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 შესავალი 

2019 წლის სექტემბრიდან “საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის - საბუკო” წარმართავს 

ადვოკატირების პროცესს, კასპის მუნიციპალიტეტში, კვერნაკის ქედზე, დაგეგმილი ქარის 

ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით.  

2019 წლიდან - დღემდე არაერთხელ მოხდა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება, პროექტის 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაციის არასრულყოფილად შესრულების გამო. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დრომდე კომპანიამ ვერ უზრუნველყო, როგორც გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ასევე საბუკოს მიერ დასმულ პრობლემატურ საკითხებზე 

არგუმენტირებული და შესაბამისი პასუხის გაცემა. ამას კიდევ ერთხელ ადასტურებს, 2020 

წლის 17 დეკემბერს ადმინისტრაციული წარმოების პროცესის მესამედ შეჩერება1. 

საბუკო კვლავ აღნიშნავს, რომ შინაარსობრივად ის საკითხები, რომლებზეც ჩვენმა 

ორგანიზაციამ და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ არაერთხელ 

მიუთითა არ გამოსწორებულა - კომპანიის მიერ წარმოდგენილი პასუხები არ მოიცავს 

ადგილზე ჩატარებულ ახალ, სარწმუნო კვლევებს და მხოლოდ თეორიულ მასალებს ეფუძნება. 

კომპანია სათანადოდ ვერ პასუხობს ნაკლოვანებებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, 

რომლებიც აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად. ესენია: 

• ალტერნატივების განხილვა; 

• ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება; 

• ქარის სადგურების (სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ და შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“) 

მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედება; 

 პირველ რიგში, გვსურს ყურადღება გავამახვილოთ კომპანიის მიერ ნახსენებ საკითხზე, რაც 

საბუკოსთან თანამშრომლობას უკავშირდება. კომპანიის მიერ წარმოდგენილ წერილში 

ვკითხულობთ: „წარსულში კომპანიამ არაერთხელ გამოხატა მზაობა რომ ეთანამშრომლა 

საბუკოსთან და თავიანთი წვლილი შეეტანა დამატებით სწავლებაში, რომლის ინიცირება 

მოისმინეს საბუკოს მხრიდან. ჩატარდა რამდენიმე შეხვედრა, თუმცა საბუკოს მხრიდან 

თანამშრომლობის სურვილი არ იქნა დაფიქსირებული. ამასთანავე, ამ დრომდე, არანაირი 

დამატებითი ინფორმაცია ან საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთება არ მოუწოდებია საბუკოს“. 

გვსურს განვმარტოთ, რომ საბუკო წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის 

ძირითადი მიზანი სახეობების შენარჩუნებაა, მათ საბინადრო გარემოში. ხაზგასმით 

აღვნიშნავთ, რომ კომპანიის მიერ შემოთავაზებული თანამშრომლობა ინტერესთა კონფლიქტს 

წარმოშობდა და თანხვედრაში არ არის საბუკოს პოლიტიკასთან. საბუკოს მიერ მოსაზრებების 

მიწოდება და გამოქვეყნება ხდებოდა ყველა ეტაპზე და კომპანიას წარმომადგენლებს შეეძლოთ 

მათი გაცნობა, გათვალისწინება, თუმცა, ამ დრომდე, მათ  მიერ წაყენებულ ბრალდებებს 

ვხვდებით, რომ თითქოს საბუკოს მიერ წარდგენილი მოსაზრებები დაუსაბუთებელია, მაშინ 

 
1 https://bit.ly/3cgjptr  

https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/43504
https://bit.ly/3cgjptr
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როდესაც, ძირითადი ნაწილის გათვალისწინება მოხდა გარემოს დაცვის და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მიერ.  

 

ადმინისტრაციული შეჩერების პროცესი 

კიდევ ერთხელ, გვსურს აღვნიშნოთ ის ხარვეზები, რაც პროექტის დოკუმენტაციას 

უკავშირდება და საშუალებას არ აძლევს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს გასცეს დადებითი გადაწყვეტილება: 

1. სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა 

1.1  კომპანიას არ წარმოუდგენია სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრული მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია, კერძოდ, კომპანიას, 2020 წლის გაზაფხულზე, უნდა ჩაეტარებინა განმეორეობითი 

ორნითოლოგიური კვლევა და კვლევის მასალები წარედგინა გზშ-ის ანგარიშში; 

1.2  კომპანიას უნდა გაეთვალისწინება ფასკუნჯის (Neophron percnopterus) ბუდესა და ქარის 

ტურბინებს შორის უსაფრთხო მანძილი (15 კმ). გზშ ანგარიშში გათვალისწინებული არ არის 

სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრული უსაფრთხოების მანძილები; 

2. ტერიტორიის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით; პირველად ადმინისტრაციული წარმოების 

შეჩერების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც, კვერნაკის ქედი, როგორც 

საპროექტო ტერიტორია, გარდა აშკარა ენერგეტიკული უპირატესობისა, გამოირჩეოდა იმით, 

რომ არ მოიცავდა ეკოლოგიურად მაღალი სენსიტიურობის ვრცელ უბნებს. სამინისტრომ 

კომპანიის პასუხში მიუთითა, რომ საპროექტო ტერიტორია მთლიანად მოქცეულია 

დამტკიცებული ზურმუხტის უბნის - GE0000046 კვერნაკის საზღვრებში; 

3. პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობის ალტერნატივების განხილვასთან 

დაკავშირებული ხარვეზები. კომპანია, დოკუმენტაციაში პირდაპირ მიუთითებდა, რომ: 

„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“ - შესაბამისად, ცხადია, 

რომ კომპანიის მიერ არ მომხდარა ქარის ტურბინების განთავსების სხვადასხვა 

ალტერნატიული ვარიანტის  განხილვა, თითოეული მათგანის ბიომრავალფეროვნებაზე 

ზემოქმედების შეფასება და სწორად ამის შემდგომ,  გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

საპროექტო ტერიტორიის შერჩევა; 
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2.3  კუმულაციური ზემოქმედების ჭრილში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, კომპანიის 

მიერ მომხდარიყო შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ დაგეგმილ ქარის სადგურის პროექტთან 

ერთად, იმის დადგენა და განსაზღვრა, თუ რა ზემოქმედება მოჰყვება კვერნაკის ქედის 

ბიომრავალფეროვნებაზე პროექტის განხორციელებას, რაც წარმოდგენილი არ არის; 

2020 წლის 17 დეკემბერს, მესამედ ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების წერილიდან, 

სამინისტროს მოთხოვნებს შორის გვსურს გამოვყოთ ოთხი მნიშვნელოვანი საკითხი, 

რომლებიც მეტყველებს, იმაზე რომ ამ დრომდე,  კომპანიის მიერ, სათანადოდ არ არის 

შეფასებული გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება. უფრო დეტალურად: 

• სამინისტროს თანახმად, კომპანიის მიერ  წარდგენილი ინფორმაცია არ მოიცავს მყარ 

მტკიცებულებას, თუ რატომ არის ფასკუნჯი საპროექტო ტერიტორიისთვის 

შემთხვევითი ვიზიტორი ან/და რა კრიტერიუმის/შეფასების საფუძველზე მოხდა 

ფრინველის კონკრეტული სიმაღლეების განსაზღვრა; 

• საპროექტო ტერიტორიის ორნითოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელობასთან 

დაკავშირებით; 

• სამინისტრო პირდაპირ მიუთითებს, რომ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების 

შემთხვევაში, ზემოაღნიშნულ საიტებზე (GE0000046, GEO20, SPA10) არსებობს 

მობუდარი ფასკუნჯის და ბექობის არწივის ქვეპოპულაციების დაკარგვის რისკი. 

შესაბამისად ყველა აღნიშნული გარემოება გათვალისწინებული უნდა იყოს 

დოკუმენტაციაში და წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი ინფორმაცია, შესაძლო 

რისკების განსაზღვრის და შემცირების მიზნით; 

• სამინისტრო მოითხოვს, რომ მოხდეს  მთელი კვერნაკის ქედის დეტალური შესწავლა, 

მათ შორის დარგის სპეციალისტების ჩართულობით და გამოვლინდეს ამ ტერიტორიაზე 

ფასკუნჯისა და ბექობის არწივის ყველა მოქმედი ბუდე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში 

ფრინველთა ქცევის შესასწავლად განხორციელდეს კვლევა სატელიტური გადამცემების 

გამოყენებით და შესაბამისი შედეგები წარედგინოს სამინისტროს. 

 

მოსალოდნელი ზემოქმედების რისკი  

ქარის ელ.სადგურის ზემოქმედების ტიპი და მასშტაბი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

სახეობებზე, მათ ეკოლოგიასა და კონსერვაციულ მდგომარეობაზე; ასევე ქარის 

ელექტროსადგურის გეგმის ან პროექტის ადგილმდებარეობაზე, ზომასა და დიზაინზე, ამიტომ 

მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული პროექტი შესწავლილი იყოს ცალკეული შემთხვევების 

საფუძველზე. თუმცა, სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობის შემდეგ თვალსაჩინო ხდება ის 

ძირითადი რისკები და საფრთხეები, რომლებიც დაკავშირებულია ქარის ტურბინების მიერ 

სახეობებზე მოსალოდნელ ზემოქმედებასთან. ქარის ელ.სადგურის ფრინველებზე 

მოსალოდნელი ზეგავლენა დაკავშირებულია სხადასხვა მწვავე საფრთხეებთან.  
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კომპანიის 2020 წლის 24 დეკემბრის წერილში2 ვკითხულობთ:  

● 2020 წლის ოქტომბერში დანიელი მეცნიერების მიერ შემუშავებულ იქნა დოკუმენტი, 

რომელიც ეფუძნება მრავალწლიან მეცნიერულ სწავლებას და სადაც აღნიშნულია, რომ 

ქარის ტურბინებთან შეჯახებით თითქმის არცერთი ფრინველი არ დაღუპულა. 

ფრინველები ახდენენ ადაპტირებას. რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქარის 

ელ.სადგურის პროექტის განხორციელება შესაძლებელია ისე, რომ ზეგავლენა 

ორნითოფაუნაზე იყოს მინიმალური. 

● საყურადღებოდ აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ზურმუხტის საიტზე ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განვითარება არ არის აკრძალული. მსოფლიოს მასტაბით არაერთი ქარის 

ელექტროსადგურის პროექტია განხორციელებული natura 2000-ის ტერიტორიებზე და 

საფრთხეში მყოფი ფრინველთა პოპულაციის სიახლოვეს, რომლებიც წარმატებით 

ოპერირებენ და ადასტურებენ, რომ შესაძლებელია ქარის ელ.სადგურის პროექტის ისე 

განხორციელება, რომ არ მოხდეს საიტების მნიშვნელობის დაკარგვა და არ ჰქონდეს 

უარყოფითი ზეგავლენა ფრინველთა პოპულაციაზე. 

 

დანიელი მეცნიერების მიერ მომზადებული კვლევა მოიცავს ორი სახეობის ქცევის შეფასებას - 

Anser rossii და Grus grus. კვლევის დასკვნაში ნახსენებია რომ ამ ორმა სახეობამ შეძლო ქარის 

ტურბინებთან ადაპტირება. ამის მიუხედავად, აღნიშნული კვლევა არ შეიძლება განზოგადდეს 

სხვა სახეობებზე, ვინაიდან ყველა სახეობის ქცევა ინდივიდუალურია და დამოკიდებულია 

მრავალ ფაქტორზე. ამასთანავე,  კვლევაში მკაფიოდ არის ნახსენები რომ აღნიშნული სახეობები 

მაინც დიდი რაოდენობით იხოცებიან ტურბინებთან შეჯახებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

კვლევა მომზადებულია შვედური კომპანია Vattenfall-ის დაკვეთით და იგი არ იძებნება არც 

ერთ სამეცნიერო ჟურნალში. აღნიშნული კომპანია არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის ობიექტი - 

მაგალითად, გერმანიაში ცნობილი გარემოსდაცვითი პროტესტები - Ende Gelände 2016  წელს 

სწორედ Vattenfall-ს უკავშირდებოდა. შესაბამისად, ჩნდება ეჭვები მათი ვალიდურობის 

შესახებ. 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ ქარის ელ. სადგურებისგან გამოწვეული ფრინველების სიკვდილიანობა 

განპირობებულია - ტურბინების როტორის ფრთებზე, კოშკებზე, გონდოლებზე და მათთან 

დაკავშირებულ ელექტროსადგურებსა და მეტეოროლოგიურ ანძებზე შეჯახებით. ასევე 

არსებობს მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ფრინველები როტორის ფრთების 

მოძრაობისაგან წარმოქნილი ტურბულენტობის შედეგადაც იხოცებიან (Winkelman 1992a; 

Drewitt & Langston 2008) 3.  

 
2 https://bit.ly/2KUlKPg 

3 Winkelman, J.E. 1992a: The impact of the Sep wind park near Oosterbierum, The Netherlands, on birds, 2: nocturnal collision risks. 

Unpublished RIN report 92/3. DLO-Instituut voor Bos-en. Natuuronderzoek, Arnhem, The Netherlands. www.alterra.wur.nl (viewed 24 

https://bit.ly/2KUlKPg
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შეჯახების რისკი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული პროექტის ადგილმდებარეობაზე, 

აგრეთვე ამინდსა და ხილვადობის ფაქტორებზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც 

გავლენას ახდენს მტაცებლების შეჯახების სიხშირეზე, არის ტოპოგრაფია, კერძოდ, ქედებისა 

და ფერდობების არსებობა. შესაბამისად, ასეთ ტერიტორიებზე განთავსებული ქარის 

სადგურები დამატებით რისკს ქმნის ფრინველთათვის (Barrios & Rodriguez 2004; Smallwood & 

Thelander 2004; Drewitt & Langston 2008). 

ფრინველთა ცალკეული სახეობები ან ჯგუფები განსაკუთრებით არიან მიდრეკილნი ქარის 

ტურბინების შეჯახებისკენ, მათ შორის, მტაცებლები (Thelander & Rugge 2000; Erickson et al. 

2001; Langston & Pullan 2003; Stewart et al. 2004). 

ისეთი სახეობები, რომელთა სიცოცხლის ხანგძლივობა დიდია (long-lived raptors), გამოირჩევიან 

დაბალი რეპროდუქციული მაჩვენებლით, წარმოადგნენ იშვიათ სახეობებს ან მოწყვლადი 

კონსერვაციული სტატუსის ქვეშ იმყოფებიან, ქარის სადგურებისგან გამოწვეული 

ზემოქმედების გამო, მათ პოპულაციებს გრძელვადიან პერსპექტივაში გადაშენების საფრთხე 

ემუქრებათ. დღემდე შეგროვებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ქარის 

ელექტროსადგურები, რომლებიც მდებარეობენ ველური ბუნებისათვის მნიშვნელოვანი 

ტერიტორიების მიღმა, გამოირჩევიან შედარებით დაბალი სიკვდილიანობის მაჩვენებლით.   

ქარის სადგურების მიერ გამოწვეული ზემოქმედებებისგან განსაკუთრებით მაღალია იმ 

სახეობების გადაშენების რისკი, რომლებიც მომწიფების ასაკს აღწევენ გვიან, აქვთ ხანგრძლივი 

სიცოცხლისუნარიანობა, გამოირჩევიან სხეულის დიდი  ზომებითა და  გამრავლების ნელი 

ტემპებით (Owens and Bennett, 2000). ასევე, სახეობებს, რომელთაც სუსტი მანევრირება 

ახასიათებთ, უფრო მოწყვლადი არიან ქარის ტურბინებთან შეჯახებასთან. ამგვარი სახეობების 

ერთი ინდივიდის სიკვდილიც კი, მათი დემოგრაფიული მაჩვენებლის გათვალისწინებით 

უფრო მეტად დაუცველად აქცევს მათ  (Percival 2005) 4. 

 

ფრინველთა შეწუხება და ჰაბიტატის დეგრადაცია  

ფასკუნჯები წარმოადგენენ საშუალო ზომის, კლდეზე მობუდარ, მიგრანტ მტაცებელ სახეობას, 

რომელიც გამრავლების პერიოდში უბრუნდება იმ ტერიტორიას სადაც ბინადრობდა. ისინი 

ერთგულები რჩებიან იმ ადგილისა, სადაც ბუდობდნენ და მრავლდებოდნენ წინა წლებში, 

ხოლო, იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდი კვდება, მის ადგილს სხვა ინდივიდი იკავებს. ქარის 

სადგურის მშენებლობამ საბინადრო ადგილი შესაძლოა დააკარგინოს არა მხოლოდ არსებულ 

წყვილებს, არამედ პოტენციურ წყვილებსაც, ამიტომ, წლიდან-წლამდე განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია იმ ჰაბიტატების დაცვა, სადაც ფასკუნჯები ფიქსრიდებიან.  

 
September 2008). A.L.; Langston, R.H.W. 2008: Collision effects of wind-power generators and other obstacles on birds. Annals of the New 

York Academy of Sciences 1134: 233–266. 

4 Percival, S.M. 2005: Birds and wind farms—what are the real issues? British Birds 98: 194–204. 
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ვინაიდან, პოპულაციის გამრავლება ხდება ნელა (ფასკუნჯები გამრავლებას იწყებენ  6 წლის 

ასაკში), გარე ფაქტორები, მათ შორის, ქარის ელექტროსადგურები, ხანგრძლივად მცხოვრები 

სახეობების გადაშენების ალბათობას უფრო აჩქარებენ (Mateo-Tomás, et al., 2010) 5 .  

კომპანიის წერილის თანახმად, ტერიტორიაზე, სადაც უნდა დამონტაჟდეს ტურბინები არ 

გვხვდება ფასკუნჯის მსხვერპლი სახეობები, რის გამოც საპროექტო ტერიტორიაზე ფასკუნჯები 

იშვიათად შედიან. კომპანიის მიერ წარმოდგენილ ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში 

მოცემული ინფორმაციის თანახმად კი, ფასკუნჯი მრავალჯერ დაფიქსირდა იმ ტერიტორიებზე, 

სადაც დაგეგმილია ქარის ტურბინების აღმართვა. მიუხედავად იმისა, ფასკუნჯი იკვებება თუ 

არა საპროექტო ტერიტორიაზე, გზშ-ს თანახმად, ანძების განთავსების ადგილების მახლობლად 

ფასკუნჯის დაფიქსირება არაერთხელ მოხდა, რაც უკვე მაღალ რისკთან არის დაკავშირებული. 

ბუდის ტურბინიდან 2-3 კილომეტრიანი დაშორება არ შეიძლება ჩაითვალოს უსაფრთხოდ, 

ვინაიდან სამეცნიერო კვლევით დასტურდება,  რომ ფასკუნჯების სიკვდილიანობის რისკი 

იზრდება ტურბინასა და ფასკუნჯის ბუდეებს შორის 15 კილომეტრიან რადიუსში6.  ამგვარად 

კომპანიის მტკიცება, რომ ფასკუნჯებისთვის 2-3 კმ უსაფრთხო მანძილია, ამასთან ფასკუნჯები 

არ იკვებებებიან საპროექტო ტერიტორიაზე, რის გამოც მათზე მოსალოდნელი არააა 

უარყოფითი ზემოქმედება, ვერ ჩაითვლება ვალიდურ არგუმენტად.  

ასევე, გარდა დაკავებული ბუდეებისა, სავალდებულოა თავისუფალი ბუდეების 

გათვალისწინებაც. მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული უკვე ზემოაღნიშნული საკითხი, რომ 

ფასკუნჯები უბრუნდებიან, ან ახალი ინდივიდები იკავებენ უკვე არსებულ საბუდარებს.  

ამგვარად, თავიდან უნდა იქნეს არიდებული ქარის ტურბინების ისეთ ტერიტორიებზე 

განთავსება, რომლებიც ბუდიდან 15 კილომეტრის რადიუსში მდებარეობენ.  

ფასკუნჯების გადარჩენის ალბათობა დამოკიდებულია მათ ასაკზე - გადარჩენის შანსები 

იზრდება ასაკის მატებასთან ერთად, მანამ, სანამ  არ ჩამოუყალიბდებათ ზრდასრული 

ბუმბული და სანამ არ იპოვიან გამრავლებისთვის ტერიტორიას - რომელიც, უკვე 

შემცირებულია. 6 წლის და ზემოთ ასაკის ფასკუნჯთათვის გადარჩენის შანსი უფრო მაღალია, 

როგორც მობუდარი და არამობუდარი ინდივიდებისათვის, ამიტომ აუცილებელი იყო კარგად 

შესწავლილიყო და კვლევაში წარმოდგენილიყო, თუ რა ასაკის ფასკუნჯები ბინადრობენ 

საპროექტო ტერიტორიაზე და მის მიღმა.  რადგანაც ფასკუნჯი მსოფლიოს მასშტაბით არის 

გადაშენების პირას მყოფი, ამასთანავე წარმოადგენს ველური ბუნებისა და ბუნებრივი 

ჰაბიტატების დაცვის კონვენციით (ე.წ. ბერნის კონვენცია) დაცულ სახეობას და მასზე 

სხვადასხვა ფაქტორები ზემოქმედებენ, თითოეული ინდივიდი საჭიროებს დაცვას, 

განსაკუთრებით, მათი გამრავლების სირთულის გათვალიწინებით.  

 
5 Mateo-Tomás, Patricia & Olea, Pedro & Fombellida, Isidoro. (2010). Status of the Endangered Egyptian vulture Neophron percnopterus in 

the Cantabrian Mountains, Spain, and assessment of threats. Oryx. 44. 434 - 440. 10.1017/S0030605310000505. 

6 Martina Carrete, José A. Sánchez-Zapata, José R. Benítez, Manuel Lobón, José A. Donázar, Large scale risk-assessment of wind-farms on 

population viability of a globally endangered long-lived raptor, Biological Conservation, Volume 142, Issue 12, 2009, Pages 2954-2961, 
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არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქარის სადგურები მიწის რესურსებს ინტენსიურად 

ითვისებენ და ახდენენ ვიზუალურ დაბინძურებასაც. ისინი მოიცავენ გზებსა და გადამცემ 

ხაზებს, რომლებიც აგრეთვე ჰაბიტატის ხელმისაწვდომობასა და ხარისხს ამცირებს.  

ამ დრომდე კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია საფუძველს არ იძლევა პასუხი გაეცეს 

ყველა კითხვას და ზედმიწევნით შეფასდეს მოსალოდნელი ზემოქმედება.  

 

წინდახედულობის პრინციპი  

ჰაბიტატების დირექტივა გულისხმობს „წინდახედულობის პრინციპის“ გამოყენებას. უფრო 

მეტიც, წინდახედულობის პრინციპის გათვალისწინებით, რომელიც რიოს 1992 წლის 

კონფერენციაზე აღიარებულ იქნა, როგორც გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ფუნდამენტური 

ელემენტი, აუცილებელია შეფასდეს პოტენციური საფრთხეები, რომელიც ემუქრება ველურ 

ბუნებას. ამგვარად, აუცილებლად გასათვალისწინებელია წინდახდეულობის პრინციპი, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული ის პრობლემები, რომლებიც პროექტის ოპერირების ეტაპზე 

შეიძლება წარმოიშვას და არახელსაყრელი იყოს კონსერვაციული თვალსაზრისით. 

ასევე პროექტთან დაკავშირებით აუცილებელია, რომ განხილული იყოს ყველა 

ალტერნატიული გადაწყვეტა, კომპეტენტურმა ორგანომ კი, შეისწავლოს თითოეული მათგანი 

და შეფასება გაკეთდეს სახეობებისა და ჰაბიტატების დაცვის გათვალისწინებით, 

რომელთათვისაც განკუთვნილია კვერნაკის ქედის დეზიგნირებული საიტი და მისი 

კონსერვაციული მიზნები. ყველა შესაძლო ალტერნატივა, რომელიც დააკმაყოფილებს საიტის 

კონსერვაციულ მიზნებს და არ დაარღვევს მის მთლიანობას საჭიროებს საფუძვლიან ანალიზსს. 

ასევე, დირექტივის მოთხოვნით იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს პროექტის 

განხორციელებისათვის სხვა ალტერნატიული ადგილები, უნდა მოხდეს ამის დადასტურება 

სამეცნიერო არგუმენტებზე დაყრდნობით, რათა არ იქმნებოდეს ეჭვი მის ნამდვილობასთან 

დაკავშირებით.  

"გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, „რისკის შემცირების პრინციპი“, 

გულისხმობს რომ, საქმიანობის განმახორციელებელი, თავისი საქმიანობის დაგეგმვისა და 

განხორციელებისას ვალდებულია მიიღოს სათანადო ზომები გარემოსა და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების რისკის თავიდან ასაცილებლად, ან შესამცირებლად; 

სწორედ რისკების იდენტიფიცირებისა და შემდგომ მათი თავიდან აცილების, შემცირების 

გზების განსაზღვრის ერთ-ერთი საშუალება არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

პროცედურა.  

2019 წლიდან - დღემდე მიმდინარე პროცესი ცხადად აჩვენებს, რომ კომპანიის მიერ 

წარდგენილი ინფორმაცია და ჩატარებული კვლევები საკმარისი არ არის მოსალოდნელი 

ზემოქმედების დასადგენად; ყოველი ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შემდგომაც კი, 

ვერ ხერხდება ძირითადი ნაკლოვანებების გამოსწორება. შესაბამისად, ეს უნდა გახდეს მიზეზი, 
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რათა არ გაიცეს დადებითი გადაწყვეტილება ისეთ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, რომელსაც 

უამრავი ხარვეზი გააჩნია და ვერ აფასებს პროექტის ზეგავლენას კვერნაკის ქედის ზურმუხტის 

ქსელის საიტის დაცულ სახეობებზე. 

 

 


