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შპს „არქეოლოგთა გაერთიანების“ დირექტორს
ბატონ გიორგი გაგიშვილს

ბატონო გიორგი,

     თქვენი (07.12.201,7 N14245/11) წერილის თანახმად გაცნობებთ, რომ ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის მერია თანახმაა ე.წ. აბულმუგის მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოებული 
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთები ჩაიბაროს და უზრუნველყოს მისი 
განთავსება და შენახვა.

პატივისცემით,
კობა ჟღენტი

სამსახურის უფროსი



განმარტებითი ბარათი 

 

სახელწოდება-  აბულმუგი. 

მისამართი- მდებარეობს ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტში, მდ. მაშავერას 

ხეობაში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბალიჭის ჩრდილო-დასავლეთით. 

პროექტის მიზანი 

საპროექტო ტერიტორიაზე დადასტურებულ არქეოლოგიურ ობიექტებს ჩაუტარდება 

არქეოლოგიური კვლევა: 

I უბანზე მოხდება არსებული სამაროვნის შესწავლა. 

II უბანზე მოხდება წინა წლებში შესწავლილი სამაროვნის გავრცელების არეალის 

დადგენა საცდელ-საძიებო თხრილების მეშვეობით. ახალი სამარხების გამოვლენის 

შემთხვევაში მოხდება მათი შესწავლა. 

ჩვენს მიერ მოხდება ატმოსფერული ნალექების შედეგად განვითარებული 

ეროზიული პროცესების გამო ჩამოშლილ მიწაში გამოჩენილი ქვაყუთების  შესწავლა. 

I და II უბნებზე, არქეოლოგიური ობიექტების გარშემო, მათი გავრცელების არეალის 

დასადგენად; 

III და IV უბნებზე არქეოლოგიური ობიექტების და კულტურული ფენების 

გამოვლენის მიზნით გაკეთდება საცდელ-საძიებო თხრილები. მოხდება აღმოჩენილი 

მასალის ფიქსაცია-ინვენტარიზაცია. მოპოვებული მასალის პირველადი დამუშავება 

განხორციელდება გათხრების პარალელურად. 

 

 



მოპოვებული მასალის დაბინავების პირობები 

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, არქეოლოგიური სამუშაოების დასრულების 

შემდგომ მოპოვებული არქეოლოგიური არტეფაქტები დაბინავდება ბოლნისის 

მუზეუმში. 

ჩასატარებელი სამუშაოების მოსალოდნელი შედეგები 

განადგურებას გადაურჩება I უბანზე არსებული სამაროვანი. მოპოვებული მასალის 

მიხედვით გაირკვევა სამაროვნის ქრონოლოგიური ჩარჩოები, საპროექტო 

ტერიტორიებზე დადგინდება არქეოლოგიური ობიექტების გავრცელების არეალი და 

კონტექსტი.  

 

ანოტაცია 

saproeqto teritoria mdebareobs adgil abulmugSi, ბolnisisa da 

dmanisis municipalitetSi mdinare maSaveras xeobaSi, bolnisis 

municipalitetis sof. baliWis Crdilo dasavleTiT. toponim-abulmugis 

sxvadasxva formebi gvxdeba. “abulmuqi” da “abulmaqi”, magram Cven am 

SemTxvevaSi mis gavrcelebul variants abulmugs viyenebT.  

abulmugis teritoriaze gvxvdeba sxvadasxva periodis arqeologiuri 

Zeglebi: cnobilia gvianSuasaukeneebis sami eklesia, abulmugis 

Suasaukunebis abano da abulmugis adreelinisturi xanis samarovani. 

aRsaniSnavia, rom am ტერიტორიის მიმდებარედ წინა წლებში 

განხორციელებულმა arqeologiurმა eqspediciam  Seiswavla eneoliTuri 

fenebi, adreuli da gvian Sua saukuneebis namosaxlari da samarovnebi.  

აბულმუგის ტერიტორიაზე იგეგმება ოთხი უბნის შესწავლა (ფ. №1) (ფ. №14) : 



I უბანი. საპროექტო ტერიტორიის I უბანი ექცევა შემდეგ GPS კოორდინატებს 

შორის: X-446739  Y-4581543;  X-446671   Y-4581623;  X-446627  Y-4581745;  X-446593   

Y-4581890;  X-446622  Y-4581799;  X-446645  Y-4581752;  X-446716  Y-4581678;  X-446843  

Y-4581688;  X-446852  Y-4581647.   (ფ. №2) 

აღნიშნულ უბანზე დასტურდება სამაროვანი (GPS კოორდინატებია:X-446807  Y-

4581677;  X-446746  Y-4581579). მიწის ზედაპირზე კარგად შეიმჩნევა ნახევრად 

დამუშავებული ქვები, რომლებიც როგორც ჩანს ორმოსამარხებს ადევს ზემოდან. (ფ. 

№3) 

ზოგიერთი სამარხის ქვა კარგადაა ნათალი და მათ ზედაპირზე სხვადასხვა 

გამოსახულებები შეიმჩნევა (ფ. №4) 

წინა წლებში საპროექტო ტერიტორიაზე შ.პ.ს. „არქეოლოგიური გაერთიანება“-მ, 

შეისწავლა სამაროვნის ნაწილი(ფ. №5-6). 

ატმოსფერული ნალექების შედეგად განვითარებული ეროზიული პროცესების 

გამო ჩამოიშალა მიწის გარკვეული ნაწილი, რამაც გამოიწვია ორმოსამარხების 

გაშიშვლება(ფ. №7-8). 

არქეოლოგიური ობიექტების გარშემო, მათი გავრცელების არეალის დასადგენად 

გაკეთდება საცდელ-საძიებო თხრილები. 

 

II უბანი. საპროექტო ტერიტორიის II უბანი ექცევა შემდეგ GPS კოორდინატებს 

შორის: X-446869  Y-4581958;  X-446882  Y-4581992;   X-446971   Y-4581954(ფ. №9). 

გასულ წლებში, საპროექტო ტერიტორიაზე შ.პ.ს. „არქეოლოგიური გაერთიანება“-

მ, შეისწავლა ქვაყუთები. (ფ. №10-11) 

ატმოსფერული ნალექების შედეგად განვითარებული ეროზიული პროცესების 

გამო ჩამოიშალა მიწის გარკვეული ნაწილი, რამაც გამოიწვია ორი ქვაყუთის 

გაშიშვლება.(ფ. №12) 

არქეოლოგიური ობიექტების გარშემო, მათი გავრცელების არეალის დასადგენად 

გაკეთდება საცდელ-საძიებო თხრილები. 



 

III უბანი: საპროექტო ტერიტორიის III უბანი ექცევა შემდეგ GPS კოორდინატებს 

შორის: X-446999 Y- 4581953;  X-446986 Y-4581954;  X-446939  Y-4582066;   X-446925

 Y-4582142;  X-447432  Y-4582332;  X-447463  Y-4582213;  X-447514 Y-4581818;   

X-447420   Y-4581604;   X-447351 Y-4581678;  X-447289   Y-4581800; X-447275   Y-

4581885;  X-447269 Y-4581921;   X-447278   Y-4581990;   X-447235 Y-4582168; X-

447219    Y-4582170;  X-447175 Y-4582172;  X-447133  Y-4582163;   X-447118  Y-

4582134; X-447045 Y-4582088 ;  X-447010   Y-4582076.  X-446985 Y-4582042. 

(ფ. №13) 

არქეოლოგიური ობიექტების და კულტურული ფენების მოძიების მიზნით 

დაგეგმილია საპროექტო ტერიტორიის შესწავლა საცდელ-საძიებო თხრილების 

მეშვეობით. 

IV უბანი (გზა) : საპროექტო ტერიტორიის IV უბანი ექცევა შემდეგ GPS 

კოორდინატებს შორის:  X-446748  Y-4582564;  X-446729  Y-4581558;  X-446693  Y-

4581553;  X-446640  Y-4581554;  X446636  Y-4581553;  X-446632  Y-4581552;  X-446626  Y-

4581550;  X-446621  Y4581550;  X446621  Y-4581546;  X-446615  Y-4581542;  X-446610  Y-

4581538:  X446598  Y-4581523; X-446590  Y4581517;  X-446585  Y-4581515;  X-446579  Y-

4581514;  X-446585  Y-4581520;  X-446589  Y-4581528  X-446599  Y-4581551;  X-446628  

Y-4581631;  X-446627  Y-4581634;  X-446625  Y-4581636;  X-446622  Y-4581637;  X-446620  

Y-4581636;  X-446607  Y-4581627;  446591  Y-4581615;  X-446577  Y-4581610;  X-446591  

Y-4581666  X-446623  Y-4581724;  X-446632  Y-4581764;  X-446751  Y-4581557;  X-446605  

Y-4581840;  X-446637 Y-4581546; X-446612  Y4581528;  X-446595  Y-4581511;  X-446575  

Y-4581506;  X-446572  Y-4581507;  X-446569  Y-4581513;  X-446570  Y-4581516;  X-446582  

Y-4581531;  X-446617  Y-4581625;  X-446594  Y-4581608;  X-446582  Y-4581604  X-446574  

Y-4581602  X-446541  Y-4581604  X-446536  Y-4581607  X-446535  Y-4581612  X-446610  

Y-4581708X-446625 Y-4581758  X-446598  Y-4581837. (ფ. N 14) 



არქეოლოგიური ობიექტების და კულტურული ფენების მოძიების მიზნით 

დაგეგმილია საპროექტო ტერიტორიის შესწავლა საცდელ-საძიებო თხრილების 

მეშვეობით. 
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გამოყენებული ბიბლიოგრაფია 

 ლეკაშვილი დ.  ქვემო ქართლისადრეელინისტური ხანის სამაროვნის აბულმუგი  I -

ის მძივები. 1993 წ. 

 ძნელაძე მ. ადრეელინისტური ხანის ძეგლი ქვემო ქართლიდან. (აბულმუგის 

სამაროვანი) 1991 წ. 

 ხოხობაშვილი თ. აბულმუგის ანტიკური ხანის სამაროვანი. ძვწ. IV-III სს.  2008 წ. 

 

სამუშაოების ჩატარების გეგმა-გრაფიკი 

 

არქეოლოგიური სამუშაოები დაიწყება საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან ნებართვის მიღებისთანავე და 

გაგრძელდება  40-50 სამუშაო დღე. არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიში 

ჩაბარდება სამუშაოების დამთავრებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში. 

სამუშოების წარმოება დაგეგმილია ყოველ დღე დილის 10 სთ-დან საღამოს 17 

სთ-მდე. გამოსასვლელი დღე-კვირა და სახელმწიფოს მიერ დაწესებული დასვენების 

დღეები. 
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