

ნაპირგარეცხვა აქტიურია 
საშიშროების რისკი-

მაღალი. 

მდინარის ორივე 
ნაპირის 
გასწორხაზოვნება და 
ნაპირსამაგრი 
გაბიონის მოწყობა. 
 
 

 
 

5. მარტვილის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. დოშაყე 
274861-4711845 

მეწყერი 
0.18 ჰა 

მეწყერი აზიანებს გზის 
მონაკვეთს 

მეწყერი პერიოდულად 
დინამიკაშია, საშიშროების 

რისკი – მაღალი 

მეწყრული ფერდების 
გატყიანება, 
ზედაპირული 
წყლების დრენაჟი. 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 ს. კურზუ  

279357-4719365 
მეწყერი 
0.18 ჰა 

ფერდობის ზედაპირი 
დაფარულია მეწყრული 

ფორმებით 
დეფორმირებულია გზის 

სავალი ნაწილი. 

პროცესი აქტიურ 
დინამიკაშია, საშიშროების 

რისკი-საშუალო 

ზედაპირული 
წყლების დრენაჟი, 
ფერდობის გატყიანება 
ღრმა ფესვიანი 
მცენარეებით. 

 
 

3 
 

მდ. ტეხურის ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 
278744-4717754 

ნიადაგის 
ეროზია 
0.24 ჰა 

აზიანებს საძოვრებს ს/ს 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთებს. 

საშიშროების რისკი – 
მაღალია 

მთელი ფერდობის 
გატყიანება 

მცენარეებით. 

 
 

4 ს. კურზუ  
282200-4699449; 
278658-4717028 

მეწყერი 
ნიადაგის 

ფართობული 
ეროზია 
1.45 ჰა 

ნიადაგის ეროზია აზიანებს 
ს/ს დანიშნულების 

ფართობს და საძოვრებს. 

საშიშროების რისკი-
საშუალო. 

ზედაპირული 
წყლების დრენაჟი, 

ფერდობის გატყიანება 
და დატერასება. გზის 

გასწვრივ გაბიონის 
მოწყობა. 

 
 

5 ტეხურის კანიონი 
282200-4699449 

კლდეზვავი 
2000 მ 

მონაკვეთი 

ტექნოგენური კლდეზვავი 
აზიანებს მდ. ტეხურის 
მარჯვენა ფერდობზე, 

საავტომობილო გზის 2 კმ 
მონაკვეთს. 

საშიშროების რისკი -
მაღალია 

 ხშირია ქვათაცვენები 

ფერდობის 
პერიოდული 
ჩამოწმენდა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
6. ხობის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ხეთა 
734715-4694031 

მეწყერი 0,1 ჰა ზიანდება საკარმიდამო 
ნაკვეთი და შიდა სასოფლო 

გზა 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური 

საშიშროების რისკი – 
საშუალო 

ზედაპირული 
წყლების 

იზოლირებული 
განტვირთვა, 
პერიოდული 

მონიტორინგი. 

 
 

7. მესტიის მუნიციპალიტეტი 

1 ფარის თემი. ს. ზაგარის 
მიმდებარე ტერიტორია, 
ზუგდიდი-მესტიის 
ცენტ.  საავტომობილო 
გზა 
296433 – 4769194; 
296550 – 4769171 

მეწყერი; 
კლდეზვავი 

0,5 ჰა 

პერიოდულად ზიანდება 
საავტომობილო გზის 300 

მეტრამდე სიგრძის 
მონაკვეთი 

ქვათაცვენის პროცესი 
პერიოდულად 
აქტიურდება,  

საშიშროების რისკი  
მაღალი 

ქვათაცვენის ფლატის  
ჩამოწმენდა, გზის 
გასწვრივ დამცავი 
კედლის მოწყობა 

 
 

2 ეცერის თემი. ს. 
კალაშის მიმდებარე 
ტერიტორია, 
ზუგდიდი-მესტიის 
საავტომობილო გზა 
298842-4767442; 
298670 – 4767441; 
298867 – 4767333 
 

მეწყერი; 
კლდეზვავი  

0.2 ჰა 

ზიანდება საავტომობილო 
გზის 80 მეტრიანი 

მონაკვეთი 

ქვათაცვენის პროცესი 
პერიოდულად 
აქტიურდება,  

საშიშროების რისკი  
მაღალი 

ქვათაცვენის ფლატის  
ჩამოწმენდა, გზის 
გასწვრივ დამცავი 
კედლის მოწყობა 

 

3 ეცერის თემი  
ზუგდიდი-მესტიის 
ცენტ. საავტომობილო 
გზა, ე.წ. „შავი ღელის“ 
უბანი 299602-4766813 

მეწყერი 
22.5 ჰა 

ზიანდება საავტომობილო 
გზის 150 მეტრიანი 

მონაკვეთი 

ძველმეწყრული სხეული 
პერიოდულად აქტიური 
უბნებით. საშიშროების 

რისკი მაღალი 

მეწყრულ ფერდობზე 
პერიოდული 

მონიტორინგი, 
ზედაპირული 

წყლების  
იზოლაცია 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 ლენჯერის თემი 

ს. ლემსია 
ზუგდიდი-მესტიის 
საავტომობილო გზა, 
311436-4767053 

 
ღვარცოფი 

ღვარცოფი საფრთხეს 
უქმნის საავტომობილო 

ხიდს და ხევის ბორტებზე 
მდებარე საკარმიდამო 

ნაკვეთებს და საცხოვრებელ 
სახლებს 

 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა ხდება სეზონურად 

წელიწადში 1-2ჯერ 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ღვარცოფული ხევის 
დაღრმავება, ხევის 

კალაპოტის და 
ნაკადგამტარის 
პერიოდულად 

გაწმენდა.  

 

5 დაბა მესტია  
მდ. მესტიაჭალის 
მარჯვენა შენაკადი 
316723-4770463 
 

ღვარცოფი  ზიანდება საავტომობილო 
გზის 80 მეტრიანი 

მონაკვეთი 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა ხდება სეზონურად 

წელიწადში 1-2ჯერ 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

ღვარცოფული ხევის 
კალაპოტის გაწმენდა-

დაღრმავება და 
გზასთან გადაკვეთაზე 

ნაკადგამტარი 
კონსტრუქციის 

მოწყობა. 

 

6 დაბა მესტია 
მესტიაჭალა ჰესის 
მიმდებარე 
ტერიტორია 
317020-4776405 

კლდეზვავი  პერიოდულად ზიანდება 
საავტომობილო გზის 50 

მეტრიანი მონაკვეთი. 

ქვათაცვენის პროცესი 
პერიოდულად 
აქტიურდება,  

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ქვათაცვენის ფლატის 
ჩამოწმენდა; გზის 

გასწვრივ ქვათაცვენის 
უბანზე დამცავი 

ნაგებობის მოწყობა. 

 
 

7 დაბა მესტია 
მდ. მესტიაჭალის 
მარცხენა შენაკადი. 
მესტიაჭალა ჰესის 
მიმდებარე 
ტერიტორია 
316884-4771496  

ღვარცოფი  პერიოდულად ზიანდება 
საავტომობილო გზა 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა ხდება სეზონურად, 

წელიწადში 1-2 ჯერ 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

   ღვარცოფული ხევის 
დაღრმავება; 

ღვარცოფული მყარი 
ნატანის პერიოდული 

გატანა; 
ყოველწლიური 
მონიტორინგი. 
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8 მულახის თემი 

ს. ჟამუში. 
მდ. მულახის მარჯვენა 
შენაკადი; 
მესტია-ჟაბეშის ცენტ. 
საავტომობილო გზა 
321964 -4768280 

ღვარცოფი ზიანდება მესტია-უშგულის 
საავტომობილო გზის 50 

მეტრამდე სიგრძის 
მონაკვეთი 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა ხდება სეზონურად 

წელიწადში 1-2ჯერ 
საშიშროების რისკი  

მაღალი 

საავტომობილო გზის 
ქვეშ ნაკადგამტარის 

მოწყობა, გზის 
გასწვრივ 

აკუმულირებული 
ღვარცოფული მყარი 

მასალის გატანა 

 
 

9 იფარის თემი.  
ს. ბოგრეშის 
მიმდებარე 
ტერიტორია, 
მესტია უშგულის 
ცენტ. საავტომობილო 
გზა; 323150-4763668 

კლდეზვავი  
 

ზიანდება მესტია-უშგულის 
საავტომობილო გზის 70  

მეტრამდე სიგრძის  
მონაკვეთი 

ქვათაცვენის პროცესი 
პერიოდულად 
აქტიურდება,  

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ქვათაცვენის ფლატის 
ჩამოწმენდა,  გზის 
გასწვრივ დამცავი 

ნაგებობის მოწყობა; 
პერიოდული 

მონიტორინგი. 

 
 

10 კალას თემი  
ს. ვიჩნაში. 
მესტია-უშგულის 
ცენტ. საავტომობილო 
გზა 327280-4758338  
 

მეწყერი  
0.2 ჰა 

ზიანდება მესტია-უშგულის 
საავტომობილო გზის 80 

მეტრამდე სიგრძის 
მონაკვეთი და ელექტრო 
გადამცემი ხაზის ანძები. 

ტექნოგენური მეწყერი, 
თანამედროვე, 

საშიშროების რისკი – 
საშუალო 

ზედაპირული 
წყლების 

იზოლირებული 
განტვირთვა;  გზის 
გასწვრივ დამცავი 

ნაგებობის მოწყობა. 

 
 
 

11 კალას თემი 
ს. ლასკრალის 
მიმდებარე 
ტერიტორია, 
მესტია-უშგულის 
ცენტ. საავტომობილო 
გზა. 
329535 – 4756124 

მეწყერი; 
2.0 ჰა 

ზიანდება საავტომობილო 
გზის 100 მეტრამდე სიგრძის 
მონაკვეთი და ტყის საფარი 

მეწყერი თანამედროვეა, 
აქტიური, საშიშროების 

რისკი  მაღალი 

ჩამოშლილი 
მეწყრული გრუნტის 

გატანა; 
გზის გასწვრივ 

დამცავი ნაგებობის 
მოწყობა. 
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12 კალას თემი, 

მესტია-უშგულის 
ცენტ. საავტომობილო 
გზა; მდ. ენგურის 
მარცხენა ბორტი 
329792-4756026 

გვერდითი 
ეროზია 

130 მ 

ზიანდება საავტომობილო 
გზა; საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია ორი ელ. 
გადამცემი ხაზის ანძა 
მეტრიანი მონაკვეთი 

ნაპირგარეცხვის პროცესი 
აქტიურდება 

წყალმოვარდნის 
პერიოდში, 

საშიშროების რისკი -
საშუალო 

აქტიური გვერდითი 
ეროზიის უბნის 

გასწვრივ 
ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის მოწყობა 

 

13 კალას თემი,  
ს. დავბერი.  
მესტია-უშგულის 
ცენტ. საავტომობილო 
გზა; 331924-4755190; 
331899-4755185 

კლდეზვავი; 
გვერდითი 

ეროზია 
60-70 მ 

ზიანდება საავტომობილო 
გზის 60 მეტრამდე სიგრძის 

მონაკვეთი 

ქვათაცვენის და 
ეროზიული პროცესები 

პერიოდულად 
აქტიურდება, 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი 

ქვათაცვენის ფლატის 
ჩამოწმენდა,  გზის 
გასწვრივ დამცავი 

ნაგებობების მოწყობა 

 
 

14 უშგულის თემი, 
ს. ჩაჟაში. 
მესტია-უშგულის 
ცენტ. საავტომობილო 
გზა 
337194-4753294 

მეწყერი 
0.4 ჰა 

ზიანდება საავტომობილო 
გზის 150 მეტრამდე სიგრძის  

მონაკვეთი; 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია ელ. გადამცემი 
ხაზის ანძები 

ძველმეწყრული სხეული, 
ქვედა ნაწილში გზის 

გასწვრივ პერიოდულად 
აქტიური. 

საშიშროების რისკი -
საშუალო 

ზედაპირული 
წყლების 

იზოლირებული 
განტვირთვა;   გზის 
გასწვრივ დამცავი 

ნაგებობის მოწყობა.  

 

15 ჭუბერის თემი, 
ს. ლეწფერი, 
ნენსკრას მარჯვენა 
შენაკადი მდ. დევრა 
270659-4768662   

ღვარცოფი ზიანდება საავტ. გზა და 
ხიდი, ასევე ღვარცოფი 

საფრთხეს უქმნის 
საკარმიდამო ნაკვეთებს. 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა ხდება სეზონურად 

წელიწადში 1-2ჯერ, 
საშიშროების რისკი - 

მაღალი 

მდინარის კალაპოტის 
გაწმენდა, კალაპოტის 

ჩაღრმავება და 
გასწორხაზოვნება 
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16 ფარის თემი,  

ს. ფარი     
მდ. ფარისჭალას 
მარცხენა ფერდობი 
295491-4770341  
 

მეწყერი 
3.6 ჰა 

ზიანდება საავტომობილო 
გზის 170 მეტრამდე სიგრძის   

მონაკვეთი, ს/ს 
სავარგულები და ტყის 

მასივი 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური 

ლოკალური უბნებით,  
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

ზედაპირული და 
გრუნტის წყლების 

დრენირება, 
ფერდობის ცალკეულ 

უბნებზე ბიო-
საინჟინრო 

ღონისძიებების 
გატარება 

 
 

 

17 ლენჯერის თემი, 
ს. სოლი 
 312051-4766699 
ზუგდიდი-მესტიის 
დამაკავშირებელი გზა 

კლდეზვავი  ზიანდება საავტომობილო 
გზის 70 მეტრამდე სიგრძის 

მონაკვეთი 

ქვათაცვენის კერიდან 
პერიოდულად ადგილი 

აქვს ერთეული ლოდების 
ჩამოცვენას გზის 
მიმართულებით.   

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფერდობზე არსებული 
პოტენციურად საშიში 
ლოდების დაშლა და 

გატანა; გზის გასწვრივ 
დამცავი კედლის 

მოწყობა 

 
 

18 ლენჯერის თემი  
ს. ქაშვეთი,  
მდ. მულხურას 
მარჯვენა ბორტი 
312051-4766699; 
311889 – 4766709 

გვერდითი 
ეროზია; 
მეწყერი  

500მ/0.2ჰა 

ზიანდება საავტომობილო 
გზის 150მმეტრამდე 

სიგრძის მონაკვეთ, ს/ს 
სავარგულები და 

ნაპირსამაგრი გაბიონები  

გვერდითი ეროზია და 
მეწყრული პროცესი 

აქტიურდება 
წყალმოვარდნების 

პერიოდში. საშიშროების 
რისკი – საშუალო 

აქტიური ეროზიული 
უბნების გასწვრივ 
ნაპირდამცავი და 

ნაკადმიმმართველი 
ნაგებობების მოწყობა.  

 
 

 19 ბეჩოს თემი  
ს. უშხვანარი 
მდ. ხელდრა 
305470-4769702  

ღვარცოფი ღვარცოფული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია სოფლებს 
შორის დამაკავშირებელი 

საავტ. გზა და ხიდი 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა სეზონურ ხასიათს 
ატარებს, წელიწადში 1-2 

ჯერ, საშიშროების რისკი –   
მაღალი 

ნაპირსამაგრი 
გაბიონების მოწყობა,  

მონიტორინგი. 
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20 ბეჩოს თემი,   

ს. მაზერი 
305461-4772813 
 

ღვარცოფი ღვარცოფული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია ძველი 
გამოზიდვის კონუსის 

ზონაში მდებარე შენობა-
ნაგებობები და ს/ს 

სავარგულები 

მძლავრი ღვარცოფული 
ნაკადების ფორმირება 

ხდება 3-4 წელიწადში 1-
ჯერ  

საშიშროების რისკი – 
საშუალო 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდული 

გაწმენდა-ჩაღრმავება 
და გასწორხაზოვნება 

 
 

21 მულახის თემი,  
ს. არცხელი 
მდ. მულხურას 
მარჯვენა ბორტი 
320769-4768395 

გვერდითი 
ეროზია; 
მეწყერი 

280მ/5.2 ჰა 

ზიანდება ს/ს სავარგულები; 
საშიშროების ქვეშ იმყოფება 
6 საცხოვრებელი სახლი და 

საკარმიდამო ნაკვეთები. 

ფერდობის ძირი ირეცხება 
წყალმოვარდნის 

პერიოდში, 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 

მდ. მულხურას 
მარჯვენა ბორტზე, 

გვერდითი ეროზიის 
უბანზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის მოწყობა 

 
 

22 ფარის თემი, 
ს. ქვედა ლუჰა, 
მდ. ენგურის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი. 
294352-4769280 
 

მეწყერი 
6.5 ჰა 

ზიანდება ტყის საფარი და 
ს/ს სავარგულები; 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია ზუგდიდი-
მესტიის ცენტრალური 

საავტ. გზის მონაკვეთი და 9 
საცხოვრებელი სახლი 

ძველმეწყრული სხეული, 
ლოკალური 

გააქტიურებული უბნებით, 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 

ცენტრალური 
საავტომობილო გზის 

გასწვრივ ზედაპირული 
და გრუნტის წყლის 

ნაკადების რეგულირება 
სადრენაჟო არხების 

მოწყობით  

23 დაბა მესტია, 
მდ. მესტიაჭალას 
მარცხენა შენაკადი მდ. 
მურყვამის ხეობა 
317913-4777051 
 
 

კლდეზვავი 
ღვარცოფი 

ჰესის 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები, 
საავტ. გზა 

ხიდი, ტყის საფარი 
 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი 

დეტალური კვლევების 
საფუძველზე 

მონიტორინგული 
სისტემის მოწყობა; 

დამცავი ღონისძიებე-
ბის განხორციელება 

(კალაპოტის გაწმენდა, 
გაფართოება, ჩაღრმა-

ვება, ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები); გეო-

ლოგიური 
მონიტორინგი 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

თავი 2. გურიის მხარე 
 
გურიის მხარე ადმინისტრაციული დაყოფის მხრივ მოიცავს ოზურგეთის, ლანჩხუთის და 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს. სამხარეო დანაყოფის ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. 
ოზურგეთი. დასახლებული პუნქტების რაოდენობა და ფართობი მოცემულია №1 ცხრილში. 

 
ცხრილი 1 

№ მუნიციპალიტეტის 
დასახელება 

დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა 

ფართობი 
კმ2 

მოსახლეობის რაოდენობა  
(2014 წ.აღწერა) 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1კმ2 

1 ოზურგეთი 75 668.4 62863 94.04 
2 ლანჩხუთი 56 560.2 31486 56.20 
3 ჩოხატაური 62 819.5 19000 23.18 
              სულ 193 2048.1 113349 საშ. 55.34 

 
2019 წლის ზაფხულში (ივნის-აგვისტოს) და შემოდგომაზე (ოქტომბერი) 

გეომონიტორინგულმა დაკვირვებებმა მოიცვა გურიის მხარის 3 მუნიციპალიტეტის 63 
დასახლებული პუნქტი, რომლებიც ცალკეული მუნიციპალიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად 
ნაწილდება:  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები: მთისპირი, თხინვალი, კონჭკათი, ძიმითი, 
ნატანები, ასკანა, მერია, ჯუმათი, ნასაკირალი, უკანავა, ნარუჯა, ურეკი, ბოგილი, მაკვანეთი, 
ლაითური, შრომა, გურიანთა, ოქროსქედი, მშვიდობაური, ახალსოფელი, კურორტი გომისმთა, 
მაღალი ეწერი, მზიანი, ვაკე, დაბალი ეწერი, ნაგომარი. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლები: მამათი, აცანა, ჩოჩხათი, ნინოშვილი, 
შრომისუბანი, გულიანი, წყალწმინდა, აკეთი, ჭანჭათი, ჩოლობარგი, ნიგვზიანი, ყელა, 
ოდილაური, ხორეთი, ჭინათი, ომფარეთი, კოკათი, ჩიბათი. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლები: ნაბეღლავი, ჩხაკოურა, ქვაბღა, ბუკისციხე, 
ბასილეთი, ზემო სურები, ქვემო ხეთი, ახალშენი, წიფნაგვარა, ჩომეთი, ზოტი, ერკეთი, კოხნარი, 
დაბლაციხე,დიდი ვანი, შუა სურები,ზომლეთი,შუა ამაღლება. 

გურია ბუნებრივი პირობების მიხედვით ორ – ბარისა და მთის ნაწილად იყოფა. საზღვარი 
მათ შორის ზღვის დონიდან 500-600 მეტრ სიმაღლეზე გადის. კოლხეთის დაბლობის ნაწილს, 
გურიის წინამთების გორაკ-ბორცვიანი ზოლი მოსდევს. 

გორაკ-ბორცვიანი მთისწინეთი წარმოადგენს ტექნოგენურად ყველაზე მეტად 
დატვირთულ ტერიტორიას, სადაც მკვეთრად არის გამოხატული ადამიანის ნეგატიური 
სამეურნეო საქმიანობა და მისგან გამოწვეული საშიში გეოლოგიური პროცესები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდში (2019წ) სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 
წარმოშობა-გააქტიურების ხარისხი საშუალო მრავალწლიური ფონის დონეზე  დაბალი იყო, 
ხოლო ცალკეულ უბნებზე (დაბალი ეწერი, შრომა, მაკვანეთი, ნატანები, ლაითური, აცანა, 
ნინოშვილი, წყალწმინდა, ყელა, ნიგვზიანი, ზემო სურები, ჩხაკოურა) ადგილი ჰქონდა 
მეწყრების წარმოშობა-გააქტიურებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მოსახლეობას და 
სოფლის ინფრასტრუქტურას. 

გეოლოგიური პროცესების წარმოშობა-გააქტიურებაში, სხვადასხვა გეოლოგიური გარემოს 
პირობებში, უმთავრესი როლი კლიმატურ ფაქტორებს ენიჭება. ცხრილი 2-ში მოცემულია 
ინფორმაცია გურიის მხარეში 2019 წლის განმავლობაში თავსხმა წვიმების სახით (30მმ-ზე მეტი) 
მოსული ატმოსფერული ნალექების შესახებ დღე-ღამეში (რაოდენობა – მმ, მოსვლის თარიღი – 
რიცხვი და თვე (ცხრილი №3). ჩოხატაურის მეტეოსადგურის 2019 წლის მონაცემებით, საშუალო 
მრავალწლიური ნორმიდან გადახრამ-245,9მმ შეადგინა (ცხრილი 2).  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

ცხრილი 2 
ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ)  

 
№ 

 
მეტეო 

სადგური 
 
 
I 
 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

IV 

 
 

V 

 
 

VI 

 
 

VII

 
 

VIII

 
 

IX 

 
 

X 

 
 

XI 

 
 

XII 

 
სულ 

(I-XII) 

სა
შუ

ალ
ო

 მ
რ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

 ნ
ო

რ
მა

 

სა
შუ

ალ
ო

 მ
რ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

ნო
რ

მი
დ

ან
 გ

ად
ახ

რ
ა 

1 ჩოხატაური 135.0 126.6 150.3 69.5 40.6 91.9 50.5 154.8 196.0 80.0 102.0 30.0 1227.2 1800 - 572.8 

 
ცხრილი 3 

გურიის მხარე 

ჩოხატაური 

ნალექების  
რაოდენობა 

30 .მმზე მეტი 

რიცხვი, 
თვე 

33.0 
34.6 
86.2 
72.4 
33.3 
46.7 
45.0 
31.0 
36.0 

9/I 
3/III 

5/VIII 
21/IX 
22/IX 
28/IX 
7/X 
1/XI 
2/XI 

 
გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება სხვა ფაქტორებთან ერთად მნიშვნელოვნად არის 

დაკავშირებული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობასა და მის სეზონურ განაწილებასთან. 
გრაფიკი 1 ასახავს 2005-2019 წლებში მხარეში მოქმედი მეტეოსადგურების მონაცემებზე 
დაყრდნობით ატმოსფერული ნალექების განაწილებას წლების მიხედვით. ასევე, მოცემულია 
იმავე  პერიოდში გეოლოგიური პროცესების წარმოშობისა და გააქტიურების რაოდენობრივი  
მაჩვენებლები. გრაფიკზე წარმოდგენილი მრუდეები ნათლად აჩვენებს კლიმატური ფაქტორის 
(ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა) მნიშვნელოვან როლს გეოლოგიური პროცესების 
წარმოშობასა და გააქტიურებაში. 

გრაფიკი 1 

 
 

მიმდინარე საანგარიშო წელი, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ შემოდგომა-ზამთრის 
თვეებს, ზომიერად გვალვიანი იყო და შესაბამისად საშიში გეოლოგიური პროცესების 
წარმოშობა-გააქტიურების ხარისხიც საშუალო მრავალწლიური ფონის დონეზე ოდნავ 
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დაბალია. მაღალი საშიშროების რისკის კატეგორიის დაზიანება დაფიქსირდა 12 დასახლებულ 
პუნქტში, საშუალო 27-ში, ხოლო დაბალი 15 პუნქტში. 

მთლიანად გურიის მხარეში სხვადასხვა სახის სტიქიური გეოლოგიური პროცესების მეტ-
ნაკლები ზემოქმედების არეალში მოქცეულია 180 დასახლებული პუნქტი. მათ შორის მაღალი 
საშიშროების რისკის ქვეშ მოქცეულია – 56, საშუალოში – 61, დაბალში – 63; ხოლო ძლიერ 
დაბალში – 13 დასახლებული პუნქტი (გრაფიკი 2, დიაგრამა 1). 

უნდა აღინიშნოს, რომ მაღალი საშიშროების რისკის ზონებში დაფიქსირებული სტიქიური 
გეოლოგიური პროცესების აქტიურობას იწვევს სეისმო-ტექტონიკურ არეალებში 
გავრცელებული ძლიერ დეზინტეგრირებული გრუნტების არსებობა და ღრმა ცირკულაციის 
მიწისქვეშა წყლები. 

 

 
გრაფიკი 2 

 
დიაგრამა 1 

 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების და ცალკეული უწყებების ხელმძღვანელობის 
თხოვნით შედგენილი იქნა 10 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა, რომლებშიც 
ვიზუალური დათვალიერების შედეგად შეფასებული იქნა 277 კომლი, აქედან 44 ოჯახს მიეცა 
გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანის რეკომენდაცია. 

საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეთა რაოდენობა, რომელთა საცხოვრებელი 
სახლების შესანარჩუნებლად საჭიროა მეწყერსაწინააღმდეგო ან ეროზიასაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების გატარება, შეადგენს 254 კომლს. 35 საცხოვრებელ სახლზე სტიქიური 
გეოლოგიური პროცესებით გამოწვეული დეფორმაციები არ ფიქსირდება, მაგრამ მაღალი 
საშიშროების რისკის ზონაში არიან მოქცეული, ამიტომ მათზე საჭიროა განხორციელდეს 
მონიტორინგი და სიტუაციის გართულების შემთხვევაში მიღებული უნდა იქნას ადეკვატური 
ზომები. დაუზიანებელი სახლების გარკვეული ნაწილი განთავსებულია მცირედ დახრილი, ან 
სწორი(თითქმის ჰორიზონტალური) ზედაპირის მქონე რელიეფზე და მათ უახლოეს დროში 
ეგზოგენური გეოლოგიური პროცესებისგან რეალური საფრთხე არ ემუქრებათ. 

ყველა ცალკეულ საცხოვრებელ სახლზე და საკარმიდამო ნაკვეთზე შედგენილია 
ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები, რომლებიც შესაბამისი რეკომენდაციებით 
გადაეცა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობას შემდგომი რეაგირებისთვის. 

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტების გამოძახებით შეფასებული იქნა 22 ინფრა-
სტრუქტურული ობიექტი, 63 დასახლებული პუნქტი და 277 საცხოვრებელი სახლი. 

გურიის მხარეში საანგარიშო პერიოდში, ჩვენს მიერ დაფიქსირებული იქნა 11 ახალი 
მეწყრული კერა, რომლის ფართობი შეადგენს 11,8ჰა-ს. ძველი მეწყრული სხეულების 
გააქტიურებული ფართობი 33,4 ჰექტარია. გურიაში მდინარეთა ნაპირგარეცხვის სიგრძის ჯამი 
8,0კმ-ია, ხოლო დაზიანებული გზის მონაკვეთების ჯამი 12,5 კმ-ის ფარგლებშია. 
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                                                                                                                                                                                                                                    ცხრილი №4 

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების  
რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული 

პუნქტების 
რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების 
რაოდენობა 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
 

მუნიციპალიტეტი 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

 
 
 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

 
 
 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

 
 
 

სულ 

გე
ო

ლ
ო

გი
უ

რ
ად

 მ
დ

გრ
ად

 ა
დ

გი
ლ

ზ
ე 

გა
დ

ას
აყ

ვა
ნი

 
კო

მლ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

ო
ჯ

ახ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
, რ

ო
მე

ლ
თ

აც
 ე

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ა 

ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

გა
ტ

არ
ებ

ა 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გუ
;ლ

ი 
მე

თ
ვა

ლ
ყუ

რ
ეო

ბი
ს 

ქვ
ეშ

 
დ

ატ
ო

ვე
ბუ

ლ
ი 

სა
ხლ

ებ
ის

 რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

არ
აგ

ეო
ლ

ო
გი

უ
რ

ი 
მი

ზ
ეზ

ით
 დ

ეფ
ო

რ
მი

რ
ებ

უ
ლ

ი 
სა

ხლ
ებ

ის
 დ

ა 
სხ

ვა
 ნ

აგ
ებ

ო
ბე

ბი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

მო
მზ

ად
ებ

უ
ლ

ი 
ვი

ზ
უ

ალ
უ

რ
ი 

სა
ინ

ჟი
ნრ

ო
-

გე
ო

ლ
ო

გი
უ

რ
ი 

დ
ას

კვ
ნე

ბი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

შე
ნი

შვ
ნა

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ლანჩხუთი 2 5 7 14 7 21 105 - 105 39 51 27 12 2  

2 ჩოხატაური 4 3 7 14 9 23 78 - 78 4 33 2 7 4  

3 ოზურგეთი 2 4 6 11 8 19 94 - 94 1 50 12 3 4  

 ჯამი 8 12 20 39 24 63 277 - 277 44 134 41 22 10  
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  ცხრილი №5 
საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული პუნქტების 
რაოდენობა და საშიშროების 

რისკის კატეგორია 
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მაღალი საშუალო დაბალი 

დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 ოზურგეთი 19 125 6 80 3282 4 3 7 5 13 21 საავტომობილო გზა 5,3 კმ. 

საცხოვრებელი სახლები, 
ნაპირსამაგრი ნაგებობები 
6, სკოლა 2, ხიდ-ბოგირები 

7 

2 ლანჩხუთი 12 32 4 18,2 5250 3 3 2 4 6 27 საავტომობილო გზები, 
ეგხ-ს ანძები, ხიდ-

ბოგირები, საცხოვრებელი 
სახლები, სკოლა 

3 ჩოხატაური 4 5,1 3 4,3 4760 7 11 4 8 15 12 საავტ. გზის ცალკეული 
მონაკვეთი, ს. 
ბუკისციხეში, 

ნაპირსამაგრი ნაგებობები, 
საცხოვრებელი სახლები 

ე.გ.ხ ანძები 
 ჯამი 35 162,1 13 102,

5 
13292 14 17 13 17 34 60  
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ქვემოთ, შესაბამის თავებში მოცემულია გურიის მხარის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირო-
ბების შეფასება ცალკეული მუნიციპალიტეტების მიხედვით და სტიქიური გეოლოგიური 
პროცესების წარმოშობა-განვითარების პროგნოზი 2019 წლისათვის. 

  
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. აცანაში ჩრდილოეთური ექსპოზიციის, გრუნტის წყლებით მდიდარ, ფერდობებზე 
დაფიქსირდა მნიშვნელოვნად გააქტიურებული ლოკალური მეწყრული უბნები, რამაც გაზარდა 
საცხოვრებელი სახლების დეფორმაციის ხარისხი, აგრეთვე საავტომობილო გზების 
ტექნოგენურ ფლატეებზე გრუნტის ცალკეული ჩამონაშვავები. არსებული რთული 
გეოდინამიკური პირობებიდან გამომდინარე, საჭიროდ მიგვაჩნია სოფლის ტერიტორიის 
დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური შესწავლა, რაც საფუძვლად უნდა დაედოს სოფლის 
ტერიტორიის მდგრადობის შესანაჩუნებლად საჭირო მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარებას. აღნიშნული რეკომენდაციის შესრულების თაობაზე წინა წლებში არაერთხელ 
გაგვიცხადებია. 

ს.ს. ეწერის, ჯუნმერეს, ქვემო შუხუთის, ნიგოითის, ჩოლობარგის, ჯურუყვეთის, ლესა-
ჯინათის ტერიტორიაზე 2019 წლის განმავლობაში, რაიმე საშიში გეოლოგიური პროცესების 
გამოვლენას, რომელმაც საგრძნობი ზიანი მიაყენა, სოფლის ინფრასტრუქტურას და 
მოსახლეობას, არ დაფიქსირებულა. 

ს. ჩოლობარგში რამდენიმე უბანზე დაფიქსირდა სუფოზიური (მექანიკური სუფოზია) 
ხვრელების  და ჩადაბლებების  არსებობა, რომლებიც  მოსახლეობისათვის რაიმე მნიშვნელოვან 
საფრთხეს არ წარმოადგენს. 

ს. აცანა – ზემო აკეთის საავტომობილო გზის გასწვრივ, მიმდებარე ზოლის დიდი ნაწილი 
წარმოადგენს ძველმეწყრულ სხეულს. 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. ძიმითი.   საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა წინა წლებში დაფიქსირებული 
ძიმითი-მამათის დამაკავშირებელი ასფალტის საფარიანი საავტომობილო გზის ცალკეული 
ლოკალური უბნების დეფორმაციები. მეწყრული მოვლენების პერიოდული აქტიურობა 
განაპირობებს უკვე არსებული სხეულის დეფორმაციების გაზრდას. „თირი“-ს უბანში 
დაფიქსირდა საცხოვრებელი სახლების და შიდა საუბნო გზების დაზიანებაც. 

მდ. სუფსის გასწვრივ ფიქსირდება ნაპირების წარეცხვის აქტიური უბნები.  
ს. გურიანთის ტერიტორიაზე გრძელდება მდ.სკურდუბის ნაპირების გამორეცხვა, რითაც 

ზიანდება ს/ს სავარგულები და საავტომობილო გზა. 
ს. ძირიჯუმათში მდ. ლაშისღელეს ხეობის მარცხენა ფერდობი თითქმის მთლიანად (75-80%) 

დამეწყრილია. მდინარის გასწვრივ 0,5-1,0 კმ-იანი ზოლი წარმოადგენს ძველმეწყრულ სხეულს, 
რომლის ჩრდილოეთური ნაწილის ლოკალური უბნები დღესაც განიცდიან მიკროძვრებს. მეწყრული 
მიკრო რელიეფი წარმოდგენილია კოლმატირებული ნაპრალებით, და ლამბაქისებრი ჩადაბლებე-
ბით. დაბა ლაითურის ტერიტორიაზე საანგარიშო პერიოდში ს.გ.პ-ს გამოვლენა არ დაფიქსირებულა. 

ახალსოფელი, მშვიდობაური, მერია, უკანავა – აღნიშნული სოფლების ტერიტორიაზე 2019 
წლის განმავლობაში ს.გ.პ.ს წარმოშობის რაიმე მნიშვნელვანი კერა არ დაფიქსირებულა.  

ს. დაბალი ეწერი მდებარეობს მდ. ოჩოჩხას ხეობის, მარჯვენა ეროზიულ-ძველმეწყრულ 
ფერდობზე. 

მდ. ოჩოჩხაზე არსებული ხიდის ჩრდილოეთით არსებული სივრცე ყველაზე მეტად 
დაძაბულ გეოდინამიკურ უბანს წარმოადგენს, სადაც გვხვდება ღია და ნახევრად კოლმა-
ტირებული ნაპრალები, სხვადასხვა ხარისხით დეფორმირებული სახლები. 

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების აქტიურობა მომავალშიც 
გაგრძელდება, ხოლო ვიზუალური შეფასების საფუძველზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებე-
ბის რეკომენდაციების შემუშავება არ იქნება საკმარისი. ფერდობის რთული გეოდინამიკური 
პირობების გამო, საჭირო იქნება უბნის დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური შესწავლა.  

 ს. მთისპირის ცენტრალურ უბანში გრძელდება მეწყრული მოქმედება, რომელიც ნელი ტემ-
პით, მაგრამ მაინც აზიანებს საავტომობილო გზას. აღნიშნულ მონაკვეთში მეწყერი ფიქსირდება ფერ-
დობის მნიშვნელოვან ნაწილზე, აქედან გამომდინარე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების რეკო-
მენდაციების განსაზღვრა უნდა მოხდეს უბნის დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური შესწავლის 
შემდეგ. ანალოგიური სიტუაციაა შექმნილი დაბა ნასაკირალის, ს. თხინვალის, კონჭკათის-მერიას, 
კონჭკათი-თხინავლის და თხინვალი-ნატანების საავტომობილო გზის მიმდებარე ზოლში, სადაც დე-
ფორმაცია განიცადა გზის სავალმა ნაწილმა დ ამასთან მიმდებარე ფერდობმა. გზაზე ხშირად ფიქ-
სირდება ღია და კოლმატირებული ნაპრალები, საფეხურები და მეწყრული რელიეფის სხვა 
მიკროფორმები.  

ს. ნაგომარის ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების გავრცელების სივრცე ლოკალიზი-
რებულია უბანი „მაღალი ეწერი“-ს მიმდებარედ, სადაც ძირითადად პლასტიური გადაადგილების 
მეწყრები ფიქსირდება. ბოლო წყლებში გორაკ-ბორცვიანი წყალგამყოფის მიმდებარე ფერდობზე 
არსებული მეწყრების რეგრესული განვითარების შედეგად, მეწყრებმა თანდათან ჩაითრია 
წყალგამყოფისა და ფერდობის შეპირაპირების(შეუღლების) ზოლი და იქ განლაგებული 
ნაგებობები. საცხოვრებელი სახლები იმდენად არის დაზიანებული, რომ რამდენიმე ოჯახს მიეცა 
რეკომენდაცია გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადასვლისთვის. 

ს. გურიანთას საჯარო სკოლასთან მდ. სკურდუბის გვერდითა ეროზიის შედეგად, ხდება 
ნაპირების ინტენსიური გამორეცხვა, რომელიც საფრთხეს უქმნის შიდა სასოფლო გზას და ს/ს 
სავარგულებს. 

სოფლების: ბახვის, ჭანიეთის და სილაურის ტერიტორიაზე 2019 წელს საშიში გეოლოგიური 
პროცესების წარმოშობის კერა არ დაფიქსირდა. სოფლების: ოქროსქედის, დაბალი ეწერის და მშვი-
დობაურის ტერიტორიაზე, ადგილი ჰქონდა მეწყრულ-ეროზიული პროცესების უმნიშვნელო 
გამოვლინებას. 
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 
 

გურიის რეგიონში სტიქიური გეოლოგიური პროცესებისგან ყველაზე მეტად დაზიანებულ 
სივრცეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია წარმოადგენს და აქაც ძირითად 
დამანგრეველ ძალად მეწყრები გვევლინება. 2019 წელს მეწყრების აქტივიზაციის უბნები 
განლაგებულია სოფლების: ჭაჭიეთის, ხიდისთავის, ბუკისციხის, დიდი ვანის, წითელგორის, 
კოხნარის, დაბალციხის, ქვემო ხეთის, სერის, ფარცხმის და ამაღლების ტერიტორიებზე. 

კლდეზვავებისა და ქვათაცვენის კერები დაფიქსირდა: ჩხაკოურას, ზემო სურების, 
წიფნაგვარას და ქვაბღას მიდამოებში. 

ღვარცოფული ნაკადების გავლას ადგილი ჰქონდა ნაბეღლავის, ხევის, ყვირალას, 
ოღროსოულის და მდ. სუფსას უსახელო შენაკადების კალაპოტებში, სადაც მეწყრულ-
ჩამონაშვავი გრუნტები ტრანსფორმირდა ღვარცოფულ ნაკადად, რომლებმაც დროებით 
გადაკეტეს შიდასასოფლო გზები, კალაპოტი და სხვა. 

გრძელდება მდინარის ნაპირების გარეცხვა (გვერდითი ეროზია), საჭამიასერის, 
ნაბეღლავის, გოგოლესუბნის, ხევის, ამაღლების, ბასილეთის და დაბა ჩოხატაურის მიდამოებში. 

ს. ზენობანში მეწყრული გადაადგილების შედეგად გრძელდება ჩოხატაური-კურორტ 
ბახმაროს საავტომობილო გზის ცალკეული ლოკალური უბნების დეფორმაციები. 

კურორტ ნაბეღლავში საავტომობილო ხიდის მოპირდაპირე მხარეს. მდ. გუბაზეულის 
ხეობის მარჯვენა ფერდობზე არსებული მეწყრული სხეული ნაწილობრივ 
სტაბილიზირებულია, ხოლო ფერდობის ზედა ნაწილში მცირე ზომის, აქტიური მეწყრული 
სხეულების გამოვლენას აქვს ადგილი. 

ს. ქვაბღაში ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზის 26-ე კილომეტრზე გრძელდება 
კლდეზვავებისა და ქვათაცვენების აქტიური მოქმედება, რომლებიც პერიოდულად ართულებენ 
გზის ნორმალურ ექსპლუატაციას. ს. ბუკისციხეში გრძელდება მეწყრული სხეულის 
აქტიურობა. 

ს. ქვემო ხეთის ცენრალურ უბანში არსებული ძველმეწყრული სხეული ძირითადათ 
აქტიურობის სტადიაშია, მაგრამ გვხვდება სტაბილიზირებული უბნებიც. ზედაპირზე 
არსებული ნაპრალები ძირითადად კოლმატირებულია. 

მეწყერმა დააზიანა სოფლის შიდასაუბნო გზა, მიმდებარე ფერდობებზე განთავსებული 
სახლები და დამხმარე ნაგებობები. 
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სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისათვის 
 

თუ 2020 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა საშუალო მრავალწლიურ 
ნორმის ფარგლებში იქნება, მაშინ ეგზოგენური სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 
წარმოშობა-გააქტიურება  საშუალო მრავალწლიური ფონის დონეზე უნდა ვივარაუდოთ. 
მიუხედავად ამისა, ჩვენს მიერ წინა წლებში გამოყოფილ განსაკუთრებით დაძაბულ უბნებში, 
რომლებიც განიხილებიან როგორც სტიქიური გეოლოგიური პროცესების წარმოშობა-
გააქტიურების მაღალი რისკის ზონებად, წლის ნებისმიერ დროს უნდა ველოდოთ ცალკეული 
ახალი კერების წარმოშობას, ან ცალკეული უბნების გააქტიურებას. აღნიშნული განსაკუთრებით 
მოსალოდნელია სეისმოტექტონიკურად ისეთ აქტიურ ზონაში, როგორიცაა ჩოხატაურის 
შეცოცების მიმდებარე უბნები, რომლებიც ხაზობრივი ზონის ინტენსიური  ნაპრალებით და 
ღრმა ცირკულაციის მიწისქვეშა წყლების გავრცელებით ხასიათდებიან. 

ზემოთ აღნიშნული გეოლოგიური პირობებია შექმნილი გურიის მუნიციპალიტეტების 
შემდეგ სოფლებში: 

 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეწყრული და ეროზიული პროცესების საშიშროების ქვეშ 
იმყოფება შემდეგი დასახლებული პუნქტები: მამათი, ქვედა მამათი, აცანა, აკეთი, ჩოჩხათი, 
გულიანი, შრომის უბანი, წიაღუბანი, ჯიხანჯირი, ხორეთი, ოდილაური, ნინოშვილი, 
ჯურუყვეთი, შუხუთი, ნიგოითი, ომფარეთი, ნიგვზიანი, გვიმბალაური, ლესა, ჩიბათი, 
მაჩხვარეთი, სუფსა, მოედანი და ხიდმაღალა. 
 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების საშიშროების ქვეშ შესაძლოა 
მოექცეს: ს.ს. მთისპირი, ვანისქედი, ოქროსქედი, ასკანა, ბახვი, ძიმითი, ნაგომარი 
(უბანი“ჟანაურა“), თხინვალი, კონჭკათი, მერია, ხვარბეთი, შრომა, ნატანები, ჯუმათი, 
ძირიჯუმათი, ბაილეთი, ახალსოფელი, ფამფალეთი, გურიანთა (უბანი „ციხისფერდი“) 
სილაური, ნარუჯა, ლაითური, ნასაკირალი, ურეკი და ქ.ოზურგეთი. 

 
 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 
 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების საშიშროების ქვეშ იმყოფება 
შემდეგი დასახლებული პუნქტები: ჩხაკოურა, ქვაბღა, ზოტი, ნაბეღლავი, ხევი, ხიდისთავი, 
მეწიეთი, ჭაჭიეთი, ზენობანი, ჩაისუბანი, (უბნები: ვაზიანი, ინტაბუეთი, შუბანი), ზემო ხეთი, 
დაბლაციხე, ბუკისციხე, ჩომეთი, ქვემო ხეთი, მამულარი, კალაგონი, კოხნარი, წიფნარი და 
ნაკადული. კლდეზვავების და ქვათაცვენის უბნების წარმოქმნას ან გააქტიურებას ძირითად 
ცენტრალური და შიდასაუბნო გზების გასწვრივ არსებული ტექნოგენური ფლატეების 
ცალკეულ უბნებში უნდა ველოდოთ. კლდეზვავების და ქვათაცვენის აქტიურობა 
განსაკუთრებით მოსალოდნელია თავსხმა წვიმების მოსვლის, თოვლის დნობის და 
მიწისძვრების პერიოდში. 

 
 

67



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

გურიის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და  
გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 

ცხრილი 6 
 

№ დასახლებული 
პუნქტი და 
პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება 
და დაზიანების 
განზომილების 

ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

 
 

გეოლოგიური 
პროცესებით 

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

 
 

გასატარებელი ღონისძიება 

ილუსტრაცია, 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

1 
 
 
 

ს. გურიანთა-
ციხისფერდი 
743851- 4647380; 
743708- 4647562; 
743513- 4647541 
 

მდინარე 
ნატანების 

მარჯვენა ნაპირის 
გვერდითი ეროზია

1100მ 

2016-2018 წყლებში 
გარეცხილია 1,6 ჰა 

სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგული 

საფრთხეს უქმნის 
გაზსადენის მილს 

პროცესი აქტიურია, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროა ნაპირსამაგრი 
ნაგებობების მოწყობა 

 

 

2 ს. გურიანთა 
ისტორიული ციხე 
ქალაქ ვაშნარის 
მიმდებარედ 
მდ. სკურდუბის 
მარცხენა ნაპირი  
743056 – 4648114 

ნაპირის გარეცხვა 
180მ 

დაზიანება ნაპირდამცავი 
ნაგებობა, საავტომობილო 

გზა 

ეროზიული პროცესები 
აქტიურია, საშიშროების 

რისკი მაღალი 

საჭიროა ნაპირსამაგრი 
ნაგებობების მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 დაბა ლაითურის 

ჩრდილოეთ ნაწილი,  
მდ. ნატანების 
მარცხენა ნაპირი  
739951 – 4645709 

ნაპირის 
ინტენსიური 
გარეცხვები 

820მ 
 

2011 წლის შემდგომ 
გარეცხილია 100 მეტრამდე 

სიგრძის ნაპირი 

პროცესის აქტიურობას 
ხელს უწყობს ქვიშა 

ხრეშის მოპოვების დროს, 
კალაპოტის ჩაღრმავება 

 
 
 

ქვიშა-ხრეშის მოპოვების 
ოპტიმალური რაოდენობის 

განსაზღვრა და 
ნაპირსამაგრი ნაგებობების 

მოწყობა 

 

4 ს. თხინვალი  
738462-4649531 

მეწყერი 
0.7ჰა 

მეწყრული პროცესების 
აქტიურობის შედეგად 

დაზიანებულია 
საკარმიდამო ნაკვეთები 
საავტომობილო გზა და 
საცხოვრებელი სახლები 

 

პროცესი აქტიურია, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება. მოსახლის 
გაყვანა გეოლოგიურად 

მდგრად ადგილზე. 
გრუნტის წყლების დრენაჟი, 

ბიოსაინჟინრო 
ღონისძიებების გატარება 

 

5 ს. თხინვალის 
ცენტრალური უბანი 
738124- 4649978 

მეწყერი 
2.8ჰა 

დაზიანებულია, შიდა 
სასოფლო გზა, საჯარო 

სკოლის შენობა, 
მოსახლეობის საკარმიდამო 

ნაკვეთები და 
საცხოვრებელი სახლები 

პროცესი აქტიურია, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება. მოსახლის 
გაყვანა გეოლოგიურად 

მდგრად ადგილზე.  
გრუნტის წყლების დრენაჟი, 

ბიოსაინჟინრო 
ღონისძიებების გატარება 

 

6 ს.ზემო ნატანები 
736979-4650637 
 
 
 
 

მეწყერი 
3.0ჰა 

მეწყრისგან დაზიანებულია 
შიდა სასოფლო გზები, 

მანდარინის ბაღები, 
საცხოვრებელი სახლები 

პროცესი აქტიურია ზედაპირული წყლების 
რეგულირება. მოსახლის 
გაყვანა გეოლოგიურად 

მდგრად ადგილზე. 
გრუნტის წყლების დრენაჟი, 

ბიოსაინჟინრო 
ღონისძიებების გატარება 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 ს.მერია 

740177- 4649231 
მეწყერი 

2.0ჰა 
 

დაზიანებულია, გზა, 
საკარმიდამო ნაკვეთები, 
საცხოვრებელი სახლები 
ე.გ.ხ.ს. ბოძები და სხვა. 

 
 
 
 

პროცესი აქტიურია ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება, მეწყერზედა 

ფლატეს გასწვრივ 
ხიმინჯების მწკრივის და 

სამაგრი კედელის გაკეთება 
და გეომონიტორინგული 
დაკვირვებების წარმოება 

 
 

 

 

8 ს.ზემო ნატანები 
735350- 4649890 

მეწყერი 
6.3ჰა 

მეწყრული პროცესების 
აქტიურობის შედეგად 

ზიანდება საცხოვრებელი 
სახლები, საავტომობილო 
გზა, ლითონის მილებიანი 
გაზსადენი, ე.გ.ხ-ბოძები 

პროცესი აქტიურია, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროა ზედაპირული 
წყლების რეგულირება, 

საშიშროების ქვეშ არსებული 
ოჯახების გადაყვანა 

უსაფრთხო ადგილზე, 
გრუნტის წყლების დრენაჟი, 

ბიოსაინჟინრო 
ღონისძიებების გატარება და 
გეომონიტორინგის წარმოება

 

9 ქ. ოზურგეთის 
დასავლეთით, 
მდ. ბჟუჟის მარცხენა 
ნაპირი 
746183- 4645731 

ნაპირის გარეცხვა 
470მ 

დაზიანებულია ყორე-ქვის 
ნაკად მიმმართველი დეზი 

პროცესი საფრთხეს 
უქმნის, წყალმომარაგების 

სათავე ნაგებობას, 
ირეცხება სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულები.

საჭიროა ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის გაკეთება 

 

10 ს. შემოქმედი – გომის 
მთის კურორტის 
საავტომობილო გზა 
263441- 4635433 

მეწყერი 
0.15ჰა 

მეწყერი განვითარებულია 
ფერდობის ქვედა ნაწილში. 

მეწყერმა დააზიანა გზის 
სავალი ნაწილი 

პროცესი პერიოდულად 
აქტიურია, საშიშროების 

რისკი საშუალო 

გზის ვაკისის დასაცავად 
საჭიროა ხიმინჯების 
მწკრივის გაკეთება, 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება და 

გეომონიტორინგის 
წარმოება. 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 დაბა ნასაკირალის 

ცენტრალური უბანი  
253470- 4650810 

მეწყერი 
1.7ჰა 

მეწყერს მოცული აქვს 
დაბის ცენტრალური 

ნაწილი. დაზიანებულია 
საავტომობილო გზა, 

საცხოვრებელი სახლები და 
ე.გ.ხ.-ს ბოძები 

 
 

 

პროცესი აქტიურია, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროა დაბის 
ცენტრალური უბნის 

დეტალური საინჟინრო-
გეოლოგიური შესწავლა 

 

12 ს.ზემო ნატანები 
736606- 4648550 

მეწყერი 
0.2ჰა 

მეწყერი აზიანებს სასოფლო 
გზას, ციტრუსების ბაღს, 
გზა შევიწროებულია 1-2 

მეტრით 

პროცესი მეტ-ნაკლებად 
აქტიურია, საფრთხეს 

უქმნის შიდა სასოფლო 
გრუნტის გზას. 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

საჭიროა ზედაპირული 
წყლების რეგულირება, 

გრუნტის წყლების დრენაჟი 
და გეომონიტორინგული 

დაკვირვებები 

 

13 ს. ზემო ნატანები 
736436- 4649637 

მეწყერი 
0.25ჰა 

აზიანებს შიდა სასოფლო 
გზებს და საკარმიდამო 

ნაკვეთებს 

ხდება ცალკეული 
ლოკალური უბნების 

გააქტიურება. 
საშიშროების რისკი 

დაბალი. 

საჭიროა ზედაპირული 
წყლების რეგულირება, 

გრუნტის წყლების დრენაჟი 
და გეომონიტორინგული 

დაკვირვებები 
 
 
 

 
 

14 ს. ახალშენი  
735841- 4646985; 
735795- 4646942; 
735821- 4649914 

მდინარე 
ჭახვათას 

ნაპირების 
გარეცხვა 

170მ 

აზიანებს და საფრთხეს 
უქმნის საკარმიდამო 

ნაკვეთებს და საძოვარ 
ფართობებს 

პერიოდულად ხდება  
3-5მ სიმაღლის 

ეროზიული გენეზისის 
ფლატეების 

ჩამოშლა.საშიშროების 
რისკი  

საშუალო 

საჭიროა ნაპირსამაგრი 
ნაგებობების მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 ს. კონჭკათი  

740384- 4650300 
მეწყერი 

1.8ჰა 
სამხრეთული ექსპოზიციის 

ფერდობზე 
განვითარებულია ცოცვითი 
ტიპის მეწყერი. აზიანებს და 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს, 

მათთან მისასვლელ გზებს 
და გაზსადენს 

 

პროცესი აქტიურია საჭიროა ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება. 

საფრთხის ზონაში 
არსებული ოჯახების 

გეოლოგიურად მდგრად 
ადგილზე გადაყვანა. 

 

16 ს. ოქროსქედი 
262295 – 4648942 

მეწყერი 
2.4ჰა 

ზიანდება საავტომობილო 
გზა(130მ.) და ს/ს 

სავარგულები 

შედარებით ძველი, 
ლოკალური 

გააქტიურებული 
უბნებით 

მეწყერზე არსებული 
ნაპრალების ამოვსება-

დატკეპნა. ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება; 

გრუნტის წყლების 
დრენირება 

 

17 ს. ოქროსქედი 
262469 –  4649061 

მეწყერი 
3.6ჰა 

დაზიანებულია ბახვი-
ასკანას გზა ახალი 

სანიაღვრე არხი და ს/ს 
სავარგულები. მეწყრის 

არეალში იმყოფება 7 
საცხოვრებელი სახლი 

 
 
 

მიმდებარე 
ფერდობიმდგრადია 

მეწყერზე არსებული 
ნაპრალების ამოვსება-

დატკეპნა. ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება 

 

18 ს. მშვიდობაური  
მდ. ბახვის წყლის 
მარჯვენა ფერდობი 
261580 – 4649266 

მეწყერი 
3.9 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას და ს/ს სავარგულებს 

მიმდებარე ფერდობები 
არამდგრადია 

მეწყრული სხეულის 
დატერასება, ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება 
გზის გასწვრივ სადრენაჟო 

არსების მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
19 ს. ვანისქედი  

265219 – 464767 
მეწყერი  

6.7 ჰა 
პერიოდულად ზიანდება 

საავტომობილო გზა 
თანამედროვე, აქტიური. 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მეწყრის ზედაპირის 
დაგეგმარება, დატერასება. 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება 

 

20 ს. ვანისქედი 
266084 – 4646531 

მეწყერი  
0.5 ჰა 

ზიანდება თიხის კარიერის 
ზედა ნაწილში არსებული 
საავტომობილო გზა (40მ) 

თანამედროვე, აქტიური. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

ფერდობის დაგეგმარება, 
ზედაპირული ჩამონადენის 

რეგულირება, 
გეომონიტორინგი. 

 

21 ს. მშვიდობაური 
260512 – 4650266 

მეწყერი 
3.8 ჰა 

აზიანებს ს/ს სავარგულებს, 
საკარმიდამო ნაკვეთებს, 

საშიშროების ზონაში 
მოქცეულია 6-ოჯახი, 

ზიანდება სოფლის 
ცენტრალური 

საავტომობილო გზა 

ძველმეწყრული, 
პერიოდულად აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

სანიაღვრე თხრილების 
მოწყობა, გრუნტის წყლების 

დრენაჟი, გზის სავალი 
ნაწილების ღორღითა და 

ხრეშით დაფარვა 

 

22 ს. ნაგომარი 
261484 – 4651710 

მეწყერი 
5.5 ჰა 

ზიანდება საკარმიდამო 
ნაკვეთები, 2-საცხოვრე-

ბელი სახლი და ემუქრება 
საავტომობილო გზას 

თანამედროვე აქტიური ზედაპირული წყლის 
ნაკადების რეგულირება,  

გრუნტის წყლების 
დრენირება, მეწყრული 
ნაპრალების ამოვსება 
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1 2 3 4 5 6 7 
23 დაბა ნასაკირალი 

253423 – 4650779 
მეწყერი 
1.72 ჰა 

საშიშროების ზონაშია 
საავტომობილო გზა 

თანამედროვე, 
ლოკალური აქტიური 

უბნებით 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება, ფერდობის 

გატყიანება 
(ფიტომელიორაცია) 
გეომონიტორინგი 

 
 
 
 
 

 

24 ს. დაბალი ეწერი  
263261 – 4649561 

მეწყერი 
5.5 ჰა 

ზიანდება ცენტრალური 
საავტომობილო გზა, ე.გ.ხ-ს 
ბოძები და 2-საცხოვრებელი 

სახლი 

ფერდობი 
ძველმეწყრულია, 

უმეტესად 
სტაბილიზირებული, 

ზედა ნაწილში სუსტად 
აქტიური 

საჭიროა ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება, 

ფერდობის ზედაპირის 
დაგეგმარება და 

პერიოდული 
გეომონიტორინგი 

 
 

25 ს. დაბალი ეწერი 
262902 – 4649452 

მეწყერი 
6.4 ჰა 

ზიანდება სოფლის 
ცენტრალური 

საავტომობილო გზა, 
საფრთხეს უქმნის ერთ 
საცხოვრებელ სახლს 

ფერდობი 
ძველმეწყრულია, 

ნაწილობრივ 
სტაბილიზირებული, 

ფერდობის ზედა ნაწილში 
ლოკალურ უბნებზე 
მეწყერი საშუალოდ 

აქტიურია 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება, ფერდობის 
ზედაპირის დაგეგმარება, 

საყრდენი კედლის გაკეთება 
და გეომონიტორინგი 

 

26 ს. ციხისუბნის 
მიმდებარე 
ტერიტორია, მდ 
ბახვისწყლის 
მარცხენა უსახლო 
შენაკადი 
266668 – 4643496 

ღვარცოფი პერიოდულად ზიანდება 
ბახვი 3 ჰესის სათავე 

ნაგებობასთან 
დამაკავშირებელი 

საავტომობილო გზის 
მონაკვეთი 

ღვარცოფული ნაკადის 
განმეორების შესახებ არ 

არის ინფორმაცია 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-

დაღრმავება და უფრო 
ეფექტური 

ღვარცოფგამტარი 
კონსტრუქციის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
27 კურორტ 

ნასაკირალის 
მიმდებარე 
ტერიტორია 
მდ. სუფსას მარცხენა 
ნაპირი 
256050 – 4651656 

გვერდითი ეროზია
350 მ 

გვერდითი ეროზია 
საშიშროებას უქმნის 

გაზსადენის მთავარ ტრასას, 
ერთ-ერთ ბურჯთან 
ეროზიული ფლატე 

მიახლოებულია  1,0-1,2 მ 
მეტრით. 

საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია გრუნტის 

საავტმობილო გზა, 
ეროზიული ნაპირის 
გასწვრივ არსებული 
შენობა-ნაგებობები 

საჭიროა ნაპირის გასწვრივ 
ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მოწყობა. 

 

28 ს. ზემო ძიმითი  
256218 – 4655204 

მეწყერი 
4.5 

მეწყერმა დააზიანა 
საკარმიდამო ნაკვეთები,2 

საცხოვრებელი სახლი,შიდა 
სასოფლო ასფალტის 

საფარიანი გზა 

თანამედროვე, 
პერიოდულად აქტიური. 

ფართობი 11,7 ჰა. 

ფერდობის ამ უბანზე 
გრუნტის წყლების 

მოშორება და დაზიანებული 
გზის პროფილის 

მოწესრიგება, მოწყვეტილი 
საფეხურების გასწვრივ 

გაბიონების მოწყობა 

 

29 ს. თხინვალი 
მდ. სუსკურას ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
737595 – 4650618 

მეწყერი  
1.5 ჰა 

აზიანებს  სასოფლო გზას, 
საშიშროება ექმნება 

საკარმიდამო ნაკვეთს და 
საცხოვრებელ სახლს 

თანამედროვე აქტიური 
დინამიკით 

გრუნტის და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება, 

გეომონიტორინგი 

 

30 ს. კონჭკათი  
740410 – 4651745 

მეწყერი 
53 ჰა 

აზიანებს სასოფლო გზას, 
საკარმიდამო ნაკვეთებს, 
საცხოვრებელ სახლებს 

 
 
 
 

 

თანამედროვე, აქტიურ 
დინამიკაშია 

გრუნტის და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 
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1 2 3 4 5 6 7 
31 ს. ვაკე 

მდ. სუსკურას 
მარჯვენა შენაკადი  
736114 – 4652177 

ღვარცოფი აზიანებს სოფლებთან 
დამაკავშირებელ გზას 

პერიოდულად მოქმედი კალაპოტის გაწმენდა-
ჩაღრმავება 

 
 
 
 
 
 

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 

1 ს.ჭაჭიეთი 
267763 – 4649411 

მეწყერი 
 2.25 ჰა 

ზიანდება გრუნტის გზა, 
საკარმიდამო ნაკვეთი და 

საფრთხეს უქმნის 1 
მოსახლეს 

შედარებით ძველი, 
ცალკეული ლოკალური 
უბნების პერიოდული 

აქტიურობით 

რელიეფის დაგეგმარება, 
ზედაპირული ჩამონადენის 

რეგულირება, ფერდობის 
გატყიანება 

(ფიტომელიორაცია) 
 
 
 

2 ს. ნაბეღლავი            
282881 – 4644337 

ღვარცოფი ნაკადის გავლა 
დაფიქსირდა 2019 წ. 

დაზიანდა ნაკადგამტარი 
ბეტონის კონსტრუქცია და 

გზის სავალი ნაწილი 

ღვარცოფული ნაკადის 
განმეორების შესახებ არ 

არის ინფორმაცია 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-

დაღრმავება და უფრო 
ეფექტური 

ღვარცოფგამტარი 
კონსტრუქციის მოწყობა 

 

3 კურორტი ბახმარო, 
მდ. ბახვისწყლის 
მარჯვენა უსახელო 
შენაკადი 
279340 – 4635834 

ღვარცოფი ნაკადის გავლა საშიშროებას 
უქმნის კურ. ბახმაროს 

ინფრასტრუქტურას 

ღვარცოფული ნაკადის 
განმეორების შესახებ არ 

არის ინფორმაცია 

საჭიროა ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-
დაღრმავება და დინების 

ქვედა ნაწილში, 
დასახლებულ უბანთან, 

ხევის ორივე ბორტის 
გასწვრივ ნაპირდამცავი 

ნაგებობის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 კურორტი ბახმარო, 

მდ. ბახვისწყალის 
მარცხენა ნაპირი 
278836 – 4635749 

გვერდითი ეროზია 
1650 მ 

ზიანდება ს/ს სავარგულები საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია გრუნტის 
საავტომობილო გზა, 
ეროზიული ნაპირის 
გასწვრივ არსებული 
შენობა-ნაგებობები 

 
 
 

საჭიროა ნაპირის გასწვრივ 
ნაპირდამცავი ნაგებობების 

მოწყობა. 

 

5 ს. ინტაბუეთი  
270670 – 4650556 

მეწყერი 
6.1 ჰა 

საცხოვრებელი სახლები, 
საკარმიდამო ნაკვეთები, 
შიდა სასოფლო გრუნტის 

გზები 

ლოკალური უბნების 
პერიოდული აქტიურობა 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ზედაპირული ჩამონადენის  
რეგულირება, ფერდობის 
ზედაპირის დაგეგმარება, 

გრუნტის წყლების დრენაჟი, 
გეომონიტორინგი 

 
 
 

 

6 ს. ქვაბღა 
2284107 – 4643630 

მეწყერი 
  1.5 ჰა 

მეწყრის ზედა ნაწილი 
პერიოდულად აზიანებს 

ჩოხატაური-ბახმაროს 
ცენტრალურ 

საავტომობილო გზას 

თანამედროვე, ზედა 
ნაწილში გააქტიურებული 
უბნებით. საავტომობილო 

გზის ქვემოთ მეწყერი 
დასტაბილიზირებულია 

 

საავტომობილო გზის 
გასწვრივ საყრდენი კედლის 

,ბეტონის ბლოკებით 
მოწყობა 

 

7 ს. ჭაჭიეთი 
267763 – 4649411 

მეწყერი 
3.4ჰა 

აზიანებს გრუნტის გზას, 
საკარმიდამო ნაკვეთს და 

საფრთხეს უქმნის 1-
მოსახლეს 

შედარებით ძველი, 
ცალკეული ლოკალური 
უბნების პერიოდული 

აქტიურობით. მიმდებარე 
ფერდობი მდგრადია 

 

რელიეფის დაგეგმარება. 
ზედაპირული ჩამონადენის 

რეგულირება, ფერდობის 
გატყიანება 

(ფიტომელიორაცია) 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 კურორტი ბახმარო 

277410 – 4636406 
მეწყერი 
1.55 ჰა. 

აზიანებს გრუნტის გზას, 
საფრთხეს უქმნის 3 

საცხოვრებელ სახლს 

შედარებით ძველი, 
ცალკეული ლოკალური 
უბნების პერიოდული 

აქტიურობით. მიმდებარე 
ფერდობი მდგრადია 

 
 
 
 

უბნის რთული 
გეოლოგიური აგებულების 
გამო საჭიროა დეტალური 
საინჟინრო-გეოლოგიური 

შესწავლა 

 

9 მდ. საშვალას ხეობა  
271614 – 4644908 

მეწყერი 
0.7 ჰა 

ზიანდება საშვალა ჰესების 
ინფრასტრუქტურულ 

ობიექტებთან მისასვლელი 
გზა. მოსალოდნელია გზის 

მონაკვეთის გადაკეტვა 

თანამედროვე აქტიური . 
მიმდებარე ფერდობი 

პირობითად მდგრადია 

ზედაპირული ჩამონადენის  
რეგულირება, მეწყერის 

ენურ ნაწილში გზის 
გასწვრივ ფერდობსამაგრი 
კონსტურქციის გაკეთება, 

გრუნტის წყლების დრენაჟი 

 

10 ს. ბუკისციხე 
274749 – 4653278 

მეწყერი  
0.07 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას, საცხოვრებელ 

სახლებს, საფრთხეს უქმნის 
გაზსადენის მილს და ე.გ.ხ.ს 

ბოძებს 

მეწყერი თანამედროვეა, 
რეგრესული 

განვითარებით, აქტიური, 
საფრთხეს უქმნის, 

საცხოვრებელ სახლებს. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

გზის დაზიანებული 
მონაკვეთის აღდგენა-

გამაგრება, ზედაპირული 
წყლების რეგულირება, 

გეომონიტორინგი და სხვა 

 

11 ს.დიდი ვანი 
279877 – 4651751 

მეწყერი  
0.02 ჰა 

აზიანებს ხე-
მცენარეულობას და 

საფთხეს უქმნის გზის 
ნორმალურ 

ფუნქციონირებას 
 
 
 
 

თანამედროვე აქტიური 
დინამიკით 

ფერდობზე მდგრადობის 
დაცვის მიზნით 

მოწყობილია 2-იარუსიანი 
ბეტონის ბლოკების კედელი
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1 2 3 4 5 6 7 
12 ს. წითელგორა  

288531 – 4649112 
ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 

ტრანსპორტის მოძრაობას 
და ფეხით მოსიარულეებს 

პერიოდულად მოქმედი ფერდობის ძირში  დამჭერი 
მოედნების, კედლების, 
ზვინულების მოწყობა, 
ცალკეული ლოდების 

დაანკერება 
 
 
 

 

13 ს. შველაურ-
ციციბაური 
288184 – 4649472 

ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 
ტრანსპორტის მოძრაობას 
და ფეხით მოსიარულეებს 

პერიოდულად მოქმედი ფერდობის ძირში  დამჭერი 
მოედნების, კედლების, 
ზვინულების მოწყობა, 
ცალკეული ლოდების 

დაანკერება 

 

14 ს. შველაურ-
ციციბაური 
287870 – 4649727 

ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 
ტრანსპორტის მოძრაობას 
და ფეხით მოსიარულეებს 

პერიოდულად მოქმედი ფერდობის ძირში  დამჭერი 
მოედნების, კედლების, 
ზვინულების მოწყობა, 
ცალკეული ლოდების 

დაანკერება 

 

15 ს. შუა სურები  
284254 – 4650111 

ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 
ტრანსპორტის მოძრაობას 
და ფეხით მოსიარულეებს 

პერიოდულად მოქმედი ფერდობის ძირში  დამჭერი 
მოედნების, კედლების, 
ზვინულების მოწყობა, 
ცალკეული ლოდების 

დაანკერება 
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1 2 3 4 5 6 7 
16 ს. შუა სურები 

283353 – 4650210 
ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 

ტრანსპორტის მოძრაობას 
და ფეხით მოსიარულეებს 

პერიოდულად მოქმედი ფერდობის ძირში  დამჭერი 
მოედნების, კედლების, 
ზვინულების მოწყობა, 
ცალკეული ლოდების 

დაანკერება 
 
 
 
 

 

17 ს. ჩაკიტაური 
მდ. სუფსის უსახელო 
მარჯვენა შენაკადი  
738495 – 4655500 

ღვარცოფი აზიანებს სოფლებთან 
დამაკავშირებელ გზას 

პერიოდულად მოქმედი კალაპოტის ჩაღრმავება და 
ძელყორის ზღუდარების 

მოწყობა  

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 

1 ს.მამათი 
251440 – 4656566 

მეწყერი 
20 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლებს ,საკარმიდამო 

ნაკვეთებს და საუბნო გზას 

ნაწილობრივ 
სტაბილიზირებული, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
 
 
 
 
 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება, ფერდობის 

დაგეგმარება, 
გემონიტორინგი 

 
 

2 ს. ტელმანი 
256378 – 4658112 

მეწყერი 
3.5 ჰა 

აზიანებს ასფალტირებულ 
საავტომობილო გზას. 
დაზიანებულია გზის 

გასწვრივ დაბალ 
ნიშნულებზე მდებარე 

საცხოვრებელი სახლები 

თანამედროვე, ხშირი 
პერიოდული 
აქტიურობით  

 

გზის პროფილის 
პერიოდული მოწესრიგება 

 

80



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
3 ს. აკეთი 

259488 – 4659210 
მეწყერი 

1.6 ჰა 
დაზიანებულია რამდენიმე 

საცხოვრებელი სახლი, 
რეკომენდირებულია მათი 
გადაყვანა გეოლოგიურად 

მდგრად ადგილზე 

მეწყერი ძველია 
პერიოდული 
აქტიურობით, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მდგრადობის 
ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა ძლიერ  
რთული რელიეფური 

პირობების გამო 

 

4 ს. ორმეთი 
738436  – 4653115 

მეწყერი 
18 ჰა 

ძლიერ დაზიანებულია 
სასოფლო გზა და 

საცხოვრებელი სახლები 

თანამედროვე აქტიურ 
დინამიკაშია 

საჭიროა დეტალური 
საინჟინრო-გეოლოგიური 

შესწავლა, რის საფუძველზე 
უნდა განისაზღვროს 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებები 

 

5 ს. ღრმაღელე  
735603 – 4656408 

მეწყერი 
0.2 ჰა 

ზიანდება ს/ს სავარგულები თანამედროვე, 
სტაბილიზაციის 

ნიშნებით 

საჭიროა დეტალური 
საინჟინრო-გეოლოგიური 

შესწავლა, რის საფუძველზე 
განისაზღვრება 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებები 

 

6 ს. ჯიხანჯირი 
738568 – 4658102 

მეწყერი 
8.5 ჰა 

ზიანდება ს/ს სავარგულები, 
შიდასასოფლო გზა და 

საცხოვრებელი სახლები 

პერიოდულად აქტიური 
ლოკალური უბნებით 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება, ფერდობის 

დაგეგმარება 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 ს. კოკათი  

740115 – 4655855 
მდ. ჯუბკოლას სათავე 

მეწყერი  
34 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს და 

შიდა სასოფლო გზებს 

თანამედროვე, 
სტაბილიზაციის 

ნიშნებით 

გრუნტის და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

 

8 ს. გულიანი  
742734 – 4657429 

მეწყერი  
2.5 ჰა 

 

აზიანებს სასოფლო გზას, 
საკარმიდამო ნაკვეთებს, 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს და 

ე.გ.ხ-ს 
 
 
 

თანამედროვე, 
სტაბილიზაციის 

ნიშნებით 

გრუნტის და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

 

9 ს. ყელა, 
მდ. შუთის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
736040 – 4657575 

მეწყერი  
0.6 ჰა  

აზიანებს სასოფლო გზას, 
საკარმიდამო ნაკვეთებს, 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს 

თანამედროვე, დაბალი 
აქტიურობის ხარისხით 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

დაზიანებული გზების 
პერიოდული აღდგენა, 

ზედაპირული ნაკადების 
ორგანიზებული გაყვანა 

ხევებში  

 

       

10 ს. შრომისუბანი 
736040 – 4657758 

ქვათაცვენა  საშიშროებას უქმნის 
ტრანსპორტის მოძრაობას 
და ფეხით მოსიარულეებს  

პერიოდულად მოქმედი  ქვათაცვენის უბნის 
პერიოდული შესწავლა, რის 

საფუძველზე უნდა 
დაისახოს ქვათაცვენის 

საწინააღმდეგო 
ღონისძიებები 
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1 2 3 4 5 6 7 
11  ს. აცანა  

736040 – 4657758 
ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 

ტრანსპორტის მოძრაობას 
და ფეხით მოსიარულეებს 

პერიოდულად მოქმედი ფერდობის ძირში  დამჭერი 
მოედნების, კედლების, 
ზვინულების მოწყობა, 
ცალკეული ლოდების 

დაანკერება  

 

12 ს. შრომისუბანი 
მდ. ოკვანე 
737271 – 4657775 

ღვარცოფი საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზას და 
შიდასასოფლო გზებს და 

ხიდ-ბოგირებს 
 
 
 
 
 

პერიოდულად მოქმედი კალაპოტის ჩაღრმავება და 
ძელყორის ზღუდარების 

მოწყობა 

 

13 ს ორმეთი 
მდ. სუფსის უსახელო 
მარცხენა შენაკადი 
736765 – 4655052 

ღვარცოფი საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზას და 

შიგასასოფლო გზებს 

პერიოდულად მოქმედი კალაპოტში ეროზია 
საწინააღმდეგო 

ზღუდარების მოწყობა 

 

14 მდ. ჯიხანჯირი  
მდ. ოკვანეს მარჯვენა 
უსახელო შენაკადი 
738345 – 4659010 

ღვარცოფი აზიანებს სოფლებთან 
დამაკავშირებელ გზას 

პერიოდულად მოქმედი კალაპოტის ჩაღრმავება, 
ნაკადმიმმართველი დეზის 

გაკეთება 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

თავი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 
 
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შედის – თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის, ქედის, 

ქობულეთის, შუახევის, ხელვაჩაურის და ხულოს მუნიციპალიტეტები.  მოსახლეობა 2014 წლის 
აღწერის მონაცემების მიხედვით შეადგენს  333 928 ათას კაცს, ხოლო ტერიტორიის ფართობი 2,9 
ათასი კმ2-ია. 

ცხრილი 1 

 
აჭარის მხარე მდებარეობს აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის დასავლურ ნაწილში  და 

მოქცეულია ბუნებრივ საზღვრებში: დასავლეთით მას შავი ზღვა, აღმოსავლეთით არსიანის 
ქედი ესაზღვრება, ჩრდილოეთით საზღვარი მდ. ჩოლოქზე, ხოლო სამხრეთი-შავშეთის ქედზე 
გადის. რეგიონის ტერიტორია გეოლოგიურად აგებულია მერგელოვანი თიხებით, კირქვიანი 
ქვიშაქვებით, თიხა-ფიქლებით, კვარციანი ქვიშაქვებით, რომელიც წარმოდგენილია აჭარა-
იმერეთისა და შავშეთის ქედების ფარგლებში. შიდა აჭარაში, მდინარეთა ხეობების გასწვრივ, 
გავრცელებულია მიოპლიოცენური და მეოთხეული ასაკის ალუვიური -კონგლომერატი, 
რიყნარი, ქვიშნარი და თიხნარი ნალექები. სანაპირო ზოლში წარმოდგენილი ტერასების 
ფრაგმენტები – ქობულეთის, ციხისძირის, ჩაქვის, ბათუმის მიდამოები ახალგაზრდა ზღვიური 
ფაციესითაა აგებული. 

აჭარის დიდი ნაწილი საშუალო და დაბალ მთებს უკავია. რეგიონის ზღვისპირა ზოლზე 
გორაკ-ბორცვიანი რელიეფი და ვაკე-დაბლობებია განვითარებული. მთიან ნაწილს 
ტერიტორიის 80% უჭირავს, მთისწინეთებს -15%, დაბლობებით კი დაკავებულია რეგიონის 
ტერიტორიის მხოლოდ 5%. 

აჭარის ერთ-ერთ მთავარ ოროგრაფიულ ერთეულს აჭარა-იმერეთის ქედი წარმოადგენს. 
იგი განედური მიმართულებითაა განფენილი და აჭარის ფარგლებში 55 კმ-ის სიგრძეზეა 
გადაჭიმული. ქედის მიერ ერთმანეთისგან გამოიყოფა მდინარეების ჭოროხი-აჭარისწყლისა და 
მდ.მდ ბარცხანას, ყოროლისწყლის, ჩაქვისწყლის, კინტრიშის აუზები.  მესხეთის ქედის თხემზე 
(მ.ხინო) ძველი გამყინვარების ნიშნები წარმოდგენილია – კარების, ცირკების და მორენების 
სახით. აჭარის უკიდურესი ნაწილი შავშეთის ქედს უკავია, იგი მდინარეების: ჭოროხის და 
აჭარისწყლის აუზების წყალგამყოფია. ქედის თხემურ ნაწილსა და ჩრდილო ფერდობებზე 
ძველი გამყინვარების ნიშნები ტროგები, მორენები და ვერძის შუბლებია წარმოდგენილი. 
ხოლო  აჭარის უკიდურესი აღმოსავლური პერიფერია, არსიანის ქედის ჩრდილო დაბოლოებას 
წარმოადგენს, სწორედ მასზე მდებარეობს აჭარის უმაღლესი მწვერვალი კენჭაული (2987მ) და  
გოდერძის უღელტეხილი (2025). 

რეგიონის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურებაში, რთულ 
გეოლოგიურ და მორფოლოგიურ პირობებთან ერთად, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება 
კლიმატურ ფაქტორს.  განსაკუთრებით აღსანიშნავია  წლის განმავლობაში მოსული 
ატმოსფერული ნალექები, თავსხმა წვიმების დღეთა რაოდენობა და ტემპერატურა. 

№ 
მუნიციპალიტეტის 

დასახელება 

დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა 

ფართობი 
კმ2 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

(2014წ. აღწერა) 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1კმ2 

1 ხულო 79 690.9 23327 33.76 
2 შუახევი 69 577.8 15040 26.02 
3 ქედა 65 440.8 16760 38.02 
4 ხელვაჩაური 64 372.7 51189 137.34 
5 ქობულეთი 51 748.8 74773 99.85 
6 ქ. ბათუმი 1 65 152839 2351.36 
 სულ 329 2896 333928 საშ. 115.30 
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აჭარის ჰავის რეჟიმი მკვეთრად გამოხატული ზონალური ხასიათისაა, გამოყოფენ 
ზღვისპირა და მთიან აჭარას. ზღვისპირა ჰავა ჭარბად ნოტიო სუბტროპიკულია, შიგა და მთიან 
აჭარაში ჰავა შედარებით მკაცრია. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 150, იანვარში – 70, ხოლო 
აგვისტოში – 23 oC-ია. ჩაქვის ქედზე მდებარეობს საქართველოში ყველაზე ნალექიანი ადგილი -
მთა მტირალა, სადაც ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 4000 მმ-ს აღწევს. 

კლიმატის მკვეთრი ცვლილება და ატმოსფერული ნალექების სიჭარბე, რასაც თან სდევს 
მეტეოროლოგიური აგენტების (თავსხმა წვიმები, თოვლი და სხვა) პერიოდული გახშირება ან 
მკვეთრი შემცირება მყისიერად აისახება საშიშ გეოლოგიური პროცესების გააქტიურებაზე, რაც 
ზიანს აყენებს ინფრასტრუქტურულ ობიექტებსა და მოსახლეობას. იწვევს  ინფრასტრუქტუ-
რულ ობიექტებსა და მოსახლეობაზე  ზიანის მიყენაბას.  

2019 წელს აჭარის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექების 
მაქსიმალური რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ-ში) მოცემულია  ცხრილი №2-ში, რომლის 
გაანალიზების შედეგად, აღსანიშნავია მაქსიმალური  მონაცემები: ბათუმში – იანვარი (234.1), 
სექტემბერი (239), ოქტომბერი (239 ); ქობულეთში – იანვარი(189.2 ), სექტემბერი (331.1); 
ხულოში -სექტემბერი (146.5); ქედაში- თებერვალი (254.6), მარტი (261.2); მირვეთში- მარტი 
(237.4). 

ცხრილ №3-ში მოცემულია ინფორმაცია თავსხმა წვიმების სახით (დღე-ღამეში 30 მმ-ზე 
მეტი) მოსული ატმოსფერული ნალექების შესახებ (ოქტომბრის ჩათვლით), რომელიც აჭარის 
ტერიტორიაზე დაფიქსირდა 61 ჯერ. 

 
აჭარის მხარეში 2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ-ში)  

                                                                                                                                                 ცხრილი 2 

№ 
მეტეო 

სადგური 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

სულ 
(I-XII) 

სა
შუ

ალ
ო

  მ
რ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

ნო
რ

მა
 

სა
შუ

ალ
ო

  მ
რ

ავ
ალ

წლ
ია

ნი
 

ნო
რ

მე
ბი

დ
ან

 გ
ად

ახ
რ

ა 

1 ბათუმი 234.1 141.0 144.6 124.8 74.2 26.3 164.6 160.4 346.9 239.0 180.3 155.8 2228.7 2634.0 -405.3 

2 ქობულეთი 189.2 136.8 183.1 10.55 33.8 166.2 148.5 20.64 331.1 111.6 100.2 139.2 1851.6 2397.0 -545.4 

3 ხულო 67.3 71.3 146.0 87.8 72.9 91.6 53.5 99.5 146.5 128.0 60.8 70.8 1096.0 1395.0 -299.0 

4 ქედა 68.0 254.6 261.2 62.0 93.2 155.8 124.2 93.8 159.8 174.2 60.0 51.0 1557.8 1742.0 -184.2 

5 მირვეთი 94.6 127.5 237.4 91.7 57.6 81.3 91.4 81.6 66.2 60.3 51.0 43.0 

საშუალო 
მრავალწლიური  
ნორმა არ გვაქვს,  

დაკვირვების მოკლე 
რიგის გამო 
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მონაცემები 2019  წლის განმავლობაში  თავსხმა წვიმების  სახით (30 მმ მეტი) მოსული ატმოსფერული 
ნალექების შესახებ (რაოდენობა – მმ, მოსვლის თარიღი – რიცხვი და თვე) 

ცხრილი  3 

 
გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობასთან და მის სეზონურ განაწილებასთან. გრაფიკი 1-ში 
ასახულია 2005-2019 წლებში მხარეში მოქმედი მეტეოსადგურების მონაცემებზე დაყრდნობით 
ატმოსფერული ნალექების განაწილება წლების მიხედვით. ასევე მოცემულია იმავე წლებში 
პროცესების წარმოშობის და გააქტიურების რაოდენობრივი მაჩვენებლები. გრაფიკი ასახავს 
კლიმატური ფაქტორის მნიშვნელოვან როლს გეოლოგიური პროცესის წარმოშობა-
გააქტიურებაში. გრაფიკი 1-ზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ პროცესების 
ექსტრემალური გააქტიურება პირდაპირ კავშირშია ნალექების რაოდენობასთან. 

გრაფიკი 1 

 
 
გეოლოგიური პროცესებით დაზიანების მიხედვით დასახლებული პუნქტების ოთხი 

კატეგორია იქნა გამოყოფილი: მაღალი, საშუალო, დაბალი და ძლიერ დაბალი. მაღალი 

აჭარის ა/რ  30 მმ 
ბათუმი ქობულეთი ხულო ქედა მირვეთი 

ნალექების 
რაოდენობა 
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41.3 
39.2 
31.7 
39.2 
43.3 
31.4 
36.6 
30.4 
142.6 
66.6 
37.6 
58.0 
88.1 
69.2 
66.8 
90.5 
69.2 
31.6 
37.6 
77.6 
112.5 
42.0 
41.0 

1/I 
7/I 
9/I 
17/I 
16/II 
3/III 

17/IV 
14/VI 
29/VI 
30/VI 
12/VII 
26/VII 
5/VIII 
7/IX 
21/IX 
22/IX 
7/X 
9/X 

27/X 
30/X 
2/XI 

1/ XII 
16/ XII 

35.8 
35.9 
32.9 
30.7 
38.4 
95.0 
38.0 
49.9 
111.2 
34.3 
52.0 
50.9 
49.5 
32.8 
32.0 
43.3 
64.6 
30.0 
32.0 

7/I 
9/I 
17/I 
28/II 
24/III 
29/VI 
30/VI 
26/VII 
5/VIII 

31/VIII 
6/IX 
7/IX 
21/IX 
22/IX 
28/IX 
29/IX 
7/X 

31/X 
2/ XI 
1/ XII 

27/ XII 

37.4 
32.4 
31.4 
32.4 
32.5 
57.4 
38.2 
34.4 

5/I 
2/III 
3/III 
5/III 
22/IX 
28/IX 
7/X 

31/X 

87.8 
43.6 
39.0 
56.6 
41.4 
33.6 
33.6 
67.4 
45.0 
43.6 
30.0 
45.0 
41;2 
36.6 
52.0 
62.2 
37.0 

19/II 
28/II 
2/III 
3/III 
7/III 
17/III 
13/VI 
29/VI 
13/VII 
5/VII 
21/IX 
22/IX 
28/IX 
7/X 

30/X 
31/X 
3/ XI 

63.0 31/III 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

საშიშროების რისკის გავრცელების ზონაში მოქცეულია 131, საშუალო საშიშროების რისკის 
გავრცელების ზონაში 128, დაბალი საშიშროების რისკის ზონაში 42, ხოლო ძლიერ დაბალში 
28 დასახლებული პუნქტი (გრაფიკი 2, დიაგრამა 1). 

 

გრაფიკი 2 დიაგრამა 1 
 

2019 წლის გაზაფხულზე და შემოდგომაზე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განხორ-
ციელდა მონიტორინგული კველევები, რომლის მიზანი იყო არსებული საშიში გეოლოგიური 
პროცესების დინამიკის შესწავლა, ახლადწარმოქმნილი კერების გამოვლენა და მეწყრული  
უბნების განმეორებითი აქტიურობის შეფასება. მონიტორინგმა გვიჩვენა, რომ ცალკეული 
გამონაკლისის გარდა გეოლოგიური პროცესების განვითარება აქტიური დინამიკით 
ხასიათდება. რეგიონში განვითარებული სხვადასხვა სახის საშიში გეოლოგიური პროცესები: 
მეწყერი, ეროზია, ღვარცოფები და  კლდეზვავი  დიდ მატერიალურ ზარალს აყენებს რეგიონის 
მოსახლეობას და  სამეურნეო-საინჟინრო ობიექტებს. 

აჭარის ტერიტორიაზე მონიტორინგის პერიოდში  დათვალიერებული იქნა  80-ზე მეტი 
დასახლებული პუნქტი და ინფრასტრუქტურული ობიექტი (ცხრილი №4-5). ხოლო მუნი-
ციპალიტეტებიდან შემოსულ განცხადებებზე, რომლებიც ძირითადად კერძო სექტორს 
უკავშირდება, რეაგირებას ახდენს აჭარის გეოლოგიური სამსახური. მონიტორინგული კვლევის 
გარდა 2019 წელს აჭარის ა/რ-ში ორჯერ განხორციელდა შუახევის მუნიციპალიტეტში მერიიდან 
შემოსულ მომართვაზე რეაგირება და  ს. ბუთურაულის ტერიტორიის ვიზუალური საინჟინრო-
გეოლოგიური შეფასება, რომელიც მიეკუთვნება ტექტონიკურად ძლიერ დაძაბულ და 
სეისმურად აქტიურ ზონას. 

როგორც აღვნიშნეთ, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობის თხოვნით, 
საცხოვრებელი სახლებისა და საკარმიდამო ნაკვეთების ვიზუალურ საინჟინრო-გეოდინამიკურ 
შეფასებას ახორციელებს აჭარის გეოლოგიური სამსახური, რომლის დასკვნები რეაგირებისა-
თვის მიეწოდება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობას. აღნიშნული ინფორ-
მაციები ასევე გამოყენებული იქნა წინამდებარე საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენისას. 

ქვემოთ მოცემულია  აჭარის ა/რ-ში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გააქტიურებული 
საშიში გეოლოგიური პროცესების შეფასება, მათი წარმოშობა-განვითარების პროგნოზი 2020 
წლისათვის და შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები. 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

აჭარის მხარეში 2019 წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

 
ცხრილი 4  

 
დათვალიერებული 

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების 
რაოდენობა 

 
დათვალიერებული 

დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა 

 
დასახლებულ 

პუნქტებში 
დათვალიერებული 

საცხოვრებელი 
სახლების 

რაოდენობა 

 
 
 
 
№ 
 

 
 
 
 
 
 

მუნიციპალიტეტი 
 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

 
დ

რ
ო

ს 

 
 
 
 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

 დ
რ

ო
ს 

 
 
 
 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

 დ
რ

ო
ს 

 
 
 
 

სულ 

გე
ო

ლ
ო

გი
უ

რ
ად

 მ
დ

გრ
ად

 ა
დ

გი
ლ

ზ
ე 

 
გა

დ
ას

აყ
ვა

ნი
 კ

ო
მლ

ებ
ის

 რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

ო
ჯ

ახ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
, რ

ო
მე

ლ
თ

აც
  

ეს
აჭ

ირ
ო

ებ
ა 

ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

გა
ტ

არ
ებ

ა 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გუ
ლ

ი 
მე

თ
ვა

ლ
ყუ

რ
ეო

ბი
ს 

ქვ
ეშ

 
დ

ატ
ო

ვე
ბუ

ლ
ი 

სა
ხლ

ებ
ის

 რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

არ
აგ

ეო
ლ

ო
გი

უ
რ

ი 
მი

ზ
ეზ

ით
 დ

ეფ
ო

რ
მი

რ
ებ

უ
ლ

ი 
სა

ხლ
ებ

ის
 დ

ა 
სხ

ვა
 ნ

აგ
ებ

ო
ბე

ბი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

 
 
 
 
 
 
 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 ხულო - 20 20 - 29 29 - - - - - - -  
2 შუახევი 2 10 12 - 15 15 4 - 4 1 - - -  
3 ქედა - 10 10 - 12 12 - - - - - - -  
4 ხელვაჩაური - 7 7 - 9 9 - - - - - - -  
5 ქობულეთი - 12 12 - 15 15 - - - - - - -  

 ჯამი     2 59 61 - 80 80 4 - 4 1 - - -  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

აჭარის მხარეში 2019 წ. გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და საშიშროების 
რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 

ცხრილი 5 
საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

 
მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული პუნქტების 
რაოდენობა და საშიშროების 

რისკის კატეგორია 

 
 
 
 
 

№ 

 
 
 
 
 

მუნიციპალიტეტი 

რ
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(კ

ლ
დ

ეზ
ვა

ვი
,  

ქვ
ათ

აც
ვე

ნა
) 

მაღალი საშუალო დაბალი 

დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ხულო 14 4,2 8 3,3 3/450 6 1 10 8 4  

2 შუახევი 4 1,3 5 1,8 1/150 - 1 4 6 -  

3 ქედა 3 1,4 3 0,8 - 1 2 3 5 1  

4 ხელვაჩაური 5 2,0 3 1,9 1/300 1 1 8 1 1  

5 ქობულეთი 6 3,4 8 4,3 - 1 1 5 5 3  

 ჯამი 29 10,9 24 10,8 5/900 9 6 26 25 9  
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                                                           ხულოს მუნიციპალიტეტი 
 

მონიტორინგის პერიოდში აღსანიშნავია ს. რაქვთაში გააქტიურებული მეწყრულ-
ეროზიული პროცესები. მორფოლოგიური თვალსაზრისით ტერიტორია ეროზიულ-
დენუდაციურია. საკველევი ტერიტორია გეოლოგიურად აგებულია შუა ეოცენის ასაკის 
ვულკანოგენური ქანებით, ტუფებით, ტუფქვიშაქვებით, ტუფბრექჩიებით. ძირითადი ქანები 
გადაფარულია თანამედროვე ასაკის დელუვიური თიხა-თიხნარებით, რომელთა სიმძლავრე 
ვიზუალურად არ ფიქსირდება. მიმდებარე ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების 
გააქტიურებას ხელს უწყობს ამგები ქანების დაბალი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, ჭარბი 
ატმოსფერული ნალექებით ფხვიერი, სუსტად შეკავშირებული, გრუნტების გადატენიანება და 
ფერდობის დახრილობა. 

მდ. რაქვთის წყლის ხეობის მარცხენა სამხრეთ-აღმოსავლური ექსპოზიციის ფერდობზე 
განვითარებულია (x-290064; y-4605182) დენად-პლასტიური ტიპის მეწყერი, ფერდობის 
დახრილობა 50-600-ია. მეწყრული სხეულის სიმაღლე დაახლოებით 70 მეტრია, რომლის ენური 
ნაწილი ებჯინება მდინარის კალაპოტს, ხოლო სიგანე 60მ-ია. მეწყრული პროცესის შემდგომი 
რეგრესიული (უკუსვლითი) განვითარება სრულიად რეალურია და მომავალში საფრთხეს 
შეუქმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას (სურ. 39). ს. რაქვთის ზედა 
ნაწილში, ჩრდილო დასავლურ ექსპოზიციის ძველმეწყრული ფერდობზე (x-291144;y-4604971) 
გააქტურებულია ცოცვითი ხასიათის მეწყრული სხეული, რელიეფი კი საფეხურებრივია.  

 
სურ. 39 

 
მდ. რაქვთის წყლის ხეობის  მარჯვენა ფერდობზე მდებარეობს (x-290053;y-4605416)   

ცოცვითი ხასითის მეწყრული სხეული. რკალისებული მეწყრული ფლატე  სამ საფეხურად არის 
გააქტიურებული, ნაპრალების სიგანე 10-15 სმ-ია. ხოლო სიმაღლე ცვალებადობს 1-3 მეტრამდე 
(სურ. 40).  მეწყერი გააქტიურების შემთხვევაში გადაკეტავს ღვარცოფული ხასიათის მდინარეს 
და საფრთხეს შეუქმნის შიდა სასოფლო გზას.  ზემოთ აღნიშნული მდინარის მარჯვენა ბორტზე 
(x-290010;y-4605451) ფერდობი ძლიერ ირეცხება და აქტიურია ეროზიული პროცესები, 
საშიშროების ქვეშ მოქცეულია გზის სავალი ნაწილი და ფერდობის ზედა ნაწილში მცხოვრები 
მოსახლეობა. პროცესის შესაჩერებლად გაკეთებულია ფერდობსამაგრი გაბიონი, მაგრამ არ არის 
საკმარისი და აუცილებელია მისი გაგრძელება (სურ. 41). 
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სურ. 40 

 
სურ. 41 

 

სხალთა-ხიხაძირის (x-257426; y-4607156) საავტომობილო გზის მარცხენა მხარეს, 
მდ.სხალთის ხეობის სამხრეთ-დასავლური ექსპოზიიციის ფერდობზე განვითარებულია ახლად 
გააქტიურებული კლდეზვავი, სადაც გაშიშვლებულია შუა ეოცენის ტუფობრექჩიები. 
მონატეხოვანი მასალის ფრაქცია 0.5 მ-ზე ნაკლები, იშვიათად ერთეული ლოდებია, 
პერიოდულად მოსალოდნელია ერთეული მონატეხოვანი მასალის ჩამოცვენა. ფერდობის  
სიმაღლე 25 მ-ია, ხოლო სიგანე 40 მ. საფრთხეს უქმნის საავტომობილო გზის მონაკვეთს. 

ს. ხიხაძირის დასასრულს, მდ. სხალთასთან წარმოქმნილია ახალი ღვარცოფული ნაკადი 
(x-292087;y-4602647), სადაც ფიქსირდება დიდი რაოდენობით ლოდნარი, ღორღი და ხრეში. 
კალაპოტის სიგანე 9-10მ-ია. აუცილებელია კალაპოტის გაწმენდა ნაშალი მასალისაგან (სურ.42). 

ს. თხილვანა მდებარეობს მდ. სხალთის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე, რომელიც 
დანაწევრებულია უსახელო შენაკადების ხეობებით. გეოლოგიურად აგებულია მეოთხეული 
ასაკის დულუვიურ-პროლუვიური ნალექებით, რომლებიც წარმოდგენილია თიხნარ-ლოდნარი 
გრუნტების სახით. საკვლევ ტერიტორიაზე გარემოს ართულებს ის სიტუაცია, რომ ერთობლივი 
მეწყრული და ღვარცოფული პროცესების წარმოქმნის მექანიზმი და ინტენსიურობა გადაჯაჭ-
ვულია ერთმანეთზე და ურთიერთს განაპირობებენ. 80%-ზე მეტ შემთხვევაში ღვარცოფის 
ტრანსფორმაცია დაკავშირებულია, მათ კერებში მეწყრული პროცესების აქტიურობასთან. 

2018 წლის მონიტორინგში აღვნიშნეთ, რომ მდ. თხილვანასა და სხალთის შესართავთან, 
სადაც მდინარეს გამომუშავებული აქვს მძლავრი გამოტანის კონუსი, კალაპოტის ორივე მხარე  
გაკეთებული გაბიონი შედეგის მომცემი არ იქნებოდა. ღვარცოფული პროცესები პერიოდული 
აქტივობით ხასიათდება და აღნიშნული დამცავი ნაგებობის კალაპოტი რამდეჯერმე იქნა 
ამოვსებული ნატანი მასალისაგან. ამჟამად გააქტიურებულია ღვარცოფული პროცესები და 
აუცილებელია კალაპოტის გაწმენდა ნატანი მასალისაგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება მდ. 
სხალთის ხეობის გადაკეტვა, რაც საფრთხის წინაშე დააყენებს ს. ხიხაძირში მცხოვრებ 
მოსახლეობას და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს (სურ. 43). ღვარცოფული პროცესები 
გააქტიურებულია ხიხანის ციხის გზაზე, მდ. სხალთის სათავესთან, კალაპოტი მთლიანად 
ამოვსებულია ლოდნარ-ქვიშნარი მასალით. 
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სურ.42 

 
სურ. 43 

 

თხილვანას ტერიტორია (x-292715;y-4604046) წარმოადგენს გეოლოგიურად ძლიერ 
დაძაბულ უბანს, სადაც საშიში გეოლოგიური მოვლენების წარმოშობა-განვითარება მომავალ-
შიც გაგრძელდება. ხეობაში განვითარებული სტიქიურ-გეოლოგიური პროცესები იმყოფება 
აქტიურ ფაზაში და მეწყრული მასის დაძვრა ხელშემწყობი ფაქტორების გათვალისწინებით 
ნებისმიერ დროსაა მოსალოდნელია. მეწყერის გამო, რომელიც 2017 წელს მოხდა ს. ქვედა 
თხილვანაში, ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, მოსახლეობის გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე 
გადაყვანა. ამის მიუხედავად, სოფლის დატოვება ყველა მცხოვრებმა ჯერ კიდევ ვერ მოახერხა. 
ამიტომ აუცილებელია ტერიტორიაზე მონიტორინგის გაგრძელება (სურ. 44-45). 

 

 
სურ. 44 

 
სურ. 45 

 

ხულო-ადიგენის საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე ფერდობებზე აქტიურია 
მეწყრული პროცესები, რაც გამოწვეულია ამგებელი ქანების დაბალი ფიზიკურ-მექანიკური და 
მაღალი ინფილტრაციული თვისებებით. მორფოლოგიური თვალსაზრისით ტერიტორია ერო-
ზიულ-დენუდაციური რელიეფით ხასიათდება, სადაც ხშირია საშიში გეოლოგიური პროცესე-
ბის გააქტიურება. გზის მონაკვეთზე (x-286087; y-4613171) გააქტიურებულია ჩრდილო-დასავ-
ლური ექსპოზიციის ძველმეწყრული ფერდობი, მეწყრული სხეული ცოცვითი ტიპისაა, სიგანე 
50მ-ია, ხოლო სიმაღლე 25-30მ (სურ. 46) საშიშროებას უქმნის გზის მონაკვეთს და საჭიროა 
ფერდობსამაგრი კედლის მშენებლობა, სამშენებლო წესებისა და ნორმების სრული დაცვით. 
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სურ. 46 

 
ს. ბოძაურში ხულო-ადიგენის საავტომობილო გზასთან (x-285003;y-4612637), ჩრდილო-

დასავლური ექსპოზიციის ფერდობზე განვითარებულია დენად-პლასტიური ტიპის მეწყრული 
სხეული, სიმაღლე 30 მ, ხოლო სიგანე 40-50 მ-ია.  მეწყრული სხეული პერიოდულად განიცდის 
აქტივიზაციას და გააქტიურების შემთხვევაში გამოიწვევს საავტომობილო გზის გადაკეტვას. 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მიმდებარე ტერიტორიაზე გაკეთდეს გაბიონის ტიპის ფერდობ-
სამაგრი კედელი (სურ. 47). 

ს. ბოძაურში ხულო-ადიგენის გზის სავალ ნაწილთან (x-283330; y-4612612) 2018 წელს 
მეწყრული პროცესის გააქტიურების შედეგად მოხდა გზის გადაკეტვა. ამჟამად ფერდობი 
გამაგრებულია გაბიონის ტიპის საფეხურისებრი კედლით და  გზის დაბლა ბეტონის კედელით. 
ფერდობის რთული გეოდინამიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მეწყრული მოვლენების 
გააქტიურებაა მოსალოდნელია და აუცილებელია აღნიშნული ფერდობსამაგრი კედელი 
გაგრძელდეს 30-40 მეტრით (სურ. 48). 

 

 
სურ.47 

 
სურ.48 

 
ს. დანისპარაული (x-288714; y-4613174) მდებარეობს მდ. აჭარისწყლის ხეობის მარჯვენა 

სამხრეთული ექსპოზიციის ციცაბო ფერდობზე. ზღვის დონიდან 1520მ სიმაღლეზე. საკვლევ 
ტერიტორიაზე გარემოს ართულებს ერთობლივი მეწყრული და ღვარცოფული პროცესების 
წარმოქმნის მექანიზმი, რომლებიც ურთიერთს განაპირობებენ. მათი გააქტიურების ძირითად 
მიზეზად უნდა მივიჩნიოთ ფერდობის ამგები გრუნტების გადატენიანება და დამძიმება 
ატმოსფერული ნალექებით, რაც იწვევს მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დაქვეითებას.    

ტერიტორია წარმოადგენს ძველმეწყრულ სხეულს, რომლის კონტურში ფიქსირდება 
რამდენიმე მდგრადი უბანი, ცალკეული ვიწრო მეწყერთშორისი ქედური ამაღლებების სახით, 
რომლის კონტურშიც, სხვადასხვა უბანზე ადგილი აქვს მეწყრული პროცესების წარმოქმნას და 
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მათ პერიოდულ გააქტიურებას. დანისპარაულის მეწყერი ხასიათდება რთული გენეზისით და 
მოძრაობის სხვადასხვა მექანიზმით (ღრმა, ცოცვითი, დენადი და სხვა). მეწყრის ფართობი 
რამდენიმე ჰა-ს შეადგენს.  მეწყრული ფლატე რამდენიმე საფეხურად არის გააქტიურებული, 
ნაპრალების სიგანე 30-35 სმ-ია. ხოლო სიმაღლე ცვალებადობს 1-1,5 მეტრამდე. მეწყრული 
სხეულის რეგრესიული განვითარება-გაფართოება გზის მიმართულებით ხორციელდება. 
მეწყრული პროცესის გააქტიურების შედეგად მიმდებარე ტერიტორიაზე ფიქსირდება 
დეფორმაციის ნიშნები მოწყვეტის ნაპრალების, სხვადასხვა ამპლიტუდის მქონე საფეხურების 
და შვეული  მდგომარეობიდან გადახრილი ხე-მცენარეების სახით. მეწყრული მოვლენები მდ. 
საფრისწყალში ღვარცოფად ტრანსფორმირდება. ხიდთან  მოწყობილია ფერდობსამაგრი 
ღონისძიებები. 

საშიშროების რისკის ქვეშაა საავტომობილო გზის მონაკვეთი, ხიდები, სკოლისა და ბაგა-
ბაღის შენობები. გაზაფხულის მონიტორინგის შემდეგ საშიში გეოლოგიური პროცესების 
აქტივობა აღნიშნულ უბანზე საგრძნობლად არის გაზრდილი, რაც წინაპირობაა იმისა, რომ  2020 
წელს პროცესები კიდევ უფრო აქტიურად განვითარდება და საავტომობილო გზას მთლიანად 
მოიცავს. აუცილებელია ტერიტორიაზე მონიტორინგის გაგრძელება და სიტუაციის 
გართულების შემთხვევაში  დროული ღონისძიებების გატარება (სურ. 49-50). 

 

 
სურ.49 

 
სურ. 50 

 
2019 წელს ლოკალური მეწყრული მოვლენების აქტივობა აღინიშნა სოფლებში: ჯვარიქეთი 

(09.03.2019), ვერნები-ოშანახევის გზა (04.11.2019), ტუნაძეებში (14.03.2019), ქედლები (11.10.2019), 
სხალთა, ღორჯომი,  დიოკნისში და სხვა. 

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების 
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
მოცემულია ცხრილ №6-ში. 
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შუახევის მუნიციპალიტეტი 
 

2019 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული წერილის და გარემოს ეროვ-
ნული სააგენტოს ხელმძღვანელობის დავალების საფუძველზე, გეოლოგიის დეპარტამენტის 
თანამშრომლები მონიტორინგის გარდა, 2 ჯერ იმყოფებოდნენ ს. ბუთურაულის ტერიტორიაზე 
და მოამზადეს შესაბამისი ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა. 

ს. ბუთურაული მდებარეობს მდ. მდ. აჭარისწყლის და ჩირუხისწყლის ხეობებს შორის 
არსებული წყალგამყოფი ქედის ჩრდილო კალთაზე, შტვირის მთის (აბს. სიმაღლე 1463) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე. მორფოლოგიურად ტერიტორია წარმოადგენს ძველ სეისმო-
გრავიტაციულ ბლოკს, რომლის კონტურშიც, სხვადასხვა უბანზე ადგილი აქვს მეწყრული 
პროცესების წარმოქმნას და მათ პერიოდულ გააქტიურებას. რელიეფი საფეხურებრივია, ზოგან 
ბორცვოვან-ტალღოვანი, ძლიერ დანაწევრებულია მცირე ხევებით და ზედაპირული ნაკადების 
მიერ გამომუშავებული ხრამებით. 

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მდ. აჭარისწყლის ხეობის მარცხენა ჩრდილო-აღმოსავ-
ლური ექსპოზიციის, საშუალოდ 35-400 დახრილობის მქონე ფერდობზე. სოფლის სამხრეთით, 
წყალგამყოფი ქედის თხემისპირა ზოლში გადის სუბგანედური მიმართულების რღვევა-შეცო-
ცების ხაზი, რის გამოც საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება ტექტონიკურად ძლიერ დაძაბულ 
და სეისმურად აქტიურ ზონას. ფერდობის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ზედა 
ეოცენური ასაკის ტუფები, ტუფბრექჩიები, ტუფქვიშაქვები და სხვადასხვა წარმოშობის 
ვულკანოგენური წარმონაქმნები, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში ზედაპირთან სიახლოვეს 
გამოფიტულია და ხასიათდებიან მკვეთრად დაქვეითებული ფიზიკურ-მექანიკური თვისებე-
ბით. ძირითადი ქანები გადაფარულია სხვადასხვა სიმძლავრის მეოთხეული ასაკის თიხა-
თიხნაროვანი და ზოგან ლოდნარ-ღორღოვანი გრუნტებით. 

ზემოთ აღნიშნული გარემოებები ხელსაყრელ პირობებს ქმნიან საკვლევ ტერიტორიაზე 
სტიქიური გეოლოგიური პროცესების გააქტიურებისათვის. მათ შორის როგორც ფართობუ-
ლად, ისე რაოდენობრივად გამორჩეულია მეწყრული პროცესები, რომელთა გააქტიურებას გან-
საკუთრებით ადგილი აქვს გაზაფხულზე, თოვლის დნობის და უხვი ატმოსფერული ნალექების 
მოსვლის პერიოდში. ს. ბუთურაულის ტერიტორიაზე შეიძლება პირობითად რამდენიმე უბანი  
გამოვყოთ: 

1. ზემოთ აღწერილი ფერდობის თხემისპირა ზოლში მრავლად ფიქსირდება ზედაპირული 
ნაკადების ფორმირების შედეგად წარმოქმნილი ხრამები და ნაპრალები (სურ. 51-52). რელიეფის 
მორფოლოგიამ, ძირითადი ქანებისა და საფარი გრუნტების დაბალმა ფიზიკურ-მექანიკურმა 
თვისებებმა, ზედაპირული წყლების გრუნტებში ინფილტრაციამ (რაც იწვევს ქანების გადატე-
ნიანებას), ხელი შეუწყო ძველმეწყრულ ფერდობზე ლოკალური უბნის გააქტიურებას (x-269109; 
y-4610405). ფერდობზე ფიქსირდება ახალი მეწყრული ძვრის ნაპრალები და საფეხურები. 
გააქტიურებული მეწყრული უბნის სიგრძე 70 მეტრია, სიგანე 50-55 მეტრი, მისი ბაზისია 
უსახელო ხევის კალაპოტი სადაც ხდება მეწყრული მასის განტვირთვა. ვიზუალური შეფასებით 
მეწყერი ზედაპირულია, 2,0-2,5 მ სიმძლავრის, განვითარებულია თიხა-თიხნაროვან საფარ 
გრუნტებში (სურ.53-54). ხევის კალაპოტამდე ჩაღწეული მეწყრული მასა თანდათანობით ირე-
ცხება წყლის ნაკადის მიერ. დღევანდელი მდგომარეობით, მეწყრულ პროცესს საცხოვრებელ სა-
ხლებზე გავლენა არ მოუხდენია და არსებული გეოდინამიკური მდგომარეობის გათვალისწი-
ნებით, მნიშვნელოვანი გართულებები არც მომავალში არის მოსალოდნელი. მიუხედავად აღნი-
შნულისა, დასახლებულ უბანზე და მთლიანად ძველმეწყრულ ფერდობზე უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგი, რათა სიტუაციის გართულების შემთხვევაში დროულად იქნას მიღებული 
შესაბამისი გადაწყვეტილება. 
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სურ.51 

 
სურ.53 

 
სურ.52 

 
სურ.54 

                                                                         
 

2. ე.წ. „ქედლივაკის უბანი“ მდებარეობს ზემოთ აღწერილი ფერდობის შუა ნაწილში, 
სადაც განვითარებულია მძლავრი,  მასშტაბური გავრცლების და აქტიურ დინამიკაში მყოფი 
მეწყრული სხეული (x-269998; y-4610945). მეწყრულ ფერდობს ქვემოდან ესაზღვრება ძირითადი 
ქანების ბუნებრივი გაშიშვლებები და ცალკეული ლოდები, რომლებიც დანაპრალებული და 
ქიმიურად გამოფიტულია. ფერდობზე არსებული მეწყრული ძვრის ნაპრალები ამჟამად 
გაზრდილია, გაჩენილია მეწყრული ჩაქცევები და სუფოზიური ხვრელები. რთულ გეოლოგიურ 
და რელიეფურ პირობებთან ერთად, მეწყრული პროცესის პერიოდულ გააქტიურებას ხელს უწ-
ყობს ზედაპირული და გრუნტის წყლების ზემოქმედება ფერდობის ამგებ ქანებზე (სურ. 55-56). 

 

 
სურ. 55 

 
სურ. 56 
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აღნიშულ მეწყრულ უბანზე აჭარის გეოლოგიური სამსახურის მიერ გაცემულია 
ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები, რომლის მიხედვით მეწყრული პროცესების 
ამჟამინდელი მოქმედების ზონის და მომავალში შესაძლო გააქტიურების შემთხვევაში 
მოსალოდნელი საფრთხის გათვალისწინებით, გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გასახლებას 
დაექვემდებარა 23 ოჯახი. 

3. სოფლის წყალმომარაგებისათვის აშენებული ახალი ავზი მდებარეობს (x-269728; y-
4610405) ჩრდილო-აღმოსავლური ექსპოზიციის ფერდობის ზედა ნაწილში, რომლის 
დახრილობა 25-300-ია. ფერდობი ძველმეწყრულია, სადაც განვითარებულია ტალღოვან-
საფეხურებრივი რელიეფის ფორმები. უშუალოდ ავზის მიმდებარედ ფიქსირდება ახალი 
გააქტიურებული მეწყრული უბნები (სურ.57-58). ავზის ნაგებობა დაზიანდა გრუნტის ჯდენის 
და მეწყრული პროცესების ზემოქმედებით (სურ. 59-60). სავარაუდოდ აღნიშნულ ნაგებობაზე არ 
არის გაცემული საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა. გასარკვევია ავზი დაფუძნებულია თუ არა 
ძირითად ქანებზე. ამჟამად მისი ექსპლუატაცია რისკის შემცველია, ამიტომ საჭიროდ მიგვაჩნია 
აღნიშნულ მონაკვეთზე ჩატარდეს დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები. მხოლოდ 
ამის შემდეგ შესაბამისი სპეციალისტების მიერ უნდა დადგინდეს მისი შემდგომი 
ექსპლუატაციის საკითხი. 

 

 
სურ. 57 

 
სურ.59 

 
სურ.58 

 
სურ.60 

 

ს. ჩანჩხალოში (x-268855;y-4612885) მეწყრული მოვლენების გააქტიურება მოხდა 2017 
წელს, ჩაიხერგა საავტომობილო გზა და სოფელი სარგებლობდა შემოვლითი გზით ს. სხეფის 
გავლით. ამჟამად გაკეთებულია გაბიონის ტიპის ფერდობსამაგრი კედელი და აღდგენილია 
მოძრაობა. ფერდობი წარმოადგენს ძველ სეისმო-გრავიტაციულ ბლოკს, რომლის თავზე დიდი 
ზომის ნაპრალებია(სურ. 61-62). ტერიტორია განიცდის აქტივიზაციას და მეწყრული მიკრო-
ძვრების შედეგად ნაპრალების ზომები თანდათან მატულობს. მოსალოდნელია დიდი ლოდების 
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დაძვრა, ფერდობის დახრის მიმართულებით, რაც საფრთხეს შეუქმნის გზის მონაკვეთს. 
საჭიროა მუდმივი მონიტორინგის დაწესება. 

 

 
სურ. 61 

 
სურ. 62 

 

კურორტ გომარდულში (x-268855; y-4612885)განვითარებულია ცოცვითი ხასიათის 
მეწყერი, სადაც ფერობის დახრილობა 25-300-ია. შეინიშნება რამდენიმე მეწყრული საფეხური, 
რასაც ხელს უწყობს უხვი ატმოსფერული ნალექების  მოსვლის დროს ზედაპირული ნაკადების  
და გრუნტის წყლების ინტენსიური ჩაჟონვა (ინფილტრაცია) გრუნტებში და მათი 
გადატენიანება. მეწყრის ბაზისი მდებარეობს ფერდობის შუა ნაწილში. მეწყრული სხეულის 
სიგრძე დაახლოებით 150მ-ია (სურ. 63). 

გომარდული-შუახევის საავტომობილო გზის მარცხენა მხარეს, სამხრეთ-დასავლური 
ექსპოზიციის ფერდობზე განვითარებულია ლოკალური მეწყრული სხეული, მოწყვეტის 
რკალის სიგრძე დაახლოებით 15მ-ია. მეწყერი ცოცვითი ტიპისაა, რომლის სიგრძე 20 მ-ია, 
სიგანე 10 მ, ფართობი 0,07 ჰა, დახრის კუთხე კი შეადგენს 40-500-ს. მეწყერის გააქტიურება 
დააზიანებს საავტომობილო გზის ვაკისს (სურ. 64). 

 

 
სურ. 63 

 
სურ. 64 

 

მდ. ჩირუხისწყლის ხეობის (x-268658;y-4608255)მარჯვენა მხარეს, საავტომობილო გზასთან, 
სამხრეთული ექსპოზიციის ფერდობზე მდებარეობს მეწყრული სხეული. სადაც წინა 
მონიტორინგში მითითებული გაბიონის ტიპის კედელი გაკეთებულია. გადაადგილებული 
მიწის მასის ნაწილი განლაგებულია მდინარის კალაპოტის თავზე, ციცაბო დახრილობის 
ფერდობზე, სადაც მდ.ჩირუხისწყლის მარჯვენა ნაპირზე ხდება გვერდით ეროზიული 
პროცესების განვითარება (სურ. 65). მდინარის მიერ ირეცხება მარჯვენა ნაპირი დაახლოებით 
100-150 მეტრის მანძილზე, რაც საფრთხეს უქმნის საავტომობილო გზას. მომავალში ეროზიული 
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პროცესების შესაჩერებლად, აუცილებელია მდინარის კალაპოტის გასწორხაზოვნების მიზნით, 
ჭარბი აკუმულაციური  მასალის გადატანა მდინარის კალაპოტის სხვა ნაწილში.  

 

 
სურ. 65 

 

2019 წელს ლოკალური გეოლოგიური მოვლენები აღინიშნებოდა ს. პაპოშვილებში, 
მახალაკიძეებში, ჭვანაში, უჩამბაში და შუახევი-შუბნის გზის მონაკვეთზე. 

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების 
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
მოცემულია ცხრილ №6-ში.   
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ქედის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. დოლოგანში  (x-730861;y-4602912) მდ.აჭარისწყლის მარცხენა, ჩრდილო ექსპოზიის 
ფერდობზე მდებარეობს გააქტიურებული მეწყრული სხეული.  მონიტორინგული კვლევის 
პერიოდში მეწყერი აქტიური იყო და მიწის მასა გადაადგილდებოდა ფერდობის დახრის მი-
მართულებით, რასაც ხელს უწყობდა უხვი ატმოსფერული ნალექი. მეწყერი მოწყვეტის ტიპისაა, 
მისი სიმაღლე დაახლოებით 50 მ, ხოლო სიგანე 40მ. მასთან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს 
ელექტროგადამცემი ანძა და საფრთხეს უქმნის კონსტრუქციის მდგრადობას (სურ. 66). 

ს. პირველ მაისსა და მახუნცეთს შორის, სამხრეთული ექსპოზიციის ფერდობზე 
მდებარეობს ძველმეწყრული ფერდობი(x-739458;y-4606942), სადაც გაკეთებულია ფერდობსამა-
გრი კედელი. ამჟამად აქტიურია და საჭიროებს ზედმეტი ნაშალი მასალისაგან გაწმენდას და 
ფერდობსამაგრ კედელზე სიმაღლის დამატებას (სურ. 67). 

 

 
სურ. 66 

 
სურ. 67 

 

ს. ოქტომბერის ტერიტორიაზე  მდ. აკავრეთას მარცხენა, უსახელო ხევში განვითარდა 
ღვარცოფული პროცესები (x-746663; y-4606300), კალაპოტში გადაადგილებული აქვს ლოდნარ-
ქვიშნარი მასალა, აზიანებს შიდა საფლო გზას და ხიდებს. საჭიროა ხევის გაწმენდა ზედმეტი 
ნატანი მასალისაგან (სურ. 68). 

ს. მერისის ტერიტორიაზე მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე 
გეოლოგიური პროცესის გააქტიურება: 

შიდა სასოფლო გზის  მონაკვეთზე (x-250522; y-4606226), ჩრდილო-დასავლური 
ექსპოზიციის ფერდობზე მდებარეობს მეწყრული სხეული, რომლის სიმაღლე დაახლოებით 25 
მეტრია, ხოლო სიგანე 40 მეტრი. საფრთხეს უქმნის შიდა სასოფლო გზას და მის წინ მდებარე 
თურმანიძე გურამის საცხოვრებელ სახლს. საჭიროა ფერდობსამაგრი კედლის მშენებლობა, 
სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით (სურ. 69). 

მდ. აკავრეთას მარცხენა, უსახელო მშრალ ხევში განვითარდა ღვარცოფული პროცესები (x-
250707; y-4606186),  რომელიც იწვევს მეწყრული პროცესების გააქტიურებას. საფრთხეს უქმნის 
შიდა სასოფლო გზას. აუცილებელია ხევის გაწმენდა ჭარბი მასალისაგან (სურ. 70). 
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სურ. 68 

 
სურ. 69 

 
სურ. 70   

                                                                   

ს. მერისის შიდა სასოფლო გზის მონაკვეთებზე (x-250308; y-4607020; x2-749932;y2-4607706), 
ჩრდილო-დასავლური და სამხეთ-აღმოსავლური ექსპოზიციის ციცაბოდ (50-600) დახრილ 
ფერდობებზე გააქტიურებულია კლდეზვავური უბნები, რომელიც იწვევს გზის სავალი ნაწი-
ლის პერიოდულ გადაკეტვას. საჭიროა ქვათაცვენის უბნების და გზის პერიოდული გაწმენდა 
(სურ. 71-72). 

 

 
სურ. 71 

 
სურ. 72 

 

 მდ. დოლოგნის მარჯვენა მხარეს (x-732463;y-4603825), სამხრეთ-აღმოსავლური 
ექსპოზიციის ფერდობზე ტექნოგენური მეწყრული პროცესებია განვითარებული, რომელიც 
გამოწვეულია მიმდებარე ტერიტორიაზე კარიერის არასწორი ექსპლუატაციის შედეგად. 
მომავალში მოსალოდნელია მდინარის კალაპოტის გადაკეტვა მეწყრული მასებით (სურ. 73). 
აუცილებელია ნაშალი მასალის გატანა ტერიტორიიდან და მდინარის კალაპოტის გაწმენდა. 
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ს. კოკოტაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ.აჭარისწყლის ხეობის მარცხენა (x-255740;y-
4614214), ჩრდილოური ექსპოზიციის ციცაბოდ (50-600) დახრილ ფერდობზე მეწყერი 
განვითარებულია მეოთხეული ასაკის და გამოფიტულ ტუფოგენურ ნალექებში. მისი სიგრძე 
დაახლოებით 40მ-ია, ხოლო სიგანე 80მ. გრუნტის და ჩამონადენი წყლების სიჭარბე და 
გრუნტის გადატენიანება იწვევს მეწყრული სხეულის გააქტიურებას. ზედა ნაწილი ბლოკური 
ტიპისა, ხოლო ქვემოთ დენად-პლასტიკურში გადადის (სურ. 74) აზიანებს შიდა სასოფლო გზას. 
საჭიროა ფერდობსამაგრი კედლის მშენებლობა შესაბამისი პროექტის საფუძველზე. 

 

 
სურ. 73 

 
სურ. 74 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების 
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
მოცემულია ცხრილ №6-ში.   
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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 
 

ადლია-აეროპორტის უბანზე (x-715526; y-4610668) ბოლო რამდენიმე ათწლეულის 
განმავლობაში ნაპირმა 200 მეტრით უკან დაიხია. აქ მოსახლეობას სამჯერ მოუწია გადაეტანა 
საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები ხმელეთის სიღრმეში. დღეს ამ უბანზე 
პლაჟის სიგანე ზოგან მხოლოდ რამდენიმე მეტრია, საერთოდ კი 10-15 მეტრს არ აღემატება. 
მდ.მეჯინისწყლის შესართავიდან ადლიის მონაკვეთის ჩათვლით, ნაპირის ხაზი ერთ-ერთი 
ყველაზე ინტენსიური წარეცხვის უბანს წარმოადგენს აჭარის ზღვისპირეთში. ნაპირსამაგრი 
დამცავი  ნაგებობა 2014 წელს აშენდა სანაპიროს აქტიური წარეცხვისაგან დაცვის მიზნით, იგი 
იცავს ბათუმის გამწმენდ ნაგებობას და აეროპორტს (სურ 75). აღსანიშნავია, რომ დამცავი 
ნაგებობა დაზიანებულია თავსა და ბოლოში. საკვლევი რეგიონის სტაბილური მდგომარეობის 
შესანარჩუნებლად საჭიროა არსებული ნატანის დეფიციტის შევსება პლაჟწარმომქნელი ნატანის 
ხელოვნური ჩაყრებით შერჩეულ ადგილებში. 

კვარიათი-სარფის ცენტრალურ მაგისტრალზე (x-713406; y-4602203)  2019 წელსაც ადგილი 
ჰქონდა ქვათაცვენას, გასულ წლებში ჩვენი რეკომენდაციის შედეგად მოწყობილი იქნა 
ქვათაცვენის შემაკავებელი დამცავი ბადეები, რომელიც პერიოდულად ზიანდება და საჭიროებს 
აღდგენას. საჭიროა აღნიშნული ღონისძიება ფერდობის მთელ სიგრძეზე განხორციელდეს. 
საავტომობილო გზის 118-ე კმ-ზე (x-713216;y-4602045), დასავლური ექსპოზიციის ციცაბო (70-
800) დახრილობის ფერდობიდან განვითარდა ქვათაცვენა, რამდენიმე დიდი მოცულობის ლოდი 
ჩამოვარდა გზის სავალ ნაწილზე და საფრთხე შეუქმნა სატრანსპორტო მოძრაობას (სურ 76). 
ფერდობის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას ღებულობენ შუა ეოცენის ასაკის 
ტუფობრექჩიები, ბრექჩიები, ტუფოქვიშაქვები და სხვადასხვა წარმოშობის ვულკანოგენური 
წარმონაქმნები, ძირითადი ქანები გადაფარულია თანამედროვე მეოთხეული ასაკის ელუვიურ-
დელუვიური თიხა-თიხნარების თხელი ფენით. ფერდობზე ამგებელ ქანებთან ერთად 
გეოდინამიკური პროცესების აქტივიზაციას ხელს უწყობს გარემო პირობები და ქანების ქიმური 
გამოფიტვა. მომავალში საავტომობილო გზის უსაფრთხო ექსპლოატაციის მიზნით, საჭიროა 
აღნიშნულ მონაკვეთზეც შემაკავებელი დამცავი ბადეების მოწყობა და გამოფიტული 
კლდოვანი ქანების ჩამოწმენდა. 

 

 
სურ. 75 

 
სურ. 76 

 

ს. კირნათის საავტომობილო გზასთან (x-727021; y-4596718)  უხვი ატმოსფერული ნალე-
ქების მოსვლის შედეგად, სამხრეთული ექსპოზიციის ფერდობზე, განვითარდა ლოკალური 
მეწყრული ჩამოქცევა. კლდეზვავის ტიპის მეწყრული სხეული, რომელიც წარმოდგენილია 
ლატერიტულ გამოფიტვის ქერქში. მოწყვეტის საფეხურის სიმაღლე 2მ-ია, რელიეფი კი საფეხუ-
რისებრია (სურ. 77). მიწის მასის გადაადგილების შედეგად დაზიანებულია მრავალწლიანი 
ნარგავები და საფრთხეს უქმნის საავტომობილო გზას. 

ს. სინდიეთში 2019 წლის ოქტომბრის თვეში, ღვარცოფული პროცესები გააქტიურდა  მდ. 
მაჭახელას მარჯვენა შენაკადის, უსახელო ხევის კალაპოტში(x-728675;y-4599540). სადაც ფიქსი-
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რდება მძლავრი გამოზიდვის კონუსი, ნაშალი მასალა წარმოდგენილია ლოდნარი, ღორღითა 
და ხრეშით. ხეობაში წარმოქმნილი ღვარცოფული ნაკადების გავლას აფერხებს ლოდები და 
მრავალწლიანი ხე-მცენარეების ხერგილი. კალაპოტის სიგანე ზედა ნაწილში 4-5მ, შემდეგ კი 
თანდათანობით ფართოვდება 8-9 მეტრამდე (სურ. 78). აღნიშნული პროცესი საფრთხეს უქმნის 
გვერდით მცხოვრებ მოსახლის საცხოვრებელ სახლსა და საავტომობილო გზას. ტერიტორიის 
დათვალიერების დროს ადგილზე მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები. 

 

 
სურ. 77 

 
სურ.78 

 

ს. სინდიეთში  (x-728836; y-4599437) მდ. მაჭახელას მარჯვენა  ნაპირზე ხდება  გვერდითი  
ეროზიული პროცესების განვითარება. მდინარის მიერ ირეცხება მარჯვენა ნაპირი დაახლოებით 
100-150 მეტრის მანძილზე, რაც საფრთხეს უქმნის მიმდებარედ არსებულს გაბიონის ტიპის 
ფერდობსამაგრ კედელს და საავტომობილო გზას. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მდინარის 
კალაპოტის გასწორხაზოვნების მიზნით, ჭარბი აკუმულაციური მასალის გადატანა მდინარის 
კალაპოტის სხვა ნაწილში (სურ. 79).  

 

 
სურ. 79 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, უხვი ატმოსფერული ნალექის მოსვლლის შედეგად, 
გეოლოგიური პროცესების ლოკალური გააქტიურება დაფიქსირდა შემდეგ სოფლებში: 
მარადიდში, კირნათში, მახინჯაურში, ფერიაში და სინდიეთში. 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური 
პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი 
ღონისძიებები მოცემულია ცხრილ №6-ში.   
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ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. ციხისძირის ტერიტორიაზე (x-730060; y-4627870), მდ. შუაღელეს ხეობის მარცხენა 
ფერდობის ზედა ნაწილში მდებარეობს მეწყერი. იგი წარმოქმნილია უსახელო ხევს და 
ცენტრალურ საავტომობილო გზას შორის, სადაც რელიეფის დახრილობა 40-500-ია. ტერიტორია 
გეოლოგიურად აგებულია შუა ეოცენური ასაკის გაბრო-დიორიტებით და სიენიტებით, 
რომელიც  გადაფარულია ელუვიურ-დელუვიური თიხა-თიხნარებით, ღორღის ჩანართებით. 
მეწყრული სხეული განლაგებულია ცენტრალური საავტომობილო გზის ქვემოთ. მეწყერი 
ცოცვითი ტიპისაა, რომლის სიგრძე 30-40მ-ია, სიგანე 20მ, ფართობი 0.07ჰა, ხოლო სიმძლავრე 1-
1,5 მეტრია. მისმა გააქტიურებამ დააზიანა საავტომობილო გზის ვაკისი შუა ნაწილამდე 
(სურ.80). მეწყრის წარმოქმნის მიზეზია ზედაპირული წყლების ზემოქმედება და მძიმე 
ტრანსპორტის გადაადგილების შედეგად გამოწვეული რხევებით მიღებული დეფორმაციები. 
საავტომობილო გზის ქვედა მხარეს მოწყობილია გაბიონი, საჭიროა ზედაპირული წყლების 
რეგულირება. 

მდ. კინტრიშის ხეობის მარცხენა ფერდობის შუა ნაწილში (x-745725; y-4630777), მდე-
ბარეობს აქტიური ეროზიულ-გრავიტაციული უბანი, ცვალებადი დახრილობის, 15-250-დან 400-
მდე. საკვლევი ტერიტორია გეოლოგიურად აგებულია პალეოგენური ასაკის ზეკარის წყების 
ბაზალტური შედგენილობის ტუფოქვიშაქვებით და ტუფებით და არგილიტებით. მეწყრის 
ბაზისია მარცხენა ფერდობის შუა ნაწილში არსებული საავტომობილო გზა. ხეობის მარცხენა 
ფერდობზე ფიქსირდება მცირე ზომის ჩამოშლა, რომლის სიგანე დაახლოებით 30 მეტრია, 
სიგრძე 15-18 მეტრამდე აღწევს, ხოლო ფართობი 0,04 ჰა-ია. ტექნოგენური ტიპის მეწყერზე 
სავარაუდოდ გავლენა იქონია საავტომობილო გზის გაყვანისას ფერდობის მდგრადობის 
დარღვევამ. მეწყერმა დააზიანა საავტომობილო გზის ვაკისი (სურ. 81), საჭიროა საავტომობილო 
გზის ზედა მხარეს ფერდობსამაგრი ნაგებობის მოწყობა და უკუსივრცის შევსება. 

 

 
სურ. 80 

 
სურ. 81 

 

ს. ქვედა კონდიდის ტერიტორიაზე(X-738100;Y-4632733), მდ. აჭყვას მარცხენა უსახელო 
შენაკადის მარცხენა ფერდობის ზედა ნაწილში მდებარეობს მეწყრული  სხეული. მეწყრული 
ფერდობის ექსპოზიცია ჩრდილო-დასავლურია, რელიეფი ბორცვიანი და დაკორდებულია. 
ტერიტორია აგებულია შუა ეოცენის (P22br) ვულკანოგენური წყების ნალექებით, 
წარმოდგენილი გამოფიტული ტუფბრექჩიებით, რომლებიც გადაფარულია დელუვიური 
ნალექებით. მეწყრული სხეულის ბაზისს წარმოადგენს ერთ-ერთი მოსახლის საცხოვრებელ 
სახლთან მისასვლელი შიდასასოფლო საავტომობილო გზა. მეწყრული სხეული ცოცვითი 
ტიპისაა, რომლის მოწყვეტის კიდეს აქვს რკალური ფორმა და ვრცელდება იქვე გამავალი 
შიდასასოფლო გზის გასწვრივ. მისი სიგრძე 70 მ-ია, სიგანე 40-50 მ, ფართობი 0,26 ჰა, ხოლო 
სავარაუდო სიმძლავრე 1,5-2,0 მ-ია. მეწყერი წარმოიქმნა 2015-2016 წლებში, დროებით 
სტაბილურია, თუმცა არსებობს გააქტიურების რეალური საფრთხე. მეწყრის წარმოშობის 
მიზეზია თიხოვანი გრუნტების ძლიერი გაწყლოვანება. გააქტიურების დროს დაანგრია 
საცხოვრებელი სახლი, დააზიანა მანდარინის ბაღები და საშიშროება შეუქმნა შიდასასოფლო 
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გზას (სურ. 82). ამჟამად მეწყერი სტაბილურ მდგომარეობაშია, მისი გააქტიურება საშიშროებას 
შეუქმნის საავტომობილო გზას, რომლის მდგრადობის შენარჩუნებისთვის საჭირო იქნება 
საყრდენი კედლის, სამთო არხების და სადრენაჟოს სისტემების მოწყობა. 

ს. კონდიდში (X-738674; Y-4632596) მეწყერი მდებარეობს ქედური ამაღლების თხემური 
ნაწილის მიმდებარედ, სადაც რელიეფი ტალღოვან-ბორცვიანია. ტერიტორია გეოლოგიურად 
აგებულია გამოფიტული ტუფბრექჩიებით, რომლებიც მთლიანად გადაფარულია ლატერიტი-
ზირებული თიხებით. მეწყრის ბაზისი მდებარეობს მცირე ქედის ზედა ნაწილში. მეწყერი 
ფართობულად დიდია, რომელიც იწყება ქედის ძირში და და ვრცელდება ფერდობის 
მიმართულებით 320-325 მეტრზე. მეწყრის სიგანე 125-130 მ-ია, ფართობი 2,01 ჰა, დახრა 
ცვალებადი – ზედა ნაწილში 32-350, დაბლა კი 6-80. რელიეფი ბორცვიან-ტალღოვანია. მეწყერი 
ცოცვით-პლასტიკური ტიპისაა, რომლის სიმძლავრე სავარაუდოდ 7-8 მ-ია. ფერდობი 
ძველმეწყრულია, რომლის გააქტიურება მოხდა 2015-16 წლებში. მეწყერი ამჟამად სუსტ 
დინამიკაშია, მისი გააქტიურების მიზეზია გრუნტის წყლების დონის ცვალებადობის შედეგად 
ფერდობის ამგები  გრუნტების მდგრადობის დარღვევაა. მეწყერმა ძლიერ დააზიანა ერთ-ერთი 
მოსახლის საცხოვრებელი სახლი, რომლის გამოყენება  საცხოვრებლად სახიფათოა (სურ. 83). 
მეწყერის მიმდებარე ტერიტორია ამჟამად სტაბილურია. ფერდობის მდგრადობის 
შენარჩუნების მიზნით საჭიროდ მიგვაჩნია გრუნტის წყლების მოცილება და შესაბამისად 
სრულყოფილი სადრენჟო სისტემის მოწყობა. 

 

სურ.82 სურ.83 
 

ს. ქვედა კონდიდში,  მდ. ცუცქუცას ღელეს ხეობის მარცხენა (X–738515; Y–4633245), 
ჩრდილო-აღმოსავლური ექსპოზიციის მეწყრული ფერდობის დახრა  ხევისაკენ ციცაბოა, 
რელიეფი კი სუსტად დანაწევრებულია. ტერიტორია აგებულია ლავური ბრექჩიებით, 
რომლებიც გადაფარულია თიხა-თიხნარებით. მეწყრული სხეული განლაგებულია ფერდობის 
ზედა ნაწილში, რომლის სიგრძე 90-100 მ, სიგანე 40-45 მ, ხოლო ფართობი 0,35 ჰა. მეწყრული 
სხეული ხასიათდება ტალღოვანი ზედაპირით. მეწყერი ცოცვით-პლასტიკურია, რომლის 
სავარაუდო სიმძლავრე 2.0-2.5 მ-ია. მეწყერი ახალი წარმოქმნილია, რომლის აქტიურობის 
ხარისხი საშუალოა. მისი წარმოშობის მიზეზი  უხვი ატმოსფერული ნალექებია. მეწყერმა 
დააზიანა ქვედა კონდიდის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია და საშიშროებას უქმნის 
სკოლის შენობას, რომელიც მეწყრის მოწყვეტის წარბიდან დაცილებულია 1.2-1.5 მ-ით (სურ. 
84). სკოლის შენობის შენარჩუნების მიზნით საჭიროა სკოლის გარშემო ღრმა სადრენაჟო 
სისტემის მოწყობა წინასწარი კვლევების საფუძველზე. 

ს. ქვედა სამებაში, მდ. კინტრიშის ხეობის მარცხენა ჩრდილოური ექსპოზიციის ფერდობის 
ქვედა ნაწილში მდებარეობს (X-736590; Y-4631246) მეწყერული სხეული. ტერიტორია 
გეოლოგიურად აგებულია შუა ეოცენური ასაკის ბურნათის წყების ტრაქიტული ტუფებით, 
იშვიათად ტუფობრექჩიებით და ლავური ბრექჩიებით. მეწყრული სხეული ტექნოგენური 
ტიპისაა, მისი სიგრძე 18 მ-ია, სიგანე გზის გასწვრივ 28 მ, ფართობი 0,04 ჰა, ხოლო  სიმძლავრე 
შეადგენს 1-1,5 მეტრს. მეწყერი ამჟამად დასტაბილირებულია და გამაგრებულია კედლით. მისი 
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წარმოშობის მიზეზია ფერდობის ჩამოჭრა გზის მშენებლობისას, რომელმაც დააზიანა 
საავტომობილო გზის ვაკისი. გზის ვაკისის გასწვრივ მოწყობილია ფერდობსამაგრი 
სამსაფეხურიანი გაბიონების წყობის კედელი (სურ. 85). 

 

 
სურ. 84 

 
სურ. 85 

 
 

ს. ქვედა სამებაში,  მდ. კინკიშას ხეობის მარჯვენა ფერდობის ქვედა ნაწილში მეწყერი 
წარმოქმნილია, მდ. კინკიშას და ცენტრალური საავტომობილო გზას შორის(X-736080; Y-
4629789), რელიეფი ციცაბოდ დახრილია მდინარის კალაპოტისაკენ და ვრცელდება ვიწრო ტე-
რასამდე. გეოლოგიურად ფერდობი აგებულია შუა ეოცენური ბურნათის წყების ტუფბრექ-
ჩიებით, რომელიც გადაფარულია ძლიერ გამოფიტული ძირითადი ქანებით (ლატერიტებით). 
მეწყრის ბაზისი მდებარეობს ფერდობის ქვედა ნაწილში. მეწყერი ცოცვითი ტიპისაა, რომლის 
სიგრძე 12 მ-ია, სიგანე 14 მ, ფართობი 0,01 ჰა, დახრის კუთხე კი შეადგენს 50-550-ს. მეწყერმა 
გააქტიურებისას დააზიანა საავტომობილო გზა შუა ნაწილამდე. მეწყერი ახლად წარმოქმნილია, 
რომლის აქტიურობის ხარისხი დაბალია. საშიშროების რისკი ამჟამად დაბალია. მეწყერის ძირი  
გამაგრებულია გაბიონის საფეხუროვანი წყობით (სურ. 86). 

ს. კვირიკეს ტერიტორიაზე, მდ. კინკიშას მარცხენა შენაკადის ხეობის მარცხენა ჩრდილო-
დასავლური ექსპოზიციის ფერდობზე მდებარეობს (X-735264; Y-4628335)მეწყრული სხეული. 
ფერდობი გეოლოგიურად აგებულია შუა ეოცენის ბურნათის წყების ტუფბრექჩიებით, ზემოდან 
გადაფარული ელუვიურ-დელუვიური თიხა-თიხნარებით. მეწყერი ბლოკურ-ცოცვითი გადა-
ადგილებით ხასიათდება, მოწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი წარბის სიმაღლე 2,5-3,0 მ-ია. 
მეწყრული სხეულის ზედაპირი ხასიათდება ცვალებადი რელიეფით, სადაც ფიქსირდება  ღია 
ნაპრალები. მეწყრის სიგრძე 55 მეტრამდეა, სიგანე 25-30 მ, ფართობი 0,13 ჰა, დახრის კუთხე 30-
400-ია, ხოლო სიმძლავრე 3,0 მეტრამდეა. მეწყერი ახალი წარმოშობილია და მისი აქტიურობის 
ხარისხი ამჟამად საშუალოა. მეწყრის წარმოშობის მიზეზია ძველმეწყრული ფერდობის გააქტი-
ურება ტექნოგენური პროცესებით და ფერდობის ძლიერი წყალგაჯერება. აღნიშნულმა პროცე-
სებმა დაანგრია საცხოვრებელი სახლი და დააზიანა მიმდებარე საკარმიდამო ნაკვეთი (სურ. 87). 
სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით საჭიროა სრულყოფილი სადრენაჟო სისტემის მოწყობა. 

 
სურ. 86 

 
სურ. 87 
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ს. აჭყვისთავი. მეწყერი მდებარეობს მდ. აჭყვისწყალის ხეობის მარჯვენა სამხრეთ-
აღმოსავლური ექსპოზიციის ფერდობის ქვედა ნაწილში, რელიეფი კი სუსტად დახრილია  
მშრალი ხევისკენ (X-743210; Y-4634320). ფერდობი აგებულია ძლიერ გამოფიტული ლავური 
ბრექჩიებით, რომლებიც გადაფარულია თიხა-თიხნარიებით, ნატეხოვანი მასალის ჩანართებით. 
მეწყრის ბაზისი მდებარეობს ფერდობის ქვედა ნაწილში. მეწყრის სიგრძე 5 მ-ია, სიგანე 6 მ, 
ფართობი 0,01. მეწყერი კლდეზვავური ტიპისაა, რომლის სიმძლავრე 0,5-1,0 მ-ია. მეწყრის 
წარმოშობის მიზეზია ფერდობის ჩამოჭრა გზის მშენებლობის მიზნით, რომელმაც დააზიანა 
საავტომობილო გზა (სურ. 88). მეწყრული ფერდობის გასწვრივ საჭიროა საყრდენი კედლის 
მოწყობა. 

ს. ქვედა დაგვაში, მდ. დეხვას მარჯვენა უსახელო შენაკადის მარცხენა სამხრეთული 
ექსპოზიციის ზედა ნაწილში მდებარეობს (X–736080,Y-4626435) მეწყერული სხეული. 
გეოლოგიურად ფერდობი აგებულია ლავური ბრექჩიებით, რომლებიც გადაფარულია 
ელუვიურ-დელუვიური თიხნარებით და თიხებით.  მეწყრის სიგრძე 90-100 მ-ია, სიგანე 
ცვალებადია 15-40 მ. ფერდობის დახრა ციცაბოა და შეადგენს 55-600, მეწყრის ზედაპირი 
ბორცვიან-საფეხუროვანი და დანაწევრებულია. მეწყერი ცოცვითი ტიპისაა, რომლის სიმძლავრე 
3.5-4მ-ია. მისი წარმოშობის მიზეზია გრუნტის წყლების და ატმოსფერული ნალექების 
ერთობლივი ზემოქმედება. მეწყერმა დააზიანა შიდა სასოფლო გზა, საშიშროება შეუქმნა ერთ 
საცხოვრებელ სახლს და მაღალი ძაბვის ელექტრო გადამცემ ანძას. ტერიტორიაზე 
მიმდინარეობს ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა (სურ. 89). 

 

სურ. 88 სურ. 89 
 

მდ. დეხვას მარჯვენა უსახელო შენაკადის მარცხენა სამხრეთ-დასავლური ექსპოზიციის  
ფერდობის ზედა ნაწილში განვითარებულია მეწყერი (X–736195; Y–4626330). ფერდობის 
მიმდებარე ტერიტორია ციცაბოდ დახრილია, ბორცვიან-ტალღოვანი რელიეფი კი დაფარული 
ბუჩქნარით და ხე მცენარეულობით. ფერდობი აგებულია ანდეზიტურ-ბაზალტური ტუფებით, 
რომლებიც ზემოდან გადაფარულია თიხა-თიხნარებით. მეწყრის სიგრძე 400-450 მ-ია, სიგანე 
ცვალებადია 50-დან 200 მეტრამდე, ფართობი 4,5 ჰა. ფერდობის საშუალო დახრილობა შეადგენს 
15-300-ს, მეწყერის ზედაპირი ბორცვიან-საფეხუროვანი და დანაწევრებულია (სურ. 90). მეწყერი 
ცოცვითი ტიპისაა და საშიშროებას უქმნის სასაფლაოს, საცხოვრებელ სახლს და საკარმიდამო 
ნაკვეთებს. მაღალი საშიშროების რისკიდან გამომდინარე ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს 
დეტალური კვლევების საფუძველზე. 

ს. ხალა. მდ. ჩაქვისწყალის ხეობის მარცხენა შენაკადის მარჯვენა ფერდობის ზედა 
ნაწილში  მეწყერი წარმოქმნილია საკარმიდამო ნაკვეთში (X-733285; Y-4620170), სახლის ქვედა 
მხარეს, ჩრდილო-დასავლური ექსპოზიციის მქონე ფერდობზე, რომლის დახრილობა  15-250 -ია. 
ფერდობი გეოლოგიურად აგებულია შუა ეოცენის ბურნათის წყების ტუფბრექჩიებით, ზემოდან 
გადაფარული ელუვიურ-დელუვიური თიხა-თიხნარებით. ბლოკურ-ცოცვითი ტიპის 
მეწყრული სხეულის ბაზისია ფერდობის შუა ნაწილი, მეწყრული სხეულის სიგრძე 40-45 მ-ია, 
სიგანე 30 მ, ხოლო ფართობი 0,11 ჰა-ს შეადგენს. მეწყერი რამდენიმე წლის წინ გააქტიურდა და 
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დაანგრია საცხოვრებელი სახლი (სურ. 91). მოსახლე გაყვანილია გეოლოგიურად მდგრად 
ტერიტორიაზე, საჭიროა ზედაპირული წყლების რეგულირება. 

 

სურ.90 სურ.91 
 
 
 

 ს.ზენითში, საავტომობილო გზასთან, მდ. კინტრიშის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე 
განვითარებულია კლდეზვავურ-ქვათაცვენითი ტიპის პროცესები (X-740950, Y-4631970).  
ფერდობის დახრილობა 50-800-ია, სიგანე 170 მ, სიმაღლე 5-20 მ, ფართობი 0.25 ჰა. 
გეოლოგიურად აგებულია შუა ეოცენის კინტრიშის წყების (P22kn) ტუფებითა და 
ტუფობრექჩიებით. მონატეხოვანი მასალის ფრაქცია 0.5 მ-ზე ნაკლები, იშვიათად ერთეული 
ლოდებია, პერიოდულად მოსალოდნელია ერთეული მონატეხოვანი მასალის ჩამოცვენა. 
ტრანზიტის ზონაა 50-800-იანი დახრილობის ფერდი, აკუმულაციის ზონას წარმოადგენს 
საავტომობილო გზის ვაკისი და კერძო საკუთრებაში არსებული  ტერიტორია. საფრთხეს 
უქმნის საავტომობილო გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს. საჭიროა პერიოდულად 
ფერდობიდან ერთეული ლოდების ჩამოწმენდა (სურ. 92). 

მდ. კინკიშას მარცხენა უსახელო შენაკადთან ვითარდება ღვარცოფული პროცესები (X–
284281,Y– 4644337).უსახელო შენაკადი სათავეს იღებს ლოკალური წყალგამყოფი ქედის თხემურ 
ნაწილში (ზღ.დ. 576 მ) და უერთდება მდ. კინკიშას (ზღ.დ. 185 მ), ფერდის დახრილობა 
მერყეობს 25-300-ის ფარგლებში (სურ. 93). ხეობა გეოლოგიურად აგებულია შუა ეოცენის 
კინტრიშის წყების (P22kn) ტუფბრექჩიებით, რომლებიც ზედაპირულად გადაფარული ძლიერი 
გამოფიტვის შედეგად წარმოქმნილი თიხა-თიხნარებით. 

 

სურ.92 სურ.93 
 

2019 წლის განმავლობაში ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიის ფარგლებში 
სტიქიური პროცესებით დაზიანებულ ცალკეულ უბნებზე განხორციელდა რიგი სამუშაოები, 
რამაც საგრძნობლად შეამცირა საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიურობა და შესაბამისად 
მისგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები – კერძოდ: 
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ხულოს მუნიციპალიტეტი   

– გაბიონი ს. თხინვალასა და რაქვთაში;  
– გაბიონები ხულო-ადიგენის საავტომობილო გზასთან; 
– ფერდობსამაგრი სამუშაოები ს. დანისპარაულთან მდ. საფრისწყლის ნაპირებზე; 
– კალაპოტის ორივე მხარეს გაბიონი მდ. თხილვანასა და სხალთის შესართავთან. 
– ფერდობსამაგრი სამუშაოები სხვა სოფლების ლოკალურ უბნებზე. 

 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი  

– ზღვის ნაპირსამაგრი და ფერდობსამაგრი ღონისძიებები: ანგისა, კვარიათსა და სარფში; 
– გაბიონის ტიპის ფერდობ და ნაპირსამაგრი სამუშაოები ს. ჯოჭოს, ახალსოფლის, კირნათის 

ლოკალურ უბნებზე.  
 

ქედის მუნიციპალიტეტი  
– ნაპირსამაგრი სამუშაოები დაბა ქედის ტერიტორიაზე, ს. მახუნცეთში და  კოკოტაურში; 
– ფერდობსამაგრი გაბიონი ს. პირველ მაისთან, საავტომობილო გზაზე. 
 

შუახევის მუნიციპალიტეტი  
– ფერდობსამაგრი გაბიონი მდ.ჩირუხისწყლის მარჯვენა, საავტომობილო გზასთან. 
– ფერდობსამაგრი გაბიონი ს.ჩანჩხალოში. 
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი  
– ფერდობსამაგრი გაბიონი ს.ციხისძირში; 
– ფერდობსამაგრი გაბიონები ს. ქვედა სამებაში; 
– მიმდინარეობს ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა ს. ქვედა დაგვა; 
– ზღვის ნაპირების გამაგრების მიზნით, სანაპირო ზოლში შეტანილია პლაჟმაფორმირებელი 

ინერტული მასალა. 
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სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისათვის 
 

ქვემოთ მოგვყავს აჭარის რეგიონში შემავალი დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი, 
სადაც 2020 წელს მოსალოდნელია ამა თუ იმ სახით საშიში გეოდინამიკური პროცესების 
წარმოშობა ან გააქტიურება. 

ხულოს მუნიციპალიტეტი – პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია: ზედა და ქვედა 
თხინვალას, რაქვთას, ხიხაძირის, ქედლების, ბოძაურის, ხულო-ადიგენის საავტომობილო გზასა 
და დანისპარაულის მეწყრულ და ღვარცოფულ უბნებზე. 

შუახევის მუნიციპალიტეტში – გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია:  
ბუთურაულის, კურორტ გომარდულის, ჩანჩხალოს, გომარდული-ჩანჩხალოს საავტომობილო 
გზის, მდ. ჩირუხისწყალთან,  მახალაკიძეების, ერდვათის, შუახევი-შუბნის გზის მონაკვეთსა და 
პაპოშვილების ტერიტორიებზე. 

ქედის მუნიციპალიტეტში – კლდეზვავებისა და ქვათაცვენის საშიშროება შენარჩუნებუ-
ლია ბათუმი-ხულოს საავტომობილო გზის თითქმის მთელ მონაკვეთზე, რაც შეეხება მეწყრულ 
და ღვარცოფულ მოვლენებს, მათი გააქტიურება მოსალოდნელია: ოქტომბერის, მერისის, 
დოლოგანის, პირველი მაისის, კოკოტაურის, ჭინკაძეების, მახუნცეთის და დანდალოს, უბნებზე. 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება მოსალოდნე-
ლია: ორთაბათუმის, ზღვის სანაპირო ზოლის ს. ადლიაში, კვარიათის, სარფის, კირნათის, 
სინდიეთის, მარადიდის,  მახინჯაურის და  ფერიას  ლოკალურ უბნებზე. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება მოსალოდნე-
ლია:  ს. ხალის, ჩაქვისთავის, კვირიკეს, ციხისძირის, ქვედა კონდიდის, ქვედა სამებას, აჭყვის-
თავის, ქვედა დაგვას და ზენითის ლოკალურ უბნებზე. 

სტიქიური გეოლოგიური მოვლენების და პროცესების ზემოქმედების შემცირების მიზნით, 
პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს მართვითი ღონისძიებები, როგორიცაა ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება და ერთ სისტემაში მოყვანა: სადრენაჟო ღონისძიებების გატარება; 
მდინარეების კალაპოტის გაწმენდა და ნაპირდამცავი ღონისძიებების განხორციელება; ზღვის 
ნაპირების გამაგრება; სახლების უსაფრთხო ადგილზე გადატანა და სხვა. ჩამოთვლილი 
ღონისძიებების უმეტესობა დროებითია და პრევენციულ ხასიათს ატარებს, ამიტომ ზიანის 
თავიდან აცილების მიზნით, აქტიურ უბნებზე აუცილებელია პროცესების მონიტორინგი, 
დაძაბულ უბნებზე კი დეტალური კვლევების ჩატარება. მონიტორინგული და დეტალური 
კვლევების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შესაძლებელი იქნება დაზუს-
ტებული და მაღალი ალბათობის პროგნოზების შემუშავება.  
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აჭარის ა/რ-ში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და 

გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
ცხრილი 

 

 
№ 

დასახლებული 
პუნქტი და 
პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება 
და დაზიანების 
განზომილების 

ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

 
 

გეოლოგიური 
პროცესებით 

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დინამიკური 
მდგომარეობა და 

საშიშროების 
რისკი 

გასატარებელი ღონისძიებები ილუსტრაცია, 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ხულოს მუნიციპალიტეტი 

1 ს. რაქვთა 
290064-4605182 

მეწყერი 
0.42 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
მოსახლეობას 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი. 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხებით; 
საჭიროა  

მონიტორინგი 

 
 

2 ს. რაქვთა 
მდ. რაქვთისწყლის 
ხიდთან 
290055-4605404 

მეწყერი 
0.5 ჰა 

ღვარცოფი 
 

საფრთხეს 
უქმნის საავტომობილო 

გზას და ხიდს 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი. 

ღვარცოფული ხევის 
კალაპოტის პერიოდული 

გაწმენდა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
3 ს. რაქვთა 

მდ. რაქვთისწყლის 
მარჯვენა ფერდობი 
291726-4605456 

გვერდითი 
ეროზია 

200მ 

საფრთხეს 
უქმნის საავტომობილო 

გზას  
 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

მდინარის კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება და 

ფერდობსამაგრი 
ღონისძიებები  

 
 

4 ს. რაქვთა 
 
291144-4604971 

მეწყერი 
0,2 ჰა 

საფრთხეს 
უქმნის საავტომობილო 

გზას 
 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხებით. 

 

 
 

5 ს. რაქვთა 
მდ. რაქვთისწყალი 
290010-4605451 

გვერდითი 
ეროზია 

100მ 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია საკარმიდამო 
ნაკვეთები, ს/ს 

სავარგულები, შიდა 
სასოფლო გზის მონაკვეთი 

და მოსახლეობა 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

ღვარცოფული ხევის 
კალაპოტის პერიოდული 

გაწმენდა და ფერდობსამაგრი 
ღონისძიებები 

 
 

6 ს. ხიხაძირი 
მდ.სხალთა 
292087-4602647 

ღვარცოფი საფრთხეს 
უქმნის საავტომობილო 

გზას და ხიდს 
 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

 
 
 
 
 

ღვარცოფული ხევის 
კალაპოტის პერიოდული 

გაწმენდა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
7 ხიხანის ციხესთან 

მდ.სხალთის სათავე 
296279-4602347 

ღვარცოფი 
 

საფრთხეს უქმნის ხიხანის 
ციხესთან მისასვლელ  

გზას 
 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

 
 
 
 
 

ღვარცოფული ხევის 
კალაპოტის პერიოდული 

გაწმენდა 

 

8 ს. თხილვანა 
სოფლის თავში 
292715-4604046 

მეწყერი 
 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია საკარმიდამო 
ნაკვეთები, ს/ს 

სავარგულები, შიდა 
სასოფლო გზის მონაკვეთი 

და მოსახლეობა 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

ფერდობის გამაგრება რთული 
რელიეფური და გეოლოგიური 

პირობების გამო ვერ 
ხორციელდება; 

უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგი 

 
 

9 ს. თხილვანა 
მდ.თხილვანას 
სათავესთან 
292955-4605081 
 
 
 

ღვარცოფი ზიანდება შიდა სასოფლო 
გზის მონაკვეთი 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

ღვარცოფული ხევის 
კალაპოტის პერიოდული 

გაწმენდა 

 

10 ს. თხილვანა 
სოფლის დასახლებული 
ტერიტორია 
292514-4603216 

მეწყერი 
1,2 ჰა 

ეროზია 
ღვარცოფი 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია საკარმიდამო 
ნაკვეთები, ს/ს 

სავარგულები, შიდა 
სასოფლო გზის მონაკვეთი 

და მოსახლეობა 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

ფერდობის გამაგრება რთული 
რელიეფური და გეოლოგიური 

პირობების გამო ვერ 
ხორციელდება; 

უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგი 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 ხულო-ადიგენის 

საავტომობილო გზა 
283330-4612612 

მეწყერი 
0.125ჰა 

ზიანდება ცენტრალური 
საავტომობილო გზა 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

 
 
 
 

გაბიონის ტიპის 
ფერდობსამაგრი კედლის 

გაგრძელება. 

 
 

12 ხულო-ადიგენის 
საავტომობილო გზა 
278689-4615264 

მეწყერი 
0,25 ჰა 

ზიანდება ცენტრალური 
საავტომობილო გზა 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

ფერდობსამაგრ გაბიონის 
ტიპის კედელზე სიმაღლის 

დამატება 

 
 

13 ს. ბოძაური 
ხულო-ადიგენის 
საავტომობილო გზის 
მონაკვეთი 
1.285003-4612637; 
2.285818-4612618 
 

მეწყერი 
0,15ჰა 

ზიანდება ცენტრალური 
საავტომობილო გზა 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მშენებლობა, სამშენებლო 

წესებისა და ნორმის სრული 
დაცვით. 

 
 

14 ს. დანისპარაული 
288715-4613170 
 

მეწყერი 
1.1 ჰა 

დააზიანა ხულო-ადიგენის 
დამაკავშირებელი 

საავტომობილო გზა. 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი. 

ფერდობის გამაგრება რთული 
რელიეფური და გეოლოგიური 

პირობების გამო ვერ 
ხორციელდება; 

 უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგი 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
15 ს. დანისპარაული 

288797-4613227 
მეწყერი 
0,25 ჰა 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 

მოქცეულია საკარმიდამო 
ნაკვეთები, ს/ს 
სავარგულები, 

ცენტარული  გზის 
მონაკვეთი, სკოლის 

შენობა და მიმდებარე 
მოსახლეობა 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი. 

ფერდობის გამაგრება რთული 
რელიეფური და გეოლოგიური 

პირობების გამო ვერ 
ხორციელდება; 

 უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგი 

 
16 ს. დანისპარაული 

მდ. საფრისწყლის 
ხიდთან 
288806-4613016 

ღვარცოფი 
გვერდითი 

ეროზია 
150-200მ 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია ხულო-
ადიგენის საავტომობილო 
გზა. 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი. 

გაკეთებულია ფერდობსამაგრი 
ღონისძიებები. 

ღვარცოფული ხევის 
კალაპოტის პერიოდული 

გაწმენდა. 

 
17 ს. სხალთა 

257426-4607156 
კლდეზვავი ზიანდება შიდა სასოფლო 

გზის მონაკვეთი 
აქტიური, 

საშიშროების 
რისკი 

საშუალო 

საავტომობილო გზის  
პერიოდული გაწმენდა. 

 
18 ს. ქედლები 

273609-4614795 
მეწყერი 

0,12ჰა 
მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია შიდა 
სასოფლო გზის მონაკვეთი

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
დაბალი 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხებით. 

ფერდობის დატერასება და 
გატყიანება მრავალწლიანი 

ნარგავებით  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
19 ს. ღორჯომი 

281174-4620524 
მეწყერი 
0,19 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია 
ფერდობსამაგრი 

ღონისძიებების გატარება, 
შესაბამისი პროექტის 

საფუძველზე 

 
 

20 ს. ღორჯომი 
292374-4602639 

მეწყერი 
0,25 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
სასოფლო გზის მონაკვეთს

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხებით; 

ფერდობის დატერასება და 
გატყიანება მრავალწლიანი 

ნარგავებით.    

 
 

2. შუახევის მუნიციპალიტეტი 

1 კურორტი გომარდული  
გზის მონაკვეთი 
267161-4612913 
 
 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

 

აზიანებს ცენტრალური 
საავტომობილო გზის 

მონაკვეთს 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

 
 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მშენებლობა, სამშენებლო 

წესებისა და ნორმის სრული 
დაცვით. 

 
 

 

2 კურორტი გომარდული  
გზის მონაკვეთი 
267146-4615255 

მეწყერი 
0,1ჰა 

აზიანებს ცენტრალური 
საავტომობილო გზის 

მონაკვეთს 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

საჭიროა ფერდობსამაგრი 
კედელის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 კურორტი გომარდული  

266673-4615193 
მეწყერი 
0,26 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
კურორტს 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

 
 
 
 
 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხებით 

 
 
 
 
 

 
4 ს. ჩანჩხალო 

ფერდობის ზედა ნაწილი 
268855-4612885 

მეწყერი 
0,2 ჰა 

აზიანებს შიდასასოფლო 
გზას 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

 
 

 
 

საჭიროა მონიტორინგის 
გაგრძელება 

 
 

5 მდ. ჩირუხისწყლის 
მარჯვენა მხარე 
საავტომობილო გზასთან 
268658-4608255 

მეწყერი 
0,5 ჰა 

აზიანებს შიდასასოფლო 
გზას 

აქტიური, 
საშიშროების 

რისკი 
საშუალო 

დაზიანებული 
ფერდობსამაგრი გაბიონის 

აღდგენა 
 
 
 

 

 
 

6 ს. პაპოშვილები 
274956-4604937 

კლდეზვავი 
 

საფრთხეს უქმნის 
სასოფლო გზის მონაკვეთს
 
 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
 
 

 
საავტომობილო გზის  

პერიოდული გაწმენდა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 მდ. ჩირუხისწყლის 

ხეობის  
მარჯვენა მხარეს 
268656-4608251 
 
 
 

გვერდითი 
ეროზია 
100-150მ 

აზიანებს ცენტრალურ 
საავტომობილო გზას 

აქტური, საშიშროების 
რისკი 

საშუალო 

მდინარის კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება 

 
 

8 ს. ბუთურაული 
269109-4610405 

მეწყერი 
0,38ჰა 

 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია სოფლის 
მოსახლეობა და შიდა 
სასოფლო გზის 
მონაკვეთი. 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ფერდობის გამაგრება რთული 
რელიეფური და გეოლოგიური 

პირობების გამო ვერ 
ხორციელდება; 

 უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგი 

 
 

 
 

9 ს. ბუთურაული 
ქედლივაკის უბანი 
269998-4610945 

მეწყერი 
 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია სოფლის 
მოსახლეობა და შიდა 
სასოფლო გზის 
მონაკვეთი. 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

მონიტორინგის გაგრძელება 
 
 

 
 

10 ს. ბუთურაული 
წყალმომარაგების ავზის 
მიმდებარეთ 
269728-4610405 

მეწყერი მეწყრული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ 
მოქცეულია სოფლის 
მოსახლეობა და შიდა 
სასოფლო გზის 
მონაკვეთი. 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

მონიტორინგის გაგრძელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. ქედის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. დოლოგანი 
730861-4602912 

მეწყერი 
0,2 ჰა 

აზიანებს მაღალი ძაბვის 
გადამცემ ანძას და ს/ს 

სავარგულებს 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 
 
 
 

საჭიროა ფერდობსამაგრი 
გაბიონის მოწყობა 

 

2 ს. პირველი მაისი 
739458-4606942 

მეწყერი 
0,2 ჰა 

აზიანებს ცენტრალურ 
საავტომობილო გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროებს ზედმეტი ნაშალი 
მასალისაგან გაწმენდას და 
ფერდობსამაგრ კედელზე 

სიმაღლის დამატებას 

 

3 ს. მერისი 
250522-4606300 

მეწყერი 
0,1 ჰა 

აზიანებს ქედა-მერისის 
დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საავტომობილო გზის  
პერიოდული გაწმენდა. 

 

4 ს. მერისი 
250707-4606186 
 

ღვარცოფი 
 

აზიანებს ქედა-მერისის 
დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 ს. კოკოტაური 

255740-4614214 
მეწყერი 

0,3ჰა 
საფრთხეს უქმნის 
სასოფლო გზის მონაკვეთს

 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
 
 
 
 
 

საჭიროა ფერდობსამაგრი 
გაბიონის მოწყობა  

 
6 ს. მერისი 

250308-4607020 
კლდეზვავი 

0,1 ჰა 
აზიანებს შიდასაუბნო 

გზას 
პერიოდულად 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

დაბალი 
 
 

გზის პერიოდული გაწმენდა 
და ფერდობსამაგრი კედელის 

მოწყობა 

 
7 ს. მერისი 

749932-4607706 
მეწყერი 

0,1ჰა 
აზიანებს შიდასაუბნო 

გზას 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

საავტომობილო გზის  
პერიოდული გაწმენდა. 

 
 

 
8 ს. ჭინკაძეები 

732463-4603825 
 

ტექნოგენური 
მეწყერი 

0,15ჰა 
 

ექსტრემალური 
გააქტიურების 

შემთხვევაში შესაძლოა 
გამოიწვიოს მდინარის 
კალაპოტის გადაკეტვა 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

საჭიროა ფერდობსამაგრი 
კედლის მშენებლობა 
შესაბამისი პროექტის 

საფუძველზე და 
მდინარის კალაპოტის 

გაწმენდა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 ს. ოქტომბერი 

746663-4606300 
ღვარცოფი 

 
აზიანებს შიდასაუბნო 

გზას და ხიდს 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 
 
 
 
 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენა 

 
 

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 

1 ადლია-აეროპორტის 
ტერიტორია 
715526-460668 
 

აბრაზია (ზღვის 
მიერ ნაპირების 

წარეცხვა) 

აზიანებს ახალი ბულვარის 
ტერიტორიას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 

 
 

საჭიროა ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების ჩატარება 

 

2 კვარიათი-სარფის 
საავტომობილო გზა 
713406-4602203 

ქვათაცვენა აზიანებს ბათუმი-სარფის 
დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზას 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 
 
 

 
 

დამცავი ბადეების გაგრძელება
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1 2 3 4 5 6 7 
3 ბათუმი-სარფის 

საავტომობილო გზის 
118-ე კმ-ზე 
713216-4602045 

ქვათაცვენა აზიანებს ბათუმი-სარფის 
საავტომობილო გზას 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შესუსტებული უბნების 
მექანიკური ჩამოწმენდა და 
მავთულბადეების მოწყობა 

 
 

4 ს. კირნათი 
7227021-4596718 

მეწყერი 
0,1ჰა 

აზიანებს შიდასასოფლო 
გზას 

 
 
 
 
 
 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროა ფერდობსამაგრი 
კედელის მოწყობა 

 
5 ს. სინდიეთი 

728675-4599540 
ღვარცოფი 

200მ 
აზიანებს შიდასასოფლო 

გზას, საკარმიდამო 
ნაკვეთებს და საფრთხეს 

უქმნის ერთ საცხოვრებელ 
სახლს 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 ს. სინდიეთი 

728836-4599437 
გვერდითი 

ეროზია 
150მ 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

დაბალი 

მდინარის კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება 

 
7 ს. ახალსოფელი 

716662- 4605447 
მეწყერი 

0,18ჰა 
საფრთხე შეუქმნა 

საცხოვრბელი სახლის 
მდგრადობას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 
 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხებით. 

 
8 ს. ზანაქიძეები 

722886-4608837 
მეწყერი 

0,15ჰა 
საფრთხე შეუქმნა 

საცხოვრბელი სახლის 
მდგრადობას და შიდა 

საუბნო გზას 
 
 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მშენებლობა შესაბამისი 
პროექტის საფუძველზე. 

 
9 ს. ჭარნალი 

718376-4604140 
მეწყერი 

0,16ჰა 
საფრთხე შეუქმნა 

საცხოვრბელი სახლის 
მდგრადობას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მშენებლობა შესაბამისი 

პროექტის საფუძველზე და 
ზედაპირული წყლების 

რეგულირება წყალამრიდი და 
სადრენაჟო არხებით. 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 ს. კირნათი 

726808- 4597296. 
მეწყერი 

0,3ჰა 
საფრთხე შეუქმნა 

საცხოვრბელი სახლის 
მდგრადობას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მშენებლობა შესაბამისი 

პროექტის საფუძველზე და 
ზედაპირული წყლების 

რეგულირება წყალამრიდი და 
სადრენაჟო არხებით. 

 
 

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ციხისძირი 
733360-4627870 
 
 
 

მეწყერი 
0.07ჰა 

 

აზიანებს შიდასასოფლო 
გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
 

 
 

საჭიროა   ზედაპირული 
წყლების რეგულირება. 

 
 

2 მდ. კინტრიშის ხეობა 
745725-4630777 

მეწყერი 
0.04 ჰა 

აზიანებს შიდასასოფლო 
გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

დაბალი 

საჭიროა ფერდობსამაგრი 
კედელის მოწყობა 

 

3 ს. ქვედა კონდიდი 
738100-4632733 

მეწყერი 
0.26 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას და ს/ს სავარგულებს 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროა ნაპირსამაგრი 
გაბიონის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 ს. ქვედა კონდიდი 

738674-4632596 
მეწყერი 
2.01 ჰა 

აზიანებს ს/ს სავარგულებს 
და მოსახლის 

საცხოვრებელ სახლს 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფერდობზე გრუნტის წყლების 
მოცილება და შესაბამისი 

სადრენაჟე სისტემის მოწყობა. 

 
5 ს. ქვედა კონდიდი 

მდ.ქუცქუცას ღელე 
738515-4633245 

მეწყერი 
0,35 ჰა 

აზიანებს ქვედა კონდიდის 
საჯარო სკოლას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

სკოლის გარშემო    ღრმა 
სადრენაჟო   სისტემის მოწყობა 

წინასწარი კვლევების 
საფუძველზე 

 
6 ს. ქვედა სამება 

736590-4631246 
მეწყერი 

0,04ჰა 
აზიანებს საავტომობილო 

გზას 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

 
 

გაკეთებულია სამსაფეხურიანი 
გაბიონის კედელი. 

 
7 ს. ქვედა სამება 

736080-4629789 
მეწყერი 

0.1 ჰა 
აზიანებს საავტომობილო 

გზას 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

გაკეთებულია 
ფერდობსამაგრი გაბიონი 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 ს. კვირიკე 

735264-4628335 
მეწყერი 
0.13 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და საკარმიდამო 

ნაკვეთს 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროა სრულყოფილი 
სადრენაჟო სისტემის მოწყობა 

 
9 ს. აჭყვისთავი 

743210-4634320 
მეწყერი 

0.1 ჰა 
აზიანებს საავტომობილო 

გზას 
 
 
 
 
 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

საჭიროა ფერდობსამაგრი 
კედლის მოწყობა 

 
10 ს. ქვედა დაგვა 

736080-4626435 
მეწყერი 

0.3 ჰა 
აზიანებს შიდა სასოფლო 
გზას, საცხოვრებლ სახლს 

და ელექტროგადამცემ 
ანძას. 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

მიმდინარეობს საყრდენი 
კედლის მშენებლობა 

 
11 ს. ქვედა დაგვა 

მდ. დეხვას უსახელო 
შენაკადთან 
736195-4626330 

მეწყერი 
4,5 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს, საკარმიდამო 

ნაკვეთებს და სასაფლაოს 
ტერიტორიას. 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ღონისძიებები უნდა 
დაიგეგმოს დეტალური 
კვლევების საფუძველზე 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 ს. ხალა 

733285-4620170 
მეწყერი 
0,11 ჰა 

დაანგრია საცხოვრებელი 
სახლი 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ფერდობზე საჭიროა 
ზედაპირული წყლების 

რეგულირება 

 
 

13 ს. ზენითში 
740950-4631970 

ქვათაცვენა აზიანებს საავტომობილო 
გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
 

 

პერიოდულად ფერდობიდან 
ლოდების ჩამოწმენდა და 

გზის გაწმენდა 

 
 

14 მდ. კინკიშა 
უსახელო შენაკადთან 
284281-4644337 
 

ღვარცოფი მძლავრი ღვარცოფული 
ნაკადის გავლის 

შემთხვევაში 
 
 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

თავი 4. იმერეთის მხარე 

იმერეთის მხარე შედგება 12 ადმინისტრაციული ერთეულისგან, რომელშიც შედის 11 
ქალაქი, 2 დაბა, 161 სოფლის საკრებულო და 546 დასახლებული პუნქტი (ცხრილი 1). 

ცხრილი 1 
№ მუნიციპალიტეტის 

დასახელება 
დასახლებული 

პუნქტების 
რაოდენობა 

ფართობი, 
კვ.კმ 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

(2014 წ. აღწერა) 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1კვ.კმ 

1 საჩხერე 46 904.4 37775 41.76
2 ჭიათურა 61 550.1 39884 72.50
3 ზესტაფონი 60 435.1 57628 132.44
4 თერჯოლა 46 354.1 35563 100.43
5 ტყიბული 47 473.5 20839 44.01
6 ბაღდათი 26 810.1 21582 26.64
7 ვანი 42 586.0 24512 41.82
8 სამტრედია 51 347.2 48562 139.86
9 ხონი 40 405.7 23570 58.09
10 წყალტუბო 50 690.8 56883 82.34
11 ხარაგაული 76 906.0 19473 21.49
12 ქ. ქუთაისი 1 56.7 147635 2603.79

სულ 546 6519.7 533906 საშ. 81.89 

იმერეთის მხარეში გამოიყოფა ოთხი გეომორფოლოგიური ერთეული: კოლხეთის 
დაბლობი, გურია-იმერეთის ქედის გორაკ-ბორცვიანი მთისწინეთი, გურია-იმერეთის ქედის 
მთიანი ნაწილი და ზემო იმერეთის ზეგანი. 

მხარის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ქანები პალეოზოურიდან დაწყებული 
მეოთხეული ასაკის ჩათვლით, რომლებიც ლითოლოგიურად წარმოდგენილია გნეისებით, დიო-
რიტებით, გრანიტებით, გრანიტოიდებით, ტუფბრექჩიებით, ტუფქვიშაქვებით, არგილიტებით, 
თიხაფიქლებით, ქვიშაქვებით, კირქვებით, მერგელებით, კონგლომერატებით, კაჭარ-კენჭნარე-
ბით, ქვიშებით, თიხა-თიხნარებით, ქვიშნარებით და სხვა. 

საშიში გეოლოგიური პროცესები იმერეთის მხარეში ფართოდ არის გავრცელებული. მათ 
შორის, აღსანიშნავია მეწყრები, კლდეზვავები, ქვათაცვენები, კარსტები, ეროზია და იშვიათად 
ღვარცოფები. 

მხარე ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატით ხასიათდება. კერძოდ, კოლხეთის დაბლო-
ბისთვის დამახასიათებელია მაღალი ტენიანობა და ატმოსფერული ნალექების სიუხვე, ხოლო 
ტემპერატურა 50c-დან 20c-მდე ცვალებადობს. ქედებზე, 1000 მეტრ სიმაღლიდან, ტემპერატურა 
100c-დან – 40c-მდე ეცემა, ხოლო მთათაშორის ხეობებში  20-90C-ის ინტერვალში მერყეობს. 

თანამედროვე გეოლოგიური პროცესების წარმოქმნისა და გააქტიურების რისკს უმეტეს-
წილად ზრდის სეისმური მოვლენები (მიწისძვრები), ატმოსფერული ნალექების გადახრა 
საშუალო მრავალწლიური ნორმიდან (ცხრილი 2) და დიდი რაოდენობით ნალექების (>30 მმ-ზე)  
მოსვლა  დღე-ღამის განმავლობაში (ცხრილი 3). 

იმერეთის მხარეში 2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ-ში) 
ცხრილი 2 

№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ჯამი, 
I-XII 

საშ. 
მრ.წ. 

ნორმა

საშ. მრ.წ.
ნორმიდან
გადახრა 

1 ქუთაისი 103.1 117.8 146.9 104.2 36.8 69.7 80.7 105.6 179.0 102.4 63.6 108.8 1218.6 1436.0 -207.4 

2 საბუეთი 68.6 79.4 135.1 95.5 77.4 68.3 82.7 52.1 119.1 41.1 38.0 63.0 920.3 1238.0 -317.7 
3 ზესტაფონი 58.1 113.2 130.3 100.4 59.2 81.6 72.8 41.5 144.3 83.8 30.6 90.4 1006.2 1258.0 -249.8 
4 საჩხერე 51.4 61.8 92.6 104.8 90.4 60.9 144.2 103.4 100.3 71.0 52.0 71.0 1003.8 960.0 +43.8 
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ცხრილი 3 
ქუთაისი მთა საბუეთი ზესტაფონი საჩხერე 

ნალექების რაოდენობა მმ ნალექების რაოდენობა მმ ნალექების რაოდენობა მმ ნალექების რაოდენობა მმ 
33.5 16/II 33.0 28/IX 33.9 03/III 37.4 12/VII 
31.3 03/III   38.1 08/VI 32.2 18/VII 
34.3 03/IV   57.7 28/IX 44.4 31/VIII 
44.5 05/VIII   52.9 09/X   
31.5 31/VIII       
60.8 28/IX       
39.5 29/IX       
33.9 31/X       

 
გეოლოგიურად პროცესების გააქტიურება სხვა ფაქტორებთან ერთად ატმოსფერული 

ნალექების რაოდენობას და მის სეზონურ განაწილებას უკავშირდება, რადგან ნალექები ერთ-
ერთი და ხშირ შემთხვევაში, მეწყრული პროცესების წარმოშობა-გააქტიურების მხრივ, უმთავ-
რესი მაპროვოცირებელი ფაქტორია (გრაფიკი 1). 

გრაფიკი 1 

 
 

იმერეთის მხარეში შემავალ 11 მუნიციპალიტეტში 546 დასახლებული პუნქტია. გეოდი-
ნამიკური პროცესებით დაზიანების მიხედვით დასახლებული პუნქტების ოთხი კატეგორია 
იქნა გამოყოფილი: მაღალი, საშუალო, დაბალი და არასაშიში. მაღალი საშიშროების რისკის 
გავრცელების ზონაში მოქცეულია 73, საშუალო საშიშროების რისკის გავრცელების ზონაში 
151, დაბალი საშიშროების რისკის ზონაში 152, ხოლო ძლიერ დაბალში 170 დასახლებული 
პუნქტი (გრაფიკი 2, დიაგრამა 1). 

 

გრაფიკი 2 დიაგრამა 1 

 

2019 წლის განმავლობაში მონიტორინგული კვლევების პერიოდში და სხვადასხვა უწყებე-
ბიდან მომართვის საფუძველზე იმერეთის მხარეში 240 დასახლებული პუნქტი იქნა შეფა-
სებული, კერძოდ: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში –  23, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში – 
19, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში – 13, საჩხერის მუნიციპალიტეტში –  25, ჭიათურის მუნი-
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ციპალიტეტში – 26, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში – 21, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში – 24, 
ვანის მუნიციპალიტეტში – 26, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში – 18, ხონის მუნიციპალიტეტში – 
14 და ტყიბულის მუნიციპალიტეტში – 31. 

მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების, ცალკეული უწყებების და ,,ცხელი ხაზიდან’’ 
შემოსული მომართვების საფუძველზე ვიზუალურად შეფასდა 162 საცხოვრებელ სახლი  და 23 
ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რაზეც შედგენილი იქნა 91 საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა. 

იმერეთის მხარეში გავრცელებული საშიში გეოლოგიური პროცესებიდან დომინირებს 
მეწყრული პროცესები, რომლებიც მეტ-ნაკლები აქტივობით ვლინდება მხარის ყველა 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. შედეგად საშიშროება ექმნება საცხოვრებელ სახლებს, 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, საავტომობილო გზებს და სხვა ინფრასტრუქტურულ 
ობიექტებს. მხარეში ასევე გვხვდება მდინარეების მიერ ნაპირების გარეცხვა და ღვარცოფული 
პროცესების ცალკეული გამოვლინებები, ქვათაცვენა-კლდეზვავები, შეზღუდული რაოდენო-
ბით კარსტები და სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ანთროპოგენული 
მოვლენები (ჭიათურა-ტყიბულის მუნიციპალიტეტები). 

2019 წელს იმერეთის მხარეში საშიში გეოლოგიური პროცესების მნიშვნელოვან გააქტი-
ურებას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 
სოფლებში მაინც მოხდა ძველმეწყრული სხეულების ცალკეული უბნების ნაწილობრივი 
გააქტიურება, რომელთა აღწერა წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტების მიხედვით. 

N4-5 ცხრილებში  მოცემულია ცალკეული მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2019 წლის 
განმავლობაში მონიტორინგული კვლევების პერიოდში დაფიქსირებული მეწყრულ- 
გრავიტაციული, ღვარცოფული და ეროზიული პროცესების ჩამონათვალი, რამაც ზიანი მიაყენა, 
როგორც მოსახლეობას, ასევე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. 
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იმერეთის მხარეში 2019წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების, 
დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

ცხრილი 4  
დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურუ

ლი ობიექტების 
რაოდენობა 

დათვალიერებულ
ი დასახლებული 

პუნქტების 
რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების 
რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 
გა
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შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 ტყიბული 3 9 12 9 22 31 9 11 20 5 16 - 1  

2 ვანი 3 1 4 14 12 26 27 - 27 5 25 - -  

3 ბაღდათი - 7 7 4 9 13 13 - 13 4 9 1 -  

4 ჭიათურა 1 1 2 4 22 26 3 - 3 2 1 - 1  

5 საჩხერე 6 3 9 6 19 25 15 1 16 - 18 1 -  

6 ხონი - 1 1 3 11 14 3 - 3 2 1 - -  

7 წყალტუბო 1 4 5 8 10 18 12 - 12 5 8 - -  

8 სამტრედია 6 5 11 13 11 24 30 2 32 8 25 2 2  

9 ხარაგაული - 22 22 5 16 21 9 - 9 7 2 - -  

10 ზესტაფონი 3 7 10 7 16 23 10 - 10 5 8 - -  

11 თერჯოლა - 1 1 10 9 19 15 2 17 11 6 - -  

 ჯამი 23 61 84 83 157 240 146 16 162 41 105 4 4  
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იმერეთის მხარეში 2017 წ. გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და საშიშროების 

რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 
ცხრილი 5 

საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

 
დასახლებული პუნქტების 

რაოდენობა და საშიშროების 
რისკის კატეგორია № მუნიციპალიტეტი 
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საშუალო 

 

 
დაბა
ლი 

 

დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ტყიბული 16 1,86 2 0,16   1 4 12 15 საავტომობილო გზა – 10, 

ბენზინგასამართი, სასაფლაო 
2 ვანი 10 6,33 3 0.24    4 10 12 საავტომობილო გზა – 7 

3 ბაღდათი 10 11,94 1 0,02 2 1 1 1 6 6 საავტომობილო გზა – 4, 
საავტომობილო ხიდი – 1 

4 ჭიათურა 3 1,12 1 0,25    2 4 20 საავტომობილო გზა – 1 

5 საჩხერე 9 1,43 1 0,12 1  1 1 6 18 საავტომობილო გზა – 4 

6 ხონი 2 0,35      2 - 12  

7 წყალტუბო 8 101,79 2 0,15 3  6 1 10 7 საავტომობილო გზა – 4, 
საავტომობილო ხიდი 

8 სამტრედია 19 35,67   2   6 9 9 საავტომობილო გზა, 
საავტომობილო ხიდი 

9 ხარაგაული 13 14,88 3 0,16 12 3  5 7 9 საავტომობილო გზა – 12, 
საავტომობილო ხიდი – 4, 

რკინიგზა – 3 
10 ზესტაფონი 12 3,63 3 0,41  1 2 2 5 16 საავტომობილო გზა – 10 

11 თერჯოლა 10 1,33      10 4 5  

 ჯამი 88 178,31 16 1,51 20 5 11 38 73 129  
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ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 
 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესებიდან 
ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია მეწყრები, ხოლო იშვიათად ქვათაცვენები. 

2019 წლის გეომონიტორინგული კვლევების პერიოდში შემოვლილი იქნა ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის 31 დასახლებული პუნქტი.  ესენია: ქ. ტყიბული, ს. ს. წყნორი, გურნა, 
ანტორია, კითხიჯი, ძუყნური, ორპირი, კოკა, კურსები, ცუცხვათი, მუხურა, ხორჩანა, ახალდაბა, 
საწირე, ბუეთი, ზედა ჭყეპი, ოჯოლა, დაბაძველი, შუყერი, ლეღვა, ჯვარისა, სოჩხეთი, მუხურა, 
ხრესილი, ახალსოფელი, ძიროვანი, ნაძვა, გელათი, მოწამეთა, მანდიკორი  და ნაბოსლევი. 

მუნიციპალიტეტის 9 დასახლებულ პუნქტში (ქ. ტყიბული, ს. საწირე, ს. ლეღვა, ს. 
სოჩხეთი, ს. ნაბოსლევი, ს. ცუცხვათი, ს. მოწამეთა, ს. ორპირი და  ს. ძუყნური) შეფასებული იქნა 
მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები.  

 
 

ვანის მუნიციპალიტეტი 
 

ვანის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებული საშიში გეოლოგიური 
პროცესებიდან, რომლებიც საშიშროებას უქმნიან საცხოვრებელი სახლების და სახალხო-
სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობების მდგრადობას, არის მეწყრები და ნაპირგარეცხვები. 

2019 წელს  მუნიციპალიტეტში დათვალიერებული და ვიზუალურად შეფასებული იქნა 26 
დასახლებული პუნქტი. ესენია: ქ. ვანი, ს. ს. ზედა გორა, შუა გორა, ქვედა გორა, მუქედი, 
ყუმური, ტობანიერი, მიქელაფონი, ზედა ციხესულორი, ქვედა ციხესულორი, ზედა ვანი, 
სალხინო, დიხაშხო, ძულუხი, საპრასია, რომანეთი, უხუთი, ფერეთა, ბზვანი, ქვედა ბზვანი, 
სალომინაო, ინაშაური, კუშუბაური, ზენობანი, გადიდი და მთისძირი.   

მუნიციპალიტეტის 14 დასახლებულ პუნქტში (ქ. ვანი, ს. ზედა ვანი, ს. გადიდი, ს. 
სალომინაო, ს. მუქედი, ს. საპრასია, ს. ბზვანი, ს. ციხესულორი, ს. ზედა გორა, ს. ტობანიერი, ს. 
გორა, ს. ზედა მუქედი, ს. ინაშაური და ს. დიხაშხო) შეფასებული იქნა მოქალაქეთა საკარმიდამო 
ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. 

 
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფართოდ გავრცელებული საშიში 
გეოლოგიური პროცესები საფრთხეს უქმნიან, როგორც საცხოვრებელ სახლებს და სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს, ასევე საავტომობილო გზებს და სხვა ინფრასტრუქტურულ 
ობიექტებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დომინირებენ მეწყრული პროცესები, 
რომლითაც მოცულია დასახლებული პუნქტების უმრავლესობა. ასევე გვხვდება 
ნაპირგარეცხვები და ქვათაცვენები. 

2019 წელს მონიტორინგული კვლევების პერიოდში შემოვლილი იქნა 13 დასახლებული 
პუნქტი: ქ. ბაღდათი, ს. ს. I ობჩა, II ობჩა, დიმი, წითელხევი, ფერსათი, ნერგეეთი, შუბანი, 
საირმე, ვარციხე, წყალთაშუა, კაკასხიდი და ზეგანი.  

მუნიციპალიტეტის 4 დასახლებულ პუნქტში (ქ. ბაღდათი, ს. მეორე ობჩა, ს. დიმი და ს. 
წითელხევი) შეფასებული იქნა მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი 
სახლები. 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესებიდან 
ფართოდაა გავრცელებული მეწყრები და ჩაქცევები – სამთო მოპოვებითი სამუშაოების 
ჩატარების შედეგად წარმოქმნილ მიწისქვეშა სიცარიელეებში და ამავე პროცესის შედეგად 
პროვოცირებული ლოკალური მეწყრული უბნები. ქ. ჭიათურაში, ასევე ფართოდაა 
გავრცელებული ქვათაცვენითი პროცსები (საშევარდნო) და ღვარცოფული გამოვლინებები, 
რომლებიც ფორმირდებიან სამთო გამონამუშევრებიდან გამოტანილ ნაყარ გრუნტებში. 

აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის მონიტორინგული კვლევების 
დროს ჩვენს მიერ შემოვლილი და ვიზუალურად შეფასებული იქნა 26 დასახლებული პუნქტი 
და მათი  მიმდებარე ტერიტორიები. ესენია: ხრეითი, ჭალოვანი, წირქვალი, ხალიფაური, რგანი, 
მღვიმევი, კალაური, შუქრუთი, ზოდი, პერევისა, სვერი, მერევი, ითხვისი, ჯალაურთა, 
შავწყალი, ბუნიკაური, მელუშეეთი, ვაკევისა, ჯაჯანიძეები, გეზრული, ვაჭევი, კაცხი, ნეკრისა, 
ბიღა, დარკვეთი და ქ. ჭიათურა. 

მუნიციპალიტეტის 4 დასახლებულ პუნქტში (ს. შუქრუთი, ს. ხრეითი, ს. ნეკრისა და ს. 
ბიღა) შეფასებული იქნა მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. 

 
საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

 
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის გეომონიტორინგული კვლევების 

დროს შემოვლილი და ვიზუალურად შეფასებული იქნა 25 დასახლებული პუნქტი. ესენია: ქ. 
საჩხერე, ს.ს სარეკი, შომახეთი, სპეთი, ჭორვილა, საირხე, ბაჯითი, სხვიტორი, ზედა ორღული, 
ქვედა ორღული, არგვეთი, შალაური, კალვათა, იტავაზა, ჭურნალი, ჯრია, კორბოული, 
წითელსოფელი, გორისა, ჭალა, ჩიხა, ქორეთი, მერჯევი, ხცისი და სავანე.  საშიში გეოლოგიური 
პროცესებიდან დომინირებენ მეწყრები, რომლითაც მოცულია მუნიციპალიტეტის 
დასახლებული პუნქტების დიდი ნაწილი. იშვიათად გვხვდება, როგორც ღვარცოფული, ასევე  
ქვათაცვენითი პროცესები. 

მუნიციპალიტეტის 6 დასახლებულ პუნქტში (ქ. საჩხერე, ს. სხვიტორი, ს. საირხე, ს. 
ქორეთი, ს. კალვათა და ს. მერჯევი) შეფასებული იქნა მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და 
საცხოვრებელი სახლები. 

 
ხონის მუნიციპალიტეტი 

 
ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესები  ფართო 

გავრცელებით არ სარგებლობენ. ისინი ძირითადად გვხვდებიან მუნიციპალიტეტის ცალკეულ 
სოფლებში, რომლებიც განლაგებულია მდ. ცხენისწყალის და მისი შენაკადის – მდ. ოკაცეს 
ხეობის ფერდობებზე. ეს ის ადგილებია, სადაც ზემოთ აღნიშნული მდინარეების ფართოდ 
გაშლილი ტერასული ნალექები ისოლება და ხეობები მკვეთრად ვიწროვდება. აღნიშნულ 
უბნებზე, მონიტორინგის პერიოდში დათვალიერებულ 14 სოფელში, დომინირებენ მეწყრული 
პროცესები, რომლებიც განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩევიან. ეს სოფლებია: ხიდი, 
გაღმა ნოღა, გამოღმა ნოღა, რონდიში, ქვედა გორდი, ზედა გორდი, ქვედა კინჩხა, ზედა კინჩხა, 
კინჩხაფერდი, გელავერი, ძეძილეთი, სუხჩა, ბანგვეთი და ღვედი. მდ. ცხენისწყალს მარცხენა 
მხრიდან უერთდებიან ღვარცოფული ბუნების მდინარეები: ოხვირის ღელე ზედა გორდიდან, ს. 
გამოღმა ნოღაში ჩამომავალი უსახელო ხევი, სუხჩელა და გარგელა, რომელთა გამოტანის 
კონუსების სიგრძე 1.5-2.0 კმ-დეა. 2019 წლის მონიტორინგიული კვლევების დროს ზემოთ 
აღნიშნულ სოფლებში საშიში გეოლოგიური პროცესების მკვეთრად გამოხატულ გააქტიურებას 
ადგილი არ ჰქონია. 

მუნიციპალიტეტის 3 დასახლებულ პუნქტში (ს. გამოღმა ნოღა, ს. ძეძილეთი და  ს. 
გორდი) შეფასებული იქნა მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. 
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესებიდან დომინირებენ 
მეწყრული, ხოლო შეზღუდულად კი ნაპირგარეცხვა, ქვათაცვენა და კარსტული მოვლენები, 
რომელთა მოქმედების არეალში მოქცეულია 18 დასახლებული პუნქტი: ქ. ქუთაისი, ს. ს. 
გუმათი, ჟონეთი, ჯიმასტარო, ოფურჩხეთი, რიონი, ზარათი, ნამოხვანი, მექვენა, დერჩი, 
სორმონი, დღნორისა, მექვენა, ფარცხანაყანევი, ბანოჯა, გეგუთი,  ყუმისთავი და ცხუნკური. 

მუნიციპალიტეტის 7 დასახლებულ პუნქტში (ქ. ქუთაისი, ს. რიონი, ს. ჯიმასტარო, ს. 
ზარათი, ს. გუმათი, ს. ფარცხანაყანევი და ს. ყუმისთავი) შეფასებული იქნა მოქალაქეთა 
საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. 

 
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 

 

2019 წლის გეომონიტორინგული კვლევების პერიოდში, ჩვენს მიერ ვიზუალურად 
შეფასებული იქნა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 24 დასახლებული პუნქტი: ქ. სამტრედია, ს. 
ს. კორმაღალი, პირველი ნიგორზღვა, საჯავახო, მეორე ნიგორზღვა, ზემო ნოღა, გომმუხაყრუა, 
ზედა გომი, გორმაღალი, გომნატეხები, ოფეთი, დობირო, კეთილაური, ვაზისუბანი, ჭოგნარი, 
დიდი ჯიხაიში, გამოჩინებული, მტერჩვეული, ზედა ეწერი, დაფნარი, მთისძირი, დაბლა ეწერი, 
ნოღა და დაბლა გომი. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესები ძირითადად 
გავრცელებულია მდ. რიონის სანაპირო ზოლის მიმდებარე მარცხენა ფერდობზე და მისი 
მარცხენა შენაკადების ხეობებში. ნაპირგარეცხვითი ეროზიული პროცესები განვითარებულია 
მდ. რიონის და მისი დიდი შენაკადების ორივე ნაპირზე. სხვა გეოლოგიური პროცესებიდან 
იშვიათად ვხვდებით ქვათაცვენებს. 

მუნიციპალიტეტის 13 დასახლებულ პუნქტში (ს. დობირო, ს. ზემო ნოღა, ს. დაბლა ეწერი, 
ს. პირველი ნიგორზღვა, ს. მეორე ნიგორზღვა, ს. ნოღა, ს. ოფეთი, ს. გორმაღალი, ს. კორმაღალი, 
ს. გომმუხაყრუა, ს. გომნატეხები, ს. დაბლა გომი და ს. გამოჩინებული) შეფასებული იქნა 
მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. 
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ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის მონიტორინგული კვლევების 
და მუნიციპალიტეტიდან შემოსული წერილების საფუძველზე შემოვლილი და ვიზუალურად 
შეფასებული იქნა 21 დასახლებული პუნქტი: ქ. ხარაგაული, ს. ს. ზვარე, ღელვანი, ფარცხნალი, 
კიცხი, ვარძია, ხიდარი, საქარიქედი, ღორეშა, ბეჟანთუბანი, ბაზალეთი, ღუდუმექედი, ვერტყვ-
იჭალა, მაქათუბანი, ლახუნდარა, სარგვეში, მოლითი, ხიდარი, ნუნისი, გეთსამანია და წიფა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დომინირებენ მეწყრული პროცესები, რომლებიც 
აზიანებენ საცხოვრებელ სახლებს, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულებს და 
ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. 

2019 წლის მაისის დასაწყისში, გადაუღებელი წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობამ 
განსაკუთრებით საშიში სახე მიიღო მდ. ჩხერიმელას ხეობასა და მის მარცხენა შენაკადებში, სადაც 
ჩამოყალიბებულმა ღვარცოფულმა ნაკადებმა დაანგრია და დააზიანა საცხოვრებელი სახლები და 
ინფრასტრუქტურული ობიექტები – სოფლებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები, ხიდები და 
წყალმომარაგების ობიექტები. ხეობებში განვითარდა ეროზიულ-ნაპირგარეცხვითი, მეწყრული 
და დატბორვითი პროცესები, რამაც გარკვეული დროით გამოიწვია მოსახლეობის მოწყვეტა 
ადმინისტრაციულ ცენტრთან, ხოლო მათი ნაწილი გაყვანილი იქნა დროებით საცხოვრისში. 
აღნიშნული სიძლიერის წყალდიდობა და ღვარცოფული ნაკადი, ადგილობრივი მოსახლეობის 
გადმოცემით არ დაფიქსირებულა ბოლო 70-80 წლის განმავლობაში. 

მუნიციპალიტეტის 5 დასახლებულ პუნქტში (ს. ვარძია, ს. საქარიქედი, ს. ბეჟანთუბანი, ს. ღო-
რეშა და ს. კიცხი) შეფასებული იქნა მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი 
სახლები. 

 
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე საშიში გეოლოგიური 
პროცესების გავლენას განიცდის 50-მდე დასახლებული პუნქტი. 2019 წლის 
გეომონიტორინგული კვლევების დროს, ჩვენს მიერ დათვალიერებული იქნა 23 დასახლებული 
პუნქტი: ს. ს. I სვირი, II სვირი, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, ფუთი, ცხრაწყარო, კვალითი, 
არგვეთა, ბოსლევი, დილიკაური, ზედა წევა, ქვედა წევა, ილემი, ზედა ილემი, სანახშირე, 
შროშა, ტყლაპივაკე, ზედა საქარა, ქვედა საქარა, დაბა შორაპანი, ქვედა საზანო და ქ. ზესტაფონი 

საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება-გააქტიურების თვალთაზრისით,  2019 
წელი არ ყოფილა მნიშვნელოვანი. 

მუნიციპალიტეტის 7 დასახლებულ პუნქტში (ს. მეორე სვირი, ს. დაბა შორაპანი, ს. 
ბოსლევი, ს. ქვედა საქარა, ს. ზედა საქარა, ს. არგვეთა და ს. ილემი) შეფასებული იქნა 
მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. 
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თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 
 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში შედის 45 სოფელი, რომელთაგან თანამედროვე საშიში 
გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედებას განიცდის დასახლებული პუნქტების უმეტესობა (32). 
ტერიტორიების დაზიანების ხარისხი არაერთგვაროვანია და შესაბამისად დროის გარკვეულ 
მონაკვეთებში ცვალებადი. 

2019 წლის გეომონიტორინგული კვლევების პერიოდში შემოვლილი იქნა 19 დასახლებუ-
ლი პუნქტი: ქ. თერჯოლა, ს. ს. ნაგარევი, ღვანკითი, გოდოგანი, ძევრი, ახალთერჯოლა, ეწერი, 
ზედა სიმონეთი, ქვედა სიმონეთი, თუზი, ზედა ალისუბანი, ჩხარი, რუფოთი, ზოვრეთი, 
ბარდუბანი, ნახშირღელე, ზედა საზანო, სიქთარვა და  გოგნი. 

მუნიციპალიტეტის 10 დასახლებულ პუნქტში (ქ. თერჯოლა, ს. ახალთერჯოლა, ს. ჩხარი, 
ს. ბარდუბანი, ს. სიქთარვა, ს. რუფოთი, ს. ღვანკითი, ს. ძევრი, ს. ზედა სიმონეთი და  ს. ზედა 
ალისუბანი)  შეფასებული იქნა მოქალაქეთა საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი 
სახლები. 

 
აქვე გვინდა ავღნიშნოთ, რომ 2019 წლის განმავლობაში, იმერეთის მხარეში სტიქიური 

პროცესებით დაზიანებულ ცალკეულ უბნებზე განხორციელდა რიგი სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები, რამაც საგრძნობლად შეამცირა საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიური 
ზემოქმედება და შესაბამისად მისგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები, კერძოდ: 

- ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ს. დიმის ტერიტორიაზე, საავტომობილო გზიდან მდ. 
ხანისწყალის კალაპოტამდე, გაბიონის ტიპის კედლებით მოწყობილია სანიაღვრე სისტემა (სურ. 
94); 

- ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ბაღდათი-საირმის დამაკავშირებელი საავტომობილო 
გზის ღვარცოფულ ხევთან გადაკვეთის უბანზე, მოწყობილია შესაბამისი კვეთის წყალგამტარი 
ნაგებობა (სურ. 95); 

 

 
სურ. 94 

 
სურ. 95 

 

- ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩხერიმელას ხეობაში ცენტრალური 
საავტომობილო გზის გასწვრივ, მდ. ჩხერიმელას კალაპოტის ზონაში, რამდენიმე უბანზე 
მოეწყო ეროზიის საწინააღმდეგო დამცავი კედელი (სურ. 96-97); 

153



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 
სურ. 96 

 
სურ. 97 

 
 

- საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ქ. საჩხერედან ,,მოდინახე“-ს ციხესთან მისასვლელი   
საავტომობილო გზის გასწვრივ მოწყობილია ქვათაცვენის საწინააღმდეგო და ფერდობსამაგრი 
კედელი (სურ. 98); 

- სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, ს. გორმაღალში, მოსახლის საკარმიდამოს მიმდებარედ, 
უსახელო ხევის გასწვრივ მოწყობილია ეროზიის საწინააღმდეგო დამცავი კედელი (სურ. 99); 

 

 

 
სურ. 98 

 
სურ. 99 

 

- სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, ს. დობიროში შიდასასოფლო საავტომობილო გზის 
გასწვრივ, საკარმიდამოს ტერიტორიაზე გაჩენილი მეწყრული სხეულის ენურ ნაწილში, 
მოწყობილია საყრდენი კედელი (სურ. 100); 

 

 
სურ. 100 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

იმერეთის მხარეში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების  
განვითარების პროგნოზი 2020 წლისთვის 

 
საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება-გავრცელების თვალსაზრისით იმერეთის 

რეგიონი ერთ-ერთი ურთულესია საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც დაზიანების საშუალო 
კოეფიციენტი 0.3-0.5-ია, ხოლო დაძაბულ უბნებზე ეს მაჩვენებელი იზრდება 0.6-0.7-მდე. 

საშიში გეოლოგიური პროცესებით დაზიანების რისკი განსაკუთრებით მაღალია გურია-
იმერეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთის გორაკ-ბორცვიან მთისწინეთში – ხარაგაულის, 
ზესტაფონის, ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიის ფარგლებში განლაგებულ 
სოფლებსა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, რომლებიც მდებარეობენ მდ. 
რიონის მარცხენა ტერასის მიმდებარე ფერდობულ ნაწილში. 

2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა, საშუალო მრავალწლიური 
ნორმის მაჩვენებელზე მაღლა არ ასულა, რის გამოც რეგიონში საშიში გეოლოგიური პროცესების 
გამოვლენა-განვითარება  არსად არ აცილებია საშუალო ფონურ მაჩვენებელს. 

იმ შემთხვევაში, თუ კი 2020 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა 
საშუალო მრავალწლიური ნორმის შესატყვისი იქნება, მაშინ საშიში სტიქიური გეოლოგიური 
პროცესების წარმოშობა-გააქტიურება, საშუალო ფონური დონის ფარგლებში უნდა ვივარაუ-
დოთ. ჩვენს მიერ, წინა წლებში გამოყოფილ მაღალი რისკის ზონებში, შედარებით ჭარბი 
ატმოსფერული ნალექების მოსვლის შემთხვევაში, წლის ყველა პერიოდში მოსალოდნელი 
იქნება ახალი მეწყრული კერების წარმოშობა, ან ცალკეული – დროებით სტაბილური უბნების 
ნაწილობრივი, ან სრული გააქტიურება. 

გურია-იმერეთის ქედის გასწვრივ, მისი ჩრდილოეთი კალთის გორაკ-ბორცვიან მთისწი-
ნეთში მეწყრული პროცესების გააქტიურებას ხელს უწყობს ზემოაღნიშნული ქედის გასწვრივ 
გავრცელებული სურამ-გოკიშურის ტექტონიკური რღვევა, რის გამოც ძლიერ დანაპრალიანებული 
და დაზიანებულია რღვევის მიმდებარე ტერიტორიები. ქანების დაშლა-დანაპრალიანება ხელს 
უწყობს თოვლის და წვიმის სახით მოსული ნალექების იოლ ჩაღწევას გრუნტებში, რაც ქმნის 
წინაპირობას მეწყრების, კლდეზვავების და სხვა გეოლოგიური პროცესების განვითარებისთვის. 

ხელსაყრელი გარემო პირობების (ინტენსიური და ხანგრძლივი წვიმები, თოვლის დნობა, 
მიწისძვრა და სხვა) ჩამოყალიბების შემთხვევაში საშიში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 
გააქტიურებას 2020 წელს უნდა ველოდოთ შემდეგ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში: 

1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით კი ,,ტყიბულის 
ქვაბულში“, განლაგებულ დასახლებულ პუნქტებში მეწყრული პროცესების გააქტიურება 
მოსალოდნელია: ქ. ტყიბული, ს. ს. გურნა, წყნორი, ანტორია, სოჩხეთი, კითხიჯი, კოკა, ძუყნუ-
რი, ხრესილი, ჯვარისა, ახალსოფელი, ძიროვანი, საწირე, დაბაძველი, ციხია, კურსები, ოჯოლა, 
ზედა ჭყეპი, ნაბოსლევი, ორპირი, მუხურა და შუყერი; 

2. ვანის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში მეწყრული პროცესების გააქტიურება 
მოსალოდნელია: ქ. ვანი, ს. ს. შუამთა, ფერეთა, შუა, ზედა და ქვედა გორა, ინაშაური, ბზვანი, 
ქვედა ბზვანი, ტობანიერი, დიხაშხო, უხუთი, ყუმური, მუქედი, სალომინაო, მიქელაფონი, ზედა 
ციხესულორი, ქვედა ციხესულორი, ზენობანი და ზედა ვანი. ნაპირგარეცხვები მოსალოდნელია 
მდ. რიონის,  მდ. სულორის, მდ. ყუმურის და მათი შენაკადების სანაპირო ზოლის ფარგლებში; 

3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია 
შემდეგ დასახლებულ პუნქტებში:  ს. ს. დიმი, I ობჩა, II ობჩა, წითელხევი, ფერსათი, ნერგეეთი, 
შუბანი და ზეგანი. ამასთანავე მოსალოდნელია ქვათაცვენები და ნაპირგარეცხვები ბაღდათი-
ზეკარის საავტომობილო გზაზე, მდ. ხანისწყალის და მისი შენაკადების ხეობებში გამავალი 
საავტომობილო გზების გასწვრივ; 

4. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მთელ რიგ სოფლებში მოსალოდნელია მეწყრული 
პროცესების გააქტიურება.  ს. ს. შუქრუთი, ითხვისი, დარკვეთი, ზოდი, ჯალაურთა, შავწყალი, 
წირქვალი, ბუნიკაური, მღვიმევი, ხრეითი, მელუშეთი, ჭალოვანი, ვაკევისა და ჯაჯანიძეები. 
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სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების წარმოების შედეგად ასევე მოსალოდნელია ახალი ჩაქცევების 
წარმოქმნა და გრუნტების ჯდენითი პროცესების გააქტიურება; 

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია  
შემდეგ დასახლებულ პუნქტებში: ს. ს. საირხე, ჭორვილა, ბაჯითი, სარეკი, წითელსოფელი, ქ. 
საჩხერე, სავანე, არგვეთი, გორისა, მახათაური, ორღული, კორბოული, ხცისი და ქ. საჩხერე. 

6. ხონის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია შემ-
დეგ სოფლებში: ქვედა გორდი, ზედა გორდი, ქვედა კინჩხა, გამოღმა ნოღა, გაღმა ნოღა, 
კინჩხაფერდი, ზედა კინჩხა, რონდიში, გელავერი, ღვედი და ძეძილეთი; 

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მეწყრები შეიძლება გააქტიურდეს შემდეგ დასახლე-
ბულ პუნქტებში: ქ. ქუთაისი, ს. ს. გუმათი, ჟონეთი, ჯიმასტარო, ოფურჩხეთი, რიონი, ზარათი, 
ნამოხვანი, მექვენა, დერჩი, სორმონი, დღნორისა, ბენთქოულა, ბანოჯა და ცხუნკური; 

8. სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია 
შემდეგ სოფლებში: მთისძირი, დაბლა გომი, ზედა გომი, დობირო, პირველი და მეორე 
ნიგორზღვა, გამოჩინებული, მტერჩვეული, ზედა ნოღა და კორმაღალი. ნაპირგარეცხვები 
მოსალოდნელია მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირზე და მდ. ცხენისწყალის ორივე ნაპირზე მდ. 
რიონის შესართავამდე; 

9. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესები განვითარებულია შემდეგ და-
სახლებულ პუნქტებში: ს. ს. ზვარე, ქვები, ლეღვანი, ფარცხნალი, კიცხი, ვარძია, ზიდარი, 
საქარიქედი, ღორეშა, ბაზალეთი, ღუდუმექედი, ვახანი, ვერტყვიჭალა, ლახუნდარა, სარგვეში,  
მოლითი და მაქათუბანი. ქვათაცვენები მოსალოდნელია თბილისი-სამტრედიის საავტომო-
ბილო გზის – რიკოთი-ზესტაფონის მონაკვეთზე, ხოლო ნაპირგარეცხვები მდ. ჩხერიმელას, 
მდ.ბორიმელას,  მდ. რიკოთულას და მდ. ძირულას ნაპირებზე; 

10. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მეწყრული პროცესების გააქტიურების შედეგად შესა-
ძლოა დაზიანდეს შემდეგი სოფლები: ცხრაწყარო, ფუთი, ალავერდი, კლდეეთი, I და II სვირი, 
კვალითი, დილიკაური, საქარა, არგვეთა, ზედა ილემი, ქვედა წევა, ტყლაპივაკე და საზანო; 

11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მეწყრული პროცესების გააქტიურება 
მოსალოდნელია  შემდეგ სოფლებში: ნაგარევი, ღვანკითი, გოდოგანი, ძევრი, ახალთერჯოლა, 
ეწერი, ზედა და ქვედა სიმონეთი, თუზი, ალისუბანი, ჩხარი, რუფოთი, ზოვრეთი, ბარდუბანი, 
ნახშირღელე, ზედა საზანო და გოგნი; 

საშიში გეოლოგიური პროცესების საგრძნობლად დაბალი ინტენსივობით გამოირჩევიან  
ხონისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიები. 

კარსტული პროცესების განვითარება მოსალოდნელია ქ. ქუთაისის და წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე – ქ. წყალტუბოში, ჩუნეშში, ქვილიშორში, ცხუნკურში, 
ყუმისთავში, გელავერში, დერჩსა და დღნორისაში. 

დროის მცირე მონაკვეთში ატმოსფერული ნალექების დიდი რაოდენობით მოსვლის 
პირობებში მოსალოდნელია ღვარცოფული ნაკადების წარმოქმნა-ჩამოყალიბება მდ. მდ. 
ძირულას, ჩხერიმელას, ბორიმელას, ხანისწყალის, ცხენისწყალის, ყვირილას, სულორის და 
მათი შენაკადების ხეობებში. წყალდიდობის შემთხვევაში, მდინარეებში მოსალოდნელია 
ინტენსიური ნაპირგარეცხვითი პროცესების ჩასახვა-განვითარება.  

დატბორვითი პროცესები მოსალოდნელია კოლხეთის დაბლობზე მდ. მდ. რიონის, 
ყვირილას, ცხენისწყალის და სულორის მიმდებარე სივრცეში, ხონის, ვანის და სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

იმერეთის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში 
მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 

 
№ დასახლებული 

პუნქტი და 
პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება 
დადაზიანების 
განზომილების 

ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

 

გეოლოგიური 
პროცესებით 

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

გასატარებელი 
ღონისძიებები 

ილუსტრაცია, 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ორპირი 
319225-4688750 

მეწყერი 
0,1 ჰა 

აზიანებს სახლს და 
მიმდებარე ნაკვეთს 

დინამიკა ძლიერი, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

2 ქ. ტყიბული 
335900-4689800 

მეწყერი 
0,02 ჰა 

აზიანებს სახლს და 
მიმდებარე საკარმიდამოს 

დინამიკა ძლიერი, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ადგილზე 

 

3 ს. ნაბოსლევი 
საავტომობილო გზა 

319350-4688190 

მეწყერი 
0,02 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას და სახლის 

მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ბეტონის საყრდენი  
კედლის ან გაბიონის 

მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 ს. ცუცხვათი 

324350-4682925 
გრუნტის ჯდენები აზიანებს სახლს და 

მიმდებარე ეზოს 
დინამიკა საშუალო 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
5 ს. მოწამეთა  

313885-4684170 
მეწყერი 
0,14 ჰა 

აზიანებს 
ბენზინგასამართ 

სადგურს 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

ბეტონის საყრდენი კედლის 
და სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობა 

 
6 ქ. ტყიბული 

კორპუსი 
335900-4689800 

ქვათაცვენა 
50 მეტრიანი ზონა 

საცხოვრებელი 
კორპუსის წინ 
ქვათაცვენა-

კლდეზვავური 
პროცესები 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

შესუსტებული 
ადგილებიდან ლოდების 
ჩამოყრა, ფერდოს ძირში 

ბეტონის კედლის მოწყობა 
და აქტიური ზონის 

დაანკერება მეტალის ბადის 
გამოყენებით 

 
7 ქ. ტყიბული 

335280-4690505 
მეწყერი 

0,1 ჰა 
აზიანებს საავტომობილო 

გზას და მიმდებარე 
საკარმიდამო ნაკვეთს 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

საკარმიდამოს დატერასება, 
ზედაპირული წყლების 

რეგულირება და 
დაზიანებული 

ფერდობსამაგრი კედლის  
აღდგენა 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
8 ს. საწირე 

329970-4689260 
მეწყერი 

0,1 ჰა 
აზიანებს საავტომობილო 

გზას და მიმდებარე 
საკარმიდამო ნაკვეთს 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

საავტომობილო გზის 
მხარეს გაბიონის ტიპის 

კედლის მოწყობა 

 

9 ს. წყნორი 
325780-4696025 

მეწყერი 
0,13 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება და საყრდენი 

კედლის მოწყობა 
 
 
 
 

 
 

10 ს. წყნორი 
324885, 4695660 

მეწყერი 0.02 ჰა 
ეროზია 30 მ 

 

საავტომობილო გზა დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

სანიაღვრო სისტემის 
მოწყობა, კალაპოტში 

გაბიონების და დეზების 
დაფუძნება ძირითად 

ქანებზე 

 

11 ს. ოჯოლა 
318310, 4693115 

მეწყერი 
0,55 ჰა 

 

სასაფლაო დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

მოწყვეტის ზოლის 
გასწვრივ განლაგებული 
საფლავების გადატანა 

მდგრად უბანზე, 
ფერდობზე დაწესდეს  

მონიტორინგი 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
12 ჯვარისა-ოჯოლას 

საავტომობილო გზა 
318315, 4693100 

მეწყერი 
0.1 ჰა 

საავტომობილო გზა და 
საკარმიდამო ნაკვეთები 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

სანიაღვრო წყალშემკრები 
არხის და კოლექტორის 
მოწყობა, დაზიანებული 

ბეტონის საფარის აღდგენა 
საფუძვლის ამგები 

გრუნტების გაძლიერებით 

 
 

13 ორპირი-ჯვარისას 
საავტომობილო გზა 

319130, 4691820 

მეწყერი 
0.01 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

 
 

14 ს.ძიროვანი 
332365-4692515 

მეწყერი 
0,05 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება და საყრდენი 

კედლის მოწყობა 
 
 
 
 

 

15 ს. ორპირი 
საავტომობილო გზა 

320285, 4688179 

მეწყერი 
0.31 ჰა 

ზიანდება 
საავტომობილო გზა 

 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

გზის ვაკისის პერიოდული 
გაწმენდა 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. ვანის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. სალომინაო 
312348-4660495 

მეწყერი 
1,5 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და შიდასასოფლო 

საავტომობილო გზას 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

საჭიროა სახლის დაშლა და 
გადატანა მდგრად 

ტერიტორიაზე 

 
 

2 ს. ტობანიერი 
287556-4661021 

მეწყერი 
3.0 ჰა 

აზიანებს საკარმიდამო 
ნაკვეთებს, საფრთხე 

ექმნება საავტომობილო 
გზას და საცხოვრებელ 

სახლებს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

საავტომობილო გზაზე 
წყალშემკრები სისტემის 

მოწყობა 

 

3 ს. ზედა მუქედი 
290870-4660610 

მეწყერი 
0,01 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

ტერიტორიას 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება და საყრდენი  

კედლის მოწყობა 

 

4 ს. გორა 
306346-4659142 

მეწყერი 
0,12 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო 
გზას და სამეურნეო 

სავარგულებს 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ფერდობზე სრულყოფილი 
სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 ს.ზედა ვანი 

294446-4659130 
მეწყერი (ეროზია) 

0,1 ჰა 
აზიანებს საკარმიდამო 

ნაკვეთს 
დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება დაბალი 

გაბიონის ტიპის ეროზიის 
საწინააღმდეგო დამცავი 

ნაგებობის მოწყობა 

 
6 ს.ზედა ვანი 

294480-4659275 
მეწყერი 
0,17 ჰა 

აზიანებს საკარმიდამო 
ნაკვეთს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება დაბალი 

მეწყრული სხეულის ენის 
სიახლოვეს საყრდენი 

კედლის მოწყობა 

 
7 ს. სალომინაო 

311558-4660566 
მეწყერი 
0,13 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და საკარმიდამო 

ნაკვეთს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

სახლის გასწვრივ დამცავი 
საყრდენი კედლის და 
სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობა, სახლის 
დაზიანებული კედლების 

აღდგენა 

 
8 ს. ციხესულორი 

292841-4662461 
მეწყერი 
0,28 ჰა 

აზიანებს სახლს და 
საკარმიდამო ნაკვეთს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

163



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
9 ს. ზედა გორა 

309404-4658527 
მეწყერი 
0,15 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

10 ს. ზედა ვანი 
295053-4659472 

მეწყერი 
0,04 ჰა  

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს, საკარმიდამო 
ნაკვეთს და სასოფლო 

გზას 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

სახლთან ღრმა სადრენაჟო 
სისტემის  და 

ჰიდროსაიზოლაციო 
საფარის მოწყობა, გზის 

გასწვრივ  ფერდობსამაგრი 
კედლის მოწყობა 

 
 

11 ს. ბზვანი 
300670-4660838 

მეწყერი 
0,75 ჰა 

აზიანებს საკარმიდამოს დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების რეგულირება, 

ფერდობსამაგრი კედლის  
და ხიმინჯების მწკრივის 

მოწყობა, ფერდის 
დატერასება და 
ბიოსაინჟინრო 

ღონისძიებების გატარება 

 
 

12 ს. ქვედა 
ციხესულორი 

291724-4662765 

მეწყერი 
0,55 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლებს, საკარმიდამო 

ნაკვეთებს და შიდა 
სასოფლო გზას 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

სანიაღვრე და სადრენაჟო 
არხების მოწყობა 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. მეორე სვირი 
328150-4662400 

მეწყერი 
0,2  ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება დაბალი 

სადრენაჟო და სანიაღვრე 
სისტემების მოწყობა, 

დაზიანებული საძირკვლის 
და კედლების აღდგენა 

 
 
 

 

2 ს. მეორე სვირი 
327690-4662615 

მეწყერი 
0,12 ჰა 

საფთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 

მის მიმდებარე 
სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

3 ს. ილემი 
345691-4658106 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო მიწის 
ნაკვეთს 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

გაბიონის ტიპის საყრდენი 
კედლის მოწყობა 

 
 

4 ს. ბოსლევი 
348105-4672017 

მეწყერი 
0,12 ჰა 

ზიანდება 
საავტომობილო გზა 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

სანიაღვრე არხების მოწყობა 
და დახრამული ფართის 

შევსება გრუნტებით 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 ს. ბოსლევი 

346457-4671050 
მეწყერი 
0,14 ჰა 

ზიანდება 
საავტომობილო გზა 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

სანიაღვრე არხების 
მოწყობა, დახრამული 

ფართის შევსება 
გრუნტებით 

 
 
 

 
 

6 ს. ქვედა საქარა 
335158-4666725 

მეწყერი 
0,21 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო მიწის 
ნაკვეთს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 
 
 
 

 
 

7 ს. ქვედა საქარა 
336300-4666594 

მეწყერი 
0,17 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 
სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

8 ს. პირველი სვირი 
331185-4663655 

მეწყერი 
0,94 ჰა 

საკარმიდამო ნაკვეთები 
და საავტომობილო გზა 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 ს. პირველი სვირი 

331565-4664485 
მეწყერი 
0,24 ჰა 

საცხოვრებელ სახლი, 
საკარმიდამო ნაკვეთები 
და საავტომობილო გზა 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობა 

 

10 ს. პირველი სვირი 
330340-4662960 

მეწყერი 
0,11 ჰა 

ზიანდება 
საავტომობილო გზა 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობა 

 

11 ს. მეორე სვირი 
332355-4664960 

მეწყერი 
0,35 ჰა 

საკარმიდამო ნაკვეთები 
და გაუქმებული 

საავტომობილო გზა 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

მონიტორინგული 
კონტროლის დაწესება 

 
 

12 ს. ილემი 
343015-4661770 

ქვათაცვენა საცხოვრებელი სახლი და 
საავტომობილო გზა 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

მუდმივი მონიტორინგული 
კონტროლის დაწესება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
13 ს. ქვედა წევა 

346435-4661455 
მეწყერი 
1,13 ჰა 

რკინიგზის მიმდებარე 
ტერიტორია 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

მოწყობილია სანიაღვრე 
სისტემა 

 
 

14 ს. ბორითი 
343470-4657525 

მეწყერი 
0,04 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

 
 

4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 

1 ქ. თერჯოლა 
332270-4672690 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

2 ღვანკითი 
333850-4669940 

მეწყერი 
0,08 ჰა 

 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

სადრენაჟო სისტემის 
მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 ქ. თერჯოლა 

ჯაბიძის 50 
334530-4672620 

მეწყერი 
0,1 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

4 ს. რუფოთი 
334210-4675450 

გრუნტის ჯდენა საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 

დამხმარე ნაგებობას 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება მაღალი 

სახლის დაშლა და 
ადგილზე აშენება 

სამშენებლო ნორმების 
დაცვით 

 
5 ს. სიქთარვა 

330980-4675180 
 

გრუნტის ჯდენა საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 

დამხმარე ნაგებობას 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
6 ს. ჩხარი 

335020-4676990 
გრუნტის ჯდენა ძლიერ დააზიანა 

საცხოვრებელი სახლი და 
დამხმარე ნაგებობა 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

სახლზე აღდგენითი 
სამუშაოების 

განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 ს. ახალი თერჯოლა 

332850-4072562 
მეწყერი 

0,1ჰა 
აზიანებს საცხოვრებელ 

სახლს და მიმდებარე 
სამეურნეო სავარგულს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

8 ს. ძევრი 
331015-4679306 

მეწყერი 
0,22 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო სავარგულს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

9 ს. ახალი თერჯოლა 
332548-4675811 

მეწყერი 
0,27 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო სავარგულს 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

გრუნტის წყლების 
რეგულირება, სადრენაჟო 

თხრილების მოწყობა 

 
 

10 ს. ახალი თერჯოლა 
333174-4674294 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო სავარგულს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 ს.ზედა სიმონეთი 

327428-4678462 
მეწყერი 
0,05 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო სავარგულს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

12 ს. ახალი თერჯოლა 
333082-4674294 

მეწყერი 
0,09 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო სავარგულს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება საშუალო 

ღრმა სადრენაჟო სისტემის 
და ჰიდროსაიზოლაციო 

საფარის მოწყობა 

 
 

13 ს. ზედა ალისუბანი 
335827-4680519 

მეწყერი 
0,12 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

სამეურნეო სავარგულს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

14 ს. ახალი თერჯოლა 
334423-4676482 

ჯდენები საცხოვრებელი სახლი დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

სახლის დემონტაჟი და 
ახალი ნაგებობის აშენება 

ქვეყანაში მოქმედი 
სამშენებლო ნორმებისა და 
წესების სრული დაცვით 
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1 2 3 4 5 6 7 
5. სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. დობირო 
284868-4662230 

მეწყერი 
0,14 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 

მიმდებარე ეზოს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

2 ს. გამოჩინებული 
277245-4661060 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლებს და მიმდებარე 

სავარგულს 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება დაბალი 

სადრენაჟო თხრილების 
მოწყობა და ზედაპირული 

წყლების რეგულირება 

 
 

3 ს. ნოღა 
275773-4661554 

მეწყერი 
0,2 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

ტერიტორიას 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

4 ს. დობირო 
284578-4662406 

მეწყერი 
0,17 ჰა 

დაანგრია ძველი სახლი, 
საშიშროებას უქმნის 
ახალ საცხოვრებელ 

სახლს და მიმდებარე 
ტერიტორიას 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

სადრენაჟო და სანიარვრე 
სისტემების და  

ჰიდროსაიზოლაციო 
საფარის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 ს. დაბლა ეწერი 

284120-4662845 
მეწყერი 
0,15 ჰა 

საცხოვრებელი სახლი და 
საკარმიდამო ნაკვეთი 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება და 

დაზიანებული კედლების 
აღდგენა 

 
6 ს. დაბლა ეწერი 

284243-4663083 
მეწყერი 0,02 ჰა, 
ეროზია 120 მ 

საცხოვრებელი სახლი და 
საკარმიდამო ნაკვეთები 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

სახლების გარშემო 
სადრენაჟო სისტემის, 

ხოლო კალაპოტის 
გასწვრივ ნაპირასამაგრი 

ნაგებობის მოწყობა 

 
7 ს. დაბლა ეწერი 

284395-4662895 
ეროზია 70 მ საცხოვრებელი სახლი და 

საკარმიდამო ნაკვეთები 
დინამიკა სუსტი, 

საშიშროება საშუალო 
სანაპიროს გასწვრივ 60-70 

მეტრიან ზოლში 
კომბინირებული 

ნაპირსამაგრი ნაგებობის 
მოწყობა 

 
8 ს. ნიგორზღვა 

277780-4662265 
მეწყერი 

1,0 ჰა 
საკარმიდამო ნაკვეთები დინამიკა სუსტი, 

საშიშროება დაბალი 
მოსახლეობა გაყვანილია 
გეოლოგიურად მდგრად 

ტერიტორიაზე 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 ს. მთისძირი 

286820 – 4664880 
მეწყერი 
32,0 ჰა 

 

საკარმიდამო ნაკვეთები 
და საცხოვრებელი 

სახლები 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

 
10 ს. დობირო 

284820-4662270 
მეწყერი 

0,1 ჰა 
საცხოვრებელი სახლი და 

მიმდებარე ეზო 
დინამიკა სუსტი, 

საშიშროება დაბალი 
მოწყობილია 

ფერდობსამაგრი კედელი 

 
11 ს. გომნატეხები 

285140-4662635 
მეწყერი 0,07 ჰა, 
ეროზია 120 მ 

საცხოვრებელი სახლი და 
მიმდებარე ეზო 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

მოწყობილია  
ფერდობსამაგრი კედელი 

 
12 ს. მთისძირი 

287615-4664175 
მეწყერი 
0,32 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
13 ს. მთისძირი 

287680-4664160 
მეწყერი 
0,17 ჰა 

სავარგულები დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

 

 
 

14 ს. დაბლა ეწერი 
284040-4663390 

მეწყერი 
0,6 ჰა 

საცხოვრებელი სახლი და 
საკარმიდამო ნაკვეთი 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

სადრენაჟო სისტემის და 
ჰიდროსაიზოლაციო 

საფარის მოწყობა, 
ნარგავების გაშენება, 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა და სახლის 

დაზიანებული კედლების 
აღდგენა-გამაგრება 

 
 

15 ს. ოფეთი 
285000-4658555 

მეწყერი 
0,02 ჰა 

საცხოვრებელი სახლი და 
საკარმიდამო ნაკვეთი 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

16 ს. დაბლა გომი 
282310-4664015 

მეწყერი 
0,05 ჰა 

საცხოვრებელი სახლი დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 
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1 2 3 4 5 6 7 
17 ს. დილიკაური 

344495-4669690 
მეწყერი 
0,42 ჰა 

საცხოვრებელი სახლი და 
საკარმიდამო ნაკვეთი 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

1 ს. რიონი 
311140-4689785 

მეწყერი 
0,22 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

2 ს. რიონი 
312094-4689803 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა დაბალი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

3 ს. ზარათი 
312464-4690890 

მეწყერი 
0,09 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
4 ს. ჯიმასტარო 

311300, 4685900 
მეწყერი 
0,12 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 

მისასვლელ გზას 

მეწყერი აქტიურ 
დინამიკაშია, 

საშიშროება საშუალო 

სრულყოფილი სადრენაჟო 
სისტემის მოწყობა 

 
5 ს.  ჯიმასტარო 

312328-4691502 
მეწყერი 
0,25 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 

მიმდებარე ეზოს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
6 ს. ჯიმასტარო 

311378 – 4686052 
მეწყერი 
0,12 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 

სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება საშუალო 

მოსახლე გადაყვანილია 
გეოლოგიურად მდგრად 

ტერიტორიაზე 

 
7 ს. გუმათი 

310095-4688310 
მეწყერი 
0,12 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლებს და მიმდებარე 

ტერიტორიებს 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება, 

ჰიდროსაიზოლაციო 
საფარის მოწყობა 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
8 ს. გუმათი 

308667-4690735 
მეწყერი 

0,7 ჰა 
აზიანებს სახლს, 

საავტომობილო გზას და 
სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

9 ს. რიონი 
311105-4688390 

მეწყერი 
0,02 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ფერდოს გასწვრივ 
საყრდენი კედლის მოწყობა 

 

10 ქ.  ქუთაისი 
310767-4682960 

ქვათაცვენა საცხოვრებელი სახლი დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

კირქვიანი ფერდობის 
შეფასება მთასვლელების 

მიერ, ცალკეული 
არამდგრადი ლოდების 

დაშლა ან მათი დამაგრება 
ადგილზე 

 

11 მექვენა-დერჩი 
315425-4705175 

მეწყერი 
100,0 ჰა 

საავტომობილო გზა და 
საკარმიდამო ნაკვეთები 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

მონიტორინგის დაწესება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
12 ქუთაისი-ალპანა 

315035-4704170 
მეწყერი 0,03 ჰა, 

ეროზია  
30 მ 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

 

13 ქუთაისი-ალპანა 
315430-4701315 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

საავტომობილო გზის 
ვაკისის პერიოდული 

გაწმენდა 

 

14 ქუთაისი-ალპანა 
311660-4698705 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

საავტომობილო გზის 
ვაკისის პერიოდული 

გაწმენდა 

 

15 ქუთაისი-ალპანა 
309970-4698000 

მეწყერი 0,06 ჰა, 
ეროზია 30 მ 

საკარმიდამო ნაკვეთი დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება დაბალი 
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1 2 3 4 5 6 7 
16 ქუთაისი-ალპანა 

309470-4696590 
ეროზია საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 

საშიშროება საშუალო 
მოეწყოს ფერდობსამაგრი 

კედელი 
 
 
 
 
 

 

7. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. შუქრუთი 
361880-4681401 

მეწყერი 
0,8 ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს და 
მიმდებარე ტერიტორიას 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

სახლი გადასატანია 
გეოლოგიურად მდგრად 

ტერიტორიაზე 

 
 

2 ს. ბიღა 
345294-4682500 

მეწყერი 
0,2 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს, საავტომობილო 

გზას და სამეურნეო 
ფართობს 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

3 მდ. ნიკრისას ხეობა 
დარკვეთის და 

მღვიმევის 
მიმდებარედ 

361330-4685975 

მეწყერი 
0,25 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
მოსახლეობას 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

აღნიშნულ ხევში უნდა 
აიკრძალოს ფუჭი ქანების 

ჩაყრა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 ს. პერევისა 

360365-4680235 
მეწყერი 
0,12 ჰა 

საავტომობილო გზა და 
მიმდებარე ფერდობი 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

 
 

8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. კიცხი 
345560-4655455 

მეწყერი 
1,8 ჰა 

დაზიანდა 
საცხოვრებელი სახლი და 

მიმდებარე  გზა 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

სახლის დაშლა და 
გადატანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

2 ს. კიცხი 
345620-4655430 

მეწყერი 
0,17 ჰა 

დაზიანდა 
საცხოვრებელი სახლი და 

მიმდებარე ეზო 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება მაღალი 

სახლის გადატანა 
გეოლოგიურად მდგრად 

ტერიტორიაზე 

 
 

3 ს. საქარიქედი 
347000-4655590 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

დაზიანდა 
საცხოვრებელი სახლი და 

მიმდებარე სამეურნეო 
ფართობი 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება დაბალი 

საძირკვლის გამაგრება და 
ჰიდროსაიზოლაციო 

საფარის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 ს. ვარძია 

340980-4653760 
მეწყერი 
1,25 ჰა 

დაზიანდა 
საცხოვრებელი სახლი და 

საკარმიდამო ნაკვეთი 

დინამიკა საშუალო. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

5 ს. ვარძია 
343683-4655473 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

დაზიანდა 
საცხოვრებელი სახლი და 
მიმდებარე ტერიტორია 

დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

მელიორაციული 
სამუშაოების 

განხორციელება გრუნტის 
წყლების მოსაცილებლად 

 
6 ს. კიცხი 

345668-4655386 
მეწყერი 
0,35 ჰა 

აზიანებს სახლს, 
საავტომობილო გზას და 

სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა ძლიერი. 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

7 ს. გოლათუბანი 
367300 – 4650340 

ქვათაცვენა 
მეწყერი 

3,5 ჰა 
 

ზიანდება 
საავტომობილო გზა; 

საფრთხეს უქმნის 
რკინიგზის ესტაკადის 

მდგრადობას 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

საავტომობილო გზიდან 
მეწყრული მასების 

პერიოდული გატანა, 
საყრდენი კედლის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 ს. მწყერისციხე 

343505 – 4658055 
ეროზია 

50 მ 
საავტომობილო გზა დინამიკა საშუალო, 

საშიშროება საშუალო 
ნაპირსამაგრი გაბიონის 

მოწყობა 

 
 

9 ს. ზვარე 
367700 – 4647200 

მეწყერი 
7,5 ჰა 

საავტომობილო გზა, 
მდინარე ზვარულას 
კალაპოტი, ზვარეს 

მინერალური წყლების 
საბადო (ჭაბურღილები); 
ძლიერ დააზიანა ახალი 

სარკინიგზო 
მაგისტრალის გვირაბის 

მიმდებარე სივრცე 

დინამიკა აქტიური, 
საშიშროება მაღალი 

საავტომობილო გზის 
ვაკისის და მდინარის 
კალაპოტის მუდმივი 

გაწმენდა,  ახალი 
სარკინიგზო მაგისტრალის 

დამეწყრილ სივრცის 
შესწავლას ახორციელებს 

შესაბამისი სამსახური 
 

 

10 ს. ჩრდილი 
366830-4648550 

 

ღვარცოფი საავტომობილო გზა და 
საკარმიდამო ნაკვეთები 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება მაღალი 

კალაპოტის გაწმენდა 

 
 

11 ხარაგაული-
ჩუმათელეთი 

366395-4649280 

ქვათაცვენა, 
მეწყერი  
0,07 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა 
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12 ხარაგაული-

ჩუმათელეთი 
362400-4649180 

ქვათაცვენა, 
მეწყერი 
0,05 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა 

 
 

13 ხარაგაული-
ჩუმათელეთი 

361950-4648935 

ქვათაცვენა, 
მეწყერი 
0,04 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა 

 
 

14 ხარაგაული-
ჩუმათელეთი 

361630-4648760 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა 

 
 

15 ხარაგაული-
ჩუმათელეთი 

361550-4648470 

ქვათაცვენა 
მეწყერი  
0,03 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა 
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16 ხარაგაული-

ჩუმათელეთი 
361525-4648435 

ქვათაცვენა, 
ეროზია  

20 მ 

რკინიგზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

საყრდენი კედლის მოწყობა 

 

17 ხარაგაული-
ჩუმათელეთი 

360845-4647990 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა 

 

18 ს. ლაშე 
349125-4657220 

ეროზია 
30 მ 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება საშუალო 

ნაწილობრივ 
გამაგრებულია, 

მოწყობილია ნაპირსამაგრი 
კედელი 

 

19 ს. თეთრაწყარო 
350460-4654450 

ეროზია 
60 მ 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება დაბალი 

მოწყობილია ნაპირსამაგრი 
კედელი 
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20 ს. ლეღვანი 

355055-4646715 
ღვარცოფი საავტომობილო გზა და 

სამეურნეო ნაკვეთები 
დინამიკა სუსტი. 

საშიშროება საშუალო 
კალაპოტის გაწმენდა და 

დამცავი ნაგებობების 
მოწყობა 

 
 

21 ს. დიდვაკე 
356575-4649025 

ეროზია 
70 მ 

საავტომობილო ხიდი დინამიკა სუსტი. 
საშიშროება მაღალი 

დამცავი ნაგებობების 
მოწყობა და ხიდის აღდგენა 

 
 

22 ს. დიდვაკე 
356790-4648750 

ეროზია 
50 მ 

საავტომობილო გზა და 
საფეხმავლო ხიდი 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

დამცავი ნაგებობების 
მოწყობა 

 
 

23 ს. საღანძილე 
354855-4650400 

ეროზია 
40 მ 

რკინიგზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

დამცავი ნაგებობების 
მოწყობა 
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24 ს. საღანძილე-

ხარაგაულის გზა 
352370-4651925 

ეროზია 
40 მ 

რკინიგზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

დამცავი ნაგებობების 
მოწყობა 

 
25 ს. დიდვაკე 

357000-4648600 
მეწყერი 0,02 ჰა, 
ეროზია 300 მ 

საავტომობილო გზა დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

სანიაღვრის და საყრდენი 
კედლის მოწყობა 

 
26 ხარაგაული-

ჩუმათელეთი 
360820-4647980 

ეროზია 20 მ აზიანებს სარკინიგზო 
მაგისტრალს 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

ნაპირსამაგრი კედლის 
აღდგენა 

 
 

27 ს.ღორეშა 
356814-4659630 

მეწყერი 
0,08 ჰა 

საცხოვრებელი სახლი და 
საკარმიდამო ნაკვეთი 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება მაღალი 

მოსახლის გადაყვანა 
გეოლოგიურად მდგრად 

ტერიტორიაზე 
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9. ხონის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. გამოღმა ნოღა 
296665-4700735 

მეწყერი 
0,1 ჰა 

დაზიანდა 
საცხოვრებელი სახლი და 

მიმდებარე ფართობი 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

სახლის დაშლა და ახალი 
ნაგებობის აშენება 

გეოლოგიურად მდგრად 
ტერიტორიაზე, 

სამშენებლო ნორმებისა და 
წესების სრული დაცვით 

 

2 ს. გორდი 
296797-4601789 

მეწყერი 
0,25 ჰა 

აზიანებს სახლს, 
საავტომობილო გზას და 

სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა აქტიური. 
საშიშროება მაღალი 

მოსახლის გადაყვანა 
გეოლოგიურად მდგრად 

ტერიტორიაზე 

 

10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. დიმი 
321874-4661769 

მეწყერი 
0,15 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 

ეზოს 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ღრმა სადრენაჟო 
თხრილების მოწყობა, 

გრუნტის წყლის დონის 
დაწევა და 

ჰიდროსაიზოლაციო 
საფარის მოწყობა 

 
 

2 ს. მეორე ობჩა 
325730-4665197 

მეწყერი 
0,1 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 
სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

სადრენაჟო სისტემის 
მოწყობის გზით გრუნტის 
წყლის დონის დაწევა და 

ზედაპირული წყლის 
ნაკადების რეგულირება 
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3 ს. მეორე ობჩა 

325933-4661976 
მეწყერი 

0,2 ჰა 
აზიანებს საცხოვრებელ 

სახლს და მიმდებარე 
სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 

4 ს. წითელხევი 
314061-4660915 

მეწყერი 
0,12 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 
სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

სახლის გარშემო 
სადრენაჟო სისტემის და 

ჰიდროსაიზოლაციო 
საფარის მოწყობა 

 

5 ქ. ბაღდათი 
319657-4659667 

მეწყერი 
0,08 ჰა 

აზიანებს საცხოვრებელ 
სახლს და მიმდებარე 
სამეურნეო ფართობს 

დინამიკა ძლიერი, 
საშიშროება მაღალი 

გადაყვანა გეოლოგიურად 
მდგრად ტერიტორიაზე 

 
 

6 ს. ნერგეეთი 
320150 – 4657010 

მეწყერი 
0.2 ჰა 

საცხოვრებელი სახლი და 
საკარმიდამო ნაკვეთი 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

ჩამოშლილი მეწყრული 
მასალის გატანასა 

კარმიდამოდან, სახლის 
გასწვრივ 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
დამცავი კედლის მოწყობა 
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7 კაკასხიდი-ზეკარის 

დამაკავშირებელი 
გზა 

323890-4636840 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

არამდგრადი ლოდების 
სამოყრა, მიმდებარე 

ფერდობის მდგრადობის 
შესწავლა 

 
 

8 ბაღდათი-საირმის 
გზა 

316235-4647875 

ღვარცოფი საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

მოეწყო შესაბამისი კვეთის 
ნაკადგამტარი 

 
 

9 ბაღდათი -საირმის 
გზა 

316225-4647890 

მეწყერი 
0,02 ჰა 

საავტომობილო გზა დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

დამცავი კედლის მოწყობა 

 
 

10 ს. დიმი 
320610-4661440 

ეროზია 
120 მ 

სანაპირო ზოლი დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

მოწყობილია ნაპირსამაგრი 
კედელი და სანიაღვრე 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 ბაღდათი-ზეგანის 

გზა 
321160-4659180 

მეწყერი 
0,05 ჰა 

საავტომობილო გზა და 
სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზა 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

 

 
 

12 ს. წითელხევი 
316026, 4659618 

მეწყერი 
11.0 ჰა, 
ეროზია 

70 მ 

საავტომობილო გზა დინამიკა საშუალო, 
ენურ ნაწილში 

აქტიური, 
საშიშროება საშუალო 

მეწყრულ სხეულზე 
გაჭრილია ტრანშეები 

გრუნტის წყლების 
მოსაცილებლად 

 

11. საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

1 ქ. საჩხერე 
369265-4689415 

ეროზია 
30 მ 

საკარმიდამო ნაკვეთები დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

დაზიანებული საყრდენი 
კედლის აღდგენა-გამაგრება 

 
 

2 ქ. საჩხერე 
368330-4688700 

მეწყერი 
0,02 ჰა 

საავტომობილო გზა, 
საკარმიდამო ნაკვეთი და 

დამხმარე ნაგებობა 

დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება მაღალი 

ნაგებობის დემონტაჟი და 
ფერდობსამაგრი კედლის 

აღდგენა-გამაგრება 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 ქ. საჩხერე 

368036-4688680 
მეწყერი 
0,03 ჰა 

საკარმიდამო ნაკვეთები დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

 

4 ს. სხვიტორი 
370139-4690393 

 

მეწყერი 
0,07 ჰა 

საკარმიდამო ნაკვეთები დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება დაბალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

 

5 ს. საირხე 
369730 – 4685095 

მეწყერი 
0.5 ჰა 

საავტომობილო გზა და 
საკარმიდამო ნაკვეთები 

დინამიკა საშუალო, 
საშიშროება საშუალო 

მოწყვეტის კიდის გასწვრივ 
სანიაღვრე და სადრენაჟო 

სისტემების მოწყობა 

 

6 ს. სხვიტორი 
370339-4690256 

მეწყერი 
0,12 ჰა 

საკარმიდამო ნაკვეთები დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება საშუალო 

დაწესებულია 
მონიტორინგული 

კონტროლი 

 

7 ქ. საჩხერე 
367600-4688403 

მეწყერი 
0,2 ჰა 

ფერდობსამაგრი კედელი დინამიკა სუსტი, 
საშიშროება დაბალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება, 

ფერდობსამაგრი კედლის 
აღდგენა, სახლის გარშემო 
სადრენაჟო სისტემის და 

ჰიდროსაიზოლაციო 
საფარის მოწყობა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

თავი 5. რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარე 
 
რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარე მოიცავს ონის, ამბროლაურის (რაჭა), ცაგერის 

(ლეჩხუმი) და ლენტეხის (ქვემო სვანეთი) მუნიციპალიტეტებს, 255 დასახლებული პუნქტით. 
მხარის ფართობი შეადგენს 4568.2 კმ2-ს. მოსახლეობა 2014 წლის აღწერის მონაცემების 
მიხედვით შეადგენს 31 953 ათას კაცს (ცხრილი 1).  

 

სივრცული და დემოგრაფიული მაჩვენებლები  
                                                                                                                                                  ცხრილი 1             

 
მუნიციპალიტეტი 

დასახლებული 
პუნქტების რაოდენობა 

ფართობი 
(კმ2) 

მოსახლეობის  
რაოდენობა 

მოსახლეობის  
სიმჭიდროვე (კაცი/კმ2) 

ონი 65 1712 6 065 3.54 

ამბროლაური 71 1142 11 162 9.77 

ცაგერი 59 756 10 381 13.73 

ლენტეხი 60 1344 4 345 3.23 
 
 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარე რთული გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური 
პირობებით გამოირჩევა. კავკასიონის სამხრეთული ფერდის ნაოჭა სისტემაში გამოიყოფა 
რამდენიმე სტრუქტურულ-ტექტონიკური ზონა: 

1. მთიანი რაჭის ქვაბული (ყაზბეგ – ლაგოდეხის ზონა) აგებულია ქვედა იურული ასაკის 
არაკარბონატული ფლიშური ნალექებით (ქვიშაქვები, თიხაფიქლები და სხვა), კავკასიონის 
მთავარი ქედიდან იგი გამოყოფილია მთავარი შეცოცებით, ხოლო შოდა-კედელას ქედიდან 
სიღრმული რღვევით. 

2. მესტია-თიანეთის ზონა აგებული ზედა იურული და ქვედა ცარცული ასაკის 
კარბონატული ფლიშური ნალექებით (კირქვები, მერგელები, ქვიშაქვები და ფიქლები). 
მორფოლოგიურად ის წარმოადგენს შოდა-კედელას ჰორსტ-სინკლინურ ქედს. 

3. გაგრა-ჯავის სტრუქტურულ-ტექტონიკური ზონა აგებული ქვედა იურული ასაკის 
ფიქლებით, ქვიშაქვებითა და ბაიოსური პორფირიტული წყებით. მორფოსტრუქტურულად 
მისი საერთო კავკასიური მიმართულების ინვერსიული ეროზიულ-ტექტონიკური ბუნება ზემო 
რაჭის ქვაბულით არის გამოხატული. 

4. რაჭა-ლეჩხუმის სინკლინი, აგებული ოლიგოცენური და მიოცენური ასაკის ნალექებით – 
თიხებით, ქვიშაქვებით, კონგლომერატებით და კირქვებით. ლაბეჭინას სერი ქვაბულს ორ 
ნაწილად ყოფს: დასავლეთით – ლეჩხუმის და აღმოსავლეთით – რაჭის. რაჭა-ლეჩხუმის 
სინკლინის ფრთებს ცარცული ასაკის კირქვებით აგებული საელიოსა და ხვამლი-ასხის 
მონოკლინური ქედები წარმოადგენენ. კავკასიონის სამხრული განშტოებებიდან განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია სვანეთის ქედი, რომელიც მდ. ენგურისა და მდ. ცხენისწყლის წყალგამყოფს 
წარმოადგენს, ტექტონიკურად იგი ჩხალთა-ლაილას ზონას მიეკუთვნება და გეოლოგიურად 
აგებულია იურული ასაკის ნალექებით. 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე გეომორფოლოგიური არაერთგვაროვნებით 
გამოირჩევა, რაც პირდაპირ კავშირშია მის გეოლოგიურ აგებულებასთან. ერთეული 
მორფოლოგიური ფორმების გენეზისი დაკავშირებულია სხვადასხვა ტიპის ეროზიულ და 
ტექტონიკურ პროცესებთან, რომლებიც განვითარებულია ძირითადად პოსტპლიოცენურ 
პერიოდში, როდესაც ხდებოდა თანამედროვე რელიეფის ჩამოყალიბება. 

მხარის ჩრდილო და ცენტრალურ ნაწილებში გამოიყოფა მაღალი და საშუალომთიანი 
მთათა სისტემა, რომელიც აგებულია ძირითადად იურული და ცარცული (ფლიში) ასაკის 
ნალექებით. რაჭა-სვანეთის ალპურ-ნივალური მორფოლოგიური ზონის თანამედროვე 
რელიეფი მნიშვნელოვნად ტრანსფორმირებულია პლეისტოცენური გამყინვარებით, სადაც 
რელიეფში მკვეთრად არის გამოხატული ტროგული ხეობები და მორენული ნაფენები. 

მხარის ცენტრალური ნაწილი, სადაც განვითარებულია საშუალომთიანი გორაკ-
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

ბორცვოვანი რელიეფი, წარმოადგენს მორფოლოგიურად განსხვავებულ, რაჭა-ლეჩხუმის 
სინკლინის დეპრესიას, რომელიც ძირითადად აგებულია ცარცული და პალეოგენური ასაკის 
ნალექებით. 

მხარის სამხრეთ ნაწილში არსებული რაჭის ქედი, რომელიც აგებულია ცარცული ასაკის 
კირქვებით, წარმოადგენს მორფოლოგიურად ერთ-ერთ განცალკევებულ ერთეულს. 

რაჭა-ლეჩხუმის სინკლინის ცენტრალური, ფართოდ გაშლილი ნაწილი წარმოდგენილია 
ოლიგოცენ-მიოცენური ასაკის ქანების სუბსტრატზე განვითარებული საშუალომთიანი, ტერა-
სირებული, რბილი რელიეფის სახით, რაც კარგადაა გამოსახული მდ. რიონისა და ცხენისწყლის 
ხეობებში. რაჭა-ლეჩხუმის დეპრესიის პალეოგენ-ნეოგენური ასაკის თიხური ფაციესის ქანების 
გავრცელების არეალში დომინირებს მეწყრული რელიეფი, რომლებიც ქმნიან გორაკ-ბორცვოვან 
და საფეხურისებრ რელიეფის ფორმებს. გარდა ამისა, ზემოთ აღნიშნული რელიეფის 
ჩამოყალიბებაში მონაწილეობას იღებენ მდინარეების ძველი ტერასული ნალექები. მეწყრული 
სხეულების ჩასახვა-გააქტიურებისათვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნიან აგრეთვე მდინარეთა 
ხეობების ფერდობებზე განვითარებული მეოთხეული ასაკის დელუვიური ნაფენები, 
რომლებიც მოიცავენ დიდ ფართობებს და ცვალებადი სიმძლავრეებით ხასიათდებიან. 

მხარის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა-განვითარებას და 
არსებული კერების გააქტიურებას, რთულ გეოლოგიურ და მორფოლოგიურ პირობებთან 
ერთად, განაპირობებს კლიმატური თავისებურებები. კერძოდ, მისი ისეთი მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი, როგორიცაა მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა, მათი სეზონური 
განაწილება და გადახრა საშუალო მრავალწლიური ნორმის ფარგლებიდან. ნალექების საშუალო 
მრავალწლიური მაჩვენებელი რეგიონში არსებული მეტეოსადგურების მონაცემების მიხედვით 
შემდეგია: შოვი – 1194მმ; ამბროლაური – 1053 მმ; ლენტეხი – 1257 მმ; ცაგერი – 1020 მმ.  

უხვი ატმოსფერული ნალექების მოსვლის პერიოდში მდინარეები და ხევები იძენენ დიდ 
ენერგიას და ახდენენ ფერდობებზე გამოფიტული მასალის ტრანსპორტირებას, რასაც ხშირად 
თან ახლავს კატასტროფული ხასიათის ღვარცოფების ტრანსფორმაცია. ატმოსფერული 
ნალექების ნიადაგში ინფილტრაცია და გრუნტის წყლების დონეების ცვალებადობა ხელს 
უწყობს მეწყრული პროცესების გააქტიურებას.  

მხარეში დღეისათვის მხოლოდ 4 მეტეოსადგური მოქმედებს (შოვი, ამბროლაური, ალპანა, 
ლუჯი), რის გამოც გართულებულია წლის განმვალობაში მოსული ატმოსფერული ნალექების 
რაოდენობის და მასთან დაკავშირებული მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების დინამიკის 
კორელაცია. თუმცა აღნიშნული მეტეოსადგურებიდან მიღებული მონაცემები (ცხრილი №2-3) 
მაინც გვაძლევს გარკვეულ წარმოდგენას მხარის ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული 
ნალექების და გეოლოგიური სტიქიის გააქტიურების ურთიერთკავშირის ზოგად ტენდენციაზე. 

 
რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში 2019 წელს მოსული ატმოსფერული 

ნალექების რაოდენობა (მმ-ში) 
ცხრილი 2 

№ 

მეტეოსადგური 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

სუ
ლ

 
(I

- X
II

) 

სა
შ.

 მ
რ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
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ნო
რ

მა
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რ

ავ
ალ

წლ
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რ
ი 

ნო
რ
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დ

ან
 გ

ად
ახ

რ
ა 

1 შოვი 103.2 27.5 65.7 61.2 123.7 179.6 171.3 28.1 82,5 65.4 73.2 52.7 951.6 1194.0 -242.4

2 ამბროლაური 48.4 26.4 69.4 68.8 65.2 53.8 94.0 31.2 77.6 55.8 43.0 62.0   695.6 1053.0 -357.4

3 ლუჯი 141.1 29.4 63.9 82.1 114.6 149.4 227.8 53.7 125.1 43.2 70.1 53.0 1153.4 1257.0 -103.6

4 ალპანა 43.9 22.0 52.4 46.1 53.7 106.7 99.0 39.4 82.0 15.1 80.5 67.0 707.8 1020.0 -312.2
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

2019  წლის განმავლობაში თავსხმა წვიმების სახით (30 მმ-ზე მეტი დღე-ღამეში) მოსული ატმოსფერული 
ნალექების მონაცემები (რაოდენობა-მმ, მოსვლის თარიღი-რიცხვი და თვე) 

ცხრილი 3 

შოვი ამბროლაური ლუჯი ალპანა 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი/ თვე ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი/ თვე ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი/ თვე ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი/ თვე 

 
31.9 

12/VII 32.6 12/XII 31.1 21/VI 35.5 18/VI 

31.0 
 

7/X   89.9 12/VII 42.2 12/VII 

 
 

   32.2 16/VII   

 
 

   33.6 17/IX   

 
 

   37.1 21/IX   

 

როგორც ცხრილ №2-დან ჩანს, 2019 წლის განმავლობაში მხარის ყველა მუნიციპალიტეტში 
ნალექების დეფიციტთან გვქონდა საქმე. თუმცა აღსანიშნავია, რომ დროის მოკლე ინტერვალში, 
თავსხმა წვიმების სახით მოსული ღვარცოფმაფორმირებელი ნალექები (30მმ-ზე მეტი დღე-
ღამეში) დაფიქსირდა 10-ჯერ, მათ შორის 80მმ-ზე მეტი 1-ჯერ (ლუჯის მეტეოსადგური). 
აღნიშნულ პერიოდებს დაემთხვა სტიქიური გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება მხარის 
სხვადასხვა ნაწილში (უმეტესად ლენტეხის მუნიციპალიტეტში), შესაბამისი ნეგატიური 
შედეგებით. 

გრაფიკ №1-ში მოცემულია 2004-2019 წლებში, მხარეში მოქმედი მეტეოსადგურების 
მონაცემებზე დაყრდნობით, ატმოსფერული ნალექების განაწილება წლების მიხედვით. ასევე 
მოცემულია იმავე წლებში მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების წარმოშობის და 
გააქტიურების რაოდენობრივი მაჩვენებლები.  

 

გრაფიკი 1 

 
 

გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან 2019 წლამდე ჩატარებული კვლევების საფუძველზე 
არსებული  მონაცემების მიხედვით, 2019 წლის მონიტორინგული კვლევის შემდეგ დადგინდა, 
რომ მხარეში შემავალი 255 დასახლებული პუნქტიდან, საშიში გეოლოგიური პროცესების 
მოქმედების მაღალი რისკის ზონაში მოქცეულია 82, საშუალო რისკის ზონაში 106, ხოლო 
დაბალი რისკის ზონაში 34 დასახლებული პუნქტი (გრაფიკი №2, დიაგრამა №1). 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

გრაფიკი №2 დიაგრამა №1 

2019 წლის ივნისის და ოქტომბრის თვეებში რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში 
განხორციელდა მონიტორინგული კვლევები, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა 
მხარეში არსებული საშიში გეოლოგიური პროცესების დინამიკის შესწავლა, ახლად წარმოქმნი-
ლი კერების გამოვლენა და გააქტიურებული უბნების დაფიქსირება, მათგან მიყენებული უარ-
ყოფითი შედეგების შეფასება და მათი ხელახალი გააქტიურების შემთხვევაში, შესაძლო ზარა-
ლის მინიმუმამდე დასაყვანად, საჭირო რეკომენდაციების გაცემა. მონიტორინგული კვლევის 
პერიოდში და გასული წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობის წერილო-
ბითი მომართვების საფუძველზე, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში საშიში გეოლოგიური 
პროცესების შეფასების მიზნით ნანახი იქნა 130 დასახლებული პუნქტი. მათ შორის ონის 
მუნიციპალიტეტში -24, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში – 33, ცაგერის მუნიციპალიტეტში – 
35 და ლენტეხის მუნიციპალიტეტში – 38 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა გაიცა 
94 ოჯახის საცხოვრებელ სახლზე, მათგან 56 ექვემდებარება გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე 
გადაყვანას (ცხრილი-№4), ხოლო დანარჩენი საცხოვრებელი სახლების მდგრადობის შესანარჩუ-
ნებლად, რომლებსაც აღენიშნებათ სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები, გაცემულია შესაბამისი 
რეკომენდაციები.  

გასული წლის განმავლობაში რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში დაფიქსირებული იქნა 
75 გააქტიურებული მეწყრული სხეული, 37 ღვარცოფული წყალსადინარი, ქვათაცვენა/ 
კლდეზვავის 20 და ნაპირგარეცხვის 15 უბანი (ცხრილი-№5). აგრეთვე დათვალიერებული იქნა 
აღნიშნული პროცესების გავრცელების არეალში მოქცეული 124 ინფრასტრუქტურული ობიექტი. 

ქვემოთ მოცემულია 2019 წლის განმავლობაში ცაგერის, ლენტეხის, ამბროლაურის და 
ონის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გააქტიურებული სტიქიური გეოლოგიური პროცესე-
ბის საშიშიროების ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტების, ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური 
შეფასების შედეგები: 
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რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში 2019 წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

ცხრილი 4

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურუ

ლი ობიექტების 
რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული 

პუნქტების 
რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების 
რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 
გა

მო
ძა

ხე
ბი

თ
 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

სულ 

გა
მო

ძა
ხე

ბი
თ

 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გი
ს 

დ
რ

ო
ს 

სულ 

გე
ო

ლ
ო

გი
უ

რ
ად

 მ
დ

გრ
ად

 ა
დ

გი
ლ

ზ
ე 

გა
დ

ას
აყ

ვა
ნი

 
კო

მლ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

ო
ჯ

ახ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
, რ

ო
მე

ლ
თ

აც
 ე

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ა 

ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

გა
ტ

არ
ებ

ა 

მო
ნი

ტ
ო

რ
ინ

გუ
ლ

ი 
მე

თ
ვა

ლ
ყუ

რ
ეო

ბი
ს 

ქვ
ეშ

 დ
ატ

ო
ვე

ბუ
ლ

ი 
სა

ხლ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

არ
აგ

ეო
ლ

ო
გი

უ
რ

ი 
მი

ზ
ეზ

ით
 დ

ეფ
ო

რ
მი

რ
ებ

უ
ლ

ი 
სა

ხლ
ებ

ის
 

დ
ა 

სხ
ვა

 ნ
აგ

ებ
ო

ბე
ბი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

მო
მზ

ად
ებ

უ
ლ

ი 
ვი

ზ
უ

ალ
უ

რ
ი 

სა
ინ

ჟი
ნრ

ო
-გ

ეო
ლ

ო
გი

უ
რ

ი 
დ

ას
კვ

ნე
ბი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ონი - 21 21 1 23 24* 2 - 2 1 - - 1 2
2 ამბროლაური 2 26 28 15 25 33* 16 6 22 4 18 - - 9 

3 ცაგერი 1 18 19 20 22 35* 12 9 21 9 10 - - 5 

2 ოჯახზე უსაფრთხო მდგრად 
ადგილზე გადაყვანის შესახებ 
დასკვნები გაცემულია 2010 
და 2014 წლებში 

4 ლენტეხი 23 33 56 30 17 38* 30 19 49 22 26 - - 7 

1 ოჯახის საცხოვრებელი 
სახლის დემონტაჟის შესახებ 
დასკვნა გაცემულია 2018 
წელს 

ჯამი 26 98 124 66 87 130* 60 34 94 36 54 - - 23 
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რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში 2019 წ. გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური  
პროცესების და საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 

   ცხრილი 5 

საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული პუნქტების 
რაოდენობა და საშიშროების 

რისკის კატეგორია № მუნიციპალიტეტი 
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) 

მაღალი საშუალო დაბალი 

დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ონი 13 34.3 - - 3/350 8 2 8 11 5 16

2 ამბროლაური 19 57.5  4/1100 3 5 16 13 4 22 

3 ცაგერი 19 79 1 0.1 2/500 3 2 18 15 2 12

4 ლენტეხი 22 66.2 1 0.05 6/1450 23 11 20 16 2 46 

ჯამი 73 237 2 0.15 15/3400 37 20 62 55 13 96
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ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. მაზაში. მდ. მაზაშისღელე წარმოადგენს მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადს, რომლის 
ქვედა ნაწილში, ორივე ბორტზე განლაგებულია საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო 
ნაკვეთები. მდინარის კალაპოტში ადგილი აქვს სხვადასხვა სიმძლავრის ღვარცოფული 
ნაკადების გავლას, რაც მაღალი საშიშროების რისკის ქვეშ აყენებს ს. მაზაშის მოსახლეობას და 
ცაგერი-ლენტეხის ცენტრალურ საავტომობილო გზას. მონიტორინგული კვლევების პერიოდში 
დადგინდა რომ, ხეობის კალაპოტი სრულად ვერ უზრუნველყოფს ღვარცოფული ნაკადის 
უსაფრთხოდ გატარებას. ხეობის სხვადასხვა მონაკვეთზე, კალაპოტში ჩახერგილია ხე-
მცენარეები ხეობის შუა წელში, მარცხენა ფერდობზე არსებული მეწყრული სხეული (x-315535; 
y-4733839) აქტიურ დინამიკაშია და გაზრდილია მისი მოქმედების არეალი. მეწყერი აღწევს 
ხეობის კალაპოტამდე, სადაც მეწყრულ მასასთან ერთად ჩატანილი აქვს ხე-მცენარეები და 
იქმნება კალაპოტის გადაკეტვის საშიშროება. არსებული რთული გეოდინამიკური სიტუაციის 
გათვალისწინებით, მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით, დაიგეგმა პრევენციული 
ღონისძიებები, რომლებიც მოცემულია ცხრილ №6-ში. 

ს. დურაში. მდ. ჩოლშურას მარცხენა შენაკადის, მდ. წისქვილისწყალის ხეობაში, 24-25 
ივლისს ადგილი ჰქონდა ღვარცოფული და მეწყრული პროცესების გააქტიურებას, რამაც საფრ-
თხე შეუქმნა ს. დურაშის ერთ-ერთ დასახლებულ უბანს. მდ. წისქვილისწყალი მიეკუთვნება 
ტიპიურ ღვარცოფულ წყალსადინარს, რომელიც სათავეს იღებს სვანეთის ქედის სამხრეთი კალ-
თიდან, ზღვის დონიდან 2400მ. სიმაღლეზე და უერთდება მდ. ჩოლშურას 1200მ. ნიშნულზე. 
ხეობის ქვემო წელში, აკუმლაციის ზონაში, ბორტები აგებულია დაუმუშავებელი პროლუვიური 
ნალექებით, რაც მკაფიოდ მიუთითებს, რომ გასულ წლებში მდინარის კალაპოტში პერიოდუ-
ლად ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა სიმკვირის ღვარცოფული ნაკადის გავლას, თუმცა მიმდინარე 
წლის 24-25 ივლისს გააქტიურებული ღვარცოფული პროცესი უდავოდ გამორჩეულია თავისი 
მასშტაბებით. მძლავრი ღვარცოფული ნაკადის წარმოქმნას, უხვ ატმოსფერული ნალექებთან 
ერთად, ხელი შეუწყო მეწყრული მასით ხეობის კალაპოტის გარკვეული პერიოდით ჩაკეტვამ. 
მეწყერი გააქტიურდა ხეობის ზემო წელში, მდინარის მარჯვენა, აღმოსავლური ექსპოზიციის, 
საშუალოდ 300-მდე დახრილობის ფერდობზე. მეწყრული სხეულის ზედაპირი  ჩაჭრილია უსა-
ხელო ხევით, რომელიც მდ. წისქვილისწყალს უერთდება მარჯვენა მხრიდან და მათი შეერ-
თების უბანზე (კოორდინატები: x-320182; y-4747731) კარგად ჩანს კალაპოტის ჩაკეტვის და 
წყლის ნაკადის შეგუბების კვალი. 

ხევის ბორტებზე ჩამოშლილმა მეწყრულმა მასამ სწრაფად ჩააღწია მდ. წისქვილისწყალის 
კალაპოტამდე. წყლის ნაკადის მიერ ბარიერის გარღვევის შემდგომ მეწყრული მასა 
ტრანსფორმირდა ღვარცოფულ ნაკადად (სურ.101). ხეობის ზემო წელში (ვიწრო მონაკვეთებზე), 
ზოგან ნაკადის გავლის კვალი ფიქსირდება 10-12 მეტრ სიმაღლეზე, ხოლო ქვემო წელში, 
ნაკადის სიმაღლემ 3,0-3,5 მეტრს მიაღწია. რამდენიმე მონაკვეთზე (1.x-320189 y-4747383; 2.x-
320220 y-4747042) კალაპოტი ჩახერგილია ხე-მცენარეებით, რაც მომავალში ღვარცოფული 
ნაკადის გავლის განმეორების შემთხვევაში ქმნის ლოკალური შეგუბებების წარმოქმნის 
საფრთხეს (სურ.102). დასახლებული უბნის მიმდებარედ, 1.x-320328 y-4746603; 2.x-320362 y-
4746492 კოორდინატების ფარგლებში, ღვარცოფული ნაკადი გადავიდა კალაპოტიდან მარცხენა 
მხარეს, რის შედეგად ქვა-ტალახოვანი მასით დაიფარა შიდასაუბნო გზის მონაკვეთი და 
მიმდებარე ტერიტორია (სურ. 103-104). მთლიანად გამოვიდა მწყობრიდან მდინარის ჭალა-
კალაპოტში არსებული გზა, რომელიც მოსახლოებას აკავშირებდა ხეობის მარჯვენა მხარეს 
არსებულ ს.ს. სავარგულებთან და ტყის მასივთან. ღვარცოფულ ნაკადს არ მიუღწევია 
საცხოვრებელ სახლებამდე, რომლებიც მდებარეობენ გაცილებით მაღალ ჰიფსომეტრიულ 
ნიშნულებზე. 
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სურ.101 

 
სურ.102 

 

მდ. წისქვილისწყალის ხეობის გეოდინამიკური პირობებიდან გამომდინარე, 
ღვარცოფული ნაკადების ფორმირებას მომავალშიც ექნება ადგილი (თუმცა ანალოგიური 
სიმძლავრის ნაკადის გავლა ნაკლებად მოსალოდნელია). ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ს. დურაშის მოსახლეობა (14 ოჯახი) იმყოფება ღვარცოფული პროცესების 
საშიშროების ქვეშ, რომლის პრევენციის მიზნით აუცილებელია შემდეგი ღონისძიებების 
გატარება: 

• ხეობის შუა და ქვემო წელში კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება; 
• კალაპოტში ჩახეგილი ხე-მცენარეების გატანა; 
• მდინარის მარცხენა ბორტის გასწვრივ, ღვარცოფული ნაკადის გადასვლის უბანზე, 

ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა, რაც უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პროექტის 
საფუძველზე. 

 

 
სურ.103 

 
სურ.104 

 

ს. საყდარი მდებარეობს მდ. ცხენისწყლის ხეობის მარჯვენა, სამხრეთ-აღმოსავლური 
ექსპოზიციის, ცვალებადი დახრილობის მქონე ფერდობზე. ფერდობის ძირის და მდ. 
ცხენისწყლის მარჯვენა ტერასული საფეხურის კონტაქტის ზოლში გადის შიდასასოფლო გზა, 
სადაც მიმდინარე წლის ივნისის თვეში, ლოკალურ უბანზე, გააქტიურდა მეწყრული პროცესი. 
მეწყერი ტექნოგენურია, რომლის წარმოქმნა დაკავშირებულია გზის გაფართოების პროცესში 
ფერდობის ძირის ჩამოჭრასთან (სურ.105) გზის გასწვრივ ფერდობზე ფიქსირდება ძლიერ 
გამოფიტული და ტექტონიკურად აშლილი თიხაფიქლები, რომელთა ნაწილი ფერდობის 
ჩამოჭრის შემდგომ გადაადგილდა თიხნაროვან გრუნტებთან ერთად. აქტიური მეწყრული 
უბანი  გზის გასწვრივ ვრცელდება 25 მეტრის მანძილზე. მოწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი 
მეწყრული ფლატის სიმაღლე შეადგენს 1,5-2,0 მეტრს. მოწყვეტის წარბის ზემოთ 
განვითარებულია ძვრის ნაპრალები. მეწყერი ზედაპირულია და მისი ფართობული ზრდა 
მოსალოდნეილია რეგრესულად (უკუსვლით), სოფლის ეკელსიის მიმართულებით, რომელიც 
აქტიური მეწყრული ზონიდან დაშორებულია 35 მეტრით. 

ს. ლექსურას ღვთისმშობლის ტაძარი და სასაფლაოს ტერიტორია მდებარეობს მდ. 
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ცხენისწყლის ხეობის მარჯვენა, სამხრეთული ექსპოზიციის, ფერდობის ქვედა ნაწილში. 
საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადებს შორის არსებული 
ლოკალური წყალგამყოფის თხემურ ნაწილში. აღნიშნული შენაკადების კალაპოტებში პერიო-
დულად ადგილი აქვს ღვარცოფული ნაკადების გავლას. აგრეთვე ისინი აწარმოებენ სიღრმით 
ეროზიას, რაც ხელს უწყობს, თიხნაროვანი გრუნტებით აგებულ ხევების ბორტებზე, მეწყრული 
პროცესების გააქტიურებას. სასაფლაოს ტერიტორიის დასავლეთით ჩამომდინარე ღვარცოფუ-
ლი ხევის კალაპოტში, რამდენიმე უბანზე (კვეთში) მოწყობილია ქვის წყობის ნაკადის შემა-
კავებელი ზღუდარები, რაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ ღვარცოფული და მეწყრული პროცესების 
(იგულისხმება ხევის ბორტებზე არსებული ლოკალური მეწყრული უბნები) მიმართ გატარე-
ბულ ეფექტურ პრევენციულ ღონისძიებად. მიუხედავად ამისა, ტერიტორიის რთული რე-
ლიეფური და გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, გატარებული პრევენციული ღონის-
ძიება სრულად ვერ უზრუნველყოფს მეწყრული უბნების დასტაბილურებას, რაც დადასტურდა 
მიმდინარე წლის ივნისის თვეში, როდესაც აღნიშნული ხევის მარცხენა ბორტზე, სასაფლაოს 
ტერიტორიასთან, გააქტიურდა მეწყრული პროცესი (x-314638; y-4740143).  

მეწყერი განვითარებულია სუსტად შეკავშირებულ თიხნაროვან გრუნტებში, სადაც 
ჩანართების სახით გვხდება კლდოვანი ქანების ნატეხოვანი მასალა და ღორღი. მეწყრის 
გააქტიურება ძირითადად გამოიწვია აღნიშნულ გრუნტებში ზედაპირული წყლის ნაკადების 
ინფილტრაციამ და ფერდობის დიდმა დახრილობამ. გააქტიურებული მეწყრული უბნის სიგრძე 
ფერდზე 30-35მ-ია, სიგანე 15მ. მოწყვეტის შედეგად წარმოქმნილია ვერტიკალური მეწყრული 
ფლატე. მეწყერმა ჩამოანგრია ფერდობის გასამაგრებლად მოწყობილი ბეტონ-ტორკრეტის 
საფარი და ნაწილობრივ დააზიანა ხევის მარცხენა ბორტზე გაბიონით მოწყობილი ზღუდარი 
(სურ.106). მეწყრული პროცესის გააქტიურება კვლავ მოსალოდნელია, რამაც შესაძლოა 
გამოიწვიოს მეწყრული ფლატის სიახლოვეს არსებული საფლავების დაზიანება. არსებული 
რთული გეოდინამიკური სიტუაციის გათვალისწინებით, მოსახლეობის უსაფრთხოების 
მიზნით, დაიგეგმა პრევენციული ღონისძიებები, რომლებიც მოცემულია ცხრილ №6-ში. 

 

 
სურ.105 

 
სურ.106 

 

ს.ს. ჭველფი და ფანაგა. მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადი, მდ. ჭველფისხევი 
ჩამოედინება ს. ჭველფის დასავლეთ ნაწილში. მდინარის კალაპოტში მაღალი განმეორე-
ბადობით (საშუალოდ წელიწადში 2-ჯერ) ადგილი აქვს ღვარცოფული ნაკადების გავლას. 
სოფლის დასახლებული ნაწილი მთლიანად განლაგებულია ძველი გამოზიდვის კონუსზე. 
ღვარფოფული მყარის მასალის ფორმირებას განაპირობებს ხეობის სათავეებში არსებული 
დიდი ფართობული გავრცელების გეოლოგიური კერები, რომლებიც აგებულია ქვედა იურული 
ასაკის თიხაფიქლებით და ქვიშაქვებით. ამასთანავე ღვარცოფული მასალის კვების არეს 
წარმოადგენს ხეობის შუა წელში, მდინარის მარჯვენა ფერდობზე არსებული მძლავრი ტექტო-
სეისმოგენური მეწყრული სხეული, რომელიც ატარებს პერიოდული აქტივიზაციის ნიშნებს. 

ივლისის თვეში, მდ. ჭველფისხევის კალაპოტში გააქტიურებული ღვარცოფული 
პროცესის შედეგად გამოტანილმა მასალამ (თიხნარი, ლოდნარი, ღორღი და ხვინჭა) გადაკეტა 
მდ. ცხენისწყალი და წარმოქმნა დროებითი შეგუბება (სურ.107). ადგილობრივი მოსახლეობის 
გადმოცემით, აღნიშნულ უბანზე მდ. ცხენისწყალი  გადაკეტილი იყო დაახლოებით ერთი 
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საათის განმავლობაში. მდ. ჭველფისხევის შეერთების შემდეგ მდ. ცხენისწყლის ხეობა სწრაფად 
ფართოვდება ორივე მხარეს განვითარებული აქვს ტერასული საფეხურები. აღნიშნული 
მორფოლოგიური ფაქტორის გამო, ბარიერის გარღვევის შემდეგ ღვარცოფული ნაკადი სწრაფად 
გაიფანტა ჭალა-კალაპოტის ზონაში და თანდათანობით მოხდა მისი ენერგიის ჩაქრობა. 
წყალმოვარდნის შედეგად, ს. ფანაგის ტერიტორიაზე  გაირეცხა მდ. ცხენისწყლის მარცხენა 
ტერასული საფეხური, რამაც გამოიწვია ს.ს. სავარგულების დაზიანება. 

ს. მანანაური. მდ. ხელედულას მარცხენა შენაკადის მდ. სკილარის ხეობაში ადგილი 
ჰქონდა წყალმოვარდნას და ღვარცოფული პროცესების გააქტიურებას. ხეობის ქვემო წელში, 
აკუმლაციის ზონაში გამოზიდული მყარი ნატანი წარმოდგენილია ლოდნარით, სუსტად 
დამუშავებული კაჭარ-კენჭნარით, ქვიშნარით და ხრეშით. კალაპოტში ფიქსირდება ღვარცო-
ფული ნაკადის მიერ გამოზიდული ხე-მცენარეები. მდინარის კალაპოტიდან მარჯვენა მხარეს 
გადასულმა ღვარცოფულმა ნაკადმა დააზიანა სოფლის ცენტრალური საავტომობილო გზა, 
საფრთხე შეუქმნა ელ. გადამცემ ანძებს და ს.ს. სავარგულებს (სურ.108). ნაკადის გადასვლის 
უბანზე, მარჯვენა ნაპირი გამაგრებულია კალაპოტიდან ამოღებული ლოდნარით, თუმცა იგი 
ვერ უზრუნველყოფს ნაპირის ეფექტურ დაცვას და წყლის ნაკადი გაედინება მარჯვენა მხარეს. 

 

 
სურ.107 

 
სურ.108 

 

ს. ტვიბი. მდ. მუხრას ხეობაში (მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადი) გააქტიურებული 
ღვარცოფული და ეროზიული პროცესების შედეგად დაზიანდა სოფლის ცენტრალური 
საავტომობილო გზა. ხეობის ქვემო წელში, მარჯვენა ნაპირის გვერდითი ეროზიის შედეგად 
დაზიანდა ნაპირსამაგრი გაბიონები და საფრთხე შეექნა ცენტრალური საავტომობილო გზის 
მონაკვეთების. ღვარცოფულმა ნაკადმა დააზიანა ს. მუწდთან დამაკავშირებელ გზასთან 
არსებული ხიდი (x-325635; y-4745943) და მის მიმდებარედ მოწყობილი დამცავი ნაგებობები.  

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების 
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
მოცემულია ცხრილ № 6-ში. 
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ცაგერის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. გვესო მდებარეობს მდ. ცხენისწყლის ხეობის მარჯვენა, სამხრეთ-აღმოსავლური 
ექსპოზიციის,  საშუალოდ 200-მდე დახრილობის მქონე ძველმეწყრულ ფერდობზე. მეწყერი  
ფერდობს თითქმის მთლიანად მოიცავს (სიგრძე 1700-1800მ, სიგანე 700-800მ) და ხასიათდება 
ცალკეული გააქტიურებული უბნებით, განსაკუთრებით კი ფერდობის ზედა ნაწილში. 
მეწყრული სხეულის ზედაპირზე ტალღოვან-საფეხუროვანი რელიეფის ფორმები. ძველმეწყრუ-
ლი ბლოკის კონტურში გააქტიურებულ ახალ მეწყრულ უბანზე გამომუშავებულია მცირე 
ეროზიული ხევი და ატმოსფერული ნალექების მოსვლის დროს მეწყრული მასა ტრანსფორ-
მირდება ღვარცოფულ ნაკადად (სურ.109). მეწყერი აზიანებს ს/ს სავარგულებს, საკარმიდამო 
ნაკვეთებს და საფრთხეს უქმნის 8 საცხოვრებელ სახლს. 2019 წელს მეწყრული პროცესების 
გააქტიურების შედეგად გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანას დაექვემდებარა 2 
ოჯახი. 

ს. ჩხუტელი მდებარეობს მდ. ცხენისწყლის ხეობის მარცხენა, დასავლური ექსპოზიციის, 
საშუალოდ 20-250 დახრილობის ძველმეწყრულ ფერდობზე. მორფოლოგიურად ტერიტორია 
წარმოადგენს ძველმეწყრულ სეისმო-გრავიტაციულ ბლოკს, რომლის კონტურშიც პერიოდუ-
ლად ხდება ლოკალური მეწყრული უბნების რეაქტივიზაცია, რაც საფრთხეს უქმნის სოფლის  
მოსახლეობას და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. ფერდობის ზედა ნაწილში გადის ალპანა-
ცაგერის ცენტრალური საავტომობილო გზა, რომლის მე-19 კილომეტრზე, გზის აღდგენის 
სამუშაოების დროს, მოხდა მეწყრული პროცესის გააქტიურება, რამაც გამოიწვია საფეხურიანი 
მავთულბადის ქვა-ყორის საყრდენი გაბიონის დეფორმაცია. აღნიშნულ პროცესს ხელი შეუწყო  
ატმოსფერული ნალექებით გრუნტების გადატენიანებამ და მეწყრული სხეულის ინერტული 
მასალით კიდევ უფრო დამძიმებამ. მეწყრის მოწყვეტის წარბი საავტომობილო გზის ვაკისიდან  
დაშორებულია 1.5-2 მ-ით. მისი რეგრესიული განვითარების შემთხვევაში საფრთხე შეექმნება 
ზემოთ აღნიშნული ცენტრალური საავტომობილო გზის მონაკვეთს. გაბიონის დიდი ნაწილი 
დანგრეულია და იგი ვერ უზრუნველყოფს საავტომობილო გზის მგრადობას. ამჟამად მიმდი-
ნარეობს გზის აღდგენის და ფერდობსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები (სურ.110). 

 

 
სურ.109 

 
სურ.110 

 

ს. ქვედა ცაგერში 2018 წელს გააქტიურებული მეწყრული სხეული თანდათანობით 
გადადის სტაბილიზაციის ფაზაში, თუმცა ფერდობის ქვედა ნაწილში კვლავ შეინიშნება 
პერიოდული აქტივიზაციის ნიშნები. მეწყრის ენურ ნაწილში, გრუნტის მასის დაწოლის 
შედეგად დაზიანებულია ფერდობის ძირში მოწყობილი ბეტონის წყალგამტარი არხი. 
მეწყრული სხეულის ზედაპირზე ფიქსირდება გრუნტის წყლების გამოსავლები გამონაჟურების 
და წყაროების სახით. საშიშროების ქვეშ რჩება ფერდობის ძირში განალგებული საცხოვრებელი 
სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები. 

ს. სურმუში მდებარეობს მდ. ლაჯანურის მარცხენა შენაკადის, მდ. ხელიშურის ხეობის 
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მარცხენა, ჩრდილო-დასავლური ექსპოზიციის მქონე ძველმეწყრულ ფერდობზე. მეწყრული 
ფერდობის უმეტესი ნაწილი აქტიურ დინამიკაში იმყოფება. მეწყრული სხეული ძლიერ 
გაწყლოვანებულია, ფიქსირდება გრუნტის წყლების განტვირთვის არეები წყაროების და 
გამონაჟურების სახით, ჩადაბლებულ უბნებზე წარმოქმნილია ტბორები. ფერდობზე განვითა-
რებულია ზვინულ-ბორცვოვანი და საფეხუროვანი რელიეფის ფორმები (სურ.111).  2019 წელს 
მეწყრული პროცესების გააქტიურების შედეგად გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანას 
დაექვემდებარა 1 ოჯახი. 

ს. ღუ მდებარეობს მდ. ლაჯანურის ხეობი მარცხენა, სამხრეთ-დასავლური ექსპოზიციის 
მქონე, საშუალოდ 200-მდე დახრილობის ძველემწყრულ ფერდობზე, სადაც ფიქსირდება 
პერიოდულად აქტიური, ლოკალური გავრცელების მეწყრული უბენები. ფერდობის 
გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ შუა მიოცენური ასაკის, კარაგანული ჰორიზონტის, 
ქვიშაქვები, თიხები და კონგლომერატები. ფერდობზე მკაფიოდ არის გამოხატული 
ძველმეწყრული საფეხურები, რომელთა სიმაღლე 2-დან 4 მეტრამდე ცვალებადობს. ს. 
ლაილაშთან დამაკავშირებელი გრუნტის საავტომობილო გზის გასწვრივ წარმოქმილია 25-30 
მეტრი სიმაღლის, ძლიერ ციცაბოდ დახრილი მეწყრული ფლატე (სურ.112). მეწყრული 
პროცესის პერიოდული  აქტივიზაცია აზიანებს ზემოთ აღნიშნულ გზას და მოსახლეობის 
კუთვნილ სამეურნეო ნაკვეთებს. 

 

სურ.111 სურ.112 
 

ს. ქვედა აღვი მდებარეობს მდ ცხენისწყლის ხეობის მარცხენა,  ჩრდილო-აღმოსავლური 
ექსპზიციის, საშუალოდ 12-150 დახრილობის მქონე  ფერდობზე, რომელიც წარმოადგენს 
ძველმეწყრულ სხეულს ლოკლაური გააქტიურებული უბნებით. მეწყერი ფერდობს თითქმის 
მთლიანად მოიცავს და მის ბაზისს წარმოადგენს მდ. ცხენისწყლის ჭალის ტერასა. ტერიტორიის 
გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ეოცენური და ოლიგოცენური ასაკის თიხები, 
ქვიშაქვები, ქვიშიანი კირქვები და მერგელები, რომლებიც ძირითადად გადაფარულია 
მეოთხეული ასაკის დელუვიური, ფერდობის ქვედა ნაწილში კი ალუვიურ-პროლუვიური 
ნალექებით. მეწყრული პროცესის პერიოდულად გააქტიურების შედეგად ზიანდება ფერდობის 
ქვედა ნაწილში განლაგებული საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. 

ცაგერი-წყალტუბოს ცენტრალურ საავტომობილო გზასთან, ე.წ. „ლაძგვერიის წყარო“-ს 
მიმდებარედ (x-305867; y-4708881), მდ. ცხენსიწყლის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე, 2019 წლის 
მარტის თვეში გააქტიურდა მეწყრული პროცესი. ფერდობის დახრილობა საშუალოდ 40-450-ია, 
რომელიც წარმოადგენს ძველ სესმო-გრავიტაციულ ბლოკ-საფეხურს. ახლად წარმოქმნილი 
ჩამოქცევითი ტიპის მეწყრული უბნის სიგანე გზის გასწვრივ 25-30 მეტრია, თითქმის 
ვერტიკალური მეწყრული ფლატის სიმაღლე კი 15-17 მეტრს აღწევს (სურ.113). ჩამოშლილმა 
მეწყრულმა მასამ ჩაკეტა ზემოთ აღნიშნული გზის მონაკვეთი, სადაც რამდენიმე საათით შეწყდა 
ავტოტრანსპორტით გადაადგილება. მეწყრის გააქტიურება  გამოიწვია, ზედაპირული და 
გრუნტის  წყლის ნაკადების ზემოქმედებით, სუსტად შეკავშირებული თიხნარ-ღორღოვანი 
გრუნტების გადატაენიანებამ, რასაც ხელი შეუწყო ფერდობის დიდმა დახრილობამ. მოწყვეტის 
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ზედაპირზე გამოედინება დიდი რაოდენობით კარსტული და გრუნტის წყლები, რომელთა 
ნაწილი გროვდება მეწყრული ფლატის  ძირში,  გზის  გასწვრივ,  სადაც  გართულებულია  მათი  
განტვირთვა. აღნიშნული გარემოება უარყოფითად იმოქმედებს მომავალში საავტომობილო 
გზის უსაფრთხო ფუნქციონირებაზე. 

ს. ლარჩვალი მდებარეობს მდ. ცხენისწყლის ხეობის მარჯვენა ეროზიულ-დენუდაციურ 
საშუალოდ 20-250 დახრილობის, სამხრეთ-აღმოსავლური ექსპოზიციის მქონე მეწყრულ 
ფერდობზე, რომელიც ხასიათდება ზვინულ-ბორცვოვანი და საფეხურებრივ-ტალღოვანი 
რელიეფით (სურ.114). მეწყერი ამჟამად გადასულია სტაბილიზაციის ფაზაში, მაგრამ მაინც 
ფიქსირდება ლოკალური გააქტიურებული უბნების არსებობა. ფერდობზე მეწყრული 
პროცესების პერიოდული გააქტიურების გამო ზედაპირი გართულებულია  სხვადასხვა ზომის 
მეწყრული მიკროფორმებით და ამობურცვის ზვინულებით. ფერდობის ქვედა ნაწილში 
მეწყრული პროცესების გააქტიურების გამო, 2019 წელს გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე 
გადაყვანას დაექვემდებარა 2 ოჯახი. 

 

სურ.113 სურ.114 
 

ს. ზუბი მდებარეობს მდ. ცხენისწყლის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე, რომელიც 
წარმოადგენს ძველმეწყრულ სხეულს ლოკალური გააქტიურებული უბნებით. მეწყრული 
გრუნტი წარმოდგენილია დელუვიური თიხებითა და თიხნარებით, ერთეული დიდი ზომის 
კირქვის ლოდების, საშუალო და მცირე ზომის კირქვებისა და სხვა კლდოვანი ქანების 
ნატეხების ჩანართებით. ფერდობზე განვითარებულია, მეწყრული საფეხურები და გორაკ-
ბორცვოვან-ტალღობრივი რელიეფის ფორმები. მეწყრული სხეული ცოცვითი ტიპისაა და 
ვრცელდება უსახელო ხევის კალპოტის მართულებით თითქმის 100 მეტრის მანძილზე. 
აღნიშნული ფერდობი ძლიერ გაწყლოვანებულია და ზოგ ადგილას ფიქსირდება გრუნტის 
წყლების განტვირთვის არეები. 2019 წელს ფერდობზე მეწყრული პროცესების გააქტიურების 
გამო გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანას დაექვემდებარა 2 ოჯახი. 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების 
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
მოცემულია ცხრილ № 6-ში. 
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ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. ბაჯი მდებეარეობს მდ რიონის ხეობის მარცხენა, ჩრდილო-დასავლური ექსპზოციის, 
საშუალოდ 15-200 დახრილობის მქონე ძველმეწყრულ ფერდობზე. ჭრებალო-ნიკორწმნიდის 
დამაკავშირებელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მონაკვეთი გადის აღნიშნული ფერდო-
ბის შუა ნაწილში. გზის გაფართოების პროცესში, ფერდობის ჩამოჭრის დროს, ლოკალურ 
უბანზე (x-333194; y-4712537) გააქტიურდა მეწყრული პროცესი (სურ.115). ზედაპირზე 
წარმოქმნილია ახალი მეწყრული საფეხურები და ძვრის ნაპრალები. მეწყერი განვითარებულია 
მძლავრ ფერდობულ, დელუვიურ-კოლუვიურ ნალექებში, რომლებიც ლითოლოგიურად წარ-
მოდგენილია თიხა-თიხნარებით, ღორღის და ხვინჭის ჩანართებით. ჩამოჭრილი ფერდოს 
ძირიში, გზის გასწვრივ მოწყობილია საფეხუროვანი გაბიონი. გზის უსაფრთხოდ ფუნქციონი-
რების მიზნით საჭიროა ზედაპირული წყლის ნაკადების ორგანიზებული განტვირთვა, 
მეწყრული სხეულის ზედაპირის დატერასება და ფერდობზე პერიოდული მონიტორინგის 
წარმოება. 

ს. ზემო ჟოშხის ტერიტორიაზე, 2019 წლის გაზაფხულზე, მდ. ასკიწყლის ხეობის მარჯვენა, 
აღმოსავლური ექსპოზიციის ფერდობის ქვედა ნაწილში (x- 332789; y-4716512) დაფიქსირდა 
მეწყრული პროცესების მასშტაბური გააქტიურება (სურ.116). მორფოლოგიურად სოფლის 
ტერიტორია წარმოდგენს ძველმეწყრულ ბლოკურ მასივს, რომლის ფარგელბში პერიოდულად 
ადგილ აქვს მეორადი გენერაციის მეწყრული უბნების წარმოქმნა-გააქტიურებას. ახალმა 
გააქტიურებულმა მეწყრულმა უბანმა მოიცვა 2.5 ჰექტარი ტერიტორია. ზედაპირზე 
ფიქსირდება სხვადასხვა ზომის  რკალისებური ფორმის ახალი მეწყრული საფეხურები და 
ფლატეები, მოწყევტის კედლის სიმაღლე 18-20 მეტრია. მეწყერი განვითარებულია მძლავრ 
კოლუვიურ-დელუვიურ ნალექებში, რომლებიც ძირითადად წარმოდგენილია ღორთით, 
ლოდნარით და ხვინჭა-ხრეშით. მეწყრული გრუნტი ძლიერ გაწყლოვანებულია, რაც ხელს 
უწყობს პერიოდულდ მის დინამიკაში მოსვლას. ზიანდება 6 მოსახლის კუთვნილი სამეურნეო 
ნაკვეთები და ტყის საფარი. მომავალში მეწყერმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მოწყვეტის 
წარბის მიმდებარედ განლაგებულ საცხოვრებელ სახლებს, რომელბიც მდებარეობენ ფერდობის 
შედარებით სტაბილურ ნაწილში. 

კვლავ აქტიურია მდ. ლაშისღელის ხევის (მდ. ასკისწყლის მარჯვენა შენაკადი) ბორტებზე 
არსებული მეწყრული სხეულები, რის გამოც ზიანდება ს/ს სავრგულები და საკარმიდამო 
ნაკვეთები. საშიშიროების ქვეშ მოქცეულია ხევის მარცხენა ბორტზე მდებარე საცხოვრებელი 
სახლები. 

ს. კვაცხუთი მდებარეობს მდ. რიონის ხეობის მარჯვენა, სამხრეთ-დასავლური ექსპოზიცი-
ის, საშუალოდ 200-მდე დახრილობის მქონე ფერდობზე, რომელიც წარმოადგენს ძველმეწყრულ 
სხეულს, ლოკალური გააქტიურებული უბნებით. მეწყრული სხეულის ზედაპირი ხასიათდება 
ბორცვოვან-ტალღობრივი და საფეხურებრივი რელიეფით, რომელიც დანაწევრებულია მრავალ-
რიცხოვანი მშრალი და მუდმივმოქმედი ეროზიული ხევებით. მეწყერი ცოცვითი ტიპისაა, მე-
წყრული სხეულის მოწყვეტის წარბი ცირკისებურია, მოწყვეტის ზედაპირის სიმაღლე 10-15 
მეტრია. ძველმეწყრული სხეული მოიცავს თითქმის მთლიანდ ფერდობს, ხოლო მისი ენური ნა-
წილი აღწევს მდ. რიონის კალაპოტამდე. ფერდობის შუა და ქვედა ნაწილში აღინიშნება გრუნ-
ტის წყლების განტვირთვის არეები წყაროების და დაჭაობებული უბნების სახით. მეწყრული 
გრუნტის მასა გადაადგილდება შუა მიოცენურ თიხებზე და ქვიშაქვებზე, წატაცებული აქვს 
ძლიერ გამოფიტული კლდოვანი ქანების დიდი ნაწილი. მეწყრული პროცესების პერიოდული 
გააქტიურება აზიანებს საცხოვრებელ სახლებს და საკარმიდამო ნაკვეთებს. აღნიშნული მეწყრუ-
ლი ფერდობიდან 2019 წელს გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანას დაექვემდებარა 1 
ოჯახი. 
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სურ.115 

 
სურ.116 

 
 

ს. წესი. მდ. რიონის ხეობის მარჯვენა სამხრეთ-აღმოსავლური ექსპოზიციის, საშუალოდ 
250-მდე დახრილობის ფერდობზე პერიოდულად აქტიურდება მეწყრული პროცესი, რასაც ხელს 
უწყობს ფერდობის ამგები თიხა-თიხნაროვანი გრუნტების გადატენიანება ატმოსფერული 
ნალექებით და ფერდობის დახრილობა. ზედაპირზე წარმოქმნილია 1,5-2,0 მ-მდე სიმაღლის 
როგორც ფრონტალური გავრცელების, ისე რკალისებური ფორმის მეწყრული საფეხურები. 
ზიანდება საკარმიდამო ნაკვეთები, ს/ს სავარგულები და ამბროლაური-ონის ცენტალური 
საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

ამბროლაური-ურავის ცენტრალური საავტომობილო გზის გასწვრივ, მდ. ლუხუნისწყლის 
ხეობის მარჯვენა მხარეს, რამდენიმე უბანზე დაფიქსირდა მეწყრული და კლდეზვავური 
პროცესების გააქტიურება, რასაც რთულ გეოლოგიურ და რელიეფურ პირობებთან ერთად, 
ხელს უწყობს აღნიშნული გზის რეაბილიტაციის პროცესში ცალკეული მონაკვეთების 
გაფართოება. ამავე გზის ცალკეულ მონაკვეთებს საშიშიროებას უქმნის მდ. ლუხუნისწყლის 
მარჯვენა შენაკადებში ფორმირებული ღვარცოფული ნაკადები (სურ.117). საჭიროა მეწყრულ-
გრავიტაციული ფლატეების ჩამოწმენდა და მათ ძირში გზის დამცავი ნაგებობების მოწყობა, 
ხოლო ღვარცოფული ხევების მიერ საავტომობილო გზი გადაკვეთის უბნებზე შესაბამისი 
ნაკადგამტარი კონსტრუქციების მოწყობა. 

ქ. ამბროლაურის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში, ამბროლაური-ტყიბულის ცენტრალური 
საავტომობილო გზა გადის მდ. რიონის ხეობის მარჯვენა, ჩრდილო-აღმოსავლური ექსპოზი-
ციის ფერდობის ქვედა ნაწილში. აღნიშნული გზის ერთ-ერთ მონაკვეთზე, ქ. ამბროლაურის 
შესასვლელთან (x-346431; y-4709035), ფიქსირდება აქტიური ქვათაცვენა-კლდეზვავის კერა, 
საიდანაც პერიოდულად ხდება გრუნტის მასის ჩამოშლა (სურ.118). აღწერილ უბანზე, გასულ 
წლებში, ქვათაცვენის პროცესის არაერთხელ ჰქონია ადგილი, ხოლო 2017 წლის დეკემბერში 
მასშტაბურმა კლდზვავმა ჩაკეტა ზემოთ აღნიშული გზის მონაკვეთი, სადაც რამდენიმე საათით 
შეიზღუდა ავტოტრანსპორტის გადაადგილება. პროცესის გააქტიურებას ძირითადად განაპი-
რობებს ნახევრადკლდოვანი ქანების (ბრექჩირებური კირქვები და მერგელები) ინტენსიური 
გამოფიტვის პროცესი და ფერდობის დიდი დახრილობა.  

ამჟამად ქვათაცვენა-კლდეზვავის კერის კონტურში (სიგანე გზის გასწვრივ 30-35 მეტრი, 
სიმაღლე 20-25 მეტრამდე) დარჩენილია დინამიკაში მოსული, სხვადასხვა ზომის ნატეხოვანი 
ლოდნარ-ღორღოვანი მასა, ხრეშის და თიხნარის შემავსელით. არსებული გეოდინამიკური 
სიტუაციის გათვალისწინებით, პროცესის გააქტიურება მომავალშიც მოსალოდნელია და 
პრევენციის მიზნით საჭიროა შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 
 ქვათაცვენა-კლდზვავის უბანზე დარჩენილი დინამიკაში მოსული ნატეხოვანი  მასის 

ჩამოწმენდა და პოტენციურად საშიში დიდი ზომის ლოდების მოხსნა; 
 მოწყვეტის ფლატის ძირში, გზის გასწვრივ დამცავი კედლის მოწყობა; 
 ქვათაცვენა-კლდზვავის უბანზე გრავიტაციის საწინააღმდეგო ლითონის კონსტრუქციის 

ბადის მოწყობა; 
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 სტიქიის უბანზე სპეციალური გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნის მოწყობა. 
 

 
სურ. 117 

 
სურ. 118 

 
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური 
პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი 
ღონისძიებები მოცემულია ცხრილ № 6-ში. 
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ონის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. გომის აღმოსავლეთ ნაწილში მდ. გომრულას ხეობის მარჯვენა, საშუალოდ 20-250-მდე 
დახრილობის ფერდობზე განვითარებულია ძველმეწყრული სხეული, რომელიც ხასიათდება 
ცალკეული უბნების პერიოდული აქტივიზაციით. ფერდობის შუა და ზედა ნაწილი აგებულია 
შუაიურული ასაკის ტუფბრექჩიებით და პორფირიტებით, ხოლო ქვედა ნაწილი ზედაეოცე-
ნური ასაკის ქვიშაქვებით და კონგლომერატებით. ძირითადი ქანები ზედაპირზე გადაფარულია 
ცვალებადი სიმძლავრის ელუვიურ-დელუვიური გენეზისის თიხნარებით. აღსანიშნავია, რომ 
აღწერილი ფერდობი მიეკუთვნება ტექტონიკურად ძლიერ რთულ რეგიონს, სადაც გადის 
რამდენიმე ურთიერთ გადამკვეთი რღვევა-შეცოცების ხაზი, რაც განაპირობებს მაღალ სეისმურ 
ფონს და ძველი სტაბილური მეწყრების პერიოდულ რეაქტივაციას. 

2019 წელს მეწყრული პროცესების გააქტიურების ნიშნები დაფიქსირდა ფერდობის ქვედა 
ნაწილში. ახლი მეწყრული მოწყევტის საფეხური ვრცელდება ფრონტალურად 50-55 მ სიგრძეზე. 
საფეხურის სიმაღლე 1,5-1,7 მეტრია, ზოგან კი აღწევს 2,0 მეტრამდე. მეწყერი განვითარებულია 
თიხნაროვან გრუნტებში და ნახევრადკლდოვანი ქანების გამოფიტვის ქერქის ზონაში. თიხნაროვან 
მასაში მრავლად გვხვდება სხვადასხვა ზომის უხეშნატეხოვანი მასალა. მეწყერმა დააზიანა საკარმი-
დამო ნაკვეთები და ს/ს სავარგულები (სურ.119). მეწყრული პროცესის გააქტიურებით შექმნილი 
მაღალი საშიშროების გამო გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანას დაექვემდებარა 1 ოჯახი. 

ს. კომანდელის დასახლებულ ნაწილში და მის მიმდებარედ განვითარებულია რამდენიმე 
მეწყრული სხეული, რომლებიც არაერთგვაროვანი დინამიკით და ფართობული გავრცელებით 
ხასიათდებიან. მათ პერიოდულ გააქტიურებას განაპირობებს ხანმოკლე დროის ინტერვალში 
მოსული თავსხმა წვიმების ზემოქმედება, მეწყრული სხეულების ძირების ეროზიული 
გარეცხვის პროცესის რეაქტივიზაცია;  ფერდობების დახრილობა და მათი ამგები ქანების 
დაქვეითებული ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები. 

ყველაზე მასშტაბური მეწყრული სხეული ფიქსირდება მდ. რიონის და მდ. ჯეჯორას 
შეერთების უბანზე, ჩრდილოური ექსპოზიციის ფერდობის შუა და ქვედა ნაწილში (სიგრძე 900-
950მ, სიგანე 550-600მ). ფერდობზე მკაფიოდ ფიქსირდება გორაკ-ბორცვოვანი და ტალღობრივი 
რელიეფის ფორმები სხვადასხვა სიმაღლის (0,5-2,0მ-მდე) მეწყრული საფეხურების და 
ამობურცვის ზვინულების სახით. ფერდობის შუა ნაწილში, საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს, 
გამოედინება დიდი რაოდენობით გრუნტის წყლები, რის გამოც ტერიტორია დაჭაოებებულია. 
განსაკუთრებით აქტიურია მეწყრული ფერდობის ქვედა ნაწილი (სურ.120), სადაც გრუნტის მასის 
ჩამოშლის შედეგად პერიოდულად ზიანდება სოფლის ცენტრალური საავტომობილო გზა (1.x-
371240 y-4714442; 2.x-371191 y-4714489). მეწყრული პროცესების მოქმედების ზონაში მოქცეულია 
საცხოვრებელი სახლები, ეგხ-ს ანძები და სავარგულები. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლიდან დღემ-
დე, სოფლის ტერიტორიიდან გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანას დაექვემდებარა 5 
ოჯახი. მათ გარდა მეწყერული პროცესები საშიშროებას უქმნის 20-მდე საცხოვრებელ სახლს, 
რომლებზეც უნდა გაგრძელდეს გეომონიტორინგული დაკვირვების წარმოება. 

 

 
სურ.119 

 
სურ.120 
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ს. ღების სამხრეთი ნაწილში (ე.წ. პატარა ღები), მდ. რიონის მარჯვენა შენაკადის მდ. 
ლათქიშორას კალაპოტში, ატმოსფერული ნალექების მოსვლის პერიოდში ხშირ შემთხვევაში 
ადგილი აქვს ღვარცოფული ნაკადების ფორმირებას. აღნიშნულს განაპირობებს ხეობის 
სათავეებში დიდი ფართობული გავრცელების, მარაოსებური ფორმის გეოლოგიური კერების 
არსებობა, რომლებიც აგებულია ძლიერ დისლოცირებული და გამოფიტული თიხაფიქლებით. 
ღვარცოფული პროცესები საშიშროებას უქმნიან სოფლის მოსახლეობას და შიდა სასოფლო 
გზებს (სურ.121). საჭიროა პერიოდულად განხორციელდეს მდინარის კალაპოტის ჩაღრმავება-
გაფართოება და ბორტების გამაგრება, ხოლო მდ. ლათქიშორას ხეობაში უნდა გაგრძელდეს 
მონიტორინგული დაკვირვება. 

ს. გლოლა. მდ. ბდღვიორას ხეობაში ყოველწლიურად ადგილი აქვს სხვადასხვა 
სიმძლავრის ღვარცოფული ნაკადების გავლას. დინების ქვემო წელში მდინარე მოქცეულია 
ხელოვნურად შექმნილ ახალ კალაპოტში, რომელიც ამოვსებულია ღვარცოფული მყარი 
ნატანით (სურ.122). ძველი და ახალი კალაპოტის გამყოფი მიწაყრილის დამბა დაზიანებული და 
ერთ-ერთ მონაკვეთზე ძლიერ შევიწროებულია (x-390204; y-4728105). აუცილებელია ახალი 
კალაპოტის პერიოდულად გაწმნედა-დაღრმავება და ბორტების გამაგრება. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში არსებობს ღვარცოფული ნაკადის ძველ კალაპოტში გადასვლის საფრთხე, რაც 
მაღალი საშიშიროების რისკის ქვეშ აყენებს კურორტ შოვის ინფრასტრუქტურლ ობიექტებს. 

 

 
სურ. 121 

 
სურ. 122 

 
ონი-ღების ცენტრალური საავტომობილო გზის მონაკვეთებზე, მდ. რიონის მარჯვენა 

ფერდობზე, პერიოდულად აქტიურდება მეწყრული და კლდეზვავური უბენბი, რაც 
დაკავშირებულია აღნიშნული გზის რეაბილიტაციის პერიოდში, ცალკეულ მონაკვეთებზე 
ფერდობების ჩამოჭრასთან (სურ.123-124). საჭიროა გზის პერიოდულად გაწმენდა ჩამოშლილი 
გრუნტის მასისგან, აგრეთვე გზის გასწვრივ წყალგამტარი არხების და დამცავი 
კონსტრუქციების მოწყობა შესაბამისი პროექტის შემუშავების საფუძველზე. 

ამავე გზას რამდენიმე უბანზე კვეთს მდ. რიონის ღვარცოფული შენაკადები. მათი 
გააქტიურების შემთხვევაში ზიანდება აღნიშნული გზის მონაკვეთები და ფერხდება 
ავტოტრანსპოტის მოძრაობა. საჭიროა ღვარცოფული ხევების პერიოდულად გაწმენდა-
დაღრმავება და გზასთან გადაკვეთის უბნებზე ნაკადგამტარი კონსტრუქციების მოწყობა. 
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სურ.123 

 
სურ.124 

 

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების 
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
მოცემულია ცხრილ № 6-ში. 

 
2019 წლის განმავლობაში, მხარეში სტიქიური და გეოლოგიური პროცესებით 

დაზიანებულ ცალკეულ უბნებზე განხორციელდა რიგი სამუშაოები, რამაც საგრძნობლად 
შეამცირა საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიურობა და შესაბამისად მისგან გამოწვეული 
უარყოფითი შედეგები, კერძოდ: 

 
ლენტეხის  მუნიციპალიტეტში: 

 მდ. მაზაშისღელის კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება; 
 ს. ლესამას მეწყრულ უბანზე, დამეწყრილი საავტომობილო გზის აღდგენა და ფერდობსამგრი 

ჯებირის მოწყობა; 
 მდ. ფიშყორზე ღვარცოფისგან დაზიანებული საავტომობილო ხიდის ბურჯების აღდგენა-

გამაგრება; 
 ს. ხელედში, მდ. ცხვარეშის კალაპოტის გაწმენდა-გასწორხაზოვნება და გზის დამცავი 

გაბიონის მოწყობა; 
 ს. ლემზაგორის მეწყრულ უბანზე ფერდობსამაგრი  ბეტონის კედლის მოწყობა; 
 დაბა ლენტეხში, მდ. ლასკადურას კალაპოტში ნაპირსამაგრი ბეტონის კედლის მოწყობა; 
 ს.ს. გულიდასა და მელურაში ღვარცოფსაწინააღმდეგო ჯებირების და სანიაღვრე არხების 

მოწყობა; 
 ს. ტვიბში მდ; მუხრას კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება;  
 ს. დურაშში მდ. ჩოლშურას კალაპოტის გაწმენდა და დაზიანებული საავტომობილო გზის 

აღდგენა; 
 ს. გვიმბრალში მდ. ჭალურის კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება და ბორტების გამაგრება 

ქვაყრილის გაბიონით. 
 

ცაგერის  მუნიციპალიტეტში: 
 ს. ლასურიაშში, მდ. ცხენისწყლის კალაპოტში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა; 
 წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 46-ე კმ-ზე  სტიქიით 

დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენა; 
 მეწყრული და ღვარცოფული პროცესების შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზების 

მონაკვეთების რეაბილიტაცია განხორციელდა შემდეგ სოფლებში: ჩხუტელი, ლასხანა, 
ლაილაში, თაბორი, სურმუში, ქვედა ცაგერი, ჭალისთავი, გვესო, დეხვირი, ლასურიაში, 
მახაში, ლუხვანო, ზარაგულა, ჭალისთავი, ჩქუმი, ქულბაქი, წიფერჩი, ბარდნალა. 
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ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში: 
 წესი-ურავის საავტომობილო გზის მე-5 კმ-ზე სტიქიით დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა; 
 ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო გზის 71-ე კმ-ზე, ქვათაცვენის უბანზე, 

გზის გასწვრივ დამცავი კედლის მოწყობა; 
 ქ. ამბროლაურში, აეროპორტის მიმდებარედ, მდ. რიონის კალაპოტში ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის მოწყობა. 
 
ონის  მუნიციპალიტეტში: 

 ს. ჭალაში, მდ. ჭალურის კალაპოტში ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა; 
 ს. ღარში, მდ. ღარულას კალაპოტში ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა; 
 ს. საკაოში მეწყრული პროცესებით დაზიანებული საავტომობიო გზის მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია; 
 ს. გლოლაში (შოვის ტურბაზასთან) მდინარე ჭანჭახის  კალაპოტში ნაპირსამაგრი ნაგებობების 

მოწყობა; 
 საგლოლო-ჭიორა-ღების საავტომობილო გზის კმ1 – კმ11 ფარგლებში, მეწყრული და 

ღვარცოფული პროცესებით დაზიანებული ცალკეული  მონაკვეთების რეაბილიტაცია. 
 

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მხარის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ საავტომობილო გზებ-
ზე, იქ სადაც ფიქსირდება საშიში გეოლოგიური პროცესებით დაძაბული უბნები, უსაფრთხოე-
ბის მიზნით  სასურველია მოეწყოს სპეციალური გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნები. 
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სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისათვის 
 
რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში შედარებით მაღალი ალბათობით მეწყრული და 

ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია შემდეგ დასახლებულ პუნქტებში: 
მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია: 
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი: ლექსურა, მელურა, მამი, ჟახუნდერი, ფაყი, ლესემა, ბაბილი, 

მაზაში და ლენტეხი-ყორულდაშის ცენტრალური საავტომობილო გზის ცალკეულ უბნებზე; 
ცაგერის მუნიციპალიტეტი გვესო, ჩხუტელი, ლარჩვალი, სურმუში, ლაილაში, ქვედა 

ცაგერი, სანორჩი, ნასპერი, სპათაგორი, ლაცორია, ორბელი, ჭალისთავი, მახაში, უცხერი.  ქვედა 
ლუხვანო; 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი: წესი, მუხლი, პირველი ტოლა, ქვიშარი,  ჟოშხა, 
ხვანჭკარა, ჩორჯო, საკეცია,  ჯვარისა, ქედისუბანი, გენდუში, ურავი, ბაჯი, ღადიში და 
ამბოლუარი-ურავის ცენტრალური საავტომობილო გზის ცალკეულ უბნებზე; 

ონის მუნიციპალიტეტი: გომი, მაჟიეთი, საკაო,  ცხმორი,  კომანდელი, სხიერი, 
შრომისუბანი, ფარახეთი, გლოლა, უწერა, ონი-ღების და ონი-ამბროლაურის ცენტრალური 
საავტომობილო გზის ცალკეულ უბნებზე; 

ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია: 
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი: ჩოლშურას ხეობა (ს.ს. დურაში), მდ. მუხრა (ტვიბი), მდ. 

ღობიშურა (ღობი), მდ. ცხენიშური (შკედი), მდ. ფიშყორი (ს.ს. ჩუკული, ლეკოსანდი და მებეცი), 
მდ. ხეშკური (სოფ ლუჯი), მდ. ჭველფის ხევი (სოფ ჭველფი), მდ. ხელედულა (ქ. ლენტეხი), მდ. 
ცხენისწყლის შენაკადები ლენტეხი-ყორულდაშის და ცაგერი-ლენტეხის საავტომობილო 
გზების მონაკვეთებზე, მდ. ხელედულას მარცხენა შენაკადები ლენტეხი-ბავარის 
საავტომობილო გზის მონაკვეთებზე;  

ცაგერის მუნიციპალიტეტი: მდ. ხელიშური (სურმუში), მდ. ბაოს ღელე (ს. ლასურიაში), 
უსახელო ხევი ს. გვესოს ტერიტორიაზე (მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადი), მდ. ნამკაშური 
(ს. ჭალისთავი), მდ. თეთრიღელე (ს. ქულბაქი), მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადები 
(ღვარცოფული ხევები) ცაგერი-წყალტუბის სააავტომობილო გზის მონაკვეთებზე;  

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი: მდ. ხოტეურა და მდ. კრიხულა (კრიხი, ქ. 
ამბროლაური), მდ. ხეორისწყალი (ს. ლიხეთი) მდ. ლაშისღელე (ს.ს გენდუში, ჟოშხა), მდ. 
ზნაკურასღელე (ს.ს. ზნაკვა, საკეცია), მდ. ნაბოსლევის ხევი (ბუგეული), მდ. ლუხუნისწყლის 
მარჯვენა შენაკადები ურავი-ამბროლაურის საავტომობილო გზის მონაკვეთებზე; 

ონის მუნიციპალიტეტის: მდ. ბდღვიორა (ს. გლოლა), მდ. ხეური (ს. ზუდალი), მდ. 
ლათქიშორას ხევი (ს. ღები), მდ. რიონის მარცხენა ღვარცოფული შენაკადები (ს. ჭიორა), მდ 
სამფერავის ღელე (ს. სორი), მდ. ბეგლორი და მდ. მუშუანი (ს. უწერა), მდ. რიონის მარჯვენა 
შენაკადები ონი-ღების საავტომობილო გზის მონაკვეთებზე.  
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რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში 
მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები    

ცხრილი № 6    
№ დასახლებული 

პუნქტი და 
პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება და 
დაზიანების 

განზომილების 
ერთეული 
(ჰა/გრძ. მ) 

გეოლოგიური 
პროცესებით მიყენებული 

ზიანი 

გეოლოგიური პროცესის 
დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

გასატარებელი 
ღონისძიებები 

ილუსტრაცია, 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 
 
 
 
 

1 

ს. ლექსურა 
მდ. ცხენისწყალის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი. 
314638 – 4740143; 
314707 – 4740202; 
314634 – 4740034 
 

მეწყერი; 
ღვარცოფი 

2.5 ჰა 
 

მეწყერმა დააზიანა ფერდობის 
გასამაგრებლად მოწყობილი ბეტონ-

ტორკრეტის საფარი და ხევის 
მარცხენა ბორტზე არსებული 

გაბიონი. საფრთხის ქვეშ იმყოფება 
სოფლის სასაფლაოს ტერიტორია. 

ღვარცოფული პროცესი აზიანებს და 
ლენტეხი – ყორულდაშის 
ცენტრალური საავტ. გზის 

მონაკვეთს 

ძველმეწყრული 
სხეული, პერიოდულად 

აქტიური ლოკალური 
უბნებით, საშუალო 

დინამიკით. 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

მეწყრის მოწყვეტის კიდის 
ზემოთ, წყალამრიდი 

სანიაღვრე არხების მოწყობა; 
მეწყრის მოწყვეტის კედლის 

ანკერებით გამაგრება; 
ხევის კალაპოტის პერიოდული 
გაწმენდა ღვარცოფული მყარი 

ნატანისაგან. 
 

2 ს. საყდარი 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
322029 – 4745722 
 

მეწყერი 
0.05 ჰა 

მეწყერი აზიანებს სოფლის 
საავტ. გზას და საფრთხეს 

უქმნის  ეკლესიის ტერიტორიას

ახლად წარმოქმნილი 
მეწყერი, ტექნოგენური, 
აქტიური, საშიშროების 

რისკი – საშუალო. 

დინამიკაში მოსული 
მეწყრული გრუნტის მოხსნა და 

გატანა; აქტიურ მეწყრულ 
უბანზე, გზის გასწვრივ 

ფერდობსამაგრი კედლის 
მოწყობა; საავტომობილო გზის 
ზემოთ, სამთო არხის მოწყობა 

ფერდობიდან ჩამონადენი 
ზედაპირული წყლის 

ნაკადების რეგულირების 
მიზნით. 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 ს. დურაში 

მდ. ჩოლშურას 
ხეობა 
320358 – 4746439; 
320056 – 4747925 

ღვარცოფი; 
მეწყერი 

4.2 ჰა 

ღვარცოფმა დააზიანა 
შიდასაუბნო გზა და 

სავარგულები, საფრთხე შეუქმნა 
14 ოჯახს. მეწყერმა დააზიანა 

ტყის მასივი. 

ღვარცოფული ნაკადები 
ფორმირდება 

სეზონურად, საშუალოდ 
წელიწადში 1-2 ჯერ, მდ. 

წისქვილისწყალის 
ხეობის მარჯვენა 

ფერდობზე ფიქსირდება 
ძველმეწყრული 

სხეული, რომელიც 
პერიოდულად 

განიცდის 
აქტივიზაციას. 

საშიშროების რისკი-
საშუალო 

 

ხეობის შუა და ქვემო წელში 
კალაპოტის გაწმენდა-

დაღრმავება; 
კალაპოტში ჩახეგილი ხე-

მცენარეების გატანა; 
ღვარცოფული ნაკადის 

გადასვლის უბანზე 
ნაპირდამცავი ნაგებობის 

მოწყობა. 

4 ს. ჭველფი 
მდ. ჭველფის ხევი 
(მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვენა შენაკადი) 
332191 – 4743935; 
332205 – 4744123 
 
 

ღვარცოფი; 
გვერდითი 

ეროზია 
250მ 

ღვარცოფმა გადაკეტა მდ. 
ცხენისწყლის კალაპოტი; 

გვერდითი ეროზია აზიანებს 
ს.ს. სავარგულებს, საფრთხეს 
უქმნის შიდასასოფლო გზას 
ხევის ბორტებზე მცხოვრებ 

მოსახლეობას 

ღვარცოფული 
პროცესების 

გააქტიურება 
სეზონურია, წელიწადში 

1-2 ჯერ, საშიშროების 
რისკი – მაღალი. 

 
 

მდ. ჭველფისხევის და მდ. 
ცხენისწყლის კალაპოტების 

ჭარბი აკუმულაციის 
ზონებიდან მყარი ნატანის 

პერიოდულად გატანა; 
მდ. ჭველფისხევის მარჯვენა 
მხარეს, ეროზიული ფლატის 

ძირში, ნაპირდამცავი 
ნაგებობის მოწყობა 

 
5 ს. ტვიბი 

მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვენა შენაკადის 
მდ. მუხრას ხეობა 
325636 – 4745943; 
325579 – 4747046 
 

ღვარცოფი; 
 გვერდითი 

ეროზია 
400მ 

ღვარცოფულმა ნაკადმა დააზიანა ს. 
მუწდთან დამაკავშირებელ გზასთან 

არსებული ხიდი და მის 
მიმდებარედ მოწყობილი დამცავი 

ნაგებობები. 
გვერდითი ეროზიის შედეგად 

დაზიანდა ნაპირსამაგრი გაბიონები 
და საფრთხე შეექნა სოფლის 

ცენტრალურ საავტ. გზას 

ღვარცოფული და 
ეროზიული პროცესები 

თითქმის 
ყოველწლიურად, 

სეზონურად 
აქტიურდება. 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი. 

მდ. მუხრას კალაპოტის 
გაწმენდა-დაღრმავება; 

მდინარის მარჯვენა ნაპირზე, 
დაუცველი მონაკვეთების 
გასწვრივ, ნაპირდამცავი 
ნაგებობების მოწყობა და 
არსებული გაბიონების 

რეაბილიტაცია; 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 ს. ლუჯი 

მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
შენაკადი მდ. 
ხეშკური 
333234 – 4743414 

ღვარცოფი 
 

ღვარცოფმა მდინარეზე 
არსებული ხიდის ბურჯები და 
მარჯვენა მხარეს მოწყობილი 

ნაპირსამაგრი ნაგებობა 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლას ადგილი აქვს 

სეზონურად, წელიწადში 2-3 
ჯერ;  საშიშროების რისკი  – 

საშუალო 
 

კალაპოტის პერიოდულად 
გაწმენდა-დაღრმავება; 
დაზიანებული ხიდის 

ბურჯების და ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის აღდგენა-გამაგრება. 

7 ს. მამი 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
326294  – 4745715; 
327712 – 4745561; 
326909– 4745920 

მეწყერი; 
კლდეზვავი 

    ღვარცოფი 
5.6 ჰა 

 

მეწყრული  პროცესი აზიანებს 
საცხოვრებელ სახლებს (20 

ოჯახი), შიდასასოფლო გზებს, 
ს/ს სავარგულებს და ტყის 

მასივს. 
ღვარცოფი აზიანებს 
შიდასასოფლი გზის 

მონაკვეთებს 

ძველემწყრული სხეულები, 
პერიოდულად აქტიური 

ცალკეული უბნებით; 
ღვარცოფული პროცესები 

აქტიურდება თითქმის 
ყოველწლიურად, 

საშიშროების რისკი  – 
მაღალი. 

 

ღვარცოფული ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-

დაღრმავება და შიდასასოფლო 
გზების გადაკვეთის უბნებზე 

ნაკადგამტარი კონსტრუქციების 
მოწყობა. მეწყრული სხეულებს 

რთული აგებულებისა და დიდი 
ფართობული გავრცელების გამო 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების გატარება 

პრაქტიკულად ვერ ხერხდება. 

8 ს. ფანაგა 
მდ. ცხენისწყლის 
მარცხენა ტერასული 
საფეხური 
331618 – 4743949 
 

გვერდითი 
ეროზია 

600მ 

გვერდითი ეროზიის შედეგად 
ზიანდება ს/ს. სავარგულები 

გვერდითი ეროზიის 
პროცესი აქტიურდება 

თითქმის ყოველწლიურად, 
წყალმოვარდნის პერიოდში.

საშიშროების რისკი  – 
საშუალო 

აქტიური გვერდითი ეროზიის 
უბანზე საჭიროა ნაპირდამცავი 

ნაგებობის მოწყობა. 

9 ს. მანანური 
მდ. ხელედულას 
მარცხენა შენაკადის 
მდ. სკილარის ხეობა 
297493 – 4744091 

ღვარცოფი ღვარცოფულმა ნაკადმა 
დააზიანა სოფლის 

ცენტრალური საავტომობილო 
გზა, საფრთხე შეუქმნა ელ. 

გადამცემ ანძებს და ს.ს. 
სავარგულებს 

მძლავრი ღვარცოფული 
ნაკადი სგავლკას ადგილი 

აქვს 2-3 წელიწადში ერჯერ. 
საშიშროების რისკი  – 

საშუალო 

ხეობის ქვემო წელში კალაპოტის 
გაწმენდა-დაღრმავება და 

გასწორხაზოვნება; კალაპოტში 
ჩახერგილი ხე-მცენარეების გატანა; 

მდ. სკილარის მარჯვენა ნაპირის 
გასწვრივ, ღვარცოფული ნაკადის 

გადასვლის ნაპირდამცავი 
ნაგებობის მოწყობა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 ს. ხელედი  

მდ. ხელედულას 
მარცხენა შენაკადის 
მდ. ცხვარეშის ხეობა 
307173 – 4740498; 
306547 – 4743398; 
305765 – 4742342 
 
 

ღვარცოფი; 
მეწყერი 

15 ჰა 
 

ღვარცოფული პროცესების 
საშიშროების რისკის ქვეშ 

მოქცეულია ხევის ბორტებზე 
განლაგებული  საცხოვრებელი 

სახლები (10 მდე ოჯახი). 

მძლავრი ღვარცოფული 
ნაკადების გავლა ხდება 2-3 

წელიწადში ერთხელ. 
ძველმეწყრული სხეულები 

ხასიათდებიან 
პერიოდულად აქტიური 

ცალკეული  უბნებით. 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

მდ. ცხვარეშის  კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-
დაღმავება და ბორტების 

გამაგრება; ხეობაში 
გეოლოგიური პროცესების 

ვიზუალური მონიტორინგი 

 

11 ს. წანაში 
მდ. ხელედულას 
მარცხენა უსახელო 
შენაკადი 
309900-4740422 
მდ. ხელედულას  
მარცხენა ბორტი 
308930 – 4740388 

ღვარცოფი; 
 გვერდითი 

ეროზია 
80მ 

 

პერიოდულად ზიანდება ლენტეხი-
ბავარის ცენტრალური 

საავტომობილო გზის მონაკვეთები. 
საშიშროების რისკის ქვეშ 

მოქცეული ხევის ბორტებზე 
არსებული სახლები და 
საკარმიდამო ნაკვეთები 

ღვარცოფული და ეროზიული 
პროცესები აქტიურდება 

თითქმის ყოველწლიურად, 
საშიშროების რისკი – მაღალი 

ღვარცოფული ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-

დაღრმავება; მდ. ხელედულას 
გვერდითი ეროზიის უბანზე 

ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა 

 

12 ს. ლესემა 
მდ. ხელედულას 
ხეობის მარცხენა, 
ფერდობი 
312229-4740654; 
311912-4740498 
 

მეწყერი; 
ღვარცოფი 

25 ჰა 

მეწყრული და ღვარცოფული 
პროცესების გააქტიურების 

შედეგად პერიოდულად  
ზიანდება შიდასასოფლო გზები, 
ს/ს სავარგულები და ფერდობის 
ქვედა ნაწილში განლაგებული 
20-მდე საცხოვრებელი სახლი 

ძველმეწყრული სხეული 
გააქტიურებული უბნებით, 

ხასიათდება მაღალი 
დინამიკით, საშიშროების 

რისკი -მაღალი 

ფერდობზე ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება; 

ხრამებისა და ხევების 
კალაპოტებში ბარაჟების 

მოწყობა; ფერდობის შუა და 
ქვედა ნაწილის გატყიანება. 

 

 

 
13 
 
 
 

ს. ფაყი 
მდ. ხელედულას 
ხეობის  მარცხენა 
ფერდობი 
309857 – 4741816; 
310703 – 4741303 
 

მეწყერი 
1.5 ჰა 

 

ზიანდება 10-მდე 
საცხოვრებელი სახლი,  

შიდასასოფლო გზები და ს/ს 
სავარგულები 

ძველმეწყრული სხეულები, 
პერიოდულად აქტიური 

ლოკალური უბნებით. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო. 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლის ნაკადების რეგულირება 
სადრენაჟო არხების მოწყობით, 
ფერდობების დაგეგმარება და 

გატყიანება 
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1 2 3 4 5 6 7 
14 ს. ბაბილი 

მდ. ცხენსიწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
317320- 4741380; 
მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვენა შენაკადი 
მდ. მუხლდა  
317144- 4741254. 
 

მეწყერი; 
კლდეზვავი; 
ღვარცოფი 

0.7 ჰა 
 

ზიანდება ლენტეხი-
ყორულდაშის ცენტრალური 

საავტომობილო გზა 
საშშიროების რისკის ქვეშ 

მოქცეულია საცხოვრებელი 
სახლები და საკარმიდამო 

ნაკვეთები. 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური, 

მაღალი დინამიკით. 
ღვარცოფული ნაკადების 
ფორმირებას ადგილი აქვს 

წელიწაში 1-2 ჯერ, 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 

მდ მუხლდას კალპოტის 
პერიოდულად  გაწმენდა-ჩაღმავება 

და გზის გადაკვეთაზე უფრო 
მაღალი გამტარუნარიანობის 

კონსტრუქციის მოწყობა; 
ფერდობიდან ჩამოშლილი 

კლდეზვავური მასის გატანა; 
რთული რელიეფიური პირობების 

გამო მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების გატარება 

პრაქტიკულად ვერ ხერხდება 

 
 

15 
 

ს. სასაში 
მდ. ცხენისწყლის 
მარცხენა შენაკადები: 
336475– 4739345; 
335425 – 4739763 
 

ღვარცოფი 

 
ღვარცოფული პროცესები 

საშიშროებას უქმნის  
დასახლებულ უბნებს; ზიანდება 

შიდასასოფლო გზები და 
ლენტეხი-ყორულდაშის 

ცენტრალური საავტ. გზა. 

ღვარცოფული პროცესების 
აქტივიზაცია სეზონურ 

ხასიათს ატარებს. 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

ხევების კალაპოტების 
გაწმენდა–დაღრმავება; 

დაზიანებული გზის 
მონაკვეთების რეაბილიტაცია 

და ნაკადგამტარი 
კონსტრუქციების მოწყობა 

 

 
16 
 
 
 

ს. ჟახუნდერი 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
338257–4739934 

მეწყერი 
1.8 ჰა 

ზიანდება ს/ს სავარგულები, 
შიდასასოფლო გზები და 
საცხოვრებელი სახლები 

(5ოჯახი); საშიშროების რისკის 
ქვეშ მოქცეულია ელ. გადამცემი 

ანძები  და ლენტეხი-
ყორულდაშის ცენტრალური 

საავტომობილო გზა 

ძველმეწყრული სხეული, 
აქტიურ დინამიკაშია 

ფერდობის შუა და ქვედა 
ნაწილი. საშიშროების რისკი 

– მაღალი 

ზედაპირული ჩამონადენის და 
გრუნტის წყლების 

რეგულირება წყალამრიდი და 
სადრენაჟო არხების მოწყობით; 

ფერდობის დატერასება და 
გატყიანება 

17 
 
 
 
 

ს.ს. მებეცი, 
ლეკოსანდი 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
შენაკადი 
მდ. ფიშყორი 
337607 – 4740510 

ღვარცოფი ღვარცოფული პროცესები 
საშიშროებას უქმნის ხევის 

ბორტებზე მცხოვრებ 
მოსახლოებას. 

ღვარცოფული პროცესების 
გააქტიურება სეზონურია, 

წელიწადში 1-2 ჯერ, 
საშიშროების რისკი – 

საშუალო. 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-
დაღრმავება და ბორტების 
გამაგრება ნაპირდამცავი 

გაბიონებით. 
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18 
ს. მაზაში  
მდ. მაზაშისღელე 
(მდ. ცხენსწყლის 
მარჯვენა შენაკადი), 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
316336 – 4733928; 
315535 – 4733839 

ღვარცოფი; 
მეწყერი 

0.9 ჰა 

ღვარცოფული  ნაკადი აზიანებს 
ცაგერ-ლენტეხის ცენტრალურ 

საავტ. გზას. საშიშროების 
რისკის ქვეშ  მოქცეულია ხევის 

ბორტებზე განლაგებული 
საცხოვრებელი სახლები (11 

ოჯახი) და საკარმიდამო 
ნაკვეთები 

მეწყერი თანამედროვეა 
აქტიურ დინამიკაში 
იმყოფება; მძლავრი 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლას ადგილი აქვს 

საშუალოდ 2-3 წელიწადში 
1-ჯერ,  საშიშროების რისკი -

მაღალი 

მდ. მაზაშისღელის კალაპოტის 
გაწმენდა ჩახერგილი ხე-
მცენარეებისაგან; ცაგერი-
ლენტეხის ცენტრალურ 

საავტომობილო გზასთან, უფრო 
მაღალი გამტარუნარიანობის 

მილხიდის მოწყობა. 
მეწყრული სხეულის ზედაპირზე 

გადაადგილებული ხე-მცენარეების 
გატანა (შესაბამის სამსახურთან 

შეთანხმებით). 
 

19 
 
 

ს. ს. მელე, ბენიერი. 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
343252 – 4740008; 
343465 – 4740170 
 
 

მეწყერი; 
კლდეზვავი 

0.6 

ზიანდება ლენტეხი-
ყორულდაშის საავტ. გზის 

მონაკვეთები, ს/ს სავარგულები 
და ტყის მასივი 

ძველმეწყრული სხეული, 
გააქტიურებული უბნებით. 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი. 

გზის გაწმენდა ჩამოშლილი 
მეწყრული გრუნტის მასისგან 

და დეფორმირებული 
საავტომობილო გზის 

მონაკვეთის პერიოდულად 
გადასწორება მასზე ნაყარი 

გრუნტის შეტანით. 

 
20 
 

ს. ლემზაგორი 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
338762 – 4739998 

მეწყერი 
1.2 ჰა 

ზიანდება ს/ს სავარგულები და 
საკარმიდამო ნაკვეთები; 

მეწყრული პროცესის 
საშიშროების ქვეშ მოქცეულია 

ფერდობის ქვედა ნაწილში 
მდებარე 4 საცხოვრებელი 

სახლი 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური 

ლოკალური უბნებით, 
საშიშროების რისკი -

საშუალო 
 
 

ზედაპირული წყლის 
ნაკადების ორგანიზებული 

განტვირთვა ბუნებრივ 
წყალსადინარებში; ფერდობის 

დატერასება და გატყიანება 

 
21 
 

ს. მარგვიში 
მდ. ღობიშურის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდობი 
343515 – 4739018; 
343607 – 4739314 
 

 
მეწყერი 

ღვარცოფი 
2.0 ჰა 

 
 
 
 

მეწყერი აზიანებს ს/ს 
სავარგულებს და ტყის მასივს, 
საშიშროების ქვეშ მოქცეულია 

ფერდობის ქვედა ნაწილში 
მდებარე 7 საცხოვრებელი 

სახლი. ღვარცოფული ნაკადი 
საფრთხეს უქმნის სოფლის 
ცენტრალურ საავტ. გზას 

 

ძველმეწყრული სხეული, 
ქვედა ნაწილში 

პერიოდულად აქტიურია, 
ხასიათდება მაღალი 

დინამიკით, საშიშროების 
რისკი – საშუალო 

 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების დრენირება; ხევის 

კალაპოტის გაწმენდა-
დაღრმავება და მარცხენა 
ბორტზე (მოსახლეობის 
მხარეს) ნაპირდამცავი 

ნაგებობის მოწყობა. 

223



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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ლენტეხი–
ყორულდაშის ცენტ. 
საავტომობილო გზა. 
მდ. ცხენისწყლის 
შენაკადები 
343631 – 4740485;  
342227 – 4739787;   
327121 – 4745105; 
336475 – 4739345 
მდ. ცხენისწყლის 
მარცხენა ფერდობი 
325234 – 4745717; 
326620–4745276; 
328913 – 4744508; 
332287 – 4743731; 
332864 –4743024 

 
 
 
 
 
 
 

ღვარცოფი; 
მეწყერი; 

კლდეზვავი 
5.8 ჰა 

ღვარცოფული ნაკადებით 
პერიოდულად ზიანდება 
ლენტეხი– ყორულდაშის  

ცენტრალური საავტომობილო 
გზის მონაკვეთები. 

 
 
 
 

მეწყერი და ქვათაცვენა 
აზიანებს ლენტეხი-

ყორულდაშის საავტომობილო 
გზის ცალკეულ მონაკვეთებს 

 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა სეზონურია, 

წელიწადში 2-3 ჯერ, 
 

ახალი მეწყრული უბნები, 
აქტიური, მაღალი 

დინამიკით, 
საშიშროების რისკი მაღალი.

 
 

ღვარცოფული ხევების 
კალაპოტების გაწმენდა-

ჩაღმავება; გზის პერიოდულად 
გაწმენდა ინერტული 

მასალისგან; ხევების და 
საავტომობილო გზის 

გადაკვეთაზე ნაკადგამტარი 
კონსტრუქციების მოწყობა 

 
 

საავტომობილო გზის 
მონაკვეთების გაწმენდა 

ჩამონაშალი გრუნტის მასისგან 
და ზოგ უბანზე გზის დამცავი 

ნაგებობების მოწყობა 
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ლენტეხი-ცაგერის 
საავტომობილო გზა, 
მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვენა შენაკადები:
313827–  4738293; 
315876 – 4736677 
მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვენა ფერდობი 
316674 –4734790; 
316431 – 4734474 

 
ღვარცოფი; 

 
 
 
 
 

კლდეზვავი 
 

ღვარცოფული ნაკადები 
საშიშროებას უქმნის ლენტეხი-

ცაგერის ცენტრალური 
საავტომობილო გზას და 

ხიდებს; 
მეწყერი და კლდეზვავი 

აზიანებს  საავტომობილო გზის 
ცალკეული მონაკვეთებს 

ღვარცოფული ნაკადების 
გავლა სეზონურია, 

წელიწადში 1-2 ჯერ. 
 

ლოკლაურ უბნებზე 
კლდეზვავური პროცესები 

აქტიურდება თითქმის 
ყოველწლურად 

საშიშროების რისკი  – 
მაღალი 

ღვარცოფული ხევების 
კალაპოტების პერიოდულად 

გაწმენდა მათი 
გამტარუნარიანობის გაზრდის 

მიზნით; 
საავტომობილო გზის 

მონაკვეთების გაწმენდა 
ჩამონაშალი გრუნტის მასისგან 
და ზოგ უბანზე გზის დამცავი 

ნაგებობების მოწყობა 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტი 

 
 
 
 

1 

ს. ლარჩვალი 
მდ. ცხენისწყალის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
311387 – 4718499 

მეწყერი 
4.5 ჰა 

მეწყერი აზიანებს 
საცხოვრებელი სახლებს (20 

ოჯახი), საკარმიდამო 
ნაკვეთებს, ს/ს სავარგულებს და 

შიდასასოფლო გზების 
ცალკეულ მონაკეთებს 

ძველმწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური 

უბნებით, საშუალო 
დინამიკით. 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხებით; ნაპრალების ამოვსება 

თიხოვანი გრუნტით;  
მეწყრული ფერდობის   

პლანირება (ტერასირება) 
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2 
ს. ქვედა ლუხვანო 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
შენაკადის მდ. 
ნამკაშურის მარცხენა 
ფერდობი 
313497 – 4723437; 
314024 – 4722469 

მეწყერი 
9.3 ჰა 

ზიანდება საცხოვრებელი 
სახლები (8 ოჯახი); 

შიდასასოფლო გზები; ს/ს 
სავარგულები და ლუხვანო-

ზარაგულას დამაკავშირებელი 
გრუნტის საავტომობილო გზა 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური 

უბნებით, მაღალი  
დინამიკით. 

საშიშროების რისკი -
მაღალი. 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების დრენირება; 

ფერდობის დატერასება და 
გატყიანება მრავალწლიანი 

ნარგავებით; დეფორმირებული 
გზების მონაკვეთების 

პერიოდული გადასწორება. 

3 ს. გვესო 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი. 
315177 – 4724171; 
315680 – 4723563 

მეწყერი; 
ღვარცოფი 

5.0 ჰა 

მეწყრული და ღვარცოფული 
პროცესების შედეგად ზიანდება  

შიდა სასოფლო გზები, ს/ს 
სავარგულები, საკარმიდამო 
ნაკვეთები და ტყის მასივი; 
საშიშროების რისკის ქვეშ 

მოქცეულია 10 მდე 
საცხოვრებელი სახლი. 

ძველმეწყრული სხეული, 
გააქტიურებული უბნებით, 

საშუალო დინამიკით, 
საშიშროების რისკი მაღალი.

 

გრუნტისა და კარსტული წყლის 
ნაკადების შეკრება და მათი 

ორგანიზებული განტვირთვა 
ბუნებრივ წყალსადინარებში; 

მეწყრული მასების გადანაწილების 
მიზნით ფერდობის პლანირება 

(დატერასება). 
 
 

4 ს. ჩხუტელი 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდობი 
319100 – 4724700 
 

მეწყერი 
2.8 ჰა 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების რისკის ქვეშ 

მოქცეულია 20 ოჯახი, 
პერიოდულად ზიანდება შიდა 
სასოფლო გზების მონაკვეთები 

და ცაგერი-ორბელის 
დამაკავშირებელი 

ცენტრალური საავტომობილო 
გზა. 

ძველმეწყრული სხეული 
ლოკალური 

გააქტიურებული უბენბით, 
საშუალო დინამიკით. 
საშიშროების რისკი –  

მაღალი. 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხების მოწყობით; 

დეფორმირებული გზის 
მონაკვეთების პერიოდულად 

გადასწორება. 
 

5 ს. ქვედა ცაგერი 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი. 
316436-4724133 
  

მეწყერი 
3,8 ჰა 

მეწყერი აზიანებს  ს.ს. 
სავარგულებს და საკარმიდამო 

ნაკვეთებს. მაღალი საშიშროების 
რისკის ქვეშ მოქცეულია 

ფერდობის ქვედა ნაწილში 
მდებარე 8 საცხოვრებელი 

სახლი 

ძველმეწყრული სხეული, 
აქტიური. მეწყრული 

ფერდობის ცენტრალური 
ნაწილი ხასიათდება მაღალი 

დინამიკით. საშიშროების 
რისკი –  მაღალი. 

მეწყრულ ფერდობზე  
წყალსაწრეტი კოლექტორების, 

წყალამრიდი და სადრენაჟო 
არხების მოწყობა; მეწყრული 

ნაპრალების ამოვსება თიხოვანი 
გრუნტით და მათი დატკეპნა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 ს.  ზუბი 

მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
308453 – 4715823 

 
მეწყერი 

0.5 ჰა 

მეწყერული პროცესი აზიანებს  
საცხოვრებელ სახლებს (15-მდე 

ოჯახი); საკარმიდამო 
ნაკვეთებს;  შიდასასოფლო 

გზებს  და  ს/ს სავარგულებს. 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური 
უბნებით.  საშიშროების 

რისკი – მაღალი 
 

ზედაპირული ჩამონადენის და 
გრუნტის წყლის ნაკადების 

შეკრება და მათი 
ორგანიზებული განტვირთვა 
ბუნებრივ წყალსადინარებში; 

ფერდობის გატყიანება; 
დეფორმირებული გზის 

მონაკვეთების პერიოდულად 
გადასწორება 

7 ს. მახაში 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდობი 
315500 – 4719522 
 
 
 

მეწყერი 
1.2 ჰა 

მეწყერი საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს (6 
ოჯახი) და საკარმიდამო 
ნაკვეთებს. ზიანდება ს/ს 

სავარგულები და შიდასასოფლო 
გზების ცალკეული მონაკვეთები

ძველმეწყრული სხეული, 
ლოკალური 

გააქტიურებული უბნებით.  
საშიშროების რისკი – 

საშუალო 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება სამთო და 
წყალამრიდი არხებით, 

მოეწყრული ფერდობის ზოგ 
უბანზე ბიო-საინჟინრო 
ღონისძებების გატარება 

 
8 
 
 

ს. ლასურიაში 
მდ. ცხენისწყლის 
მარცხენა შენაკადის, 
მდ. ბაოს ღელის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდობი 
316696 – 4720339 

მეწყერი 
1.5 ჰა 

მეწყერი აზიანებს ს/ს 
სავარგულებს, ტყის მასივს, 

სასოფლო დანიშნულების გზას 
და ფერდობის ქვედა ნაწილში 

მდებარე საცხოვრებელ სახლებს 
(14 ოჯახი) 

 

ძველმეწყრული 
სხეული, პერიოდულად 

აქტიური, დაბალი 
დინამიკით. 

საშიშროების რისკი - 
საშუალო. 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების ნაკადების 

რეგულირება სადრენაჟო 
არხების მოწყობით; 

მეწყრული ფერდობის 
დატერასება და გატყიანება 

 
 
 

9 
 
 
 
 

ს. ჭალისთავი. 
მდ. ცხენისწყლის 
მარჯვენა ფერდობი 
313510 – 4721024 
მდ. ცხენისწყალის 
მარჯვენა შენაკადი 
მდ. ნამკაშური 
 314150 –  4721486 

მეწყერი; 
ღვარცოფი 

7.0 ჰა 

ზიანდება ს/ს სავარგულები და 
ტყის მასივი;  მეწყრული და 

ღვარცოფული პროცესი 
საშიშროებას უქმნის ცაგერი-

წყალტუბოს ცენტრალურ 
საავტომობილო გზას და ხევის 

ბორტებზე განლაგებულ 
საცხოვრებელ სახლებს. 

ძველმეწყრული სხეული 
პერიოდულად აქტიური; 
ღვარცოფული ნაკადების 

გავლა სეზონურია, 
წელიწადში 1-2 ჯერ. 

საშიშროების რისკი -მაღალი

მეწყრულ ფერდობზე 
ზედაპირული და გრუნტის 

წყლის ნაკადების 
რეგულირება;  ფერდობის 

დატერასება; 
მდ. ნამკაშურის კალაპოტის 

პერიოდულად გაწმენდა-
დაღრმავება და ბორტების 

გამაგრება 
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10 

ს. ნასპერი 
მდ უცხერისღელის 
ხეობა 
316530 – 4717615; 
318484– 4716786 

მეწყერი 
2.3 ჰა 

ზიანდება საცხოვრებელი 
სახლები (18 ოჯახი), 

საკარმიდამო ნაკვეთები და 
შიდასასოფლო გზები. 

საშიშროების რისკის  ზონაში 
მოქცეულია სოფლის სკოლის 

შენობა 

ძველმეწყრული სხეულები, 
პერიოდულად აქტიური 
უბნებით. საშიშროების 

რისკი − მაღალი 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

წყალამრიდი  და სადრენაჟო 
არხების მოწყობით; 

ფერდობების დაგეგმარება; 
დაზიანებული საავტ. გზის 

გადასწორება და ნაკადგამტარი 
კონსტრუქციის მოწყობა 

 
 

11 

ს. ორბელი 
მდ. ლაჯანურის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
321532 – 4723408 

მეწყერი 
3.8 ჰა 

ზიანდება საცხოვრებელი 
სახლები (20-მდე ოჯახი), 

საკარმიდამო ნაკვეთები და ს/ს 
სავარგულები 

ძველმეწყრული სხეული, 
ცალკეული გააქტიურებული 

უბნებით, მაღალი 
დინამიკით. საშიშროების 

რისკი – მაღალი 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების დრენირება;  
წყაროების კაპტირება; 
ფერდობის პლანირება 

 
 
 

12 

ს. ღუ 
მდ. ლაჯანურის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდობი 
323522 – 4720735 
 
 
 

მეწყერი 
0.8 ჰა 

პერიოდულად ზიანდება 
შიდასასოფლო გზები და 
საკარმიდამო ნაკვეთები. 
საშიშროების რისკის ქვეშ 

მოქცეულია 5 საცხოვრებელი 
სახლი 

ძველმეწყრული სხეული, 
ლოკალაური 

გააქტიურებული უბნებით, 
დაბალი დინამიკით. 
საშიშროების რისკი – 

საშუალო 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება სადრენაჟო 
არხების მოწყობით; ზოგ 

უბანზე ფერდობის გატყიანება.

 
 
 

13 

ს. ლაილაში 
მდ. ლაჯანურის 
წყალსაცავის 
მარცხენა ფერდობი 
324117 – 4720370 

მეწყერი 
18.5 ჰა 

ზიანდება ს.ს. ლაილაში-ღუს 
დამაკავშირებელი 

საავტომობილო გზა, ს/ს 
სავარგულები, და ებრაელთა 

ძველი დასახლების სასაფლაოს 
ტერიტორია. 

საშიშროების რისკის ზონაში 
მოქცეულია10-მდე  

საცხოვრებელი სახლი. 

ძველემეწყრული სხეული, 
აქტიური, ხასიათდება 
მაღალი დინამიკით, 

საშიშროების –  რისკი 
მაღალი 

ფერდობზე ზედაპირული 
ჩამონადენის დარეგულირება; 

გრუნტისა და კარსტული 
წყლების კაპტაჟი; მეწყრული 

ნაპრალების ამოვსება; 
დეფორმირებული 

საავტომობილო გზის 
პერიოდულად გადასწორება 
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14 

ს. სურმუში 
მდ. ხელიშურის (მდ. 
ლაჯანურის მარცხენა 
შენაკადი) ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 
324782 – 4717693 

მეწყერი 
12.0 ჰა 

ზიანდება  საცხოვრებელი 
სახლები; საკარმიდამო 

ნაკვეთები; ს/ს სავარგულები და 
სოფლის ცენტრალური 

საავტომობილო გზა. 

ძველმეწყრული სხეული 
პერიოდულად აქტიური 

უბნებით, მაღალი დინაკით, 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 

მეწყრული მასების 
გადანაწილების მიზნით 
ფერდობის დაგეგმარება; 

ზედაპირული და გრუნტის  
წყლების რეგულირება 
სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობით; მეწყრული 
ნაპრალების ამოვსება 
თიხოვანი გრუნტით 

 
 
 

15 

ს. ორხვი 
მდ. რიონის ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 
319428 – 4708228 

მეწყერი 
0.5 ჰა 

 

მეწყრული პროცესი აზიანებს 
საცხოვრებელ სახლებს (8 

ოჯახი), საკარმიდაო ნაკვეთებს 
და ს/ს სავარგულებს. 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური 

ცალკუელი უბნებით, 
საშუალო დინამიკით. 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 

გრუნტის წყლების დრენირება; 
ზედაპირული ჩამონადენის 

რეგულირება; მეწყრული 
სხეულის ზედაპირის 

დატერასება. 

 
 
 

16 

ს. ს. სპათაგორი− 
უსახელოს 
საავტომობილო გზა 
მდ. ლაჯანურის        
წყალსაცავის 
მარჯვენა ფერდობი 
321999 – 4719385 
 

მეწყერი 
5.2 ჰა 

მეწყერი აზიანებს 
სპათაგორი−უსახელოს 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას და ს/ს 

სავარგულებს. 

მეწყერი თანამედროვეა, 
აქტიური, მაღალი 

დინამიკით, საშიშროების 
რისკი − საშუალო. 

ფერდობზე ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება; 

საავტომობილო გზის 
პერიოდულად გადასწორება 

და გაწმენდა ჩამონაშალი 
გრუნტის მასისგან. 

 

 
 
 

17 

ცაგერი-წყალტუბოს 
დამაკავშირებელი 
ცენტრალური 
საავტომობილო გზა, 
მდ. ცხენისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
305867 – 4708881 
 

მეწყერი 
0.1 ჰა 

საშიშიროების რისკის ქვეშ 
მოქცეულია ცენტრალური 

საავტ. გზა, ე.წ. „ლაძგვერიის 
წყაროს მიმდებარე ტერიტორია.

მეწყერი თანამედროვეა 
აქტიური, საშიშროების 

რისკი -მაღალი 

გზის გასწვრივ, მეწყრული 
ფლატის ძირში, წყალსაწრეტი 

სადრენაჟო არხის მოწყობა; 
ფერდობზე ზედაპირული და 
გრუნტის წყლის ნაკადების 

რეგულირება; მეწყრულ 
უბანთან სპეციალური 

გამაფრთხილებელი საგზაო 
ნიშნის მოწყობა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ბაჯი 
მდ. რიონის ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 
333194 – 4712537 

მეწყერი 
0.8 ჰა 

მეწყრული პროცესი აზიანებს 
ჭრებალო-ნიკორწმინდის 

ცენტრალურ საავტომობილო 
გზას და ს/ს სავარგულებს, 

საშიშროებას უქმნის 20-მდე 
საცხოვრებელ სახლს. 

ძველმეწყრული სხეული,  
პერიოდულად 

გააქტიურებული ცალკეული 
უბნებით. საშიშროების 

რისკი –  საშუალო. 

მეწყრული ნაპრალების 
ამოვსება და მოტკეპვნა;  
ფერდობის დატერასება;  

ზედაპირული ჩამონადენის  და 
გრუნტის წყლების განტვირთვა 
სადრენაჟო არხების მოწყობით

 

2 ს. პირველი ტოლა 
მდ. რიონის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
334486 – 4715710 
 

მეწყერი 
4.5 ჰა 

ზიანდება საცხოვრებელი  
სახლები (22), შიდასასოფლო 

გზები, ფერდობის ქვედა 
ნაწილში გამავალი 

ცენტრალური გაზსადენი მილი 
და ამბროლაური-ქუთაისის 

ცენტრალური საავტომობილო 
გზა. 

ძველმეწყრული სხეული, 
პერიოდულად აქტიური, 

მაღალი  დინამიკით;  
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

ფერდობზე გრუნტისა და 
ზედაპირული წყლების 
დრენირება; კარსუტლი 
წყაროების კაპტირება;  

მეწყრული მასების 
გადანაწილების მიზნით 
ფერდობის დაგეგმარება 

 

3 ს. მეორე ტოლა 
მდ. რიონის მარჯვენა 
შენაკადის მდ. 
ტოლისღელის 
მარჯვენა ფერდობი 
335698 – 4714746 
 

მეწყერი 
2.0 ჰა 

საშიშროების რისკის ზონაში 
მოქცეულია მეწყრულ 

ფერდობებზე  განლაგებული 
საცხოვრებელი სახლები, 

ზიანდება ს/ს სავარგულები და 
სოფლის ცენტრალური 

საავტომობილო გზის 200-250 მ-
მდე სიგრძის მონაკვეთი 

ძველმეწყრული სხეული 
პერიოდულად აქტიური 

უბნებით, საშუალო 
დინამიკით. საშიშროების 

რისკი –  მაღალი 

გრუნტის და ზედაპირული 
წყლების ნაკადების შეკრება და 

მათი განტვირთვა ბუნებრივ 
წყალსადინარებში; ფერდობის 

დატერასება; 
საავტომობილო გზის გასწვრივ 

სადრენაჟო არხების მოწყობა 
 

 

4 ს. ქვიშარი 
მდ. რიონის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
331193 – 4713235 
 

მეწყერი, 
1.6 ჰა 

პერიოდულად ზიანდება 
ამბროლაური-ქუთაისის 

ცენტრალური საავტ. გზის 
მონაკვეთი; საშიშროების  ქვეშ 
მოქცეულია ფერდობის ქვედა 

ნაწილში მდებარე 
საცხოვრებელი სახლები და 

მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი 
ხაზის 2 ანძა. 

ძველმეწყრული სხეული, 
აქტიურ დინამიკაშია 

მეწყრის ქვედა ნაწილი. 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების დრენირება; 
მეწყრული ფერდობის 

დატერასება და გატყიანება. 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 ს. ზემო ჟოშხა 

მდ. ასკისწყლის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი. 
332789- 4716512 
მდ. ლაშისღელის 
ხეობის ფერდობები. 
332037 –  4716770; 
331469 –  4716892 

მეწყერი 
6.5 ჰა 

ზიანდება ს-სსავარგულები, 
საკარმიდამო ნაკვეთები, 

შიდასასოფლო გზები და ელ 
გადამცემი ანძები, საშიშროების 
რისკის ქვეშ მოქცეულია 30-მდე 

საცხოვრებელი სახლი 

ძველმეწყრული 
სხეულები მაღალი 

დინამიკით; საშიროების 
რისკი – მაღალი. 

 

ზედაპირული და  გრუნტის 
წყლების ნაკადების 

დრენირება; ფერდობებს 
დატერასება; სოფლის ცენტ. 
საავტობოლო გზის გასწვრივ 

წყალგამტარი კოლექტორების 
მოწყობა. 

 

6 ს. ქვემო ჟოშხა 
მდ. ასკისწყლის 
ხეობის ქვემო წელის 
ფერდობები 
333615 – 4715893; 
333024 – 4715202 
 

მეწყერი 
8.2 ჰა 

 

მეწყრული პროცესების 
საშიშროების რისკის ქვეშ 

მოქცეულია 50 -მდე 
საცხოვრებელი სახლი და 

სოფლის სასაფლაო; ზიანდება 
სოფლის ცენტრალური და 

საუბნო გზები, საკარმიდამო 
ნაკვეთები და ს/ს სავარგულები 

მეწყრული ფერდობები 
ხასიათდება 

პერიოდული 
აქტივიზაციით, მაღალი 

დინამიკით. 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების ნაკადების 

დარეგულირება წყალამრიდი 
და სადრენაჟო არხების 
მოწყობით; მეწყრული 

ფერდობების დატერასება; 
დეფორმირებული საავტ, გზის 
მონაკვეთების პერიოდულად 

გადასწორება 
  

 

7 ს. ცახი 
მდ. შარეულას ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
329674 – 4709448 
 
 

მეწყერი 
4.0 ჰა 

მეწყერია აზიანებს 
საცხოვრებელ სახლებს (13 

ოჯახი), ს.ს სავარგულებს და 
სოფლის წყალმომარაგების 

სათავე ნაგებობის მიმდებარე 
ტერიტორიას 

ძველმეწყრული 
სხეული. პერიოდულად 

აქტიური უბნებით. 
საშიშროების რისკი – 

საშუალო 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლის ნაკადების 

რეგულირება; 
მეწყრული ნაპრალების 
ამოვსება თიხნაროვანი 

გრუნტით. 

 
 

8 ს. კვაცხუთი 
მდ. რიონის მარჯვენა, 
ფერდობი 
348719 – 4710981 

მეწყერი 
7.2 ჰა 

მეწყრული პროცესი აზიანებს 
30-მდე საცხოვრებელ სახლს, 
საკარმიდამო ნაკვეთებს ს/ს 

სავარგულებს და შიდასასოფლო 
გზების ცალკეულ მონაკვეთებს.

ძველმეწყრული 
სხეული, ლოკალური 

გააქტიურებული 
უბნებით. საშუალო 

დინამიკით, 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 

ფერდობზე ზედაპირული და 
გრუნტის წყლის ნაკადების 
რეგულირება  სადრენაჟო 

არხების მოწყობით; 
მეწყრული სხეულის 

ზედაპირის დატერასება 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 ს. წესი 

მდ. რიონის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
351663 – 4711090 

მეწყერი 
2.5 ჰა 

ზიანდება ფერდობის ქვედა 
ნაწილში განლაგებული 15-მდე 

საცხოვრებელი სახლი, 
საკარმიდამო ნაკვეთები და 

ონი-ამბროლაურის 
ცენტრალური საავტომობილო 

გზა 

ძველმეწყრული 
სხეული, პერიოდულად 

აქტიური, საშუალო 
დინამიკით, 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი 

მეწყრულ ფერდობზე 
სამელიორაციო სამუშაოების 

ჩატარება;  ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება; 
ფერდობის დატერასება და 

გატყიანება; დეფორმირებული 
გზის მონაკვეთის 

პერიოდულად გადასწორება 

 

10 ს. ურავი  
მდ. ლუხუნისწყლის 
მარჯვენა ფერდობი 
360426 – 4724049; 
360256 – 4723718; 
359691 – 4722497 
 

მეწყერი; 
კლდეზვავი; 
ღვაროცფი 

1.7 ჰა 

ზიანდება ფერდობზე 
განლაგებული საცხოვრებელი 

სახლები (20-მდე ოჯახი), 
საკარმიდამო ნაკვეთები და 

შიდასასოფლო გზები 

ძველმეწყრული 
სხეული 

გააქტიურებული 
უბნებით, საშუალო 

დინამიკით; სხვადასხვა 
სიმკვირივის 

ღვარცოფული 
ნაკადების ფორმირებას 
ადგილი აქვს თითქმის 

ყოველწლიურად 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

მეწყრულ ფერდობზე 
ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება, ზოგ უბანზე 

ფერდობის გატყიანება; 
სოფლის ცენტრალური 

საავტომობილო გზის გასწვრივ 
წყალგამტარი კოლექტორების 

მოწყობა 

 

11 ამბროლაური-ურავის 
ცენტრალური 
საავტომობილო გზა  
354661 – 4715383; 
354705 – 4716655; 
355011 – 4714541; 
359051 – 4721548 
 

მეწყერი; 
კლდეზვავი; 
 გვერდითი 

ეროზია; 
ღვარცოფი 
3.0 ჰა/350მ 

პერიოდულად ზიანდება 
ურავი-ამბროლაურის 

დამაკავშირებელი 
საავტომობილო გზის 

ცალკეული მონაკვეთები 

პროცესების 
გააქტიურება 

ფიქსირდება თითქმის 
ყოველწლიურად, 

საშიშროების რისკი -
მაღალი 

საავტომობილო გზის 
მონაკვეთების პერიოდული 

გაწმენდა ჩამონაშალი გრუნტის 
მასისგან; მდ. ლუხუნისწყლის 
მარჯვენა ნაპირზე,  აქტიური 
გვერდითი ეროზიის უბნებზე 

ნაპირდამცავი სამუშაოების 
ჩატარება 

 

 

12 ს. გორი 
მდ. რიონის ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 
349579 – 4708413 

მეწყერი 
1.5 ჰა 

საშიშროების რისკის ქვეშ 
მოქცეულია 30-მდე 

საცხოვრებელი სახლი, 
ზიანდება საკარმიდამო 

ნაკვეთები, შიდასასოფლო 
გზები და ს/ს სავარგულები 

ძველმეწყრული 
სხეული, პერიოდულად 

აქტიური ცალკეული 
უბნებით საშიშროების 

რისკი – საშუალო 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლის ნაკადების 

დარეგულირება სადრენაჟო 
არხების მოწყობით; ფერდობის 

შუა და ქვედა ნაწილის 
გატყიანება; ფერდობის 

პლანირება. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
13 ს. ხვანჭკარა 

მდ. რიონის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
338336 – 4713803; 
337858 – 4715049 

 
მეწყერი 
12.8 ჰა 

ზიანდება შიდასასოფლო გზები 
და ს/ს სავარგულები; მეწრული 
პროცესი საშიშროებას უქმნის 
დასახლებულ უბნებს ( 30-მდე 

ოჯახი) 

ძველმეწყრული 
სხეულები 

პერიოდულად აქტიური 
ცალკეული უბნებით, 
საშიშროების რისკი –  

მაღალი 

ფერდობზე სამელიორაციო 
სამუშაოების ჩატარება;  

ფერდობის ზედა ნაწილში 
კარსტული წყაროების 
კაპტირება; მეწყრული 

ნაპრალების ამოვსება და 
მეწყრული მასების 

გადანაწილების მიზნით 
ფერდობის დატერასება 

 

14 ს. ჩორჯო 
მდ. რიონის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
339918 – 4712879 
 

მეწყერი 
0.7 ჰა 

მეწყერი აზიანებს შიდასაოფლო 
გზებს და საკარმიდამო 

ნაკვეთებს, საშშორებას უქმნის 
10-მდე საცხოვრებელ სახლს და 

ამბროლაური-ქუთაისის 
ცენტრალური საავტ. გზის 

მონაკვეთს 

ძველმეწყრული 
სხეული ლოკალური 

გააქტიურებული 
უბენბით საშიშროების 

რისკი –  საშუალო 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლის ნაკადების 

იზოლირებული განტვირთვა 
ბუნებრივ წყალსადინარებში; 

ფერდობის დაგეგმარება 

 

15 ქ. ამბროლაური 
მდ. რიონის ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 
და სანაპირო ზოლი  
346451 – 4709606; 
346431 – 4709035; 
346642 – 4709462 
 

მეწყერი; 
კლდეზვავი; 
 გვერდითი 

ეროზია 
0.4/500მ 

საშიშროების რისკის ქვეშ 
მოქცეულია ამბროლაური-
ტყიბულის ცენრტრალური 

საავტ. გზა და საცხოვრებელი 
კორპუსები; ზიანდება ს/ს 

სავარგულები. 

სტიქიური 
გეოლოგიური 

პროცესები აქტიურდება 
თითქმის 

ყოველწლიურად, 
საშიშორების რისკი –  

საშუალო 

აქტიური  გვერდითი ეროზიის 
ზოლის გასწვრივ ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის მოწყობა; 
ქვათაცვენის უბანზე 

გრავიტაციის საწინააღმდეგო 
ლითონის კონსტრუქციის 
ბადის და გზის დამცავი 

კედლის მოწყობა 

 

4. ონის მუნიციპალიტეტი 

1 
 

ს. გომი 
მდ. გომრულას 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
379930 – 4718655 
 

მეწყერი 
0.02 ჰა 

მეწყერი აზიანებს საკარმიდამო 
ნაკვეთებს და ს/ს სავარგულებს. 

საშიშირებას უქმნის 3 
საცხოვრებელ სახლს 

ძველმეწყრული 
სხეული, პერიოდულად 

აქტიური ლოკალური 
უბნებით საშიშიროების 

რისკი – საშუალო 

ზედაპირული დაგრუნტის 
წყლის ნაკადების 

ორგანიზებული განტვირთვა 
ბუნებრივ წყალსადინარებში; 

ზოგ უბანზე ფერდობის 
გატყიანება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
2 ს. კომანდელი 

მდ. ჯეჯორას ხეობის 
მარცხენა, ფერდობი  
371163 – 4714433 
 

მეწყერი 
3.8 ჰა 

ზიანდება საცხოვრებელი 
სახლები (25 ოჯახი), 

საკარმიდამო ნაკვეთები, 
სასოფლო  დანიშნულების 

საავტ. გზა  და ელ. გადამცემი 
ანძები. 

ძველმეწყრული 
სხეული, 

გააქტიურებული 
უბნებით, ხასიათდება 
მაღალი დინამიკით, 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი. 

გრუნტისა და ზედაპირული 
წყლების განტვირთვის 

მიზნით  სადრენაჟო სისტემის 
(სამთო და წყალამრიდი 
არხები, წყალსადინების) 

მოწყობა; მეწყრული 
ნაპრალების ამოვსება; 

ფერდობის დატერასება 

 

3 ს. სორი 
მდ. სამფერავის 
ღელის ხეობა (მდ. 
რიონის მარცხენა 
შენაკადი) 
361027 – 4714138; 
361004 – 4714702 
 

ღვარცოფი; 
მეწყერი 

2.2 ჰა 

პერიოდულად ზიანდება ონი-
ამბროლაურის ცენტრალური 

საავტ. გზა. 
საშიშროების რისკის ქვეშ 

მოქცეულია ხევის ბორტებზე 
განლაგებული საცხოვრებელი 

სახლები (8 ოჯახი) და 
სასაფლაოს ტერიტორია. 

პროცესების 
აქტივიზაცია 

ყოველწლიურად 
სეზონურ ხასიათს 

ატარებს. საშიშროების 
რისკი –  საშუალო 

 

ხევის  კალაპოტის გაწმენდა-
ჩაღრმავება და ბორტების 

გამაგრება; ცენტრალურ გზაზე 
შესაბამისი 

გამტარუნარიონობის 
კონსტრუქციის მოწყობა 

 

4 ს.  უწერა 
მდ. რიონის მარჯვენა 
შენაკადები – მდ. 
მუშუანი და მდ. 
ბეგლორი  
379939-4721911; 
381026 – 4722406; 
380413 – 4721020 
 

ღვარცოფი; 
გვერდითი 

ეროზია 
150მ 

ღვარცოფული და ეროზიული 
პროცესები საშიშროებას უქმნის 

ონი-მამისონის ცენტრალურ 
სააავტომობილო გზას და 

სანაპირო ზოლში მცხოვრებ 
მოსახლეობას. 

ღვარცოფული 
ნაკადების ფორმირება 

სეზონურია, წელიწადში 
1-2ჯერ, 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი 

 

ღვარცოფული ხევების 
კალაპოტების გაწმენდა-ჩაღრმავება 

და გასწორხაზოვნება; მდ. 
მუშუანის კალაპოტში და მდ. 

რიონის მარჯვენა მხარეს, აქტიური 
გვერდითი ეროზიის უბანზე 
ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

ჩატარება 

 

5 ს. გლოლა 
მდ. ბდღვიორას ხეობა 
390245 – 4728625; 
მდ. ჭანჭახის ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 
390916 – 4728470 
 

ღვარცოფი; 
მეწყერი 

0.4 ჰა 
 

ღვარცოფული პროცესი  
საშიშროებას უქმნის 

ცენტრალურ საავტომობილო 
გზას და კურორტ შოვის 

ინფრასტრუქტურულ 
ობიექტებს. მეწყერი აზიანებს 
ტყის მასივს და სავარგულებს 

ღვარცოფული 
ნაკადების გავლა ხდება 

წელიწადში 2-3 ჯერ, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი. 

მდ. დღვიორას კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა-

დაღრმავება და ბორტების 
გამაგრება;   ხეობაში უნდა 

გაგრძელდეს მუდმივი 
მონიტორინგი. 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 ს. ღები 

მდ. რიონის მარჯვენა 
შენაკადი მდ. 
ლათქიშორას ხევი 
377647 – 4735425; 
მდ. რიონის ხების 
მარცხენა ფერდობი 
378496 – 4735094; 
378867 – 4734911; 
379512 – 4734798 

ღვარცოფი; 
მეწყერი 

3.3 ჰა 

ღვარცოფული პროცესი 
საშიშროებას უქმნის ხევის 

ბორტებზე მცხოვრებ 
მოსახლეობას, სასოფლო 

საავტომობილო გზას და ხიდს. 
მეწყრული პროცესი აზიანებს 

ონი-ღების ცენტრალური საავტ. 
გზის მონაკვეთებს. 

ღვარცოფული 
ნაკადების გავლა ხდება 

წელიწადში 2-3 ჯერ. 
გზის გაფართოების 

დროს გააქტიურებული 
მეწყრული უბნები 

ხასიათდებიან მაღალი 
დინამიკთ. 

საშიშროების რისკი –  
მაღალი 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად გაწმენდა-
დაღრმავება და ბორტების 

გამაგრება. მეწყრული უბნების 
გასწვრივ გზის დამცავი 

ნაგებობების და წყლგამტარი 
არხების მოწყობა. 

8 ს. ფარახეთი 
მდ. ჭეშორას ხეობის 
მარცხენა  ფერდობი  
363443 – 4712798 
 

მეწყერი 
13.5 ჰა 

ზიანდება სოფლის 
ცენტრალური საავტომობილო 
გზის 100 მ სიგრძის მონაკვეთი 

და სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულები. 

 

ძველემწყრული 
სხეული აქტიურ 

დინამიკაში იმყოფება,  
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 

რთული რელიეფური და 
გეოლოგიური პირობების გამო 

მეწყესაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების გატარება ვერ 
ხერხდება. მიზანშეწონილია 

საავტომობილო გზის 
პერიოდულად გაფართოება 

ფერდობის თხემის 
მიმართულებით. 

 

9 ს. საკაო 
მდ. საკაურას ხეობის 
მარცხენა ფერდობი. 
373192-4720637 

მეწყერი 
2.7 ჰა 

მეწყერი აზიანებს  სოფლებს 
შორის დამაკავშირებელ 

ცენტრალურ საავტომობილო 
გზის მონაკვეთს, ტყის საფარს 

და ს/ს სავარგულებს. 

ძველმეწყრული 
სხეული, პერიოდულად 

აქტიური, საშუალო 
დინამიკით. 

საშიშორების რისკი – 
საშუალო. 

 
 

მეწყრულ ფერდობზე 
ზედაპირული ჩამონადენის 

რეგულირება სადრენაჟო 
არხების მოწყობით,  

ფერდობის პლანირება 
 
 
 
 

 

10 ს.ს. საკაო-მაჟიეთის 
საავტომბილო გზა. 
მდ. საკაურას ხეობის 
მარცხენა  ფერდობი 
371599 –  4720960 
 

მეწყერი; 
ქვათაცვენა 

1.3 ჰა 

ზიანდება  საკაო-მაჟიეთის 
დამაკავშირებელი 

ცენტრალური საავტომობილო 
გზის მოანკვეთი 

მეწყერი თანამედროვეა, 
აქტიური, საშიშიროების 

რისკი – მაღალი. 

ფერდობის გამაგრება რთული 
რელიეფური და გეოლოგიური 
პირობების გამო ვერ ხერხდება. 

მიზანშეწონილია გზის 
პერიოდული გაფართოება 

ფერდობის სიღრმეში. 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 ონი-ღების 

ცენტრალური 
საავტომობილო გზა, 
მდ. რიონის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
383733- 4727837; 
383882 – 4728278; 
383622 – 4728922 
 
 
მდ. რიონის მარჯვენა 
შენაკადები 
383565 – 4727264; 
383097 – 4726335; 
382444 – 4724743 

მეწყერი; 
კლდეზვავი; 
ღვარცოფი 

7.0 ჰა 

პერიოდულად ზიანდება ონი-
ღების ცენტრალური  
საავტომობილო გზის 

ცალკეული მონაკვეთები 

გზის გაფართოების 
დროს გააქტიურებული 

მეწყრული  და 
კლდეზვავური უბნები,  
ხასიათდებიან მაღალი 

დინამიკით; 
ღვარცოფული 

ნაკადების ფორმირება 
სეზონურია – 

წელიწადში 1-2-ჯერ, 
საშიშროების რისკი – 

მაღალი 
 
 

საავტომობილო გზის 
მონაკვეთების პერიოდულად 

გაწმენდა ჩამონაშალი გრუნტის 
მასისგან; ფერდობის მხრიდან 

გზის დამცავი ნაგებობების 
მოწყობა;  ხევების 

კალაპოტების გაწმენდა-
დაღრმავება და გზის 

გადაკვეთაზე ნაკადგამტარი 
კონსტრუქციების მოწყობა. 
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თავი 6. სამცხე-ჯავახეთის მხარე 
 

სამცხე-ჯავახეთის მხარე მოიცავს ბორჯომის, ახალციხის, ადიგენის, ახალქალაქის და 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს. მისი საერთო ფართობი  6412,9 კვ2 -ს 
შეადგენს. მხარეში 271 დასახლებული პუნქტია. სამცხეში ათვისებულია მთლიანი 
ტერიტორიის 20%, ხოლო ჯავახეთში 41%. მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე 1 კმ2 -ზე 25,03 
კაცს შეადგენს (ცხრილი 1). 

                                                                                                                                                   ცხრილი 1 

№ 
მუნიციპალიტეტის 

დასახელება 

დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა 

ფართობი 
კმ2 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

(2014 წ აღწერა) 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1 კმ2 

1 ბორჯომი 43 1189 25209 21.20 
2 ახალციხე 48 1010.3 38895 38.50 
3 ადიგენი 26 825 10372 12.56 
4 ასპინძა 57 799,6 16462 20.59 
5 ახალქალაქი 65 1235 45070 46.49 
6 ნინოწმინდა 32 1354 24491 18.09 
 სულ 271 6412.9 160499 საშ. 25.03 

 
მხარეში ლანდშაფტური თავისებურება განპირობებულია სპეციფიკური გეოლოგიური და 

განსხვავებული კლიმატური პირობებით. რეგიონი მოქცეულია 8-9 ბალიანი სეისმური რისკის 
ზონაში. 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილ 2-ში მოცემულია 2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების 
წლიური რაოდენობა და საშუალო მრავალწლიურ ნორმასთან გადახრის მაჩვენებელი 5 
მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით. 

ცხრილი 2 

 
2019 წლის განმავლობაში თავსხმა წვიმების სახით (30 მმ-ზე მეტი) მოსული ატმოსფერული 

ნალექების შესახებ (რაოდენობა – მმ, მოსვლის თარიღი – რიცხვი და თვე) 
ცხრილი 3 

სამცხე – ჯავახეთის მხარე 
ბაკურიანი ლიკანი (ბორჯომი) ახალციხე ხერთვისი ახალქალაქი 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 
რიცხვი/თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 
რიცხვი/თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 
რიცხვი/თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 
რიცხვი/თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 
რიცხვი/თვე 

47.4 6/IV 35.7 28/IX 36.6 28/IX 48.0 30/VIII 31.1 28/VI 
46.6 28/VI         
68.6 23/VIII         

ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ) 

№ 

მე
ტ

ეო
სა

დ
გუ

რ
ი 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
სულ 

(I-XII) სა
შუ

ალ
ო

 
მრ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

ნო
რ

მა
 

სა
შუ

ალ
ო

 
მრ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

ნო
რ

მი
დ

ან
  გ

ად
ახ

რ
ა 

1 ბაკურიანი 43.5 53.7 71.8 86.0 74.7 149.0 59.0 57.8 76.3 28.7 70.8 28.6 799.9 835.0 -35.1 
2 ლიკანი 32.5 22.5 48.5 52.8 78.9 60.6 22.6 36.8 85.0 30.0 19.9 30.8 520.9 643.0 -122.1 
3  ახალციხე 16.4 13.7 17.4 58.0 44.5 136.2 26.4 65.9 96.3 19.6 6.8 7.3 508.5 539.0 -30.5 

4   ხერთვისი 12.1 17.9 19.5 51.5 41.0 82.9 43.4 66.2 49.6 7.7 5.0 8.0 404.8 463.0 -58.2 

5 ახალქალაქი 39.0 14.7 28.3 20.2 24.2 123.0 61.2 32.5 48.8 1.6 12.3 14.6 420.4 550.0 -29.6 

236



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

გეოლოგიურად პროცესების გააქტიურება სხვა ფაქტორებთან ერთად ატმოსფერული 
ნალექების რაოდენობას და მის სეზონურ განაწილებას უკავშირდება, რადგან ნალექები ერთ-
ერთი და ხშირ შემთხვევაში, მეწყრული პროცესების წარმოშობა-გააქტიურების მხრივ, 
უმთავრესი მაპროვოცირებელი ფაქტორია (გრაფიკი 1). 

გრაფიკი 1 

 
 

2019 წელს მონიტორინგული კვლევების დროს, მხარეში დაფიქსირებული მეწყრების 
ფართობმა შეადგინა  568.4 ჰა. მთლიანად მხარეში დაფიქსირებულია 176 მეწყრული სხეული, 
რომლებიც ხასიათდებიან პერიოდული აქტივობით (ბორჯომის მუნიციპალიტეტში – 60, 
ახალციხეში – 51, ადიგენში – 22, ასპინძაში – 25). მხარეში შემავალ 6 მუნიციპალიტეტში 77 
სოფლის და თემის საკრებულოა, რომელშიც გაერთიანებულია 271 დასახლებული პუნქტი 
(სოფელი, დაბა). გეოდინამიკური პროცესებით გამოწვეული დაზიანებების ხარისხის მიხედვით 
გამოიყოფა საშიშროების ოთხი კატეგორია: მაღალი, საშუალო, დაბალი და ძლიერ დაბალი. 
დაზიანების მიხედვით მაღალი კატეგორიის ქვეშაა-17, საშუალოში-37, დაბალში-35,  ხოლო 
ძლიერ დაბალში-182 დასახლებული პუნქტი   (გრაფიკი 2, დიაგრამა 1).   

 

 
გრაფიკი 2 დიაგრამა 1 

 

2019 წელს მხარეში მონიტორინგული კვლევები ჩატარდა ორჯერ, გაზაფხულსა და 
შემოდგომაზე. ამავე დროს ადგილობრივი ხელმძღვანელობის თხოვნის საფუძველზე 9 
დასახლებულ პუნქტში შეფასებული იქნა 18 მოსახლის საცხოვრებელი სახლი და საკირმიდამო 
ნაკვეთი, რომელთაგან 3 ოჯახი გადასაყვანია გეოლოგიურად  მდგრად ადგილზე საცხოვრებ-
ლად (ცხრილი 3-4). ქვემოთ მოცემულია მონაცემები მხარის ცალკეული მუნიციპალიტეტების 
დასახლებულ პუნქტებში საშიში გეოლოგიური პროცესების გამოვლენის და რაოდენობრივი 
მახასიათებლების შესახებ. 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში 2019 წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

ცხრილი 3  

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურუ

ლი ობიექტების 
რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული 

პუნქტების რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 
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შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ბორჯომი 3 21 24 3 12 15 11 2 13 - 13 13 - 4  

2 ახალციხე 1 13 14 - 9 9 - - - - - - - -  

3 ადიგენი - 30 30 5 19 24 4 - 4 3 1 1 - 2  

4 ასპინძა - - - 1 10 11 1 - 1 - 1 1 - 1  

5 ახალქალაქი 2 1 3 - 4 4 - - - - - - - 3  

6 ნინოწმინდა - - - - 2 2 - - - - - - - -  

 ჯამი 6 65 71 9 56 65 15 2 18 3 15 15 - 10  
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სამცხე-ჯავახეთის მხარეში 2019 წ. გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და საშიშროების  
რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 

  ცხრილი 4 

საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული პუნქტების 
რაოდენობა და საშიშროების 

რისკის კატეგორია № მუნიციპალიტეტი 
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მაღალი საშუალო დაბალი 

დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ბორჯომი 4 301.4 1 0.6 320 მ 2 8/1328 3 3 2 ზიანდება გზა 1328 გრძ მ. 
ზიანდება გაბიონი 200 მ. 
ნაპირგარეცხვა 46-0 მ. 
დაზიანებულია 14 სახლი 

2 ახალციხე 3 18.8 - - 590 მ - 3/175 2 1 - ზიანდება გზა 1105 გრძ მ. 
ზიანდება გაბიონი 70 მ. 
ნაპირგარეცხვა 175 მ. 

3 ადიგენი 10 45.8 - - 300 მ 1 14/1585 4 4 2 ზიანდება გზა 1585 გრძ მ. 
ნაპირგარეცხვა 300 მ. 
დაზიანდა 5 სახლი 

4 ასპინძა 1 200 - - - - 5/423 3 2 - ზიანდება გზა 423 გრძ მ. 
ხიზაბავრას წყალსაგუბარზე 
იმეწყრება დამბა 

5 ახალქალაქი - - - - - - 3/35 1 1 2 1 უბანზე დაჭაობებულია 
35 ჰა ფართობი 

6 ნინოწმინდა - - - - - - - - - - - 
 ჯამი 18 566 1 0.6 1210 3 33/3546 13 11 6 
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ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების მონი-
ტორინგის (გაზაფხული, შემოდგომა) ფარგლებში და მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული 
წერილობითი მომართვის საფუძველზე ვიზუალურად შეფასდა 15 დასახლებული პუნქტი, 
სადაც შეფასებულ იქნა 24 ინფრასტრუქტურული ობიექტი, 7 მეწყრული უბანი, 2 ღვარცოფული 
ხევი, ქვათაცვენის და ჩამონაშალის 15 უბანი, კლდეზვავის 1 უბანი. დათვალიერებული იქნა 18 
საცხოვრებელი სახლი. 

ს. დგვარი – აქტიურია თანამედროვე გენერაციის, პლასტიკური, ცოცვითი ტიპის მეწყერი. 
მისი პარამეტრებია – სიგრძე 2.0 კმ, სიგანე 1.5 კმ, სიმძლავრე 15-20 მ, ფართობი 300 ჰა. წარ-
მოშობის მიზეზებია ტერიტორიის გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიუ-
რი პირობები და ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა. სოფელში დაზიანებულია თითქმის  ყველა 
120 საცხოვრებელი სახლი. გასული საუკუნის 90 – იან წლებში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 
მოსახლეობის გადაყვანის შესახებ, რომელიც არ შესრულდა. 2017 წელს 12 მოსახლე სასწრაფოდ 
გახდნენ გადასაყვანი გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე. 

ს. დიდი მიტარბი – დროებით სტაბილურობის ფაზაშია 2012 წელს განვითარებული, 
სრიალის ტიპის, მეწყერი. მისი სიგრძე 120 მ-ია, სიგანე ენურ ნაწილში 60 მ. სიმძლავრე 
სავარაუდოდ 1.5 მ. დაზიანებულია სავარგულები. საფრთხის ქვეშაა 1 საცხოვრებელი სახლი 
(სურ. 125). 

ღვარცოფული ხევი ბაკურიან-მიტარბის გზაზე – აღნიშნული გზის სრული რეკონსტრუქ-
ციის დროს მთლიანად შეიცვალა გზის ქვეშ არსებული წყალგამტარი (სურ. 126). 

 

 
სურ.125 

 
სურ.126 

 

 ქ. ბორჯომი – ქვათაცვენის საშიშროების ქვეშაა გოგლას ციხის ქუჩაზე არსებული 
საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც განთავსებულია 50-60 მ. სიმაღლის თითქმის ვერტიკა-
ლური, ბორჯომის  ფლიშის ნალექებით წარმოდგენილ ფლატეს ძირში. შენობების ფლატედან 
ჩამოგორებული ლოდებისგან დასაცავად, ფლატეს ძირში, გასული საუკუნის 50-იან წლებში 
მოეწყო 220 მ სიგრძის ტრანშეა, რომელიც ამოვსებული და ფუნქცია დაკარგულია. 
აუცილებელია ტრანშეას ამოწმენდა და ფლატეს პერიოდული ჩამოწმენდა (სურ. 127). 

მდ. ნაღვარევის ხევი (დაბის წყალი) ღვარცოფული ხევი – ხეობაში ღვარცოფულია 
თითქმის ყველა მშრალი ხევი და ღარტაფი. ხევის ძირი მოფენილია დიდი რაოდენობის ნაშალი 
მასალით, რომელიც წარმოადგენს საფრთხეს სოფლის მოსახლეობისთვის. პრევენციის მიზნით 
აუცილებელია ნაღვარევის ხევის პერიოდულად გაწმენდა (სურ. 128). 
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სურ. 127 

 
სურ. 128 

 

ბორჯომ-ბაკურიანის საავტომობილო გზის მე-19 და 24-ე კილომეტრებზე მეწყრული 
პროცესებით, წელიწადში საშუალოდ 2-3 ჯერ, ზიანდება 155 გრძივი მეტრი საერთო სიგრძის 
გზა. მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩასატარებელი სამუშაოების  შესახებ იხილეთ 
ტექსტური ნაწილის ბოლოს წარმოდგენილ „სამცხე-ჯავახეთის მხარეში გეოლოგიური 
პროცესების რისკის ზონაში მოქცეული და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები“-ს ცხრილ 
№5-ში. 

ბორჯომ-ბაკურიანის გზაზე ქვათაცვენები 3 უბანზე აზიანებს გზის 280 მ მონაკვეთს, 
ხოლო ქ. ბორჯომში, 200 გრძ მ სიგრძეზე ქვათაცვენების საშიშროების ქვეშაა გოგლას ქუჩაზე 
არსებული საცხოვრებელი სახლები. 

ბაკურიანი-ცხრაწყაროს გზა – ქვათაცვენები 7 უბანზე აზიანებს გზის 853 მ მონაკვეთს. 
ბორჯომ- ახალციხის საავტომობილო გზის 3 უბანზე ქვათაცვენები  აზიანებს გზის 40 მ – 

იან მონაკვეთს. 
ნაპირგარეცხვა – 4 უბანზე ირეცხება 460 გრძ მ საერთო სიგრძის ნაპირი.  
ქ. ბორჯომი – დასახლება „ქვედა ვაშლოვანში“ - მოსახლის ეზოში (კოორდინატი: X-

388364; Y-4635439) განვითარებულმა ჩამონაშალმა დაზიანებული ბეტონის კედლის ფერდობის 
ძირში არსებულ სახლთან შეჯახების საშიშროება შექმნა. ტერიტორიის გეოლოგიურ 
აგებულებაში მონაწილეობენ პალეოცენური და ქვედა ეოცენური (P1+P21) ასაკის ე/წ  „ბორჯომის 
ფლიში“-ს  ნალექები (სურ. 129). შესაბამისი საინჟინრო-გეოდინამიკური დასკვნა გადაეგზავნა 
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. 

ქ. ბორჯომი-მაზნიაშვილის ქუჩაზე, 20 მ-მდე სიმაღლის ვერტიკალური ფლატეს თავზე, 
ერთმანეთის გვერდი-გვერდ მდგომი სამი საცხოვრებელი სახლის ტერიტორიაზე (კოორდი-
ნატი: 358008-4633782) გართულებული გეოლოგიური სიტუაცის შეფასების მიზნით შედგენილი 
საინჟინრო-გეოდინამიკური დასკვნა გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. 

ს. დვირი – სოფლის ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ შუა ეოცენის 
(P22 br) ასაკის, ბურნათის წყების ძირითადი ქანები, გადაფარული მეოთხეული ასაკის 
ელუვიურ-დელუვიური გენეზისის თიხებით და თიხნარებით. ტერიტორიაზე, სადაც განთავსე-
ბულია ადგილობრივი მოსახლის სახლი (კოორდინატი: X-355925, Y-4626159), მეწყრული 
პროცესები არ ფიქსირდება, შენობის ერთი კედლის დეფორმაციის მიზეზია სამშენებლო 
ნაკლოვანობები და მის შედეგად განვითარებული ჯდენითი პროცესი (სურ. 130). შესაბამისი 
საინჟინრო-გეოდინამიკური დასკვნა გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. 
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სურ. 129 სურ. 130 

 

დაბა ბაკურიანში – ექსპლოატაციაში შევიდა, ბაკურიანის ასაქცევ გზაზე, მდ. 
ბორჯომულაზე ახალი ხიდი (სურ. 131). 

ს. დიდ მიტარბში – ექსპლოატაციაში შევიდა დიდი მიტარბი-კოხტას დამაკავშირებელი 
საბაგირო გზა (სურ. 132). კეთილმოეწყო საავტომობილო გზა დაბა ბაკურიანს და დიდ 
მიტარბში არსებულ საბაგირო გზის ქვედა სადგურს შორის (სურ.133). 

ს. ახალდაბასთან – დამთავრდა საავტომობილო ხიდის სარეკონსტრუქციო-აღდგენითი 
სამუშაოები (სურ. 134). 

 

 
სურ. 131 

 
სურ. 133 

 

 
სურ. 132 

 
სურ. 134 

ზემოთ ჩამოთვლილი ობიექტების კოორდინატები და პრევენციული ღონისძიებები 
მოცემულია ტექსტური ნაწილის მომდევნო ცხრილში. 
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ახალციხის მუნიციპალიტეტი 
 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 

მონიტორინგის დროს (გაზაფხული, შემოდგომა) ვიზუალურად შეფასებული იქნა 9 
დასახლებული პუნქტი, გვერდითი ეროზიის 4 უბანი, ქვათაცვენის 3 უბანი, საავტომობილო 
გზებზე მეწყრული პროცესებით დაზიანებული 8 უბანი. 

ს. გაღმა აწყური – რეგრესიული აქტიურობით გამოირჩევა სოფელში, 2012წლის 7 მაისს 
მიწისძვრის შედეგად განვითარებული მეწყერი (სურ. 135), რომელმაც დროთა განმავლობაში 
მთლიანად დაანგრია 9 და დააზიანა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. ნიშანდობლივია რომ, 
მეწყრის საზღვრები  ემთხვევა ტაძრისის რეგიონალურ საზღვარს, სადაც ე.წ. ძვირის წყების 
ნალექები ესაზღვრებიან ე.წ. თონეთის წყების ნალექებს. მეწყერის ფართობი 17,5 ჰექტარია. 

 

 
სურ. 135 

 

ქ. ახალციხე – მდინარე ფოცხოვის მარცხენა ნაპირზე, სასტუმრო ფოცხოვის მიმდებარედ, 
სადაც 80 მ. სიგრძეზე ადგილი ჰქონდა  ჩაყრილი გრუნტით ხელოვნურად შევიწროვებული 
კალაპოტის ინტენსიურ გარეცხვას ნაპირზე ბეტონის ფილების ჩაწყობის შემდეგ შემცირდა 
გარეცხვის ინტენსივობა (სურ. 136). მდინარის მარჯვენა ნაპირზე კვლავინდებურად ირეცხება  
180 მ. სიგრძის მონაკვეთი. უბანზე სისტემატურად ხდება  გრუნტის ჩაყრა, რომელიც ირეცხება 
ყოველი წყალდიდობის დროს. უბანზე აუცილებელია ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება 
(სურ. 137).                

 

 
სურ. 136 

 
სურ. 137 

 

ქ. ახალციხე-ს. ურაველის საავტომობილო გზის მე-12 კმ-ზე – კვლავინდებურად 
დაძაბული მდგომარეობაა საავტომობილო გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე, სადაც 2015 წელს 
განვითარებულმა მეწყერმა (ფართობი 0,4 ჰა) 100 მ. სიგრძეზე საფრთხე შეუქმნა გზის ქვეშ 
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არსებულ, 400 მმ-იან მაგისტრალურ წყალსადენის მილს (სურ. 138), რომლითაც წყალი 
მიეწოდება ქ. ახალციხეს და მიმდებარე სოფლებს. შესაბამისი საინჟინრო – გეოდინამიკური  
დასკვნა გადაგზავნილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში. როგორც გაირკვა, შემუშავებულია  
მაგისტრალური წყალსადენის მილის გადატანის ალტერნატიული ვარიანტი. 

ს. აგარა – კონვექტორულ სადგურს შორის დამაკავშირებელ გზაზე – განვითარებულმა 
მეწყერმა (ფართობი 0.9 ჰა) 150 მ. სიგრძეზე იმდენად დააზიანა გზა რომ, აიკრძალა მასზე 
მოძრაობა. მაღალი ძაბვის, სადენების ჩამოხსნილი, ანძის წაქცევა ნებისმიერ დროსაა 
მოსალოდნელი (სურ. 139). 

 

 
სურ. 138 

 
სურ. 139 

                                                                    

მდინარეების გვერდითი ეროზიის მოქმედების შედეგად – მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორის 4 უბანზე ზიანდება 590 მ. საერთო სიგრძის ნაპირი. 

ქვათაცვენების მიერ – 5 უბანზე ზიანდება საავტომობილო გზის 680 მ. საერთო სიგრძის 
მონაკვეთი, მათ შორის 70 მ. სიგრძის გაბიონი. 

მეწყრული პროცესების – მოქმედების შედეგად საავტომობილო გზების  8 უბანზე 
ზიანდება 1105 საერთო სიგრძის გზის მონაკვეთი. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ობიექტების კოორდინატები და პრევენციული ღონისძიებები 
მოცემულია ტექსტური ნაწილის მომდევნო ცხრილში. 
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ადიგენის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 
მონიტორინგის (გაზაფხული, შემოდგომა) ფარგლებში და მუნიციპალიტეტიდან შემოსული 
წერილობითი მომართვის საფუძველზე შეფასებული იქნა 24 დასახლებული პუნქტი, 17  
მეწყრული უბანი, ქვათაცვენის 14, ღვარცოფული 1, და გვერდითი ეროზიის 1 უბანი, 
დათვალიერებული იქნა 4 საცხოვრებელი სახლი, გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე 
გადასაყვანია 3. 

ს. უდე – პერიოდული აქტიურობით გამოირჩევა ს. უდეში განვითარებული 2 მეწყერული 
უბნიდან პირველი, რომლის ფართობი 15.2 ჰექტარია (სურ. 140),  სხვადასხვა წლებში დააზიანა 
130-მდე საცხოვრებელი სახლი, მთლიანად დაანგრია 6 სახლი. მათ შორის საავადმყოფოს 
შენობა. ამჟამად საფრთხის ქვეშაა ლითონის ხიმინჯებზე დამონტაჟებული გაზსადენის მილი. 

II მეწყურული უბანი – მდებარეობს ფერდობის ქვედა ნაწილში. მისი ფართობი 4.0 
ჰექტარია. იგი დროებით სტაბილურობის ფაზაშია. 

ს. ვარხანი – დროებით სტაბილურობის ფაზაშია, მდ. ოცხეს მარჯვენა ფერდობზე 
განვითარებული მეწყერი (სურ. 141), რომელმაც 2008 წლის ივნისში გადაკეტა მდინარე. მაღალ 
დონეზე ჩატარებულმა ნაპირგამაგრებითმა სამუშაოებმა პრაქტიკულად აღკვეთა კალაპოტის 
გადაკეტვის საშიშროება. 
            

 
სურ. 140 

 
სურ.  141 

 

ს. ს. სამყურე-ღორძეს საავტომობილო გზა – პერიოდული აქტივობით  გამოირჩევა ორ 
სოფელს შორის დამაკავშირებელი გრუნტის სასოფლო გზა, სადაც  მეწყერი 100 მ. სიგრძეზე,  
წელიწადში საშუალოდ 2 ჯერ აზიანებს გზას. საფრთხის ქვეშაა ერთი წლის წინ, გზის გასწვრივ  
ხიმინჯებზე დამონტაჟებული გაზსადენი (სურ. 142). პრევენციის მიზნით საჭიროა გზის 
ალტერნატიული ვარიანტის გამონახვა. 

ს. აბასთუმანი – სტაბილურია, სამხრეთული ექსპოზიციის ფერდობის შუა ნაწილში, 2011 
წელს განვითარებული ტექნოგენური მეწყერი, რომელმაც მწყობრიდან გამოყვანა 1971 წელს 
აგებული ბენარა-კურცხანის წყალსადენის სათავო ნაგებობა. წყლის მიწოდება შეუწყდა 9 
სოფელს. მეწყრის წარმოშობა განაპირობა მიწაში განლაგებული, ამორტიზირებული მილებიდან 
წყლის ჟონვამ. ვიზუალური გეოლოგიური დასკვნა შესაბამისი რეკომენდაციებით დროულად 
გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. რეკომენდაციები მოგვიანებით შესრულდა 
არასრულად, რის გამოც მეწყერი პერიოდულად აქტიურდება  (სურ. 143). 
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სურ. 142 

 
სურ. 143 

 

ს. ზარზმა -დროებით სტაბილურობის ფაზაშია, 2018 წელს განვითარებული მეწყერი, 
რომელმაც დააზიანა სასოფლო გრუნტის გზა და საფრთხე შეუქმნა მეჩეთს. გაცემული 
რეკომენდაციებიდან არცერთი არ შესრულებულა (სურ. 144). 

ს. გორგული – რეგრესიული განვითარების ტიპის მეწყერზე, რომელიც აზიანებს სასოფლო 
გრუნტის გზას, ჩასატარებელია მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები (სურ. 145). 

ს. ჭელა – დროებით სტაბილურობის ფაზაშია მდ.ქვაბლიანის მარჯვენა ფერდობზე 
განვითარებული ცოცვითი ტიპის მეწყერი, რომელიც აზიანებს სასოფლო გზას და ფერდობის 
ძირში ორსართულიან საცხოვრებელ სახლს (სურ. 146). გაცემული რეკომენდაციებიდან 
არცერთი არ შესრულებულა. 

დაბა. ადიგენს და ს. დერცელს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა – დროებით 
სტაბილურობის ფაზაშია მდ. ღაღვის მარცხენა ფერდობის ქვედა ნაწილში 2018 წლის მარტის 
თვეში განვითარებული სრიალის ტიპის მეწყერი, რომელმაც გარკვეული დროით შეაფერხა 
გზაზე ტრანსპორტის მოძრაობა. მოკლე დროში გზის დაზიანებულ უბანზე მოძრაობა აღდგა. 
შემუშავებულია გზის რეკონსტრუქციის პროექტი (სურ. 147). 

 

 
სურ. 144 

 
სურ. 145 
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სურ. 146 

 
სურ. 147 

 

მდ. ფოცხოვის მარჯვენა ნაპირზე – მდინარის ინტენსიური გვერდითი ეროზიული 
მოქმედების შედეგად განვითარებული აქტიური მეწყერის ენური ნაწილი ირეცხება 300 მ. სი-
გრძეზე. ვიზუალური საინჟინრო-გეოდინამიკური დასკვნა, შესაბამისი მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებებით გადაიგზავნა მუნიციპალიტეტში (სურ. 148). 

ს. პატარა სმადა – არ შეცვლილა სიტუაცია ზღვის დონიდან 1380 მ. სიმაღლეზე მოწყობილ 
წყალსაგუბარზე (სურ. 149). საიდანაც რამდენიმე წელია, საგუბარის ბოლომდე შევსების დროს, 
ადგილი აქვს წყლის გაჟონვას ფერდობის ზედა ნაწილიდან. საგუბარიდან გამოჟონილმა წყალმა 
ფერდობზე განავითარა აქტიური მეწყერი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ფერდობის მდგრადო-
ბას. საინჟინრო-გეოდინამიკური დასკვნა, შესაბამისი რეკომენდაციებით გადაეგზავნა მუნი-
ციპალიტეტის ხელმძღვანელობას, რომლებიც არ სრულდება. 

 

 
სურ. 148 

 
სურ. 149 

 

ს. ზედუბანი – 1983 წელს, თითქმის დაუსახლებელ, ს/აღმოსავლური ექსპოზიციის, 
საშუალოდ 20-250 დახრილობის მქონე ძველმეწყრულ ფერდობზე, საერთო განაშენიანების 
პროექტის მიხედვით აშენდა 7 იდენტური ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, რომელთა 
უმრავლესობა დაზიანდა მეწყრული და ჯდენითი  პროცესების   გააქტიურების გამო. სოფელში 
დათვალიერებული იქნა 2 საცხოვრებელი სახლი, მათგან ერთი ოჯახი, სახლის ავარიულობის 
გამო  გასაყვანი გახდა გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე. შესაბამისი დასკვნა რეაგირებისთვის 
გადაეგზავნა   მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. 

ს. ღორთუბანი – სოფელში დათვალიერებული იქნა  ჯდენითი პროცესით დაზიანებული  
საცხოვრებელი  სახლი. სახლის მეპატრონეს გაეწია  რეკომენდაცია შენობის   გამაგრებითი 
სამუშაოების  ჩასატარებლად. დასკვნა გადაგზავნილია მუნიციპალიტეტში. 

ს. წარბასთუბანი – სოფელში დათვალიერებული იქნა 1 საცხოვრებელი სახლი, რომელიც 
მდებარეობს სამხრეთული ექსპოზიციის, 15-200 მდე დახრილობის ფერობის ზედა ნაწილში. 
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შენობა ორსართულიანია, შედგება 2, სხვადასხვა დროს აშენებული,  ერთმანეთთან მიშენებული 
სახლებისგან. 2019 წლის გაზაფხულზე ჩამოინგრა ძველი შენობის ს/აღმოსავლური კუთხე. 
დასკვნა, შესაბამისი რეკომენდაციით გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას (სურ. 
150). 

 
სურ. 150 

  
ადიგენი – გოდერძის გადასასვლელის დამაკავშირებელ გზაზე – ქვათაცვენების 6 უბანზე 

ზიანდება და საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა ფერხდება 390 გრძ. მ-ზე, ჩამონაშალის-
გან 25 მ-ზე. 

ადიგენი-დერცელის დამაკავშირებელ გზაზე – ქვათაცვენების მიზეზით 5 უბანზე 
ზიანდება და ტრანსპორტის მოძრაობა ფერხდება 1765 გრძ. მ-ზე. 

კურორტ აბასთუმანი – ზეკარის გადასასვლელის საავტომობილო გზის 4 უბანზე ჩამონა-
შალებია 280 გრძ. მ-ზე. 

ს. არალთან დამაკავშირებელ გზაზე – მდ. ოცხეზე აიგო ახალი საავტომობილო ხიდი 
(სურ. 151). 

                

 
სურ. 151 

 
ზემოთ ჩამოთვლილი ობიექტების კოორდინატები და პრევენციული ღონისძიებები 

მოცემულია ტექსტური ნაწილის მომდევნო ცხრილში. 
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ასპინძის მუნიციპალიტეტი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 
მონიტორინგის (გაზაფხული, შემოდგომა) ფარგლებში ვიზუალურად შეფასებული იქნა 10 
დასახლებული პუნქტი, 4 მეწყრული უბანი, ქვათაცვენის 6, ღვარცოფის 1 და კურუმის 1 უბანი. 

დაბა ასპინძა – ერეკლე II-ის ქუჩაზე, 1989 წელს განვითარებულმა მეწყერმა დაანგრია 2 
საცხოვრებელი სახლი. მუდმივი საშიშროების ქვეშაა 2 საცხოვრებელი სახლი, რომლებზეც 
მიწოლილია მეწყრული მასა. გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ მუნიციპალიტეტში 
გადაგზავნილ დასკვნებში გაცემული რეკომენდაციები არ იქნა გათვალისწინებული (სურ. 152). 

დაბა ასპინძა – სტაბილურია ე.წ. „ასპინძის ციხის“ მიმდებარედ განვითარებული მეწყერი, 
რომელმაც სხვადასხვა წლებში დაანგრია 2 და დააზიანა 8 საცხოვრებელი სახლი (სურ. 153). 

სურ. 152 სურ. 153 

ს. ნაქალაქევი – კვლავინდებურად ცალკეული უბნების გააქტიურების ფაზაშია ახალქალაქის 
წყების სახელით ცნობილ დელუვიურ-კოლუვიურ ნალექებში განვითარებული მეწყერი, 
რომელმაც სოფლის შესასვლელთან დააზიანა ახალციხე- ვარძიის საავტომობილო გზა (სურ. 154). 

ს. ხიზაბავრას მიმდებარედ არსებული წყალსაგუბარი – ყოველ გაზაფხულზე 
წყალსაგუბარის უკონტროლოდ გადავსების დროს ადგილი აქვს დამბის ფერდოზე მოწყობილ 
ჰიდროსაიზოლიაციო საფარის ზემოდან წყლის გადადინებას, რამაც გამოიწვია დამბის მეორე 
ფერდოზე პროგრესირებადი მეწყერის განვითარება (სურ. 155). შესაბამისი ვიზუალური 
საინჟინრო-გეოდინამიკური დასკვნა გადაგზავნილია მუნიციპალიტეტში. 

ს. ს. ნიჯგორი-საროს საავტომობილო გზაზე – ფერდობზე განვითარებული კურუმიდან 
ჩამოგორებული ლოდნარი 20-25 გრძ. მ-ზე აზიანებს გზას. 45-მდე კურუმია  განვითარებული 
მდინარეების მტკვარის და ფარავანის ხეობების ფერდობებზე. 

სურ. 154 სურ. 155 
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ქ. ახალციხე-ვარძია-ს. მირაშხანი საავტომობილო გზის – 5 უბანზე ქვათაცვენებით 
ზიანდება და ფერხდება ავტოტრანსპორტის გადაადგილება 425 გრძ. მ-ზე. 

ს. აწყვიტა – სოფელში დათვალიერებული იქნა ერთი, კლდის ძირში აშენებული 
საცხოვრებელი სახლი, რომელიც რეალური საფრთხის ქვეშაა ძლიერ გამოფიტული, 
დანაპრალებული კლდიდან ჩამოცვენილი, დიდი მოცულობის მქონე ლოდებისგან. მოსახლე 
გასაყვანია უსაფრთხო ადგილას (სურ. 156-157).      

სურ. 156 სურ. 157 

 ზემოთ ჩამოთვლილი ობიექტების კოორდინატები და პრევენციული ღონისძიებები 
მოცემულია ტექსტური ნაწილის მომდევნო ცხრილში. 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის სტიქიური გეოლოგიური 
პროცესების  მონიტორინგის (გაზაფხული, შემოდგომა) ფარგლებში ვიზუალურად შეფასებული 
იქნა ქვათაცვენების 3 უბანი, დაჭაობებული 1 და კლდეზვავის 1 უბანი. 

ახალქალაქის ვაკე-პლატოს ტერიტორია სტიქიური-გეოლოგიური პროცესების 
განვითარების  რისკის და დაზიანების ხარისხის მიხედვით გაცილებით ნაკლებ საშიშია, ვიდრე 
რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტების ტერიტორიები, რაც განპირობებულია მისი მორფოლო-
გიური ბუნებით, ქანების მდგრადობით და კლიმატით. რეგიონის მაცხოვრებელთა უსაფრ-
თხოებას ართულებს მიწისძვრები, რომლებსაც არაერთხელ ჰქონდა ადგილი. ტერიტორია 
მოქცეულია 8-9 ბალიან სეისმურ ზონაში. მიწისძვრების დროს შენობა-ნაგებობების ნგრევას თან 
სდევს კლდეზვავების და ქვათაცვენების განვითარება. ხერთვისი ახალქალაქის საავტომობილო 
გზის გასწვრივ 3 უბანზე 60 გრძივ მეტრზე დაფიქსირდა ქვათაცვენები. ვარძია- გოგაშენის 
საავტომობილო გზაზე განვითარებულმა კლდეზვავმა ორი თვით გადაკეტა გზა. ს. ბოზალოს 
მიმდებარედ 35 ჰექტარზეა დაჭაობებული ტერიტორია. დატბორვები აღინიშნება სოფლების: 
ქოთელიას, ისტილას, გულგამის, ბარალეთის, ოკამის და სულდას ტერიტორიებზე. ფერდო-
ბული ეროზია გავრცელებულია მთიან რაიონებში თითქმის ყველა საავტომობილო გზების 
გასწვრივ. 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია გეომორფოლოგიურად მოქცეულია ორი 
ოროგრაფიული ერთეულის, სამსარის და ჯავახეთის მერიდიანული მიმართულების ქედებს 
შორის. ჯავახეთის ზეგნის ტერიტორია სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების 
რისკის და დაზიანების მიხედვით ყველაზე ნაკლებ საშიში რეგიონია, რაც განაპირობა 
მორფოლოგიურმა, გეოლოგიურმა და კლიმატურმა პირობებმა. მუნიციპალიტეტის მცხოვრებ-
თა უსაფრთხოებას ართულებს მიწისძვრები. ტერიტორია მოქცეულია 8-9 ბალიანი, სეისმური 
რისკის ზონაში. მიწისძვრებს თან სდევს კლდეზვავების და ქვათაცვენების წარმოქმნა 
გააქტიურება. დატბორვები ფიქსირდება ტბების გავრცელების არეალში – საღამოს, აზმანის, 
ფარავნის, ხანჩალის და მადატაფას მიდამოებში, სოფლების ფოკას, ეფრემოვკას, გონდრიოს, 
ორჯოლარის, და სათხეს ტერიტორიებზე. 1998 წელს დაიტბორა 195 ჰა ფართობი, ფერდობული 
ეროზიის ქვეშ მოექცა 249 ჰა ტერიტორია. მდინარეთა ეროზიის შედეგად გაირეცხა 550 მ. 
საერთო სიგრძის მდინარეთა ნაპირები. დაზიანებული მიწის ფართობმა შეადგინა 301 ჰა. 

2019 წელს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობიდან არ შემოსულა შეტყობინება 
სტიქიური გეოლოგიური პროცესებით ტერიტორიის დაზიანების შესახებ. 

 
 
 

2019 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სტიქიური გეოლოგიური 
პროცესებით დაზიანებულ  უბნებზე განხორციელდა რიგი სამუშაოები, რომლებმაც შეამცირეს 
საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიურობა და შესაბამისად მათგან გამოწვეული 
უარყოფითი შედეგები, კერძოდ: 
- ს. ახალდაბაში დასრულდა 140 გრძ. მეტრი სიგრძის ნაპირსამაგრი კედლის     მშენებლობა; 
- ქვიშხეთი-ბორჯომი საავტომობილო გზის გასწვრივ ქვათაცვენების უბნებზე მიმდინარეობს 

კიუვეტების მოწყობა; 
- ბორჯომ-ბაკურიანის საავტომობილო გზის გასწვრივ არსებულ ქვათაცვენების უბნებზე  

სისტემატურად ხდება ფერდობების ჩამოწმენდა და გზის გაწმენდა; 
- დამთავრდა ბაკურიან-დიდი მიტარბის საავტომობილო გზის ასფალტირება-კეთილმო-

წყობა, რომლის დროსაც რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ღვარცოფგამტარს; 
- ახალციხე-ასპინძის საავტომობილო გზაზე  მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს მეწყრული 

პროცესებით დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა; 
- დამთავრებულია ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა მდ. ოცხეზე. 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისთვის 
 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში დიდი რაოდენობის ატმოსფერული ნალექების მოსვლის 
შემთხვევაში ან მაღალი სეისმური ფონის წარმოქმნის პირობებში 2020 წელს სტიქიური 
გეოლოგიური პროცესების საშიშროების ქვეშ აღმოჩნდება შემდეგი დასახლებული პუნქტები: 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების ზემოქმედების ქვეშ 
იმყოფება სოფლები: დგვარი, ტაძრისი, დიდი მიტარბი, ყვიბისი, ბაკურიანი. ქვათაცვენები მო-
სალოდნელია ახალდაბა-ბორჯომის, ბორჯომ-ბაკურუანი-ცხრაწყაროს საავტომობილო გზების 
გასწვრივ. ღვარცოფული საშიშროების ქვეშ იმყოფება ქ. ბორჯომი (ნიკოლაძის ქუჩა), სოფლები: 
დაბა, ტიმოთესუბანი, წაღვერი. ნაპირგარეცხვებია ქ. ბორჯომში, სოფლებში: დვირში და 
ტაძრისში. 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების ზემოქმედების 
ქვეშ იმყოფება სოფლები: გაღმა-აწყური, თისელი, ტყემლანა, ანი, მიქელწმინდა,  ცირა, ცირა, 
საყუნეთი. ღვარცოფული საშიშროების ქვეშ იმყოფება სოფლები: სხვილისი და ურაველი.  

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების ქვეშ იმყოფება 
სოფლები: უდე, არალი, ვარხანი, აბასთუმანი, მოხე, ზედუბანი, უტყისუბანი, ჭელა. ქვათაცვე-
ნები მოსალოდნელია ადიგენი-მოხე, ადიგენი-გოდერძი და აბასთუმანი-ზეკარის საავტომობი-
ლო გზის გასწვრივ. 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების ქვეშ აღმოჩნდება: 
დაბა ასპინძა, სოფლები: ნაქალაქევი აწყვიტა, ღვარცოფების გავლა და ნაპირების გარეცხვა 
მოსალოდნელია დაბა ასპინძის, სოფლების ხერთვისის, ნიჯგორის და ტოლუშის ტერიტორი-
ებზე. კლდეზვავი და ქვათაცვენები მოსალოდნელია მდ. ფარავნის  ხეობაში ახალციხე-ასპინძა-
ახალქალაქის საავტომობილო გზის გასწვრივ, ს. თმოგვის ვიწრობში, ვარძიის ისტორიული 
კომპლექსის ტერიტორიაზე. 

ახალქალაქის და ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტების ტერიტორიების ცალკეულ უბნებზე 
მოსალოდნელია შეტბორვები. 
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სამცხე-ჯავახეთის მხარეში გეოლოგიური პროცესების ზონაში მოქცეული ობიექტები და 
გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 

 
 
 
 

№ 

დასახლებული 
პუნქტი და პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება და 
დაზიანების 

გავრცელების 
ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

გეოლოგიური 
პროცესებით  

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დინამიკური 
მდგომარეობა და 

საშიშროების რისკი 

გასატარებელი 
ღონისძიებები 

ილუსტრაცია 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 

1 
 
 
 

ს. დგვარი 
356484-4622115 
354833-4621234 

მეწყერი  
300 ჰა 

დაზიანებულია ყველა 
საცხოვრებელი სახლი 

მეწყერი აქტიურია 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

მეწყერის შეჩერება 
პრაქტიკულად 
შეუძლებელია 

 
 

2 ს. დიდი მიტარბი 
381547-4622519 
381696-4622539 

მეწყერი  
0,45 ჰა 

დაზიანებულია 
საკარმიდამო ნაკვეთები, 

საშიშროების ქვეშაა 2 
საცხოვრებელი სახლი 

დროებით 
სტაბილური, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

ზედაპირული 
წყლების რეგულირება 

 
 

 
 

3 
 

 
 
 

ქ.ბორჯომი 
365381-4633401 
365329-4633452 

ქვათაცვენა 
200 გრძ. მ. 

საფრთხის ქვეშაა 
გოგლას ქუჩაზე 

არსებული სახლები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფლატეს  
პერიოდული  
ჩამოწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 ნაღვარევის ხევი 

(დაბის წყალი) 
 

371425-4630843 

ღვარცოფი 
 

12000 მ2 

 
 

ემუქრება ს. დაბის 
 

მოსახლეობას 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ღვარცოფული მასალისგან 
ხევის 

პერიოდული 
გაწმენდა 

 
 

5 ბორჯომ-ბაკურიანის 
გზის მე 19-კმ. 

 
353575-4626550 
373225-4625519 

მეწყერი 
 

0.2 ჰა 

პერიოდულად 
ზიანდება გზის 20  
მ-იანი მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მდ. ბორჯომულას 
მარჯვენა ნაპირზე 

ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის მიწყობა 

 
 

6 ბორჯომ -ბაკურიანის 
საავტომობილო გზის 

21-ე კმ 
 

373525-4625097 
373685-4625034 

 
 
 

ქვათაცვენა 
 

200 გრძ. 
მეტრზე 

ზიანდება გაბიონი 
 

200 მ. 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

 

გაბიონზე გადაყრილი 
ჩამონაშალი მასალის 
პერიოდული გატანა 

 
 

7 ბორჯომ-ბაკურიანის 
გზის  24-ე კმ. 

 
375532-4624416 
375639-4624471 

 

მეწყერი 
 

1.19 ჰა 

პერიოდულად 
ზიანდება  

საავტომობილო გზა 
110 მ-ზე 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

 
 
 

გზის აღდგენა 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 დაბა ბაკურიანი 

 
377898-4623963 
377892-4624016 

ტექნოგენური 
მეწყერი 

 
0.01 ჰა 

დაიმეწყრა  სასტუმრის 
წინ მშენებარე 
შენობისთვის 

მოწყობილი ქვაბული 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

დამეწყრილი ფერდობის  
გამაგრება 

 
 

9 ღვარცოფული ხევი 
ს. მიტარბის გზაზე 

 
380656-4622664 

 
 

ღვარცოფი პერიოდულად 
30-35 მ. სიგანეზე 

აზიანებდა გზას და 
წყალგამტარს 

საშიშროების რისკი  
 

საშუალო 

მიმდინარეობს გზის 
სარეკონსტრუქციო 

სამუშაობები 

 
 

10 ბაკურიანი -
ცხრაწყაროს გზის 

დასაწყისი 
 

376504-4621914 

მეწყერი 
 

1.5 ჰა  

დროებით სტაბილური 
დაზიანებულია 

25 მ სიგრძის 
გზა 

საშიშრობის რისკი 
 

დაბალი 
 

მეწყერის ძირში მოსაწყობია 
გაბიონი 

 
 

11 ბაკურიანი-
ცხრაწყაროს გზა 

 
375897-4620507 
375833-4620469 

ქვათაცვენა 440 
გრძ. მეტრზე  

 
 
 

ჩამონაშალი  
გზაზე აფერხებს 
ტრანსპორტის 

მოძრაობას 

საშიშროების რისკი  
 

დაბალი 
 
 

გზის გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 ბაკურიანი-

ცხრაწყაროს გზა 
 

345940-4617715 
 
 
 

ქვათაცვენა 
25 გრძ. მეტრზე 

ჩამონაშალი 
გზაზე აფერხებს  

ტრანსპორტის მოძრაობას 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ფერდობის ჩამოწმენდა 

 
 

13 ბაკურიანი-
ცხრაწყაროს გზა 

 
376299-4617248 
376260-4617185 

ქვათაცვენა 
84 გრძ. მ 
მეტრზე 

 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის გაწმენდა 

 
 

14 ბაკურიანი-
ცხრაწყაროს გზა 

 
376543-4616373 

ეროზიულ 
ხრამის 

ჩამონაშალი 
გზაზე 

40 გრძ. მ 
 

ფერხდება 
ტრანსპორტის 

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის პერიოდული  
გაწმენდა 

 
 

15 ბაკურიანი-
ცხრაწყაროს გზა 

 
376741-4616362 
376720-4616292 

ქვათაცვენა 
77 გრძ. მეტრზე 

ფერხდაბა 
ტრანსპორტის 

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

                დაბალი 
 
 
 

ფერდობის პერიოდული  
ჩამოწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
16 
 
 
 
 
 

ბაკურიანი-
ცხრაწყაროს გზა 

 
376771-4616514 
376780-4616430 

ქვათაცვენა 
87 გრძ. 
მეტრზე 

ხელს უშლის 
ტრანსპორტის 

გადაადგილებას 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

გზის სისტემატიური გაწმენდა 
ჩამონაშალი მასალისგან 

 
 

17 
 
 
 
 
 

ცხრაწყაროს 
გადასასვლელი 

 
376783-4616316 
376788-4616352 

 

ქვათაცვენა-
ჩამონაშალი 

100 გრძ. 
მეტრზე 

ფერხდება 
ტრანსპორტის მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

გზის ხშირი გაწმენდა 
ჩამონაშალი  
მასალისგან 

 

 
 

18 
 
 
 
 
 
 

ბორჯომი-დვირის 
გზა 

 
356852-4626305 

ნაპირგარეცხვა 
20 გრძ. მეტრზე 

შევიწროებულია 
გზა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის 
მოწყობა 

 
 

 
19 
 
 

 
 

ს. დვირი 
მდ. საკირულა 

 
355520-4625313 

 

ნაპირგარეცხვა 
10 გრძ. მეტრზე 

ვიწროვდება გზა საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
20 
 
 

 
 

ბორჯომ-ახალციხის 
გზა 

 
358293-4626634 

კლდეზვავი ფერხდება  
ტრანსპორტის 

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

გზის 
გაწმენდა 

 
 

21 
 
 
 
 
 
 

ქ. ბორჯომი 
 

ჩამონაშალი, 
ჯდენითი 

პროცესები, 
მიწისძვრა 

 

7 საცხოვრებელი სახლი, 
მაღალი 

საშიშროების ქვეშაა 
1 სახლი 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

შენობების გამაგრებითი  
სამუშაოების ჩატარება 

 
 

22 
 
 

 
 

ს. დვირი 
 
 

355929-4626159 

ჯდენითი 
პროცესი, 
მიწისძვრა 

საფრთხის ქვეშაა 
1-სახლი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

დეფორმირებული კედლის 
აღდგენა 

 
 

23 ს. ტაძრისი 
 

356819-4621940 

მდ. საკირულას 
მარცხენა 

ნაპირ- 
ზე გვერდითი 

ეროზიის (130 მ)   
შედეგად 

განვითარე- 
ბული მეწყერი 

 
 

5 საცხოვრებელი სახლი საშიშროების რისკი  
 

საშუალო 

საჭიროა მდინარის 
კალაპოტის გასწორხაზოვნება 
და 130 მ-მდე სიგრძის 
ნაპირდამცავი გაბიონის 
მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
24 
 
 
 

 
 

ბაკურიანის 
შემოვლითი (ახალი) 

გზა 
 

376445-4624069 

მეწყერი, 
ნაპირგარეცხვა 

300 მ-მდე 
სიგრძეზე 

ირეცხება  
მდ. ბორჯომულას 
მარცხენა ნაპირი 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის მოწყობა 

 

25 
 
 
 

 

ბაკურიანის 
შემოვლითი გზა 

 
376073-4623755 

ქვათაცვენები  
გზის ორივე 
ფერდობზე 

 
80 გრძ. მ 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

ფერდობების ძირში 
გაბიონების მოწყობა 

 
 

26 
 
 

 
 

 

ბორჯომ-ახალციხის 
გზა 

უბანი-1 
 

354597-4626327 

ქვათაცვენა 
 

15 გრძ. მ 

ფერხდება 
ტრანსპორტის  

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

გზაზე ჩამოგორებული 
ლოდების დროულად გატანა 

 
 

27 
 
 

უბანი-2 
 

358316-4626630 
 
 
 

ქვათაცვენა 
 

15 გრძ. მ 

ფერხდება 
ტრანსპორტის  

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 
 
 

გზის დროული გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
28 
 
 
 

 
 

უბანი-3 
 

358231-4626969 

ქვათაცვენა 
 

10გრძ. მ 

ფერხდება  
ტრანსპორტის  

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზაზე დაყრილი 
ლოდების  

დროულად 
გატანა 

 
 

29 
 
 
 

 
 

უბანი-4 
 

359244-4628607 

ქვათაცვენა 
 

10 გრძ. მ 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 
 
 

გზის დროულად 
გაწმენდა 

 
 

2. ახალციხის მუნიციპალიტეტი 
1 
 
 
 
 

 

ს. გაღმა-აწყური 
 

347476-4618752 
347874-4618720 
347720-4618072 
347288-4617989 

მეწყერი 
 

17,5 ჰა 

აქტიურმა მეწყერმა 
რამდენიმე წლის წინ 

დაანგრია 9 
საცხოვრებელი სახლი 

 
 

საშიშროების რისკი  
 

მაღალი 

რეგრესიული მეწყერის 
შეჩერება ამ ეტაპზე 

შეუძლებელია 

 
 

2 ქ. ახალციხე 
მდ. ფოცხოვის 

მარცხენა ნაპირი 
 

331714-4611899 
 
 

 

გვერდით 
ეროზია 

დაახლოვებით 80 მ. 
სიგრძეზე ირეცხება 

ხელოვნურად 
შევიწროვებული ხეობა 

 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალი 

კაპიტალური ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის აგება 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 მდ.ფოცხოვის 

მარჯვენა ნაპირი 
 

330808-4611748 
330936-4611760 

 
 

გვერდითი 
ეროზია 

ნაპირგარეცხვა 
130 მ-ზე 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

კაპიტალური 
ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის აგება 

 
 

4 მდ. მტკვარის 
მარცხენა ნაპირი 

 
339899-4617561 

 

გვერდითი 
ეროზია 

ნაპირგარეცხვა 
300 მ-ზე 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გაბიონის მოწყობა 

 
 

5 მდ. მტკვარის 
მარცხენა ნაპირი 

 
340358-4617324 
340378-4617250 

გვერდითი 
ეროზია 

ნაპირგარეცხვა 
80 მ-ზე 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ნაპირსამაგრი 
ნაგებობის 

აგება 

 
 

6 ს.ზიკილია 
კონვექტორულ 

ქვესადგურისკენ 
მისასვლელი გზა 

 
343196-4618947 
343234-4618828 

 
 

მეწყერი 
0,9 ჰა 

დეფორმირებულია 
გზის 150 მ-იანი 

მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

გადასატანია ანძა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
7 ქვესადგურისკენ 

მიმავალი გზა 
 

343200-4618563 

ქვათაცვენა 
25 მ-ზე 

ფერხდება გზაზე 
გადაადგილება 

საშიშროების რისკი  
 

დაბალი 

ფერდობის ძირში გაბიონის 
მოწყობა 

 
 

8 იგივე-გზა 
 

343192-46185225 

ქვათაცვენა 
20 მ-ზე 

ფერხდება გზაზე 
გადაადგილება 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ფერდობის ძირში გაბიონის 
მოწყობა 

 
 

9 ს. თისელის გზა 
 

349664-4621759 
349563-4621844 

ქვათაცვენა 
130 მ-ზე 

ფერხდება გზაზე 
გადაადგილება 

საშიშროების რისკი  
 

დაბალი 

გზის გაწმენდა 

 
 

10 
 
 
 
 

მდ. ურაველის ხეობა 
 

33883-4603672 
338951-4603585 

მეწყერი 
0,4 ჰა  

დაზიანებულია 
გზის 100 მ-იანი 

მონაკვეთი. საფრთხის 
ქვეშაა 

ქ. ახალციხის 
წყალმომარაგების 

მილი 
 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

შემუშავებულია 
წყალმომარაგების მილის 

გადატანის პროექტი 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
11 ახალციხე-ასპინძის 

საავტომობილო 
გზაზე მეწყრული 

პროცესებით 
დაზიანებული 

უბნები 
უბანი-1 

345798-4607051 
345880-4607015 

მეწყერი დაზიანებულია გზის 90 
მ. მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

გზის დაზიანებული 
მონაკვეთის 

აღდგენა 

 
 

12 
 
 
 
 
 

უბანი-2 
 

346994-4606313 
347074-4606288 

მეწყერუ დაზიანებულია 
გზის 80 მ. 
მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

 გზის დაზიანებული  
მონაკვეთის  

აღდგენა 

 
 

13 უბანი-3 
 

347695-4606171 
347815-4606120 

მეწყერი დაზიანებულია 
გზის 130 მ. 
მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

გზის დაზიანებული 
მონაკვეთის  

აღდგენა 

 
 

14 უბანი-4 
 

347920-4606131 
347989-4606150 

 
 
 
 

 
 

მეწყერი დაზიანებულია 
გზის 235 მ. 
მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

დაზიანებული მონაკვეთის  
აღდგენა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
15 უბანი-5 

 
348319-4606188 
348261-4606110 

მეწყერი დაზიანებულია  
გზის 100 მ. 
მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

დაზიანებული მონაკვეთის 
აღდგენა 

 
 

16 უბანი-6 
 

348571-4606241 
348684-4606261 

მეწყერი დაზიანებულია 
გზის 100 მ. 
მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

დაზიანებული 
მონაკვეთის აღდგენა 

 
 

17 უბანი-7 
 

348762-4606308 
348932-4606394 

მეწყერი დაზიანებულია 
გზის 200 მ. 
მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

დაზიანებული 
მონაკვეთის 

აღდგენა 
 

 
 

18 უბანი-8 
 

351203-4606344 
351143-4606330 

 
 
 

მეწყერი დაზიანებულია 
გზის 70 მ. 
მონაკვეთი 

 
 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

დაზიანებული 
მონაკვეთის 

აღდგენა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
19 იგივე გზა 

- 
348408-4606239 
348468-4606247 

ქვათაცვენა 
70 გრძ. მეტრზე 

დაზიანებულია 
გაბიონი 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

ჩამოცვენილი მასალის 
პერიოდული 

გატანა 

 
 

3. ადიგენის მუნიციპალიტეტი 
1 ს. უდე 

უბანი 1 
316952-4611342 
316426-4611519 
316413-4611760 

მეწყერი 
15,2 ჰა 

სხვადასხვა დროს 
მეწყერმა დააზიანა 130 

მდე საცხოვრებელი 
სახლი. მთლიანად 

დაინგრა 6 მათ შორის 
საავადმყოფო. საფრთხის 

ქვეშაა გაზსადენი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

მეწყერის შეჩერება 
პრაქტიკულად 
შეუძლებელია 

 
 

 უბანი 2 
317195-46111592 
347195-4611659 
317160-4611579 

მეწყერი 
4,4 ჰა 

სხვადასხვა დროს 
დაზიანდა 9 

საცხოვრებელი სახლი 

დროებით 
სტაბილური 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 
 

 

2 ს. ს. სამყურე-ღორძეს 
სასოფლო გზა 

 
311978-4611293 
311285-4611298 

მეწყერი 
2,0 ჰა 

ზიანდება გზის 
100 მ-იანი 
მონაკვეთი 

პერიოდულად 
აქტიური 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

მოსაძებნია გზის 
ალტერნატიული 

ვარიანტი 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
3 ადიგენი-გოდერძის 

უღელტეხილის  გზა 
უბანი-1 

295687-4612256 
 
 
 
 

ჩამონაშალი 
25 მ 

შევიწროვებულია 
გზის 25 მ-იანი 

მონაკვეთი 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

საჭიროა გზის გაფართოვება 

 
 

4 უბანი-2 
303548-4616238 
303527-4616170 

ქვათაცვენა 
70 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

გზის გაწმენდა 

 
 

5 უბანი-3 
303284-4615867 
303246-4615820 

 
 

 

ქვათაცვენა 
65 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

ფერდობის 
ჩამოწმენდა 

 
 

6 უბანი-4 
303083-4615693 

 
 
 
 

წერტილოვანი 
ქვათაცვენა 

5 მ 

ფერხდება  
ტრანსპორტის  

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის 
გაწმენდა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
7 უბანი-5 

302035-4615541 
302003-4615551 

მეწყერი 
0,07 ჰა 

პერიოდულად  
ზიანდება გზა 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

მეწყერ საწინააღმდეგო 
ღონისძიებების 

ჩატარება 

 
 

8 უბანი -6 
300627-4614333 
300598-4614293 

 
 
 

ქვათაცვენა 
50 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის გაწმენდა 

 
 

9 უბანი-7 
 

299653-4613120 
 
 

ქვათაცვენა 
წერტილოვანი 

ფერხდება 
ტრანსპორტის 

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ფერდობის ჩამოწმენდა, გზის 
გაწმენდა 

 
 

10 უბანი-8 
 

299159-4612602 

დახრამვითი 
ეროზია 

ვიწროვდება 
გზა 

საშიშროებითი რისკი 
 

საშუალო 

წყალგადამყვანის  
მოწყობა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
11 უბანი-9 

 
299240-4612661 
299097-4612565 

ქვათაცვენა 
180 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

ფერდობის ჩამოწმებდა, გზის 
გაწმენდა 

 
 

12 უბანი-10 
 

298678-4612542 
 

ღვარცოფული 
ხევი 

აზიანებს  
გზას 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 
 

ღვარცოფგამტარის 
რეკონსტრუქცია 

 

 
 

13 უბანი-11 
 

298389-4612193 
 
 
 
 
 

ქვათაცვენა 
20 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

 
 

 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

გზის გაწმენდა 

 
 

14 ს. ზარზმა 
 

304630-4616660 
304634-4616675 

მეწყერი 
1,3 ჰა 

ემუქრება მეჩეთს 
 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

გაცემული რეკომენდაციებიდან 
არცერთი  არ შესრულებულა, რაც

დაუშვებელია 

 
 

274



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
15 ს. გორგული 

 
308671-4616096 
308753-4616064 
308649-4616032 

მეწყერი 
0,8 ჰა 

ზიანდება სასოფლო გზა საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

რეგრესიული განვითარების 
აქტიურ მეწყერზე აუცილებელია

მეწყერსაწინააღმდეგო 
სამუშაოების 

ჩატარება 

 
 

16 მდ. ქვაბლიანი 
 

320973-4612688 
321275-4612731 

მეწყერი 
2,2 ჰა 

 
გვერდითი 

ეროზია 

მარცხენა ნაპირზე 
300 გრძ. მ-ზე 

ირეცხება ნაპირი 

საშიშრეობის რისკი  
 

საშუალო 

კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება 

 
 

17 ადიგენი-დერცელის 
გზა 

304264-4617398 
303769-4617323 

ქვათაცვენა 
500 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება 
ტრანსპორტის მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ჩამონაშალი მასალის დროულად
გატანა 

 
 

18 იგივე გზა 
 

303598-4617333 
 
 
 
 

ქვათაცვენა 
200 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება 
ტრანსპორტის 

მოძრაონა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
19 იგივე გზა 

 
302748-4617696 
303616-4617754 

ქვათაცვენა 
870 გრძ. მ-ზე 

ხელს უშლის 
ტრანსპორტის 

მოძრაობას 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის პერიოდული გაწმენდა 

 
 

20 იგივე გზა 
 

301737-4618304 

ქვათაცვენა 
20 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის გაწმენდა 

 
 

21 იგივე გზა 
ს. ჭეჭლა 

 
301050-4619206 
300878-4619219 

ქვათაცვენა 
175 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი  
 

დაბალი 

ჩამოშლილი მასალის გატანა 

 
 

22 ს. ჭელა 
 

301545-4617601 

მეწყერი 
3,5 ჰა 

აზიანებს სასოფლო გზას. 
ემუქრება 1 სახლს 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

მეწყერსაწინააღმდეგ 
ღონისძიებების  

გატარება 
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1 2 3 4 5 6 7 
23 ს. ჭეჭლა 

 
3017414-4618894 

 
 

მეწყერი 
 

აზიანებს  გზას 
და სოფლის 

სავარგულებს 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
სამუშაოების  

ჩატარება 
 

 
 

24 იგივე გზა 
 

300104-4624584 
300042-4624597 

მეწყერი 
0,22 ჰა 

რანდენიმე კვირით 
ცენტრს მოსწყდა 2 

სოფელი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

შემუშავებულია 
გზის რეკონსტრუქციის 

პროექტი 

 
 

25 ს. ვარხანი 
 

319634-4618036 
 

მეწყერი 
10 ჰა 

სტაბილური 
1008 წელს გადაკეტა მდ. 

ოცხე 
 
 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

მაღალ დონეზე შესრულებულმა 
სამუშაოებმა საგრძნობლად 

შეამცირა საშიშროება 

 
 

26 ს. აბასთუმანი 
 

321057-4619503 

მეწყერი 
2,9 ჰა 

სტაბილური. 
აზიანებდა 

წყალმომარაგების  
ობიექტის  მილებს 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ნაპრალების ამოვსება, ფერდობის
გატყიანება 
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1 2 3 4 5 6 7 
27 ს. აბასთუმანი-

ზეკარის 
გადასასვლელი, 

საავტომობილო გზა 
უბანი-1 

319678-4625475 
319777-4625588 

ჩამონაშალი 
150 გრძ. მ-ზე 

ჩამონაშალი მასალით 
ივსება გზის გასწვრივი 

წყალსადინარი 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ფერდობის ძირში 
დამცავი კედლის მოწყობა 

 
 

28 უბანი-2 
 

319908-4625934 
319939-4625972 

 
 
 

ჩამონაშალი 
50-გრძ. მ-ზე 

ჩამონაშალით იფარება 
წუალსადინარი 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ფერდობის ძირში კედლის 
მოწყობა 

 
 

29 უბანი-3 
 

319925-4626199 
319966-4626292 

 
 
 

ჩამონაშალი 
45 გრძ. მ-ზე 

ჩამონაშალით ივსება 
წყალსადინარი 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

ფერდობის ძირში დამცავი 
კედლის მოწყობა 

 
 

30 უბანი-4 
 

320008-4626380 

ჩამონაშალი 
35 გრძ. მ-ზე 

ჩამონაშალი 
გროვდება კედლის ძირში 

საშიშროების რისკი  
 

დაბალი 

მავთულბადეს ძირში 
წყალსადინარის გაწმენდა       
ჩამონაშალი მასალისგან  
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1 2 3 4 5 6 7 
31 ზეკარის 

გადასასვლელი 
უბანი-1 

 
321682-4632350 
321880-4632337 

მეწყერი 
3,3 ჰა 

დამეწყრილია გხა 
195 გრძ. მ-ზე 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

მიმდინარეობს 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

სამუშაოები 

 
 

32 უბანი-2 
 

322048-4632280 
322114-4632261 

მეწყერი 
0,67 

დამეწყრილია გზა 
67 გრძ. მ-ზე 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

მიმდინარეობს 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

სამუშაოები 

 
 

33 ს. ზედუბანი 
 

303664-4619993 

მეწყერი 
მიწისძვრა 

დათვალიერებულია 
 

2 საცხოვრებელი სახლი 
გასაყვანია 1 

 
 
 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

გასამაგრებელია 
1 სახლი 
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1 2 3 4 5 6 7 
34 ს. ღორთუბანი 

 
302943-4619852 

 
 

ჯდენითი 
პროცესი, 
მიწისძვრა 

დათვალიერებულია 
1 საცხოვრებელი სახლი 

საშიშროების რისკი  
 

დაბალი 

გასამაგრებელია 
ფუნდამენტი 

 
 

35 ს. წარბასთუმანი 
  

317771-4610056 

ჯდენითი 
პროცესი 

დათვალიერებულია 1 
სახლი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 
 
 
 
 
 
 

 
 

თავიდანაა ასაშენებელი შენობის
დანგრეული 

ნაწილი 

 

4. ასპინძის მუნიციპალიტეტი 
1 
 
 
 
 
 

დაბა. ასპინძა 
ერეკლე 11-ის ქუჩა 

 
354476-4604299 

 
 

მეწყერი 
 

0,4 ჰა 

1989 წელს 
გააქტიურებულმა 

მეწყერმა დაანგრია 2 
საცხოვრებელი სახლი. 
საშიშროების ქვეშაა 2 

სახლი 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 

მეწყრული მასის გატანა. 
ფერდობის დატერასება  და 

გატყიანება 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 
 
 
 
 
 

დაბა ასპინძა 
„ციხის უბანი“ 

 
354642-4604696 
355069-4605162 

მეწყერი 
 

6,0 ჰა 

გასული საუკუნის 80-იან 
წლებში დაინგრა 2 

საცხოვრებელი სახლი და 
დაზიანდა 5 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

ახალი საცხოვრებელი სახლი 
უნდა აშენდეს ქვეყანაში 

არსებული წესების სრული 
დაცვით 

 
 
 

 
 

3 
 
 
 

ს. ნაქალაქევი 
 

361365-4586353 
359933-4586834 
359971-4586505 
360013-4586667 

 

მეწყერი 
 

200 ჰა 

სხვადასხვა დროს 
მეწყერმა დაანგრია 3 და 

დააზიანა 8 
საცხოვრებელი სახლი 

გააქტიურებულია 
მეწყერის ენური 

ნაწილი, დეფორმაცია 
განიცადა 

საავტომობილო გზამ 
საშიშროების რისკი 

            საშუალო 

დაზიანებული გზის 
მონაკვეთის აღდგენა 

 
 

4 ს. ხიზაბავრა 
 

361036-4599115 
361061-4599065 

 

მეწყერი 
წყალსაგუბარზე 

წყალსაგუბარზე  55 გრძ 
მ-ზე იმეწყრება  დამბა 

საშიშროების რისკი 
 

მაღალი 
 
 
 

 

წყალსაგუბარზე დონის 
დაწევის მიზნით 
ჩასატარებელია 

ჰიდროტექნიკური 
სამუშაოები 

 

 
 

5 
 
 
 
 
 

ს. ს. ნიჯგორი-საროს 
საავტომობილო გზა 

 
356583-4595459     

 
 
 
                      

კურუმი 
 
 

პერიუდულად გზაზე 20 
გრძ, მ-ზე იყრება 

ლოდები 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის პერიოდული გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 
 
 
 
 

ვარძია-მირაშხანის 
საავტომობილო გზა 

 
353903-4579429 

ქვათაცვენა 
40 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება 
საავტომობილო 

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 
 
 

გზის პერიოდული გაწმენდა 
ჩამოყრილი ლოდებისგან 

 
 
 
 
 

 
 

7 
 
 
 

ახალციხე ვარძიას 
საავტომობილო გზა 

 
356507-4581964 

ქვათაცვენა 
150 გრძ. მ-ზე 

წარმოადგენს საფრთხეს 
საავტომობილო 
მოძრაობისთვის 

საშიშროების რისკი 
 

საშუალო 

გზის გაწმენდა ჩამოყრილი 
ლოდებისგან 

 
 

8 
 
 
 
 

იგივე გზა 
 

358538-4583244 
358575-4583310 

 
 
 

ქვათაცვენა 
80 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება 
ავტომობილების 

მოძრაობა 
 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის პერიოდული გაწმენდა 
ჩამოყრილი ლოდებისგან 

 
 

9 თმოგვის ვიწრობი  
 

359256-4583720   
 
 
 

 

ქვათაცვენა 
30 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება 
ტრანსპორტის მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

გზის პერიოდული გაწმენდა 
ჩამოყრილი ლოდებისგან 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 თმოგვის ვიწრობი 

359676-4584077 
359733-4584168 

 
 

 

ქვათაცვენა 
113 გრძ. მ-ზე 

ფერხდება ტრანსპორტის 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
 

დაბალი 

გზის პერიოდული გაწმენდა 
ჩამოყრილი ლოდებისგან 

 
 

11 ს. აწყვიტა 
353107-4597745 

ქვათაცვენა 
 

დათვალიერებული 
იქნა 1 საცხოვრებელი 

სახლი 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მოსახლე გასაყვანია   
უსაფრთხო ადგილას 

 
 
 
 
 
  

 
 

5. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 
1 ხერთვისი-

ახალქალაქის 
საავტომობილო გზა 

მდ, ფარავანის 
მარჯვენა ფერდობი 

უბანი-1 
358065-4593777 

ქვათაცვენა 
15 გრძ მ-ზე 

ცალკეული ლოდების 
ცვენა, ფერხდება 
საავტომობილო 

მოძრაობა 
 

 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

ფერდობის ჩამოწმენდა, გზის 
პერიოდული გაწმენდა 

 
 

2 
 
 
 
 
 

უბანი-2 
362035-4599420 

ქვათაცვენა 
20 მ-ზე 

ლოდების ცვენა აფერხება 
ტრანსპორტის მოძრაობას 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

ფერდობის ჩამოწმენდა, გზის 
პერიოდული გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 
 
 
 
 
 

უბანი-3 
369750-4591555 

ქვათაცვენა 
25 

საავტომობილო გზაზე 
(59,2 კმ) ჩამოვარდნილმა 

1 ლოდმა დააზიანა 
ავტომანქანა და მგზავრი 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ვერტიკალური ფლატეს 
სრულად ჩამოწმენდა და 
მავთულბადის მოწყობა 

 
 

4 
 
 
 

ს. ბოზალო 
361173-4569653 

 

დაჭაობება 
35 ჰა 

 საშიშროების რისკი 
საშუალო 

 

 
 

5 ვარძია – გოგაშენის 
გზა 

356215-4580848 
 

კლდეზვავი გზაზე 2 თვით 
ჩაიკეტა  

მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

გზა გაწმენდილია 
ტრანსპორტის მოძრაობა 

აღდგენილია 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

თავი 7. შიდა ქართლის მხარე 

2019 წელს შიდა ქართლის მხარეში გეგმიური გეომონიტორინგული კვლევები ამჯერადაც 
ორჯერადი შემოვლის (გაზაფხული – მაისი და შემოდგომა – ოქტომბერი) ფორმატში განხორ-
ციელდა. რეგიონის მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდა პოტენციურად შედარებით მაღალი 
დინამიკური აქტივობის უბნების შეფასება ცვლილებების დაფიქსირებისა და შემდგომში 
მოსალოდნელი რისკების განსაზღვრის მიზნით. მდგომარეობის საერთო ანალიზისათვის 
გამოყენებული იქნა აგრეთვე რეგიონის ოთხივე მუნიციპალიტეტიდან (ხაშური, ქარელი, გორი, 
კასპი) შემოსულ წერილებზე დაწერილი საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების შედეგები და 
რეკომენდაციები. გეოლოგიურ ფაქტორებთან ერთად ცვლილებები შეფასდა ატმოსფერული 
ნალექების სიხშირესა და რაოდენობის გავლენასთან მიმართებაში, რომლის მონაცემები 
მოწოდებულია ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტიდან. გამოიკვეთა საშიში გეოლოგიური 
პროცესების გააქტიურების შესაძლო უბნები და შედარებით სტაბილიზირებული მონაკვეთები, 
მიყენებული ზარალის სიმძიმე და მომავალში გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებები 
რისკების შესამცირებლად. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად დათვალიერებულია და 
შეფასებულია 74 დასახლებული პუნქტი (20.5 %) და 17 ინფრასტრუქტურული ობიექტი 
(ცხრილი 1). 

ცხრილი 1 

შიდა ქართლის რეგიონის გეოლოგიური აგებულება და ატმოსფერული ნალექების 
მოცულობა ძლიერ ანთროპოგენურ ფაქტორებთან კომპლექსში მთლიანად განსაზღვრავს 
რეგიონში უარყოფითი, საშიში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურების და ჩამოყალიბების 
რისკებს. გადამწყვეტი ფაქტორი მაინც ზამთარში მოსული თოვლის საფარის სიმძლავრე და 
გაზაფხულის ნალექების მოცულობის რაოდენობის მაჩვენებელია, რომელიც 2019 წელსაც 
ბოლო წლების იდენტური ან მასთან მიახლოებული იყო. იგი გამოიხატა თოვლის საფარის და 
წვიმების სიმცირით, ხოლო ერთჯერადად მოსული თავსხმა წვიმები (30მმ-ზე მეტი) 
კალენდარული წლის განმავლობაში ორივე სადგურზე, თითოჯერ, ივნისის თვეში დაფიქსირდა 
(ცხრილი 1).  

2019 წლის განმავლობაში თავსხმა წვიმების სახით (30 მმ-ზე მეტი)  
მოსული ატმოსფერული ნალექების შესახებ (რაოდენობა – მმ,  

მოსვლის თარიღი – რიცხვი და თვე) 

ცხრილი 2 
შიდა ქართლის მხარე 

გორი აგარა 
ნალექების 

რაოდენობა მმ 
რიცხვი/თვე ნალექების 

რაოდენობა მმ 
რიცხვი/თვე 

31.2 27/VI 56.4 13/VI

№ მუნიციპალიტეტის 
დასახელება 

დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა 

ფართობი 
კმ2 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

(2014წ. აღწერა) 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1კმ2 

1 გორი 132 1284.0 125692 97.89
2 კასპი 71 804.7 43771 54.39
3 ქარელი 81 1091.2 41316 37.86
4 ხაშური 77 565.6 52603 93.00

სულ 361 3745.5 263382 საშ. 70.31 

285



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
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        ცხრილი 3 
ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ) 

მე
ტ

ეო
სა

დ
გუ

რ
ი 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
სულ 

(I-
XII) სა

შუ
ალ

ო
 

მრ
ავ

ალ
წლ

იუ
რ

ი 
ნო

რ
მა

 

სა
შუ

ალ
ო

 
მრ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

ნო
რ

მი
დ

ან
 გ

ად
ახ

რ
ა 

გორი 9.5 15.9 28.2 42.5 94.7 99.8 47.3 27.3 40.3 32.9 2.2 19.2 459.8 495.0 -35.2 
აგარა 9.2 22.1 34.6 37.9 59.6 113.5 27.5 31.5 50.1 26.7 18.1 23.0 453.8 625.0 -171.2 

 
როგორც ცხრილიდან ჩანს 2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების ჯამი გორის 

მეტეოსადგურზე 459.8 მმ-ია, ( 2017 წ – 516.8; 2018წ- 497.1), აგარის მეტეოსადგურზე კი 453.8 ( 
2017წ.-513.9; 2018წ- 416.3), რაც კიდევ უფრო ნაკლებია წინა წლებთან შედარებით. თუ გორის 
მეტეოსადგურის საშუალო მრავალწლიური ნორმა 8% – ით ნაკლებია საშუალო მაჩვენებელთან, 
აგარის მეტეოსადგურზე მთელი 27% – ით ნაკლებია. შესაბამისად ბოლო წლეში 
ჩამოყალიბებული სტაბილურობის ტენდენცია გეოლოგიურ პროცესებთან მიმართებაში, 1-2 
გამონაკლისის გარდა, შენარჩუნებულია. 

როგორც გამოირკვა, გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება სხვა ფაქტორებთან ერთად 
მნიშვნელოვნად არის კავშირში ატმოსფერული ნალექების რაოდენობასა და მის სეზონურ 
განაწილებასთან. გრაფიკი 1 ასახავს 2005-2019 წლებში მოქმედი მეტეოსადგურების 
მონაცემებზე დაყრდნობით ატმოსფერული ნალექების განაწილებას წლების მიხედვით. 
გრაფიკზე ნაჩვენები მრუდეები ნათლად აჩვენებს კლიმატური ფაქტორის მნიშვნელოვან როლს 
გეოლოგიური პროცესების ჩამოყალიბებას და გააქტიურებაში (გრაფიკი 1). 

გრაფიკი 1 

 
 

შიდა ქართლის რეგიონში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დღეისათვის გაერთიანებულია 4 
მუნიციპალიტეტი, ხოლო ამ მუნიციპალიტეტებში გაერთიანებულია 361 დასახლებული 
პუნქტი (სოფელი, დაბა, ქალაქი). გეოდინამიკური პროცესებით გამოწვეული დაზიანებების 
ხარისხის მიხედვით გამოიყოფა საშიშროების 4 კატეგორია: მაღალი, საშუალო, დაბალი და 
ძლიერ დაბალი. შესაბამისად დაზიანების მაღალი რისკის ქვეშაა 7, საშუალოში 11, დაბალში 32, 
ხოლო ძლიერ დაბალში 311 (გრაფიკი 2, დიაგრამა 1). 

 

გრაფიკი 2 
 

დიაგრამა 1 
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საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიურობის საგრძნობი შენელების ფონზე, მათგან 
მიყენებული ზარალიც მცირეა და განსაკუთრებული სირთულეები არ წარმოქმნილა. მხოლოდ 
დასახლებულ უბნებში, სადაც წლების განმავლობაში ფიქსირდება საცხოვრებელი სახლების 
დაზიანებები, ამჯერადაც საჭირო გახდა გაცემულიყო რეკომენდაცია ამ ოჯახების 
გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე გადაყვანასთან დაკავშირებით.  

287



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

შიდა ქართლის მხარეში 2019 წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

 
ცხრილი 2 

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტების 
რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული 

პუნქტების 
რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების 
რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 
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 შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ხაშური 1 2 3 7 8 15 10 - 10 3 7 7 - 8  

2 ქარელი - 4 4 - 18 18 - - - - - - - -  

3 გორი - 4 4 - 23 23 - - - - - - - -  

4 კასპი 1 5 6 1 17 18 - 1 1 - 1 1 - 2  

 ჯამი 2 15 17 8 66 74 10 1 11 3 8 8 - 10  
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შიდა ქართლის მხარეში 2019 წელს გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და საშიშროების რისკის ზონაში 
მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 

 
                                                     ცხრილი 3 

საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული პუნქტების 
რაოდენობა და საშიშროების 

რისკის კატეგორია № მუნიციპალიტეტი 
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მაღალი 
 

საშუა
ლო 

 

 
დაბალი 

 
 

დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ხაშური 4 13.2 1 4 - 
1 (2.0 

კმ) 
0 1 2 - 

საავტომობილო 
მაგისტრალი, სწრაფი 

კვების ობიექტი, სოფლის 
გზა 

2 ქარელი 1 0.03 - - 1(1.8 კმ) - 1 1 - - 
სარკინიგზო 

მაგისტრალი, ავტობანი 

3 გორი - - - - 1 (150 მ) - 1 1 - - 
საავტ. მაგისტრალი, 

რკინიგზა, საცხოვრებელი 
სახლები 

4 კასპი 1 31.7 1 0.06 - - 1 - - - 
ავტობანი, კარიერის 
ინფრასტრუქტურა, 

სასოფლო გზა 

 ჯამი: 6 44.93 2 4.06 
2 

(1.95 კმ) 
1(2.0) 3 4 3 2  
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ხაშურის მუნიციპალიტეტი 
 

 რიკოთის საავტომობილო გვირაბის აღმოსავლეთ პორტალის მიმდებარე ტერიტორია  (x- 
375716; y-4656531) ხაშური-ზესტაფონის საავტომობილო გზის გასწვრივ; გვირაბის აღმოსავლეთ 
პორტალთან, სამხრეთული ექსპოზიციის ფერდობის ძირში, დამცავი კედლის მიღმა სივრცე, 
რომელიც 2.5მ სიმაღლისაა, გაზაფხულისათვის თითქმის მთლიანად ამოვსებულია და 
ნაწილობრივ მასა გადმოსულიცაა (სურ. 158). ე.ი. აქ ჩამოყალიბებული კლდეზვავის ტიპის 
მეწყერი ჩვეულებრივად აქტიურ დინამიკაშია. აუცილებელია კედლის მიღმა სივრცის მთლიანი 
გაწმენდა, რაც გამორიცხავს ახალი ჩამოშლილი მასის გზის სავალ ნაწილზე მოხვედრას და 
მოძრაობის შეფერხებას, თანაც შექმნის წინაპირობას მომავალი ზამთრის პირობებში შეიკავოს 
ახალი ჩამოზვავებული მოცულობა.  

რიკოთის უღელტეხილის აღმოსავლური ნაწილი  (x- 375531; y-4656236). 
უღელტეხილის ეს 3.0კმ-იანი მონაკვეთი, რომელიც პერიოდულად გამოიყენება საავ-

ტომობილო გვირაბში მოძრაობის შეზღუდვის დროს,  პოტენციურად რთულ მდგომარეობაშია. 
ვირაჟებს შორის მოქცეული ფერდობის მონაკვეთებბის ცალკეულ უბნებზე ვითარდება 
ლოკალური მეწყრული უბნები, რაც აზიანებს სავალი ნაწილის პროფილს ( 375531-4656236; 
375622-466614; 375620-4656036; 375462-4655886) – სურ. 159. შესაბამისად საჭირო ხდება გზის 
პროფილის გაფართოება, რასაც თან ახლავს ფერდობის ჩამოჭრა შევიწროებულ ადგილებში. 
სუსტდება რა ფერდობის მდგრადობა, ადგილი აქვს თიხა-ღორღიანი მასის ახალი მოცულობის 
ჩამოსვლას. დამცავი კედლების არარსებობის პირობებში საჭირო ხდება მისი გატანა და გზის 
გასუფთავება. მიზანშეწონილია განსაკუთრებით დასუსტებულ უბნებში დამცავი კედლების 
მოწყობა.  

 

 
სურ. 158 

 
სურ. 159 

 

მდ. ჩუმათელეთის წყლის ხეობის მარჯვენა ბორტი 
ფერდობის ეს უბანი ( x-376326; y-4655373)  სუსტი მდგრადობით გამოირჩევა, რაც ღრმა 

გამოფიტვის ზონით და მცენარეული საფარის არარსებობითაა განპირობებული. მაღალი 
ქანობის პირობებში, ჭარბი ატმოსფერული ნალექების ინფილტრაციის დროს მკვეთრად 
სუსტდება თიხა-თიხნაროვანი და ღორღოვანი გრუნტების მდგრადობა და პროვოცირებას 
უწევს მათ ჩამოშლა-ჩამოზვავებას, რადგანაც ფერდობის ძირში გადის მთავარი საავტომობილო 
მაგისტრალი, ფერხდება მოძრაობის რიტმიც. ტრანსპორტის შეუზღუდავი ფუნქციონირები-
სათვის საჭიროა დამცავი კედლის მოწყობა, რომელიც შეძლებს ჩამოყრილი მასის შეკავებას.  

უსახელო ღვარცოფული ხევი რიკოთს უღალტეხილზე. 
მდ.ჩუმათელეთის წლის მარჯვენა ღვარცოფული ხევი წერტილში x-375770; y-4655610  

უერთდება ძირითად სადინარს. ხევის დათვალიერებამ აჩვენა, რომ ტრანზიტული ზონის 1.5კმ-
ის ზოლში (მთლიანად ხევის სიგრძე 2.2 კმ-ია), სათავე მონაკვეთის გარდა, მდგომარეობა კიდევ 
უფრო გართულებულია წინა წლებთან შედარებით. 

პირველ რიგში რთული მდგომარეობაა ხევის გზასთან გადაკვეთის ადგილთან, სადაც 
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ბეტონის ფილებისაგან მოწყობილი სადინარი და უშუალოდ გზის ქვეშ მოქცეული 
წყალგამტარი თითქმის მთლიანად ამოვსებულია ნატანი მასალით  (x-375679; y-4655580; სურ. 
160). შესაბამისად, წყლის მოდიდების შემთხვევაში გარდაუვალია წყალგამტარის გარშემო 
განლაგებული სწრაფი კვების ობიექტების დატბორვა და ნატანი მასალის ახალი მოცულობის 
გამოტანა გზის სავალ ნაწილზე. ასევე გართულებულია მდგომარეობა ხევის სადინარში, სადაც 
დაგროვილია ფერდობებიდან ჩამოტანილი და ჩამორეცხილი მასალა,  ძველი წაქცეული ხეების 
კუნძები და წვრილი ტოტები, რომლებიც გროვებადაა ჩახერგილი. ახლად წამოსულ ტყესთან 
ერთად ( ისინი პირდაპირ სადინარში იზრდება და ზოგიერთი უკვე 5-6მ სიმაღლისაა) ქმნიან 
წყლის შეგუბებების კერებს, რაც თავის მხრივ მაღალი რისკის მატარებელია ( 375537-4655549; 
375290-4655584; 375050-4655521; სურ. 161). 

 

 
სურ. 160 

 
სურ. 161 

 

შესართავსა და სათავეს შორის სიმაღლეთა სხვაობა, 450მ-ია, რომელიც 2.0კმ-იან 
მონაკვეთში მაღალი ენერგიის მატარებელია. ხევში ჩამოყალიბებული სიტუაცია დღეისათვის 
სერიოზულად შემაშფოთებელია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ წყალგამტარის გარშემო 
ერთსართულიანი შენობებია მოედნითა და მთავარი ავტომაგისტრალით დამთავრებული.  

არსებული მაღალი რისკების გასანეიტრალებლად აუცილებელია წყალგამტარის 
მთლიანად გაწმენდა და ხევის გასუფთავება წაქცეული და ჩახერგილი ძველი ხეებისაგან. 

ს. ქემფერი – სოფლის დასავლეთით მდებარე მეწყრულ უბანზე, რომელიც თითქმის 20 
წელს ითვლის, ჩაუტარებელი ღონისძიებების მიუხედავად, სტაბილიზაციის ხარისხი 
გაზრდილია. დათვალიერებამ აჩვენა, რომ მისი კონტური პრაქტიკულად უცვლელია, 
რელიეფის მკვეთრად გამოხატული ფორმები უკვე აღარ ფიქსირდება. ხდება მისი დენუდაცია 
და დაგლუვება. მთელ ფართობზე, რომელიც 25ჰა-ს აღწევს, დატბორილი უბნები აღარ 
გვხვდება. ძლიერი წვიმების დროს წარმოშობილი გუბეები მალევე გაიწოვება გრუნტში. უკვე 
მესამე წელია შეწყვეტილია მოწყვეტის ადგილებში  და მეწყრის ნაპირების გასწვრივის 
გრუნტის წყლების გამოსავლები. ფერდობში გრუნტის წყლების მაქსიმალურად შემცირებამ 
შესაძლებელი გახადა მასზე გადამავალი შიდა სასოფლო გზა ისევ მწყობრში ჩამდგარიყო. 

მიუხედავად ამისა მეწყრული პროცესების გააქტიურების რისკები კვლავ რჩება, რადგანაც 
მთელ ფართობზე უარყოფითი რელიეფის ფორმები ბევრია და დიდი რაოდენობით ატმოსფე-
რული ნალექების მოსვლის შემთხვევაში შეიძლება წყლები ჩადგეს და თიხა-თიხნაროვანი 
გრუნტების ჭარბი გატენიანება გახდეს მიზეზი ზოგიერთ ლოკაციაზე პროცესების 
გამოცოცხლების. 

მეწყრულ სხეულზე რეკულტივაციისა და ზედაპირის მოსწორების ჩატარებამდე იგი 
კვლავ უნდა დარჩეს მონიტორინგული დაკვირვების ქვეშ. 

ს. ცოცხნარა. სოფლის ტერიტორიაზე, შიდა სასოფლო გზის გასწვრივ, ჩრდილოური 
ექსპოზიციის ფერდობზე არსებული მეწყრული სხეული ( x- 382489; y- 4654763) აღარ არსებობს. 
ფერდობიდან მოწყვეტილი და ჩამოცურებული გრუნტის მასაა გატანილია და გზის პროფილი 
გაწმენდილია. ამ ადგილზე პროცესების გააქტიურების შესაძლეობები აღარაა, თუმცა ფერდო-
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ბის სხვა უბნებზე, სადაც იგივე საინჟინრო-გეოლოგიური პირობებია, შესაძლებელია ლოკა-
ლური მოწყვეტები მომავალშიც დაფიქსირდეს, თუმცა მცირე მასშტაბების გამო სერიოზულ 
გართულებებს ვერ შექმნის.  

ს. კაკალათხევი სოფლის დასავლეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მიმდინარეობს 
ავტობანის მშენებლობა, ფიქსირდება „მიძინებული’’ მეწყრული სხეული (x- 383075; y- 4653464). 
ფერდობი ჩრდილოური ექსპოზიციისაა 15o-20o-იანი ქანობით. ძველ მეწყრული უბანიც ამ ფერ-
დობის ნაწილია, რომელიც ავტობანის მშენებლობის დაწყებამდე თავისი აშლილი რელიეფის 
ფორმებით შესამჩნევი იყო. საავტომობილო მაგისტრალი მისი კონტურის სამხრეთულ, მაღალ 
ნიშნულებზე გადადის, სადაც მშრალი სახიდე გადასასვლელი დაწყვილებულ საყრდენებზე. 
ჯერჯერობით მთლიანად ამოყვანილია 7 წყვილი საყრდენი ბურჯი, ხოლო დანარჩენი 7 საწყის 
სტადიაშია (სულ მოსაწყობია 14 წყვილი საყრდენი). მეწყრულ სხეულზე მათგან 5 წყვილი 
საყრდენია განთავსებული, რომლებიც დაფუძნებულია ცალკეულ ბალიშებზე. მშენებლობის 
პროცესის წარმოებისას საჭირო გახდა როგორც უშუალოდ მეწყრულ უბანზე, ასევე მომიჯნავე 
ფერდობზე, გრუნტის სამუშაოების ჩატარება, რაც გამოიხატა ფერდობების ჩამოჭრასა და 
ქვაბულების ამოღებაში, რაც სერიოზულად ცვლის გეოლოგიურ გარემოს. მომავლისათვის 
აუცილებელია ობიექტი აყვანილი იქნას მონიტორინგული დაკვირვების ქვეშ, რადგანაც 
რომელიმე უბანზე შესაძლებელი რელიეფური ცვლილება დროულად იქნას გამოვლენილი და 
გატარდეს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები. 

ს. ზეკოტა მდ.ბიჯნისის წყალის მარჯვენა ბორტზე დაფიქსირებული მეწყრული სხეული 
უკვე რამოდენიმე წელია სტაბილურ მდგომარეობაში იმყოფება, რომელიც ფერდობში გრუნტის 
წყლების მკვეთრი შემცირებით უნდა იყოს გამოწვეული. პრაქტიკულად აღარ იცვლება 
რელიეფის ფორმები, შეჩერდა მეწყრულ სხეულზე მოხვედრილი ელექტრო გადამცემი ხაზის 
ანძის გადახრა, ხოლო დაბალ ნიშნულებზე გადამავალი შიდა სასოფლო გზის პროფილი უკვე 
რამოდენიმე წელია აღარ დაზიანებულა. 

მიუხედავად ამისა, მიზანშეწონილია დაკვირვებების გაგრძელება, რადგანაც აქტიურ 
ფაზაში გადადის საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა, რა დროსაც მკვეთრად იმატებს 
მძიმე სატვირთო მანქანების მოძრაობა და ადვილი შესაძლებელია ვიბრაციებმა რაიმე ტიპის 
მეწყრული აქტივობის პროვოცირება მოახდინოს. 

ქ. ხაშური სასოფლო „სამარადისო’’. გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩამოყალიბებული 
მეწყრული სხეული, რომელიც სასაფლაოს მიმდებარედ ფიქსირდება, გატარებული ღონისძიე-
ბების შედეგად, რაც გამოიხატა ტერიტორიის რეკულტივაციით, მრავალწლიანი ნარგავების გა-
შენებით და დაკორდებით, ტერიტორია მდგრადი გახდა. იგი ამჟამად სასაფლაოს ინფრასტრუქ-
ტურასაა შემოერთებული და თანდათანობითი ათვისება მიმდინარეობს. 

ს. დიდი ფლევი (ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის წნევის სარეგულირო სადგურის მიმდებარე 
ტერიტორია x-393821 y-4658019) 

მეწყრულ სხეულზე პროცესების გააქტიურების დინამიკა შესამჩნევად გააქტიურებულია, 
რაც რეგიონში საერთო სტაბილიზაციის ფონზე ანომალურად გამოიყურება. ამის მიზეზი, 
სავარაუდოდ, ფერდობში გრუნტის წყლების მომატებით უნდა იყოს განპირობებული. ვიზუა-
ლურადაც შესამჩნევია რელიეფური ცვლილებები, სადაც  გამოიკვეთა ბორცვები და უარყო-
ფითი ფორმები, თუმცა ცალკეული დაწყვეტილი ბლოკური საფეხურები არ წარმოშობილა. 
(სურ. 162). გაჩნდა ჭარბი წყლების არსებობის დამადასტურებელი მცენარეულობა, პატარა 
რკალური ნაპრალები და სხვა. ცვლილებები ადრე დაფიქსირებული მეწყრული კონტურის 
ფარგლებს არ გასცილებია, მაგრამ მომავალი ზამთრის პირობებში გააქტიურების მოცულობის 
გაზრდის რისკი მომატებულია და დაკვირვებების გაგრძელება აუცილებელია. 

 დაბა სურამი – უბანი „ზინდისი“. დაბის ერთ-ერთ მჭიდროდ დასახლებულ უბანში 
გაჩენილი მეწყრული პროცესები უკვე 12 წელს ითვლის. მთელი რიგი მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების და ცალკეული პრევენციული სამუშაოების ჩატარების შემდგომ მიღწეულია 
გარკვეულია სტაბილიზაციის პროცესი, რომელიც მობინადრეების განმარტებით, 
ვიზუალურადაც შესამჩნევია. მიუხედავად ამისა ცალკეულ ლოკალურ უბნებზე მაინც 
ფიქსირდება გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება, რაც გამოწვეულია ინტენსიური 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

ატმოსფერული ნალექების მოსვლის შემდგომ ფერდობში გრუნტის წყლების  მკვეთრი 
მომატებით (სურ. 163). გრუნტის წყლების ინტენსიური მერყეობის პირობებში იცვლება 
გეოლოგიური გარემოც, რაც ყველაზე მეტად გამოიხატება ჯდენითი პროცესების 
გააქტიურებით. შედეგად იმატებს საცხოვრებელი სახლების დაზიანების ხარისხიც, ზოგჯერ 
ავარიულ მდგომარეობამდე. საჭირო ხდება ამ მობინადრეების მდგრად ადგილებში გადაყვანა. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია გურამიშვილის ქუჩის ბოლოს დაფიქსირებული სიტუაცია, როცა 
რამოდენიმე საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად გამოყენება საშიში გახდა. 

   

სურ. 162 სურ. 163 
 

შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე აუცილებელია უბანი „ზინდისი“-ის დასახლებული 
ნაწილი და მიმდებარე ტერიტორიები მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ დარჩეს, რადგანაც 
საშიში გეოლოგიური პროცესების ნებისმიერი გამოვლენის შემთხვევაში გაიცეს შესაბამისი 
რეკომენდაცია შესაბამისი პრევენციული ღონისძიების გასატარებლად. 

დაბა სურამი – მდ.სურამულას კალაპოტი.  
დასახლებული ტერიტორიის ფარგლებში, მდ.სურამულას ორთავე ნაპირის გასწვრივ, 

მდგომარეობა კვლავ უცვლელი რჩება. ნაპირსამაგრი კედლების მშენებლობა ნელი ტემპით 
მიმდინარეობს, თანაც ცალკეული სექციების სახით, თანაც არა ერთმანეთის მიყოლებით. 
შესაბამისად ბევრია ცარიელი ადგილები ( ფანჯრები), რომლებიც სერიოზულ პრობლემებს, 
ქმნის სადინარში წყლის დონის მომატებისას. ამ ადგილებში ნაპირები, რომლებიც საკარმიდამო 
ნაკვეთების ნაწილია, ადვილად ირეცხება, თანაც მოწყობილ კედლებს წყლის ნაკადი უკანა 
მხრიდანაც ექცევა და მის მდგრადობასაც ასუსტებს. ამიტომ მიზანშეწონილია მისი მშენებლობა 
მიჯრით წარიმართოს. მშენებლობის საბოლოოდ დამთავრებამდე ამ ღია ადგილებთან 
ნაპირების წარეცხვისა და ეზოების დატბორვის პრობლემა მუდმივად იქნება სადინარში წყლის 
დონის მატებასთან ერთად. 

ს. ქინძათი.  მდ.ჭერათხევის მარცხენა ბორტზე, ს. ქინძათისა და ნაწილობრივ 
ს.მცხეცისჯვარის ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული სხეული, რომელიც სამ ათეულ 
წელიწადზე მეტს ითვლის, აქტიურ დინამიკას აღარ ამჟღავნებს, თუმცა ცალკეულ ლოკაციაზე 
გრუნტის წყლების მერყეობის პერიოდში, ჯდენითი პროცესების გააქტიურებით გვახსენებს 
თავს. ამ პროცესების შედეგად ადგილი აქვს ცალკეული საცხოვრებელი სახლის დაზიანებების 
ფაქტებს. უმეტესად დაზიანებები აღენიშნება ადრე აშენებულ საცხოვრებელ სახლებს, 
რომლებმაც უკვე გადაიტანეს მეწყრული პროცესების და მიწისძვრების შემოტევა, ხოლო ახალი 
სახლები, რომლებიც ბოლო წლებში აშენდა, რაიმე ზიანი არ აღენიშნება, თანაც იმის 
გათვალისწინებით, რომ ისინიც საერთო მეწყრული კონტურის არეალში ხვდება. 
მონიტორინგული შემოვლები გაგრძელდება მანამ, ვიდრე აღნიშნული პროცესებიდან 
გამოწვეული დაზიანებები მთლიანად არ შეწყდება. 

ს. ტკოცა. სოფლის ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული სხეული ბოლო წლებში 
განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩევა, თუმცა ლოკალურ უბნებზე პროცესების ნელი 
დინამიკა მაინც შენარჩუნებულია. შესამჩნევი რელიეფური ცვლილებები არ შეინიშნება, თუმცა 
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რამოდენიმე სახლს, რომლებსაც გაუჩნდა ბზარები, დაკავშირებული უნდა იყოს გრუნტების 
ჯდენებთან და სეისმურ ბიძგებთან. ამას ხელს უწყობს გრუნტის წყლების მერყეობაც, რომელიც 
როგორც მობინადრეები ამბობენ, საყოფაცხოვრებელ ჭებში ადვილად შეიმჩნევა ატმოსფერული 
ნალექების მოსვლის შემდგომ. 

ს. ქვემო აძვისი. მეწყრული სხეულის დათვალიერებისას კიდევ ერთხელ დადასტურდა, 
რომ გეოლოგიური პროცესების აქტიურობის დინამიკა გრძელდებოდა 2019 კალენდარულ 
წელსაც და ალბათ გეოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, მომავალშიც გაგრძელდება. 
წარმოქმნილია მოწყვეტილი და მოცურებული ახალი ბლოკები, ძველი ბლოკები 
გადაადგილების გამო წვრილ საფეხურებადაა დაწყვეტილი, წარმოქმნილია უარყოფითი 
რელიეფის ფორმები, სადაც პერიოდულად გუბდება ზედაპირული წყლები, მეწყრის ენურ 
ნაწილში ფიქსირდება უსისტემო გრუნტის წყლების გამოსავლები და ჭარბად გატენიანებული 
თიხა-თიხნაროვანი გრუნტები. აღნიშნული პირობები უცვლელია აგერ უკვე რამოდენიმე 
წელია, რაც ქმნის ხელსაყრელ გარემოს მეწყრული სხეულის პერიოდული გააქტიურებისათვის. 
ენურ ნაწილში გატენიანებული თიხა-თიხნაროვანი გრუნტები დენადი ხასიათისაა, რომელიც 
ნელი დინამიკით შედის მდ.ჭურათხევის სადინარში, ადვილად ირეცხება მდინარის ნაკადის 
მიერ და ადგილს უთავისუფლებს ახალ მოცულობებს. სწორედ ეს პირობები ქმნის იმ 
მოცემულობას, რომ მეწყერი მუდმივად აქტიურ დინამიკაში დარჩეს. და ეს იმ დროს, როცა 
რაიმე ტიპის მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები პრაქტიკულად არ ხორციელდება (სურ. 164). 

ხარაგაული – ჩუმათელეთის შემოვლითი გზის აღმოსავლური ნაწილი (პიკეტი 44+500   
50+244) 

შემოვლითი გზის ეს უბანი,რომელიც ლიხის ქედის აღმოსავლური ფერდია, წარმოადგენს 
6.0კმ-იან მონაკვეთს (პიკეტი 44+500კმ    50+244კმ). 

დათვალიერების მომენტისათვის გზის ამ მონაკვეთზე მიმდინარეობს ინტენსიური 
სარემონტო სამუშაოები. იგი მოიცავს არსებული გზის პროფილის გაფართოებას, 
წყალგამტარების ჩადებას და გართულებულ ადგილებში გზის დამცავი კედლების მოწყობას. 
ამჟამად სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს თითქმის გზის მთელ 6.0 კმ-იან ზოლში. 
ჯერჯერობით დაფიქსირებულია წყალგამტარების ჩაწყობის 9 უბანი, ხოლო გზის დამცავი 
კედლის მოწყობის 10 უბანი (375687-4653847; 377563-4653969; სურ. 165-167). აღნიშნული 
კომუნიკაციების მშენებლობისათვის აუცილებელია გრუნტის სამუშაოების ჩატარებას, რაც 
გამოიხატება ქვაბულების ამოღებაში და ფერდობების ჩამოჭრაში. შედეგად ხდება რელიეფური 
ცვლილებები, რაც სერიოზულად ასუსტებს აღნიშნული ფერდის მდგრადობას. შესაბამისად 
მომავალში გაგრძელდება მონიტორინგული დაკვირვებები, რათა საშიში გეოლოგიური 
პროცესის რაიმე ტიპის ჩამოყალიბება დროულად იქნას გამოვლენილი, რომ დაისახოს მისი 
დროულად შეკავების პრევენციული ღონისძიებები.  

 

სურ. 164 სურ. 165 
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სურ. 166 სურ. 167 
 

ს. ბეკამი. ლიხის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე, 1989 წლის გაზაფხულზე ჩამოყალი-
ბებული მეწყრული სხეული დღემდე აქტიური დინამიკის რეჟიმშია, რასაც განაპირობებს ფერ-
დობში არსებული გრუნტის წყლების სიჭარბე. ფერდობის ამგები, ნაფენი თიხა-თიხნაროვანი 
გრუნტების გატენიანების მაღალი ხარისხი და ქანობი ხელსაყრელი გარემოა მეწყრული 
პროცესების გააქტიურებისათვის(გასული საუკუნის 80-იანი წლების მეორე ნახევარში, ამ ზოლ-
ში დაფიქსირდა რამოდენიმე მეწყრული პროცესის ჩამოყალიბებული კერა). რადგანაც გეოლო-
გიური გარემო დღემდე შეცვლილი არაა, შესაბამისად მათი გააქტიურების შესაძლებლობა 
კვლავ რჩება.  

გეოლოგიური დასკვნა ს. ბეკამის მეწყრულ უბანზე მოხვედრილი სამი საცხოვრებელი 
სახლის გეოლოგიურად მდგრად ადგილში გადატანასთან დაკავშირებით, დღემდე ძალაში 
რჩება. 

ს. ქვიშხეთი. სოფლის დასახლებული ნაწილის ფარგლებში, საანგარიშო წლის 
განმავლობაში, ორ ლოკალურ უბანზე აღინიშნა მეწყრული პროცესების გააქტიურება, რასაც 
მოყვა საცხოვრებელი სახლების ძლიერი დაზიანება. სოფლის დასახლებული ტერიტორიის 
დასავლეთ ნაწილში, ფერდობის მაღალ ნიშნულებზე ჩამოყალიბებული მეწყრული სხეულის 
გააქტიურების შედეგად ძლიერ დაზიანდა ორი საცხოვრებელი სახლი, რომელიც უკვე 
საცხოვრებლად გამოუსადეგარია. ახალი გააქტიურების შემთხვევაში იგი შეიძლება მთლიანად 
ჩამოიშალოს. ორივე შენობიდან მობინადრეები გაყვანილები არიან. მეორე უბანი ჩამოყალიბდა 
უკიდურეს სამხრეთულ ნაწილში, სადაც ფერდობის საფარი თიხა-თიხნაროვანი გრუნტები 
ბლოკის სახით მოწყდა და მოცურდა. ჩამოცურებული გრუნტის მასა მიაწყდა ფერდობის ძირში 
მდებარე საცხოვრებელ სახლს და მთლიანად დაანგრია მიშენებული ნაწილი. აუცილებელია 
შენობის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი და ფერდობის მხრიდან კაპიტალური დამცავი 
კედლის მოწყობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოწოლილი გრუნტის მასა საცხოვრებელი სახლის 
ძირითად ნაწილსაც დააზიანებს. 

ს. ღართა.  მდგომარეობა ხალები-ღართა-ალექსანდრესწყაროს გზაზე კვლავ რთული 
რჩება. დასავლური ექსპოზიციის ფერდობზე, გზის გასწვრივ (388648-4644844) სამი წყლის 
წინათ გაჩენილი მეწყრული მონაკვეთი თანდათან იზრდება და შეიძლება სავალი გზის 
პროფილიც მიიტაცოს. სავალი ნაწილის დაცვის მიზნით გაცემული რეკომენდაციები, რომელიც 
ითვალისწინებდა გაბიონის ტიპის დამცავი კედლის მოწყობას, დღემდე შეუსრულებელია. 
ფერდობიდან წამოსული ზედაპირული ნაკადები გზის სავალ ნაწილზე მოედინება და 
ეროზიურ ჩაჭრებს წარმოშობს. აქაც წყალგამტარია მოსაწყობი, რომელიც არ გაკეთებულა. 
აღნიშნული ღონისძიებები დროულადაა მოსაგვარებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება 
დაიმეწყროს გზის სავალი ნაწილიც და მოძრაობაც ჩაიკეტოს. 

ს. ტეზერი. სოფლიდან აღმოსავლეთით, სარკინიგზო ხაზის ხაშური-მოლითის 
გადასარბენის გასწვრივ, ხელოვნურად მომზადებული ყრილის 30მ-იან ზოლში წარმოშობილი 
ჟდენები და მეწყრული ჩამონაშალი შეკავებულია ბეტონის ბლოკების წყობით მოწყობილი 
კედლით, რომელიც შევსებულია მდინარეული ბალასტით და დატკეპნილია. ჯდენები 
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მაქსიმალურად შესამცირებლად კი, რომელიც მძიმე შემადგენლობის გავლისას წარმოშობილი 
ვიბრაცია იწვევდა, გაყვანილია ღრმა დრენაჟი, რომელიც გადის უშუალოდ რკინიგზის 
ყრილისა და დამცავი კომუნიკაციის ქვეშ, რომელიც შემდგომ მდ.მტკვრის პირველ ტერასაზე 
გამავალ არხში განიტვირთება. 

მონიტორინგული შემოვლის დროს დამატებით შეფასებული იქნა შემდეგ დასახლებული 
უბნები- ბაიანთხევი, ყიფიანთუბანი, ბულბულისციხე, რბონა, თაგვეთი, დიდი ხალები, წრომი, 
სადაც ბოლო 40-50 წლის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა მეწყრული პროცესების გამოვლინებას. 
აღმოჩნდა, რომ ამ დასახლებულ პუნქტებში პროცესები სტაბილიზაციის ფაზაშია გადასული 
და ახალი გააქტიურების ნიშნებს შექმნილი გეოლოგიური გარემოდან გამომდინარე, ადგილი 
არ ჰქონია. 
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ქარელის მუნიციპალიტეტი 
 
ს. შაქშაქეთი. ფრონტალურ მეწყრულ სხეულზე, რომელზეც გადადის ბაქო-სუფსის 

ნავთობსადენი და მაგისტრალური გაზსადენი, ვიზუალური შეფასებით მდგომარეობა 
უცვლელი რჩება. ახალი გააქტიურებული უბნები არაა, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს 
სარწყავი ქსელებიდან წყლის ნაკადების შეზღუდვას, რაც მოსავლის აღების დამთავრებას და 
მორწყვების დამთავრებითაა გამოწვეული. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ კაპიტალურად  
მხოლოდ მთავარი მაგისტრალური არხი გარემონტდა და მისგან გამოწვეული ჟონვებიც შეწყდა. 
განშტოებებზე კი მდგომარეობა სხვაგვარია. გაზაფხულ-ზაფხულში უკონტროლო მორწყვისას 
უშუალოდ მეწყრულ სხეულზე, 3 უბანზე, ზედაპირულად გადაედინება წყალი და აჩენს 
დაჭაობებულ უბნებსაც. საგრძნობია გრუნტის წყლების გავლენაც, რაც მეწყრული პროცესების 
გააქტიურების მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს (სურ. 168). 

სენაკი – თბილისის ავტომაგისტრალის 439-ე კმ. 
მეწყრულ მონაკვეთზე, სადაც გატარდა გამაგრებითი სამუშაოები, მდგომარეობა 

ნაწილობრივ შეცვლილია. ხელოვნურადშექმნილ ორ ტერასულ საფეხურზე, რომელიც 
დატკეპნილია, რელიეფი უცვლელია. მხოლოდ მოწყვეტის ადგილში, ბუნებრივად დატოვებულ 
ფერდზე მცირე მოწყვეტები და ჩამოქცევებია, რომელიც ხელოვნურად მოწყობილმა მეორე 
ტერასულმა საფეხურმა შეიკავა და შემდგომი გადაადგილების საშუალება არ მიეცა. 
შესაბამისად ავტომაგისტრალის ფუნქციონირებას რაიმე საფრთხე არ შექმნია. მიუხედავად 
ამისა აუცილებელია პროფილის მოწესრიგება და ქანობის ბუნებრივ მდგომარეობამდე მიყვანა 
(სურ. 169). 

 

სურ. 168 სურ. 169 
 

ს. ოქროსოფელი. თრიალეთის ქედის ჩრდილო ფერდზე, სოფლის დასახლებული ნაწილის 
ფარგლებში, განვითარდა მეწყრული სხეული, რომლის აქტიურობის შედეგად აუცილებელი 
გახდა სოფლის მოსახლეობა 70-იანი წლების ბოლოს გადაეყვანად გეოლოგიურად მდგრად 
ადგილებში. დროთა განმავლობაში, ფერდობში გრუნტის წყლების შემცირების შედეგად 
დაიწყო სტაბილიზაციის პროცესი, თუმცა გარკვეულ უბნებში კვლავ შენარჩუნდა აქტიურობის 
გარკვეული დონე. ეს უბნები დღემდე აქტიურ დინამიკაში იმყოფება, რაზედაც მიუთითებს იმ 
საცხოვრებბელი სახლების დაზიანებები, რომლებშიც მოსახლეების გარკვეული რაოდენობა 
დაბრუნდა. სოფლის ტერიტორიაზე საერთო ფონი სტაბილურშია გადასული, თუმცა 
ლოკალურ უბნებზე შენარჩუნებული აქტიური პროცესები გრუნტის წყლების სიჭარბეს უნდა 
უკავშირდებოდეს, რომელთა გამოსავლები მრავლადაა დაფიქსირებული იმ ადგილებში. 

ქ. ქარელი, მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირი.  
ქალაქიდან აღმოსავლეთით, მდინარის დინების მიმართულებით, მდინარის მარჯვენა 

ნაპირის  გასწვრივ 3კმ-იან ზოლში სიტუაცია ყოველწლიურად იცვლება. იგი გამოიხატება 
აღნიშნულ ზოლში ინტენსიური გვერდითი ეროზიის ჩამოყალიბებით, რომელსაც მდ.მტკვარი 
განაპირობებს. შედეგად მწყობრიდან გამოდის კაპიტალური ნაპირსამაგრი კედლის ჯერ კიდევ 
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დარჩენილი უბნები, რომლებიც მდინარის აგრესიული ეროზიული პროცესის შედეგად სულ 
უფრო მცირდება. მართალია ზოგიერთ ლოკაციაზე გატარებულმა პრევენციულმა 
ღონისძიებებმა გარკვეული შედეგი გამოიღო და რისკები საგრძნობლად შეამცირა (412025-
4651660; 412284-4651620; სურ. 170) , თუმცა რამოდენიმე ადგილას მდგომარეობა მკვეთრად 
გართულებულია, რის შედეგადაც უკვე გარეცხილია დამცავი კედლის გარკვეული ნაწილი და 
ტერასული საფეხურის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი (412565-4651566; სურ. 171) და 21 მ დარჩა 
რკინიგზის ყრილამდე. 412843-4651484 წერტილთან მდინარის მთლიანი ნაკადი მარჯვენა 
ნაპირს აწყდება და დაწყებულია ეროზიის გაფართოება სიღრმეში (სურ. 172), რომელიც 
დროულად უნდა იქნას შეკავებული. რთული მდგომარეობაა წერტილთან 413738-4651348 (სურ. 
173), სადაც ერთ წელიწადში მდინარემ შემოუარა ნაპირსამაგრ კედელს და დაანგრია იგი.  

 

 
სურ. 170 

 
სურ. 172 

 
სურ. 171 

 
სურ. 173 

 
მდგომარეობა მდინარის მარჯვენა ნაპირის ამ ზოლში მკვეთრად გაუარესებულია და 

საჭიროებს გადაუდებელ გამაგრებით სამუშაოებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეროზიის ამ 
ტემპით გაგრძელების პირობებში საშიშროების რისკის ქვეშ დადგება სარკინიგზო 
მაგისტრალის ფუნქციონირება. 

მდ. ძამას ხეობა, მონაკვეთი ს. გვერძინეთი – ტყემლოვანა. 
მდ.ძამას ხეობაში მიმდინარეობს ინტენსიური გზის რეკონსტრუქციის სამუშაოები, 

რომელიც ითვალისწინებს გზის პროფილის გაფართოებასაც. დათვალიერების მომენტისათვის 
დაწყებულია 18 წყალგამტარის მოწყობა, 5 სხვადასხვა სიგრძის გაბიონის და 1 ხიდის 
მშენებლობა. გზის პროფილის გაფართოებისათვის საჭირო გახდა ფერდობების ჩამოჭრა, 
რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით 13 უბანზეა განხორციელებული. ს.გვერძინეთი-
ტყემლოვანას 12 კმ-იან მონაკვეთში გზის პროფილის საბოლოო პროფილის მოსაწყობად 
შესაძლებელია საჭირო გახდეს გრუნტის სამუშაოების ჩატარება, რომელიც ფერდობის 
ჩამოჭრასთან იყოს დაკავშირებული. ზოგიერთ ადგილში ჩამოჭრილი ფლატის სიმაღლე 8-10 მ-
ს აღემატება, სადაც დამცავი კედლების მოწყობამდე შესაძლებელია ქვათაცვენის კერები 
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წარმოიშვას. აღნიშნული პროექტის დამთავრებამდე გზის ამ მონაკვეთზე გაგრძელდება 
მონიტორინგული შემოვლები შესაძლო საშიში გეოლოგიური პროცესების გამოსავლენად და 
დასაფიქსირებლად. იგი უზრუნველყოფს დროულად გატარდეს შესაბამისი პრევენციული 
ღონისძიებები როგორც მშენებლობის დროულად დამთავრებისათვის, ასევე შემდგომში 
შეუფერხებელი ექსპლოატაციისათვის (სურ. 174-175).  

 

სურ. 174 სურ. 175 
 

დათვალიერებელი იქნა აგრეთვე ის დასახლებული პუნქტები, სადაც გასულ წლებში 
ადგილი ჰქონდა მეწყრული პროცესების გამოვლინებას. ესენია: ს.ჯაგარაანთკარი, ქობესაანი, 
ქნოლევი, ავლევი, ბრეძა და ჭვირინისი. ს.ჭვირინისში განმეორებით იქნა დათვალიერებული 
ერთი ოჯახის საკარმიდამო ნაკვეთი და საცხოვრებელი სახლი, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი 
ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა. 
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გორის მუნიციპალიტეტი 
 

თბილისი – სენაკის საავტომობილო გზის 87-ე კმ.  
გორის უღელტეხილის მიდამოებში ძველი ავტომაგისტრალით სარგებლობა პერიოდუ-

ლად დღემდე მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ 87-ე კმ-ზე მეწყრული პროცესები ნელი 
დინამიკით მაინც აქტიურია. 

ავტომაგისტრალის სხვა უბნებზე გადატანის შემდგომ აქ პროცესების აქტიურობის 
ხარისხმა მკვეთრად მოიკლო რაც განპირობებულია მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
ჩატარებით და ინტენსიური მოძრაობის შემცირებით, თუმცა გზის პროფილის მოწესრიგება და 
ასფალტის საფარის ხელახალი დაგება თითქმის ყოველწლიურად ხორციელდება. უფრო 
რთულადაა საქმე გზის დამცავ კედელთან მიმართებაში. თუ ადრე მხოლოდ შუა ნაწილში 
მიიღო მთელ სიმაღლეზე გამჭოლი ბზარი, ახლა მასზე მრავლობითი ბზარებია გაჩენილი და 
გადმოხრილია საწყისი პოზიციიდან. შესაბამისად მონიტორინგული დაკვირვებები კვლავ 
უნდა გაგრძელდეს ცვლილებების დასაფიქსირებლად და შესაბამისი ღონისძიებების 
გასატარებლად (სურ. 176). 

მდ. ტანას ხეობა ს. ატენიდან ს. ბოშურამდე. 
საშიში გეოლოგიური პროცესები, აღნიშნულ მონაკვეთში წარმოდგენილი იყო ღვარცოფუ-

ლი გამონატანებით და ქვათაცვენებით, რომელიც უმეტესად საავტომობილო გზის პროფილზე 
გროვდებოდა და მის ფუნქციონირებას აფერხებდა. 2018 წლიდან დაწყებულია აღნიშნული 
გზის მონაკვეთის მასშტაბური რეკოსტრუქცია. იგი ითვალისწინებს ღვარცოფგამტარების და 
წყალგამტარების მოწყობას, გზის პროფილის გაფართოებას და სახიდე გადასასვლელების 
კაპიტალურ რემონტს. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო ხდება როგორც 
ქვაბულების ამოღება, ასევე ფერდობების ჩამოჭრა, რაც იწვევს ფერდობების მდგრადობის 
შესუსტებას. შესაბამისად ხორციელდება დამცავი კედლების მოწყობა როგორც გზის 
პროფილის შენარჩუნებისათვის, ასევე ფერდობიდან ქვათაცვენებისა და ჩამონაშალების 
შესაკავებლად. ამ კომპლექსური სამუშაოების მშენებლობის პროცესთან ერთად აუცილებელია 
მონიტორინგული დათვალიერების განხორციელება, რათა დროულად იქნას დაფიქსირებული 
გაუთვალისწინებელი საშიში გეოლოგიური პროცესის გამოვლინება და გატარდეს შესაბამისი 
ღონისძიებები უარყოფითი შედეგების მინიმუმამდე შესამცირებლად (სურ. 177). 

 

 
სურ. 176 

 
სურ. 177 

 

ს. ატენი სოფლის ჩრდილოეთით მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ.ტანას მარცხენა ბორტზე 
(x-427490; y-4644452) ჩამოყალიბებული მეწყრული სხეული ნელი დინამიკით კვლავ აქტიურია. 
იგი განსაკუთრებით შესამჩნევია მეწყრის დაბალ ნიშნულებზე, სადაც ჩამოცურებულ გრუნტის 
მასას მდინარე ადვილად რეცხავს და ადგილს უთავისუფლებს ახალ მოწყვეტილ მოცულობას. 
მოწყვეტის ფლატეს მიტაცებული აქვს გზის პროფილის ნაწილიც, თუმცა ბოლო წლებში 
მეწყრის კონტური არ შეცვლილა. მიუხედავად ამისა მისი მყისიერი გააქტიურების რისკი და 
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გზის სავალი ნაწილის შევიწროებაც ადვილი შესაძლებელია. ამიტომ აუცილებელია მდინარე 
ტანას დაზიანებული ნაპირის გასწვრივ მოეწყოს რამოდენიმე საფეხურიანი გაბიონის ტიპის 
დამცავი კედელი და შეივსოს ინერტული მასალით, რაც საშუალებას მოგვცემს შევაჩეროთ 
ახალი მოწყვეტები და შევინარჩუნოთ გზის პროფილი (სურ. 178).  

ს. ნაწრეტი. ყოფილი სოფლის ტერიტორიაზე, სადაც მასშტაბურ მეწყრულ სხეულზე 
ბოლო სამი წლის განმავლობაში სტაბილური მდგომარეობა იყო დაფიქსირებული, ზოგიერთ 
ლოკალურ უბანზე მცირე რელიეფური ცვლილებები ფიქსირდება. პირველ რიგში ცვლილებები 
შეიმჩნევა ეკლესიის ეზოში, რომელიც თავიდანვე მდგრადი მონაკვეთი იყო. ეზოში ჩამოსული 
მეწყრული ნაკადის ენური ნაწილი მცირედით გადაადგილებულია, რომელიც მიაწვა ეზოში 
განთავსებულ საფლავის მეტალის ღობეს და დეფორმაცია განიცადა. ასევე მის გასწვრივ 
დარგულ მრავალწლოვან ხეებს წამოსული გრუნტი 0.5 მ სიმაღლემდე აქვს შემოყრილი. ბოლო 
სამი წლის განმავლობაში პირველად დაფიქსირდა ტბორში წყლის დაგუბება და ამ 
პერიოდისათვის გაზსადენის მილი, რომელიც მეწყრული სხეულის დაბალ ნიშნულებზე ღიად 
გადადის, თითქოს მცირედით გამრუდებულია, მაგრამ სერიოზული დეფორმაცია 
ჯერჯერობით არ შეინიშნება. 

მეორე ცვლილებას წარმოადგენს ის ფაქტორი, რომ მილსადენიდან ოდნავ ქვემოთ, 
წერტილში 438437-4651892, შემდგომის ფორმატში დაფიქსირდა გრუნტის წყლების რამოდენიმე 
უსისტემო გამოსავალი, რომელიც შეიძლება ფერდობში წყლის გაჩენით იყოს გამოწვეული. 
აუცილებელია ამ ადგილების გაზაფხულზე დათვალიერება და დებიტის შეფასება, რითაც 
შეიძლება ვიმსჯელოთ ფერდობში გრუნტის წყლების არსებობაზე და შემდგომ მის რეჟიმზე 
(სურ. 179-181). 

 

სურ. 178 

სურ. 180 

სურ. 179 

სურ. 181 
 

ს. თედოწმინდა. თედოწმინდა-ორთაშენის ფრონტალურ მეწყრულ სხეულზე 
ჩამოყალიბებული სტაბილური მდგომარეობა 2019 წლის განმავლობაშიც შენარჩუნდა. მისი 
ცალკეულ, შედარებით დეფორმირებული უბნებზე და რელიეფურად სახეცვლილ 
მონაკვეთებზე ახალი, შესამჩნევი ცვლილებები არ შეინიშნება. არც მეწყრულ სხეულზე 
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გამავალი გორი-ვარიანის საავტომობილო მაგისტრალის პროფილზე შეიმჩნევა დაწნევის 
ზღურბლების გაჩენა ან ასფალტის საფარის დასკდომა, რომელიც პირველი ინდიკატორია 
მეწყრული ბლოკების გადაადგილების დროს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სტაბილიზაციის 
დღევანდელი დონე მაინც ბოლო წლების განმავლობაში ატმოსფერული ნალექების საგრძნობმა 
სიმცირემ გამოიწვია, რაც მომავლისათვის მუდმივი გარანტი ვერ იქნება. თუ შეიცვლება 
გეოლოგიური გარემო, არაა გამორიცხული საშიში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება 
კვლავ დაფიქსირდეს ზოგიერთ ლოკალურ უბანზე.  

მონიტორინგული შემოვლა და დამდგარი ფაქტების ანალიზი მომავალშიც უნდა 
გაგრძელდეს, რადგანაც თედოწმინდა-ორთაშენის მეწყრული უბანი საკვანძოა, რადგანაც ამ 
დერეფანში გადის ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი, მაგისტრალური გაზსადენი, მაღალი ძაბვის 
ხაზები თავისი ანძებით, გორი-ვარიანის ავტომაგისტრალი და გორი-ნიქოზის რკინიგზის ხაზი. 

მდ.ლიახვის მარჯვენა ნაპირი ს.ვარიანთან, ხიდის მიმდებარედ. 
მდინარის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ, ხიდის მიდამოებში, მდგომარეობა სერიოზულად 

გართულებულია (კოორდ. 420500-4660543). მიმდინარეობს ძლიერი ნაპირგარეცხვის პროცესი, 
რომელიც ხიდამდე გრძელდება. წარმოქმნილია 3.0-3.5მ სიმაღლის თითქმის ვერტიკალური 
ფლატეები და მიმდინარეობს, ახალი ულუფების მოწყვეტა. ფიქსირდება ფლატის ზოლის 
პარალელური ნაპრალები, რომლებიც მდინარის შემოტევის შემდგომ სადინარში ყირავდება და 
შესაბამისად ეროზიული პროცესიც ღრმავდება. ამ წერტილში მდ.ლიახვი პირდაპირ 
ნაპირისაკენაა მიმართული, ეჯახება მას და ამ ფორმატში აგრძელებს ეროზირებას ხიდამდე.  

აუცილებელია მდინარისათვის მიმართულების შეცვლა და ნაკადის მიმართვა სადინარის 
შუაგულისაკენ, ხოლო დაზიანებული ნაპირის გასწვრივ მოეწყოს ნაპირსამაგრი კომუნიკაციები 
(სურ. 182-183).  

 

სურ. 182 სურ. 183 
 
გორის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში, რომლებიც მდ.ლიახვის მარცხენა პირველ 

ტერასულ საფეხურზეა განლაგებული, ძლიერი წვიმების შემდგომ ადგილი აქვს სოფლის 
ტერიტორიების და შენობა-ნაგებობების სარდაფების დატბორვას. დათვალიერებულია ს. ს. 
კარალეთი, ქინწისი, ხელთუბანი, მარანა, შერთული, სადაც აუცილებელია ბუნებრივი სარწყავი 
არხების გასუფთავება და ზოგან დაღრმავება. 

 
 
 

304



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

305

3rlM0b a716ooo."3~~o~a~o 
b~0lJO';-'.JM0 3arl~rl3~M0 ."3MrlOabao0b bSclmJMrlao0b 'brl6Scl0 

arilJo.rn~o A?~b~h~ao7:i~o ."3716lJ~aoo 

.3ocs'w,oomo .:,s::?5ocl35;ioo 

oQ'"~'"oOJMO ,)c,',e,oal,o 

• o:Jli'uf>o 

Q "!3·''"0'"'llo 

cl~ol:i.'lt'i''>;J® G.-.~oMaOo h 
• 3-"fl'"JO b3.'l (:::it<w/bo.::,) 

• J~~3'b;y>3o ~· ;]3>""0336, 

0 b8oJo;i(oo 33M~M30J'"O .)(,,e,03b3oom 
3.::iGh.)JJO,r\10om ~.::,d.:,lr;::is::'.o -ziOG:::ilio 

□ 2019 \73~1, 00,>;]8 o;i"'30;:J~o ,,6 
.)b!!'.?.)~V,\Ma('):Ja6o~o 
33('")~('")3071Mo .)MMoal10 

b.'l¼l!:_>d\j'o'{jC'J h.-:,'b~3.'lf)O 

h.'lYJC)",a,rioo~r) 0'b_-, 

a~ob>"':J.100 

(? 00300 ~> \Jas~k'0·'33oo 

- ~,l,,b~3o;i~o ,l;i6,J8300 

• bo3><:!~oa,o 6ocl6;i~300 

X J"!3~8;il>o~300 

3s'bbs~360 

6,3-o 1»~360 

e --NATIONALENVI RONMENTAL AGENCY 



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

კასპის მუნიციპალიტეტი 
 

ს. კავთისხევი სოფლის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მიმდებარე ტერიტორიაზე, ე.წ. „ქებანის 
უბანზე“, სადაც გამომუშავეული საცემენეტე კარიერებია და ფუნქციონირებს სახლები, 
ურთულესი სიტუაციაა შექმნილი. ძველი კარიერები, სადაც პროექტის მიხედვით უნდა 
ჩატარებულიყო მოპოვების შემდგომი რეკულტივაციის სამუშაოები, დღემდე შეუსრულებელია. 
ამას ემატება ახალი და ახალი გამომუშავებული კარიერები, რომელიც ძველის მსგავსად 
მიტოვებულია. შედეგად საკმაოდ მასშტაბურ ფართობზე ჩამოყალიბდა მეწყრული პროცესები, 
რაც გამოწვეულია კარიერის დამუშავების არასწორი მეთოდით და ატმოსფერული ნალექების 
გამომუშავებულ გრუნტებში ინფილტრაციით. მეწყრების უმეტესობა ბლოკური მოწყვეტის 
ხასიათისაა, რომელიც ენურ ნაწილში უკვე დენადი ხდება. იგი რამოდენიმე ნაკადის სახით 
მდ.მტკვირს კალაპოტში შედის და ავიწროებს მის სადინარს. ჯერჯერობით ნელი დინამიკის 
გამო მდ.მტკვრის წყლის ნაკადი. ახერხებს ჩამოტანილი მასის გარეცხვას, თუმცა მეწყრის 
მასშტაბურობიდან გამომდინარე არაა გამორიცხული უფრო დიდი მოცულობები ამოძრავდეს 
და მდინარის ფართომასშტაბიანი გადაკეტვა გამოიწვიოს (სურ. 184-185). დღეისათვის 
შექმნილი უკიდურესად მძიმე გეოლოგიური და გეოეკოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე 
აუცილებელია განხორციელდეს მთელი გამომუშავებული ტერიტორიის დეტალური კვლევები, 
რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს რეკულტივაციისაა და გარემოს ეკოლოგიურად 
მოწესრიგების პროექტს. 

 

სურ. 184 სურ. 185 
 

ს. ხოვლე სოფლის აღმოსავლურ ნაწილში 2018 წლის გაზაფხულზე დაფიქსირდა 30-მდე 
ოჯახის საკარმიდამო ნაკვეთის და მათში განლაგებული საცხოვრებელი სახლების სარდაფების 
დატბორვა. გამოკითხვით დადგინდა, რომ მსგავსი სიტუაცია ადრე, შემჩნეული არ ყოფილა. 
სიტუაციის დეტალურად შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ დატბორვის მიზეზებია როგორც 
ზედაპირული ინფილტრირებული წყლები, ასევე სოფლის მაღალ ნიშნულებზე განთავსებული 
წყალმომარაგების აუზის დაზიანებები და სოფელში მოწყობილი წყლის მოწოდების 
ქსელი(ძირითადად გადაბმის და განშტოებების ადგილები). შესაბამისად გაიცა გადაუდებელი 
რეკომენდაციები.  

გატარებული ღონისძიებების შედეგად, რომლის დროსაც შეკეთდა ქსელის დაზიანებული 
ადგილები და ნაწილობრივ აღმოიფხვრა აუზის დაზიანებები, მკვეთრად შემცირდა სარდაფებში 
წყლის შემოდინება, ხოლო ზედაპირზე მხოლოდ მცირედ დაჭაობებული ადგილები დარჩა.  

2019 წლის შემოვლამ აჩვენა, რომ არსებული პრობლემის სრულად სალიკვიდაციოდ უკვე 
მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი სამუშაოები. ძველი წყალმომარაგების აუზის ნაცვლად 
დაწყებულია ახალი, დიდი მოცულობის, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აუზის 
მშენებლობა, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს რაიმე ტიპის ექსცესებს. ამასთან ერთად, თუ 
განხორციელდება სოფლის წყალმომარაგების ქსელის კაპიტალური გამოცვლა, არსებული 
პრობლემები  მთლიანად იქნება ლიკვიდირებული (სურ. 186-187). 
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სურ. 186 

 
სურ. 187 

 

ს. გორაკა. სოფლის ტერიტორიაზე, ფერდობის ამ მონაკვეთში, ადრე ჩამოყალიბებული 
მეწყრულ სხეულზე, რაიმე ტიპის ახალი გააქტიურებბები აღარ დაფიქსირებულა. უცვლელია 
გზის პროფილი, გზის გაწვრივ გამავალი გაზმომარაგების მილები, გაქრა სხვადასხვა ადგილას 
გამონაჟური წყლები, დარჩა მხოლოდ ერთი წყარო უკვე სტაბილური დებიტით. ეზოებში და 
მიმდებარედ მთლიანადაა შენარჩუნებული 3-4 წლის წინანდელი რელიეფის ფორმები. 

რადგანაც გეოლოგიური გარემო და ფერდობის ამგები გრუნტები კვლავ იგივე რჩება, 
შესაბამისად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მონიტორინგული შემოვლების გაგრძელება 
მაინც რეკომენდირებულია.  

ს. ფერმა მდ.ქსანის მარჯვენა ნაპირი სოფლის ტერიტორიაზე კვლავ დაუცველია მდინარის 
ეროზიული ზემოქმედების გავლენისაგან. მართალია, მთავარი ნაკადი სადინარის შუაგულის-
კენაა გადაგდებული, მაგრად მათ შორის მოქცეულ მონაკვეთში მაინც მიმდინარეობს, 
ინერტული მასალების ამოღება, რომლის ქვაბულის ფსკერი სადინარის დონის დაბლაა. 
ადვილი შესაძლებელია ნაკადმა უშუალოდ ისევ მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ გადმოინაცვლოს 
და ეროზიული პროცესების ხელახალი გაღრმავება მივიღოთ (სურ. 188-189). 

 

სურ. 188 სურ. 189 
 

ეროზიული პროცესების გაღრმავების შესაჩერებლად აუცილებელია კალაპოტის ამ 
მონაკვეთში მთლიანად აიკრძალოს ინერტული მასალების ამოღება და მოეწყოს ნაპირსამაგრი 
კომუნიკაციები. 

ს.აღაიანი. წლევის ქედის აღმოსავლური ფერდის დაბალ ნიშნულებზე მოქმედი ძველი 
მეწყრული სხეული კვლავ აქტიურობით ხასიათდება, თუმცა დღეისათვის მისი დინამიკა 
შესამჩნევადაა შემცირებული. მართალია, მასზე გადამავალი მეორე კატეგორიის 
საავტომობილო გზის პროფილი კვლავაც დეფორმირებულია, მაგრამ მოძრაობის შეფერხებას 
ამჯერად ადგილი არა აქვს. სტაბილურობის გარკვეული მიზეზი ფერდობში გრუნტის წყლების 
შემცირებაა, რომელიც ადრე მეწყრის ენური ნაწილისაა და გზის პროფილის კონტაქტზე 
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მუდმივად ფიქსირდებოდა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში იგი მხოლოდ გაზაფხულის დროს 
ჩნდება, თანაც მცირე დებიტით. 

დიდი მასშტაბების გამო მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება ძლიერ 
გართულებულია. საჭიროა პერიოდულად გზის პროფილის მოწესრიგება და დაზიანებული 
ასფალტის საფარის აღდგენა. 

თბილისი-სენაკის საავტომობილო მაგისტრალის 55-ე კმ.  
დატერასებული ფერდობის 11 საფეხურიდან მეწყრული გადაადგილების ზონაში ქვედა 10 

საფეხურია მოქცეული. იგი მიადგა ფერდობის ძირში, გზის გასწვრივ მოწყობილ, სექციურად 
ჩამოსხმული, 2.0მ სიმაღლის ბეტონის დამცავ კედელს და გაჩერდა. ასეთ მდგომარეობაშია იგი 
უკვე 1.5 წელია, რაც საიმედო გარანტია ვერ იქნება შესაძლო ახალი მასების მოცურების და 
დამცავ კედელზე ზემოდან გადმოლახვის შესაჩერებლად. მდგომარეობა საკმაოდ მაღალი 
რისკის შემცველია, თუმცა მეწყრული ნაკადის ამოძრავებას და მყისიერ გადაადგილებას 
ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. პერიოდულად დაკვირვება უნდა გაგრძელდეს, რადგანაც წინ 
ზამთრისა და გაზაფხულის უხვნალექიანი პერიოდია. 

სენაკი-თბილისის ავტომაგისტრალის 489-ე კმ.  
ავტომაგისტრალის ამ მონაკვეთზე, სადაც გზის სავალი ნაწილის დაზიანებულ უბანს 

ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები, კვლავ  გაჩნდა დიაგონალური ნაპრალები. აღნიშნული 
ფაქტი მიუთითებს, რომ ამ ზოლში ჯდენითი პროცესები ნელი დინამიკით კვლავ 
მიმდინარეობს. ასფალტის საფარის გადაგების შემდგომ იგივე ადგილებში კვლავ გაჩნდა 
ნაპრალები, რომელიც თანდათანობით იზრდება, თანაც ახალიც ჩნდება. 

ს. რენე კვერნაქის ქედის ჩრდილო ფერდზე არსებული ძველი მეწყრული სხეული, 
რომელიც გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში ჩამოყალიბდა, უნდა ჩაითვალოს, რომ 
პრაქტიკულად უკვე სტაბილიზირებულია. არსებული რელიეფის პირობებში იგი მომავალში-
დაც შეინარჩუნებს მდგრადობის გარკვეულ დონეს, თუ რაიმე ტიპის ანთროპოგენურმა 
ფაქტორებმა არ იქონია გავლენა. აუცილებელია მეწყრის კონტურის ფარგლებში შეწყდეს 
ადამიანების ყოველდღიური საქმიანობა, რაც რელიეფის ცვლილებას გამოიწვევს.  

ს. ერთაწმინდა. მდ.თეძამის მარჯვენა ბორტზე, სოფლის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული 
მეწყრული სხეული აქტიურ დინამიკას აღარ ამჟღავნებს. დათვალიერებული იქნა მეწყრის 
კონტურში მყოფი რამოდენიმე საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთი, სადაც ადრე 
გარკვეული დეფორმაციები და რელიეფური ცვლილებები იყო დაფიქსირებული. გამოირკვა, 
რომ ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შემდგომ მათზე ახალი დეფორმაციები აღარ 
გაჩენილა, ხოლო დანარჩენ შენობებზე ძველი აღარ გაზრდილა. 

თუმცა მონიტორინგული შემოვლები კვლავ უნდა გაგრძელდეს, რადგან დღეისათვის 
მიღწეული სტაბილურობა შეიძლება ბოლო წლებში ატმოსფერული ნალექების სიმცირით იყოს 
გამოწვეული. აუცილებელია მეწყრული პროცესების „ხასიათი’’ უხვი ნალექების შემდგომაც 
გამოიცადოს. 

 
2019 წლის განმავლობაში შიდა ქართლის მხარის ფარგლებში სტიქიური პროცესებით 

დაზიანებულ ცალკეულ უბნებზე განხორციელდა რიგი სამუშაოები, რამაც საგრძნობლად 
შეამცირა საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიურობა და შესაბამისად მისგან გამოწვეული 
უარყოფითი შედეგები – კერძოდ: 

მდ. ტანას ხეობაში სრულდება სამუშაოების კომპლექსი 12 კმ-ის სიგრძეზე (ატენი – 
ბოშურის მონაკვეთი): 

1. გზის პროფილის გაფართოება და ასფალტის დაგება; 
2. გზის გასწვრივ დამცავი კედლების მოწყობა (5 უბანი); 
3. წყალგამტარი ხიდების მოწყობა (5 უბანი); 
4. დამთავრდა ღვარცოფგამტარი კომუნიკაციების მოწყობა (26 უბანი) და დამცავი 

კედლების მოწყობა (10 უბანი); 
5. მიმდინარეობს 4 ხიდის კაპიტალური აღდგენა; 
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აქტიურ ფაზაშია გზის გაფართოების სამუშაოებთან დაკავშირებული კომუნიკაციების 
მოწყობა მდ. ძამას ხეობაში 10 კმ-იან მონაკვეთში (ს. ტყემლოვანამდე): 

1. წყალგამტარი – 18 უბანი; 
2. გაბიონი – 8 უბანი; 
3. ახალის ხიდის მშენებლობა; 
4. ქვათაცვენისგან დამცავი კედელი – 13 უბანი. 
 
აქტიურ ფაზაშია ჩუმათელეთი – ხარაგაულის შემოვლითი გზის სრული რეაბილიტაციის 

(მონაკვეთი 44.5 კმ – 50.25 კმ) პროცესი: 
1. წყალგამტარის მოწყობა – 9 უბანი; 
2. დამცავი კედლის მოწყობა – 10 უბანი; 
მიმდინარეობს წყალმომარაგების აუზის მშენებლობა კასპის რაიონის ს. ხოვლეში. 
დამამთავრებელ ფაზაშია ავტობანის მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული კომუ-

ნიკაციების მშენებლობის პროცესი ოსიაური – ჩუმათელეთის მონაკვეთზე. 
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სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შესაძლო განვითარების პროგნოზი 2020 წლისათვის 
 

გეოლოგიური პროცესების ჩამოყალიბება ან პერიოდული გააქტიურება მრავალ ფაქტო-
რთანაა დაკავშირებული. მათ შორის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია ატმოსფერული 
ნალექების სიჭარბე და ინტენსიურობა. შიდა ქართლის რეგიონში თუ გავაკეთებთ შესაბამის 
ანალიზს და შევადარებთ გელოგიური პროცესების აქტიურობას ბოლო წლებში მოსულო ატ-
მოსფერული ნალექების რაოდენობასთან მიმართებაში, აშკარად შესამჩნევი იქნება კლების 
ტენდენცია. პროცესების კლების საგრძნობი დინამიკა განპირობებულია სწორედ ატმოსფერუ-
ლი ნალექების რაოდენობით, რომელიც ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საშუალო 
მრავალწლიან ნორმასთან ახლოს ან მასზე ნაკლები იყო. შესაბამისად, თუ გვექნება ამინდის 
გრძელვადიანი პროგნოზი, შეგვიძლია გარკვეული სიზუსტით ვივარაუდოთ გეოლოგიური 
პროცესების გააქტიურების მასშტაბებზე. 

სიტუაცია განმეორდა მიმდინარე წელსაც, სადაც ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის 
მონაცემებით, ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი გორის მეტეოსადგურის აღრიცხვით 
ნორმასთან შედარებით 35.2 მმ-ით ნაკლები იყო და შეადგინა 459.8 მმ (ნორმა 495.0), ხოლო 
ხაშურის (აგარა) მეტეოსადგურის მონაცემებით – 453.8 მმ (ნორმა 625.0 მმ), რაც 171.2 მმ-ით 
ნაკლებია საშუალო მრავალწლიან მონაცემთან. შესაბამისად რეგიონის უმეტეს უბანზე, სადაც 
პროცესებია გამოვლინებული, შემცირებული დინამიკა დაფიქსირდა. 

გრძელვადიანი პროგნოზის მონაცემებით მომავალი 2020 წლის ზამთარი არ უნდა იყოს 
გამოირჩეს ნალექების სიუხვით, რაც იმის წინაპირობაა, რომ გეოლოგიური პროცესების 
განსაკუთრებული ან ერთდროული გააქტიურება მოსალოდნელი არაა. თუმცა, ზოგიერთ 
უბანზე, როგორც ყოველთვის, ასევე მომავალ წელსაც დინამიკური ცვლილებები და შესაბამისი 
რისკებიც კვლავ იარსებებს. 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, როგორც გასულ წლებში, ახლაც მოსალოდნელია მეწყრული 
პროცესების აქტივიზაცია, რომელიც ძირითადად ზამთარში და გაზაფხულზე მოსული 
ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა განაპირობებს. 

პირველ რიგში, რიკოთის გვირაბის აღმოსავლეთი პორტალის მიდამოებში არსებული 
კლდეზვავის ტიპის მეწყრების გააქტიურება და გამოფიტული მასის ჩამოტანა მდ. ჩუმათელე-
თის ორთავე ფერდობზე, რომელიც უკვე 2-3 ათეული წელია, მეორდება, ისევ აქტიური იქნება. 

განსაკუთრებული რისკ-ფაქტორებით ხასიათდება ამ მიდამოებში არსებული 
ღვარცოფული ხევი, რომელმაც 2011 წელს ადამიანთა მსხვერპლი გამოიწვია. პრობლემა კვლავ 
რჩება, რადგანაც ხევში უამრავი გამოფიტული მასალაა ჩალექილი წაქცეულ ხეებთან ერთად და 
ამ მასის ამოძრავების შემთხვევაში შესაძლებელია ახალი ექსტრემალური სიტუაცია მივიღოთ. 

რეგიონში არსებული გეოლოგიური პროცესების შენელებული დინამიკის მიუხედავად, 
გააქტიურება მოსალოდნელია დიდი ფლევის ნავთობგადამქაჩი სადგურის მიმდებარედ 
არსებულ მეწყრულ სხეულზე, რადგანაც ფერდობში მოიმატა გრუნტის წყლების შემცველობამ 
და შესამჩნევლად შეიცვალა რელიეფის ფორმებიც. 

ასევე გააქტიურება მოსალოდნელია დაბა სურამში, უბან „ზინდისი“-ს მიდამოებში, თუკი 
ფერდობში გრუნტის წყლის შესამჩნევი მატება იქნება, ხოლო ს. ს. ქემფერსა და ბეკამში 
მეწყრული პროცესები ფონურ დონეზე დარჩებიან. დანარჩენ მეწყრულ უბნებზე საერთო ფონი 
არ შეიცვლება. 

მომატებულია რისკ-ფაქტორები აგრეთვე ს. კაკალათხევის მიდამოებში, სადაც მშენებარე 
ავტომაგისტრალი გადადის ძველ მეწყრულ სხეულზე და საჭირო გახდა გრუნტის სამუშაოების 
ჩატარება. 

ქარელის მუნიციპალიტეტი – ყველაზე აქტიური კვლავ ეროზიული პროცესები დარჩება, 
თუმცა მისი ინტენსივობა და სიღრმე პირდაპირ იქნება დაკავშირებული გაზაფხულის 
წყალმოვარდნების მოცულობასა და ხანგრძლივობაზე, რომელმაც სერიოზული საფრთხე 
შეუქმნა სარკინიგზო ყრილის ხაშური – თბილისის გადასარბენის ქარელის მონაკვეთს. 
მართალია, პრევენციული სამუშაოები ჩატარდა, მაგრამ საკმარისი არ არის და რისკები მაინც 
ძლიერ მაღალია, რადგანაც გაჩნდა ორი ახალი მზარდი ეროზიული უბანი. 
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მეწყრული პროცესების მცირე გააქტიურება მოსალოდნელია მხოლოდ ზემო შაქშაქეთის 
მიდამოებში, სადაც გასულ წლებში გაცემული რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი უკვე 
გატარებულია. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ამ კორიდორში გადის როგორც ბაქო-სუფსის 
ნავთობსადენი, ასევე აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენი და საჭიროა მათი 
დაცვა. 

სენაკი-თბილისის 468-ე კმ-ზე განსაკუთრებული აქტიურობა ან სირთულე მცირე 
ფართობის გამო არ იქნება, თუმცა ცვლილებები არის და შეიძლება კიდევ მოიმატოს თუ არ 
განხორციელდა გაცემული რეკომენდაციები. 

მდ. ძამას ხეობაში მიმდინარეობს გვერდძინეთი – ტყემლოვანას საავტომობილო გზის 
კაპიტალური რეკონსტრუქცია, რის გამოც აუცილებელი გახდა ფერდობების ჩამოჭრა. დამცავი 
კომუნიკაციების მოწყობის დაგვიანების შემთხვევაში მოსალოდნელია ქვათაცვენებისა და 
ჩამოქცევების კერების გაჩენა. 

გორის მუნიციპალიტეტი – მცირე გააქტიურებაა მოსალოდნელი ს. თედოწმინდას 
მიდამოებში არსებული ფრონტალური მეწყრული ფერდობის კონტურში, სადაც აქტიურ 
ფაზაში იმყოფება რამდენიმე უბანი, დანარჩენებზე კი გარკვეული სტაბილურობა შეიმჩნეოდა.  

საშიშროების რისკი ამ უბნებზე მაინც მაღალია, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებს, 
რომ მეწყრის კონტურში გადის ბაქო – სუფსის ნავთობსადენი, აღმოსავლეთ – დასავლეთის 
მაგისტრალური გაზსადენი და მაღალი ძაბვის (500 კილოვატიანი) ელექტროგადამცემი ხაზი, 
რომლის საყრდენ ანძებს 25 მ-ში მიუახლოვდა მეწყრის გააქტიურებული მონაკვეთი. 

მეწყრული პროცესების ნომინალური გააქტიურებაა მოსალოდნელი თბილისი – სენაკი – 
ლესელიძის მაგისტრალის ძველ, 87-ე კმ-ზე, რომელი მონაკვეთითაც ზოგჯერ ხორციელდება 
სატრანსპორტო ნაკადების გადართვა. ამისათვის საჭიროა აქ გატარდეს პრევენციული 
სამუშაოები, როგორც აქამდე იყო.  

მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელი არ არის ნაწრეტის მეწყრულ უბანზე, 
რადგანაც აქ, დღეისათვის სერიოზული სტაბილიზაცია დაფიქსირდა. 

ღვარცოფული ხევების აქტიურობა ნაკლებადაა მოსალოდნელი მდ. ტანის ხეობაში, 
განსაკუთრებით მის მარცხენა ფერდობზე ს. ს. ატენი – ბოშურის მონაკვეთში, აღნიშნულ 
მონაკვეთში მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული და გამაგრებითი 
სამუშაოები, რაც საფუძვლიანად შეცვლის ან გაანეიტრალებს  ჩამოყალიბებულ პროცესებს. 

კასპის მუნიციპალიტეტი – კვლავ აქტუალური რჩება მეწყრულ პროცესებთან 
დაკავშირებული საკითხები ს. კავთისხევის გამომუშავებულ კარიერებზე, სადაც რელიეფის 
რეკულტივაციის სამუშაოები დიდი ხანია არ ჩატარებულა. 

ფონურ ფარგლებში შენარჩუნდება პროცესები ერთაწმინდა-კაპრაშენის მეწყრულ 
სხეულზე, სადაც აქა-იქ აქტიური უბნები კვლავ ფიქსირდება, მაგრამ უფრო მოსალოდნელია 
ღვარცოფული ხევების გააქტიურება. 

ეროზიულ პროცესების გაღრმავება გაგრძელდება მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე, ს. ფერმას 
სამხრულ ნაწილში. არსებული დამბა თითქმის მთლიანადაა გარეცხილი, ხოლო ინერტული 
მასალების ამოღება მდინარის სადინარსა და ეროზიულ ფლატეს შუა აკრძალვის მიუხედავად, 
კვლავაც მიმდინარეობს, შესაბამისად გაზაფხულის წყალდიდობის დროს ადვილი 
შესაძლებელია წყლის ნაკადის ნაპირისაკენ გადმოვარდნა და ეროზიული პროცესების 
გაღრმავება, მაშინ ძლიერი დაზიანების საფრთხე კვლავ დაემუქრება სოფლის გზას და 
საკარმიდამო ნაკვეთებს. 

მეწყრული პროცესები კვლავ აქტიურ ფაზაში იქნება აღაიანის მეწყრულ ფერდზე, ხოლო 
იგოეთის ავტობანის მიმდებარე ფერდზე, შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, გააქტიურების 
და კონტურის გაზრდის ალბათობა ძალიან დიდია, შესაბამისად რისკებიც მაღალია. 

დანარჩენ უბანზე მდგომარეობა განსაკუთრებით არ შეიცვლება. 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

შიდა ქართლის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
ცხრილი 6 

№ 

დასახლებული პუნქტი 
და პროცესის 

გავრცელების არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება და 
დაზიანების 

განზომილების 
ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

გეოლოგიური 
პროცესებით 

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური პროცესის 
დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

გასატარებელი ღონისძიებები 
 

ი ლ უსტრ აცია ,  
შე ნი შვ ნა  

1 2 3 4 5 6 7 

1. ხაშურის მუნიციპალიტეტი 
1 რიკოთის გვირაბის 

აღმოსავლეთი პორტალი 
(მდ. ჩუმათელეთის 
მარცხენა ბორტი) 

375715-4656535 

მეწყერი 
(კლდეზვავის 

ტიპის) 
3,0 ჰა 

ცენტრალური 
საავტომობილო გზა, 

250მ 

აქტიური, საშიშროების 
საშუალო რისკით 

გზის საფარის და დაგროვილი 
მასალის პერიოდული 

გაწმენდა 

2 რიკოთის 
უღელტეხილის 
მიდამოები (მდ. 

ჩუმათელეთის მარჯვენა 
ბორტი) 375980-4655612 

მეწყერი 
(კლდეზვავის 

ტიპის) 
1,5 ჰა 

ცენტრალური 
საავტომობილო გზა 

150მ 

აქტიური, საშიშროების 
საშუალო რისკით 

ფერდობის ძირში დამცავი 
კედლის მოწყობა, ჩამოყრილი 

მასალის პერიოდული 
გაწმენდა 

 

3 რიკოთის 
უღელტეხილის 

მიდამოები  
(მდ. ჩუმათელეთის 
მარჯვენა უსახელო 

შენაკადი) 
375772-4655613 

ღვარცოფი 
1,2 კმ 

საშიშროებას უქმნის 
გზის პირას არსებულ 
ინფრასტრუქტურულ 

ობიექტებს, 
საავტომობილო გზას, 
რომელიც უშუალოდ 
ტრანზიტის ზონაში 

ხვდება 

საშიშროების რისკი 
კვლავ მაღალია. 

დაკავშირებული დიდი 
ნალექების მოსვლასთან 

 
 

ხევის გაწმენდა, წაქცეული და 
ჩახერგილი ხეებისაგან გზის 
ქვეშ გამავალი წყალგამტარი 
მილის  კვეთის მაქსიმალური 

გაზრდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 რიკოთის 

უღელტეხილი 
375720-4655760 

ქვათაცვენა 
500 მ 

პერიოდულად 
იზღუდება 

საავტომობილო 
მოძრაობა 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გზის პერიოდული გაწმენდა 
ჩამოცვენილი მასალისაგან და 

მონიტორინგული 
დაკვირვება, ზოგიერთ 

უბანზე სასურველია დამცავი 
კედლის მოწყობა 

5 ს. ქემფერის 
დასავლეთი მიმდებარე 

ტერიტორია 
383490-4654940 

მეწყერი 
24,0 ჰა 

7 საცხოვრებელი სახლი 
და საკარმიდამო 

ნაკვეთები, ხეხილის 
ბაღები 

აქტიური, 
საშიშროების საშუალო 

რისკით 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების მოშორება, 

ბორტებზე ღრმა სადინარის 
მოწყობით 

6 ს. ცოცხნარა 
382490-4654762 

მეწყერი 
0,5 ჰა 

შიდა სასოფლო გზა პერიოდულად 
აქტიური დაბალი 
რისკის შემცველი, 

თუმცა პერიოდული 
ახალი კერების გაჩენაა 

შესაძლებელი 
 
 

გზის გაწმენდა ჩამოყრილი 
მასისაგან და პერიოდული 

დაკვირვება 
 
 

7 ს. კაკალათხევი 
382783-4653424 

მეწყერი 
4 ჰა 

გამოყენებული იყო 
საძოვრებად, 

გადადის ახალი 
ავტომაგისტრალი 

სტაბილურ 
მდგომარეობაში, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

რელიეფის რეკულტივაცია და 
წყლის ნაკადის 

ორგანიზებული გაყვანა 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 ს. ზეკოტა 

379250-4655035 
მეწყერი 

4,0 ჰა 
დაზიანებულია 

სოფლის გზა, სახნავ-
სათესი ფართობები, 

გადახრილია მაღალი 
ძაბვის ანძა, რისკის 

ქვეშაა 
წყალმომარაგების 

მილსადენი 

აქტიური, დაბალი 
დინამიკით საშუალო 
საშიშროების რისკით 

გრუნტის წყლების მოშორება, 
დაზიანებული გზის 

მონაკვეთის პერიოდული 
აღდგენა, კონტროლი 

ელსადენის გადახრილ 
ანძებზე 

 

9 დაბა სურამი 
უბანი „ზინდისი“ 

379745-4653230 

მეწყრი 
15,0 ჰა 

მეწყრის კონტურში 
მოხვედრილია 150-მდე 

სახლი, რომელთაგან 
ზოგიერთი 

დაზიანებულია 
 

ბოლო პერიოდში 
საშიშროების რისკის 
მატებით ზოგიერთ 

უბანზე, ინტენსიური 
კონტროლის ქვეშ. 

უბნის ძირითად ნაწილში 
უკვე მოწყობილია მიწისქვეშა 

კომუნიკაციები, თუმცა 
ბოლომდე მოსახლეობა 

დაცული არაა და 
ექსტრემალურ სიტუაციაში 

გაყვანაა საჭირო 

10 ქ. ხაშური 
სასაფლაო 

„სამარადისოს“ 
ტერიტორია 

384045-4651500 

მეწყერი 
2,0 ჰა 

 

 

 

დაზიანებული 
სასაფლაოს ტერიტორია 
უკვე მოწესრიგებულია 

დროებით სტაბილურ 
მდგომარეობაშია 

დაბალი საშიშროების 
რისკით 

ღონისძიებები გატარებულია, 
საჭიროა მონიტორინგი, 

სავარაუდო სტაბილიზაცია 
მიღწეულია 

11 ს. დიდი ფლევი 
წყალგამყოფი სერის 

ჩრდილო ფერდი 
393821-4658019 

მეწყერი 
3,0 ჰა 

დაზიანებულია 
ნავთობსადენის წნევის 

სარეგულირო 
სადგურის მიმდებარე 

ტერიტორია 
 

ბოლო სეზონზე 
შესამჩნევი 

გააქტიურება, 
შესაბამისად მაღალი 

რისკის შემცველი 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების მოშორება 

დაზიანებული 
ფერდობებიდან, აქტიური 

მონიტორინგი 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 ს. ქინძათი 

389127-4660940 
მეწყერი 
1,2 კმ2 

საცხოვრებელ 
სახლებზე მცირე 

დაზიანებებია 

სტაბილიზაციის 
პროცესში, დაბალი 

საშიშროების რისკით 

ფერდობში არსებული 
გრუნტის წყლების მოშორება, 
მონიტორინგის გაგრძელება 

 

 
13 ს. ტკოცა 

392449-4661179 
მეწყერი 

7,0 ჰა 
აზიანებს საცხოვრებელ 

სახლებს 
აქტიური, დაბალი 

დინამიკით, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

გრუნტის წყლების მოშორება 
და დაზიანებული შენობების 

გამაგრება, ზოგჯერ 
ერთჯერადი პრევენციები. 

 

 
14 ს. ბეკამი 

379873-4650909 
 

მეწყერი 
3,0 ჰა 

დაზიანებულია 3 
საცხოვრებელი სახლი 

(90-იან წლებში 
დაინგრა 

„შინმოუსვლელთა“ 
მემორიალი და მაღაზია 

აქტიური, ნელი 
დინამიკით, რისკის 

დაბალი დონით 
 

ღონისძიებების გატარება 
გართულებულია გრუნტის 
წყლების ღრმა განლაგების 

გამო, მიზანშეწონილია სამივე 
ოჯახის მდგრად ადგილში 

გადაყვანა. 
 

 
15 ს. ქვემო აძვისი 

391502-4655584 
 
 

მეწყერი 
4,0 ჰა 

კალაპოტის გადაკეტვის 
საშიშროება 

აქტიური, დაბალი 
დინამიკით, რისკის 

საშუალო დონით 

გართულებულ სიტუაციაში 
კალაპოტის გაწმენდა 

ტექნიკით 

16 ს. ღართა 
388648-4644844 

მეწყერი 
3,5 ჰა 

დაზიანებულია 
საავტომობილო გზა 

პერიოდულად 
აქტიური ცალკეული 

უბნებით, მაღალი 
რისკის შემცველი 

 

დამცავი კედლის მოწყობა, 
გზის პერიოდული 

მოწესრიგების სამუშაოები 
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1 2 3 4 5 6 7 
17 ს. ქვიშხეთი 

375365-4646935 
მეწყერი 

2.7 ჰა 
დაზიანებულია ორი 

საცხოვრებელი სახლი 
და საკარმიდამო 

ნაკვეთები 
 
 

აქტიური, მაღალი 
რისკის შემცველი 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების მოშორება 

 
 

2. ქარელის მუნიციპალიტეტი  

1 ს. შაქშაქეთი 
399735-4657590 

 

მეწყერი 
34,0 ჰა 

საშიშროების ქვეშაა 
გაზსადენი და 
ნავთობსადენი 

 

აქტიური დაბალი 
დინამიკით, საშუალო 

რისკის შემცველი 

სარწყავი არხის განშტოებების 
მოწესრიგება ჟონვების 

შესაჩერებლად 

2 ქ. ქარელი 
აღმოსავლეთი 

მიმდებარე ტერიტორია 
მდ. მტკვრის მარჯვენა 

ნაპირი 
411882-4651690 

გვერდითი 
ეროზია 

2,5კმ 

დაზიანებულია და 
ზოგან დანგრეულია 

ნაპირდამცავი 
კაპიტალური კედელი, 

რისკის ქვეშაა 
სარკინიგზო 
მაგისტრალი 

აქტიური, 
პერიოდული მაღალი 
დინამიკით, მაღალი 

რისკის შემცველი 

ნაპირსამაგრი 
კომუნიკაციების მოწყობა 

განსაკუთრებით დაძაბულ 
უბნებში, წყლის ნაკადის 

გადაყვანა კალაპოტის შუა 
ნაწილში 

3. ს. ბატეთი 
397695-4639000 

მეწყერი 
85,0 ჰა 

გეოლოგიურ 
წარსულში შეაგუბა 

მდინარე და წარმოშვა 
ტბა 

დროებით სტაბილურ 
მდგომარეობაში, 
დაბალი რისკის 

შემცველი 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 მდ. ძამას ხეობა, 

საავტომობილო გზა 
გვერდძინეთი-

ტყემლოვანა 
395239-4639506 

ქვათაცვენა 
300 მ 

გზის სავალი ნაწილი 
(12 კმ) 

დროებით სტაბილურ 
მდგომარეობაში 

დამცავი კედლების მოწყობა 

5 ს. ოქროსოფელი 
398227-4648445 

 
 
 

მეწყერი 
0,5 კმ2 

დაზიანებულია 
სახლები, ბაღები და 
შიდა სასოფლო გზა 

მოსახლეობა 
გაყვანილია მდგრად 

ადგილებში, 
შეჩერებულია 

ნაკვეთების 
დამუშავება 

დაბალი რისკის 
შემცველი 

ფერდობის განთავისუფლება 
წარმოქმნილი პატარა 

ტბებისაგან, წყლის 
ფრონტალური 

გამოსავლებიდან მათი 
შეკრება და ორგანიზებული 

გაყვანა. 

6 ლესელიძე-სენაკი-
თბილისის 

ავტომაგისტრალის 439-
ე კმ 

405425-4655985 

მეწყერი 
300 მ2 

საშიშროებას უქმნის 
ავტობანის 50 მ-იან 

მონკავეთს 
 

დროებით 
სტაბილური, დაბალი 

რისკით 

დაკორდება და 
მრავალწლიანი ნარგავების 

დარგვა, „ჩამჯდარი“ 
ადგილების შევსება და 

რელიეფისთვის ბუნებრივი 
სახის მიცემა. 

3. გორის მუნიციპალიტეტი  

1 ქ. გორის მიდამოები, 
ძველი მაგისტრალი 

87-ე კმ 
422115-4651085 

მეწყერი 
300 მ2 

დაზიანებულია სავალი 
ნაწილის 300 მეტრიანი 

მონაკვეთი 
 
 

აქტიური, საშუალო 
რისკის შემცველი 

პერიოდული სარემონტო 
სამუშაოები 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 მდ. ტანას ხეობა 

424368-4639185 
ქვათაცვენა ფარავს საავტომობილო 

მაგისტალს 
სტაბილურად 

აქტიური, დაბალი 
რისკის შემცველი 

 
 
 

გზის პროფილის 
რეაბილიტაციასთან ერთად 
გამაგრებითი სამუშაოების 

ჩატარება 
 
 
 
 

3 ტანას ხეობა, ატენი-
ბოშურის მონაკვეთი 

424900-4639731 
 

ქვათაცვენა 
500 მ 

რისკის ქვეშაა 
საავტომობილო გზა 

საშიშროების რისკი – 
მაღალი 

აუცილებელი დამცავი 
კედლების მოწყობა 

 
 
 
 
 

4 ს. ატენი 
427490-4644455 

მეწყერი 
2,0 ჰა 

აზიანებს 
საავტომობილო გზას 

აქტიური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 
 
 
 
 

გზის სამაგრი კედლის 
რამდენიმე საფეხურად 

მოწყობა 
 

5 ს. ნაწრეტი 
438324-4651304 

მეწყერი 
94,0 ჰა 

აზიანებს 
მაგისტრალურ 

გაზსადენს 

სტაბილური, 
ცალკეული აქტიური 

უბნებით, დაბალი 
რისკის შემცველი 

ზედაპირული წყლების 
დაგროვების შემთხვევაში 

მათი ორგანიზებული გაყვანა 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 ს. თედოწმინდა 

423686-4652390 
მეწყერი 
2,0 კმ2 

დაზიანებულია გორი-
ვარიანის 

ავტომაგისტრალი, 
რისკის ქვეშაა 

გაზსადენი, 
ნავთობსადენი, მაღალი 
ძაბვის ანძები, საქმიანი 

ეზოს ტერიტორია 

აქტიური, ცალკეული 
უბნები მაღალი რისკის 

შემცველი 

საავტომობილო გზის 
პერიოდული აღდგენა, 

საქმიანი ეზოს გადატანა, 
მილსადენებზე 
ყოველწლიური 
მონიტორინგი 

7 მდ. ლიახვის მარჯვენა 
ნაპირი ვარიანთან 

420500-4660543 

ნაპირების 
ეროზია 

150 მ 

საფრთხე ემუქრება 
კაპიტალურ ხიდს 

აქტიური, მაღალი 
რისკის ზონა 

ნაპირსამაგრი 
კომინიკაციების მოწყობა 

4 .  კასპის  მუნიციპალიტეტი  

1 ს. კავთისხევი 
453143-4638532 

მეწყერი 
31,7 ჰა 

საცხოვრებელი 
სახლები, სავარგულები 

 

აქტიური, მაღალი 
საშიშროების რისკი 

 
 
 
 
 

რეკულტივაციის სამუშაოები, 
ზოგიერთი კარიერის 

დახურვა და გადატანა. 

2 ს. გორაკა 
449525-4654320 

მეწყერი 
1,0 ჰა 

საავტომობილო გზა, 
საფრთხე ემუქრება ორ 
საცხოვრებელ სახლს 

დროებით სტაბილური 
დაბალი რისკით 

გრუნტის წყლების მოშორება, 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 ს. რენე 

445420-4660238 
მეწყერი 
1,5 კმ2 

1 საცხოვრებელი 
სახლი, სოფლის 

სასაფლაო 

სტაბილიზირებული, 
ცალკეული 

გააქტიურებული 
უბნებით, დაბალი 

რისკებით 

ტერიტორიაზე ადამიანების 
აქტიური საქმიანობის 

შეწყვეტა 

4 ს. აღაიანი 
462401-4638730 

მეწყერი 
1,0კმ2 

ავტომაგისტრალი აქტიური, დაბალი 
დინამიკით, საშუალო 

რისკის შემცველი 

გზის საფარის პერიოდული 
მოწესრიგება და 

ჩამომეწყრილი გრუნტების 
გატანა, მონიტორინგის 

გაგრძელება 

5 ს. ფერმა 
460660-4644396 

გვერდითი 
ეროზია 

300 მ 

ნაპირდამცავი დამბა, 
სასაფლაო გზა, 

საკარმიდამო ნაკვეთები 
 
 

პერიოდულად 
აქტიური უბნებით, 

დაბალი საშიშროების 
რისკით 

კაპიტალური ნაპირდამცავი 
ნაგებობის მოწყობა, 

კალაპოტიდან ინერტული 
მასალის ამოღების შეწყვეტა 

6 ს. ერთაწმინდა-
კაპრაშენი 

443845-4635442 

მეწყერი, 
ქვათაცვენა 

1,5 კმ2 

3 საცხოვრებელი 
სახლი, კერძო 

სექტორის ბაღები 

პერიოდულად 
აქტიური უბნებით, 

დაბალი საშიშროების 
რისკით 

შენობების გამაგრება, 
გამოტანილი მასალისაგან 

გზის გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 ს. იგოეთი 

452200-4648425 
მეწყერი 

0,3 ჰა 
დამცავი კედელი და 

გზის საფარი 
აქტიური, მაღალი 

საშიშროების რისკი 
ფერდობის ხელახალი 
დატერასება და მასზე 

შემაკავებელი ღონისძიებების 
ჩატარება 

 

8 ს. იგოეთი 
ავტობანის 489 – ე კმ 

452418-4648310 
 

ჯდენები გზის საფარი აქტიური, ნელი 
დინამიკით, დაბალი 

რისკით 

გზის საფარის მოწესრიგება 

9 ს. ხოვლე 
437232-4638098 

დატბორვა საცხოვრებელი 
სახლების სარდაფები 

და საკარმიდამო 
ნაკვეთები 

საშუალოდ აქტიური 
მაღალი საშიშროების 

რისკით 

წყალმომარაგების სისტემის 
მოწესრიგება, დამწრეტი 

არხებით გრუნტის წყლების 
ორგანიზებული გაყვანა 
ბუნებრივ სადინარში. 

10 მდ. თეძამის მარჯვენა 
ბორტი 

436052-4631419 
436705-4632788 

 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზის 
სავალი ნაწილი 

საშუალოდ აქტიური, 
საშუალო რისკის 

მატარებელი 

ფერდობისა და გზის 
პერიოდული გაწმენდა 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

თავი 8. მცხეთა-მთიანეთის მხარე 

მცხეთა-მთიანეთის მხარე მოიცავს მცხეთის, დუშეთის, თიანეთის და ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტებს. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი მთაგორიანი რელიეფით ხასიათდება. 
დასახლებული პუნქტების რაოდენობაა 486, მათ შორის 2 ქალაქი, 5 დაბა, 479 სოფელი (ცხრილი 
1). ტერიტორიის საერთო ფართობი (დღეისათვის კონტროლირებადი) 5708.5 კვ.კმ-ია. მხარის 
ძირითადი  ნაწილი მდებარეობს კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ ფერდზე, ხოლო 
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ნაწილი – პირიქით ხევსურეთი და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 
გადადის ჩრდილო ფერდზე. აქვე აღვნიშნავთ, რომ დუშეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 
ბევრი სოფელი დაცლილია, თუმცა ბოლო პერიოდში დუშეთის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება 
მოსახლეობის დაბრუნების და ძველი სოფლების აღორძინების ტენდენცია. არხოტის ხეობაში 
გაყვანილია საავტომობილო გზა. 

 ცხრილი 1 

მთიანი რელიეფის პირობებში მოსახლეობის ადგილზე დამაგრებას და არსებული 
ინფრასტრუქტურების მდგრად ფუნქციონირებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის სოციალ-
ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამ თვალსაზრისით, მთავარ ხელისშემშლელ ფაქტორებს 
წარმოადგენენ საშიში გეოლოგიური პროცესები, რომელიც რეგიონში საშუალო ფონურის 
ფარგლებში იყო. 

მხარეში მიმდინარე საინჟინრო-სამეურნეო საქმიანობამ და ბუნებრივმა პირობებმა 
გამოიწვია საშიში გეოლოგიური პროცესების (მეწყერები, ღვარცოფები, კლდეზვავები, 
ეროზიული მოვლენები) განვითარება-გააქტიურება, რასაც თითქმის ყოველ წელს 
კოლოსალური მატერიალური ზარალი მოაქვს და ხშირ შემთხვევაში მთავრდება ადამიანთა 
მსხვერპლით. ამ მხრივ, მცხეთა-მთიანეთის მხარე მიეკუთვნება საქართველოს მთიანი 
მხარეების იმ რიცხვს, სადაც ეკოლოგიური დაძაბულობა განსაკუთრებულად საშიშ ზღვრამდეა 
მისული. 

მხარეში ფართო გავრცელებით სარგებლობს მდინარეთა ქსელი, რომლის სიხშირე 0.38 
კმ/კმ2-დან (თიანეთი) – 2.65 კმ/კმ2-ის (დუშეთი) ფარგლებში ცვალებადობს. ძირითადი 
მდინარეებია: თერგი, მტკვარი, არაგვი, იორი, ასა, არღუნი, ანდაქი. 

მხარის კლიმატური პირობები და მათი მეტეოროლოგიური ელემენტების 
მახასიათებლების გადახრა მრავალწლიური ნორმიდან ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელია 
საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება-გააქტიურებაში, მით უმეტეს, როდესაც საქმე 
გვაქვს ისეთი მაღალი ენერგიის რელიეფთან და გეოლოგიურად სენსიტიურ ქანებთან, 
რომლითაც ხასიათდება მცხეთა-მთიანეთის ტერიტორია. ქვემოთ ვიძლევით 2019 წელს 
მოსული ატმოსფერული ნალექების მონაცემებს (ცხრილი 2). 

№ მუნიციპალიტეტის 
დასახელება 

დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა 

ფართობი 
კმ2 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

(2014წ. აღწერა) 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1კმ2 

1 მცხეთა 64 735.4 55651 75.67
2 დუშეთი 290 2963.9 25659 8.65
3 თიანეთი 86 916.7 9468 10.32
4 ყაზბეგი 46 1092.5 3795 3.47

სულ 486 5708.5 94573 საშ. 16.56 
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მცხეთა-მთიანეთის მხარეში 2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა (მმ-ში) 
ცხრილი 2 

ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ) 

№ 
მეტეო 

სადგური 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

XI
I 

 
სულ 
(I-XI) სა

შუ
ალ

ო
 

მრ
ავ

ალ
წლ

იუ
რ

ი 
ნო

რ
მა

 

სა
შუ

ალ
ო

 მ
რ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

ნო
რ

მი
დ

ან
 გ

ად
ახ

რ
ა 

1 
თბილისი 
(დიღომი) 

2.7 12.1 8.4 62.2 116.6 53.0 17.4 21.8 32.0 4.5 17.0 1.0 348.7 912.0 -563.3 

2 მუხრანი 3.4 8.6 13.2 68.0 64.6 2.8 0.4 2.0 2.2 1.2 7.4 4.8 178.6 576.0 -397.4 
3 დუშეთი 7.2 11.4 28.4 91.8 103.4 48.8 62.4 17.2 74.4 15.2 40.0 10.6 510.8 697.0 -186.2 
5 თიანეთი 9.4 3.0 11.6 47.5 108.6 34.2 15.0 21.3 68.1 0 39.8 12.4 370.9 803.0 -432.1 
6 მაღაროსკარი 28.1 6.4 39.8 107.3 153.0 115.3 76.4 43.1 80.0 18.0 11.0 23.0 701.4 912.0 -210.6 
7 ფასანაური 40.2 2.0 18.0 97.6 92.0 122.6 52.5 39.4 64.2 18.0 38.0 16.4 600.9 1008.0 -407.1 

8 
სტეფანწმინდა 

(ქვედა) 
54.6 10.9 15.5 37.1 89.9 61.3 58.6 66.5 56.8 12.6 43.1 2.5 509.4 779.0 -269.6 

9 გუდაური 
195.

2 
8.4 74.2 104.7 202.3 152.4 94.4 86.1 84.1 17.9 35.7 57.7 1113.1 1505.0 -391.9 

10 კობი 
222.

0 
2.5 24.2 62.7 191.2 148.8 112.6 57.2 46.4 21.7 39.7 26.9 955.9 1160.0 -204.1 

11 დევდორაკი 27.1 35.0 40.7 71.0 109.8 190.7 114.8 393.0 731.6 14.0 35.6 9.3 1772.6 1069.0 +703.6 

12 
ჯვრის 

უღელტეხილი 
108.

0 
122.

0 
123.0 121.0 164.0 161.5 110.1 81.0 84.9 23.1 75.9 54.4 1228.9 1323.0 -94.1 

                 

 
2019 წლის განმავლობაში თავსხმა წვიმების სახით (30 მმ-ზე მეტი) მოსული ატმოსფერული 

ნალექების მონაცემები (რაოდენობა-მმ, მოსვლის თარიღი-რიცხვი და თვე) 
                  

ცხრილი 3 
მაღაროსკარი ფასანაური სტეფანწმი

ნდა 
(ქვედა) 

გუდაური ჯვრის 
უღელტე-

ხილი 

დუშეთი კობი დევდორაკი 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

ნა
ლ

ექ
ებ

ის
 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

, მ
მ 

რ
იც

ხვ
ი,

 თ
ვე

 

48.1 8/VI 
 

36.0 
35.2 

17/IV 
20/VI 

35.1 
40.6 
43.3 
36.0 

17/IV 
6/VI 
7/VI 
2/XI 

39.0 
34.0 
33.2 
52.5 

9/I 
5/V 
9/V 

18/VI 

36.5 
49.0 
35.0 
36.0 

26/III 
3/V 
4/V 

4/VIII 

30.2 
33.8 

17/IV
4/IX 

70.0 
37.0 
30.0 
34.6 
35.7 
32.9 

9/I 
10/I 
16/I 
3/V 
4/V 

10/V 

32.8 
63.5 
35.4 
36.1 
46.0 
52.0 
70.0 
47.2 
55.9 
41.1 
31.5 
33.7 
71.7 

173.9
78.2 

27/VII 
18/VIII 
19/VIII 
20/VIII 
23/VIII 
24/VIII 
26/VIII 

3/IX 
4/IX 
5/IX 

12/IX 
14/IX 
15/IX 
16/IX 
17/IX 

 
ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა სხვა ფაქტორებთან ერთად მნიშვნელოვნად არის 

დაკავშირებული მეწყრულ-გრავიტაციული და ღვარცოფული პროცესების წარმოქმნა-
გააქტიურებასთან. გრაფიკ 1-ში ასახულია 2005-2019 წლებში მხარეში მოქმედი მეტეოსადგუ-
რების მონაცემებზე დაყრდნობით ატმოსფერული ნალექების განაწილება წლების მიხედვით. 
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ასევე მოცემულია იმავე წლებში პროცესების წარმოშობის და გააქტიურების რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები. გრაფიკზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ პროცესების 
ექსტრემალური გააქტიურება პირდაპირ კავშირშია ნალექების რაოდენობასთან. 

გრაფიკი 1 

 
 

მონიტორინგული კვლევები ჩატარებული იქნა მხარის ყველა მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე. საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება-გააქტიურება საერთო ფონურის 
ფარგლებში იყო, თუმცა მუნიციპალიტეტების ცალკეულ უბნებზე დაფიქსირდა მეწყრულ-
გრავიტაციული და ღვარცოფული პროცესების ექსტრემალური გამოვლინება, რომლებმაც 
მნიშვნელოვანი საშიშროება შეუქმნა, როგორც საცხოვრებელ სახლებს, ასევე საავტომობილო 
გზებს და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს.  

გეოდინამიკური პროცესებით გამოწვეული დაზიანებების ხარისხის მიხედვით გამოიყოფა 
საშიშროების ოთხი კატეგორია: მაღალი, საშუალო, დაბალი და ძლიერ დაბალი. 
მრავალწლიური დაკვირვების და ბაზისური მდგომარეობის შექმნის საფუძველზე დადგე-
ნილია, რომ რეგიონის ფარგლებში დაზიანების მაღალი რისკის ქვეშაა – 171, საშუალოში – 124, 
დაბალში – 49, ხოლო ძლიერ დაბალში – 142 დასახლებული პუნქტი (გრაფიკი 2, დიაგრამა 1). 

 

 
გრაფიკი 2 

 
დიაგრამა 1 

 

გეომონიტორინგული კვლევების დროს, რომლებიც განხორციელდა საგაზაფხულო და 
საშემოდგომო ფორმატში შეფასებული იქნა 135 დასახლებული პუნქტი, 5 საცხოვრებელი 
სახლი, 32 მეწყრული უბანი,  22 ღვარცოფული ხევი, 20 მდინარის ნაპირების გარეცხვის უბანი – 
6580 გრძ/მ და 7 ქვათაცვენის უბანი. 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

მცხეთა-მთიანეთის მხარეში 2019 წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული  
ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

 
ცხრილი 4 

  

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურუ

ლი ობიექტების 
რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული 

პუნქტების 
რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების 
რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 
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შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 მცხეთა 1 4 5 2 22 24 1 - 1 1 - - - 2  

2 დუშეთი 7 11 18 8 74 82 4 - 4 1 3 - 2 10  

3 თიანეთი 1 3 4 - 18 18 - - - - - - - 1  

4 ყაზბეგი - 4 4 - 11 11 - - - - - - - -  

 ჯამი 9 22 31 10 125 135 5 - 5 2 3 - 2 13  
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მცხეთა-მთიანეთის მხარეში 2019 წელს გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და  
საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 

                         
ცხრილი 5 

საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული პუნქტების 
რაოდენობა და საშიშროების 

რისკის კატეგორია № მუნიციპალიტეტი 
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დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 მცხეთა 2 10.3 - - 4-1060 5 - 9 3 1 
გზა 140 მ, სახიდე 
გადასასვლელი 1 

 
2 

 
დუშეთი 

 
13 

 
6.64 

 
6 

 
14.13 

 
9-3720 

 
11 

 
6 

 
34 

 
12 

 
2 

გზა 3200 მ, წყალსადენის 
სათავე ნაგებობა, სასაფლაო 

3 თიანეთი 1 0.7 - - 7-1800 2 - 4 3 2 
გზა 980 მ, ხიდი 1, ე.გ.ხ. 

ბოძი 4 

 
4 

 
ყაზბეგი 

 
4 

 
30.1 

 
2 

 
0.91 

 
- 

 
3 

 
1 

 
3 

 
6 

 
- 

გზა 860 მ, ხიდი 2, 
ჰიდროელექტროსადგურის 
წყალმიმღები და სალექარი 

 ჯამი 20 47.74 8 15.04 
20-

6580 
21 7 50 24 5  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

ქვემოთ მოგვყავს 2019 წლის პერიოდში მცხეთა-მთიანეთის მხარეში განვითარებული 
საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედების არეალში მოქცეულ დასახლებულ პუნქტებში, 
საინჟინრო კომუნიკაციებსა და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე შექმნილი გეოდინამიკური 
მდგომარეობის შეფასება. პროცესების შესარბილებლად და საშიშროების რისკის 
შესამცირებლად გასატარებელი ღონისძიებები და რეკომენდაციები იხილეთ ცხრილ N6-ში. 

 
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 

 
მცხეთის მუნიციპალიტეტი მხარეში გამოირჩევა შედარებით რბილი რელიეფით, 

გეოლოგიური აგებულებით და შესაბამისად საშიში გეოლოგიური პროცესების ნაკლები 
გავრცელებით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ დათვალიერებული და შეფასებული იქნა 24 
დასახლებული პუნქტი. საშიში გეოლოგიური პროცესების წარმოქმნა-გააქტიურების 
მაჩვენებელი ძირითადად საშუალო მრავალწლიურის ფონურ დონეს არ აღემატებოდა, თუმცა 
დაფიქსირდა ფონურ დონეზე მაღალი გააქტიურების ცალკეული ფაქტები. მეწყრული 
პროცესების გააქტიურება აღინიშნება ფრეზეთში, შანკევანში. ღვარცოფული პროცესების 
გააქტიურება აღინიშნება ს.ს. ნავდარაანთკარში, მდ. ახატნისხევზე ბიწმენდში (სურ. 190), 
კოტორაანთკარში არსებულ ხევზე, მდ. რუსისხევზე  წინამძღვრიაანთკარში, მდ. შირიხევზე 
აღდგომელაანთკარში, მდ. შანკევანის ხევზე და სოფელ ერედაში (სურ. 191). ნაპირების 
გარეცხვის მაღალი ინტენსივობა აღინიშნება მდ. თეზამის ნაპირებზე, მდ. რუსისხევზე 
წინამძღვრიაანთკარის ტერიტორიაზე, მდ. შირიხევზე, ს. აღდგომელაანთკარში. მდ. თეზამის 
ხეობაში ნაპირები ირეცხება მდინარის ორივე მხარეს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
დაფიქსირდა დახრამვითი ეროზიის გააქტიურება. 

 

 
სურ. 190 

 
სურ. 191 

 
სოფელ წილკნის ტერიტორიაზე რამდენიმე წელია გრძელდება შეტბორვითი პროცესი, 

რის შედეგადაც ზიანდება როგორც საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე ნაგებობები, ასევე 
მათი საკარმიდამო ნაკვეთები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონაში არსებული დასახლე-
ბული პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიება-რეკომენდაციები, იხილეთ ცხრილ N6-ში. 
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დუშეთის მუნიციპალიტეტი 
 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი ტერიტორიის მიხედვით ერთ-ერთი უდიდესია არა მარტო 
რეგიონში, არამედ საქართველოში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მცირე ნაწილი (არხოტი, 
შატილი) გადადის კავკასიონის ჩრდილო ფერდზე.  

მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა რთული მორფოლოგიური და გეოლოგიური აგებულებით. 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ დათვალიერებული და შეფასებული იქნა 82 

დასახლებული პუნქტი, 16 ინფრასტრუქტურული ობიექტი. შეფასებული დასახლებული 
პუნქტებიდან უმეტეს ნაწილში საშიში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურების ინტენსივობა 
საშუალო მრავალწლიური ფონური დონის ფარგლებში იყო. მიუხედავად აღნიშნულისა, 
კლიმატური პირობების და ადამიანის ჩარევის შედეგად მეწყრული პროცესების გააქტიურება 
აღინიშნა მდ. დუშეთის ხევის მარჯვენა ფერდზე, ჟინვალი-თიანეთის საავტომობილო გზის 
გასწვრივ, როგორც ჩამოჭრილ ფერდობებზე, ასევე გზის ქვემოთ გადაყრილ ტექნოგენურ 
გრუნტებში (სურ. 192). ბევრგან მეწყრის მოწყვეტის წარბი მიახლოებულია გზის სავალ ნაწილს. 
ჟინვალის წყალსაცავის მარცხენა ფერდზე გზის პირას წარმოიქმნა ახალი მეწყერი, რაც 
საშიშროებას უქმნის მის მდგრად ფუნქციონირებას. მეწყრული პროცესები გააქტიურდა მდ. 
გუდანისჭალის ხეობაში, დათვიჯვრის უღელტეხილთან (სურ. 193) გზის რეაბილიტაციის 
დროს მოხდა ფერდობის ჩამოჭრა, რამაც გამოიწვია ძველმეწყრული სხეულის გააქტიურება, 
აღნიშნულის შედეგად დროებით გადაიკეტა საავტომობილო გზა. მეწყრები გააქტიურდა მდ. 
ნარეკვავის ხეობაში ს. გრემისხევის გზაზე. ს. დოლასქედში მეწყრული პროცესის გააქტიურება 
და მისგან გამოწვეული ხევის გადაკეტვა საშიშროებას შეუქმნის საცხოვრებელ სახლს. 
მეწყრების გააქტიურება აღინიშნა ს. ს. ახატანში და ხეობის თემის ს. წითელკლდეში. ს. სონდაში 
მეწყრისაგან ძლიერი დეფორმაცია განიცადა საცხოვრებელმა სახლმა, სადაც ამჟამად ცხოვრება 
შეუძლებელია,  სახლზე გაიცა გადატანის რეკომენდაცია, ასევე დაზიანდა სასოფლო გზა. 

 

 
სურ. 192 

 
სურ. 193 

 

საავტომობილო გზების გასწვრივ მდინარის ნაპირები გარეცხილია 3.2 კმ მანძილზე. ნაპი-
რების გარეცხვა საშიშროებას უქმნის როგორც საავტომობილო გზებს, ასევე ინფრასტრუქტუ-
რულ ობიექტებს. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფართო გავრცელებით სარგებლობს ღვარცოფული 
პროცესები. ღვარცოფული პროცესების გააქტიურებას ადგილი ჰქონდა თეთრი არაგვის, ფშავის 
არაგვის, გუდამაყარის და ნარეკვავის ხეობებში. 

აღსანიშნავია, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღვარცოფული პროცესე-
ბის მაღალი ხარისხით გააქტიურება არ დაფიქსირებულია და მთლიანობაში განვითარების ინ-
ტენსივობა საშუალო მრავალწლიური ფონის, ხოლო ცალკეულ მდინარეებზე საშუალო ფონზე 
დაბალი იყო. 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებულ საავტომობილო გზებზე გარკვეულ საშიშროებას 
ქმნის კლდეზვავები და ქვათაცვენები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის არეალში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და რეკომენდაციები იხილეთ ცხრილ N6-ში. 
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თიანეთის მუნიციპალიტეტი 
 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების მიხედვით 
ერთ-ერთი დაძაბული ტერიტორიაა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 916.72-კმ-ია, აერთიანებს 
86 დასახლებულ პუნქტს, მათ შორის 2 დაბა. მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ფართოდაა 
გავრცელებული ისეთი საშიში გეოლოგიური პროცესები, როგორიცაა მეწყრები, ღვარცოფები, 
მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა. 

გეომონიტორნგული კვლევების დროს, რომელიც ჩატარდა გაზაფხულისა და შემოდგომის 
ფორმატში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეფასებული იქნა 18 დასახლებული პუნქტი, 4 
ინფრასტრუქტურული ობიექტი. საშიში გეოლოგიური პროცესების წარმოქმნა-გააქტიურების 
მაჩვენებელი ძირითადად საშუალო მრავალწლიური ფონური დონის ფარგლებში იყო. 
პროცესების ფონურ დონეზე მაღალი აქტიურობის ერთეული ფაქტები მეწყრების სახით 
დაფიქსირდა ს. ომარაანსა და ჩაბანო-ჭიაურის გზაზე. ნაპირების წარეცხვა დაფიქსირდა 7 
უბანზე, მდინარეების იორისა და საგამის ხეობებში. ნაპირგარეცხვის საერთო სიგრძემ შეადგინა 
1800 მ. აღნიშნული პროცესი საფრთხეს უქმნის როგორც საავტომობილო გზებს ასევე სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულებს (სურ. 194). 

სოფელ ჯიჯეთის ტერიტორიაზე განვითარებულია დახრამვა, სადაც მიმდინარეობს, 
როგორც სიღრმითი, ასევე გვერდითი ეროზია, ბორტებზე ხდება ჩამოშლები. დაცვის მიზნით 
ხრამის კალაპოტში საჭიროა ე.წ. ,,ბარაჟების’’ მოწყობა (სურ. 195). 

 

 
სურ. 194 

 
სურ. 195 

 
დიდ მდინარეთა შენაკადებში შესაბამისი კლიმატური პირობების შემთხვევაში 

ფორმირდება ღვარცოფული ნაკადები, რომლებიც საშიშროებას უქმნიან, როგორც 
საავტომობილო გზებს, ასევე მოსახლეობას და მათ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის არეალში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და რეკომენდაციები იხილეთ ცხრილ N6-ში. 
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NATIONAL ENVIRONMENTA L AGENCY 



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 
 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ნაწილი განლაგებულია კავკასიონის მათავარი 

ქედის ჩრდილო ფერდობზე, ხოლო გუდაურის ტერიტორია ნაწილობრივ გადმოდის სამხრეთ 
ფერდზე. მუნიციპალიტეტის ცენტრია დაბა სტეფანწმინდა. ტერიტორიის ფართობია 1081.72-კმ-
ია. აერთიანებს 46 დასახლებულ პუნქტს და 1 დაბას, მაგრამ აღსანიშნავია ის რომ თრუსოს 
ხეობის თითქმის ყველა სოფელი დაცლილია მაცხოვრებლებისგან.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესებიდან განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია ღვარცოფები, რომლებიც ფართო გავრცელებით სარგებლობენ და ხასიათდებიან 
დამანგრეველი ენერგიით. 

ღვარცოფული ნაკადების ფორმირება ხდება დაბა სტეფანწმინდის თარგმანის უბანში, 
სადაც ნაკადები ხშირად აღწევს დასახლებულ ნაწილამდე და საშიშროებას უქმნის საცხოვრე-
ბელ სახლებს და საკარმიდამო ნაკვეთებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამალი-დევდორაკის თერგ-
თან შეერთების ადგილას აშენებულია სატრანსპორტო გვირაბი, ღვარცოფული ნაკადები საში-
შროებას უქმნის ჰიდროელექტროსადგურის ინფრასტრუქტურას და მის ქვემოთ საბაჟო გამშვებ 
პუნქტს. ღვარცოფული პროცესები გავრცელებულია მდ. სნოსწყლის და თრუსოს ხეობებში. 

ს. ჯუთის გზის რეაბილიტაციის დროს მოხდა ფერდობების ჩამოჭრა, რამაც გამოიწვია 
მეწყრული პროცესების განვითარება-გააქტიურება (სურ. 196). მეწყრული პროცესები განვითარ-
და გერგეთის სამების საავტომობილო გზაზე, ნაყარ გრუნტებში (სურ. 197). ს. ჯუთის გზაზე და 
დარიალის ხეობაში ფიქსირდება ქვათაცვენის უბენბი. 

 

 
სურ. 196 

 
სურ. 197 

 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის არეალში მდებარე დასახლებული 

პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და რეკომენდაციები იხილეთ ცხრილ N6-ში. 

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ 2019 წლის განმავლობაში, მცხეთა-მთიანეთის მხარეში 
სტიქიური პროცესებით დაზიანებულ ცალკეულ უბნებზე განხორციელდა რიგი სამუშაოები, 
რამაც საგრძნობლად შეამცირა საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტიურობა და შესაბამისად 
მისგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები, კერძოდ: 
 მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ს.წილკნის ტერიტორიაზე განხორციელდა ბულაჩაური-

მუხრანის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია, რამაც შესაძლოა დადებითი გავლენა იქონიოს ს. 
წილკანში შეტბორვითი პროცესების რეგულირებაში.  

 დუშეთის მუნიციპალიტეტში ჟინვალი-თიანეთის საავტომობილო გზის გასწვრივ ს. 
ბოდავის ტერიტორიაზე მოხდა ფერდობსამაგრი კედლის დაგრძელება; მიმდინარეობს 
ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ს. მაღაროსკარის 
მიმდებარედ მდ. ფშავის არაგვის მარჯვენა ნაპირზე საავტომობილო გზის დაცვის მიზნით 
მოწყობილია რკინაბეტონის კედელი; მდ. გვიდაქეს მარჯვენა ნაპირის დაცვის მიზნით 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

სოფლის ზედა ნაწილში მოწყობილია მიწაყრილი, რომელიც ნაწილობრივ გარეცხილია; 
ხევების სამხედრო გზით გადაკვეთაზე მოხდა რამოდენიმე ხიდის რეაბილიტაცია; 
ლაზვიაანთხევის ხევით ბაზალეთის გზის გადაკვეთაზე აღდგენილია ნაპირსამაგრი 
გაბიონი. 

 თიანეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს თიანეთი-ახმეტის საავტომობილო გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სტეფანწმინდა-გერგეთის სამების დამაკავში-
რებელი გზის რეკონსტრუქცის პროექტი, თუმცა ნაყარ გრუნტებზე გატარებული გზა უკვე 
დამეწყრილია ასევე დასრულებულია ს. ჯუთასთან დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამხედრო გზით მდ. ბიდარას გადაკვეთაზე განხორციელდა 
ახალი ხიდის მშენებლობა. 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისთვის 
 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში რთული გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური პირობები-
დან გამომდინარე ფართოდაა გავრცელებული ისეთი საშიში გეოლოგიური პროცესები 
როგორიცაა მეწყერი, ღვარცოფი, ნაპირების წარეცხვა, ქვათაცვენა და შეტბორვა. როგორც 
ყოველწლიურად ასევე 2020 წელს შესაბამისი ხელისშემწყობი პირობების (კლიმატური, 
სეისმოტექტონიკური) შემთხვევაში მოსალოდნელია პროცესების განვითარება-გააქტიურება. 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა შედარებით რბილი მორფოლოგიური და  
გეოლოგიური აგებულებით. მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ფიქსირდება მეწყრული, 
ღვარცოფული, შეტბორვითი, ნაპირების წარეცხვის და ქვათაცვენის პროცესები. შეტბორვითი 
პროცესები მოსალოდნელია ქ. მცხეთაში და ს. წილკანში. მეწყრული პროცესების გააქტიურება 
მოსალოდნელია ქვემოთ ჩამოთვლილ სოფლებში და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე: სააგარაკე 
დასახლება-მამკოდა, ცხვარიჭამია, ნიჩბისი, აგრეთვე ნიჩბისი-კავთისხევის საავტომობილო 
გზაზე, მშრალი ხევი, შანკევანი, თბილისი-თიანეთის საავტომობილო გზაზე არსებულ 
მეწყრულ სხეულებზე, მცხეთა-შიომღვიმის მონასტერის დამაკავშირებელ საავტომობილო 
გზაზე, სოფლებში: ჯიღაურა, წინამძღვრიანთკარი, ზაქარო, ლისი,  წოდორეთი. 

ღვარცოფული პროცესების გააქტურება მოსალოდნელია სოფლების:ხეკორძის, ნიჩბისის, 
აღდგომელაანთკარის, ნავდარაანთკარის, საგურამოს, კოტორაანთკარის, არაშენდას, ზაქაროს, 
წინამძღვრიანთკარის, ბიწმენდის და ძალისის ტერიტორიაზე. ძლიერი წყალმოვარდნებით 
ხასიათდება მდ. მდ. გლდანის ხევი და თეზამი. 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი რეგიონში ხასიათდება საშიში გეოლოგიური პროცესების 
განვითარება-გააქტიურების მაღალი ინტენსივობით.  

შესაბამისი ხელშემწყობი პირობების შემთხვევაში პროცესების გააქტიურება მოსალოდნე-
ლია როგორც თეთრი, ასევე შავი არაგვის ხეობებში განლაგებულ, პრაქტიკულად ყველა 
დასახლებული პუნქტის ტერიტორიაზე. გამოფიტული, უხეშნატეხოვანი მასალა, რომლებიც 
ფერდობების დიდი დახრილობის გამო ადვილად გადაადგილდება ხევების კალაპოტებისაკენ 
და წვიმის პერიოდში ხდება ღვარცოფული ნაკადების ფორმირება. 

მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია ფშავისა და ხევსურეთის არაგვის 
აუზებში, მდ. ფოტეხევის ხეობაში არსებულ სოფლებში: ნანიანი, მგლიანი, ზემო და ქვემო აში. მდ. 
არყალას ხეობაში განლაგებულ სოფლებში. თითქმის ყოველწლიურად ხდება ღვარცოფული 
ნაკადების ფორმირება ს.ს. ბულაჩაურსა და ქუბრიანთკარში, მდ. გუდანისჭალის ხეობაში, არღუნის 
და ანდაქის ხეობებში, რაც საშიშროებას უქმნის როგორც მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებს, 
ასევე საავტომობილო გზებს. პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია მდ. ნარეკვავის აუზში. 

ქვათაცვენები და კლდეზვავების განსაკუთრებული აქტიურობა შეიძლება დაფიქსირდეს 
საქართველოს სამხედრო გზის ჟინვალი-ფასანაურის მონაკვეთზე. 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმის, გამო, რომ მდინარეთა ხეობების 
ფერდობებზე დიდი რაოდენობით არის დაგროვებული გამოფიტული და ნაშალი მასალა, 
მოსალოდნელია ღვარცოფული, მეწყრული და დახრამვითი ეროზიები. პროცესების 
გააქტიურება მოსალოდნელია სოფლებში: არტანი, ბოდახევი, ჩაბანო, ჭიაურა, ახალსოფელი, 
დულუზაურები, ლელოვანი, ჯიჯეთი, ზარიძეები, ტუშურები, ჩეკურაანთგორი, ერწოს 
ქვაბულის ირგვლივ განლაგებულ სოფლებში და  სიონის წყალსაცავის მიმდებარედ მდ. იორისა 
და მისი შენაკადების ხეობებში მოსალოდნელია ნაპირების გარეცხვა. 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის განსაკუთრებულ საშიშროებას წარმოადგენს ღვარცოფუ-
ლი ნაკადები. მათ ფორმირებას ხელს უწყობს რელიეფის დიდი დახრილობა, ხეობათა სათავეებში 
დიდი რაოდენობით დაგროვებული გამოფიტული ნაშალი მასალა და მყინვარული ნალექები. 

ღვარცოფული ნაკადები საშიშროებას უქმნიან როგორც დასახლებულ პუნქტებს, ასევე 
სამხედრო გზას და შიდა სასოფლო გზებს. ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება 
მოსალოდნელია მდ. სნოსწყლის და მისი შენაკადების ხეობებში, დევდორაკი-ამალის, 
კისტინკას, ყუროს, ქაბარჯინას, ბიდარას და თრუსოს ხეობაში. 
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მცხეთა-მთიანეთის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 
 

№ დასახლებული 
პუნქტი და 
პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება 
და დაზიანების 
განზომილების 

ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

გეოლოგიური 
პროცესებით 

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დინამიკური 
მდგომარეობა და 

საშიშროების რისკი 

გასატარებელი 
ღონისძიებები 

ილუსტრაცია, 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ნავდარაანთკარი 
მდ. თეზამის ხეობის 
მარცხენა ფერდის 
ქვედა ნაწილი              
484386-4639562 
 

ნაპირების 
გარეცხვა 
45 გრძ/მ 

მდ. თეზამის მარცხენა ნაპირზე 
დაზიანებულია მავთულბადიანი 

ნაპირდამცავი გაბიონი, იქვე 
ნაპირგარეცხვის შედეგად 

წარმოქმნილია უბე. შესაძლებელია 
დაზიანდეს ხიდის ნაკადმიმღები, 

რაც საფრთხეს შეუქმნის მის 
ფუნქციონირებას 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაკადმიმმართველის 
მოწყობა 

 
 
 

2 ს. ნავდარაანთკარი 
საავტომობილო 
გზის და მდ. 
დიდხევის 
გადაკვეთა 
484794-4639440 
 

ღვარცოფი მდ. დიდხევზე  მოწყობილი ხიდის 
გაბიონის პირველი საფეხური 

დაფარულია ღვარცოფული მასალით

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

კალაპოტის გაწმენდა 

3 ს. ბიწმენდი მდ. 
ახატნის ხევის ხეობა  
483012-4642919 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 
გარეცხვა 
400 გრძ/მ 

გასულ პერიოდთან შედარებით 
კალაპოტის დონე აწეულია 0.5 მ-ით, 

ბეტონის ნაპირსამაგრი თითქმის 
ბოლომდეა ამოვსებული. 

საშიშროებას უქმნის 4 საცხოვრებელ 
სახლს და სასოფლო გზას 

ხასიათდება 
პერიოდული 

აქტივიზაციით, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ხევის კალაპოტის 
გაწმენდა-დაღრმავება, 

ხიდის ქვემოთ 
ნაპირსამაგრის მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 ს. კოტორაანთკარი 

საავტომობილო 
გზის და ხევის 
გადაკვეთა 
487727-4638039 
 

ღვარცოფი, 
დახრამვა 

საგურამო-ცხვარიჭამიის 
საავტომობილო გზით ხევის 

გადაკვეთაზე მოწყობილ ახალ 
ნაკადგამტართან ხდება ჩამოშლები, 
რაც იწვევს მის შევსებას. გამტარის 

ქვემოთ ხდება ინტენსიური დახრამვა

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაკადგამტარის გაწმენდა 
და მის ზედა ნაწილში 

ფერდობსამაგრის მოწყობა. 
ხრამში ბარაჟების მოწყობა 

5 ს. 
წინამძღვრიანთკარი  
მდ. თეზამის ხეობის 
მარჯვენა ფერდი    
484110-4641399 
485193-4641397 

ნაპირების 
გარეცხვა 
465 გრძ/მ 

 

მდ. რუსის ხევი სოფლის ჩრდილო 
ნაწილში  რეცხავს ნაპირებს, აზიანებს 

სასაფლაოსთან მისასვლელ გზას, 
დასავლეთ ნაწილში ნაპირის 

ჩამოშლები გრძელდება რითაც 
ზიანდება სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები 

თანამედროვე, 
ხასიათდება 

პერიოდული 
აქტივიზაციით, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

სასაფლაოს გზის 
პერიოდული შეკეთება,  

ცენტრალური გზის 
გადაკვეთაზე ხიდის ქვეშ 

სივრცის გაწმენდა ბეტონის 
ნარჩენებისგან, სოფლის 

სამხრეთ ნაწილში 
ნაკადმიმმართველი 
გაბიონების მოწყობა 

6 ს. 
აღდგომელაანთკარი  
მდ. შირიხევის 
(არაგვის მარჯვენა 
შენაკადი) ხეობა.  
476115-4645915 
476282-4645893 
478033-4646214 
478478-4646390 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 
გარეცხვა 
150 გრძ/მ 

მდინარე შირიხევში განვითარებული 
ღვარცოფული ნაკადები საშიშროებას 

უქმნის სოფლის წყალმომარაგების 
სათავე-ნაგებობას, სასაფლაოსთან 

მისასვლელ გზას. აგურის და 
კრამიტის ქარხანასთან ირეცხება 

მარჯვენა ნაპირი. სამხედრო გზით 
გადაკვეთაზე საჭიროა კალაპოტის 

გაწმენდა და დაღრმავება 
შესართავამდე 

თანამედროვე, 
ხასიათდება 

პერიოდული 
აქტივიზაციით, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

ნაპირდამცავის მოწყობა და 
სამხედრო გზის ქვემოთ 
კალაპოტის გაწმენდა-

დაღრმავება 
 
 

 

7 ს. ფრეზეთი მდ. 
შირიხევის ხეობის 
მარჯვენა ფერდის 
ზედა ნაწილი  
473771-4646952 

მეწყერი 
0.5 ჰა 

მეწყრული სხეულის შუა და ქვედა  
ნაწილზე აღინიშნება გააქტიურება 

ჩავარდნების სახით, პროცესი 
საშიშროებას უქმნის სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს და შიდა 
სასოფლო გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გრუნტის წყლების და 
ზედაპირული ჩამონადენის 

რეგულირება 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 ს. ფრეზეთთან 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო 
გზაზე 
473847-4646192 

დახრამვა საავტომობილო გზის პირას 
განვითარებული დახრამვითი 

ეროზია საფრთხეს უქმნის 
საავტომობილო გზას, აღნიშნული 

გზიდან დაცილებულია 0.3 მეტრით. 
მიმდინარეობს, როგორც სიღრმითი, 

ასევე რეგრესიული განვითარება. 
ჩაჭრის სიღრმე 3 მ-მდე. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საავტომობილო გზის 
დაცვის მიზნით საჭიროა 

დახრამული უბნის 
ბარაჟირება 

9 ს. ზემო ნიჩბისი  მდ. 
ნიჩბურას მარცხენა 
ფერდი 
459886-4629669 
 

დახრამვა სოფლის სამხრეთ განაპირას ხრამის 
კალაპოტში და ბორტებზე 

ეროზიული პროცესები გრძელდება. 
პროცესი საშიშროებას უქმნის 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 
და შიდა სასოფლო გზას. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხრამის კალაპოტში 
ბარაჟების მოწყობა, შიდა 

სასოფლო გზის 
გადაკვეთაზე 

ნაკადგამტარის გაწმენდა, 
სოფლის წყალმომარაგების 

ავზიდან ჭარბი 
წყალდამღვრელის 

იზოლირებული გაყვანა 
ხევის ძირამდე 

10 ს. შანკევანი მდ. 
თეზამის ხეობის 
მარცხენა ფერდი  
483318-4637028 
483733-4636900 
 

მეწყერი 
9.8 ჰა 

მეწყრის გააქტიურება აღინიშნება 
მხოლოდ შანკევანის ხევის მარცხენა 
ბორტზე არსებულ მეწყრულ უბანზე. 
ხრამის ბორტების ჩამოშლა აზიანებს 
სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს. 

სოფლის 
აღმოსავლეთით 
მდებარე მეწყერი 

აქტიურ 
დინამიკაშია, 

მიმდინარეობს 
რეგრესიული 
განვითარება. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გრუნტის წყლების გაყვანა 
ხევების მიმართულებით, 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება, ფერდობის 
გატყიანება ღრმაფესვიანი 

მცენარეებით 
 

11 ს. ერედა  
469464-4646656 

ღვარცოფი 2019 წლის 6 ივნისს განვითარებულმა 
ღვარცოფულმა ნაკადმა დაფარა 

მუხრანი-ნატახტარის 
საავტომობილო გზა.  საფრთხეს 

უქმნის საცხოვრებელ სახლებს და 
აზიანებს სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს 

თანამედროვე 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

სოფლის ტერიტორიაზე 
ხევის კალაპოტი და 

ნაკადგამტარების 
პერიოდული გაწმენდა, 

სარწყავი არხის 
გადაკვეთაზე გამტარის 

მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 ს. ერედის გზა 
469666-4645488 

დახრამვა გზის პირას განვითარებულია 
დახრამვითი ეროზია, მიმდინარეობს 
ჩამოშლები, გააქტიურება აღინიშნება 
როგორც სიღრმითი ეროზიის, ასევე 
ბორტების ჩამოშლების სახით, გზა 

შევიწროებულია 1 მ-ით და  
ფიქსირდება ნაპრალები. 

თანამედროვე 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხრამის მარჯვენა ბორტის 
ჩამოჭრა და ნაპირსამაგრის 

მოწყობა 
 
 

13 ს. წილკანი 
472250-4643856 

შეტბორვა საშიშროებას უქმნის საცხოვრებელ 
სახლებს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ღრმა სადრენაჟო სისტემის 
მოწყობა 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 
1 ქ. დუშეთი 

მდ. დუშეთის ხევის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდი  
475874-4657675 

მეწყერი 
0.7 ჰა, 

ნაპირების 
გარეცხვა  
700 გრძ/მ  

მეწყრულ სხეულზე აღინიშნება 
სუსტი გააქტიურება, რეგრესიული 

განვითარებით. ზიანდება სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულები. მდ. 

დუშეთის ხევი რეცხავს მეწყრის 
ენურ ნაწილს.  

თანამედროვე 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

მდ. დუშეთის ხევის 
მარჯვენა ნაპირის 

გამაგრება,ზედაპირული 
ჩამონადენის რეგულირება

 

2 ს. შარახევის გზა        
მდ. შარახევის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდი           
487165-4674274            

ქვათაცვენა საფრთხეს უქმნის ფეხით 
მოსიარულეებს და ტრანსპორტს 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

 
 
 

გზის პერიოდული 
გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 ჟინვალი-თიანეთის 

გზის მიმდებარედ 
მდ. საკანაფისხევის 
მარჯვენა შენაკადის 
მარჯვენა ფერდი 
485748-4665083 

მეწყერი 
14 ჰა 

ნაწილობრივ გადაკეტილია ხევის 
კალაპოტი და ფიქსირდება ორი 

მცირე ზომის შეგუბება. 
შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას 
ჟინვალი თიანეთის საავტმობილო 

გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების  რისკი 
მაღალი 

მეწყრული სხეულის 
მასშტაბებიდან 
გამომდინარე 

ღონისძიებების გატარება 
შეუძლებელია 

(მიზანშეუწონელია) 

4 ჟინვალი-თიანეთის 
საავტომობილო 
გზის მარცხენა 
მხარე 
484290-4664190 

მეწყერი 
0.2 ჰა 

მეწყრული სხეული მოიცავს, 
როგორც ძირითად ასევე ფერდობულ 

ნალექებს. იქვე გზის ქვედა მხარეს 
ნაყარ გრუნტში ფიქსირდება 

ნაპრალები. მეწყრული პროცესები 
საფრთხეს უქმნის ჟინვალი-

თიანეთის საავტომობილო გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების  რისკი 
მაღალი 

საავტომობილო გზის 
პერიოდული გაწმენდა 

5 ჟინვალი-თიანეთის 
საავტომობილო 
გზის მარჯვენა 
მხარე 
483647-4663762 
483831-4663725 

მეწყერი 
1.3 ჰა 

მეწყერი განვითარებულია გზის 
პირას ნაყარ გრუნტებში, რომლის 
მოწყვეტის წარბი გზის ვაკისიდან 

დაცილებულია 2-2.5 მ-ით. მეწყრულს 
სხეულზე განვითარებულია 

ნაპრალთა სისტემა. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების  რისკი 
მაღალი 

დამცავი ქმედითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 
შეუძლებელია. 

საავტომობილო გზაზე 
მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება 

6 ჟინვალი-თიანეთის 
საავტომობილო გზა
484375-4664290 
 

მეწყერი 
0.15 ჰა 

მეწყრული სხეული მოიცავს 
ძირითად და ფერდობულ ნალექებს. 

მეწყრული მასები გადადის გზის 
სავალ ნაწილზე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების  რისკი 
მაღალი 

 
 
 

 
 

 

ფერდობის ჩამოწმენდა და 
გზის პერიოდული 

გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 ჟინვალის 

წყალსაცავის 
მარცხენა ფერდი 
482810-4667177 

მეწყერი 
0.5 ჰა 

მიუხედავად იმისა, რომ მოწყობილია 
3 დონანი გაბიონი, მეწყრული 
გრუნტები გადადის გზაზე და 

საფრთხეს უქმნის ტრანსპორტის 
მოძრაობას. 

ხასიათდება 
პერიოდული 

აქტივიზაციით. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

საავტომობილო გზის 
პერიოდული გაწმენდა 

 
 

8 მდ. ხევშას მდ. 
არაგვთან 
შესართავის 
მიმდებარედ 
472649-4692866 

ნაპირების 
გარეცხვა 
750 გრძ/მ 

მარჯვენა ნაპირი გამაგრებულია 
ფლეთილი ქვანაყარით, მაგრამ 
ნაკადმიმმართველი ბეტონის 

კუბიკები ჩავარდნილი და 
გადაბრუნებულია. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების  რისკი 
საშუალო 

 

ნაკადმიმმართველების 
აღდგენა 

9 ს. წინამხარი მდ. 
ხანდოს მარჯვენა 
ნაპირი 
471269-4685858 
 

ნაპირების 
გარეცხვა 
110 გრძ/მ 

მდინარე რეცხავს მარჯვენა ნაპირს 
და აზიანებს საავტომობილო გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების  რისკი 
მაღალი 

 

ნაპირსამაგრის მოწყობა 

10 ს. ბაგა მდ. 
ბაგისხევის ზემო 
წელი 
477467-4653301 

ღვარცოფი მაგისტრალური გაზსადენის 
გადაკვეთის ადგილზე ხდება 
ჩამოშლები, რაც წარმოადგენს 

ღვარცოფული ნაკადების კვების 
წყაროს 

 
 
 
 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების  რისკი 
მაღალი 

 
 
 

 
 

ბაზალეთის გზის 
გადაკვეთაზე შესაბამისი 

გამტარის მოწყობა 

343



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
11 ს. ბაზალეთი 

სააგარაკე 
დასახლება 
471153-4659079 

მეწყერი 
31 ჰა 

ცალკეულ ლოკალუ უბნებზე 
ფიქსირდება გააქტიურება, 

საშიშროების ქვეშაა 10-ზე მეტი 
საცხოვრებელი სახლი 

თანამედროვე, 
აქტიურ დინამიკაში, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება და ღრმა 
სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობა 

12 ს. მლაშე  
ბაზალეთის ტბის 
სამხრეთით 
474080-4651810 

ღვარცოფი,  
დახრამვა 

სოფლის ტერიტორიაზე 
ნაპირგარეცხვის უბნებზე 

მოწყობილია ახალი გაბიონები. 
სოფლის ჩრდილოეთით, 

საავტომობილო გზის გასწვრივ 
გრძელდება დახრამვითი ეროზია 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხელოვნურ წყალსადინარში 
მოქცევა, ან ხევის 

კალაპოტში ბარაჟების 
მოწყობა. 

13 ს. ბარისახოს 
მიმდებარედ მდ. 
ხევსურეთის 
არაგვის ხეობის 
მარჯვენა ფერდი 
493969-4701921 

ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის ჟინვალი-
ბარისახო-შატილის საავტომობილო 

გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფერდობის ჩამოწმენდა და 
საავტომობილო გზის 

პერიოდული გაწმენდა 
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1 2 3 4 5 6 7 
14 მდ. ხევსურეთის 

არაგვის მარჯვენა 
ნაპირი 
494099-4700485 

ნაპირების 
გარეცხვა 
230 გრძ/მ 

მარჯვენა ნაპირის გარეცხვის 
შედეგად ზიანდება ჟინვალი-

ბარისახო-შატილის საავტომობილო 
გზა 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საჭიროა ნაპირდამცავი 
ნაგებობის მოწყობა 

15 მდ. გუდანისჭალის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდი 
496733-4708985 

მეწყერი 
0.01 ჰა 

საშიშროებას უქმნის საავტომობილო 
გზას, მეწყრული მასები გადადის 

გზის ვაკისზე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საავტომობილო გზის 
პერიოდული გაწმენდა 

16 მდ. გუდანისჭალის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდი 
497287-4708740 

კლდეზვავი საშიშროებას უქმნის ჟინვალი-
ბარისახო-შატილის საავტომობილო 
გზას, ჩამოქცეული მასები ავიწროებს 

გზის სავალ ნაწილს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გზის გაწმენდა და ქანების 
ნაკვეთი ბოლოების 

გამაგრება რკინა-ბეტონის 
სამაგრით 

17 მდ. გუდანისჭალის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდი 
496118-4708977 
 

მეწყერი 
0.02 ჰა 

საშიშროებას უქმნის საავტომობილო 
გზას, მეწყრული მასები 

პერიოდულად გადადის გზის სავალ 
ნაწილზე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გზის პერიოდული 
გაწმენდა 
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18 მდ. გუდანისჭალის 

ხეობის მარცხენა 
ფერდი 
495540-4708844 

მეწყერი 
0.15 ჰა 

ფერდობის ჩამოჭრის შედეგად მოხდა 
ლოკალური უბნის დამეწყვრა, რაც 

საშიშროებას უქმნის საავტომობილო 
გზის უსაფრთხოებას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 
 

 

გზის პერიოდული 
გაწმენდა, შესაძლებელია 

დამცავი კედლის მოწყობა. 

19 მდ. გუდანისჭალის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდი 
495350-4708814 
495315-4708831 

ნაპირების 
გარეცხვა 
70 გრძ/მ 

ნაპირგარეცხვის შედეგად ზინდება  
ბარისახო-შატილის საავტომობილო 

გზა 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაპირსამაგრი ნაგებობის 
მოწყობა 

20 მდ. გუდანისჭალის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდი 
495289-4708832 
495181-4708832 

მეწყერი 
0.01 ჰა 

საშიშროებას უქმნის ბარისახო-
შატილის დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზას. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გზის პერიოდული 
გაწმენდა, ფერდობის 

ჩამოჭრის შემთხვევაში 
ფერდობსამაგრი ნაგებობის 

მოწყობა 

21 მდ. გუდანისჭალის 
და ხევსურეთის 
არაგვის ხეობები 
495088-4708817 
494909-4708765 
 
 
 
 

ქვათაცვენის ორი 
უბანი 

საშიშროებას უქმნის ჟინვალი-
ბარისახო-შატილის საავტომობილო 
გზას.  გზის სავალ ნაწილზე იყრება 

ლოდნაროვანი მასალა 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

არამდგრად 
მდგომარეობაში არსებული 

ერთეული ლოდების 
ჩამოყრა, ფერდობის 

ჩამოწმენდა 
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22 ს. ჭორმეშავის 

სამხრეთით 0.4 კმ 
მდ. გუდანისჭალის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი  
479596-4708592 
497417-4708614 
 
 

მეწყერი 
2 ჰა 

 
 
 
 

გზის რეაბილიტაციის მიზნით მოხდა 
ფერდობის ჩამოჭრა. 2019 წლის 

მდგომარეობით პროცესი დროებით 
სტაბილურია 

თანამედროვე, 
დროებით 

სტაბილური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 

 

გზის სავალი ნაწილის 
პერიოდული აღდგენა, 

ჩამოშლილი გრუნტების 
გატანა. 

 
 
 
 

23 დათვიჯვრის 
უღელტეხილი 
504355-4708156 
 

მეწყერი 
4 ჰა 

 

აზიანებს ბარისახო-შატილის 
საავტომობილო გზას. 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საავტომობილო გზის 
პერიოდული გაწმენდა 

24 დუშეთი-
გრემისხევის 
საავტომობილო გზა,  
მდ. ნარეკვავის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდი  
464419-4656678 

მეწყერი 
2.9 ჰა 

შემოდგომის მონიტორინგის 
მონაცემებით ახალი გააქტიურება არ 

აღინიშნება. მეწყრული სხეული 
დაკორდილია. საავტომობილო 
გზაზე ახალი დეფორმაციები არ 

შეიმჩნევა. 

თანამედროვე, 
დროებით 

სტაბილური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

მეწყრული სხეულის  
მასშტაბებიდან 

გამომდინარე ღონისძიების 
გატარება, რომელიც 

საავტომობილო გზის 
პრობლემას მოხსნის 
არამიზანშეწონილია, 
საჭიროა გზის ვაკისის 

პერიოდული გაწმენდა-
განახლება 

25 დუშეთი-
გრემისხევის 
საავტომობილო გზა, 
მდ. ნარეკვავის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდი 
464807-4655391 

მეწყერი 
0.5 ჰა 

მეწყრულ სხეულზე ფიქსირდება 
გააქტიურება. გზის ქვედა მხარეს 

მეწყრის მოწყვეტამ საავტომობილო 
გზა შეავიწროვა 1 მ-ით. 

 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გზის სავალი ნაწილის 
პერიოდული გაწმენდა და 
შესაძლებელია მეწყრული 
მასების მოხსნა და გზის 

გადატანა ფერდობის 
შიგნით 
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26 დუშეთი-
გრემისხევის 
საავტომობილო გზა, 
მდ. ნარეკვავის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდი 
465189-4654616 

მეწყერი 
0.4 ჰა 

მეწყრულ სხეულზე აღინიშნება 
გააქტიურება, წარბი მისულია გზის 

სავალ ნაწილამდე 1-1.5 მ-იანი 
საფეხურით. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

პროცესის შემდგომი 
აქტივიზაციის შემთხვევაში 
შესაძლებელია მეწყრული 
მასების მოხსნა და გზის 

გადატანა ფერდობის 
შიგნით 

27 ს. წიწამურას 
აღმოსავლეთით 
466998-4653322 

დახრამვა საავტომობილო გზით გადაკვეთაზე 
ნაკადგამტარი შევსებულია, ხრამი 

ამოვსებულია საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენებით 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გზაზე შესაბამისი 
გამტარიანობის გამტარის 

მოწყობა, ხრამის 
კალაპოტის ბარაჟირება 

28 ს. თხილოვანი 
465483-4661634 

მეწყერი 
0.63 ჰა 

აზიანებს სოფლის სასაფალოს და 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 

29 ს. დუმაცხო 
მდ.ბურსაჭირის 
არაგვის ხეობის 
მარჯვენა ფერდი  
476580-4701044    
მდ. ბოსელის 
მარცხენა მხარე  
476110-4700820 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 
გარეცხვა 

1300 გრძ/მ 

მდინარემ წარეცხა მარჯვენა ნაპირი 
და საშიშროება შეუქმნა საცხოვრებელ 

სახლებს და ბურსაჭირში 
მისასვლელი გზა სრულად მორეცხა. 

ხასიათდება 
პერიოდული 

აქტივიზაციით, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 

ბურსაჭირის არაგვის 
კალაპოტის 

გასწორხაზოვნება, 
დაღრმავება. ს. დუმაცხოს 

ზემოთ 
ნაკადმიმმართველის 

მოწყობა.  
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30 ს. ლაფანაანთკარი 
მდ. აბანოსხევის 
ხეობა 
483615-4650623 
482783-4651029 

ორი 
ღვარცოფული 
წყალსადინარი 

საშიშროებას უქმნის სოფლებთან 
დამაკავშირებელ საავტომობილო 

გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ორივე ხევის კალაპოტი 
ნაწილობრივ შევსებულია 
ღვარცოფული მასალით. 

სოფლის დასავლეთ 
განაპირას გასაწმენდია, 
როგორც კალაპოტი ასვე 

ხიდქვეშა სივრცე 
 

31 ფშავ-ხევსურეთის 
არაგვების 
შეერთების 
მიმდებარედ 
495531-4697105 
495389-4697056 
 

ნაპირების 
გარეცხვა 
160 გრძ/მ 

საშიშროებას უქმნის შუაფხოსთან და 
უკანაფშავთან დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზას, ნაპირგარეცხვა 
მისულია გზის ვაკისამდე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაპირდამცავი ნაგებობის 
მოწყობა 

32 ს. თხილიანა 
მდ. ფშავის არაგვის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდობი 
497440-4696703 

ღვარცოფი საშიშროებას უქმნის სოფლებთან 
დამაკავშირებელ გზას, სავალი 
ნაწილი იფარება გამოტანილი 
წვრილმონატეხოვანი ნაშალი 

მასალით 

პერიოდულად 
აქტიური. 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გზის სავალი ნაწილის 
პერიოდული გაწმენდა, 
ნაკადგამტარის მოწყობა 

 

33 მდ. ფშავის არაგვის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდი  
487940-4679254 
 

ნაპირების 
გარეცხვა 
250 გრძ/მ, 
მეწყერი 

0.4 ჰა 

საშიშროებას უქმნის  ჟინვალი-
ბარისახოს საავტომობილო გზას, 

საავტომობილო გზა შევიწროებულია  
3 მ-ით 

თანამედროვე, 
აქტიური. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მდინარის კალაპოტის 
გადატანა ჭალაში მარჯვენა 
მხარეს, ნაკადმიმმართველი 

გაბიონების მოწყობა 
487940-4679254 

მონაკვეთზე.  გზა 
შესაძლებელია  

გადატანილი იქნას 
აღმოსავლეთით, მაღალი 
ძაბვის ანძების ზემოთ, 

რადგან აქ განთავსებულია  
წითელ ნუსხაში შეტანილი 

უთხოვარის ხეები 
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34 ს. გვიდაქე  
მდ. გვიდაქეს 
მარჯვენა მხარეს  
467341-4698471 

ღვარცოფი სოფლის ზედა ნაწილში მდინარის 
კალაპოტის თითქმის 

გათანაბრებულია ტერასასთან, რაზეც 
გაშენებულია სახლები და 
საკარმიდამო ნაკვეთები. 

ღვრაცოფული ნაკადები საფრთხეს 
უქმნის სოფლის მოსახლეობას და 

საკარმიდამო ნაკვეთებს 

პერიოდულად 
აქტიური. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

სოფლის დაცვის მიზნით 
მოწყობილი ინერტული 

მასალის ზვინული 
მორეცხილია. საჭიროა 
მდინარის კალაპოტის 

დაღრმავება 
გასწორხაზოვნება და 

ნაპრდამცავის მოწყობა 

35 ს. გვიდაქესთან 
დამაკავშირებელი 
საავტომობილო გზა 
466938-4697601 
466728-4697420 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 
გარეცხვა 
150 გრძ/მ 

ნაპირგარეცხვის შედეგად ირეცხება 
მდ. გვიდაქეს მარჯვენა ჭალის 

ტერასა, რომელზეც გადის სოფლის 
საავტომობილო გზა 

პერიოდულად 
აქტიური. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაკადის გადაგდება 
მდინარის მარცხენა მხარეს, 

კალაპოტის დაღრმავება 
გასწორხაზოვნება და 

აღნიშნულ დაზიანებულ 
უბანზე ნაპირდამცავის 

მოწყობა 

36 ს. ქვემო მლეთა  
მდ. არაგვის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
459787-4697414 

ღვარცოფი საშიშროებას უქმნის მლეთის 
ეკლესიას და სოფლის მოსახლეობის 

ნაწილს, ხიდისუბანში 8 ოჯახს. 
2019 წელს ახალი გააქტიურება, 

რომელიც საფრთხეს შეუქმნილდა 
მოსახლეობას, არ დაფიქსირებულა 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა, 

ხიდისუბნიდან 
მოსახლეობის გადაყვანა 
უსაფრთხო ადგილებზე 

 
 
 

 

37 ს. წკერესთან 
დამაკავშირებელი 
საავტომოვილო გზა
461214-4700473 

დახრამვა საშიშროებას უქმნის საავტომობილო 
გზას 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გზის ქვედა მხარეს ქვა-
ნაყარით შევსება 
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38 მდ. ხადას ხეობა 
460731-4700736 

მეწყერი 
3.9 ჰა 

აზიანებს საძოვარ ფართობებს პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

ღონისძიებების გატარება 
არამიზანშეწონილია 

39 ს. სვიანა-როსტიანი 
461207-4700228 
461050-4698790 

ღვარცოფი საავტომობილო გზის დაცვის 
მიზნით მოწყობილი გაბიონი 

ნაწილობრივ დეფორმირებულია. 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ნაპირდამცავი გაბიონის 
აღდგენა 

40 ს. ჭართალი  
მდ. არაგვის ხეობის 
მარჯვენა ფერდი  
471583-4680264 

დახრამვა აზიანებს სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულებს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხევის ძირი ბარაჟირება 

41 ს. დოლასქედი 
მდ. ვაშლობის ხევის 
ხეობა 
474241-4679707 

ღვარცოფი, 
მეწყერი 

0.2 ჰა 
 

2019 წელს დაფიქსირდა მეწყრული 
სხეულის რეგრესიულად 

გააქტიურება. მეწყრული მასებით 
ხევის გადაკეტვის შემთხვევაში 

საშიშროებას შეუქმნის  საცხოვრებელ 
სახლს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

ზედაპირზე ახალი 
საფეხურები და 

ნაპრალებია. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება, ფირუზ და 

მერაბ ჩოხელების სახლთან  
სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობა. 
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42 ს. სონდა  
მდ. სონდის ხევის 
მარჯვენა მხარე 
472722-4678222 

მეწყერი 
2.5 ჰა 

 

ივნისის შუა რიცხვებში მოხდა 
მკვეთრი გააქტიურება, 

საცხოვრებელმა სახლმა განიცადა 
ძლიერი დეფორმაცია. გზაზე 

ფიქსირდება ღია ნაპრალები სადაც 
ხდება წყლების ჩადინება. გზაზე 

მოძრაობა შეზღუდულია. 
 
 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 

საავტომობილო გზის 
ფუნქციონირებისათვის 

ნაპრალების მოტკეპნა და 
ზედაპირული წყლების 

რეგულირება 
 

43 ს. ჯუღისი მდ. 
ვაშლობის ხევის 
მარჯვენა ფერდი 
476760-4681477 

ღვარცოფი საშიშროებას უქმნის სასოფლო გზას თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

 
 

გზის სავალი ნაწილის 
პერიოდული გაწმენდა 

44 ს. ახატანი 
(სააგარაკე 
დასახლება) 
484957-4645152 

მეწყერი 
3.5 ჰა 

საშიშროებას უქმნის საცხოვრებელ 
სახლს, ეზოს დამცავი კედელი 

დეფორმირებულია, გატეხილია და 
დაცილებულია ერთმანეთს 70 სმ-

მდე. აზინებს საძოვრებს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება, თუმცა 

აღნიშნული პრევენციული 
ღონისძიება ვფიქრობთ 
შედეგს ვერ გამოიღებს 

45 ს. თანიანთკარი  
მდ. ფოტეხევის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი   
476183-4661606 

მეწყერი 
4.5 ჰა 

საშიშროებას უქმნის საძოვარს, მდ. 
ფოტეხევის გადაკეტვის შემთხვევაში 

ს. არაგვისპირის და 
ზოტიკიანთკარის მოსახლეობას. 2019 

წელს გააქტიურება არ 
დაფიქსირებულა. 

თანამედროვე, 
დროებით 

სტაბილური, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

მეწყრული  ფერდობის 
გატყიანება  ღრმაფესვიანი 

მცენარეებით,  
ზედაპირული ჩამონადენის 

რეგულირება 
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46 ს. ხეობა (წითელი 

კლდე) 
488398-4660301 

მეწყერი 
1.6 ჰა 

აქტიურ დინამიკაში მყოფი 
მეწყრული სხეული აზიანებს 

საკარმიდამო ნაკვეთს. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების დრენირება ღრმა 

სადრენაჟო არხით 

47 ს. ხეობასთან 
დამაკავშირებელი 
გზა 
486976-4658432 

მეწყერი 
0.5 ჰა 

მეწყრულ სხეულზე გასულ წელთან 
შედარებით ფიქსირდება მცირე 

გააქტიურების კვალი, გზაზე 
დეფორმაციების კვალი არ 

დაფიქსირებულა 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

 
 

მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

48 ს. ხეობასთან 
დამაკავშირებელი 
გზა 
486268-4657980 

ქვათაცვენა საფრთხეს უქმნის საავტომობილო 
გზას და გზაზე გადაადგილებულ 

პირთა სიცოცხლეს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ფერდობის ჩამოწმენდა და 
გზის ვაკისის პერიოდული 

გაწმენდა 
 
 
 

 
 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 

1 ს. ჩაბანო  
მდ. საგამის 
მარჯვენა ნაპირი 
501520-4665120 

ნაპირების 
გარეცხვა 
60 გრძ/მ 

 

ხიდის დაცვის მიზნით მოწყობილი 
გაბიონი ზედა მხარეს 

დაზიანებულია და ჩავარდნილი. 
გაბიონის მიმდებარედ ირეცხება 

მარცხენა ნაპირი 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 

მდინარის ნაკადის 
მარცხენა მხარეს გადატანა 
და ნაპირდამცავი გაბიონის 

მოწყობა 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 ს. ს. ჩაბანოსა და 

ჭიაურას 
დამაკავშირებელი 
გზა, მდ. საგამის 
ხეობა   
502374-4666436 

მეწყერი 
0.7 ჰა 

გასულ პერიოდთან ფიქსირდება 
გააქტიურება. საშიშროებას უქმნის 

საავტომობილო გზას, სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს და მაღალი 

ძაბვის 2 ანძას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირება 

 

3 ს. ს. ჩაბანოსა და 
ჭიაურას გზის 
მიმდებარედ 
502861-4667032 
 

ნაპირების 
გარეცხვა 
250 გრძ/მ 

 

საშიშროებას უქმნის საავტომობილო 
გზას, სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს და ე.გ.ხ. ანძებს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ნაპირდამცავი 
ღონისძიებების გატარება 

 

4 ს. ჯიჯეთი   
491423-4667663    

დახრამვა სოფლის ტერიტორიაზე 
განვითარებულ ხრამში გრძელდება, 
როგორც სიღრმითი ასევე გვერდითი 

ეროზია და მიმდინარეობს 
ჩამოშლები 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

ხრამის კალაპოტის 
ბარაჟირება 

5 ს. ზემო არტანი 
(ღორღაში) 
მდ. იორის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
500650-4676427 
500566-4676272 
 
 
 

ნაპირების 
გარეცხვა 
260 გრძ/მ 

აზიანებს საძოვარს, ნაპირგარეცხვა 
მისულია საავტომობილო გზის 

ნაწილამდე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაპირდამცავი ან 
ნაკადმიმმართველი 
ნაგებობის მოწყობა, 

კალაპოტის 
გასწორხაზოვნება ჭალის 

მხარეს და ნაპირის 
გამაგრება 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 ს. ზემო არტანის ჩ.ა. 

მდ. იორის მარჯვენა 
ნაპირის გარეცხვა 
501199-4677452 
501120-4677208 

ნაპირების 
გარეცხვა 
300 გრძ/მ 

აზიანებს საძოვარ ფართობებს, 
საფრთხეს უქმნის სასოფლო გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

 
 
 
 
 

ნაპირდამცავის მოწყობა, 
კალაპოტის 

გასწორხაზოვნება 

7 ს. ქვემო არტანი  
მდ. ქუშხეურა, მდ. 
იორის მარჯვენა 
შენაკადი 
499304-4673476 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 
გარეცხვა 
50 გრძ/მ 

 

ნაპირგარეცხვის შედეგად ნაპირი 
ჩაშლილია. წყალმოვარდნის 
შემთხვევაში შესაძლებელია 

მდინარემ ხიდის გვერდის ავლით 
გადაკვეთოს საავტომობილო გზა და 
რამდენიმე სოფელი დატოვოს  გზის 

გარეშე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 

ნაკადმიმმართველზე 
მიბჯენით ნაპირდამცავის 
მოწყობა და მორეცხილი 

სივრცის შევსება, ხიდქვეშ 
სივრცის გაწმენდა, 

კალაპოტის დაღრმავება 
გასწორხაზოვნება 

8 ს. თეთრაულები მდ. 
იორის მარჯვენა 
ნაპირი 
499261-4673263 

ნაპირების 
გარეცხვა 
700 გრძ/მ 

 

ნაპირგარეცხვის შედეგად ზიანდება 
საკარმიდამო ნაკვეთები 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 

ნაპირდამცავი და 
ნაკადმიმმართველი 
ნაგებობის მოწყობა 

9 ს. ბოდახევა     
მდ. იორის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
498339-4671690 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 
გარეცხვა 
180 გრძ/მ 

 

ღვარცოფი საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს, ნაპირების 
გარეცხვა საავტომობილო გზას და 

საცალფეხო ხიდს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ნაპირის გარეცხვის 
ადგილზე მდ. იორის 

მარჯვენა მხარეს 
მოწყობილი  გაბიონი 

ძლიერ დეფორმირებულია 
და საჭიროა მისი აღდგენა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 
1 დაბა სტეფანწმინდა 

თარგმანის უბანი 
471591-4722081 

ღვარცოფი ღვარცოფული ნაკადები 
აქტივიზაციის დროს პერიოდულად 
ჩამოდის დასახლებულ ნაწილამდე 

და საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს და სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი  
საშუალო 

შესაძლებელია ნაკადების 
იზოლირებული არხით 

გადაყვანა სამხრეთ 
მიმართულებით არსებულ 

ხევში 

2 მდ. ამალი-
დევდორაკი მდ. 
თერგის ხეობის 
მარცხენა შენაკადი  
469572-4730459 

ღვარცოფი ახალი გააქტიურება არ 
დაფიქსირებულა, კალაპოტში დიდი 

რაოდენობითაა დაგროვილი 
ღვარცოფული მასალა 

თანამედროვე, 
ხასიათდება 

პერიოდული 
აქტივიზაციით, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მდ. თერგის კალაპოტში 
ჰიდროელექტროსადგურის 
ინფრასტრუქტურის დაცვა 

3 ს. ჯუთასთან 
მისასვლელი გზა  
477423-4712583 
476537-4712404 

მეწყერი 
19 ჰა, 

ქვათაცვენა 

გზის პირას ბეტონის კუბიკებისგან 
მოწყობილია საყრდენი კედელი, 
თუმცა მეწყრული მასები მასზე 

გადმოდის და ხვდება 
საავტომობილო გზაზე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

პროცესები გაგრძელდება 
მანამ სანამ გზის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შემდგომ 
ფერდობი არ მიიღებს 

ბუნებრივ ქანობს 
 

4 ს. ჯუთასთან 
მისასვლელი გზა  
477069-4712488 
477076-4712479 

მეწყერი 
1 ჰა 

მეწყრული მასები გადმოედინება 
გზის სავალ ნაწილზე, ჩამოშლები 
მიმდინარეობს გზის ქვედა მხარეს 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

პროცესები გაგრძელდება 
მანამ სანამ გზის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შემდგომ 
ფერდობი არ მიიღებს 

ბუნებრივ ქანობს 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
5 ს. ჯუთასთან 

მისასვლელი გზა  
476748-4712454 
 

მეწყერი 
0.6 ჰა 

ჩამონაცურების ტიპის მეწყერი, 
რომელიც საფრთხეს უქმნის 

საავტომობილო გზას 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

აღნიშნულის თავიდან 
ასაცილებლად საჭიროა არ 
მოხდეს ფერდობის ძირის 

ჩამოჭრა, თუ მოხდება 
მოეწყოს ფერდობსამაგრი 

კედელი 

6 მდ. ნაროვანის ხევი 
მდ. სნოსწყლის 
მარცხენა შენაკადი  
469905-4717207 

მეწყერი 
9.5 ჰა, 

ღვარცოფი 
 

საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე 
ხიდის ქვეშ სივრცე გაწმენდილია. 
ხევის მარცხენა ბორტზე არსებულ 

მეწყრულ სხეულზე აღინიშნება 
გააქტიურება, რომლის მოწყვეტის 

წარბის სიმაღლეც 3 მ-მდეა 
 
 
 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხევის კალაპოტის გაწმენდა 
და ნაპირების გამაგრება 

 

7 მდ. ყურო  
მდ. თერგის 
მარჯვენა შენაკადი  
471406-4723463 

ღვარცოფი მიმდინარეობს როგორც სიღრმითი 
ეროზია, ასევე ბორტების ჩამოშლები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მდინარის ნაპირების 
გამაგრება 

8 გერგეთის სამების 
საავტომობილო 
გზაზე 
468895-4723837 
469005-4723728 

მეწყერი 
0.9 ჰა 

 

საავტომობილო გზის გაყავანის 
დროს ფერდობის ჩამოჭრის შედეგად 

მეწყერი განვითარდა ნაყარ 
გრუნტებში, გზა შევიწროებულია 1.5 

მ-ით 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საყრდენი კედლის მოწყობა

357



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 გერგეთის სამების 

საავტომობილო 
გზაზე 
469156-4723440 

მეწყერი 
0.01 ჰა 

 

გზის გაყვანის დროს ჩამოჭრილი 
ფერდი გამაგრებულია ბეტონის 
კედლით, მაგრამ ზედა ნაწილში 

არსებული მეწყრული მასები 
გადმოედინება საავტომობილო 

გზაზე 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საავტომობილო გზის 
პერიოდული გაწმენდა 

 
 
 
 
 
 
 
 

358



D 
D 
D 
D 
D 

aobnm~-amo~Gnmob ab~<1>n 
b~0d0~<1>0 oD(l)~(l)o0~<1>0 t3<1)(l)(3DbDo0b b~O0O<1>(l)Do0b 'b(l)6~O0 

8(l)d(3D~~o ~~b~b~Do ~~o t3~6d~Do0 

t30<1>(Y)oomo 60a6noo 

~';'Jd[J<no b 80 6oeo .30~06D60 

t1<'/b6;J0o b 8j6oeo .30~06D60 

8~060M;-J;-J60 

8Jbo<!1JJJO: 1:350 000 

• - a!!!? .-,cla o 
.'> Q?o~ 3.:,<1lo 

b0JM0071~(') 

- 'l3 :b 0 

~ .:, I 

0 

iJ!.o 
!!!?7J'b.:,71<1l 

0 
bCJ'l3;)S!!?O 

• er ei • -
.'Ja<'w>l'),\ 

0 
mbo!!!?.:, 

0 
S!!?;l!!!?f'l3.'>6o 

□ 

• 8~0600 [)ITT0 60.300 cJ60 L 

000[J(3b30 ([J0M1io0) 

• J~~[J1l3030 ~0 
030m083c160 

2019 VD~U 000Jc:)O'ZJM[JO'J~O 06 
0b~0Q?v 0M8(Y)(186o~o .3M(Y)(3[)UO 

Q?0U0b~[JO'J~O .3'JbJ(')[JOO ('IJ[JMO VM[)dO 0R?bocJ603L 8ou 'IJ0Mo~[)Od0 
0 0063om0M[JO'J~ oD(Y)~(Y)oO'JM .3MP1(3[) u u. '7001[)~0 dMO'IJ()001 

0 08P1:-JP1'IJ0~00 .3716<16noo, L0Q?0e3 2020 v D~ L 8P1 L0~P1Q?bD~o0 
oD(Y)~(Y)oO'JMO .3MP1(3[) Lo L 000J(')o'JM[)00) 

(J lit'JoJo';'j<1JO ,l<'\M(3Jlia0om o,,6li,,J"J(Y)<'ia0om ~,,d,,O"J~O ';')06a0o 

(} ()O;iOo ~ ,, V:1,,~b,,<3,,3;1◊0 e 
o.:>f.>□B(l)b □ f.>(IJ361ll!!l0 b.:>.:>i1□6C!l(IJ 

NATIONAL ENVIRONMENTAL AGENCY 



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

თავი 9. ქვემო ქართლის მხარე 
 
ქვემო ქართლის მხარე მოიცავს როგორც ქ. რუსთავის საქალაქო საკრებულოსადმი 

დაქვემდებარებულ, ისე ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის და 
წალკის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს. მხარის საზღვრებში მოქცეული ტერიტორიის 
საერთო ფართობი 6263.1კმ2-ს შედგენს, ხოლო დასახლებული პუნქტების რაოდენობა 364 (მათ 
შორის 7 ქალაქია, 7 დაბა და 350 სოფელი). მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. რუსთავი (იხ. 
ცხრილი 1). 

ცხრილი 1 
N 

მუნიციპალიტეტის  
დასახელება 

დასახლებული  
პუნქტების  
რაოდენობა 

ფართობი 
კმ2 

მოსახლეობის  
რაოდენობა 

(2014 წ. აღწერა) 

მოსახლეობის  
სიმჭიდროვე 

1კმ2 
1 ბოლნისი 49 812.0 53590 65.99 
2 გარდაბანი 41 1039.7 81876 78.74 
3 დმანისი 58 1183.2 19141 16.17 
4 თეთრიწყარო 92 1166.8 21127 18.10 
5 მარნეული 79 938.6 104300 111.12 
6 წალკა 44 1049.2 18849 17.96 
7 ქ. რუსთავი 1 73.6 125103 1699.76 
 სულ 364 6263.1 423986 67.69 

 
1988 წლიდან 2019 წ.წ. წარმოებული გეომონიტორინგული კვლევების პერიოდში, მხარის 

ტერიტორიაზე დაფიქსირებულია სხვადასხვა სახის საშიში გეოლოგიური პროცესების 
ზემოქმედების არეალში მოქცეული 87 დასახლებული პუნქტი. მხარეში საშიში გეოლოგიური 
პროცესების პერიოდული ზემოქმედებით მიყენებული დაზიანების და საშიშროების რისკის 
მიხედვით, განისაზღვრა შემდეგი კატეგორიები: მაღალი, საშუალო, დაბალი და ძლიერ 
დაბალი. აღნიშნული კატეგორიების მიხედვით: მაღალი საშიშროების რისკის ქვეშ მოქცეულია 
– 22; საშუალოში – 39; დაბალში – 26; ხოლო ძლიერ დაბალში – 277 დასახლებული პუნქტი 
(გრაფიკი 1, დიაგრამა 1).  

 

გრაფიკი 1 
 

დიაგრამა 1 
 

ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა-განვითარების 
და რეაქტივიზაციის მთავარ მაპროვოცირებელ  ფაქტორებს შორის (გეოლოგიური აგებულება, 
ტექტონიკური, სეისმური, ჰიდროგეოლოგიური, საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და 
გეომორფოლოგიური თავისებურებები) ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს  წარმოადგენს კლიმატი. 
აღნიშნული გამოიხატება სეზონურად ან დროის მცირე მონაკვეთში მოსული ატმოსფერული 
ნალექების და ამავე პერიოდში საშიში გეოლოგიური პროცესების კერების რეაქტივიზაციის 
ხარისხის თანხვედრაში. 
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2019 წლის განმავლობაში ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალე-
ქების რაოდენობა, არსებული ხუთი მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით შემდეგია: 
(ცხრილი 2-3). 

 
2019 წელს ქვემო  ქართლის  მხარეში   მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა (მმ-ში) 

ცხრილი 2 

ნალექების რაოდენობა თვეების მიხედვით (მმ) 

N 
მეტეო-

სადგური 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

სულ 
(I-XII) სა

შუ
ალ

ო
 

მრ
ავ

აწ
ლ

იუ
რ

ი 
ნო

რ
მა

 

სა
შუ

ალ
ო

 
მრ

ავ
ალ

წლ
იუ

რ
ი 

 
ნო

რ
მი

დ
ან

  გ
ად

ახ
რ

ა 

1 მარნეული 1.6 6.9 9.0 58.3 23.8 3.2 27.4 1.4 21.1 0 0.2 1.0 153.9 435.0 -281.1 

2 ბოლნისი 2.1 12.0 19.8 84.5 81.1 31.0 46.4 18.2 55.6 0.2 24.2 2.2 377.3 538.0 -160.7 

3 წალკა 6.5 10.6 14.9 71.3 66.8 160.0 40.1 34.9 49.1 2.8 15.7 3.7 476.4 694.0 -217.6 

4 დრე 5.2 13.3 16.8 83.0 103.6 121.3 25.6 27.8 54.9 1.2 26.5 3.4 482.6 
ნორმა არაა მოკლე 

რიგის გამო 

5 ორბეთი 7.1 14.5 27.5 90.6 123.8 131.0 36.0 27.5 39.6 2.1 23.7 1.0 524.4 
ნორმა არაა მოკლე 

რიგის გამო 

 
მხარის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების  ახალი კერების განვითარება და 

არსებულთა რეაქტივიზაცია, სხვა ბუნებრივ-გეოგრაფიულ ფაქტორებთან ერთად, უშუალოდ 
არის დაკავშირებული, სეზონურად და თავსხმა წვიმების სახით (30მმ-ზე მეტი) მოსული 
ატმოსფერული ნალექების რაოდენობასა და მათ სეზონურ განაწილებაზე.  

ცხრილი 2-ის მიხედვით, 2019 წლის განმავლობაში ქვემო ქართლში ატმოსფერული 
ნალექების რაოდენობა საშუალო მრავალწლიურ ნორმაზე დაბალი იყო. ექსტრემალური 
რაოდენობის (დღე-ღამეში 30 მმ-ზე მეტი) მოსვლა 1-ჯერ დაფიქსირდა (იხ. ცხრილი 3). 

 
მონაცემები 2019 წლის განმავლობაში ქვემო ქართლის  მხარეში  ტერიტორიაზე   მოსული 

ექსტრემალური   ატმოსფერული ნალექების  (30მმ-ზე  მეტი)  შესახებ 
 

ცხრილი 3 
                                                                                                                                                      
 
 

 
 
 
2019 წლის განმავლობაში ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არსებულ კლიმატურ რეჟიმის 

პირობებში (მაღალმთიან ზონაში თოვლის საფარის სიმცირე და მოსული ატმოსფერული 
ნალექების დეფიციტი)  საშიში გეოლოგიური პროცესების და მოვლენების ახალი კერების და 
უბნების განვითარებას ადგილი არ ჰქონდა, ამასთან არსებულთა რეაქტივიზაციის ინტენსივობა 
საშუალო მრავალწლიურ ფონურ დონეს არ აღემატებოდა, მხოლოდ ერთეულ უბნებზე 
დაფიქსირდა ფონურ დონეზე მაღალი რეაქტივიზაციის შემთხვევები. 

მხარეში მოქმედი მეტეოსადგურების მონაცემებზე დაყრდნობით შედგენილ გრაფიკ 2-ში 
მოცემულია 2005-2019 წ.წ პერიოდში მოსული ატმოსფერული ნალექების განაწილება წლების 
მიხედვით და იგივე პერიოდში საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების და 
აქტივიზაციის რაოდენობრივი მახასიათებლები. 

                      

დღე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი 
თვე 

45.2 19/VI 

360



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

გრაფიკი 2 

 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვემო ქართლის 6 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორ ეტაპად 

(ივნისი და ოქტომბერი) წარმოებული გეომონიტორინგული კვლევების პერიოდში დათვა-
ლიერდა და შეფასდა 35 დასახლებული პუნქტი, 14 მეწყრული უბანი, 7 ნაპირების გარეცხვის 
უბანი, 25 ქვათაცვენისა და კლდეზვავის უბანი (იხილეთ ცხრილები 4 და 5).  

2019 წელს ქვემო ქართლის მხარეში წარმოებული მონიტორინგული კვლევების პერიოდში 
დათვალიერებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვ-
რებელი სახლების, აგრეთვე საშიში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურების და საშიშროების 
რისკის ზონაში მოქცეული ტრეიტორიების, დასახლებული პუნქტების და ინფრასტრუქ-
ტურული ობიექტების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ცხრილ N4 და N5.  
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ქვემო ქართლის მხარეში 2019 წ გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებელი 

 
ცხრილი 4 

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული 

პუნქტების  რაოდენობა 

დასახლებულ 
პუნქტებში 

დათვალიერებული 
საცხოვრებელი 

სახლების რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 

გა
მო
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ხე
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 დ
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ლ
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ვა
 ნ

აგ
ებ

ო
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მო
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ებ

უ
ლ
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ვი

ზ
უ
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უ

რ
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სა
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ო
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ო
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გი
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რ
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დ
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კვ
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ბი
ს 

რ
აო

დ
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ო
ბა

 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 დმანისი - 5 5 - 6 6 - - - - - - - -  

2 ბოლნისი - 2 2 - 5 5 - - - - - - - -  

3 მარნეული - 1 1 - 4 4 - - - - - - - -  

4 თეთრიწყარო - 2 2 - 4 4 - - - - - - - -  

5 წალკა - 1 1 - 13 13 - - - - - - - -  

6 გარდაბანი - 1 1 - 3 3 - - - - - - - -  

 ჯამი - 12 12 - 35 35 - - - - - - - -  
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ქვემო ქართლის მხარეში 2019 წელს გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და დაზიანებული  
ობიექტების ჩამონათვალი                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                   ცხრილი 5 

საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

მეწყრები 
დასახლებული პუნქტების 

რაოდენობა და საშიშროების 
რისკის კატეგორია 

გააქტიურებული ახალი 

№ მუნიციპალიტეტი 

რ-ბა 
ფართობი 

(ჰა) 
რ-ბა 

ფართობი 
(ჰა) 

ერ
ო

ზ
ია

, გ
რ

ძ/
მ,
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თ

ო
ბი

 (ჰ
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ღ
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რ
ცო

ფ
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გრ
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ლ

ი 
(კ

ლ
დ

ეზ
ვა

ვი
, 

ქვ
ათ

აც
ვე

ნა
) უ

ბნ
ებ

ი 

მაღალი საშუალო დაბალი 

დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 დმანისი 3 1,79 - - 3/830 - 14 - - 6 ხიდი 1, გზა 

2 ბოლნისი - - - - 2/420 - 3 - - 5 ხიდი 1, გზა 

3 მარნეული - - - - 2/1365 - - - - 4 ნაპირსამაგრი დამბა 

4 თეთრიწყარო 6 19,77 - - - - 3 - 2 2 გზა, სასოფლო, ეკლესია 

5 წალკა 1 7,92 - - - - 5 - - 13 გზა 

6 გარდაბანი 4 18,337 - - - - - - 1 2 გზა, მაღალი ძაბვის ანძა 

 სულ 14 47,817 - - 7/2615 - 25 - 3 32  
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ქვემოთ მოგვყავს, ქვემო ქართლის მხარეში 6 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საშიში 
გეოდინამიკური პროცესების ზემოქმედების შედეგად საშიშროების არეალში მდებარე 
დასახლებულ პუნქტებში, საინჟინრო კომუნიკაციებსა და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებთან 
მიმართებაში არსებული მდგომარეობის მოკლე აღწერა, საშიშროების რისკის შეფასება, და 
საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიება-რეკომენდაციები, იხილეთ ცხრილ N6. 

 
 
 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ დათვალიერდა და შეფასდა 6 დასახლებუ-
ლი პუნქტი: ს.ს. გუგუთი, გორა, განახლება, სარკინეთი, გომარეთი და მამული. დასახლებული 
პუნქტების ტერიტორიებზე საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაციის ინტენსივობა 
მთლიანობაში არ აღემატებოდა საშუალო მრავალწლიური ფონური დონის ფარგლებს. ფონურ 
დონეზე მაღალი აქტივიზაციის ერთეული შემთხვევები დაფიქსირდა დაუსახლებელ ტერიტო-
რიებზე გაყვანილი საავტომობილო გზების ცალკეულ უბნებზე. გრავიტაციული (კლდეზვავი, 
ქვათაცვენა) პროცესების დაბალი ინტენსივობით გააქტიურება დაფიქსირდა მდ. მდ. მოშევანის, 
მაშავერას და ხრამის ხეობებში; სოფლების – მაშავერა-გუგუთის, გუგუთი-გორას, ს. ქვეში – ქ. 
დმანისის, სარკინეთი – ხრამჰესი – 2-ის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზების ცალკეულ 
უბნებზე. ღვარცოფული პროცესის უმნიშვნელო აქტივიზაციის შემთხვევები დაფიქსირდა მდ. 
მდ. მაშავერას და მუშევანის ხეობებში. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონაში მდებარე, ინფრასტრუქ-
ტურული ობიექტების და ს/ს სავარგულების საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედების-
გან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია – ღონისძიებები, იხილეთ ცხრილ №6 – ში. 

 
 

 
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 

 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დათვალიერდა და შეფასდა 5 დასახლებული პუნქტი: 

ქ. ბოლნისი, ს.ს ქვემო ბოლნისი, ხატისსოფელი, რატევანი და მუხრანა. დასახლებული პუნქტე-
ბის ფარგლებში საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაცია არ აღემატებოდა საშუალო მრა-
ვალწლიურ ფონურ დონეს, მხოლოდ მდ. მაშავერას ხეობაში  ქ. ბოლნისის სამხრეთ პერი-
ფერიაზე და მდ. ფოლადაურისწყლის ხეობაში -ს.ს ბოლნისის და ქვემო ბოლნისის მიმდებარე 
ტერიტორიებზე დაფიქსირდა ნაპირების გარეცხვის შემთხვევები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საშიშროების რისკის არეალში მდებარე 
დასახლებული პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ს/ს სავარგულების საშიში 
გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია – 
ღონისძიებები იხილეთ ცხრილ №6 – ში. 
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მარნეულის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ დათვალიერდა და შეფასდა 4 დასახლებუ-
ლი პუნქტი: ს.ს კირაჩ – მუღანლო, მამია, სადახლო და კაპანახჩი. აღნიშნული დასახლებული 
პუნქტების ფარგლებში საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება იმდენად უმნიშვნელო 
ხასიათს ატარებს, რომ გარემოს სახეცვლაზე გავლენას ვერ ახდენს, რაც შეეხება მუნი-
ციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების მიმდებარე ტერიტორიებს მდ. მდ. მტკვრის, ხრამის 
და დებედას სანაპირო ზოლში, აქ ყოველწლიურად ადგილი აქვს ნაპირის გარეცხვის პროცესის 
ცვალებადი ინტენსივობით რეაქტივიზაციას, რაც საშიშროებას უქმნის მდინარეთა ჭალებში და 
ჭალისზედა ტერასებზე მდებარე ს/ს სავარგულებს და წყალსატუბ სადგურებს. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ს/ს სავარგუ-
ლების და ინფრასტრუქტურული ობიექტების, საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედე-
ბისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია – ღონისძიებები,იხილეთ ცხრილ №6 – ში. 

 
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დათვალიერდა 4 დასახლებული პუნქტი: ქ. თეთრი-
წყარო, ს.ს. ჯორჯიაშვილი, შავსაყდარი და ასურეთი. აღნიშნული დასახლებული პუნქტების 
ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაციის ინტენსივობა არ აღემატებოდა 
საშუალო მრავალწლიურ ფონურ დონეს ან მასზე დაბალი იყო, ხოლო ორ დასახლებულ 
პუნქტში – ჯორჯიაშვილისა და შავსაყდარში, მეწყრული პროცესების ფონურზე უმნიშვნელო 
გააქტიურებას ჰქონდა ადგილი. მეწყრული პროცესის უმნიშვნელო გააქტიურება დაფიქსირდა 
ს. საღრაშენის აღმოსავლეთით  ს.ს ფარცხისი – კოდის საავტომობილო გზის უბანზე. გრავი-
ტაციული (კლდეზვავი, ქვათაცვენა) პროცესების რეაქტივიზაცია საშუალომრავალწლიური 
ფონური დონის ფარგლებს არ აღემატებოდა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საშიშროების რისკის ზონებში მდებარე 
დასახლებული პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ს/ს სავარგულების საშიში 
გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედებისგან დაცვის და მათი მდგრად ფუნქციონირების 
მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია – ღონისძიებები, იხილეთ ცხრილ №6 – ში. 

 
 

წალკის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპლაიტეტის ტერიტორიაზე საანგარიშო პერიოდში დათვალიერდა და შეფასდა 13 
დასახლებული პუნქტი: ქ. წალკა, ს.ს ბერთა, კუშჩი, არწივანი, ხაჩკოი, კაბური, თაზახარაბა, 
გუმბათი, ავრალნო, თეჯისი, საბეჭისი, არჯევან-სარვანი და ლივადი. საშიში გეოლოგიური 
პროცესების აქტივიზაციის ნიშნები არ ფიქსირდება ან იმდენად უმნიშვნელოა, რომ გარემოს 
სახეცვლაზე გავლენას ვერ ახდენს. მხოლოდ ერთ დასახლებულ პუნქტში ს. ავრალნოს ჩრდი-
ლოეთით მდებარე ფერდზე დაფიქსირდა გრავიტაციული პროცესების საშუალო ინტენსივო-
ბით რეაქტივიზაციის ფაქტი. გრავიტაციული პროცესების საშუალო რეაქტივიზაციის შემთხვე-
ვებს სეზონურად ყოველთვის აქვს ადგილი ს.ს ავრალნო – რეხას, ჩივთქილსი – ბეშთაშენის და 
წალკა – თბილისის საავტომობილო გზების რამოდენიმე უბანზე. წალკა – თბილისის საავტომო-
ბილო გზის ერთ უბანზე ს. ბეშთაშენის სამხრეთით მდებარე ტერიტორიაზე, ბოლო პერიოდში 
სეზონურად ადგილი აქვს მეწყრული პროცესის საშუალო ინტენსივობით აქტივიზაციას და 
გზის ვაკისის დეფორმაციას.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონაში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების და ინფრასტრუქტურული ობიექტების საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმე-
დებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია – ღონისძიებები, იხილეთ ცხრილ №6 – ში. 
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გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დათვალიერდა და შეფასდა 3 დასახლებული პუნქტი: 
ს.ს კუმისი, მარტყოფი და ნორიო. აღნიშნული დასახლებული პუნქტების ფარგლებში საშიში 
გეოლოგიური პროცესების რეაქტივიზაციის ინტენსივობა არ აღემატებოდა საშუალო მრავალ-
წლიური ფონური დონის ფარგლებს. რაც შეეხება ს. კუმისის დასავლეთით მდ. შინატეხის და ს. 
ნორიოს ჩრდილო – აღმოსავლეთით მდ. ნორიოსხევის ხეობას, აქ არსებულ მეწყრულ უბნებზე 
ადგილი ჰქონდა პროცესის დაბალი ინტენსივობით გააქტიურებას. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონაში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების და მიმდებარე ტერიტორიების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ს/ს სავარგუ-
ლების საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი 
რეკომენდაცია – ღონისძიებები, იხილეთ ცხრილ №6 – ში. 

ქვემო ქართლის მხარეში საშიში გეოლოგიური პროცესებით დაზიანებული ცალკეული 
უბნების დაცვის მიზნით, ჩვენს მიერ წარსულ წლებში რეკომენდებული ღონისძიებების საფუ-
ძველზე 2019 წელს განხორციელდა ნაპირდაცვითი ღონისძიებები, რომლებიც საგრძნობლად 
შეამცირებს პროცესების აქტივიზაციის ხარისხს და მათი ზემოქმედებით მიყენებულ ზარალს. 

ნაპირდაცვითი ღონისძიებები განხორციელდა შემდეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებ-
ზე ჩამომდინარე მდინარეთა ხეობებში: 

დმანისის მუნიციპალიტეტი. მდ. მაშავერაზე განხორციელდა ქ. დმანისი – ს. დილარის 
დაზიანებული საავტომობილო ხიდის დემონტაჟი და აიგო ახალი ხიდი (სურ. 198). 

 

 
სურ. 198 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი. მდ. დებედას ხეობაში ორ უბანზე განხორციელდა 
ნაპირდაცვითი ღონისძიებები, კერძოდ. მოეწყო მავთულბადიანი ქვაყორის გაბიონები (სურ. 
199-200). 

 
სურ. 199 

 
სურ.200 
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სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისთვის 

 
მხარის ტერიტორია სტიქიური-გეოლოგიური პროცესების არსებული უბნების და კერების 

აქტივიზაციას და ახლების ჩასახვა-განვითარების თვალსაზრისით, საშიშროები რისკის მიხედ-
ვით, მიეკუთვნება დაბალ და საშუალო, ხოლო მძლავრი მიწისძვრების შემთხვევაში მაღალ 
კატეგორიას. რეგიონის ტერიტორიის საშიში გეოლოგიური პროცესებით დაზიანების 
კოეფიციენტი შემდეგია – 0.25-0.4. 

ქვემო ქართლის მხარის ტერიტორიაზე და მის მაღალმთიან ზონაში უხვი ატმოსფერული 
ნალექების მოსვლის შემთხვევაში საშიში გეოლოგიური პროცესების კერებსა და უბნებზე მოსა-
ლოდნელია პროცესების საშუალო მრავალწლიურ ფონური დონის ფარგლებში გააქტიურება. 

ქვემოთ მოგვყავს, მხარის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტების მიხედვით. 2020 წელს, 
სტიქიური გეოლოგიური პროცესების მოსალოდნელი გააქტიურების პროგნოზი, რომელიც 
ეფუძნება რეგიონში 2019 წელს ორ ეტაპად განხორციელებული მონიტორინგელი კვლევების 
პერიოდში და ფორსმაჟორულ  სიტუაციებში მოპოვებულ საველე მასალების, აგრეთვე მხარის 
ტერიტორიაზე ჩატარებული გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური 
კვლევების შედეგებს. 

დმანისის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გრავიტაციული (კლდეზვავი, ქვათაცვენა) 
პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელიამდ. მდ.მდ. მაშავერას, მოშევანის და ხრამის 
კანიონებში გაყვანილი ს. ქვეში-დმანისის, ს.ს მაშავერა-გუგუთის, ს.ს. გუგუთი-გორას და ს.ს. 
სარკინეთი-ხრამჰესი 2-ის დასახლებული პუნქტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების 
ცალკეულ უბნებზე, აგრეთვე ქ. დმანისი-ს. ირგინჩაის და ქ. დმანისი-ს. გომარეთის საავტო-
მობილო გზის ლოკალურ უბნებზე. მეწყრული და დახრამვითი პროცესების აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია:  ქ. დმანისი – ს. ირგინჩაის საავტომობილო გზის ორ უბანზე. 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალდიდობა-აკუმულაციური და ნაპირე-
ბის გარეცხვის პროცესების რეაქტივიზაცია, მოსალოდნელია მდ. მდ. მაშავერას, ფოლადაურის-
წყალის, ტალავერისწყალის და ხრამის ხეობებში, ქ. ბოლნისის, ს.რატევანის, ბოლნისის, ქვემო-
ბოლნისის, ფახრალოს, რაჭისუბნის, ბალახაურის, სავანეთის, მუხრანას, ვანათის, ნახიდურის 
და თამარისის მიმდებარე პერიფერიებზე. 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე – მეწყრული პროცესების გააქტიურება მო-
სალოდნელია: მდ. მდ. მტკვრის, ალგეთის, ხრამის და დებედას მაღალი ტერასების კიდისპირა 
ზოლში მდებარე ს.ს-ში: ქესალოს, პირველ და მეორე ქესალოს, აზიზქენდს და ალგეთის ტერი-
ტორიებზე; წყალდიდობა-აკუმულაციური და ნაპირების გარეცხვის პროცესების რეაქტივიზა-
ცია, მოსალოდნელია-მდ. მდ. მტკვრის, დებედას და ხრამის ჭალებში. ს.ამბაროვკიდან წითელ 
ხიდამდე მონაკვეთზე ს.ს: საზიზქენდის, პირველ და მეორე ქესალოს, იმირის, კურტალარის, ყა-
ჩაგანის დიდი მუღანლოს, შუალავერის, მამაის, კირაჩ-მუღანლოს და თამარისის მიმდებარე 
ჭალებში. 

მეწყრული, ღვარცოფული და დახრამვითი პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია  
ქ. რუსთავის ჩრდ. დასავლეთ პერიფერიაზე, ახალი დასახლების უბანზე, თბილისი-წითელი 
ხიდის ავტომაგისტრალის ცალკეულ უბნებზე, იაღლუჯის ნაგავსაყრელი პოლიგონის მიმდე-
ბარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის ხეობის მარჯვენა ფერდის არეალში. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსალოდნელია მეწყრული პროცე-
სების გააქტიურება. ს.ს: სამღერეთის, ფარცხისის, საღარაშენის, ჯორჯიაშვილის, არდისუბანის, 
შავსაყდარის, ასურეთის, ღოუბანის, დიდი-დურნუკის, გოხნარის, ახალსოფელის, ზირბითის, 
საფუძრების, ორბეთის, თონეთის, დაბა მანგლისის ფარგლებში და მათ მიმდებარე ტერიტო-
რიებზე, კოდა-ფარცხისი-თეთრიწყაროს, კოდა-მანგლისის (ს. საღრაშენთან) და მანგლისი-
იმერას (ს. გოხნართან) საავტომობილო გზების ცალკეულ უბნებზე. დახრამვითი და ღვარცო-
ფული პროცესების რეაქტივიზაცია – ს.ს: გოხნარში, ახალსოფელში, ზირბითში, საფუძრებში, 
ჯორჯიაშვილში, ენაგეთში და არდისუბანში; გრავიტაციული (ქვათაცვენა, კლდეზვავი) 
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პროცესების გააქტიურება ქ. თეთრიწყარო-ხრამჰესის-1 დამაკავშირებელ საავტომობილო გზის 
ცალკეულ უბნებზე მდ.მდ.ხრამის და კლდეისისწყლის ხეობებში. 

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალდიდობის, დატბორვითი, აკუმულაციუ-
რი და ნაპირების გარეცხვის პროცესების აქტივიზაცია მოსალოდნელია-მდ. ქციას ქვაბულში 
არსებული ს.ს. ოლიანგის, კუშის, ნარდევანის, ედიქილისას და დარაქოის მიმდებარე ტერიტო-
რიებზე; გრავიტაციული (კლდეზვავი, ქვათაცვენა) პროცესების გააქტიურება- ს.ს:გუმბათში, 
ავრანლოში, ყიზილქილისაში, ს.ს. ჩივთქილისა-ბეშთაშენის დამაკავშირებელი გზის ლოკალურ 
უბნებზე ქ.ქ. წალკა-თბილისის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე ს. ბეშთაშენის სამხრეთით, 
ხრამჰესი – 1 დასახლების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ცალკეულ უბნებზე და მათ 
მიმდებარე ტერიტორიებზე. მეწყრული პროცესის აქტივიზაცია მოსალოდნელია ქ. ქ. წალკა-
თბილისის საავტომობილო გზის უბანზე ს. ბეშთაშენის სამხრეთით. 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე – მეწყრული, ღვარცოფული და დახრამვი-
თი პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია ს. ს: ნორიოში, მარტყოფში, თელეთში, კუმისში, 
თბილისი-კოდას საავტომობილო გზის ჩრდილოეთით მდ. შინატეხის ხეობაში (ს. კუმისთან). 
მდ. არხაშენის ხევის სათავეებში, ს.ს.ახალსამგორში (ღვარცოფი); წყალდიდობა-აკუმულაციუ-
რი, ნაპირების გარეცხვის პროცესების გააქტიურება – ს.ს:ყარაჯალაში, ყარათაკლაში, აღთაყალა-
ში და გაჩიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარეთა ჭალების და ჭალისზედა ტერასების 
ფარგლებში. 

ქვემო ქართლის მხარეში დასახლებული პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
და ს/ს სავარგულების სტიქიური გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზ-
ნით, აუცილებელია სტიქიური გეოლოგიური პროცესების ახალი კერების და უბნების ფორმი-
რების და არსებულის აქტივიზაციის უბნებსა და კერებში, მოეწყოს მონიტორინგული დაკვირ-
ვებები, რათა დადგინდეს ყველა საშიში გეოლოგიური პროცესის ხასიათი, მათი განვითარება 
და ციკლურობა. კონკრეტულ უბნებზე, ქმედითი დაცვითი ღონისძიებების შესამუშავებლად, 
აუცილებელია ჩატარდეს დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები. 
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ქვემო ქართლის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და  
გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 

№ დასახლებული  
პუნქტი და პროცესის 

გავრცელების  
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება და 
დაზიანების 

განზომილების 
ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

გეოლოგიური  
პროცესებით 
მიყენებული  

ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

გასატარებელი  
ღონისძიებები 

ი ლ უსტრ აცია ,  
შე ნი შვ ნა  

 1 2 3 4 5 6 7 
დმანისის მუნიციპალიტეტი 

1 
 
 
 

 

მდ. მოშევანის ხეობის 
მარჯვენა ფერდი 
საქართველო-სომხეთის 
სახელმწიფო საზღვრის 
მიმდებარე ტერიტორია. 
443107 – 4562038 
443387 – 4562549 

ნაპირის გარეცხვა 
450 გრძ/მ 

მეწყერი 0.15 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
ხელოვნური ტყის 
კორომს, საძოვარ 

ფართობს 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მდ. მოშევანის მეანდრირებადი 
კალაპოტის გასწორხაზოვნება, 

მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ 
ნაპირდაცვითი ღონისძიებების 
განხორციელება, დამეწყრილი 

უბნის ტერასირება და ხე-
მცენარეების განაშენიანება 

2 მდ. მოშევანის ხეობის 
მარცხენა ფერდზე 
არსებული საშიშროების 
უბნები 
I უბანი 
442593 – 4563443 
442490 – 4563549 

ნაპირის გარეცხვა 
200 გრძ/მ 

მეწყერი 1.04 ჰა 

აზიანებს ხიდის 
მარცხენა ბურჯს. 

მდინარის შეგუბების 
საშიშროება 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხიდის მდგრადობის 
უზრუნველყოფის მიზნით 

ნაპირდაცვითი ღონისძიებების 
განხორციელება; ძველმეწყრულ 

ფერდზე ხე-მცენარეების 
გაკაფვის აკრძალვა; 

მონიტორინგული დაკვირვების 
წარმოება 

3 II უბანი 
442242 
4563684 

ნაპირის გარეცხვა 
180 გრძ/მ 

მეწყერი ფართობი 
0.6 ჰა 

მდინარის შეგუბების 
და მარჯვენა ნაპირზე 

მდებარე 
დასახლებული უბნის 

დატბორვის 
საშიშროება 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მეწყრული სხეულის ძირის 
გასწვრივ ეროზია-

საწინააღმდეგო ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების განხორციელება; 
მონიტორინგული დაკვირვების 

წარმოება 
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 1 2 3 4 5 6 7 
 მდ. მოშევანის ხეობაში 

გაყვანილი სს. მაშავერა-
გუგუთის საავტომობილო 
გზაზე არსებული 
საშიშროების უბნები 

    

4 I უბანი 
443107 – 4564245 

ქვათაცვენა 
კლდეზვავი 

პოტენციურად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

5 II უბანი 
440656 – 4564513 

ქვათაცვენა პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

პროცესი 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 III უბანი 

440102 – 4565227 
440039 – 4565299 
 

ქვათაცვენა პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

7 IV უბანი 
439959 – 4565519 
440005 – 4565781 

ქვათაცვენა პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

8 V უბანი 
ს.ს. გუგუთი-გორას 
საავტომობილო გზა 
439990 – 4565973 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

საშიშროებას უქმნის ს. 
გორასთან 

დამაკავშირებელ გზას

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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 1 2 3 4 5 6 7 
9 VI უბანი 

442975 – 4573042 
443061 – 4573105 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

10 VII უბანი 
443228 – 4573214 
443558 – 4573346 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

11 VIII უბანი 
444333 – 4574625 
444408 – 4574737 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და შესუსტებული 
მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
12 IX უბანი დმანისის 

ნაქალაქართან 
445146 – 4576144 
445237 – 4576174 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და 
შესუსტებული მდგრადობის 

მქონე ბლოკების და ლოდების 
პერიოდულად ჩამოწმენდა; 

მონიტორინგული დაკვირვების 
წარმოება 

 
13 მდ. მაშავერას ხეობის 

მარცხენა ფერდი 
X უბანი 
445618 – 4576830 
446260 – 4578904 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მოძრაობის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

ცვალებადი 
ინტენსივობის 
აქტივიზაციით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
საშუალო და მაღალი 

სეისმოაქტივობის 
პირობებში 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობების კონტურში 

არსებული ძლიერ 
დანაპრალიანებული, 

განწევრებული და 
შესუსტებული მდგრადობის 

მქონე ბლოკების და ლოდების 
პერიოდულად ჩამოწმენდა; 

მონიტორინგული დაკვირვების 
წარმოება 

 
 მდ. ხრამის ხეობის 

მარჯვენა ფერდი ს. 
მამულა – ხრამჰესი-2 
დასახლების 
დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზაზე 
არსებული საშიშროების 
უბნები 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
14 I უბანი 

434455 – 4590749 
ქვათაცვენა და 

კლდეზვავი 
საშიშროებას უქმნის 

გზის მდგრად 
ფუნქციონირებას. 

კერძოდ, 
პერიოდულად იწვევს 
მიმოსვლის დროებით 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებული, 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
15 II უბანი 

435651 – 4592367 
436139 – 4592856 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

საშიშროებას უქმნის 
გზის მდგრად 

ფუნქციონირებას. 
კერძოდ, 

პერიოდულად იწვევს 
მიმოსვლის დროებით 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებული, 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
16 III უბანი 

436351 – 4593094 
436433 – 4593313 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

საშიშროებას უქმნის 
გზის მდგრად 

ფუნქციონირებას. 
კერძოდ, 

პერიოდულად იწვევს 
მიმოსვლის დროებით 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებული, 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
17 IV უბანი 

437760 – 4595651 
437977 – 4595912 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

საშიშროებას უქმნის 
გზის მდგრად 

ფუნქციონირებას. 
კერძოდ, 

პერიოდულად იწვევს 
მიმოსვლის დროებით 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებული, 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 

1 ქ.ქ. ბოლნისი-დმანისის 
დამაკავშირებელი 
საავტომობილო გზის 
გასწვრივ არსებული 
საშიშროების უბნები. 
ქ. ბოლნისის დასავლეთი 
პერიფერია 
I უბანი 
459809 – 4588694; 
459680 – 4588736 

ქვათაცვენა პოტენციურად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

2 II უბანი 
448341 – 4580467 
448258 – 4580285 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მიმოსვლის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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 1 2 3 4 5 6 7 
3 III უბანი 

448246 – 4579974 
448206 – 4579690 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მიმოსვლის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
4 მდ. მაშავერას ხეობა ქ. 

ბოლნისის სამხრეთ 
პერიფერიაზე მარჯვენა 
ნაპირის გარეცხვის               
460000 – 4588242 
460089 – 4588261                    
 

წყალდიდობა 
ნაპირის გარეცხვა  

110 გრძ/მ 

კალაპოტში ჩაქცეული 
ხიდი ქმნის 

ხელოვნურ ბარიერს, 
იწვევს კალაპოტის 
დეფორმაციას და 
მარჯვენა ნაპირის 

გარეცხვის შემდგომი 
ინტენსივობის ზრდის 

საშიშროებას. 
 
 
 

წყალდიდობების 
დროს ადგილი აქვს 

პროცესების 
აქტივიზაციას. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საჭიროა კალაპოტში ჩაქცეული  
ხიდის დემონტაჟი; დანგრეული 

ნაპირსამაგრის და ხიდის 
აღდგენა; მდინარის კალაპოტის 

გასწორხაზოვნება. 

5 მდ. მაშავერას ხეობა 
ს.სავანეთის ჩრდილოეთ 
პერიფერიაზე არსებული 
საშიშროების უბანი 471895 
– 4587832  
472188 – 4587878 

წყალდიდობა, 
ნაპირის გარეცხვა

310 გრძ/მ 

წყალდიდობის დროს 
გაირეცხა მარჯვენა 

ჭალის და I ჭალისზედა 
ტერასის ამგები 
გრუნტები და 

დეფორმაცია განიცადა 
ს.ს სავანეთის, მუხრანას 

და ბალახაურის 
დამაკავშირებელმა 
ვანტურმა ხიდმა, 

რომელზედაც 
მიმოსვლა მაღალი 

საშიშროების რისკის 
შემცველია. 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

სეზონურ ხასიათს 
ატარებს, საშიშროების 

რისკი მაღალი 

საჭიროა მდინარის კალაპოტის  
მარცხენა ნაპირის 

მიმართულებით გაფართოება, 
ხოლო მარჯვენა მხარეს 
ეროზიასაწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი ღონისძიებების 
განხორციელება; 

დეფორმირებული ვანტური 
ხიდის აღდგენა-რეაბილიტაცია. 
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 1 2 3 4 5 6 7 

3 .  მარნეულის მუნიციპალიტეტი  

1 მდ. ხრამის ხეობაში ს. 
კირაჩ-მუღანლოს 
ჩრდილოეთ პერიფერიაზე 
არსებული საშიშროების 
უბანი 
502832 – 4577395 
503324 – 4577140 

წყალდიდობა, 
ნაპირების 

გარეცხვა 815გრძ/მ

ირეცხება I 
ჭალისზედა ტერასის 

ამგები გრუნტები. 
საშიშროება ექმნება 

ტერასის კიდის 
სამხრეთით მდებარე 

ს/ს სავარგულებს 

პერიოდულად 
აქტიური, საშიშროების 

რისკი მაღალი 

საჭიროა ეროზიასაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების გატარება, 

2 
 

მდ. დებედას ხეობაში 
სახელმწიფო 
საზღვრისპირა ზოლში 
არსებული 
ნაპირგარეცხვის უბანი 
483835 – 4568236 
483806 – 4568760 
 

წყალდიდობა, 
აკუმულაცია, 

ნაპირის გარეცხვა
550 გრძ/მ 

ირეცხება ჭალის 
ტერასა, ზიანდება 

ნაპირსამაგრი 
მიწაყრილის დამბა, 

იტბორება და 
იშლამება საძოვარი 

ფართობები. 
 
 

პროცესების 
აქტივიზაციას 
სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი. საშიშროების 

რისკი საშუალო. 

საჭიროა ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების განხორციელება.

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 
1 მდ. ხრამის ხეობის 

მარცხენა ფერდი ს. 
ჩათახი-ხრამჰესი-2 
დასახლების 
დამაკავშირებელ გზაზე 
არსებული საშიშროების 
უბნები 
I უბანი 
438390 – 4596062 
438542 – 4596287 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მიმოსვლის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
2 

 
 

II უბანი 
438525 – 4596950 
438584 – 4597194 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მიმოსვლის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
3 III უბანი 

438278 – 4597620 
438204 – 4597772 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 
კერძოდ: იწვევს 

მიმოსვლის დროებით 
შეფერხებას ან 

შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
4 ს. საღარაშენის 

აღმოსავლეთი პერიფერია  
465937 – 4603251 
466000 – 4603235 

მეწყერი           
0.71 ჰა 

პროცესის 
რეაქტივიზაცია 

პერიოდულად იწვევს 
საავტომობილო გზის 
ვაკისის დეფორმაციას 

და საშიშროებას 
უქმნის 

საავტომობილო გზის 
მდგრად 

ფუნქციონირებას 

მეწყრული პროცესის 
დაბალი დინამიკით 

რეგრესიულ 
განვითარებას ყოველ 
1-3 წელიწადში აქვს 

ადგილი; საშიშროების 
რისკი მაღალი 

აუცილებელია: დეტალური 
საინჟინრო-გეოლოგიური 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავდეს მეწყრული უბნის 
ესტაკადით გადაკვეთის 

პროექტი; საგზაო სამსახურის 
მიერ გზაზე მუდმივი 

მეთვალყურეობის დაწესება, 
მონიტორინგული 

დაკვირვებების წარმოება. 
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 1 2 3 4 5 6 7 
5 ს. ჯორჯიაშვილის 

ტერიტორიაზე არსებული 
საშიშროების უბნები:           
I უბანი    
მდ. ალგეთის ხეობის 
მარცხენა ფერდი  
469148 – 4603058 
          

დახრამვა 
 

მეწყერი    
 7.375ჰა 

 

ზიანდება საძოვარი 
ფართობები ჭალაში 

არსებული ბაღები და 
ბოსტნები. 

 

მეწყრული პროცესის 
აქტივიზაცია და  

რეგრესიული 
გაფართოება ციკლურ 
ხასიათს ატარებს (5-10 

წელიწადში 1-ჯერ 
იშვიათად მეტი), 

ხოლო დახრამვითი 
პროცესი ცვალებადი 

დინამიკით მუდმივად 
მიმდინარეობს. 

საშიშროების რისკი 
საშუალო. 

 
აქტიურია დაბალი 

დინამიკით 
 
 

მეწყრულ უბანზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარება 
მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია, 
არაეფექტურია, აუცილებელია 

მისი ბუნებრივი სტაბილიზაცია, 
რაც შეეხება დახრამვით პროცესს, 

საჭიროა მის კონტურში 
ზღუდარების (ბარაჟი) რიგის 

მოწყობა და შემდგომ ხე-
მცენარეების განაშენიანება; 

მეწყრულ სხეულზე მუდმივი 
მონიტორინგული 

დაკვირვებების წარმოება. 
 

6 II უბანი                              
მდ. ალგეთის ხეობის 
მარცხენა ფერდი                 
468960 – 4603167 

მეწყერი        
 3.135 ჰა 

ზიანდება საძოვარი 
ფართობი, ჭალაში 
არსებული ბაღები, 

დასახლებული უბნის 
გზის 19 მ-მდე 

სიგრძის მონაკვეთი. 
გააქტიურების 
შემთხვევაში 

საშიშროება ექმნება 
საუბნო გზას, ერთი 

მოქალაქის 
საკარმიდამო ნაკვეთს, 
საცხოვრებელ სახლს 

და სასაფლაოს 
ტერიტორიას. 2019 

წელს პროცესის 
აქტივიზაცია არ 

დაფიქსირდა. 
 
 
 

მეწყრული პროცესის 
აქტივიზაცია ციკლურ 

ხასიათს (5-10 
წელიწადში 1-ჯერ, 

იშვიათად მეტი) 
ატარებს; საშიშროების 

რისკი საშუალო. 
 

პროცესის სტაბილიზაციისთვის 
საჭიროა: გრუნტის წყლების 

დონის დასაწევად და არსებული 
დაჭაობების უბნების 

დასაშრობად ღია სადრენაჟო 
არხების მოწყობა; მეწყრული 

სხეულის ზედაპირის პლანირება 
(დასაფეხურება) და მის 

ზედაპირზე ტენმოყვარული 
ღრმა ფესვთა სისტემის მქონე ხე-

მცენარეების განაშენიანება; 
რეჟიმული მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 
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 1 2 3 4 5 6 7 
7 III უბანი                         მდ. 

ალგეთის ხეობის მარცხენა 
ფერდი  
468227 – 4602883 

მეწყერი       
0.45ჰა 

დაზიანებულია 
სოფლის ძველი 

ისტორიული 
სასაფლაოს 

ტერიტორია, 
ფიქსირდება 

მეწყრული პროცესის 
დაბალი დინამიკით 

შემდგომი 
რეგრესიული 

გაფართოების ნიშნები, 
რაც საშიშროებას 

შეუქმნის 
ღვთისმშობლის 
ეკლესიას და 6 

მოსახლის 
საკარმიდამო 

ნაკვეთებს, 
საცხოვრებელ სახლებს 

და დამხმარე 
ნაგებობებს. 

მეწყრული პროცესი 
ციკლური  (3-5 

წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ), 

აქტივიზაციით 
ხასიათდება; 

საშიშროების რისკი 
მაღალი. 

გადაუდებელ აუცილებლობას 
წარმოადგენს ბაზილიკის და 

სასაფლაოს გადატანა 
გეოლოგიურად უსაფრთხო 

ადგილზე (ასეთი სახის 
რეკომენდაცია ჩვენს მიერ გაიცა 
ჯერ კიდევ 2012 წელს, რომელიც 
არ შესრულდა); ეს ღონისძიებები 

შემდეგია: ფერდზე ჩამდინარე 
ზედაპირული და 

საყოფაცხოვრებო წყლების 
რეგულირება და მათი 

იზოლირებული სადინრებით 
მდინარეში განტვირთვა; ხე-
მცენარეების განაშენიანება; 

მეწყრის დინამიკაზე 
მონიტორინგული დაკვირვების 

წარმოება. 
 
 

8 ს. შავსაყდარის 
ტერიტორიაზე არსებული 
საშიშროების უბნები: 
I უბანი               
მდ. ალგეთის ხეობის 
მარცხენა ფერდი      472512 
– 4601175 

მეწყერი 
6.4ჰა 

1992 წელს საინჟინრო-
გეოლოგიური 

სამსახურის 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილი 
ვიზუალური დასკვნის 

მიხედვით გაიცა 
რეკომენდაცია 

მეწყრის სათავის 
მიმდებარე 

საშიშროების რისკის 
ზონაში მცხოვრები 7 
მოქალაქის ოჯახის 

უსაფრთხო, 
გეოლოგიურად 

მდგრად ადგილზე 
გადაყვანის შესახებ, 

მაგრამ ამჟამად 

მეწყრული პროცესის 
რეგრესიულ 

(უკუსვლითი) დაბალი 
დინამიკით 

რეაქტივიზაციას  
ბოლო ოთხ 

წელიწადში (2015-2019 
წ.წ) ყოველწლიურად 

ჰქონდა ადგილი; 
საშიშროების რისკი, 

ცალკეული 
ლოკალური უბნების 

დინამიკის 
ინტენსივობის 

მიხედვით დაბალი და 
საშუალო, ხოლო 

მოწყვეტის წარბის 
მიმდებარე ზოლში 

მეწყრული პროცესის 
სტაბილიზაციის მიზნით 

აუცილებელია: დაჭაობებული 
უბნების დაწრეტა წყალსაწრეტი 

ღია სადრენაჟო არხებით; 
ფერდის დასაფეხურება და მასზე 

ღრმა ფესვთა სისტემის, 
ტენმოყვარული და მაღალი 

აორთქლების უნარის მქონე ხე-
მცენარეების განაშენიანება; 

მეწყრულ სხეულზე მისი სათავის 
მიმდებარე საშიშროების რისკის 

ზონაში მცხოვრების 5 მოქალაქის 
საცხოვრებელ სახლებსა  და 
საკარმიდამო ნაკვეთებზე; 

მონიტორინგული დაკვირვების 
წარმოება. 
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მოსახლეობა(5 ოჯახი) 
ისევ საშიშროების 

რისკის ზონაში 
ცხოვრობს. 

 

მაღალი 

9 II უბანი 
მდ. ლამისხევის მარჯვენა 
ფერდი განვითარებული 
მე-2 ძველმეწყრული 
სხეული 
472509 – 4601545 

მეწყერი 
1.7ჰა 

მეწყრული პროცესის 
რეაქტივიზაციის გამო: 
1992 წელს საინჟინრო-

გეოლოგიური 
სამსახურის მიერ და 

2006წ ჩვენს მიერ 
შედგენილი 

ვიზუალური 
საინჟინრო-

გეოლოგიური 
დასკვნის მიხედვით 
გაიცა რეკომენდაცია 

მეწყრის სათავის 
მიმდებარე 

საშიშროების რისკის 
ზონაში მცხოვრები 4 
ოჯახის უსაფრთხო, 

გეოლოგიურად 
მდგრად ადგილზე 
გადაყვანის შესახებ, 
მაგრამ 3 ოჯახს ისევ 
საშიშროების რისკის 
ზონაში ცხოვრობს. 

 
 
 
 
 
 

მეწყრული პროცესის 
დაბალი დინამიკით 

რეგრესიულ 
რეაქტივიზაციას 

ყოველ 1-2 წელიწადში 
აქვს ადგილი. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

აუცილებელია: მეწყრის 
კონტურის მიმდებარე 

საშიშროების ზონაში მცხოვრები 
3 ოჯახის გადაყვანა 

გეოლოგუირად უსაფრთხო 
მდგრად ადგილზე; ფერდზე 

მეწყრული პროცესის 
თანდათანობით სტაბილიზაციის 

მიზნით, არსებულ მეწყრულ 
საფეხურებზე ღრმა ფესვთა 

სისტემის მქონე ხეხილ-
ნარგავების განაშენიანება; 

მონიტორინგული დაკვირვების 
წარმოება. 

387



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
10 მდ. ასურეთისხევის 

მარჯვენა ფერდი           
ფარცხისი-კოდას 
საავტომობილო გზის 
მიმდებარე ტერიტორია 
472882 – 4604412 

დახრამვა          
65 გრძ.მ 

ბოლო 3 წლის 
განმავლობაში 
ინტენსიურად 

მიმდინარე პროცესი, 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მგრად 
ფუნქციონირებას; 

მომავალში 
მოსალოდნელია 

მეწყრული პროცესის 
ფორმირება. 

პროცესის 
რეაქტივიზაცია ბოლო 
5 წლის განმავლობაში 

ყოველწლიურად 
სეზონურ ხასიათს 

ატარებს. საშიშროების 
რისკი საშუალო. 

 
 

 
 

ძლიერ ციცაბოდ დახრილ 
ფერდზე ჩამდინარე 

ზედაპირული წყლების 
იზოლირებული 

წყალსადინარებით მდინარეში 
განტვირთვა. 

წალკის მუნიციპალიტეტი  

1 მდ. ხრამის ხეობის 
მარცხენა ფერდი. 
ქ. თეთრიწყარო-ხრამჰესი-
1 დასახლების 
დამაკავშირებელ გზაზე 
არსებული საშიშროების 
უბნები. 
I უბანი 
433087 – 4600448 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

ყოველწლიურად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 

კერძოდ: 
პერიოდულად 

ადგილი აქვს გზაზე 
მიმოსვლის 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

2 II უბანი 
431428 – 4600603 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

ყოველწლიურად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 

კერძოდ: 
პერიოდულად 

ადგილი აქვს გზაზე 
მიმოსვლის 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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 1 2 3 4 5 6 7 
3 III უბანი 

429495 – 4599603 
ქვათაცვენა და 

კლდეზვავი 
ყოველწლიურად 

საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 

კერძოდ: 
პერიოდულად 

ადგილი აქვს გზაზე 
მიმოსვლის 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
 

4 IV უბანი 
428325 – 4599332 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

ყოველწლიურად 
საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას, 

კერძოდ: 
პერიოდულად 

ადგილი აქვს გზაზე 
მიმოსვლის 

შეფერხებას ან 
შეწყვეტას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება. მაღალი 
სეისმური აქტივობის 
ზონაში მდებარეობის 

გამო, საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

აუცილებელია საგზაო 
სამსახურის მიერ: საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; ციცაბოდ და ძლიერ 

ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი 
ფერდობის კონტურიში 

არსებული დანაპრალიანებული 
განწევრებული და შესუსტებული 

მდგრადობის მქონე ბლოკების 
და ლოდების პერიოდულად 

ჩამოწმენდა; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

5 ქ. წალკა-ს. დაშბაშის 
საავტომობილო გზაზე 
არსებული საშიშროების 
უბანი 
427119 – 4604601 
426985 – 4604764 
 
 
 
 
 

ქვათაცვენა, 
კლდეზვავი 

საშიშროებას უქმნის 
ტრანპორტის და 

ფეხით 
მოსიარულეების 

მოძრაობას 

თანამედროვე, 
აქტიური, საშიშროების 

რისკი მაღალი 

ცალკეული ამოვარდნილი 
ლოდების ჩამოწმენდა 
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 1 2 3 4 5 6 7 
6 მდ. ყორსუსწყლის ხეობა   

ქ. წალკა-ფარცხისი-კოდას 
საავტომობილო გზაზე 
არსებული საშიშროების 
უბანი                               
429049 – 4609068      
 
 
   

მეწყერი           7.92 
ჰა 

აზიანებს 
საავტომობილო გზას. 

თანამედროვე, 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მეწყრული პროცესით 
დაზიანებული გზის აღდგენა-

რეაბილიტაცია; უბანზე 
მონიტორიგული დაკვირვების 

წარმოება. 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი  

1 
 
 
 
 
 

ს. კუმისის დასავლეთით 
მდ. შინატეხისხევის ხეობა  
480750 – 4605630                

მეწყერი 
14 ჰა 

აზიანებს საძოვარ და 
სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს; 
პროცესის 

რეგრესიული 
განვითარება-
გაფართეობა, 

საშიშროებას უქმნის 
მაღალი ძაბვის 

გადამცემი ხაზის ანძას 
და კაპიტალურ 

ნაგებობას 

რეგრესიული 
(უკუსვლითი) პროცესი 

ყოველწლიურად 
დაბალი დინამიკით 

ხასიათდება. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

ზედაპირული წყლების და 
სარწყავი სისტემის რეგულება 

2 ს. კუმისი მდ. 
შინატეხისხევის ხეობის 
მარცხენა ფერდი  
480344 – 4606651 

მეწყერი 
2.71 ჰა 

პროცესის 
რეაქტივიზაცია 

აზიანებს სასოფლო-
სამეურნეო 

სავარგულებს. 

თანამედროვე 
ჩამოქცევითი ტიპის. 

პერიოდულად 
აქტიური. საშიშროების 

რისკი საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება და 

მონიტორნგული დაკვირვების 
წარმოება. 
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 1 2 3 4 5 6 7 
3 ს. ნორიო  

მდ. ნორიოს ხევის 
მარცხენა ფერდზე 
განვითარებული 
საშიშროების უბანი 
498278 – 4626804 
498312 – 4626715 

მეწყერი 
1.6 ჰა 

აზიანებს სოფლის 
დასახლებულ უბანთან 

და არსენ 
მარტყოფელის 

სამონასტრო 
კომპლექსთან 

დამაკავშირებელ გზას, 
მოსახლეობის 
საკარმიდამო 

ნაკვეთებს და საძოვარ 
ფართობებს 

თანამედროვე, 
პერიოდულად 

აქტიური. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

მოსახლეობის საკარმიდამო 
ნაკვეთების, საავტომობილო 
გზის და საძოვარის დაცვის 

მიზნით აუცილებელია: 
დეტალური საინჟინრო-

გეოლოგიური კვლევების 
საფუძველზე შემუშავებული 

პროექტის მიხედვით 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების განხორციელება;

4 ს. ნორიოს ჩრდილოეთით 
მდ. ნორიოსხევის ხეობის 
მარცხენა ფერდი  
496917 – 4629399        

მეწყერი  
0.027 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად 
ფუნქციონირებას 

თანამედროვე, 
ხასიათდება 

პერიოდული 
გააქტიურებით. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გზის მდგრადი ფუნქციონირების 
მიზნით, დეტალური 

კომპლექსური კვლევების 
საფუძველზე შემუშავებული 

პროექტის მიხედვით, 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების განხორციელება. 
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თავი 10. კახეთის მხარე 
 
კახეთის მხარე თავის საზღვრებში მოიცავს – ახმეტის, თელავის, გურჯაანის, ყვარელის, 

ლაგოდეხის, დედოფლიწყაროს, სიღნაღის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს. 
მათი საერთო ფართობი შეადგენს 11630.2კმ2-ს, ხოლო დასახლებული პუნქტების რაოდენობა – 
342 (მათ შორის 9 ქალაქი და 333 სოფელი). მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. თელავი.  

 
                                                                                ცხრილი 1 

   
მონიტორინგული კვლევების მონაცემებით, საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმე-

დების არეალში მოქცეულია 155 დასახლებული პუნქტი. დასახლებული პუნქტებისათვის, 
საშიში გეოლოგიური პროცესებით მიყენებული ზარალის და საშიშროების რისკის მიხედვით, 
განისაზღვრა შემდეგი კატეგორიები: მაღალი, საშუალო, დაბალი და ძლიერ დაბალი. 
კატეგორიების მიხედვით მაღალი საშიშროების რისკის ქვეშ მოქცეულია – 18, საშუალოში – 74, 
დაბალში – 63, ხოლო ძლიერ დაბალში – 187 დასახლებული პუნქტი (გრაფიკი 1, დიაგრამა 1).  

 

გრაფიკი 1 
 

დიაგრამა 1 
 
მხარის ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების მაპროვოცირებელ ფაქტორებს 

შორის  (გეოლოგიური აგებულება, ტექტონიკა, სეისმურობა, ჰიდროგეოლოგიური, საინჟინრო-
გეოლოგიური პირობები და გეომორფოლოგიური თავისებურებები) ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანესს წარმოადგენს კლიმატური რეჟიმი, რომელიც განსაზღვრავს  საშიში 
გეოლოგიური პროცესების განვითარება-გააქტიურების ინტენსივობას.  

კახეთის მხარეში საშიში გეოლოგიური პროცესების ახალი კერების ფორმირება და უკვე 
არსებულის აქტივიზაცია, ბუნებრივ-გეოლოგიურ ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვნად არის 
დაკავშირებული მყისიერი თავსხმა წვიმების სახით (30მმ-ზე მეტი) მოსული ატმოსფერული 
ნალექების რაოდენობაზე (ცხრილები 2 და 3).  

 
№ 
 

მუნიციპალიტეტის  
დასახელება 

დასახლებული  
პუნქტების  
რაოდენობა 

ფართობი  
კმ2 

მოსახლეობის 
რაოდენობა (2014წ. 

აღწერა) 

მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე 

1კმ2 

1 თელავი 30 1159.1 58350 50.34 
2 ახმეტა 108 2427.6 31461 12.96 
3 გურჯაანი 31 841.7 54337 64.56 
4 დედოფლისწყარო 16 2593.4 21221 8.18 
5 ლაგოდეხი 67 880.0 41678 47.36 
6 საგარეჯო 45 1514.3 51761 34.15 
7 სიღნაღი 23 1271.4 29948 23.56 
8 ყვარელი 22 942.7 29827 31.64 
 სულ 342 11630.2 318583 27.39 
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კახეთის მხარეში 2019 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა (მმ-ში) 
ცხრილი 2 

 
მონაცემები 2019 წლის განმავლობაში თავსხმა წვიმების სახით (30მმ-ზე მეტი) მოსული ატმოსფერული 

ნალექების შესახებ (რაოდენობა – მმ, მოსვლის თარიღი – რიცხვი და თვე) 
ცხრილი 3  

კ ა ხ ე თ ი ს  მ ხ ა რ ე  
თელავი ლაგოდეხი დედოფლისწყარო საგარეჯო სიღნაღი 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი 
თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი 
თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი 
თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი 
თვე 

ნალექების 
რაოდენობა 

მმ 

რიცხვი 
თვე 

 

34,4 
57.8 
42.7 
40.3 

4/V 
5/V 

10/V 
8/VIII 

58.84 
46.2 
76.8 
41.8 
56.6 
55.2 

17/IV 
4/V 
5/V 

13/VI 
8/IX 
2/XI 

36.0 
31.3 

19/IV 
11/V 

30.1 
35.0 

5/V 
2/XI 

34.1 
30.7 

8/IX 
2/XI 

 

 

მთლიანად კახეთის მხარეში 2019 წლის განმავლობაში მოსული ატმოსფერული ნალექების 
რაოდენობა, არსებული 5 მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით, არ აღემატებოდა საშუალო 
მრავალწლიურ ნორმას. ნორმაზე ნაკლებად მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობრივი 
მახასიათებლები მუნიციპალიტეტების მიხედვით შემდეგია: თელავის მუნიციპალიტეტში -
164,4მმ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში -164,2მმ, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში -282,8მმ, 
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში -344მმ,დედოფლის წყაროში -239,7მმ. ყვარელის მუნიციპა-
ლიტეტის ტერიტორიაზე მეტეოსადგურის გაუქმების გამო მონაცემები არ არსებობს.  

2019 წლის განმავლობაში, კახეთის მხარეში თავსხმა წვიმების სახით (დღე-ღამეში 30მმ-ზე 
მეტი) მოსული ატმოსფერული ნალექების 16 შემთხვევას ჰქონდა ადგილი (ცხრილი №3), მათ 
შორის: თელავის მუნიციპალიტეტში 4-ჯერ.; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 6-ჯერ; დედოფ-
ლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 2-ჯერ; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 2-ჯერ, ხოლო საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში 2-ჯერ.  

აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში  საშიში გეოლოგიური პროცესების ახალი 
კერების და უბნების ფორმირებას ადგილი არ ჰქონია, ხოლო არსებულთა გააქტიურების ინტენ-
სივობა მთლიანობაში არ აღემატებოდა საშუალო მრავალწლიური ფონური დონის ფარგლებს.  

 მხარეში მოქმედი მეტეოსადგურების მონაცემებზე დაყრდნობით, (გრაფიკი 2) 
მოცემულია 2005-2019 წლების პერიოდში მოსული ატმოსფერული ნალექების განაწილება 
წლების მიხედვით, აგრეთვე მოცემულია იმავე პერიოდში საშიში გეოლოგიური პროცესების 
ფორმირების და გააქტიურების რაოდენობრივი მაჩვენებლები. 

№ 
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1 თელავი 6,1 11,5 27,3 75,3 188,0 65,3 62,9 19,2 83,7 11,4 48,2 3,7 602,6 767.0 - 164,4 
2 ლაგოდეხი 9,6 39,4 63,0 142,0 199,8 78,6 67,4 12,6 150,0 21,2 98,2 0 881,8 1046.0 - 164,2 

3 
დედოფლი

სწყარო 
9,0 25,0 45,0 85,0 79,0 9,7 30,3 10,8 28,1 0 38,2 0,2 360,3 600.0 - 239,7 

4 საგარეჯო 1,1 15,3 25,3 87,4 78,8 41,2 11,0 25,5 81,4 0,1 58,8 3,1 429,0 773.0 - 344 
5 სიღნაღი 2,2 15,9 45,7 77,1 77,3 23,2 49,9 24,1 63,6 0 64,1 2,1 445,2 728,0 -282.8 
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გრაფიკი 2 

 
 
გრაფიკზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ საშიში გეოლოგიური პროცესების 

ექსტრემალური გააქტიურება უშუალოდ არის დაკავშირებული მოსული ატმოსფერული 
ნალქების რაოდენობასთან. 

2019 წლის განმავლობაში, ორ ეტაპად (ივნისი და სექტემბერი-ოქტომბერი) წარმოებული 
გეომონიტორინგული კვლევების პერიოდში და მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობის წერი-
ლობითი მომართვების საფუძველზე, შეფასდა 71 დასახლებული პუნქტი, 23 ინფრასტრუქტუ-
რული ობიექტი, 18 ღვარცოფული ბუნების მდინარე და ხევი, 12 გრავიტაციული (კლდეზვავი-
ქვათაცვენა), 13 მეწყრული  და მდინარეთა ნაპირების გარეცხვის 63 უბანი (იხ. ცხრილი 4-5).  

საანგარიშო პერიოდში სიღნაღის, გურჯაანის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების მერიე-
ბის წერილობითი მომართვების საფუძველზე, ჩვენს მიერ დათვალიერებულ და შეფასებული 
იქნა 7 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები 9 მოქალაქის საცხოვრებელი სახლი და გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტის ს. მელაანის ჩრდილოეთით მიმდებარე ტერიტორია. მოპოვებული საველე 
მასალების, მათი კამერალური დამუშავების და ანალიზის საფუძველზე შედგენილი იქნა 10 
ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა, რომლებშიც აისახა არსებული გეოდინამიკური 
მდგომარეობა და დაისახა საშიშროების საწინააღმდეგოდ გასატარებელი რეკომენდაცია-
ღონისძიებები. აღნიშნული საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შემდგომი რეაგირებისათვის 
ოპერატიულად გადაეგზავნა სამივე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას. 

2019 წლის გეომონიტორინგული კვლევების და ფორსმაჟორულ მდგომარეობაში 
დათვალიერებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და 
საცხოვრებელი სახლების, აგრეთვე გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი საშიში 
გეოლოგიური პროცესების და საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობრივი მაჩვენებლები იხილეთ ცხრილებში (4,  5).  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 კახეთის მხარეში 2019 წ. გამოძახებით და მონიტორინგული კვლევების წარმოების პერიოდში დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დასახლებული პუნქტების და საცხოვრებელი სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები     

                      
ცხრილი 4 

დათვალიერებული 
ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების რაოდენობა 

დათვალიერებული 
დასახლებული 

პუნქტების რაოდენობა 

 
დასახლებულ 

პუნქტებში 
დათვალიერებული 

საცხოვრებელი 
სახლების რაოდენობა 

№ მუნიციპალიტეტი 
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შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ახმეტა - 5 5 - 17 17 - - - - - - - -  
2 თელავი - 4 4 - 8 8 - - - - - - - -  
3 ყვარელი - 2 2 - 11 11 - - - - - - - -  
4 ლაგოდეხი - 3 3 1 10 11 1 - 1 - 1 - - 1  
5 დედოფლისწყარო - 1 1 - 6 6 - - - - - - - -  
6 სიღნაღი - 3 3 1 4 5 2 - 2 2 - - - 2  
7 გურჯაანი 1 3 3 2 5 7 2 - 2 - 1 1 - 3  
8 საგარეჯო - 2 2 3 3 6 4 - 4 2 2 - - 4  

 ჯამი - 23 23 7 64 71 9 - 9 4 4 1 - 10  
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

კახეთის მხარეში 2019 წ. გააქტიურებული ან ახლად წარმოქმნილი გეოლოგიური პროცესების და საშიშროების 
რისკის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 

ცხრილი 5 
საშიში გეოლოგიური პროცესები საშიშროების ზონაში მოქცეული ობიექტები 

 
მეწყრები 

გააქტიურებული ახალი 

დასახლებული პუნქტების 
რაოდენობა და საშიშროების 

რისკის კატეგორია № მუნიციპალიტეტი 
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თ
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ნა
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მაღალი საშუალო დაბალი 

 
 
 

დაზიანებული  
ინფრასტრუქტურული  

ობიექტები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ახმეტა 2 3.67 1 0.07 3/3433 3 2 - - 17 
საავტომობილო გზები, 
საირიგაციო კაშხლები 

2 თელავი 3 2.78 - - 4/53810 3 - - - 8  

3 ყვარელი 1 5.16 - - 40/13360 5 7 - - 11 
ს/ს სავარგულები, 

საავტომობილო გზები 
4 ლაგოდეხი 2 7.8 - - 13/25576 3 1 - 1 10 ს/ს სავარგულები 

5 დედოფლისწყარო - - - - 2/1338 - 2 - - 6 
წყალმომარაგების სათავე 

ნაგებობები, ს/ს სავარგულები 
6 სიღნაღი 1 0.65 - - - - - - - 5 საავტომობილო გზა 

7 გურჯაანი 3 12.83 - - 1/1675 1 - - - 7 
ს/ს სავარგულები, მაღალი 

ძაბვის ანძა, რკინიგზის ხიდი 

8 საგარეჯო - - - - - 3 - - - 6 

წყალმომარაგების სათავე 
ნაგებობები, მილსადენები, 

საავტომობილო და რკინიგზის 
ხიდები 

 ჯამი 12 32.89 1 0.07 63/99192 18 12 - 1 70  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

ქვემოთ მოგვყავს საანგარიშო პერიოდში კახეთის მხარეში განვითარებული საშიში 
გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედების არეალში მდებარე დასახლებულ პუნქტებში, 
საინჟინრო კომუნიკაციებსა და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე შექმნილი გეოდინამიკური 
მდგომარეობის მოკლე აღწერა და საშიშროების რისკის შეფასება. პროცესების შესარბილებლად 
და საშიშროების რისკის შესამცირებლად გასატარებელი ღონისძიება-რეკომენდაციები იხილეთ 
ცხრილ 6-ში. 

 
 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენ მიერ დათვალიერდა და შეფასება მიეცა 17 
დასახლებულ პუნქტს – ს.ს.  ქისტაური, კოღოთი, ოჟიო, ალავერდი, ნადუქნარი, შახვეტილა, 
საბუე, მატანი, ხადორი, ძიბათხევი, ბირკიანი, ჯოყოლო, დუმასტური, ზემო ალვანი,  და  ქვემო 
ალვანი,ვეძები და დუისი. აღნიშნული დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე საშიში 
გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაციის ინტენსივობა ძირითადად საშუალო მრავალწლიურ 
ფონურ დონეს არ აღემატებოდა. საშიში გეოლოგიური პროცესების ფონურ დონეზე მაღალი 
აქტივიზაციის ერთეული ფაქტები, ნაპირების გარეცხვის პროცესის სახით, დაფიქსირდა მდ. 
მდ. ალაზნის და ხოდაშენის ხევების ხეობებში მდებარე დასახლებული პუნქტების: ს.ს. ქვემო 
ალვანის და მიმდებარე ტერიტორიებზე. მეწყრული პროცესების ერთი ახალი უბნის 
ფორმირებას ადგილი ჰქონდა თიანეთი-ახმეტის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, ხოლო 
არსებული სხეულების გააქტიურება დაფიქსირდა მდ. ალაზნის ხეობაში (პანკისის) ს.ბირკიანი-
ს. ხადორის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ორ უბნებზე, სადაც ადგილი ჰქონდა 
მიმოსვლის დროებით შეწყვეტას. ნაპირების გარეცხვა დაფიქსირდა მდ. ილტოს ხეობაში 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული დასახლე-
ბული პუნქტების და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიება-რეკომენდაციები იხილეთ ცხრილ 6-ში. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

თელავის მუნიციპალიტეტი 
 

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენ მიერ დათვალიერდა და 
შეფასება მიეცა 8 დასახლებულ პუნქტს: ქ. თელავი, ს.ს. იყალთო, ლალისყური, 
ფშაველი,ლეჩური, ლაფანყური,  ყარაჯალა და წინანდალი. მთლიანობაში დასახლებული 
პუნქტების ტერიტორიებზე საშიში გეოლოგიური პროცესების რეაქტივიზაციის ინტენსივობა 
არ აღემატებოდა საშუალო მრავალწლიურ ფონურ დონეს. მდ. სტორის ხეობაში სტიქიურად 
განვითარებულმა ღვარცოფმა მნიშვნელოვნად დააზიანა ს. ლეჩურში არსებული ახლად 
აშენებული სასტუმრო, ს. ფშაველის და ლალისყურის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობა, 
საირიგაციო კაშხლის ნაგებობა და სასოფლო – სამეურნეო სავარგულები, ადგილი ჰქონდა 
ნაპირების წარეცხვას.  საშუალო ინტენსივობით აქტივიზაცია დაფიქსირდა მდ. კისისხევის 
ხეობაში, კახეთის გზატკეცილის ჩრდილოეთით, მარცხენა ნაპირის გარეცხვის უბანზე. რაც 
შეეხება ღვარცოფულ პროცესებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე ღვარცოფული 
ბუნების ხევებში, გარდა სტორის ხეობისა მათი აქტივიზაციის ინტენსივობა არ აღმატებოდა 
საშუალო მრავალწლიურ ფონურ დონეს. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების გააქტიურება დაფიქსირდა  ს. 
იყალთოში მამათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონაში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ს/ს სავარგულების დაცვის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიება-რეკომენდაციები, იხილეთ ცხრილ 6-ში. 

 
 

ყვარელის მუნიციპალიტეტი 
 

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დათვალიერდა და შეფასდა 11 
დასახლებული პუნქტი: ქ. ყვარელი, ს.ს. ენისელი, გრემი, გრძელი ჭალა, ალმატი, საბუე, შილდა, 
ახალსოფელი,  საცხენე, ბალღოჯიანი და გავაზი.  დასახლებული პუნქტების ფარგლებში და 
მიმდებარე ტერიტორიებზე საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაციის ინტენსივობა  არ 
აღემატებოდა საშუალო მრავალწლიური ფონური დონის ფარგლებს. მდ. ინწობის მარჯვენა 
ნაპირის ცალკეულ უბნებზე დაფიქსირდა ნაპირის გარეცხვის რამდენიმე უბანი. ს. 
ახალსოფლის ტერიტორიაზე ნაპირებს რეცხავს როგორც მდ. ავანისხევი, ასევე მდ. შოროხევი. ს. 
საცხენეს დასავლეთით მდ. შოროხევის მარცხენა სანაპირო ზოლში დაფიქსირდა ნაპირის 
გარეცხვის პროცესით ფორმირებული რამდენიმე უბანი.  

აღსანიშნავია, რომ ყვარელის ტერიტორიაზე  ღვარცოფულ  ხეობებში მაღალი ხარისხით 
აქტივიზაციის ფაქტები არ დაფიქსირებულა და მთლიანობაში პროცესის განვითარების 
ინტენსივობა საშუალო მრავალწლიურ ფონურ დონეს არ აღემატებოდა, ხოლო ცალკეულ 
მდინარეების ხეობებში მასზე დაბალი იყო. ს. შილდის სამხრეთით მდ. ჩელთის კალაპოტი, 
რომელიც გადის ს/ს სავარგულებზე (ვენახები) იმდენად არის ამოვსებული ღვარცოფული 
მასალით, რომ აქტივიზაციის პერიოდში გადმოვა ნაპირებიდან და დაშლამავს მას. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის არეალში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების, ს/ს სავარგულები და საძოვარი ფართობების 
დაცვის მიზნით, გასატარებელი ღონისძიება-რეკომენდაციები, იხილეთ ცხრილ 6-ში. 
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის განმავლობაში, გეომონიტორინგული 
კვლევების დროს და გამოძახებით დათვალიერდა და შეფასება მიეცა 11 დასახლებული 
პუნქტი: ს.ს. ხიზაბავრა, შეერთება, უზუნთალა, პატარა გორი, ცოდნისკარი, მშვიდობიანი, 
არეშფერანი, ბაისუბანი, მსხალგორი, ნინიგორი, შრომა. აღნიშნული დასახლებული 
პუნქტებიდან 6-ის (ს.ს. შეერთება, ცოდნისკარი, მშვიდობიანი, ბაისუბანი,ნინიგორი და 
მსხალგორი) ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაცია  გამოიხატა მდ. მდ. 
ჭვარტლის ხევის, ბაისუბნის წყლის და მშრალი ღელის ნაპირების გარეცხვის  სახით, რომლის 
აქტივიზაციის ხარისხი უმნიშვნელოდ აღემატებოდა საშუალო მრავალწლიური ფონური 
დონის ფარგლებს. ფონურზე  მაღალი აქტივიზაციის ფაქტები დაფიქსირდა ლაგოდეხის 
დაცულ ტერიტორიაზე და ს.ს. ხიზაბავრას, გურგენიანის, ნინიგორის და შრომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე ჩამომდინარე მდ. მდ. ნინოს-ხევის, შრომისხევის და ლაგოდეხის-ხევის 
ხეობებში.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონებში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ს/ს სავარგულების საშიში გეოლოგიური 
პროცესების ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია-ღონისძიებები, 
იხილეთ ცხრილ 6-ში. 
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დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დათვალიერდა და შეფასება მიეცა 6 დასახლებულ 
პუნქტს: ქ. დედოფლისწყარო, ს.ს. გამარჯვება, და ოზაანი, საბათლო, ფიროსმანი, კასრისწყალი.  

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების 
განვითარების ფაქტები არ დაფიქსირდა. ელიას და ნიკორას მთების კალთებზე მდებარე წმ. 
ილია თეზბიტელის მამათა მონასტრის ტერიტორიაზე ცალკეული ლოდები ჩამოიწმინდა, 
მაგრამ აქ კლდეზვავითი და ქვათაცვენის პროცესების აქტივიზაციის პირობები სავსებით 
რეალურია და მაღალი საშიშრეობის რისკის შემცველია.  მაღალი საშიშროების რისკის 
შემცველია ნაპირის გარეცხვის პროცესი მდ. ალაზნის მეანდრულ ხეობაში, სახელმწიფო 
საზღვრისპირა ზოლში მდებარე ე.წ. „კაკლის ყურე“-ს ტერიტორიაზე, სადაც გასულ პერიოდთან 
შედარებით მდგომარეობა გართულებულია, სუფოზიური ორმოები გაფართოებულია და 
დაღრმავებული. მდინარის მარჯვენა ბორტზე ხდება მეწყრული ჩამოქცევები, რაც იწვევს 
სასოფლო-სამეურნეო მიწების განადგურებას და რაც ყველაზე მეტად სავალალოა მდინარის 
დინებასთან ერთად სასაზღვრო ზოლის გადმონაცვლებას. 

საქართველოს და აზერბაიჯანის რესპუბლიკების სახელმწიფო საზღვრის არეალში, 
სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტების საზღვრისპირა ტერიტორიების 
ფარგლებში, მდ. ალაზანი მიედინება სამხრეთ-აღმოსავლეთით უმნიშვნელოდ დახრილ 
დაბლობზე. დაბლობის ფარგლებში მდინარეს გამომუშავებული აქვს ინტენსიურად კლაკნილი 
(შემდგომში „მეანდრად“ წოდებული) ყუთისებური განივკვეთის კალაპოტი. მდინარის 
კალაპოტის ინტენსიურად მეანდრირება გამოწვეულია კალაპოტის პროფილის 
გასწორხაზოვნებით, ამიტომ ნაკადი პრაქტიკულად აღარ აწარმოებს სიღრმით ეროზიას, მისი 
მთელი ენერგია ტრანსფორმირდება გვერდით ეროზიულ (ნაპირების გარეცხვა) პროცესად და 
მიმართულია კალაპოტის გაფართოებისაკენ. 

მარჯვენა ნაპირების გარეცხვის პროცესი განსაკუთრებულად აქტიურად მიმდინარეობს 
სეზონური წყალდიდობების დროს და ყოველწლიურად ანადგურებს რამდენიმე ათეულ 
ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობს. 

მდინარის კალაპიტის ინტენსიური მეანდრირების გამო მრავალ უბანზე წარმოქმნილია 
შევიწროვებულ ყელებიანი მეანდრული მოსაბრუნები (შემდგომში „მეანდრულ მარყუჟად“ 
წოდებული). 

აღნიშნულ უბნებზე მოსალოდნელია მეანდრული მარყუჟების შევიწროებული ყელების 
ეროზიული ჩაჭრა-გარღვევა და კალაპოტის გასწორხაზოვნება. მეანდრულ უბნებზე შექმნილი 
მდგომარეობა მაღალი საშიშროების რისკის შემცველია და პროცესის ხსენებული სცენარით 
განვითარების შემთხვევაში, ქვეყნისათვის სავალალო შედეგის მომტანია. 

მეანდრულ უბნებზე ბუნებრივი ან ხელოვნური პროცესების ზემოქმედებით კალაპოტების 
გასწორხაზოვნების პროცესის მაღალი ინტენსივობით განვითარების თვალსაზრისით, ამჟამად 
ყველაზე რთული ჰიდროდინამიკური და გეოდინამიკური მდგომარეობა არის შექმნილი, 
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ს. საბათლოს ჩრდილო დასავლეთით, საზღვრისპირა 
ზოლში არსებული დიდი მეანდრული მარუჟის – „კაკლისყურის“ სახელწოდებით ცნობილი 
ბუნების ძეგლის სტატუსის მქონე ფოთლოვანი ტყით დაფარულ ტერიტორიაზე. ამჟამად 
მეანდრული ყელის სიგანე 14 – 18 მ-მდე ცვალებადობს. 

ტერიტორიის მთელ პერიმეტრზე მდ. ალაზნის  კალაპოტი გამომუშავებულია ეროზიული  
პროცესებისადმი უკიდურესად არამდგრად და ადვილად წარეცხვად ნალექებში. აღნიშნული 
ნალექებით აგებული ფლატისებური ზედაპირის მქონე ტერასული საფეხურის ძირის  
გარეცხვის და ზედაპირზე სუფოზიური პროცესების ფორმირების პირობებში, ადგილი აქვს 
მაღალი ტერასული საფეხურებიდან  გრუნტების ბლოკების სახით კალაპოტში ჩაქცევას. 
პროცესი განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს სეზონური და სტიქიური წყალდიდობების 
პერიოდში. 

ნაპირის გარეცხვის პროცესის ინტენსივობის ზრდის პირობებში, უახლოეს მომავალში 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

მოსალოდნელია კატასტროფულად შევიწროებული მეანდრული ყელის გარღვევა და 163 ჰა 
მიწის ფართობის მოქცევა მდ. ალაზნის მარცხენა ნაპირის ფარგლებში, ფაქტიურად 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის იურისდიქციაში. ასეთ სავალალო პრეცედენტს, ჩვენი ქვეყნის 
უახლოეს ისტორიაში უკვე ჰქონდა ადგილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ს. ერისიმედის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე (მეანდრული უბანი). 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის არეალში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების, ს/ს სავარგულების და საზღვრისპირა 
ტერიტორიის დაცვის მიზნით გასატარებული ღონისძიება-რეკომენდაციები, იხილეთ ცხრილ 
6- ში. 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 
 

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ დათვალიერდა და 
შეფასდა 5 დასახლებული პუნქტი: ქ. სიღნაღი,  ს.ს. ვაქირი,  ბოდბე,  ანაგა და ნუკრიანი. რის 
შედეგად დადგინდა, რომ აღნიშნულ დასახლებულ პუნქტებში და მათ მიმდებარე 
ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაცია საშუალო მრავალწლიურ 
ფონურ დონეზე დაბალი იყო. მხარის ტერიტორიაზე განვითარებულ ძველმეწყრული 
სხეულების არეალებში მეწყრული პროცესის აქტივიზაცია 2019 წელს  დაფიქსირდა 2 უბანზე.  
შედგენილ იქნა ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები, რომლებშიც მოცემულია 
პროცესების შესარბილებლად გასატარებელი რეკომენდაცია-ღონისძიებები. აღნიშნული 
დასკვნები  გადაეგზავნა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონებში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ს/ს სავარგულების, საშიში გეოლოგიური 
პროცესების შემდგომი ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია-
ღონისძიებები, იხილეთ ცხრილ 6-ში. 

 
 
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩვენ მიერ დათვალიერდა და შეფასდა 7 
დასახლებული პუნქტი: ქ. გურჯაანი, ს.ს. კარდანახი და ვაზისუბანი, მელაანი, ველისციხე, 
ჭერემი, ზიარი. ამ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიებზე საშიში გეოლოგიური 
პროცესების გააქტიურების ინტენსივობა საშუალო მრავალწლიურ ფონური დონის ფარგლებს 
არ აღემატება, თუმცა ს. ს. კარდანახის და მელაანის ტერიტორიებზე დაფიქსირდა მეწყრული 
პროცესების გააქტიურება. ს. კარდანახში მეწყრისაგან ზიანდება საცხოვრებელი სახლები და 
გზა, ხოლო ს. მელაანში სასოფლო – სამეურნეო სავარგულები და საშიშროება ექმნება წმინდა 
გიორგის სალოცავს. ქ. გურჯაანში ლოკალურ უბანზე ადგილი ჰქონდა ნაპირის გარეხვის 
პროცესის საშუალო დინამიკით  აქტივიზაციას. ღვარცოფული და ნაპირის გარეცხვის 
პროცესების დაბალი და საშუალო ინტენსივობით რეაქტივიზაციას ადგილი ჰქონდა მდ. მდ. 
ფაფრისხევის ხეობაში. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის ზონებში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ს/ს სავარგულების, საშიში გეოლოგიური 
პროცესების შემდგომი ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია-
ღონისძიებები, იხილეთ ცხრილ 6-ში. 
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონიტორინგული კვლევების დროს ჩვენს 
მიერ დათვალიერდა და შეფასდა 6 დასახლებული პუნქტი: ქ. საგარეჯო, ს.ს. მანავი, გომბორი, 
თოხლიაური, ანთოკი და გიორგიწმინდა. აღნიშნული დასახლებული პუნქტების ფარგლებში 
და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე საშიში გეოლოგიური პროცესების აქტივიზაციის 
ინტენსივობა მთლიანობაში არ აღემატებოდა საშუალო მრავალწლიური ფონური დონის 
ფარგლებს. მეწყრული პროცესის დაბალი დინამიკით აქტივიზაციას ადგილი ჰქონდა ს.მანავის 
და გომბორის  ტერიტორიებზე განვითარებული ძველმეწყრული უბნების ფარგლებში. 
ღვარცოფული პროცესის საშუალო ინტენსივობით აქტივიზაციას ადგილი ჰქონდა მდ. მდ. 
ანთოკისა, თვალთხევის და თოხლიაურის ხევების ხეობებში.   

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშიშროების რისკის არეალში მდებარე დასახლებული 
პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტები, ს/ს სავარგულების საშიში გეოლოგიური 
პროცესების ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით გასატარებელი რეკომენდაცია-ღონისძიებები 
იხილეთ ცხრილ 6 – ში. 

 
კახეთის მხარეში საშიში გეოლოგიური პროცესებით დაზიანებული უბნების დაცვის 

მიზნით, ჩვენს მიერ წარსულ წლებში რეკომენდებული ღონისძიებების საფუძველზე 2018-2019 
წ.წ. განხორციელდა ეროზიასაწინააღმდეგო ნაპირდაცვითი ღონისძიებები, რომელმაც 
საგრძნობლად უნდა შეამციროს საშიში გეოლოგიური პროცესის აქტივიზაციის ხარისხი და 
მიყენებული ზარალი. 

ნაპირდაცვითი ღონისძიება განხორციელდა ერთი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი: მდ. ბაისუბნისხევის ხეობის დინების ქვემო წელში ერთ 

უბანზე ს. მშვილობიანის ტერიტორიაზე განხორციელდა ნაპირდაცვითი ღონისძიება, კერძოდ 
მეოეწყო მავთულბადიანი ქვაყორის გაბიონი (სურ. 201). 

 

 
სურ. 201 

 
სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისთვის 
 
კახეთის მხარის ტერიტორია, სტიქიური გეოლოგიური პროცესების ახალი კერების  და 

უბნების ფორმირება-განვითარების, აგრეთვე არსებულთა აქტივიზაციის თვალსაზრისით და 
საშიშროების რისკის მიხედვით, მიეკუთვნება საშუალო და მაღალ კატეგორიას, რომლის 
დაზიანების კოეფიციენტი 0,54 (54%) შეადგენს. 

მხარის ტერიტორიაზე 2019 – 2020 წ.წ. ზამთრის პერიოდში კახეთის კავკასიონის და 
გომბორის ქედებზე თოვლის სახით მოსული უხვი ნალექების შემთხვევაში, აგრეთვე 2020 წლის 
გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში, მთებში თოვლის ინტენსიური დნობის პერიოდში 
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წვიმების სახით უხვი ნალექების მოსვლის თანხვედრის პირობებში, მაღალი ალბათობით არის 
მოსალოდნელი საშიში გეოლოგიური პროცესების მნიშვნელოვანი აქტივიზაცია.  

ქვემოთ მოგვყავს 2020 წელს, მხარის ტერიტორიაზე სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 
აქტივიზაციის პროგნოზი, რომელიც ეფუძნება 2019 წელს ორ ეტაპად წარმოებული 
მონიტორინგული კვლევების შედეგებს და ბოლო ექვსი ათწლეულის განმავლობაში, მხარის 
ტერიტორიაზე ჩატარებული გეოლოგიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური 
აგეგმვითი სამუშაოების შედეგებს. 

მეწყრული პროცესების აქტივიზაცია მოსალოდნელია კახეთის კავკასიონის სამხრეთი 
ფერდის ამგები ფლიშური და ტერიგენულ-მეტამორფული ფორმაციის ნალექებში 
განვითარებული სეისმოტექნოგენური გენეზისის მეწყერების არეალებში, რომელებიც 
წარმოადგენენ მაღალი სიმკვრივის ღვარცოფული ნაკადების კვების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
წყაროს. კახეთის კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე მეწყრული პროცესების აქტივიზაციის 
შემთხვევაში, მთისწინეთში საშიშროება შეექმნება ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდ.მდ. ილტოს 
და ალაზნის ხეობებში მდებარე ს.ს. – შახვეტილას, ომალოს და ბაყილოვანს. ს.ს. ბირკიანი-
ხადორის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის გასწვრივ არსებულ უბნებზე ცივ-გომბორის 
ფერდებზე და მთისწინეთში, მოლასური (კონგლომერატები, თიხნარები, კირქვები, ქვიშაქვები, 
თიხები) ფორმაციის ნალექებში განვითარებული მეწყრული სხეულების აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია ახმეტის მუნიციპალიტეტში – ს.ს. ახაშენში, ვეძებში, კოჯორში, ახმეტა-
თიანეთის საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე. თელავის მუნიციპალიტეტში – 
თელავი-გომბორის საავტომობილო გზის ცალკეულ უბნებზე; გურჯაანის მუნიციპალიტეტში – 
ქ. გურჯაანში, ს.ს.: კარდენახში, ქოდალოში, არაშენდაში და დარჩეთში. ქ. გურჯაანი-ს. ზიარის 
და ს.ს. ქოდალო-დარჩეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების ცალკეულ უბნებზე; 
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში – ქ. სიღნაღში, ს. ბოდბეში წმ. ნინოს დედათა მონასტერის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე და ნუკრიანი-სიღნაღის საავტომობილო გზის ცალკეულ უბნებზე; 
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში – ს.ს. მანავში, დიდ ჩაილურში, ვერონაში, გომბორში, უჯარმაში 
და ასკილაურში. თბილისი-საგარეჯოს საავტომობილო გზის მონაკვეთზე პატარძეულის ხევთან 
და თბილისი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზების ცალკეულ უბნებზე. 

ღვარცოფული და ნაპირების გარეცხვის პროცესების განვითარება-აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია, როგორც ცივ-გომბორის ქედის ორივე ფერდზე, ისე კახეთის კავკასიონის 
სამხრეთ კალთაზე და მის მთისწინეთში. 

ცივ-გომბორის ქედზე დაბალი სიმკვრივის ქვატალახიანი და წყალქვიანი ღვარცოფების 
ფორმირება, მოსალოდნელია მოლასური ფორმაციის ნალექებში გამომუშავებულ, თითქმის 
ყველა ხეობასა და ხევში. ამ შემთხვევაში საშიშროების ქვეშ აღმოჩნდება ქ.ქ. საგარეჯო, 
გურჯაანი და თელავი, ს.ს: გიორგიწმინდა, თოხლიაური, მანავი, ქვემო ყანდაურა, კაკაბეთი, 
კარდანახი, ბაკურციხე, კოლაგი, ვეჯინი, ანაგა, ვაქირი, ბოდბისხევი, ძველი ანაგა, აკურა, ვანთა, 
ქვემო ხოდაშენი, წინანდალი, შალაური, აწყური, იყალთო, ვარდისუბანი, ყარაჯალა, ზემო 
ხოდაშენი, ახაშნისველები, ქისტაური, კახეთის გზატკეცილის მონაკვეთი ანთოკის და 
თოხლიაურის ხევების გადაკვეთაზე. 

კახეთის კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე მაღალი სიმკვრივის ქვატალახიანი ღვარცოფების 
ფორმირება მოსალოდნელია იურული ასაკის ტერიგენულ-მეტამორფული ფორმაციის ქანებით 
აგებულ კერებში. ღვარცოფული ნაკადების გავლა მოსალოდნელია მდ.მდ. ილტოს, ალაზნის, 
სტორის, დიდხევის, ლოპოტას, ჩელთის, ინწობის, დურუჯის, ბურსას, ავანისხევის, შოროხევის, 
არეშის, კაბალის, ბაისუბნის, შრომისხევის, ლაგოდეხისხევის, ნინოსხევის და მაწიმისწყლის 
ხეობებში. ამ შემთხვევაში საშიშროების ქვეშ აღმოჩნდება ქ. ლაგოდეხი, ს.ს.: ართანა, 
ლაფანყური, სანიორე, ნაფარეული, ალმატი, საბუე, ენისელი, გრემი, ახალსოფელი, მთისძირი, 
ყარაჯალა, ბაისუბანი, გურგენიანი, მსხალგორი და ნინიგორი.  

ნაპირების გარეცხვის პროცესების რეაქტივიზაცია მოსალოდნელია მდ. ილტოს ხეობაში: 
ს.ს ჩაჩხრიალას,საბუეს, ნადუქნარის, შახვეტილას და ჭართალის მიმდებარე ტერიტორიებზე.  
მდ. ალაზნის მარცხენა შენაკადების – მდ. მდ. სტორის, დიდხევის, ლოპოტას, ინწობას, ჩელთის, 
დურუჯის, ბურსას, ავანისხევის, შოროხევის, არეშის, კაბალის, ბაისუბნისხევის, შრომისხევის, 
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ლაგოდეხის ხევის, ნინოსხევის და მაწიმისწყლის ხეობებში. მდ. ალაზნის ხეობაში: ს. შაქრიანის 
სამხრეთით, ლაგოდეხი-ახმეტის საავტომობილო გზის 62-ე კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე; 
მდინარის დინების ქვემო წელში, მარჯვენა ნაპირზე, სახელმწიფო საზღვრის ზოლში, ს.ს. 
ერისიმედის, საბათლოს და სახელმწიფო საზღვრის არეალში მდებარე ე.წ. „კაკლის ყურე“-ს 
ტერიტორიის სანაპირო ზოლში.  

ზემო ხსენებულიდან გამომდინარე, აუცილებელია, კახეთის მხარეში სტიქიური 
პროცესების ზემოქმედებისაგან მოსახლეობის, ს/ს სავარგულების და ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების დაცვის მიზნით, მუდმივი გეომონიტორინგული დაკვირვების წარმოება. კახეთის 
მხარეში გეომონიტორინგის წარმოება აუცილებელია, არა მარტო მაღალი საშიშროების რისკის 
ზონაში მოქცეულ ურბანიზებულ ტერიტორიებზე, არამედ იმ მდინარეთა ხეობების აუზების 
ზემო წელში, სადაც მიმდინარეობს ღვარცოფული კერების და მეწყრული უბნების ფორმირება 
და აქტივიზაცია.  
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კახეთის მხარეში გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები და  
გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 

 

   
N 

დასახლებული 
პუნქტი და 
პროცესის 

გავრცელების 
არეალი 

გეოლოგიური 
პროცესის 

დასახელება და 
დაზიანების 

განზომილების 
ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

 

გეოლოგიური  
პროცესებით  

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური პროცესის 
დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

გასატარებელი 
ღონისძიებები 

ი ლ უსტრ აცია ,  
შე ნი შვ ნა  

1 2 3 4 5 6 7 
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

1 თიანეთი-ახმეტის 
საავტომობილო 
გზის გასწვრივ 

არსებული 
საშიშროების 

რისკის უბნები. 
I უბანი 

505094 – 4657352 
505168 – 4657294 

მეწყერი  
0.07 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 25 მ 

სიგრძის მონაკვეთს 

ზედაპირული ტიპის 
მეწყრული პროცესის 

განვითარების 
საშიშროების რისკი 

დაბალი 

უბნის გასწვრივ ქვათაცვენის 
და მეწყრული პროცესის 
შემდგომი განვითარება-
გაფართოების აღკვეთის 

მიზნით დაცვითი სამაგრი 
ღონისძიებების 

განხორციელება; ფერდზე 
ტყის კორომის გაკაფვის 

კატეგორიულად აკრძალვა 
 

 
 

2 II უბანი 
მდ. ილტოს ხეობა. 

511020 – 4655505 

წყალდიდობა 
ნაპირის 
გარეცხვა 
350 გრძ. მ 

2019 წლის მაისის 1-ლი 
დეკადის განმავლობაში 

მოსული თავსხმა წვიმებით 
(დღე-ღამეში 30მმ-ზე მეტი) 

ფორმირებულმა წყალდიდობამ 
გამოიწვია მდინარის მარჯვენა 
II ტერასის ამგები გრუნტების 

გარეცხვა და საშიშროება 
შეუქმნა ტერასაზე გამავალ 

გზას, ქ. ახმეტის 
წყალმომარაგების 

მაგისტრალური მილსადენის 
ფუნქციონირებას. საშიშროების 

რისკის არეალში მოქცეულია 
ეგხ-ის ბოძები. 

 

პროცესების 
აქტივიზაციას მდ. ილტოს 
ხეობაში ყოველწლიურად 

რამდენჯერმე აქვს 
ადგილი. საშიშროების 

რისკი მაღალი 

აუცილებელია: კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

ჩატარება და მის საფუძველზე 
შემუშავებული პროექტის 

მიხედვით 
ეროზიასაწინააღმდეგო 

დაცვითი ღონისძიებების 
განხორციელება; მდინარის 

კალაპოტის გასწორხაზოვნება 
და ცენტრალურ ნაწილში 

განთავსება; მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 ს. ვეძები 

506761-4655357 
მეწყერი  

3.5 ჰა 
წყალშემკრები ფერდის 

კონტურში განვითარებული 
მასშტაბური მეწყრული 

სხეული საშიშროებას უქმნის 
სოფლის დასახლებული 

უბნების დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გრუნტის 

გზას; ეგხ-ის ბოძებს; საძოვარ 
ფართობებს; მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

 
 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

 

 

 პანკისის ხეობა მდ. 
ალაზანის მარჯვენა 
მხარეს გაყვანილი 
ს.ს. ბირკიანი-ხა-

დორის საავტომო-
ბილო გზაზე 

არსებული 
საშიშროების 

უბნები 
 
 

     

4 I უბანი 
527285 – 4676139 
527282 – 4676111 

ნაპირის 
გარეცხვა 
25 გრძ.მ 

საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზის 

მდგრად ფუნქციონირებას 
და მაღალი ძაბვის გადამცემ 

ეგხ-ს ანძას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტესივობით 
ხასიათდება. 

საშიშროების რისკი 

ნაპირგარეცხვის უბნის 
გასწვრივ 

ეროზიასაწინააღმდეგო 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 II უბანი 

526673 – 4675117 
მეწყერი 

0.1 ჰა 
გააქტიურებული ჩამოქცევითი 

ტიპის მეწყრულმა პროცესმა 
დააზიანა საავტომობილო გზის 

მონაკვეთი და პროცესის 
შემდგომი რეგრესიული 

განვითარება-გაფართოების 
შემთხვევაში საშიშროებას 

შეუქმნის, როგორც გზის ისე 
მაღალი ძაბვის ეგხ-ის ანძის 
მდგრად ფუნქციონირებას 

პროცესის ატივიზაცია 
ციკლურ (5-10 წელიწადში 

1-ჯერ, იშვიათად 
მეტჯერ) ხასიათს 

ატარებს. საშიშროების 
რისკი მაღალი 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების განხორ-

ციელება მიზანშეწონილად არ 
მიგვაჩნია და მაღალი საში-
შროების რისკის შემცველია 

პროცესის ბუნებრივ სტაბილი-
ზაციამდე: შესაძლებელია 

მხოლოდ გზის ვაკისზე 
პერიოდულად ჩამოქცეული 
მეწყრული მასების გაწმენდა. 
კატეგორიულად აიკრძალოს 
მეწყრული სხეულის ძირის 

ჩამოჭრა; საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 

 

 მდ. ხოდაშხის ხევის 
ხეობაში არსებული 

საშიშროების 
უბნები. 

     

6 521786 – 4644216 ქვათაცვენა მდინარის  ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ტყეს, საავტომობილო 
ხიდებს, წყალმომარაგების 

მაგისტრალურ მილსადენებს, 
ნაკადმიმმართველ გაბიონებს 
და ნაპირდამცავ ნაგებობებს, 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 522260 – 4644514 ქვათაცვენა მდინარის ფარგლებში 

პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ტყეს, საავტომობილო 
ხიდებს, წყლის მომარაგების 

მაგისტრალურ მილსადენებს, 
ნაკადმიმმართველ გაბიონებს 
და ნაპირდამცავ ნაგებობებს, 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

8 524435 – 4644725 ღვარცოფი მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 
უქმნის ტყეს და საძოვარ 

ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 525930 – 4645110 ნაპირის 

გარეცხვა 
800 გრძ.მ. 

მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის საავტომობილო ხიდს, 
წყალმომარაგების 

მაგისტრალურ მილსადენებს, 
ხიდის მარცხენა საყრდენ 

ბურჯს, სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 
ოდნავ მაღალი დონის 

ფარგლებში 
ყოველწლიურად აქვს 

ადგილი, ხოლო მაღალი 
ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

10 525982 – 4645006 ნაპირის 
გარეცხვა 
800 გრძ.მ. 

მდინარის  ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის საავტომობილო გზას 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 527298- 4644863 ნაპირის 

გარეცხვა 
880 გრძ.მ. 

მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 
საავტომობილო გზას და 

საძოვარ ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

12 527300 – 4644861 ნაპირის 
გარეცხვა 
50 გრძ.მ. 

მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის მდ. შავკაბას გაკვეთაზე 
არსებული ხიდის 

ნაკადმიმღებს, მარჯვენა 
საყრდენ ბურჯს და საძოვარ 

ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
13 527340 – 4644831 ნაპირის 

გარეცხვა 
60 გრძ.მ. 

მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 

აზიანებს ნაპირდამცავ 
ნაგებობას და საძოვარ 

ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

14 527445 – 4645406 ნაპირის 
გარეცხვა 
150 გრძ.მ. 

მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის საძოვარ ფართობებს და 
ნაპირდამცავ ნაგებობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
15 528107 – 4646438 ნაპირის 

გარეცხვა 
285 გრძ.მ. 

მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 
უქმნის ნაკადმიმმართველ 
გაბიონებს, ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს და საძოვარ 

ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

16 528310 – 4646786 ღვარცოფი მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს და სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
17 528331 – 4646819 ღვარცოფი მდინარის აუზის ფარგლებში 

პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს და სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

18 528397 – 4646945 ღვარცოფი მდინარის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს და სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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საინფორმაციო ბიულეტენი:  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
19 528471 – 4647211 ღვარცოფი მდინარის ფარგლებში 

პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს და სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

20 528613 – 4647586 ღვარცოფი მდინარის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს და სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება, რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
21 528732 – 4648193 ღვარცოფი მდინარის აუზის ფარგლებში 

პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს, სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულებს და 
საძოვარ ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

22 528850 – 4648461 ღვარცოფი მდინარის აუზის ფარგლებში 
პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს, სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულებს და 
საძოვარ ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
23 528936 – 4648719 ღვარცოფი მდინარის აუზის ფარგლებში 

პროცესების გააქტიურება 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ნაპირდამცავ 
ნაგებობებს, სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულებს და 
საძოვარ ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

ინტესივობით 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (5-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

აუცილებელია მდინარის 
აუზში იმ ღონისძიება 

რეკომენდაციების 
განხორციელება რომლებიც 

მოცემულია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ 

შედგენილ „მდ. ხოდაშნის 
აუზის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების 
შეფასება „ალავერდის 

მონასტერის ღვარცოფული 
პროცესებისგან დაცვის 

მიზნით“ ანგარიშში. 
რეკომენდაცია ღონისძიებათა 

ნაწილი განხორციელდა 
მხოლოდ მდინარის დინების 
ქვემო წელში, ხოლო სათავეში 
და შუა წელში პრაქტიკულად 

არ განხორციელებულა 
 

 

თელავის მუნიციპალიტეტი 
1 მდ. სტორის ხეობა 

538662 – 4673305 
535992 – 4658569 

 
 

ღვარცოფი, 
ნაპირის 
გარეცხვა 

29.5 კმ 

2019 წლის მაისის თვის 1-ლი 
დეკადის განმავლობაში 

მოსული თავსხმა წვიმებით 
(დღე-ღამეში 30 მმ-ზე მეტი) 

ფორმირებულმა ღვარცოფულმა 
ნაკადებმა და მყარი ნატანის 

აკუმულაციამ, ს. ლეჩურიდან 
ახმეტა-ნინიგორის 

საავტომობილო მაგისტრალის 
ხიდამდე დააზიანა მშენებარე 

სასტუმროს ნაგებობა, გაარღვია 
საირიგაციო კაშხლის 

ფრაგმენტი, გამორეცხა ს. 
ფშაველის წყალმომარაგების 

სათავე ნაგებობის წყალმიმღები 
ჭები და საქონლის საზაფხულო 

საძოვრებზე გადასარეკი 
საძოვარი ფართობები დააზიანა

პროცესების 
აქტივიზაციას 
სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, საშიშროების 

რისკი მაღალი 

დეტალური კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით აღდგენით-

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების გ 
ანხორციელება  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

 

  

ხიდის მარცხენა წყალმიმღები 
კედელი და მარჯვენა ნაპირზე 

არსებული ნაპირდამცავი 
ნაგებობები (დეზები და 

გაბიონები) 

  
 

 

 
 

2 მდ. კისის ხევის 
ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
538421 – 4633635 
539075 – 4634228 
539930 – 4634625 
541608 – 4635451 
545449 – 4637336 
555026 – 4641420 
554825 – 4641384 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 

გარეცხვა 11კმ. 
მეწყერი 2,3 ჰა 

საშიშროებას უქმნის ბეტონის 
ფილებით მოპირკეთებულ 

მიწაყრილის დამბას, 
საავტომობილო ხიდის 

შუალედურ ბურჯს, სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიურ 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში, 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

დონით აქტივიზაცია 
ციკლურობით (5-10 
წელიწადში 1-ჯერ 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი 

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, 

აუცილებელია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ ბოლო 
ათ წლეულის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტისათვის 
გადმოცემულ საინფორმაციო 
ბიულეტენებში მოყვანილი, 

რეკომენდაცია ღონისძიებების 
გადაუდებლად 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 მდ. თურდოს 

ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
536030 – 4643623 
536682 – 4644227 
536832 – 4644410 
537012 – 4644605 
537719 – 4645585 
538010 – 4645984 
538115 – 4646077 
538229 – 4646320 
527276 – 4676209 

ღვარცოფი, 
ნაპირების 
გარეცხვა 

4810 გრძ.მ. 

დაზიანებულია ნაპირდამცავი 
ნაგებობა. საშიშროებას უქმნის 

ს. ყარაჯალას მოსახლეობას, 
მაღალი ძაბვის ანძებს, 
სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს 

პროცესების აქტივიზაცია 
ციკლურ (5-15 წელიწადში 
1-ჯერ, ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათს ატარებს. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, 

აუცილებელია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ ბოლო 
ათ წლეულის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტისათვის 
გადმოცემულ საინფორმაციო 
ბიულეტენებში მოყვანილი, 

რეკომენდაცია ღონისძიებების 
გადაუდებლად 
განხორციელება 

 
 
 
 

 
 

 
 

4 მდ. ვანთისხევის 
ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
546250 – 4630125 
549644 – 4633818 
550718 – 4637442 
550812 – 4634802 
552520 – 4636900 

მეწყერი 0.1 ჰა 
ღვარცოფი 

ნაპირის 
გარეცხვა 

6500 გრძ.მ. 
აკუმულაცია 

ღვარცოფული ბუნების ხევი 
საშიშროებას უქმნის ს.ს. 

ფანთის და აკურას 
დასახლებული უბნების 
მოსახლეობის კუთვნილ 
საკარმიდამო ნაკვეთებს 
ნაპირდამცავ გაბიონებს 

რკინიგზის ხიდს და ვაკისს 
დინების ქვემო წელში მდებარე 

სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულებს. მდინარი 
დინების ზემო წელში 

წყალმომარაგების სათავე 
ნაგებობას 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაცია 

ყოველწლიურად 
ცვალებადი 

ინტენსივობით 
ხასიათდება, ხოლო 

მაღალი ინტესივობით 
აქტივიზაცია ციკლურ 

(10-15 წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) ხასიათს 

ატარებს. მეწყრული 
პროცესის ქტივიზაცია 
აგრეთვე ციკლურობით 

(15-20 წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. საშიშროების 
რისკი საშუალო 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, 

აუცილებელია სააგენტოს 
სპეციალისტების მიერ ბოლო 
ათ წლეულის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტისათვის 
გადმოცემულ საინფორმაციო 
ბიულეტენებში მოყვანილი 

რეკომენდაცია ღონისძიებების 
გადაუდებლად 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 მდ. ჩუმათ-ხევის 

ხეობის მარჯვენა 
მხარეს არსებული 
საშიშროების უბანი 
1. 531492-4642945 
2. 531514-4642929 
3. 531545-4642922 
4.531567-4642952 
5.531571-4642974 
6.531565-4643009 

მეწყერი 
0.37 ჰა 

პროცესის აქტივიზაციას 2015-
2019 წლებში ხუთჯერ ჰქონდა 

ადგილი. აზიანებს 
ავტოსადგურის ტერიტორიას 

და საშიშროების უქმნის, 
„ღვთისმშობლის“ სახელობის 

ბაზილიკას და მიმდებარე 
ტერიტორიას. 

პროცესის აქტივიზაცია, 
მის დასტაბილურებამდე, 

ყოველწლიურად არის 
მოსალოდნელი, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი. 

მეწყრული უბნის 
სტაბილიზაციამდე 

ავტოსადგომად ტერიტორიის 
გამოყენება მიზანშეუწონლად 

მიგვაჩნია; კატეგორიულად 
აიკრძალოს დეფორმირებულ 
მეწყრულ უბანზე გრუნტის 

ახალი მასების დაყრა; 
მეწყრულ სხეულზე 

წყალსადენი კოლექტორის 
გატარება და ფერდზე წყლის 

არაიზოლირებულად 
ჩადინება; მონიტორნგული 

დაკვირვების წარმოება. 

 
 

 
 

ყვარელის მუნიციპალიტეტი 
1 ს. გრძელიჭალა, მდ. 

ბოლიას ხეობის 
მარჯვენა ფერდობი 
1. 552316 – 4653923 

მეწყერი 5.16 ჰა ძველმეწყრული სხეული 
ამჟამად სტაბილურ 

მდგომარეობაში იმყოფება და 
დაფარულია ხშირი 
ფოთლოვანი ტყით 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

ძველმეწყრული სხეულის 
სტაბილურობის შენარჩუნების 

მიზნით აუცილებელია: 
ციცაბოდ დახრილ ფერდობზე 

ტყის გაკაფვის 
კატეგორიულად აკრძალვა 

 
 

2 მდ. ინწობას 
ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
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1 2 3 4 5 6 7 
 557180 – 4652787 ღვარცოფი 
 557261 – 4652487 ნაპირის 

გარეცხვა 
350 გრძ.მ. 

 556871 – 4651683 ნაპირის 
გარეცხვა  
250 გრძ.მ. 

 
 

3 556350 – 4651111 ნაპირის 
გარეცხვა 
240 გრძ.მ. 

 
 

 556142 – 4650953 ნაპირის 
გარეცხვა  
150 გრძ.მ. 

 

4 552372 – 4647123 ნაპირის 
გარეცხვა 
230 გრძ.მ. 

 
 

 553315 – 4648091 ნაპირის 
გარეცხვა  
180 გრძ.მ. 

 

5 553925 – 4648525 ნაპირის 
გარეცხვა  

1100 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ს. საბუეში 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 

სპორტულ გამაჯანსაღებელი 
კომპლექსის ტერიტორიას, 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, ნაპირსამაგრ 

ნაგებობებს, საძოვარ 
ფართობებს 

საშიშროებას უქმნის ს.ს. 
ალმატიც, საბუეს, დრემის და 

ენისელის მდინარისპირა 
ზოლში მდებარე სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულებს და 
საძოვარ ფართობებს 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და მასზე მაღალი 

დონის ფარგლებში 
სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, ხოლო მაღალი 

და ძლიერ მაღალი დონის 
აქტივიზაცია 

მოსალოდნელია თავსხმა 
წვიმების (30მმ-ზე მეტი) 

პერიოდში. ძლიერ 
მაღალი დონის 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი ინტესივობით 
მუდმივად აქვს ადგილი. 

მთლიანობაში 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, 

აუცილებელია სააგენტოს 
მიერ ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში 
მუნიციპალიტეტისათვის 

გადმოცემული საინფორმაციო 
ბიულეტენებში მოყვანილი 

რეკომენდაცია-ღონისძიებების 
გადაუდებლად 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
 მდ. ჩელთის 

ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები. ხეობის 
მარცხენა ფერდობი 

     

 I უბანი 
567209 – 4656298 
567146 – 4656198 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის ჩელთის ჰესთან 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება, საშიშროების 
რისკი მაღალი 

ნახევრად ნათხარი ფერდობის 
კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებულ 
განწევრებული და 

შესუსტებული მდგრადობის 
ბლოკების და ლოდების 

პერიოდულად ჩამოწმენდა, 
დამცავი ლითონის ბადეების 

მოწყობა, საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა. მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 

 

 II უბანი 
567133 – 4656110 
566921 – 4655652 
 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის ჩელთის ჰესთან 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება, საშიშროების 
რისკი მაღალი 

ნახევრად ნათხარი ფერდობის 
კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებულ 
განწევრებული და 

შესუსტებული მდგრადობის 
ბლოკების და ლოდების 

პერიოდულად ჩამოწმენდ;, 
დამცავი ლითონის ბადეების 

მოწყობა; საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 
 

 

 III უბანი 
566249 – 4654865 

ღვარცოფი, 
ნაპირის 
გარეცხვა 
350 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ჩელთის 
ჰესის სადერივაციო მილსადენს 

და საავტომობილო გზას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად სეზნურ 

ხასიათს ატარებს, 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით საჭიროა 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 

განხორციელება, 
მონიტორინგული 

დაკვირვებების წარმოება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 IV უბანი 

565807 – 4653832 
565785 – 4653682 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის ჩელთი ჰესთან 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება, საშიშროების 
რისკი მაღალი 

ნახევრად ნათხარი ფერდობის 
კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებულ 
განწევრებული და 

შესუსტებული მდგრადობის 
ბლოკების და ლოდების 

პერიოდულად ჩამოწმენდა; 
დამცავი ლითონის ბადეების 

მოწყობა; საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 
 

 

 V უბანი 
565023 – 4652603 
564888 – 4652565 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის ჩელთის ჰესთან 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება, საშიშროების 
რისკი მაღალი 

ნახევრად ნათხარი ფერდობის 
კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებულ 
განწევრებული და 

შესუსტებული მდგრადობის 
ბლოკების და ლოდების 

პერიოდულად ჩამოწმენდა, 
დამცავი ლითონის ბადეების 

მოწყობა, საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა. მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება 
 

 

 VI უბანი 
564754 – 4652552 
564703 – 4652545 
 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის ჩელთის ჰესთან 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ხასიათდება, საშიშროების 
რისკი მაღალი 

ნახევრად ნათხარი ფერდობის 
კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებულ 
განწევრებული და 

შესუსტებული მდგრადობის 
ბლოკების და ლოდების 

პერიოდულად ჩამოწმენდა; 
დამცავი ლითონის ბადეების 

მოწყობა; საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა. მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 
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1 2 3 4 5 6 7 
 VII უბანი 

მდინარის მარცხენა 
ნაპირი 
558871 – 4650477 
558781 – 4650436 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა 
115გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
ნაპირდამცავ ქვაყრილის 

დამბას და ნაკადმიმართველს 
(დეზი), პროცესის აქტივიზაცია 
საშიშროებას უქმნის მდინარის 

პირა ზოლში მდებარე ს. 
ენისელის მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს და საძოვარ 

ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 

დეტალური კვლევების 
საფუძველზე შემუშავებული 

პროექტის მიხედვით ღვარცოფ 
და ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების გატარება. 

 

 VIII უბანი 
557246 – 4648611 
556899 – 4648061 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა 
600 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ს.ს. საბუეს 
და ენისელის მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, ეგხ-ს ბოძებს, 

საძოვარ ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება, 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 

დეტალური კვლევების 
საფუძველზე შემუშავებული 

პროექტის მიხედვით ღვარცოფ 
და ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
 IX უბანი  

ხიდის ქვემოთ ს/ს 
სავარგული 
556832 – 4648010 
556494 – 4647431 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
150 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 

 

 X უბანი 
556157 – 4647143 
555576 – 4646347 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
650 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით, ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 XI უბანი 

555310 – 4646192 
554780 – 4645602 
554411 – 4644804 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
450 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ს. 
ენისელის მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს და საძოვარ 

ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით, ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 

 

 მდინარის მარჯვენა 
ნაპირი 

     

 I უბანი 
558409 – 4650378 
557765 – 4649658 
557043 – 4648660 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
150 გრძ.მ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის ს.ს. საბუეს, ენისელის 

და გრემის  მოსახლეობის 
კუთვნილ ს/ სამეურნეო 
სავარგულებს, საძოვარ 

ფართობებს, ხიდის 
ნაკადმიმღების მდგრადობას 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება, 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 II უბანი 

(ხიდის ქვემოთ) 
556775 – 4648059 
555567 – 4646714 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
280 გრძ.მ. 

   

 
 

 III უბანი 
554902 – 4640099 
553864 – 4644965 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
120 გრძ.მ. 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის ს.ს. ენისელის და 

გრემის მოსახლეობის კუთვნილ 
ს/ სამეურნეო სავარგულებს, 

საძოვარ ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 

 

4 მდ. დურუჯის 
ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები, მარცხენა 
ნაპირი 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 I უბანი 

565570 – 4642514 
565460 – 4642090 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა 
400გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს და საძოვარ 

ფართობებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს ად-
გილი, სტიქიური აქტი-
ვიზაცია ციკლურობით 

(10-15 წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) ხასი-
ათდება. ნაპირების გარე-
ცხვის პროცესს ცვალება-
დი ინტენსივობით მუდ-

მივად აქვს ადგილი. საში-
შროების რისკი მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების გატარება 

 

 II უბანი 
565417 – 4641858 
565364 – 4640737 
565199 – 4640195 
564758 – 4638931 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა 
400გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 
სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს 

  

 
 

 მარჯვენა ნაპირი      
 I უბანი 

565296 – 4640526 
564734 – 4639065 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
200 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს 

პროცესების აქტივიზაციას 
საშუალო მრავალწლიური 
ფონური და ოდნავ მაღალი 
დონის ფარგლებში სეზო-
ნურად ყოველწლიურად 
აქვს ადგილი, სტიქიური 
აქტივიზაცია ციკლურო-
ბით (10-15 წელიწადში 1-
ჯერ, იშვიათად მეტჯერ) 
ხასიათდება. ნაპირების 

გარეცხვის პროცესს ცვალე-
ბადი ინტენსივობით მუდ-

მივად აქვს ადგილი.  
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების კერძოდ: 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 

 

436



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 
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1 2 3 4 5 6 7 
 II უბანი 

564692 – 4638947 
მდ. ალაზნის 
შესართავამდე 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
350 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს 

პროცესების აქტივიზაციას 
საშუალო მრავალწლიური 
ფონური და ოდნავ მაღალი 

დონის ფარგლებში 
სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია ციკლურობით 
(10-15 წელიწადში 1-ჯერ, 

იშვიათად მეტჯერ) 
ხასიათდება. ნაპირების 

გარეცხვის პროცესს 
ცვალებადი ინტენსივობით 

მუდმივად აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი  

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება, კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების გატარება. 

 

5 მდ. ავანისხევის 
ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები, მარცხენა 
ნაპირი 

     

 I უბანი  
580878 -4642004 
580813 – 4641826 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
120 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის მაღალ 
ტერასაზე მდებარე ს. 

ახალსოფლის მოსახლეობის 
სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს. იწვევს 

ტერასირებული საფეხურის 
ამგები გრუნტების ჩაქცევას 

მდინარის კალაპოტში 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება, კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების გატარება. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 II უბანი  

580785 – 4641472 
580684 – 4641082 
580631 – 4640990 
580576 – 4640814 
580577 – 4640718 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
180 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ტერასაზე 
მდებარე ს. ახალსოფლის 
მოსახლეობის სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულებს. 
იწვევს ტერასიული საფეხურის 

ამგები გრუნტების ჩაქცევას 
მდინარის კალაპოტში 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება, კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების გატარება. 

 

 III უბანი 
580488 – 4640272 
580203 – 4639888 
579748 – 4638879 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
730 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის მაღალ 
ტერასაზე მდებარე ს. 

ახალსოფლის მოსახლეობის 
სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს და ბეტონის 
კუბებით მოწყობილ 

ნაკადმიმღებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 
 IV უბანი 

(ხიდის ქვემოთ) 
579682 – 4638780 
578818 – 4636545 
578501 – 4635592 
(ტყის დასაწყისი) 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
680 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის მაღალ 
ტერასაზე მდებარე ს. 

ახალსოფლის მოსახლეობის 
სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება, 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების გატარება. 

 

 V უბანი 
577470 – 4633706 
577129 – 4633400 
576438 – 4632233 
 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
350 გრძ.მ. 

    

 მდ. ავანისხევის 
ხეობის მარჯვენა 
ფერდობი 
 

     

 I უბანი 
580863 – 4646956 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

საშიშროებას უქმნის 
ავანისხევის ჰესთან 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

პროცესის აქტივიზაცია 
ცვალებადი ინტესივობით 

ყოველწლიურად არის 
მოსალოდნელი. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნახევრად ნათხარი ფერდობის 
კონტურში არსებული 

დანაპრალიანებულ 
განწევრებული და 

შესუსტებული მდგრადობის 
ბლოკების და ლოდების 

პერიოდულად ჩამოწმენდა; 
დამცავი ლითონის ბადეების 

მოწყობა; საშიშროების 
მაუწყებელი საგზაო ნიშნების 
მოწყობა; მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება 
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გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 II უბანი 

580930 – 4646754 
580862 – 4646712 
580810 – 4646612 
 
 
 

ქვათაცვენა და 
კლდეზვავი 

    

 III უბანი (მდინარის 
მარჯვენა ნაპირი) 
580418 – 4640228 
579755 – 4639684 
579572 – 4638972 
579633 – 4638896 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
650 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის საძოვარ 
ფართობებს და მდინარისპირა 

ზოლში მდებარე ს. თივის 
მოსახლეობის კუთვნილ 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, ხიდის 

ნაკადმიმღებს 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება, კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების გატარება. 

 
 

 

1 IV უბანი 
(ხიდის ქვემოთ) 
579596 – 4638840 
579005 – 4637989 
578697 – 4637348 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
580 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, პერიოდულად 

ტბორავს და შლამავს მათ 
ტერიტორიას 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 V უბანი 

578682 – 4637186 
578535 – 4636198 
578395 – 4635777 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
600 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, პერიოდულად 

ტბორავს და შლამავს მათ 
ტერიტორიას 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველწლიურად აქვს 
ადგილი, სტიქიური 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს 

ცვალებადი 
ინტენსივობით მუდმივად 

აქვს ადგილი. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით აღდგენით 

სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების 

განხორციელება კერძოდ: 
კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ღვარცოფ და 
ეროზია საწინააღმდეგო 

ნაპირდაცვითი 
რონისძიებების გატარება. 

 

 VI უბანი 
577062 – 4633728 
576416 – 4632530 
575760 – 4631374 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
550 გრძ.მ. 

   

 
 

6 მდ. შოროხევის 
ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები, მდინარის 
მარჯვენა ნაპირი 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 I უბანი 

1. 584012 – 
4642153 
2. 583928 – 
4642127 
3. 583875 – 
4642065 
 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
180 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის საძოვარ 
ფართობებს და სატყეო 
საავტომობილო გზას 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური და
ოდნავ მაღალი დონის 

ფარგლებში სეზონურად 
ყოველთვის აქვს ადგილი, 

ხოლო მაღალი და სტი-
ქიური დონის აქტივიზაცია 

მოსალოდნელია თავსხმა 
წვიმების (დღე-ღამეში 30მმ-
ზე მეტი ნალექის) მოსვლის 
პერიოდში. სტიქიური დო-

ნის აქტივიზაცია ციკლურო-
ბით (15-20 წელიწადში 1-
ჯერ, ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. რაც შეეხება 
ნაპირების გარეცხვის პრო-
ცესს იგი ცვალებადი ინტე-

სივობით მუდმივად 
მიმდინარეობს 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით 

ნაპირების გარეცხვის და 
ტერიტორიების დატბორვით-
აკუმულაციური პროცესების 

ზემოქმედებისგან დასაცავად, 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 

 
 

 
 

 II უბანი 
583261 – 4641488 
582964 – 4640803 
582793 – 4640473 
582479 – 4640054 
582071 – 4639310 
581687 – 4639157 
581151 – 4638581 
581065 – 4638190 
581096 – 4638107 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
230 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 
ს. ახალსოფლის მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს. პერიოდულად 

ტბორავს და შლამავს 
ტერიტორიას. საშიშროება 

უქმნის ხიდის ნაკადმიმღებს 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური და
ოდნავ მაღალი დონის 

ფარგლებში სეზონურად 
ყოველთვის აქვს ადგილი, 
ხოლო მაღალი და სტიქიუ-

რი დონის აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია თავსხმა 

წვიმების (დღე-ღამეში 30მმ-
ზე მეტი ნალექის) მოსვლის 
პერიოდში. სტიქიური დო-

ნის აქტივიზაცია ციკლურო-
ბით (15-20 წელიწადში 1-
ჯერ, ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. რაც შეეხება 
ნაპირების გარეცხვის 

პროცესს იგი ცვალებადი 
ინტესივობით მუდმივად 

მიმდინარეობს 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით, 

ნაპირების გარეცხვის და 
ტერიტორიების დატბორვით-
აკუმულაციური პროცესების 

ზემოქმედებისგან 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 III უბანი 

583700 – 4641933 
583566 – 4641862 
583534 – 4641783 
583391 – 4641703 
583310 – 4641643 
583244 – 4641530 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა 
200 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 
ს. ახალსოფლის მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, საძოვარ 

ფართობებს. პერიოდულად 
იწვევს ტერიტორიის 

დატბორვას და დაშლამვას 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველთვის აქვს ადგილი, 
ხოლო მაღალი და 
სტიქიური დონის 

აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია თავსხმა 

წვიმების (დღე-ღამეში 
30მმ-ზე მეტი ნალექის) 

მოსვლის პერიოდში. 
სტიქიური დონის 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (15-20 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. რაც შეეხება 
ნაპირების გარეცხვის 

პროცესს იგი ცვალებადი 
ინტესივობით მუდმივად 

მიმდინარეობს 
 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით 

ნაპირების გარეცხვის და 
ტერიტორიების დატბორვით-
აკუმულაციური პროცესების 

ზემოქმედებისგან დასაცავად, 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 

 

 IV უბანი 
583210 – 4641381 
582874 – 4640564 
582079 – 4639343 
581088 – 4638108 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა 
220 გრძ.მ. 

    

1 V უბანი  
(ხიდის ქვემოთ) 
581066 – 4638051 
581033 – 4637888 
580945 – 4637679 
580466 – 4637273 
589915 – 4635844 
578908 – 4635405 
577774 – 4634379 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
190 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 
ს. ახალსოფლის მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, საძოვარ 

ფართობებს. პერიოდულად 
იწვევს ტერიტორიის 

დატბორვას და დაშლამვას 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველთვის აქვს ადგილი, 
ხოლო მაღალი და 
სტიქიური დონის 

აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია თავსხმა  

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით, 

ნაპირების გარეცხვის და 
ტერიტორიების დატბორვით-
აკუმულაციური პროცესების 

ზემოქმედებისგან დასაცავად,  
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

    წვიმების (დღე-ღამეში 
30მმ-ზე მეტი ნალექის) 
მოსვლის პერიოდში. 

სტიქიური დონის 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (15-20 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. რაც შეეხება 
ნაპირების გარეცხვის 

პროცესს იგი ცვალებადი 
ინტესივობით მუდმივად 

მიმდინარეობს 
 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 

 

 მდინარის მარცხენა 
ნაპირი 

     

 I უბანი 
583135 – 4640885 
583070 – 4640813 
583052 – 4640736 
 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
200 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 

ს. საცხენეს მოსახლეობის 
კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველთვის აქვს ადგილი, 
ხოლო მაღალი და 
სტიქიური დონის 

აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია თავსხმა 

წვიმების (დღე-ღამეში 
30მმ-ზე მეტი ნალექის) 

მოსვლის პერიოდში. 
სტიქიური დონის 

აქტივიზაცია 
ციკლურობით (15-20 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. რაც შეეხება 
ნაპირების გარეცხვის 

პროცესს იგი ცვალებადი 
ინტესივობით მუდმივად 

მიმდინარეობს 
 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით, 

ნაპირების გარეცხვის და 
ტერიტორიების დატბორვით-
აკუმულაციური პროცესების 

ზემოქმედებისგან დასაცავად, 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 II უბანი 

582967 – 4640587 
582632 – 4639944 
582303 – 4639310 
581954 – 4639102 
581160 – 4638088 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
180 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ს.ს. 
საცხენე, სარუსოს და 

ახალსოფლის დამაკავშირებელ 
ხიდის მდგრადობას, 

მდინარისპირა ზოლში მდებარე 
ს. სარუსოს მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს, საძოვარ 

ფართობებს საცალფეხო ხიდს 
და საავტომობილო ხიდის 
ნაკადმიმღებს რომელიც 

ნაწილობრივ 
დეფორმირებულია 

 

 

 III უბანი 
581261 – 4637588 
581013 – 4637229 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
110 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ს.ს. 
ახალსოფელი-ბაღოჯიანის 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

 
 IV უბანი 

580632 – 4637037 
580522 – 4636991 
580107 – 4636108 
 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
250 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის ს.ს. 
ახალსოფელი-ბაღოჯიანის 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას და 

საძოვარ ფართობებს 
 

 
 

 V უბანი 
579627 – 4633572 
579210 – 4635372 
579035 – 4635205 
578148 – 4634392 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა  
260 გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის საძოვარ 
ფართობს. პერიოდულად 

ადგილი აქვს წყლის ნაკადების 
გადადინებას ფერმის 

ტერიტორიის, საავტომობილო 
გზის, სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულების და ს. 
ბალღოჯიანის მიმართულებით. 

იწვევს ტერიტორიების 
დატბორვა-დაშლამვას ხოლო 

მდინარის პირა ზოლში 
ადგილი აქვს სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულების 
გარეცხვის პროცესს 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველთვის აქვს ადგილი, 
ხოლო მაღალი და 
სტიქიური დონის 

აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია თავსხმა 

წვიმების (დღე-ღამეში 
30მმ-ზე მეტი ნალექის) 
მოსვლის პერიოდში. 

სტიქიური დონის 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (15-20 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. რაც შეეხება 
ნაპირების გარეცხვის 

პროცესს იგი ცვალებადი 
ინტესივობით მუდმივად 

მიმდინარეობს 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით 

ნაპირების გარეცხვის და 
ტერიტორიების დატბორვით-
აკუმულაციური პროცესების 

ზემოქმედებისგან დასაცავად, 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 VI უბანი 

577940 – 4634008 
577483 – 4633863 

ღვარცოფი და 
ნაპირის 
გარეცხვა 
95გრძ.მ. 

საშიშროებას უქმნის 
მდინარისპირა ზოლში მდებარე 
ს. ბალღოჯიანის მოსახლეობის 
კუთვნილ სსოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს და საძოვარ 
ფართობებს. პერიოდულად 

ადგილი აქვს წყლის ნაკადების 
გადადინებას სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულების და 
საძოვარი ფართობების 
მიმართულებით, მათი 

დატბორვა-დაშლამვითი და 
დაჭაობების პროცესის 

ფორმირებას 

ღვარცოფული პროცესის 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში სეზონურად 

ყოველთვის აქვს ადგილი, 
ხოლო მაღალი და 
სტიქიური დონის 

აქტივიზაცია 
მოსალოდნელია თავსხმა 

წვიმების (დღე-ღამეში 
30მმ-ზე მეტი ნალექის) 
მოსვლის პერიოდში. 

სტიქიური დონის 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (15-20 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება. რაც შეეხება 
ნაპირების გარეცხვის 

პროცესს იგი ცვალებადი 
ინტესივობით მუდმივად 

მიმდინარეობს 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით, 

ნაპირების გარეცხვის და 
ტერიტორიების დატბორვით-
აკუმულაციური პროცესების 

ზემოქმედებისგან დასაცავად, 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 

 
 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 
1 მდ. ლაგოდეხის-

ხევის ხეობაში 
არსებული 
საშიშროების 
უბნები. ხეობის 
მარჯვენა ნაპირი 
I უბანი 
 
1. 607265-4633701 
2. 606766 – 4632955 

 II უბანი 
1. 606661 – 4630217 
2. 605415 – 4625133 

ღვარცოფი, 
ნაპირის 
გარეცხვა 
995 გრძ.მ. 

 
 
 
 

 
 
 

ღვარცოფი 
ნაპირის 
გარეცხვა 

5789 გრძ.მ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის: მდინარის მარჯვენა 

ნაპირზე მდებარე ტყის 
კორომს, ქ. ლაგოდეხის 

წყალმომარაგების სათავე 
ნაგებობას და არხს; ქალაქის  

ღვარცოფულ 
აკუმულაციური 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშულო 

მრავალწლიური 
ფონური და საშუალო 
დონის ფარგლებში, 

სეზონურად 
ყოველწლიურად აქვს 

ადგილი, ხოლო 
მაღალი დონის 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 
ხასიათდება, რაც  

ღვარცოფული და ნაპირის 
გარეცხვის პროცესების 

ზემოქმედებისგან დაცვის 
მიზნით, აუცილებელია: 
საშიშროების უბნებზე 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით, 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 

განხორციელება. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

   დასახლებული უბნის 
მოსახლეობის კუთვნილ 

სასოფლო სამეურნეო სას და 
საძოვრებს 

შეეხება ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს, იგი 

ცვალებადი ინტესივობით 
მუდმივად 

მიმდინარეობს. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

 

 
 

 ხეობის მარცხენა 
ნაპირი 
I უბანი 
1. 606971 – 4633182 
2. 606625 – 4632158 

ნაპირის 
გარეცხვა 

3459 გრძ.მ. 
 
 

 
 
 
მეწყერი 1.8 ჰა 

საშიშროებას უქმნის მარცხენა 
ნაპირზე მდებარე ტყის კორომს, 

საძოვარ ფართობებს 
სასაზღვრო პოლიციის შტაბის 

დასავლეთით მდებარე 
ქვაყორის მავთულბადიან 

გაბიონს ს. მაწიმის 
მოსახლეობის კუთვნილ 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს ტბორავს, 

შლამავს და აჭაობებს საძოვარ 
ფართობებს; საშიშროება 

უქმნის ქ. ლაგოდეხის 
ნაგავსაყრელის ტერიტორიას 

 
 

 

 II უბანი 
1. 606730 – 
4630151 
2. 605594 – 
4625146 

ნაპირის 
გარეცხვა 

5868 გრძ.მ. 

 

პროცესების 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება. 
ღვარცოფულ 

აკუმულაციური 
პროცესების 

აქტივიზაციას საშულო 
მრავალწლიური 

ფონური და საშუალო 
დონის ფარგლებში, 

სეზონურად 
ყოველწლიურად აქვს 

ადგილი, ხოლო 
მაღალი დონის 
აქტივიზაცია 

ციკლურობით (10-15 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 
ხასიათდება, რაც 

შეეხება ნაპირების 
გარეცხვის პროცესს, 

იგი ცვალებადი 
ინტესივობით 

მუდმივად 
მიმდინარეობს. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მეწყრული პროცესის 
სტაბილიზაციის მიზნით 

რაიმე სახის 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარება 
მიზანშეუწონლად 

მიგვაჩნია. ღვარცოფული 
და ნაპირის გარეცხვის 

პროცესების 
შესარბილებლად, 

აუცილებელია: 
საშიშროების უბნებზე 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე 
შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ნაპირდაცვითი 

ღონისძიებების 
განხორციელება 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
2 მდ. ნინოსხევის 

ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
604500 – 4638730 

მეწყერი 
6.0 ჰა 

ღვარცოფი, 
ქვათაცვენა და 

კლდეზვავი   

 
 

3 604045 – 4638510 
604110 – 4638490 
603945 – 4638278 

ღვარცოფი, 

  

 
 

4 603894 – 4638238  

 
 

5 603400 – 4637455  

საშიშროებას უქმნის და 
პერიოდულად აზიანებს ს.ს. 
ხიზაბავრას, გურგენიანის და 
ნინიგორის წყალმომარაგების 

სათავე ნაგებობას, წყალსადენის 
მაგისტრალურ მილსადენს, 

გაბიონებს, რეცხავს და 
იტბორება საკალმახე 

მეურნეობის ტერიტორიაზე 
არსებული აუზები; ს. 
ხიზაბავრას საძოვარი 

ფართობები და ს. ქვემო 
გურგენიანის მოსახლეობის 

კუთვნილი სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულები; ს.ს. 

ზემო ხიზას და ნინიგორის 
მოსახლეობის კუთვნილი 

სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულები; ს. ნინიგორის 

დასახლებული უბნის 
მოსახლეობის საკარმიდამო 

ნაკვეთები და სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულები; ს.ს. 

გელათის, განახლების და 
ცოდნისკარის მოსახლეობის 

კუთვნილი სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულები 

მეწყრული და ქვათაცვენა, 
კლდეზვავითი 

პროცესების აქტივიზაცია 
ციკლურობით (5-10 
წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათდება, 
ღვარცოფული 

პროცესების 
აქტივიზაციას საშუალო 

მრავალწლიური ფონური 
და საშუალო დონის 

ფარგლებში, სეზონურად 
ყოველწლიურად აქვს 

ადგილი, ხოლო მაღალი 
დონით აქტივიზაცია 
ციკლურობით (10-20 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ) 

ხასიათდება;  

ღვარცოფული და ნაპირების 
გარეცხვის პროცესების 

შესარბილებლად 
აუცილებელია: საშიშროების 

უბნებზე კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟინრო-გეოლოგიური) 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით 

ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 
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 603041 – 4636870 
602857 – 4635923 

ღვარცოფი, 
ნაპირგარეცხვა 

1037 გრძ.მ. 

 
 602887 – 4635777 

602799 – 4634829 
ღვარცოფი, 

ნაპირგარეცხვა 
974 გრძ.მ. 

 
 

6 602705 – 4634647 
601951 – 4633441 

ნაპირგარეცხვა 
1481 გრძ.მ. 

 

 

7 601848 – 4633210 
601328 – 4632355 

ნაპირგარეცხვა 
1036 გრძ.მ. 

 

 

8 601541 – 4632616 
601444 – 4632446 

დატბორვა, 
აკუმულაცია, 

ნაპირის 
გარეცხვა 185 

გრძ.მ. 
 600582 – 4630972 

600373 – 4630642 
ნაპირის 
გარეცხვა 
401 გრძ.მ. 

600361 – 4630481 
600006 – 4630075 

ნაპირის 
გარეცხვა 
571 გრძ.მ. 

 

599523 – 4629527 
598134 – 4626825 

ნაპირის 
გარეცხვა 

2900 გრძ.მ. 

 ნაპირისგარეცხვის 
პროცესს ყოველწლიურად 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 
მიმდინარეობს. 
მთლიანობაში 

საშიშროების რისკი 
მაღალია 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 მდ. შრომისხევის 

ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
 
 

     

 606981 – 4634902 
605396 – 4632086 

ღვარცოფი, 
ნაპირგარის 

გარეცხვა 
880 გრძ.მ. 

დატბორვა, 
აკუმულაცია 

დატბორვა-დაშლამვის 
საშიშროებას უქმნის 

ლაგოდეხის დაცული 
ტერიტორიის ვიზიტორთა 

მიმღები ცენტრის ნაგებობას და 
ტერიტორიას, ვაშლოვანის 

დასახლებული უბნის 
ტერიტორიას; ს. შრომის 

დასახლებული უბნის 
ტერიტორიას; ს. შრომის 

წყალმომარაგების სათავე 
ნაგებობას და არხს; მდინარის 
დინების შუა და ქვემო წელში 

საშიშროებას უქმნის ქ. 
ლაგოდეხის დასახლებული 

უბნის ტერიტორიას; ქ. 
ლაგოდეხის, ს.ს. შრომის და 
დავითიანის მოსახლეობის 

კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო 
სავარგულებს და ხიდებს 

(კოორდინატები: 1. 602734 – 
4627502; 2. 602328 – 4626856), 

მდინარის პირა ზოლში 
მდებარე ფერმებს და 

სამეურნეო ობიექტებს. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ნაპირების გარეცხვის 
პროცესი ყოველწლიურად 

სეზონურ ხასიათს 
ატარებს, ღვარცოფულ-

აკუმულაციური 
პროცესების 

აქტივიზაციას 
საშუალომრავალწლიური 

ფონური და საშუალო 
დონის ფარგლებში 
ყოველწლიურად 
სეზონურად აქვს 

ადგილი. პროცესების 
სტიქიური 

რეაქტივიზაციის 
პირობებში საშიშროების 

რისკი მაღალი 

ნაპირების გარეცხვის და 
დატბორვით აკუმულაციური 
პროცესების ზემოქმედებისგან 

დაცვის მიზნით, 
აუცილებელია: კომპლექსური 

(ჰიდროლოგიური და 
საინჟინრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით ნაპირდაცვითი 

ღონისძიებების 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 

1. წმ. ილია 
თეზბიტელის 
მამათა მონასტრის 
ტერიტორიაზე 
არსებული 
საშიშროების 
უბნები  
 
I უბანი 
592629-4588369 

ქვათაცვენა 
კლდეზვავი 

პერიოდულად საშიშროებას 
უქმნის მამათა მონასტრის 
ფუნქციონირებას, მოღვაწე 

სასულიერი პირების და 
მრევლის უსაფრთხოებას 

კლდოვანი მასივის 
ინტენსიურად 

დანაპრალიანების, 
მუდმივად მიმდინარე 

გამოფიტვის პროცესის და 
მაღალი სეისმო 

აქტივობის ზონაში 
მდებარეობის გამო, 

პროცესების აქტივიზაცია 
ყოველთვის არის 
მოსალოდნელი 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

განხორციელებული 
ღონისძიებები დროებით 

ხასიათს ატარებს. 
გრძელვადიან პერსპექტივაში 

აუცილებელია: 
დეტალური კვლევების 

საფუძველზე შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით, 

კლდეზვავის და ქვათაცვენის 
პროცესების სალიკვიდაციო 

გადაუდებელი დაცვითი 
ღონისძიებების გატარება. 

მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
 

 
 

2. II უბანი 
592701-4588505 

ქვათაცვენა პოტენციურად საშიშროებას 
უქმნის მამათა მონასტრის 
მომსახურე  სასულიერო 

პირების საცხოვრებელ სახლს 
და მიმდებარე ტერიტორიას. 

საშუალო და მაღალი 
სეისმოაქტივობის 

შემთხვევაში 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

შენობის ჩრდილოეთით 
კლდოვანი მასივის ციცაბოდ 
დახრილ ფერდზე არსებული 

დანაპრალიანებული-
განწევრებული განწევრებული 

და  შესუსტებული 
მდგრადობის ბლოკების და 

ლოდების ჩამოწმენდა. 
მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. მდ. ალაზნის 

მეანდრული ხეობის 
მარჯვენა ნაპირი 
ე.წ. „კაკლის ყურე“-
ს ტერიტორია 
637941-4579125 

ნაპირის 
გარეცხვა 

1338 გრძ.მ. 

ნაპირის გარეცხვის პროცესი 
ინტენსიურად მიმდინარეობს 
მეანდრული მარყუჟის ყელის 
არეალში. მაღალი ტერასული 
საფეხურის ამგები გრუნტები 
დასავლეთ ნაწილში ირეცხება 

633 მ-ის სიგრძის, ხოლო 
აღმოსავლეთ ნაწილში, 710 მ-ის 
მონაკვეთზე მეანდრული ყელი 

14-18 მ-ის სიგანემდეა 
შევიწროებული და მის 

არეალში გავნითარებულია 
სუფოზიური პროცესები, 

რომელიც იწვევს გრუნტების 
ბლოკებად ჩაქცევას და ქმნის 

ხელშემწყობ პირობებს 
მეანდრული ყელის ამგები 

ტბიურ-ალუვიური გენეზისის 
გრუნტების შემდგომი 

ინტენსიური ჩაქცევის და 
მეანდრული ყელის გარღვევის 

თვალსაზრისით. 
 
 
 
 

პროცესების აქტივიზაცია 
ყოველწლიურად 

სეზონურ ხასიათს 
ატარებს საშიშროების 

მაღალი რისკის 
შემცველია 

სახელმწიფო საზღვრისპირა 
ზოლში მდებარე ტერიტორიის 
დაცვის მიზნით, გადაუდებელ 
აუცილებლობას წარმოადგენს: 

კომპლექსური დეტალური 
კვლევების ჩატარება და მის 
საფუძველზე შემუშავებული 

პროექტის მიხედვით, 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 

განხორციელება. 
 

 

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 

1 ქ. სიღნაღი-  
ს. ნუკრიანის 
საავტომობილო 
გზის უბანი  
1. 577180-4606741 
2. 577171-4606738 
3. 577131-4606760 
4. 577116-4606774 

მეწყერი 
0.65 ჰა 

საავტომობილო გზის 
აღნიშნულ უბანზე ფიქსირდება 
დაბალი დინამიკის მეწყრული 

ძვრებით გამოწვეული 
დეფორმაციის ნიშნები 

პროცესის დაბალი 
დინამიკით 

რეაქტივიზაცია ციკლურ 
(5-10 წელიწადში 1 ჯერ) 

ხასიათს ატარებს. 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
 
 

საავტომობილო გზის 
აღნიშნულ უბანზე წარსულში 

გატარდა 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

დაცვითი ღონისძიებები. 
აუცილებელია მეწყრის 

დინამიკაზე მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 
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1 2 3 4 5 6 7 

გურჯაანის მუნიციპალიტტი 

1 მდ. ახტალის-ხევის 
ხეობის მარცხენა 
ფერდი ქ. გურჯაანი 
ძველი 
საავადმყოფოს 
სამხრეთით 
მიმდებარე 
ტერიტორია 
564805 – 4621450 

მეწყერი 
3,63 ჰა 

აზიანებს საავტომობილო გზის 
და ეგხ-ის ბოძებს 

შუა და ქვედა ნაწილში 
მეწყრული სხეული 

იმყოფება პირობითად 
სტაბილურ 

მდგომარეობაში, სათავეში 
ფიქსირდება დაბალი 

დინამიკით აქტივიზაციის 
ნიშნები. საშიშროების 

რისკი დაბალი 

მეწყრული პროცესის 
აქტივიზაცია სავარაუდოდ 

გამოწვეულია ძველი 
საავადმყოფოს 

წყალმომარაგების სისტემიდან 
გაჟონილი წყლებით; 

აუცილებლია გაწყლოვანების 
გამომწვევი მიზეზების 

დადგენა და მისი 
ლიკვიდაცია; 

მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ს. მელაანის 
ჩრდილოეთით მდ. 
ღრმა-ხევის ხეობა 
565623 – 4612181 

მეწყერი 
8.8 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
ღვთისმშობლის ეკლესიას, 

სასაფლაოს წყალმომარაგების 
სათავე ნაგებობას წმ. გიორგი 

ეკლესიასთან დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზას 

მასშტაბური 
ძველმეწყრული სხეულის 
აქტივიზაციის ხასრისხი 

არაერთგვაროვანი 
კერძოდ სათავეში 

აქტიური დინამიკით 
ხასიათდება, ხოლო შუა 

და ქვედა ნაწილში, 
პირობითად მდგრადია. 

მთლიანობაში 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 

მეწყრული სხეულის 
სტაბილიზაციის მიზნით 

გადაუდებლად 
განსახორციელებელი 

ღონისძიება რეკომენდაციები, 
მოცემულია ჩვენს მიერ 

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში 

გადაგზავნილ ვიზუალურ 
საინჟინრო-გეოლოგიურ 

დასკვნაში 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. მდ. ფაფრისხევის 

ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
558280 – 4624645 
558405 – 4624590 
558651 – 4624962 
559772 – 4624787 
560010 – 4624863 
563760 – 4624620 
564184 – 4624658 
564612 – 4624614 
564855 – 4624848 
565145 – 4625079 

მეწყერი 
0.4 ჰა 
ღვარცოფი 
ნაპირების 
გარეცხვა 
1675 გრძ.მ. 
 

საშიშროებას უქმნის მდინარის 
სათავეებში წყალმომარაგების 

სათავე ნაგებობას, ხოლო 
დინების შუა და ქვემო წელში 

მდინარისპირა ზოლში მდებარე 
დასახლებულ უბნებს, 

მოსახლეობის კუთვნილ ს/ს 
სავარგულებს რკინიგზის 

ვაკისს და ხიდს მაღალი ძაბვის 
ეგხ-ის ანძებს. 

მეწყრული პროცესების 
აქტივიზაცია ციკლურ (5-

10 წელიწადში 1-ჯერ, 
იშვიათად მეტჯერ) 
ხასიათს ატარებს. 
ღვარცოფული და 
ნაპირგარეცხვის 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
ფონური და ფონურზე 

მაღალი დონის 
ფარგლებში 

ყოველწლიურად 
სეზონურად აქვს 

ადგილი, ხოლო მაღალი 
დონით აქტივაცია 

ხასიათდება 
ციკლურობით (10-20 
წელიწადში 1-ჯერ, 
ზოგჯერ მეტჯერ). 

მთლიანობაში 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, 

აუცილებელია სააგენტოს 
მიერ ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში 
მუნიციპალიტეტისათვის 

გადმოცემულ საინფორმაციო 
ბიულეტენში მოყვანილი 

რეკომენდაცია-ღონისძიებების 
გადაუდებლად 
განხორციელება 
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1 2 3 4 5 6 7 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

1. ს. თოხლიაურის-
ხევის ხეობაში 
არსებული 
საშიშროების უბანი 
მდ. კუნძიანის 
ხევის და კახეთის 
გზატკეცილის 
გადაკვეთის უბანი 
 
1. 533794-4618941 

წყალმოვარდნა, 
ღვარცოფი-

აკუმულაცია 

პროცესების 
პერიოდული 
აქტივიზაცია 

საშიშროებას უქმნის 
კახეთის გზატკეცილის 
მდგრად ფუნქციონი-

რებას. თავსხმა 
წვიმების მოსვლა 
ყოველწლიურად 

იწვევს ღვარცოფული 
პროცესების 

რეაქტივიზაციას და 
ხევის გადაკვეთის 

უბანზე მყარი ნატანის 
აკუმულაციის გამო 

მიმოსვლის დროებით 
შეფერხებას ან 
შეწყვეტას. მდ. 

თოხლიაურისხევის 
ხეობაში ორივე 

ნაპირზე 
ყოველწლიურად 

ღვარცოფული  მყარი 
ნატანის აკუმულაციის 

გამო ზიანდება, 
როგორც საძოვარი 

ფართობები და ტყის 
ტერიტორია ისე, ხევის 
დასავლეთით მდებარე 
რესტორან „ფაცხებ“-ის 

ტერიტორია და 
ნაგებობები, ასევე 

კახეთის 
ავტომაგისტრალი. 

 
 

პროცესების 
რეაქტივიზაცია, 

ცვალებადი 
ინტენსივობით 

ყოველწლიურად 
არის 

მოსალოდნელი. 
საშიშროების 
რისკი ხევზე 

საშუალო, ხოლო 
ციკლური 

რეაქტივიზაციის 
(5-10 წელიწადში 
1-ჯერ, იშვიათად 

მეტჯერ) 
შემთხვევაში 

მაღალი. 

ხევის კალაპოტის 
პერიოდულად 

გაწმენდა, ჩაღრმავება-
გაფართოება, ხევში 
აკუმულირებული 

მყარი ნატანით, ხევის 
გასწვრივ მაღალი 

ნაპირდამცავი 
მიწაყრილის დამბების 

მოწყობა. 
კახეთის 

ავტომაგისტრალის 
გადაკვეთის 
ადგილებში 

მდ. 
თოხლიაურისხევის 
და საავტომობილო 
გზის  გადაკვეთაზე 
არსებული ხიდის 
ნაცვლად, მაღალი 
ნაკადგამტარობის 

ერთმალიანი ხიდის 
და ნაკადმიმღებების 

მოწყობა. მდ. 
თოხლიაურისხევის 

კალაპოტში არსებული 
ძველი ხიდის 

საყრდენი ბურჯის 
დემონტაჟი; 

გეომონიტორნგული 
დაკვირვების 

წარმოება. 
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1 2 3 4 5 6 7 
2. მდ. ანთოკისხევის 

ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
I უბანი (მარჯვენა 
ნაპირი) 
1. 528842 – 4624799 
2. 530220 – 4620850 

ღვარცოფი 
ნაპირის 
გარეცხვა 
4607 გრძ.მ. 

პროცესების აქტივიზაცია 
აზიანებს და საშიშროებას 

უქმნის ს. ანთოკის 
წყალმომარაგების სათავე 
ნაგებობას და წყალსადენ 

მილებს 

 
 

 
 

 II უბანი (მარცხენა 
ნაპირი) 
1. 530304 – 4620873 
2. 530837 – 4619642 

ღვარცოფი 

 
 

 III უბანი (მარცხენა 
ნაპირი) 
1. 530858 – 4619995 
2. 531297 – 4619070 

ღვარცოფი 
ნაპირის 
გარეცხვა 
503 გრძ.მ. 

პროცესების აქტივიზაცია 
დატბორვა და შლამვის 
საშიშროებას უქმნის ს.ს. 

ანთოკი და გიორგიწმინდის 
დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზას. ტბორავს 
და შლამავს ს. გიორგიწმინდას 

ტერიტორიაზე არსებულ 
საძოვარ ფართობებს, ს. 

ანთოკის კუთვნილ სასოფლო 
სამეურნეო სავარგულებს 

 

 IV უბანი (მარჯვენა 
ნაპირი) 
1. 530833 – 4619432
2. 530886 – 4618957

ღვარცოფი 
ნაპირის 
გარეცხვა 
485 გრძ.მ. 

პროცესების აქტივიზაცია 
საშიშროებას უქმნის მარჯვენა 

ნაპირის დამცავ ბეტონის 
ფილებით მოპირკეთებული 

დამბის მდგრადობას 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
და ოდნავ მაღალი დონის 

ფარგლებში 
ყოველწლიურად 

სეზონურ ზასიათს 
ატარებს, ხოლო მაღალი 

დონის აქტივიზაცია 
ფაზურ (3-5 წელიწადში 1-
ჯერ იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათს ატარებს. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით 

აუცილებელია: ოთხივე 
უბანზე ეროზიის და 

აკუმულაციური პროცესების 
საწინააღმდეგო ნაპირ 

დაცვითი ღონისძიებების 
განხორციელება დეტალური 

კომპლექსური 
(ჰიდროლოგიური და 

საინჟნრო-გეოლოგიური) 
კვლევების საფუძველზე 

შემუშავებული პროექტის 
მიხედვით. საწყის ეტაპზე 
აუცილებელია კალაპოტის 

შევიწროების უბნების 
გადფართოება მარცხენა 

ნაპირის ხარჯზე, კალაპოტის 
ჩაღრმავება გაფართოება; 

კალაპოტში 
აკუმულაცირებული მყარი 

ნატანის გამოყენება 
ნაპირდაცვითი 
ღონისძიებების 

გასახორციელებლად, ხოლო 
დანარჩენი მასალის 

გამოყენება სამეურნეო და 
საწარმოო მიზნით 
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1 2 3 4 5 6 7 
 V უბანი 

1. 530968 – 4618705
2. 530997 – 4618336

ღვარცოფი პროცესის აქტივიზაცია 
საშიშროებას უქმნის კახეთის 
გზატკეცილის და რკინიგზის 

ხიდების მდგრად 
ფუნქციონირებას. 

პერიოდულად ავსებს ხიდქვეშა 
სივრცეს და ადგილი აქვს 

ღვარცოფული მყარი ნატანის 
ხიდებზე აკუმულაციას, რაც 

იწვევს გზაზე და რკინიგზაზე 

პროცესების 
აქტივიზაციას 

საშუალომრავალწლიური 
და ოდნავ მაღალი დონის 
ფარგლებში ყოველწლი-
ურად სეზონურ ზასიათს 
ატარებს, ხოლო მაღალი 

დონის აქტივიზაცია 
ფაზურ (3-5 წელიწადში 1-
ჯერ იშვიათად მეტჯერ) 

ხასიათს ატარებს. 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

საავტომობილო და რკინიგზის 
ხიდების მდგრადი 

ფუნქციონირების მიზნით 
აუცილებელია ხიდქვეშა 

სივრცეების და მათ შორის 
არსებულ კალაპოტის 

პერიოდულად ჩაღღმავება-
გასუფთავება, დაბალი 

ნაკადგამტარობის ხიდების 
ადგილზე მაღალ 

გამტარიანობის მქონე ხიდების 
მოწყობა 

 
 

 
 

3. ქ. საგარეჯოს 
ჩრდილო-
დასავლეთით 
მიმდებარე 
ტერიტორია   

მდ. თვალთხევის 
ხეობაში არსებული 
საშიშროების 
უბნები 
I უბანი 
1. 526380-4622652 
2. 526385-4622627 
3. 526397-4622604 

ღვარცოფი, 
ნაპირის 
გარეცხვა 
55გრძ. მ. 

პროცესების აქტივიზაცია სა-
შიშროებას უქმნის ქ. საგარეჯოს 

დასახლებული უბნის 15 
მოქალაქის წყალმომარაგების 
სათავე ნაგებობას, მარჯვენა 
ნაპირის ბეტონის ფილებით 

მოპირკეთებულ ნაპირსამაგრ 
დამბას და სატყეო გზის 

მდგრად ფუნქციონირებას. 2018 
წელს პროცესების 
რეაქტივიზაცია არ 

დაფიქსირდა. 

პროცესების 
რეაქტივიზაცია ციკლურ 
(5-10 წელიწადში 1-ჯერ, 

იშვიათად მეტჯერ) 
ხასიათს ატარებს 

საშიშრეობის რისკი 
საშუალო 

პროცესების ზემოქმედებისგან 
დაცვის მიზნით, 

აუცილებელია მდინარის 
დატოტვილი კალაპოტის 

გასწორხაზოვნება, ჩაღრმავება-
გაფართოება მდინარის 

კალაპოტში დაგროვილი 
მყარი ნატანის გამოყენებით; 
დაზიანებული ნაპირსამაგრი 

დამბის აღდგენა- 
რეაბილიტაცია; 

მონიტორინგული 
დაკვირვების წარმოება. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 II უბანი 

ქ. საგარეჯო 
1. 526484-4622481 
2. 526895-4621444 
3. 526778-4620546 
4. 526556-4619295 
(კახეთის 
გზატკეცილი) 

ღვარცოფი-
აკუმულაცია 

პროცესის ციკლური 
აქტივიზაციის გამო საშიშროება 

ექმნება ქალაქის 
წყალმომარაგების 

მაგისტრალური მილსადენების 
ფუნქციონირებას. მდინარის 

კალაპოტი ღვარცოფული მყარი 
ნატანის აკუმულაციის გამო, 
იმდენად ამოვსებულია რომ 

ჰიფსომეტრიულად გაუტოლდა 
მიმდებარე ტერასულ 

ზედაპირებს. 2018 წელს 
პროცესების რეაქტივიზაცია არ 

დაფიქსირდა. 

პროცესის ცვალებადი 
დინამიკით აქტივიზაცია 

თავსხმა წვიმების 
მოსვლის პირობებში 

ყოველწლიურად არის 
მოსალოდნელი, ხოლო 

ციკლური აქტივიზაციის 
(5-10 წელიწადში 1-ჯერ, 

იშვიათად მეტი) 
პირობებში 

მოსალოდნელი 
საშიშროების რისკი 

მაღალია 

ქალაქის ტერიტორიაზე მდი-
ნარის ორივე ნაპირზე მდებარე 
დასახლებული უბნების მოსა-
ხლეობის საკარმიდამო ნაკვე-

თების და საცხოვრებელი 
სახლების დატბორვით-

დაშლამვითი პროცესების 
ზემოქმედებისგან დაცვის და 

მათი უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის მიზნით, 
აუცილებელია: მდინარის 

კალაპოტის პერიოდულად 
გასწორხაზოვნება, ჩაღრმავება-

გაფართოება; ამოღებული 
მასალის არა მდინარისპირა 

გასწვრივ ზოლში დაზვინება, 
არამედ გატანა და სამეწარმეო 

საქმიანობაში გამოყენება; 
დაზიანებული და 
დეფორმირებული 

ნაპირსამაგრი ნაგებობის 
აღდგენა-რეაბილიტაცია; 

მაგისტრალური 
მილსადენების მდინარეზე 
გადატარების უსაფრთხო, 

ალტერნატიული ვარიანტის 
შერჩევა; მონიტორინგული 

დაკვირვების წარმოება. 
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გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

თავი 11. ქ. თბილისი 

წარსულში თბილისის განაშენიანებული ფართობი შეადგენდა 350კმ2-ს, ხოლო დღეისთვის 
მისი არეალის ფარგლებში (504.7კმ2) მოქცეულია ქალაქის აგრომელიორაციული ზონები და 
მწვანე საფარის უდიდესი ნაწილი. ფაქტიურად ქალაქში ასათვისებელი ფართობები თითქმის 
აღარ არის დარჩენილი, ამიტომ მისი გაფართოება ხდება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც 
საინჟინრო-გეოლოგიაში მიღებული ნორმებით ადრე ითვლებოდა მშენებლობისთვის 
მიუღებლად. ასეთებია ტექტონიკურად ძლიერ აშლილი და დიდი დახრილობის მამადავითის, 
ნუცუბიძის, იყალთოსა და ნაძალადევი-მახათას ფერდობები. 

თბილისის განაშენიანების მიმართულებას მთლიანად განაპირობებს ხანგრძლივი 
გეოლოგიური პერიოდის მანძილზე ჩამოყალიბებული, ორი დიდ ნაოჭა მთათა სისტემა 
(კავკასიონის და აჭარა-თრიალეთის) და საქართველოს ბელტს შორის მოქცეული უკიდურესად 
სენსიტიური და რთული გეოლოგიური გარემო, ლითოლოგიურად წარმოდგენილი 
არაერთგვაროვანი ქანებით, რთული რელიეფით და მიწისქვეშა წყლების ცვალებადი რეჟიმით. 
მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების გააქტიურებას მნიშვნელოვნად უკავშირდება ქალაქის 
ტერიტორიის  სივრცეში და მის გარეთ წარმოქმნილი ე.წ. "ტრანზიტული" ხასიათის 
მიწისძვრები. 

ტერიტორიის ათვისებას თან ახლავს საშიში გეოლოგიური პროცესების ფართო მასშტაბით 
განვითარება-რეაქტივაცია და გეოეკოლოგიური სიტუაციის უკიდურესი გართულებები.  

მიყენებული ზიანით, გეოლოგიური სტიქიით გამოწვეული საშიშროების 
განმეორებადობით და  ადამიანთა მსხვერპლის თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ ადგილს 
იკავებენ ღვარცოფები, რომლებიც წარმოიქმნებიან 90-ზე მეტ მშრალ ხევში და 12-მდე მცირე 
მდინარეში (ვერე, ხევძმარი, დიღმისწყალი, ლეღვთა ხევი, წორწორას ხევი, გლდანის ხევი, 
ლოჭინის ხევი, სოლოლაკის ხევი და სხვა), დღე-ღამეში მოსული თავსხმა წვიმებით 40-50მმ და 
ზევით. ქალაქის სივრცეში ღვარცოფების ფორმირების მთავარი განმსაზღვრელი გეოლოგიური 
გარემოს მგრძნობიარობის მაღალი სენსიტურობის გვერდით გვევლინება ატმოსფერული 
ნალექები, რომლის ტრანსფორმაციის ფონური დონე იწყება 30მმ-დან. თბილისის 
ტერიტორიაზე იშვიათობას არ წარმოადგენს ხევებში ჩაყრილი სამშენებლო და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით და მოუწესრიგებელი ზედაპირული წყლებით წარმოქმნილი 
„ტექნოგენური ღვარცოფები“, რომლებიც იწვევენ ქუჩების დაბინძურებას. 

2019 წელს დასრულდა ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიური შეფასება, რომლის 
საფუძველზეც მომზადდა გეოლოგიური ანგარიში – ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-
გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება, გეოლოგიური 
საფრთხეების ზონირების რუკით; საველე გეოლოგიური და ისტორიული მონაცემების 
გაანალიზების შედეგად ქ. თბილისის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა 540 მეწყერი, 91 
ღვარცოფული წყალსადინარი, 17 კლდეზვავ-ქვათაცვენის უბანი, მდინარის ნაპირების 
გარეცხვის 230 უბანი (ჯამური სიგრძე – 24.9კმ), დახრამვითი ეროზიის 46 უბანი (ჯამური 
სიგრძე 4.4კმ), ფართობული ეროზიის 31 უბანი (ფართობი – 81.8ჰა).  

თბილისის ტერიტორიაზე შერჩეულ 3 მეწყრულ უბანზე (შეშელიძის ქუჩა, ლიბანის ქუჩა,  
მუხათგვერდის სასაფლაოზე მისასავლელი გზა) მოწყობილია მონიტორინგული დაკვირვების 
ქსელი, რომლებზედაც სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ ინსტრუმენტალური 
მონიტორინგი ხორციელდება გარემო პირობების შესაბამისად. 

ქ.  თბილისში,  თ.  შეშელიძის  ქუჩის  მიმდებარედ  არსებულ  მეწყრულ  სხეულზე, ბოლო 
პერიოდში სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა. 2016 წლიდან დღემდე, გარემოს ეროვნული 
სააგენტო აწარმოებს ინსტრუმენტალურ მონიტორინგულ დაკვირვებებს, რომლის მონაცემების 
საფუძველზე, მეწყრული სხეულის ზოგიერთი უბანი, თ. შეშელიძის ქუჩის მიმართულებით, 
ბოლო 6 თვის მანძილზე აქტიური დინამიკით ხასიათდებოდა. კერძოდ ინსტრუმენტალური 
დაკვირვებების დაწყებიდან ჰორიზონტალურად საერთო გადაადგილებამ 8.9 მ შეადგინა, 
ხოლო მის შუა ნაწილში გეგმით სიმაღლური გადაადგილების ამპლიტუდამ 5-6 მ-ს 
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მიაღწია.მეწყრული სხეულის საერთო ფართობი შეადგენს 8.0 ჰა-ს, ამ ეტაპზე მისი დიდი 
ნაწილი (7 ჰა) გეოდინამიკურად უკიდურეს გართულებულ მდგომარეობაში იმყოფება (სურ. 
202-203). 

ამ უბანზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებამდე, სამშენებლო და სხვა 
ტიპის აქტივობების განხორციელება დაუშვებელია. რაც  შეეხება  მეწყრის  სათავეში  მოწყვეტის  
ზედაპირის  მიმდებარედ  არსებულ მრავალსართულიან (16 სართულიანი) საცხოვრებელ 
სახლებს, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს შეფასდეს მათი კონსტრუქციული 
ელემენტები, სარდაფები (წყლების ფილტრაციასთან მიმართებაში), შემოწმდეს გასულ 
საუკუნეში მოწყობილი სადრენაჟო სისტემები და ნაგებობაზე მოეწყოს სადამკვირვებლო 
აპარატურა, რათა სიტუაციის გართულების შემთხვევაში მიღებული იქნას შექმნილი 
მდგომარეობის შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

აღნიშნული მეწყრული სხეულის არეალში, აუცილებელია შემდეგი სახის გადაუდებელი 
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, კერძოდ: 

მეწყრული  სხეულის  სტაბილიზაციის  ფაზაში  გადასაყვანად  საჭიროდ  მიგვაჩნია 
მეწყრული სხეულის სათავეში, მოწყვეტის კიდის გასწვრივ, მიმდებარე ზოლში გრუნტის 
წყლების სადრენაჟო და ზედაპირული წყლების სარეგულაციო არხების სისტემის მოწყობა, 
ხოლო ზოგიერთი უბნის ხიმინჯებით გამაგრება: 

 გზის  გასწვრივ  არსებული  ინფრასტრუქტურული  ობიექტების  დაცვის  მიზნით, 
მეწყრის ენურ ნაწილში მოეწყოს კონტრფორსის ტიპის საყრდენი კედელი, რომლის მშენებლობა 
უნდა განხორციელდეს სეგმენტურად, ძირითად ქანებზე დაფუძნებით. საყრდენი კედლის 
(კედლების) მოწყობა ასევე შესაძლებელია გახდეს საკუთრივ მეწყრული სხეულის კონტურში, 
თუმცა აღნიშნული ქმედება უნდა განისაზღვროს მხოლოდ დეტალური კვლევებით მიღებული 
შედეგების შესაბამისად. 

მეწყრულ  სხეულზე  არსებული  წყალდაგროვებების  და  დაჭაოებებული  უბნების 
დაწრეტა სანიაღვრე და ღრმა სადრენაჟო სისტემის მოწყობის გზით და მათი იზოლირებული 
განტვირთვა მეწყრული სხეულის კონტურიდან; 

მეწყრული სხეულის მასის და შესაბამისად მძვრელი ძალების შემცირების მიზნით, 
მეწყრული მასების ნაწილობრივი მოხსნა-გატანა და ზედაპირის პლანირება დაბალამ-
პლიტუდიანი საფეხურებით; 

დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს მეწყრულ სხეულზე სანაყაროების ფუნქციონირება. 
ზემო    აღნიშნული    სამუშაოები,    უნდა    განხორციელდეს    ქვეყანაში    მოქმედი სამშე-

ნებლო   ნორმების   და   წესების საფუძველზე. შესაბამისად შედგენილი   ერთიანი   პროექტის 
საფუძველზე. 

 

 
სურ. 202 

 
სურ. 203 

 

გლდანის რაიონში ლიბანის ქუჩაზე არსებულ მეწყრულ სხეულზე (სურ. 204), რომელიც 
საშიშროებას უქმნის საჯარო სკოლას და საცხოვრებელ სახლს, საანგარიშო წელს აღინიშნება 
სუსტად გამოხატული გააქტიურება. მეწყრული სხეულის ქვედა ნაწილში გადაადგილება 

460



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

დაფიქსირდა 0.5 – 0.6 მ-ით. აქ პროცესის გააქტიურებას ხელს უწყობს გრუნტების ფიზიკურ-
მექანიკური მახასიათებლების გაუარესება გრუნტის წყლებით. 

მუხათგვერდის სასაფლაოს მიმდებარედ არსებულ მეწყრულ სხეულზე 2019 წელს 
გააქტიურება არ დაფიქსირებულა. 

ქ. თბილისში, ვეძათხევის №2-ის მიმდებარე ფერდობზე 2019 წლის მაისში დასავლეთ 
ექსპოზიციის ფერდობის შუა ნაწილში, რომელიც დახრილია საშუალოდ 450-ით განვითარდა 
მეწყრული პროცესი (სურ. 204-205). უბანი გეოლოგიურად აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის 
თბილისის ნუმულიტური წყების ნალექებით, რომელიც წარმოდგენილია ქვიშაქვების და 
თიხების მორიგეობით, რომლებიც გადაფარულია მეოთხეული ასაკის დელუვიური გენეზისის 
ნალექებით, ძირითადად წარმოდგენილი თიხნარებით, ღორღის ჩანართებით.   

 

 
სურ. 204 

 
სურ. 205 

 

ვეძათხევის №2 მიმდებარე ფერდობზე გააქტიურებულმა მეწყერმა (კოორდ: X-483993; Y-
4617238) საფრთხე შეუქმნა აქ მცხოვრებ 4 ოჯახს. წარმოდგენილი ქანების ძლიერი აშლილობა, 
დაბალი სიმტკიცე და გარეგანი აგენტებისადმი (ატმოსფერული ნალექები და სხვა) მაღალი 
სენსიტიურობა განსაზღვრავენ მისი პირველადი მორფოლოგიური მდგომარეობის მკვეთრ 
ცვლილებებს. აღნიშნულ პროცესებს კიდევ უფრო ააქტიურებს ადამიანის საქმიანობის 
არასწორი ჩარევა. დღეის მდგომარეობით სიტუაცია გართულებულია და საჭიროებს 
გადაუდებელი დამცავი ღომისძიებების გამხორციელებას. ვინაიდან აღნიშნული მეწყერი 
ხასიათდება რეგრესული (უკუსვლითი) მოძრაობის მექანიზმით უხვი ატმოსფერული 
ნალექების მოსვლის შემთხვევაში საფრთხე შეექმნება არა მარტო ვეძათხევის №2-ში მცხოვრებ 4 
ოჯახს, არამედ მეწყრის მოწყვეტის კიდესთან მაცხოვრებელ რამდენიმე ოჯახსაც (№6/4). 

ყოველგვარი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, საჭიროა განხორციელდეს რიგი 
დამცავი ღონისძიებები, კერძოდ: 
 პირველ ეტაპზე საჭიროა გადაუდებლად განხორციელეს ფერდობზე არსებული 

გადაადგილებული გრუნტის და ხე-მცენარეულობის გატანა (უსაფრთხოების ნორმების 
სრული დაცვით), ვინაიდან მრავალწლიანი ხეების ნაწილი გადაწოლილია და ებჯინება 
საცხოვრებელი სახლის სახურავს; 

 საჭიროა მეწყრის მოწყვეტის წარბის გასწვრივ მოეწყოს კაპიტალური დამცავი კედელი; 
 აღსადგენია და გასაძლიერებელია ფერდობის ძირში, ვეძათხევის №2-ის ეზოში არსებული 

დამცავი კედელი; 
 შესაბამისი სამსახურების მიერ საჭიროა აღნიშნულ უბანზე განხორციელდეს 

ზედამხედველობა, ხოლო გარკვეული გართულებების შემთხვევაში, მიღებული იქნას 
შესაბამისი ზომები; 

 სამუშაოები უნდა წარიმართოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების 
დაცვით შედგენილი პროექტის საფუძველზე. 
2019 წლის 2 მაისს ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე 
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(თამარაშვილის ქუჩა, კომპანია „ვისოლი“-ს ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ) 
წარმოიქმნა კლდეზვავი. უბანი, სადაც ადგილი ჰქონდა კლდეზვავის ჩასახვა-გააქტიურებას, 
მდებარეობს გასული საუკუნის 60-იან წლებში ხელოვნურად გაჭრილი ფერდობის ზედა 
ნაწილში, მის თითქმის ვერტიკალურ ფლატეზე. უბანი გეოლოგიურად აგებულია 
ოლიგოცენური ასაკის ქვიშაქვების მარკირებული დასტებით, რომლებიც ზედაპირთან ახლოს 
ძლიერ დისლოცირებული და დანაპრალიანებულია. არსებული ფერდობის არამდგრადობა 
გრავიტაციული პროცესების მიმართ, ასევე პროვოცირებულია გასული საუკუნის 60-იან 
წლებში გზის გაყვანის დროს წარმოებული სამუშაოების შედეგად (სურ. 206-209). 

 

 
სურ. 206 

 
სურ. 208 

 
სურ. 207 

 
სურ. 209 

 
ზოგადად ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელი გზის ხელოვნურად გაჭრილ მონაკვეთზე 

პერიოდულად ადგილი აქვს ქვათაცვენის პროცესებს, თუმცა ამ მასშტაბის მოვლენა 
მონაკვეთისთვის იშვიათობას წარმოადგენს. პროცესების შესარბილებლად ქ. თბილისის მერიის 
შესაბამის სამსახურებს ფერდობებზე მოწყობილი აქვთ მავთულის ბადეები. სწორედ აღნი-
შნულმა ღონისძიებამ ითამაშა დადებითი როლი 2 მაისს განვითარებული პროცესის შესარ-
ბილებლად, კერძოდ კლდეზვავური მასის მხოლოდ ნაწილი მოხვდა გზის სავალ მონაკვეთზე, 
ასევე შეარბილა მასის ვარდნის სიჩქარე, რის შედეგადაც დროულად იქნა გზა გადაკეტილი და 
აცილებული მოქალაქეებისა და ავტოტრანსპორტის დაზიანება. სალიკვიდაციო სამუშაოების 
ჩატარების პერიოდში, მხოლოდ რამდენიმე საათით იყო ტრანსპორტის გადაადგილება შეზღუ-
დული. შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით განხორციელდა გზის გაწმენდითი სამუშაოები, 
ხოლო მთამსვლელების მიერ მაქსიმალურად იქნა ჩამოწმენდილი როგორც უბნის, ასევე 
მიმდებარე მონაკვეთის ფერდობები, ცალკეული საფრთხის შემცველი ლოდნაროვანი მასისაგან 
(იხ. სურ. 210-211). 
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სურ. 210 

 
სურ. 211 

 
მომავალში ყოველგვარი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, საჭიროა 

განხორციელდეს რიგი დამცავი ღონისძიებები, კერძოდ: 
 საჭიროა ფერდობზე დარჩენილი რამდენიმე დანაპრალიანებული რამდენიმე ლოდის 

მოცილება, მთამსვლელების ან სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით; 
 აღსადგენია და გასაძლიერებელია ფერდობზე არსებული დამცავი მავთულის ბადე; 
 ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელი გზის ფერდობებზე საჭიროა პერიოდულად 

განხორციელდეს გაწმენდითი სამუშაოები; 
 შესაბამისი სამსახურების მიერ საჭიროა გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე განხორციელდეს 

ზედამხედველობა, ხოლო გარკვეული გართულებების შემთხვევაში, მიღებული იქნას 
შესაბამისი ზომები. 
2019 წლის მარტში ფონიჭალის გზატკეცილზე ადგილი ჰქონდა ქვათაცვენის პროცესების 

გააქტიურებას. ფერდობს სადაც მდებარეობს ქვათაცვენის უბანი (X – 491460    Y – 4611470) აქვს 
დასავლური ექსპოზიცია, დაფარულია ცალკეული ხეებით და ბუჩქნარით. ფერდობი 
გეოლოგიურად აგებულია პალეოგენური ასაკის სქელშრეებრივი ქვიშაქვებით, თხელშრეებრივი 
თიხაფიქლების შუაშრეებით. ძირითადი ქანები ზედაპირზე გამოფიტული და 
დანაპრალიანებულია. საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდობზე, მის ქვედა ნაწილში 
გრუნტები წარმოდგენილია კოლუვიური ჩამონაშალით – ლოდნაროვან – ღორღოვანი გრუნტი 
თიხნაროვანი შემავსებელით. კოლუვიურ ჩამონაშალში წარმოქმნილია 60 – 650-მდე 
დახრილობის ფერდო, რომლის ზემოთ გაშიშვლებულია სქელშრეებრივი ქვიშაქვები (სურ. 212).  

გზის ზემოთ ქვიშაქვების წყებაში ფიქსირდება დიდი ზომის ლოდი, რომელიც 
მოწყვეტილი ბლოკის სახით არის წარმოდგენილი (სურ.213). 

 

 
სურ. 212 

 
სურ. 213 
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ძირითადი ქანებიდან ამოვარდნილი ცალკეული ლოდები ცვივა გზაზე და საშიშროებას 
უქმნის როგორც საავტომობილო ტრანსპორტს, ასევე ფეხით მოსიარულეებს. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მონაკვეთზე ქვათაცვენა სისტემატიურ ხასიათს ატარებს, 
საჭიროა ფლატე ზედაპირებზე და მათ ძირში  ამოვარდნილი ცალკეული ლოდების 
პერიოდული ჩამოწმენდა, ხოლო რაც შეეხება მასივიდან მოწყვეტილ ბლოკს, მისგან 
მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილების მიზნით უნდა მოხდეს მისი 
ადგილზე დაშლა და ჩამოწმენდა. 

რუსთავის გზატკეცილიდან ზემო ფონიჭალისკენ მიმავალი საავტომობილო მაგისტრალის 
გასწვრივ არსებული კლდოვანი გეოლოგიურად აგებულია პალეოგენური ასაკის 
სქელშრეებრივი ქვიშაქვებით, თხელშრეებრივი თიხაფიქლების შუაშრეებით, რომლებიც 
ზედაპირულ ზონაში ძლიერ გამოფიტული და დანაპრალიანებულია; ძირითადი კლდოვანი 
ქანები ქვედა ნიშნულებზე წარმოდგენილია ჩრდილო-აღმოსავლური ექსპოზიციის 40-500-ანი 
დახრილობის ზედაპირის მქონე კოლუვიურ-დელუვიური შლეიფით, შედგენილი ძირითადი 
ქანების მონატეხოვანი მასალით, თიხა-თიხნაროვანი შემავსებლით. შლეიფის ძირის გასწვრივ 
სამ რიგად გაშენებულია წიწვოვანი ხეები; ამჟამად, კლდოვანი ქანებით აგებული ფლატედან 
მოწყვეტილია 5 მეტრამდე სიგრძის და 2 მეტრამდე სიმაღლის ბლოკი. საავტომობილო 
მაგისტრალის ვაკისის სივრცეში გადაადგილებულია  ექვსი  ლოდი (0.5 მეტრიდან 1.5 
მეტრამდე), მათგან ერთი მაგისტრალის საპირისპირო ნაწილში და ასევე კლდოვანი ქანების 
ნამსხვრევები. ფერდობის ზედა ნაწილში დარჩენილია კლდეზვავური მასალა (სურ. 214-215); 

 

 
სურ. 214 

 
სურ. 215 

 

გადაუდებელ ღონისძიებად მიგვაჩნია კლდოვანი ფერდის გაწმენდა დინამიკაში მყოფი 
კლდოვანი ქანებისა და კლდეზვავური მასისგან, რომლებიც საშიშროებას უქმნის 
ავტომაგისტრალზე მოძრავ ტრანსპორტს და რისკის ქვეშ აყენებს ადამიანების სიცოცხლეს, 
ასევე ქვათაცვენისგან დამცავი მავთულბადის   ღობის მოწყობა. 

2019 წლის მარტში ქ. თბილისში, კ. კეკელიძის 78-ში (ჟვანიას ქ.12-ის მიმდებარედ) 
განვითარდა მეწყერი. მეწყრული პროცესების შედეგად, მეწყრული მასები ხე-
მცენარეულობასთან ერთად გადაადგილდა დაფერდების მიმართულებით და მისი ენური 
ნაწილი დაფიქსირდა ჟვანიას ქ.12-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 
სიახლოვეს. მეწყერი არის ტექნოგენური ხასიათის და გამოწვეულია ძირითადი ქანებით 
აგებული ფერდობის ძირის ჩამოჭრით (ფერდოს სიმაღლე 2-2.5 მეტრია), რაც სავარაუდოდ 
განპირობებული იყო ზემოთ აღნიშნული საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობით და მასთან 
მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობით. მეწყრული მასების სრიალის ზედაპირი 
თანხვედრილია ფერდის დახრილობის მქონე და მისი ამგები შრეების სარკისებური 
ზედაპირის, რომელზეც მოხდა 0.5-1.0 მეტრი სიმძლავრის მეწყრული მასების მყისიერი 
გადაადგილება. შრეების წოლის ელემენტებია: აზიმუტი 330-3400, დახრის კუთხე 350. 
მეწყრული სხეულის ფართობი 40-50 მ2-ია, ხოლო სავარაუდო მოცულობა შეადგენს  20-25 მ3-ს 
(სურ. 216-217). 
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სურ. 216 

 
სურ. 217 

 

საკარმიდამოს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის უკანა კედლის მიმდებარე 
ფერდოდან ჩამონაყარი გრუნტის მასები და ჩამონადენი ზედაპირული წყლის ნაკადები თავს 
იყრის კედლის ძირში და აზიანებს საცხოვრებელ სახლს. მოსახლის მიერ პერიოდულად 
ხორციელდება გრუნტის გატანა, ხოლო რაც შეეხება წყლის ნაკადებს, მათი უარყოფითი 
ზემოქმედება ნათლად არის წარმოდგენილი დატენიანებული კედლების სახით (სურ. 218-219).  

 

 
სურ. 218 

 
სურ. 219 

 
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა შემდეგი პრევენციული ღონისძიე-

ბების გატარება: 
 დამეწყრილი და დაძრული შრეების გატანა მეწყრული სხეულის კონტურიდან; 
 არსებული ფერდოს გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობა, მისი მიბჯენით ფერდოში 

გაშიშვლებული ძირითადი ქანების შრეებზე; 
 საცხოვრებელი სახლის უკანა ნაწილში ფერდოს სამაგრი საყრდენი კედლის მოწყობა; 
 სახლის გარშემო  ჰიდროსაიზოლაციო საფარის დაგება; 
 ზედაპირული და ჩამონადენი წყლების ორგანიზებულად მოცილება, რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული მომავალში არასტაბილურ მდგომარეობაში მყოფი ფერდოს მდგრადობის 
კიდევ უფრო მეტად გართულება.  

2019 წლის მაისში დ. გურამიშვილის №41გ საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე განვითარდა მეწყრული პროცესი. შეფასებული ტერიტორიის ფარგლებში (X-
483250, Y-4625405), საცხოვრებელი სახლის ჩრდილო-დასავლეთით, კორპუსის აშენების 
მიზნით, მოხდა სამშენებლო მოედნის მოწყობა, საძირკვლის მოსაწყობად წარმოებული 
სამუშაოების პროცესში გვერდით არსებული საცხოვრებელი სახლის საძირკველი ნაწილობრივ 
გაშიშვლდა, ხოლო  ჩრდილო-აღმოსავლეთით ფერდის ზედა მხარეს ბეტონის ბლოკებით 
მოწყობილი დამცავი კედლის ნაწილს ჩაუტარდა დემონტაჟი (სურ. 220-221), რამაც გამოიწვია 
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ნაყარი გრუნტის ჩამოშლა. მოსახლეობის გადმოცემით სწორედ აღნიშნული სამუშაოების 
ჩატარების შემდგომ დაიბზარა და საშიშროება შეექმნა მიმდებარედ არსებულ გარაჟის ტიპის 
ნაგებობებს. ტექნოგენური გრუნტის გადმოყრა სავარაუდოდ მოხდა ფერდის ზედა ნაწილში 
არსებული ზღვის უბნის მე-9 კვარტალში, 23-ე კორპუსის მშენებლობისას. სწორედ ამ 
გარემოებამ გამოიწვია საყრდენი კედლის მოწყობის აუცილებლობა. გურამიშვილის №41გ-ში, 7 
სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობისას (დაახლოებით 5 წლის წინ), ეზოს 
გაფართოვების მიზნით ჩამოიჭრა მიმდებარედ არსებული ფერდობი და მოხდა მისი საყრდენი 
კედლით გამაგრება. ამჟამად ფერდობსამაგრი ნაგებობა იმყოფება დაძაბულ მდგომარეობაში, 
გადახრილია ვერტიკალური მდგომარეობიდან და შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ამოძრავ-
დეს, რაც საფრთხეს შეუქმნის საცხოვრებელ კორპუსს, ასევე ზღვის უბნის მე-9 კვარტალის 23-ე 
კორპუსს. სწორედ აღნიშნულმა პროცესებმა გამოიწვია გაზის მილის დეფორმაცია. დამცავი 
კედლის მდგრადობის დარღვევა გარკვეულწილად გამოწვეულია გრუნტის გადამძიმებით, 
კედელზე არ არის წყალდამწრიტები და ვერ ხერხდება გრუნტში ჩაჟონილი წყლებისგან 
(როგორც ბუნებრივი, ასევე საყოფაცხოვრებო) გრუნტის განტვირთვა. აღნიშნული დაზიანებები 
ასევე მაღალი საშიშროების რისკის ქვეშ აყენებს ფერდობსამაგრის ზედა მხარეს არსებულ 
დამხმარე ნაგებობების მდგრადობას, რომლის მშენებლობაც მოსახლეობის გადმოცემით მოხდა 
დაახლოებით 2-3 წლის წინ, რამაც გარკვეულწილად მოახდინა საყრდენი კედლის კიდევ უფრო 
გადამძიმება, ხელი შეუწყო დეფორმაციების მომატებას და გაზარდა კედლის დანგრევის 
რისკები. მის მდგრადობაზე ასევე უარყოფით გავლენას ახდენს ბოლო პერიოდში კედლის ზედა 
მხარეს ჩაყრილი ნაყარი მონატეხოვანი გრუნტი. 

 

სურ. 220 სურ. 221 
 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე და ყოველგვარი გართულებების თავიდან აცილების 
მიზნით საჭიროა უბანზე გადაუდებლად განხორციელდეს დამცავი ღონისძიებები, კერძოდ: 
 დ. გურამიშვილის №41გ-ში, 7 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ზედა მხარეს 

არსებული ფერდობსამაგრი კედლის გამაგრება; 
 ამჟამად არსებული სამშენებლო მოედნის მხრიდან უნდა მოხდეს დ. გურამიშვილის №41გ-

ში არსებული საცხოვრებელი სახლის საძირკვლის მდგრადობის შეფასება და შესაბამისი 
გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება; 

 მე-9 კვარტალის, 23-ე კორპუსის მდგრადობის შესანარჩუნებლად სამშენებლო მოედანსა და 
ფერდობს შორის უნდა მოეწყოს კაპიტალური დამცავი კედელი. კედელი უნდა დაფუძნდეს 
ძირითადი ასაკის ქანებზე; 

 დამცავი ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმების 
და წესებისა სრული დაცვით შემუშავებული პროექტის საფუძველზე. 

ქ. თბილისში, გლდანის მე-8 მიკრო რაიონში, №4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი 
კორპუსის სარდაფში ხდება შეტბორვა, რაც გამოწვეული უნდა იყოს როგორც საკანალიზაციო 
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კომუნიკაციებიდან, ისე, სახლის საძირკვლის დარღვეული ჰიდროიზოლაციის პირობებში, 
ატმოსფერული ნალექების გრუნტში ინფილტრაციით (ჩაჟონვით); 

თბილისი, ს. ტაბახმელა კოჯორის გზატკეცილი XIV ჩიხი №2 საცხოვრებელ სახლზე 
აღინიშნება გრუნტის ჯდენა, რაც გამოწვეული უნდა იყოს ტექნიკური წყლებით გრუნტების 
მახასიათებლების გაუარესებით. 

ლადო ასათიანის ქუჩა №28  და № 42 სახლების უკან ფერდობი აგებულია ქვიშაქვებით, 
რომლებიც ზედაპირზე დანაპრალიანებულია. ფერდობზე ხდება კლდოვანი მასების ჩამოშლა 
(ქვათაცვენა), რაც საშიშროებას უქმნის როგორც სკოლის მოსწავლეებს და მომსახურე 
პერსონალს, ასევე მოსახლეობას. საჭიროა ფერდობის ჩამოწმენდა და დამცავი ბეტონის კედლის 
აშენება. 

გრიგოლ რობაქიძის ქუჩა (ავჭალის დასახლება) 483733-4629875 – რობაქიძის ქუჩიდან 
სამხრეთ-აღმოსავლეთით გატარებულია ჟინვალი-თბილისის 1400მმ-იანი მაგისტრალური 
წყალსადენი. ფერდობზე, რელიეფში ზედაპირის გარდატეხასთან, სადაც მოწყობილია ჩამკეტი 
ურდულები, ხდება წყლის გაჟონვა. წყალსადენის დერეფანში განვითარებულია მეწყრული 
პროცესი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას. ფერდობის ქვედა ნაწილში 
შეინიშნება წყლის გამოდინება, ეზოებში და საკარმიდამო ნაკვეთებში ჭაობის მცენარეები. 
საცხოვრებელი სახლებისა და საკარმიდამო ნაკვეთების დაცვის მიზნით, საჭიროა როგორც 
მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის მოწესრიგება, ასევე ზედაპირული წყლების 
რეგულირება. 

წყნეთის ქუჩა № 15 და 19 სახლების მიმდებარედ თავსხმა წვიმების პერიოდში მოხდა 
საყრდენი კედლის გადაბრუნება, რასაც მოჰყვა მეწყრული პროცესის განვითარება და 
საშიშროება შეექმნა საცხოვრებელ სახლებს (სურ. 222). სახლების და შესაბამისად 
მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების მიზნით საჭიროა საყრდენი კედლის აღდგენა შესაბამისი 
პროექტის საფუძველზე. 

 

 
სურ. 222 

 

ქ. თბილისი დაბა წყნეთში დიმიტრი ამილახვარის ქ.N17ა-ში (475380-4616181) 
საცხოვრებელი სახლის და ერთსართულიანი კაპიტალური ნაგებობის დეფორმაციები 
გამოწვეულია საძირკველში გრუნტების არათანაბარი ჯდენით. საცხოვრებელი სახლის და 
დამხმარე ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების დეფორმაცია გამოწვეულია არამარტო სტიქიის 
შედეგად, არამედ მის შემდგომ პერიოდში საძირკველქვეშა გრუნტების პერიოდულად 
გადატენიანების და შემდგომი გამოშრობის პირობებში საძირკველქვეშა თიხოვანი გრუნტების 
ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გაუარესებით და გრუნტის ჯდენითი პროცესის 
პერიოდული რეაქტივიზაციით. დაცვის მიზნით საჭიროა სახლის და დამხმარე ნაგებობის 
დეფორმირებული მზიდი კონსტრუქციების (საძირკვლები, კედლები) გამაგრება-აღდგენითი 
სამუშაოების ჩატარება. აღნიშნული სამუშაოები უნდა განხორციელდეს სამშენებლო წესების 
შესაბამისად შემუშავებული პროექტის მიხედვით. 

დაბა წყნეთში, მდ. უკანხევის ხეობაში განვითარებულ მეწყერზე მონიტორინგული 
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დაკვირვება გრძელდება (სურ. 223-224). მეწყერი აქტიურ დინამიკაშია, საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლებს, საკარმიდამო ნაკვეთებს და შიდა გზებს. 

 

 
სურ. 223 

 
სურ. 224 

 
მეწყრული პროცესები განვითარებულია მდ. ხევძმარის ხეობაში გიორგიწმინდისა და 

ბერთუბნის დასახლებებში, სადაც აქტიურ დინამიკაში მყოფმა პროცესებმა გამოიწვია 
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებები. მდ. ხევძმარის ხეობის მარცხენა ფერდზე 
განვითარებულმა მეწყერმა დააზიანა სასაფლაოს ტერიტორია, საფლავები დაზიანებულია და 
ჩაყრილია მეწყრულ გრუნტებში. 

ს. გლდანის დასახლებაში,  მდ. გლდანის ხევი რეცხავს ნაპირს და საშიშროებას უქმნის 
შიდა გზებს და საკარმიდამო ნაკვეთებს. 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, საშიში გეოლოგიური პროცესებისაგან 
დაცვის მიზნით,განხორციელდა და დღესაც ხორციელდება რიგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
- მუდმივად მიმდინარეობდა მდ. ვერეს ხეობაში მოწყობილ 2 მყარნაკადდამჭერის (ე.წ. 

„ცხაური“) გაწმენდა; 
- ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელ საავტომობილო გზის გასწვრივ (თამარაშვილის ქუჩა) 

რამოდენიმე უბანზე მოეწყო ქვათაცვენისგან დამცავი ბადეები; 
- ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილზე განხორციელდა მაღალი წნევით ფერდობის ჩამორეცხვა; 
- თამარ მეფის ხიდის მიმდებარედ მოეწყო ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ბადეები და ა.შ. 
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სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების პროგნოზი 2020 წლისათვის 

მონიტორინგული კვლევების მასალების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, 
რომ თბილისის  ზოგიერთ უბანზე, შესაბამისი პირობების წარმოქმნის შემთხვევაში, 2020  წლის 
განმავლობაში შესაძლებელია კვლავ დაფიქსირდება პროცესების გააქტიურება. 

საშიში გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი) გააქტიურება მოსალოდნელია 
ახალდაბის ხევში, მდ.  მდ. ვერეს, გლდანის ხევის, ხევძმარის, უკანხევის, ლეღვთა ხევის, 
დუქნის ხევის, წორწორას ხევის ხეობებში, შეშელიძის ქუჩაზე, ლიბანის ქუჩაზე, მუხათგვერდის 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე, „სვანეთის უბნის“, ბერთუბნის, გიორგიწმინდის დასახლებებში, 
ავჭალის დასახლება გრიგოლ რობაქიძის ქუჩაზე, სააკაძის ქუჩაზე (ნაძალადევი) გრუნტის 
წყლებით გამოწვეული დაზიანებები გაგრძელდება ღონისძიებების გაუტარებლობის 
შემთხვევაში. 

ქვათაცვენის პროცესები კვლავ გაგრძელდება თბილისი-მარნეულის გზის ფონიჭალის 
მონაკვეთზე, ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის გასწვრივ და თბილისში შემოსასვლელი გზის 
მარჯვენა ფერდობზე (ზაჰესის მიმდებარედ). 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ 2020 წლიდან ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად 
გაგრძელდება გეოლოგიური მონიტორინგი, რომლის შედეგები მოცემული იქნება 
ყოველწლიურ საინფორმაციო გეოლოგიურ ბიულეტენში. ამასთანავე ვინაიდან გეოლოგიური 
პროცესები მუდმივ დინამიკაში იმყოფებიან, შესაბამისად განხორციელდება შედგენილი 
გეოლოგიური საფრთხეების მონაცემთა ბაზის და რუკის პერიოდული განახლება. 
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ქ. თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები  
და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებები 

 
 

N 
დასახლებული 

პუნქტი და 
პროცესის გავრცელების 
გეოგრაფიული არეალი 

გეოლოგიური 
მოვლენის 

დასახელება და 
დაზიანების 

განზომილების 
ერთეული 
(ჰა/გრძ.მ) 

გეოლოგიური 
მოვლენებით 

მიყენებული ზიანი 

გეოლოგიური 
პროცესის დინამიკური 

მდგომარეობა და 
საშიშროების რისკი 

გასატარებელი 
ღონისძიებები 

ი ლ უსტრ აცია ,  
შე ნი შვ ნა  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ქ. თბილისი 

გლდანის VII 
მიკრორაიონის 

მიმდებარედ მდ 
ხევძმარის მარცხენა 
ფერდი, სასაფლაო 

X-486838; Y-4627372 
 

მეწყერი 
0.65 ჰა 

მეწყრული პროცესი 
აზიანებს სასაფლაოს. 

საფლავები 
დაზიანებული 

მეწყრული მასით 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

შესაბამისი პროექტის 
საფუძველზე დამცავი 

ღონისძიებების გატარება, 
საფლავების გადატანა 

2 მდ. წორწორას ხევის 
მარჯვენა უსახელო 
შენაკადის მარჯვენა 

ფერდობი. 
X-476174; Y-4626014. 

მეწყერი 
58.57ჰა 

რეგრესიული 
განვითარების 

შემთხვევაში საფრთხე 
ექმნება საძოვარ 

ფართობებს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მუდმივი გეოლოგიური 
მონიტორინგი, ღონისძიებების 

გატარება მასშტაბებიდან 
გამომდინარე 

მიზანშეუწონელია 

3 ახალდაბის „დიდი“ 
მეწყერი. 

X-473075; Y-4613991 

მეწყერი 
32ჰა 

წყნეთი-ბეთანიის და 
წყნეთი-ახალდაბის 

საავტომობილო გზები

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გატარებულია დამცავი 
ღონისძიებები. 

საჭიროა მუდმივი 
მონიტორინგი 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 მდ. წორწორას ხევის 

მიმდებარედ არსებული 
უსახელო ხევის 

მარცხენა ფერდობი. 
X-476059; Y-4626709 

მეწყერი 
11ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
სასოფლო-სამეურნეო 

მიწებს 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

მუდმივი გეოლოგიური 
მონიტორინგი, ღონისძიებების 

გატარება მასშტაბებიდან 
გამომდინარე 

მიზანშეუწონელია 

5 მდ. ხევძმარის მარცხენა 
შენაკადის მარჯვენა 

ფერდი. 
X-489275; Y-4627118. 

მეწყერი 
9ჰა 

აზიანებს საძოვრებს, საშიშროების რისკი 
დაბალი. 

შესაბამისი კვლევის 
საფუძველზე დამცავი 

ღონისძიებების გატარება, 
მუდმივი გეოლოგიური 

მონიტორინგი 

6 წყნეთი-კიკეთის 
დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზის 
მარჯვენა მხარეს. 

X-473468; Y-4614276. 
 
 

მეწყერი 
9ჰა 

მეწყრის 
რეგრესიულად 
განვითარების 

შემთხვევაში საფრთხე 
შეიძლება შეექმნას 

საავტომობილო გზას,
 

საშიშროების რისკი 
დაბალი. 

მეწყრული სხეულის 
დატერასება და ხე-

მცენარეულობის დარგვა. 

7 მდ. ვერეს მარჯვენა 
უსახელო შენაკადის 

მარჯვენა ფერდი. 
X – 469061; Y – 4614445. 

 

მეწყერი 
8.83ჰა 

მეწყრის მიერ 
გამოწვეული ზარალი 

უმნიშვნელოა. 

საშიშროების რისკი 
დაბალი 

მეწყრული სხეულის 
დატერასება და ხე-

მცენარეულობის დარგვა. 

8 ს. ტაბახმელას 
მიმდებარედ, მდ. 

დუქნისხევის მარჯვენა 
ფერდობის ქვედა 

ნაწილში. 
X-481092, Y-4611514; 

მეწყერი 
8.61ჰა 

მეწყრის მიერ 
გამოწვეული ზარალი 

მისი აქტიურობის 
ხარისხიდან 

გამომდინარე ამ 
ეტაპზე უმნიშვნელოა.

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მეწყრული სხეულის 
დატერასება და ხე-

მცენარეულობის დარგვა. 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 მშრალი ხევის 

მარჯვენა ფერდობზე. 
X-474987; Y-4625491. 

მეწყერი 
7.62ჰა 

მეწყრის მიერ 
გამოწვეული ზარალი 

მისი აქტიურობის 
ხარისხიდან 

გამომდინარე ამ 
ეტაპზე უმნიშვნელოა.

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მეწყრული სხეულის 
დატერასება, პერიოდული 

გეოლოგიური მონიტორინგი 

10 მდ. მილისხევის 
მარცხენა ფერდობზე. 
X-474031; Y-4627482. 

მეწყერი 
5.6ჰა 

შესაძლებელია 
გადაკეტოს ხევის 

კალაპოტი 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მეწყრული სხეულის 
დატერასება, პერიოდული 

გეოლოგიური მონიტორინგი 

11 მდ. მტკვრის  
მარჯვენა სანაპირო, მდ. 
მილისხევის მარჯვენა 

შენაკადის მარცხენა 
ფერდობი. 

X-469188; Y-4614529; 

მეწყერი 
5.2ჰა 

მეწყერი საფრთხეს 
წარმოადგენს 

სააავტომობილო 
გზისთვის 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გეოლოგიური კვლევების 
საფუძველზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების დასახვა 

12 მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანაპირო, 

მუხათგვერდის 
სასაფლაოსთან 
მიმავალ გზაზე. 

X-478539; Y-4628081 

მეწყერი 
6.74ჰა 

მეწყერი საშიშროებას 
უქმნის 

საავტომობილო გზას. 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

დეტალური გეოლოგიური 
კვლევების საფუძველზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების დასახვა 
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1 2 3 4 5 6 7 
13 მდ. მტკვრის  მარცხენა 

სანაპირო, არსებულ 
უსახელო ხევის 

მარცხენა ფერდობზე 
გავრცელებული 

მეწყრული უბანი, 
ნაძალადევის რაიონი. 
X-482370; Y-4623138; 

მეწყერი 
0.9ჰა 

მეწყერი მისი მდე-
ბარეობიდან გამომ-
დინარე საფრთხეს 
უქმნის მეწყრულ 
უბანში არსებულ 

საცხოვრებელ 
სახლებს 

საავტომობილო გზას. 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

დეტალური გეოლოგიური 
კვლევების საფუძველზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების დასახვა 

14 მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანაპირო, მთაწმინდის 

დასახლება 
X-482235; Y-4616522; 

მეწყერი 
1.12ჰა 

საშიშროებას 
წარმოადგენს 

მეწყრული ფერდობის 
ქვედა ნაწილში 

არსებული 
საცხოვრებელი 
სახლებისთვის 
(კორპუსი) და 

საავტომობილო 
გზისთვის 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მეწყრულ ფერდობს თითქმის 
აღარ  გააჩია დინამიკური 

ენერგია, მაგრამ დეტალურად 
შეფასებული უნდა იქნეს 
შეფასებული კლდეზვავ-

ქვათაცვენის რისკი და ამის 
მიხედვით დაიგეგმოს 
დამცავი ღონისძიება 

15 ცირკის მიმდებარედ, 
თამარ მეფის გამზირი 
X-482008; Y-4618134. 

მეწყერი 
0.39ჰა 

საფრთხეს უქმნის 
შენობა-ნაგებობებს და 
საავტომობილო გზას 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გეოლოგიური კვლევების 
საფუძველზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების დასახვა 

16 მდ. ვერეს მარჯვენა 
ფერდზე, ადგილის 

კოორდინატი:   
 X-479401; Y-4617984 

მეწყერი 
0,76ჰა 

საცხოვრებელი სახლი, 
საავტომობილო გზა 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

დეტალური გეოლოგიური 
კვლევების საფუძველზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების დასახვა 
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1 2 3 4 5 6 7 
17 ბაგები-წყნეთის საავტ. 

გზა 
X-475277; Y-4618040; 

მეწყერი 
0.17ჰა 

საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
მაღალი 

დამცავი კედლის მოწყობა 
ფერდობზე მიბჯენით 

18 ბაგები-წყნეთის საავტ. 
გზა 

 
X-475707; Y-4617676 

მეწყერი 
0.16ჰა 

საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
მაღალი 

დამცავი კედლის მოწყობა 
ფერდობზე მიბჯენით 

19 ნუცუბიძის პლატოს I 
მიკრორაიონის, 
კორპუსი №12; 

ადგილის 
კოორდინატი: 

X-476650; Y-4619505. 

მეწყერი 
0.07ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
№12 საცხოვრებელ 

კორპუსს, ფერდობზე 
გაყვანილ გრუნტის 
გზას, კაპიტალურ 
ავტოფარეხს და 

ფერდობის ზედა 
ნაწილში არსებული 
საყრდენი კედლის 

მდგრადობას 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

დამცავი კედლის მოწყობა 
ფერდობზე მიბჯენით, 
კვლევის საფუძველზე 

20 ნუცუბიძის ფერდობი 
X-476819; Y-4619763. 

მეწყერი 
0.07ჰა 

საცხოვრებელი სახლი, 
საავტომობილო გზა 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გეოლოგიური კვლევების 
საფუძველზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების დასახვა 

21 ნუცუბიძის ფერდობი 
X-476705; Y-4619866. 

მეწყერი 
0.16ჰა 

საცხოვრებელი სახლი, 
საავტომობილო გზა 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გეოლოგიური კვლევების 
საფუძველზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების  

დასახვა 
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22 ბერთუბნის დასახლება 

მდ. ხევძმარის ხეობის 
მარჯვენა ფერდი 
486892-4628271 

მეწყერი 
1.5 ჰა 

საცხოვრებელი 
სახლები, 

საკარმიდამო 
ნაკვეთები, სასოფლო 

გზები 

დინამიკაში მყოფი 
მეწყერი, 

დაზიანებულია 
სახლები და გზის 
სავალი ნაწილი, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ზედაპირული და გრუნტის 
წყლების რეგულირება 

23 ქ. თბილისი, წყნეთის 
ქუჩა № 15 და 19 
479307-4618088 

 

მეწყერი 
0.01 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ 

სახლებს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საყრდენი კედლის მოწყობა 

24 ქ. თბილისი, 
ნუცუბიძის მე-4მ/რ, 

კაპანელის ქ № 5 
477885-4620075 

მეწყერი 
კლდეზვავი 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ 

კორპუსს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მეწყრული მასების 
ჩამოწმენდა, საყრდენი 

კედლის მოწყობა, 
ძირგამოჭრილი შრეების 

გამაგრება 

25 დაბა წყნეთი 
მდ. უკანხევის ხეობა 

476030-4615845 

მეწყერი 
13.27 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ 

სახლებს, საკარმიდამო 
ნაკვეთებს, შიდა 

გზებს 

თანამედროვე, 
აქტიური, საშიშროების 

რისკი 
მაღალი 

გაგრძელდეს გეოლოგიური 
მონიტორინგი, სიტუაციის 
გართულების შემთხვევაში 

მიღებული იქნას შესაბამისი 
გადაწყვეტილება 
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26 მუხათგვერდის 

სასაფლაოს მიმდებარე 
ფერდობი 

479035-4627707 

მეწყერი 
14.18ჰა 

საშიშროებას უქმნის 
სასაფლაოზე 

მისასვლელ გზას 

დინამიკაში მყოფი 
მეწყერი. 

საშიშროების რისკი  
მაღალი 

მეწყრულ სხეულზე 
მოწყობილია რეჟიმული 

დაკვირვების ქსელი, სადაც 
საშულოდ 10 დღის 

ინტერვალით ხორციელდება 
რეჟიმული დაკვირვება 

27 თემქის დასახლება 
შეშელიძის ქუჩა 
484117-4626212 

მეწყერი 
9.92 ჰა 

საშიშროებას უქმნის 2 
მაღლივ კორპუსს, 

საცხოვრებელ 
სახლებს და 

ინფრასტრუქტურულ 
ობიექტებს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მეწყრულ სხეულზე 
მოწყობილია რეჟიმული 

დაკვირვების ქსელი, 
შესაბამისი კვლევების 

საფუძველზე  უნდა 
შემუშავდეს და გატარდეს 

სათანადო  დამცავი 
ღონისძიებები; მეწყრულ 

სხეულზე საშუალოდყოველ 
10 დღეში ერთხელ 

ხორციელდება 
ინსტრუმენტალური 

რეჟიმული დაკვირვება 
28 ქ. თბილისი 

გლდანი 
488824-4626232 
488885-4626315 

 

მეწყერი 
0.4 ჰა 

საფრთხე ექმნება 
მშენებარე რკინიგზის 

ვაკისს და მაღალი 
ძაბვის ელ. გადამცემი 

ხაზის ანძას 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

შესაბამის გეოლოგიური 
კვლევებზე დაყრდნობით 

შემუშავებული უნდა იქნეს 
რეკომენდაციები დამცავი 
ღონისძიებების გატარების 

მიზნით 
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29 გრიგოლ რობაქიძის 

ქუჩა (ავჭალის 
დასახლება) 

483733-4629875 

მეწყერი 
დაჭაობება 

საშიშროება ემუქრება 
საცხოვრებელ 
სახლებს და 

საკარმიდამო 
ნაკვეთებს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საცხოვრებელი სახლებისა და 
საკარმიდამო ნაკვეთების 
დაცვის მიზნით, საჭიროა 
როგორც მაგისტრალური 
წყალსადენის სისტემის 

მოწესრიგება, ასევე 
ზედაპირული წყლების 

რეგულირება 

30 „ქოშიგორას“ 
დასახლება 

X-480615; Y-4629333; 

მეწყერი 
0,76ჰა 

საშიშროება ემუქრება 
საცხოვრებელ 

სახლებს, 
საავტომობილო გზას 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

შესაბამის გეოლოგიური 
კვლევებზე დაყრდნობით 

შემუშავებული უნდა იქნეს 
რეკომენდაციები დამცავი 
ღონისძიებების გატარების 

მიზნით 

31 მდ. გლდანის ხევი 
X-482647; Y-4628195 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

უნდა განხორციელდეს 
მდინარის კალაპოტის 

გაწმენდა ს. მამკოდიდან 
აღმოსავლეთით  და მდინარის 

მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ 
ნაპირსამაგრების მოწყობა 

32 მდ. ხევძმარი 
X-485724; Y-4626763 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

მდინარის კალაპოტის 
დაღრმავება, ხეობის 

კალაპოტის პერიოდული 
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი, როგორც 
ღვარცოფული ხევის, ასევე 

ხეობაში არსებული სხვა 
გეოლოგიური პროცესების 

(მეწყერი, მდინარეთა 
ნაპირების გარეცხვა და სხვა) 

477



საინფორმაციო ბიულეტენი:  
საქართველოში 2019  წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 
გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
33 მდ. ნამგალას ხევი. 

X-490096; Y-4627293. 
ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
მდინარის კალაპოტში 

დაგროვებული ღვარცოფული 
მასალის, ხეობის კალაპოტის 

პერიოდული გაწმენდა და 
მუდმივი მონიტორინგი 

34 მდ. სააფთრე-ხევის 
ხეობა 

X-486600; Y-4627147 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მდინარის კალაპოტის 
დაღრმავება, ხეობის 

კალაპოტის პერიოდული 
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

35 მდ. ხევძმარის  
მარცხენა უსახელო 

შენაკადი, 
კოორდინატი; 

X-486787; Y-4627439. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები, 

საცხოვრებელი 
სახლები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მდინარის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 

36 მდ. კვირიკობის-ხევი 
X-487158; Y-4623180. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

მდინარის კალაპოტის 
დაღრმავება, ხეობის 

კალაპოტის პერიოდული 
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 
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37 მდ. ღრმახევი 

X-492396; Y-4617385. 
ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 
საშიშროების რისკი 

საშუალო 
ხეობის კალაპოტის 

პერიოდული გაწმენდა და 
მუდმივი მონიტორინგი 

38 მდ. თეთრიხევი. 
X-492396; Y-4617385. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 

39 მდ. ხევადალა. 
X-497394; Y-4620905 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 

40 მდ. კრწანისის ხევი. 
X-485347; Y-4613435 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გეოლოგიური და 
ჰიდროლოგიური პირობების 
სრულყოფილი შესწავლა და 

სპეციალური რუკის 
დამუშავება არაუმეტეს 1:5000 

მასშტაბში, მანამდე 
პერმანენტულად წარმოებული 
გეოლოგიური მონიტორინგი 

41 მდ. წავკისის ხევი 
(ლეღვთა ხევი, სამარხა 

ხევი). 
X-482873; Y-4614705. 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები, 

ბოტანიკური ბაღი, 
აბანოები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გეოლოგიური და 
ჰიდროლოგიური პირობების 
სრულყოფილი შესწავლა და 

სპეციალური რუკის 
დამუშავება არაუმეტეს 1:5000 

მასშტაბში, მანამდე 
პერმანენტულად წარმოებული 
გეოლოგიური მონიტორინგი 
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42 მდ. ვარაზის ხევი. 

X-482873; Y-4614705. 
ღვარცოფი საცხოვრებელი 

სახლები, 
ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 
მუდმივი მონიტორინგი, 

როგორც ღვარცოფული ხევის, 
ასევე ხეობაში არსებული სხვა 

გეოლოგიური პროცესების 
(მეწყერი, მდინარეთა 

ნაპირების გარეცხვა და სხვა) 

43 მდ. ვერეს აუზი. 
X-478930; Y-4618187 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების აღდენა, 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, 
მონიტორინგული სისტემების 
ინსტალაცია, ცხაურის ტიპის 
ნაკადდამჭერი კონსტრუქცია, 

მუდმივი მონიტორინგი, 
როგორც ღვარცოფული ხევის, 
ასევე ხეობაში არსებული სხვა 

გეოლოგიური პროცესების 
(მეწყერი, მდინარეთა 

ნაპირების გარეცხვა და სხვა) 
44 მდ. მილის ხევი 

X-473538; Y-4627554. 
ღვარცოფი საცხოვრებელი 

სახლები, 
ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 

45 მდ. წორწორას ხევი 
X-477324; Y-4626765. 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 
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46 მდ. წორწორას ხევი 

მარცხენა უსახელო 
შენაკადი. 

X-477483; Y-4626866. 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 

47 მდ. ბაგებისხევი 
(უკანხევი). 

X-476245; Y-4616150. 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

გეოლოგიური და 
ჰიდროლოგიური პირობების 
სრულყოფილი შესწავლა და 

სპეციალური რუკის 
დამუშავება არაუმეტეს 1:5000 

მასშტაბში, მანამდე 
პერმანენტულად წარმოებული 
გეოლოგიური მონიტორინგი 

48 მდ. ცხენისზურგის 
ხევი. 

X-472447; Y-4617063. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 
49 მდ. ახალდაბის ხევი X-

471763; Y-4616486. 
ღვარცოფი საცხოვრებელი 

სახლები, 
ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 
მუდმივი მონიტორინგი, 

როგორც ღვარცოფული ხევის, 
ასევე ხეობაში არსებული სხვა 

გეოლოგიური პროცესების 
(მეწყერი, მდინარეთა 

ნაპირების გარეცხვა და სხვა) 

50 მდ. ბეთანიის ხევი; X-
470449; Y-4615711. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 
მუდმივი მონიტორინგი, 

როგორც ღვარცოფული ხევის, 
ასევე ხეობაში არსებული სხვა 

გეოლოგიური პროცესების 
(მეწყერი, მდინარეთა 

ნაპირების გარეცხვა და სხვა) 
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51 მდ. ხიზანზალა, მდ. 

ვერეს მარჯვენა 
შენაკადი X-471080; Y-

4615997. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 

52 მდ. ვერეს მარჯვენა 
უსახელო შენაკადი X-

467735; Y-4615763. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 
 

53 მდ. ვერეს მარჯვენა 
უსახელო შენაკადი X-

466884; Y-4615438. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 
 

54 უსახელო ხევი 
(კიკეთის ტერიტორია). 

X-472029; Y-4610520. 

ღვარცოფი ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 
 

55 უსახელო ხევი, 
ავჭალის დასახლება X-

483008; Y-4631129 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის 
პერიოდული გაწმენდა და 

მუდმივი მონიტორინგი 

56 მდ. კუკიის ხევი 
484502-4617116 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

57 მდ. ჩუღურეთის ხევი 
485230-4617130 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 
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58 მდ. დოლაბაურის ხევი 

486550-4614730 
ღვარცოფი საცხოვრებელი 

სახლები, 
ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

59 მდ. წმინდა წყალი (მდ. 
ვერეს მარცხენა 

შენაკადი) 
474381-4618637 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

60 მდ. ცხენიჭამია ხევი 
(მდ. ვერეს მარცხენა 

შენაკადი) 
473594-4618021 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

61 მდ. ვერეს მარცხენა 
უსახელო შენაკადი 

472783-4617669 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

62 მდ. იფნარის ხევი (მდ. 
ვერეს მარცხენა 

შენაკადი) 472007-
4616702 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

63 მდ. ვენახების ხევი (მდ. 
ვერეს მარცხენა 

შენაკადი) 469433-
4615875 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 

64 მდ. ვერეს მარცხენა 
უსახელო შენაკადი 

4615790 
 

ღვარცოფი საცხოვრებელი 
სახლები, 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ხეობის კალაპოტის პერიოდული
გაწმენდა და მუდმივი 

მონიტორინგი 
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65 მდ. ვერეს ხეობა 

ჭაბუა ამირეჯიბის 
სახელობის 

გზატკეცილი 
479598-4618280 

ქვათაცვენა ჭაბუა ამირეჯიბის 
სახელობის 

გზატკეცილი 

პერიოდულად 
აქტიური, 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფერდობის დაუცველი ნაწილის 
დაფარვა მავთულბადით, 
მუდმივი გეოლოგიური 

მონიტორინგი 

66 თბილისი, მდ. 
წორწორას-ხევის 
ხეობის მარჯვენა 

ფერდობი. 
X-476508; Y-4626583. ქ. 

ქვათაცვენა გრუნტის გზა. საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ფერდობის პერიოდული 
ჩამოწმენდა ერთეული 

ლოდებისაგან. 

67 თბილისი, ვაშლიჯვრის 
დასახლება, ყვავების 

გორა. 
X-479582; Y-4622422. ქ. 

ქვათაცვენა არზაყან ემუხვარის 
ქუჩის მოსახლეობა, 

საცხოვრებელი 
სახლები, 

საკარმიდამო 
ნაკვეთები და 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფლატის დაფარვა 
მავთულბადით და ფერდობის 

ძირში თხრილის მოწყობა 
კოლუვიური მასალის 

აკუმულირების მიზნით. 

68 ბეთანიის სამონასტრო 
კომპლექსთან 

მისასვლელი გზის 
მარჯვენა მხარეზე, 

ადგილის 
კოორდინატი: X-

467383; Y-4614760. 

ქვათაცვენა გრუნტის გზა. საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ჩამოცვენილი მასებისაგან 
გზის პერიოდული გაწმენდა 
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69 ცირკის მიმდებარედ 

მარჯვენა სანაპიროზე 
1. X-482199; Y-4618358; 
2. X-482035, Y-4618717. 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფერდობზე დამაგრებული 
რკინის ბადეების 

პერიოდულად  გასუფთავება. 

70 სოლოლაკის ხეივნის 
მიმდებარედ 

X-483525; Y-4615119. 

ქვათაცვენა ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ფერდობზე დამაგრებული 
რკინის ბადეების 

პერიოდულად  გასუფთავება. 

71 ფონიჭალის სასაფლაოს 
მიმდებარედ 

X-491818; Y-4611115. 

ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 
სასაფლაოებს და 

საავტომობილო გზის 
მდგრად 

ფუნქციონირებას. 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ბადეების ფერდობის მთელ 
სიგრძეზე მოწყობა და 

ჩამოქცეული მასებისგან გზის 
პერიოდული გაწმენდა 

72 აღმაშენებლის ხეივანი 
X-480408; Y-4630124. 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ბადეებისმოწყობა ფერდობის 
მთელ სიგრძეზე და 

ჩამოქცეული მასებისგან გზის 
პერიოდული გაწმენდა 
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73 საბურთალოს 

პანთეონის კერძო 
სასაფლაოს 

მიმდებარედ, 
უნივერსიტეტის ქუჩა 
X-478606; Y-4618271. 

ქვათაცვენა სასაფლაო საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ფერდობსსამაგრი რკინის 
ბადეების მოწყობა მთელ 

ფართობზე. 

74 ქ. თბილისი ლადო 
ასათიანის N28 ,,მეექვსე 
საავტორო სკოლა’’ და  

№42 
483329-4615246 

ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 
მოსწავლეებს და 

მომსახურე 
პერსონალს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ბეტონის დამცავი კედლის 
მოწყობა 

75 ს. გლდანის დასახლება, 
ხიდებიდან 

აღმოსავლეთით. 
486290-4630530 

მდინარე გლდანის 
ხევის გვერდითი 

ეროზია 
300-350 გრძ/მ 

ნაპირგარეცხვა, 
ემუქრება დასახლებას, 
შიდა სასოფლო გზას 

და საკარმიდამო 
ნაკვეთებს 

პროცესის 
განვითარების 

მასშტაბები 
დაკავშირებულია 
წყალმოვარდნების 

სიძლიერესთან, 
საშიშროების რისკი 

მაღალი 

მდინარის მარჯვენა ნაპირის 
გასწვრივ, სადაც საშიში 

პროცესები ემუქრება 
მოსახლეობას, ნაპირსამაგრი  

ნაგებობების მოწყობა 

76 მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირი „დიღმის 

ჭალები“ 
482244; 4628116 

მდ. მტკვრის 
გვერდითი ეროზია

360მ 

საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ნაპირის გასწვრივ, 
ნაპირსამაგრი  ნაგებობების 

მოწყობა 
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77 მდ. ლოჭინის მარჯვენა 

ნაპირი 
501388-4616100 

მდინარის ნაპირის 
გარეცხვა 

153მ 

საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ნაპირის გასწვრივ, 
ნაპირსამაგრი  ნაგებობების 

მოწყობა 

78 მდ. ლოჭინის მარჯვენა 
ნაპირი 

501052-4617691 

მდინარის ნაპირის 
გარეცხვა 

214მ 

საავტომობილო გზა, 
სხვადასხვა 

დანიშნულების 
შენობა-ნაგებობები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაპირის გასწვრივ, 
ნაპირსამაგრი  ნაგებობების 

მოწყობა 

79 მდ. ლოჭინის მარჯვენა 
ნაპირი 

501245-4619254 

მდინარის ნაპირის 
გარეცხვა 

220მ 

საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ნაპირის გასწვრივ, 
ნაპირსამაგრი  ნაგებობების 

მოწყობა 

80 მდ. ლოჭინის მარჯვენა 
ნაპირი 

498794-4611912 

მდინარის ნაპირის 
გარეცხვა 

209მ 

საავტომობილო გზა საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ნაპირის გასწვრივ, 
ნაპირსამაგრი  ნაგებობების 

მოწყობა 
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81 მდ. ორხევის მარცხენა 

ნაპირი 
492278-4613349 

მდინარის ნაპირის 
გარეცხვა – 37მ 
მეწყერი – 0,1ჰა 

 

სხვადასხვა 
დანიშნულების 

შენობა ნაგებობები, 
საკარმიდამო ნაკვეთი

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ნაპირის გასწვრივ, 
ნაპირსამაგრი  ნაგებობების 

მოწყობა 

82 483299-4622229 დახრამვა 
სიგრძე – 142მ 

სხვადასხვა 
დანიშნულების 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ზედაპირული ნაკადების 
რეგულირება 

83 ქ. თბილისი, დაბა 
წყნეთი  დიმიტრი 

ამილახვარის ქ. № 17 ა 
475380-4616181 

გრუნტის ჯდენა საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ფუნდამენტის გამაგრება 

84 ქ. თბილისი, გლდანის 
მე-8 მიკრო რაიონი, 

კორპუსი 4 

შეტბორვა საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ 

კორპუსს 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

გრუნტისა და ტექნიკური 
წყლების რეგულირება 

85 ქ. თბილისი, ს. 
ტაბახმელა  კოჯრის 

გზატკეცილი XIV ჩიხი 
№ 2 

479250-4611610 

გრუნტის ჯდენა საშიშროებას უქმნის 
საცხოვრებელ სახლს 

საშიშროების რისკი 
საშუალო 

ზედაპირული წყლების 
რეგულირება 
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86 ვაკე-საბურთალოს 

დამაკავშირებელ 
საავტომობილო გზა 

ქვათაცვენა საშიშროებას უქმნის 
საავტომობილო გზას, 

სხვადასხვა 
დანიშნულების 

ინფრასტრუქტურულ 
ობიექტებს 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

ფერდობზე დარჩენილი 
რამდენიმე დანაპრალიანებული 
რამდენიმე ლოდის მოცილება;

აღსადგენია და 
გასაძლიერებელია ფერდობზე 
არსებული დამცავი მავთულის 

ბადე; 
ვაკე-საბურთალოს 

დამაკავშირებელი გზის 
ფერდობებზე საჭიროა 

პერიოდულად განხორციელდეს 
გაწმენდითი სამუშაოები; 

შესაბამისი სამსახურების მიერ 
საჭიროა გზის აღნიშნულ 

მონაკვეთზე განხორციელდეს 
ზედამხედველობა, ხოლო 

გარკვეული გართულებების 
შემთხვევაში, მიღებული იქნას 

შესაბამისი ზომები. 
87 ფონიჭალის 

გზატკეცილი (X – 
491460    Y – 4611470) 

 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა, 
სხვა 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საჭიროა ფლატე ზედაპირებზე 
და მათ ძირში  ამოვარდნილი 

ცალკეული ლოდების 
პერიოდული ჩამოწმენდა 

88 რუსთავის 
გზატკეცილიდან ზემო 

ფონიჭალისკენ 
მისასვლელი 

საავტომობილო გზა – 
491280-4611592 

ქვათაცვენა საავტომობილო გზა, 
სხვა 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

კლდოვანი ფერდის გაწმენდა 
დინამიკაში მყოფი კლდოვანი 

ქანებისა და კლდეზვავური 
მასისგან, ქვათაცვენისგან 
დამცავი მავთულბადის   

მოწყობა. 
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89 კ. კეკელიძის 78 

(ჟვანიას ქ.12-ის 
მიმდებარედ) 

481008-4616709 

მეწყერი საცხოვრებელი 
სახლები; 

გაზსადენი; სხვა 
ინფრასტრუქტურულ

ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

დამეწყრილი და დაძრული შრე-
ების გატანა მეწყრული სხეულის

კონტურიდან; 
არსებული ფერდოს გასწვრივ სა-
ყრდენი კედლის მოწყობა, მისი 
მიბჯენით ფერდოში გაშიშვლე-

ბული ძირითადი ქანების 
შრეებზე; 

საცხოვრებელი სახლის უკანა 
ნაწილში ფერდოს სამაგრი 

საყრდენი კედლის მოწყობა; 
სახლის გარშემო  ჰიდროსაიზო-

ლაციო საფარის დაგება; 
ზედაპირული და ჩამონადენი 

წყლების ორგანიზებულად 
მოცილება, რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული მომავალში 
არასტაბილურ მდგომარეობაში 
მყოფი ფერდოს მდგრადობის 

კიდევ უფრო მეტად 
გართულება. 

 
90 დ. გურამიშვილის 

№41გ 
X-483250, Y-4625405) 

მეწყერი საცხოვრებელ 
კორპუსი, 

ზღვის უბნის მე-9 
კვარტალის 23-ე 

კორპუსი; 
სხვა 

ინფრასტრუქტურულ
ი ობიექტები 

საშიშროების რისკი 
მაღალი 

საცხოვრებელი კორპუსის ზედა 
მხარეს არსებული ფერდობსა-

მაგრი კედლის გამაგრება; 
დ. გურამიშვილის №41გ-ში 
არსებული საცხოვრებელი 

სახლის საძირკვლის 
მდგრადობის შეფასება; 

კაპიტალური დამცავი კედლის 
მოწყობა. დამცავი ღონისძიებები 

უნდა განხორციელდეს 
ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო 
ნორმების და წესებისა სრული 

დაცვით შემუშავებული 
პროექტის საფუძველზე. 
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91 ვეძათხევის №2-ის 

მიმდებარე ფერდობი 
კოორდ: X-483993; Y-

4617238 

მეწყერი 
0.05ჰა 

4 ოჯახის 
საცხოვრებელი სახლი 

და სხვა 
ინფრასტრუქტურა 

 მეწყრული სხეულიდან 
გრუნტის და ხე-მცენარეულობის

გატანა; მოწყვეტის წარბის 
გასწვრივ კაპიტალური დამცავი 
კედლის მოწყობა; აღსადგენია 

და გასაძლიერებელია 
ფერდობის ძირში, ვეძათხევის 

№2-ის ეზოში არსებული 
დამცავი კედელი 
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