
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

4 აგვისტო, 2020 წელი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: office@sabuko.ge 

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის - საბუკოს  
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ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 

პროექტთან დაკავშირებით 
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შესავალი  

სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ მიერ კასპის მუნიციპალიტეტში, კვერნაკის ქედზე, დაგეგმილია 

კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე  54 მგვტ) მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება, რომელიც, აგრეთვე, ითვალისწინებს 110 კვ 

ელექტროგადამცემი ხაზისა და 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობას.  

საბუკო 2019 წლის სექტემბრიდან ჩართულია პროექტის ადვოკატირების პროცესში. უნდა 

ითქვას, რომ ერთი მხრივ, სკოპინგის ეტაპზე, სკოპინგის ანგარიშის პრობლემურ საკითხებზე, 

საბუკოს მოსაზრებების ძირითადი ნაწილი - ალტერნატივების განხილვასთან, ტერიტორიის 

მნიშვნელობასთან, ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების განხილვასთან 

დაკავშირებით, გაიზიარა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. მეორე 

მხრივ, უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღების ნაცვლად, 2019 წლის 11 ნოემბერს გასცა 

სკოპინგის დასკვნა და ამით კომპანიას შემდეგ ეტაპზე გადასვლის საშუალება მისცა და 

დაავალა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის მომზადება. 

ხაზგასასმელია, რომ ის ძირითადი ხარვეზები, რაზეც სკოპინგის ეტაპზე მივუთითებდით, არ 

გამოსწორებულა არც გზშ ეტაპზე, რასაც პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერებაც 

ადასტურებს. 

 

ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება 

2020 წლის 18 მაისს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-

გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს 

„კავკასიის ქარის კომპანიის“ კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 

მგვტ), 110 კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ. 

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ ანგარიში არ პასუხობს, როგორც გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსის, ასევე სკოპინგის დასკვნაში გაწერილ მოთხოვნებს, რაც საქართველოს 

კანონმდებლობით სავალდებულო შესასრულებელია საქმიანობის განმახორციელებლისთვის. 

ეს გარემოება კვლავ, უარის თქმის საფუძველი უნდა გამხდარიყო, თუმცა გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების 

https://sabuko.ge/wp-content/uploads/2019/09/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%96%E1%83%94..pdf
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25629
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გადაწყვეტილება მიიღო და შესაბამისი განცხადება 2020 წლის 1 ივნისს სამინისტროს ვებ-

გვერდზე გამოაქვეყნა. წერილის თანახმად, კომპანიის წარდგენილი გზშ დოკუმენტაცია 

არასრულყოფილად იყო მომზადებული, რიგი ხარვეზების გამო. მათ შორის, ორი 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც სამინისტრო  მიუთითებდა:  

• „გზშ-ის ანგარიშში აღნიშნულია (გვ. 25, თავი 3.1.2 ტურბინების განლაგების ადგილების 

შერჩევა), რომ გარდა აშკარა ენერგეტიკული უპირატესობისა, შერჩეული ტერიტორია 

გამოირჩევა იმით, რომ არ მოიცავს დაცულ ტერიტორიებს, ეკოლოგიურად მაღალი 

სენსიტიურობის ვრცელ უბნებს. გაცნობებთ, რომ საპროექტო ტერიტორია მთლიანად 

მოქცეულია დამტკიცებული ზურმუხტის უბნის - GE0000046 კვერნაკის საზღვრებში. 

შესაბამისად, აღნიშნული ჩანაწერი საჭიროებს დაზუსტებას. ამასთან, გზშ-ის ანგარიშში 

წარმოდგენილი უნდა იყოს დაგეგმილი კასპის ქარის ელექტროსადგურის 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციისთვის შერჩეული ტერიტორიის ალტერნატივის 

დასაბუთება გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით“; 

• „საპროექტო ტერიტორია ემთხვევა ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ტერიტორიას (SPA-6 K VERNAKI) და ფრინველთათვის მნიშვნელოვან ტერიტორიას (IBA 

– GE020 Kvernaki Ridge), თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია მოცემული არ არის გზშ-ის 

ანგარიშში. გარდა ამისა, სკოპინგის დასკვნის თანახმად, გზშ-ის ანგარიშში 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ქარის ტურბინების განთავსების ალტერნატიული 

ვარიანტები shape ფაილებთან ერთად (მათ შორის ისეთი ალტერნატივა, რომელიც არ 

კვეთს ფრინველთათვის მნიშვნელოვან ტერიტორიებს). ამასთან, სკოპინგის დასკვნის 

მოთხოვნების შესაბამისად, შერჩეული ალტერნატივები განხილულ უნდა იქნას 

ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების კუთხითაც, ვინაიდან პროექტის 

განხორციელების შემთხვევაში, ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური საკითხი 

ფრინველებზე და ხელფრთიანებზე ზემოქმედებაა. ყოველივე ზემოაღნიშნული 

გათვალისწინებული უნდა იყოს გზშ-ის ანგარიშში“; 

ის საკითხები, რაც სამინისტროს წერილის თანახმად, საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ 

წარდგენილ გზშ დოკუმენტაციას აკლდა, საკვანძო ინფორმაციაა გარემოზე ზემოქმედების 

შესაფასებლად. მათ გარეშე მომზადებელი ანგარიში კი, მთელი პროცესის არასწორად 

წარმართვაზე მეტყველებს.  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25667
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2020 წლის 9 ივნისს სამინისტროს ვებ-გვერდზე კვლავ გამოქვეყნდა განცხადება 

გარემოსდაცვითი  გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე და კომპანიამ ხელმეორედ 

წარმოადგინა გზშ დოკუმენტაცია.  

2020 წლის 22 მაისიდან (წარმოების შეჩერების დღიდან) - 2020 წლის 1 ივნისამდე (როდესაც 

ხელმეორედ წარადგინა კომპანიამ გზშ დოკუმენტაცია) დროის მონაკვეთი საკმარისი არ არის  

იმ მოთხოვნების, ხარვეზების გამოსასწორებლად, რაც სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული 

წარმოების საფუძველი გახდა. ამ პერიოდში, კომპანიის მიერ ახალი კვლევა არ ჩატარებულა, 

რათა განხილულიყო თითოეული ადგილმდებარეობის ალტერნატივის ზემოქმედება 

ბიომრავალფეროვნებაზე, ასევე დაესაბუთებინათ, თუ რატომ შეარჩიეს საპროექტო ტერიტორია 

გარემოსდაცვითი  კუთხით, როგორც პროექტის განხორციელებისთვის საუკეთესო ადგილი. 

აქვე აღვნიშნათ, რომ ხელმეორედ წარმოდგენილ გზშ დოკუმენტაციაში, სამინისტროს 

მოთხოვნების შესასრულებლად, ფორმალობისთვის ჩაწერილი ინფორმაცია, არ იძლევა 

საკმარის საფუძველს იმისათვის, რომ გამოიკვეთოს გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

არსებობდეს ცხადი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ პროექტის განხორციელება საფრთხეს  არ 

შეუქმნის ბიომრავალფეროვნებასა და კვერნაკის ქედის, როგორც „ზურმუხტის ქსელის“ საიტის 

სტატუსს. 

მთელი პროცესიდან ნათელია, რომ კომპანიის წარმოდგენილ დოკუმენტაციას მნიშვნელოვანი 

ხარვეზები გააჩნია და სახეზეა პროცედურული დარღვევები.  

 

ზოგადი შენიშვნები  

• 2020 წლის 20 ივლისს გამართულ საჯარო განხილვაზე გაირკვა, რომ კომპანიის 

წარმომადგენლებმა ზუსტად არ იციან რა რაოდენობის ტურბინის განთავსება იქნება 

საჭირო, მათი თქმით, დაახლოებით 12-16 ტურბინის დადგმაა დაგეგმილი. 

ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების წერილში, სამინისტროს ერთ-ერთი 

მოთხოვნა კი, ქარის ტურბინების რიცხვის დაზუსტება იყო. შესაბამისად, ეს პუნქტი 

კვლავ არ შესრულებულა;  

• გარდა იმისა, რომ უცნობია ტურბინების ზუსტი რიცხვი, ჯერჯერობით არ არის 

გარკვეული ტექნიკური პროექტის ზოგიერთი დეტალი. მაგალითად, როგორიცაა, 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25696
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მასალების შესანახი ადგილების რაოდენობა და სიგანე, გარკვეულ ადგილებში 

სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების დრო. გზშ ანგარიშში, მკვლევარები თავად ამბობენ: 

„ამ ტექნიკური მონაცემების გარეშე ჩვენ არ გაგვაჩნდა პროექტის სრულყოფილი 

სურათი. ამრიგად, ცხოველთა ბიომრავალფეროვნებაზე მისი გავლენის შეფასების 

შესაძლებლობა ჩვენთვის შეზღუდული იყო“ - შესაბამისად, კვლევა სრულყოფილად არ 

ჩატარებულა; 

• დასაზუსტებელია, მშენებლობის ხანგრძლივობა. გზშ ანგარიშის თანახმად, 

მოსალოდნელია, რომ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაში შეყვანას დაახლოებით 24 თვე 

დასჭირდება, დოკუმენტის სხვა ნაწილში კი, ვხვდებით ინფორმაციას, რომ  

მშენებლობის მაქსიმალური ვადა  12 თვეა, თუმცა გზშ-ს ფარგლებში აღებულია 18, 

სადაც ძირითად სამუშაოებთან ერთად გათვალისწინებულია მოსამზადებელი 

სამუშაოები, სარეკულტივაციო სამუშაოები და ქარის ელ.სადგურის საცდელი გაშვების 

პერიოდი. ამგვარად, დასაზუსტებელია, 18 თვე იქნება საჭირო, თუ 24 თვე?  

• დაუდგენელია, გზების საბოლოო მარშრუტი, რომლის დაზუსტებაც მოხდება 

„ტურბინების შერჩეულ მომწოდებელთან და ადგილობრივი თანასაზოგადოების 

წარმომადგენელთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ისე, რომ, ერთის მხრივ, ადგილობრივ 

მოსახლეობას რაც შეიძლება ნაკლებად შეეხოს მშენებლობა“. 

ამ მონაცემების გარეშე, ცხადია, რომ სრულყოფილად გარემოზე ზემოქმედება ვერ 

შეფასდებოდა.  

 

მთავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმი  

სს „კავკასიის ქარის კომპანიამ“ საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმის 

ფარგლებში განსაზღვრა ქარის ელექტროსადგურისთვის საპროექტო ტერიტორია. პროექტის 

ადგილმდებარეობის შერჩევა მოხდა ტექნიკურ-ეკონომიკური უპირატესობის გამო და არა - 

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით. ამაზე მეტყველებს, როგორც სკოპინგის ანგარიშში, ასევე 

გზშ ანგარიშში არსებული ჩანაწერები. პირველ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში 

ვკითხულობთ:  
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• „კასპის ქეს-ის ტერიტორიას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოტენციალი ქარისა და 

გენერაციის გათვალისწინებით. მისი წმინდა ეფექტურობის კოეფიციენტი აჭარბებს (net 

capacity factory) 40%-ს. ეს მაჩვენებელი საკმაოდ ახლოსაა უკვე დადგმულ ქართლის 

ქარის ელექტროსადგურის მაჩვენებელთან. ზემოთ მოცემული ინფორმაციის ანალიზის 

შედეგად, შერჩეულ იქნა კასპის რაიონი, ქარის ელექტროსადგურის ასაშენებლად, 

სოფელი ზემო რენეს მიმდებარედ, როგორც საუკეთესო ხარჯ-სარგებლიანობის 

მახასიათებლების მქონე ტერიტორია. შესაბამისად კომპანიამ გააფორმა 

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობასთან ტერიტორიის 

საფუძვლიანი შესწავლის და ქარის ელექტრო სადგურის მშენებლობის მიზნით“ (გვ 25); 

•  „2017 წლიდან, პროექტის არეალზე კომპანიამ დაიწყო ქარის საზომი ანძების დაყენება 

და ინფორმაციის შეგროვება. მონაცემების საკმარისი რაოდენობის მოგროვების შემდეგ, 

შეირჩა ტურბინა-გენერატორების განლაგებისთვის კონკრეტული უბნები“ (გვ.26).  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარებამდე, მთავრობასთან მემორანდუმის ფარგლებში 

შეთანხმებული ტერიტორია, ფაქტობრივად, აზრს უკარგავს ყოველგვარი ალტერნატივის 

განხილვასა და პროექტის განხორციელებისთვის, გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, 

საუკეთესო ტერიტორიის გამოვლენას. 

 

ალტერნატივების ანალიზი 

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას გარემოს დაცვის მიზნით შემოთავაზებული 

დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ყველა გონივრული 

ალტერნატივის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთებით. 

სკოპინგის დასკვნის თანახმად კი, გზშ ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო ქარის 

ტურბინების განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები და შეფასებულიყო მათი ზემოქმედება 

ბიომრავალფეროვნებაზე, რადგან პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, ერთ-ერთ 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ფრინველებზე და ხელფრთიანებაზე ზემოქმედებაა.  
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პირველ გზშ ანგარიშში წარმოდგენილ ცხრილში 3-2 „ქარის ელექტროსადგურის ასაშენებლად 

ხელსაყრელი პოტენციურად საუკეთესო ადგილები“ (გვ.24) შედარებული იყო ქუთაისი, 

რუსთავი, თბილისი (მარტყოფი/სამგორი) და კასპი ერთმანეთს სხვადასხვა გარემოებების 

გათვალისწინებით, როგორიცაა:  

• საშ.ქარის სიჩქარე 100 მეტრ სიმაღლეზე მ/წმ (ქარის ატლასი); 

• საშ.ქარის სიჩქარე 50 მეტრ სიმაღლეზე მ/წმ (ქარის ატლასი); 

• სრული სიმძლავრე (მვ); 

• ტურბინების რაოდენობა; 

• წლიური გამომუშავება (მვსთ);  

• ეფექტიანობის ნიშნული;  

• მანძილი მიერთების კვანძამდე (კმ); 

• მანძილი მთავარ გზამდე (კმ); 

• საგზაო კავშირი საიტამდე და გზის ხარისხი;  

• მანძილი დასახლებამდე (კმ); 

• სიახლოვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან.  

ჩამონათვალი არ მოიცავს არც ერთ გარემოსდაცვითი კუთხით შერჩეულ კრიტერიუმს. 

კომპანიის მიერ წარმოდგენილი გზშ ანგარიში, გარემოსდაცვითი კუთხით განხილულ 

ალტერნატივებს რომ არ მოიცავდა, ამას ადასტურებს ადმინისტრაციული წარმოების 

შეჩერებაც. წარმოების შეჩერების წერილში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მოადგილემ მოითხოვა, რომ კომპანიას წარედგინა ქარის ტურბინების განთავსების 

ალტერნატიული ვარიანტები, მათ შორის, ისეთი ალტერნატივა, რომელიც არ კვეთს 

ფრინველთათვის მნიშვნელოვან ტერიტორიებს. მხოლოდ ამის შემდეგ, საქმიანობის 

განმახორციელებელმა, მეორედ წარმოდგენილ გზშ ანგარიშში, ჩაამატა გარემოს დაცვასთან 

დაკავშირებული კრიტერიუმი. გზშ დოკუმენტის ავტორების აზრით, ცხრილში 3-2 „ქარის 

ელექტროსადგურის განთავსების ალტერნატიული ლოკაციების შედარება“, „დეტალურად 

არის შედარებული“ კასპი, სხვა ალტერნატიულ ლოკაციებს შემდეგი კრიტერიუმებით: 1. ქარის 

რესურსი; 2.ტექნიკური შესაძლებლობა და ეფექტურობა; 3.გარემოსდაცვითი; 4.სხვა 

ზემოქმედება. დეტალური შედარებას გარემოსდაცვითი კუთხით, მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი 
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განაპირობებს - „გადამფრენი ფრინველებისთვის მნიშვნელოვანი არეალი“, რომელიც 

წარმოების შეწყვეტის შემდეგ (როდესაც სამინისტრომ მოსთხოვა საქმიანობის 

განმახორციელებელს გარემოსდაცვითი კუთხით დასაბუთებული ალტერნატივების წარდგენა) 

ჩაამატეს ცხრილში.  

როგორც სკოპინგის დასკვნით, ასევე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების წერილით 

სამინისტრო კომპანიას თხოვდა, რომ წარმოედგინა შერჩეული ტერიტორიის დასაბუთება 

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, ტერიტორიის ღირებულების 

მიუხედავად, კომპანიისთვის უპირატესი ტექნიკურ-ეკონომიკური მხარეა. დოკუმენტში 

ვკითხულობთ: „კვერნაქის ფარგლებს გარეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე ქარის მახასიათებლები 

არ იძლევა საშუალებას, რომ აქ ტურბინების განლაგების შემთხვევაში, ქარის 

ელექტროსადგურმა ეფექტურად იფუნქციონიროს. ამიტომ, ტურბინების განლაგების 

ალტერნატივებთან მიმართებით განხილული შეიძლება იქნეს მხოლოდ არქმედების 

ალტერნატივა, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში პროექტის განხორციელება აზრს კარგავს. 

შესაბამისად, ქარის ტურბინების განლაგების ალტერნატივებთან მიმართებით, განხილულ იქნა 

ზურმუხტის ტერიტორიაზე მოქცეული ალტერნატივების შედარებითი ანალიზი, რათა 

შერჩეულიყო ბიომრავალფეროვნებაზე ნაკლები ზემოქმედების მქონე ვარიანტები“. 

აქვე გვსურს აღვნიშნოთ, რომ კასპის მუნიციპალიტეტში გამართულ საჯარო განხილვაზე, 

კომპანიის წარმომადგნელების მიერ, ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქმული აზრი, რომ მათ 

კვლევა ჰქონდათ ჩატარებული, თითოეული ლოკაცია გარემოსდაცვითი კუთხით შეფასებული, 

თუმცა გზშ ანგარიშის პირველ ვერსიაში რატომღაც არ წარმოადგინეს ეს ინფორმაცია, 

არასერიოზული და გაუგებარია.   

 

სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობა  

ზემოთ მოყვანილი ფაქტებით ცხადია, რომ საქმიანობის განმახორციელებელმა არ შეასრულა, 

როგორც საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები, ასევე, მათ არ წარმოადგინეს სკოპინგის 

დასკვნით განსაზღვრული უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია.  
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გზშ ანგარიშის მომზადებისას საქმიანობის განმახორციელებელს არ გაუთვალისწინებია 

სკოპინგის დასკვნის ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. სკოპინგის დასკვნით კომპანიას 

მოეთხოვებოდა:  

1. განმეორებითი ორნითოლოგიური კვლევის ჩატარება, რომელიც უნდა წარედგინა გზშ-

ის ანგარიშში. 

საქმიანობის განმახორციელებელს თუ დავეყრდნობით, მათ ჩატარებული აქვთ ყველა ის 

კვლევა, რომელიც სკოპინგის ეტაპზე იყო მოთხოვნილი.  ხელმეორედ წარდგენილ გზშ 

ანგარიშში ვკითხულობთ: „სს „კავკასიის ქარის კომპანიამ“ ტურბინებების განთავსების 

ტერიტორიის კვლევები დაიწყო ჯერ კიდევ 2017 წელს. ჩატარებული კვლევები მოიცავს ქარის 

გაზომვებს, გეოლოგიას, ხელფრთიანებზე მონიტორინგს, ორნითოლოგიურ მონიტორინგს, 

კულტურული მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების კვლევას და სხვა (ჩატარებულია ყველა ის 

კვლევა, რომელიც მოთხოვნილი იყო სკოპინგის ეტაპზე)“ (გვ.16). 

საქმიანობაზე სკოპინგის დასკვნა გაიცა 2019 წლის ნოემბერში. სკოპინგის დასკვნის თანახმად, 

საქმიანობის განმახორციელებელს განმეორებითი ორნითოლოგიური კვლევა უნდა 

ჩაეტარებინა 2020 წლის გაზაფხულზე და ეს ინფორმაცია წარედგინა გზშ ანგარიშში. არც ერთ 

გზშ ანგარიშში აღნიშნული ინფორმაცია არ გვხვდება (ორნითოლოგიური კვლევები 

ჩატარებულია  მხოლოდ 2017 – 2019 წლის შუალედში). მეტიც, როგორც სამინისტროს, ასევე 

კომპანიის წარმომადგენელებმა, კასპის მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ საჯარო განხილვაზე,  

ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან გაიგეს, რომ ეს ვალდებულება კომპანიას გააჩნდა და ამის შესახებ 

სკოპინგის დასკვნაში ეწერა. აქედან გამომდინარე,  ბიომრავალფეროვნების კვლევა 

სრულყოფილად არ არის ჩატარებული, შესაბამისად, ვერ დადგინდება გარემოზე 

მოსალოდნელი ზემოქმედების მასშტაბი.  

აქვე გვსურს, აღვნიშნოთ, რომ კვლევები, რომელიც არის წარმოდგენილი, როგორც 

დოკუმენტიდან ჩანს, ჩატარებულია სკოპინგის დასკვნის გაცემამდე  - 2019 წლის 26 

ნოემბრამდე. შესაბამისად, საქმიანობის განმახორციელებელს, ბიომრავალფეროვნებასთან 

დაკავშირებული კვლევების ჩასატარებლად და მოსალოდნელი ზემოქმედების შესაფასებლად 

სკოპინგის დასკვნით არ უხელმძღვანელია. 
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მეორე, სკოპინგის დასკვნის მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც არ შესრულდა ეხება 

ფასკუნჯისთვის (Neophron percnopterus)  უსაფრთხო მანძილის დაცვას. სკოპინგის დასკვნაში 

ვკითხულობთ: „კვლევების თანახმად, ფასკუნჯის წყვილებსა და ტურბინებს შორის 

მიზანშეწონილი მანძილი მინიმუმ 15 კმ-ია, რაც ამცირებს ტურბინებთან შეჯახების რისკს. 

სკოპინგის ანგარიშით გათვალისწინებული, ტურბინების შემოთავაზებული ლოკაცია, ამ 

კონკრეტულ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დამატებით, საპროექტო 

ტერიტორიის სიახლოვეს შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ მიერ იგეგმება ქარის 

ელექტროსადგურის მშენებლობა, რომელიც ზრდის მოსალოდნელ კუმულაციურ 

ზემოქმედებას ფასკუნჯზე, რადგან დაშორება მათ ბუდეებსა და ტურბინებს შორის, ასევე არ 

აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ უსაფრთხოების რეკომენდაციებს. ზემოაღნიშნული ნორმები 

დაცული და გათვალისწინებული უნდა იყოს გზშ-ის ანგარიშში“  - ეს ნორმები დაცული და 

გათვალისწინებული არ არის, როგორც პირველად, ასევე მეორედ წარმოდგენილ გზშ 

ანგარიშში. საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ, ამ მოთხოვნის შესრულება არ მომხდარა და 

კვლავ ქარის სადგურის მშენებლობა ფასკუნჯის ბუდიდან 2-3 კმ-ის დაშორებით გეგმავენ. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ  კვერნაკის ქედზე იგეგმება მეორე ქარის სადგურის მშენებლობა, 

შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ და ქედზე ორივე პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 

მინიმუმ 27 ქარის ტურბინა განთავსდება, განსაკუთრებით, იზრდება მოსალოდნელი 

კუმულაციური ზემოქმედება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, შესრულდეს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნაში არსებული მოთხოვნა - 

უსაფრთხო მანძილის დაცვასთან დაკავშირებით. 

ბიომრავალფეროვნების შესახებ, სკოპინგის დასკვნის მთავარი მოთხოვნები არ შესრულებულა. 

ქარის სადგურის მშენებლობის შემთხვევაში კი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება, 

ფრინველებსა და ხელფრთიანებს უკავშირდება. ამ გარემოებების გათვალისწინებით, არსებობს 

საკმარისი საფუძველი პროექტზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მისაღებად.  

 

ფრინველებისთვის მნიშვნელოვანი ტერიტორია  

სკოპინგის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ კვერნაკის ქედი ბიომრავალფეროვნებისთვის 

განსაკუთრებული ჰაბიტატია, სადაც გავრცელებულია საქართველოს წითელი ნუსხით და 
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„ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენციით“ (ე.წ ბერნის 

კონვეცია) დაცული სახეობები. სკოპინგის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ მკვლევართა მიერ 

არასრულფასოვნად შესრულდა კვერნაკის ქედის, როგორც განსაკუთრებული ჰაბიტატის 

კვლევითი სამუშოები. საქმიანობის განმახორციელებელს სკოპინგის ანგარიშში არ ჰქონდა 

ნახსენები, რომ კვერნაკის ქედი არის ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე 

ტერიტორია (SPA-10 KVERNAKI). 

კომპანიამ არ გაითვალისწინა სკოპინგის დასკვნაში არსებული ჩანაწერი ტერიტორიის 

მნიშვნელობაზე და პირველ გზშ ანგარიშში, კვლავ არ აღნიშნეს, რომ კვერნაკის ქედი 

ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიაა. ადმინისტრაციული 

წარმოების შეჩერების წერილში სამინისტრომ კიდევ ერთხელ მიუთითა კომპანიას, რომ 

საპროექტო ტერიტორია ემთხვევა ფრინველთათვის  განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ტერიტორიას. მხოლოდ ამის შემდეგ, მეორე გზშ ანგარიშში, საქმიანობის განმახორციელებელმა 

ჩაამატა, რომ კვერნაკის ქედი ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტერიტორია, 

თუმცა ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი ახალი კვლევები, სადაც ეს ფაქტორი იქნებოდა 

გათვალისწინებული. სკოპინგის დასკვნაში ვკითხულობთ: „ვინაიდან ტერიტორია 

წარმოადგენს როგორც საქართველოსთვის, ასევე საერთაშორისოდ, 

ბიომრავალფეროვნებისთვის მნიშვნელოვნად აღიარებულ ტერიტორიას, გზშ ანგარიშის 

მომზადების ეტაპზე საჭიროა ჩატარდეს შესაბამისი კვლევები სახეობების გამოსავლენად და 

მათზე ზემოქმედების დასადგენად, განსაკუთრებით, ზემოთ აღნიშნული ფრინველთა 

მნიშვნელოვანი ტერიტორიების გათვალისწინებით. შესაბამისად, საჭიროა ჩატარდეს ფაუნის 

(მათ შორის ორნითოფაუნის და ხელფრთიანების) კვლევა და განისაზღვროს ფრინველებზე და 

ხელფრთიანებზე პროექტის განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედების სახეები და 

კონკრეტული, ეფექტური შემარბილებელი ღონისძიებები, როგორც ეგხსთან, ასევე ქარის 

ტურბინებთან დაკავშირებით“ - კომპანიას არ ჩაუტარებია შესაბამისი კვლევები სახეობების 

გამოსავლენად და მათზე ზემოქმედების დასადგენად, ფრინველთათვის განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის მქონე  ტერიტორიის გათვალისწინებით, რაც სკოპინგის დასკვნის კიდევ ერთი 

შეუსრულებელი მოთხოვნაა.  

ხელმეორედ წარმოდგენილ გზშ ანგარიშში ვკითხულოთ: „წინამდებარე ანგარიშის შესაბამის 

ნაწილებში, ასევე, ფრინველთა მრავალსეზონური და ხანგრძლივვადიანი კვლევების ანგარიშში 
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(იხ. დანართი) დეტალურად არის გადმოცემული კონკრეტულად საპროექტო ტერიტორიის 

მდგომარეობა (დიდი ნაწილი წარმოდგენილია ურბანული, ზემოქმედებას 

დაქვემდებარებული, დეგრადირებული ფართობებით), რის გამოც, ზემოქმედებას 

დაქვემდებარებული ეს კონკრეტული მონაკვეთი არ გამოირჩევა მაღალი საკონსერვაციო 

ღირებულებით, მათ შორის ფრინველებთან მიმართებით, მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორია 

ემთხვევა ფრინველთათვის მნიშვნელოვან, ზემოთ მითითებულ ტერიტორიებს“ - ამ 

შემთხვევაში კვლევის ავტორების დამოკიდებულება პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის 

„ზურმუხტის ქსელის“ არსთან და ეჭქვეშ აყენებს ბერნის კონვენციის სამდივნოს მიღებულ 

გადაწყვეტილების, რომლის მიხედვითაც ტერიტორიას მიენიჭა „ზურხმუხტის ქსელის“ საიტის 

სტატუსი.  

საჯარო განხილვაზე, აგრეთვე, გამოჩნდა გზშ ანგარიშის მომზადებაში მონაწილე მკვლევართა 

დამოკიდებულება ტერიტორიის ღირებულების შესახებ. მათ აღნიშნეს, რომ თავის დროზე 

არასწორად მოხდა კვერნაკის ქედის საზღვრების დემარკაცია და კვერნაკის ქედის ნაწილს არ 

უნდა ჰქონდეს ზურმუხტის ქსელის სტატუსი. მკვლევართა ეს მოსაზრებები კიდევ ერთხელ 

ეჭქვეშ აყენებს, როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიღებულ 

გადაწყვეტილებას, იმ მკვლევართა პროფესიონალიზმს, რომელთაც სამუშაო გასწიეს კვერნაკის 

ქედის დეზიგნირებისთვის, აგრეთვე, ბერნის კონვენციის სამდივნოს კომპეტენციას.  

 

ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ტერიტორიის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით 

დოკუმენტში ვხვდებით მთელ რიგ ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციასა და დასკვნებს 

კვერნაკის ქედის ღირებულებასთან დაკავშირებით. აგრეთვე, დოკუმენტში არსებული 

ჩანაწარები წინაააღმდეგობაში მოდის „ბერნის კონვენციის“ სამდივნოს მიღებულ 

გადაწყვეტილებასთან კვერნაკის ქედისთვის, სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელოვის 

ტერიტორიად აღიარებასთან დაკავშირებით. მთელი გზშ დოკუმენტაცია ეძღვნება იმას, რომ 

საპროექტო ტერიტორიას ფრინველებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, 

მიუხედავად იმისა, რომ ზურმუხტის ქსელის საიტია.  

ანგარიში სავსეა ურთიერთგამომრიცხავი დასკვნებით. მაგალითად, ანგარიშში ვკითხულობთ:  
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1. „საპროექტო ტერიტორია შერჩეულია ფრინველების მნიშვნელოვანი მიგრაციული 

მარშრუტებიდან და დაცული სახეობების საკვები, ან გამრავლების ჰაბიტატებიდან 

მოშორებით“; 

2. „ფრინველთა (განსაკუთრებით დაცული სახეობების ფრინველების) რაოდენობის 

შეფასების საფუძველზე, კასპის ქეს-ის ტერიტორია მიჩნეულია დაბალსენსიტიურად“; 

3. „ორნითოლოგიური თვალსაზრისით შერჩეული ტერიტორიის მნიშვნელოვნება 

„საშუალოა“. კასპის ქეს-ის ტერიტორიაზე მობუდარი და მოზამთრე ორნითოფაუნა 

შეიძლება ღარიბად ჩაითვალოს, რადგანაც იგი ძირითადად ფრინველების ფართოდ 

გავრცელებული, საკმაოდ ჩვეულებრივი და მრავალრიცხოვანი სახეობებითაა 

წარმოდგენილი, რომლებიც საქართველოს მოცემული რეგიონის - შიდა ქართლის - 

ფაუნის ტიპური ელემენტებს წარმოადგენენ. აღნიშნული განსაკუთრებით მართებულია 

მობუდარი ფრინველების შემთხვევაში, რომლებიც ფართოდ გავრცელებულ და 

ჩვეულებრივ სახეობებს მიეკუთვნებიან. მობუდარი, გადამფრენი და მოზამთრე 

ფრინველების სახეობებიდან საკვლევ ტერიტორიაზე გაბატონებულ სისტემატიკურ 

ჯგუფებს წარმოადგენს მცირე ზომის ბეღურასნაირები. საპროექტო ტერიტორიაზე 

შეიძლება აღირიცხოს საქართველოს წითელი ნუსხის ზოგიერთი სახეობის ფრინველი, 

თუმცა, როგორც წესი, ხანმოკლე დროით, ძირითადად სეზონური გავლით გადაფრენის 

დროს და ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით“; 

4. „ტურბინების განლაგების ადგილები არ არის შემოთავაზებული იმ უბნებისათვის, 

რომლებიც მნიშვნელოვანი არის მობინადრე ფრინველებისათვის (განსაკუთრებით 

ფასკუნჯისათვის)“; 

5. „ორნითოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორიის მნიშვნელოვნება 

„საშუალოა“. კასპის ქეს-ის ტერიტორიაზე მობუდარი და მოზამთრე ორნითოფაუნა 

შეიძლება ღარიბად ჩაითვალოს, რადგანაც იგი ძირითადად ფრინველების ფართოდ 

გავრცელებული, საკმაოდ ჩვეულებრივი და მრავალრიცხოვანი სახეობებითაა 

წარმოდგენილი, რომლებიც საქართველოს მოცემული რეგიონის - შიდა ქართლის - 

ფაუნის ტიპური ელემენტები არიან“; 

6. „მობუდარი, გადამფრენი და მოზამთრე ფრინველების სახეობებიდან საკვლევ 

ტერიტორიაზე გაბატონებულ სისტემატიკურ ჯგუფებს წარმოადგენს მცირე ზომის 

ბეღურასნაირები. აქ შეიძლება აღირიცხოს საქართველოს წითელი ნუსხის (2006წ.) 
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ზოგიერთი სახეობის ფრინველი, თუმცა, როგორც წესი, ხანმოკლე დროით, ძირითადად 

სეზონური გავლით გადაფრენის დროს და ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით“ - მაშინ 

როდესაც ტერიტორიის სიახლოვეს ფასკუნჯის ბუდეა“; 

7. „2018 წლის ზაფხულში, გამრავლების სეზონზე განხორციელებული ორნითოლოგიური 

მონიტორინგის შედეგები გვიჩვენებს, რომ ორნითოლოგიური მრავალფეროვნება ანუ 

ფრინველთა სახეობრივი შემადგენლობა, მათი არსებობის სტატუსი, ტერიტორიული 

გადანაწილება, მათ მიერ გასამრავლებლად ან საკვებად შერჩეული ჰაბიტატები, 

ფრინველების ცალკეული სახეობების რიცხოვნება ან სიმჭიდროვე საქართველოს ამ 

რეგიონისათვის საკმაოდ ტიპურია და მიმდებარე ტერიტორიების მსგავსია;“. 

მეორე მხრივ, დოკუმენტში ვკითხულობთ: „კასპის ქეს-ის პროექტის ტერიტორია მდებარეობს 

ადგილას, რომელსაც მინიჭებული აქვს სტატუსი: „მნიშვნელოვანი ორნითოლოგიური 

ადგილსამყოფელი - კვერნაქის ქედი GE020" (სურათი 5-20) და ფრინველთათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტერიტორია - SPA-10 KVERNAKI.“; „მდელოებიანი 

ეკოსისტემები, რომლებიც გამოიყენება როგორც საძოვრები და სახნავი მიწები, მნიშვნელოვანია 

გადამფრენი ფრინველების გამოსაკვები ადგილის კუთხით, განსაკუთრებით მაღლა მფრენი 

მტაცებელი ფრინველებისთვის საშემოდგომო მიგრაციის დროს“. შესაბამისად, ერთი მხრივ, 

დოკუმენტის თანახმად, ტერიტორია არის მნიშვნელოვანი ორნითოლოგიური 

ადგილსამყოფელი, ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორია, 

თუმცა მეორე მხრივ, მკვლევართა აზრით, ეს ტერიტორია არაფრით გამოირჩევა მიმდებარე 

არეალებისგან, გავრცელებულნი არიან ჩვეულებრივი სახეობები და ტერიტორიის ღირებულება 

საშუალოა.  

 

მოსალოდნელი ზემოქმედება  

გზშ დოკუმენტაციის თანახმად, ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისას ზოგიერთმა 

ფრინველმა შესაძლოა თავისი ბუდე მიატოვოს, ექსპლუატაციის ეტაპზე კი,  ფრინველები 

დაიღუპონ ქარის ტურბინა-გენერატორების გამო: „ყველაზე მნიშვნელოვანი ნარჩენი 

ზემოქმედება არის ფრინველებთან შეჯახება და ელექტროდენის დარტყმა. ქესი და ეგხ 

საფრთხეს უქმნის ფრინველებს შეჯახების და დენის დარტყმის გამო. შეიძლება დაფიქსირდეს 
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ქარის ტურბინა-გენერატორებთან და ელექტროგადამცემ ხაზებთან ფრინველების შეჯახების 

უამრავი შემთხვევა, თუ პროექტის ტერიტორია მდებარეობს ყოველდღიური ფრენების და 

სეზონური მიგრაციის დერეფანში“. 

როგორც გზშ ანგარიშში ვკითხულობთ: „ტურბინებთან ფრინველების შეჯახების რისკი 

საშუალოა/მაღალია სეზონური გადაფრენებისას (მარტის ბოლოდან მაისის დასაწყისამდე და 

აგვისტოს ბოლოდან ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე), განსაკუთრებით, კი საშემოდგომო 

გადაფრენის პიკის დროს (სექტემბრის ბოლო რიცხვებიდან ოქტომბრის პირველი ნახევრის 

ჩათვლით)“. აქედან გამომდინარე, ფასკუნჯისთვის ტურბინებთან შეჯახების რისკი 

საშუალო/მაღალია.   

დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ ზოგიერთი სახეობა შეიძლება ჩაითვალოს კასპის ქესის 

მშენებლობის შედეგად გამოწვეული განსაკუთრებული ზემოქმედების ქვეშ მყოფად. ესენია 

მტაცებელი ფრინველები, რომლებსაც სამშენებლო მოედნების ახლოს მდებარე კლდეებზე აქვთ 

ბუდეები. საპროექტო ტერიტორიის ახლოს მდებარე კლდეებზე კი, ბუდე ფასკუნჯს აქვს.  

დოკუმენტის თანახმად, ქარის სადგური შესაძლოა სახიფათო იყოს გადამფრენი მოლივლივე 

ფრინველების გუნდებისათვის, განსაკუთრებით კი დიდი და საშუალო ზომის მტაცებელი 

ფრინველებისათვის. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება WTG 01, WTG 02, WTG 03 და WTG 04 

ტურბინებს. 

ანგარიშში ვკითხულობთ: „შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ექსპერტების მიერ შემოთავაზებული 

ყველა რეკომენდაციის სწორად და სრულყოფილად განხორციელების შედეგად, პროექტის 

არეალისა და მთელი რეგიონის ბიომრავალფეროვნებას ზიანი დასაშვებ დონეზე მიადგება. ეს 

ნიშნავს იმას, რომ კანონით დაცული სახეობების არც ერთი პოპულაცია არ განადგურდება ან 

მნიშვნელოვნად არ შემცირდება მისი რიცხვი ან გავრცელების დიაპაზონი“ - საინტერესოა, რა 

იგულისხმება პოპულაციის მნიშვნელოვნად შემცირებაში. გარდა ამისა, აკრძალულია 

ყოველგვარი ქმედება, რომელსაც შესაძლოა მოჰყვეს გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 

გარეული ცხოველების დაღუპვა, რაოდენობის შემცირება, მათი საბინადრო გარემოს, 

გამრავლების არელის, გადარჩენის სტაციების, სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელი გზებისა 

და წყლის სასმელი ადგილების დარღვევა. აქედან გამომდინარე, ეს ჩანაწერი, რომ კანონით 
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დაცული სახეობების არც ერთი პოპულაცია „მნიშვნელოვნად არ შემცირდება“, საქართველოს 

კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში მოდის.  

როგორც დოკუმენტაციიდან ჩანს, ფრინველებზე არსებობს ზემოქმედების მაღალი რისკი, 

თუმცა ანგარიშის თანახმად,  მკვლევარები გვეუბნებიან, რომ  ჩატარებული კვლევებისა და მათ 

შედეგად მომზადებული რეკომენდაციებისა და დასკვნების თანახმად, ზურმუხტის 

მითითებულ საიტზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება არ უნდა იყოს მოსალოდნელი, 

განსაკუთრებით, ამ რეკომენდაციებისა და დასკვნების გათვალისწინების შემთხვევაში. რა 

აძლევთ მსგავსი სახის დასკვნის გაკეთების საშუალებას მკვლევარებს? ბიომრავალფეროვნების 

კვლევა, რომლის არასრულყოფილად ჩატარებაზე სამინისტროც მიუთითებდა? მათ არ 

ჩაუტარებიათ განმეორებითი ორნითოლოგიური კვლევა, კვლევის დროს არ 

გაუთვალისწინებიათ ის, რომ ტერიტორია ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

მქონეა. შესაბამისად, მათ მიერ წარმოდგენილი ეს დასკვნა სარწმუნოდ ვერ ჩაითვლება. გარდა 

ამისა, დოკუმენტში ვკითხულობთ: „ზოგადად აუცილებელია ჩატარდეს წინასამშენებლო 

დეტალური საველე რეკოგნოსცირება ტურბინა-გენერატორების დგომის ზუსტად შერჩეულ 

ლოკაციებზე და დაგეგმილ ეგხ-ს მარშრუტზე, რათა განისაზღვროს ყველა ფაუნალური 

რეცეპტორი (ცხოველთა სახეობები და კომპლექსები), რომელიც სენსიტიურია კასპის ქესის 

პროექტის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ზემოქმედების მიმართ. მხოლოდ ამის შემდეგ 

გახდება შესაძლებელი დეტალური რეკომენდაციების შემუშავება შემარბილებელი 

ზომებისთვის“. 

ზუსტად არ არის შერჩეული ლოკაციები ტურბინების განლაგებისთვის, არ არის 

დაზუსტებული ტურბინების რიცხვი, დეტალური რეკომენდაციები და შემარბილებელი 

ღონისძიებები კი, არ არის შემუშავებული.   

 

ხვდება თუ არა ფასკუნჯი საპროექტო ტერიტორიაზე?  

გზშ ანგარიშში ვხვდებით ისეთ ჩანაწერებს, როგორიცაა:  

• „ფასკუნჯის კვების არეალი არის ის ტერიტორია, სადაც ფრინველი გხვდება უფრო 

ხშირად. როგორც ჩანს საველე კვლევის შედეგებიდან, ფასკუნჯი ასევე ჩნდება 
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საპროექტო ტერიტორიაზე, მაგრამ შედის საპროექტო ზონაში იშვიათად, ვინაიდან 

პროექტის ტერიტორია არ წარმოადგენს მისთვის კვების ჰაბიტატს“; 

• „კასპის ქეს-ის ტერიტორია ხვდება ფასკუნჯის შესვლის ძალიან დაბალი სიხშირის 

ზონაში“; 

• „კასპის ქეს-ის ობიექტებზე ის შეიძლება ძალიან იშვიათად, შემთხვევით გამოჩნდეს“;  

ანგარიშში წარმოდგენილია ორი სურათი, რომელზეც ნაჩვენებია ფასკუნჯის გავრცელება.  

 

სურათი 1. ფასკუნჯის ბუდობის ადგილის განთავსება N4 ტურბინა-გენერატორთან 
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სურათი 2. ფასკუნჯის ადგილსამყოფელები კასპის ქეს-ის ტერიტორიის მიმდებარედ 

როგორც სურათიდან ჩანს (იხ.სურ.2), ტურბინების განთავსების ტერიტორიები, ფასკუნჯის 

ვიზიტის ძალიან დაბალი ალბათობის არეს წარმოადგენს, დოკუმენტში, კი საპირისპირო 

ინფორმაციაა წარმოდგენილი. კერძოდ, ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ფასკუნჯი საპროექტო 

ტერიტორიის ფარგლებში და მიმდებარე არეალში დაფიქსირებული იყო მრავალჯერ და არა - 

ძალიან იშვიათად, როგორც ეს სურათზეა ნაჩვენები; ფასკუნჯი  ჩნდებოდა  WTG 01 -თან,  WTG 

02-თან, WTG 05- თან, WTG 06 - თან, WTG 07-თან, WTG 08-თან, WTG 09-თან, WTG 10-თან. 

უფრო დაწვრილებით, დოკუმენტში ვკითხულობთ: „2018 – 2019 წლების სეზონური 

დაკვირვებების დროს ფასკუნჯის არსებობა საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში და 

მიმდებარე არეალში დაფიქსირებული იყო მრავალჯერ: - WTG No 01 და WTG No 05 უბნის 

უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე (4ჯერ 2019 წლის გახაფხულის დაკვირვებისას; WTG No 

01 და 02-თან 2-ჯერ 2019 წლის ზაფხულში (ა.აბულაძე) - №4 ტურბინა-გენერატორის უბნის 
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უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე ა.კანდაუროვმა დააფიქსირა 2019 წლის 1 მაისს,; - WTG 

No 06 and WTG No 07 უბნის უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე - 2-ჯერ 2019 წლის 

გაზაფხულის დაკვირვებისას (ა.აბულაძე) - WTG No 07 WTG No 08 and WTG No 09 უბნის 

უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე - ერთხელ 2019 წლის ზაფხულში (ა.აბულაძე) - WTG No 

10 უბნის უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე - ერთხელ 2019 წლის გაზაფხულის 

დაკვირვებისას (ა.აბულაძე) - დაგეგმილი ქეს-ის ტერიტორიის ფარგლებში - 2018 წლის 2 

ივლისს (ა.აბულაძე), საპროექტო ტერიტორიის სამხრეთ საზღვრებთან 2018 წლის 29 

სექტემბერს (ა.აბულაძე) - ქეს-ის სამხრეთ უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე - 2018 წლის 5 

ივნისს, 26 ივნისს და 27 ივნისს (ა.აბულაძე), 6 0ქტომბერს და 12 ოქტომბერს (ა.აბულაძე) და 

სამხრეთით მოსაზღვრე ტერიტორიებზე კიდევ 11-ჯერ 2018 წლის შემოდგომის დაკვირვებების 

დროს (2 -ჯერ დაფიქსირდა წყვილის ფრენა და 9-ჯერ ცალკეული ფრინველის); 14-ჯერ 2019 

წლის ზაფხულში (ა.აბულაძე); კიდევ უფრო სამხრეთით, მტკვრის ხეობაში - 5ჯერ 2019 წლის 

ზაფხულში (ა.აბულაძე); აგრეთვე საბუდარზე - 2018 წლის 22 სექტემბერს (ა. კანდაუროვი) 

ფასკუნჯის ბუდობის ადგილი დაფიქსირებულ იქნა: ამ სახეობის ბუდობის ადგილები 

საპროექტო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზერ ცნობილია ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან 

(აბულაძე, 2003 წ.). იგი მდებარეობს პროექტის არეალის სამხრეთით მდებარე ხევში, №4 

ტურბინა-გენერატორიდან სამხრეთით, დაახლოებით 2.0 – 3.0 კილომეტრის მანძილზე“. 

გაუგებარია, სურათზე მონიშნული ტერიტორია, როგორც წარმოადგენს ფასკუნჯის ვიზიტის 

ძალიან დაბალი ალბათობის არეს, როცა ტურბინების განთავსების უმეტეს წერტილში 

მკვლევარებმა ფასკუნჯი ნახეს, თან მრავალჯერ?  

აქვე გვსურს აღვნიშნოთ, რომ BirdLife International არის კონსერვაციული არასამთავრობო 

ორგანიზაციების გლობალური პარტნიორული ქსელი, რომელიც ცდილობს ფრინველების, 

მათი ჰაბიტატებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვას. საბუკო არაა ერთადერთი ორგანიზაცია 

ამ ქსელში, რომელიც მუშაობს ფასკუნჯებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ბევრი პარტნიორი 

ქვეყნის არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააჩნიათ მრავალწლიანი კვლევები (ესპანეთი, 

საბერძნეთი, ბულგარეთი, ალბანეთი და ა.შ.). კვლევებით დგინდება, რომ ფასკუნჯის კვებითი 

თუ სხვა სახის ქცევის შესასწავლად, საჭიროა მრავალწლიანი მონაცემები. მრავალწლიანი 

კვლევები საჭიროა იმისათვის, რომ მეცნიერულ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, შესწავლილი 

იყოს ფასკუნჯის ქცევა კონკრეტულ ტერიტორიაზე და არა ის მხოლოდ, თუ რამდენჯერ იქნა 
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ნანახი, ვიზუალური დაკვირვების შედეგად. მხოლოდ საველე კვლევების დროს ვიზუალური 

დაკვირვება, არ გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ქარის სადგურის განთავსება ფასკუნჯის 

ბუდიდან 2-3 კმ-ზე დაშორებით არ მოახდენს უარყოფით ზემოქმედებას მათზე.  

ამ სახეობის მნიშვნელობა საერთაშორისო მასშტაბით საკმაოდ მაღალია, ბუნების დაცვის 

საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი ნუსხით, მისი სტატუსი - საფრთხეში მყოფია, ამიტომ 

განსაკუთრებით, საყურადღებოა თითოეული პოპულაციის მდგომარეობა. საჭიროა, ჩატარდეს 

მრავალწლიანი კვლევები, აგრეთვე, გათვალისწინებული იყოს საერთაშორისო გამოცდილება, 

რომლის თანახმადაც, ფასკუნჯების პოპულაციის არსებობისთვის გაცილებით დიდი მანძილია 

საჭირო1.  

 

კუმულაციური ზემოქმედება 

განსაკუთრებით, საყურადღებოა ის კუმულაციური ზემოქმედება, რომელიც შესაძლოა 

კვერნაკის ქედზე გავრცელებული ფასკუნჯების არსებობისთვის, გადამწყვეტი ფაქტორი 

აღმოჩნდეს. როგორც აღვნიშნეთ, კვერნაკის ქედზე დაგეგმილია, კიდევ ერთი ქარის სადგურის 

მშენებლობა შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ (ე.წ ნიგოზას ქარის სადგური).  

 
1 Cortés-Avizanda A, Almaraz P, Carrete M, Sánchez-Zapata JA, Delgado A, et al. (2011) Spatial Heterogeneity in 

Resource Distribution Promotes Facultative Sociality in Two Trans-Saharan Migratory Birds. PLoS ONE 6: 

e21016. 

Pascual López-López , José Benavent-Corai, Clara García-Ripollés, Vicente Urios (2013) Scavengers on the Move: 

Behavioural Changes in Foraging Search Patterns during the Annual Cycle; 

Ana Sanz-Aguilara,  José Antonio Sánchez-Zapatac, Martina Carreted, José Ramón Beníteze et al, (2015)  Action 

on multiple fronts, illegal poisoning and wind farm planning, is required to reverse the decline of the Egyptian 

vulture in southern Spain; 

Marie-Sophie Garcia-Heras, Ainara Cortés-Avizanda, José Antonio Donázar (2013), Who Are We Feeding? 

Asymmetric Individual Use of Surplus Food Resources in an Insular Population of the Endangered Egyptian 

Vulture Neophron percnopterus. 
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სურათი 3. კვერნაკის ზურმუხტის  საიტზე დაგეგმილი ქარის ტურბინები2 

კასპის ქარის ელექტროსადგურის ზურმუხტის ტერიტორიაზე ზემოქმედების შესაბამისობის 

შეფასების ანგარიშში ვკითხულობთ: "აღსანიშნავია, რომ ნიგოზას და შპს შპს ამპერაქს ენერჯი-

ს ქეს-ების პროექტები განვითარების უფრო გვიანდელ სტადიაზეა, ვიდრე კასპის ქეს-ის 

პროექტი და ფრინველებზე და ხელფრთიანებზე დაკვირვება აქ ჯერ გრძელდება. ამ 

პროექტების შესაბამის გზშ-ებში, კუმულაციური ზემოქმედების თავში უფრო დეტალურად 

უნდა იქნას განხილული კასპის ქეს-თან შესაძლო კუმულაციური ზემოქმედების საკითხები“.  

შესაბამისად, დოკუმენტში განხილული არ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, შპს 

„ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის სადგურთან ერთად, გარემოზე მოსალოდნელი კუმულაციური 

ზემოქმედება.  მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი პარალელურად მიმდინარეობს და 

ხელმეორედ, გზშ ანგარიშის წარმოდგენის დროს, საქმიანობის განმახორციელებელს 

 
2 WTG სახელწოდებით სურათზე ნაჩვენებია შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის  ტურბინები, ცისფერი 

ნიშნით -  სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“. 
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საშუალება ჰქონდა შეეფასებინა კუმულაციური ზემოქმედება. კუმულაციური ზემოქმედების 

შეფასების გარეშე დაუშვებლად მიგვაჩნია  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი პრობლემურია რიგი გარემოებების გამო:  

1. სკოპინგის ანგარიში არ იყო მომზადებული გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით;  

2. კომპანიის მიერ არ მოხდა საპროექტო ტერიტორიის შერჩევა გარემოსდაცვითი კუთხით; 

3. სკოპინგის დასკვნის უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნები, აგრეთვე გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსის, არ გაითვალისწინა კომპანიამ გზშ-ს მომზადებისას; 

4. არ არის ჩატარებული განმეორებითი ორნითოლოგიური კვლევა;  

5. გზშ ანგარიშში არ არის გათვალისწინებული, სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრული 

უსაფრთხოების მანძილები; 

6. ფასკუნჯის შესახებ ურთიერთგამომრიცხავ დასკვნებს ვხვდებით დოკუმენტში, რაც 

მოსალოდნელი ზემოქმედების დადგენას ართულებს. 

ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერებამ კიდევ ერთხელ გაამყარა საბუკოს მოსაზრება 

პროექტზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით.   

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი გარემოება განაპირობებს იმას, რომ პროექტის მოსალოდნელი 

ზემოქმედება არ არის შესწავლილი; პროექტის განხორციელებამ, განსაკუთრებით, 

კუმულაციურმა ზემოქმედებამ, შესაძლოა, საფრთხე შეუქმნას ბერნის კონვენციით დაცულ 

სახეობებს, კვერნაკის „ზურმუხტის ქსელის“ საიტის სტატუსსა და ეჭქვეშ დადგეს, ფრინველთა 

დაცვასთან დაკავშირებით, ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების 

შესრულება. 

 

 

  


