
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

22 იანვარი, 2020 წელი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: office@sabuko.ge 

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის - საბუკოს  

მოსაზრებები კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ამპერაქს 

ენერჯი ჯორჯიას“ ქარის ელექტროსადგურის პროექტის 

გავლენის ზონაში ხელფრთიანებისა და ფრინველების 

დამატებითი კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით 
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შესავალი  

 

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნიაბის მიმდებარედ, შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ მიერ, 

დაგეგმილია 11.93 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა.  

2019 წლის 29 აგვისტოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნდა  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება და პროექტის 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში.  

გზშ ანგარიშიდან გამოიკვეთა რამდენიმე ფაქტი:  

1. ბიომრავალფეროვნების კვლევა ჩატარდა 2018 წლის 20 ნოემბერსა და 2019 წლის 3 მაისს. 

გზშ ანგარიშში კვლევის ავტორები თავად მიუთითებდნენ საველე გასვლებისთვის 

შერჩეულ არახელსაყრელ პერიოდზე, რის გამოც, ვერ მოხერხდა ბიომრავალფეროვნების 

კვლევის სრულყოფილად ჩატარება. 

2. გზშ ანგარიშის შემსრულებელი საკონსულტაციო კომპანიის შპს „გამა კონსალტინგის“ 

მკვლევართა აზრით, საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ჰაბიტატი არ გამოირჩევა 

ფაუნის სახეობრივი მრავალფეროვნებით, ხოლო საკვლევ არეალში აღინიშნება 

ცხოველთა რაოდენობრივი სიმცირე. აგრეთვე, საპროექტო მონაკვეთის ფარგლებში 

ჰაბიტატების მიხედვით შერჩეული ტერიტორია, ფაუნის სახეობრივი 

მრავალფეროვნებით და ენდემიზმის დონით არ გამოირჩევა. 

3. ტერიტორიის ფარგლებში ჩატარებული ორნითოლოგიური კვლევის მიხედვით 

დაფიქსირდა: ჩვეულებრივი კაკაჩა - Buteo buteo (IUCN, Bern Conv, MS), მინდვრის 

ძელქორი - Circus cyaneus (IUCN), ქოჩორა ტოროლა -Galerida cristata (IUCN), შავი 

ბოლოცეცხლა Phoenicurus ochruros (IUCN, Bern Conv.), თოხიტარა - Aegithalos caudatus 

(IUCN, Bern Conv.), სახლის ბეღურა-Passer domesticus (IUCN) და ყორანი - Corvus corax 

(IUCN, Bern Conv.) (გვ.97). 

 

 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16893
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დამატებითი კვლევის ანგარიში 

2019 წლის 7 ნოემბერს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 

გამოქვეყნდა განცხადება შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ ქარის ელექტროსადგურის 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების 

თაობაზე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის წერილის 

თანახმად, ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოიკვეთა რამდენიმე საკითხი, 

რომელიც საჭიროებდა დაზუსტებას, ამიტომ საქმიანობის განმახორციელებელს დაევალა 

დამატებით კვლევის წარდგენა.  

წერილის თანახმად, დამატებით შესწავლას მოითხოვდა: 

1.  ხელფრთიანებზე ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობით გამოწვეული 

მოსალოდნელი საფრთხეები, რაც საერთოდ არ იყო განხილული გზშ ანგარიშში. 

აგრეთვე, საჭირო იყო ხელფრთიანების ქარის ელ.სადგურთან შეჯახების თავიდან 

აცილებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების დამატებით განსაზღვრა; 

2. წერილში აღნიშნული იყო, რომ საველე გასვლებზე დაყრდნობით მიღებული 

ინფორმაცია ვერ იქნებოდა სრულყოფილი, ვინაიდან ჩატარებული კვლევების პერიოდი 

არ იყო საკმარისი სახეობების გამოსავლენად და მათზე ზემოქმედების დასადგენად. 

შესაბამისად, საჭირო იყო ორნითოფაუნის, აგრეთვე ხელფრთიანების დამატებითი 

კვლევა და მათზე პროექტის განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედების სახეების 

შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა; 

3. გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო ხელფრთიანებზე კუმულაციური 

ზემოქმედების შესახებ ინფორმაცია, ვინაიდან სს ,,კავკასიის ქარის კომპანიის’’ მიერ 

დაგეგმილია ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობა/ექსპლუატაცია. 

სამინისტროს წერილში დასმული საკითხების გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, არსებობდა 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-14 მუხლით განსაზღვრული გარემოება, რათა 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  საქმიანობის განხორციელებაზე 

უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება მიეღო, თუმცა ამის ნაცვლად, საქმიანობის 

განმახორციელებელს, ბიომრავალფეროვნების შესახებ შესწორებული 

ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარდგენა დაევალა.  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17086
https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/22863


 

 

4 

2020 წლის 8 იანვარს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნდა შპს „გამა კონსალტინგის“ შესრულებული დამატებითი კვლევის ანგარიში, 

რომელიც სამინისტროს მოთხოვნების მიხედვით  უნდა ყოფილიყო მომზადებული.  

ვფიქრობთ, საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარმოდგენილი დამატებითი კვლევის 

ანგარიშიც ვერ პასუხობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოთხოვნებს 

და საქმე გვაქვს, ფორმალურად, ვალდებულების შესრულების მიზნით მომზადებულ 

დოკუმენტთან.   

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ დოკუმენტის თანახმად, დამატებითი კვლევები ჩატარდა  

2019 წლის ოქტომბერში, თუმცა არ არის ნახსენები რამდენი საველე გასვლა განხორციელდა. 

მკვლევარების მიერ კვლავ ვერ მოხდა იმ სახეობების დაფიქსირება, რომელთათვისაც 

საპროექტო ტერიტორია უმნიშვნელოვანესი ადგილია. ეს გვაფიქრებინებს იმას, რომ მათ კვლავ 

საკმარისი ძალისხმევა არ გასწიეს კვლევის ჩასატარებლად, ან განზრახ არ მოხდა საპროექტო 

ტერიტორიაზე ამ სახეობების არსებობის შესახებ ინფორმაციის ჩაწერა (მათი საკონსერვაციო 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე), როგორც გზშ, აგრეთვე დამატებითი კვლევის ანგარიშში.  

გზშ ანგარიშში წარმოდგენილ  ცხრილში 5.6.2.4.3.1 „საკვლევ ტერიტორიაზე დაფიქსირებული 

და ლიტერატურულად ცნობილი ფრინველთა სახეობები“ (გვ.81) ჩამოთვლილია 69 

ფრინველთა სახეობა. ცხრილის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე საველე გასვლების 

დროს არ დაფიქსირებულა საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული სახეობა - ფასკუნჯი 

(Neophron percnopterus) და ის საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება, როგორც მიგრანტი სახეობა, 

ხოლო ადგილს მხოლოდ გასამრავლებლად იყენებს. უნდა აღინიშნოს, რომ არც დამატებით 

ჩატარებული საველე გასვლების დროს (2019 წლის ოქტომბერში) დაფიქსირებულა ფასკუნჯი 

და მკველევარებმა წინა კვლევებისგან განსხვავებით მხოლოდ ერთი სახეობა - სარსარაკი (Tetrax 

tetrax) ნახეს.  

საბუკომ 2018 წელს ჩაატარა კვლევა კავთისხევის კარიერზე, რომელიც საპროექტო 

ტერიტორიიდან პირდაპირი მანძილით, დაახლოებით 5 კმ-ის დაშორებით მდებარეობს, რაც 

გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე იმ ფრინველთა სახეობების 

უმრავლესობა არის გავრცელებულები, რომლებიც კარიერზე გვხვდება.  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17278?fbclid=IwAR0IWFBNgSvxxhuiOcSpozfoKkieFl5302nvHIr7-sl6LUowyA47SJ3r2U4
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ვფიქრობთ, დამატებითი კვლევის დროს მკვლევარებს, ფრინველთა შემოდგომის მიგრაციის 

დროს, ანუ იმ დროს როდესაც დამატებითი კვლევა ჩატარდა (ოქტომბრის თვეში), უნდა 

დაეფიქსირებინათ ის სახეობები, რომლებიც გზშ ანგარიშის მოსამზადებელი კვლევის 

პერიოდშიც ვერ ნახეს ტერიტორიაზე. ასეთებია:  

• ფასკუნჯი Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) 

• გველიჭამია არწივი Circaetus gallicus (Gmelin, 1788); 

• ჩია არწივი Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788); 

• ველის არწივი Aquila nipalensis (Hodgson, 1833); 

• მცირე მყივანი არწივი Clanga pomarina (Brehm, 1831);  

• მეფეტვია Miliaria calandra (Linnaeus, 1758);  

• ჩვეულებრივი გვრიტი Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

• ჩიტბატონა Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758).  

მნიშვნელოვან ხარვეზად მიგვაჩნია ისიც, რომ ვერც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეტაპსა 

და დამატებითი კვლევის განხორციელების დროს, მკლევარების მიერ, ვერ მოხდა 

ზემოთჩამოთვლილი სახეობების დაფიქსირება, რაც პირდაპირ, კვლევის არასრულყოფილად 

ჩატარებაზე მეტყველებს. 

 

კუმულაციური ზემოქმედება 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საქმიანობის განმახორციელებლისგან 

მოითხოვა დაგეგმილი ქარის სადგურების კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება.  

წარმოდგენილი დამატებითი კვლევის ანგარიშის თანახმად, დაშორების მანძილები შპს 

„ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“  ქარის სადგურსა და სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ ქარის 

ელექტროსადგურს შორის - 7.5 კმ-ია, ხოლო დაშორება ნიგოზას ქარის ელექტროსადგურს 

შორის - 10 კმ. 

დოკუმენტში ვკითხულობთ: „მოქმედი და პერსპექტიული ქარის ელექტროსადგურების 

დაცილება საპროექტო ტერიტორიიდან ძალზე დიდი და შესაბამისად ხელფრთიანებზე და 

ფრინველებზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკები არ იქნება მნიშნელოვანი, კერძოდ: 
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გარდა მნიშნელოვანი მანძილებით დაცილებისა არსებული და საპროექტო სადგურების 

განთავსების ტერიტორიები  მდებარეობს სხვადასხვა ხეობებში და შესაბამისად 

ხელფრთიანების ან ფრინველთა კონკრეტულ საბინადო ადგილებზე კუმულაციური 

ზემოქმედების რისკები მინიმალურია. კუმულაციური ზემოქმედების რისკი არსებობს 

მხოლოდ მიგრირებად სახეობებზე. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ განსახილველი 

ელექტროსადგურები არ მდებარეობენ ერთსა და იმავე სამიგრაციო დერეფანში, რაც 

გარკვეულად ამცირებს კუმულაციური ზემოქმედების რისკებს.  კუმულაციური ზემოქმედების 

რისკების თვალსაზრისით შედარებით მნიშვნელოვანი იქნება სოფ. ნიგოზას და სოფ. იგოეთის 

მიმდებარე ტერიტორიებზე დაგეგმილი ქარის ელექტროსადგურების პროექტები, რადგან მათი 

განთავსება მოხდება ერთმანეთის სიახლოვეს და ერთსადაიმავე ფერდობზე“. რაში გამოიხატება 

მნიშვნელოვანი კუმულაციური ზემოქმედება, ბიომრავალფეროვნებაზე რა ზეგავლენა ექნება 

სამივე ქვესადგურს მშენებლობის შემთხვევაში, კვლავ დაუდგენელია.  

ვშიშობთ, არსებობს იმის საშიშროება, რომ საფრთხე შეექმნას ისეთ მნიშვნელოვან სახეობას, 

როგორიც ფასკუნჯია.  

ფასკუნჯის წყვილებსა და ტურბინებს შორის მიზანშეწონილი მანძილი მინიმუმ 15 

კილომეტრია, რაც ამცირებს მათ ტურბინებთან შეჯახების რისკს, ამ შემთხვევაში კი ფასკუნჯის 

ბუდეებსა და დაგეგმილ ქარის სადგურებს შორის დაშორება 15 კმ-ზე ნაკლებია, ფაქტობრივად, 

ფასკუნჯის ბუდეები დაგეგმილი ქარის სადგურების ალყაში ექცევა (იხ.სურათი 1.). აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ქვესადგურების მშენებლობა დაგეგმილია ზურმუხტის ქსელის 

დეზიგნირებული საიტის - „კვერნაკი“ (GE0000046) სიახლოვეს (სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ 

სადგურის განთავსება უშუალოდ ზურმუხტის ქსელის საიტზე იგეგმება), რომელიც 

სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის ტერიტორიაა, ფასკუნჯი კი კვერნაკის საიტის 

ერთ-ერთი პრიორიტეტული სამონიტორინგო სახეობაა. 
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სურათი 1. საპროექტო ქარის ელექტროსადგურების განლაგების სიტუაციური სქემა1 

ვფიქრობთ, საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარმოდგენილი გზშ და დამატებითი 

კვლევის ანგარიში ვერ პასუხობს, როგორც გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით, აგრეთვე, 

სამინისტროს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. დამატებითი კვლევის შემდეგაც, არ ფასდება 

პროექტის მოსალოდნელი ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე. წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციიდან კვლავ უცნობია დაგეგმილი ქარის სადგურების კუმულაციური 

ზემოქმედება.  

ვშიშობთ, არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ სამივე პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაში, საფრთხე დაემუქროს როგორც ეროვნულ, აგრეთვე საერთაშორისო კონვენციებით 

დაცული სახეობების არსებობას. 

 
1 სურათი გადმოტანილია საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარმოდგენილი დამატებითი 

კვლევის ანგარიშიდან.  


