
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

6 ოქტომბერი, 2020 წელი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: office@sabuko.org  

საბუკოს  მოსაზრებები სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ 

კასპის  ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილი 

დამატებითი ინფორმაციის შესახებ  
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შესავალი 

2020 წლის 7 სექტემბერს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნდა განცხადება, სს “კავკასიის ქარის კომპანიის”, კასპის ქარის ელექტროსადგურის 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების 

შესახებ.  უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სამინისტრო, 

პროექტთან დაკავშირებით, მსგავსი სახის გადაწყვეტილებას იღებს და კომპანიის მიერ 

წარმოდგენილ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დოკუმენტაციის ხარვეზებზე 

მიუთითებს (პირველად პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოება 2020 წლის 22 მაისს შეწყდა). 

კომპანიის მიერ მეორედ წარმოდგენილი ინფორმაცია, არ შეესაბამება გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსით განსაზღვრულ ვალდებულებებსა და კვლავ ვერ პასუხობს სამინისტროს 

მოთხოვნებს. კერძოდ: 

(1) კომპანია სამინისტროს პასუხად ისევ მიუთითებს გზშ ანგარიშის თავებზე, მიუხედავად 

იმისა, რომ სამინისტროსთვის ეს ინფორმაცია საკმარისი არაა გადაწყვეტილების მისაღებად;  

(2) კომპანიას არ ჩაუტარებია დამატებითი კვლევა; სამინისტროს დასმული საკითხების 

დაზუსტება/წარმოდგენა, არათუ მცირე საველევე კვლევას მოითხოვდა, არამედ - ახალი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაციის მომზადებას. 

გვსურს, ყურადღება გავამახვილოთ იმ საკითხებზე, რომლებიც პროექტის 

განხორციელებისათვის მთავარ დამაბრკოლებელ ფაქტორებს წარმოადგენს და ჩვენი აზრით, 

სამინისტროს არ აძლევს შესაძლებლობას გასცეს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.  

 

კვერნაკის ქედის შერჩევა და ალტერნატივების წარმოდგენის საკითხი 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 2 სექტემბრის წერილით, 

ხელმეორედ ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება განაპირობა ექსპერტიზის ჩატარების 

პროცესში ინფორმაციის დაზუსტების საჭიროებამ. კერძოდ, თუ რატომ მოხდა კვერნაკის ქედის 

შერჩევა, მაშინ, როცა საპროექტო არეალი ფრინველთათვის სპეციალური კონსერვაციული 

მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიაა; ამასთანავე, სამინისტრო, სკოპინგის ეტაპიდან 

მოყოლებული, მოითხოვდა ქარის ტურბინების განთავსების ალტერნატიული ვარიანტების 

წარდგენას, მათ შორის, ისეთი ალტერნატივის, რომელიც არ კვეთს ფრინველთათვის 

მნიშვნელოვან ტერიტორიებს.  

მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიას გზშ ანგარიშში არამხოლოდ უნდა    

წარმოედგინა  ალტერნატივა, რომელიც არ  კვეთს კვერნაკის ქედს, არამედ შეეფასებინა ქარის 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28023
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25667
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28068
https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/39095


 

 

3 

ელექტროსადგურის განთავსების შემთხვევაში, ბიომრავალფეროვნებაზე და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედებაც.  

სკოპინგის ეტაპიდან დაწყებული -  დღემდე, კომპანიამ ვერ შეძლო არგუმენტირებულად 

განეხილა და წარმოედგინა რიგი საკითხები, განსაკუთრებით კი, პროექტის 

ადგილმდებარეობის ალტერნატივა, რომელიც არ კვეთს ფრინველთათვის განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიასა და “ზურმუხტის ქსელის”  საიტს - კვერნაკის ქედს.  

 

ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების საკითხი 

ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების საკითხი კვლავ შეუსწავლელი და დაუდგენელია. 

სწორედ, კვერნაკის ქედის განსაკუთრებულობა და პასუხისმგებლობა მსგავსი ტიპის 

ტერიტორიაზე პროექტის განსახორციელებლად, სრულიად უარყოფილი აქვს კომპანის, რასაც 

თავად ადასტურებენ.  კომპანია, მეორედ დამატებითი ინფორმაციის წარდგენისას  თავად 

აცხადებს, რომ პროექტის გზშ-ის ანგარიშში ორნითოფაუნის მდგომარეობა განხილულია 

საპროექტო ტერიტორიისათვის და არა - მთლიანად კვერნაკის ქედისათვის. წერილში 

ვკითხულობთ: “პროექტის გზშ-ის ანგარიშში ორნითოფაუნის მდგომარეობა განხილულია 

საპროექტო ტერიტორიისათვის და არა მთლიანად კვერნაკის ქედისთვის, ან მისი 

შემოგარენისათვის”. 

შესაბამისად, კომპანიას არ შეუსრულებია სამინისტროს მოთხოვნა კვერნაკის ქედის, როგორც 

ერთიანი ბუნებრივი კომპლექსის დეტალურ შესწავლასთან დაკავშირებით. ამგვარად,  ქედზე 

გავრცელებულ ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება დაუდგენელია.  

კომპანიის წარმომადგენლები, იმეორებენ რომ ორნითოლოგიური თვალსაზრისით შერჩეული 

ტერიტორია საშუალოა. მათი თქმით, კვერნაკის ქედზე 400 სახეობიდან 135 სახეობა გვხვდება, 

რაც 400 სახეობის 33.75%-ს შეადგენს, საქართველოში კი არის სხვა ადგილები, სადაც 400 

სახეობის 80 %-ზე მეტი აღირიცხება.  აღასანიშნავია, რომ 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებით, 

ზურმუხტის ქსელის განახლებულ სიაში, საქართველოში 59 დეზიგნირებული საიტია. 

“ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენციით” (ე.წ ბერნის 

კონვენცია) დაცულ ფრინველთა სახოებების საიტზე გავრცელების მიხედვით კი, კვერნაკის 

ქედი ფართობის სიმცირის მიუხედვად (13 ჰა) ზურმუხტის ქსელის საიტებს შორის გამოირჩევა.  

ამასთან, კომპანიას არ ჩაუტარებია ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული კვლევა, 

რომელიც სკოპინგის დასკვნით იყო სავალდებულოდ შესასრულებელი 2020 წლის 

გაზაფხულზე, მისი შედეგები კი, უნდა ასახულიყო გზშ ანგარიშში. 

კომპანია ფასკუნჯის გავრცელებასთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხავ არგუმენტებს 

იყენებს. საპროექტო ტერიტორიისთვის ფასკუნჯი და ბექობის არწივი როგორც გავლით 
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გადამფრენის (PM) და შემთხვევითი ვიზიტორის (OV) სტატუსით არიან ნახსენები, მაშინ, 

როდესაც გზშ-ში დოკუმენტაციაში წერია, რომ ფასკუნჯი საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში 

მრავალჯერ იყო დაფიქსირებული. შესაბამისად, შესაძლო ზემოქმედების საფრთხე 

საგულისხმოა, მიუხედავად იმისა, უშუალოდ საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება თუ არა 

ფასკუნჯის ან ბექობის არწივის ბუდეები. 

 

კუმულაციური ზემოქმედების საკითხი 

სამინისტრო თავად აღნიშნავს, რომ კვერნაკის ქედზე დაგეგმილი ქარის სადგურების 

განხორციელების შედეგად დადგება კუმულაციური ზემოქმედება, რამაც შესაძლოა 

უარყოფითად იმოქმედოს ფასკუნჯსა და ბექობის არწივზე.  

კასპის ქარის ელექტროსადგურის ზურმუხტის ტერიტორიაზე ზემოქმედების შესაბამისობის 

შეფასების ანგარიშში ვკითხულობთ: "აღსანიშნავია, რომ ნიგოზას და შპს ამპერაქს ენერჯის 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“.  

კუმულაციური ზემოქმედების გამოსავლენად, სს “კავკასიის ქარის კომპანიას” არ 

წარმოუდგენია ახალი კვლევა. წერილში ვკითხულობთ: „არსებული ინფორმაციიდან 

გამომდინარე, ექსპერტებმა ჩაატარეს შესაბამისი ანალიზი და არ გამოუვლენიათ 

კუმულატიური ზემოქმედების რისკები (გთხოვთ იხილოთ გზშ-ს 6.13 თავი)“.  კუმულაციური 

ზემოქმედების შეფასების პასუხისმგებლობა კომპანიას, შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდზე“ გადააქვს, 

რადგან ნიგოზას ქარის ელექტროსადგურის პროექტი უფრო გვიანდელ ეტაპზეა.  

განხილული არ არის კუმულაციური ზემოქმედება კვერნაკის ქედზე გავრცელებული ბერნის 

კონვენციით დაცულ ფრინველთა სახეობებზე. სწორედ, კუმულაციური ზემოქმედება შეიძლება 

აღმოჩნდეს გადამწყვეტი კვერნაკის ქედის, როგორც ზურმუხტის ქსელის საიტის 

ეკოსისტემური ღირებულების დაკარგვისათვის. 

 

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ კომპანიის წარმოდგენილი ინფორმაცია ვერ პასუხობს 

სამინისტროს მოთხოვნებს და კვლავ დაუდგენელი რჩება პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაში მოსალოდნელი ზემოქმედების დასადგენად, ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, 
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როგორებიცაა: ალტერნატივების განხილვა, ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება 

და ქარის სადგურების მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედება. 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ დაცული არ არის სკოპინგის დასკვნის მოთხოვნა -

გათვალისწინებული იყოს ფრინველთა არსებობისათვის უსაფრთხო მანძილით დაშორების 

ნორმები და რეკომენდაციები. 

ცხადია, რომ კომპანია ვერ ახერხებს სამინისტროს მოთხოვნილი საკითხების დაზუსტებასა და 

გამოკვლევას, რის გარეშეც დაუშვებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა და 

საქმიანობის განსახორციელებლად ხელშეწყობა.  


