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1. შესავალი 

ქვეშეთი-კობის გზა, რომლის მშენებლობაც დაგეგმილია დუშეთისა და ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე, წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მიერ დაწყებული 

ჩრდილოეთ-სამხრეთის სატრანზიტო დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის ნაწილს.  

გზის მშენებლობას გეგმავს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, აზიის 

განვითარების ბანკის (ADB), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) და 

საქართველოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ჯამური ღირებულება 558, 6 

მლნ აშშ დოლარია.  პროექტის განხორციელება დაგეგმილია 2019-2023 წლებში.   

ქვეშეთი-კობის გზის სიგრძე 22.7 კმ-ია, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია 6 ხიდისა და 5 

გვირაბის მშენებლობა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანახმად, პროექტის 

განხორციელება საჭიროა დღეს არსებული ორი ძირითადი გამოწვევის გამო:     

• სატვირთო და სამგზავრო ტრანსპორტის შეფერხებული და გართულებული მოძრაობა;  

• გადაადგილების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადებით,  დაინტერესებულ მხარეებთან 

კომუნიკაციის საფუძველზე მოხდა უპირატესად მიჩნეული მარშრუტის დახვეწა, თუმცა პროექტის 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის ჩატარებიდან-დღემდე, როგორც ადგილობრივი 

მოსახლეობა, აგრეთვე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები აპროტესტებენ გზის იმ 

სახით მშენებლობას, როგორც ეს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს აქვს დაგეგმილი. 

საბუკო-საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის იზიარებს დღემდე გამოთქმულ მოსაზრებებსა 

და შენიშვნებს, პროექტის სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, 

კერძოდ, მოსალოდნელი ზემოქმედების მასშტაბებს საპროექტო არეალში მცხოვრებ 

მოსახლეობაზე (განსახლება, საცხოვრებელი პირობების გაუარესება), ალტერნატიული 

მარშრუტებისა და პროექტის საჭიროების არასათანადო დასაბუთების შესახებ.  
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2. ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ეტაპზე 

თავდაპირველად, უნდა აღინიშნოს, რომ ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის, ქვეშეთი-

კობის მონაკვეთის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც 

მოამზადა საკონსულტაციო კომპანია „გამა კონსალტინგმა“, თითქმის არ აფასებდა პროექტის 

მოსალოდნელ ზემოქმედებას გარემოსა და ბიომრავალფეროვნებაზე. დოკუმენტი 

ფორმალურად პასუხობდა საქართვლოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ 

მოთხოვნებს, თუმცა ზედაპირულად მოიცავდა ბიომრავალფეროვნების მიმოხილვას და 

ძირითადად ეყრდნობოდა ლიტერატურულ და ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციას. 

შინაარსობრივად, გზშ (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების) ანგარიშში წარმოდგენილი 

დასკვნები არ ემყარებოდა არავითარ საფუძვლიან კვლევებს და მეტიც, 

ბიომრავალფეროვნების მიმოხილვა გადმოწერილი იყო შპს „გამა კონსალტინგის“ 2016 წელს 

შესრულებული „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობის 110/10 კვ ძაბვის ელექტრო 

ქვესადგურისა და 350 მეტრი 110 კვ. ე.გ.ხ - ის მშენებლობის პროექტის“ გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიშიდან1.  

გზშ ანგარიშში ბიომრავალფეროვნებაზე ჩატარებული კვლევის მეთოდი და პერიოდი 

წარმოდგენილი არ იყო. თუმცა, როგორც სოფელ კობში, 2018 წლის 10 დეკემბერს, 

ჩატარებული გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვიდან გაირკვა, ბიომრავალფეროვნების კვლევა 

მხოლოდ აპრილსა და მაისში 2-2 დღეს მიმდინარეობდა. საინტერესოა, რამდენად საკმარისი 

იყო ქვეშეთი-კობის ტერიტორიაზე, 4 დღე ან თუნდაც ორი თვე, სრულად შესწავლილიყო 

დაგეგმილი ოთხწლიანი სამშენებლო სამუშაოების მოსალოდნელი ზემოქმედება 

ბიომრავალფეროვნებაზე. აგრეთვე, მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს ის, რომ გზშ ეტაპზე 

დაზუსტებული არ იყო სამშენებლო ბანაკის, ტექნიკის, სამშენებლო მასალის განთავსების, 

სანაყაროების ტერიტორიები და ადგილდმებარეობა, კონტრაქტორის გადაწყვეტილებით 

 
1 https://bit.ly/2Tx2c3i  
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განისაზღვრებოდა. შესაბამისად, გზშ დოკუმენტში შეფასებული არ იყო დამატებითი 

სამშენებლო ნაგებობის ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე, მაშინ, როდესაც სამშენებლო 

მოედნები ხმაურისა და ემისიების წყაროა, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს ცხოველების 

შეწუხება, ხოლო სანაყაროებმა და სამშენებლო ბანაკებმა - ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია ან 

განადგურება.  

მიუხედავად იმისა, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ბიომრავალფეროვნების 

ნაწილზე საბუკომ გამოაქვეყნა, საკუთარი შენიშვნები და მოსაზრებები2,  სადაც აღნიშნული იყო 

ინფორმაციის გადმოწერისა და არასათანადოდ კვლევის ჩატარების შესახებ, საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მაინც მოხდა გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების გაცემა3.  

სამწუხაროდ, დღეს არსებული პრაქტიკის მიხედვით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას გასცემს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიშებზე, რომლებიც სათანადოდ არ მოიცავენ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, მათ 

შორის, ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასებას. პრობლემად მიგვაჩნია ის 

გარემოება, რომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობებით სამინისტრო საქმიანობის 

განმახორციელებელს სთხოვს წარადგინოს ისეთი მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური 

კვლევები, რომლებიც გზშ ეტაპზე უნდა ყოფილიყო შესრულებული. მაგალითად, ქვეშეთი-

კობის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების თანახმად, საქმიანობის განმახორციელებელს 

დაევალა წარედგინა:  

• ხე-მცენარეების ტაქსაციის შედეგების წარდგენა შესაბამის ფოტომასალასთან ერთად; 

 
2 https://bit.ly/2NfMJ6X  

3 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის ბრძანება №2-354 დუშეთისა და 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი-ლარსის 
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის 
შესახებ.  
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• გვირაბის შესასვლელი პორტალის ტერიტორიაზე იფნარ-მურყნარის ჰაბიტატზე 

ზემოქმედების შეფასება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი შემარბილებელი 

ან/და საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრა;  

• ფაუნის დამატებითი წინასამშენებლო კვლევის ჩატარება და კვლევის შედეგების 

სამინისტროში შესათანხმებლად წარდგენა. ასევე, კვლევებზე დაყრდნობით 

მომზადებული ინფორმაცია საპროექტო არეალში არსებულ ცხოველთა სახეობების, 

მათზე ზემოქმედების, ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების, შერბილების და საჭიროების 

შემთხვევაში განსახორციელებელი საკომპენსაციო ღონისძიებების შესახებ.  

• ფასკუნჯზე პროექტის განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედების სახეების, მასშტაბის 

და ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების, შერბილების, ან/და საკომპენსაციო 

ღონისძიებების განსაზღვრა; საჭიროების შემთხვევაში განხილულ უნდა იქნას გზის 

შესაბამისი მონაკვეთის ალტერნატიული ვარიანტი. 

• მონაცემები პროექტის გავლენის ზონაში წყალზე დამოკიდებული 

ბიომრავალფეროვნების (განსაკუთრებით წავის) არსებობის შესახებ და საჭიროების 

შემთხვევაში მათზე შესაძლო ზემოქმედების, ამ ზემოქმედების შერბილების, თავიდან 

აცილების, ან/და საკომპენსაციო ღონისძიებები; 

• საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სანაყაროების მოწყობამდე 

ფუჭი ქანების სანაყაროების დეტალური პროექტების სამინისტროში შესათანხმებლად 

წარდგენა shape ფაილებთან ერთად, სადაც გათვალისწინებული იქნება ფრინველთა 

ჰაბიტატებზე (ისეთი როგორიცაა მაგ: ქაცვიანი) ზემოქმედების შესახებ ინფორმაცია. 

ყურადსაღებია, რომ გზშ ეტაპზე არ მომხდარა მნიშვნელოვან ჰაბიტატებზე ზემოქმედების 

შეფასება და დოკუმენტში ერთმანეთის საწინააღმდეგო დასკვნები იყო წარმოდგენილი იმის 

შესახებ, რომ თითქოს საპროექტო ტერიტორია არ ხვდებოდა ფრინველთათვის 

პრიორიტეტული ჰაბიტატებისა და საიმიგრაციო დერეფნის ტერიტორიაზე, თუმცა მეორე მხრივ, 

გზშ ანგარიშში ვკითხულობდით რომ  ქვეშეთი-კობის გზა კვეთდა ფრინველთათვის 
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განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორას „ხევს“ (SPA#9-Special protected area) და 

ფრინველებისთვის მნიშვნელოვან ტერიტორიას (IBAGEO21).  

ფრინველთათვის მნიშვნელოვანი ადგილები საერთაშორისო კონსერვაციული მნიშვნელობის 

სტატუსის მქონე ტერიტორიებია, აგრეთვე, 2014 წელს საქართველო-ევროკავშირის 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერით, საქართველოს მთავრობამ ასოცირების 

შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში ორი მნიშვნელოვანი ვალდებულება აიღო: 

• ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიის განსაზღვრისა 

და დაწესების; 

•   რეგულარულად  მიგრირებადი სახეობების დაცვის მიზნით კონსერვაციის სპეციალური 

ზომების მიღების4. 

საკითხის მნიშვნელობის მიუხედავად, გზშ ანგარიშში ინფორმაცია გადმოწერილი იყო სხვა გზშ 

ანგარიშიდან, ფრინველებზე ზემოქმედების სათანადო შესწავლა, მოსალოდნელი 

ზემოქმედების სრულყოფილად შეფასება კი - არ მომხდარა. 

 

3. ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა  

საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ დამატებით წარდგენილი ბიომრავალფეროვნების 

სამოქმედო გეგმაც (გზშ ანგარიშის მსგავსად)  ვერ პასუხობს, იმ ძირითად პრობლემურ 

საკითხებს, რაც შესაძლოა ქვეშეთი-კობის გზის განხორციელებასთან და 

ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედებასთან იყოს დაკავშირებული. 

დოკუმენტში ჩამოთვლილია არაერთი წითელი ნუსხის სახეობა, რომელზეც მშენებლობამ 

შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს. ამავდროულად აღნიშნულია, რომ შესაძლო ზემოქმედება 

ყველა ჩამოთვლილ სახეობას ეხება. ამიტომაც, შემარბილებელ ღონისძიებად მოფიქრებულია 

 
4 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ 
სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის, დანართი XXVI. 
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ჰაბიტატებზე და არსებულ სახეობებზე დაკვირვება. ჰაბიტატის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 

ზეწოლის შესარბილებლად სხვადასხვა აქტივობები განისაზღვრება. თუმცა, ეს აქტივობები 

წინასწარ განსაზღვრული არ არის. შესაბამისად, გაურკვეველია იქნება ეს სახეობის დაცვა, 

საპროექტო ადგილის ცვლილება თუ სხვა. დოკუმენტის კითხვისას, ადვილი მისახვედრია, რომ 

დოკუმენტის ავტორები არ ფლობენ ინფორმაციას ზუსტად რომელი სახეობებია 

გავრცელებული ტერიტორიაზე, რომელი ჰაბიტატებია მნიშვნელოვანი და არ მომხდარა 

ტერიტორიის ერთიანი სიღრმისეული კვლევა გამართული მეთოდოლოგიითა და სარწმუნო 

წყაროებზე დაყრდნობით.  

ამ შემთხვევაში, ლოგიკური გამოსავალი იქნებოდა, თუ მოხდებოდა დოკუმენტში მითითებული 

თითოეული სახეობისათვის (კავკასიური როჭო, ღალღა, ფასკუნჯი, არჩვი და სხვა.) ჰაბიტატის 

მნიშვნელობის კვლევა.  პროექტში ვკითხულობთ, რომ 2019 წლის გაზაფხულზე 

განხორციელდებოდა (წესით უკვე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მონაცემებს აღნიშნული 

ბიომრავალფეროვნების გეგმა არ მოიცავს) კვლევა სახეობებსა და ჰაბიტატებზე, თუმცა არ არის 

განხილული წინასწარი კვლევა რა მასშტაბის იქნება, როგორ განვითარდება და ვინ მიიღებს 

მონაწილეობას. რადგან მოკლებულები ვართ ამ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ვთვლით რომ 

შეუძლებელი იქნება მხოლოდ მცირე კვლევის ფარგლებში შეფასდეს გარემოზე ზემოქმედება. 

წარმოდგენილი დოკუმენტის შემდეგაც, უცნობია მშენებლობის მიმდინარეობის დროს 

შემცირდება თუ არა ბიომრავალფეროვნება, მოახდენს თუ არა გზის გაყვანა და თანმდევი 

ფაქტორები, ხმაური, ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია და ა.შ გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილი არ 

არის კვლევის მეთოდოლოგია და შედეგების სანდოობაც საეჭვოა, შესაძლოა ვივარაუდოთ, 

რომ სამომავლოდ, შემარბილებელი ღონისძიებებიც აბსოლუტურად არასწორ მიმართულებას 

მიიღებს.  

მთლიან დოკუმენტს მუდმივ ფონად გასდევს იმის მტკიცება, რომ ახალი გზის გაყვანა კიდევ 

უფრო გაზრდის ნადირობის წნეხს და ადვილად ხელმისაწვდომს გახდის აქამდე მიუვალ 

ადგილებს. გზა პირდაპირ გაივლის ველურ ბუნებაში, იქ სადაც ამ დრომდე შეუძლებელი იყო 
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სანადირო აღჭურვილობით მისვლა. ნადირობის პრესის შესარბილებლად, პროექტის 

განმახორციელებელი პირები გამოსავლად მონიტორინგს გვთავაზობენ, თუმცა განმარტებული 

არ არის რას მოიცავს  და რა იგულისხმება მონიტორინგში. როგორც აღნიშნავენ,  მხოლოდ 

კვლევის შემდეგ გადაწყდება მონიტორინგის სტრატეგია, თუმცა წინასწარი მონახაზი და 

მცირედი გეგმა აუცილებელია, რათა დაინტერესებულ მხარეებს წარმოდგენა გვქონდეს, 

როგორ განხორციელდება სახეობების დაცვა ზეწოლისგან და როგორ მოხდება მათი 

სამომავლო დაკვირვება. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ ტერიტორიაზე გაივლის გზა, ისე 

როგორც პროექტშია აღწერილი, ერთი მხრივ, უდიდეს ზიანს მიაყენებს ველურ ბუნებას და 

მეორე მხრივ, გაზრდის ნადირობის წნეხს, ერთადერთ გამოსავლად მუდმივი მონიტორინგი 

მიგვაჩნია. მონიტორინგი ჩვენი აზრით, გულისხმობს, მუდმივმოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის 

შექმნას, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში უწყვეტად დააკვირდება და კონტროლს 

გაუწევს ტერიტორიას. მაგალითად შესაძლოა დავასახელოთ FFI-ის (საერთაშორისო 

ორგანიზაცია „ფაუნა და ფლორა“) მონიტორინგის სისტემა მდინარე რიონზე, სადაც მუდმივ 

რეჟიმში მიმდინარეობს დაკვირვება, აღკვეთენ უკანონო თევზჭერას, რაც საბოლოოდ 

უზრუნველყოფს ზუთხისებრების უსაფრთხოებას.  

 

3.1 კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi) 

კავკასიური როჭოს სამოქმედო გეგმაში ვკითხულობთ, რომ პროექტი გაზრდის ხადას ხეობამდე 

წვდომას, რაის შედეგადაც მოიმატებს სახეობაზე ნადირობისა და შეწუხების რისკი, ეს კი - 

„სავარაუდოდ იმოქმედებს“ როჭოს მდგომარეობაზე. აღნიშნული ფრაზიდან შესაძლოა 

დავასკვნათ, რომ პროექტის განხორციელების ამ ეტაპზე სრულიად შეუსწავლელია სახეობა და 

მასზე მოქმედი ფაქტორები, ისევე როგორც ზუსტი გავრცელების არეალი. გეგმაში 

ვკითხულობთ, რომ 2019 წლის გაზაფხულზე ჩატარდებოდა კვლევები და მოხდებოდა 

მოტიხტიხე მამრების აღწერა. ჩატარდა თუ არა  კვლევა? ვინ ჩაატარა და ვინ იყო კვლევის 

მოწვეული ექსპერტი, რამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სად შეგვიძლია შედეგების 

ნახვა და სტატისტიკური მონაცემების გაცნობა? - ეს ყველაფერი უცნობია. შემარბილებელ 
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ღონისძიებად რამდენიმე სავარაუდო ქმედებაა წარმოდგენილი (მაგ: მშენებლობის სეზონური 

შეზღუდვა და საკვები სახეობის ხეების დარგვა). თუმცა,  სამომავლოდ, რამდენად დაეხმარება 

მათი განხორციელება სახეობის დაცვას, გაუგებარია. მაგალითად: მხოლოდ საკვები ხეების 

დარგვა, რამდენად უზრუნველყოფს იმას, რომ სახეობაზე მოქმედი ფაქტორები შერბილდება? 

რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გაუგებარია, მხოლოდ ხეების დარგვით როგორ მოხერხდება 

ფრინველის უსაფრთხო თანაცხოვრება შეცვლილ ჰაბიტატში. 

 

3.2 ღალღა (Crex crex) 

ღალღას სამოქმედო გეგმაში ვკითხულობთ, რომ ფრინველის გამრავლება დასტურდება 

წკერესთან და კობთან ახლოს, პროექტმა კი შესაძლოა გავლენა მოახდინოს სახეობის 

გამრავლებაზე. ზემოქმედების შესარბილებლად შემუშავდა უსაფრთხოების ზომები (ეს 

შეიძლება მოიცავდეს არსებული სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების წარმოების 

ოპტიმალურობის უზრუნველყოფას ღალღას გამრავლებისთვის, ან საჭიროების შემთხვევაში, 

მოხდეს ფერმერების სუბსიდირება პროექტის ზემოქმედების ზონაში ახალი გამრავლებისთვის 

შესაბამისი ჰაბიტატის შესაქმნელად, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს პოპულაციის შენარჩუნება). 

თუმცა აღნიშნული მისაღები ზომები მხოლოდ ვარაუდებს ეფუძნება და შეუძლებელია რაიმე 

კომენტარის გაკეთება მათ ეფექტურობაზე.  

 

3.3 მიგრირებადი მტაცებლები 

დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მიგრირებადი ფრინველთა აღრიცხვა მოხდება არანაკლებ 4-

ჯერ თვეში და დღეში 3 საათი, გარდა ისეთი დღეებისა, როდესაც ცუდი მეტეოროლოგიური 

პირობებია. დასაფასებელია, რომ პროექტის განხორციელებისას ცდილობენ მიგრირებადი 

მტაცებლებისადმი ზემოქმედების შემცირებას, თუმცა მონიტორინგის მეთოდები საფუძველშივე 

მცდარია. 2010 წლის მტაცებელ ფრინველთა დათვლის დროს, დაფიქსირდა 56 ათასი 

გადამფრენი მტაცებელი, რომელთა უდიდესი ნაწილი, დაახლოებით 95%, სწორედ ღრუბლიან 
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დღეებში აღირიცხა და დაფიქსირდა გადაფრენის პიკი. იმ შემთხვევაში, თუ თვეში მხოლოდ 

რამდენიმე დღით მოხდება დაკვირვება, თანაც მხოლოდ მზიან ამინდებში, ძალიან ადვილია 

მსგავსი გადაფრენის პიკების გამორჩენა და  რაც კვლევის ავტორებისთვის, მცდარ სურათს 

შექმნის.   

 

3.4 არჩვი (Rubicapra rubicapra) 

საპროექტო გეგმაში არჩვის დეგრადაციის ერთ-ერთ მიზეზად ფოცხვერისა და მგლის 

მაგალითია მოყვანილი, რაც მართებულად არ მიგვაჩნია. მგელი და ფოცხვერი ჩლიქოსნების 

წარმომადგენლების ბუნებრივი მტრები არიან, რომელებსაც პოპულაცია შესაბამისად 

უმკლავდება. მათ შორის ურთიერთობა და ბალანსი ევოლუციურად არის ჩამოყალიბებული. 

შეუძლებელია ბუნებრივმა მტერმა, მსხვერპლს სერიოზული ზიანი მიაყენოს, ისე რომ 

მნიშვნელოვნად იმოქმედოს რიცხოვნობაზე ან გადააშენოს. პოპულაციების ხელოვნური 

ზემოქმედების ფაქტორებია:  

• ჰაბიტატების შემცირება; 

• ნადირობა; 

• ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია; 

• ზეწოლა; 

• შეწუხება; 

• საცხოვრებელი არეალის გაქრობა. 

პროექტიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ზემოთაღნიშნული ყველა 

ანთროპოგენული ფაქტორი არჩვზე აუცილებლად იმოქმედებს, თუმცა მათ აღმოსაფხვრელად 

შესაბამისი სამოქმედო გეგმა მხოლოდ ვარაუდის დონეზეა შემოთავაზებული.  
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საპროექტო არეალი არჩვის საცხოვრებელი ჰაბიტატია, რომლის ფრაგმენტირებასაც ახალი 

გზა გამოიწვევს, ფრაგმენტირება კი, თუ შესაბამისი გამოსასწორებელი მოქმედებები არ 

განხორციელდა, ისედაც დასუსტებული პოპულაციისათვის, შესაძლოა დამღუპველი 

აღმოჩნდეს. 

რუკა 1: არჩვის გავრცელების არეალი IUCN-ს მიხედვით5 

 

 

3.5 ჯიხვი (Capra cylindricornis) 

კავკასიური ჯიხვი, რომელიც საქართველოს წითელი ნუსხის მიხედვით მოწყვლადი სახეობაა - 

VU, უშუალოდ საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელებული არ არის, თუმცა მიმდებარე 

მყინვარებს აქტიურად იყენებს. გზის გაყვანა უშუალოდ ჯიხვს არ შეეხება, მაგრამ წვდომა 

ჯიხვამდეც ისევე გაიზრდება, როგორც სხვა სახეობებზე. აქედან გამომდინარე, მართებული 

 
5 https://bit.ly/2Z54XPA  
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იქნებოდა ჯიხვის მონიტორინგის განხორციელება და პოპულაციის ცვლილებაზე დაკვირვება 

მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში.  

 

3.6 მსხვილი მტაცებლები 

კვლევაში სრულიად უგულვებელყოფილია მსხვილ მტაცებლებზე ზეგავლენა. დაცული 

ტერიტორიის სააგენტოს ვებგვერდზე ყაზბეგის ეროვნული პარკის შესახებ ვკითხულობთ: 

„ეროვნული პარკი მდიდარია ფაუნის თვალსაზრისით. აქ გავრცელებული ცხოველების 

უმრავლესობა წარმოდგენილია იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი და საქართველოს 

„წითელ ნუსხაში" შეტანილი სახეობებით: აღმოსავლეთ-კავკასიური ჯიხვი, არჩვი, მურა დათვი, 

ფოცხვერი6.“  

მტაცებლების გავრცელების არეალი მთლიანად ფარავს და მოიცავს საპროექტო ტერიტორიას. 

მიუხედავად ამისა, ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმაში მტაცებლებზე ზეგავლენა 

განხილული არ არის. მურა დათვის ეროვნული სტატუსია EN - გადაშენების საფრთხის წინაშე 

მყოფი, ფოცხვერის CR -  გადაშენების კრიტიკული საფრთხის წინაშე მყოფი, მგელი-სტატუსის 

გარეშე.  

იხილეთ მსხვილი მტაცებლების გავრცელების რუკები, რომლებიც საერთაშორისო წითელი 

ნუსხის-IUCN ოფიციალური მონაცემია:  

 

 

 

 

 
6 https://bit.ly/2ZfnJPg  
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რუკა 2: რუხი მგლის გავრცელების არეალი IUCN-ს მიხედვით7 

 

 

რუკა 3: მურა დათვის გავრცელების არეალი IUCN-ს მიხედვით8 

 

 
7 https://bit.ly/2KGp1Po  

8 https://bit.ly/2zarSJQ  
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რუკა 4: ფოცხვერის გავრცელების არეალი ილიას უნივერსიტეტის აღრიცხვის მიხედვით (2012-

2013) 

 

ვფიქრობთ, საქმიანობის განმახორციელებელმა უნდა გაითვალისწინოს საპროექტო არეალში 

მობინადრე მსხვილი მტაცებლების მდგომარეობა და პროექტის მიმდინარეობისა და შემდგომ 

განხორციელებისას, იზრუნოს მათ კეთილდღეობაზე.  
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4. დასკვნა 

საბოლოოდ გვინდა განვაცხადოთ, რომ აუცილებელია ტერიტორიისა და სახეობების წინასწარი 

კვლევის მკაცრი სტატისტიკური მეთოდოლოგიის განსაზღვრა და არა მხოლოდ ვარაუდებზე 

დაყრდნობით ხელმძღვანელობა. სრულფასოვანი, ხანგრძლივი და სეზონების მიხედვით 

განსაზღვრული აღწერის ჩატარება და არა - რამდენიმე დღიანი დაკვირვება. როგორც 

აღვნიშნეთ, შეუძლებელია სანდო ინფორმაციის მიღება მხოლოდ რამდენიმე დღიანი 

დაკვირვებით, რა დროსაც ძალიან ადვილია მნიშვნელოვანი მონაცემის დაკარგვა. 

ამავდროულად, სამომავლოდ აუცილებელია მუდმივმოქმედი მონიტორინგის ჯგუფის 

ჩამოყალიბება და დაინტერესებული მხარეებისათვის ინფორმაციის უწყვეტად მიწოდება. 

აგრეთვე, მნიშვნელოვანია, რომ საქმიანობის განმახორციელებელმა იხელმძღვანელოს 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული, პრიორიტეტულობის 

პრინციპით9 და საქმიანობის განხორციელება არ მოხდეს როგორც ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისთვის, ასევე  გარემოსთვის გამოუსწორებელი ზიანის მიყენების ხარჯზე.  

 

 

 

 

 

 
9 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ, მე-5 მუხლის, მე-2 პუნქტის, „გ“ ქვეპუნქტი: „პრიორიტეტულობის პრინციპი“ – 
ქმედება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, შეიძლება 
შეიცვალოს სხვა, ნაკლებრისკიანი, თუნდაც უფრო ძვირადღირებული ქმედებით. პრიორიტეტი ენიჭება უკანასკნელს, თუ მისი 
ღირებულება არ აღემატება ნაკლებადღირებული ქმედებით მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შედეგად ზარალის ანაზღაურების 
ხარჯებს; 


