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არსებული იურიდიული, ინსტიტუციური და
მმართველობითი სტრუქტურის ანალიზი

Assess cumulative impacts and evaluate their significance over VECs
predicted future conditions

გაანალიზეთ კუმულატიური ზემოქმედებანი და
შეაფასეთ მათი მნიშვნელოვნების ხარისხი
პროგნოზირებული “ღირებული გარემოსდაცვითი
და სოციალური კომპონენტის“ მომავალი
მდგომარეობის გათვალისწინებით

Climate change

კლიმატის ცვლილება

Cumulative impacts on the VEC

კუმულატიური ზემოქმედება ღირებული
გარემოსდაცვითი და სოციალური კომპონენტზე

Design and implement (a) adequate strategies, plans, and
procedures to manage cumulative impacts, (b) appropriate
monitoring indicators, and (c) effective supervision mechanisms

შეიმუშავეთ და განახორციელეთ (ა) ადექვატური
სტრატეგიები, გეგმები და პროცედურები
კუმულატიური ზემოქმედებების სამართავად; (ბ)
შესაფერისი ინდიკატორები მონიტორინგისათვის;
და (გ) ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმები

Determine present conditions of VECs

განსაზღვრეთ “ღირებული გარემოსდაცვითი და
სოციალური კომპონენტის“ არსებული
მდგომარეობა

Determine spatial and temporal boundaries

განსაზღვრეთ სივრცული და დროითი საზღვრები

Enguri flow reduced to 82% of baseline conditions

ენგურის ხარჯი შემცირებული 82%-ით საწყისი
მდგომარეობიდან

Enguri zone 3 hydrology

ენგურის მე-3 ზონის ჰიდროლოგია

Expired forest license

ტყით სარგებლობის ვადაგასული ლიცენზია

External factor

გარეგანი ფაქტორი

Feasibility study stage

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპი

Feasibility study stage with construction liabilities

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპი
მშენებლობასთან დაკავსირებული
ვალდებულებებით

Geomorphology

გეომორფოლოგია

HPP project’s name

ჰესის პროექტის დასახელება

Identify all developments and external natural social stressors
affecting the VECs

მოახდინეთ “ღირებულ გარემოსდაცვით და
სოციალურ კომპონენტზე“ ზემოქმედების მქონე
განვითარების პროექტები ან გარე ბუნებრივი
ფაქტორები
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Identify VECs in consultation with affected communities and
stakeholders

გამოავლინეთ “ღირებული გარემოსდაცვითი და
სოციალური კომპონენტი“ დაინტერესებულ
მხარეებთან და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ
თემებთა კონსულტაციის პროცესსი

Impact from Nenskra project

ზემოქმედება ნენსკრას პროექტიდან

Impact from other projects

ზემოქმედება დაკავშირებული სხვა პროექტებთან

Indirect impact

არაპირდაპირი ზემოქმედება

Inflow

შედინება

Installed capacity

დადგმული სიმძლავრე

Khudoni HPP dam-reservoir

ხუდონჰესის კაშხლის წყალსაცავი

Landslide

მეწყერი

Level

დონე

Licensing and Construction stage

ნებართვის მიღების და მსენებლობის ეტაპი

Lower Nenskra valley flooded

ხეობა ნენკრას ქვედა წელში შეტბორილია

Lower part flooded by Khudoni HPP reservoir

ქვედა ნაწილი დაიტბორება ხუდონის
წყალსაცავით

Mestia tourism development

ტურიზმის განვიტარება მესტიასი

Mining / Quarrying license

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია

Mining development

წიაღისეულის მოპოვების განვითარება

Modified water quality in first 2-3 years following filling of Nenskra
dam-reservoir

წყლის ხარისხის ცვლილება ნენსკრას წყალსაცავის
სევსების სემდეგ 2-3 წლის განმავლობაში

Monthly inflow from Nenskra (25% of total) modified

თვიური შემოდინება ნენსკრადან (მთლიანის 25%)
შეცვლილია

Monthly inflow modified

თვიური შემოდინების დონე შეცვლილია

MoU signing date

ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის
ხელმოწერის თარიღი

Nakra weir

ნაკრას წყალშემკრები

Natural environmental drivers
Negligible incremental impact from Nenskra Project

ნენსკრას პროექტის უგლუვებელსაყოფად მცირე
ინკრემენტალური ზემოქმედება

Negligible incremental impact from small run-of-river schemes

მცირე ჩამონატანის მქონე მდინარეების
უგლუვებელსაყოფად მცირე ინკრემენტალური
ზემოქმედება

Nenskra dam

ნენსკრას კაშხალი

Nenskra flow increased by 300% in winter and increased by 5 in
summer- risk of flooding

ნენსკრას ხარჯი გაზრდილია 300%-ით ზამთარში
და 5-ჯერადად ზაფხულში - დატბორვის რისკი

North branch

ჩრდილოეთ ფილიალი

Ongoing forest license

მოქმედი ტყითსარგებლობის ლიცენზია

Other human activities not subject to ESIA

ადამიანის სახვა საქმიანობა, რომელიც არ
ექვემდებარება გზშ-ს
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Other past present and future impacts on the VEC

სხვა წარსული, დღევანდელი და მომავალი
ზემოქმედებები “ღირებულ გარემოსდაცვით და
სოციალურ კომპონენტზე“

Other projects

სხვა პროექტები

Outflow

გადინება

Project

პროექტი

Projected protected areas

დაგეგმილი დაცული ტერიტორიები

Proposed action’s impact on the VEC

დაგეგმილი ქმედებების ზემოქმედება “ღირებულ
გარემოსდაცვით და სოციალურ კომპონენტზე“

River flow reduced to between xx % of baseline conditions

მდინარის ხარჯი შემცირებულია xx % ფონური
მდგომარეობიდან

Sediment input reduced –trapped upstream by Nenskra HPP damreservoir

მყარი ნატანის შემცირება - შეკავება ნენსკრას ჰესის
კაშხლის ზემო ბიეფში

Sediment transport capacity increased – risk of reverbed erosion

მყარი ნატანის ტრანსპორტირების უნარი
გაზრდილია - მდინარის კალაპოტის ეროზიის
რისკი

Significant impact from HPPs on Enguri river

ჰესების მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მდ.
ენგურზე

Significant impact from Khudoni HPP reservoir

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება დაკავშირებული
ხუდონის ჰესთან

Significant impact from Nenskra Project

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება დაკავშირებული
ნენსკრას პროექტთან

Significant reduction of sediment input – trapped by upstream dam
reservoirs

მყარი ნატანის მნიშვნელოვანი შემცირება შეკავება კაშხლის ზემო ბიეფში

Small run-of-river hydropower schemes

მცირე ჩამონატანის მქონე მდინარეების
ჰყდროელექტრო სქემები

South Branch

სამხრეთ ფილიალი

Step

ბიჯი

Territories zoned for mining

ტერიტორიები განსაზღვრული წიაღისეულის
მოპოვებისათვის

Tourist development

ტურიზმის განვითარება

VEC and impact

“ღირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური
კომპონენტი“ და მასზე ზემოქმედება

Watershed boundaries

წყალშემკრების საზღვრები

Zone impacted by Khudoni reservoir

ხუდონის წყალსაცავის ზემოქმედების არე
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პრეამბულა
2015 წლის აგვისტოში, სს ნენსკრა ჰიდრომ - ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის
მფლობელმა საქართველოს მთავრობას ეროვნული გარემოსდაცვითი ნებართვის
გაცემის პროცესში წარუდგინა აღნიშნული პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საბოლოო ანგარიში (ESIA). ESIA ანგარიში
მომზადებული იქნა საქართველოს გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო კომპანია
Gamma Consulting Limited (Gamma)-ის მიერ - 2011 და 2014 წლებში ჩატარებული
კვლევების შედეგების და 2015 წლის მაისში ჩატარებული საჯარო კონსულტაციების
საფუძველზე.
მას შემდეგ, აღნიშნულ პროექტში ინვესტირების შეთავაზება წარედგინა რამდენიმე
საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს (კრედიტორებს). საკუთარი გარემოსდაცვითი
და სოციალური პოლიტიკის შესაბამისად კრედიტორებმა გასცეს რეკომენდაცია
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების ჩატარების შესახებ,
რომლებიც დაერთვებოდა არსებულ ESIA ანგარიშს მათ გარემოსდაცვით და
სოციალურ პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. ამ
მოთხოვნის საპასუხოდ სს ნენსკრა ჰიდრომ დაიქირავა SLR Consulting (SLR)
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების განსახორციელებლად.
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს დამატებითი E&S კვლევების მე-10 თავს.
დეტალურად, შეთავაზებული პროექტის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების
შედეგებს, როგორც განსაზღვრულია 2016 წლის დეკემბერში. დოკუმენტის გაცნობა
უნდა განხორციელდეს დამატებითი E&S კვლევების სხვა თავებთან ერთად
რომლებიც მითითებულია ქვემოთ:


თავი 1: არატექნიკური რეზიუმე



თავი 2: პროექტის აღწერა



თავი 3: სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება



თავი 4: ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება



თავი 5: ჰიდროლოგია და წყლის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასება



თავი 6: ბუნებრივი კატასტროფები და კაშხლის უსაფრთხოება



თავი 7: დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა



თავი 8: გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა



თავი 9: მიწის შესყიდვის და საარსებო წყაროების აღდგენის გეგმა



თავი 10: საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება (წინამდებარე
ანგარიში)
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რეზიუმე
წინამდებარე დოკუმენტი არის საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების
(CIA) ანგარიში, რომელიც მომზადდა ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის
(პროექტი) დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური (E&S) კვლევების
ფარგლებში.

A.

შეფასების მიზანი და ამოცანა
CIA არის კრედიტორთა E&S პოლიტიკის მოთხოვნა. გარდა ამისა, ნენსკრას პროექტის
შემთხვევაში, საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასებას დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება
პოტენციური
კუმულაციური
ზემოქმედების
გამო
სხვა
ჰიდროელექტროსადგურებთან (HPPs) ენგურის წყალსაკრებ აუზში.
საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების საერთო მიზანია ნენსკრას
პროექტთან დაკავშირებული რისკების და გარემოსდაცვითი და სოციალური
ზემოქმედებების დადგენა, რომელმაც არსებული, დაგეგმილი და გონივრულად
პროგნოზირებული მოვლენების კონტექსტში, შესაძლოა წარმოქმნას კუმულაციური
ზემოქმედებები, რამაც შესაძლოა რისკის ქვეშ დააყენოს პროექტის და ენგურის
აუზის საერთო გრძელვადიანი გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური
მდგრადობა.
საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება (CIA) ასევე მოიცავს ნენსკრას
პროექტის გადამცემი ქსელიდან (TL) ზემოქმედებების მაღალ დონეზე შეფასებას,
რომელსაც დააპროექტებს, ააშენებს და ექსპლუატაციაში შეიყვანს საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე), რომელიც ასევე დაიწყებს ბუნებრივ და
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (ESIA) შესრულებას გადამცემ
ქსელთან დაკავშირებით.
საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების (CIA) არევა არ უნდა მოხდეს
სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებაში.

B.

მიდგომა და მეთოდოლოგია
საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასებისთვის გამოყენებული მიდგომა
შეესაბამება სათანადო პრაქტიკის სახელმძღვანელოს განვითარებად ბაზრებზე
კერძო სექტორისთვის საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების და
მართვის შესახებ (IFC, 2013), რომელიც შეესაბამება ევროკომისიის მიერ
რეკომენდებულ საერთო მიდგომას (სახელმძღვანელო მითითებები არაპირდაპირი
და საერთო ზემოქმედების, ასევე ზემოქმედების ურთიერთქმედებების შეფასების
შესახებ, 1999). შეფასება ორიენტირებულია მიმღები გარემოს გარემოსდაცვით და
სოციალურ ასპექტებზე და ითვლება მნიშვნელოვნად რისკის შეფასებისთვის და
ერთად წოდებულია, როგორც „ღირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური
კომპონენტები“ (VECs).
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„ღირებული
გარემოსდაცვითი
და
სოციალური
კომპონენტები
(VEC)
იდენტიფიცირებულ
იქნა
ადგილობრივი
თემების
წარმომადგენლობის
მონაწილეობით და ამ მიზნით ფოკუს ჯგუფების განხილვა დაინტერესებულ
მხარეებთან ჩატარდა 2016 წლის 5 აპრილს. აღნიშნული კონსულტაციის მთავარი
მიზანი იყო დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება საერთო/კუმულაციური
ზემოქმედების შეფასების პროცესის შესახებ და ძირითადი VEC-ის იდენტიფიკაციის
ხელშეწყობა. ენერგეტიკის სამინისტროსთან ჩატარდა კონსულტაცია ენგურის
წყალსაკრებში სხვა ჰიდროენერგეტიკის პოტენციალთან დაკავშირებით სტატუსის
დასადგენად. ენერგეტიკის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ხაიშის ჰესი, თობარის
ჰესი და ფარის ჰესი - რომელიც წარმოდგენილია ზოგ საჯარო დოკუმენტში, აღარ
არის წარმოდგენილი პოტენციური პროექტების ჩამონათვალში. პროექტების
ოფიციალური ჩამონათვალი წარმოდგენილია 1-ელ ცხრილში ანგარიშის მთავარ
ნაწილში.
არსებული, დაგეგმილი და გონივრულად პროგნოზირებადი მოვლენები, რომელმაც
შესაძლოა წარმოქმნას საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები ნენსკრას პროექტთან
დაკავშირებით და რომელიც განხილულია წინამდებარე ანგარიშში, მოიცავს
შემდეგს: (i) ხუდონის ჰესი, რომელიც მდებარეობს ნენსკრადან ქვედა ბიეფზე
მდინარე ნენსკრას და ენგურის შეერთების ადგილზე; (ii) ენგურის არსებული
წყალსაცავი და (iii) სხვადასხვა მცირე მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროენერგეტიკის
ელექტროსადგურები, რომელიც დაგეგმილია ენგურის წყალსაკრებში. ასევე
გათვალისწინებულია გარეშე ღონისძიებები - სატყეო მეურნეობა, სამთო საქმე და
ტურიზმი, და ეკოლოგიური სტრესების ფაქტორები - მათ შორის კლიმატის
ცვლილება და ბუნებრივი კატასტროფები.
საერთო/კუმულაციური
ზემოქმედებები
გეომორფოლოგიასა და წყლის ხარისხზე.

მდინარის

ჰიდროლოგიაზე,

ანალიზი დაიყო მდინარეების ნენსკრას, ენგურის და ნაკრას სხვადასხვა
მონაკვეთების შეფასებად, რომელზეც ზემოქმედება სხვადასხვა ფარგლებზე ხდება
სხვადასხვა დროს ნენსკრას პროექტის ან ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მიერ.
თუმცა შეფასებაში გამოვლინდა, რომ არ არსებობს ზემოქმედებების „სივრცითი
გადაფარვა“ და არცერთ მონაკვეთზე მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს არც
ნენსკრას და არც ხუდონის პროექტები.

C.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები თევზის რესურსებზე და ჰაბიტატზე
ნენსკრას პროექტი მნიშვნელოვან ზემოქმედებას მოახდენს თევზის რესურსებზე და
ჰაბიტატებზე კაშხალსა და ელექტროსადგურს შორის მდინარის მონაკვეთზე 17
კილომეტრ სიგრძეზე დინების შემცირების შედეგად. ხუდონის პროექტი ასევე
მნიშვნელოვან
ზემოქმედებას
მოახდენს
თევზის
რესურსებზე
ნენსკრას
ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფზე ხელოვნური აუზის შექმნის გამო. მიუხედავად
იმისა, რომ აღნიშნული 2 პროექტი გავლენას ახდენს მდინარეების ნენსკრას და
ენგურის სხვადასხვა მონაკვეთებზე და არ ხდება ზემოქმედებების სივრცული
გადაფარვა.
აქედან გამომდინარე სავარაუდოდ არ არსებობს შესამჩნევი
კუმულაციური ზემოქმედება თევზის რესურსებზე და ჰაბიტატზე ხუდონის და
ნენსკრას პროექტებიდან. შემცირებული დინება მდინარე ნენსკრას შენაკადების
კონკრეტულ მონაკვეთებზე, რომელიც გამოწვეულია მცირე კალაპოტური ტიპის
სქემებით, შესაძლოა წარმოადგენდეს თევზის ჰაბიტატის დანაკარგს იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ შენარჩუნდება ეკოლოგიური ნაკადები და თევზსავალები
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აშენდება კალაპოტის კაშხლებზე. შედეგად მდინარე ნენსკრაში არსებულ თევზი,
რომელიც ასევე ბინადრობს ნენსკრას შენაკადებზე, შესაძლოა მოექცეს
კუმულაციური ზემოქმედებების ქვეშ. თუმცა, ეფექტური ეკოლოგიური ნაკადებით
და თევზსავალების გამოყენებით, ნარჩენი ზემოქმედება სავარაუდოდ იქნება
დაბალი და არა მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, მდინარის კალმახის პოპულაცია
შეიძლება განვითარდეს ხუდონის წყალსაცავში და რომელიც შესაძლოა წლის
კონკრეტულ დროს გადავიდეს ზედა ბიეფზე და ნაწილობრივ დააბალანსოს
ნენსკრას პროექტის გამო თევზის შემცირებული რაოდენობა მდინარე ნენსკრაში.
თუმცა, ასეთი დადებითი ზემოქმედება სავარაუდოდ უმნიშვნელო იქნება.

D.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები ხმელეთის ეკოსისტემებზე და
ბიომრავალფეროვნებაზე
ხმელეთის ეკოსისტემებზე და ბიომრავალფეროვნებაზე არანაირი კუმულაციური
ზემოქმედება არ არის პროგნოზირებული, ვინაიდან არ ხდება სხვადასხვა
პროექტების ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ზონების სივრცითი გადაფარვა.
წყალგამყოფის მასშტაბის მიხედვით რესურსების საერთო დანაკარგი უმნიშვნელოა.

E.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები ექსპლუატაციის სოციალურ
ლიცენზიასთან დაკავშირებით
შედგენის დროს მიმდინარეობს ნენსკრას პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები,
როგორიცაა განხილვები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან
კომპენსაციის საკითხებზე. დაინტერესებულმა მხარეებმა გამოთქვეს შეშფოთებები
პროექტთან დაკავშირებით და ადამიანების გარკვეული ჯგუფი ნენსკრას და ნაკრას
ხეობიდან არ იყო კეთილგანწყობილი პროექტის მიმართ ადრეულ ეტაპებზე. ეს
ნაწილობრივ გამოწვეული იყო აღნიშნული პროექტის ნაწილზე და ზოგადად
ჰიდროენერგეტიკული პროექტების ექსპლუატაციისთვის სოციალური ლიცენზიის
არარსებობით. თუმცა, აღნიშნული პროექტი გაეცნო ადგილობრივ თემებს და
გადაიხედა კონკრეტული ობიექტების პრეოქტი ფიზიკური გადაადგილების
საჭიროების თავიდანა ცილების და მდგრადი ეკონომიკური მდგომარეობის
დარღვევის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით. ამჟამად ნენსკრას პროექტი უფრო
ხელსაყრელი კუთხით არის წარმოჩენილი და თემის ზოგიერთი წევრი აცხადებს,
რომ პროექტით შექმნილ დასაქმების შესაძლებლობებს დადებითად აფასებს.
ნენსკრას პროექტის მიზანია განსაზღვროს სტანდარტი სათანადო საერთაშორისო
პრაქტიკასთან დაკავშირებით სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებების მინიმუმამდე
დაყვანის, დაინტერესებული პირების ჩართვის და საზოგადოების ინფორმირების
თვალსაზრისით.

F.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები მიწის შეძენასთან დაკავშირებით
მიწის მოთხოვნების უმეტესობა ხუდონის ჰესის, ნენსკრას ჰესის და მცირე
კალაპოტურ პროექტებთან დაკავშირებით არ მოიცავს სივრცულ გადაფარვას.
თუმცა, ხუდონის შრომითი ბანაკის ზონამ შესაძლოა გადაფაროს (დაემთხვეს)
ნენსკრას ელექტროსადგურის სამუშაო ზონა ლახამთან ახლოს. თუმცა, ეს
დამოკიდებულია ხუდონის შრომითი ბანაკის საბოლოო ადგილმდებარეობაზე,
რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია. შესაძლოა არსებობდეს მსგავსი კუმულაციური
მიწის შეძენის საკითხები მიწის გადაფარვის მოთხოვნებთან მიმართებაში ნენსკრას
გადამცემი
ხაზისთვის
ხუდონის
ქვესადგურის
და
ნენსკრას
ჰიდროელექტროსადგურის ზონაში. თუმცა, დოკუმენტის შედგენის დროს
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აღნიშნული კომპონენტების ადგილმდებარეობა არ არის ხელმისაწვდომი; გარდა
ამისა ნენსკრას გადამცემ ხაზს დააპროექტებს, გაიყვანს და ოპერირებას გაუწევს სსე,
რომელიც ასევე უხელმძღვანელებს მიწის შეძენის საკითხს გადამცემი ხაზისთვის.
შედეგად, პოტენციური კუმულაციური ზემოქმედებების შერბილების მიზნით,
რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს კუმულაციურ ზემოქმედებებს საძოვრებზე მოცემული რისკი მკაფიოდ არის აღნიშნული წინამდებარე CIA-ში და
გამოქვეყნებულია ოფიციალურად. ნენსკრას პროექტი განსაზღვრავს სტანდარტს
სათანადო
საერთაშორისო
პრაქტიკასთან
დაკავშირებით
მიწის
შეძენის
თვალსაზრისით,
ძირითადი
ინფორმაცია
ოფიციალურად
და
საჯაროდ
გამოქვეყნებულია და ასევე გამჟღავნდება ინფორმაცია ნებისმიერი დამატებითი
მიწის შეძენის შესახებ.

G.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები დასაქმებაზე
იმ შემთხვევაში, თუ ნენსკრას და ხუდონის პროექტების სამშენებლო სამუშაოები
ერთმანეთს დაემთხვევა, სავარაუდოდ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უფრო
მოკლე სამუშაო ვადა იქნება გათვალისწინებული - იმ შემთხვევასთან შედარებით,
როდესაც აღნიშნული ორი პროექტი ხორციელდება ერთმანეთის მიყოლებით. ასევე
პარალელური
მშენებლობის
შემთხვევაში
შესაძლოა
ადგილი
ჰქონდეს
ადგილობრივი მუშახელის ნაკლებობას და საჭირო გახდეს მუშახელის მოზიდვა
რეგიონის ფარგლებს გარედან. ამისთვის საჭიროა სათანადო კოორდინაცია
პროექტის დეველოპერებსა და რეგიონულ ორგანოებს შორის. შესაძლოა დადგეს
როგორც ნენსკრას ასევე ხუდონის სადგურების პარალელური ოპერირების პერიოდი.
თუმცა ასეთი პარალელური ექსპლუატაციის შედეგად არ არის მოსალოდნელი
პირდაპირი დასაქმების შესაძლებლობების შესამჩნევი თანდათანობითი ზრდა ან
უარყოფითი ზემოქმედებები.

H.

კუმულაციური ზემოქმედებები ეკონომიკურ საქმიანობებზე
ნენსკრას ქვედა ხეობის დასავლეთ ნაწილში ამჟამად ამოწურულია ხე-ტყის
წარმოების ლიცენზიების ვადა, მაგრამ ლიცენზიები ახლახანს ამოიწურა, და
მოსალოდნელი არ არის კანონიერი გამოყენება.
KfW (2015) აცხადებს, რომ
საქართველოს მთავრობა არ აპირებს ენგურის წყალსაკრებ აუზში ხე-ტყის წარმოების
ლიცენზიების განახლებას.
კაშხლის მშენებლობაზე სამუშაოდ ადგილობრივი მოსახლეობის დაკომპლექტებამ
შესაძლოა გამოიწვიოს ხე-ტყის უკანონო დამზადების დროებით შემცირება
ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტების
მშენებლობაზე
დასაქმების
შესაძლებლობების გაჩენის გამო, და შედეგად ადგილობრივ სამხერხაოებს შესაძლოა
ზიანი მიადგეს ხე-ტყის მასალის მიწოდების შემცირების გამო.
ფართო სამთო სამუშაოების განხორციელების სალიცენზიო ზონა ვრცელდება
მესტიის გარშემო. თუმცა ეს ზონა გეოგრაფიულად არ ხვდება ნენსკრას პროექტის
ზემოქმედების ზონის ფარგლებში. ნენსკრას პროექტის არსებული განრიგის
შესაბამისად, ნენსკრას პროექტის სამშენებლო სამუშაოები უნდა დასრულდეს
ნებისმიერი მთავარი სამუშაოების დაწყებამდე და დაკომპლექტებამდე სამთო
სამუშაოების ლიცენზიის დაწყებასთან დაკავშირებით. შედეგადმესტიის ზონაში
სამთო საქმიანობასთან დაკავშირებით არანაირი კუმულაციური ზემოქმედება არ
არის მოსალოდნელი. ნენსკრას ხეობაში ზონა მონიშნულია, როგორც „ტერიტორიები
ზონირებული სამთო სამუშაოებისთვის“. თუმცა ვადების თვალსაზრისით არანაირი
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კუმულაციური ზემოქმედებები არ არის მოსალოდნელი, ნენსკრას პრეოქტის
სამშენებლო სამუშაოები უნდა დასრულდეს ნებისმიერი მთავარი სამუშაოების და
დაკომპლექტების
დაწყებამდე
მოცემულ
ზონაში
სამთო
სამუშაოებთან
დაკავშირებით.

I.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები საზოგადოებრივ
ინფრასტრუქტურასთან, საგზაო მოძრაობით გამოწვეულ ხმაურთან,
მტვერთან და საგზაო უსაფრთხოებასთან
იმ შემთხვევაში, თუ ნენსკრას და ხუდონის პროექტების სამშენებლო სამუშაოები
დაემთხვევა, ეს სავარაუდოდ გამოიწვევს ჯვარი-ხაიშის გზის და ხაიში-ჭუბერის
გზის გასწვრივ დატვირთულ ტრაფიკს, იმ შემთხვევასთან შედარებით, როდესაც
პროექტების მშენებლობა სხვადასხვა დროს მიმდინარეობს. ეს გავლენას ახდენს
საჭირო გზის სიდიდეზე, რეკონსტრუქციის მოთხოვნებზე და გზის ტექნიკურ
მოსახურებაზე. ასევე არსებობს საკითხები ხმაურის და მტვერის შესახებ
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით. დატვირთულმა ტრაფიკმა
შესაძლოა გამოიწვიოს საცობები გზებზე ან ზიანი მიაყენოს გზის უსაფრთხოების
რეპუტაციას, რაც გავლენას ახდენს ტურიზმის განვითარებაზე მესტიაში.
შეთავაზებული ხუდონის წყალსაცავის ფიზიკურმა არსებობამ შესაძლოა
მოითხოვოს ჯვარი - მესტიის გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა ხუდონის
წყალსაცავის მიერ დატბორილი მონაკვეთის სანაცვლოდ. თუმცა, ახალი მონაკვეთის
მიერ აღებული მიმართულება ჯერ კიდევ არ არის საჯაროდ გამჟღავნებული. იმ
შემთხვევაში, თუ ხუდონის პროექტის მშენებლობა დაიწყება ნენსკრას პროექტის
მშენებლობამდე, ნენსკრას პროექტის ტრაფიკით დაფარული მანძილი შესაძლოა
ოდნავ გრძელი იყოს.

J.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები ტექნოლოგიურ რისკთან
დაკავშირებით
ნენსკრას კაშხლის და გადამცემი ხაზის ფიზიკური არსებობა წვლილს შეიტანს
ხეობის საერთო ინდუსტრიალიზაციაში და გაზრის ტექნოლოგიურ რისკებს.
თუმცა, თუ რისკების ზემოქმედება შესაბამისობაში იქნება ევროპულ
სტანდარტებთან, მიუხედავად რისკის შესაძლო გაზრდისა, საერთო კუმულაციური
ზემოქმედება სავარაუდოდ მისაღებ და დასაშვებ ფარგლებში მოექცევა. ნენსკრას
კაშხლის არსებობა შესაძლოა აღქმულ იქნას ხუდონის კაშხლის უსაფრთხოების და
შედეგად ქვედა ბიეფიც მაცხოვრებლების დამატებით საფრთხედ. თუმცა, ნენსკრას
კაშხლის გარღვევის ალბათობა სავარაუდოდ ისეთივე მოცულობის იქნება როგორც
ხუდონის კაშხლის - საკმაოდ შორეული ალბათობა - ხუდონის კაშხლის გარღვევის
საერთო რისკი ნენსკრას კაშხლის არსებობით ან არსებობის გარეშე, მოექცევა
დასაშვებ ფარგლებში, რადგან ორივე ზემოაღნიშნული კაშხალი აშენდება
უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტების დაცვით.

K.

საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები ცვლილებებთან დაკავშირებით
მიკროკლიმატში
შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს შესამჩნევ ზემოქმედებებს მიკროკლიმატზე ნენსკრას
წყალსაცავიდან, წყალსაცავის უშუალო სიახლოვეს ზაფხულის პერიოდში და
შესაძლოა ოდნავ გააგრილოს ჰაერი წყალსაცავის გარშემო და ოდნავ გაიზარდოს
ტენიანობა. თუმცა, წყალსაცავის მცირე ზომის გამო აღნიშნული ცვლილებები არ
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გამოვლინდება ტიტას ფარგლებს გარეთ, რომელიც კაშხლიდან 4 კილომეტრზე
მდებარეობს ქვედა ბიეფზე. ზამთარში არ არის მოსალოდნელი შესამჩნევი
ცვლილებები მიკროკლიმატში. წყალსაცავების მიკროკლიმატის ცვლილებები
ზამთარში გულისხმობს ჰაერის ტემპერატურის უმნიშვნელო მატებას წყალსაცავის
გარშემო. თუმცა, ნენსკრას წყალსაცავის შემთხვევისთვის ეს მოსალოდნელი არ არის
მცირე ზომის და მკაცრი ზამთრის და მთებიდან წყალსაცავის ცივი წყლით
გადავსების მაღალი კოეფიციენტის გამო. მიკროკლიმატის ცვლილებები ხუდონის
და ენგურის წყალსაცავების გარშემო სავარაუდოდ არ მიაღწევს ჭუბერის ხეობამდე,
რადგან უფრო ცივი და ტენიანი ჰაერი წყალსაცავის გარშემო უფრო მკვრივია ვიდრე
ატმოსფერული ჰაერი და აქედან გამომდინარე არ არის მოსალოდნელი მიაღწიოს
ხეობამდე 400 მეტრ სიმაღლზე. შედეგად არ არსებობს ნენსკრას და ხუდონის
პროექტებიდან მიკროკლიმატის ცვლილებით ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
ზონების სივრცული გადაფარვა და შესაბამისად კუმულაციური ზემოქმედება.
საერთო/კუმულაციური ზემოქმედებები წყალსაცავით გამოწვეულ სეისმურობასთან
დაკავშირებით
პროექტის სეისმური საფრთხის ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ მეცნიერები
მივიდნენ საერთო მოსაზრებამდე, რომ წყალსაცავით გამოწვეულ სეისმურობას (RTS)
შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს იმ ზონებში, სადაც არსებობს სეისმური აქტივობა და
რომ RTS სიდიდე არ აღემატება ბუნებრივი სეისმურობის სიდიდეს. წყალსაცავს
მცირე წვლილი შეაქვს ბზარების რღვევის მდგომარეობაში და იწვევს ბზარების
დისლოკაციას, რაც იწვევს სეისმურ მოვლენას. ზოგადად მეცნიერთა
საზოგადოებაში მიიჩნევა, რომ ასეთი მიწისძვრები ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება
მოგვიანებით, დაძაბულობის აკუმულირების ბუნებრივ პირობებში და წყალსაცავის
არსებობა მხოლოდ აჩქარებს აღნიშნულ მოვლენას. აქედან გამომდინარე ნენსკრას,
ხუდონის და ენგურის წყალსაცავების კონტექსტში, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ
აღნიშნული სამი წყალსაცავის კომბინირებულმა ფიზიკურმა არსებობამ შესაძლოა
RTS მოვლენა არ გამოიწვიოს იმაზე მეტი მოცულობით, ვიდრე ამ სამი
წყალსაცავიდან ნებისმიერი ერთის ინდივიდუალურად ჩათვლის შემთხვევაში ან
კაშხლების გარეშე შემთხვევაში. თუმცა, დამატებითმა დაძაბულობამ აღნიშნულ
ბზარებზე სამი წყალსაცავის კომბინაციით შესაძლოა გაზარდოს RTS-ს ალბათობა ან
სიხშირე. არსებობს მთელი რიგი ბზარები ნენსკრას და ხუდონის წყალსაცავებს
შორის, თანაბარ მანძილზე თითოეული წყალსაცავიდან და შესაძლოა მასზე
გავლენა მოახდინოს ორივე წყალსაცავმა, არ არის გამორიცხული RTS-ს ალბათობა.
რაც შეეხება ნენსკრას წყალსაცავს ცალკე, არ არსებობს RTS მიწისძვრების
მაქსიმალური მაგნიტუდის შეფასების რეალური საშუალება, მაგრამ რიხტერის
შკალით 4.5. და შესაძლოა ოდნავ მეტი მაგნიტუდის შემთხვევები უნდა ჩაითვალოს
შესაძლებლად, რომელიც მათი შეგრძნების მიუხედავად, სავარაუდოდ ზიანს არ
მიაყენებს შენობებს.
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1 შესავალი
წინამდებარე კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება (CIA) არის ათი თავიდან ერთერთი, რომელიც ქმნის დამატებით გარემოსდაცვით და სოციალურ (E&S) კვლევებს,
რომელსაც მოითხოვს ის საერთშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც
განიხილავებ ნენსკრას პროექტის დაფინანსებას.

1.1

პროექტის მიმოხილვა
ნენსკრას შემოთავაზებული ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი წარმოადგენს
ახალ, მაღალი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტს, რომლის
დადგმული სიმძლავრეა 280 მვტ. პროექტი მდებარეობს სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონში, საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ნენსკრას და ნაკრას
ხეობების ზედა დინებაში.
პროექტი იყენებს მდინარე ნენსკრას და მომიჯნავე მდინარე ნაკრას დინებას, რაც
მაქსიმუმ 725 მეტრს ავითარებს და ეშვება ელექტროსადგურისკენ, რომელიც
კაშხლის ქვემოთ დაახლოებით 17 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს.
პროექტის ძირითადი კომპონენტები მოიცავს 130 მეტრი სიმაღლის, 870 მეტრი
სიგრძის მოასფალტებულ კაშხალს მდინარე ნენსკრას ზედა ნაწილში, რომელიც
წარმოქმნის დაახლოებით 176 მილიონი კუბური მეტრის ოდენობის აქტიურ
მოცულობას, ასევე წყალსაცავის ტერიტორიას, რომლის სრული მიწოდების დონე
267 ჰექტარია. მდინარე ნაკრა ნენსკრას წყალსაცავისკენ მიმართული იქნება 12.2.
კილომეტრი სიგრძის გადამცემი გვირაბით. ელექტროენერგიის გადაცემის გზა
შედგება 15.1 კილომეტრი სიგრძის სადერივაციო გვირაბისგან, სადაწნეო ღერძისგან
და 790 მეტრი სიგრძის მიწისქვეშა მილსადენისგან. მიწისზედა ელექტროსადგური
მდებარეობს მდინარე ნენსკრას მარცხენა მხარეს, მასში განთავსდება 93 მეგავატის
სიმძლავრის (MW) სამი ვერტიკალური პელტონის ტურბინა, საერთო დადგმული
სიმძლავრით 280 MW. აიგება 220 Kv გადამცემი ხაზი, რომლის სიგრძე იქნება 12-დან
18 კილომეტრამდე და რომელიც ნენსკრას ელექტროსადგურს ხუდონის
დაპროექტებულ ახალ ქვესადგურთან აკავშირებს.
მშენებლობის ძირითადი პერიოდის დაწყება დაგეგმილია 2017 წლის სექტემბერში,
მშენებლობა გაგრძელდება 4 წელი. ადრეული ეტაპის სამუშაოების განხორციელება
დაიწყო 2015 წლიდან და მიმდინარეობს დოკუემნტის შედგენის დროს, ეს
სამუშაოებია: მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და გეოტექნიკური კვლევები.
ელექტროენერგიის გამომუშავების დაწყება ხელსაყრელი პირობების არსებობის
შემთხვევაში იგეგმება 2020 წლის ბოლოს.
პროექტს ამზადებს სს ,,ნენსკრა ჰიდრო“, რომლის მთავარი აქციონერები არიან Kwater, კორეის სახელისუფლებო უწყება და პარტნიორობის ფონდი, რომელიც
საქართველოს მთავრობის საინვესტიციო ფონდს წარმოადგენს. K-water და
პარტნიორობის ფონდი წინამდებარე დოკუმენტში მოხსენიებულნი არიან როგორც
,,მფლობელები“.
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პროექტის ადგილმდებარეობა და ნენსკრას პროექტის კომპონენტების სქემა
გამოსახულია წარმოდგენილ რუკაზე 1 ნახაზზე. ნენსკრას პრეოქტის
ადგილმდებარეობა სხვა ჰიდროელექტროსადგურების პრეოქტებთან დაკავშირებით
წარმოდგენილია მე-4 ნახაზზე, გვერდი 13.

1.2

CIA-თან დაკავშირებული მოთხოვნები
CIA არის კრედიტორების E&S პოლიტიკის მოთხოვნა. გარდა ამისა ნენსკრას
პროექტის შემთხვევაში, კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება მნიშვნელოვანია
პოტენციური კუმულაციური ზემოქმედებების გამო სხვა ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტებთან ენგურის წყალსაკრებში. ენგურის კაშხალი-წყალსაცავი, რომლის
ფართობი 1,350 ჰექტარია, მდებარეობს ნენსკრას პროექტის ქვედა ბიეფზე. სხვა
მნიშვნელოვანი ჰიდროლექტროსადგური - ხუდონი ჰესი, რომელიც დაიკავებს 530
ჰექტარს - იგეგმება ენგურის წყალსაცავის ზედა ბიეფზე და ნენსკრა ჰესის ქვედა
ბიეფზე. ხუდონის ჰესის მშენებლობა დაიწყო საბჭოთა კავშირის დროს და შეწყდა
როდესაც საქართველო დამოუკიდებელი გახდა. საქართველოს მთავრობას
განზრახული აქვს გააგრძელოს ამ სადგურის მშენებლობა.
ხუდონის
სადგურის
მშენებლობის
ვადა
უნდა
დაემთხვეს
ნენსკრას
ელექტროსადგურის მშენებლობას. ადგილობრივმა თემებმა გამოთქვეს შეშფოთება
ნენსკრას - ხუდონის - ენგურის კუმულაციურ ზემოქმედებასთან დაკავშირებით
წყალსაცავით გამოწვეული სეისმურობის (RTS) და მიკროკლიმატში ცვლილებების
თვალსაზრისით. გარდა ამისა, არსებობს ენგურის წყალსაკრებში, მათ შორის
მდინარე ნენსკრას და მის შენაკადებზე განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი
სხვადასხვა
მცირე
კალააპოტური
ტიპის
ჰიდროელექტროსადგურები.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ წინამდებარე კუმულაციური ზემოქმედების
შეფასების მომზადების ფარგლებში ენერგეტიკის სამინისტროსთან გაიმართა
კონსულტაცია ენგურის წყალსაკრებში ჰიდროენერგეტიკის განვითარების
მდგომარეობის დადგენის მიზნით.
სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სხვა
შეთავაზებული დიდი კაშხალი - წყალსაცავების პროექტები ენგური - ხაიშის ჰესის,
თობარი ჰესის და ფარის ჰესის ზონაში - რომელიც წარმოდგენილია ზოგ საჯარო
დოკუმენტში, აღარ არის პოტენციური პროექტების ჩამონათვალში. CIA-ს არევა არ
უნდა მოხდეს სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებასთან.
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ნენსკრის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების
დამატებითი შესწავლა
ტომი 10 – კუმულატიური ზემოქმედების შეფასება
რუკა 1 - პროექტის ადგილმდებარეობა და ძირითადი
კომპონენტები

Date : February 2017

თარიღი: 2017 წ. თებერვალი

English
Locations :

Georgian
ადგილმდებარეობა:

English
Project components :

Tobari

თობარი

Nenskra dam and reservoir

Lukhi

ლუხი

Powerhouse and Switchyard

Kedani
Lekalmakhi

კედანი
ლეკალმახი

Headrace tunnel
Transfer tunnel

Kvemo Margji
Letsperi
Devra
Zeda Marghi
Kari
Sgurishi
Tita
Jorkvali
Kveda lpari
Dizi
Shtikhiri
Nodashi
Latsomba
Nakra
Kvitsani
Anili
Lenkvashi
Enguri reservoir
Zugdidi
Meslia
Russia
Turkey
Armenia
Azerbaijan
Rivers :
Darchi-Ormeleti
Nenskra
Nakra
Devra
Tita
Okrili
Ipari
Kheira
Enguri
Khumpreri

ქვემო მარგი
ლეწფერი
დევრა
ზედა მარგი
კარი
ზგურიში
ტიტა
ჯორკვალი
ქვედა იფარი
დიზი
შტიხირი
ნოდაში
ლაცომბა
ნაკრა
კვიცანი
ანილი
ლენკვაში
ენგურის წყალსაცავი
ზუგდიდი
მესტია
რუსეთი
თურქეთი
სომხეთი
აზერბაიჯანი
მდინარეები:
დარჩი-ორმელეთი
ნენსკრა
ნაკრა
დევრა
ტიტა
ოკრილი
იფარი
ხეირა
ენგური
ხუმფერი

Nakra intake

Georgian
პროექტის
კომპონენტები:
ნენსკრის კაშხალი და
წყალსაცავი
ჰესის შენობა და
ქვესადგური
წყალსატარი გვირაბი
წყლის გადამგდები
გვირაბი
ნაკრის წყალმიმღები
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1.3

შეფასების მიზანი
საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების საერთო მიზანია ნენსკრას
პროექტთან დაკავშირებული რისკების და გარემოსდაცვითი და სოციალური
ზემოქმედებების დადგენა, რომელმაც არსებული, დაგეგმილი და გონივრულად
პროგნოზირებული მოვლენების კონტექსტში, შესაძლოა წარმოქმნას კუმულაციური
ზემოქმედებები, რამაც შესაძლოა რისკის ქვეშ დააყენოს პროექტის და ენგურის
აუზის საერთო გრძელვადიანი გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური
მდგრადობა. საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მიზნებია:












პროექტის პოტენციური ზემოქმედებების და რისკების შეფასება
პოტენციური ეფექტების კონტექსტში სხვა მოვლენებიდან და ბუნებრივი
გარემოსდაცვითი და სოციალური გარეშე ფაქტორებიდან.
შემოწმება, რომ პროექტის კუმუალაციური ზემოქმედებები და რისკები
რისკის ქვეშ არ დაააყენებს სოციალური და ბუნებრივი გარემოს
მდგრადობას;
შესაბამის შემთხვევაში პოტენციური კუმულაციური ზემოქმედებების
შერბილება.
დადასტურება, რომ პროექტის ღირებულება და ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება არ შემოიფარგლება კუმულაციური ეფექტებით;
უზრუნველყოფა, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თემების პრობლემები
კუმულაციური ზემოქმედებების შესახებ დადგენილია, დოკუმენტურად
დამოწმებული და განხილულია; და
რეპუტაციის პოტენციური რისკების მართვა.

კუმულაციური ზემოქმედებების შეფასების შედეგები:












პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სოციალური და ბუნებრივი
გარემოს ყველა ასპექტის იდენტიფიკაცია;
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის საფუძველზე იმ სოციალური
და ბუნებრივი გარემოს შერჩეული ასპექტების დადგენა, რომელზეც
ორიენტირებულია შეფასება;
ყველა სხვა არსებული და გონივრულად გათვალისწინებული და/ან
დაგეგმილი და პოტენციურად ინდუცირებული მოვლენების
იდენტიფიკაცია;
ბუნებრივი გარემოს და გარეშე სოციალური ფაქტორების იდენტიფიკაცია,
რომელმაც შესაძლოა წვლილი შეიტანოს კუმულაციურ ზემოქმედებებში;
პროექტის კუმულაციური ზემოქმედებების (სხვა მოვლენების
ზემოქმედებებთან და ბუნებრივი გარემოსდაცვითი და გარეშე სოციალური
სტრესული ფაქტორების კომბინაციით) შედეგად და შერჩეული
სოციალური და გარემოსდაცვითი კომპონეტების მომავალი პირობების
შეფასება და გამოთვლა;
დასაშვებ ზღვრებთან და შესაბამის კრიტერიუმებთან დაკავშირებული
სოციალური და გარემოსდცავითი კომპონენტების მომავალი პირობების
შეფასება;
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1.4

კუმულაციური ზემოქმედების თავიდან აცილების და შერბილების ზომების
იდენტიფიაკაცია; და
კუმულაციური E&S რისკების მონიტორინგის და მართვის განსაზღვა. .

შეფასების ფარგლები
კვლევაში შეფასებულია ნენსკრა ჰესის კუმულაციური ზემოქმედებები წინა,
არსებულ და პოტენციურ მომავალ ჰიდროელექტროსადგურებთან ერთად ენგურის
წყალსაკრებ აუზში და ფარავს გეოგრაფიულ ზონას, რომელიც მოიცავს ენგურის
წყალსაკრებ აუზს, ენგურის კაშხლის ზედა ბიეფზე.
გამოყენებული მეთოდოლოგია და მიდგომა შეესაბამება განვითარებად ბაზრებზე
კერძო სექტორისთვის საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების და
მართვის შესახებ სათანადო პრაქტიკის სახელმძღვანელოს (IFC, 2013).
ჰიდროელექტროსადგურების კომპონენტები, რომლებიც შეტანილია შეფასებაში,
მოიცავს ჰიდრავლიკურ სტრუქტურებს, გზებს, გადამცემ ხააზებს და დროებით
ობიექტებს, როგორიცაა სამშენებლო ბანაკები. სხვა ადამიანური საქმიანობები,
როგორიცაა სატყეო მეურნეობა, კარიერული სამუშაოები და სამთო კონცესიები,
რომელიც პოტენციურად გავლენას მოახდენს, შეტანილია შეფასებაში, არა როგორც
ინდივიდუალური პროექტები, არამედ როგორც ადამიანური საქმიანობების
ზემოქმედების სტრესული ფაქტორები. მოცემულ შეფასებაში გათვალისწინებულია
ყველა წარსული, ახლანდელი ან გონივრულად პროგნოზირებული პროექტი,
რომელმაც შესაძლოა წვლილი შეიტანოს კუმულაციურ ზემოქმედებებში.

1.5

მეთოდოლოგია

STEP 3

Identify all developments and external natural and
social stressors affecting the VECs

Determine present conditions of VECs

STEP 5 STEP 4

Identify VECs in consultation with affected
communities and stakeholders

Assess cumulative impacts and evaluate their significance over VECs’ predicted future conditions

Design and implement (a) adequate strategies, plans, and procedures to manage cumulative impacts, (b)
appropriate monitoring indictaors, and (c) effective supervision mechanisms

Analysis of the existing legal, institutional and
governance framework

Determine spatial and temporal boundaries

STEP 6

STEP 2

STEP 1

შეფასება ორიენტირებულია მიმღები გარემოს გარემოსდაცვით და სოციალურ
ასპექტებზე, რომელიც მნიშვნელოვნად ითვლება რისკის შეფასებისთვის და
რომლებიც ერთდ მითითებულია, როგორც „ღირებული გარემოსდაცვითი და
სოციალური კომპონენტები“ (VECs). ექვსეტაპიანი მიდგომა
გამოიყენება
შეფასებისთვის, როგორც ეს ასახულია ქვემოთ მე-2 ცხრილში.

ნახაზი 2 - ექსვეტაპიანი მიდგომა CIA-თან დაკავშირებით
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წყარო: განვითარებად ბაზრებზე კერძო სექტორისთვის საერთო/კუმულაციური
ზემოქმედების
შეფასების
და
მართვის
შესახებ
სათანადო
პრაქტიკის
სახელმძღვანელოს (IFC, 2013).

ეტაპები 1 და 2 - მოცულობითი ანალიზი

A.

მოცულობითი ანალიზის ეტაპები მოიცავს აღნიშნულ შეფასებაში გამოსაკვლევი
„ღირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური კომპონენტების“ იდენტიფიკაციას
და თითოეული VEC-ის სივრცითი და დროებითი ფარგლების განსაზღვრას.
„ღირებული
გარემოსდაცვითი
და
სოციალური
კომპონენტები“
იდენტიფიცირებულია კუმულაციური ზემოქმედებების შეფასების ჯგუფის მიერ
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
თემების მონაწილეობით. საკონსულტაციო
შეხვედრა გაიმართა ჭუბერში 2016 წლის 5 აპრილს, სადაც მოწვეულნი იყვნენ
ზემოქმედების ქვეშ პირდაპირ მოქცეული თემების წარმომადგენლები. კრების
ოქმები წარმოდგენილია მე-2 დანართში.
მომავალი ჰიდროენერგეტიკის განვითარების პროექტები დადგინდა საქართველოს
ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული დოკუმენტების საფუძველზე და
სამინისტროსთან შეხვედრა შედგა CIA ჯგუფის მიერ მომზადებული წინასწარი
ჩამონათვალის დამოწმების მიზნით.
CIA ჯგუფმა დაადგინა გარეშე ღონისძიებები და ბუნებრივი და სოციალური სტრესის
გამომწვევი ფაქტორები მეორადი მონაცემების და სხვა დამატებითი E&S კვლევების
მომზადების შედეგად მიღებული ინფორმაციის განხილვის საფუძველზე რეგიონულ
კონტექსტში.
გარდა ამისა, თბილისში გაიმართა განხილვები სამთავრობო, არასამთავრობო და
კერძო ორგანიზაციებთან1 დოკუმენტების განხილვიდან გაცემული ინფორმაციის
შეგროვების და/ან დადასტურების მიზნით.

ეტაპი 3 - VEC-ს არსებული პირობების განსაზღვრა .

B.

VEC-ის საბაზო პირობები CIA ჯგუფმა შეაგროვა (i) ნენსკრას ESIA საბაზო კვლევის და
ნენსკრას ESIA-ში წარმოდგენილი მონაცემების განხილვის (Gamma, 2015); (ii) ნენსკრას
დამატებითი E&S კვლევების განმავლობაში შეგროვებული დამატებითი საველე
მონაცემების, და
(iii) მიმდებარე პროექტების შესახებ საყოველთაოდ
ხელმისაწვდომი მეორადი მონაცემების საფუძველზე.

ეტაპები 4 და 5 – კუმულაციური ზემოქმედებების და მნიშვნელობის შეფასება

C.

შეფასებაში გამოყენებულია VEC-ცენტრების მიდგომა, რომელიც ასახულია ქვემოთ
მე-3 ნახაზზე.

მოიცავს შემდეგ შეხვედრებს: შპს ჰიდროლეა (2016 წლის 30 მარტი); გარემოს დაცვის სამინისტრო (2016
წლის 4 აპრილი); ნაკრა ჰესი (2016 წლის 4 აპრილი); შპს ტრანსელექტრიკა (2016 წლის 4 აპრილი); სსე
(2016 წლის 5 აპრილი); შპს ენგური (2016 წლის 5 აპრილი); KfW (2016 წლის 5 აპრილი); ეროვნული
სატყეო მეურნეობსი სააგენტო (2016 წლის 5 აპრილი).
1
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Project 1

Other human
activities not
subject to ESIA

Indirect Impact

VEC

Natural
environmental
drivers
(stresses)

Project 2

Project 3

Proposed
Proposed action’s
action’s
impact
impact on
on the
the VEC
VEC

Other
Other past
past present
present
and
and future
future impacts
impacts
on
on the
the VEC
VEC

Cumulative
Cumulative impacts
impacts
on
on the
the VEC
VEC

ნახაზი
ნახაზი 3 - VEC-ცენტრების მიდგომის სქემატიკა

კუმულაციური
ზემოქმედებები
შეძლებისდაგვარად
შეფასებულია
VEC
კომპონენტების რეაგირების და მის პირობებში ცვლილებების თვალსაზრისით.
თითოეულ VEC-თან დაკავშირებით, შერჩეულია ბარორეცეპტორის ინდიკატორები,
რომლებიც გამოიყენება VEC-ის პირობებში ცვლილებების „გამომთვლელ“ საზომად.
შერჩეული ინდიკატორები წარმოადგენს ეკოსისტემის ან აუზის მდგომარეობის
უფრო ფართო და კომპლექსური მახასიათებლების დინამიკის ან პირობების მარტივ
რაოდენობრივ ან თვისობრივ საზომებს. აღნიშნული ინდიკატორები გამოიყენება
შემცვლელების სახით ეკოლოგიური პროცესების განსაზღვრისთვის.

D.

ეტაპი 6: - კუმულაციური ზემოქმედებების მართვის სტრუქტურის
მომზადება
მე-5 ეტაპზე დადგენილ მნიშვნელოვანი ზემოქმედებებისთვის, განისაზღვრა
რეკომენდებული კონტროლის და შერბილების ზომები, რომლებიც შეჯამებულია
ანგარიშის მე-6 თავში და წარმოადგენს კუმულაციური ზემოქმედებების,
მნიშვნელობის და რეკომენდებული კონტროლისა და შემარბილებელი ზომების
სინთეზს. კავშირები გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმასთან (ESMP)
მითითებულია სინთეზურ ცხრილში.
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1.6

ინფორმაციის წყაროები
CIA-ში წარმოდგენილი ინფორმაცია მოიცავს:




1.7

საბაზო ინფორმაციას ნენსკრას პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც
შეგროვდა 2015 წელს „Gamma“-ს მიერ მომზადებული ESIA-ს ფარგლებში
განხორციელებული გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების
განმავლობაში, და დამატებითი E&S კვლევების ფარგლებში SLR-ს მიერ 2015
და 2016 წლებში განხორციელებული დამატებითი კვლევების
განმავლობაში.
ყველა ინფორმაცია გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგომარეობის და
წინა, არსებული და პოტენციური მომავალი ჰიდროენერგეტიკული
პროექტების ზემოქმედებების შესახებ არის მეორადი მონაცემები.

ანგარიშის სტრუქტურა
ანგარიში სტრუქტუირებულია შემდეგნაირად:










ნაწილი 1 - შესავალი: მოიცავს პროექტის მიმოხილვას, მიზნებს,
მეთოდოლოგიას, კვლევის ზონას და ინფორმაციის წყაროებს.
ნაწილი 2 - გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგომარეობა: მოიცავს
რეგიონული მდგომარეობის აღწერილობას, გარემოსდაცვით და სოციალურ
პირობებს, ენგურის აუზში სხვა ჰიდროენერგეტიკული პროექტების
აღწერას, 220 და 110 კვ გადამცემი ხაზების ზემოქმედებების მაღალი დონის
შეფასებას და რეგულაციების და ისნტიტუციური გარემოს მიმოხილვას.
ნაწილი 3 - კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების ფარგლები: აღწერს
სივრცითი და დროებითი საზღვრების ფარგლებს, VEC-ის იდენტიფიკაციას,
გარეშე მოვლენების და გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრესული
ფაქტორების დადგენასა და დახასიათებას.
ნაწილი 4 - კუმულაციური ზემოქმედებების შეფასება: მოიცავს თითოეული
შეფასებული VEC-ის საბაზო სტატუსის მოკლე მიმოხილვას და
კუმულაციური ზემოქმედებების და მნიშვნელობის შეფასებას.
ნაწილი 5 - ზემოქმედებების, მნიშვნელობის და ვალდებულებების
სინთეზი: ეს ნაწილი მოიცავს კუმულაციური ზემოქმედებების,
მნიშვნელობის და რეკომენდებული კონტროლისა და შემარბილებელი
ზომების სინთეზს ცხრილის ფორმატში. კავშირები გარემოსდაცვითი და
სოციალური მართვის გეგმასთან (ESMP) მითითებულია სინთეზურ
ცხრილში.
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გარემოსდაცვითი და
სოციალური ფაქტორი

2

2.1

რეგიონული ფაქტორი

2.1.1

შესავალი
ნენსკრას პროექტი მდებარეობს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, საქართველოს
ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. კაშხალი განთავსდება მდინარე ენგურის აუზში.
მდინარე ენგური ნენსკრას და ნაკრას ხეობების ზედა დინებაში.
მდინარე ენგური სათავეს იღებს მთავარი კავკასიონის ქედიდან და რაჭის
ტერიტორიიდან მიედინება დასავლეთის მიმართულებით ხაიშისკენ და შემდეგ
სამხრეთ დასავლეთის მიმართულებით შავი ზღვისკენ. ენგურის აუზი მოიცავს 4,062
კვადრატულ კილომეტრს, მდინარის სიგრძე შეადგენს 213 კილომეტრს და შეიძლება
დაიყოს სამ მთავარ მონაკვეთად: (i) ზედა ნაწილი: მესტიიდან ლახამულამდე; (ii)
ცენტრალური ნაწილი: ლახამულადან ჯვარამდე; და (iii) ქვედა ნაწილი: ჯვარიდან
შავ ზღვამდე. აღნიშნული ტერიტორიების მთავარი მახასიათებლები აღწერილია
მომდევნო პარაგრაფებში და მონაკვეთები ილუსტრირებულია მე-13 გვერდზე მე-4
ნახაზზე წარმოდგენილ რუკაზე.

2.1.2

აუზის ზედა ზონა
სოფელი ლახამულადან ზედა ბიეფზე, ენგურის ხეობა ორიენტირებულია
დასავლეთის მიმართულებით და შემოსაზღვრულია ჩრდილოეთით და სამხრეთით
მთის ქედებით, რომელთა სიმაღლე 3,500 მეტრს აღემატება. ესენია: მთავარი
კავკასიონის ქედი ჩრდილოეთით, უმაღლესი წერტილი 5,193 მეტრი (შხარას მთა) და
სვანეთის ქედი სამხრეთით, უმაღლესი წერტილი 4,008 მეტრი (მთა ლაილა
ლეხელი). ძირითადად ეს ზონის სიმაღლის დიაპაზონი მერყეობს 1,000 - 3,500
მეტრამდე, ციცაბო ფერდობებით მაღალი ეროზიული პროცესების გამო. შენაკადის
ხეობები ზოგადად ორიენტირებულია ჩრდილო-სამხრეთით და უფრო პატარა და
ვიწროა, გამონაკლისია მესტიაჭალას ხეობა, სადაც მდებარეობს მესტია.

2.1.3

აუზის ცენტრალური ზონა
სოფელი ლახამულადან ქვედა ბიეფზე, ენგურის ხეობა ორიენტირებულია სამხრეთდასავლეთის მიმართულებით. ცენტრალური ხეობა, რომლის სიგრძე დაახლოებით
70 კილომეტრს შეადგენს - ლახამულას და ჯვარს შორის - ზედა ხეობაზე ვიწროა,
რომელიც ხასიათდება მეტად ციცაბო ფერდობებით.
ხეობა დასავლეთით
შემოსაზღვრულია აფხაზეთის ქედით და აღმოსავლეთით სვანეთის ქედით და მისი
სიმღლის დიაპაზონი აღწევს 2,000მ - 3,000 მეტრს. შენაკადის ხეობები
წარმოდგენილია ენგურის ორივე მხარეს, ყველაზე მნიშვნელოვანია ნენსკრას ხეობა
მარჯვენა ნაპირზე ხაიშიდან ზედა ბიეფზე. ხაიშიდან ზედა ბიეფზე (ლახამულასა და
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თობარს შორის) ხეობა წარმოადგენს დაახლოებით 15 კილომეტრი სიგრძის ვიწრო
მონაკვეთს. რამდენიმე გაფართოებულ და ვაკე ადგილს მდინარის გასწვრივ
დასახლებული პუნქტები სახნავ მიწად და ხის გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის
იყენებს. ხაიში ამ ზონაში მთავარი დასახლებული პუნქტია. ხაიშიდან ქვედა ბიეფზე
ხეობის ძირი დაკავებულია 20 კილომეტრი სიგრძის ენგურის წყალსაცავით.

2.1.4

აუზის ქვედა ზონა
ჯვარიდან ქვედა ბიეფზე, მდინარე ენგური გამოედინება მთიანი ადგილებიდან და
მიედინება გორაკებიანი ლანდშაფტის გასწვრივ (რომელთა სიმაღლის დიაპაზონი
მერყეობს 200-დან 500 მეტრს შორის) გაივლის ქალაქ ზუგდიდს მარცხენა
სანაპიროზე და მიედინება კოლხეთის დაბლობზე ანაკლიისკენ. ზუგდიდიდან
ქვედა ბიეფზე მდინარე ქმნის ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს საქართველოსა
და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონს- აფხაზეთს - შორის.

2.2

ეკოლოგიური პირობები
ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 1,250 - 1,350 მილიმეტრის ფარგლებში
ხაიშის ტერიტორიაზე და 900 - 1,000 მილიმეტრის ფარლებში მესტიის
ტერიტორიაზე. წლიური საშუალო ტემპერატურა შეადგენს 10-12 ცელსიუს გრადუსს
ხაიშში და 5-7 ცელსიუს გრადუსს მესტიაში. ყველა ცივი თვის (იანვარი) წლიური
საშუალო ტემპერატურა შეადგენს მინუს 0.1 ცელსიუს გრადუსს ხაიშში და მინუს 6
ცელსიუს გრადუსს მესტიაში. ყველაზე თბილი თვის საშუალო ტემპერატურა
შეადგენს 21 ცელსიუს გრადუსს ხაიშში (აგვისტო) და 16.4 ცელსიუს გრადუსს
მესტიაში (ივლისი).
ტყეები, რომელიც შედგება მუქწიწვოვანი ტყეებისგან, დომინირებს რეგიონის
მცენარეულ ლანდშაფტში. ტყეების ზედა ზღვარი 2,000 -დან 2,400 მეტრს აღწევს.
მარადმწვანე ბუჩქნარს ქმნის წყავის, როდოდენდრონის და ბაძგის მცენარეები. წყავი
ფართოდ არის გავრცელებული ზოგიერთ ხეობაში. სხვადასხვა სახის შერეული
ფოთოლმცვენი ტყეები დომინირებს ქვედა ზონებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია
ქართული მუხის ტყეები მდინარე ენგურის გასწვრივ. ტყეების ზედა ზღვარზე ქვეალპური ზონაა, სადაც წარმოდგენილია ნაძვის, ფიჭვის, სოჭის და წიფლის „ჯუჯა“
ტყეები მშრალ ადგილებში და არყის, წიფლის და ცირცელის ტყეები უფრო ტენიან
ადგილებში. ეს ზონები შესაძლოა ფლორისტიკული თვალსაზრისით მდიდარია
რეგიონულად არყის ენდემური სახეობებით და პონტოური მუხით. ქვე-ალპური
ზონის ზემოთ ალპური ზონა მდებარეობს (დაახლოებით 2,500 და 3,000 მეტრს
შორის). ამ ზონაში დომინირებს დაბალბალახოვანი ალპური მდელოები, რომლებიც
გამოიყენება საქონლის საძოვრებად (სადაც მისაწვდომია) ზაფხულის თვეებში.
ალპური ზონის ზემოთ არის ქვე-ნივალური ზონა, სადაც პირობები
ექსტრემალურია, 300-ზე მეტი მცენარეული სახეობა გვხვდება, ძირითადად კლდის
და ფერდობების სუბსტრატებთან დაკავშირებით. მის ზემოთ წარმოდგენილია
მყინვარებით დაფარული კლდოვანი მწვერვალები. რეგიონში 55-მდე სახეობის
ძუძუმწოვარი, 152 ფრინველის სახეობა, 7 რეპტილიის სახეობა, 3 ამფიბიური და 35
თევზის სახეობა ბინადრობს. ამ ტერიტორიაზე ყველა მეტად გვხვდება მურა დათვი,
ფოცხვერი, მგელი, დასავლეთ და აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი, შევარდენი,
არწივი და ალალი.
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2.3

სოციალურ-ეკონომიკური პირობები
მოსახლეობა ზემო სვანეთში ძირითადად სოფლის მეურნეობას ეწევა. ენგურის ზედა
ზონაში მთავარი ქალაქი არის მესტია, 2012 წლის მონაცემებით 9,300 მოსახლით და
მესტიის მუნიციპალიტეტი, სადაც 2012 წლის მონაცემებით 14,500 მაცხოვრებელია.
ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა არის მიწათმოქმედება (ხილი, ბოსტნეული,
ხორბალი და კარტოფილი), მესაქონლეობა, რძის პროდუქტების წარმოება,
მეფუტკრეობა
და ხე-ტყის დამზადება მეტად გავრცელებული საქმიანობებია
სვანეთში. ხალხი არ ეწევა თევზჭერას კომერციული მიზნით. ნადირობა არ არის
ნებადართული, თუმცა მაინც ხდება.
ზედა სვანეთი ტურიზმით არის სახელგანთქმული, განსაკუთრებით ცნობილია მე-9 მე-12 საუკუნეებში აგებული სვანური კოშკებით. 2008-2010 წლებში მესტიის
მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სექტორში განხორციელდა დაახლოებით 20
პროექტი, მათ შორის სასტუმროების და კაფეების მშენებლობა, ინტერნეტ სერვისის
განვითარება, მესტიის სასოფლო-აგრარული ბაზრის შექმნა და გზის გაუმჯობესება

2.4

ჰიდროენერგეტიკის განვითარების
პოტენციალი
საქართველოს, კერძოდ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონს მნიშვნელოვანი ჰიდროენერგო რესურსები გააჩნია. 2012 წელს საერთო წარმოებული ელექტროენერგიის 60.8
პროცენტი ჰიდროელექტროსადგურებზე მოდის (მსოფლიო ფაქტების წიგნი, 2016).
დაგეგმილია და მშენებლობის პროცესშია რამდენიმე ჰესი, ხორციელდება კასკადის
გენერალური გეგმა ენგურის კაშხალის წყალსაცავზე. მე-4 ნახაზის უკანა გვერდზე
წარმოდგენილ რუკაზე მითითებულია ჰესების ლოკაციები ენგურის კაშხლის აუზის
ფარგლებში და პროექტები მითითებულია 1-ელ ცხრილში.
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ცხრილი 1 - ჰიდროელექტროსადგურების და პოტენციური ჰესების ლოაკციები ენგურის აუზში
პროექტი

მდინარე

დადგმული
სიმძლავრე
(MW)

რეგულირების
სახე

ენგური

ენგური

1,320

წყალსაცავი

ენგური1

ენგური

5.5

კალაპოტი

ენგური2

ენგური

21.2

ენგური3

ენგური

ენგური4

დეველოპერი

განვითარების სტატუსი

Source

მოქმედი

[b]

არ არის მითითებული

პოტენციური ობიექტი

[b]

კალაპოტი

არ არის მითითებული

პოტენციური ობიექტი

[b]

12.1

კალაპოტი

არ არის მითითებული

პოტენციური ობიექტი

[b]

ენგური

12.7

კალაპოტი

არ არის მითითებული

პოტენციური ობიექტი

[b]

ენგური5

ენგური

129.2

კალაპოტი

Hydroenergy Corporation Ltd

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

[a]

ენგური6

ენგური

50.6

კალაპოტი

Hydroenergy Corporation Ltd

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

[a]

ენგური7

ენგური

173.6

კალაპოტი

Hydroenergy Corporation Ltd

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

[a]

ენგური8

ენგური

150.3

კალაპოტი

Hydroenergy Corporation Ltd

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

[a]

ხუდონი

ენგური

750

წყალსაცავი

ტრანს ელექტრიკა

ლიცენზირება და მშენებლობა

[a]

კასლეთი 1

კასლეთი

8.1

კალაპოტი

ჰიდრო ლეა

ლიცენზირება და მშენებლობა

[a]

კასლეთი 2

კასლეთი

8.1

კალაპოტი

ჰიდრო ლეა

ლიცენზირება და მშენებლობა

[a]

დარჩიორმლეთი

დარჩი-ორმლეთი

16.9

კალაპოტი

ჰიდრო ლეა

ლიცენზირება და მშენებლობა

[a]

დოლრა 3

დოლრა

30

კალაპოტი

Ahlatci Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Sti

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება დასრულდა – MoU [c]

[a]

მესტიაჭალა 1

მესტიაჭალა

23.7

კალაპოტი

სს სვანეთი ჰიდრო

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება დასრულდა– MoU [c]

[a]

მესტიაჭალა 2

მესტიაჭალა

27

კალაპოტი

სს სვანეთი ჰიდრო

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება დასრულდა– MoU [c]

[a]

ლახამი

ლახამი

8.8

კალაპოტი

Austrian Georgian Development

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

[a]

ცხვანდირი

ცხვანდირი

9.8

კალაპოტი

Austrian Georgian Development

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

[a]
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პროექტი

მდინარე

დადგმული
სიმძლავრე
(MW)

რეგულირების
სახე

დეველოპერი

განვითარების სტატუსი

Source

ოქრილი

ოქრილი

7

კალაპოტი

Austrian Georgian Development

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

[a]

იფარი

იფარი

3.2

კალაპოტი

შპს აკვა ჰიდრო

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება დასრულდა– MoU [c]

[a]

ხერლა

ხერლა

3.1

კალაპოტი

შპს აკვა ჰიდრო

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება დასრულდა– MoU [c]

[a]

ნაკრა

ნაკრა

13.8

კალაპოტი

შპს აკვა ჰიდრო

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება დასრულდა– MoU [c]

[a]

[a] ენერგეტიკის
[c] MoU

სამინისტრო, 2016a

[b] ენერგეტიკის

სამინისტრო,,2016b

– ურთიერთგაგების მემორანდუმი, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან, განსახორციელებელ პროექტთან დაკავშირებით.
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ნახაზი 4 - ჰესის პროექტების და ჰესის პოტენციური ობიექტების რუკა ენგურის აუზის ფარგლებში

საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გააუქმა ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობას და ავსტრიას შორის
ჰიდროელექტროსადგურების განვითარებასთან დაკავშირებით 2016 წლის თებერვალში.
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გვ. 14

English

Georgian

NENSKRA HYDROPOWER PROJECT
Supplementary
Environmental & Social Studies
Volume 10 – Cumulative Impact Assessment

ნენსკრის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების
დამატებითი შესწავლა
ტომი 10 – კუმულატიური ზემოქმედების შეფასება
ნახ. 4 - ჰესების დაგეგმილი პროექტები და პოტენციური
ჰესების ადგილები მდ. ენგურის წყალშემკრებში

Figure 4 – Planned HPP Projects and Potential HPP Sites within
the Enguri Watershed

თარიღი: 2017 წ. თებერვალი

Date : February 2017

English
HPP Project’ name
Enguri
Enguri 1
Enguri 2

Georgian
ჰესის პროექტის სახელი
ენგური
ენგური 1
ენგური 2

Enguri 3

ენგური 3

Enguri 4

ენგური 4

Enguri 5

ენგური 5

Enguri 6
Enguri 7

ენგური 6
ენგური 7

Enguri 8

ენგური 8

Khudoni

ხუდონი

Licensing and
Construction Stage
Feasibility Study Stage
with construction
liabilities

Kasleti 1

კასლეთი 1

Feasibility Study Stage

Kasleti 2
Darchi-Ormeleti
Dolra 3
Mestiachala 1
Mestiachala 2
Lakhami
Tskhvandiri
Okrili
Ipari
Khelra
Nakra
Nenskra
Installed Capacity
(MW)
MoU signing date

კასლეთი 2
დარჩი–ორმელეთი
დოლრა 3
მესტიაჭალა 1
მესტიაჭალა 2
ლახამი
ცხვანდირი
ოკრილი
იფარი
ხეირა
ნაკრა
ნენსკრა
დადგმული სიმძლავრე (კვტ)
ურთიერთგაგების მემორანდუმის
ხელმოწერის თარიღი

Jvari
Enguri Reservoir
Enguri HPP 1
Enguri HPP 2
Enguri HPP 3
Enguri HPP 4

ჯვარი
ენგურის წყალსაცავი
ენგურის ჰესი 1
ენგურის ჰესი 2
ენგურის ჰესი 3
ენგურის ჰესი 4

English
Constraints
Expired forest licence
Ongoing forest licence
Territories zoned for
mining
Mestia tourism
development
Mining/quarrying
license
Projected protected
areas

Georgian
შეზღუდვები
ვადაგასული სატყეო ლიცენზია
მიმდინარე სატყეო ლიცენზია
ტერიტორიები ზონირებული
წიაღისეულის მისაპოვებლად
მესტიის ტურიზმის განვითარება

Hydropower Projects
and Potential Sites

Watershed boundaries

ჰიდროენერგეტიკური
პროექტები და პოტენციური
ადგილები
ლიცენზირების და მშენებლობის
ეტაპი
განხორციელებადობის
შესწავლის ეტაპი მშენებლობის
ვალდებულებებით
განხორციელებადობის
შესწავლის ეტაპი
წყალშემკრების საზღვრები

Enguri HPP 5
Enguri HPP 6
Khudoni HPP
Kasleti HPP 1
Kasleti HPP 2
Darchi-Ormeleti HPP
Dolra HPP 3
Mestiachala HPP 1
Mestiachala HPP 2
Lakhami HPP

ენგურის ჰესი 5
ენგურის ჰესი 6
ხუდონის ჰესი
კასლეთის ჰესი 1
კასლეთის ჰესი 2
დარჩი–ორმელეთის ჰესი
დოლრას ჰესი 3
მესტიაჭალას ჰესი 1
მესტიაჭალას ჰესი 2
ლახამის ჰესი

Tskhvandiri HPP

ცხვანდირის ჰესი

Okrili HPP
Ipari HPP
Khelra HPP
Nakra HPP
Nenskra HPP

ოკრილის ჰესი
იფარის ჰესი
ხეირას ჰესი
ნაკრას ჰესი
ნენსკრას ჰესი

წიაღისეულის
მიპოვების/კარიერის ლიცენზია
დაგეგმილი დაცული
ტერიტორიები
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2.5

გადამცემი ხაზები

2.5.1

გადამცემი ხაზების აღწერილობა
ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია
მოამარაგებს სახელმწიფო ენერგოსისტემას და ამ მიზნით გადაეცემა მიერთების
წერტილს ხუდონის ჰესზე დაახლოებით 12-18 კილომეტრი სიგრძის 220 კვ
გადამცემი ხაზით (TL). 220 კვ გადამცემ ხაზს დააპროექტებს, ააშენებს და
ექსპლუატაციაში შეიყვანს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე),
რომელიც ასევე დაიწყებს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების (ESIA) შესრულებას გადამცემ ქსელთან დაკავშირებით. ბუნებრივ და
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (ESIA) მოითხოვს საქართველოს
კანომდებლობა, როდესაც ძაბვა 35 კვ-ს აღემატება. დოკუმენტის შედგენის დროს,
განსაზღვრული არ იყო გადამცემი ხაზის მარშრუტი და ხუდონის ჰესთან მიერთების
წერტილის ლოკაცია. მიერთების წერტილი შესაძლოა იყოს ხუდონის ჰესის
ქვესადგური. თუმცა გამანაწილებელი მოწყობილობის პოზიცია - და სხვადასხვა
განსახილველი ოფციონები - ამჟამად არ არის ხელმისაწვდომი.
ნენსკრას პროექტის სამშენებლო ეტაპის განმავლობაში, ელექტროენერგია
უზრუნველყოფილი იქნება 12 კილომეტრიანი 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზით.
აღნიშნული ხაზი გაგრძელდება ხაიშიდან ნენსკრის ელექტროსადგურამდე.
ელექტროსადგური დაპროექტდა, აშენდა და ექსპლუატაციაშია EPC კონტრაქტორის
მიერ მშენებლობის განმავლობაში. ESIA პროცესი ელექტრომომარაგების ხაზთან
დაკავშირებით მიმდინარეობს და ESIA მომზადდა და წარედგინა საქართველოს
ორგანოებს, თუმცა დოკუმენტის შედგენის დროს აღნიშნული დოკუმენტი ჯერ
კიდევ არ არის დამტკიცებული. ელექტროგადამცემი ხაზის აღწერა და განლაგება
მითითებულია თავი 2-ში, პროექტის განსაზღვრა. 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი
გრძელდება ელექტროსადგურიდან კაშხლის ობიექტამდე ელექტროენერგიის
მისაწოდებლად მშენებლობისა და ექსპლუატაციისთვის. 35 კვ ელექტროგადამცემი
ხაზი ასევე გაგრძელდება ელექტროსადგურიდან სადაწნეო მილის მათანაბრებელ
შახტამდე მშენებლობის დროს..

2.5.2

გადამცემი ხაზის ზემოქმედებების მაღალ დონეზე
შეფასება
გადამცემი
ხაზის
მარშრუტის
შესახებ
ინფორმაციის
არარსებობის
გათვალისწინებით, მაღალი დონის შეფასება წარმოდგენილია წინამდებარე CIA -ში
და ქვემოთ 2 ცხრილში. შეფასება თანაბრად გამოიყენება 220 და 110 კვ გადამცემ
ხაზებთან დაკავშირებით. შესაძლებელია, რომ 110 კვ ხაზი განახლდეს მშენებლობის
დასასრულს იმისათვის, რომ მოხდეს მისი გამოყენება, როგორც 220 კვ ხაზის.
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ცხრილი 2 – TL საპროექტო კომპონენტის - მშენებლობის - E&S ზემოქმედებების მაღალ დონეზე შეფასება
ზემოქმედებული
VEC

ზემოქმედების
გამომწვევი ფაქტორი

ზემოქმედების ბუნება, სიდიდე
და მნიშვნელობა

კონტროლი და
შემარბილებელი ზომები

ნარჩენი
ზემოქმედების
მნიშვნელობა

1. ნიადაგი,
გეოლოგია და
მორფოლოგია,

ბეტონის
პლატფორმების
მშენებლობა, რომელიც
TL ბოძის საფუძველი
იქნება. ბოძები
სავარაუდოდ
აღიმართება ყოველ 300
მეტრში 7 კმ-იან
მარშრუტზე - ე.ი. 24
პლატფორმა აშენდება
და თითოეული
დაიკავებს 50 მ2

პლატფორმები დაიკავებს სულ
0.12 ჰექტარს.

TL მარშრუტი არსებულ
ტრასაზე ან ახალ ტარსაზე/
გზაზე შესაძლებლობის
ფარგლებში.

უმნიშვნელო –
მცირე
მნიშვნელობის

ნაკადი მაღალი
შემცველობის
სედიმენტებით
მცენარეებისგან
გაწმენდილი
ტერიტორიებიდან
(პლატფორმის
მშენებლობა და
ტრასები) ჩადის
ზედაპირულ წყლებში

გაწმენდილი ტერიტორია
მოცულობით უმნიშვნელოა
წყალსაკრებთან შედარებით.

პლატფორმის სამშენებლო
ობიექტებზე
განხორციელებულია
ნაკადის მართვის ზომები

უმნიშვნელო

მნიშვნელობა დამოკიდებულია
გაჟონვის მოცულობაზე. TL
მშენებლობისთვის საშიში
მასაალა ძირითად საწვავია.
მაქსიმალური ნაჟონი
სავარაუდოდ 100 ლიტრს არ
აღემატება.

გაჟონვის პრევენციის
გეგმები შემუშავდა და
განხორციელდა.

უმნიშვნელო –

2. წყლის
რესურსები

შემთხვევითი
დაბინძურება
გაჟონვებიდან

მშენებლობის დროს თითოეული
პლატფორმის ლოკაციამდე
მისვლა შესაძლებელი იქნება
სატრანსპორტო საშუალებებით
(ან ვერტმფრენით) და შესაძლოა
საჭირო გახდეს რამდენიმე
დროებითი მისასვლელი ტრასის
შექმნა თუ გადამცემი ხაზი არ
გასდევს ახალ ან არსებულ გზას.

მცირე მნიშვნელობა

უმნიშვნელო სიდიდის
ზემოქმედება.

პლატფორმამდე
მისასვლელი დროებითი
ტრასების სიგრძე უნდა
შემცირდეს.
უნდა შემუშავდეს და
განხორციელდე ს
ნარჩენების მართვის გეგმა.

გაჟონვების ადგილების
გაწმენდა

მცირენდა საშუალო
მნიშვნელობამდე
3. ფლორა

მცენარეებისგან
გაწმენდა 1.5-მეტრზე
მეტ სიმაღლეზე 30 მ
გასხვისების ზოლზე.
მცენარეებისგან
გაწმენდა
პლატფორმებზე

ფლორისგან გაწმენდის ს საერთო
ტერიტორია 1.5 მეტრზე მეტ
სიმაღლეზე გასხვისების ზოლზე
იქნება 21 ჰექტარი. სიდიდე და
მნიშვნელობა დამოკიდებული
იქნება შერჩეულ მარშრუტზე და
არსებულ სახეობებზე.
ზემოქმედების დიაპაზონი
იქნება უმნიშვნელოდან

საშუალო/ზომიერ მნიშვნელობის
ფარგლებში.

უნდა განხორციელდეს
მშენებლობამდე
ბოტანიკური კვლევა.

უმნიშვნელო –
მცირე
მნიშვნელობის

შეძლებისდაგვარად
შესაბამისობაში უნდა
იქნას მოყვანილი TL
მარშრუტი და
პლატფორმების პოზიცია
დაცვის პრიორიტეტული
სახეობების განადგურების
თავიდან აცილების
მიზნით (CPS).
შესაძლებლობის
ფარგლებში ცალკეული
CPS-ს გადარგვა, რომელიც
წინააღმდეგ შემთხვევაში
შესაძლოა განადგურდეს
სამშენებლო სამუშაოების
შედეგად.

4. ველური ბუნება

მცენარეებისგანა
გაწმენდა გამოიწვევს
ფაუნის ჰაბოიტატის
დაკარგვას, ხოლო
სამშენბლო სამუშაოები
გამოიწვევს ფიზიკურ
დარღვევებს.

მოძრავი ფაუნა დატოვებს
უშუალო ზონაში სამშენებლო
სამუშაოების დროს.
ზემოქმედების დიაპაზონი
იქნება უმნიშვნელოდან

საშუალო/ზომიერ მნიშვნელობის
ფარგლებში.

უნდაგანხორციელდეს
მშენებლობამდე კვლევა
ნებისმიერი იშვიათი ან
მოწყვლადი ველური
ბუნების არსებობის
დასადგენად - მათ შორის
ფრინველების და
ბუდობის დასადგენად.

უმნიშვნელო –
მცირე
მნიშვნელობის
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ცხრილი 2 – TL საპროექტო კომპონენტის - მშენებლობის - E&S ზემოქმედებების მაღალ დონეზე შეფასება
ზემოქმედებული
VEC

ზემოქმედების
გამომწვევი ფაქტორი

ზემოქმედების ბუნება, სიდიდე
და მნიშვნელობა

კონტროლი და
შემარბილებელი ზომები

ნარჩენი
ზემოქმედების
მნიშვნელობა

5. სოციალური
გარემო

მიწის შესყიდვა

TL მარშრუტის და მიწის
გამოყენების ტიპიდან
გამომდინარე ზემოქმედებები
მოიცავს:

მიწის მფლობელების და
მიწათმფლობელობის
ფორმების დადგენა.

უმნიშვნელო –
მცირე
მნიშვნელობის

საძოვარი მიწის და საძოვარ
მიწაზე წვდომის დროებით
დაკარგვას. სახლების დაკარგვის
ან განსახლების საჭიროების
ზემოქმედება საზოგადოებრივ
ინფრასტრუქტურაზეუმნიშვნელ

ოდან საშუალო/ზომიერ
მნიშვნელობის ფარგლებში.

დაინტერესებულ
მხარეებთან ჩართულობა
მიწის შესყიდვასთან ან
იჯარასთან დაკავშირებით.
მიწის შესყიდვის
მინიმუმამდე დაყვანა.
TL მარშრუტის
შესაბამისობაში მოყვანა
საძოვარ მიწაზე ან
საძოვრებზე წვდომაზე
ზემოქმედების თავიდანა
ცილების მიზნით.
TL მარშრუტის
შესაბამისობაში მოყვანა
კერძო სახლებზე ან
ბაღებში შეჭრის თავიდანა
ცილების მიზნით.

გზის გამოყენება
წარმოქმნის ხმაურს,
მტვერს და
წარმოადგენს საგზაო
შემთხვევების
გაზრდილ რისკს.

მშენებლობასთან
დაკავშირებული საგზაო
მოძრაობა მხოლოდ მცირეოდენ
„წვლილს“ შეიტანს ჯვარი-ხაიშის
და ხაიში-ჭუბერის გზაზე
საერთო ინტენსიურ მოძრაობაში.

მოძრაობის მართის
გეგმები

უმნიშვნელო –
მცირე
მნიშვნელობის

რისკის, მათ შორის
ბუნებრივი საფრთხეების
შეფასება.

უმნიშვნელო –
მცირე
მნიშვნელობის

უმნიშვნელო – მცირე
მნიშვნელობის
5. სოციალური
გარემო (გაგრძ.)

არამდგრადი
ფერდობების რისკი

შერჩეული TL მარშრუტიდან
გამომდინარე შესაძლოა საჭირო
გახდეს ბოძების პლატფორმების
მშენებლობა ციცაბო და
არამდგრად ფერდობებზე.
სამშენებლო სამუშაოებმა
შესაძლოა გამოიწვიოს ქვის ცვენა
საერთო სარგებლობის გზებზე ან
იმ ტერიტორიებზე, სადაც
შესაძლოა საზოგადოება
იმყოფებოდეს. ზემოქმედების
დიაპაზონი იქნება

TL მარშრუტის
შესაბამისობაში მოყვანა
არამდგრადი ფერდობების
ტერიტორიების თავიდან
ასცილების მიზნით,
კერძოდ იქ სადაც
სამშენებლო სამუშაოები
მიმდინარეობს.

უმნიშვნელოდან მაღალი
მნიშვნელობის ფარგლებში.
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ცხრილი 3 – საპროექტო კომპონენტის - ექსპლუატაციის - E&S ზემოქმედებების მაღალ დონეზე შეფასება
ზემოქმედებული VEC

ზემოქმედების
გამომწვევი ფაქტორი

ზემოქმედების ბუნება,
სიდიდე და
მნიშვნელობა

კონტროლი და
შემარბილებელი
ზომები

ნარჩენი
ზემოქმედების
მნიშვნელობა

1 თემის ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

ლექტრომაგნიტური
გამოსხივება

TL მარშრუტიდან
გამომდინარე
სახლებთან,
საცხოვრებელ
ზონებთან
დაკავშირებით,
საზოგადოებას
შესაძლოა დაემუქროს
ელექტრომაგნიტური
გამოსხივების საფრთხე
ევროკავშირის
სტანდარტებზე მაღალ
დონეზე, რომელიც
იქნება საშუალოდან

TL მარშრუტი
სახლების და
საცხოვრებელი
ზონების გვერდის
ავლით.

უმნიშვნელო –

TL მარშრუტიდან
გამომდინარე
საზოგადოებას
შესაძლოა დაემუქროს
ელექტრომაგნიტური
გამოსხივების საფრთხე
TL სტრუქტურული
გაუმართაობის
შემთხვევაში
ბუნებრივი
საფრთხეები ან
ექსტრემალური
ამინდის გამო.

TL მარშრუტი
სახლების და
საცხოვრებელი
ზონების გვერდის
ავლით.

მაღალ
მნიშვნელობამდე.

მაღალი ძაბვის
კაბელები

საშუალოდან მაღალ
მნიშვნელობამდე.

უსაფრთხო
მანძილი TL-ს და
ნებისმიერ სახლს
შორის.
TL-ს დაპროექტება
ევროპის
სამრეწველო
სტანდარტების
შესაბამისად.

უმნიშვნელო –

უსაფრთხო
მანძილი TL და
ნებისმიერ სახლს
შორის.
TL დაპროექტება
ევროპის
სამრეწველო
სტანდარტების
შესაბამისად.

2. ფრინველები

მაღალი ძაბვის
ხაზების ფიზიკური
არსებობა

TL შესაძლოა
მიიზიდოს
ფრინველები და
გამოიწვიოს მათი
სიკვდილი.

TL უნდა
აღიჭურვოს
მოწყობილობები
ფრინველების
სიკვდილის
პრევენციის
მიზნით.

უმნიშვნელო –

3. ვიზუალური ხელსაყრელი
პირობები

მაღალი ძაბვის
ხაზების ფიზიკური
არსებობა

TL მარშრუტიდან
გამომდინარე
საზოგადოება
შესაძლოა შესამჩნევი
იყოს და შესაძლოა
ზიანი მიაყენოს
ლანდშაფტს ხეობაში,
რომელსაც ტურიზმის
მაღალი პოტენციალია
ქვს.

TL მარშრუტის
შერჩევის
კრიტერიუმი
უნდა მოიცავდეს
ვიზუალურ
ზემოქმედებას -და
მიღებული უნდა
იყოს ზომები
იმისათვის, რომ
თავიდან იქნას
აცილებული
მაღალი ძაბვის
გადამცემი ხაზის,
რომელიც კვეთს
ხეობას,
შესამჩნევობა.

უმნიშვნელოდან
მცირე
მნიშვნელობამდე

მცირენდა საშუალო
მნიშვნელობამდე.
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კუმულაციური ზემოქმედების
შეფასების ფარგლები
ამ ნაწილში წარმოდგენილია კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების პირველი
ეტაპები, რომელიც მოიცავს სივრცითი და დროებითი საზღვრების განსაზღვრას,
ღირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური კომპონენტების დადგენას, რომლებიც
აღნიშნულ საზღვრებშია მოქცეული, წინა, არსებული და მომავალი პროექტების
დადგენას, რომელიც ხელს უწყობს კუმულაციურ ზემოქმედებებს VEC-ზე და
ხასიათდება გარეშე აქტივობებით და გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრესების
გამომწვევი ფაქტორები.

2.6

VEC-ის იდენტიფიკაცია
VEC-ის იდენტიფიკაცია - რაც CIA-ს მიზანია - განხორციელდა შემდეგნაირად:






კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან და
მოსახლეობასთან: საპროექტო კომპანიამ და SLR განახორციელეს განხილვა
ფოკუს ჯგუფებში (FDG) ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან 2016 წლის
5 აპრილს (იხილეთ დანართი 2). აღნიშნული კონსულტაციების მთავარი
მიზანი იყო დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება კუმულაციური
ზემოქმედების შეფასების პროცესის შესახებ და მთავარი VEC-ის
იდენტიფიკაციის ხელშეწყობა.
საპროექტო სამუშაოების და აქტივობების და სავარაუდოდ ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული გარემოს შესახებ ინფორმაციის დოკუმენტაცია, როგორც
აღწერილია თავდაპირველ ESIA-ში (Gamma, 2015) და დამატებით E&S
კვლევებში.
ექსპერტის შეფასება CIA ჯგუფის გამოცდილების საფუძველზე
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტების ESIA-თან დაკავშირებით.

შერჩეული VEC, შერჩევის საფუძველი და მათი სივრცითი და დროებითი საზღვრები
აღწერილია ქვემოთ 3.2. ნაწილში.

2.7

VEC და მათი სივრცითი და დროებითი
საზღვრები

2.7.1

მდინარის ჰიდროლოგია
მდინარის ჰიდროლოგია განიხილება, როგორც სამი ცალკე VEC, ესენია: (i) მდინარე
ნენსკრას ჰიდროლოგია, (ii) ენგურის ზედა ბიეფის ჰიდროლოგია და (iii) ენგურის
ქვედა ბიეფის ჰიდროლოგია. მდინარეების 3 მონაკვეთი განიხილება ცალკე, რადგან
ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების მოცულობა განსხვავებულია თითოეული
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მონაკვეთისთვის და ყველა მიმდებარე მომავალი პროექტი არ ახდენს გავლენას
სამივე მონაკვეთზე.

A.

მდინარე ნენსკრას ჰიდროლოგია
მდინარის დინების სიჩქარე შერჩეულია, როგორც VEC იმის გამო, რომ მდინარე
ნენსკრა მდინარის კალმახის ჰაბიტატია, რომელიც დაცული სახეობაა
საქართველოში და დინების სიჩქარე ზემოქმედებას ახდენს სედიმენტების
გადატანაზე, რაც გავლენას ახდენს თევზის ჰაბიტატზე. ნენსკრას პროექტის
ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს მდინარე ნენსკრას - ოქრილის შენაკადთან
შესართავიდან და გრძელდება ენგურთან შესართავამდე, რომლის სიგრძე მდინარის
17 კილომეტრს შეადგენს. ზემოქმედებები მდინარის დინებებზე სავარაუდოდ
მოხდება ექსპლუატაციის დაწყებიდან და პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის
განმავლობაში.

B.

მდინარე ენგურის ჰიდროლოგია ნაკრასა და ნენსკრასთან შესართავებს
შორის.
მდინარე ენგურის ზედა ბიეფის დინების სიჩქარე შერჩეულია, როგორც VEC იმის
გამო, რომ გავლენას ახდენს ცვლილებებზე სედიმენტების გადატანის
შესაძლებლობაში და ასევე ეროზიის რისკების და სედიმენტების დალექვის გამო.
ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს მდინარე ენგურის მონაკვეთს მდინარეების
ნაკრას და ნენსკრას შესართავს შორის. ეს მონაკვეთი სიგრძით მდინარის 4.3.
კილომეტრს შეადგენს. დინების სიჩქარის ცვლილებები სავარაუდოდ მოხდება
ელექტროენერგიის გენერაციის დაწყებიდან და გაგრძელდება
პროექტის
საექსპლუატაციო ციკლის დასრულებამდე.

C.

მდინარე ენგურის ჰიდროლოგია ქვედა ბიეფზე ნენსკრას შესართავიდან
მდინარე ენგურის დინების სიჩქარე ნენსკრას შესართავის ქვედა ბიეფზე - და
ენგურის წყალსაცავის ზედა ბიეფზე - შერჩეულია, როგორც VEC, რადგან
უკავშირდება სედიმენტების გადატანის შესაძლებლობებს და ასევე ეროზიის
რისკებსა და სედიმენტების დალექვას. ეს მონაკვეთი სიგრძით მდინარის 3
კილომეტრს შეადგენს. გეომორფოლოგიური ზემოქმედებები სავარაუდოდ მოხდება
მშენებლობის დაწყებიდან და გაგრძელდება პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის
დასრულებამდე.

2.7.2

მდინარის წყლის ხარისხი
მდინარის წყლის ხარისხი განიხილება, როგორც ორი ცალკე VEC, ესენია (i) მდინარე
ნენსკრას წყლის ხარისხი და (ii) ენგურის ქვედა ბიეფის წყლის ხარისხი. მდინარეების
აღნიშნული ორი მონაკვეთი განიხილება ცალკე, რადგან ზემოქმედებების
მოცულობა ნენსკრას პროექტიდან განსხვავებულია, და ყველა მიმდებარე მომავალი
პროექტი არ ახდენს გავლენას ორივე მონაკვეთზე.

A.

მდინარე ნენსკრა ს წყლის ხარისხი
მდინარე ნენსკრას წყლის ხარისხი შერჩეულია, როგორც VEC იმის გამო, რომ
მდინარის კალმახი, რომელიც დაცული სახეობაა საქართველოში ბინადრობს
მდინარე ნენსკრაში და მის შენაკადებში. ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების
პირდაპირი ზონა მოიცავს მდინარე ნენსკრას - ოქრილის შენაკადთან შესართავიდან
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და გრძელდება ენგურთან შესართავამდე, რომლის სიგრძე მდინარის 21 კილომეტრს
შეადგენს. წყლის ხარისხზე ზემოქმედებები სავარაუდოდ მოხდება მშენებლობის
დაწყებიდან. თუმცა მნიშვნელოვანი ზემოქმედებები არ არის მოსალოდნელი
ექსპლუატაციის 2-3 წლის შემდეგ - რადგან წყლის ხარისხი ნენსკრას წყალსაცავში
სავარაუდოდ ეტაპობრივად გაუმჯობესდება, რადგან დატბორილი ბიომასიდან
(დატბორილ ზონაში) საკვები და ორგანული ნივთიერებები გადაედინება ქვედა
ბიეფზე.

B.

მდინარე ენგურის და ენგურის წყალსაცავის წყლის ხარისხი
მდინარე ენგურის წყლის ხარისხი შერჩეულია, როგორც VEC, რადგან მდინარე
ენგური ჩაედინება ენგურის წყალსაცავში, რომელზეც ასევე გავლენას მოახდენს
მდინარე ენგურზე მომავალი ჰიდროელექტრო პროექტების კასკადი. პირდაპირი
ზონა მოიცავს მდინარე ნენსკრას ქვედა ბიეფს ნენსკრას შესართავიდან და
გრძელდება ენგურის წყალსაცავის ჩასადენამდე, მაგრამ არ გრძელდება ქვედა
ბიეფზე ენგურის წყალსაცავიდან. იმის გამო, რომ ნენსკრას ზემოქმედებების
წვლილი წყლის ხარისხზე ენგურის წყალსაცავში უმნიშვნელოა. წყლის ხარისხზე
ზემოქმედებები მოსალოდნელია მშენებლობის დაწყებიდან და გაგრძელდება
პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის განმავლობაში. თუმცა მნიშვნელოვანი
ზემოქმედებები არ არის მოსალოდნელი ექსპლუატაციის 2-3 წლის შემდეგ - წყლის
ხარისხთან დაკავშირებით ზემოთ აღწერილი მიზეზების გამო.

2.7.3

მდინარის გეომორფოლოგია
მდინარის გეომორფოლოგია განიხილება, როგორც 3 ცალკე VECs, ესენია: (i) მდინარე
ნენსკრას ჰიდროლოგია, (ii) ენგურის ზედა ბიეფის ჰიდროლოგია და (iii) ენგურის
ქვედა ბიეფის ჰიდროლოგია. მდინარეების 3 მონაკვეთი განიხილება ცალკე, რადგან
ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების მოცულობა განსხვავებულია და ყველა
მიმდებარე მომავალი პროექტი არ ახდენს გავლენას სამივე მონაკვეთზე.

A.

მდინარე ნენსკრას გეომორფოლოგია
მდინარე ნენსკრას გეომორფოლოგია შერჩეულია, როგორც VEC იმის გამო, რომ
მდინარის გეომორფოლოგია მნიშვნელოვანი ფაქტორია მდინარის კალმახის
ჰაბიტატთან დაკავშირებით, რომელიც დაცული სახეობაა და ბინადრობს მდინარე
ნენსკრაში და მის შენაკადებში. ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს მდინარე
ნენსკრას - ოქრილის შენაკადთან შესართავიდან და გრძელდება ენგურთან
შესართავამდე,
რომლის
სიგრძე
მდინარის
21
კილომეტრს
შეადგენს.
გეომორფოლოგიაზე ზემოქმედებები სავარაუდოდ მოხდება მშენებლობის
დაწყებიდან და გაგრძელდება პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის დასრულებამდე.

B.

მდინარე ენგურის ზედა ბიეფის გეომორფოლოგია
მდინარე ენგურის გეომორფოლოგია შერჩეულია, როგორც VEC, რადგან უკავშირდება
ცვლილებებს სედიმენტების გადატანის შესაძლებლობებში და ასევე ეროზიის
რისკებსა და სედიმენტების დალექვას. ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს
მდინარე ენგურის მონაკვეთს მდინარეების ნაკრას და ნენსკრას შესართავს შორის. ეს
მონაკვეთი სიგრძით მდინარის 21.5. კილომეტრს შეადგენს. გეომორფოლოგიური
ზემოქმედებები სავარაუდოდ მოხდება მშენებლობის დაწყებიდან და გაგრძელდება
პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის დასრულებამდე.
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C.

მდინარე ენგურის ქვედა ბიეფის და ენგურის წყალსაცავის გეომორფოლოგია
მდინარე ენგურის ქვედა ბიეფის გეომორფოლოგია ნენსკრას შესართავიდან და
ენგურის წყალსაცავიდან შერჩეულია, როგორც VEC, იმის გამო, რომ უკავშირდება
ცვლილებებს სედიმენტების გადატანის შესაძლებლობაში და ასევე ეროზიის
რისკების და სედიმენტების დალექვას. ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს
მდინარე ენგურის მონაკვეთს ქვედა ბიეფზე ნენსკრას შესართავიდან და ენგურის
წყალსაცავიდან. ეს მონაკვეთი სიგრძით მდინარის 3 კილომეტრს შეადგენს და
წყალსაცავის 20 კმ-ს. გეომორფოლოგიის ცვლილებები სავარაუდოდ მოხდება
მშენებლობის დაწყებიდან და გაგრძელდება პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის
დასრულებამდე.

2.7.4

თევზი და თევზის ჰაბიტატი
თევზი და თევზის ჰაბიტატი შერჩეულია, როგორც VEC იმის გამო, რომ მდინარებში
ნაკრასა და ნენსკრაში ბინადრობს მდინარის კალმახი (salmo trutta morfa fario).
ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს მდინარე ნენსკრას ნენსკრას წყალსაცავის ბოლოდან, გრძელდება ენგურის შესართავამდე და მდინარე
ნაკრამდე, რომელიც გრძელდება წყალგადასაშვები კაშხლიდან ენგურის
შესართავამდე. თუმცა შეფასებაში გათვალისწინებულია პროექტის ზემოქმედება
თევზის რესურსებზე აუზის მასშტაბით. თევზის რესურსებზე ზემოქმედებები
სავარაუდოდ მოხდება მშენებლობის დაწყებიდან და გაგრძელდება
პროექტის
საექსპლუატაციო ციკლის დასრულებამდე.

2.7.5

ტყის რესურსები
ტყის რესურსები შერჩეულია, როგორც VEC რადგან მათ იყენებს ადგილობრივი
მოსახლეობა და იშვიათი და დაცული სახეობების ჰაბიტატია (მაგალითად დათვის).
ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს მომავალი
წყალსაცავის ტერიტორიას და ტერიტორიას, სადაც განთავსდება დროებითი ან
მუდმივი ობიექტები როგორც ნენსკრას ასევე ნაკრას ხეობაში. თუმცა, შეფასება
ითვალისწინებს პროექტის ზემოქმედებას ტყის რესურსებზე აუზის მასშტაბით.
ზემოქმედება ტყის რესურსებზე მოსალოდნელია მშენებლობის განმავლობაში და
იქნება მუდმივი.

2.7.6

ველური ბუნება
ველური ბუნება შერჩეულია, როგორც VEC იშვიათი და დაცული სახეობების
(მაგალითად დათვის) გამო და ზემოქმედების პირდაპირ ზონაში მდებარეობს.
ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების პირდაპირი ზონა მოიცავს მომავალი
წყალსაცავის ტერიტორიას და ტერიტორიას, სადაც განთავსდება დროებითი ან
მუდმივი ობიექტები როგორც ნენსკრას ასევე ნაკრას ხეობაში. თუმცა, შეფასება
ითვალისწინებს პროექტის ზემოქმედებას ველურ ბუნებაზე აუზის მასშტაბით.
ზემოქმედებები
ველურ ბუნებაზე მოსალოდნელია მშენებლობის პერიოდში
ჰაბიტატის დაკარგვის გამო, ასევე არსებობს იმის რისკი, რომ ზემოქმედებები
შესაძლოა გაგრძელდეს პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის განმავლობაში და
შემდეგ უნებართვო ნადირობის და უნებართვო სატყეო საქმიანობების გაზრდის
შედეგად.
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2.7.7

სოციალური ასპექტები
სოციალური ასპექტები შერჩეულია როგორც VEC იმ საკითხების გათვალისწინებით,
რომლებიც წამოჭრეს დაინტერესებულმა მხარეებმა კუმულაციური ზემოქმედების
შეფასების შესახებ საკონსულტაციო შეხვედრის დროს 2016 წლის 5 აპრილს.
საკითხები, რომლებიც განიხილება VEC-ად შერჩევისთვის წარმოდგენილია
შემდეგნაირად:










ექსპლუატაციის სოციალური ლიცენზია. პროექტის შესახებ უარყოფითი
მოსაზრებები გამოთქვა ნენსკრას და ნაკრას ხეობის რამდენიმე
მაცხოვრებელმა და ხაიშიც გარშემო სოფლებში ზოგადად
ჰიდროენერგეტიკულ განვითარებასთან დაკავშირებით.
მიწის შეძენა. უარყოფითი მოსაზრებები ნენსკრას და ნაკრას ხეობაში
მიმართული იყო ნენსკრას მიწის შეძენის პროცესისკენ, რომელიც ამჟამად
მიმდინარეობს და ასევე ასახავს ზოგიერთი ადამიანის უკამყოფილებას
ხუდონის მიწის შეძენის და განსახლების პროცესთან დაკავშირებით,
რომელიც დიდი ხანია მიმდინარეობს - მაგრამ რომელიც ამჟამად ნაკლებ
მოწინავე ეტაპზეა.
დასაქმება. ადგილობრივი თემები ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტებიდან მოელის ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას
სამშენებლო ეტაპზე, მაგრამ ასევე არსებობს საკითხები მუშახელის
რეგიონის ფარგლებს გარედან დაკომპლექტების შესახებ. .
სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა. დოკუმენტის შედგენის დროს, ნენსკრას
პროექტი ითვალისწინებს კაშხლის მისასვლელი გზის განახლებას და
გამომდინარე მიწის შეძენის საკითხი არის უარყოფითი მოსაზრებების
წყარო. ხუდონის პროექტი მოითხოვს, რომ ხაიშის ახლოს გაყვანილ იქნას
გზის ახალი მონაკვეთი - რადგან მთავარი გზის მონაკვეთი მესტიამდე
დაიტბორება ხუდონის წყალსაცავის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ გზის ახალი
მონაკვეთი აშენდება ნენსკრას სამშენებლო სამუშაომდე ან განმავლობაში,
გზის ახალი მონაკვეთი გამოყენებულ იქნება იყენება ერთდროულად
ნენსკრას და ხუდონის მიერ..
სხვა ეკონომიკური საქმიანობები წყლის აუზში. ეს საკითხი უკავშირდება
ისეთ საქმიანობებს, როგორიცაა ტურიზმი, სამთო საქმე და ხე-ტყის
წარმოება. პროექტით ზემოქმედებული ადამიანების საარსებო

საშუალებები, რომელიც რამდენიმე ოჯახისთვის არაოფიციალური
ხე-ტყის წარმოების საქმიანობებით არის შევსებული.


2.7.8

თემის ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და დაცვა. ეს საკითხი უკავშირდება
საგზაო უსაფრთხოებას და სამშენებლო მუშახელის საჭიროებას და
შესაძლებლობას, რომ სამუშაოს ნაწილი შესაძლოა დაკომპლექტდეს
რეგიონის ფარგლებს გარედან.

მიკროკლიმატი
მიკროკლიმატი შერჩეულია, როგორც
VEC, რადგან ეს არის სამოქალაქო
საზოგადოების და ადგილობრივი თემების მიერ წამოჭრილი საკითხი
დაინტერესებულ მხარეებთან სხვადასხვა შეხვედრების დროს - მიუხედავად იმისა,
რომ ეს საკითხი არ იყო ხსენებული CIA საკონსულტაციო შეხვედრაზე, რომელიც
გაიმართა 2016 წლის 5 აპრილს.
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2.7.9

სეისმური აქტივობა
წყალსაცავით გამოწვეული სეისმურობის (RTS) რისკი შერჩეულია, როგორც VEC,
რადგან ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების და ადგილობრივი თემების მიერ
წამოჭრილი საკითხი დაინტერესებულ მხარეებთან სხვადასხვა შეხვედრების დროს მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი არ იყო ხსენებული CIA საკონსულტაციო
შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა 2016 წლის 5 აპრილს. RTS რისკი სავარაუდოდ
იარსებებს პროექტის საექსპლუატაციო ციკლის განმავლობაში.

2.8

გარეშე საქმიანობები
გარეშე საქმიანობები ენგურის აუზში გათვალისწინებული უნდა იყოს წინამდებარე
CIA ანგარიშში და შესაბამისად ამ ნაწილში. ინფორმაცია აღებულია წინასწარი
ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზიდან რაჭის, ლეჩხუმის და სვანეთის დაცულ
ზონასთან დაკავშირებით (KfW, 2015).

2.8.1

ტყე
ტყე შესაძლოა იყოს ეკოლოგიური სტრეს-ფაქტორი ტყის რესურსებზე და ველური
ბუნების VEC-ზე. უნებართვო ხე-ტყის წარმოება და ჭრა ადგილობრივი მოსახლეობის
ეკონომიკური საქმიანობაა. KfW (2015) ანგარიშში მიუთითებს, რომ 2006 წლის შემდეგ
მთავრობამ გასცა გრძელვადიანი ლიცენზია ხე-ტყის წარმოებაზე, 20 წლის ვადით.
თუმცა, მხოლოდ ერთი ლიცენზია, რომლის ვადა იწურება 2021 წელს,
წარმოდგენილია მესტიის მუნიციპალიტეტში. ვადაგასული და მოქმედი
ლიცენზიები მითითებულია მე-13 გვერდზე მე-4 ნახაზზე წარმოდგენილ რუკაზე.

2.8.2

ტურიზმი
ზედა სვანეთი ტურიზმით არის სახელგანთქმული. გასული წლების განმავლობაში
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების შემდეგ იზრდება როგორც
ზამთრის, ასევე ზაფხულის ტურიზმი, კერძოდ, მესტიის მუნიციპალიტეტის
ჩრდილოეთ ნახევარში. ჰაწვალის სათხილამურო კურორტი გაიხსნა 2009 წელს და
თეთნულდის სათხილამურო კურორტი გაიხსნა 2015 წელს, ეს კურორტები ზამთრის
სეზონზე უამრავ ადამიანს იზიდავს. ზაფხულის პერიოდში ტურისტები რეგიონში
ექსკურსიის, ცხენოსნობის და რაფტინგის მიზნით ჩადის. მდინარე ენგურის ზემოთ
მუნიციპალიტეტის ჩრდილო ნახევარის დიდი ნაწილი ზონირებულია ტურიზმის
განვითარებისთვის. მესტიის ტურიზმის განვითარებისთვის ზონირებული
ტერიტორია ილუსტრირებულია მე-13 გვერდზე მე-4 ნახაზე მითითებულ რუკაზე.

2.8.3

სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა
ამ ზონას აქვს სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის პოტენციალი აქვს, რკინის მადნის,
სპილენძის მადნის, ოქროს და ბარიტის საბადოების და სამშენებლო მასალების
(თაბაშირი, ფიქალი, ქვიშა, ხრეში, კირქვა და მარმარილო) საბადოების არსებობის
გამო. ეკონომიკის სამინისტრომ განსაზღვრა სამთო-მოპოვებითი საქმიანობების ის
ზონები, რომელზეც გაიცა ლიცენზიები სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებადამუშავებისთვის. ძვირფასი მეტალების დამუშავების ლიცენზია, რომელიც
მოიცავს 39,000 ჰექტარს, გაიცა მესტიის მუნიციპალიტეტში 2005 წელს. მოქმედი
ლიცენზია ძალაშია 2018 წლამდე. სამთო-მოპოვებითი სამუშაოებისთვის
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ზონირებული ტერიტორია
მითითებულ რუკაზე.

2.9

ილუსტრირებულია

მე-13

გვერდზე

მე-4

ნახაზე

ეკოლოგიური სტრეს-ფაქტორები
ბუნებრივი ეკოლოგიური პროცესები
გათვალისწინებულია წინამდებარე
შეფასებაში და შესაბამისად წარმოდგენილია ამ ნაწილში. ინფორმაციის უმეტესობა
მიღებულია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC)
საქართველოს მესამე კომუნიკაციიდან, რომელიც მოამზადა საქართველოს გარემოს
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ 2015 წელს. ასევე წარმოდგენილია
SLR-ს მიერ ადგილობრივ მოსახლეობასთან
არაოფიციალური გამოკითხვის
განმავლობაში შეგროვებული დამატებითი ინფორმაცია.

2.9.1

მეწყერები, ღვარცოფები, ფხვიერი ქანების ჩამოშლა და
ზვავები
საქართველოს მესამე კომუნიკაცია UNFCC ანგარიშებზე მეწყერების, ღვარცოფების,
ფხვიერი ქანების ჩამოშლის და ზვავების შესახებ ზედა სვანეთის ტერიტორიაზე
1960-2013 წლების განმავლობაში.
კომუნიკაცია მიუთითებს, რომ
1960-1991
წლებთან შედარებით, 1992-2013 წლების პერიოდი დახასიათდა მეწყერების და
აღრიცხული წყალდიდობების საერთო რაოდენობის გაზრდით. თუმცა,
ინფორმაციის არარსებობის გამო, მსგავსის შეფასების გაკეთება შეუძლებელია
ზვავების შესახებ. მიუხედავად ამისა, ანგარიშში მითითებულია, რომ ტერიტორიის
მნიშვნელოვან ნაწილს ზვავების ჩამოწოლის საფრთხე ემუქრება. კომუნიკაციაში
მითითებულია, რომ არსებობს მტკიცებულება, რომ ბუნებრივად წარმოქმნილი
საშიში მოვლენები დაკავშირებულია ჭარბი ნალექიანობის და წლიური
ნალექიანობის გაზრდილი მოცულობის შემთხვევებთან. კერძოდ, წლიური
ნალექების მოცულობამ 1987 წელს (წელი, რომელიც განსხვავებული იყოს ბუნებრივი
გეოლოგიური მოვლენებით, ) გადააჭარბა ნორმას 43 პროცენტით.
ნაკრას ხეობაში 2011 წლის აგვისტოში მაღალი ნალექიანობის პერიოდში ადგილი
ჰქონდა მეწყერსა და ღვარცოფებებს. მეწყრით გამოწვეულმა ღვარცოფმა რამდენიმე
წუთით ჩაკეტა მდინარე ნაკრა, რამაც გამოიწვია მოკლე ადიდება სოფელი ნაკრადან
და შემდეგ რამდენიმე წუთში წყალდიდობის ტალღა, რომელიც დაეშვა მდინარე
ნაკრაში, როდესაც მდინარემ გაარღვია დროებითი ბლოკადა. არ დატბორილა
სახლები და არ მომხდარა რაიმე ინციდენტი. ეს შემთხვევა უფრო დეტალურად
აღწერილია მე-5 თავში - ჰდიროლოგიაზე, და წყლის ხარისხზე ზემოქმედების
შეფასება.
SLR ჯგუფთან არაოფიციალური გასაუბრების დროს 2015 წლის სექტემბერში,
ჭუბერის ადგილობრივმა მოსახლეობამ აღწერა 1987 წლის ძალიან დიდი ზვავის
შემთხვევა, და მიუთითეს, რომ ნენსკარს ხეობა ზვავსაშიში ზონა იყო. კაშხლის
ტერიტორიაზე მასშტაბური ზვავის შემთხვევა და სოფელ ჭუბერთან მეტად ახლოს
მასშტაბური ზვავის შემთხვევა დასრულდა 4 ფატალური შედეგით. ზვავის შედეგად
სოფელი ჭუბერის მოსახლეობის დაახლოებით 50 პროცენტმა ხეობა დატოვა.
მყინვარული ტბების ნაპირებიდან გადმოსვლა
ამჟამად მიმდინარეობს დაკვირვება ტბის ფორმირებაზე მსოფლიოს მყინვარული
მთიანი რეგიონების უმეტეს ნაწილში, ასეთი მყინვარული ტბები შესაძლოა
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ნაპირებიდან გადმოვიდეს. მუხლი - ცენტრალურ კავკასიაში მყინვარული ტბების
ნაპირიდან გადმოსვლის საფრთხე (პეტრაკოვი და ა.შ. 2007 წ.) მიუთითებს, რომ
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ბევრი ახალი ტბა შეიქმნა კავკასიაში კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეული მყინვარის სწრაფი დნობის გამო და დღესდღეობით
ცენტრალურ კავკასიაში 70 მნიშვნელოვანი მყინვარული ტბა აღირიცხება. თუმცა,
ახალი ტბების მდებარეობა და მოცულობა არ არის მითითებული რეგიონის
ტოპოგრაფიულ რუკებზე, რომელიც შედგენილია 50 წლის წინ და ტბების არსებული
მდგომარეობა და მათი პოტენციური საფრთხეები სრულად არ არის დადგენილი.
თავი 6 – „ბუნებრივი კატასტროფები და კაშხლის უსაფრთხოება“ - ფარგლებში
განხორციელდა ნენსკრას ზედა აუზში მყინვარული ტბების ნაპირებიდან
გადმოსვლის (GLOF) რისკის წინასწარი შეფასება და განხორციელდა ნენსკრას
წყალსაკრებში შესაძლო მყინვარული ტბების იდენტიფიკაცია, სატელიტური
გამოსახულების გამოყენებით. სატელიტურ გამოსახულება მიუთითებს 5 მცირე
მაღალი სიმაღლის ტბის პოტენციურ არსებობას შეზღუდული სიმძლავრით, თუმცა
არ არის განსაზღვრული მყინვარული ტბებია თუ ბუნებრივი. პრეოქტის ბუნებრივი
საფრთხეების წინასწარი შეფასება მიუთითებს, რომ მყინვარული ტბების ნაპირიდან
გადმოსვლის რისკი, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს საპროექტო სტრუქტურებზე,
დაბალია

2.9.2

კლიმატის ცვლილება
მომდევნო პარაგრაფებში წარმოდგენილი ინფორმაცია არის მე-5 თავში ჰიდროლოგიაზე და წყლის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასება - მოცემული
ინფორმაციის მოკლე რეზიუმე.
პროგნოზული
კლიმატის
ცვლილება
ტემპერატურის
და
ნალექიანობის
თვალსაზრისით საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გამოქვეყნდა და გაკეთდა
დასკვნები ტენდენციების თაობაზე UNFCCC-ზე კლიმატის ცვლილების შესახებ
საქართველოს მესამე კომუნიკაციაში (გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო, 2015 წელი), ასევე დეტალურად იქნა შესწავლილი სვანეთის ზედა
რეგიონი.
მესტიაში, 1986-2010 წლებში ნალექიანობა 10 პროცენტით გაიზარდა და ჰაერის
საშუალო წლიურმა ტემპერატურამ 0.3 ცელსიუს გრადუსით მოიმატა.
ხაიშში იმავე პერიოდში ნალექიანობა 15 პროცენტით გაიზარდა და ჰაერის საშუალო
წლიურმა ტემპერატურამ 0.4 ცელსიუს გრადუსით მოიმატა. ბოლო 50 წლის
განმავლობაში კლიმატის ცვლილებამ მესტიაში და ხაიშში გამოიწვია ტემპერატურის
გაზრდა განსაკუთრებით შემოდგომაზე ხაიშში (+0.8 ცელსიუს გრადუსი) და
ძირითადად ზაფხულში მესტიაში (+0.7 ცელსიუს გრადუსით). სეზონური
ტემპერატურა ორივე მეტეოროლოგიურ სადგურში ვირტუალურად უცვლელი რჩება
ზამთარში
და
გაზაფხულზე.
ინტენსიური
ნალექიანობით
გამოწვეული
კატასტროფული მოვლენების სიხშირე გაიზარდა და აისახა წყალდიდობით და
მეწყერებით გამოწვეულ გაზრდილ დანაკარგებში.
კლიმატის ცვლილება 2100 წლისთვის პროგნოზირებულია შემდეგი სახით:


წლიური ტემპერატურის ინტენსიური ზრდა, რომელმაც შესაძლოა
მიაღწიოს 3.7. ცელსიუს გრადუსს.
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წლიური ნალექიანობის შემცირება, რომელიც შეადგენს 67 მილიმეტრს
მესტიაში და 225 მილიმეტრს ხაიშში 1986 წელთან შედარებით, 6 და 16
პროცენტიანი კლების შესაბამისად.

კლიმატის ცვლილების სცენარი პროგნოზირებს ნალექიანობის შემცირებას
ზამთარში, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. ნალექიანობა 16 პროცენტით გაიზრდება
ზაფხულში მესტიაში და 14 პროცენტით შემცირდება ზამთარში.
მესამე ეროვნული კომუნიკაცია მიუთითებს, რომ 1890-1965 წლების განმავლობაში,
მყინვარებით დაფარული ზონა ზემო სვანეთში შემცირდა 13 პროცენტით და იმავე
პერიოდში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 0.3 ცელსიუს გრადუსით
გაიზარდა. არსებული ტენდენციების ხაზოვანი ექსტრაპოლაცის პროგნოზირებს,
2100 წლსითვის ზემო სვანეთში ჰაერის ტემპერატურა გაიზრდება დამატებით 4
ცელსიუს გრადუსით და მყინვარებით დაფარული ზონა შემცირდება 100
კვადრატულ კილომეტრამდე.
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3

კუმულაციური ზემოქმედებების
შეფასება
შეფასებისთვის გამოყენებული მიდგომა შეესაბამება სათანადო პრაქტიკის
სახელმძღვანელოს
განვითარებად
ბაზრებზე
კერძო
სექტორისთვის
საერთო/კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების და მართვის შესახებ (IFC, 2013), და
ასევე შეესაბამება ევროკომისიის მიერ რეკომენდებულ საერთო მიდგომას
(სახელმძღვანელო მითითებები არაპირდაპირი და საერთო ზემოქმედების, ასევე
ზემოქმედების ურთიერთქმედებების შეფასების შესახებ, 1999). შეფასება მოიცავს
განსაზღვრული სივრიცითი და დროებითი საზღვრების ფარგლებში შერჩეული VECის მომავალი მდგომარეობის შეფასებას, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას
აგრერირებული სტრეს-ფაქტორების შედეგად, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათზე.
აღნიშნული მიდგომა აღწერილია 1.5. ნაწილში.
აღნიშნულ შეფასებაში ზოგიერთი კუმულაციური ზემოქმედებების შემარბილებელი
ზომები არის ის, რომ ნენსკრას პროექტი „დაადგენს სტანდარტს’, ე.ი. სხვა
ჰიდროელექტროსადგურის დეველოპერებს შეუძლიათ ნენსკრას პროექტი სათანადო
საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითად გამოიყენონ და ეს ხელშეწყობილი იქნება
შემდეგით;






3.1

დამატებითი E&S კვლევები, რომელიც მომზადდა კრედიტორების
პოლიტიკის შესაბამისად, საჯაროდ გამოქვეყნებულია და შესაძლებელია
განხილულ იქნას სხვა მეზობელი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტების
მიერ.
დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში JSCNH
ჩაერთვებიან მეზობელ ჰიდროელექტროსადგურების დეველოპერებთან
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ისინი ინფორმირებულნი იყვნენ ნენსკრას
პროექტის შესახებ და ხელი შეუწყონ სათანადო საერთაშორისო პრაქტიკის
მიღებას.
JSCNH შექმნა E&S მართვის ჯგუფი და მეზობელ ჰიდროლექტროსადგურის
დეველოპერებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ JSCNH გარემოს და
სოციალური დაცვის მთავარ მენეჯერს.

მდინარის ჰიდროლოგია
მდინარის ჰიდროლოგიაზე კუმულაციური ზემოქმედებების შეფასება დაყოფილია
ზემოქმედებების შეფასებად შემდეგ ზონებში:




ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთი კაშხლის ლოკაციასა და ელექტროსადგურს
შორის (17 კილომეტრი);
ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ელექტროსადგურიდან (4.3.
კილომეტრი);

სანქციონირებულია გამოსაქვეყნებლად - 901.8.9_ES Nenskra_Vol 10_Cumulative Impact Assessment_Feb 2017_Geo_P გვ.28

სს ნენსკრა ჰიდრო - კუმულატიური ზემოქმედებების შეფასება








ენგურის ზონა 1 - მონაკვეთი ნენსკრას და ნაკრას შესართავებს შორის (21.5
კილომეტრი);
ენგურის ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ნენსკრას შესართავიდან (3
კილომეტრი), და
ენგურის ზონა 3 – ენგურის წყალსაცავი (20 კილომეტრი).
ასევე განიხილება კუმულაციური ზემოქმედებები ნაკრაზე, რადგან ნაკრაზე
დაგეგმილია მოდინებაზე მომუშავე ელექტროსადგური.

შეფასებული ზონების ლოკაციები ილუსტრირებულია მე-5 ნახაზზე წარმოდგენილ
რუკაზე.
VEC-ორიენტირებული
მიდგომა
კუმულაციური
ზემოქმედებების
შეფასებისთვის ჰიდროლოგიაზე სქემატურად მე-6 ნახაზზეა წარმოდგენილი.

3.1.1

ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთი კაშხლის ლოკაციასა და
ელექტროსადგურს შორის.
ნენსკრა ჰესის პროექტის გარდა, მდინარე ნენსკრას შენაკადებზე სხვადასხვა მცირე
კალაპოტური
ტიპის
ჰიდროელექტროსადგურებია,
რომლებმაც
შესაძლოა
პოტენციურად „წვლილი“ შეიტანონ ნენსკრას კაშხლის ლოკაციასა და
ელექტროსადგურს შორის მონაკვეთის მდინარის ჰიდროლოგიაზე პოტენციურ
კუმულაციურ ზემოქმედებებში.
სხვა გარეშე ანთროპოგენული აქტივობები, რომელმაც შესაძლოა ზემოქმედება
მოახდინოს ჰიდროლოგიაზე, არ არის დადგენილი და კლიმატის ცვლილება,
რომელიც გულისხმობს ნალექიანობის უმნიშვნელო შემცირებას და ზედაპირული
წყლების დაბალ ხარჯს, გათვალისწინებულია ნენსკრას ჰესის ჰიდრავლიკურ
კვლევებში.
ძირითადი კონტრიბუტორი ჰიდროლოგიაზე ზემოქმედებებში არის ნენსკრას
პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მდინარე ნენსკრას დინებას 17
კილომეტრი სიგრძის მონაკვეთზე. სხვადასხვა მოდინებაზე მომუშავე ჰესი არ
შექმნის მნიშვნელოვან დამატებით ზემოქმედებას რადგან ასეთი პროექტები არ
მოიცავს წყალსაცავს და ქვედა ბიეფის დინების სიჩქარე იგივეა, როგორც ბუნებრივ
პირობებში. მიუხედავად ამისა, შესაძლოა შეიქმნას მცირე ზედა დინება კალაპოტის
ჰიდრავლიკური ნაგებობებიდან, ცვლილება მდინარე ნენსკრას და შენაკადის ქვედა
ბიეფის დინების სიჩქარეში სავარაუდოდ უმნიშვნელო იქნება.
აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება უმნიშვნელო და მცირეა.
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3.1.2

ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე
ელექტროსადგურიდან
ნენსკრა ჰესის გარდა, ძირითადი კონტრიბუტორი პოტენციურ კუმულაციურ
ზემოქმედებებში ნენსკრას ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფის მონაკვეთის მდინარის
ჰიდროლოგიაზე არის ხუდონის კაშხალი-წყალსაცავი, რომელიც დატბორავს ხეობის
ნაწილს და მდინარის ხეობას ტბის გარემოდ გარდაქმნის.
მცირე კალაპოტური ტიპის ჰესის პროექტები მდინარე ნენსკრას შენაკადებზე
უმნიშვნელო გავლენას ახდენს ჰიდროლოგიაზე, როგორც ეს წარმოდგენილია 4.1.1.
ნაწილში. არ არის დადგენილი სხვა გარეშე ანთროპოგენული აქტივობები,
რომელმაც შესაძლოა ზემოქმედება მოახდინოს ჰიდროლოგიაზე და კლიმატის
ცვლილება მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს წყლის მოცულობაზე და
წყალსაცავის სამუშაო რეჟიმზე.
ნენსკრა ჰესი შეცვლის ყოველთვიურ ნაკადებს ხუდონის წყალსაცავში ნენსკრას
გარეშე ხუდონის შემთხვევასთან შედარებით. თუმცა არანაირი ცვლილება არ
მოხდება საერთო წლიურ ნაკადებში; ნაკრას არინების გამო ნენსკრას
წყალსაცავისკენ, სადაც გროვდება ნაკრას წყლები ზაფხულის თვეებში. ზამთრის
პერიოდში წყლები ნენსკრას წყალსაცავიდან უფრო მაღალი სიჩქარით ეშვება
ნენსკრას ბუნებრივ დინებასთან შედარებით, კაშხლის გარეშე შემთხვევისთვის.
თუმცა სავარაუდოდ ეს არ შექმნის ხუდონის უფრო დიდი წყალსაცავის პოტენციალს
და შედეგად არ არის მოსალოდნელი
მნიშვნელოვანი კუმულაციური
ზემოქმედებები მდინარე ნენსკრას ჰიდროლოგიაზე.
აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედებები არ არის მნიშვნელოვანი.
მიუხედავად იმისა, რომ კუმულაციურ ზემოქმედებს არ ეხება, აღსანიშნავია, რომ
ხუდონის წყალსაცავის ბოლო შესაძლოა საკმაოდ ახლოს იყოს ნენსკრას
ჰიდროელექტროსადგურთან და რომ ხუდონის სადგურის დეველოპერმა უნდა
უზრუნველყოს, რომ წყალდიდობის
შემთხვევების დროს უკუდინების ეფექტი,
რომელიც იწვევს წყლის დონის მომატებას წყალსაცავის ბოლოზე, არ გამოიწვევს
ნენკსრას
ჰიდროელექტროსადგურის
დატბორვას.
სს
ნენსკრა
ჰიდრო
დაუკავშირდება ხუდონის პროექტის დეველოპერს მიწის მოთხოვნების შესაძლო
გადაფარვის შესახებ, რომელიც განხილულია 4.6.2. ნაწილში.
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შენიშვნა. კუმულაციური ზემოქმედებები მდინარე ნენსკრაზე არ არის წარმოდგენილი, რადგან კალაპოტური ტიპის პროექტი, რომელიც დაგეგმილია ნაკრაზე შესაძლოა არ იყოს
ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი ნენსკრა ჰესით.

ნახაზი 6 - VEC-ცენტრირებული სქემატიკა CIA-ს შესახებ ჰიდროლოგიაზე
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3.1.3

ენგურის ზონა 1 - მონაკვეთი ნენსკრას და ნაკრას
შესართავებს შორის
ნენსკრას ჰესის გარდა, ძირითადი კონტრიბუტორი პოტენციურ კუმულაციურ
ზემოქმედებებში მდინარის ჰიდროლოგიაზე 21 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთზე
არის ხუდონის კაშხალი-წყალსაცავი, რომელიც დატბორავს ხეობის ზედა ბიეფის 3
კილომეტრს ნენსკრასთან შესართავიდან.
ხუდონი მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს ენგურის ჰიდროლოგიაში ნაკრას და
ნენსკრას შესართავებს შორის მონაკვეთზე. მდინარის კალაპოტი და ქვედა
მონაკვეთის ვიწრო ხეობა დაიტბორება და მდინარის გარემო ტბის გარმოდ
გარდაიქმნება.
თუმცა დანარჩენი 18 კილომეტრი ზედა ბიეფზე ხუდონის
წყალსაცავის ბოლოდან არ დაიტბორება.
მდინარე ნაკრას დინების გადაგდება ნენსკრას ჰესის გამო სავარაუდოდ არ
გამოიწვევს მნიშვნელოვან დამატებით ზემოქმედებას ხუდონის კაშხალიწყალსაცავის დინებაზე. ნენსკრას პროექტი შეცვლის ყოველთვიურ ნაკადებს
ხუდონის წყალსაცავში. თუმცა არ შეიცვლება საერთო წლიური ნაკადები და არ არის
მოსალოდნელი ცვლილებები ხუდონის ჰესის ზომაში ან სამუშაო რეჟიმში.

3.1.4

ენგურის ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ნენსკრას
შესართავიდან
ხუდონის პროექტი მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს მდინარე ენგურის
ჰიდროლოგიაში ნაკრას შესართავსა და ენგურის წყალსაცავის დაბოლოებას შორის.
მდინარის კალაპოტი და ქვედა მონაკვეთის ვიწრო ხეობა დაიტბორება და მდინარის
გარემო ტბის გარმოდ გარდაიქმნება, ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა მდინარის 3
კილომეტრი. მნიშვნელოვანი დამატებითი ზემოქმედებები ნენსკრას პროექტით
გამოწვეული ცვლილებების შედეგად ნენსკრას ჰდიროლოგიაში არ არის
მოსალოდნელი. გასათვალისწინებელია ნენსკრას დინების ყოველთვიური ხარჯი
ხუდონის ჰესის ექსპლუატაციის დროს, თუმცა მნიშვნელოვანი ზემოქმედებები არ
არის მოსალოდნელი წყალსაცავის სამუშაო რეჟიმში.

3.1.5

ენგურის ზონა 3 - ენგურის წყალსაცავი
ენგურის წყალსაცავის ზემოქმედება ნენსკრას ჰესიდან (ხუდონის გათვალისწინების
გარეშე) აღწერილია მე-5 თავში - ჰიდროლოგიაზე და წყლის ხარისხზე
ზემოქმედების შეფასება. CIA ანგარიშის მომზადების ფარგლებში, სსე
ინფორმირებულ იქნა ნენსკრას პროექტით გამოწვეული ცვლილებების შესახებ
ყოველთვიურ წყლის ხარჯში. სსე თვლის, რომ ზემოქმედება არ არის
მნიშვნელოვანი, რადგან ცვლილებები ენგურის ყოველთვიური დინების
ინტენსიურობაში, რომელიც
გამოწვეულია ნენსკრას მიზეზით შიდა წლიურ
ცვლილებებზე
ნაკლებია.
როგორც
ნენსკრას,
ასევე
ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის შეყვანის შემდეგ, ხუდონის ჰესის
აკუმულირების და ტურბინული რეჟიმი შესაძლოა ითვალისწინებდეს უმნიშვნელო
ცვლილებას ენგურის წყალსაცავის სამუშაო რეჟიმში და ეს შესაძლოა მოხდეს
ცვლილებებით ტურბინული წყლის ყოველთვიურ ხარჯში, რაც გავლენას მოახდენს
წყალსაცავის ყოველთვიურ წყლის დონეზე. აღნიშნულის მართვას განახორციელებს
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სსე,
რომელიც
მოახდენს
ნენსკრას,
ხუდონის
და
ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების ექსპლუატაციის კოორდიანციას, როგორც კასკადურ
სისტემას და არა როგორც ინდივიდუალურ ჰიდროელექტროსადგურებს. თუმცა,
ნენსკრას პროექტით გამოწვეული ცვლილებები ენგურის ტურბინულ რეჟიმში
სავარაუდოდ უმნიშვნელო იქნება ხუდონთან შედარებით. შედეგად მოსალოდნელი
არ არის მნიშვნელოვაანი კუმულაციური ზემოქმედებები.

3.1.6

მდინარე ნაკრა
ძირითადი ზემოქმედება მდინარე ნაკრას ჰიდროლოგიაზე გამოწვეულია მდინარის
გადაგდებით ნენსკრას წყალსაცავისკენ. თუმცა, ასევე არის მცირე ჰესი, რომელიც
შემუშავებულია „აკვაენერჯის“ მიერ, ნენსკრას ქვედა ბიეფზე, პროექტის ნაკრას
წყალგადასაშვები კაშხლიდან. „აკვაენერჯის’ ესკიზური პროექტი (ფიჩნერი, 2016)
ითვალისწინებს შემდეგ მახასიათებლებს:














პროექტი არის კალაპოტური ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი, 5
m3/s საანგარიშო ხარჯით;
კაშხლის სტრუქტურა არის წყალგადასაშვები დამბა, რომლის სიმაღლე
შეადგენს 12 მეტრს და მდებარეობს ნაკრას კალაპოტში 1,081 მეტრ
სიმაღლეზე.
წყალი ზედა ბიეფიდან, რომელიც შეიქმნა კაშხლიდან ზედა ბიექფზე
მიედინება ქვედა ბიეფის ელექტროსადგურისკენ 2.9 კილომეტრი სიგრძის
სადერივაციო არხით (დიამეტრი 1.35 მეტრი). აღნიშნული არხი
მდებარეობს მდინარე ნაკრას მარჯვენა სანაპიროზე.
ელექტროსადგურის ზომები არის 30 მეტრი x 20 მეტრზე და მდებარეობს 900
მეტრ სიმაღლეზე, ისაღჭურვილია ორი ვერტიკალური პელტონის ტიპის
ტურბინით.
დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით შეადგენს 7.3. მვტ.-ს. დაახლოებით 35
გიგავატი-საათში ელექტროენერგია უნდა იქნას გამომუშავებული
წელიწადში.
გამომუშავებული ელექტროენერგია გადაეცემა მიერთების წერტილს
არსებულ გადამცემ ხაზზე 110 კვ გადამცემი ხაზის მეშვეობით, რომლის
სიგრძე დაახლოებით 0.5 კილომეტრს შეადგენს.
თუ ნაკრას ჰესი განხორციელდება - 3 კილომეტრი.

მდინარის მონაკვეთი აკვაენერჯის პროექტის კაშხალსა ელექტროსადგურს შორის
დაექვემდებარება კუმულაციურ ზემოქმედებას, რადგან ზემოქმედებულია როგორც
ნენსკრას პროექტით, ასევე აკვაენერჯის პროექტით. აკვაენერჯის პროექტი
გადააგდებს და ტურბინულ რეჟიმში გადაიყვანს ეკოლოგიურ ნაკადს ნენსკრას
პროექტის ნაკრას კაშხლიდან და პოტენციურად შეამცირებს ნაკადს ნაკრაში
აღნიშნულ 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე.
საპროექტო
კომპანია
მონაწილეობას
მიიღებს
აკვაენერჯისთან
იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ აკვაენერჯის ნაკრა ჰესის პროექტი და ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთება გაითვალისწინებს მდინარე ნაკრას შემცირებულ ნაკადს,
ნენსკრას პროექტის გამო და აკვაენერჯის ნაკრა ჰესის კაშხლდან ქვედა ბიეფზე
ეკოლოგიური ნაკადის შენარჩუნების საჭიროებას აღნიშნული შეზღუდვები
მნიშვნელოვნად შეამცირებს აკვაენერჯის სქემის ელექტროენერგიის გამომუშავებსი
სიმძლავრეს. ეს ღონისძიება ანგარიშში მოგვიანებით მითითებულია, როგორც:
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[CUM 1] თანამშრომლობა ნაკრას ჰესის დეველოპერთან მდინარე ნაკრას შემცირებულ
ნაკადთან დაკავშირებით წყალმიმღების ქვედა ბიეფზე, რომელიც შეიქმნა ნენსკრას
ჰესის საფუძველზე.

3.1.7

ჰიდროლოგიაზე კუმულაციური ზემოქმედებების
რეზიუმე
ცხრილი 4 –ჰიდროლოგიაზე კუმულაციური ზემოქმედებების რეზიუმე
ზონა

გეოგრაფიული
საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედებ
ა

ძირითადი
ზემოქმედ
ების
წარმოშობა

კუმულაციურ
ი
ზემოქმედების
ბუნება
(ზემოქმედები
ს წყარო)

ნენსკ
რას
ზონა 1

ნენსკ
რას
ზონა 2

მდინარე ნენსკრა
- მონაკვეთი
კაშხლის
ლოკაციასა და
ელექტროსადგუ
რს შორის

მნიშვნელოვ
ნად
შემცირებუ
ლი ნაკადი

მდინარე ნენსკრა
- მონაკვეთი
ქვედა ბიეფზე
ელექტროსადგუ
რიდან

დატბორილ
ი მდინარის
ხეობა

ნენსკრას
ჰესი

უმნიშვნელო
ცვლილება
დინებაში
შენაკადებიდა
ნ

კუმულაცი
ური
ზემოქმედე
ბის
სიდიდე

კუმულაცი
ური
ზემოქმედე
ბის
მნიშვნელო
ბა

უმნიშვნელ
ოდ მცირე

უმნიშვნელ
ო

უმნიშვნელ
ოდ მცირე

უმნიშვნელ
ო

უმნიშვნელ
ოდ მცირე

უმნიშვნელ
ო

უმნიშვნელოდ
მცირე

უმნიშვნელო

უმნიშვნელოდ
მცირე

უმნიშვნელო

(ექტები)
ხუდონის
ჰესი

ოდნავ
მოდიფიცირებ
ული თვიური
დინების
ხარჯი –
წლიური
დინება
უცვლელია
(ნენსკრას
ჰესი)

ენგურ
ის
ზონა 1

მდინარე ენგური
- მონაკვეთი
ნენსკრას და
ნაკრას
შესართავებს
შორის

დატბორილ
ი მდინარის
ხეობა

ხუდონის
ჰესი

ხუდონის
წყალსაცავი ოდნავ
მოდიფიცირებ
ული თვიური
დინების
ხარჯი –
წლიური
დინება
უცვლელია
(ნენსკრას
ჰესი)

ენგურ
ის
ზონა 2

მდინარე ენგური მონაკვეთი ქვედა
ბიეფზე ნენსკრას
შესართავიდან

დატბორილი
მდინარის
ხეობა

ხუდონის
ჰესი

ხუდონის
წყალსაცავი ოდნავ
მოდიფიცირებულ
ი თვიური
დინების ხარჯი –
წლიური დინება
უცვლელია
(ნენსკრას ჰესი)

ენგურ
ის
ზონა 3

ენგურის წყალსაცავი

თვიური
ნაკადის ხარჯი
მოდიფიცირებ

ხუდონის
ჰესი
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ზონა

გეოგრაფიული
საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედებ
ა

ძირითადი
ზემოქმედ
ების
წარმოშობა

კუმულაციურ
ი
ზემოქმედების
ბუნება
(ზემოქმედები
ს წყარო)

კუმულაცი
ური
ზემოქმედე
ბის
სიდიდე

კუმულაცი
ური
ზემოქმედე
ბის
მნიშვნელო
ბა

უმნიშვნელო
დ მცირე

უმნიშვნელო

ული- –
წლიური
ნაკადი
უცვლელია

ნაკრა

მონაკვეთი
გადასაშვები
დამბიდან
ენგურთან
შესართავამდე

მნიშვნელოვნ
ად
შემცირებულ
ი ნაკადი

ნენსკრას
ჰესი

უმნიშვნელო
ცვლილება
დინებაში
(მცირე
მოდინებაზე
მომუშავე ჰესის
პროექტი)

ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე.

3.2

მდინარის გეომორფოლოგია
მდინარის ჰიდროლოგიაზე კუმულაციური ზემოქმედებების შეფასება დაყოფილია
ზემოქმედებების შეფასებად შემდეგ ზონებში:










ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთი კაშხლის ლოკაციასა და ელექტროსადგურს
შორის (17 კილომეტრი);
ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ელექტროსადგურიდან (4.3.
კილომეტრი);
ენგურის ზონა 1 - მონაკვეთი ნენსკრას და ნაკრას შესართავებს შორის (21.5
კილომეტრი);
ენგურის ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ნენსკრას შესართავიდან (3
კილომეტრი), და
ენგურის ზონა 3 – ენგურის წყალსაცავი (20 კილომეტრი).

ასევე განიხილება კუმულაციური ზემოქმედებები ნაკრაზე, რადგან ნაკრაზე
დაგეგმილია მოდინებაზე მომუშავე ელექტროსადგური (იხილეთ ნაწილი 4.1.6.).
შეფასებული ზონების ლოკაციები ილუსტრირებულია მე-5 ნახაზზე წარმოდგენილ
რუკაზე.
VEC-ორიენტირებული
მიდგომა
კუმულაციური
ზემოქმედებების
შეფასებისთვის ჰიდროლოგიაზე სქემატურად მე-7 ნახაზზეა წარმოდგენილი.

3.2.1

ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთი კაშხლის ლოკაციასა და
ელექტროსადგურს შორის.
ნენსკრა ჰესის პროექტის გარდა, მდინარე ნენსკრას შენაკადებზე სხვადასხვა მცირე
მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურებია, რომლებმაც შესაძლოა
პოტენციურად „წვლილი“ შეიტანონ ნენსკრას კაშხლის ლოკაციასა და
ელექტროსადგურს შორის მონაკვეთის მდინარის ჰიდროლოგიაზე პოტენციურ
კუმულაციურ ზემოქმედებებში.
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ნენსკრას პროექტი მნიშვნელოვნად შეამცირებს მდინარე ნენსკრას დინებას და
ნენსკრას კაშხალი-წყალსაცავი დალექავს სედიმენტებს, რომლებიც წარმოიშობა
აუზის ზედა ბიეფიდან.
შედეგად შემცირედება სედიმენტების დატვირთვა
მდინარეში არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით.
პოტენციურ კუმულაციურ ზემოქმედებებთან დაკავშირებით, კალაპოტური ტიპის
ჰიდრავლიკური სტრუქტურების არსებობამაც შეიძლება დალექოს ნენსკრას
გვერდითი შენაკადიდან გადმოტანილი მყარი მასალები - დალექილი სედიმენტების
რაოდენობა შედარებით მცირე იქნება. გარდა ამისა მოსალოდნელია, რომ
კალაპოტური ტიპის პროექტის სწორად ფუნქციონირებისთვის სტრუქტურები უნდა
აღიჭურვოს სისტემებით, რომელიც მოახდენს სედიმენტის ჩარეცხვას ან
სედიმენტების გადატანას ჰიდრავლიკურ სტრუქტურაზე. შედეგად მოსალოდნელია
უმნიშვნელო ცვლილება სედიმენტების დალექვაში ნენსკრაში, აღნიშნული
კალაპოტური ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის შედეგად.
ეკოლოგიური სტრეს-ფაქტორების თვალსაზრისით, მეწყერები ციცაბო ფერდობებიან
ხეობაში ნენსკრას გვერდით შენაკადებში მყარი მასალების შეტანის წყაროდ
ითვლება. ზოგადი ტენდენცია რეგიონში, კლიმატის ცვლილების შედეგად,
მდგომარეობს ხშირის მეწყერების შემთხვევების გაზრდაში, მყინვარების
შემცირებასა და მიწის საფარის ცვლილებაში (კერძოდ ტყიანი ტერიტორიების
შემცირება). შედეგად მოსალოდნელია, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა
გაიზარდოს მყარი მასალების რაოდენობა, განსაკუთრებით წვრილმარცვლოვანი
სედიმენტების, რომელიც ჩადის მდინარე ნენსკრაში.
ასეთი ზრდა მოსალოდნელია, რომ კონკრეტულ დონეზე დააბალანსებს
შემცირებული სედიმენტების შეტანას, რომელიც წყალსაცავში სედიმენტების
დალექვით
არის
გამოწვეული.
გარეშე
ანთროპოგენური
საქმიანობების
თვალსაზრისით,
აღსანიშნავია
განსაზღვრული
ზონა,
პოტენციური
სამთო/მოპოვებითი კონცესიის სახით, რომელიც მდებარეობს ნენსკრას წყალსაცავის
დასავლეთით და მოიცავს ოკრილსი შენაკადის წყალსაკრების ნაწილს (იხილეთ
ნახაზი 4). კონცესიის ცენტრალურ ნაწილში უკვე ლიცენზირებულია მოპოვებითი
სამუშაოების
ზონა.
სამთო-მოპოვებითი
სამუშაოები
შესაძლოა
გახდეს
წვრილმარცვლოვანი სედიმენტების წყარო, რომელიც გადმოტანილია ოკრილით და
ჩადის მდინარე ნენსკრას ქვედა ბიეფზე კაშხლიდან. რაც შეეხება გახშირებულ
მეწყერებს, ასეთი ზრდა სავარაუდოდ კონკრეტულ დონეზე დააბალანსებს
შემცირებული სედიმენტების შეტანას, რომელიც წყალსაცავში სედიმენტების
დალექვით არის გამოწვეული.
დასკვნის სახით, მდინარის გეომორფოლოგიაზე ზემოქმედებების ძირითადი
კონტრიბუტორი არის ნენსკრას პროექტი. სხვადასხვა მოდინებაზე მომუშავე
პროექტები სავარაუდოდ არ შექმნის დამატებით მნიშვნელოვან ზემოქმედებას და
გარეშე აქტივობები და ეკოლოგიური სტრეს-ფაქტორები გავლენას არ მოახდენენ
კუმულაციური ზემოქმედებების მოცულობაზე.
აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება არის უმნიშვნელო.
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შენიშვნა. კუმულაციური ზემოქმედებები მდინარე ნაკრაზე არ არის წარმოდგენილი, რადგან დაგეგმილი მოდინებაზე მომუშავე ჰესი არ იქნება ეკონომიკურად
სიცოცხლისუნარიანი ნენსკრა ჰესთან.

ნახაზი 7 - VEC-ცენტრირებული სქემატიკა CIA-ს შესახებ ჰიდროლოგიაზე
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3.2.2

ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე
ელექტროსადგურიდან
ნენსკრა ჰესის გარდა, ძირითადი კონტრიბუტორი პოტენციურ კუმულაციურ
ზემოქმედებებში ნენსკრას ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფის მონაკვეთის მდინარის
ჰიდროლოგიაზე არის ხუდონის კაშხალი-წყალსაცავი, რომელიც დატბორავს ხეობის
ნაწილს და მდინარის ხეობას ტბის გარემოდ გარდაქმნის.
ამ მონაკვეთზე კუმულაციური ზემოქმედებები მცირე კალაპოტური ტიპის
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტებიდან ნენსკრას შენაკადებზე და ზემოქმედება
გარეშე გარეშე აქტივობებიდან და ეკოლოგიური სტრეს-ფაქტორები სავარაუდოდ
უმნიშვნელო იქნება, როგორც ეს განხილულია ზემოთ 4.2.1. ნაწილში.
ნენსკრა ჰესი შეცვლის სედიმენტების რაოდენობას, რომელიც შედის ხუდონის
წყალსაცავში, და ეს მოცემულია 4.2.4. ნაწილში, სადაც განხილულია კუმულაციური
ზემოქმედებები ენგურის ზონა 2-ზე - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ნენსკრას
შესართავიდან.
ელექტროსადგურიდან ნენსკრას ქვედა ბიეფის გეომორფოლოგიის თვალსაზრისით,
კუმულაციური ზემოქმედებები უმნიშვნელო იქნება.

3.2.3

ენგურის ზონა 1 - მონაკვეთი ნენსკრას და ნაკრას
შესართავებს შორის
შეფასება ამ მონაკვეთზე ითვალისწინებს ნენსკრას ჰესს პლუს ხუდონი. ძირითადი
კონტრიბუტორი ენგურის ნენსკრას და ნაკრას შენაკადებს შორის იქნება ხუდონის
კაშხალი-წყალსაცავი, რომელიც დალექავს ენგურით გადმოტანილ მყარ მასალებს.
ნენსკრას პროექტით გამოწვეული დამატებითი ზემოქმედება იქნება შემცირებული
სედიმენტების შეტანა ხუდონის წყალსაცავში; იმის გამო, რომ მდინარე ნაკრას
ნაკადი და შედეგად გადმოტანილი სედიმენტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად
შემცირდება ნაკრას არინების გამო. ნენსკრას პროექტის ზემოქმედება აქედან
გამომდინარე იქნება ხუდონის პროექტის ნეგატიური ზემოქმედებების შემცირება.
კუმულაციური ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება.
ნაკრას წყლის ნაკადი წარმოადგენს ენგურის ნაკადის საშუალო წლიურ 18 პროცენტს.
თუმცა, ენგურის სედიმენტები უფრო მეტი იქნება ნაკრასთან შედარებით - და ნაკრას
მიერ ენგურში სედიმენტების შეტანა მცირე პროცენტული მაჩვენებელით
შემოიფარგლება. კუმულაციური ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება.

3.2.4

ენგურის ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ნენსკრას
შესართავიდან
ხუდონის პროექტი მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს მდინარე ენგურის
ჰიდროლოგიაში ნენსკრას შესართავსა და ენგურის წყალსაცავის დაბოლოებას
შორის. მდინარის კალაპოტი და ქვედა მონაკვეთის ვიწრო ხეობა დაიტბორება და
მდინარის გარემო ტბის გარმოდ გარდაიქმნება.ხუდონის კაშხალსა და ენგურის
წყალსაცავის დაბოლოებას შორის მდინარის ძალიან მოკლე მონაკვეთი იქნება,
რომლსი სიგრძე დაახლოებით 100 მეტრზე ნაკლებია.
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ნენსკრას პროექტი გამოიწვევს სედიმენტების დალექვას ნენსკრას კაშხალწყალსაცავში და შედეგად ხუდონის წყალსაცავში გადატანილი სედიმენტების
რაოდენობა ნაკლები იქნება ნენსკრას პროექტის გარეშე შემთხვევასთან შედარებით.
ნენსკრას პროექტით გამოწვეული დამატებითი ზემოქმედებები იქნება ხუდონის
წყალსაცავში
სედიმენტების
აკუმულირებით
გამოწვეული
ნეგატიური
ზემოქმედებების შემცირება. კუმულაციური ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება.

3.2.5

ენგურის ზონა 3 - ენგურის წყალსაცავი
ხუდონის პროექტი მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანს ენგურის წყალსაცავის
გეომორფოლოგიაში. ხუდონის წყალსაცავი დალექავს სედიმენტებს, რომლებიც
გადმოტანილია მდინარე ენგურიდან და შედეგად მნიშვნელოვნად შემაცირებს
სედიმენტების შეტანას ენგურის წყალსაცავში.
ნენსკრას პროექტით გამოწვეული დამატებითი ზემოქმედებები იქნება ხუდონის
წყალსაცავში სედიმენტების რაოდენობის შემცირება და უმნიშვნელო ზემოქმედებას
მოახდენს ენგურის წყალსაცავზე
კუმულაციური ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება.

3.2.6

მდინარე ნაკრა
ძირითადი ზემოქმედება მდინარე ნაკრას ნალექების გადატანაზე პოტენციურად
გამოწვეულია მდინარის გადაგდებით და შემცირებული დინებით, რაც
მნიშვნელოვნად შეამცირებს მყარი მასალების გადატანას მდინარეში. თუმცა
საპროექტო კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ ნაკრას პერიოდული გადარეცხვა
განხორციელდება ქვედა ბიეფზე აკუმულირებული სედიმენტების გადარეცხვის
მიზნით და ამ სახით, რამდენადაც ტექნიკურად შესაძლებელი იქნება - მდინარის
სედიმენტების გადატანის უნარიანობის შენარჩუნებისთვის. არსებობს მცირე
კალაპოტური ტიპის ჰესი, დაგეგმილი ნაკრას ქვედა ბიეფზე ნენსკრას გადაგდების
კაშხლიდან (იხილეთ ნაწილი 4.1.6). თუ კალაპოტური ტიპის პრეოქტი გაგრძელდება
- მნიშვნელოვნად შემცირებული ნაკრას ხარჯის მიუხედავად - შესაძლოა
პოტენციურად ადგილი ჰქონდეს კუმულაციურ ზემოქმედებებს ნაკრას ქვედა
ბიეფზე კალაპოტური კაშხლიდან. კაშხალი დააკავებს სედიმენტებს და შემდგომ
შეამცირებს სედიმენტების გადატანას, რომელიც მოდიფიცირებულია ნენსკრას
პროექტის მიერ. მიუხედავად ამისა, მოსალოდნელია, რომ კალაპოტური ტიპის
კაშხალმა შესაძლოა თავდაპირველად დალექოს სედიმენტები, მაგრამ სწორად
ფუნქციონირებისთვის საჭიროა აღიჭურვოს სისტემებით, რომელიც მოახდენს
სედიმენტის აკუმულირებას იმისათვის, რომ ჩარეცხოს
ქვედა ბიეფზე ან
შესაძლებელი იყოს კაშხლის სტრუქტურაზე გადაიტანოს სედიმენტები.
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3.2.7

გეომორფოლოგიაზე ზემოქმედებების რეზიუმე
ცხრილი 5 – მდინარის გეომორფოლოგიაზე კუმულაციური ზემოქმედებების რეზიუმე
ზონა

გეოგრაფიული
საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედება

ძირითადი
ზემოქმედებ
ის
წარმოშობა

კუმულაციური
ზემოქმედების ბუნება

კუმულაცი
ური
ზემოქმედ
ების
სიდიდე

კუმულაციურ
ი
ზემოქმედების
მნიშნელობა

ნენსკრას
ზონა 1

მდინარე ნენსკრა მონაკვეთი
კაშხლის
ლოკაციასა და
ელექტროსადგურ
ს შორის

მნიშვნელოვნად
შემცირებული
სედიმენტების
გადატანა

ნენსკრა ჰესი

უმნიშვნელო
ცვლილება ნენსკრას
სედიმენტებში
შენაკადებიდან

უმნიშვნე
ლო

უმნიშვნელო

დალექილი
ნენსკრას
წყალსაცავში

(მცირე მოდინებაზე
მომუშავე ჰესის
პროექტები)

ნენსკრას
ზონა 2

მდინარე ნენსკრა მონაკვეთი ქვედა
ბიეფზე
ელექტროსადგურ
იდან

დატბორილი
მდინარის ხეობა

ხუდონის
ჰესი

სედიმენტების
შემცირებული შეტანა
ხუდონის
წყალსაცავში მდინარე
ნენსკრადან

უმნიშვნე
ლო

უმნიშვნელო

ენგურის
ზონა 1

მდინარე
ენგური მონაკვეთი
ნენსკრას და
ნაკრას
შესართავებს
შორის

სედიმენტები
დალექილი
ხუდონის
კაშხალიწყალსაცავით

ხუდონის
ჰესი

სედიმენტების
შემცირებული
შეტანა ენგურში
მდინარე
ნაკრადან, იწვევს
სედიმენტების
რაოდენობის
ოდნავ
შემცირებას,
რომელიც
აკუმულირდება
ხუდონის ან
ხაიშის
წყალსაცავებში

უმნიშვნ
ელო

უმნიშვნელ
ო

უმნიშვნე
ლო

უმნიშვნელო

უმნიშვნე
ლო

უმნიშვნელო

(ნენსკრა ჰესი)
ენგურის
ზონა 2

მდინარე
ენგური მონაკვეთი
ქვედა ბიეფზე
ნენსკრას
შესართავიდა
ნ

დატბორილი
მდინარის
ხეობა

ხუდონის
ჰესი

სედიმენტების
შემცირებული
შეტანა ენგურში
მდინარე ნაკრადან,
იწვევს
სედიმენტების
რაოდენობის
ოდნავ შემცირებას,
რომელიც
აკუმულირდება
ხუდონის ან
ხაიშის
წყალსაცავებში
(ნენსკრა ჰესი)

ენგურის
ზონა 3

ენგურის
წყალსაცავი

ენგურის
სედიმენტები
დალექილი
ხუდონის
წყალსაცავში

ხუდონის
ჰესი

სედიმენტებსი
შემცირებული შეტანა
ხუდონის
წყალსაცავში მდინარე
ნენსკრადან
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ზონა

გეოგრაფიული
საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედება

ძირითადი
ზემოქმედებ
ის
წარმოშობა

კუმულაციური
ზემოქმედების ბუნება

კუმულაცი
ური
ზემოქმედ
ების
სიდიდე

კუმულაციურ
ი
ზემოქმედების
მნიშნელობა

ნაკრა

მონაკვეთი
გადასაშვები
დამბიდან
ენგურთან
შესართავამდე
i

მნიშვნელოვნა
დ
შემცირებული
სედიმენტების
გადატანა

ნენსკრა ჰესი

უმნიშვნელო
ცვლილება
სედიმენტების
გადატანაში

უმნიშვნე
ლო

უმნიშვნელო

(მცირე მოდინებაზე
მომუშავე ჰესის
პროექტი)

ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე

3.3

წყლის ხარისხი
წყლის ხარისხზე კუმულაციური ზემოქმედებების შეფასება დაყოფილია ისეთივე
ზონებად, როგორც 4.1. და 4.2 ნაწილებში
შეფასებული ჰიდროლოგიის და
გეომორფოლოგიის შემთხვევაში მოხდა; თუმცა, ენგურის ზონა 1-ზე, რომელიც
მოიცავს მონაკვეთს ნაკრასა და ნენსკრას შესართავებს შორის, ზემოქმედებას არ
ახდენს ცვლილებები წყლის ხარისხში, რომელიც ნენსკრას პროექტით არის
გამოწვეული. წყლის ხარისხზე შეფასებული ზონებია:










ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთი კაშხლის ლოკაციასა და ელექტროსადგურს
შორის (17 კილომეტრი);
ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ელექტროსადგურიდან (4.3
კილომეტრი);
ენგურის ზონა 1 - მონაკვეთი ნენსკრასა და ნაკრას შესართავებს შორის (21.5
კილომეტრი);
ენგურის ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ნენსკრასს შესართავიდან (3
კილომეტრი), და
ენგურის ზონა 3 – ენგურის წყალსაცავი (20 კილომეტრი).

მოსალოდნელი არ არის კუმულაციური ზემოქმედებები ნაკრაზე. შეფასებული
ზონების ლოკაციები ილუსტრირებულია მე-5 ნახაზზე წარმოდგენილ რუკაზე. VECორიენტირებული მიდგომა კუმულაციური ზემოქმედებების შეფასებისთვის
ჰიდროლოგიაზე სქემატურად მე-8 ნახაზზეა წარმოდგენილი.

3.3.1

ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთიკაშხლის ლოკაციას და
ელექტროსადგურს შორის.
წყლის ხარისხზე ზემოქმედებების ძირითადი კონტრიბუტორი არის ნენსკრას
პროექტი, რომელიც გამოიწვევს მდინარე ნენსკრას წყლის ხარისხის ოდნავ
მოდიფიცირებას აღნიშნულ მონაკვეთზე, წყალსაცავის გავსებიდან 3-5 წლის
განმავლობაში.
სხვადასხვა
მცირე
მოდინებაზე
მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურებმა,
რომლებიც
მდებარეობს
მდინარე
ნენსკრას
შენაკადებზე, შესაძლოა დამატებითი ზემოქმედებები მოახდინოს იმის გარდა, რასაც
ნენსკრას პროექტი ახდენს მდინარის წყლის ხარისხზე. თუმცა, კალაპოტური ტიპის
ჰიდროელექტროსადგურები სავარაუდოდ არ შექმნის დამატებით მნიშვნელოვან
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ზემოქმედებას, რადგან ასეთ პროექტებს არ აქვს წყალსაცავი. შედეგად დატბორილი
ბიომასის ბიოდეგრადაციის გამო წყლის ხარისხი არ შეიცვლება.
გარეშე
ანთროპოგენური
საქმიანობების
თვალსაზრისით,
აღსანიშნავია
განსაზღვრული ზონა, პოტენციური სამთო/მოპოვებითი კონცესიის სახით,
რომელიც მდებარეობს ნენსკრას წყალსაცავის დასავლეთით და მოიცავს ოკრილის
შენაკადის წყალსაკრების ნაწილს (იხილეთ ნახაზი 4 მე-13 გვერდზე). კონცესიის
ცენტრალურ ნაწილში უკვე ლიცენზირებულია მოპოვებითი სამუშაოების ზონა.
სამთო-მოპოვებითი სამუშაოები შესაძლოა გახდეს დაბინძურების წყარო, საშიში
ნივთიერებების შემთხვევითი გაჟონვის შედეგად ან მძიმე მეტალების გადარეცხვის
შედეგად, რომელიც გამოწვეულია მჟავე წყლების ნაკადებით. თუმცა, ვინაიდან
მოცემულ მომენტში სამთო სამუშაოების ხასიათი უცნობია, უცნობია პოტენციური
დაბინძურების ბუნება და შეიძლება აღინიშნოს მხოლოდ პოტენციურ რისკად.
აქედან გამომდინარე წყლის ხარისხზე კუმულაციური ზემოქმედება უმნიშვნელოა.
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შენიშვნა. კუმულაციური ზემოქმედებები მდინარე ნაკრაზე არ არის წარმოდგენილი, რადგან დაგეგმილი მოდინებაზე მომუშავე ჰესი არ იქნება ეკონომიკურად
სიცოცხლისუნარიანი ნენსკრა ჰესთან.

ნახაზი 8 - VEC-ცენტრირებული სქემატიკა CIA-ს შესახებ წყლსი ხარისხზე
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3.3.2

ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე
ელექტროსადგურიდან
ნენსკრა ჰესის გარდა, ძირითადი კონტრიბუტორი პოტენციურ კუმულაციურ
ზემოქმედებებში ნენსკრას ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფის მონაკვეთის მდინარის
წყლის ხარისხზე არის ხუდონის კაშხალი-წყალსაცავი, რომელიც დატბორავს ხეობის
ნაწილს და მდინარის ხეობას ტბის გარემოდ გარდაქმნის. მცირე მოდინებაზე
მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტები მდინარე ნენსკრას შენაკადებზე
უმნიშვნელო ზემოქმედებას მოახდენს წყლსი ხარისხზე, როგორც წარმოდგენილია
4.3.1. ნაწილში. თუმცა განსაზღვრული ზონა, პოტენციური სამთო/მოპოვებითი
კონცესიის სახით, რომელიც მდებარეობს ნენსკრას წყალსაცავის დასავლეთით და
მოიცავს ოკრილის შენაკადის წყალსაკრების ნაწილს წარმოადგენს წყლის
დაბინძურების პოტენციურ რისკს, როგორც აღწერილია 4.3.1. ნაწილში.
კუმულაციური ზემოქმედება აღნიშნულ მონაკვეთზე აღწერილია 4.3.3 ნაწილში,
შესაბამისად ხუდონის წყალსაცავი მოიცავს ნენსკრას ზონა 2-ს და ენგურის ზონა 2-ს.

3.3.3

ენგურის ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ნენსკრას
შესართავიდან
ხუდონის პროექტი მნიშვნელოვან ცვლილებას მოახდენს მდინარე ენგურის წყლის
ხარისხზე, მათ შორის მდინარე ნენსკრას ქვედა მონაკვეთზე, რომელიც დაიტბორება
ხუდონის წყალსაცავით (ნენსკრას ზონა 2). ნენსკრა ჰესის და ხუდონის კაშხალიწყალსაცავის კუმულაციური ზემოქმედებების მნიშვნელობა დამოკიდებულია 2
წყალსაცავის გავსების დროზე. ნენსკრას პროექტის წყლის ხარისხის შეფასება
პროგნოზირებს, რომ ნენსკრას წყალსაცავის გავსებიდან პირველი 2-3 წლის
განმავლობაში, წყალი რამდენამდე შეიცვლება და შედეგად თუ ხუდონის
წყალსაცავი ასევე გაივსება ნენსკრას წყალსაცავის პარალელურად, ან ნენსკრას
წყალსაცავის გავსებიდან 3 წელიწადში, მოსალოდნელი იქნება კუმულაციური
ზემოქმედებები. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მიერ ელექტროენერგიის
გამომუშავების დაწყების თარიღად 2021 წელი იგეგმება და აქედან გამომდინარე
თეორიულად
ემთხვევა
ნენსკრას
წყალსაცავის
გავსებას
და
ნენსკრას
ჰიდროელექტროსადგურის წარმოების დაწყებას. ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც
გავლენას ახდენს ნენსკრას მოდიფიცირებული წყლის ხარისხის ზემოქმედების
მნიშვნელობაზე ხუდონის წყალსაცავის წყალზე არის შემდეგი:






ნენსკრას შენაკადი ხუდონის წყალსაცავში საერთო შენაკადის 25 პროცენტს
წარმოადგენს; სხვა შენაკადებია მდინარე ენგური (69 პროცენტი) და
მდინარე თხეიში (7 პროცენტი);
მცენარეულობა ხუდონის წყალსაცავის დატბორილ ზონაში მოიცავს 175
ჰექტარ ტყეს და 367 ჰექტარი საბალახო ზონაა ან მცენარეების გარეშეა.
ნენსკრას დატბორილი ზონა მოიცავს 269 ჰექტარს, მათ შორის 174 ჰექტარი
მეჩხერი ტყეა. შედეგად ხუდონის წყალსაცავი მიუხედავად იმისა, რომ
ნენსკრას წყალსაცავზე დიდია, სავარაუდოდ იგივე რაოდენობის ბიომასა და
ტყის ნიადაგი აქვს როგორც ნენსკრას.
წყალსაცავის გადატვირთვის თვალსაზრისით, ხუდონის წყალსაცავის
ტევადობა 340 მილიონი კუბური მეტრია და წლიური გადატვირთვა 4,100
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მილიონი კუბური მეტრი. აქედან გამომდინარე გადატვირთვა წარმოადგენს
12 წყალსაცავის მოცულობას წელიწადში.
ზემოაღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით შესაძლებელია ხუდონის
წყალსაცავის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება. ნუტრიენტები და ორგანული
ნახშირბადი ნენსკრას წყალსაცავიდან, რომელიც ჩადის ხუდონის წყალსაცავში
დაახლოებით 50 პროცენტიან ზრდას წარმოადგენს, ნენსკრას პროექტის გარეშე
შემთხვევასთან შედარებით. თუმცა, ხუდონის წყალსაცავის გადატვირთვა (12
წყალსაცვი წელიწადში) 3 ჯერ აღემატება ნენსკრას წყალსაცავის გადატვირთვას და
ხუდონის წყალსაცავის ტევადობა ორჯერ აღემატება ნენსკრას წყალსაცავის
ტევადობას. შედეგად, მიუხედავად ამისა ნენსკრას წყალსაცავის წყალი გაზრდის
ნუტრიენტებისა და ორგანული ნახშირბადის შეტანას, ამის დაბალანსება ხდება
მდინარე ენგურიდან განზავებით და იმ ფაქტით, რომ ხუდონის დატბორილ ზონაში
ერთ ჰექტარზე ნაკლები მცენარეულობაა ნენსკრას ზონასთან შედარებით. აქედან
გამომდინარე ნუტრიენტები და ორგანული ნახშირბადი ხუდონის წყალსაცავში
სავარაუდოდ არ მიაღწევს ისეთ დონეს, რომელიც ევტროფულ პირობებს გამოიწვევს
- ისინი ნენსკრას წყალსაცავზე ნაკლები იქნება. კუმულაციური ზემოქმედება
ხუდონის წყალსაცავის წყლის ხარისხზე უმნიშვნელო იქნება.

3.3.4

ენგურის ზონა 3 - ენგურის წყალსაცავი
4.3.3. ნაწილის შესაბამისად ხუდონის წყალსაცავზე კუმულაციური ზემოქმედებების
გათვალისწინებით, შესაძლებელია ნენსკრას მოდიფიცირებული ხარისხის წყალზე
კუმულაციური
ზემოქმედებების
შეფასება.
ნენსკრას
წყალსაცავის
მოდიფიცირებული ხარისხის წყალით ნუტრიენტების და ორგანული ნახშირბადის
შედინება ენგურის წყალსაცავში სავარაუდოდ წარმოადგენს წყალსაცავში
ნუტრიენტებისა და ორგანული ნახშირბადის შეტანის ზრდას. თუმცა ამის
დაბალანსება ხდება მდინარე ენგურიდან განზავებით და წყალსაცავის ტევადობით რომელიც ნენსკრას ტევადობაზე 6-ჯერ მეტია. ნენსკრადან ნუტრიენტებისა და
ორგანული ნახშირბადის კონცენტრაციები განზავდება 7 ფაქტორით. აქედან
გამომდინარე ნუტრიენტები და ორგანული ნახშირბადი ენგურის წყალსაცავში
სავარაუდოდ არ მიაღწევს ისეთ დონეს, რომელიც ევტროფულ პირობებს გამოიწვევს
და კუმულაციური ზემოქმედება ენგურის წყალსაცავის წყლის ხარისხზე
უმნიშვნელო იქნება.
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3.3.5

წყლის ხარისხზე ზემოქმედებების რეზიუმე
ცხრილი 6 – წყლის ხარისხზე კუმულაციური ზემოქმედებების რეზიუმე
ზონა

გეოგრაფიული
საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედება

ძირითადი
ზემოქმედე
ბის
წარმოშობა

კუმულაციური
ზემოქმედების
ბუნება

კუმულაცი
ური
ზემოქმედე
ბის
სიდიდე

კუმულაცი
ური
ზემოქმედე
ბის
მნიშვნელო
ბა

ნენსკრ
ას
ზონა 1

მდინარე
ნენსკრა მონაკვეთი
კაშხლის
ლოკაციასა და
ელექტროსადგ
ურს შორის

წყლის
მოდიფიცირებ
ული ხარისხი
წყალსაცავის
გავსებიდან
პირველი 2-3
წლის
განმავლობაში

ნენსკრა
ჰესი

უმნიშვნელო
ცვლილება
შენაკადების
წყლის
ხარისხში

უმნიშვნელ
ო

უმნიშვნელ
ო

ნენსკრ
ას
ზონა 2

მდინარე ნენსკრა მონაკვეთი ქვედა
ბიეფზე
ელექტროსადგურ
იდან

მდინარის ხეობა
დატბორილია და
შეცვლილია
წყლის ხარისხი
დატბორილი
ბიომასის
ბიოდეგრადაციი
ს გამო

ხუდონი
ჰესი

ნუტრიენტების
და ორგანული
მასალების
გაზრდილი
შეტანა
ხუდონსი
წყალსაცავში –
ზრდის წყლის
ხარისხის
მოდიფიცირებ
ულ ბუნებას 23 წლის
განმავლობაში.

მცირე

დაბალი

ენგურ
ის
ზონა 2

მდინარე ნენსკრა მონაკვეთი ქვედა
ბიეფზე ნენსკრასა
შესართავიდან

როგორც
ნენსკრას ზონა 2ის შემთხვევაში

ხუდონი
ჰესი

როგორც
ნენსკრას ზონა
2-ის
შემთხვევაში

როგორც
ნენსკრას
ზონა 2-ის
შემთხვევაშ
ი

როგორც
ნენსკრას
ზონა 2-ის
შემთხვევაშ
ი

ენგურ
ის
ზონა 3

ენგურის
წყალსაცავი

უმნიშვნელ
ო

უმნიშვნელ
ო

ნაკრა

მონაკვეთი
გადასაშვები
დამბიდან
ენგურთან
შესართავამდე

უმნიშვნელ
ო

უმნიშვნელ
ო

(მცირემოდინე
ბაზე მომუშავე
ჰესის
პროექტები)

ხუდონი
ჰესი

შესამჩნევი
ზემოქმედების
გარეშე

ნენსკრა
ჰესი

შესამჩნევი
ზემოქმედები
ს გარეშე
(მცირე
მოდინებაზე
მომუშავე
ჰესის
პროექტი)

ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე

3.4

თევზის რესურსები და თევზის ჰაბიტატი
თევზის რესურსებზე და თევზის ჰაბიტატებზე კუმულაციური ზემოქმედებების
შეფასება ეფუძნება იმავე ზონებს, როგორც მდინარის ჰიდროლოგიის შემთხვევაში,
მაგრამ მნიშვნელობის შეფასება შეფასდა აუზის დონეზე. რადგან პოტენციური
კუმულაციური ეფექტები მდინარის ეკოლოგიაზე შესაძლოა მოხდეს ცვლილებების

სანქციონირებულია გამოსაქვეყნებლად - 901.8.9_ES Nenskra_Vol 10_Cumulative Impact Assessment_Feb 2017_Geo_P გვ.47

სს ნენსკრა ჰიდრო - კუმულატიური ზემოქმედებების შეფასება

საფუძველზე ჰიდროლოგიაში, გეომორფოლოგიაში და წყლის ხარისხში და
მდინარის ეკოლოგიაში ცვლილებების შესახებ ინფორმირებას არსებითი
მნიშვნელობა აქვს თევზის რესურსების და თევზის ჰაბიტატების შეფასებისთვის.
შეფასება დაიყო შემდეგ ზონებად:







ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთი კააშხლის ლოკაციას და ელექტროსადგურს
შორის;
ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე ელექტროსადგურიდან;
ენგურის ზონა 1 და 2 - მონაკვეთი ნაკრას შესართავსა და ნენსკრას
შესართავიდან ქვედა ბიეფს შორის; და
ენგურის ზონა 3 – ენგურის წყალსაცავი.

ასევე განიხილება კუმულაციური ზემოქმედებები ნაკრაზე, რადგან ნაკრაზე
დაგეგმილია მოდინებაზე მომუშავე ელექტროსადგური (იხილეთ ნაწილი 4.1.6.).
შეფასებული ზონების ლოკაციები ილუსტრირებულია მე-5 ნახაზზე წარმოდგენილ
რუკაზე.
ამ ანგარიშში განხილული თევზის რესურსები არის მდინარის კალმახი (Salmo trutta
morfa fario), ერთადერთი სახეობა, რომელიც შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს
ნენსკრას აუზში და კავკასიური მდინარის ღორჯო (Ponticola constructor) სახეობა,
რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მდინარე ენგურის სისტემაში
(ენერგეტიკის სამინისტრო, 2011 წელი), მაგრამ რომელიც არ არის ნანახი
მდინარეებში ნენსკრასა და ნაკრაში.

3.4.1

ნენსკრას ზონა 1 - მონაკვეთი კაშხლის ლოკაციას და
ელექტროსადგურს შორის
ნენსკრა ჰესის პროექტის გარდა, მდინარე ნენსკრას შენაკადებზე მცირე კალაპოტური
ტიპის ჰიდროელექტროსადგურებია, ნენსკრას კაშხლიდან ქვედა ბიეფზე,
რომლებმაც შესაძლოა პოტენციურად „წვლილი“ შეიტანონ ნენსკრას კაშხლის
ლოკაციასა და ელექტროსადგურს შორის მონაკვეთის მდინარის ეკოლოგიაზე
პოტენციურ კუმულაციურ ზემოქმედებებში. კალაპოტური ტიპის სადგურების
ადგილმდებარეობა ასახულია მე-13 გვერდზე მე-4 ნახაზზე წარმოდგენილ რუკაზე
და მოიცავს შემდეგს:







ცხვანდირის ჰესი, თავდაპირველად შეიმუშავა Austrian Georgian
Development-მა;
ოკრილი ჰესი, თავდაპირველად შეიმუშავა Austrian Georgian Development-მა;
ლახამი ჰესი, თავდაპირველად შეიმუშავა Austrian Georgian Development-მა;
და
დარჩი-ორმლეთის ჰესი, შეიმუშავა ჰიდრო ლეამ EBRD-ის დაფინანსებით.

თუმცა ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობას და Austrian
Georgian Development-ს შორის გაუქმდა 2016 წლის თებერვალში და ამჟამად
გაურკვევლობა არსებობს არის თუ არა შესაძლებელი და როდის ცხვანდირის,
ოკრილის და ლახამის სადგურების შემუშავება.
ძირითადი კონრიბუტორი ზემოქმედებებში მდინარის ეკოლოგიაზე ამ მონაკვეთში
არის ნენსკრას პროექტი. შესაბამისად, ნენსკრას კაშხალი გამოიწვევს შემდეგ
ზემოქმედებებს:
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ნაკადის მნიშვნელოვანი შემცირება მდინარე ნენსკრას მოცემულ
მონაკვეთზე;
გადატანილი მყარი მასალების შემცირება, რომელიც შედის მდინარეში;
მდინარეში მყარი მასალების შემცირებული გადატანა შემცირებული
დინების გამო;
ცვლილებები არხის მორფოლოგიაში და მდინარის ჰაბიტატის ტიპებში,
მაგალითად, ლოდინის და ტოფობის ზონები;
არანაირი ცვლილება არ არის პროგნოზირებული წყლის ხარისხში.

ნენსკრას ჰესის ზემოქმედება მდინარის კალმახზე მდინარე ნენსკრაში,
შემარბილებელი ზომების გარეშე, წინასწარი პროგნოზით მნიშვნელოვანი იქნება
მდინარის კალმაახის მიგრაციის მარშრუტის დარღვევის გამო მდინარე ნენსკრაზე,
ზედა ბიეფის ტოფობის ზონებში. შერბილება მდინარის კალაპოტის ტექნიკური
მომსახურების / ჰაბიტატის გაუმჯობესების გეგმის ფორმით განხორციელდება
მშენებლობის შემდეგ2, მდინარის კალმახის სიცოცლისუნარიანი პოპულაციის
შენარჩუნების მიზნით ნენსკრას ზონა 1-ში.
კუმულაციური ზემოქმედებები
მდინარის ამ მონაკვეთზე შეფასდა შეთავაზებული შემარბილებელი ზომების
გათვალისწინებით.
დაგეგმილი კალაპოტური ტიპის პროექტები მდინარე ნენსკრას შენაკადებზე არ
ახდენს სივრცულ გადაფარვას ნენსკრას პრეოქტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ
თევზის ჰაბიტატთან. თუმცა, შესაძლოა მოხდეს მდინარე ნენსკრაში მდინარის
კალმახის ზოგიერთი პოპულაციის მიგრირება სეზონურად შენაკადებისკენ, სადაც
შესაძლოა იყოს ქვირითობის ან ლიფსიტობის ზონები. შედეგად, კალაპოტური
ტიპის პროექტების შედეგად ჰიდრავლიკური ცვლილებებმა შენაკადებში შესაძლოა
გამოიწვიოს კუმულაციური ზემოქმედებები ნენსკრას კალმახის პოპულაციაზე.
კალაპოტური ტიპის სადგურების გამო შემცირებული ნაკადით ზემოქმედებული
მონაკვეთების სიგრძე შესაძლოა რამდენიმე კილომეტრს შეადგენდეს. კალაპოტური
სადგურები ტიპიურად ახდენს მდინარის ნაკადის გადაგდებას სადაწნეო
მილსადენით ელექტროსადგურისკენ ქვედა ბიეფზე, რაც იწვევს მდინარის
მონაკვეთის შემოვლას. შემცირებული ნაკადი შემოვლილ მონაკვეთში შესაძლოა
წარმოადგენდეს თევზის ჰაბიტატის დანაკარგს - და კაშხალი თავისთავად შესაძლოა
წარმოადგენდეს ფიზიკურ ბარიერს, რომელიც ხელს შეუშლის თევზს ზედა
ბიეფისკენ მოძრაობაში.
კალაპოტური ტიპის სადგურები საქართველოში ჩვეულებრივ საჭიროებს
ეკოლოგიურ ნაკადს შემოვლით მონაკვეთებში და კაშხლები ჩვეულებრივ
აღჭურვილია თევზსავალებით. ამის უზრუნველსაყოფად კალაპოტური ტიპის
პროექტებისთვის, JSCNH აცნობებს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს და
ენერგეტიკის სამინისტროს ეფექტური თევზსავალების და ეკოლოგიური ნაკადების
შეტანის
მნიშვნელობას
ნებისმიერ
კალაპოტურ
სადგურში,
რომელიც
შემუშავებულია ნენსკრას წყალსაკრებში, თევზზე კუმულაციური ზემოქმედებების
პრევენციის მიზნით. ეს ვალდებულება მითითებულია
წინამდებარე ანგარიშში
მოგვაინებით:


2

[CUM 2] კოორდინაცია საქართველოს მთავრობასთან (საქართველოს
გარემოს დაცვის სამინისტრო და ენერგეტიკის სამინისტრო), ნენსკრას და

ტომი 4 - ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება

სანქციონირებულია გამოსაქვეყნებლად - 901.8.9_ES Nenskra_Vol 10_Cumulative Impact Assessment_Feb 2017_Geo_P გვ.49

სს ნენსკრა ჰიდრო - კუმულატიური ზემოქმედებების შეფასება

ნაკრას წყალსაკრებში აღნიშნული კალაპოტური ტიპის სადგურების
ეკოლოგიური ნაკადებით და თევზსავალებით აღჭურვის უზრუნველყოფის
მიზნით.
ამ მონაკვეთში მდინარის კალმახის შემცირებული პოპულაცია, რაც გამოწვეულია
ნენსკრა ჰესით, შესაძლოა ნაწილობრივ დაბალანსდეს მდინარის კალმახის იმ
პოპულაციის ზრდით, რომელიც მიიღება პოპულაციის განვითარების შედეგად
ხუდონის წყალსაცავში და რომელიც სეზონურად შესაძლოა გადავიდეს ზედა
ბიეფზე. ამ ფონომენის დადგენას შესაძლოა რამდენიმე წელი დასჭირდეს, მაგრამ
შესაძლებლად მიიჩნევა, რადგან მდინარის კალმახის უპირატესი ჰაბიტატი
მდინარეების გარდა ასევე ტბებსაც წარმოადგენდეს. მდინარის კალმახი
ადაპტირებადი თევზია და წარმატებით არის წარმოდგენილი ხელოვნურ პირობებში
ინდოეთში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაშია და ჩრდილოეთ ამერიკაში. თუმცა,
აღნიშნული პოზიტიური ზემოქმედება შესაძლოა მარგინალური იყოს.
დასკვნისათვის გათვალისწინებულია:






მთავარი კონტრიბუტორი კუმულაციურ ზემოქმედებაში თევზის
ჰაბიტატზე და თევზის პოპულაციაზე სავარაუდოდ იქნება ნენსკრა ჰესი;
მდინარის არხის ტექნიკური მომსახურება / ჰაბიტატი შეამცირებს ამ
ზემოქმედებას, და
ზემოქმედება კალაპოტური ტიპის პროექტებიდან შემცირდება ეფექტური
ეკოლოგიური ნაკადების და თევზსავალების შეტანით აღნიშნული
სადგურების პროექტში.

კუმულაციური ზემოქმედება თევზზე შეფასებულია როგორც გამოვლენადი დაბალი
სიდიდის, მაგრამ არა მნიშვნელოვანი.

3.4.2

ნენსკრას ზონა 2 - მონაკვეთი ქვედა ბიეფზე
ელექტროსადგურიდან
ნენსკრა ჰესის გარდა, ძირითადი კონტრიბუტორი პოტენციურ კუმულაციურ
ზემოქმედებებში ნენსკრას ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფის მონაკვეთის მდინარის
ჰიდროლოგიაზე არის ხუდონის კაშხალი-წყალსაცავი, რომელიც დატბორავს ხეობის
ნაწილს და მდინარის ხეობას ტბის გარემოდ გარდაქმნის. კალაპოტური ტიპის ჰესის
პროექტები მდინარე ნენსკრას შენაკადებზე უმნიშვნელო გავლენას ახდენს
ჰიდროლოგიაზე, როგორც ეს წარმოდგენილია 4.1.1. ნაწილში. ნენსკრა ჰესი შეცვლის
ყოველთვიურ ნაკადებს მდინარე ნენსკრაში ელექტროსადგურიდან, რაც სრული
ნაკადისას შექმნის ხელსაყრელ პირობებს მდინარის კალმახისთვის. ხუდონის
წყალსაცავის ზედაპირი აღწევს ელექტროსადგურს, 1კმ-ზე ნაკლებ ფარგლებში.
ამჟამად მანძილი ენგურის შესართავსა და ელექტროსადგურს შორის 4.3
კილომეტრია. ტურბინული რეჟიმის დროს ხუდონის წყალსაცავის ლოკაცია
შესაძლოა ხელსაყრელი იყოს მდინარის კალმახისთვის, მდინარე ნენსკრას ქვედა
მონაკვეთამდე გადაადგილების
შესაძლებლობის მიცემის თვალსაზრისით,
თავშესაფრის ან მოსვენების ზონის უზრუნველყოფით. ტურბინული რეჟიმის
შეწყვეტის შემდეგ, მდინარის კალმახს შეეძლება გაცუროს მდინარე ნენსკრამდე
ელექტროსადგურის ახლოს სანაშენე ზონების და ტოფობის ზონების გამოყენების
მიზნით ელექტროსადგურის ზედა ბიეფზე. აქედან გამომდინარე კუმულაციური
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ზემოქმედება მცირე სიდიდისაა
შეფასებულია უმნიშვნელოდ.

და

შესაძლოა

პოზიტიური

იყოს,

თუმცა

ენგურის ზონა 1 და 2 - მონაკვეთი ნაკრას შესართავსა და ქვედა ბიეფს შორის
ნენსკრას შესართავიდან
ნენსკრა ჰესის გარდა, ძირითადი კონტრიბუტორი პოტენციურ კუმულაციურ
ზემოქმედებებში ნენსკრას ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფის მონაკვეთის მდინარის
ეკოლოგიაზე არის ხუდონის კაშხალი-წყალსაცავი, რომელიც დატბორავს ხეობის
ქვედა ნაწილს. ხუდონის პროექტი მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს მდინარე
ენგურის ეკოლოგიაში ნაკრას და ნენსკრას შესართავების ქვედა მონაკვეთს შორის.
ქვედა მონაკვეთის კალაპოტი და ვიწრო ხეობა დაიტბორება და მდინარის გარემო
ტბის გარემოდ გარდაიქმნება.
მდინარის ხუთი (5) კილომეტრი მოექცევა
ზემოქმედების ქვეშ, რადგან წყალსაცავის ზედაპირი 530 ჰექტარს მოიცავს. ამჟამად,
მდინარე ენგური სწრაფმდინარე სედიმენტებით დატვირთული ყინულოვანი
მდინარეა, ითვლება რომ არახელსაყრელ პირობებს წარმოადგენს თევზის
სახოებებისთვის; თუმცა ითვლება ისინი არსებობს (ენერგეტიკის სამინისტრო 2011).
წყალსაცავის შექმნამ შესაძლოა ფაქტობრივად გაზარდოს თევზისთვის ჰაბიტატების
შესაფერისობა, თუმცა წყალსაცავში მდინარე კალმახის არსებობის გარდა ამის
დასადასტურებლად მცირე მტკიცებულება არსებობს. მოცემულ მომენტში ნაკლებ
სავარაუდოა, რომ მდინარის კალმახი ან კავკასიური ღორჯო მიგრირებს მდინარე
ენგურიდან მდინარე ნენსკრაში, ვიწრო ხეობის გამო, რომელიც აკავშირებს ორ
მდინარეს, რომელიც ციცაბოდ და სწრაფად მიედინება; თუმცა შესაძლოა ქვედა
ბიეფზე იყოს გასასვლელი. შედეგად მდინარე ენგურში ცვლილებები სავარაუდოდ
უარყოფით გავლენას არ მოახდენს მდინარე ნენსკრაში ნენსკრა ჰესის შედეგად.
მეორე მხრივ ნენსკრა ჰესი კუმულაციურ ზემოქმედებას არ მოახდენს ენგურზე,
შესაბამისად მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება წლიური დინების სიჩქარე, რაც ნიშნავს,
რომ მდინარე ენგურის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება.
სავარაუდოდ კუმულაციური ზემოქმედება უმნიშვნელო და მცირე სიდიდის იქნება.

3.4.3

ენგურის ზონა 3 - ენგურის წყალსაცავი
ენგურის წყალსაცავის კაშხალი ბარიერს ქმნის თევზის მიგრაციისთვის შავი
ზღვიდან, როგორიცაა კალმახი და ორაგული, ასევე ადგილობრივი თევზი კაშხლის
ქვედა დინებაზე. მონაცემები თევზის სახეობებზე ენგურის წყალსაცავში
შეზღუდულია, თუმცა ითვლება, რომ წარმოდგენილია მხოლოდ მდინარის კალმახი
და კავკასიური ღორჯო. ითვლება, რომ ნენსკრას კაშხლის არსებობა კუმულაციურ
ზემოქმედებას არ მოახდენს ენგურის კაშხალთან დაკავშირებით, რადგან
გათვალისწინებულია, რომ თევზის მიგრაცია ადგილობრივი მასშტაბით
შემოიფარგლება, ე.ი. მდინარე ნენსკრას ფარგლებში და არა მთლიანად აუზში,
ენგურის წყალსაცავიდან. კუმულაციური ზემოქმედება სავარაუდოდ უმნიშვნელო
და მცირე სიდიდის იქნება.

3.4.4

მდინარე ნაკრა
ნენსკრა ჰესი გამოიწვევს მნიშვნელოვან შემცირებას მდინარე ნაკრას ნაკადში და ამის
შედეგად ზემოქმედებას მოახდენს თევზის ჰაბიტატზე და თევზზე მდინარეში.
ნაკრას კალაპოტური ტიპის პროექტის რეალიზაცია ქვედა ბიეფზე წყალგადასაშვები
კაშხლიდან (ნენსკრას წყალასაწევი კაშხალი) გამოიწვევს შემდგომ შემცირებას
მდინარის ნაკადში. თუმცა სავარაუდოდ საეჭვოა გაგრძელდეს ნაკრას კალაპოტური
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ტიპის სადგური იმ შემთხვევაში, თუ განხორციელდება ნენსკრას პროექტი (იხილეთ
ნაწილი 4.1.6.), რადგან ნაკრას კალაპოტური ტიპის პროექტი სავარაუდოდ არ იქნება
ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი ნაკრას ზედა ბიეფის გადასაშვებით.
მიუხედავად ამისა,
სისრულისთვის, აღნიშნული შეფასება ითვალისწინებს
შემთხვევას, რომ ნაკრას კალაპოტური სადგური გაგრძელდება, თუმცა
მნიშვნელოვნად მცირე ელექტროენერგიის გენერირების შესაძლებლობით; თუ
გაგრძელდება, ნაკრას კალაპოტური პროექტი მოითხოვს ნაკრას დინების დანარჩენი
ნაწილის გადაშვებას - რომელიც მოიცავს ეკოლოგიურ ნაკადს ნაკრას
წყალგადასაშვები კაშხლიდან და ჩამონადენს კაშხლიდან ქვედა ბიეფზე - სადაწნეო
მილსადენით ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფზე, რომელიც იწვევს ნაკრას გრძელი
მონაკვეთის 2.9 კილომეტრის შემოვლას. თუმცა, სავარაუდოდ ნაკრას კალაპოტური
ტიპის კაშხალი აღიჭურვება ეკოლოგიური ნაკადით - როგორც ნენსკრას წყალასაწევი
კაშხლიდან გამოშვებული ზედა ბიეფი - და თევზსავალით. ნაკრას კალაპოტური
ტიპის პროექტის კონტრიბუცია შემცირებულ ნაკადში და შემცირებულ თევზის
ჰაბიტატში 2.9 კილომეტრ მონაკვეთზე სავარაუდოდ მნიშვნელოვანი იქნება მხოლოდ
ნენსკრას ჰესთან შედარებით. ამის შესარბილებლად საპროექტო კომპანია
დაუკავშირდება აკვაენერჯის, ნაკრას კალაპოტური ტიპის პრეოქტის დეველოპერს და
საქართველოს მთავრობას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კაშხალი აღიჭურვოს
თევზსავალით და რომ გარანტირებული იყოს სათანადო ეკოლოგიური ნაკადი.
აღნიშნული ღონისძიება მითითებულია წინამდებარე ანგარიშში მოგვიანებით,
შემდეგნაირად:




3.4.5

[CUM 2] კოორდინაცია საქართველოს მთავრობასთან (გარემოს დაცვის და
ენერგეტიკის სამინისტრო) იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კალაპოტური
ტიპის სადგურები ნენსკრას და ნაკრას წყალსაკრებში აღჭურვილ იქნას
ეკოლოგიური ნაკადით და თევზსავალით.
[CUM 2] კოორდინაცია ნაკრას ჰესის დეველოპერთან ეკოლოგიურ
უწყვეტობასთან დაკავშირებით მდინარე ნაკრას გასწვრივ, ორივე პროექტის
წყალმიმღებების გათვალისწინებით.

კუმულაციური ზემოქმედებები წყალსაკრები აუზის
დონეზე
ყველა
ინდივიდუალური
გეოგრაფიული
შეფასების
გათვალისწინებით
შესაძლებელია კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება მდინარის კალმახზე
წყალსაკრები აუზის დონეზე. მდინარის კალმახი ადგილობრივ დონეზე
მიგრირებადი სახეობაა, რომელიც მდინარის სისტემის სხვადასხვა ნაწილებში
ბინადრობს, კვების, ქვირითის ყრის და შესაფერისი დინების საჭიროებებიდან
გამომდინარე. კაშხლების შექმნა დაბლოკავს მიგრაციის მარშრუტებს მდინარე
ნენსკრაზე, ამისათვის შემარბილებელი ზომები მიღებულ იქნება მდინარის
კალაპოტის ტექნიკური მომსახურების / ჰაბიტატის
გაუმჯობესების გეგმის
ფორმით; რაც ნენსკრას ზონა 1-ის მონაკვეთზე მდინარის კალმახის სახეობების
დაცვის საუკეთესო შანსია.
თავისი ბუნებით ენგურის წყალსაცავი აბრკოლებს მდინარის კალმახის მიგრაციას
წყალსაკრები აუზის ქვედა მონაკვეთების მეშვეობით და დოკუმენტური წყაროები
მიუთითებს, რომ მდინარის კალმახის პოპულაცია ენგურის წყალსაცავის ბინადარი
გახდა, რომელიც შესაძლოა გაყვეს მდინარე ენგურს ქვრითობისთვის შემოდგომაზე.
ხუდონის კაშხლის ადგილმდებარეობა დამატებით დააბრკოლებს და დაარღვევს
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თევზის ამ სახეობის მიგრაციის მარშრუტს და შესაძლოა მნიშვნელოვანი
უარყოფითი ზემოქმედება იქონიოს იმ შემთხვევაში, თუ შესაფერისი ქვირითობის
გარემო არ იქნება ენგურის წყალსაცავსა და შეთავაზებულ ხუდონის კაშხალს შორის.
ამ საკითხზე არანაირი კვლევის მონაცემები ან ანგარიში არ არსებობს; თუმცა,
შესაფერისი მინიმალური ეკოლოგიური ჩამონადენის შენარჩუნებამ ხუდონის
კაშხლიდან (როგორც შეთავაზებულია ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ, 2011)
შესაძლოა შექმნას შესაფერის ქვირითობის ზონები მდინარის მოცემულ მონაკვეთზე
დინების სიჩქარის და სედიმენტების დალექვის ცვლილების საფუძველზე.
შეთავაზებული ხუდონის კაშხლის ზემოთ, ახლად შექმნილი ხუდონის წყალსაცავი
შესაძლოა შესაფერისი ჰაბიტატი იყოს მდინარის კალმახისთვის. წყალსაცავში
არსებული მდინარის კალმახი კვლავ შეძლებს ლოკალურ მიგრაციას წყალსაცავის
ზედა ბიეფზე. ცნობილია, რომ შეთავაზებული ჰიდროელექტროსადგურების
პროექტები მდინარე ენგურის შენაკადებზე, განხორციელების შემთხვევაში, და
ჰაბიტატის დანაკარგი, რომელიც გამოწვეულია მდინარის გადაგდებით და
ფიზიკური ბარიერები თევზის გადაადგილებისთვის, რომელიც წარმოდგენილია
კაშხლებით, პოტენციურად წვლილს შეიტანს კუმულაციურ ზემოქმედებაში თევზზე
აუზის დონეზე. თუმცა ზემოქმედებები თევზზე კალაპოტური ტიპის პრეოქტებიდან
ენგურის წყალსაკრებში ნენსკრას შესართავიდან ზედა ბიეფზე გავლენას არ
მოახდენსს თევზის პოპულაციაზე მდინარე ნენსკრაში. თუმცა, ჩვეულებრივ
კალაპოტური ტიპის პროექტები საქართველოში დაპროექტდება და აშენდება
სავალდებულო ეკოლოგიური ნაკადებით და თევზსავალებით აღჭურვილი
კაშხლებით.
აღიარებულია, რომ ეკოლოგიური ნაკადი და თევზსავალები კალაპოტური ტიპის
ჰიდროელექტროსადგურებისთვის ყოველთვის არ არის ეფექტური. შედეგად JSCNH
კოორდინაციას
მოახდენს
საქართველოს
მთავრობასთან
იმის
უზრუნველყოფისთვის, რომ ეკოლოგიური ნაკადები და თევზსავალები შეტანილ
იქნას კალაპოტური ტიპის სადგურების პროექტში
ნენსკრას და ნაკრას
წყალსაკრებზე ([CUM 2] კოორდინაცია საქართველოს მთავრობასთან (ენერგეტიკის
და გარემოს დაცვის სამინისტრო) იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ნენსკრას და ნაკრას
წყალსაკრებზე კალაპოტური ტიპის სადგურები აჭურვილ იქნას ეკოლოგიური
ნაკადებით და თევზსავალებით). დასკვნის სახით, აღიარებულია, რომ არსებობს
კუმულაციური ზემოქმედების რისკი მდინარის კალმახზე წყალგამყოფებზე.
მიუხედავად ამისა სათანადო შემარბილებელი ზომების განხორციელებით და იმ
შემთხვევაში, თუ იზოლირებული პოპულაციები სიცოცხლისუნარიანია, ნარჩენი
კუმულაციური ზემოქმედება შეფასდება როგორც დაბალ და არა მნიშვნელოვან
ზემოქმედებად. თევზის მონიტორინგის პროგრამა განხორციელდება როგორც ეს
აღწერილია 4 თავში, ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება და
საჭიროების
შემთხვევაში
შესრულდება
გამოსასწორებელი
ღონისძიებები,
როგორიცაა ნენსკრას და ნაკრას განახლება ახალგაზრდა კალმახებით და წვრილი
თევზით, რაც სასარგებლო იქნება თევზის პოპულაციისთვის წყალსაკრების
მასშტაბით.

სანქციონირებულია გამოსაქვეყნებლად - 901.8.9_ES Nenskra_Vol 10_Cumulative Impact Assessment_Feb 2017_Geo_P გვ.53

სს ნენსკრა ჰიდრო - კუმულატიური ზემოქმედებების შეფასება

3.4.6

თევზის რესურსებზე და ჰაბიტატებზე ზემოქმედებების
რეზიუმე
ცხრილი 7 – თევზის რესურსებზე და ჰაბიტატებზე კუმულაციური ზემოქმედებების რეზიუმე
ზონა

გეორაგიული
საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედება

ძირითადი
ზემოქმედე
ბის

ძირითადი
ზემოქმედების
ბუნება

კუმულ
აციური
ზემოქმ
ედების
სიდიდ
ეა

კუმულაციუ
რი
ზემოქმედებ
ის
მნიშვნელობა

უმნიშვნელო
ცვლილება
შემოდინებაში
შენაკადებიდან თევზის ჰაბიტატის
დანაკარგი
შენაკადების
შემოვლით
მონაკვეთებზე

დაბალ
ი

უმნიშვნელო

წარმოშობა

ნენსკრ
ას
ზონა 1

მდინარე ნენსკრა მონაკვეთი
კაშხლის
ლოკაციასა და
ელექტროსადგურ
ს შორის

მნიშვნელოვნა
დ
შემცირებული
ნაკადი

ნენსკრა
ჰესი

(მცირე
კალაპოტური
ტიპის პროექტები)

ნენსკრ
ას
ზონა 2

მდინარე ნენსკრა მონაკვეთი ქვედა
ბიეფზე
ელექტროსადგურ
იდან

დატბორილ
ი მდინარის
ხეობა

ხუდონი
ჰესი

ხუდონის ჰესმა
შესაძლოა
შექმნას
ქვირითობის
ზონები
მდიანრის
კალმახისთვის
და გაზარდოს
მიგრაციის
შესაძლობლები

უმნიშვ
ნელო

უმნიშვნელო

ენგურ
ის
ზონა
1+ 2

მდინარე ენგური მონაკვეთი ნაკრას
შესართავსა და
ქვედა ბიეფს
შორის ნენსკრას
შესართავიდან

დატბორილ
ი მდინარის
ხეობა

ხუდონი
ჰესი

ხუდონის
წყალსაცავი
შექმნის დამდგარი
წყლის ზონას,
რომელიც
შესაძლოა უფრო
შესაფერისი გარემო
იყოს თევზისთვის
ვიდრე არსებული
სწრაფდინებადი
მდინარე ენგური.

უმნიშვ
ნელო

უმნიშვნელო

უმნიშვ
ნელო

უმნიშვნელო

ხუდონის
წყალსაცავი მოდიფიცირებული
ყოველთვიური
ნაკადის სიჩქარე –
წლიური ნადის
ხარჯი უცვლელია.

ენგურ
ის
ზონა 3

ენგურის
წყალსაცავი

ბარიერი
თევზის
მიგრაციისთ
ვის

ხუდონი
ჰესი და
ენგური
ჰესი

ენგურის
წყალსაცავში
არსებულ თევზი
ვერ შეძლებს
მოგრაციას
ხუდონის კაშხლის
ზემოთ. თევზის
მიგრაცია
ენგურიდან
მდინარე
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ზონა

გეორაგიული
საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედება

ძირითადი
ზემოქმედე
ბის

ძირითადი
ზემოქმედების
ბუნება

წარმოშობა

კუმულ
აციური
ზემოქმ
ედების
სიდიდ
ეა

კუმულაციუ
რი
ზემოქმედებ
ის
მნიშვნელობა

ზომიე
რი

მნიშვნელოვ
ანიბ

დაბალ
ი

უმნიშვნელო

ნენსკრამდე არ
ითვლება
შესაძლებლად.

ნაკრა

აუზის
დონე

ა

ბ

მონაკვეთი
წყლაგადასაშვები
კაშხლიდან
ენგურის
შესართავამდე

მოიცავს ყველა
ზემოთ
ჩამოთვლილს

მნიშვნელოვ
ნად
შემცირებუ
ლი ნაკადი
და თევზის
ჰაბიტატის
დაკარგვა

ცვლილება
მდინარის
ეკოლოგიაში
ბარიერები
თევზის
მიგრაციისთ
ვის

ნენსკრა
ჰესი

თევზის
ჰაბიტატის
შემდგომი
დაკარგვა 2.9 კმ
შემოვლით
მონაკვეთზე.
(მცირე
კალაპოტური
ტიპის ჰესის
პროექტი)
მიგრაციის
განხორციელების
და წარმატების
შემთხვევაში
უნდა
შენარჩუნდეს
იზოლირებული
თევზის
პოპულაცია

ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე.
ნაკლებ სავარაუდოა, რადგან ნაკრაკალაპოტური ტიპის პრეოქტი სავარაუდოდ

ეკონომიკურად არ არის განხორციელებადი, თუ ნენსკრა ჰესი განხორციელდება.
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3.5

ხმელეთის ეკოსისტემა და
ბიომრავალფეროვნება
ეს ნაწილი ეხება ჰაბიტატის დაკარგვას, რამაც შესაძლოა პირდაპირი ზემოქმედება
მოახდინოს კონკრეტული ჰაბიტატების და ფლორის სახეობების დაცვის სტატუსზე.
მოცემულ ნაწილში განხილული VEC ის ჰაბიტატებია, რომლებიც გვხვდება
პროექტის ფარგლებში და ღირებულად შეფასებული სახეობებია (მაგალითად
საქართველოს წითელი წიგნი, ბუნების და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი წიგნი ან წარმოადგენს ევროკავშირის
დანართი 1 სახეობებს). ქვემოთ ჩამოთვლილი VEC-ები წარმოდგენილია
კუმულაციური შეფასებისთვის:


ტყის რესურსები



ძუძუმწოვრები



ფრინველის სახეობები

კუმულაციური შეფასება ითვალისწინებს წყალსაკრები აუზის ფარგლებში მდებარე
პროექტებს, რომელიც მოიცავს იმავე წყლის ჰაბიტატებს, როგორც თევზის
რესურსების და ჰაბიტატების შეფასებაშია წარმოდგენილი, თუმცა ასევე მოიცავს
გარშემო არსებული ხეობის ჰაბიტატებსაც წყალსაკრები აუზის საზღვრებამდე.
იხილეთ რუკა მე-4 ნახაზზე ვიზუალური წარმოდგენისთვის.

3.5.1

ტყის რესურსები
წყალსაკრები აუზის ან CIA ზონაში წიფლის ტყეები დომინირებს. დაკარგვის
შედეგების შესაფასებლად საჭიროა ტყეების დანაკარგის ტიპის განსაზღვრა.
მოდინებაზე
მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურეთან
დაკავშირებით
განსაზღრულია, რომ დანაკარგი იქნება მინიმალური, რადგან ასეთი პროექტების
ინფრასტრუქტურის არეალი შეზღუდულია. თუმცა პროექტები, რომლებიც
ითვალისწინებს კაშხლების მშენებლობას, მოცვის ზონა იზრდება არა მხოლოდ
ინფრასტრუქტურისთის, ასევე წყალსაცავისთვის.
ნენსკრა ჰესის ტყის ჰაბიტატის პირდაპირი დანაკარგი იქნება 260 ჰექტარი.
დროებითი ზიანი, ე.ი. ის ზონები, რომლებიც აღდგება მშენებლობის შემდეგ
დაახლოებით 220 ჰექტარს შეადგენს. ტყის ამ ზონის დანაკარგი შეფასდა
უმნიშვნელო ზემოქმედებად იმ ფაქტის გამო, რომ რამდენადმე დეგრადირებულია
უნებართვო ხე-ტყის დამზადების და ცხოველების საძოვრებად გამოყენების გამო.
გარდა ამისა შემარბილებელ ზომად შეთავაზებულია ტყის მასივის აღდგენის გეგმა
და მშენებლობის შემდეგ საკომპენსაციო მცენარეების მოშენების ზონის მართვის
გეგმა.
ხუდონის ჰესი გამოიწვევს 520 ჰექტარის დაკარგვას წყალსაცავის შექმნის გამო.
ცნობილია, რომ აღნიშნული ჰაბიტატები, მათ შორის სანაპირო და სხვა
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები, დეგრადირებულია მეწყერების და უნებართვო ხე-ტყის
წარმოების შედეგად. ენერგეტიკის სამინისტრო (2011) არანაირ მინიშნებას არ
აკეთებს, რომ აღნიშნული ჰაბიტატების დანაკარგი მნიშვნელოვნად ითვლება.
ნენსკრას გადამცემი ხაზი დაიკავებს საერთო ტერიტორიას 21 ჰექტარის
მცენარეულობის შესაძლო გაწმენდის საფუძველზე. სიდიდე და მნიშვნელობა
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დამოკიდებულია შერჩეულ მარშრუტზე - რომელიც არ არის განსაზღვრული
წინამდებარე ანგარიშის შედგენის დროს და დამოკიდებულია წარმოდგენილ
სახეობებზე. თუმცა ჰაბიტატი ნენსკრას საერთო ზონაში სადაც გადამცემი ხაზი
იქნება გაყვანილი, ითვლება დეგრადირებულად და არსებობს სხვადასხვა გზა,
რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას გადამცემი ხაზის მარშრუტისთვის, ეს
მინიმუმამდე დაიყვანს ტყის რესურსებზე ზემოქმედებას.
საქართველოში წიფლის ტყეებს დაახლოებით 10,600 კვადრატული კილომეტრი
უჭირავს (ახალკაცი, 2015), რაც ტყიანი ზონის 46.6 პროცენტს შეადგენს. ტყის
რესურსების საერთო დანაკარგი აღნიშნულ ორ პროექტს შორის 780 ჰექტარი იქნება,
რაც საქართველოში ამ სახის ტყის 0.07 პროცენტს შეადგენს. ორივე
ჰიდროელეტროსადგურის პროექტისთვის, ტყე, რომელსაც ეს დანაკარგი ეხება
ზოგადად დეგრადირებულად ითვლება უნებართვო ხე-ტყის წარმოების გამო,
ამგვარად წარმოდგენილი ჰაბიატტები არ ითვლება ხელშეუხებლად.
კუმულაციური ზემოქმედება ჰაბიტატის დანაკარგში შეფასებულია, როგორც
დამატებითი მცირე სიდიდის ზემოქმედებად ცალკე ნენსკრა ჰესთან შედარებით და
ითვლება უმნიშვნელოდ
ნენსკრა ჰესთან დაკავშირებით, ერთადერთი იშვიათი / დაცული ფლორის სახეობა,
რომელიც შესაძლოა ზემოქმედების ქვეშ მოექცეს არის Paracynoglossum imeretinum. ამ
სახეობების გადარგვისთვის უნდა მომზადდეს შერბილების გეგმა იმისათვის, რომ
არ მოხდეს ამ სახეობის სრული დანაკარგი პროექტის ზონაში3. ზემოთ მითითებული
სახოებები არ არის აღნიშნული ენგური ჰესისთვის ან ხუდონის ჰესისთვის
განხორციელებულ კვლევებში; აქედან გამომდინარე მათი არარსებობა არ არის
გათვალისწინებული,
თუმცა
შესაძლებლად
ითლება,
გარემოსდაცვითი
მოთხოვნებიდან გამომდინარე (იხილეთ თავი 4 ბიომრავალეფროვნებაზე
ზემოქმედების შეფასება). მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურების
პროექტებთან დაკავშირებით ციცაბო ფერდობიან ტყიან მდინარის ხეობებში,
რომელიც მიედინება მდინარე ნენსკრაში, შესაძლოა აღნიშნული სახეობები არ
არსებობდეს, რადგან ისინი ხარობს მზის გულზე, ან ნაწილობრივ ჩრდილში.
კუმულაციური ზემოქმედება Paracynoglossum imeretinum-ზე შეფასებულია
უმნიშვნელო დამატებით ზემოქმედებად ნენსკრა ჰესთან შედარებით და ითვლება
უმნიშვნელოდ.

ძუძუმწოვრები

3.5.2

ნენსკრა ჰესის კვლევების დროს, აღინიშნა ქვემოთ ჩამოთვლილი ძუძუმწოვრები,
რომლებიც
ითვლება
პოტენციურად
სენსიტიურ
ობიექტებად
ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასებაში:

3



მურა დათვი



ევრაზიული ფოცხვერი



ღამურები (ყველა სახეობა)



ევროპული წავი



კავკასიური ციყვი.

თავი 4 - ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება
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საერთო ჯამში ითვლება, რომ ცხოველებზე, როგორიცაა მურა დათვი, უნებართვო
ნადირობა შესაძლოა მნიშვნელოვან კუმულაციურ ზემოქმედებად ჩაითვალოს.
ნენსკრა ჰესის მშენებლობა, კალაპოტური ტიპის ჰიდროელექტროსადგურებთან და
გადამცემ ხაზთან და მისასვლელ გზებთან ერთად, გაადვილებს ხეობების უფრო
დაშორებულ მონაკვეთებზე წვდომას, რადგან თითოეულ პროექტს დასჭირდება
მისასვლელი გზა. ახალმა გზებმა, ნენსკრას და ნაკრას ხეობებისკენ და მისი
შენაკადებისკენ,
შესაძლოა
გაზარდოს
ზემოქმედებები
ნადირობასთან
დაკავშირებით ამ ზონაში. ხუდონის წყალსაცავის ადგილმდებარეობის გამო,
რომელსაც გვერდს უვლის მთავარი მაგისტრალი (მესტიისკენ მიმავალი) გაზრდილი
წვდომა არ ითვლება კუმულაციურ ზემოქმედებად. ნადირობასთან დაკავშირებული
ზემოქმედების ზრდის პოტენციალის შემცირების მიზნით, შეთავაზებულია
შემარბილებელი ზომა ინფორმირების სახით, რომელიც შეზღუდავს სატრანსპორტო
წვდომას
და
გააკონტროლებს
უნებართვო
ნადირობას.
აღნიშნულის
განხორციელების შემდეგ ასეთი ღონისძიებები ეფექტურ შედეგს გამოიღებს;
შეთავაზებული მიმდინარე მონიტორინგის მიზანია გამოვლინოს საჭიროა თუ არა
გამოსწორებითი ან სხვა ზომების მიღება უნებართვო ნადირობის ზრდის
პრევენციისთვის.
ევრაზიული ფოცხვერი მოუხელთებელი სახეობა, რომელიც პოტენციურად
აღრიცხულია ნენსკრა ჰესის კვლევის ზონაში. ფოცხვერის გავრცელების დიაპაზონი
საკმაოდ ფართოა და მოიცავს 100 – 1,000 კვადრატულ კილომეტრს (იხილეთ თავი 4
მითითებებისთვის). ფოცხვერი აღრიცხული არ ყოფილა ხუდონი ჰესის კვლევების
დროს და ამ სახეობაზე სხვა ჩანაწერების არ იქნა მოპოვებული ჩვენს მიერ
მონაცემთა ინტენსიური ძიების დროს. აქედან გამომდინარე ითვლება, რომ
ფოცხვერი ბინადრობს ამ ზონაში და გადადგილდება მხოლოდ დროებით ნენსკრას
და ხუდონის ჰესების, ასევე მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურების
სამშენებლო ფაზის განმავლობაში. ასეთი ფართო დიაპაზონის მქონე
სახეობებისთვის, აღნიშნულ პროექტებთან ასოცირებული ჰაბიტატის დაკარგვა
შეფასდა უმნიშვნელო კუმულაციურ ზემოქმედებად ამ ხეობების დაცვის სტატუსზე.
რაც შეეხება ღამურებს, თავშესაფარი და საარსებო გარემოს დაკარგვამ შესაძლოა
კუმულაციური ზემოქმედება მოახდინოს მფრინავი ძუძუმწოვრების ოჯახზე.
ნენსკრა ჰესი მდებარეობს 1,400 მეტრ სიმაღლეზე, სადაც კვლევების შესაბამისად
უფრო ცოტა ღამურა ბინადრობს ტიტას ხეობის ძირში. ღამურები მიგრირებენ
სეზონურად, აქედან გამომდინარე ითვლება, რომ ნენსკრა ჰესის პროექტის
ფარგლებში
მობინადრე
ღამურები
გადაადგილდებიან
ქვედა
ბიეფზე
გამოზამთრების მიზნით. გამოზამთრების ზუსტი ადგილი ცნობილი არ არის.
საერთო ჯამში, აქედან გამომდინარე ყველაზე მეტად ღამურეს სადგომი ხეების
დანაკარგი მიაყენებს. CIA ზონა წყალსაკრები აუზის დონეზე მეტად ფართოა
(მოიცავს 614 კვადრატულ კილომეტრს მდინარეების ენგურის და ნენკსრას
შესართავთან), ამიტომ ითლება, რომ ხეების დანაკარგი, რომელიც ყველა
შეთავაზებული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობით არის განპირობებული,
მნიშვნელოვანი ზარალი არ იქნება ღამურებისთვის, რადგან უფრო ფართო
დამატებითი თავშესაფარი გარემო არის მათთვის ამ ზონაში (ალტერნატიული
ხეები). წყალსაცავის უზრუნველყოფა დაგუბებული წყალით სავარაუდოდ ასევე
გაზრდის საარსებო გარემოს ღამურებისთვის, და ამ სახით შესაძლოა პოზიტიურ
კუმულაციურ ზემოქმედებად ჩაითვალოს.
ევროპული წავი არ არის აღნიშნული ნენსკრა ჰესის კვლევის ზონაში 2015 წლის
კვლევების განმავლობაშ, რომელიც განახორციელა SLR-მ. წავის ნიშნები მკაფიოდ
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იქნა აღრიცხული 2014წლის კვლევების დროს, რომელიც „გამა კონსალტინგმა’
განახორციელა. აქედან გამომდინარე არსებობის შემთხვევაში, ამ სახეობის მეტად
მცირე პოპულაციაა წარმოდგენილი მოცემულ ზონაში. წავის არანაირი ნიშანი არ იყო
აღმოჩენილი ენგურზე ხუდონის კვლევების დროს, მიუხედავად იმისა, რომ
ითვლება, რომ ეს სახეობა არსებობს, მისი გამრავლების სტატუსი უცნობია. წავი
ცნობისმოყვარე და მოძრავი სახეობაა, თუმცა ისინი თევზით იკვებებიან (ასევე
ამფიბიებით, რეპტილიებით და პატარა ძუძუმწოვრებით). მიუხედავად იმისა, რომ
არანაირი კვლევა არ ჩატარებულა წავის სახეობებზე ზემო ენგურზე და მის
შენაკადებზე, ითვლება, რომ ეს პოპულაცია სავარაუდოდ მიგრირებს ქვედა ბიეფზე
ზამთარში და ზაფხულში გადადგილდება წყალსაკრებ აუზისკენ.
აქედან გამომდინარე, საერთო ჯამში ძირითად ზემოქმედებად ჩაითვლება მდინარის
კალმახის პოპულაციები და წავისთვის მიგრირების შესაძლებლობა ზედა და ქვედა
ბიეფზე სეზონის შესაბამისად და საკვები წყაროს ხელმისაწვდომობა. კუმულაციური
ზემოქმედება ითვლება მცირედ და უმნიშვნელოდ მდინარის კალმახისთვის და
შესაბამისად ეხება წავსაც. თუ ხუდონის და ნენსკრას წყალსაცავები ხელსაყრელი
იქნება მდინარის კალმახის სიცოცხლისუნარიანი პოპულაციისთვის, მაშინ
წყალსაცავების შექმნა სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ წავის პოპულაციას
ნადირობის და გამრავლებისთვის შესაფერისი დამატებითი გარემოს შექმნით.
კავკასიური ციყვი არ იყო აღიცხული ნენსკრა ჰესის ზონაში, თუმცა არსებული
საარსებო
გარემო
შესაფერისად
ითვლება.
მოდინებაზე
მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურების პროექტები სავარაუდოდ გავლენას არ მოახდენს
აღნიშნულ სახეობებზე, რადგან მათი მშენებლობა მინიმალურ დანაკარგს
გამოიწვევს საარსებო გარემოს თვალსაზრისით. კუმულაციური ზემოქმედების
ერთადერთი წყარო იქნება ხუდონი ჰესის პროექტი. კავკასიური ციყვი აღრიცხული
იყო ხუდონის კვლევების დროს, ეს სახეობა ძირითადად ფოთოლმცვენ და შერეულ
ტყეში ბინადრობს. აქედან გამომდინარეობს ტყის რესურსის დანაკარგი, რომელმაც
შესაძლოა ზემოქმედება მოახდინოს ამ სახეობაზე. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ტყის
საერთო დანაკარგი აღნიშნულ ორ ჰაბიტატთან დაკავშირებით დაახლოებით 780
ჰექტარს შეადგენს წყალსაცავის დატბორვის გამო. რადგან ეს ჰაბიტატი მუდმივად
დაიკარგება ამ სახეობებისთვის, მიიჩნევა, რომ ჰაბიტატის დაკარგვა მნიშვნელოვან
ზემოქმედებას არ მოახდენს მოცემული სახეობის დაცვის სტატუსზე. CIA ზონა
ძირითადად ტყიანია, ამიტომ 780 ჰექტარის დაკარგვის შემთხვევაშიც ეს სახეობა
შეძლებს იპოვოს შესაფერისი თავშესაფარი ახალად შექმნილი წყასაცავების
სიხლოვეს.
საბოლოოდ, კუმუალციური ზემოქმედება ძუძუმწოვრებზე ითვლება დამატებით
მცირე ზემოქმედებად ნენსკრა ჰესთან შედარებით და უმნიშვნელოდ შერბილების
ზომების განხორციელების შემთხვევაში.

3.5.3

ფრინველის სახეობები
ხუდონის ჰესი მდებარეობს ნენსკრას წყალსაცავის ქვედა ბიეფზე 15 კილომეტრზე.
ხუდონის პროექტის წყალსაცავი ამაღლდება იქამდე, როგორც ნენსკრას პროექტის
ელექტროსადგური. ნენსკრას გადამცემი ხაზი (12 – 18 კილომეტრი) ასევე გაყვანილ
იქნება ნენსკრას ელექტროსადგურს და ხუდონის ქვესადგურს შორის, თუმცა
სავარაუდოდ არ მოხდება მნიშვნელოვანი სივრცული გადაფარვა ხუდონის
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ზონებთან - ხუდონის ქვესადგურთან
მიერთების წერტილის გარდა.
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ფრინველის ერთადერთი სახეობა, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება მოექცეს
აღნიშნული პროექტებს მშენებლობის დროს ფიზიკური და ჰაბიტატის დაკარგვის
ზემოქმედების ქვეშ არის ბუკიოტი. თუმცა აღნიშნულ პროექტებთან ერთად
ბუკიოტზე არანაირი კუმულაციური ზემოქმედება არ არის პროგნოზირებული.
ეს გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ ბუკიოტი არის მკვიდრი სახეობა, რომელსაც
უჭირავს შედარებით შეზღუდული ტყის სივრცე და ამიტომ, ნენსკრას პროექტით
ზემოქმედებული ნებისმიერი ფრინველი (რისთვისაც უზრუნველყოფილია
შემარბილებელი ზომები) სავარაუდოდ არ ისარგებლებს გარემოთი 12 კილომეტრზე
მეტ მანძილზე. კუმულაციური ზემოქმედება ბუკიოტზე ფასდება უმნიშვნელო
დამატებით ზემოქმედებად ნენსკრა ჰესთან შედარებით და ითვლება უმნიშვნელოდ.
ექსპლუატაციის დროს ფიზიკური არსებობა და ნენსკრას გადამცემი ხაზით
ტრანსპორტირებული ელექტროენერგია წარმოადგენს ზემოქმედების პოტენციურ
წყაროს ფრინველთა სახეობებზე (იხილეთ ნაწილი 2.5.). თუმცა, მოსალოდნელი არ
არის ზემოქმედებების სიდიდის და მნიშვნელობის შესამჩნევი ზრდა
ინდივიდუალური მეზობელი ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებიდან.
კალაპოტური ტიპის ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც მდებარეობს ნენსკრას
შენაკადებზე, მიუერთდება, და გადაცემს ელექტროენერგიას ნენსკრას გადამცემი
ხაზის მეშვეობით, რომელიც თავის მხრივ მიერთებულია ხუდონის ქვესადგურთან.
შედეგად აღნიშნული სხვადასხვა პროექტების ელექტროგადამცემი ხაზებით
ზემოქმედებული ზონების გადაფარვა არ ხდება და შესამჩნევი კუმულაციური
ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.
ფრინველთა მიგრაციაზე კუმულაციურ ზემოქემდებასთან დაკავშირებით უნდა
აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ენგურის ხეობა ფრინველთა მიგრაციის
მარშრუტია, ნენსკრას ხეობა არ არის და მხოლოდ ძალიან ცოტა ფრინველი
გადაიფრენს ხეობაზე გეოგრაფიული მიზეზების გამო. გარდა ამისა, კავკასიონის
მთების მაღალი სიმაღლის გამო, ფრინველები მიგრირებენ მთების ზემოთ მაღალ
სიმაღლეზე, და გარკვეული მანძილის შემდე ეშვებიან გაჩერების გარეშე ებგურის
ხეობაში. შედეგად ნენსკრას წყალსაცავის ფიზიკური არსებობა ხუდონის და ენგურის
წყალსაცავებზე დამატებით სავარაუდოდ არ გამოიწვევს შესამჩნევ ზემოქმედებას
ფრინველთა მიგრაციაზე.
წყლის ფრინველებთან დაკავშირებით, ენგურის წყალსაცავის მახასიათებლები ციცაბო ფერდობებით და სიღრმით - არ იზიდავს ჭაობის ფრინველებს, რადგან არის
რამდენიმე ლერწმიანი და ლელქაშიანი ადგილები, სადაც მათ რეალურად
შეუძლიათ გამოკვება. ნენსკრას წყალსაცავი იქნება ანალოგიური და შედეგად
სავარაუდოდ შესამჩნევ კუმულაციურ ზემოქმედებას არ მოახდენს წყლის
ფრინველებზე.
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3.5.4

ხმელეთის ეკოსისტემაზე და ბიომრავალფეროვნებაზე
ზემოქმედებების რეზიუმე

ცხრილი 8 – ხმელეთის ეკოსისტემაზე და ბიომრავლფეროვნებაზე კუმულაციური ზემოქმედებების რეზიუმე
მიმღები

გეოგრაფიულ
ი საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედება

ძირითადი
ზემოქმედებ
ის
წარმოშობა

კუმულაციური
ზემოქმედების
ბუნება

კუმულაციუ
რი
ზემოქმედებ
ის სიდიდე

კუმულაციუ
რი
ზემოქმედებ
ის
მნიშვნელობა

ტყის რესურსი

წყალსაკრები
აუზი

წყალსაცავების
გავსება

ნენსკრა ჰესი
და ხუდონი
ჰესი

ჰაბიტატის /
რესურსის
დანაკარგი

მცირე

უმნიშვნელო

ფლორის
სახეობები
Paracynoglossu
m ineretinum

წყალსაკრები
აუზი

წყალსაცავების
გავსება

ნენსკრა ჰესი

სახეობების
დაკარგვა

უმნიშვნელო

უმნიშვნელო

ძუძუმწოვრებ
ი: ბუკიოტი

წყალსაკრები
აუზი

გაუმჯობესებულ
ი წვდომა, ახალი
გზები

ნენსკრა ჰესი
მოდინებაზე
მომუშავე
ჰესები

უკეთესი
მისასვლელი
გზა, რომელიც
გამოიწვევს
უნებართვო
ნადირობის
ზრდას.

მცირე

უმნიშვნელო

ფოცხვერი

წყალსაკრე
ბი აუზი

სამშენებლო
დარღვევები

ყველა
პროექტი

აღნიშნული
სახეობების
დროებითი
გადაადგილებ
ა ჩეულებრივი
დიაპაზონიდა
ნ

მცირე

უმნიშვნელო

ღამურები
(ყველა
სახეობა)

წყალსაკრებ
ი აუზი

წყალსაცავების
გავსება

ნენსკრა
ჰესი და
ხუდონი
ჰესი

ხეების
დანაკრგი,
როგორც
თავშესაფარი
ზონის

მცირე

უმნიშვნელო.

ევროპული
წავი

ნაკადები

ცვლილება
ჰიდროლოგიუ
რი დინების
რეჟიმში

ყველა
პროექტი

წავის
პოპულაცია
შესაძლოა
დამოკიდებუ
ლი გახდეს
მდინარის
კალმახის
პოპულაციის
შენარჩუნებაზ
ე.

მცირე

უმნიშვნელო

კავკასიურ
ი ციყვი

წყალსაკრე
ბი აუზი

წყალსაცავებ
ის გავსება

ნენსკრა
ჰესი და
ხუდონი
ჰესი

ჰაბიტატის
დაკარგვა
წყალსაცავები
ს გამო

მცირე

უმნიშვნელო

ფრინველი
ს
სახეობები

წყალსაკრე
ბი აუზი

წყალსაცავებ
ის გავსება

ნენსკრა
ჰესი

უმნიშვნელო

უმნიშვნელო

უმნიშვნელო

ბუკიოტი

ნენსკრას
ხეობა

გადამცემი
ხაზები

ნენსკრა
ჰესი

ხის
თავშესაფარი
ჰაბიტატის
დანაკარგი

არა
მნიშვნელოვან
ი

წყალსაკრე
ბი აუზი

წყალსაცავებ
ის
ფიზიკური

არ არის

დისტრაქცია

არ არის

ჰაზრდილი
ჰაბიტატი

ფრინველთ
ა
სახეობები
ფრინველთ

ფრინველთა
სიკვდილიანო
ბა

უმნიშვნელო
უმნიშვნელო

არა
მნიშვნელოვან
ი
არა
მნიშვნელოვან
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მიმღები

გეოგრაფიულ
ი საზღვარი

ძირითადი
ზემოქმედება

ა მიგრაცია

წყალსაკრე
ბი აუზი

არსებობა

წყლის
ფრინველე
ბი

ძირითადი
ზემოქმედებ
ის
წარმოშობა

კუმულაციური
ზემოქმედების
ბუნება

კუმულაციუ
რი
ზემოქმედებ
ის სიდიდე

კუმულაციუ
რი
ზემოქმედებ
ის
მნიშვნელობა
ი

წყალსაცავებ
ის
ფიზიკური
არსებობა

*ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე

3.6

სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება
ამ ნაწილის საერთო მიზანია სოციალური ზემოქმედებების და ნენსკრას პროექტთან
დაკავშირებული რისკების დადგენა და შეფასება, რომლებმაც არსებული,
დაგეგმილი და გონივრული პროგნოზირებადი მოვლენების კონტექსტში, შესაძლოა
შექმნას კუმულაციური ზემოქმედებები, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს პროექტის
და ენგურის წყალსაკრები აუზის გრძელვადიან სოციალურ და ეკონომიკურ
მდგრადობას.

3.6.1

საქმიანობის სოციალური ლიცენზია
ანგარიშის შედეგენის დროს, ნენსკრა პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები
მიმდინარებს,
როგორიცაა
განხილვები
ზემოქმედების
ქვეშ
მოქცეულ
მოსახლეობასთან
კომპენსაციის საკითხებზე. დაინტერესებულმა მხარეებმა
გამოთქვეს შეშფოთებების პროექტის შესახებ და ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი
ნაკრას და ნენსკრას ხეობებიდან არ იყო კეთილგანწყობილი პროექტის მიმართ
ადრეულ ეტაპებზე - რაც ნაწილობრივ გამოწვეული იყო პროექტის ნაწილზე
ოპერირების სოციალური ლიცენზიის აღქმული არარსებობით და ზოგადად
ჰიდროელექტროენერგეტიკული პოტენციალის არარსებობით. თუმცა აღნიშნული
პროექტი გაეცნო ადგილობრივ თემებს და გადაიხედა კონკრეტული ობიექტების
პროექტი ფიზიკური გადაადგილების საჭიროების თავიდან აცილების და მდგრადი
ეკონომიკური მდგომარეობის დარღვევის არიდების მიზნით. ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეულ ოჯახებს აუნაზღაურდებათ დანაკარგები, საარსებო წყაროს აღდგენის
გეგმა განხორციელდება და პროექტი მხარს დაუჭერს თემის ინვესტიციის
პროგრამას. ნენსკრას პროექტის მიზანია მართოს დაინტერესებულ მხარეთა
პრობლემები და მოლოდინები ჩართულობის პროცესის და შემარბილებელი
ზომების განხორციელების და კომპენსაციის გზით საერთაშორისო ფინანასური
ინსტიტუტების (IFIs) E&S პოლიტიკის შესაბამისად, როგორც დოკუმენტურად
დამოწმებულია 7 თავში - დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა და 3 თავში
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ამჟამად ნენსკრას პრეოქტი უფრო
ხელსაყრელი კუთხით არის წარმოჩენილი და თემის ზოგი წევრი აცხადებს, რომ
პროექტით შექმნილ დასაქმების შესაძლებლობებს დადებითად აფასებს. ნენსკრას
პროექტის მიზანია დაადგინოს სტანდარტი სათანადო საერთაშორისო პრაქტიკასთან
დაკავშირებით
სოციალური
ზემოქმედებების
მინიმუმამდე
დაყვანის,
დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის და საჯაროდ გამჟღავნების თვალსაზრისით.
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ხუდონის პროექტი, რომელიც მრავალი წელია განვითარების პროცესშია, მოითხოვს
ბევრი ოჯახის განსახლებას და ეს შესაძლოა ჩაითვალოს შეშფოთებების და
უარყოფითი მოსაზრებების ხელშემწყობ ფაქტორად ნენსკრას პროექტის მიმართ,
ნენსკრას და ნაკრას ხეობებიდან ზოგიერთი ადამიანის მხრიდან.
არსებობს რისკი, რომ სხვა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტების განვითარებამ
შესაძლოა გამოიწვიოს დაინტერესებულ მხარეთა შეშფოთებები. იმ შემთხვევაში, თუ
წარმოიქმნება შემდგომი უარყოფითი მოსაზრებები ჰიდროელექტროსადგურის
განვითარების შესახებ და ეს დაკავშირებული იქნება სხვა ინდივიდუალურ
პროექტებთან, და თუ ასეთი სიტუაციები წარმოიშობა, ეს გავლენას მოახდენს ყველა
მიმდინარე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტზე წყალსაკრებ აუზში. ძირითადი
მიზეზი არის ის, რომ საქმიანობის სოციალური ლიცენზია საჭიროა წყალსაკრები
აუზის ყველა ჰიდროენერგეტიკისთვის და არა მხოლოდ ინდივიდუალური
პროექტებისთვის.
მიღებული გამოცდილების გაზიარების და საერთო მიდგომის ხელშეწყობის
მიზნით ჰიდროელექტროსადგურების დეველოპერების მიერ საქმიანობის
სოციალური ლიცენზიის თვალსაზრისით, ნენსკრას პროექტი დაადგენს სტანდარტს
(იხილეთ შესავალი პარაგრაფი 26 გვერდზე) სათანადო საერთაშორისო პრაქტიკის
კუთხით. ESIA პაკეტი ხელმისაწვდომი იქნება JSCNH ვებ-გვერდზე პრეოქტის
სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის
პროგრამა საჯაროდ გამოქვეყნებულია და ასევე გამოქვეყნდება ექვსთვიანი
ანგარიშგება დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის შესახებ პროექტის
განხორციელების პროცესში. საპროექტო კომპანია აქტიურად გაუზიარებს მიღებულ
გამოცდილებას სხვა ჰიდროელექტროსადგურების დეველოპერებს ნენსკრას შესახებ.
აღნიშნული ზომები მითითებულია ქვემოთ ანგარიშში, როგორც:


3.6.2

[CUM 4] კუმულაციური ზემოქმედებების პოტენციური რისკების საჯარო
გამჟღავნება საქმიანობის სოციალური ლიცენზიის და ნენსკრას
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის პროცესის საჯარო გამჟღავნების
თვალსაზრისით.

მიწის შესყიდვა
მიწის შესყიდვა ნენსკრას პროექტისთვის აღწერილია მე-9 თავში - მიწის შესყიდვა და
საარსებო წყაროს აღდგენის გეგმა. მიწა საჭიროა კაშხლის ობიექტისთვის,
წყალსაცავისთვის, ელექტროსადგურისთვის, ნაკრას წყალგადასაშვები კაშხლისთვის
და დროებითი სამშენებლო ბანაკებისთვის როგორც ნენსკრას, ასევე ნაკრას ხეობებში.
მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული სოციალური ზემოქმედებები შეფასებულია მე3 თავში - სოციალური ზემოქმედებების შეფასება. ნენსკრას პროექტისთვის მიწის
შესყიდვა სავარაუდოდ გავლენას არ მოახდენს რეგიონულ სასოფლო-სამეურნეო
წარმოებაზე ან არ გამოიწვევს ახალი საძოვრების მიწის ან ტყის გაჩეხვის საჭიროებას.
მიწა,
რომელიც
საჭიროა
სხვადასხვა
მოდინებაზე
მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურებისთვის ენგურის წყალსაკრებ აუზში ამ ეტაპზე
განსაზღვრული არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ აღნიშნული ზონები მნიშვნელოვნად
პატარაა ვიდრე ეს მოთხოვნილია ნენსკრას და ხუდონის პროექტებისთვის, რადგან
აღნიშნული პროექტები არ მოითხოვს ტერიტორიის დატბორვას წყალსაცავების
შექმნისთვის.
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ნენსკრას და ხუდონის პროექტები მდებარეობს სხვადასხვა ადგილას და
მოსალოდნელია, რომ ზოგადად მიწის შეძენით ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
ზონების სივრცითი გადაფარვა არ მოხდება. თუმცა, არსებობს რამდენიმე
გამონაკლისი:








ერთ-ერთი ოფციონი ხუდონის შრომითი ბანაკის
ადგილმდებარეობისთვის არის ნენსკრას ხეობა ლახამის ახლოს, რომელიც
ნენსკრას ელექტროსადგურთან ახლოსაა და ნენსკრას TL მარშრუტმა
(იხილეთ ნაწილი 2.5.). შედეგად ხუდონის შრომითი ბანაკის ზედაპირმა
შესაძლოა შეიჭრას ნენსკრას პროექტისთვის საჭირო ზონებში.
შესაძლოა არსებობდეს კუმულაციური მიწის შეძენის საკითხები ხუდონის
TL და ნენსკრას TL-თან დაკავშირებით ხუდონის ქვესადგურის ზონაში.
თუმცა ანგარიშის შედგენის დროს აღნიშნული კომპონენტების
ადგილმდებარეობა არ არის ხელმისაწვდომი და დამატებით ნენსკრას TL-ს
დააპრეოქტებს, ააშენებს და ექსპლუატაციას გაუწევს GES, რომელიც მართავს
მიწის შეძენის საკითხს TL-თვის.
წყლის დონის ზრდამ ხუდონის წყალსაცავის დაბოლოებაზე
წყალდიდობის მოვლენების დროს, რომელიც გამოწვეულია უკუდინებით,
შესაძლოა ზემოქმედება მოახდინოს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურზე
(იხილეთ ნაწილი 0) და ეს უნდა შემოწმდეს ხუდონის პროექტის
დეველოპერის მიერ.
დარჩი-ორმლეთის კალაპოტური ტიპის ჰიდროელექტროსადგური მოიცავს
TL-ს, რომელიც აკავშირებს დარჩი-ორმლეთის ელექტროსადგურს ნენსკრას
ელექტროსადგურთან, ელექტროენერგიის გაყვანის მიზნით ნენსკრას TL-ით.
აქედან გამომდინარე არსებობს ზონების გადაფარვის შესაძლებლობა,
რომელიც მოითხოვს მიწის შეძენას.

შედეგად, პროექტი განსაზღვრავს სტანდარტს (იხილეთ შესავალი პარაგრაფის
გვერდი 26) საუკეთესო სამრეწველო პრაქტიკასთან დაკავშირებით მიწის შეძენის და
სასიცოცხლო გარემოს აღდგენის თვალსაზრისით. კუმულაციური ზემოქმედებების
რისკი მკაფიოდ არის განსაზღვრული წინამდებარე დოკუმენტში, რომელიც
ოფიციალურად გამოქვეყნებულია, ESIA პაკეტი ხელმისაწვდომი იქნება JSCNH ვებგვერდზე პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში და ნებისმიერი შემდგომი
დამატებითი მიწის შეძენის საკითხი მიეთითება პროექტის განხორციელების დროს,
დეტალები შეტანილი იქნება ექვსთვიან ანგარიშში, რომელიც საჯაროდ არის
გამოქვეყნებული. აღნიშნული შემარბილებელი ზომა მითითებულია შემდეგნაირად:


[CUM 5] კუმულაციური ზემოქმედებების პოტენციური რისკების საჯარო
გამჟღავნება მიწის შეძენის თვალსაზრისით, ნენსკრას პროექტის მიწის
შეძენასთან დაკავშირებით და კოორდინაცია სსხვა
ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების დეველოპერებთან ნენსკრას და
ნაკრას ხეობებში, მიწის მოთხოვნების პოტენციური გადაფარვის და
პროექტებით ზემოქმედებული ზონების შესახებ. .

კუმულაციური ზემოქმედებები მიწაზე სხვა ეკონომიკურ საქმიანობებთან ერთად
წყალსაკრებ აუზში - როგორიცაა ხე-ტყის წარმოება, წიაღისეულის მოპოვება და
ტურიზმი - განხილულია 4.6.5. ნაწილში.
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3.6.3

დასაქმება
კუმულაციური ზემოქმედება დასაქმებაზე დამოკიდებულია ენგურის წყალსაკრებ
აუზში სხვადასხვა პროექტების განხორციელების ვადების სინქრონიზაციაზე.
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტების განხორციელებისთვის მხოლოდ მცირე
რაოდენობის მუშახელი არის საჭირო. თუმცა სამშენებლო ფაზა მოითხოვს დიდი
რაოდენობით
მუშახელის
მობილიზებას
და
მშენებლები
ადგილზე
დაკომპლექტდება. ნენსკრას პროექტი მოითხოვს დაახლოებით 1,000 მუშახელს,
ხოლოდ ხუდონის პროექტი - 2,000-დან 3000-მდე მუშახელს. ტიპიური მოდინებაზე
მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურებისთვის მნიშვნელოვნად ნაკლები მუშახელია
საჭირო,
სავარაუდოდ
200-ზე
ნაკლები.
ჰიდროელექტროსადგურების
ექსპლუატაციისთვის მცირე რაოდენობით მუშახელია საჭირო, მიუხედავად იმისა,
რომ ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი ნენსკრას და ხუდონის პროექტებისთვის
მუშხელის ზუსტი რაოდენობა, სავარაუდოდ თითოეულ პროექტს დაახლოებით 50
პერსონალი დასჭირდება.
ანგარიშის შედგენის პროცესში არსებობს გაურკვევლობა ხუდონის პროექტის
სამშენებლო სამუშაოების დაწყების თარიღთან დაკავშირებით. თუმცა, სავარაუდოდ
მშენებლობის ხანგრძლიობა 4-დან 5 წლამდე გასტანს. ნენსკრას პროექტის
მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები დაწყებულია და მიმდინარე პროგრამა
ითვალისწინებს მთავარი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას 2016 წლის
სექტემბრიდან 2020 წლის ნოემბრამდე პერიოდში.

A.

ხუდონის და ნენსკრას პარალელური მშენებლობის კუმულაციური
ზემოქმედებები
მიმდინარე ნენსკრას პროექტის განხორციელების განრიგის გათვალისწინებით,
ნენსკრას მთავარი სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება ხუდონის სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე. თუმცა 4 წლიანი სამშენებლო პერიოდის განმავლობაში
შესაძლოა პარალელურად განხორციელდეს სამშენებლო სამუშაოები. ასეთ
შემთხვევაში
და მაშინაც კი, თუ დასაქმების პრიორიტეტი ადგილობრივ
მოსახლეობას მიენიჭება, ნენსკრას და ხუდონის პროექტების პარალელური
სამუშაოების შესასრულებლად ადგილობრივი მუშახელის დეფიციტი შესაძლოა
წარმოიქმნას. შედეგად კაშხლის სამშენებლო კომპანიებმა შესაძლოა საჭიროდ
ჩათვალონ დროებითი მშენებლების დაქირავებს რეგიონის ფარგლებს გარედან. ეს
წარმოქმნის შემდეგი სახის ზემოქმედებებს:




დასაქმების შემცირებული ხანგრძლიობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის
იმ შემთხვევეასთან შედარებით, როდესაც ხუდონის სამშენებლო
სამუშაოები განხორციელდება ნენსკრას სამშენებლო სამუშაოების
დასრულების შემდეგ (იხილეთ ნაწილი ბ ზემოთ).
მუშახელის დაქირავებამ რეგიონის ფარგლებს გარედან შესაძლოა
სოციალური პრობლემები წარმოშვას. შესაძლოა ადგილობრივ მოსახლეობას
არ მოეწონოს სხვა რეგიონებიდან მუშახელის დაქირავება, სხვა
რეგიონებიდან მოწვეულმა ზოგიერთმა მუშახელმა შესაძლოა რეგიონში
დასახლება გადაწყვიტოს და ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დაძაბულობა
ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სახლის ფასების ინფლაცია და
უკმაყოფილება. ასევე ზოგიერთმა მათგანმა შესაძლოა ოჯახი წამოიყვანოს
და სამშენებლო სამუშაოების განმავლობაში მათთვის საცხოვრებელი სახლი
იქირაოს, რაც ასევე გამოიწვევს ფასების ინფლაციას.
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სხვა რეგიონებიდან დროებითი მუშახელის არსებობას შესაძლოა დადებითი
ასპექტებიც ჰქონდეს. ასეთი მუშახელი მცირე ბიზნესის და მაღაზიების დამატებით
კლიენტებს წარმოადგენენ, რაც ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში
სათანადოდ წვლილს შეიტანს. სხვა რეგიონებიდან მოწვეულმა მუშახელმა შესაძლოა
თავიანთი ოჯახები დასასვენებლად ჩაიყვანონ რეგიონში, რაც ასევე წაადგება
ტურიზმის განვითარებას რეგიონში. სხვა რეგიონებიდან მუშახელის პოტენციურ
დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული სოციალური პრობლემების მინიმუმამდე
დაყვანის მიზნით, საპროექტო კომპანია დაადგენს სტანდარტს (იხილეთ ნაწილი)
რეგიონში დაკომპლექტების თვალსაზრისით. საპროექტო კომპანიამ მკაფიოდ
დაადგინა რეგიონის ფარგლებს გარედან პროექტის პარალელური სამშენებლო
სამუშაოების შემთხვევაში წინამდებარე , რომელიც საჯაროდ გამოქვეყნებულია და
პროექტის განხორციელების დროს ადგილობრივი არალოკალური დაკომპლექტება
მითითებულია
ექვსთვიან
ანგარიშში,
რომელიც
ასევე
ოფიციალურად
გამოქვეყნებულია - როგორც აღწერილია მე-7 თავში - დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის გეგმა. აღნიშნული შემარბილებელი ზომა მითითებულია
შემდეგნაირად:


B.

[CUM 6] რეგიონის ფარგლებს გარედან მუშახელის დაკომპლექტებასთან
დაკავშირებული პოტენციური კუმულაციური ზემოქმედებების რისკის
საჯაროდ გამოქვეყნება და ადგილობრივი და არაადგილობრივი მუშახელის
რაოდენობის ოფიციალური გამჟღავნება, რომლებიც დააკომპლექტა
ნენსკრას პროექტმა.

კუმულაციური ზემოქმედებები, როდესაც ხუდონის და ნენსკრას მშენებლობა
პარალელურად არ მიმდინარეობს.
ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ხუდონის პროექტის განხორციელება დაგვიანდება და
სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება ნენსკრას სამშენებლო სამუშაოების დასრულების
შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში სხვა რეგიონებიდან მუშახელის მობილიზაციასთან
დაკავშირებული საკითხები, რომელიც აღწერილია ზემოთ ა ნაწილში, სავარაუდოდ
თავიდან იქნება აცილებული - ან მინიმუმ მინიმუმამდე დაყვანილი - თუ მუშახელის
უმეტესობის დაკომპლექტება ადგილობრივად იქნება შესაძლებელი.
კუმულაციური ზემოქმედება შესაძლოა გულისხმობდეს სამშენებლო სამუშაოების
გაგრძელებულ ვადას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომლებიც სარგებელს
მიიღებენ ხანგრძლივი პერიოდით რეგულარული ანაზღაურებადი სამუშაოს
წყალობით და სამუშაო გამოცდილების მიღებით. აღნიშნული ფაქტორები ხელს
შეუწყობს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას.

C.

კუმულაციური ზემოქმედებები სხვა პროექტებთან და ეკონომიკურ
საქმიანობებთან დაკავშირებით
კუმულაციური ზემოქმედებები სხვა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტებთან
ერთად სავარაუდოდ დაკავშირებული იქნება მშენებლების დაკომპლექტებასთან
სხვადასხვა მცირე ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებისთვის და ბუნებით
ზემოთ ა და ბ ნაწილში აღწერილის ანალოგიური იქნება. თუმცა, არსებობს
გაურკვევლობა აღნიშნული პროექტების სამშენებლო სამუშაოების ვადების და
მასშტაბის შესახებ, და საჭირო მუშახელის რაოდენობა ნენსკრას ან ხუდონის
პროექტებისთვის საჭირო მუშახელის რაოდენობაზე მნიშვნელოვნად ნაკლები
იქნება, ამ სახით კუმულაციური ზემოქმედებები უფრი მცირე მასშტაბის იქნება,
ვიდრე ნენსკრას და ხუდონის პროექტებისა ერთად აღებული.

სანქციონირებულია გამოსაქვეყნებლად - 901.8.9_ES Nenskra_Vol 10_Cumulative Impact Assessment_Feb 2017_Geo_P გვ.66

სს ნენსკრა ჰიდრო - კუმულატიური ზემოქმედებების შეფასება

კუმულაციური ზემოქმედებები დასაქმებაზე წყალსაკრებ აუზში სხვა ეკონომიკურ
საქმიანობებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ხე-ტყის წარმოება, წიაღისეულის
მოპოვება და ტურიზმი, განხილულია 4.6.5. ნაწილში.

3.6.4

სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა
კუმულაციური ზემოქმედებები სახელმწიფო ინფრასტრუქტურაზე ძირითადად
უკავშირდება ხუდონის პროექტისთვის და სხვა ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტებისთვის წყალსაკრებ აუზში სამშენებლო სამუშაოების ვადებთან.

A.

კუმულაციური ზემოქმედებები, როდესაც ხუდონის და ნენსკრას მშენებლობა
პარალელურად მიმდინარეობს
ზემოთ 4.6.3. ნაწილის შესაბამისად, შესაძლოა ნენსკრას მთავარი სამშენებლო
სამუშაოები დაიწყოს ხუდონის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და 4 წლიანი
სამშენებლო სამუშაოების განმავლობაში, შესაძლოა პარალელური სამშენებლო
სამუშაოების პერიოდს მოიცავდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტობრივად მოხდება
პარალელური სამშენებლო სამუშაოების შესრულება, ეს სავარაუდოდ გამოიწვევს
კუმულაციურ ზემოქმედებებს ინფრასტრუქტურაზე ქვემოთ მითითებული სახით
და გამოიწვევს გზების ექსპლუატაციის გაზრდას და დამატებით რეკონსტრუქციას
გაზრდილი მოძრაობის გამო:






გაზრდილი საგზაო მოძრაობა ენგურის ხეობის გზის გასწვრივ ჯვარიდან
ხაიშამდე. ეს მოიცავს როგორც ხუდონის, ასევე ნენსკრას პროექტებთან
დაკავშირებულ ინტენსიურ ტრაფიკს.
გაზრდილი საგზაო მოძრაობა ნენსკრას ხეობის გზაზე ხაიშიდან ლახამამდე
- იმ შემთხვევაში, თუ ხუდონის სამშენებლო ბანაკი ლახამში მოეწყობა რომელიც ხუდონის პროექტით გათალისწინებული ერთ-ერთი ოფციონია.
გაზრდილი საგზაო მოძრაობა ნაკრას ხეობიდან სოფელ ნაკრამდე იმ
შემთხვევაში, თუ ხეობაში მოდინებაზე მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურების პროექტი გაგრძელდება.

შეთავაზებული ხუდონის რეზერვუარის ფიზიკური არსებობა მოითხოვს ჯვარი მესტიას გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობას ხუდონის წყალსაცავით დატბორილი
მონაკვეთის სანაცვლოდ. თუმცა, გზის ახალი მონაკვეთის მარშრუტის შესახებ
ინფორმაცია ჯერ კიდევ არ არის ოფიციალურად გამოქვეყნებული. იმ შემთხვევაში,
თუ ხუდონის პროექტის მშენებლობა დაიწყება ნენსკრას პროექტის მშენებლობის
დაწყებამდე, ნენსკრას პროექტის ტრაფიკით მოცული მანძილი შესაძლოა ოდნავ
გრძელი იყოს.
პარალელური
პროექტის
მშენებლობით
დროს
გზის
გამოყენებასთან
დაკავშირებული საკითხების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, ნენსკრას პროექტი
ადგენს სტანდარტს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობასთან და ტრაფიკის და
გზით სარგებლობის შესახებ საჯარო გამჟღავნებასთან დაკავშირებით. რადგან
პროექტი გადადის განხორციელების ფაზაში, გზის მოსალოდნელი გამოყენება და
ტრაფიკის მოცულობა გამჟღავნდება ექვსთვიან ანგარიშში. რეკომენდებულია
კოორდინაცია ჰიდროელექტროსადგურის დეველოპერებსა და რეგიონის შესაბამის
ორგანოებს შორის გზის გამოყენების მართვის მიზნით. ეს შემარბილებელი ზომა
მითითებულია, როგორც:
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B.

[CUM 7] ტურისტული ტრაფიკის და ჰიდროელექტროსადგურების
პროექტების მიერ გზის ერთდროულ გამოყენებასთან დაკავშირებული
პოტენციური კუმულაციური ზემოქმედებების რისკის საჯაროდ
გამჟღავნება და ნენსკრას პროექტის პროგნოზული ტრაფიკის და გზის
გამოყენების ოფიციალური გამოქვეყნება.

კუმულაციური ზემოქმედებები, როდესაც ხუდონის და ნენსკრას მშენებლობა
პარალელურად არ მიმდინარეობს
ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ხუდონის პროექტის განხორციელება დაგვიანდება და
სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება ნენსკრას სამშენებლო სამუშაოების დასრულების
შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში გზებზე გაზრდილ დატვირთვასთან დაკავშირებული
საკითხები, რომელიც აღწერილია ზემოთ 4.6.3. ა ნაწილში, სავარაუდოდ თავიდან
იქნება აცილებული. თუმცა კუმულაციური ზემოქმედებად ჩაითვლება ის, რომ გზის
გამოყენება
სამშენებლო
სამუშაოებთან
დაკავშირებით
უფრო
დიდხანს
გაგრძელდება.

C.

კუმულაციური ზემოქმედებები სხვა პროექტებთან და ეკონომიკურ
საქმიანობებთან დაკავშირებით
კუმულაციური ზემოქმედებები სხვა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტებთან
ერთად
სავარაუდოდ
დაკავშირებული
იქნება
სხვადასხვა
მცირე
ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების მშენებლობისთვის საგზაო მოძრაობასთან
და ბუნებით ზემოთ 3.6.3A და Part 3.6.3B ნაწილებში აღწერილის ანალოგიური იქნება.
თუმცა, არსებობს გაურკვევლობა აღნიშნული პროექტების სამშენებლო სამუშაოების
ვადების და მასშტაბის შესახებ, და მშენებლობასთან დაკავშირებული საგზაო
მოძრაობა მნიშვნელოვნად ნაკლები იქნება ნენსკრას ან ხუდონის პროექტებისთვის
საჭირო ტრაფიკზე, ამ სახით კუმულაციური ზემოქმედებები უფრი მცირე მასშტაბის
იქნება, ვიდრე ნენსკრას და ხუდონის პროექტებისა ერთად აღებული.
კუმულაციური ზემოქმედებები ინფრასტრუქტურის გამოყენებაზე წყალსაკრებ
აუზში სხვა ეკონომიკურ საქმიანობებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ხე-ტყის
წარმოება, წიაღისეულის მოპოვება და ტურიზმი, განხილულია 4.6.5. ნაწილში.

3.6.5

ეკონომიკური საქმიანობების ენგურის წყალსაკრებ აუზში
ეკონომიკური საქმიანობები ენგურის წყალსაკრებ აუზში აღწერილია 2.3. ნაწილში.
მომდევნო პარაგრაფებში განხილულია კუმულაციური ზემოქმედებები აღნიშნულ
საქმიანობებზე.

A.

ხე-ტყის წარმოება
უნებართვო ხე-ტყის წარმოებასთან დაკავშირებულ საქმიანობები ნენსკრას და ნაკრას
ხეობებში ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობა და მკაცრად კუსტარული
ფორმით. ნენსკრას ქვედა ხეობის დასავლეთ ნაწილში ხე-ტყის წარმოების
ლიცენზიების ვადა ამოიწურა, KfW (2015) აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობა არ
აპირებს ენგურის წყალსაკრებ აუზში ხე-ტყის წარმოების ლიცენზიების განახლებას.
კაშხლის მშენებლობაზე სამუშაოდ ადგილობრივი მოსახლეობის დაკომპლექტებამ
შესაძლოა გამოიწვიოს ადგილობრივი უნებართვო ხე-ტყის დამზადების დროებითი
შემცირება ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის მშენებლობაზე დასაქმების
შესაძლებლობების გაჩენის გამო. შედეგად ადგილობრივ სამხერხაოებს შესაძლოა
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ზიანი მიადგეს
ხე-ტყის მასალის მიწოდების შემცირების გამო. ამ ტიპის
ზემოქმედების ფარგლები დამოკიდებულია იმ ფაქტორზე, რომ სამშენებლო
სამუშაოები პარალელური, როგორც ეს აღწერილია 4.6.3. ნაწილში.

B.

სამთო-მოპოვებითი საქმიანობა
KfW (2015) აცხადებს, რომ ფართო სამთო სამუშაოების განხორციელების ლიცენზია
ვრცელდება მესტიის გარშემო (ნახაზი 4, გვერდი 13). ეს ზონა გეოგრაფიულად არ
ხვდება ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების ზონის ფარგლებში.ნენსკრას პროექტის
არსებული განრიგის შესაბამისად, ნენსკრას პროექტის სამშენებლო სამუშაოები
უნდა დასრულდეს ნებისმიერი მთავარი სამუშაოების დაწყებამდე და
დაკომპლექტებამდე სამთო სამუშაოების ლიცენზიის დაწყებასთან დაკავშირებით.
შედეგადმესტიის ზონაში სამთო საქმიანობასთან დაკავშირებით არანაირი
კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.
KfW (2015) ასევე მიუთითებს ნენსკრას ხეობის ზონაზე (ნახაზი 4, გვერდი 13),
რომელიც
მონიშნულია
როგორც
„ტერიტორიები
ზონირებული
სამთო
სამუშაოებისთვის“. რაც შეეხება მესტიის გარშემო ტერიტორიას არანაირი
კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რადგან ვადების
თვალსაზრისით ნენსკრას პროექტის სამშენებლო სამუშოები უნდა დასრულდეს
ნებისმიერი მთავარი სამუშაოების და დაკომპლექტების დაწყებამდე მოცემულ
ზონაში სამთო სამუშაოებთან დაკავშირებით.

C.

ტურიზმი
მესტიის გარშემო ტერიტორიაზე ტურისტული აქტივობები მიმდინარეობს,
ვიზიტორები აქ როგორც ზაფხულის, ასევე ზამთრის თვეებშიც ჩადიან. თუმცა
ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების ზონა გეოგრაფიულად არ ექცევა ტურისტულ
ზონებს და მიწის შეძენასთან დაკავშირებით არანაირი ზემოქმედება არ არის
მოსალოდნელი.
თუმცა, მზარდმა კუმულაციურმა ზემოქმედებებმა, რომელიც გამოწვეულია
ნენსკრას პროექტით სხვა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტებთან ერთად - და
კერძოდ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტით - შესაძლოა გავლენა
მოახდინოს ტურიზმზე. ეს ზემოქმედებები აღწერილია შემდეგნაირად:




კუმულაციური ზემოქმედებები ინფრასტრუქტურაზე (იხილეთ ნაწილი
4.6.4.) მშენებლობის გამო ჯვარი-მესტიის გზით სარგებლობასთან
დაკავშირებით, რომელმაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს
ტურიზმზე. ჯვარი-მესტიის გზაზე მშენებლობასთან დაკავშირებით
მნიშვნელოვნად დატვირთული საგზაო მოძრაობის ან გზის
რეკონსტრუქციისა და მოდიფიკაციის გამო წარმოქმნილი დაბრკოლებების
შემთხვევაში, შესაძლოა ზიანი მიადგეს გზის უსაფრთხოების რეპუტაციას,
რაც გავლენას მოახდენს ტურიზმის განვითარებაზე მესტიაში.
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტების მშენებლობისთვის ადგილობრივი
კადრებით დაკომლექტებამ შესაძლოა შექმნას კონკურენტული სიტუაცია
დასაქმების კუთხით ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომლებზეც
შესაძლოა ორიენტირებული იყოს როგორც ტურიზმის ინდუსტრია, ასევე
კაშხლის სამშენებლო კომპანიები. ამით შესაძლოა კომპეტენტური
ადგილობრივი პერსონალის დაკომპლექტება ტურიზმისთვის უფრო
გართულდეს იმ შემთხვევაში, თუ კაშხლის სამშენებლო კონტრაქტორები
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უფრო მაღალ ხელფასებს შესთავაზებენ. ეს საკითხი მითითებულია
რეკომენდაციაში [CUM 6].


ტურიზმის ინდუსტრიამ შესაძლოა სარგებელი მიიღოს მშენებლების
ყოფნით, რომლებმაც შესაძლოა გამოიყენონ არსებული შესაძლებლობა და
დასასვენებლად ჩამოიყვანონ თავიანთი ოჯახები და მიიწვიონ მეგობრები.

გზის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების მინიმუმამდე დაყვანის
მიზნით, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ტურიზმს, განხორციელდება
შემარბილებელი ზომები ნენსკრას გზის გამოყენების და ტრაფიკის გამჟღავნებასთან
დაკავშირებით. გარდა ამისა, ნენსკრას პროექტი განსაზღვრავს სტანდარტს (იხილეთ
შესავალი პარაგრაფი 26 გვერდზე) რეგიონში სათანადო საერთაშორისო პრაქტიკის
თვალსაზრისით ეკონომიკურ სამიანობებზე ზემოქმედებების - როგორც დადებითი,
ასევე უარყოფითი ზემოქმედებების მართვასთან დაკავშირებით:

3.6.6

მოსახლეობის ჯანმთელობა, უსაფრთხოება და დაცვა

A.

საგზაო მოძრაობით გამოწვეულ ხმაურთან, მტვერთან და საგზაო
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკი
როგორც 4.6.3. ნაწილშია აღწერილი შესაძლოა ნენსკრას მთავარი სამშენებლო
სამუშაოები დაიწყოს ხუდონის სამშენებლო სამუშოების დაწყებამდე. თუმცა, 4წლიანი სამშენებლო პერიოდის განმავლობაში შესაძლოა სამშენებლო სამუშაოები
პარალელურად განხორციელდეს და ამან შესაძლოა გაზარდოს გზით სარგებლობის
მოთხოვნები, როგორც ეს მითითებულია 4.6.4. ნაწილში - და შედეგად მოიმატოს
ხმაურმა და მტვრის ემისიებმა აღნიშნულ გზებზე. სამშენებლო ობიექტიდან
ხმაურის და მტვრის გამონაბოლქვების საკითხს დაარეგულირებს EPC კონტრაქტორი.
მსგავსი ტიპის კუმულაციური ზემოქმედებები შესაძლოა მოხდეს - უფრო მცირე
მასშტაბით - სხვა ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების სამშენებლო
სამუშოებთან, ხე-ტყის წარმოებასთან, სამთო-მოპოვების საქმიანობებთან და
ტურიზმთან დაკავშირებით სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გზის გამოყენების
შედეგად.




არსებობს გაურკვევლობა წყალსაკრებ აუზში სხვა მცირე მოდინებაზე
მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებზე სამშენებლო
სამუშაოების ავდებთან და მასშტაბებთან დაკავშირებით. თუმცა, იმ
შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პროექტების მშენებლობა ნენსკრას
მშენებლობის (და ხუდონის) პარალელურად განხორციელდება,
მშენებლობასთან დაკავშირებული ინტენსიური მოძრაობა გამოიწვევს
ხმაურს და მტვრის გამონაბოლქვებს ენგურის ხეობის გზაზე ხაიშიდან
ჯვარამდე და ნენსკრას ხეობის გზაზე ხაიშიდან კაშხლის ობიექტამდე.
ხე-ტყის წარმოება უნებართვო საქმიანობაა და სავარაუდოდ შემცირდება
ნენსკრას სამშენებლო ფაზის დროს პროექტთან დაკავშირებით დასაქმების
შესაძლბელობების შექმნის გამო. შედეგად მოსალოდნელი არ არის
არანაირი კუმულაციური ზემოქმედებები.

რაც შეეხება ზემოთ აღწერილ ხმაურს და მტვრის გამონაბოლქვებს, კუმულაციური
ზემოქმედებები გზაზე გამოიწვევს ენგურის ხეობის გზაზე ხაიშიდან ჯვარამდე და
ნენსკრას ხეობის გზაზე ხაიშიდან კაშხლის ობიექტამდე და იმ შემთხვევაში, თუ
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ნაკრას ხეობაში ნაკრას კალაპოტური ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
გაგრძელდება - ნაკრას ხეობის გზაზე საგზაო ინციდენტების რისკების გაზრდას. .
მსგავსი ტიპის კუმულაციური ზემოქმედებები შესაძლოა მოხდეს სხვა
ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების სამშენებლო სამუშოებთან, ხე-ტყის
წარმოებასთან, სამთო-მოპოვების საქმიანობებთან და ტურიზმთან დაკავშირებით
სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გზის გამოყენების შედეგად, როგორც
აღწერილია ზემოთ.
აღნიშნული საკითხები დარეგულირდება საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის
შესახებ რეკომენდაციით (იხილეთ ნაწილი 4.6.3.) და რეკომენდაციით [CUM 7]
ტურისტული ტრაფიკის და ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების მიერ გზის
ერთდროულ გამოყენებასთან დაკავშირებული პოტენციური კუმულაციური
ზემოქმედებების რისკის საჯაროდ გამჟღავნება და ნენსკრას პროექტის
პროგნოზული ტრაფიკის და გზის გამოყენების ოფიციალური გამოქვეყნება.
ტურისტული ტრაფიკის და ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების მიერ გზის
ერთდროული გამოყენებასთან დაკავშირებული პოტენციური კუმულაციური
რისკის საჯარო გამჟღავნება და ნენსკრას პროექტის პროგნოზული ტრაფიკის და
გზის გამოყენების ოფიციალური გამჟღავნება.

კაშხლის გარღვევით გამოწვეული დატბორვის რისკი

B.

კაშხლის გარღვევით ან წყლის მაქსიმალური ნაკადის შემთხვევითი გაშვებით
გამოწვეული დატბორვის რისკის თვალსაზრისით, ნენსკრას ხეობაში მოსახლეობას
არ
ემუქრება
რისკის
თანდათანობით
ზრდა
მოდინებაზე
მომუშავე
ჰდიროელექტროსადგურების გამო. რადგან აღნიშნული პროექტები არ მოითხოვს
წყალსაცავი რეზერვუარების შექმნას.
თუმცა, მოსახლეობას, რომელიც ხუდონის წყალსაცავის ახლოს მდებარეობს,
დაიტბორება ნენსკრას კაშხლის გარღვევის ნაკლებ სავარაუდო შემთხვევაში. ასეთ
შემთხვევაში, რაც ნაკლებ სავარაუდოა, წყლის დონე ხუდონის წყალსაცავში
გაიზრდება ძალიან მოკლე დროში და ოჯახი, რომელიც ახლოს მდებარეობს
წყალსაცავთან, შესაძლოა დაიტბოროს.
CIA-ს ფარგლებში განხორციელდა მარტივი შეფასება ტალღის ზომსი დასადგენად,
როემლიც შესაძლოა წარმოიქმნას ხუდონის წყალსაცავში გარღვევის შედეგად.
მთავარი მიზანია განისაზღვროს გამოიწვევს თუ არა ნენსკრას კაშხლის გარღვევა
ხუდონის კაშხლის გარღვევას. გამოყენებული მეთოდი შეიმუშავა Swiss Centre
Technique du Génie Rural des Eaux de des Forêts4 (CTGREF) შეიცარიის ენერგეტიკსი
ფედერალური ბიუროსთვის 2001 და 2006 წელს.
ნენსკრას კაშხლის გარღვევით გამოწვეული მაქსიმალური ხარჯი შეადგენს 284,810
m3/s და სუსტი მოდინება ხუდონის წყალსაცავის ქვედა ნაწილში მაქსიმუმ 179,000
m3/s მიაღწევს. ხუდონის წყალსაცავით გამოწვეული შესუსტება გამოთვლილია
თავისუფალი ადიდების გათვალისწინებით კაშხლის ზედა ნიშნულზე. როგორც მე-9
ნახაზზეა ნაჩვენები ადიდება მაქსიმუმ 18 მეტრზე შესაძლოა მოხდეს კაშხლის ზედა
ნიშნულზე რამდენიმე საათის განმავლობაში.
ნენსკრას კაშხლის არსებობა ხუდონის კაშხალი-წყალსაცავის ზედა ბიეფზე
წარმოადგენს საწყის მოვლენას, რომ თუ ეს მოხდება შესაძლოა გამოიწვიოს ხუდონის
კაშხლის გარღვევა ან მოსახლეობის დატბორვა, რომელიც ცხოვრობს ხუდონის
4

სასოფლო-სამეურნეო ინჟინერიის, წყლის და ტყეების შვეიცარიის ტექნიკური ცენტრი.
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წყალსაცავის ნაპირას. თუმცა, ნენსკრას კაშხლის გარღვევა ნაკლებ სავარაუდოა და
ნენსკრას კაშხლის გარღვევის ალბათობა იმავე სიდიდის რიგს მიეკუთვნება (ან
შესაძლოა ნაკლებია) ვიდრე კაშხლის გარღვევის სხვა გამომწვევი მოვლენები როგორიცაა ძლიერი მიწისძვრა ან წყალდიდობა, რომელიც საპროექტო
კრიტერიუმზე მაღალია. შედეგად ნენსკრას კაშხლის არსებობა არ წარმოადგენს
შესამჩნევ ზრდას ხუდონის კაშხლის გარღვევის საერთო ალბათობაში.
CIA-ს ფარგლებში არ შედის ხუდონის კაშხლის გარღვევის გამო ენგურის კაშხალზე
ზემოქმედების განხილვა. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ ხუდონის კაშხალი გაირღვევა
ნენსკრას კაშხლის შემთხვევითი გარღვევის შედეგად, ენგურის
წყალსაცავში
შემავალი წყლის ნაკადი შესაძლოა უფრო მაღალი იყოს ვიდრე მხოლოდ ხუდონის
კაშხლის გარღვევის შემთხვევაში. ნაკადი ასევე უფრო მაღალი იქნება ვიდრე
ნენსკრას კაშხლის გარღვევის შემთხვევაში ხუდონის გარეშე - რომელიც
განხილულია მე-6 თავში: ბუნებრივი საფრთხეები და კაშხლის უსაფრთხოება.
თუმცა, ნენსკრას კაშხლის გარღვევის შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც
იწვევს ხუდონსი კაშხლის გარღვევას წინა პარაგრაფში, ნენსკრას კაშხლის არსებობა
არ წარმოადგენს შესამჩნევ ზრდას ენგურის კაშხლის გარღვევის საერთო
ალბათობაში.

ნახაზი 9 - ხუდონის

წყალსაცავის შესუსტება და შეფასებული ადიდება

საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების დაგეგმვის ეფექტურობის მაქსიმალურად
გაზრდის მიზნით, განხორციელდება კოორდინაცია „ტრანს ელექტრიკას“ (ხუდონის
ჰესის დეველოპერი) და JSCNH და რეგიონის შესაბაამის ორგანოებს შორის კაშხლის
გარღვევასთან,
შეტყობინებებთან,
გაფრთხილებებთან
და
ევაკუაციასთან
დაკავშირებით. გარდა ამისა ნენსკრას პროექტი დაადგენს სტანდარტს (იხილეთ
ნაწილი) რეგიონში სათანადო საერთაშორისო პრაქტიკის თვალსაზრისით კაშხლის
გარღვევის რისკის მართვასთან და საგანგებო სიტუაციებში დაგეგმვასთან
დაკავშირებით.
ეს რეკომენდაცია მითითებულია, როგორც:
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C.

[CUM 3] კოორდინაცია ჰესის დეველოპერსა და რეგიონის შესაბამის
ორგანოებს შორის კაშხლის გარღვევის საგანგებო გეგმის მომზადებასთან
დაკავშირებით.

გადამტანი დაავადებები
კუმულაციური ზემოქმედებები, გადამტანი დაავადებების თვალსაზრისით,
ძირითადად
დაკავშირებულია
ნენსკრას
და
ნაკრას
ხეობებში
ჰიდროელექტროსადგურების
პროექტების
მშენებლობისთვის
მუშახელის
მობილიზაციასთან. ნენსკრას ხეობაში მშენებლების მობილიზაცია წარმოადგენს
გადამტანი დაავადებების გავრცელების გაზრდის რისკს მშენებლებს შორის და
შესაძლოა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. სავარაუდოდ რისკი იმ მუშახელის
პროცენტული სიდიდის პროპორციული იქნება, რომლებიც მოწვეულია სხვა
რეგიონებიდან და ეს უკავშირდება 4.6.3. ნაწილში აღწერილი ხუდონის და ნენსკრას
სამშენებლო სამუშაოების შედარებით ვადებს.
ინდივიდუალური პროექტებით მართვის ეფექტურობის მაქსიმაზიციისთვის
რეკომენდებულია კოორდინაცია ჰესის დეველოპერებსა და რეგიონის შესაბაამის
ორგანოებს შორის გადამტანი დაავადებების გავრცელების მონიტორინგის
მონაცემების გაზიარების და მეზობელი პროექტების და ორგანოების გაფრთხილების
მიზნით ინციდენტის გაზრდის შემთხვევაში - იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს
საერთო მიდგომის განხორციელება აღნიშნული საკითხების რეგულირებისას. გარდა
ამისა ნენსკრას პროექტი დაადგენს სტანდარტს (იხილეთ შესავალი პარაგრაფი, 26
გვერდი) რეგიონში სათანადო საერთაშორისო პრაქტიკის თვალსაზრისით
გადამტანი დაავადებების რისკის მართვასთან დაკავშირებით. ეს რეკომენდაცია
მითითებულია, როგორც:


3.7

[CUM 4] კოორდინაცია ჰესის დეველოპერსა და რეგიონის შესაბამის
ორგანოებს შორის გადამტანი დაავადებების მართვასთან დაკავშირებით.

მიკროკლიმატი
რამდენიმე ძალიან დიდი კაშხალი-წყალსაცავის გარემოზე ზემოქმედებები მოიცავს
ცვლილებებს მიკროკლიმატში. დიდი წყალსატევის შემთხვევაში წყალსაცავის წლის
თბოტევადობა მაღალია ბუნებრივ გარემოზე და შესაძლოა შეცვალოს ჰაერის
ტემპერატურა და ტენიანობა წყალსაცავის გარშემო, როგორც აღწერილია ქვემოთ:




ზაფხულის პერიოდებში წყლის მასა შთანთქავს სითბოს და წყალი
აორთქლდება - შესაბამისად დაიკლებს გარემოს ტემპერატურა და
გაიზრდება ტენიანობა.
ზამთრის პერიოდებში წყალი წყალსაცავში გასცემს სითბოს უფრო ნელი
ტემპით ბუნებრივ გარემოსთან შედარებით კაშხლის გარეშე - ეს ოდნავ
გაზრდის ჰაერის ტემპერატურას ახლო მანძილზე.

CIA-ს ფარგლებში მიზანი გულისხმობს კუმულაციური ზემოქმედებების შეაფსებას
მიკროკლიმატზე ხუდონის წყალსაცავის და ნენსკრას წყალსაცავის კომბინირებული
ზემოქმედებების შედეგად. სხვა ჰიდროელექტროსადგურების პროექტები რეგიონში
არის მოდინებაზე ჰიდროელექტროსადგურების პროექტები და შედეგად არ შედის
მიკროკლიმატის ზემოქემდებებში, რადგან ასეთი პროექტები არ მოითხოვს
წყალსაცავების შექმნას.
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3.7.1

ზემოქმედებების სინთეზი მიკროკლიმატზე ნენსკრას
წყალსაცავიდან
5 თავი – ჰიდროლოგიაზ და წყლის ხარისხზე - ზემოქმედებების შეფასება - მოიცავს
ნენსკრას წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასება მიკროკლიმატზე.
ერთ-ერთი
ფაქტორი,
რომელიც
მნიშვნელოვან
ზემოქმედებას
ახდენს
მიკროკლიმატში ცვლილებების მასშტაბზე და სიდიდეზე არის წყალსაცავის
ობიექტის მორფოლოგია. ნენსკრას წყალსაცავი განთავსდება ციცაბო ფერდობიან
ხეობაში 1,300 მეტრ სიმაღლეზე, და გარშემო მთები 3,000 მეტრს აღწევს. ქვედა
ბიეფზე წყალსაცავიდან ხეობა ჩეულებრივი დახრილობით ეშვება მდინარე ენგურის
შესართავამდე 21 კილომეტრზე წყალსაცავიდან და 700 მეტრ სიმაღლეზე.
შეფასებაში განსაზღვრულია, რომ ნებისმიერი შესამჩნევი ზემოქმედება
მიკროკლიმატზე ზაფხულის თვეებში სავარაუდოდ გამოვლინდება უშუალოდ
წყალსაცავის გარშემო არსებულ ფარგლებში და შემოიფარგლება ნენსკრა ზემო
ხეობამდე. მცირე ცვლილებები შეისაძლოა გამოვლინდეს ტიტაში, 5 კილომეტრზე
ქვედა ბიეფზე, თუმცა სავარაუდოდ ქვემოთ არა ხეობაში. ამ პროგნოზის დასაბუთება
არის შემდეგი: ტენიანობის მცირე მომატება და ტემპერატურის ოდნავ კლება
ზაფხულის თვეებში შესაძლოა დაბალანსდეს ან გადაიფაროს რეგიონში კლიმატის
პროგნოზირებული ცვლილებებით, რომელიც საწინააღმდეგო ეფექტებს იწვევს - ე.ი.
შემცირებული ნალექიანობა და ტემპერატურის ზრდა. ასევე მექანიზმი, რომელიც
იწვევს ცვლილებებს მიკროკლიმატში, - წყლის აორთქლება და სითბოს გაშვება
წყალსაცავის წყლებიდან - შემცირებულია წყლის შემოდინების დაბალი
ტემპერატურით, რომელიც ძირითადად ყინულოვანი გამდნარი წყალია ზაფხულში.
წყალსაცავი წლის ამ დროს მოიცავს 270 ჰექტარს, რაც წყალსაკრების 1.2. პროცენტს
შეადგენს, რომელიც 222 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს.
ზამთრის თვეებში გარემოს ტემპერატურა ნულს ქვემოთაა და წყალსაცავი უდაბლეს
დონეზეა და უკავია მხოლოდ 100 ჰექტარი. წყალსაცავმა შესაძლოა გამოწვიოს ოდნავ
მაღალი ტემპერატურა უშუალოდ წყალსაცავის გარშემო, მაგრამ არანაირი შესამჩნევი
ცვლილება არ არის მოსალოდნელი წყალსაცავის საზღვრიდან 1 კილომეტრზე.

3.7.2

ზემოქმედებების სინთეზი მიკროკლიმატზე ხუდონის
წყალსაცავიდან
ხუდონის წყალსაცავი დაიკავებს 530 ჰექტარს დაახლოებით 700 მეტრ სიმაღლეზე; ის
დაიკავებს ნენსკრას ხეობის ქვედა მონაკვეთებს - 17 კილომეტრი ქვედა ბიეფზე
ნენსკრას წყალსაცავიდან - და ენგურის ხეობის ნაწილს. წყალსაცავი მდებარეობს
რამდენიმე კილომეტრზე ზედა ბიეფზე ენგურის წყალსაცავიდან, და
მიკროკლიმატზე ზემოქმედების პერსპექტივიდან გამომდინარე შესაძლოა
ჩაითვალოს ენგურის წყალსაცავის გაგრძელებად. ენგურის წყალსაცავს უჭირავს
1,350 ჰექტარი და შედეგად ხუდონის წყალსაცავი წარმოადგენს 40 პროცენტიან
ზრდას წყალსაცავის ზონაში და ენგურის და ხუდონის წყალსაცავების საერთო
ფართობი თითმის 1,9ოო ჰექტარი იქნება.
ენგურის და ხუდონის წყალსაცავებიდან მიკროკლიმატის ცვლილებები შესაძლოა
უფრო დიდი სიდიდის იყოს ვიდრე ნენსკრას წყალსაცავის შემთხვევაში. ამის
ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ აღნიშნული წყალსაცავის ფართობი ხუტჯერ
აღემატება ნენსკრას წყალსაცავის ფართობს, ასევე ტერიტორიის მორფოლოგია უფრო
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ხელსაყრელია
ძირისკენ.

ჰაერის

მოცულობების

გადაადგილებისთვის

ენგურის

ხეობის

ენგურის და ხუდონის წყალსაცავებთან დაკავშირებით მიკროკლიმატის
ცვლილებების ბუნება სავარაუდოდ ნენსკრას წყალსაცავის ანალოგიური იქნება, რაც
ნიშნავს ტენიანობის ოდნავ მომატებას და ტემპერატურის კლებას ზაფხულის
თვეებში, ხოლო ზამთარში ჰაერის ტემპერატურის უმნიშვნელო მატებას
წყალსაცავის გარშემო. CIA-ს ფარგლებში არ შედის ხუდონიდან მიკროკლიმატში
ცვლილებების შეფასება, თუმცა მოსალოდნელია, რომ ცვლილებები მიკროკლიმატში
შედარებით ლოკალიზებული იქნება და გამოვლენის შემთხვევაში შემოიფარგლება
ენგურის ხეობით და ნენსკრას ქვედა მონაკვეთებით. ეს იმის გამო, რომ ზაფხულში
წყალსაცავის გარშემო უფრო ცივი ჰაერი უფრო მკვრივია ვიდრე გარშემო არსებული
უფრო თბილი ჰაერი, ამგვარად შეიქმნება ტენდენცია, რომ უფრო ცივი ჰაერი
დარჩება წყალსაცავის გარშემო და არ არის მოსალოდნელი ხეობისკენ მისი
გადაადგილება 600 მეტრ სიმაღლეზე. ზამთარში შესამჩნევი ცვლილებები
მიკროკლიმატში არ არის მოსალოდნელი წყალსაცავების ცივი წყლით შევსების
მაღალი კოეფიციენტის გამო, რაც შეამცირებს სითბოს გაცემის მექანიზმს
წყალსაცავიდან წყლის უფრო მაღალი თბოტევადობის გამო გარემოსთან შედარებით.

3.7.3

კუმულაციური ზემოქმედებები მიკროკლიმატზე
ნენსკრას
და
ენგური/ხუდონის
წყალსაცავებიდან
ინდივიდუალურად
მიკროკლიმატში მოსალოდნელი ცვლილებების მასშტაბის და სიდიდის
გათვალისწინებით - როგორც აღწერილია ზემოთ - სავარაუდოდ შესამჩნევი
კუმულაციური ზემოქმედებები მიკროკლიმატზე არ არის პროგნოზირებული;
რადგან სავარაუდოდ ცვლილებები მიკროკლიმატში ნენსკრას წყალსაცავიდან
გეოგრაფიულად არ გადაფარავს ხუდონის შედეგად მიკროკლიმატში ცვლილებებით
ზემოქმედებულ ზონებს, როგორც აღწერილია ქვემოთ პარაგრაფებში.

A.

ზაფხულის თვეებში
ზაფხულის თვეებში ნენსკრას წყალსაცავის მიკროკლიმატის ცვლილებები
სავარაუდოდ გეოგრაფიულად შემოიფარგლება ნენსკრას წყალსაცავის უშუალო
სიახლოვეს მდინარე ნენსკრას ზედა მონაკვეთებზე. ოდნავ ცივი ჰაერი წყალსაცავის
გარშემო შესაძლოა გადაადგილდეს ტიტას მიმართულებით, თუმცა სავარაუდოდ არ
გასცდება 17 კილომეტრს და არ მიაღწევს ჭუბერამდე ან შემდეგ ხუდონის
წყალსაცავამდე. ენგური/ხუდონის წყალსაცავების მიკროკლიმატის ცვლილებები
გეოგრაფიულად შემოიფარგლება ენგურის ხეობამდე ენგურის და ხუდონის
წყალსაცავების გარშემო და ნენსკრას ქვედა ხეობამდე. რადგან ცივი ჰაერი თბილ
ჰაერთან შედარებით მკვრივია, არ არის მოსალოდნელი მისი გადაადგილება
ნენსკრას ხეობისკენ - ნენსკრას წყალსაცავისკენ ან ტიტასკენ, რაც 12 კილომეტრია
ხეობამდე და 400 მეტრი სიმაღლით. შედეგად მოსალოდნელი არ არის
კუმულაციური ზემოქმედება მიკროკლიმატზე.

B.

ზამთრის თვეებში
ზამთრის თვეებში როდესაც მიკროკლიმატის ცვლილება ეხება წყალსაცავების
გარშემო არსებულ ჰაერს, რომელიც ოდნავ თბილია გარემოს ტემპერატურაზე,
მოსალოდნელი არ არის კუმულაციური ზემოქმედება მიკროკლიმატზე. ნენსკრას
წყალსაცავი მოიცავს დაახლოებით 100 ჰექტარს და მოსალოდნელი არ არის რაიმე
შესამჩნევი ცვლილება მიკროკლიმატში.
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3.8

წყალსაცავით გამოწვეული სეისმურობა

3.8.1

შესავალი
მეცნიერები მივიდნენ საერთო დასკვნამდე, რომ არსებობს ურთიერთკავშირი
ზოგიერთი დიდი კაშხალი-წყალსაცავის შექმნას და სეისმური მოვლენების სიხშირის
გამოვლენად ცვლილებას შორის. აღნიშნულის და დიდი კაშხლების საერთშორისო
კომისიის (ICOLD) რეკომენდაციების გათვალისწინებით, წყალსაცავით გამოწვეული
სეისმურობის (RTS) შესაძლებლობას ნენსკრას საპროექტო ზონაში, იკვლევს პროექტი
სეისმური საფრთხის ანალიზის ფარგლებში. კვლევაში შეჯამებულია რომ ზოგადი
აღიარების შესაბამისად RTS გამოწვეულია წყალსაცავის გავსებით (i) წყლის მასით
დედამიწის ქერქზე შესაძლოა გამოიწვიოს მოძრაობები ბზარზე ან (ii) ცვლილებით
ორთქლის წნევაში წყლის გამოჟონვის გამო შესაძლოა გამოიწვიოს დაცურება
ბზარზე. უმეტეს შემთხვევაში აღნიშნული 2 მექანიზმი ხდება პარალელურად,
თუმცა სხვადასხვა დროის შკალით.
რამდენიმე კილომეტრზე მეტ სირღმეზე (მიწისძვრის წარმოქმნის ტიპიური სიღრმე)
როგორც მასის ეფექტი, ასევე ორთქლის წნევის ეფექტები მცირეა. აქედან
გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ წყალსაცავის ქვეშ ქერქზე
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება უნდა მოხდეს ტექტონიკური ძალებით და უნდა
არსებობდეს სუსტი ადგილები (ბზარები). წყალსაცავს მხოლოდ მცირე რღვევა შეაქვს
დაძაბულ მდგომარეობაში და იწვევს ბზარის დისლოკაციას და ამ სახით მიწისძვრას.
ასეთი მიწისძვრა შესაძლოა მოხდეს ნებისმიერ შემთხვევაში მოგვიანებით
დატვირთვის კონცენტრაციის ბუნებრივ პირობებში. წყალსაცავის არსებობა
მხოლოდ აჩქარებს ამ მოვლენას.
დაძაბულობის მცირე ზრდის შემთხვევაც სათანადოდ არის ასახული იმ ფაქტით,
რომ RTS-ს რამდენიმე სათანადოდ დოკუმენტირებულ შემთხვევაში მიწისძვრები
ხდება წყალსაცავის დონეში მკვეთრ ცვლილებებთან ურთიერთკავშირში, ზომიერი
ამპლიტუდის შემთხვევაშიც და არა წყალსაცავის მაქსიმალურ დონეზე. რაც შეეხება
იმ ფაქტორებს, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს RTS საფრთხის დონეზე,
პროექტის მიწისძვრის საფრთხის ანალიზი მიუთითებს ბიჩერის და კინის ნაშრომს,
რომელშიც შეჯამებულია მსოფლიო კვლევის შედეგები და დასკვნა, რომ RTS-ს
შემთხვევა გაიზრდება:


წყალსაცავის სიღრმის გაზრდით;



წყალსაცავის მოცულობია გაზრდით;



როდესაც აქტიური ბზარი არსებობს წყალსაცავის სიახლოვეს;







3.8.2

წყალსაცავიდან დანალექ ქანებზე, და არა გრანიტის, მეტამორფულ ან
ვულკანურ ბაზაზე.
წყალსაცავიდან კარბონატულ ქანებზე და არა ნებისმიერ სხვა დანალექ
ქანებზე, და
წყალსაცავიდან ექსტენსიური ტექტონიკების ზონებში.

RTS საფრთხე ნენსკრას წყალსაცავთან დაკავშირებით
პროექტის მიწისძვრის საფრთხის ანალიზი მიუთითებს, რომ ნენსკრას წყალსაცავის
ბუნებრივი დაძაბული გარემოს და ქვედა ქანების გათვალისწინებით, პირობები
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შედარებით ხელსაყრელია
წყალსაცავში.

პოტენციური

RTS-ს

მასშტაბის

შემცირებისთვის

კომპრესიული ჰორიზონტალური დაძაბულობის კონტექსტში რევერსული
დაბზარვის
მექანიზმით,
ვერტიკალური
დატვირთის
ზრდას
ექნება
მასტაბილირებელი ეფექტი და კრისტალური ფუნდამენტის ბუნებრივი
გამტარუნარიანობა სავარაუდოდ იქნება ძალიან დაბალი და ინფილტრაცია
სიღრმეზე მინიმალური. მიუხედავად ამისა, RTS შემთხვევის შესაძლებლობის
სრულად გამორიცხვა შეუძლებელია. მოცემულ მომენტში არ არსებობს RTS
მიწისძვრების მაქსიმალური მაგნიტუდის შეფასების რეალური საშუალება, მაგრამ
რიხტერის შკალით 4.5. მაგნიტუდის და შესაძლოა ოდნავ მეტი მაგნიტუდის
შემთხვევები შეძლებისდაგვარად გათალისწინებული უნდა იყოს. შედარებისთვის,
მიწისძვრები 3-დან 3.9 მაგნიტუდამდე კლასიფიცირებულიაროგორც „მცირე“ და 4დან 4.9.-მდე მაგნიტუდები კლასიფიცირებულია, როგორც „მსუბუქი“. სეისმური
მოვლენები 2.5.-დან 5.4.-მაგნიტუდამდე ხშირად იგრძნობა, მაგრამ ზიანს არ იწვევს.

3.8.3

RTS საფრთხე ხუდონის წყალსაცავთან დაკავშირებით
CIA-ს ფარგლებში არ შედის ხუდონის წყალსაცავის RTS საფრთხეების შეფასება.
თუმცა, RTS საფრთხე ხუდონის წყალსაცავისთვის უფრო დიდი ალბათობაა ნენსკრას
წყალსაცავთან შედარებით, წყალსაცავის უფრო დიდი ზომის და ბზარებთან მისი
სიახლოვის გამო. ხუდონის წყალსაცავი დაიკავებს 530 ჰექტარს. წყალსაცავი
მდებარეობს რამდენიმე კილომეტრში ზედა ბიეფზე ენგურის წყალსაცავიდან და RTS
პერსპეტქივიდან გამომდინარე შესაძლოა ჩაითვალოს ენგურის წყალსაცავის
გაგრძელებად. ენგურის წყალსაცავი მოიცავს 1,350 ჰექტარს და აქედან გამომდინარე
ხუდონის წყალსაცავი 40 პროცენტით ზრდის წყალსაცავის ზონას და ენგურის და
ხუდონის წყალსაცავების საერთო ტერიტორია თითქმის 1,900 ჰექტარი იქნება.
შედარებისთვის ნენსკრას წყალსაცავს უჭირავს 370 ჰექტარი ზაფხულში და 100
ჰექტარი ზამთარში. ხუდონის კაშხალი აშენდება ძალიან ახლოს ცნობილ ბზართან
და წყალსაცავის დაბოლოება ახლოს არის ბზართან - როგორც ეს ილუსტრირებულია
მე-10 ნახაზის მეორე მხარეს.

3.8.4

კუმულაციური RTS საფრთხეები
პროექტის მიწისძვრის საფრთხის ანალიზი მიუთითებს, რომ მეცნიერები მივიდნენ
საერთო მოსაზრებამდე, რომ წყალსაცავით გამოწვეულ სეისმურობას (RTS) შესაძლოა
ადგილი ჰქონდეს იმ ზონებში, სადაც არსებობს სეისმური აქტივობა და რომ RTS
სიდიდე არ აღემატება ბუნებრივი სეისმურობის სიდიდეს. წყალსაცავს მცირე
წვლილი შეაქვს ბზარების რღვევის მდგომარეობაში და იწვევს ბზარების
დისლოკაციას, რაც იწვევს სეისმურ მოვლენას. მიიჩნევა, რომ ასეთი მიწისძვრა
ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება მოგვიანებით დაძაბულობის აკუმულირების
ბუნებრივ პირობებში. წყალსაცავის არსებობა მხოლოდ აჩქარებს აღნიშნულ
მოვლენას. აქედან გამომდინარე ნენსკრას, ხუდონის და ენგურის წყალსაცავების
კონტექსტში, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აღნიშნული სამი წყალსაცავის
კომბინირებულმა ფიზიკურმა არსებობამ შესაძლოა RTS მოვლენა არ გამოიწვიოს
იმაზე მეტი მოცულობით, ვიდრე ამ სამი წყალსაცავიდან ნებისმიერი ერთის
ინდივიდუალურად ჩათვლის შემთხვევაში ან კაშხლების გარეშე შემთხვევაში.
თუმცა, დამატებითმა დაძაბულობამ აღნიშნულ რღვევებზე სამი წყალსაცავის
კომბინაციით შესაძლოა გაზარდოს RTS-ს ალბათობა ან სიხშირე.
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არსებობს მთელი რიგი ბზარები ნენსკრას და ხუდონის წყალსაცავებს შორის,
თანაბარ მანძილზე თითოეული წყალსაცავიდან და შესაძლოა მასზე გავლენა
მოახდინოს ორივე წყალსაცავმა, არ არის გამორიცხული RTS-ს ალბათობა. რაც
შეეხება ნენსკრას წყალსაცავს ცალკე, არ არსებობს RTS მიწისძვრების მაქსიმალური
მაგნიტუდის შეფასების რეალური საშუალება, მაგრამ რიხტერის შკალით 4.5. და
შესაძლოა ოდნავ მეტი მაგნიტუდის შემთხვევები უნდა ჩაითვალოს შესაძლებლად,
რომელიც მათი შეგრძნების მიუხედავად, სავარაუდოდ ზიანს არ მიაყენებს შენობებს.

წყარო: სს ნენსკრა ჰიდრო, 2016
ნახაზი 10 - მთავარი ბზარების სეგმენტები საპროექტო რეგიონში

აღქმული RTS-ს უკეთესად მართვის მიზნით - რომელიც რეალურად შესაძლოა იყოს
ერთი სქემიდან, 3 სქემის კუმულაციური ეფექტი ან ნორმალური სეისმური
აქტივობიდან - უნდა მოხდეს კოორდინაცია
ხუდონის, ნენსკრას და ენგურის
ოპერატორებს შორის. კოორდინაცია მოხდება სეისმური აქტივობის მონიტორინგთან
დაკავშირებით,
გაფრთხილება
გამოვლენილი
ზრდის
შემთხვევაში
და
კოორდინირებული მოქმედებები სეისმური აქტივობის
ზრდის გამოვლენის
შემთხვევაში. აღნიშნული ზომა მითითებულია, როგორც:


[CUM 5] კოორდინაცია ჰესისდეველოპერებსა და რეგიონის შესაბამის
ორგანოებს შორის სეისმური აქტივობის და RTS შესამცირებლად შემდგომი
მოქმედებების მონიტორინგის მიზნით.
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4 ზემოქმედებების სინთეზი,
მნიშვნელობა და ვალდებულებები
ცხრილი 9 მოდევნო გვერდებზე შეჯამებულია ყველა კუმულაციური ზემოქმედება,
ასევე შემარბილებელი ზომები, კომპენსაცია, უსაფრთხოება და გაუმჯობესების
ღონისძიებები (JSCNH ვალდებულებები) განიხილება CIA-ს ნაწილად. შემაჯამებელი
ცხრილი მიუთითებს ღონისძიებებს, რომელიც აღნიშნულია [CUM] მთლიან
ანგარიშში.
არ
არის
აუცილებლობა
[CUM]
ღონისძიებები
მიეთითოს
თანმიმდევრული ნომრებით.
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ცხრილი 9 – - კუმულაციური ზემოქმედებების რეზიუმე და ვალდებულებები
ფაზა

მნიშვნელობის შეფასება შერბილების ან
კომპენსაციის გარეშე

მდინარის ჰიდროლოგია და
გეომორფოლოგია

მოდიფიცირებული ნაკადები ნენსკრაში,
ნაკრაში და ენგურში ნენსკრა ჰესის,
სხვადასხვა კალაპოტური ტიპის ჰესების და
ხუდონი ჰესის გამო,





■

■

Ne [-] კონკრეტული

მდინარის და წყალსაცვის
წყლის ხარისხი

მოდიფიცირებული წყლის ხარისხი
ნენსკრას და ხუდონის წყალსაცავებში
წყალსაცავის გავსებიდან 2-3 წლის
განმავლობაში.





■

■

Lo

თევზის რესურსები და
საარსებო გარემო

მოდიფიცირებული ნაკადები და
ცვლილებები სედიმენტების გადატანის
შესაძლებლობაში ნენსკრაში, ნაკრაში და
ენგურში, ენგურში ნენსკრა ჰესის,
სხვადასხვა კალაპოტური ტიპის ჰესების და
ხუდონი ჰესის გამო.





■

■

Ne [-]კონკრეტული

წყალსაცვის
გავსება
ექსპლუატაცია

ვალდებულებები (ნენსკრას ზემოქმედებების
გარდა)

პროგნოზირებული
ნარჩენი ზემოქმედება

მართითი მოქმედება როდესაც
შერბილების და კომპენსაციის
ღონისძიებები განხილულია
ESMP-ში.

Ne

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

Lo

არ არის მონაცემები

Ne

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

არ არის მონაცემები

Ne

არ არის მონაცემები

მაღალი Hi - ზომიერი M - დაბალი Loუმნიშვნელო Ne

მთავარი
მშენებლობა

ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორი

მოსამზადებელი
სამუშაოები

ეკოლოგიური ან სოციალური
ღირებულება

[+] დადებითი, [-] უარყოფითი
ალბათობა, სიდიდე, ფარგლები,
ხანგრძლიობა
[CUM 1] თანამშრომლობა ნენსკრა ჰესის
დეველოპერთან მდინარე ნაკრას შემცირებულ
ნაკადთან დაკავშირებით ნენსკრა ჰესის მიერ
შექმნილი წყალმიმღების ქვედა ბიეფზე..
არ არის მონაცემები

[-]შესაძლო

[CUM 2] კოორდინაცია საქართველოს
მთავრობასთან (საქართველოს ენერგეტიკისა და
გარემოს დაცვის სამინისტრო) იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ კალაპოტური ტიპის
სადგურები ნენსკრას და ნაკრას წყალსაკრებ
აუზში საჭიროებს ეკოლოგიური ნაკადებით და
თევზსავალებით აღჭურვას.
[CUM 3] ნაკრა ჰესის დეველოპერთან
ეკოლოგიურ მთლიანობასთან დაკავშირებით
მდინარე ნაკრას გასწვრივ, ორივე პროექტის
წყალმიმღების გათვალისწინებით.

ხმელეთის ეკოსისტემები და
ბიომრავალფეროვნება

ჰაბიტატის დაკარგვა და დისკომფორტი
ნენსკრა ჰესის სხვადასხვა კალაპოტური
ტიპის ჰესების და ხუდონი ჰესის გამო.

■

■

■

■

Ne [-]კონკრეტული

სოციალური ზემოქმედებები
- ექსპლუატაციის
სოციალური ლიენზია

სოციალური (და ნაკლები მოცულობით
ეკოლოგიური) ზემოქმედებები წყალსაკრებ
აუზში მთლიანობაში ჰესის პროექტებთან
დაკავშირებით.

■

■

■

■

Hi

[-]შესაძლო

[CUM 4] კუმულაციური ზემოქმედებების
პოტენციური რისკების საჯაროდ გამჟღავნება
საქმიანობის სოციალური ლიცენზიის და საჯარო
გამოქვეყნების თვალსაზრისით.

M Lo

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

სოციალური ზემოქმედებები
- მიწის შესყიდვა

მიწის შესყიდვა და განსახლება ნენსკრას და
ხუდონის პროექტებთან დაკავშირებით.

■

■





M

[-]კონკრეტული

 [CUM 5] კუმულაციური ზემოქმედებების
პოტენციური რისკების საჯარო გამჟღავნება მიწის
შესყიდვის, ნენსკრას პრეოქტის მიწის შეძენის
თვალსაზრისით და კოორდინაცია სხვა
ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების
დეველოპერებთან ნენსკრას და ნაკარას ხეობებში,
პროექტებით ზემოქმედებული ზონების და მიწის
მოთხოვნების პოტენციურ გადაფარვასთან
დაკავშირებით.

Lo

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

სოციალური ზემოქმედებები
- დასაქმება

დროებითი დასაქმება ნენსკრას და
ხუდონის პარალელურ მშენებლობასთან
დაკავშირებით

■

■





M

[-]შესაძლო

 [CUM 6] რეგიონის ფარგლებს გარედან მშახელის
დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული
პოტენციური კუმულაციური ზემოქმედებების
რისკის საჯარო გამჟღავნება და ადგილობრივი და

Lo

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.
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მნიშვნელობის შეფასება შერბილების ან
კომპენსაციის გარეშე
წყალსაცვის
გავსება
ექსპლუატაცია

ფაზა

მთავარი
მშენებლობა

ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორი

მოსამზადებელი
სამუშაოები

ეკოლოგიური ან სოციალური
ღირებულება

ვალდებულებები (ნენსკრას ზემოქმედებების
გარდა)

პროგნოზირებული
ნარჩენი ზემოქმედება

მართითი მოქმედება როდესაც
შერბილების და კომპენსაციის
ღონისძიებები განხილულია
ESMP-ში.

მაღალი Hi - ზომიერი M - დაბალი Loუმნიშვნელო Ne
[+] დადებითი, [-] უარყოფითი
ალბათობა, სიდიდე, ფარგლები,
ხანგრძლიობა
არაადგილობრივი მშახელის რაოდენობის
ოფიციალური გამჟღავნება, რომელიც
დაკომპლექტებულია ნენსკრა პროექტის მიერ.

სოციალური ზემოქმედებები
- საზოგადოებრივი
ინფრასტრუქტურა

ჯვარი-მესტიის გზის და ხაიში-ჭუბერი
გზის გამოყენება , ნენსკრას და ხუდონის
პარალელურ სამშენებლო სამუშაოებთან
დაკავშირებით

■

■





M

[-]შესაძლო

[CUM 7] ტურისტული ტრაფიკის
ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების მიერ
გზის ერთდროულ გამოყენებასთან
დაკავშირებული პოტენციური კუმულაციური
ზემოქმედებების რისკის საჯარო გამჟღავნება და
ნენსკრას პროექტის პროგნოზული ტრაფიკის და
გზის გამოყენების ოფიციალური გამჟღავნება .

Lo

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

სოციალური ზემოქმედებები
- ეკონომიკური
საქმიანობები

კუმულაციური ზემოქმედებები ტურიზმზე
ნენსკრას და ხუდონის პარალელურ
სამშენებლო სამუშაოებიდან და
დაბრკოლებები ჯვარი-მესტიის გზაზე.

■

■





Lo

[-]შესაძლო

[CUM 5] კუმულაციური ზემოქმედებების
პოტენციური რისკების საჯარო გამჟღავნება
მიწის შესყიდვის, ნენსკრას პრეოქტის მიწის
შეძენის თვალსაზრისით და კოორდინაცია სხვა
ჰიდროელექტროსადგურების
პროექტების
დეველოპერებთან ნენსკრას და ნაკარას ხეობებში,
პროექტებით ზემოქმედებული ზონების და მიწის
მოთხოვნების
პოტენციურ
გადაფარვასთან
დაკავშირებით .

Lo

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

სოციალური ზემოქმედებები
- მოსახლეობის
ჯანმრთელობა,
უსაფრთხოება და დაცვა

ნენსკრას კაშხლის გარღვევის დომინოს
ეფექტი ხუდონის კაშხალზე და ენგურის
კაშხალზე.





■

■

Lo

[-]შესაძლო

 [CUM 8] კოორდინაცია ჰესების დეველოპერებსა
და რეგიონის შესაბამის ორგანოებს შორის
კაშხლის გარღვევის საგანგებო შემთხვევის დროს
სამოქმედო
გეგმის
მომზადებასთან
დაკავშირებით.

Lo

საგანგებო სიტუაციაში
სამოქმედო გეგმა EPP1.

კუმულაციური ზემოქმედებები გადამტან
დაავადებებზე ნენსკრას და ხუდონის
პარალელური სამშენებლო სამუშაოების
გამო რეგიონში მშენებლებიდან.

■

■





M

[-]შესაძლო

 [CUM 9] კოორდინაცია ჰესების დეველოპერებსა
და რეგიონის შესაბამის ორგანოებს შორის
გადამტანი დაავადებების მართვის მიზნით.

Lo

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

მიკროკლიმატი

ნენსკრას წყალსაცვის ფიზიკური არსებობა
ხუდონის და ენგურის კომბინაციასთან
ერთად.





■

■

Ne [-] კონკრეტული

არ არის მონაცემები

Ne

არ არის მონაცემები

წყალსაცვით გამოწვეული
სეისმურობა

ნენსკრას წყალსაცავის ფიზიკური არსებობა
ხუდონის და ენგურის წყალსაცავებთან
კომბინაციით.





■

■

Lo

 [CUM 10] კოორდინაცია ჰესების დეველოპერებსა
და რეგიონის შესაბამის ორგანოებს შორის
სეისმური აქტივობების და RTS შესამცირებლად
შემდგომი მოქმედებების მონიტორინგის მიზნით.

Lo

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის პროცესი* - SEPS.

[-] შესაძლო
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Nenskra HPP Supplementary E&S Studies
Cumulative Impact Assessment Meeting
MINUTES

05/04/2016

12:30 – 14:00

CHUBERY TOWN HALL

Rodam Gvarmiani (representative of the Sakrebulo of Mestia Municipality)
Giorgi Ansiani (Community Liaison Officer of JSC Nenskra HPP in Chuberi)
Nino Vibliani (representative of the Gamgebeli of Chuberi)
Tengiz Gvarmiani (representative of the Gamgebeli of Nakra)
Loreta Tserediani (inhabitant of Chuberi)
TENDEES

Ogeuk Kwon ( JSC Nenskra)
SangHoon Kim (JSC Nenskra)
Medgar Tchelidze (SLR)
Nicolas Glenat (SLR)
Clement Repussard (SLR)

NOTE TAKER

C. Repussard and N. Glenat

M. Tchelidze (SLR) and C. Repussard (SLR) explain the reasons of the meeting. The meeting aims to discuss
cumulative impacts of Nenskra HPP with other potential HPPs.
Cumulative impact definition is explained.
A map of all HPP within the Enguri watershed is shown and explained.
Then all participants are then asked to identify and described potential cumulative impacts.
At the end of the meeting, some specific requests were expressed by the representatives of the Chuberi
and Nakra villages.
The cumulative impacts identified by the attendees are listed below, followed by a synthesis of the
requests expressed by the representatives of the local population.
The signed list of attendees is presented in Annex.

CUMULATIVE
IMPACT

Climate
Change
Region
development

Lack of local
social license
to operate /
lack of
information

Employment

DESCRIPTION

The first cumulative impact anticipated by the local population representatives is climate change. They
fear that humidity levels will increase in the region.
One of the participants express that the development of HPP is a first step in the economic
development of the region. There will be negative impacts mainly on big projects, whereas on small
HPP, such as run-off river schemes, the negative impacts will be less important, or not significant.
All participants explain that there is a lack of official information on HPP development in the region.
Rumors are widespread, and contradictory information is disseminated by different stakeholders,
NGOs, without any clear coordination or hierarchy.
Therefore, a climate of distrust is comforted, especially after the experience of the Khudoni Project. A
strong opposition on HPP projects is growing, not only against the Projects being implemented, such
the Nenskra Project, but also for HPP projects in principle.
After seeing the Enguri Dam, a significant part of the population in the region fears that the whole
Svaneti region is going to be flooded.
Employment during construction of the HPP is seen as a positive cumulative impact.
But it is stressed that local employment – defined as the employment of the people living in the
valleys directly affected – should be maximized.
Also, the recruitment process should be explained more clearly.

Land
acquisition land prices
are too low.
Impacts on
fishes habitat

The process of land and assets valuation for the land acquisition processes is not deemed appropriate.
Valuation results are considered to be too low by the local population. Resettlement is also an
important negative impact.
An important potential cumulative impact is the loss of spawning areas or the modification of river
habitats.

Impact on
water supply
systems

The attendees express concerns about erosion following the river bed modifications. Many HPP can
damage many river sections. On some HPP projects in Georgia, modification of riverbeds leaded to
drying-up the springs used by the local people for their water supply systems. So the development of
many HPP in the region could affect the local water supply systems.

Lack of local
benefits

Overall, all participants asked what will be the benefits of all these HPP development for the local
population. There is not any clear local and sustainable benefit for them.

DESCRIPTION OF EXPRESSED REQUESTS

Nino Vibliani
(representativ
e of the
Gamgebeli of
Chuberi)

Nino Vibliani expressed 2 requests, one concerning a lack of information about the impacts of the
powerhouse construction on the Lakhani community, the second one about a water supply project
from KOICA.
1. Impacts of the power house on the Lakhani community
N. has been asked by some villagers from Lakhani community what will be the impacts on the village.
These villagers are regularly protesting and the answers given so far do not convince them.
She would like to have some maps and documents officially endorsed by the Project showing that
there will not be any impacts. Topics should be
 Land acquisition: confirm and prove that there will not be any land acquisition /resettlement in
Lakhani
 Noise: confirm that there will not be any impacts
 Construction activities: confirm what will be the construction activities, and confirm that there will
be no risks for the people of Lakhani, form activities such as blasting or drilling.
 River Flow downstream of the PowerHouse: villagers are concerned about the strength of the water
that will be release by the turbines. They ask the Project to build a structure to lower the strength
of the water released by the turbine to ensure that there will not be any impact o n Lakhani
community.
 Potential underground damages to the village: the villagers want confirmation that there will not be
any pipeline constructed underground of the village, or that there will not be any water flowing
underground of Lakhani.
 Transmission Line
2. KOICA water supply project.
A team of surveyors visited the valley to prepare a water supply project for KOICA. A meeting has then
been held with a representative of KOICA and another of the Mestia Municipality. During this meeting,
it was explained that the KOICA project might not target the Nenskra or the Nakra valley. Nino Vibliani
asks that the project take care of this issue with KOICA and that the Nenskra and Nakra valleys are
targeted by KOICA. She fears that the Mestia Municipality might try to influence KOICA to target
another valley instead of Nakra and Nenskra.
Mr. Kwon (JSC Nenskra) explains that JSC Nenskra will not build the transmission line, and that it will
be the Government Responsibility to construct it.
He also explains that he will report the points raised and that answers will be provided by JSC Nenskra
when possible.
Regarding KOICA, it is explained that no decision has been made so far, as this is only the surveys for
the budgeting stage of the KOICA Project.

Rodam
Gvarmiani
(representativ
e of the
Sakrebulo of
Mestia
Municipality)

Rodam Gvarmiani expresses his first request as a representative of Mestia Municipality. He explains
that there are some rumors that JSC Nenskra will not pay the Land Tax to Mestia Municipality. If this is
true, this can trigger some opposition from some part of the local population.
The Mestia Municipality needs to know what will be its benefits of the Project. He asks if Mestia
Municipality can be informed of the content of the contract signed between the Government of
Georgia and JSC Nenskra regarding the Land Tax.
As a representative of Nakra communities, he also asks more information on the potential impact of
the Nenskra Project on natural Hazards, and the potential mitigation measures that will be
implemented.

Annex : Signed Attendees’ list

