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დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეული
ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი
(ბუნებრივ და სოციალურ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა
გარემოსა და სოციალური დაცვის პოლიტიკა
სათბურის აირი
ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვა
საქართველოს მთავრობა
ბიომრავალფეროვნების შეფასების ინტეგრირებული
ინსტრუმენტი
შპს „ხელედულა ენერჯი“
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები
საჯარო ინფორმაციის ცენტრი
სამოქმედო სტანდარტი (EBRD-ის გარემოსა და სოციალური
დაცვის პოლიტიკისა)
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა
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შესავალი
ხელედულა-3

ჰიდროელექტროსადგურის

პროექტი

(შემდგომში

„ხელედულა-3“

ან

„პროექტი“) წარმოადგენს 51 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროენერგეტიკულ პროექტს, რომელსაც
ახორციელებს შპს „ხელედულა ენერჯი“ („KE“)

- ხელედულა-3 ჰესის პროექტის

შემუშავების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზნით საქართველოში დაარსებული
კომპანია. პროექტი ხორციელდება მდინარეებზე ხელედულა და დევაში, რომლებიც
მდებარეობს საქართველოში, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში.
ნახაზი 1 - რუკა: ხელედულა-3 ჰესის პროექტის ადგილმდებარეობა

2017 წელს პროექტისათვის მომზადდა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების ანგარიში („2017 წლის გზშ“), რომელიც განკუთვნილი იყო სანებართვო
ორგანოებში წარსადგენად. 2017 წლის გზშ-ის ანგარიში დამტკიცებული იქნა 2017 წლის 26
მაისს. ამას გარდა, 2018 წელს სანებართვო ორგანოებს წარედგინათ საინჟინრო პროექტში
შეტანილი ცვლილებები, რის საფუძველზეც მათ მოითხოვეს გზშ-ის პროცედურის
განხორციელება პროექტში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით.
პროექტის დაფინანსების საკითხს განიხილავს რეკონსტრუქციის და განვითარების
ევროპული ბანკი (EBRD). EBRD-ის 2014 წლის „გარემოსა და სოციალური დაცვის
პოლიტიკის“ (ESP) დოკუმენტის მიხედვით, პროექტი მიეკუთვნება A კატეგორიას: 15მ-ზე
მაღალი კაშხლის მშენებლობა შეტანილია ESP-ის მე-2 დანართში „A კატეგორიის
პროექტები“,

ხოლო

პროექტი

ითვალისწინებს

სწორედ

15მ-ზე

მაღალი

დამბის

მშენებლობას (მდ. დევაშზე). ამიტომ, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
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შეფასება უნდა განხორციელდეს და საჯარო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა მომზადდეს
EBRD-ის სამოქმედო სტანდარტების (PR) მოთხოვნების გათვალისწინებით. დამატებითი
გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასების წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია 2017
წლის გზშ-ის საფუძველზე: მისი მიზანია 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის შევსება, რათა,
ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვასთან ერთად, პროექტის ყველა კომპონენტი
შეფასებული იქნას EBRD-ს გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო სტანდარტების
შესაბამისად.
2017 წლის გზშ-ის ანგარიში, დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასების
წინამდებარე

ანგარიში,

დაინტერესებულ

მხარეთა

ჩართულობის

გეგმა

(SEP),

არატექნიკური რეზიუმე (NTS), ასევე გარემოსდაცვით და სოციალურ სამოქმედო გეგმა
(ESAP) ქმნის საჯარო დოკუმენტაციის პაკეტს, რომელიც, EBRD-ს საჯარო ინფორმაციის
პოლიტიკის შესაბამისად, უნდა გასაჯაროვდეს ბანკის დირექტორთა საბჭოს მიერ
პროექტის დაფინანსების საკითხის განხილვამდე სულ მცირე 60 დღით ადრე.
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1

პროექტის აღწერა

1.1

პროექტის მიმოხილვა და დასაბუთება
ხელედულა ჰესის მშენებლობა ნაწილია საქართველოს უფრო დიდი გეგმისა, რომელიც
მიზნად ისახავს ქვეყანაში ელექტროენერგიის გენერაციის სიმძლავრის გაზრდას და,
ამავდროულად: (i) წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე ელექტროსადგურებსა და (ii) მეზობელი
ქვეყნებიდან

(ძირითადად

რუსეთიდან,

თურქეთიდან

და

აზერბაიჯანიდან)

იმპორტირებულ ენერგიაზე დამოკიდებულების შემცირებას.
საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემას ზაფხულში დაბალი მოხმარება და
მაღალი გამომუშავება, ხოლო ზამთარში მაღალი მოხმარება და მცირე გამომუშავება
ახასიათებს. ზამთარში, როცა ჰიდროელექტროსადგურებს ნაკლები წყალი მიეწოდება,
თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მთლიანი გენერაციის
28%-ს შეადგენს, თუმცა ზაფხულში ეს მაჩვენებელი 1%-ზე ნაკლებია. ზამთარში მაღალი
მოხმარების

დაკმაყოფილების

მიზნით

საქართველოს

ელექტროენერგია

მეზობელი

ქვეყნებიდან შემოაქვს.
პროექტი ითვალისწინებს მოდინების ტიპის ჰესის მშენებლობას, რომელიც იმუშავებს
მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის ბუნებრივ ჩამონადენზე. მდ. ხელედულაზე მოეწყობა
დამბა, საიდანაც უდაწნეო გვირაბის მეშვეობით წყალი გადასროლილი იქნება მიმდებარე
დევაშის ხეობაში. ამას გარდა, მოეწყობა მეორე დამბა, მდ. დევაშიდან წყალაღების მიზნით.
ამის

შემდეგ

წყალი

გატარებული

იქნება

სადაწნეო

მილსადენში

და

მიეწოდება

მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა ნაპირზე მოწყობილ საგენერატორო შენობას.
ჰესის საშუალო წლიური გამომუშავება იქნება 237 გვტსთ. პროექტის განმახორციელებელს,
ანუ შპს „ხელედულა ენერჯი“-სა (KE) და საქართველოს მთავრობას შორის დადებული
მემორანდუმის თანახმად, კომპანია ვალდებულია, რომ ენერგოდეფიციტის პერიოდში
(ზამთრის

თვეებში)

ქვეყნის

ელექტროსისტემას

მიაწოდოს

ენერგიის

დადგენილი

მინიმალური რაოდენობა მაინც. აღნიშნულის გამო პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს
ენერგეტიკის

დარგის

გრძელვადიანი

სტრატეგიული

მიზნების

განხორციელებას,

რომლებიც გულისხმობს შიდა მოთხოვნის გეგმაზომიერ დაკმაყოფილებას ქვეყნის შიგნით
არსებული ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით და ზაფხული თვეებში გამომუშავებული
ჭარბი

ელექტრონერგიის

ექსპორტს.

ექსპლუატაციის

პირველი

20

(ოცი)

წლის

განმავლობაში, ყოველ ზამთარს (რომელიც მოიცავს იანვარს, თებერვალს, მარტს,
ოქტომბერს, ნოემბერსა და დეკემბერს) ესკო-სთვის მიყიდული უნდა იქნას ობიექტის
ფაქტიური წლიური გამომუშავების 20%.

1.2

წყალშემკრები აუზების აღწერა
პროექტი განლაგებულია ორ მდინარეზე: მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშზე, რომლებიც
მდ. ცხენისწყლის შენაკადებია; თავად ეს უკანასკნელი კი საქართველოს ერთ-ერთი
უდიდესი მდინარის, რიონის შენაკადია.
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მდ. ხელედულაცა და მდ. დევაშიც დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით
მიედინება (იხ. ნახაზი 2). მათი აუზების ფართობი შეადგენს მდ. რიონის აუზის (13 400 კმ²)
შესაბამისად 2.4%-ს (320კმ²) და 0.5%-ს (68კმ²).

1.3

შენობა-ნაგებობები

1.3.1

მუდმივი შენობა-ნაგებობები
ხელედულა-3 წარმოადგენს მოდინების ტიპის ჰესს, რომელიც მოეწყობა მდინარე
ცხენისწყლის ორ შენაკადზე: ხელედულასა და დევაშზე. პირველი დამბა („დამბა-1“)
აშენდება მდ. ხელედულაზე. იგი განთავსდება სოფ. ხელედის მახლობლად, დაბა
ლენტეხთან მდებარე მდ. ცხენისწყალთან შესართავიდან დაახლოებით 6 კმ-ით ზემოთ (იხ.
ნახაზი 3).
დამბა-1-დან

მდ.

ხელედულას

წყლის

ნაწილი,

უდაწნეო

გვირაბის

მეშვეობით,

გადაგდებული იქნება მდ. დევაშის ხეობაში, სადაც იგი შეუერთდება მდინარე დევაშზე,
მდ. ცხენისწყალთან შეერთების ადგილიდან 2.5 კმ-ით ზემოთ მოწყობილ მეორე დამბის
(„დამბა-2“) მეშვეობით აღებულ წყალს. ამის შემდეგ, წყლის ჯამური ნაკადი მიწისქვეშა
სადაწნეო მილსადენის მეშვეობით (2.368 მ, მოეწყობა მისასვლელი გზის ქვეშ, ან
გადატარებული იქნება ხიდებზე, ხოლო მომდევნო 454 მ გავა გვირაბში) მიეწოდება
საგენერატორო შენობას, რომელიც განლაგდება მდ. ცხენისწყალის მარჯვენა ნაპირზე, დაბა
ლენტეხიდან დაახლოებით 1.5 კმ-ით ქვემოთ, ლენტეხისაკენ მიმავალი არსებული მთავარი
გზის გვერდით.
მშენებლობის მიზნით თავდაპირველად მოიჭრება საგენერატორო შენობის უკან არსებული
ფერდობი. ამის შემდეგ გზა გადატანილი იქნება მოჭრილი ფერდობის ადგილას, სადაც
წყალგამყვანი არხის მშენებლობის დროს უზრუნველყოფილი იქნება ტრანსპორტის
მოძრაობის

მართვა.

მოგვიანებით

გზა

გადავა

საბოლოო

მარშრუტზე,

რომელიც

წყალგამყვან არხზე მოწყობილ ხიდზე გაივლის. ყველა ეს ობიექტი მოცილებულია
მდინარის კალაპოტიდან (იხ. ნახაზი 6).
პროექტით გათვალისწინებულ მუდმივ ობიექტებს აგრეთვე მიეკუთვნება დამბა-1-სა და
დამბა-2-თან

მისასვლელი

გზები

და

პროექტის

მესაკუთრის

შენობა

(რომელიც

გამოყენებული იქნება ექსპლუატაციისთვის). ჰესი ქვეყნის ელექტროსისტემას მიუერთდება
ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის მეშვეობით, რომელსაც დააპროექტებს, ააშენებს და
ექსპლუატაციას გაუწევს სახელმწიფო ელექტროქსელის ოპერატორი - „საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (სსე).

1.3.2

პროექტში შეტანილი ცვლილებები
პროექტისთვის

გათვალისწინებული

ინფრასტრუქტურის

მუდმივი

კომპონენტები

აღწერილია 2017 წლის გზშ-ში. თუმცა, პროექტში შეტანილი ცვლილების მიხედვით, წყალი
დამბა-2-დან საგენერატორო შენობას მიეწოდება არა სადაწნეო გვირაბით, არამედ
მიწისქვეშა სადაწნეო მილსადენის მეშვეობით (დამბა-2-ისა და საგენერატორო შენობის
მახლობლად მდებარე მისი ორი მცირე მონაკვეთი გვირაბში გავა), რომელიც მიუყვება
დამბა-2-თან მისასვლელ საპროექტო გზას.
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

პროექტში შეტანილი ამ ცვლილების შესახებ შეტყობინება გადაეცა გარემოს დაცვის
საკითხებზე პასუხისმგებელ სამინისტროს, რომლის გადაწყვეტილებითაც საჭიროა გზშ-ის
განხორციელება პროექტში შეტანილი ცვლილების გათვალისწინებით: მომზადების შემდეგ
კომპანია გაასაჯაროვებს ამ გზშ-ის ანგარიშს. 2017 წლის გზშ-სგან განსხვავებით, პროექტში
ცვლილებების შეტანის შემდეგ გზშ-ის ანგარიში მომზადებული იქნა გზშ-ის სფეროში
საქართველოს ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე, რომელიც ძალაში 2018 წელს შევიდა.
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას წინამდებარე დოკუმენტში
გათვალისწინებულია პროექტში შეტანილი ცვლილებები.

1.3.3

დროებითი შენობა-ნაგებობები
პროექტის დროებითი შენობა-ნაგებობები მოიცავს შემდეგს (იხ. ნახაზი 3) :
o

შენობა-ნაგებობებს, რომლებიც საჭირო იქნება მხოლოდ მშენებლობისთვის, კერძოდ:
სამშენებლო ბანაკებს და სასაწყობო უბნებს. მშენებლობის პერიოდის დასრულების
შემდეგ მოხდება ასეთი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი. მშენებლობის ფაზისათვის
ელექტრომომარაგების ხაზების გაყვანა საჭირო არ იქნება, არამედ მოხდება მხოლოდ
არსებულ ქსელთან მიერთება.
o სანაყაროებს: პროექტის განხორციელების დროს წარმოიქმნება მეტი გამონამუშევარი
ქანი/ მოჭრილი გრუნტი, ვიდრე მშენებლობისთვის მოიხმარება. მაშასადამე, საჭირო
იქნება სანაყაროების მოწყობა. გამონამუშევარი ქანების მთლიანი მოცულობა შეადგენს
395 000 მ3-ს. მისი ნაწილი გამოყენებული იქნება გზის მშენებლობისა და უკუჩაყრის
სამუშაოებისათვის; ასევე შესაძლებელი იქნება ბეტონის შემავსებლად გამოყენებაც,
თუ იგი შესაფერისი ხარისხის აღმოჩნდება. სანაყაროების მოსაწყობად შეირჩა შვიდი
უბანი. გამონამუშევარი ქანების განთავსების ადგილები დარჩება მშენებლობის
შემდეგაც, რის გამოც მათი სტაბილიზაცია და გამწვანება მოხდება 2017 წლის გზშ-ის
ანგარიშის შესაბამისად. სანაყაროების შესაძლო განთავსების ადგილები ნაჩვენებია
ნახაზი 3-ზე. თუმცა, სინამდვილეში ყველა მათგანი არ იქნება გამოყენებული. ეს
უბნები შესწავლილი იქნა მოცემული დოკუმენტის მომზადების პროცესში, რის
შედეგადაც გადაწყდა, რომ, ჰაბიტატებსა და ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების
თავიდან აცილების ან შემცირების მიზნით, ზოგიერთი მათგანი გამოყენებული არ
იქნება (იხ. თავი 0).

შესაძლოა მშენებლობის ადრეულ ეტაპებზე სანაყარო უბნების ნაწილი გამოყენებული
იქნას სასაწყობოდ, მაგ., სადაწნეო მილსადენის კომპონენტების დასაწყობებისათვის:
სამშენებლო ბანაკების, ასევე სასაწყობო და სანაყარო უბნების გამოყენების საკითხებს
დააზუსტებს მშენებელი კონტრაქტორი, რომელიც იმოქმედებს ნახაზი 3-ზე ნაჩვენები
ტერიტორიების ფარგლებში.
პროექტი არ ითვალისწინებს ინერტული მასალის ახალი კარიერების მოწყობას. საჭირო
სამშენებლო მასალა შესყიდული იქნება პროექტის არეალში მოქმედი ლიცენზირებული
კარიერებიდან.
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ნახაზი 2 - მდ. ხელედულას და ლენტეხის ტერიტორიის წყალშემკრების რუკა
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ნახაზი 3 - მუდმივი და დროებითი შენობა-ნაგებობების განლაგების სქემა

უდაწნეო გვირაბი
დამბა-1-იდან
დამბა-2-მდე

დამბა-2

სადაწნეო მილი დამბა-2-იდან
საგენერატორო შენობამდე
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საგენერატორო
შენობა

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ნახაზი 4 - დამბა-1-ის გეგმა
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ნახაზი 5 - დამბა-2-ის გეგმა

გვერდი 16 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ნახაზი 6 - ძალოვანი კვანძის გეგმა

1.3.4 პროექტთან დაკავშირებული შენობა-ნაგებობები, რომელთაც KE არ
აშენებს
საგენერატორო შენობასთან განლაგებული ღია გამანაწილებელი მოწყობილობის (ღგმ)
მეშვეობით, რომლის მფლობელი და ოპერატორი იქნება შპს „ხელედულა ენერჯი“, ჰესი
პირდაპირ მიუერთდება ჯერ არ არსებულ ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემ ხაზს (ეგხ).
სსე-ს (სახელმწიფო ქსელის ოპერატორი) 2018-2028 წწ. გეგმის მიხედვით, ეს ეგხ მოეწყობა
ცხენისწყლის

ხეობის

გასწვრივ.

იგი

ხელედულა

ჰესს

დააკავშირებს

ლაჯანურის

ქვესადგურთან (რომელიც მომავალში გაფართოვდება). ამას გარდა, მას შესაძლოა
მიუერთდეს ორი დაგეგმილი ჰესი: ცაგერის ჰესი (მოეწყობა ცაგერის არსებულ კაშხალთან)
და ლენტეხის ჰესი (მისი მშენებლობა დაგეგმილია ხელედულა-3 ჰესიდან დაახლ. 4კმ-ით
ქვემოთ). ამ გადამცემი ხაზის 220 კვ ჯაჭვი თავიდან გამოყენებული იქნება ხელედულა-3
ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის 110 კვ-ზე გასატარებლად. ლენტეხის
ჰესის ამუშავების შემდეგ 110/220კვ

ეგხ-ს ერთი

ჯაჭვი

გამოიყოფა

ხელედულას

პროექტისთვის, ელექტროენერგიის ლაჯანურის ქვესადგურში გადაცემის მიზნით; მეორე
ჯაჭვი კი მიუერთდება ლენტეხის ჰესს, რომლის ძაბვაც აწეული იქნება 220 კვ-მდე. EBRD-ის
გარემოსა და სოციალური დაცვის პოლიტიკის მიხედვით, ამ ეგხ-ს 110კვ ჯაჭვი არ
წარმოადგენს პროექტთან დაკავშირებულ ნაგებობას, რადგან იგი მხოლოდ ხელედულას
პროექტისთვის არაა საჭირო.
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ღგმ-ის და ეგხ-ის დამაკავშირებელი ხაზი იქნება ძალიან მოკლე (რამდენიმე ათეული
მეტრის სიგრძის საჰაერო ეგხ). იგი გაივლის ხეობის დაუსახლებელ ნაწილზე. ახალ ეგხ-თან
დამაკავშირებელი

ხაზის

მშენებლობა

და

ექსპლუატაცია

ვერ

გამოიწვევს

ისეთ

მნიშვნელოვან დამატებით ზემოქმედებას ბუნებრივ ან სოციალური გარემოზე, რომელიც
სადარი იქნებოდა საგენერატორო შენობისა და ეგხ-ის მშენებლობით გამოწვეული
ზემოქმედებისა.
ნახაზი 7 – ხელედულა-3-ის ქსელთან მიერთება - სსე-ს 2018-2028 წწ. გეგმა

დამაკავშირებელ ხაზსა და ეგხ-ს დააპროექტებს, ფლობს და ექსპლუატაციას გაუწევს სსე,
„ქსელის გაძლიერების პროექტის“ ფარგლებში. მათი დაფინანსების საკითხს განიხილავენ
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, მათ შორის მსოფლიო ბანკი, EBRD და KfW. ამ
პროექტისათვის საჭირო იქნება გზშ, რომელიც სსე-მ უნდა მოამზადოს A კატეგორიის
პროექტებისთვის

EBRD-ის

მოთხოვნების

გათვალისწინებით:

მისი

დასრულება

ნავარაუდევია 2018 წელში. სსე-მ აღნიშნული გზშ-ის პროცესის სკოპინგის ანგარიში
გამოაქვეყნა 2018 წლის სექტემბერში. უნდა აღინიშნოს, რომ ხელედულა-3-ის ქსელთან
დამაკავშირებელი ხაზი არ კვეთს რომელიმე დაცულ ან საერთაშორისო მნიშვნელობის
მქონე ტერიტორიას.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, KE-მ საჭიროდ არ ჩათვალა, რომ განეხორციელებინა
პროექტის

ელექტროსისტემასთან

დამაკავშირებელი

ხაზის

გარემოსდაცვითი

და

სოციალური რისკებისა და ზემოქმედების შეფასება. თუმცა, შპს „ხელედულა ენერჯი“
თვლის, რომ ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მდგომარეობის შესახებ პროექტისთვის
შეგროვებული ფონური მონაცემების გამოყენება შესაძლებელია სსე-ს მიერ „ქსელის
გაძლიერების პროექტის“ ფარგლებში შესასრულებელი გზშ-თვის. შესაბამისად, იგი სსე-ს
წინასწარ მიაწვდის პროექტის ფონურ მონაცემებს, რათა მას დახმარება აღმოუჩინოს და
ხელი შეუწყოს იმ ელექტროგადამცემი ხაზების გზშ-ის პროცესის განხორციელებაში,
რომელთაც პროექტი გამოიყენებს.
ელექტროგადამცემი ხაზის გარდა არ არსებობს პროექტისათვის საჭირო, ჯერ აუშენებელი
სხვა ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც KE-ს კონტროლს არ ექვემდებარება.

გვერდი 18 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

1.4

ექსპლუატაცია

1.4.1

დამბა-1 და სადერივაციო გვირაბი
დამბა-1 (იხ. ნახაზი 4) აშენდება მდ. ხელედულაზე და შექმნის მცირე წყალსაცავს. ამ მცირე
წყალსაცავის მოცულობა და ზედაპირის ფართობი წყლის ნორმალური მუშა დონის დროს
(922 მ) იქნება შესაბამისად 16 010 მ3 და 4 934 მ2. ექსპლუატაციის თვალსაზრისით, დამბა-1
დაპროექტებულია შემდეგი ფუნქციების შესასრულებლად:
o

წყლის ხარჯის მართვა:

 დამბა-1-დან
დამბა-2-სკენ
სადერივაციო
გადაგდებული იქნება 21.4 მ3/წმ წყალი.

გვირაბის

მეშვეობით

 დამბა-1-დან მდ. ხელედულაში მუდმივად უნდა ჩაედინებოდეს
სავალდებულო მინიმალური ხარჯი, რომელიც ტოლია 1.474 მ3/წმ-ის
(დაშვებული მნიშვნელობა, რომელიც შეადგენს საშუალო ბუნებრივი
ჩამონადენის 10%-ს).
 წყალდიდობის დროს ჭარბი წყალი, რომელსაც გვირაბი ვერ გაატარებს,
სავალდებულო მინიმალურ ხარჯთან ერთად ჩაშვებული იქნება
მდ. ხელედულას კალაპოტში.
o

ატივნარებული, შეტივტივებული და ფსკერული ნატანის მართვა:

 სადერივაციო გვირაბში მოხვედრამდე, რომელიც წყალს დამბა-2-სკენ
გადატყორცნის, მდ. ხელედულას ჩამონადენიდან მოცილებული იქნება 0.3
მმ-ზე მეტი ზომის ნატანი (ქვა, კენჭი, ქვიშა, ხის ტანი ან ტოტები).
 მსხვილფრაქციული მასალა (ქვა, კენჭი) გატარებული იქნება ქვედა ბიეფში,
დამბა-1-ის
წყალსაგდები
ფარების
გავლით,
რაც
უმეტესწილად
წყალდიდობების დროს მოხდება.
 ატივნარებული ნატანი შეკავდება ცხაურების მეშვეობით, ამოღებული
იქნება წყლიდან და განთავსდება ნარჩენების სახით. თუმცა, ადგილობრივ
მოსახლეობას ამ მასალის გამოყენების შესაძლებლობა მიეცემა.
 0.3 მმ-ზე მეტი დიამეტრის ქვიშა და სხვა მასალა შეკავდება ხრეშდამჭერის ან
სალექარის მეშვეობით, საიდანაც ჩაშვებული იქნება მდ. ხელედულას
კალაპოტში.
მცირეწყლიანობის
პერიოდში
სალექარი
დაიცლება
დაახლოებით თვეში ერთხელ, ხოლო წყალუხვობის პერიოდში - კვირაში
ერთხელ.
 შეტივტივებული და წვრილი ნატანი (0.3 მმ-ზე ნაკლები დიამეტრის) არ
ჩაიჭირება და წყალთან ერთად გაივლის სადერივაციო გვირაბში, დამბა-2-ის
მიმართულებით.
o

თევზსავალი: თევზის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით დამბა-1-თან აშენდება
თევზსავალი.

სადერივაციო

გვირაბში

შემავალი

ხარჯის

მართვა

მოხდება

ფარების

მეშვეობით.

სადერივაციო გვირაბი სათანადოდ გამაგრდება, თუმცა არ მოისახება. მისი მაქსიმალური
გამტარუნარიანობა შეადგენს 21.4 მ3/წმ-ს.
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ცხრილი 1 - წყლისა და ნატანის საშუალო თვიური რეჟიმი დამბა-1-თან
თვე

იან.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაისი

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექ.

ოქტ.

ნოე.

დეკ.

მოდინება (მ3/წმ)

6.48

6.02

7.23

18.11

26.17

25.66

23.59

18.89

14.17

12.15

10.47

8.00

მდინარის მიერ
ჩამოტანილი ნატანის
ტიპი
მდ. ხელედულაში
გაშვებული ხარჯი
(მ3/წმ)
დამბა-2-სკენ
გვირაბით
გადაგდებული
ხარჯი (მ3/წმ)
მდ. ხელედულაში
დაბრუნებული
ნატანი
გვირაბის გავლით
დამბა-2-სკენ
მიმართული ნატანი

შეტივტივებული და
წვრილი ნატანი

შეტივტივებული, მსხვილი
და წვრილი ნატანი

შეტივტივებული და წვრილი ნატანი

1.47

1.47

1.47

1.47

4.77

4.26

2.19

1.47

1.47

1.47

1.47

1.47

5.00

4.54

5.76

16.64

21.4

21.4

21.4

17.41

12.69

10.68

8.99

6.52

წვრილი ნატანი

შეტივტივებული, მსხვილი
და წვრილი ნატანი

წვრილი ნატანი

შეტივტივებული ნატანი < 0.3მმ

სურათი 1 – მდ. ხელედულა დამბა-1-ის განლაგების ადგილთან

1.4.2

დამბა-2 და სადაწნეო მილსადენი
დამბა-2 (იხ. ნახაზი 5) აშენდება მდ. დევაშზე და შექმნის მცირე წყალსაცავს. ამ მცირე
წყალსაცავის მოცულობა და ზედაპირის ფართობი წყლის ნორმალური მუშა დონის დროს
(922.51 მ) იქნება შესაბამისად 50 386 მ3 და 8 378 მ2. ექსპლუატაციის თვალსაზრისით, დამბა2 დაპროექტებულია შემდეგი ფუნქციების შესასრულებლად:
o

წყლის ხარჯის მართვა:

 დამბა-2-დან სადაწნეო მილსადენის მეშვეობით საგენერატორო შენობისაკენ
მიმართული იქნება 4.6 მ3/წმ წყალი (რაც დამბა-1-დან გადმოგდებულ 21.4
მ3/წმ-თან ერთად შეადგენს 26 მ3/წმ-ს).
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 დამბა-2-დან მდ. დევაშში მუდმივად უნდა ჩაედინებოდეს სავალდებულო
მინიმალური ხარჯი, რომელიც 0.318მ3/წმ-ის ტოლია (დაშვებული
მნიშვნელობა).
 ჭარბი წყალი, რომელსაც სადაწნეო მილსადენი ვერ გაატარებს,
სავალდებულო მინიმალურ ხარჯთან ერთად ჩაშვებული იქნება მდ. დევაშის
კალაპოტში.
o

ატივნარებული, შეტივტივებული და ფსკერული ნატანის მართვა:

 წყლიდან მოცილებული იქნება მდ. დევაშის მიერ ჩამოტანილი 1მმ-ზე
მსხვილი ნატანი, რომელიც ჩაშვებული იქნება დამბა-2-ის ქვედა ბიეფში:
კერძოდ, შემოდინებული წყალი გაივლის ცხაურებს, რომელიც შეაკავებს
ნატანს და გაატარებს წყალს (მას კოანდას ტიპის წყალამღები ეწოდება).
 ამას გარდა, წყალდიდობის დროს მსხვილფრაქციული მასალის ჩასარეცხად
გამოყენებული იქნება ფარიანი ფსკერული წყალსაშვი.
 შეტივტივებული და წვრილი ნატანი, რომელიც დამბა-1-ის სალექარში არ
დაილექება, დამბა-2-ისა და სადაწნეო მილსადენის გავლით წავა
საგენერატორო შენობისკენ.
o

თევზსავალი: თევზის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით დამბა-2-თან აშენდება
თევზსავალი.

დამბა-2-დან საგენერატორო შენობას წყალი მიეწოდება სადაწნეო მილსადენის მეშვეობით,
რომელიც მოეწყობა დამბა-2-თან მისასვლელი გზის ქვეშ, ხოლო მისი ორი მონაკვეთი
(დამბა-2-ის მახლობლად და უშუალოდ საგენერატორო შენობასთან მდებარე) გაივლის
გვირაბში.
ცხრილი 2 - წყლისა და ნატანის საშუალო თვიური რეჟიმი დამბა-2-თან
თვე
მდ. დევაშის ხარჯი
(მ3/წმ)
დამბა-1-დან
გადმოგდებული
ხარჯი (მ3/წმ)
მდინარის მიერ
ჩამოტანილი ნატანის
ტიპი
მდ. დევაშში
გაშვებული ხარჯი
(მ3/წმ)
საგენერატორო
შენობისკენ
გაშვებული ხარჯი
(მ3/წმ)
მდ. დევაშში
დაბრუნებული
ნატანი
სადაწნეო
მილსადენის გავლით
საგენერატორო
შენობისკენ
წაღებული ნატანი

იან.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაისი

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექ.

ოქტ.

ნოე.

დეკ.

1.40

1.30

1.56

3.90

5.64

5.53

5.08

4.07

3.05

2.62

2.26

1.72

5.00

4.54

5.76

16.64

21.4

21.4

21.4

17.41

12.69

10.68

8.99

6.52

შეტივტივებული და
წვრილი ნატანი

შეტივტივებული, მსხვილი
და წვრილი ნატანი

შეტივტივებული და წვრილი ნატანი

0.32

0.32

0.32

0.32

1.04

0.93

0.48

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

6.08

5.52

7.00

20.22

26.00

26.00

26.00

21.16

15.43

12.98

10.93

7.93

წვრილი ნატანი

შეტივტივებული, მსხვილი
და წვრილი ნატანი

შეტივტივებული ნატანი < 1 მმ
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სურათი 2 – მდ. დევაში დამბა-2-ის განლაგების ადგილთან

1.5
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე
შემცირების მიზნით განხილული ალტერნატივები
არაქმედების ალტერნატივა აღწერილია 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის მე-5 თავში, სადაც
ასევე განხილულია დიდი კაშხლის მშენებლობის ალტერნატივა და ჰესის სხვადასხვა
ალტერნატიული სქემები.
საქართველოში არსებობს/
ჰიდროენერგეტიკული

დაგეგმილია 56
პროექტების

მგვტ

სიმძლავრის სხვა ჰესებიც

ერთობლიობას

ქმნის).

(რაც

რადგანაც

ჰიდროენერგეტიკული დარგის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება ჯერ კიდევ
მიმდინარეობს, ყველა ალტერნატივის ანალიზის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ არსებობს.
თუმცა, პროექტის ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მნიშვნელოვანი არ
იქნება: იგი შესამჩნევ ზეგავლენას არ იქონიებს საარსებო წყაროებზე და არ საჭიროებს
განსახლებას

(იხ.

თავი

5);

ამას

გარდა,

ბიომრავალფეროვნების

პრიორიტეტული

კომპონენტები არ მოექცევა მნიშვნელოვანი და არამართვადი უარყოფით ზემოქმედების
ქვეშ (იხ. თავი 4). საუკეთესო შემთხვევაში, ალტერნატიული ჰიდროენერგეტიკული
პროექტების მეშვეობით შესაძლებელი იქნებოდა იგივე შედეგების მიღწევა, რის გამოც
დაგეგმილი პროექტი მათი სადარია.
განახლებადი ენერგიის სხვა წყაროები (ქარი, მზე) განხილული არაა, რადგანაც,
პროექტისაგან

განსხვავებით,

მათი

მეშვეობით

ზამთარში

შეუძლებელი

იქნება

ელექტროენერგიის უწყვეტი და გარანტირებული გამომუშავება.
აღნიშნულის გამო, წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია პროექტისთვის შემუშავებული
ისეთი ალტერნატივები და მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც, 2017 წლის გზშ-ში
წარმოდგენილ

ალტერნატივებთან

ერთად,

მოსალოდნელი

აცილების ან მინიმუმამდე შემცირების შესაძლებლობას იძლევა.

გვერდი 22 | 206

ზემოქმედების თავიდან

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

პროექტის შემუშავებისას დასახული იყო ამოცანა, რომ მინიმუმამდე შემცირებულიყო
მუდმივი და დროებითი ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო ტერიტორია და თავიდან
ყოფილიყო აცილებული არასასურველი ზემოქმედება. ამასთან დაკავშირებით მიღებული
ძირითადი გადაწყვეტილებები აღწერილია ქვემოთ:
საკითხი

ზემოქმედება ალტერნატივის
განხილვის გარეშე

მიწის შეძენა

ექსპროპრიაცია და იძულებითი
განსახლება.

სადაწნეო დერეფანი

გვირაბი დამბა-2-დან
საგენერატორო შენობამდე.

დამბა-2-ის კონსტრუქცია

სტანდარტული წყალმიმღები
სალექარით, რომელიც იკავებს
დიდ ფართობს, ქმნის
უხერხემლოებისა და სადაწნეო
გვირაბში თევზების დაღუპვის
რისკს.

სანაყაროები და სენსიტიური
ჰაბიტატები

სანაყარო ადგილების შერჩევა
საჭიროების მიხედვით.
გარემოსდაცვითი და
სოციალური შეზღუდვების
გათვალისწინება შეუძლებელია.

დროებითი უბნები და
სენსიტიური სახეობები

სამუშაო უბნების დაგეგმვა
მათზე წარმოდგენილი
სახეობების გათვალისწინების
გარეშე.

ალტერნატივა, რომელიც ზემოქმედების
თავიდან აცილების საშუალებას იძლევა
მოსახლეობის დახმარება მიწის
რეგისტრაციის პროცესში და მიწის
შესყიდვა. მიწის არანებაყოფლობით
გასხვისება არ მოხდება.
სადაწნეო მილსადენი დამბა-2-თან
მისასვლელი გზის ქვეშ. გამონამუშევარი
ქანების მოცულობის შემცირება და
პირველი გვირაბიდან გამოტანილი
ქანების გამოყენების ოპტიმიზაცია.
კოანდას ტიპის წყალმიმღები: იკავებს
ნაკლებ ფართობს, მოტივტივე
უხერხემლოები და ქვემოთ მიმავალი
თევზები არ მოხვდებიან სადაწნეო
მილში.
სანაყაროებისათვის განისაზღვრა
საჭიროზე მეტი ადგილი, რაც მათი
გამოყენების ოპტიმიზაციისა და
ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირების
საშუალებას იძლევა (იხ. ლენტეხის
ჭარბტენიანი ტერიტორიის საკითხის
განხილვა, რომელიც მოცემულია თავში
4.5.1).
ძირითად სამუშაო უბანზე (ხელედულას
მარცხენა ნაპირზე, დამბა-1-ის ქვემოთ)
არსებული წაბლის ხეების
გეორეფერენსირება, რათა ბანაკისა და
სამუშაო უბნის ორგანიზება ისეთნაირად
მოხდეს, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს
ზემოქმედება წაბლის ხეებზე (რომელიც
საქართველოს წითელ ნუსხაშია
შეტანილი).

1.6

სათბურის აირების შეფასება / კლიმატის ცვლილება

1.6.1

მშენებლობასთან დაკავშირებული ატმოსფერული გაფრქვევები
ხელედულა-3 ჰესს დიდი წყალსაცავი არ ექნება, რის გამოც სათბურის აირების გაფრქვევის
მთავარი წყარო იქნება მისი მშენებლობა. მშენებლობასთან დაკავშირებული ატმოსფერული
გაფრქვევები შეფასებული იქნა პროექტის აშენებისთვის საჭირო მასალების/სამუშაოების
მოცულობების

საფუძველზე.

ამ

მიზნით

გამოყენებული

იქნა

ამერიკათშორისი

განვითარების ბანკის (Inter-American Development Bank) მეთოდოლოგია1, რომელიც
IDB. (2012). Greenhouse gas emissions assessment methodology [სათბურის აირების გაფრქვევების
შეფასების მეთოდოლოგია].
1
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არსებულთაგან ყველაზე ახალი და ყველაზე სრულყოფილია. იგი იძლევა გაფრქვევის
კოეფიციენტებს, რომელთა მეშვეობითაც პროექტისათვის საჭირო სამუშაოების/მასალების
მოცულობებიდან იანგარიშება მშენებლობასთან დაკავშირებული გაფრქვევები.
ცხრილი 3 – სათბურის აირების გაფრქვევები მშენებლობის გამო
პუნქტი

სათბურის აირების
გაფრქვევა

სათბურის აირების
შემცველობა
ერთეულში

რაოდენობა

ბეტონი

104 146 მ³

ფოლადის
არმატურა

4 831 ტონა

1.1 კგ CO2ექვ/კგ

5 314

მიწის სამუშაოები

378 332 მ³

36.7 კგ CO2ექვ/მ3

13 884

საწვავი (მანქანები
და გენერატორები)

6 000 000 ლ

2.7 კგ CO2ექვ/ლ

16 200

5 ჰა

217 ტ CO2/ჰა

1 085

მოჭრილი ხეები

1905 კგ CO2ექვ/მ

ტონა CO2ექვ.
3

198 398

ჯამი

1.6.2

234 882

თავიდან აცილებული ატმოსფერული გაფრქვევები
EBRD-ს „სათბურის აირების შეფასების მეთოდოლოგიის“ შესაბამისად, საქართველოს
ელექტროსისტემიდან შესყიდული ელექტროენერგიისათვის სათბურის აირების ემისიები
გაანგარიშებული იქნა ქვეყნის ელექტროსისტემაში გადაცემული ელექტროენერგიისთვის
დადგენილი გაფრქვევის კოეფიციენტის (0.333 ტ CO2 / მგვტსთ) მეშვეობით.
ხელედულა-3 ჰესის საანგარიშო საშუალო წლიური გამომუშავება შეადგენს 237 გვტსთ-ს.
მაშასადამე, პროექტის განხორციელება შესაძლებლობას მოგვცემს წლიურად თავიდან
ავიცილოთ 78 921 ტ CO2ექვ. სათბურის აირების გაფრქვევა.
მშენებლობით გამოწვეული ატმოსფერული გაფრქვევების კომპენსაცია მოხდება სამ
წელიწადზე ნაკლებ დროში.
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2
მარეგულირებელი მოთხოვნები და დამატებითი
შეფასების საგანი
2.1

დადგენილი მოთხოვნები:
პროექტის ყველა კომპონენტი შესაბამისობაში უნდა იყოს საქართველოს იმ კანონებსა და
კანონქვემდებარე აქტებთან, მათ შორის ქვეყნის მიერ საერთაშორისო სამართლის კუთხით
აღებულ

იმ

ვალდებულებებთან,

რომლებიც

არეგულირებს

გარემოს,

სოციალური,

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სფეროებს და ესადაგება პროექტს.
ამას გარდა, პროექტი იმგვარად უნდა დაიგეგმოს, რომ დააკმაყოფილოს ევროკავშირის
არსებითი სტანდარტები, მათ შორის შემდეგი მარეგულირებელი დოკუმენტების სათანადო
მოთხოვნები:
o

ევროკავშირის გზშ-ის დირექტივა (2014 წ.-ს განახლებული სახით)

o

ფრინველებსა და ჰაბიტატებთან დაკავშირებული დირექტივები

საქართველოს კანონმდებლობასა და ევროკავშირის სტანდარტებს შორის განსხვავებების
არსებობის შემთხვევაში პროექტმა უნდა დააკმაყოფილოს მათგან უფრო მკაცრი მოთხოვნა.
ამას გარდა, პროექტი შესაბამისობაში უნდა იყოს EBRD-ს 2014 წლის ESP-სა და PR-ებთან,
ასევე EBRD-ს დოკუმენტთან „გარემოსა და სოციალური დაცვის სახელმძღვანელო
მითითებები ჰიდროელექტროენერგეტიკული პროექტებისათვის“ (Environmental and Social
Guidance Note for Hydropower projects).
პროექტისათვის

უზრუნველყოფილი

უნდა

იქნას

საჯარო

კონსულტაციები

და

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა, რომლებიც უნდა იყოს საგნობრივი და, ამასთან,
უნდა იძლეოდეს ინფორმაციის გასაჯაროვებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
საზოგადოების

ჩართულობის

საშუალებას.

ამ

მიზნით

მომზადებული

იქნა

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა; ამას გარდა, პროექტის გარემოსდაცვითი
და სოციალური დოკუმენტაცია საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება 60 დღის
განმავლობაში, როგორც ამას EBRD-ს გარემოსა და სოციალური დაცვის პოლიტიკა
მოითხოვს.

2.2
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასებისათვის
გამოყენებული მიდგომა და EBRD-ს სამოქმედო სტანდარტების
მოქმედების სფერო
მოცემული დამატებითი

შეფასების დოკუმენტის შინაარსის განსაზღვრის მიზნით

განხორციელდა პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური დოკუმენტაციის (კერძოდ კი
2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის) ანალიზი გარემოსა და სოციალური დაცვის სფეროში EBRDის მოთხოვნებთან მიმართებაში. ამ ანალიზის შედეგად, რომელსაც უწოდებენ „ხარვეზების
ანალიზს“, დადგენილი იქნა შემდეგი:

გვერდი 25 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

o

პროექტის ზოგიერთი კომპონენტი და მახასიათებელი 2017 წლის გზშ-ში აღწერილი
არაა, გარკვეული კომპონენტები და მახასიათებლები კი შეიცვალა 2017 წლის გზშ-ის
ანგარიში მომზადების შემდეგ, რის გამოც ისინი განხილული უნდა იქნას დამატებითი
გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასების დოკუმენტაციაში, რათა დაინტერესებულ
მხარეებს მიეწოდოთ სრულფასოვანი ინფორმაცია. აღნიშნული კომპონენტები და
მახასიათებლები აღწერილია თავში 1.

o

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების ზოგიერთი სახე 2017
წლის გზშ-ში საკმარისად დეტალურად არაა განხილული იმისათვის, რომ
დაკმაყოფილებული იქნას EBRD-ს ##1 - 8 და #10 სამოქმედო სტანდარტების
მოთხოვნები. პოტენციური ზემოქმედების ეს სახეები აღწერილი და შეფასებულია
თავებში 3, 4 და 5, სადაც საჭიროები შემთხვევაში გაკეთებულია მითითებები EBRD-ის
შესაბამის სამოქმედო სტანდარტზე.

დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასების წინამდებარე ანგარიში არ
იმეორებს 2017 წლის გზშ-ში მოცემული ინფორმაციას და შეფასებებს. კერძოდ, ქვემოთ
ჩამოთვლილ საკითხებს მკითხველი შეიძლება გაეცნოს 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშში:
o

ფიზიკური გარემოს არსებული მდგომარეობა: კლიმატი, ჰიდროლოგია, გეოლოგია და
სეისმოლოგია;

o

პროექტის ზემოქმედების სახეები: ზემოქმედება ნიადაგზე; ნიადაგის დაბინძურების
რისკები; ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება, ზემოქმედება ჰაერის ხარისხზე;
ხმაური და ვიბრაცია; გეოდინამიკური და სეისმოლოგიური რისკები; ნარჩენების
წარმოქმნა.
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3

ფიზიკურ გარემოზე ზემოქმედება - დამატებითი შეფასება
ფიზიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება განხილულია 2017 წლის გზშ-ში, სადაც
აღწერილია: ზემოქმედება ჰაერის ხარისხზე (თავი 6.2), ხმაური და ვიბრაცია (თავი 6.3),
გეოლოგიური და გეოდინამიკური რისკები (თავი 6.4), ზემოქმედება ნიადაგზე (თავი 6.8)
და ზემოქმედება ლანდშაფტზე (6.9). ამ შეფასების მიხედვით, გარემოს ზემოჩამოთვლილ
კომპონენტებზე პროექტის ზემოქმედება იქნება ლოკალური და მართვადი ხასიათის.
ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება, ასევე ხმაურისა და ვიბრაციის გავრცელება ძირითადად
დაკავშირებული იქნება მშენებლობის ფაზაზე სატვირთო მანქანებისა და მძიმე ტექნიკის
მოძრაობასთან, ხოლო ასეთი ზემოქმედების მინიმუმამდე შესამცირებლად მოხდება
ტრანსპორტის მოძრაობისა და სამუშაო საათების რეგულირება. გეოლოგიური და
გეოდინამიკური ხასიათის ზემოქმედება გამოხატული იქნება ნიადაგის ზედაპირული
ფენის მოძრაობით მიწის, რასაც ადგილი ექნება სამუშაოების უშუალო სიახლოვეში.
ნიადაგზე ზემოქმედების შერბილების მიზნით შეინახება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა,
რომელიც გამოყენებული იქნება დროებითი უბნების რეკულტივაციისთვის, საქართველოს
კანონმდებლობის

შესაბამისად.

მშენებლობის

დასრულების

შემდეგ

ყველაზე

თვალშისაცემი შენობა-ნაგებობები იქნება დამბა-1 და საგენერატორო შენობა. ხეობის
რელიეფის გამო მათი დანახვა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ახლო მანძილიდან. ხეობის
საერთო ლანდშაფტზე ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება.
ფიზიკურ გარემოზე ზემოქმედების დამატებით შეფასება მოცემულია ქვემორე თავებში.

3.1

წყლის ხარისხი
წყლის ხარისხის შეფასება საჭირო იყო: (i) პროექტის განხორციელებამდე მდინარეთა
წყლის ხარისხის შესახებ ფონური მონაცემების მოსაპოვებლად; და (ii) მდინარის წყლით
სარგებლობასთან, მ.შ. მუშათა ბანაკის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული პოტენციური
რისკების შეფასების მიზნით. რადგანაც წყალშემკრებ აუზში სასოფლო-სამეურნეო ან
სამრეწველო საქმიანობა ინტენსიური არაა, წყლის ხარისხის შეფასების სამუშაოები
ითვალისწინებდა ფიზიკური და ბიოქიმიური პარამეტრების, მათ შორის საკვები
ელემენტებისა

(ფოსფატები

და

ნიტრატები)

და

გეოლოგიური

წარმოშობის

დამაბინძურებლების (დარიშხანი, მძიმე ლითონები) შესწავლას.
წყლის ნიმუშები აღებული იქნა ოთხი უბნიდან:
o

ნიმუში 1: მდ. ხელედულადან, დამბა-1-ის ქვედა ბიეფთან არსებულ ხიდთან, სადაც
განთავსებულია KE-ს ჰიდრომეტრიული სადგური;

o

ნიმუში 2: მდ. დევაშიდან, უშუალოდ მდ.მდ. დევაშისა და ცხენისწყლის შესართავიდან
ზედა დინებაში;

o

ნიმუში 3: მდ. ცხენისწყლიდან, უშუალოდ მდ.მდ. დევაშისა და ცხენისწყლის
შესართავიდან ზედა დინებაში;

o

ნიმუში 4: მდ. ცხენისწყლიდან, საგენერატორო შენობის განთავსების უბანთან.
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ნიმუშები შეგროვდა თებერვალში, თოვლის დნობის სეზონის დაწყებისა და ღამით
მსუბუქი

წვიმის

შემდეგ.

ამიტომაც,

შეგროვებული

წყლის

ნიმუშებში

ქიმიური

ელემენტების შემცველობა მდინარეებისათვის რეპრეზენტატიულია. სამონიტორინგო
პარამეტრები შერჩეული იქნა ევროკავშირის წყლის ჩარჩო-დირექტივის VIII დანართის
„ძირითადი დამაბინძურებლების ნუსხა“ გთვალისწინებით.
ნახაზი 8 - წყლის ნიმუშების აღების ადგილები
მდინარე
Kheledula
river
ხელედულა

დამბა
1 1
Weir

მდინარე
Devashi
დევაში
river

Tskhenistskhali
მდინარე
river
ცხენისწყალი

ხელედი
Kheledi
ლენტეხი
Lentekhi

1

3
2

Weir
დამბა2 2

Powerhouse
საგენერატორო
შენობა

4

ნიმუშები გაანალიზდა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ლიცენზირებული საგამოცდო ცენტრის „გეოანალიტიკის“ მიერ. ანალიზის შედეგები
წარმოდგენილია ქვემორე ცხრილში.
ცხრილი 4 – წყლის ხარისხის ანალიზის შედეგები (ერთეული: მგ/დმ3)
პარამეტრი

№1
(მდ.
ხელედულა)

№2
(მდ. დევაში)

№3
(მდ.
ცხენისწყალი)

№4
(მდ.
ცხენისწყალი)

განსაზღვრის
მეთოდი

მშრალი
ნაშთი

77

10

174

182

გრავიმეტრული

ნიტრატები

0.56

0.39

0.72

0.56

ფოსფატი

<0.04

<0.04

<0.04

<0.04

სულფატი

11.4

10.0

23.0

24.0

ტურბიდიმეტრ
ული

150

დარიშხანი

0.0

<0.01

<0.01

0.0

ფოტომეტრული

0.05

ციანიდი

0.0

0.0

0.0

0.0

ფოტომეტრული

0.05

Cd

0.0

0.0

0.0

<0.005

Cu

<0.025

0.125

0.0

0.1

Pb

0.0

0.0

0.0

0.0

Zn

0.0

0.0

0.25

0.25

Co

0.0

0.0

<0.031

<0.031

Ni

0.0

0.0

<0.042

<0.042

Fe

0.063

0.013

0.050

0.080

2

ფოტომეტრული

EU 75/440
სტანდარტი2

25
0.4

0.005
0.05
ატომურაბსორბციული
სპექტროსკოპია

0.05

ფოტომეტრული

0.3

3

ევროსაბჭოს დირექტივა 75/440/EEC; დანართი II - სასმელი წყალმომარაგებისათვის განკუთვნილი
ზედაპირული წყლის ობიექტის მახასიათებლები; A1G კრიტერიუმი სასმელი წყლისათვის, რომლისთვისაც
საკმარისია მარტივი ფიზიკური გაწმენდა და დეზინფენქცია.
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პარამეტრი

№1
(მდ.
ხელედულა)

№2
(მდ. დევაში)

№3
(მდ.
ცხენისწყალი)

№4
(მდ.
ცხენისწყალი)

V

0.016

0.023

0.016

0.016

Cr

0.002

0.003

0.003

0.003

Sb

0.0

0.0

0.0

0.0

განსაზღვრის
მეთოდი

EU 75/440
სტანდარტი2

0.05

წყლის ხარისხის ანალიზის შედეგები გვიჩვენებს, რომ პროექტის ტერიტორიაზე არსებულ
მდინარეებზე ქიმიური წნეხი დაბალია და წყალი ძირითადად ძალიან კარგი ფიზიკური და
ქიმიური

ხარისხისაა.

მდ.

დევაშის

აუზში

მოსახლეობა

და

სოფლის

მეურნეობა

წარმოდგენილი არაა და, შესაბამისად, მის წყალზე ქიმიური წნეხი ნაკლებია, ვიდრე
მდ. ხელედულაზე ან მდ. ცხენისწყალზე. ანალიზის შედეგები არ მიუთითებს რაიმე სახის
გეოლოგიურ, ანუ ბუნებრივ დაბინძურებაზე და საკვები ელემენტების შემცველობა ძალიან
დაბალია. აღნიშნულის გამო, სამი შესწავლილი მდინარის წყლის ხარისხი რაიმე
განსაკუთრებულ რისკებს არ წარმოშობს და წყალმომარაგებისათვის მათი გამოყენება
შესაძლებელია პრიმიტიული წმენდის (ფილტრაციისა და დეზინფენქციის) შემდეგ.
შესაბამისად,

მდინარეები

მგრძნობიარე

იქნება

ნებისმიერი

სახის

მნიშვნელოვანი

დაბინძურების მიმართ.
ევროკავშირის წყლის ჩარჩო-დირექტივის მიხედვით, მდ. დევაშისა და მდ. ხელედულას
ქიმიური მდგომარეობა, დიდი ალბათობით, ძალიან კარგი ან კარგია. პროექტი ამ
მახასიათებელზე ზემოქმედებას არ იქონიებს, რადგანაც არ იქმნება დიდი წყალსაცავი და,
შესაბამისად, წყლის ხარისხის მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელი არაა.

3.2

ქვედა დინებები

3.2.1

ზემოქმედება მდინარეთა ჩამონადენის რეჟიმზე

3.2.1.1

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მდინარის მონაკვეთები
ხელედულა-3 ჰესის ექსპლუატაცია, უფრო ზუსტად კი მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის
წყლის სადაწნეო მილსადენში გადაგდება ამ მდინარეთა ჩამონადენის რეჟიმს შეცვლის
შემდეგნაირად (იხ. ნახაზი 10):
o

მდინარის ხარჯი შემცირდება:

 მდ. ხელედულაზე მოწყობილი დამბა-1-დან ქვედა დინებაში (6.2კმ);
 მდ. დევაშზე მოწყობილი დამბა-2-დან ქვედა დინებაში (3.2კმ);
 მდ. ცხენისწყლის მონაკვეთზე, რომელიც მოქცეულია ლენტეხსა და
საგენერატორო შენობას შორის (2.2კმ).
o

მდინარის ხარჯი არ შეიცვლება:

 მდ. ხელედულაზე მოწყობილი დამბა-1-დან ზედა დინებაში;
 მდ. დევაშზე მოწყობილი დამბა-2-დან ზედა დინებაში;
 მდ. ცხენისწყალში ლენტეხიდან ზედა დინებაში;
 მდ. ცხენისწყალში, საგენერატორო შენობიდან ქვედა დინებაში.
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ცხრილი 5 - ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი მდინარის მონაკვეთები

3.2.1.2

მდინარე

მთლიანი სიგრძე
კმ

ხელედულა

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი მონაკვეთი
კმ.

%

34

6.2

18.2 %

დევაში

17.3

3.2

18.5 %

ცხენისწყალი

176

2.2

1.2 %

წლიური ჩამონადენის რეჟიმის ცვლილება
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მდინარის მონაკვეთების წლიური ჩამონადენის რეჟიმის
ცვლილებას გამოიწვევს: (i) წყლის (26 მ3/წმ) გადაგდება სადერივაციო სისტემის მეშვეობით;
და (ii) ეკოლოგიური ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც მდ. ხელედულას შემთხვევაში
1.474 მ3/წმ-ზე, ხოლო მდ. დევაშის შემთხვევაში 0.318 მ3/წმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
მოცემული ეკოლოგიური ხარჯები ამ ორი მდინარის საშუალო ხარჯის 10%-ს შეადგენს
(წყლის ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება იხ. თავში 4.4).
ცხრილი 6 – წყალშემკრების საერთო და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი
ფართობები
წყალშემკრების
ფართობი (კმ²)

ჯამი

პროექტიდან ზედა დინება

პროექტიდან ქვედა დინება

მდ. ხელედულა

320

300

20 (6.7%)

მდ. დევაში

68.3

64.6

3.7 (5.7%)

ნახაზი 10-ზე წარმოდგენილია მდ. მდ. ხელედულას, დევაშისა და ცხენისწყლის წლიური
ჰიდროგრაფების ცვლილება, სადაც მხედველობაში მიღებულია მდ. ხელედულასა და მდ.
დევაშის ის შენაკადებიც, რომლებიც ჰესის ზემოქმედების მიღმა დარჩება და, ასევე,
ცხრილი 6-ში მოცემული მონაცემები. იგი გვიჩვენებს შემდეგს:
o

მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის გადაგდებული მონაკვეთების საშუალო ხარჯი
მნიშვნელოვნად შემცირდება და ეს ცვლილება შესამჩნევი იქნება ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის: ასე მაგალითად, მდ. ხელედულას ხარჯი (გამოხატული მ 3/წმებში) საშუალოდ შემცირდება 76%-იდან (თებერვალში) 92%-მდე (აპრილში,
აგვისტოში) დიაპაზონში.

o

ლენტეხსა და საგენერატორო შენობას შორის მონაკვეთზე მდ. ცხენისწყლის საშუალო
ხარჯი შემცირდება, თუმცა ცვლილება შესამჩნევი არ იქნება.

o

მინიმალურ ხარჯს გაზრდის მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის გადაგდებულ
მონაკვეთებზე არსებული შენაკადები (იხ. ნახაზი 9).

o

საგენერატორო შენობიდან ქვედა დინებაში ჩამონადენის რეჟიმი უცვლელი იქნება.

გვერდი 30 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ნახაზი 9 – შენაკადების წვლილი მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის გადაგდებული
მონაკვეთების საშუალო ხარჯში
1.50

დამბა-2-დან
დევაშში
Devashi
riverმდ.
flow
გაშვებული
from
weir-2ხარჯი

3 3
მm
/წმ/s

1.25

მდ. დევაშის
Devashi
riverხარჯი
flow at
ცხენისწყალთან
confluence
with
შესართავთან
Tskhenistskali

1.00

0.75

0.50

0.25
თვე
month

0.00
1

2

3

4
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7

8

9

10
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8
3/s
მ3/წმ
m

დამბა-1-დან
მდ. flow
ხელედულაში
Kheledula
river
from weir-1

7

გაშვებული ხარჯი

6

მდ. ხელედულას
ხარჯი
Kheledula
river flow
at
ცხენისწყალთან
confluence
withშესართავთან
Tskhenistskali

5
4
3
2

1
თვე
month

0
1

2

3

4

5

6

7
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ნახაზი 10 – მდინარეთა საშუალო წლიური ხარჯის რეჟიმის ცვლილება
30

ბუნებრივი
რეჟიმი
Natural
flow ჩამონადენის
regime
ჩამონადენი
პროექტის შემთხვევაში
Flow
with project

3 3
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/წმ
/s
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პროექტის შემთხვევაში

3
m3მ/s
/წმ

25

შეცვლილი
modified
ჩამონადენის
flow regimeრეჟიმი

5
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month

0
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river
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Weir
დამბა
1 1

120

მდინარე
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Flow
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3.2.2

ზემოქმედება პიკურ წყალდიდობებზე
პროექტისათვის განხორციელებული ტექნიკური კვლევების საფუძველზე 2017 წლის გზშის 4.3.2.8 თავში აღწერილია პროექტის ტერიტორიისათვის სახასიათო წყალდიდობების
ბუნებრივი რეჟიმი. ხელედულა-3 ჰესს ექნება მცირე წყალსაცავები, რომელთაც წყლის
დაგროვებისა და წყალდიდობის დარეგულირების შესაძლებლობა არ გააჩნია. თუმცა,
ექსპლუატაციის ფაზაზე დამბა-1-დან დამბა-2-მდე 21.4 მ3/წმ წყლის გადაგდების შედეგად
ხელედსა და ლენტეხს შორის პიკური წყალდიდობები შემცირდება.
ნახაზი 11 გვიჩვენებს, თუ როგორი ზემოქმედება ექნებოდა პროექტს 2016 წელში მდ.
ხელედულას აუზში მომხდარ უდიდეს წყალდიდობაზე. 2016 წელი რეპრეზენტატიულია,
რადგანაც ამ წელს წყალდიდობის ხანგრძლივობა შეესაბამებოდა წყალდიდობის ტიპურ
წლიურ ხანგრძლივობას (10 დღე) და რადგანაც მისი პიკური ხარჯი (67 მ3/წმ) ახლოსაა მდ.
ხელედულაზე 2 წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის ხარჯთან (55.5 მ 3/წმ).
ნახაზი 11 - მდ. ხელედულა - 2016 წლის პიკური წყალდიდობის ჰიდროგრაფი პროექტის
განხორციელების შემთხვევაში და მის გარეშე
70
mმ33/s
/წმ
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50
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hydrograph
არსებული
ჰიდროგრაფი
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ნახაზი 11 გვიჩვენებს, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაშიც კი მდ. ხელედულას
გადაგდებულ მონაკვეთზე მაინც ექნება ადგილი მნიშვნელოვან წყალდიდობას, როდესაც
წყალდიდობის პიკური ხარჯები მდ. ხელედულას საშუალო ბუნებრივ ხარჯზე (14.8 მ 3/წმ)
გაცილებით მაღლი იქნება.
ცხრილი 7-ში ნაჩვენებია თუ როგორი იქნება მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის
გადაგდებულ მონაკვეთებზე სხვადასხვა განმეორებადობის წყალდიდობების პიკური
ხარჯები პროექტის განხორციელების შემთხვევაში და მის გარეშე, იმ დაშვებით, რომ
წყალდიდობის დროს წყალი გაშვებული იქნება სადერივაციო სისტემაში. როგორც ცხრილი
გვიჩვენებს,

ორთავე

გადაგდებულ

მონაკვეთზე

გაგრძელდება.
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ცხრილი 7 – პროექტის ზემოქმედება 2, 5, 10, 25 და 100 წლიანი განმეორებადობის პიკურ
წყალდიდობაზე (მ3/წმ)
მდინარე

ხელედულა

დევაში

3.2.1

მდგომარეობა

საშუალო
წლიური
ხარჯი

Q2

Q5

Q10

Q25

Q100

პროექტის გარეშე

14.8

55.54

72.09

84.66

103.54

140.01

მინიმალური
ხარჯი პროექტის
შემთხვევაში

2.05

34.14

50.69

63.26

82.14

118.61

პროექტის გარეშე

3.2

9.67

12.55

14.74

18.03

24.38

მინიმალური
ხარჯი პროექტის
შემთხვევაში

0.44

5.07

7.95

10.14

13.43

19.78

ხარჯის სწრაფი ცვლილება
ჰესების გამო ხარჯის სწრაფ ცვლილებას ადგილი აქვს, როდესაც მათი ექსპლუატაციის
დროს წყლის უცაბედად გაშვება ხდება. ხელედულა-3 იმუშავებს როგორც მოდინების
ტიპის ჰესი, ხოლო პიკურ რეჟიმში მისი ექსპლუატაციის შესაძლებლობა არ არსებობს.
ხარჯის სწრაფ ცვლილებას იშვიათად ექნება ადგილი (ყოველდღიურად არ მოხდება), რაც
ხელედულა-3 ჰესის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება შემდეგ გარემოებებში:
ცხრილი 8 – ხარჯის სწრაფი ცვლილების მიზეზები

მიზეზი

ადგილი

სიხშირე

ფსკერული
წყალსაშვის ან
ხრეშდამჭერის
გახსნა

დამბა-1 ან დამბა2

ყოველთვიურად ან
ყოველკვირეულად

სალექარის
მოცლა

დამბა-1

ყოველთვიურად ან
ყოველკვირეულად

ჭარბი წყლის
გადაგდება
ბუნებრივი
წყალდიდობის
დროს

დამბა-1 ან დამბა2

სეზონურად

ტურბინის
გაჩერება და
გაშვება

საგენერატორო
შენობის
წყალგამყვანი
არხი

ჭარბი წყლის
გადაგდება
ტურბინების
გაჩერების გამო

დამბა-1 და
დამბა-2

ზემოქმედება
ხარჯის
თანდათანობით
გაზრდა
(მაქსიმალური
გამტარუნარიანობა:
77.26 მ³/წმ დამბა-1-ის
და 100.37 მ³/წმ დამბა2-ის შემთხვევაში)
1200მ3-მდე
წყალჩაშვება 6.0 მ3/წმ
მაქსიმალური
ხარჯით.
დამოკიდებულია
წყალდიდობის
სიდიდეზე, თუმცა
ბუნებრივ
წყალდიდობას არ
აღემატება

გეგმიური ან
არაგეგმიური

გეგმიური საქმიანობა

გეგმიური საქმიანობა

პროგნოზირებადი

+/- 26 მ3/წმ-მდე
არაპროგნოზირებადი,
წელიწადში
რამდენჯერმე

არაპროგნოზირებადი
თანდათანობით, +/- 26
მ3/წმ-მდე

ხარჯის დაგეგმილი ცვლილებების პროგნოზირება შესაძლებელია და გარემოსდაცვითი და
სოციალური თვალსაზრისით მათი მართვა მარტივია. არაპროგნოზირებადი ცვლილებები
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უფრო მაღალი რისკის მატარებელია და მეტ ყურადღებას საჭიროებს. წყლის ხარჯის
სწრაფი ცვლილებიდან მომდინარე ძირითადი რისკები უკავშირდება მოსახლეობის
უსაფრთხოების საკითხებს და განხილულია თავში 5.6.3. ეს რისკები ლოკალური
ხასიათისაა და იარსებებს მხოლოდ დამბებისა და საგენერატორო შენობის უშუალო
სიახლოვეში.
რადგანაც ჰესი პიკურ

რეჟიმში არ

იმუშავებს,

მდინარის ქვედა წელში ხარჯის

ყოველდღიურ სწრაფ ცვლილებებს ადგილი არ ექნება. ასეთი ცვლილებები ლოკალური
იქნება: შეეხება მხოლოდ საგენერატორო შენობისა და დამბების მიმდებარე მონაკვეთებს,
რომელთა დაცვაც ეროზიისაგან გათვალისწინებულია პროექტით.

3.3

მდინარის კალაპოტის მორფოლოგია და ნატანის გადატანა

3.3.1

დამბებიდან ზედა დინება
ორთავე დამბა შექმნის ძალიან მცირე წყალსაცავებს, რომელთა დონეებიც ოპერირების
დროს მუდმივი იქნება (სეზონური წყალდიდობის გამოკლებით). ეს წყალსაცავები ძალიან
მცირეა (თითოეული მათგანის სარკის ზედაპირი 1 ჰექტარზე ნაკლებია) იმისათვის, რომ
განვითარდეს ტალღებით გამოწვეული ან სხვა სახის ეროზიული პროცესები.
დამბა-1-ით შექმნილი წყალსაცავი განლაგებულია ეროზიული ფერდობის ძირში. თუ
ეროზიული პროცესის მართვა არ მოხდება, დროთა განმავლობაში შესაძლოა წამოიჭრას
ხელედის ახალი ეკლესიის სტაბილურობის საკითხი. ეს ეკლესია განლაგებულია მდინარის
მარცხენა ნაპირზე, აღნიშნული ფერდობის წვერის მახლობლად, დამბა-1-დან დაახლ. 100მში. აღნიშნული პრობლემა უკვე არსებობს (ეროზია მხოლოდ ზედაპირული უნდა იყოს და
მისი გამომწვევი სავარაუდო მიზეზია ნარჩენების უკონტროლო განთავსება ფერდობზე).
მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა პროექტის მიერ არაა გამოწვეული, ფერდობის
სტაბილურობა

პროექტისა

და

ეკლესიის

საერთო

ინტერესშია.

ამის

გამო

KE

განახორციელებს ფერდობის მონიტორინგს და საჭიროების შემთხვევაში გაამაგრებს მას.

3.3.2

დამბებიდან ქვედა დინება
დიდი წყალსაცავის არარსებობის გამო საპროექტო დამბები მდინარის ნატანს ვერ
შეაკავებს. ორთავე დამბის ზედა ბიეფში დაგროვებული ნატანი ჩაირეცხება ხოლმე ფარიანი
კონსტრუქციის მეშვეობით, ხოლო ქვედა წელისკენ ნატანის გადატანას უზრუნველყოფს
წყალდიდობის დროს წყალსაღვრელიდან და ფარებიდან გაშვებული ხარჯი.
მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის კალაპოტის მორფოლოგია შესწავლილი იქნა ადგილზე,
უპილოტო საფრენი აპარატების მეშვეობით (დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. თავი
4.4.1).
მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის ნატანის ხარჯი შეფასებული იქნა მდ. ცხენისწყლის
აუზის ისტორიული მონაცემების საფუძველზე. შეფასების შედეგების მიხედვით, ნატანის
უდიდესი ნაწილის ჩამოტანა ხდება მაისიდან აგვისტომდე პერიოდში
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ცხრილი 9 – ნატანის ხარჯი დამბა-1-ისა და დამბა-2-ის კვეთებში (მ3/დღე)
მდინარე

იანვ.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაისი

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექ.

ოქტ.

ნოე.

დეკ.

დამბა-1

11

17

45

652

2251

1422

1422

1540

320

273

100

36

დამბა-2

2

4

10

141

489

309

309

334

69

59

22

8

დამბა-1-თან მოწყობილი სალექარის დაცლა სექტემბრიდან აპრილამდე პერიოდში
იშვიათად მოხდება (დაახლ. თვეში ერთხელ), თუმცა წყალდიდობის პერიოდში ეს
შესაძლოა კვირაში ერთხელ იყოს საჭირო. ამავე პერიოდში ფარებიც ღია იქნება.
დამბა-2-ის შემთხვევაში, სადაც კოანდას ტიპის წყალამღებია გათვალისწინებული, 1 მმ-ზე
მსხვილი ნატანი დამბას გაივლის და წყალსაცავში არ დაგროვდება. წყალდიდობის
სეზონზე ნატანი წაირეცხება, ხოლო სექტემბრიდან აპრილამდე პერიოდში იგი (i)
დაილექება მცირე წყალსაცავში, ან (ii) გაივლის დამბას და დაგროვდება მის ქვედა ბიეფში,
საიდანაც წყალმარჩხობის პერიოდში საჭირო იქნება ნატანის მოცილება. აღნიშნული
თევზსავალის

ქვედა

ბოლოსთან

უზრუნველყოფს

ხარჯის

უწყვეტობას

იმ

შემთხვევისათვის, თუ თევზი გაივლის კოანდას დამბას (იხ. თავი 0).
საზოგადოდ,

ახლანდელი

მდგომარეობა

შესამჩნევად

არ

შეიცვლება.

რადგანაც

მსხვილმარცვლოვანი ნატანი დამბების ქვედა ბიეფში მაქსიმუმ ერთთვიანი დაყოვნებით
მოხვდება და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ორთავე მდინარეში კაშხლებიდან ქვედა
დინებაში კიდევ ექნება ადგილი მნიშვნელოვან პიკურ წყალდიდობებს (იხ. თავი 3.2.2), მდ.
ხელედულასა და მდ. დევაშის კალაპოტების მორფოლოგიისა და ნატანის გადატანის
უნარის მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელი არაა.
რადგანაც მდ. დევაშში ნატანის არსებული რეჟიმი მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება და ამ
ხეობაში არ გვხვდება რეცეპტორები, რომლებიც უაღრესად მგრძნობიარეა ნატანის
მოძრაობისადმი, შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება საჭირო არ არის.
ხელედულას ხეობის შემთხვევაში ნატანის მოძრაობის კუთხით ერთადერთი სენსიტიური
საკითხია ამ მდინარის როლი მისი მარცხენა შენაკადის მიერ სოფ. წანაშთან დროდადრო
ჩამოტანილი ღვარცოფული მასის წარეცხვაში: თუ ეს შენაკადი ღვარცოფულ მასას
წყალდიდობის სეზონზე ჩამოიტანს, მას მდ. ხელედულა ჩარეცხავს. თუმცა, თუ ღვარცოფი
წყალდიდობის სეზონის მიღმა განვითარდება, დამბა-1-დან გაშვებული ხარჯი შესაძლოა
საკმარისი არ აღმოჩნდეს ჩამოსული მასის წასარეცხად და, შესაბამისად, შესაძლოა
შეიცვალოს მდინარის კალაპოტის მორფოლოგია.
ამ რისკის შესამცირებლად და სოფ. წანაშთან მდებარე შესართავთან ხელედულას
კალაპოტში

ღვარცოფული

მასალის

უკონტროლო,

მზარდი

დაგროვების

თავიდან

ასაცილებლად KE, ხელოვნურ რეცხვასთან ერთად, გამოიყენებს მექანიკურ საშუალებებსაც
(მაგ., ექსკავატორს), რაც ხელს შეუწყობს მდ. ხელედულას კალაპოტის ღვარცოფული
მასისგან

ბუნებრივი

გაწმენდის

პროცესს.

აღნიშნული

განხორციელდება

წანაშის

მოსახლეობის თანამონაწილეობითი მონიტორინგის გზით. ასეთი ღონისძიება შეამცირებს
სოფ. წანაშის მოწყვლადობას ღვარცოფული მასით გამოწვეული წყალდიდობების მიმართ
(რაც პროექტის დადებითი ზემოქმედება იქნება) და, ამასთან, გარემოზე უარყოფით
ზემოქმედებას ადგილი არ ქნება (რადგანაც მდ. წანაშის ნატანი ყველა შემთხვევაში მდ.
ხელედულაში ხვდება).
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ქმედება

შენაკად
წანაშის მიერ
მდ.
ხელედულას
კალაპოტში
ჩამოტანილი
ღვარცოფუ
ლი მასის
მოცილება

ქმედების
ტიპი
(შერბილე
ბის
იერარქია)

ამოცანა

თავიდან
აცილება

ღვარცოფული
მასის
მოცილება
მექანიკური
საშუალებ
ებითა და
რეცხვით

შემსრულე
ბელი

KE

დაფინანსე
ბის წყარო

საექსპლუა
ტაციო
ხარჯი

მაკონტრო
ლებელი

KE,
თანამონაწ
ილეობითი
მონიტორი
ნგი

ვადები

შესრულების
ინდიკატორე
ბი

როცა
ღვარცოფულ
ი მასა
ბუნებრივად
არ
წაირეცხება

შენაკად
წანაშის მიერ
ჩამოტანილი
ღვარცოფული მასა მდ.
ხელედულას
კალაპოტში
ხანგრძლივად არ
დაგროვდება.

3.4
მდინარის კალაპოტის მიღმა მიმდინარე ეროზია და
გეოდინამიკური პროცესები
2017 წლის გზშ-ში შეფასებულია მდინარის კალაპოტის მიღმა მიმდინარე ეროზიისა და
გეოდინამიკური პროცესების რისკები (იხ. 2017 წლის გზშ-ს თავები 4.3 და 6.4). ეს
ინფორმაცია რომ შევაჯამოთ, პროექტის მიერ გამოწვეული ეროზიული და გეოდინამიკური
პროცესების მასშტაბი უაღრესად მცირე იქნება (ეს შესაძლოა იყოს მაგ., ქვათაცვენა);
ამასთან, ისინი ლოკალიზებული იქნება დაგეგმილი მიწის სამუშაოების უშუალო
სიახლოვეში. პროექტის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოები წარიმართება ფერდობების
მხოლოდ ქვედა ნაწილში და არა ზედა ნაწილში, რაც მთის ფერდობებზე უკონტროლო
ქვათაცვენის განვითარების რისკს გამორიცხავს. ამას გარდა, ორთავე გვირაბი გაიჭრება
მთის ფერდობების მართობულად, რის გამოც მათ დესტაბილიზაციას ვერ გამოიწვევს:
მთის ფერდობის გასწვრივ ზედაპირული გვირაბის მოწყობა არ მოხდება (რასაც მეწყრის
გამოწვევა შეეძლებოდა).

3.5

ფიზიკურ გარემოზე ზემოქმედების სახეები: დასკვნა
2017 წლის გზშ-სა და წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში განხორციელებული შეფასება
გვიჩვენებს, რომ ფიზიკურ გარემოზე პროექტის ზემოქმედება დამოკიდებული იქნება
კონკრეტულ უბანზე, ან მოკლევადიანი იქნება. რადგანაც დიდი წყალსაცავის მოწყობა
დაგეგმილი არაა, პროექტის ზემოქმედების არეალი მცირე იქნება და იგი ნატანის რეჟიმის
ან მდინარეთა ხარისხობრივ ცვლილებას ვერ გამოიწვევს. ჰესის მიერ წყლის გადაგდების
გამო მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის საშუალო ხარჯი შესამჩნევად შემცირდება; თუმცა,
ეს ზემოქმედებას ვერ იქონიებს წყალდიდობის პერიოდში ამ მდინარეთა მიერ ნატანის
გადატანის უნარზე.
პროექტის განხორციელების შედეგად სოფ. წანაშის მოსახლეობა უფრო დაცული გახდება
ღვარცოფთან დაკავშირებული რისკების მიმართ, რადგანაც მდ. წანაში რეგულარულად
გაიწმინდება ღვარცოფული მასისაგან.
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4

ბიომრავალფეროვნების დამატებითი შეფასება

4.1

ინფორმაციის წყარო
ბიომრავალფეროვნების დამატებითი შეფასება მომზადდა ქვემოთ მოცემულ სხვადასხვა
წყაროებზე დაყრდნობით:
o

2017 წლის გზშ-ის კვლევებისას შეგროვებული ფონური მონაცემები;

o

საქართველოს წითელი ნუსხა, რომელიც სენსიტიურობის შეფასებისას საცნობარო
დოკუმენტად იქნა გამოყენებული;

o

ბიომრავალფეროვნების შეფასების ინტეგრირებული ინსტრუმენტის (Integrated
Biodiversity Assessment Tool (IBAT)) მეშვეობით გენერირებული „სიახლოვის ანგარიში“
(Proximity Report). ამ ანგარიშში წარმოდგენილია სიახლოვის ანალიზის შედეგები,
რომელთა საფუძველზეც განისაზღვრება ბიომრავალფეროვნების ის კომპონენტები და
სახეობები, რომლებიც, IUCN-ის წითელ ნუსხაში შეტანილი მოწყვლადი სახეობების
გავრცელების არეალის რუკების (ვერსია 2016.3) კოორდინატთა ბადის ანალიზის
მიხედვით, შეიძლება წარმოდგენილი იყოს პროექტის ტერიტორიიდან 5კმ, 10კმ და
20კმ რადიუსში;

o

გარემოზე პასუხისმგებელი სამინისტროს მიერ მოწოდებული ოფიციალური
მონაცემები დამტკიცებული და გეგმარებითი დაცული ტერიტორიების შესახებ;

o

ადგილობრივი მოსახლეობის (კერძოდ კი
გამოკითხვა საველე სარკვევების გამოყენებით;

o

მიზნობრივი საველე კვლევები, რომელთა ამოცანა იყო ბიომრავალფეროვნების
პრიორიტეტული კომპონენტებისა და კრიტიკული ჰაბიტატების სახეობების
გამოვლენა:

მონადირეებისა

და

მეთევზეების)

 2018 წლის თებერვალში: ზამთრის კვლევის მიზანი იყო თოვლზე
ძუძუმწოვრების ნაკვალევის აღრიცხვა.
 2018 წლის აპრილში: წყლის ბიომრავალფეროვნების, ამფიბიებისა და
ქვეწარმავლების კვლევები, ასევე ძუძუმწოვრების მე-2 კვლევა.
 2018 წლის ივნისში: ფლორისა და ღამურების კვლევები.
o

4.2

სარწმუნო წყაროებიდან (მაგ., IUCN-ის ვებ-გვერდიდან) აღებული საჯარო ინფორმაცია.

საკონსერვაციო მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიები
პროექტი არ ეხება უკვე დაარსებულ დაცულ ტერიტორიებს, გეგმარებით დაცულ
ტერიტორიებს, ან საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ადგილებს. ქვემორე ცხრილში
აღწერილია ამ კატეგორიის ტერიტორიებიდან უახლოესი.
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ცხრილი 10 – საკონსერვაციო მნიშვნელობის მქონე უახლოესი ტერიტორიები
უახლოესი
ტერიტორია
(დაშორება)
კოლხეთის
ეროვნული პარკი
(95კმ)

ტერიტორიის ტიპი

ეროვნული პარკი

კავშირი

ძალიან მოშორებული, კავშირი არ არის.

(კანდიდატი) ზურმუხტის
უბანი

სვანეთი 2
ზურმუხტის უბანი
(7.5კმ)

ზურმუხტის უბანი „სვანეთი 2“ განლაგებულია იმ ქედის
მეორე მხარეს, რომელიც მდ. ხელედულას აუზის
ჩრდილოეთის საზღვარს წარმოადგენს.
ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით, იგი პროექტის
ტერიტორიას უშუალოდ არ უკავშირდება, რადგანაც
მისგან საკმაოდ მოცილებულია და, ამასთან, მათ ჰყოფს
3000-4000მ სიმაღლის ქედი.

რამსარის უბანი

კოლხეთის
ცენტრალური
ნაწილის
ჭარბტენიანი
ტერიტორიები
(110კმ)

სანაპირო ჭარბტენიანი ტერიტორია, პროექტის
ტერიტორიიდან ძალიან დაცილებულია.

მნიშვნელოვანი
ორნითოლოგიური
ტერიტორია
ბიომრავალფეროვნებისთვის
საკვანძო ტერიტორია

სვანეთის KBA/IBA
(6.5კმ)

IBA შეიქმნა (2002 წ-ს) ორი მთის ფრინველის გამო
(Tetraogallus caucasicus და Lyrurus mlokosiewiczi),
რომლებიც ბინადრობენ სუბალპურ და ალპურ
სარტყელებში, პროექტის ტერიტორიაზე გაცილებით
მაღლა.

ნაკრძალი

სათაფლიას
ნაკრძალი (55კმ)

ძალიან მოშორებული, კავშირი არ არის.

4.3

ხმელეთის ჰაბიტატების აღწერა
პროექტი განლაგებულია ტერიტორიაზე, რომელიც კარგი ურთიერთკავშირის მქონე
სუბალპური

და

ალპური

მთის

ჰაბიტატების

ვრცელი

კომპლექსის

ნაწილია.

ამ

ტერიტორიის საზღვრები შემდეგია (იხ. ნახაზი 13):
o

ჩრდილოეთიდან - კავკასიონის ქედი, სადაც წარმოდგენილია 4000მზდ-ზე მაღალი
მწვერვალები და მყინვარები;

o

აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან - მდ. ცხენისწყალი და მდ. ენგური, რომლებიც
ხმელეთის სახეობების უმრავლესობისათვის წინაღობას წარმოადგენს;

o

სამხრეთიდან - დაბლობები, რომლებიც სამხრეთიდან შემოსაზღვრავს კავკასიონის
ქედს.

პროექტის

ტერიტორიაზე

წარმოდგენილია

მთიანი

ადგილებისათვის

სახასიათო

სხვადასხვა სახის ხმელეთის ჰაბიტატები, მათ შორის:
o

მდინარეების გასწვრივ და ხეობების ძირში გვხვდება ჭალის ტყეები, სადაც დატბორვის
ზონაში და ღვარცოფულ ადგილებში იზრდება წყალთან შეგუებული სახეობები და
ახალგაზრდა ხეები.

o

მთის ფერდობები დაფარულია მწიფე ტყეებით. ეს ტყეები დეგრადირებულია
ჭრებისთვის ადვილად მისადგომ ადგილებში.

o

მდელოები, რომლებიც წარმოდგენილია ტყის სარტყელის ზემოთ (ჩვეულებრივ, 2000
მზდ-ზე ზემოთ) და ალპური სარტყელის ქვემოთ.

o

კლდეები: ქარაფები და ქვანაშალი.
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o

მაღალ სიმაღლეებზე გხვდება მყინვარები.

მდ. ხელედულასა და მდ. ცხენისწყლის ხეობაში პროექტისათვის გამოყენებული ყველა
ტერიტორია განლაგებულია დასახლებების ან გზების მახლობლად და უაღრესად
სახეცვლილია ადამიანის საქმიანობის გამო.
მდ. დევაშის ხეობა ნაკლებად სახეცვლილია. აქაური ჰაბიტატები წარმოდგენილია
შემდეგით:
o

ბოლო ორ კილომეტრზე ხეობა ხასიათდება ფართო (ჩვეულებრივ 100 მ სიგანის),
ბრტყელი ძირით, სადაც მრავლადაა როგორც ცხოველების (დათვის, მგლის, მელიის
ნაკვალევი), ასევე ადამიანის საქმიანობის (თევზაობა, მოხეტიალე პირუტყვი, სამწვადე
ადგილები) ნიშნები.

o

მომდევნო კილომეტრზე წარმოდგენილია ვიწრო ხეობა, რომელიც დამბა-2-ისკენ
მიემართება. მდინარე ხშირად ხეობის ფსკერს მთელ სიგანეზე ავსებ: სავარაუდოდ,
ხმელეთის ძუძუმწოვრებიდან მხოლოდ ადამიანსა და დათვს შეუძლია ხეობის ამ
ნაწილში შეღწევა და ისიც მხოლოდ წყალმარჩხობის დროს.

o

დევაშის ხეობის გარშემო მთის ფერდობები ძალიან ციცაბოა და, სავარაუდოდ, ბევრ
ადგილას მხოლოდ დათვსა და არჩვს თუ შეუძლია აძრომა.

o

მდ. დევაშის ხეობა გაწოლილია დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით.
ამიტომაც მთის ფერდობები სამხრეთის ან ჩრდილოეთის ექსპოზიციისაა: შესაბამისად,
მის მარცხენა და მარჯვენა ნაპირის ფერდობებზე სრულიად განსხვავებული
მცენარეულობა წარმოდგენილი. ჩრდილოეთის ფერდობებზე დომინირებს ნაძვნარი
ტყეები, ხოლო სამხრეთის ფერდობებზე - ფოთლოვანი ტყეები. ჩრდილოეთის
ფერდობები ძალიან ციცაბოა იმისთვის, რომ ზამთარში მზის სხივი დაიჭიროს: ისინი
ცივია და თოვლით დაფარული. სამხრეთის ფერდობებზე კი თოვლი სწრაფად დნება
(იხ. სურათი 3), რის გამოც ისინი ბალახისმჭამელთათვის გაცილებით მიმზიდველია.
სურათი 3 – დევაშის ხეობის მარცხენა ფერდობის შედარება მარჯვენა ფერდობთან ზამთარში
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ნახაზი 12 – ბიომრავალფეროვნების კვლევების რუკა

Amphibia - ამფიბიები
Monitoring stations სამონიტორინგო პუნქტებო
Chiropters - ხელფრთიანები
Aquatic biodiversity - წყლის
ბიომრავალფეროვნებ ა
Reptilia - რეპტილიები
Mammals signs ძუძუმწოვართა არსებობის
ნიშნები
Fish - თევზები
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ნახაზი 13 - პროექტის ტერიტორიასთან დაკავშირებული ხმელეთის ჰაბიტატების რუკა

Land use - მიწათსარგებლობა
Alpine Zone (rock and glaciers) –
ალპური სარტყელი (კლდეები და
მყინვარები)
Forests (sub-alpine) – ტყეები
(სუბალპური)
Inhabited areas and modified habitats
– დასახლებული ტერიტორიების
და სახეცვლილი ჰაბიტატები
Meadows (sub-alpine) - მდელოები
(სუბალპური)

შენიშვნა: პროექტის ადგილმდებარეობა ნაჩვენებია შავი ფერით, სადაც წყვეტილი ხაზი სადერივაციო გვირაბია, ხოლო უწყვეტი ხაზი - სადაწნეო მილსადენი
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4.4

წყლის ბიომრავალფეროვნება

4.4.1

წყლის ჰაბიტატების აღწერა

4.4.1.1

კალაპოტების ტიპები
პროექტის ტერიტორიაზე მდინარეებს ორი ტიპის კალაპოტი აქვს: ერთშტოანი და
დატოტვილი, რომელთაგანაც ერთშტოანი კალაპოტები გაცილებით მეტია. კალაპოტების ამ
ტიპების მორფოლოგია, ნატანის ზომა და დინების ჰიდრავლიკური მახასიათებლები
განსხვავებულია;

თუმცა,

არცერთ

მათგანზე

ჩანჩქერები

არ

გხვდება.

პროექტის

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მონაკვეთებზე სამი მდინარიდან არცერთს არ გააჩნია დიდი
შენაკადები: აქ წარმოდგენილია მხოლოდ მცირე გვერდითი შენაკადები.

4.4.1.2

მდ. ხელედულას ჰაბიტატები
აღწერა მოცემულია ზედა დინებიდან ქვედა დინების მიმართულებით.

პროექტიდან ზედა დინება
მდ. ხელედულას ქმნის მთის მდინარეები, რომლებიც წყალს კრებენ 320კმ² ფართობის
წყალშემკრებიდან (მაქსიმალური სიმაღლე ზღვის დონიდან > 4000მ). ამ მდინარეთა
ნაწილი მნიშვნელოვანი შენაკადია, ხოლო მათგან ყველაზე დიდი მდ. მანანურია. იგი მდ.
ხელედულას პროექტის ტერიტორიიდან 12 კმ-ით ზემოთ უერთდება. მისი შესართავიდან
(სიმაღლე: 1100 მზდ) პროექტის ტერიტორიამდე მდ. ხელედულა მოედინება ფართო
კალაპოტში, რომელიც ბევრ ადგილას იტოტება. კალაპოტის დახრილობა მცირეა და
საშუალოდ 1.5%-ს შეადგენს. მდინარის ნაპირები ძირითადად ტყითაა დაფარული, რაც
თევზებისათვის საჭირო საკვების სიუხვეს განაპირობებს. ძირითადი მდინარე და მისი
შენაკადები ქმნიან ჰაბიტატების ფართო სპექტრს, სადაც წარმოდგენილია ღრმა და
თავთხელი, ასევე სწრაფი და მდორე მონაკვეთები.
პროექტის ტერიტორიიდან ზემოთ მდ. ხელედულას ხეობაში მოსახლეობა მხოლოდ
ზაფხულშია წარმოდგენილი: ეს სოფლები მიერთებულია ელექტროსისტემასთან და
მათთან მისვლა შესაძლებელია გრუნტის გზით, მხოლოდ თოვლის დნობის შემდეგ. სოფ.
ხელედის სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების უდიდესი ნაწილი განლაგებულია უშუალოდ
სოფლის ზემოთ (და, ამგვარად, პროექტის ტერიტორიიდან ზედა დინებაში), სადაც ხეობა
უფრო ფართო და ბრტყელია.
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სურათი 4 – მდ. ხელედულა პროექტის ტერიტორიიდან ზედა დინებაში
მინდვრები მდ. ხელედულას გასწვრივ
სოფ. ხელედის ზემოთ

მდ. ხელედულას ტიპური ხედი
მანანურსა და ხელედს შორის

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი მდინარის მონაკვეთის აღწერა
პროექტის ტერიტორია იწყება სოფ. ხელედის მიმდებარედ, სადაც დაგეგმილია დამბა-1-ის
მოწყობა. პროექტი ზემოქმედებას იქონიებს ამ უბნიდან მდ. ცხენისწყლის შესართავამდე
მოქცეული მონაკვეთის რეჟიმზე. მდ. ხელედულას ეს მონაკვეთი ორჯერ მეტად დამრეცი
(საშუალო ქანობი: 3.2%) და სწრაფია, ვიდრე ზედა დინება.
მდინარის ეს მონაკვეთი გადის რამდენიმე სოფელზე, სადაც მოსახლეობა მთელი წლის
განმავლობაშია წარმოდგენილი. ეს დასახლებებია: ხელედი, წანაში, ლესემა და ლენტეხი.
ადამიანის

საქმიანობის

შედეგად

(მდინარესთან

მისასვლელი

გზები,

ნარჩენების

განთავსება, პირუტყვის დაწყლურება) მდინარის ნაპირები და კალაპოტი მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების ქვეშაა.
ხელედთან ახლოს, დამბა-1-ის უბანთან (წყლის გარემოს სამონიტორინგო პუნქტი #1)
მდინარე ცალტოტა კალაპოტს ქმნის. ორთავე ნაპირი დაფარულია ტყითა და ბუჩქნარით.
2018 წლის აპრილში, თოვლის დნობის პერიოდის დასაწყისში დაიკვირვებოდა შემდეგი
პირობები:
o

მდინარის საშუალო სიგანე იყო 18 მ, ხოლო აბსოლუტური სიგანე იცვლებოდა 12 მ-დან
22 მ-ის ფარგლებში.

o

საშუალო სიღრმე შეადგენდა 0.35 მ-ს, ხოლო მაქსიმალური - 0.65 მ-ს.

o

დინების საშუალო სიჩქარე იყო 0.9 მ/წმ, ხოლო მაქსიმალური - 1.3 მ/წმ.

o

მდინარის კალაპოტი აგებული იყო ძირითადად რიყის ქვით (33%), კენჭით (24%) და
კაჭარით (21%).
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სურათი 5 – მდ. ხელედულა უშუალოდ დამბა-1-ის ქვედა ბიეფში
2018 წლის თებერვალი

2018 წლის ივნისი

ლენტეხში, მდ. ცხენისწყალთან შესართავიდან 1.5 კმ-ით ზემოთ (წყლის გარემოს
სამონიტორინგო პუნქტი #2) მდინარე ცალტოტა კალაპოტში მიედინება. ორთავე ნაპირი
დაფარულია

ტყითა

და

ბუჩქნარით.

2018

წლის

აპრილში

შემდეგი

პირობები

დაიკვირვებოდა:
o

მდინარის საშუალო სიგანე იყო 20 მ, ხოლო აბსოლუტური სიგანე იცვლებოდა 15 მ-დან
25 მ-ის ფარგლებში.

o

საშუალო სიღრმე შეადგენდა 0.45 მ-ს, ხოლო მაქსიმალური - 0.85 მ-ს.

o

დინების საშუალო სიჩქარე იყო 1.2 მ/წმ, ხოლო მაქსიმალური - 2 მ/წმ.

o

მდინარის კალაპოტი აგებული იყო ძირითადად კაჭარით (43%) და ქვიშით (23%).

სიღრმისა და დინების სიჩქარის გაზომვებმა გვიჩვენა (იხ. ნახაზი 14), რომ მდინარის ეს
მონაკვეთი ბრტყელი კი არა, არამედ ვარცლისებრია (V-ს ფორმისაა) და სიღრმეში მეტი
სიჩქარით ხასიათდება.
სურათი 6 – მდ. ხელედულა ლენტეხში (სამონიტორინგო პუნქტი #2)
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ნახაზი 14 – წყლის სიღრმე და სიჩქარე #2 სამონიტორინგო პუნქტთან

4.4.1.3

მდ. დევაშის ჰაბიტატები
აღწერა მოცემულია ზედა დინებიდან ქვედა დინების მიმართულებით.

პროექტიდან ზედა დინება
დამბა-2-დან ზედა დინებაში მდ. დევაში კრებს გრძლად გადაჭიმული წყალშემკრებიდან
ჩამონადენ წყალს, რომელიც მრავალრიცხოვან მცირე შენაკადებს ჩამოაქვს; სიგანეში კი ამ
მდინარის ხეობა დიდი არაა. მდ. ხელედულასთან შედარებით მდ. დევაში მცირე და
სწრაფია; მისი ხეობაც უფრო ვიწროა. როგორც წესი, ნაპირები ციცაბოა. ხეობის ზედა
ნაწილში, სადაც შეღწევა მხოლოდ ფეხითაა შესაძლებელი, რაიმე სახის ინფრასტრუქტურა
და მშენებლობა წარმოდგენილი არაა. წყალშემკრები აუზში ძირითადი სოციალურეკონომიკური საქმიანობაა ნადირობა და ზაფხულში პირუტყვის ძოვება. საძოვრებამდე
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მისვლა შესაძლებელია ლენტეხიდან ან ხელედიდან, ხელედულასა და დევაშის ხეობების
გამყოფი ქედის გავლით. მდ. დევაშის ხეობის ძირს საფეხმავლო ბილიკი არ მიუყვება.
სურათი 7 – მდ. დევაშზე მოწყობილი დამბა-2-დან ზედა დინება

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი მდინარის მონაკვეთის აღწერა
ზემოქმედების

ქვეშ

მოხვედრილი

მონაკვეთი

გადაჭიმულია

დამბა-2-დან

მდ.

ცხენისწყალთან შესართავამდე. მდინარის ეს მონაკვეთი 3.2 კმ სიგრძისაა და მისი დაყოფა
შესაძლებელია დაახლოებით ერთი სიგრძის ორ ძალიან განსხვავებულ მონაკვეთად.
o

დამბა-2-ის უბანთან მდინარის კალაპოტი დატოტვილია, ხოლო ხეობა საკმაოდ
განიერი და ბრტყელია; მარცხენა ნაპირზე ვერტიკალური ქარაფია, ხოლო მარჯვენა
ნაპირს მცირე დახრილობა აქვს. (იხ. სურათი 8).
ხეობის ზედა ნაწილი (დამბა-2-დან ზემოთ, დაახლ. 1კმ სიგრძის მონაკვეთი) ვიწრო და
დაკლაკნილია. მდინარის კალაპოტი მოქცეულია ციცაბო კლდეებს შორის და მასთან ფეხით
მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ მცირეწყლიანობის პერიოდში. მდინარის კალაპოტი
თავისებურია. მისი სიგანე იშვიათად აღემატება 5 მ-ს. ძუძუმწოვრებისთვის შეუძლებელი იქნება
ნაპირებზე გადაადგილება. დიდი ჩანჩქერები არ გვხვდება და, საზოგადოდ, თევზის მიგრაციას
არაფერი უშლის ხელს, გარდა წაქცეული ხეებისა. (იხ. სურათი 9).

o

ხეობის ქვედა ნაწილი (დაახლ. 2 კმ სიგრძის მონაკვეთი) უფრო ფართოა; თუმცა, მისი
ფერდობები მაინც ძალიან ციცაბოა და ადგილ-ადგილ ქარაფებიც გვხვდება. მდინარის
კალაპოტი აგებულია ცალტოტა და დატოტვილი მონაკვეთების მონაცვლეობით.
საკმარისი ადგილია დარჩენილი ბრტყელი ნაპირებისთვის, რომლებთანაც მიღწევა
შესაძლებელია მდინარის ქვედა წელიდან. ამ ნაპირებთან ძირითადად მიდიან
სანადიროდ ან სათევზაოდ; ასევე, შესაძლოა საძოვრად პირუტყვმა შეიხეტიალოს. (იხ.
სურათი 10).
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სურათი 8 – მდ. დევაში დამბა-2-ის უბანთან

სურათი 9 – მდ. დევაშის ვიწრო ხეობა დამბა-2-დან ქვედა დინებაში (2018 წლის თებერვალი, 1
მ3/წმ)

წყლის გარემოს სამონიტორინგო პუნქტი #3 მდებარეობს მდ. დევაშზე, ხეობის ვიწრო
მონაკვეთის ქვედა ბოლოში. აქ მდინარის კალაპოტი ცალტოტაა. ორთავე ნაპირი
დაფარულია

ტყითა

და

ბუჩქნარით.

2018

წლის

აპრილში

შემდეგი

პირობები

დაიკვირვებოდა (იხ. ):
o

კალაპოტი ვარცლისებრია, მისი საშუალო სიგანე 5 მ-ია (სიგანე იცვლება 4-7 მ-ის
ფარგლებში).

o

საშუალო სიღრმე შეადგენდა 0.4 მ-ს, ხოლო მაქსიმალური - 0.75 მ-ს.

o

დინების საშუალო სიჩქარე იყო 1.1 მ/წმ, ხოლო მაქსიმალური - 1.7 მ/წმ.

o

მდინარის კალაპოტი აგებული იყო ძირითადად რიყის ქვით (39%), კაჭარით (21%) და
კენჭით (19%).
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სურათი 10 – სამონიტორინგო პუნქტი #3 მდ. დევაშზე
2018 წლის თებერვალი

2018 წლის აპრილი

#3 და #5 სამონიტორინგო პუნქტებს შორის მდებარე #4 სამონიტორინგო პუნქტთან
არსებული პირობები ძალიან წააგავს #3 სამონიტორინგო პუნქტისას.
წყლის გარემოს სამონიტორინგო პუნქტი #5 მდებარეობს მდ. დევაშზე, მდ. ცხენისწყალთან
შესართავიდან 0.7კმ-ით ზემოთ. აქ მდინარის კალაპოტი დატოტვილია. ორთავე ნაპირი
ციცაბოა, დაფარულია ტყითა და ბუჩქნარით. 2018 წლის აპრილში შემდეგი პირობები
დაიკვირვებოდა (იხ. ):
o

კუნძულები მდინარის კალაპოტს ჰყოფს ორ მთავარ და რამდენიმე დროებით ტოტად.
მთავარი ტოტების საშუალო სიგანე იყო 9 მ, ხოლო აბსოლუტური სიგანე 6-12 მ
დიაპაზონში იცვლებოდა. დროებითი ტოტების საშუალო სიგანე იყო 2 მ, ხოლო მათი
აბსოლუტური სიგანე იცვლებოდა 1.5-3 მ დიაპაზონში.

o

დროებითი ტოტების საშუალო სიღრმე იყო 0.22მ, ხოლო მაქსიმალური - 0.3მ. მთავარი
ტოტების საშუალო სიღრმე იყო 0.48მ (ხოლო მაქსიმალური გაზომილი სიღრმე იყო
0.8მ).

o

დინების საშუალო სიჩქარე იყო 1.3 მ/წმ, ხოლო მაქსიმალური - 2.3 მ/წმ.

o

მდინარის კალაპოტი აგებული იყო ძირითადად კაჭარით (31%), კენჭით (29%) და რიყის
ქვით (25%).
სურათი 11 – სამონიტორინგო პუნქტი #5 მდ. დევაშზე
2018 წლის აპრილი

2018 წლის ივნისი (განსხვავებული კუთხე)
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ნახაზი 15 – წყლის სიღრმე და სიჩქარე #5 სამონიტორინგო პუნქტთან
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4.4.1.4

მდ. ცხენისწყლის ჰაბიტატები

პროექტიდან ზედა დინება
მდინარე ცხენისწყალის წყალშემკრები აუზი დიდია. იგი ქმნის ფართო და გრძელ ხეობას,
სადაც მრავალი მთის მდინარე ჩამოედინება. წყალშემკრებში წარმოდგენილია წყლის
ჰაბიტატების ფართო სპექტრი, რომლებიც კარგადაა დაკავშირებული მდ. ხელედულასა და
მდ. დევაშთან.
სურათი 12 – მდ. ცხენისწყალი პროექტის ტერიტორიიდან ზედა დინებაში (ზამთრის ხედები)

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი მდინარის მონაკვეთის აღწერა
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მცირე მონაკვეთზე მდ. ცხენისწყალი ცალტოტაა.
2018 წლის აპრილში შესწავლილი იქნა ორი სამონიტორინგო პუნქტი, სადაც დაფიქსირდა
შემდეგი პირობები:
o

ხეობა ტროგული ფორმისაა. როგორც წესი, მდინარის მარცხენა ნაპირი ციცაბოა და
ტყითაა დაფარული, ხოლო მარჯვენა ნაპირი ბრტყელია ან ციცაბო.

o

მდინარის საშუალო სიგანე იყო 16-17 მ, ხოლო აბსოლუტური სიგანე იცვლებოდა 12 მდან 26 მ-ის ფარგლებში.

o

საშუალო სიღრმე იცვლებოდა 0.55-0.7 მ-ის ფარგლებში, ხოლო მაქსიმალური სიღრმე
იყო 1.1 მ.

o

დინების საშუალო სიჩქარე 0.8-1.3 მ/წმ დიაპაზონში იყო, ხოლო მაქსიმალური - 1.3-2.0
მ/წმ დიაპაზონში.
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სურათი 13 – სამონიტორინგო პუნქტები მდ. ცხენისწყალზე
სამონიტორინგო პუნქტი #6

სამონიტორინგო პუნქტი #8

პროექტიდან ქვედა დინება
საპროექტო ძალოვანი კვანძიდან ქვედა დინებაში დაახლ. 15 კმ-ის სიგრძეზე მდ.
ცხენისწყალი

ჰქმნის

ფართო

ხეობას,

რომელიც

ერთგვაროვნებით

ხასიათდება

(ჰაბიტატებისა და დინების კუთხით). ამის შემდეგ მდინარე ჩადის ქ. ცაგერში, საიდანაც,
1960 წელში ექსპლუატაციაში გაშვებული კაშხლისა და სადერივაციო გვირაბის მეშვეობით,
მისი წყალი გადაიტყორცნება მიმდებარე მდ. ლაჯანურის აუზში. წყალდიდობის სეზონზე
ჭარბი წყალი ცაგერის კაშხლიდან მდ. ცხენისწყლის ბუნებრივ კალაპოტში იღვრება, ხოლო
წლის დანარჩენ დროს მთელი ჩამონადენი ლაჯანურშია გადასროლილი. გვირაბის
წყალამღებზე მოწყობილია 25სმ ბიჯის მქონე ცხაურა, ანუ თევზებს გვირაბში მოხვედრა
შეუძლიათ და, ამავდროულად, მდ. ლაჯანურიდან მდ. ცხენისწყალში დაბრუნების
საშუალება არ გააჩნიათ.
ცაგერის კაშხალს თევზსავალი არ გააჩნია და არც მუდმივი ეკოლოგიური ხარჯია
უზრუნველყოფილი: თუმცა, წყალსაღვრელის ფარებიდან წყალი ჟონავს, რის შედეგადაც
მდ. ცხენისწყლის კალაპოტში წამში რამდენიმე მეათედი ლიტრი წყალი ხვდება. ცაგერის
კაშხლის ქვემოთ მდ. ცხენისწყლის დინების მახასიათებლები თევზის პოპულაციისათვის
ხელსაყრელი არაა.
სურათი 14 – ცაგერის სადერივაციო სისტემა
ლაჯანურის წყალსაცავისაკენ მიმავალი გვირაბის
წყალამღები
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4.4.2

უხერხემლოები

4.4.2.1

კვლევის შედეგების საერთო აღწერა
მაკროუხერხემლოების

ნიმუშები

აღებული

იქნა

ევროკავშირის

მიერ

დადგენილი

მეთოდით „დაარტყი და ამოიღე“ (“kick and sweep“) (Schmidt–Kloiber, 2006) და პროგრამული
უზრუნველყოფა AQEM/STAR-ის გამოყენებით. ნიმუშები აღებული იქნა პროექტის
ტერიტორიაზე არსებული სამი მდინარიდან:
o

მდ. ხელედულაში უხერხემლოთა საკვანძო თანასაზოგადოება წარმოდგენილი იყო
ერთდღიურებით (Ephemeroptera), ხოლო დაქვემდებარებული რიგები - რიუსელებით
(Trichoptera), ორფრთიანებით (Diptera) და მეგაზაფხულეებით (Plecoptera), რომელთა
დიდი ნაწილიც იყო Perlididae.

o

მდ. დავაშში უხერხემლოთა საკვანძო თანასაზოგადოება წარმოდგენილი იყო
ერთდღიურებით (Ephemeroptera), დაქვემდებარებული კი მეგაზაფხულეებითა
(Plecoptera) (მათ შორის ისეთი მოზრდილი სახეობები, როგორიცაა Perlididae) და
ორფრთიანებით (Diptera), რომლებიც აქტიურად ვითარდებიან წყალმცენარე Hydrurusის კოლონიებში. რიუსელები (Trichoptera) გაცილებით ნაკლები რაოდენობით აღრიცხა.

o

მდ. ცხენისწყალში დომინანტი თანასაზოგადოებები მოიცავდა ერთდღიურებს
(Ephemeroptera), რიუსელებს (Trichoptera) და მეგაზაფხულეებს (Plecoptera), ასევე
ორფრთიანების (Diptera) ზოგიერთ მოზრდილ სახეობას. ორფრთიანები (Diptera)
მასიურად იყო განვითარებული Hydrurus-ის რამდენიმე კოლონიაში.

საერთო ჯამში აღრიცხული იქნა 16 ტაქსონომიური ერთეული. მათგან 51% იყო
ერთდღიურები

(Ephemeroptera),

17.4%

-

მეგაზაფხულენი

(Plecoptera),

14.2%

-

ტენდიპედიასებრნი (Сhironomidae), 11.5% - რიუსელები (Trichoptera), 3% - ორფრთიანები
(Diptera), 3%-ზე ოდნავ მეტი კი სხვა ჯგუფები (წამწამიანი ჭიები (Turbellaria), მრგვალი
ჭიები (Nematoda), მცირეჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), Araneida, ტკიპები (Acarina),
ბოლოფეხიანები (Collembola), ბაღლინჯოები (Heteroptera), ხეშეშფრთიანები (Coleoptera)).
კიბოსნაირნი (Crustacea) არ აღრიცხულა, გარდა Gammaridae-ს ერთი ეგზემპლარისა,
რომელიც მდ. დევაშის შესართავთან იქნა ნანახი.

4.4.2.2

უხერხემლოთა, როგორც თევზის საკვები ბაზის შეფასება

ფსკერზე მობინადრე უხერხემლოები
აღებული

ნიმუშების

საფუძველზე

გაანგარიშებული

იქნა

ფსკერზე

მობინადრე

უხერხემლოების სიმრავლისა და ბიომასის მაჩვენებლები, რომლებიც წარმოდგენილია
ცხრილი 11-ში. უხერხემლოთა ნიმუშები აღებული იქნა თითოეული მდინარის ორი
სამონიტორინგო პუნქტიდან მაინც:
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ცხრილი 11 - ფსკერზე მობინადრე უხერხემლოების სიმრავლე და ბიომასა
ხელედულა

ოჯახი
წამწამიანი ჭიები
(Turbellaria)
მრგვალი ჭიები
(Nematoda)
მცირეჯაგრიანი ჭიები
(Oligochaeta)

დევაში

ცხენისწყალი

M1

M2

M3

M4

M5

M7

M9

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

7

5

4

12

2

1

Amphipoda

0

0

0

0

0

0

0

ობობასნაირნი
(Arachnida)

1

0

0

0

1

0

0

ტკიპები (Acarina)

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

46

47

363

401

392

73

20

28

21

120

83

154

42

27

0

1

2

0

1

0

0

Heuroptera

0

0

0

0

1

1

0

ხეშეშფრთიანები
(Coleoptera)

0

1

1

0

1

0

0

რიუსელები (Trichoptera)

2

59

24

49

66

50

14

ტენდიპედიასებრნი
(Chironomidae)

23

35

95

90

90

23

4

მუმლები (Simuliidae)

0

1

7

0

1

1

1

ბოლოფეხიანები
(Collembola)
ერთდღიურები
(Ephemeroptera)
მეგაზაფხულენი
(Plecoptera)
ბაღლინჯოები
(Heteroptera)

ორფრთიანები (Diptera)

5

17

13

14

15

13

5

საერთო რაოდენობა

107

191

632

642

737

207

72

ბიომასა, გრამი

0,3

0,6

1,1

1,8

2,15

0,7

0,1

შედეგები გვიჩვენებს, რომ ბიომასა იმატებს მდინარეთა ქვედა დინების მიმართულებით.
სვანეთის სხვა მდინარეებთან შედარებით, უხერხემლოთა სიმრავლე ცოტათი მაღალია,
ძირითადად მეგაზაფხულეების (Plecoptera) სიმრავლისა და დიდი ზომის დამსახურებით.
ფსკერზე

მობინადრე

უხერხემლოების

ბიომასის

კუთხით

დევაში

ხელედულაზე

მდიდარია.

მოტივტივე უხერხემლოები
მოტივტივე უხერხემლოების მონიტორინგი განხორციელდა 5 უბანზე. როგორც ცხრილი 12
გვიჩვენებს,

მოტივტივე

თანასაზოგადოებებს

შორის

დომინანტური

ჯგუფია

ტენდიპედიასებრთა (Chironomidae) და მეგაზაფხულეების (Plecoptera) იმაგოები. ტივტივის
ინტენსივობა საკმაოდ დაბალი იყო, რაც განპირობებული იყო წელიწადის დროითა და
დღის მონაკვეთით, როდესაც კვლევები ჩატარდა.
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ცხრილი 12 - უხერხემლოების ტივტივის ინტენსივობა დღისით (5 წუთში დაჭერილი
ინდივიდების რაოდენობა)
ოჯახი
მრგვალი ჭიები
(Nematoda)
მცირეჯაგრიანი ჭიები
(Oligochaeta)

ხელედულა

დევაში

ცხენისწყალი

M1

M2

M3

M4

M5

M7

0

0

0

0

0

1

0

3

0

1

0

0

Amphipoda

0

0

0

0

0

0

ობობასნაირნი
(Arachnida)

1

0

0

0

0

0

ტკიპები (Acarina)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

2

6

3

1

5

3

3

9

6

3

0

0

0

1

1

0

0

Heuroptera

0

0

0

0

0

0

ხეშეშფრთიანები
(Coleoptera)

0

0

1

0

0

0

რიუსელები (Trichoptera)

0

2

0

1

2

2

ტენდიპედიასებრნი
(Chironomidae)

3

5

5

4

1

4

მუმლები (Simuliidae)

0

0

0

1

0

0

ორფრთიანები (Diptera)

2

7

4

0

3

3

ჯამი

12

22

26

17

11

15

ბოლოფეხიანები
(Collembola)
ერთდღიურები
(Ephemeroptera)
მეგაზაფხულენი
(Plecoptera)
ბაღლინჯოები
(Heteroptera)

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ უხერხემლოების სიმრავლე და ბიომასა მიუთითებს
თევზისათვის

საკმარისი

საკვები

ბაზის

არსებობაზე.

თუმცა,

ტივტივის

დაბალი

ინტენსივობა გვიჩვენებს, რომ ყველა უხერხემლო თევზისათვის მარტივად მოსაპოვებელი
არაა.

4.4.2.3

წყლის ხარისხის ბიოინდიკაცია
უხერხემლოთა დომინანტური სახეობების შესახებ კვლევით მოპოვებული ინფორმაციის
საფუძველზე განხორციელდა წყლის ხარისხის შეფასება. ამ შეფასებით დადასტურდა
ფიზიკური და ქიმიური ანალიზის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც მდ. მდ. ხელედულას,
დევაშისა და ცხენისწყლის წყლის ხარისხი საერთო ჯამში კარგია (იხ. თავი 3.1). თუმცა, მდ.
ხელედულას წყლის ხარისხი ცოტათი დაბალია, ვიდრე მდ. დევაშისა და მდ. ცხენისწყლის,
რაც დიდი ალბათობით უკავშირდება სოფ. ხელედსა და ლენტეხს შორის მდ. ხელედულას
გასწვრივ ადამიანის საქმიანობის მაღალ სიმჭიდროვეს.
შეფასებისას მხედველობაში იქნა მიღებული არსებული ანთროპოგენული ზემოქმედება
უხერხემლოებზე. წყლის ხარისხის ბიოინდიკაცია და ბიოლოგიური მდგომარეობის
შეფასება განხორციელდა ექსპრეს-მეთოდებისა და ბიოტური ინდექსების მეშვეობით.
კერძოდ, გამოყენებული იქნა შემდეგი ორი ინდექსი:
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o

ტრენტის ბიოტური ინდექსი (Trent Biotic Index (TBI)) 3, რომელიც საფუძვლად უდევს
ამჟამად არსებული ბიოტური ინდექსების უმეტესობას. ეს ინდექსი ითვალისწინებს
ფსკერზე მობინადრე მაკრო-უხერხემლოების ძირითადი ჯგუფების შესწავლას.

o

ბელგიური ბიოტური ინდექსი (Belgian Biotic Index (BBI)) 4: მას საფუძვლად უდევს
წყლის
მაკრო-უხერხემლოების,
მ.შ.
მწერების
(ლარვების),
მოლუსკების,
კიბოსნაირების, ჭიებისა და სხვათა არსებობა-არარსებობა. ბელგიური ბიოტური
ინდექსი განისაზღვრება დაბინძურების მიმართ კონკრეტულ ინდიკატორ სახეობათა
შეფარდებითი მგრძნობელობით. ევროკავშირის ქვეყნებში ეს ინდექსი ფართოდ
გამოიყენება მიმდინარე მონიტორინგის მიზნით.

წყლის უხერხემლოთა თანასაზოგადოების მიხედვით, დღეის მდგომარეობით ყველა
მდინარე წყლის ხარისხით მიეკუთვნება „ძალიან სუფთა“ კატეგორიას, მდ. ხელედულას
ქვედა წელის გამოკლებით, სადაც კატეგორია შეესაბამება „სუფთა“-ს; ამასთან, აქ
პერიოდულად ჩნდება Lemna. აღნიშნული პირობები ფონურ მდგომარეობად უნდა იქნას
განხილული.
მიუხედავად იმისა, რომ უხერხემლოების კვლევის მიხედვით მდ. ხელედულა და მდ.
დევაში კარგი ხარისხისაა, ევროკავშირის წყლის ჩარჩო-დირექტივის გათვალისწინებით, ამ
მდინარეების მდგომარეობა საშუალოა, რადგანაც: ცაგერის კაშხალთან თევზსავალის
არარსებობისა და მდ. ცხენისწყლის მდ. ლაჯანურში გადაგდების გამო ცაგერის კაშხლიდან
ზემოთ თევზის სახეობრივი შემადგენლობა და პოპულაციების სიმრავლე გაცილებით
მცირეა, ვიდრე კარგ მდგომარეობაში მყოფ მდინარეს შეეფერება.

4.4.3

თევზები

4.4.3.1

სახეობები და სივრცითი განაწილება
თევზის კვლევები განხორციელდა ყველა სამონიტორინგო პუნქტთან. საერთო ჯამში, 92ჯერ იქნა გადაგდებული სასროლი ბადე (24-ჯერ ხელედულასა და ცხენისწყლის
შესართავთან, ხოლო 68-ჯერ დევაშში) და 25-ჯერ გამოყენებული იქნა იქთიოლოგიური
ბადე. სულ დაჭერილი იქნა თევზის 12 ზრდასრული ინდივიდი და 16 მოზარდი.
დაჭერილი თევზი გაიზომა, მათი ასაკის დადგენის მიზნით აღებული იქნა რამდენიმე
ქერცლი, რის შემდეგაც ისინი წყალში იქნა გაშვებული. გამონაკლისს წარმოადგენდა 2
ცალი მდინარის კალმახი და ორი ცალი ანგორული გოჭალა, რომლებიც დაჭერის დროს
დაზიანდნენ.
აღირიცხა თევზის ოთხი სახეობა: კალმახი, კოლხური წვერა, ანგორული გოჭალა და ქაშაპი.

Woodiwiss, F.S. The biological system of stream classification used by the Trent River [მდინარე
ტრენტისათვის
გამოყენებული
მდინარეთა
კლასიფიკაციის
ბიოლოგიური
სისტემა]//
Board.Chemy.Indust. – 1964. – 11. – P. 443–447. Metcalfe.J.L. Biological water quality assessment of running
waters based on macroinvertebrate communities: history and present status in Europe [გამდინარე წყლის
ობიექტების წყლის ხარისხის ბიოლოგიური შეფასება მაკრო-უხერხემლოების თანასაზოგადოების
საფუძველზე: ისტორია და მიმდინარე მგდომარეობა ევროპაში].// Environmental pollution. – 1989. – 60.
– P. 101–139
4 N.De Pauw, G.Vanhooren. Method for biological assessment of water courses in Belgium [მდინარეთ
ბიოლოგიური შეფასების მეთოდები ბელგიაში]// Hydrobiologia 100(1):153-168 · January 1983.
3
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მათგან მეოთხე სახეობის მოზარდი ინდივიდი ნანახი იქნა მდ. დევაშის მიმდებარე
ტბორში.
ცხრილი 13 – თევზის აღრიცხული სახეობები
ქართული
სახელი

ლათინური
სახელი

კალმახი

Salmo trutta
(Linnaeus, 1758)

კოლხური
წვერა
ანგორული
გოჭალა
ქაშაპი

Barbus tauricus
(Kessler 1877)
Oxynoemacheilus
angorae bureschi
(Steindachner,
1897)

მდინარეები

საკონსერვაციო სტატუსი
საქართველოს
წითელი
ნუსხა

IUCN-ის
წითელი
ნუსხა

ბერნის
კონვენცია

ევროკავშირის
ჰაბიტატების
დირექტივა

VU

LC

-

-

-

VU

-

დანართი V

ხელედულას
შესართავი

-

LC

-

-

დევაში

-

LC

-

-

ხელედულა
დევაში
ცხენისწყალი
ხელედულა
ცხენისწყალი

Squalius cephalus

კალმახი (Salmo trutta)
კალმახი საქართველოსა და, საზოგადოდ, კავკასიის მთის მდინარეების ტიპური სახეობაა.
იგი დაჭერილი იქნა სამთავე მდინარეში. ადგილობრივი მეთევზეების მიერ მოწოდებული
ინფორმაციისა და განხორციელებული კვლევების შედეგების მიხედვით, პროექტის
ტერიტორიაზე ყველაზე ხშირად სწორედ ეს სახეობა გვხვდება.
სურათი 15 - კალმახის დაჭერილი ინდივიდი

დაჭერილ ინდივიდებს შორის უდიდესი 16.3 სმ სიგრძისა და 3.8 სმ სიმაღლის იყო (სურათი
16). დაჭერილ ინდივიდებს შორის უმცირესი 9 სმ სიგრძისა და 2.2 სმ სიმაღლის იყო.
დაჭერილი

თევზის

ანალიზის

შედეგად

შეიძლება

დავასკვნათ,

რომ

პროექტის

ტერიტორიაზე ზრდასრული თევზის საშუალო ზომებია: სიგრძე - 18-26 სმ, ხოლო სიმაღლე
- 6.5 სმ. ასეთი გაზომვები მნიშვნელოვანია მდინარის ხარჯის შემცირების პირობებში
ეკოლოგიური უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად და თევზსავალის დაპროექტებისათვის.
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სურათი 16 – დაჭერილ კალმახს შორის უდიდესი ინდივიდი

კავკასიაში კალმახის გავრცელების ზედა ზღვარი 2500 მ-ია. იგი მიგრირებადი სახეობაა,
რომელიც

რეაგირებს

წყლის

ტემპერატურის

ცვლილებაზე.

ჩვეულებრივ

ტოფობს

შემოდგომით (ოქტომბერ-ნოემბერში), როდესაც წყლის ტემპერატურა + 4-8°C-ია. სატოფე
მიგრაცია გრძელდება დაახლოებით ერთ თვეს და დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე
(ტემპერატურაზე და ხარჯის ცვალებადობაზე). ტოფობა ხდება ჟანგბადით კარგად
გაჯერებულ წყალში, თავთხელ ადგილებში (წყლის სიღრმე 25-65 სმ), წვრილფრაქციულ
(მაგ., კენჭნარ) სუბსტრატზე, 0.8 – 1.5 მ/წმ დინების სიჩქარის პირობებში. ლარვის ზრდის
ხანგრძლივობა 4.5 - 6 თვეს შეადგენს და დამოკიდებულია წყლის ტემპერატურაზე.
ლიფსიტის სტადია აღწევს იანვრის პირველ დეკადაში, ხოლო მოზარდად გარდაიქმნება
მარტის პირველ დეკადამდე და ამ სტადიაზე შეუძლია ქვედა დინებაში ჩამოსვლა. მკაცრი
ზამთრის პირობებში ეს პერიოდი შესაძლოა გახანგრძლივდეს.
დადგენილი იქნა კალმახის გამოსაზამთრებელი, სატოფე და სანასუქე ჰაბიტატები:
o

საკვების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, ამ თევზის ნასუქობა შესაძლებელია
სამთავე მდინარეში.

o

ტოფობა:

 მდ. ცხენისწყლის აუზის ზედა ნაწილში (ცაგერის კაშხლიდან ზედა დინება,
მათ შორის მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის აუზები) კალმახის
პოპულაციის არსებობა ნიშნავს, რომ წყალშემკრების ზედა ნაწილში
კალმახის პოპულაციას ხელი მიუწვდება სატოფე ადგილებზე.
 შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამთავე მდინარის შემთხვევაში სატოფე
ადგილები განლაგებულია ზედა დინებებში და იმ შენაკადებში, სადაც
ქვირითობის სეზონზე წყლის ხარჯი და სუბსტრატის მახასიათებლები
ამისათვის ხელსაყრელია.
 სატოფე ადგილები წარმოდგენილი არაა მდ. ცხენისწყლის იმ მონაკვეთზე,
რომელიც ზემოქმედების ქვეშ ხვდება. ასეთი ჰაბიტატების არსებობა
ნაკლებად მოსალოდნელია მდ. ხელედულას იმ მონაკვეთზეც, რომელიც
ზემოქმედების ქვეშ ექცევა, რადგანაც აქ მდინარე ძალიან სწრაფია.
 მდ. დევაშის მონაკვეთზე კი, რომელიც ზემოქმედებას განიცდის, არსებობს
პოტენციური სატოფე ადგილები: გამოვლენილ სატოფე ადგილებს შორის
ყველაზე ქვედა მდებარეობს შესართავიდან 1.4 კმ-ით ზემოთ, მდინარის
დატოტვილ მონაკვეთზე.
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o

გამოზამთრება სავარაუდოდ ხდება მდ. ცხენისწყალში და შესაძლოა მდ.
ხელედულაშიც. ზამთარში მდ. დევაშის ხარჯი იმდენად მცირეა, რომ აქ შეუძლებელია
ზრდასრული კალმახის მნიშვნელოვანი რაოდენობის ყოფნა.

კოლხური წვერა (Barbus tauricus)
ამ სახეობის ერთადერთი ინდივიდი, კერძოდ კი ლიფსიტა ნაპოვნი იქნა მდ. ხელედულას
შესართავიდან

აღებულ

მოტივტივე

ნიმუშში.

წვერას

მოზარდი

ან

ზრდასრული

ინდივიდები არ დაგვიჭერია. ბოლო პერიოდში იგივე სახეობა აღირიცხა მდ. ლუხუნში
(რომელიც ასევე მდ. რიონის აუზს მიეკუთვნება). IUCN-ის ვებ-გვერდზე ამ სახეობას
მინიჭებული აქვს სტატუსი VU. უნდა აღინიშნოს, რომ იგი ზოგჯერ Barbus escherichii-ად ან

Barbus tauricus escherichii-ად იწოდება. ამასთან დაკავშირებით იქთიოლოგებს შორის ორი
მოსაზრება არსებობს: პირველი მოსაზრებით ორთავე მათგანი განიხილება ერთ სახეობად -

Barbus tauricus escerichii, ხოლო მეორე მოსაზრებით, Barbus escerichii და Barbus tauricus
სხვადასხვა სახეობაა. ბოლო დროინდელი მიდგომით, ისინი სხვადასხვა სახეობად
განიხილება. Barbus escerichii-ის საკონსერვაციო სტატუსია LC.
ერთი დაჭერილი ლიფსიტა საკმარისი არაა ზრდასრული თევზის საშუალო ზომების
საანგარიშოდ.
წვერასთვის ხელსაყრელი ჰაბიტატებია ლოდების უკან არსებული ღრმა ორმოები. წვერას
შეუძლია ბინადრობდეს ზღვის დონიდან 1100 მ სიმაღლემდე. ნანახი სახეობა ერთ-ერთია
წვერას იმ რამდენიმე სახეობიდან, რომლებიც ადაპტირებულნი არიან მთის მდინარეთა
სწრაფ წყალმოვარდნებთან. შემჩნეული იქნა, რომ წვერა ინტენსიურად იკვებება წვიმით
გამოწვეული წყალდიდობის დროს. კოლხური წვერა ქვირითობს მაისის დასაწყისიდან
ივლისამდე პერიოდში. მაისის დასაწყისში იგი მიემართება მდინარის ზედა დინებისაკენ,
ან ჭორომებისაკენ, სადაც ქვირითს ჰყრის კენჭნარზე ან ძირითად ქანებზე. ქვირითს ჰყრის
როცა წყლის ტემპერატურა 11°C-ს აღემატება. ჩვეულებრივ, წვერა ტოფობს ქვიშნარ-კენჭნარ
კალაპოტებში. წვერას მოზარდი ინდივიდები სატოფე ადგილებიან თანდათანობით
ეშვებიან უფრო თბილი ადგილებისაკენ, რაც ჩვეულებრივ ოქტომბრის ბოლოს ხდება.
წვერა იზამთრებს მდინარეთა ქვედა დინებებში, ღრმა წყალში.
ეს სახეობა მდ. დევაშში არ გხვდება, რადგანაც აქ წყლის ტურბულენტობა ძალიან მაღალია;
თუმცა, მდ. ხელედულაში იგი სავარაუდოდ წარმოდგენილია. აქ იგი მეთევზეებს იგი
ხანდახან დაუჭერიათ.

ანგორული გოჭალა (Oxynoemacheilus angorae)
ანგორული გოჭალას მოზარდი ინდივიდი ნანახი იქნა მდ. ხელედულას შესართავში, სადაც
იგი მდ. ცხენისწყალს უერთდება. ანგორული გოჭალა ბინადრობს ჰაბიტატების ფართო
სპექტრში, მათ შორის მთის სწრაფ მდინარეებში, დიდი მდინარეების ნაპირებთან და ხშირი
მცენარეულობით დაფარულ ლამიან ტბებში. იგი ქვირითობს მაისი-ივნისის პერიოდში.
სატოფედ ირჩევს მცირეწყლიან ქვიშნარ ან კენჭნარ კალაპოტებს. ზრდასრული თევზი 5 სმზე ნაკლები სიგრძის არაა. ეს სახეობა მიგრირებადი არაა. ადგილობრივ მეთევზეებს იგი
არასდროს დაუჭერიათ.
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სურათი 17 – დაჭერილი ანგორული გოჭალა

ქაშაპი (Squalius cephalus)
ქაშაპის (Squalius cephalus) მოზარდი ინდივიდი ნანახი იქნა მდ. დევაშის ქვედა წელში,
კალაპოტის მიმდებარე ტბორში. ქაშაპი ყველაზე მრავალრიცხოვანია წვერას გავრცელების
ზონაში არსებულ მცირე მდინარეებსა და ნაკადულებში, რომლებიც ჩქერებითა და
ტბორებით ხასიათდება, მათ შორის მთის უმცირეს ნაკადულებშიც კი. ქაშაპი ქვირითობს
სწრაფ წყალში, კენჭნარ ფსკერზე, იშვიათად წყალქვეშა მცენარეულობაში, მაისიდან
აგვისტომდე პერიოდში, როდესაც წყლის ტემპერატურა 12°C-ს აღემატება. ქაშაპი იკვებება
წყლისა და ხმელეთის ცხოველური და მცენარეული მასალის ფართო სპექტრით.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულებრივ ეს სახეობა პოპულარულია ანკესით მოთევზავეებს
შორის, პროექტის ტერიტორიაზე მისი არსებობის შესახებ მეთევზეებს ინფორმაცია არ
მოუწოდებიათ. აღნიშნული ნიშნავს, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ მონაკვეთებზე
ამ თევზის ზრდასრული ინდივიდები სავარაუდოდ არ უნდა იყოს წარმოდგენილი,
შესაძლოა წყლის ტემპერატურის გამო. ქაშაპი უნდა ბინადრობდეს მდ. ცხენისწყლის ქვედა
დინებაში (ცაგერის კაშხალიდან ზემოთ, თუმცა პროექტი ტერიტორიის ქვემოთ), ხოლო მდ.
ცხენისწყლის შენაკადებს, მათ შორის მდ. დევაშს სატოფოდ უნდა იყენებდეს.
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სურათი 18 – ქაშაპის მოზარდი ინდივიდი

4.4.3.2

თევზების წინაშე არსებული პოტენციური რისკები და მათზე ზემოქმედების

სახეები
პროექტის ტერიტორიაზე თევზის პოპულაციას ამჟამად შემდეგი ძირითადი საფრთხეები
ემუქრება:
o

ძირითადი ანთროპოგენული საფრთხე უკავშირდება ქვედა დინებაში მოწყობილ
ცაგერის კაშხალს, რომელიც ხელს უშლის მდ. ცხენისწყლის აუზის ქვედა ნაწილთან
ეკოლოგიურ კავშირს (რადგანაც უზრუნველყოფილი არაა ეკოლოგიური ხარჯი და
თევზსავალი) და რომელიც სავარაუდოდ თევზის დიდ რაოდენობას გადაამისამართებს
მდ. ლაჯანურში, საიდანაც მათ უკან, მდ. ცხენისწყალში დაბრუნება არ შეუძლიათ.
ითვლება, რომ თევზაობა თევზების პოპულაციაზე ძალიან მცირე ზემოქმედება აქვს,
რადგან მდინარის ჰაბიტატები ძალიან ვრცელია, ხოლო თევზაობა მხოლოდ
სამოყვარულოა და ამ საქმიანობას მხოლოდ რამდენიმე პირი მისდევს. დაბინძურების
მნიშვნელოვანი წყაროები (მაგ., სამრეწველო, ინტენსიური სოფლის მეურნეობა...) არ
არსებობს.

o

ძირითადი ბუნებრივი საფრთხე უკავშირდება გაზაფხულის წყალდიდობებს
(რომელთაც შეუძლიათ ლიფსიტებისა და მოზარდების წარეცხვა, თუ ხარჯი ძალიან
მაღალი იქნა); ასევე, სირთულეს წარმოადგენს სათანადო სატოფე ადგილებთან მიღწევა
მცირეწყლიანობის (გვალვიან წლებში), ბუნებრივი ჩახერგილობის (წაქცეული ხეები),
ან სათანადო სუბსტრატის მქონე ადგილების ნაკლებობის გამო.

ხელედულა-3 ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია დამატებით ხელშემშლელ ფაქტორებსა
და რისკებს შეუქმნის თევზის იმ სახეობებს, რომელთაც წლის განმავლობაში მდინარის
გასწვრივ მიგრაცია სჭირდებათ, მაგ., კალმახსა და კოლხური წვერას.

პროექტმა

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება არ უნდა იქონიოს ანგორულ გოჭალაზე, რომელიც სეზონურ
მიგრაციას არ განიცდის და ჰაბიტატების ფართო სპექტრს იყენებს. ნაკლებად სავარაუდოა,
რომ ქაშაპი ავიდეს მდ. ხელედულასა და მდ. ცხენისწყლის შეერთების ადგილის ზემოთ.
ამას გარდა, პროექტმა კალმახისა და კოლხურ წვერას შესაძლოა შეუქმნას შემდეგი
დამატებითი რისკები:
o

სიკვდილიანობის გაზრდა ტურბინებში მოხვედრის შედეგად;
გვერდი 61 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

o

საკვები ან სატოფე ადგილების ნაკლებად ხელმისაწვდომობა მიგრაციისათვის
დამატებითი ბარიერების შექმნის გამო.

4.4.3.3

ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტული კომპონენტები და კრიტიკული
ჰაბიტატი
თევზის შემთხევაში ჰაბიტატების კრიტიკულობის შეფასება საჭირო არაა; თუმცა, კალმახი
და წვერა ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტულ კომპონენტებად უნდა ჩაითვალოს:

ბიომრავალფეროვ
ნების
პრიორიტეტული
კომპონენტები

სახეობისათვის
კრიტიკული
ჰაბიტატის
კრიტერიუმები

EBRD-ის PR6-ის კრიტერიუმები

აქტუალურობა

საფრთხის წინაშე მყოფი
ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

მოწყვლადი სახეობა

კალმახისა და წვერას
საკონსერვაციო სტატუსია VU,
შესაბამისად საქართველოსა და
IUCN-ის წითელი ნუსხების
მიხედვით

დაინტერესებულ მხარეთა
ფართო სპექტრის ან
სახელმწიფოების მიერ
მნიშვნელოვნად მიჩნეული
ბიომრავალფეროვნების
კომპონენტები
გადაშენების საფრთხის, ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
სახეობისთვის მნიშვნელოვანი
ჰაბიტატები
ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე სახეობისთვის
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები
გლობალურად მნიშვნელოვანი
მიგრირებადი, ან ჯოგური/
ხროვული/ გუნდური
სახეობების არსებობისთვის
საჭირო ჰაბიტატები

4.4.3.4

დასკვნა

კალმახი და წვერა
ბიომრავალფერო
ვნების
პრიორიტეტული
კომპონენტებია.

წარმოდგენილი არ არის

ტერიტორიაზე წარმოდგენილი
არაა გადაშენების საფრთხის ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
თევზის სახეობა
ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე თევზის სახეობა
პროექტის ტერიტორიაზე არ
გხვდება.
კალმახი და წვერა
მიგრირებადი სახეობებია,
თუმცა პროექტი ზემოქმედებას
არ მოახდენს ამ
სახეობებისთვის გლობალური
მნიშვნელობის მქონე უბანზე ან
ჰაბიტატზე.

ჰაბიტატის
კრიტიკულობის
შეფასება საჭირო
არაა.

რისკების შემარბილებელი ღონისძიებები თევზებისათვის
თევზის პოპულაციის წინაშე არსებული რისკების შესამცირებლად შემოთავაზებულია
ქვემოთ მოცემული სტრატეგია, რომლის მიზანია მდინარეში კალმახისა და წვერას
სიცოცხლისუნარიანი პოპულაციების შენარჩუნება დანაკარგისა და ნამატის დაბალანსების
გზით, რათა დაცული იქნას არსებული ბალანსი:
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რისკები

შესაძლო სარგებელი

სტრატეგია

მოსალოდნელი
შედეგები
დამატებითი
სიკვდილიანობის
თავიდან აცილება ან
შემცირება

სიკვდილიანობის
გაზრდა ტურბინებში
მოხვედრის შედეგად

ტურბინებში თევზის
მოხვედრის თავიდან
აცილება ან შემცირება

საკვები ან სატოფე
ადგილების ნაკლებად
ხელმისაწვდომობა
მიგრაციისათვის
დამატებითი
ბარიერების შექმნის
გამო.

მდინარის კალაპოტის
მოვლა და ეფექტური
თევზსავალის მოწყობა
კარგი ეკოლოგიური
კავშირის
უზრუნველსაყოფად

მდინარის ზედა და
ქვედა დინებებს შორის
კარგი ეკოლოგიური
კავშირის არსებობა

სატოფე ადგილების
შექმნა, შენარჩუნება ან
მათი
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა

ქვირითობის
წარმატებულობის
მაჩვენებლის ზრდა

ქვირითობის
წარმატებულობის
მაჩვენებლის ზრდა

რისკები, შესაძლებლობები და შემოთავაზებული ქმედებები დეტალურად აღწერილია
ქვემოთ.

სიკვდილიანობის გაზრდა ტურბინებში მოხვედრის გამო
დამბა-1-დან დამბა-2-მდე მოწყობილ სადერივაციო გვირაბში შესულ თევზებს გაქცევის
შესაძლებლობა არ ექნებათ და ტურბინებში მოხვდებიან, სადაც ისინი ვერ გადარჩებიან.
აღნიშნული იქნება პროექტის გამო თევზის სიკვდილიანობის ზრდის ძირითადი მიზეზი.
დამბა-2-ის შემთხვევაში ასეთი რისკი არ არსებობს, რადგანაც აქ დაგეგმილია წყალამღების
ისეთი ტიპი, რომელიც დაწნევით სისტემაში 1მმ-ზე დიდი ობიექტების მოხვედრას არ
დაუშვებს.
ეს რისკი რეალიზდება იმ თევზების შემთხვევაში, რომლებიც:
o

მიგრირებენ მდ. ხელედულას აუზის ზედა წელიდან ქვედა დინებისაკენ (ქვედა
მიმართულებით მიგრაცია შესაძლებელია წლის ნებისმიერ დროს);

o

ქვედა წელისკენ მოძრაობისას არ გამოიყენებენ თევზსავალს (რადგანაც მასში თევზის
შეტყუება ვერ მოხერხდა);

o

არ გაივლიან წყალსაღვრელის ფარებს (სავარაუდოდ, ასეთ შემთხვევებს ადგილი ექნება
მცირეწყლიანობის პერიოდში, როდესაც წყალსაღვრელის ფარები დაკეტილია);

o

არ დარჩებიან დამბა-1-ის ზედა ბიეფში შექმნილ წყალსაცავში, გაივლიან წყალსაცავის
ცხაურში (მისი ბიჯია 7 სმ, რაც ძალიან დიდია თევზის შესაკავებლად) და მოხვდებიან
სალექარში;

o

სალექარიდან ნატანთან ერთად არ ჩაირეცხებიან მდინარეში;

o

შევლენ გვირაბში, საიდანაც სალექარში არ დაბრუნდებიან (თევზი მდინარის ქვედა
დინებისკენ ძირითადად დღის სინათლეზე მიცურავს და დღისით ბნელ გვირაბში ან
მილებში შესვლას თავს აარიდებს).

დამატებითი სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შესამცირებლად შეიძლება გამოყენებული
იქნას შემდეგი გადაწყვეტილებები:
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o

1მმ-იანი ცხაურების გამოყენება, რომლებიც შეაკავებს თევზს, ან მიმართულებას
მისცემს მათ. მოტივტივე ეკრანები, რომლებიც თევზების 100%-ს ვერ შეაკავებს, თუმცა
შეამცირებს მათი სიკვდილიანობის მაჩვენებელს. მთელი სიღრმის მომცველი ეკრანები,
ან სულ მცირე 2 მ სიღრმემდე ჩაძირული მოტივტივე ეკრანები უნდა დამონტაჟდეს
შემდეგ ადგილებში:

 დამბა-1-ის წყალამღების ზემოთ შექმნილ წყალსაცავში, რათა თევზები
მიმართოს წყალამღების ზემოთ მოწყობილი თევზსავალისაკენ;
 სალექარში, ამ ობიექტის რეცხვისას თევზის შეკავების მიზნით (რეცხვის
პროცესში ეკრანები წყლიდან უნდა იქნას ამოღებული).
o

ღამის განათების გამოყენება ღამის საათებში (ორაგულისებრების შემთხვევაში
უმჯობესია ვერცხლისწყლის ორთქლიანი სანათები), რომლის მეშვეობითაც მოხდება
თევზის მიზიდვა წყალამღების ზემოთ მოწყობილი თევზსავალისაკენ და სალექარში
მოხვედრილი თევზის შეკავება ეკრანიდან ზედა დინებაში.

o

თევზსავალის ზედა შესასვლელის
წინაღობების მოცილების მიზნით.

ყოველდღიური

ტექნიკური

მომსახურება

მდინარის კალაპოტის მოვლა კარგი ეკოლოგიური კავშირის უზრუნველსაყოფად
მდინარის გადაგდებულ მონაკვეთზე ხარჯის შემცირება (რადგანაც წყალი გადასროლილი
იქნება ელექტროენერგიის გამომუშავების მიზნით და მდინარეებში დატოვებული იქნება
ეკოლოგიური ხარჯი), ასევე თევზსავალების მოწყობა ზემოქმედებას იქონიებს მდინარის
სხვადასხვა მონაკვეთებს შორის ეკოლოგიურ კავშირზე. დაშვებული ეკოლოგიური ხარჯი
მცირეა,

თუმცა

უახლოვდება

კომპანიის

მიერ

ბოლო

სამი

წლის

განმავლობაში

დაფიქსირებულ მინიმალურ დღიურ ხარჯებს:
ცხრილი 14 – ეკოლოგიური ხარჯის შედარება 2016-2018 წწ-ში დაფიქსირებულ მინიმალურ
ხარჯებთან
მდინარე

ეკოლოგიური ხარჯი
(მ3/წმ)

2016-2018 წწ.-ში
დაფიქსირებული მინიმუმი

ხელედულა

1.47

1.61

დევაში

0.32

0.52

როგორც კალმახის, ასევე წვერას სეზონური მიგრაციის ძირითადი მიზეზებია საკვები და
საქვირითე ადგილების ხელმისაწვდომობა. მდინარის მონაკვეთებს შორის არასათანადო
ეკოლოგიური

კავშირის

გამო

თევზებს

მდინარის

ზედა

ან

ქვედა

დინებისაკენ

გადაადგილება გაურთულდებათ და საკვებ ან სატოფე ადგილებამდე დროულად მიღწევა
გაუჭირდებათ. ამ რისკის შესამცირებლად განკუთვნილი გადაწყვეტილებების მიზანია
მდინარეთა ზედა და ქვედა დინებებში არსებულ ჰაბიტატებს შორის კარგი კავშირის
უზრუნველყოფა. რადგანაც ეკოლოგიურ ხარჯზე დატოვებულ მდინარეთა მონაკვეთებზე
მაღალი ჩანჩქერები არ გვხვდება, ჰაბიტატებს შორის კავშირის კუთხით ძირითადი რისკები
უკავშირდება შემდეგს:
o

მსხვილი ნატანის ან წაქცეული ხეების მიერ შექმნილ წინაღობებს (იხ. ).
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o

წყლის არასაკმარის სიღრმეს: პროექტის ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი თევზები 6.5 სმ
სიმაღლისაა. მდინარეში გადასაადგილებლად მათ 15 სმ ან უფრო ღრმა წყალი
დასჭირდებათ. მდ. ხელედულაში თევზს ახტომა არ უნდა დასჭირდეს (იმ შემთხვევაში,
თუ წვერას ამ სახეობას ხტომა არ შეუძლია), ხოლო მდ. დევაშში მობინადრე კალმახის
შემთხვევაში ჩანჩქერების სიმაღლე 30 სმ-ს არ უნდა აღემატებოდეს და მას უნდა
მოსდევდეს ტბორები, რომელთა სიღრმე საფეხურის სიმაღლეს ორჯერ უნდა
აღემატებოდეს.

წყლის სიღრმე მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის დამშრალ მონაკვეთებზე, სადაც მხოლოდ
ეკოლოგიური ხარჯი იქნება დატოვებული, გადამოწმებული იქნა შემდეგი დაშვებების
საფუძველზე:
o

შემცირებული ხარჯის შემთხვევაში მდინარის კალაპოტის სიგანე საველე გასვლებისას
გაზომილზე ორჯერ ნაკლები იქნება, ანუ: მდ. ხელედულას შემთხვევაში შეადგენს 5 მიდან 10 მ-მდე, ხოლო მდ. დევაშის შემთხვევაში 2-3 მ-ს;

o

მდინარის კალაპოტი იქნება ვარცლისებრი ფორმის (ანუ არსებულის მსგავსი პირობები
იქნება);

o

წყლის დინების სიჩქარე ტოლი იქნება საველე გასვლების დროს გაზომილი საშუალო
სიჩქარისა, ანუ 1 მ/წმ (რაც კონსერვატიული დაშვებაა, რადგანაც შემცირებული ხარჯის
პირობებში სიჩქარეც უფრო მცირე უნდა იყოს).

ასეთ პირობებში წყლის საშუალო სიღრმე შემდეგ მნიშვნელობებს შორის იქნება (იხ.
ცხრილი 15):
o

30 - 60 სმ მდ. ხელედულაში (ეკოლოგიური ხარჯი = 1.47 მ3/წმ)

o

21 - 32 სმ მდ. დევაშში (ეკოლოგიური ხარჯი = 0.32 მ3/წმ)
ცხრილი 15 – მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის ჩამონადენის მოსალოდნელი მახასიათებლები
ხარჯის შემცირების პირობებში
1.47 m3/s
5 to 10 m

60 to 30 cm

0.32 m3/s
2 to 3 m

32 to 21 cm

გაანგარიშების

მიხედვით,

დაშვებული

ეკოლოგიური

ხარჯი

თეორიულად

უზრუნველყოფს უწყვეტ ხელსაყრელ ნაკადს მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშში.
რეალურად კი საჭირო იქნება ასეთი პირობების შენარჩუნება და ყურადღების მიქცევა,
კერძოდ მდ. დევაშის შემთხვევაში, რათა არ მოხდეს მდინარის კალაპოტის ჩახერგვა და
წყალდიდობის სეზონის შემდეგ მასში კარგი უწყვეტი პირობები არსებობდეს. პირობების
შენარჩუნებისათვის გამიზნული საქმიანობა უნდა განხორციელდეს ყოველწლიურად,
ხოლო თანამონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში მასში მარტივად შეიძლება
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ადგილობრივი

მეთევზეების

ჩართვა.

როგორც

წესი,

ასეთი

საქმიანობა

მოიცავს

წინაღობების, მაგ., წაქცეული ხეების მოცილებას და იმ უბნებზე, სადაც მდინარის
კალაპოტი ძალიან განიერია, ადგილზე არსებული ქვის გამოყენებას წყლის ხარჯის
უწყვეტობის აღდგენის მიზნით (იხ. სურათი 19).
სურათი 19 – მდ. დევაშის სხვადასხვა კონფიგურაცია 1 მ3/წმ ხარჯის პირობებში (2018 წლის
თებერვალი)
ვიწრო ღრმა დინება

ფართო თავთხელი დინება

თევზსავალის ეფექტურობა
დამბა-1-თან და დამბა-2-თან მოწყობილი თევზსავალების ეფექტურობა კიდევ ერთი
საკვანძო კომპონენტია, რომლებმაც თევზისათვის უნდა უზრუნველყოს ქვედა და ზედა
დინებებს შორის უწყვეტობა. დამბა-1-სა და დამბა-2-ის თევზსავალები დაპროექტდება
შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
o

დამბა-1-ის თევზსავალი დაპროექტდება წვერასა და კალმახისათვის, ხოლო დამბა-2-ის
თევზსავალი მხოლოდ კალმახისათვის.

o

შეფასებული იქნა ბუნებრივთან მიახლოებული თევზსავალის მშენებლობის
შესაძლებლობა, რაც ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური პირობების გამო შეუძლებელი
აღმოჩნდა.

o

თევზსავალის წყალსაცავთან დაკავშირება მოხდება თავისუფალი დინებით და არა
ფარის მეშვეობით. წყალდიდობების დროს წყალსაცავში წყლის დონის ფლუქტუაციის
გათვალისწინებით, შესაძლოა საჭირო გახდეს ღიობების დატოვება სხვადასხვა
დონეებზე.

o

დამბა-1-ისა და დამბა-2-ის სიმაღლის გათვალისწინებით, საჭიროა შესასვენებელი
ზონების მოწყობა, რათა თევზებს იმაზე მეტი მანძილი არ ჰქონდეთ გასაცური, რომლის
გადალახვაც შესვენების გარეშე შეეძლებათ. შესასვენებელი ტბორები ისეთი
დაშორებით უნდა მოეწყოს, რომ ორ ასეთ ტბორს შორის დონეთა სხვაობა 2.0 მ-ს არ
აღემატებოდეს.

o

შესასვენებელი ტბორის ზომები იმგვარად უნდა განისაზღვროს, რომ ენერგიის
მოცულობითი გაბნევა არ აღემატებოდეს 50 ვტ/მ3-ს. დანარჩენ ტბორებში კი ენერგიის
გაბნევა 200 ვტ/მ3-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

o

თევზსავალის დაპროექტებისას გათვალისწინებული იქნება პროექტის ტერიტორიაზე
არსებული საკმაოდ მცირე ზომის თევზები. ტბორებს შორის საფეხურები 20 სმ-ზე მეტი
არ იქნება.
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o

დამბა-2-თან კოანდას ტიპის დამბის ძირი იმგვარად უნდა დაპროექტდეს, რომ დამბის
ზედა ბიეფში მყოფ თევზს თევზსავალიდან გადმოსულ წყალში შეეძლოს მოხვედრა.

თევზსავალების მშენებლობამდე მათ კონსტრუქციას შეაფასებს თევზსავალების ექსპერტი.

ქვირითობის წარმატებულობის მაჩვენებლის ზრდა
მდინარის გადაგდებულ მონაკვეთებზე ეკოლოგიური ხარჯის მეშვეობით შეიქმნება
დინების მუდმივი მახასიათებლები და ხელოვნური სატოფე ადგილები. ეს სტანდარტული
მეთოდია, რომელის მეშვეობითაც თევზის გაზრდილი სიკვდილიანობის დაბალანსება
ხდება მისი პროდუქტიულობის მატებით. მდ. დევაშის ქვედა წელს კალმახი ისედაც უნდა
იყენებდეს საქვირითოდ. ასეთი სატოფე ადგილებისათვის მდ. ხელედულას შესართავიც
კარგი ადგილი უნდა იყოს, რადგანაც მას კარგი კავშირი გააჩნია მდ. ცხენისწყალთან.
ხელოვნური სატოფე ადგილების მომზადება ორთავე მდინარეში საკმაოდ მარტივი იქნება,
რადგანაც ორთავე მდინარის შესართავი ადვილად მისადგომია ლენტეხისაკენ მიმავალი
მთავარი გზის გამოყენებით და ორთავე მდინარის კალაპოტში კენჭნარი უხვადაა
წარმოდგენილი. ეს საქმიანობა ძირითადად გულისხმობს ხელით სამუშაოს (ნატანის გაცრა
და კენჭნარის მოწყობა სათანადო ხარჯის ზონებში), რომელსაც სპეციალისტი უნდა
წარუძღვეს.
კალმახისათვის კარგი სატოფე ადგილების შექმნის საკითხი კარგადაა შესწავლილი
მსოფლიოში, თუმცა არა საქართველოში. წვერას შემთხვევაში ამის თაობაზე ნაკლები
სამეცნიერო ლიტერატურა არსებობს. ამის გამო რეკომენდირებული იქნება ამ ორი
სახეობის ეკოლოგიური მახასიათებლების შესწავლა პროქტის საჭიროებებისათვის და ამ
ინფორმაციის გაზიარება საქართველოში თევზის კონსერვაციის საქმიანობაში ჩართული
იქთიოლოგიებისათვის. კომპანია ამ საქმიანობას განახორციელებს 3 წლიანი სადოქტორო
ნაშრომის მეშვეობით,
ზოოლოგიის

რომელზეც

ინსტიტუტის

იმუშავებს

(თბილისი)

ილიას სახელმწიფო

ჰიდრობიოლოგიისა

და

უნივერსიტეტის
იქთიოლოგიის

მიმართულების სტუდენტი.
ამ ღონისძიების მიზანია პროექტის გამო კალმახისა და წვერას სიკვდილიანობის ზრდის
დაბალანსება, რათა თევზის ამ სახეობების პოპულაციის პროდუქტიულობის გაზრდით
შენარჩუნებული იქნას მათი არსებული ბალანსი.

მონიტორინგი და ადაპტაციური მართვა
მოხდება შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი და საჭიროების
შემთხვევაში

განხორციელდება

მაკორექტირებელი

ღონისძიებები.

ეს

შესრულდება ცხრილი 16-ში წარმოდგენილი მონიტორინგის გეგმის მიხედვით.
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ცხრილი 16 - თევზის რეგულარული მონიტორინგით გათვალისწინებული სამუშაოები
მონიტორინგი

რესურსები და სიხშირე

მაკორექტირებელი
ღონისძიების
კრიტერიუმები

მაკორექტირებელი
ღონისძიების ტიპი

თანამონაწილეობითი
მონიტორინგი
წყლის სიღრმე და
დინების უწყვეტობა
მდინარის გადაგდებულ
მონაკვეთებზე

წლიურად,
წყალდიდობის სეზონის
შემდეგ
ეკოლოგიური ხარჯის
მონიტორინგი და მისი
შედეგების გასაჯაროვება

დაღუპვა ტურბინებში

თევზსავალის
ეფექტურობა

თევზის გადაადგილების
მონიტორინგი,
რისთვისაც თევზსავალის
ზედა და ქვედა
შესასვლელებთან,
ჩამქრობ ავზთან და
ტურბინის
წყალამღებებთან
გამოყენებული უნდა
იქნას მარკერები და
სენსორები.

მდინარის კალაპოტში
არსებული წინაღობები
ჩამონადენის წყვეტა, ან 15
სმ-ზე ნაკლები სიღრმის
მონაკვეთების არსებობა

თევზის უმეტესობა
იღუპება ტურბინებში

თევზების უმეტესობა არ
იყენებს თევზსავალს
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წინაღობების მოცილება,
ქვების სათანადოდ
განლაგება კალაპოტში

დამატებითი
წინაღობების მოწყობა,
რომლებიც ხელს
შეუშლის თევზის
გვირაბში მოხვედრას
თევზსავალის შესწავლა
ექსპერტების მიერ, მისი
ნაკლოვანი მხარეების
გამოვლენა და მოცემული
მაკორექტირებელი
ქმედებების
განხორციელება.
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თევზებისათვის განკუთვნილი შემარბილებელი ღონისძიებების შეჯამება
ქმედება
თევზსავალების
მშენებლობამდე მათ
კონსტრუქციას შეაფასებს
თევზსავალების
ექსპერტი:
 დამბა-1-ის
თევზსავალი
გათვლილი
იქნება
წვერასა და კალმახზე,
ხოლო
დამბა-2-ის
თევზსავალი მხოლოდ
კალმახზე.
 ზედა
ტბორებთან
დაკავშირება მოხდება
თავისუფალი
დინებით
და
არა
ფარის მეშვეობით.
 შესასვენებელი
ტბორები
მოეწყობა
ყოველ
2.0
მ-ში
(ვერტიკალური
დაცილება).
 ტბორებს
შორის
საფეხური < 20სმ-ზე.
 ენერგიის გაბნევა: არ
უნდა აღემატებოდეს
200ვტ/მ3-ს
(ხოლო
შესასვენებელ
ტბორებში - 50 ვტ/მ3-ს)

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

თავიდან
აცილება

ამოცანა

შემსრულებ
ელი

დაფინანსები
ს წყარო

უწყვეტობა

დამპროექ
ტებელი და
კონტრაქტ
ორი

დაპროექტებ
ისა და
მშენებლობის
ღირებულება
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მაკონტროლ
ებელი

რესურსები ან
ხარჯი

KE

თევზსავალის
ექსპერტი,
რომელიც
მშენებლობამდე
შეაფასებს
კონსტრუქციას

ვადები

შესრულების
ინდიკატორები

დაპროექტების
დროს,
მშენებლობამდე

მოწყობილია
თევზსავალი,
რომლის
კონსტრუქციაც
შეფასებულია
ექსპერტის მიერ.

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
ქმედება
თევზის შემაკავებელი ან
მიმმართველი ეკრანების
დაყენება და ტექნიკური
მომსახურება დამბა-1-ის
ზედა ბიეფის
შეტბორვაში მოწყობილ
წყალამღებთან და დამბა1-ის სალექარში.
ღამის განათების
(ვერცხლისწყლის
ორთქლიანი ნათურების)
დამონტაჟება, რომელიც
ქვემოთ მიმავალ თევზს
თევზსავალისაკენ
მიიზიდავს, ან ხელს
შეუშლის მათ მოხვედრას
დამბა-1-თან მოწყობილ
გვირაბში.
დამბა-1-სა და დამბა-2-ის
თევზსავალების ზედა
შესასვლელების
ყოველდღიური
ტექნიკური მომსახურება
წინაღობების მოცილების
მიზნით

მდინარის კალაპოტის
მოვლა (მდ. დევაში და
მდ. ხელედულა)

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

ამოცანა

შემსრულებ
ელი

დაფინანსები
ს წყარო

მინიმუმამდე
შემცირება

თევზის გვირაბში
მოხვედრის თავიდან
აცილება

კონტრაქტ
ორი

მშენებლობის
ღირებულება

მინიმუმამდე
შემცირება

ქვემოთ მიმავალი
თევზის მიზიდვა

კონტრაქტ
ორი

მინიმუმამდე
შემცირება

ქვემოთ მიმავალი
თევზისთვის
თევზსავალში შესვლის
შესაძლებლობის
უზრუნველყოფა

KE

15 სმ-ზე მეტი სიღრმის
უწყვეტი ხარჯის
შენარჩუნება, სადაც 60
სმ-ზე ღრმა ტბორების 30
სმ-ზე ნაკლები სიმაღლის
საფეხურები მოჰყვება.

KE,
ადგილობრ
ივი
მეთევზეებ
ის
თანამონაწ
ილეობითი
მონიტორი
ნგით

თავიდან
აცილება

ვადები

შესრულების
ინდიკატორები

KE

მონტაჟი
მშენებლობის
დროს

ეკრანები
დამონტაჟებულია,
თევზების უმეტესობა
არ შედის გვირაბში

მშენებლობის
ღირებულება

KE

მონტაჟი
მშენებლობის
დროს

ნათურების
დამონტაჟებულია და
ღამის საათებში
ჩართულია.

ტექნიკური
მომსახურები
ს ხარჯი

KE

ექსპლუატაციის
პერიოდში

თევზსავალის
შესასვლელი
ჩახერგილი არაა

KE

ექსპლუატაციის
პერიოდში,
ყოველწლიურად
წყალდიდობის
სეზონის შემდეგ

მდინარის კალაპოტი
მოვლილია.
ჩატარებული
სამუშაოები
აღწერილია
ანგარიშებში.

ტექნიკური
მომსახურები
ს ხარჯი
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ქმედება

მდ. ხელედულასა და მდ.
დევაშის შესართავებში
კალმახისა და
წვერასათვის ხელოვნური
სატოფე ადგილების
მოწყობასთან
დაკავშირებით
სამეცნიერო
ინფორმაციის
დაგროვება.
დამბა-2: კოანდას ტიპის
დამბის ძირის იმგვარად
დაპროექტება, რომ
დამბის ზედა ბიეფში
მყოფ თევზს
თევზსავალიდან
გადმოსულ წყალში
შეეძლოს მოხვედრა.

მონიტორინგის
პროგრამის
განხორციელება

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

ამოცანა

შემსრულებ
ელი

დაფინანსები
ს წყარო

მაკონტროლ
ებელი

რესურსები ან
ხარჯი

ვადები
ექსპლუატაციის
პირველი სამი
წელი: ნაშრომი

კომპენსაცია

სიკვდილიანობის ზრდის
დაბალანსება
პროდუქტიულობის
ზრდით

თავიდან
აცილება

მისგან ქვედა დინებაში,
მდ. დევაშში არსებული
თევზის დაღუპვის
თავიდან აცილება.

თევზის გადაადგილების
მონიტორინგი,
რისთვისაც თევზსავალის
ზედა და ქვედა
შესასვლელებთან,
მონიტორინგი
ჩამქრობ ავზთან და
ტურბინის
წყალამღებებთან
გამოყენებული უნდა
იქნას მარკერები და
სენსორები.

დოქტორან
ტი

დამპროექ
ტებელი

სპეციალიზ
ებული
ქვეკონტრა
ქტორი

KE-ს E&S
ბიუჯეტი

დაპროექტებ
ის ხარჯები

KE-ს E&S
ბიუჯეტი
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KE და
ნაშრომის
სადოქტორო
ხელმძღვანე შრომა: 36 ათასი €
ლი

KE

KE

გათვალისწინებუ
ლი უნდა იქნას
საინჟინრო
პროექტში

50-100 ათასი €

სამი წლის
შემდეგ
სანებართვო
ვადის
ამოწურვამდე:
თეზისში
წარმოდგენილი
რეკომენდაციების
განხორციელება

შესრულების
ინდიკატორები
მოხდა
გამოცდილების
გაზიარება,
შემუშავებული იქნა
პრაქტიკული
რეკომენდაციები,
რომელთა
საფუძველზეც KE
გააგრძელებს
ხელოვნური სატოფე
ადგილების მოწყობის
პროცესს

დაპროექტებისა
და მშენებლობის
ფაზები

თევზსავალი და
კოანდას ტიპის დამბა
უზრუნველყოფს
მდინარის
მონაკვეთებს შორის
მარტივ კავშირს.

ექსპლუატაციის
პირველი სამი
წელი

მონიტორინგის
შედეგები
გაანალიზებულია,
საჭიროების
შემთხვევაში
შემუშავებული და
განხორციელებულია
მაკორექტირებელი
ღონისძიებები

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

4.5

ამფიბიები

4.5.1

ჰაბიტატები
პროექტის ტერიტორიაზე ამფიბიებისათვის მრავალი მიკროჰაბიტატი არსებობს. ისინი
იყოფა ორ კატეგორიად:
o

მდინარეთა გასწვრივ არსებული ტბორები და ძალიან მცირე ნაკადულები, რომლებიც
იკვებება მდინარეების მიერ ან გრუნტის წყლებით;

o

ჭარბტენიანი უბნები, რომლებიც იკვებება მდინარეთა შენაკადებით ან ადგილობრივი
წყაროებით.

პროექტის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი ჭარბტენიანი
ზონა (შემდგომში ლენტეხის ჭარბტენიანი ტერიტორია):

იგი განლაგებულია მდ.

ხელედულას მარჯვენა ნაპირზე, მდ. ცხენისწყალთან შესართავიდან ზემოთ. მასში
განვითარებულია საკმაოდ კომპლექსური ეკოსისტემა (იხ. სურათი 20). იგი განლაგებულია
იმ ადგილას, სადაც თავდაპირველად კომპანია გამონამუშევარი ქანების განთავსების
შესაძლებლობას განიხილავდა; თუმცა, ბიომრავალფეროვნების კვლევების შემდეგ ამ
ვარიანტზე უარი ითქვა. სამწუხაროდ, ჭარბტენიანი ტერიტორია დაბინძურებულია მყარი
ნარჩენებით და აშკარად მეტ ყურადღებას საჭიროებს, ვიდრე ეთმობა.
სურათი 20 – ლენტეხის ჭარბტენიანი ტერიტორია

4.5.2

სახეობები
ამფიბიები შესწავლილი იქნა სამთავე მდინარის ხეობაში. საერთო ჯამში აღირიცხა
ამფიბიის ოთხი სახეობა (ცხრილი 17); ამას გარდა, ერთი სახეობა არ დაგვიფიქსირებია,
თუმცა ადგილობრივების ინფორმაციით, იგი აქ ჩვეული სახეობაა. ამფიბიის ყველა სახეობა
შესწავლილი იქნა ცოცხლად, მარშრუტული მეთოდით (4მ სიგანის მარშრუტის გასწვრივ).
ამფიბიები დაფიქსირდა ფოტოებზე, რის შემდეგაც ისინი ადგილზევე იქნა გაშვებული.
საველე კვლევების დროს არ დადასტურდა IBAT ანგარიშში მოხსენიებული შემდეგი
სახეობების არსებობა: Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814); Ommatotriton ophryticus (Gray, 1835)
და Pelodytes caucasicus (Boulenger, 1896).
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ცხრილი 17 - ამფიბიების სახეობათა ჩამონათვალი
ქართული
სახელი

Pelophylax
ridibundus

ტბორის
ბაყაყი

საველე კვლევა

საკონსერვაციო სტატუსი
საქართველოს
წითელი
ნუსხა

IUCN-ის
წითელი
ნუსხა

ბერნის
კონვენცია

ევროკავშირის
ჰაბიტატების
დირექტივა

ნანახი იქნა

-

LC

დანართი 3

-

ნანახი იქნა

-

LC

დანართი 3

-

ნანახი იქნა

-

DD

დანართი 3

-

ნანახი იქნა

-

LC

დანართი 3

-

ნანახი არ
ყოფილა,
ადგილობრივი
მოსახლეობის
ინფორმაციით,
ეს სახეობა
ხშირია

VU

VU

დანართი 3

-

(Pallas, 1771)

მცირეაზიური
ბაყაყი
მწვანე
გომბეშო
ჩვეულებრივი
ვასაკა

კავკასიური
სალამანდრა

4.5.2.1

ლათინური
სახელი

Rana
macrocnemis
(Boulenger,
1885)

Bufotes variabilis
(Pallas, 1769)

Hyla orientalis
(Linnaeus, 1758)

Mertensiella
caucasica
(Waga, 1876)

ტბორის ბაყაყი (Pelophylax ridibundus)
ტბორის ბაყაყი ნანახი იქნა სამთავე მდინარის ხეობაში. ეს ბაყაყი საქართველოში ტიპური
სახეობაა. ჩვეულებრივ, იგი ბინადრობს მდინარეთა ქვედა დინებებში, სადაც ირჩევს
კარგად გამთბარ, მდგარ წყლიან უბნებს ან მდორე მონაკვეთებს, რომლებიც დაფარულია
ბალახით ან ბუჩქნარით. ამ სახეობის გამრავლებისათვის ასეთი „ტბორები“ უაღრესად
მნიშვნელოვანია. სახეობა ადაპტირებულია ანთროპოგენული წნეხისადმი. P. ridibundus-ის
თავკომბალები უხვად გხვდებოდა.
სურათი 21 – ტბორის ბაყაყები

4.5.2.2

მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemys)
პროექტის რეგიონისთვის ეს სახეობაც ჩვეულია. იგი ბინადრობს 2400 მზდ სიმაღლემდე,
ჰაბიტატების სხვადასხვა ტიპებში. ზრდასრული ინდივიდების ნახვა შესაძლებელია
ტბორებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაცილებით. მრავლდება ტბებში, ტბორებში,
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ჭაობებში, არხებში და ნამდინარევ განშტოებებში, სადაც წყალი მდგარია, ან დინება
მდორეა. საზოგადოდ, ანთროპოგენული წნეხის გამო ამ სახეობის პოპულაცია მცირდება.
მცირეაზიური ბაყაყი ნანახი იქნა მდ. დევაშის ქვედა დინებაში, მდ. ცხენისწყლის გასწვრივ,
ასევე დ. ლენტეხისა და სოფ. წანაშის მახლობლად. მრავლად იქნა აღრიცხული როგორც
თავკომბალები, ასევე ლარვები. ეს ბაყაყი ნანახი იქნა P. Ridibundus-სთან ერთად.
სურათი 22 – მცირეაზიური ბაყაყი და მისი ტიპური ჰაბიტატი

4.5.2.3

მწვანე გომბეშო (Bufotes variabilis)
მწვანე გომბეშოს სამი ინდივიდი ნანახი იქნა დ. ლენტეხში და მდ. დევაშის ქვედა წელში,
ქვების ქვეშ, დღისით. ბოლო პერიოდში, დნმ-ის კვლევების საფუძველზე, ეს სახეობა
გამოყოფილი იქნა Bufotes viridis-ისგან (Laurenti, 1768). იგი ბინადრობს ბუჩქნარის ღია
უბნებზე, ხშირად წყლისგან მოცილებით. საქართველოს ტერიტორიაზე მისი გადანაწილება
კარგად არ არის შესწავლილი. უახლესი კვლევების მიხედვით, კავკასიონის მთები Bufotes

viridis-სა და B. Variabilis-ს შორის ბუნებრივი ბარიერის როლს თამაშობს. მიუხედავად
იმისა, რომ ამ ორ სახეობას შორის განსხვავება ჯერ კიდევ კარგად არაა დადგენილი,
მოცემულ დოკუმენტში გამოყენებულია უახლესი კლასიფიკაცია: B. variabilis.
სურათი 23 – მწვანე გომბეშო
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4.5.2.4

ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla orientalis)
ჩვეულებრივი ვასაკას ხმები რამდენჯერმე იქნა გაგონილი მდ. ცხენისწყლის გასწვრივ,
ერთხელ მდ. ხელედულას მახლობლად და ერთხელაც დ. ლენტეხის სიახლოვეში. თუმცა,
თავად ვასაკა არ დაგვინახავს.
ეს

სახეობა

ბინადრობს

ფოთლოვან

ტყეებში,

ბუჩქნარში,

ვენახებში,

პარკებში.

გასამრავლებლად იყენებს მდინარეთა ქვედა წელში არსებულ ტბორებს. ბევრი მკვლევარი
აფიქსირებს ამ სახეობის პოპულაციის შემცირებას მსოფლიოს მასშტაბით, რის გამოც
მოსალოდნელია მისი საკონსერვაციო სტატუსის ცვლილება.
საჯარო ინფორმაციის მიხედვით (link), ეს სახეობა განიხილება H. orientalis-ად.

4.5.2.5

კავკასიური სალამანდრა (Mertensiella caucasica)
ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაგვიდასტურა (ფოტოებზე დაყრდნობით), რომ მდ.
ხელედულაში (მის ზედა და შუა წელში, მარჯვენა ნაპირზე) კავკასიური სალამანდრა
მრავლადაა.

ჩვეულებრივ,

კავკასიური

სალამანდრა

უპირატესობას

ანიჭებს

ხის

ნარჩენებითა და ხავსით დაფარულ ტენიან ადგილებსა და მდინარეთა ნაპირებს. იგი
გვხვდება გარკვეული ტიპის ჰაბიტატებში, ძირითადად წიფლნარებში ( Fagus orientalis),
წიწვოვან ტყეებში (Abies nordmanniana და Picea orientalis), ბზიანებში (Buxus sp.), შერეულ
ტყეებში, სუბალპურ სარტყელში და ალპურ მდელოებზე. ეს სახეობა თავს არიდებს დიდ
მდინარეებს და ძირითადად ბინადრობს შენაკადებში, რომელთა სიგანე გაზაფხულზე 1-1.5
მ-ს, ხოლო სიღრმე 20-30 სმ-ს არ აღემატება, ხოლო ნაპირები დაფარულია ხშირი ხეებითა
და ბალახეულობით. მრავლდება ნაკადულებში. საქართველოში ამ სახეობის პოპულაციის
შემცირების მიზეზებია: ტყეების განადგურება (ხე-ტყის ჭრა), მდინარეთა გამოყენება
მოჭრილი ხეების ტყიდან გასატანად და ჰაბიტატების

განადგურება

მსხვილფეხა

პირუტყვის მიერ. მისი გავრცელების არეალი უცნობია, რის გამოც ამ სახეობის შეფასება
შეუძლებელია

„გეოგრაფიულად

მცირე

გავრცელების

არეალის

მქონე

სახეობის“

კრიტიკული ჰაბიტატის კრიტერიუმით.

4.5.3 ბიომრავალფეროვნების
კრიტიკული ჰაბიტატი

პრიორიტეტული

კომპონენტები

და

ამფიბიების შემთხევაში ჰაბიტატების კრიტიკულობის შეფასება საჭირო არაა; თუმცა,
კავკასიური სალამანდრა ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტულ კომპონენტებად უნდა
ჩაითვალოს:
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ბიომრავალფეროვ
ნების
პრიორიტეტული
კომპონენტები

სახეობისათვის
კრიტიკული
ჰაბიტატის
კრიტერიუმები

EBRD-ის PR6-ის კრიტერიუმები

აქტუალურობა

საფრთხის წინაშე მყოფი
ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

მოწყვლადი სახეობა

კავკასიურ სალამანდრას
საქართველოსა და IUCN-ის
წითელი ნუსხებში
მინიჭებული აქვს სტატუსი VU.

დაინტერესებულ მხარეთა
ფართო სპექტრის ან
სახელმწიფოების მიერ
მნიშვნელოვნად მიჩნეული
ბიომრავალფეროვნების
კომპონენტები
გადაშენების საფრთხის, ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
სახეობისთვის მნიშვნელოვანი
ჰაბიტატები
ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე სახეობისთვის
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები
გლობალურად მნიშვნელოვანი
მიგრირებადი, ან ჯოგური/
ხროვული/ გუნდური
სახეობების არსებობისთვის
საჭირო ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

ტერიტორიაზე წარმოდგენილი
არაა გადაშენების საფრთხის ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
ამფიბიის სახეობა
პროექტის ტერიტორიაზე არ
გხვდება ენდემური ან
გეოგრაფიულად მცირე
გავრცელების არეალის მქონე
ამფიბიის სახეობა.
პროექტის ტერიტორიაზე
არსებული ამფიბიების
პოპულაციები არ წარმოადგენს
გლობალურად მნიშვნელოვან
მიგრირებად ან თავმოყრილ
პოპულაციებს.

დასკვნა

კავკასიური
სალამანდრა
ბიომრავალფერო
ვნების
პრიორიტეტული
კომპონენტია.

ჰაბიტატის
კრიტიკულობის
შეფასება საჭირო
არაა.

კავკასიური სალამანდრასა და მწვანე გომბეშოს გავრცელების არეალი უცნობია, რის გამოც
ამ სახეობების შეფასება შეუძლებელია გეოგრაფიულად მცირე გავრცელების არეალის
მქონე სახეობის კრიტიკული ჰაბიტატის კრიტერიუმით. მწვანე გომბეშოს შესახებ IUCN-ის
ვებ-გვერდზე

წარმოდგენილი

კარტოგრაფიული

მონაცემების

მიხედვით,

მისი

გავრცელების არეალი სავარაუდოდ 50 000კმ²-ს აღემატება.

4.5.4 ამფიბიების წინაშე არსებული პოტენციური რისკები და მათზე
ზემოქმედების სახეები
პროექტი ამფიბიებზე ზემოქმედებას ძირითადად სამშენებლო სამუშაოების დროს
იქონიებს, როდესაც ადგილი ექნება ზემოქმედებას ჭალის ტყის ჰაბიტატებზე და მიწის
სამუშაოების დროს შესაძლოა განადგურდეს მათი კვერცხი, ან ცალკეული ინდივიდები.
ქვემორე ცხრილში წარმოდგენილი რისკის შემამცირებელი ღონისძიებების მიზანია:
o

პროექტის ტერიტორიისათვის სახასიათო ამფიბიის სახეობების წინაშე არსებული
რისკების მინიმუმამდე შემცირება;

o

ამფიბიებზე პროექტის საქმიანობის ძირითადი ზემოქმედების კომპენსაცია;

o

კავკასიური სალამანდრას არსებული ბალანსის დაცვა.
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4.5.5

რისკების შემარბილებელი ღონისძიებები ამფიბიებისათვის
ქმედება

კავკასიური
სალამანდრას
ინდივიდების გადაყვანა
სხვა ადგილას

ჭალის ტყის ხის
სახეობების ჭრის
თავიდან აცილება იმ
უბნებში, რომლებიც
მუდმივი შენობანაგებობების
განთავსების ადგილებს
არ წარმოადგენს
მუშახელის
ცნობიერების ამაღლება.
სამუშაო უბნებზე
ნაპოვნი ამფიბიები
მოცილებული უნდა
იქნას ტერიტორიიდან
და არა მოკლული.

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

ამოცანა

თავიდან
აცილება

დამბა-1-თან და
მდ. დევაშის
ხეობაში
მოწყობილ
სამშენებლო
უბნებზე
სალამანდრას
დაჭერა და მათი
სხვა ადგილას
გადაყვანა
სამუშაოების
დაწყებამდე

მინიმუმამდე
შემცირება

ჭალის ტყის
ჭრის
მინიმუმამდე
შემცირება

თავიდან
აცილება

მუშახელის
პირველადი
ინსტრუქტაჟის
თემატიკაში
შეტანილი უნდა
იქნას ფაუნის
(მ.შ. ამფიბიების)
დაცვის
საკითხები

შემსრულებელი

სალამანდრას
ექსპერტები
(ზოოლოგიის
ინსტიტუტი,
თბილისი)

კონტრაქტორი

კონტრაქტორი

დაფინანსების
წყარო

KE

ხარჯებს არ
მოითხოვს

ხარჯებს არ
მოითხოვს
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ვადები

შესრულების
ინდიკატორები

სამუშაოების
დაწყებამდე,
ზაფხულში ან
შემოდგომით

სამშენებლო უბნები
დათვალიერებულია,
ყველა სალამანდრა
დაჭერილია და
გადაყვანილია
ექსპერტების მიერ
შერჩეულ
ხელსაყრელ
ჰაბიტატებში.
შესრულებული
სამუშაო ასახულია
ანგარიშებში.

KE

სამუშაო უბნების
მოწყობის დროს

შენარჩუნებულია
ჭალის ტყის
კორომები და
ჭალაში მზარდი
ხეები

KE

მუშახელის
პირველადი
ინსტრუქტაჟის
დროს

პირველადი
ინსტრუქტაჟის
დროს მოხდა
მუშახელის
ცნობიერების
ამაღლება

მაკონტროლებელი

KE
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ქმედება
ლენტეხის ჭარბტენიანი
ტერიტორიის მონიშვნა
(შემოღობვა) და
გამონამუშევარი ქანების
განსათავსებლად მისი
არგამოყენება
სპეციალისტის მიერ
ამფიბიების შესახებ
ცოდნის მიწოდება
სკოლებში და ლენტეხის
ჭარბტენიანი
ტერიტორიის მყარი
ნარჩენებისგან გაწმენდა
სკოლის მოსწავლეებთან
ერთად.

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

ამოცანა

შემსრულებელი

დაფინანსების
წყარო

მაკონტროლებელი

ვადები

შესრულების
ინდიკატორები

თავიდან
აცილება

პროექტის
ტერიტორიაზე
არსებული
უდიდესი
ჭარბწყლიან
ტერიტორიის
შენარჩუნება

კონტრაქტორი

მშენებლობის
ღირებულება

KE

მონტაჟი
მშენებლობის
დროს

ჭარბტენიანი
ტერიტორია
დაცულია

კომპენსაცია

ამფიბიებზე
საერთო
ზემოქმედების
კომპენსაცია

ამფიბიების
ექსპერტები
(ზოოლოგიის
ინსტიტუტი,
თბილისი)

KE

KE
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4.6

ქვეწარმავლები

4.6.1

სახეობები
ქვეწარმავლები შესწავლილი იქნა სამთავე მდინარის ხეობაში. საერთო ჯამში აღირიცხა
ქვეწარმავლის შვიდი სახეობა.
ცხრილი 18 - ქვეწარმავლის სახეობათა ჩამონათვალი

ქართული
სახელი

ბოხმეჭა
ჩვეულებრივი
ანკარა
დინიკის
გველგესლა
მარდი
ხვლიკი
ქართული
ხვლიკი
ბრაუნერის
ხვლიკი
ართვინის
ხვლიკი

ლათინური სახელი

საკონსერვაციო სტატუსი
საქართველოს
წითელი
ნუსხა

IUCN-ის
წითელი
ნუსხა

ბერნის
კონვენცია

ევროკავშირის
ჰაბიტატების
დირექტივა

-

LC

დანართი 3

-

-

LC

დანართი 3

-

VU

VU

დანართი 3

-

-

LC

დანართი 2

დანართი IV

-

LC

დანართი 3

-

-

LC

დანართი 3

-

-

NT

დანართი 3

-

Anguis fragilis
(Linnaeus, 1758)

Natrix natrix
(Linnaeus, 1758)

Vipera dinniki
(Nikolski, 1913)

Lacerta agilis
(Linnaeus, 1758)

Darevskia rudis svanetica
(Darevsky et Eiselt, 1980)

Darevskia brauneri
(Méhely, 1909)

Darevskia derjugini
abchasica
(Bischoff, 1982)

საველე კვლევებითა და ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვით არ დადასტურდა
IBAT-ის ანგარიშში მოხსენიებული შემდეგი სახეობების არსებობა: Darevskia praticola
(Eversmann, 1834), Darevskia caucasica (Mehely, 1909), Natrix tessellata (Laurenti, 1768), Emys

orbicularis (Linnaeus, 1758).

4.6.1.1

ბოხმეჭა (Anguis fragilis)
ეს ხვლიკი (რომელიც ხშირად გველში ეშლებათ) ბინადრობს მთის ტყეებში, ფერდობებზე,
ტყის ფანერებში და ბუჩქნარით დაფარულ გაშლილ სტეპებში. მთებში იგი შეიძლება
ბინადრობდეს ზღვის დონიდან 2300 მ სიმაღლემდე. უპირატესობას ანიჭებს დაჩრდილულ
და

ტენიან

ჰაბიტატებს,

თუმცა

დროდადრო

ასევე

გადის

მისი

ძირითადი

ადგილსამყოფელის მახლობლად არსებულ მზიან უბნებზე. მდ. დევაშის შესართავიდან
1200 მ-ით ზემოთ ნანახი იქნა ორი ინდივიდი. ერთი მათგანი მკვდარი იყო. იგი
სავარაუდოდ მტაცებელმა მოკლა.
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სურათი 24 – ბოხმეჭა

4.6.1.2

ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix)
ეს გველი ბინადრობს ჭალის ტყის ზონაში, სადაც არც ისე ხშირი მცენარეულობაა.
პროექტის ტერიტორიაზე იგი ჩვეული სახეობაა.
სურათი 25 – ჩვეულებრივი ანკარა

4.6.1.3

დინიკის გველგესლა (Vipera dinniki)
კავკასიური გველგესლასგან განსხვავებით, რომელიც ძირითადად ბარში ბინადრობს, ეს
გველი მრავალჯერ იქნა ნანახი სუბალპურ და ალპურ ზონებში თვით 3000 მ სიმაღლემდე,
მეტწილად მთის მდინარეების ქვანაშალით დაფარული ნაპირებზე. დინიკის გველგესლა
ძირითადად

იკვებება

რაოდენობითაა.

ხვლიკებით,

რომლებიც

პროექტის

ზამთრის ძილის მდგომარეობაშია

ტერიტორიაზე

სექტემბერიდან

ან

ოქტომბრის

დასაწყისიდან აპრილამდე.
მდ. დევაშის ხეობაში, შესართავიდან 1.4 კმ-ით ზემოთ ნანახი იქნა ორი ინდივიდი.
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სურათი 26 – დინიკის გველგესლა

4.6.1.4

მარდი ხვლიკი (Lacerta agilis)
ხვლიკის ეს სახეობა ძირითადად მდ. ცხენისწყლის ხეობაში იქნა ნაპოვნი. მდ. ცხენისწყლის
ჭალაში ბუჩქნარით დაფარული ნაკადულების მახლობლად იგი აღირიცხა დიდი
რაოდენობით (8-10 ინდივიდი 100 მ-ში), ჩვეულებრივი ანკარასთან ერთად.
სურათი 27 – მარდი ხვლიკები

4.6.1.5

ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis svanetica)
ქართული ხვლიკი მრავლად აღირიცხა მდ. დევაშის ხეობაში, მარჯვენა ნაპირზე, ქვებს
შორის (15-17 ინდივიდი მარშრუტის 100 მ-ზე). იგი Darevskia rudis svanetica-ის ქვესახეობაა
(Darevsky et Eiselt, 1980). ეს ქვეწარმავალი ასევე ნანახი იქნა დ. ლენტეხის მახლობლად.
მისი საყვარელი ჰაბიტატებია მდინარის ნაპირებზე და ტყიან ფერდობებზე არსებული
კლდეები და ლოდები.
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სურათი 28 – ქართული ხვლიკი

4.6.1.6

ბრაუნერის ხვლიკი (Darevskia brauneri brauneri)
ბრაუნერის ხვლიკი ნაპოვნი იქნა მდ. დევაშის მარცხენა ნაპირზე არსებულ შერეულ
ტყეებში,

სადაც

კლდოვანი

ადგილებიც

გვხვდება.

მისი

საყვარელი

ჰაბიტატებია

ჩამოცვენილი ფოთლით დაფარული მზიანი ფერდობები. დევაშის ხეობაში დიდი
რაოდენობითაა წარმოდგენილი (20-25 ინდივიდი 100 მ-ზე).
სურათი 29 – ბრაუნერის ხვლიკი

4.6.1.7

ართვინის ხვლიკი (Darevskia derjugini abchasica)
ართვინის ხვლიკი პროექტის ტერიტორიისათვის ჩვეული სახეობაა (25-25 ინდივიდი 100მზე). იგი ბინადრობს ქვანაშალზე, მდინარეების მიმდებარე რიყნარზე, ასევე ხის გამომშრალ
ნარჩენებში.
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სურათი 30 – ართვინის ხვლიკი

4.6.2 ბიომრავალფეროვნების
კრიტიკული ჰაბიტატი

ბიომრავალფეროვ
ნების
პრიორიტეტული
კომპონენტები

სახეობისათვის
კრიტიკული
ჰაბიტატის
კრიტერიუმები

პრიორიტეტული

კომპონენტები

EBRD-ის PR6-ის კრიტერიუმები

აქტუალურობა

საფრთხის წინაშე მყოფი
ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

მოწყვლადი სახეობა

დინიკის გველგესლას
საქართველოსა და IUCN-ის
წითელი ნუსხებში
მინიჭებული აქვს სტატუსი VU.

დაინტერესებულ მხარეთა
ფართო სპექტრის ან
სახელმწიფოების მიერ
მნიშვნელოვნად მიჩნეული
ბიომრავალფეროვნების
კომპონენტები
გადაშენების საფრთხის, ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
სახეობისთვის მნიშვნელოვანი
ჰაბიტატები

ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე სახეობისთვის
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები

გლობალურად მნიშვნელოვანი
მიგრირებადი, ან ჯოგური/
ხროვული/ გუნდური
სახეობების არსებობისთვის
საჭირო ჰაბიტატები

მარდი ხვლიკი შეტანილია
ბერნის კონვენციის II
დანართში (მკაცრად დაცული
სახეობა)
ტერიტორიაზე წარმოდგენილი
არაა გადაშენების საფრთხის ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
ქვეწარმავლის სახეობა
დინიკის გველგესლა
გავრცელების მცირე არეალის
მქონე სახეობაა, რადგანაც მისი
საბინადრო არეალი 20 000კმ²ზე ნაკლებია.
იგივე ითქმის ბრაუნერის
ხვლიკზე, რომლის საბინადრო
არეალიც IUCN-ის რუკების
მიხედვით დაახლ. 36 000კმ²-ია
პროექტის ტერიტორიაზე
არსებული ქვეწარმავლების
პოპულაციები არ წარმოადგენს
გლობალურად მნიშვნელოვან
მიგრირებად ან თავმოყრილ
პოპულაციებს.
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და

დასკვნა

დინიკის
გველგესლა და
მარდი ხვლიკი
ბიომრავალფერო
ვნების
პრიორიტეტული
კომპონენტებია.

დინიკის
გველგესლასა და
ბრაუნერის
ხვლიკის
შემთხვევაში
საჭიროა
ჰაბიტატის
კრიტიკულობის
შეფასება
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4.6.3 ქვეწარმავლების წინაშე არსებული პოტენციური რისკები და მათზე
ზემოქმედების სახეები
პროექტი ქვეწარმავლებზე ზემოქმედებას ძირითადად სამშენებლო სამუშაოების დროს
იქონიებს, როდესაც ადგილი ექნება ზემოქმედებას ჰაბიტატებზე და მიწის სამუშაოების
დროს შესაძლოა მოკლული იქნას ცალკეული ინდივიდები.
ქვემორე ცხრილში წარმოდგენილი რისკის შემამცირებელი ღონისძიებების მიზანია:
o

პროექტის ტერიტორიისათვის სახასიათო ქვეწარმავლის სახეობების წინაშე არსებული
რისკების მინიმუმამდე შემცირება;

o

დინიკის გველგესლასა და მარდი ხვლიკის არსებული ბალანსის შენარჩუნება.

არსებული ბალანსის შენარჩუნების მიზნით, რეკომენდირებულია ქვეწარმავლებისათვის
მოეწყოს

გამოსაზამთრებელი

თავშესაფრები:

ასეთი

თავშესაფრები

ასევე

გაამრავალფეროვნებს ჰაბიტატებს და გაზრდის ერთ ინდივიდზე მოსული ჰაბიტატის
ფართობს.

მათი

მოწყობა

საკმაოდ

მარტივია

და

შეიძლება

განხორციელდეს

გამონამუშევარი ქანების სანაყაროების მოწყობასთან ერთად: პირველი ფენა ეწყობა
კლდოვანი ქანით და სხვადასხვა ზომის ლოდებით, რომელსაც შემდეგ ეფარება ტოტები და
ღეროები, ბოლოს კი ეს ყველაფერი იფარება გრუნტით. შექმნილი ჰაბიტატის სამხრეთი
ფერდობი ციცაბო უნდა იყოს. იგი უნდა განთავსდეს მზიან, კარგად დაწრეტილ უბანზე,
რომელიც არ იტბორება ხოლმე და ქვეწარმავლებისათვის ადვილად მისადგომია, ანუ
დაკავშირებულია მიმდებარე ტერიტორიებთან. რეკომენდირებული მინიმალური ზომებია:
სიგრძე - 4 მეტრი, სიგანე - 2 მეტრი, სიმაღლე - 1 მეტრი. ორი გამოსაზამთრებელი
თავშესაფარი

შეიძლება

მოეწყოს

#6

სანაყაროსთან.

გამოსაზამთრებელი

რაოდენობა უნდა განისაზღვროს ინდივიდების ტერიტორიიდან გაყვანის დროს.
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4.6.4

რისკების შემარბილებელი ღონისძიებები ქვეწარმავლებისათვის
ქმედება

დინიკის გველგესლას,
მარდი ხვლიკის და
ბრაუნერის ხვლიკის
ინდივიდების გაყვანა
სამუშაო უბნებიდან

დინიკის
გველგესლასთვის,
მარდი ხვლიკისა და
ბრაუნერის
ხვლიკისთვის
გამოსაზამთრებელი
ადგილების მოწყობა იმ
ტერიტორიებზე, სადაც
ისინი იქნა
გადაყვანილი
მუშახელის
ცნობიერების ამაღლება.
სამუშაო უბნებზე
ნაპოვნი ქვეწარმავლები
მოცილებული უნდა
იქნას ტერიტორიიდან
და არა მოკლული.

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

ამოცანა

თავიდან
აცილება

მდ. დევაშის ხეობაში
დინიკის გველგესლასა
და მარდი ხვლიკის
შეგროვება სამუშაოების
დაწყებამდე და მათი
გაყვანა მდინარის
მოპირდაპირე
ნაპირებზე, რომლებიც
სამუშაოების
ზემოქმედების ქვეშ არ
ექცევა

ქვეწარმავლების
ექსპერტები
(ზოოლოგიის
ინსტიტუტი,
თბილისი)

გამოსაზამთრებელი
პირობების
გაუმჯობესება
დაღუპული
ინდივიდების
დაბალანსებისა და
არსებული ბალანსის
დაცვის მიზნით.

ქვეწარმავლების
ექსპერტები
(ზოოლოგიის
ინსტიტუტი,
თბილისი)

კომპენსაცია
(არსებული
ბალანსის
დაცვა)

თავიდან
აცილება

მუშახელის პირველადი
ინსტრუქტაჟის
თემატიკაში შეტანილი
უნდა იქნას ფაუნის (მ.შ.
ქვეწარმავლების)
დაცვის საკითხები

შემსრულებელი

კონტრაქტორი

დაფინანსების
წყარო

KE

KE

ხარჯებს არ
მოითხოვს
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ვადები

შესრულების
ინდიკატორები

სამუშაოების
დაწყებამდე,
ზაფხულში

სამშენებლო უბნები
დათვალიერებულია,
ყველა სალამანდრა
დაჭერილია და
გადაყვანილია
ექსპერტების მიერ
შერჩეულ
ხელსაყრელ
ჰაბიტატებში.
შესრულებული
სამუშაო ასახულია
ანგარიშებში.

KE

ოქტომბრამდე

მოწყობილი
გამოსაზამთრებელი
უბნები გამოსადეგია
გადაყვანილი
ინდივიდებისთვის

KE

მუშახელის
პირველადი
ინსტრუქტაჟის
დროს

პირველადი
ინსტრუქტაჟის
დროს მოხდა
მუშახელის
ცნობიერების
ამაღლება

მაკონტროლებელი

KE
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4.7

ხმელეთის ძუძუმწოვრები

4.7.1

სახეობები
სახეობები დადგინდა საველე დაკვირვებებით, ჰაბიტატების ანალიზითა და ადგილობრივი
მონადირეების გამოკითხვით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს
წითელ ნუსხაში შეტანილ ძუძუმწოვრებს, ასევე საკონსერვაციო მნიშვნელობის მქონე იმ
სახეობებს, რომლებიც IBAT ანგარიშის მიხედვით შესაძლოა ამ ტერიტორიაზე იყოს
წარმოდგენილი.
შეფასებული სახეობების ჩამონათვალი წარმოდგენილია ცხრილი 19-ში. მომდევნო თავებში
კი აღწერილია ის ძირითადი სახეობები, რომელთა არსებობაც ამ ტერიტორიაზე
დადასტურებულია.

4.7.1.1

მგელი (Canis lupus)
მგელი საქართველოში ძალიან ჩვეული სახეობაა. იგი წარმოდგენილია პროექტის
ტერიტორიაზე: ზამთრის კვლევის დროს ნანახი იქნა მისი რამდენიმე ნაკვალევი და
ექსკრემენტები. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პრობლემას წარმოადგენს მისი არსებობა
სოფლების მახლობლად (ზოგჯერ კი სოფელში შესვლაც), რაც მეცხოველეობაზე აისახება.

4.7.1.2

მელა (Vulpes vulpes)
კავკასიაში მელა ყველგან გვხვდება. მისი სიმრავლე დამოკიდებულია ტყის საფარზე და
მთების სიმაღლეზე (რაც უფრო ხშირია ტყე და რაც უფრო მაღალია მთები, მით ნაკლები
მელაა). პროექტის ტერიტორიაზე ამ სახეობის არსებობა დადასტურებულია ნაკვალევით
და ექსკრემენტით.
სურათი 31 – მგლის ნაკვალევი და მელიის ექსკრემენტი
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ცხრილი 19 - პროექტის ტერიტორიაზე არსებობის კუთხით შეფასებული ძუძუმწოვრის სახეობები
პროექტის ტერიტორიაზე არსებობა
ქართული სახელი

ლათინური სახელი

მონადირეთა
მოსაზრება

მგელი

Canis lupus

წარმოდგენილია

მელა

Vulpes vulpes

წარმოდგენილია

ტურა

Canis aureus

არ გვხვდება.

ჯიქი

Panthera pardus

არ არის, არასდროს
უნახავთ.

ლიტერატურა
(IUCN-ის მონაცემთა
ბაზა)
გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში
გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში
გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში
დასავლეთ
საქართველოში არ
გვხვდება.

ჭრელტყავა

Vormela peregusna

არ გვხვდება.

საქართველოს ამ
ნაწილში არ გხვდება.

გარეული კატა

Felis silvestris

წარმოდგენილია

გხვდება დასავლეთ
საქართველოში.

ლელიანის კატა

Felis chaus

არ გვხვდება.

საქართველოს ამ
ნაწილში არ გხვდება

ჩვეულებრივი
ფოცხვერი

Lynx lynx

პროექტის
ტერიტორიაზე არ
გვხვდება

წარმოდგენილია
კავკასიონის ქედზე

მაჩვი

Meles meles

წარმოდგენილია,
მხოლოდ დაბალ
სიმაღლეებზე

გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში
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ადგილზე
დაკვირვებები

საქართველოს IUCN-ის
წითელი
წითელი
ნუსხა
ნუსხა

ბერნის
კონვენცია

ევროკავშირის
ჰაბიტატების
დირექტივა

დიახ, ნაკვალევი და
ექსკრემენტები

-

LC

დანართი
II

დანართი II
დანართი IV

დიახ, ნაკვალევი და
ექსკრემენტები

-

LC

-

-

არა

-

LC

-

დანართი V

არა

CR D1

VU A2cd

დანართი
II

-

არ არის,
ხელსაყრელი
ჰაბიტატები არ
გვხვდება

EN A1c

VU A2c

დანართი
II

დანართი II
დანართი IV

არ უნახავთ

-

LC

დანართი
II

დანართი IV

VU B1(bIII)

LC

-

-

CR C2 (aI)

LC

დანართი
III

დანართი II
დანართი IV

-

LC

დანართი
III

-

არ არის,
ხელსაყრელი
ჰაბიტატები არ
გვხვდება
არ არის,
ხელსაყრელი
ჰაბიტატები არ
გვხვდება
არ უნახავთ
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პროექტის ტერიტორიაზე არსებობა
ქართული სახელი

ლათინური სახელი

წავი

Lutra lutra

წარმოდგენილი იყო
50 წლის წინ. ამჟამად
არ გვხვდება.

ყარაყუმი

Mustela erminea

არასდროს უნახავთ

სინდიოფალა

Mustela nivalis

წარმოდგენილია

კლდის კვერნა

Martes foina

წარმოდგენილია

მურა დათვი

Ursus arctos

წარმოდგენილია.
ჩვეულებრივ სძინავს
დეკემბრიდან
მარტამდე (თუმცა,
2018 წლის
თებერვალში უკვე
გამოსული იყო).
ძუები ლეკვებთან
ერთად აპრილში
გამოდიან

ნიამორი

Capra aegragus

არ გვხვდება.

დაღესტნური ჯიხვი

Capra cylindricornis

არ გვხვდება.

მონადირეთა
მოსაზრება

ლიტერატურა
(IUCN-ის მონაცემთა
ბაზა)
ბინადრობს
საქართველოს
ცენტრალურ და
აღმოსავლეთ
ნაწილში.
საქართველოში არ
გვხვდება
გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში

გვხვდება
საქართველოს
ტერიტორიის დიდ
ნაწილზე

დასავლეთ
კავკასიონზე არ
ბინადრობს.
წარმოდგენილია
კავკასიონის ზედა
ნაწილში, თუმცა
პროექტის
ტერიტორიაზე არ
გვხვდება
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ადგილზე
დაკვირვებები

საქართველოს IUCN-ის
წითელი
წითელი
ნუსხა
ნუსხა

ბერნის
კონვენცია

ევროკავშირის
ჰაბიტატების
დირექტივა

დანართი
II

დანართი II
დანართი IV

არა

VU B1(bI)

NT

არა

-

LC

დიახ, ნაკვალევი

-

LC

დიახ, ნაკვალევი

-

LC

დიახ, ნაკვალევი და
თავის ქალა

EN C2(aI)

LC

დანართი
II

დანართი II
დანართი IV

არა

CR C2 aII

VU A2cd

დანართი
II

დანართი II
დანართი IV

არა

VU

NT

-

-

დანართი
III
დანართი
III
დანართი
III

-

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
პროექტის ტერიტორიაზე არსებობა
ქართული სახელი

ლათინური სახელი

საკონსერვაციო სტატუსი

მონადირეთა
მოსაზრება

ლიტერატურა
(IUCN-ის მონაცემთა
ბაზა)

ადგილზე
დაკვირვებები

საქართველოს IUCN-ის
წითელი
წითელი
ნუსხა
ნუსხა

ბერნის
კონვენცია

ევროკავშირის
ჰაბიტატების
დირექტივა

წარმოდგენილია
დასავლეთ
კავკასიონის ალპურ
სარტყელში

არ არის,
ხელსაყრელი
ჰაბიტატები არ
გვხვდება

EN

EN A2ad

-

-

არ უნახავთ

-

LC

-

-

დიახ, ნაკვალევი

EN A2a

LC

დანართი
III

დანართი V

დასავლეთკავკასიური
ჯიხვი

Capra caucasica

არ გვხვდება.
ცნობილია მისი
არსებობა სვანეთის
მაღალმთიანეთში,
თუმცა პროექტის
ტერიტორიაზე არ
გვხვდება.

გარეული ღორი

Sus scrofa

არ გვხვდება.

Rupicapra rupicapra

წარმოდგენილია.
ზაფხულში მთებშია,
ხოლო ზამთარში
ხეობების ქვედა
ნაწილში ჩამოდის.

Capreolus capreolus

წარმოდგენილია.
მდინარესთან მიდის
წყლის დასალევად,
რის შემდეგაც მთაში
ბრუნდება

გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში

დიახ, ნაკვალევი

-

LC

-

-

საქართველოში არ
გვხვდება

არ არის,
ხელსაყრელი
ჰაბიტატები არ
გვხვდება

CR C2(aI)

LC

-

-

არ უნახავთ

-

LC

-

-

არ უნახავთ

-

LC

დანართი
III

-

არჩვი

ევროპული შველი

კეთილშობილი ირემი

Cervus elaphus

არ გვხვდება.

ჩრდილოური
თეთრგულა ზღარბი

Erinaceus roumanicus

ჩვეული სახეობაა

კურდღელი

Lepus europaeus

წარმოდგენილია,
მაგრამ ხშირად არ
გვხვდება.

რობერტის
მემინდვრია

Chionomys roberti

-

გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში
წარმოდგენილია
დასავლეთ
კავკასიონის ალპურ
სარტყელში, თუმცა
პროექტის
ტერიტორიის
შემოგარენში არ
გვხვდება.

წარმოდგენილია
სამხრეთ კავკასიაში
გავრცელებულია
მთელს
საქართველოში

კი
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LC
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პროექტის ტერიტორიაზე არსებობა
ქართული სახელი

ლათინური სახელი

ბუჩქნარის
მემინდვრია

Clethrionomys
glareolus ponticus

მცირე თაგვი

Apodemus uralensis

წითელი ციყვი

Sciurus vulgaris

წარმოდგენილია

კავკასიური ციყვი

Sciurus anomalus

წარმოდგენილია

ნაცრისფრად

მონიშნულია

მონადირეთა
მოსაზრება

-

ლიტერატურა
(IUCN-ის მონაცემთა
ბაზა)
წარმოდგენილია
მხოლოდ სამხრეთდასავლეთ
საქართველოში,
დიდ კავკასიონზე არ
გვხვდება

საკონსერვაციო სტატუსი

ადგილზე
დაკვირვებები

არა

საქართველოს IUCN-ის
წითელი
წითელი
ნუსხა
ნუსხა

EN D2

კი

სახეობები,

შემოყვანილია
დასავლეთ
საქართველოში
წარმოდგენილია
სამხრეთ კავკასიაში

რომლებიც

პროექტის
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ევროკავშირის
ჰაბიტატების
დირექტივა

-

-

LC

არ უნახავთ

-

LC

დანართი
III

არ უნახავთ

VU A1e

LC

დანართი
II

ტერიტორიაზე

დადასტურებულია, ან მათი ამ ადგილებში არსებობა შესაძლებელია.

LC

ბერნის
კონვენცია

არ

ბინადრობენ.

დანარჩენი

დანართი IV

სახეობების

არსებობა
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4.7.1.3

ტყის კატა (Felis silvestris) და ფოცხვერი (Lynx lynx)
მდ. დევაშის ხეობაში ზამთარში ნაკვალევის შესწავლითა და გაზაფხულზე ფოტოხაფანგების დადგმის შედეგად კატისებრთა ოჯახის არსებობის არანაირი კვალი არ
გამოვლენილა. სოფლის მოსახლეობას შემჩნეული ჰყავთ ტყის კატა და ითვლება, რომ იგი
ბინადრობს სოფლებთან ახლოს და ღამღამობით მათ ხშირად სტუმრობს პირუტყვის
შესაჭმელად. თუმცა უცნობია, ეს Felis silvestris-ია თუ გაველურებული შინაური კატები.
მონადირეების მოსაზრებით, პროექტის ტერიტორიაზე ფოცხვერი ნამდვილად არ არის
წარმოდგენილი, რადგანაც აქ მისთვის შესაფერისი ჰაბიტატები არაა. ზოგიერთმა
მონადირემ აღნიშნა, რომ მდ. ხელედულას წყალშემკრებში წარსულში (სულ მცირე 15 წლის
წინ) ფოცხვერი გვხვდებოდა. ხელედულას აუზის ზედა ნაწილის ზომის, უახლოეს მუდმივ
დასახლებამდე (სოფ. ხელედი) მანძილის (10-15 კმ), ასევე მდ. ენგურის აუზში ტყით
დაფარულ და დაუსახლებელ სხვა ტერიტორიებთან მისი კავშირის გათვალისწინებით
გამორიცხული არაა, რომ ფოცხვერი დროდადრო სტუმრობდეს ხელედულას აუზის ზედა
ზონას, თუ იგი ჯერ კიდევ ბინადრობს სვანეთის რეგიონში. ნებისმიერ შემთხვევაში,
პროექტის ტერიტორია ხელედულას აუზში არსებულ სოფლებთან ძალიან ახლოსაა
იმისათვის, რომ მას ფოცხვერი სტუმრობდეს. რაც შეეხება დევაშის ხეობას, პროექტის
ტერიტორიაზე

არსებული

ჰაბიტატები

ფოცხვრისათვის

გამოსადეგი

არაა

(ძალიან

ციცაბოა), რითაც აიხსნება, თუ რატომ არ დაფიქსირებულა ამ ცხოველი კვალი და რატომ
ამბობენ მონადირეები, რომ იგი აქ არ გვხვდება.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ჩაითვალა, რომ ფოცხვერი პროექტის ტერიტორიაზე
არ გვხვდება.

4.7.1.4

წავი (Lutra lutra)
საქართველოში

ამ

სახეობაზე

მრავალი

წლის

განმავლობაში

ნადირობდნენ,

რაც

უარყოფითად აისახა მის პოპულაციაზე. ამჟამად წავი ბინადრობს დიდი მდინარეების (მაგ.,
რიონის) ქვედა დინებებში, წყალსაცავებისა და სათევზე მეურნეობების მახლობლად, სადაც
მრავლადაა თევზი.
პროექტის ტერიტორიაზე წავის არსებობის ნიშნები არ დაფიქსირებულა და მეთევზეების
თქმით, იგი აქ არ ბინადრობს. მხოლოდ ერთმა მონადირემ აღნიშნა, რომ ერთი ინდივიდი
50 წლის წინათ დაუჭერია. მდინარეებში თევზის სიმწირისა და სათევზე მეურნეობების
არარსებობის გამო წავის პოპულაციისათვის პროექტის ტერიტორიაზე არსებობა რთული
იქნებოდა. პროექტის ტერიტორიაზე წარმოდგენილი მდინარის ჰაბიტატები წავისათვის
გამოუსადეგარია: მდ. დევაში ძალიან პატარა და სწრაფია, ხოლო მდ. ხელედულა ძალიან
ახლოა დასახლებებთან (სადაც ძაღლებია).
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ჩაითვალა, რომ წავი პროექტის ტერიტორიაზე
წარმოდგენილი არაა.

გვერდი 91 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

4.7.1.5

კლდის კვერნა (Martes foina) და სინდიოფალა (Mustela nivalis)
კლდის

კვერნა

საქართველოში

ყველგან

გვხვდება.

იგი

ბინადრობს

სხვადასხვა

ჰაბიტატებში: ტყით დაფარულ მთისწინეთებში, მთის ტყეებში და მოშიშვლებულ
ზეგნებზე.

სინდიოფალა

კავკასიაში

საკმაოდ

ფართოდაა

გავრცელებული,

თუმცა

არამრავალრიცხოვანია. იგი უპირატესობას ანიჭებს მთისწინეთებს და მთის ტყეებს.
ორთავე სახეობის ნაკვალევი ნაპოვნი იქნა მდ. დევაშის ხეობაში და მთის ფერდობებზე.
სურათი 32 – კლდის კვერნას (მარცხნივ) და სინდიოფალას (მარჯვნივ) ნაკვალევი

4.7.1.6

მურა დათვი (Ursus arctos)
მურა

დათვი

გვხვდება

პროექტის

ტერიტორიაზე.

ამ

სახეობის

არსებობის

დამადასტურებელი ფაქტები ნანახი იქნა 2018 წლის თებერვალსა და აპრილში.
სურათი 33 – მურა დათვის არსებობის ნიშნები
2018 წლის თებერვალი - დაახლ. 3 წლის ხვადის
ნაკვალევი

2018 წლის აპრილი - ახალგაზრდა ძუს ნაკვალევი
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6-11 წლის ძუ დათვის თავის ქალა

დათვის არსებობის ყველა ნიშანი მდ. დევაშის აუზში იქნა ნაპოვნი, გარდა ერთი
ნაკვალევისა, რომელიც ზამთარში აღირიცხა მდ. ხელედულას აუზში, ლენტეხის ზემოთ
მთის ფერდობზე.
რადგანაც

პროექტის

იზამთრებს5

ტერიტორია

მხოლოდ

დაბალ

დეკემბრიდან

სიმაღლეზეა

თებერვლამდე

განლაგებული,
პერიოდში.

დათვი

აქ

მონადირეების

დაკვირვებით, რადგანაც ამ ტერიტორიაზე ბუნებრივი გამოქვაბულები არ გვხვდება
(გეოლოგიური პირობების გამო), დათვები იზამთრებენ მათ მიერვე ამოთხრილ ბუნაგებში,
ან ბუნებრივ თავშესაფრებში, რომლებსაც ქმნის მაგ., თოვლით დაფარული წაქცეული
ხეები. როგორც მონადირეებმა გვაცნობეს, ხვადები აქტიურდებიან თებერვალში (რის გამოც
მათი ნაკვალევი ნანახი იქნა 2018 წლის თებერვალში), ხოლო ძუები გამოდიან მოგვიანებით
(აპრილის მახლობლად). თოვლის დნობასთან ერთად დათვები ინაცვლებენ მთებისკენ,
სადაც ტყის სარტყელის ზედა საზღვრამდე ადიან და ზაფხულობით ზოგჯერ მათ ტყის
სარტყელის ზემოთ არსებულ მდელოებზეც ხედავენ.
დათვის ყველაზე ახლომდებარე ნაკვალევი, რომელიც ზამთარში აღრიცხა, სოფლებიდან
და გზებიდან 200 მ-ზე ნაკლებით იყო დაცილები, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ დათვები
ადამიანის მიერ შექმნილ ინფრასტრუქტურასთან ახლოს მიდიან. დათვზე ნადირობა
ჩვეული საქმიანობაა და, სავარაუდოდ, პროექტის ტერიტორიაზე დათვის პოპულაციის
წინაშე არსებული ძირითადი საფრთხეა.

4.7.1.7

არჩვი (Rupicapra rupicapra)
არჩვი გვხვდება პროექტის ტერიტორიაზე. ნაკვალევი ნაპოვნი იქნა მხოლოდ ზამთარში,
რაც შესაბამისობაშია იმ ფაქტთან, რომ ზაფხულში არჩვის საყვარელი ჰაბიტატები ზღვის
დონიდან 1500 მ-ზე ზემოთ, სუბალპურ და ალპურ სარტყელებშია განლაგებული.
არჩვის ნაკვალევი ნანახი იქნა მხოლოდ დევაშის ხეობის ზედა ნაწილში, დამბა-2-ის
განთავსების უბნის მიდამოებში და მის ზემოთ. როგორც ჩანს, ეს სახეობა ზამთრის
ჰაბიტატად იყენებს დევაშის ხეობის მარცხენა სანაპიროს შემქმნელ ვრცელ სამხრეთის
ფერდობებს, რომლებიც უფრო თბილია და საკმარისად ციცაბოა იმისათვის, რომ იგი
მგლებისგან დაიცვას; ამასთან, აქ ნაკლები თოვლია და ზამთარში მისთვის საკვების
მოპოვება უფრო მარტივია. მსგავსი ხელსაყრელი ჰაბიტატები ასევე წარმოდგენილია მდ.
ხელედულასა და მდ. ცხენისწყლის აუზებში.
დათვები ზამთრის ძილს კი არ მიეცემიან, არამედ ზამთრის პერიოდში ნაკლებად აქტიურები
ხდებიან და არ იკვებებიან.
5
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სურათი 34 – არჩვის ნაკვალევი (2018 წლის თებერვალი)

4.7.1.8

ევროპული შველი (Capreolus capreolus)
შველი საქართველოში ჩვეული სახეობაა, რომელიც ძირითადად მთისწინეთებისა და
დაბლობების ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობს, თუმცა იგი ასევე მთებშიცაა აღრიცხული.
ადგილობრივი

მონადირეების

ინფორმაციით,

მას

ზოგჯერ

ნახულობენ

პროექტის

ტერიტორიაზეც, სადაც ერთი ნაკვალევი ნაპოვნი იქნა 2018 წლის თებერვალში. როგორც
ჩანს, პროექტის ტერიტორიაზე შველს ძირითადად მგელი ემუქრება.
სურათი 35 – ევროპული შვლის ნაკვალევი

4.7.1.9

კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus)
კავკასიური

ციყვი

ბინადრობს

ფოთლოვან

ტყეებში

(ძირითადად

მუხნარსა

და

თხილნარში). როდესაც საკვები არასაკმარისია, იგი ინაცვლებს შერეული ტყეებისაკენ.
საველე კვლევების დროს ნანახი იქნა ციყვის მიერ ნაჭამი თხილის ნარჩენები. ამ სახეობის
არსებობა ასევე დაგვიდასტურა ადგილობრივმა მოსახლეობამ.
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4.7.2 ბიომრავალფეროვნების
კრიტიკული ჰაბიტატი
საკვლევ

ტერიტორიაზე

პრიორიტეტული

წარმოდგენილი

კომპონენტები

ძუძუმწოვრებიდან

გარკვეული

და

სახეობები

ჩათვლილი უნდა იქნას ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტულ კომპონენტებად, ან
წარმოშობს ჰაბიტატების კრიტიკულობის შეფასების საჭიროებას:

ბიომრავალფეროვ
ნების
პრიორიტეტული
კომპონენტები

სახეობისათვის
კრიტიკული
ჰაბიტატის
კრიტერიუმები

EBRD-ის PR6-ის კრიტერიუმები

აქტუალურობა

საფრთხის წინაშე მყოფი
ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

მოწყვლადი სახეობა

საქართველოს წითელ ნუსხაში
კავკასიურს ციყვს მინიჭებული
აქვს სტატუსი VU.

დაინტერესებულ მხარეთა
ფართო სპექტრის ან
სახელმწიფოების მიერ
მნიშვნელოვნად მიჩნეული
ბიომრავალფეროვნების
კომპონენტები
გადაშენების საფრთხის, ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
სახეობისთვის მნიშვნელოვანი
ჰაბიტატები

დასკვნა

წარმოდგენილი არ არის

საქართველოს წითელ ნუსხაში
მურა დათვსა და არჩვს
მინიჭებული აქვს სტატუსი EN.

ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე სახეობისთვის
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები

ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე ძუძუმწოვრის სახეობები
პროექტის ტერიტორიაზე არ
გხვდება.

გლობალურად მნიშვნელოვანი
მიგრირებადი, ან ჯოგური/
ხროვული/ გუნდური
სახეობების არსებობისთვის
საჭირო ჰაბიტატები

მიგრირებადი ან
ჯოგური/ხროვული სახეობები
პროექტის ტერიტორიაზე არ
გხვდება.

კავკასიური ციყვი
ბიომრავალფერო
ვნების
პრიორიტეტული
კომპონენტია.

მურა დათვისა და
არჩვის
შემთხვევაში
საჭიროა
ჰაბიტატის
კრიტიკულობის
შეფასება.
(იხ. თავი 4.11)

4.7.3 ძუძუმწოვრების წინაშე არსებული პოტენციური რისკები და მათზე
ზემოქმედების სახეები
4.7.3.1

ზოგადი ხასიათი და რისკების სეზონურობა
პროექტის პოტენციური ზემოქმედება ძუძუმწოვრებზე ძირითადად დევაშის ხეობის
შემთხვევაშია აქტუალური.
მშენებლობის პერიოდში ზემოქმედების ხასიათი დამოკიდებული იქნება წელიწადის
დროზე და ძუძუმწოვრების ზომაზე. მსხვილი ძუძუმწოვრების შემთხვევაში ძირითადად
დაფრთხობას ექნება ადგილი (ხმაურის გამო). წვრილი ძუძუმწოვრების შემთხვევაში
ამასთან ერთად იარსებებს ტექნიკის მიერ ან მიწის სამუშაოების დროს დაზიანების ან
განადგურების რისკები. ასეთი რისკები გაიზრდება ზამთრის პერიოდში, როდესაც
მსხვილი ძუძუმწოვრები ტოვებენ მაღალ სიმაღლეებს და ტყის ზედა საზღვრის ქვემოთ
ჩამოდიან,

ხოლო

წვრილი

ძუძუმწოვრები

(გამოზამთრებისათვის ან ზამთრის ძილისათვის).
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ცხადია, რომ თუ სამუშაოები პირველ თოვლამდე კარგა ხნით ადრე დაიწყება,
ძუძუმწოვრებს საშუალება ექნებათ დააფიქსირონ დევაშის ხეობაში მიმდინარე სამუშაოები
და მიმდებარე ჰაბიტატებში ან ხეობებში მოძებნონ ალტერნატიული გამოსაზამთრებელი
ადგილები.
ექსპლუატაციის პერიოდში შემაწუხებელი ფაქტორების ზემოქმედება ამჟამად არსებული
დონის იქნება (ანუ დევაშის ხეობაში ადამიანი ხანდახან გაივლის), თუ მოსახლეობას
დამბა-2-მდე მისასვლელი გზის გამოყენების უფლება არ ექნება (წინააღმდეგ შემთხვევაში
ეს გზა შეიძლება ხე-ტყის ჭრისა და ბრაკონიერობისათვის იქნას გამოყენებული).

4.7.3.2

კავკასიური ციყვის წინაშე არსებული რისკები
კავკასიური ციყვი ძირითადად შერეულ და ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობს, თუმცა იგი
ასევე წიწვოვან ტყეებში და კლდოვან გაშიშვლებებზეც გვხდება. მისი უპირატესი
ჰაბიტატები წარმოდგენილია დევაშის ხეობის მარცხენა სანაპიროს ფერდობებზე. როგორც
წესი, ეს ცხოველი ბუდეს იკეთებს ხის ფუღუროებში, მიწის ზედაპირიდან 5-14 მ
სიმაღლეზე; თუმცა, მათი ბუდე ზოგჯერ კლდეების ან ხის ფესვების ქვეშაც გვხვდება.
მრავლდება წლის ნებისმიერ დროს, თუმცა უფრო მეტად გაზაფხულზე ან შემოდგომით.
კავკასიური ციყვი ზამთარში არ იძინებს, თუმცა ამ პერიოდში მეტხანს სძინავს და
ნაკლებად აქტიურია. ძალიან მოძრავი სახეობაა, რის გამოც მიწის სამუშაოების დროს
ტექნიკის მიერ მისი დაზიანების ან მოკვლის რისკი დაბალია. ზოგიერთი ინდივიდი
შეიძლება დაიღუპოს ისეთი ხეების მოჭრის შემთხვევაში, რომლებშიც მათი ბუდეებია.
მეორე მხრივ კი, გადაბერებული ხეები ძირითადად წარმოდგენილია ხეობის ფერდობებზე
(სადაც მეტი ტყე იზრდება და ციყვებისათვის უკეთესი ჰაბიტატებია შექმნილი) და არა
ხეობის ძირში.
ამიტომაც, კავკასიური ციყვის წინაშე არსებული რისკი უმნიშვნელო იქნება.

4.7.3.3

არჩვის წინაშე არსებული რისკები
არჩვი ნანახი იქნა მხოლოდ ზამთარში, დამბა-2-ის მახლობლად. ნაკლებად სავარაუდოა,
რომ

ეს

ცხოველი

პროექტის

ტერიტორიაზე

დარჩეს

ზაფხულში,

როდესაც

იგი

უპირატესობას ალპურ სარტყელს ანიჭებს. დევაშის ხეობის ქვედა ნაწილი მისთვის ძალიან
ხალხმრავალია და გზასთან ძალიან ახლოსაა. პროექტის ტერიტორიაზე არჩვისათვის
ხელსაყრელი ერთადერთი ჰაბიტატია ვრცელი სამხრეთის ფერდობი (500 მ სიმაღლის, 55%იანი დახრილობის), რომელიც აღმართულია მდ. დევაშის მარცხენა ნაპირის თავზე. აქ
არჩვისათვის

კარგი

გამოსაზამთრებელი

პირობებია:

თბილა

და

ცოტა

თოვლია,

მცენარეულობა ხშირია (რაც უზრუნველყოფს საკვებსა და ვიზუალურ დაცვას), ასევე
მრავლადაა მტაცებლებისათვის ძალიან ციცაბო ადგილები. ეს ფერდობი ათ კილომეტრზე
მეტი სიგრძისაა და გადაჭიმულია დამბა-2-დან კარგად ზემოთ: მასზე მრავლადაა
არჩვისათვის ხელსაყრელი გამოსაზამთრებელი ჰაბიტატები. არჩვისათვის ხელსაყრელი
გამოსაზამთრებელი

ჰაბიტატების

სიდიდის

გათვალისწინებით,

ასევე

რადგანაც

მტაცებლების (მურა დათვი, მგელი) არსებობის ნიშნები გაცილებით აღემატება არჩვის
არსებობის ნიშნებს, პროექტის ტერიტორიაზე არჩვის ჰაბიტატების საკმარისობის საკითხი
არ დგას.
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ამიტომაც,

პროექტის

შედეგად

დაფრთხობა

არჩვის

შემთხვევაში

პრობლემას

არ

წარმოადგენს, რადგანაც მას ჰაბიტატების ნახვა შეუძლია სამუშაო უბნებიდან საკმაოდ
მოცილებითაც, თუ, რა თქმა უნდა, იგი სამუშაოებს პირველი თოვლის მოსვლის შემდეგღა
დააფიქსირებს და დაბლა დაეშვება. არჩვის შემთხვევაში ძირითადი რისკი იქნება მისი
დაფრთხობა ზამთარში: ამ პერიოდში მას საკვებზე ნაკლებად მიუწვდება ხელი, თოვლის
გამო გადაადგილებისათვის მეტი ენერგია სჭირდება, ხოლო მათ ჯოგში ერთწლიანზე
პატარა არჩვებია, რომლებმაც პირველად უნდა გამოიზამთრონ. ასეთი რისკი არსებობს
მხოლოდ ზამთრის პერიოდში და ისიც მხოლოდ მშენებლობის ფაზაზე.
ექსპლუატაციის დროს პროექტი არჩვს რაიმე მნიშვნელოვან რისკს არ შეუქმნის იმ
პირობით,

თუ

დამბა-2-მდე

მისასვლელი

გზის

გამოყენება

შეუძლებელი

იქნება

ბრაკონიერობისთვის ან ხე-ტყის დამზადებისათვის.

4.7.3.4

მურა დათვის წინაშე არსებული რისკები
მდ. ენგურსა და მდ. ცხენისწყალს შორის წარმოდგენილი მთიანი ტერიტორია, როგორც
წესი, ხელსაყრელ ჰაბიტატს ქმნის მურა დათვისათვის (მაღალ ზონაში მდებარე ალპური
ჰაბიტატების გამოკლებით). ყველაზე ციცაბო ქარაფების გამოკლებით, დათვს შეუძლია
შეღწევა დევაშის მთელ ხეობაში, მათ შორის დამბა-2-ის ქვემოთ წარმოდგენილი ვიწრო
კანიონის ფსკერზე და ხეობის ციცაბო ფერდობებზე. დათვის არსებობის ნიშნები ასევე
ნანახი იქნა ხელედულას აუზში, სადაც ეს ნიშნები გზებიდან და დასახლებული
ადგილებიდან 200 მ-ზე ახლოს არ ყოფილა წარმოდგენილი.
მიუხედავად ამისა, რომ 2006 წლიდან ეს ცხოველი საქართველოს წითელ ნუსხაშია
შეტანილი, საქართველოში და მათ შორის პროექტის ტერიტორიაზე დათვის წინაშე
არსებული ძირითადი საფრთხე ნადირობაა. მურა დათვის ყველაზე სრული კვლევები
განხორციელებულია სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრ „ნაკრესი“-ს
მიერ

(თბილისი,

საქართველო)6.

საქართველოსთვის

მურა

დათვის

პოპულაციის

შეფასებული სიმჭიდროვეა 13 ინდივიდი/1000 კმ²-ზე. სვანეთში ნენსკრას პროექტისათვის
განხორციელებული ბოლო კვლევების შედეგად მიღებული იქნა მსგავსი სიმჭიდროვე,
კერძოდ კი 17.5 ინდივიდი/1000 კმ²-ზე. ასეთი სიმჭიდროვეები გვიჩვენებს, რომ დევაშის
აუზში შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ერთი დათვი, ხოლო ხელედულას აუზში საშუალოდ

4-5

დათვი

(სხვადასხვა

დათვის

ტერიტორია

შეიძლება

ნაწილობრივ

ერთმანეთს ფარავდეს. ამას გარდა, დათვები განიცდიან სეზონურ გადაადგილებას,
რომელიც დამოკიდებულია ტემპერატურასა და საკვების ხელმისაწვდომობაზე. ამის გამო
დევაშის ხეობაში ზოგჯერ შესაძლოა დათვი არ იყოს წარმოდგენილი, ხოლო დროის სხვა
მონაკვეთებში რამდენიმე დათვი იყოს). ასეთი დაბალი სიმჭიდროვე ნადირობითაა
განპირობებული:

კავკასიის

ნაკრძალში

(რუსეთი)

მურა

დათვის

სიმჭიდროვის

გათვალისწინებით, სვანეთში ეს მაჩვენებელი შეიძლება 7-9-ჯერ მაღალი იყოს.
დევაშის ხეობაში ნანახი ნაკვალევი გვიჩვენებს, რომ აქ მურა დათვი ზამთრის დასაწყისში
და გაზაფხულზე აქტიურია და წლის ამ პერიოდებში საკვებს ეძებს. დევაშის ხეობის ქვედა
ნაწილში გამოსაზამთრებელი ადგილები არ დაგვიფიქსირებია და ნაკლებად ალბათურია,
რომ დათვმა გამოიზამთროს ასეთ დაუცველ ტერიტორიაზე, სადაც ადამიანს ხშირად
Lortkipanidze B. Brown bear distribution and status in the South Caucasus (2010) [მურა დათვის
განაწილება და სტატუსი სამხრეთ კავკასიაში].
6
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უხდება

ფეხი.

ამას

გარდა,

საქართველოში

დათვის

დაბალი

სიმჭიდროვის

გათვალისწინებით, გამოსაზამთრებელი ადგილების ხელმისაწვდომობა ამ სახეობის
პოპულაციისათვის შემზღუდველ ფაქტორად ვერ ჩაითვლება.
არჩვის მსგავსად, პროექტთან დაკავშირებული ძირითადი ზემოქმედება იქნება დათვის
დაფრთხობა ზამთრის პერიოდში განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების დროს და
დაფრთხობის შემთხვევაში ახალი გამოსაზამთრებელი ადგილის მოძებნის საჭიროება.
სავარაუდოდ, მშენებლობის პერიოდში დათვები დევაშის ხეობას აღარ გამოიყენებენ;
თუმცა, ექსპლუატაციის პერიოდში, ისევე როგორც ამჟამად, მას ისევ გამოიყენებენ
სამოძრაოდ, რადგანაც ამ ხეობაში მოწყობილი მისასვლელი გზით სარგებლობა იშვიათად
მოხდება.
რადგან მურა დათვი ძირითადად ღამით აქტიურობს, ექსპლუატაციის ფაზაზე დამბა-2-თან
მიმდინარე და გეგმიური სამუშაოების შესასრულებლად მხოლოდ დღის საათები უნდა
იქნას გამოყენებული. ამ წესის დაცვის შემთხვევაში ექსპლუატაციის ფაზაზე პროექტი
დათვს მნიშვნელოვან რისკებს არ შეუქმნის, თუ დამბა-2-მდე მისასვლელი გზის გამოყენება
შეუძლებელი იქნება ბრაკონიერობის ან ხე-ტყის დამზადებისათვის.
რადგან განხილულ ტერიტორიაზე მურა დათვისა და არჩვის წინაშე არსებული ძირითადი
საფრთხე ნადირობაა, პროექტის მიზანი იქნება ამ ორი სახეობის ბალანსის გაზრდა
ცნობიერების ამაღლების კამპანიის მეშვეობით, რომლის სამიზნე ჯგუფები იქნება
მონადირეები, ახალგაზრდები და, საზოგადოდ, პროექტის ტერიტორიის მოსახლეობა.
ასეთი კამპანია განხორციელდება დათვისა და არჩვის დაცვის გამოცდილების მქონე
ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის მეშვეობით.
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4.7.4

რისკების შემარბილებელი ღონისძიებები ხმელეთის ძუძუმწოვრებისათვის
ქმედება

დევაშის ხეობის გასწვრივ
სამუშაო უბნების მოწყობა
პირველი თოვლის
მოსვლამდე.
მუშახელის ცნობიერების
ამაღლება:
 ნადირობის აკრძალვა
 დამბა-2-მდე მისასვლელი
გზის
გამოყენების
აკრძალვა
პროექტთან
შეხების
არმქონე
საქმიანობისათვის
დამბა-2-ის ტერიტორიაზე
მხოლოდ პროექტის
საჭიროებისათვის დაშვება:
 ღობის მოწყობა დევაშის
ხეობის შესასვლელში
 ცხაურების ან ჭიშკრის
მოწყობა, რომელიც ფეხით
მოსიარულეებს არ მისცემს
დამბა-2-ის ქვედა ბიეფთან
მისასვლელ
გვირაბში
მოხვედრის საშუალებას
მურა დათვისა და არჩვის
დაცვა: ცნობიერების
ამაღლების კამპანიის
განხორციელება, რომლის
სამიზნე ჯგუფები იქნება
მონადირეები, ახალგაზრდები
და, საზოგადოდ, პროექტის
ტერიტორიის მოსახლეობა.

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

ამოცანა

თავიდან
აცილება

მოზამთრე
ძუძუმწოვრების
დაფრთხობის
თავიდან აცილება.

თავიდან
აცილება

მუშახელის
პირველადი
ინსტრუქტაჟის
თემატიკაში
შეტანილი უნდა
იქნას ფაუნის
დაცვის საკითხები

თავიდან
აცილება

ბრაკონიერობისთვის
ან ხე-ტყის
ჭრისთვის ხელის
არშეწყობა

KE

არჩვსა და მურა
დათვზე ნადირობის
წნეხის შემცირება

საქართველოში
არსებული
სამოქალაქო
ორგანიზაცია,
რომელსაც
დათვისა და
არჩვის დაცვის
გამოცდილება
გააჩნია

კომპენსაცია
(დადებითი
ბალანსი)

შემსრულებელი

კონტრაქტორი

კონტრაქტორი

დაფინანსების
წყარო

ხარჯებს არ
მოითხოვს

ხარჯებს არ
მოითხოვს

მცირე
ინფრასტრუქტურა

შესრულების
ინდიკატორები

არა

სამუშაოების
დაწყებისას

დევაშის ხეობაში
სამუშაო უბნები
მოწყობილი იქნა
ოქტომბრის
ბოლომდე

KE

არა

მუშახელის
პირველადი
ინსტრუქტაჟის
დროს

პირველადი
ინსტრუქტაჟის
დროს მოხდა
მუშახელის
ცნობიერების
ამაღლება

KE

არა

მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის
ფაზებზე

მისასვლელი გზა
კონტროლდება

KE

დაცვა

მცირე E&S
ხარჯები

გვერდი 99 | 206

გარე
რესურსების
საჭიროება და
ღირებულება

ვადები

მაკონტროლებელი

KE
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4.8

ხელფრთიანები
ამ თავში აღწერილია ხელფრთიანების არსებული მდგომარეობა და შეფასებულია
პროექტის პოტენციური ზემოქმედება მათზე.

4.8.1

ჰაბიტატების ხელმისაწვდომობა
ზაფხულის

პერიოდში

პროექტის

ტერიტორიაზე

წარმოდგენილია

ხელფრთიანების

ჰაბიტატების ფართო სპექტრი, თუმცა ზამთრის პერიოდში ჰაბიტატები ცოტაა.
გამოსაზამთრებელი ჰაბიტატები ძირითადად ლენტეხში, ხელედსა და სხვა სოფლებში
მდებარე სახლები და სხვა შენობა-ნაგებობებია: ცნობილია, რომ ზოგიერთ შენობას მთელი
წლის განმავლობაში აფარებენ თავს ღამურას ადგილობრივი დაჯგუფებები. პროექტის
ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულების გამო დევაშისა და ხელედულას ხეობებში არ
გვხვდება დიდი ზომის გამოქვაბულები, სადაც შეიძლებოდა წარმოდგენილი ყოფილიყო
ღამურების

დიდი

დაჯგუფებების

კოლონიების

გამოსაზამთრებელი

გამოსაზამთრებელ

ადგილად

ჰაბიტატები.

შეიძლება

თუმცა,

მცირე

მთის

მზიან

გამოდგეს

ფერდობებზე, კლდეებში არსებული ნაპრალები და ხვრელები.
ზაფხულის ჰაბიტატები მრავლადაა: ესენია ზამთრის ჰაბიტატები და, ასევე, სოფლებსა და
მათი ტერიტორიის გარეთ არსებულ გადაბერებულ ხეებში, კლდეებში, ქვანაშალში,
შენობების ფასადებში არსებული ნაპრალები. მინდვრებისა და ტყეების ჰაბიტატების
ერთობლიობა, რამდენიმე მდინარის არსებობა და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიკატების
მოხმარების

არამასშტაბურობა

განაპირობებს

მწერების

სიმრავლეს,

რის

გამოც

გაზაფხულიდან შემოდგომამდე ღამურებისათვის კარგი საკვები ბაზა არსებობს.
შესაბამისად, პროექტის ტერიტორია მიმზიდველ ზონად გამოიყურება ზაფხულში
საკვებისა და ჰაბიტატების არსებობის კუთხით; თუმცა, აქ ზამთარში საკვები არ არის და
ჰაბიტატებიც მცირე რაოდენობითაა.
დაწყებული ცაგერიდან მდ. ცხენისწყლის ხეობის ქვედა ნაწილში, რომელიც პროექტის
ტერიტორიიდან რამდენიმე კილომეტრითაა დაცილებული, ღამურებისათვის კარგი
გამოსაზამთრებელი უბნები უნდა იყოს წარმოდგენილი: აქ ტემპერატურა უფრო მაღალია
(ნაკლები სიმაღლის გამო), ხოლო კირქვით აგებულ ქარაფებში მეტი გამოქვაბული და
ხვრელია. აღნიშნულის გამო მეტად ალბათურია, რომ პროექტის ტერიტორიაზე ზაფხულის
პერიოდში წარმოდგენილი ღამურები პროექტის ტერიტორიის მიღმა იზამთრებდნენ.

4.8.2

სახეობები და სივრცითი განაწილება
პროექტის

ტერიტორიაზე

წარმოდგენილი

ღამურას

სახეობების

დასადგენად

გამოყენებული იქნა აკუსტიკური ექოლოკაცია (იხ. ცხრილი 20). კვლევები განხორციელდა
შემდეგ ხუთ უბანზე:
o

დაბა ლენტეხში,

o

ხელედში: მდ. ხელედულას მარცხენა და მარჯვენა ნაპირებზე, დამბა-1-სა და
სამშენებლო ბანაკს შორის
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o

საგენერატორო შენობის უბანზე

o

მდ. დევაშის ხეობაში, მდ. ცხენისწყალთან შესართავსა და ზედა დინებაში არსებულ
ხევს შორის მოქცეული ტერიტორიის შუა ნაწილში:

 ტყეში, მდინარის კალაპოტიდან 100 მ-ით ზემოთ
 ხეობაში, მდინარის მახლობლად
ცხრილი 20 - ექოლოკაციის ნიმუშები პროექტის ტერიტორიიდან
Rhinolophus sp.

Myotis daubentonii

55 მწმ მუდმივ 114 კჰც სიხშირეზე
(R. euryale or R. mehelyi)

5მწმ, 75 - 31 კჰც, პიკი 37 კჰც-ზე

Plecotus auritus

Eptesicus serotinus

4მწმ, ორი, 55 - 25 კჰც და
80 - 53 კჰც ჰარმონიკით

10მწმ, 35 - 25 კჰც, პიკი 27 კჰც-ზე

ცხრილი 22-ში შედარებულია ის სახეობები, რომლებიც, IBAT ანგარის მიხედვით,
შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს საკვლევ ტერიტორიაზე და რომლებიც აქ ფაქტიურად
აღირიცხა, მ.შ. მოცემულია მათი საკონსერვაციო სტატუსი. კერძოდ, ცხრილი გვიჩვენებს,
რომ:
o

პროექტის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა ღამურას 11 სახეობა, რაც ღამურების სიუხვეზე
მიუთითებს და ადასტურებს, რომ ეს ტერიტორია მიმზიდველია, როგორც ზაფხულის
ჰაბიტატი;

o

აღირიცხა ორი ისეთი სახეობა, რომლებიც IBAT ანგარიშში შეტანილი არაა. ესენია:
Rinolophus euryale (საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობა) და Pipsitrellus pygmaeus
(აღრიცხულია საქართველოს სხვა ნაწილებში);

o

ღამურის სახეობებიდან, რომლებიც დანამდვილებით იქნა დაფიქსირებული, ორს
გააჩნია განსაკუთრებული საკონსერვაციო სტატუსი. ესენია: Rinolophus euryale
(საქართველოს წითელი ნუსხის მიხედვით VU, ხოლო IUCN-ის წითელი ნუსხის
მიხედვით NT), Miniopterus schreibersii (IUCN-ის წითელი ნუსხის მიხედვით NT).

o

შესაძლოა აქ წარმოდგენილი იყოს საკონსერვაციო სტატუსის მქონე კიდევ ორი
სახეობა, თუმცა მათი არსებობა ექოლოკაციით ვერ დადასტურდა. ესენია: Myotis
bechsteinii (საქართველოს წითელი ნუსხის მიხედვით VU, ხოლო IUCN-ის წითელი
ნუსხის მიხედვით NT), Rinolophus melehyi (საქართველოს წითელი ნუსხის მიხედვით
VU, ხოლო IUCN-ის წითელი ნუსხის მიხედვით VU)
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სახეობებისა და ინდივიდები ყველაზე მაღალი რაოდენობა დაფიქსირდა დასახლებული
ტერიტორიების (ლენტეხი და ხელედი) მახლობლად, რაც იმისი დამადასტურებელია, რომ
დღისით ღამურები თავშესაფრებად იყენებენ სახლებსა და სხვა შენობა-ნაგებობებს.
ყველაზე ნაკლები რაოდენობა აღირიცხა დევაშის ხეობაში, კერძოდ კი მდინარის
მიმდებარედ. ამისი მიზეზები შეიძლება იყოს ამ ხეობის უფრო დაბალი ტემპერატურა, რაც
გავლენას ახდენს მწერების სიმრავლეზე და, ასევე, ხეობის სივიწროვე, რის გამოც იგი
ნაკლებად მიმზიდველია ღამურებისათვის: ამისაგან განსხვავებით, ღამურების ყველაზე
მეტი რაოდენობა დაფიქსირებული იქნა მდ. ცხენისწყლის ნაპირებზე (საგენერატორო
შენობის უბანზე), სადაც უფრო გაშლილი ლანდშაფტია.
უნდა აღინიშნოს, რომ მდ. დევაშის ზემოთ, ციცაბო ფერდობზე არსებულ ტყეში ღამურების
აქტიურობა ძირითადად დაფიქსირდა ღამის დასაწყისში და ბოლოს: ეს ფაქტი იმისი
დამადასტურებელია, რომ ღამურები ამ ტყეს (ხნოვან ხეებს, კლდის ნაპრალებს) არა მარტო
თავშესაფრად, არამედ სანადიროდაც იყენებენ.
ცხრილი 21 – ხელფრთიანები: შესწავლილი უბნები, აღრიცხული სახეობები და მათი სიმრავლე

უბანი

დაბა ლენტეხი

ექოლოკატორით დაფიქსირებული
სახეობები
≤3
> 3 ძახილი/საათში
ძახილი/საათში

P. pipistrellus

E. serotinus
M. schreibersii
N. leisleri
N. Noctula
P. pygmaeus
Rinolophus sp.

დამბა-1, მდ.
ხელედულას
ნაპირები და
სამშენებლო უბანი
ხელედის
მახლობლად

E. serotinus
P. pipistrellus
P. Auritus

M. schreibersii
Myotis sp.
M. Daubentonii
Rinolophus sp.

საგენერატორო
შენობის უბანზე

E. serotinus
P. pipistrellus
P. pygmaeus

Myotis sp.
P. Khulii

მდ. დევაშის
ხეობა, ტყეში,
მდინარის
კალაპოტიდან 100
მ-ით ზემოთ

P. pipistrellus

მდ. დევაშის
ხეობა: ხეობაში,
მდინარის
მახლობლად

-

4.8.3

E. serotinus
M. schreibersii
P. pygmaeus
Rinolophus sp.
(euryale ან
mehelyi)
Myotis sp.
P. pipistrellus
R. euryale
Rinolophus sp.

ძახილი საათში
(ტემპერატურა)

ძახილის დრო

52
მთელი ღამე
(19 - 18°C)

46
მთელი ღამე
(23 - 18°C)
180
მთელი ღამე
(19 - 18°C)
13
(21 - 17°C)

1.1
(21 - 17°C)

ძირითადად
ღამის დასაწყისში
და ბოლოს

უსისტემოდ
ღამის
განმავლობაში

აღრიცხული სახეობების ეკოლოგიური აღწერა
ქვემოთ წარმოდგენილია აღრიცხული სახეობების მოკლე ეკოლოგიური აღწერა და
წლიური ციკლი, რათა შესაძლებელი იქნას ღამურების წინაშე არსებული პოტენციური
რისკებისა და მათზე ზემოქმედების შეფასება პროექტის კონტექსტში:
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სახეობები

უპირატესი ზაფხულის
ჰაბიტატები
მოქნილია, თუმცა
უპირატესობას შენობანაგებობებს ანიჭებს
მიწისქვეშა თავშესაფრები
(გამოქვაბულები,
ნაპრალები), რისი
ალტერნატივაც შენობანაგებობებია

მშობიარობა

შეწყვილება

მაისის შუა - ივლისი

სექტემბერი ოქტომბერი

მაისის შუა - ივლისი

შემოდგომა

ხეები, ნაპრალები, შენობანაგებობები, ხელოვნური
თავშესაფრები ან საბუდარი
ადგილები, ქვანაშალი

ივნისი - ივლისი

აგვისტოდან

P. Auritus

ხეები ან შენობა-ნაგებობები

მაისი - ივლისი

აგვისტო - აპრილი

P. Khulii

მოქნილია, თუმცა
უპირატესობას შენობანაგებობებს ანიჭებს

მაისი - ივლისი

აგვისტო ოქტომბერი

გამოქვაბულები /
ნაპრალები ან შენობანაგებობები
(გამოქვაბულებით მხოლოდ
R. Euryale სარგებლობს)

ივნისი - ივლისის
შუა

აგვისტოს შუა სექტემბერი

E. serotinus

M. schreibersii

Myotis sp.
M. Daubentonii
N. leisleri
N. Noctula

P. pipistrellus
P. pygmaeus

Rinolophus sp.
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ცხრილი 22 – ღამურის სახეობები და მათი საკონსერვაციო სტატუსი
პროექტის ტერიტორიაზე არსებობა
ქართული სახელი

ლათინური სახელი

ევროპული მაჩქათელა

Barbastella barbastellus

აღმოსავლური მაჩქათელა

Barbastella leucomelas

ჩვეულებრივი მეგვიანე

Eptesicus serotinus

სავის ღამორი

Hypsugo savii

ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი

Miniopterus schreibersii

ოქროსფერი მღამიობი

Myotis aurascens

გრძელყურა მღამიობი

Myotis bechsteinii

ბრანდტის მღამიობი

Myotis brandtii

წყლის მღამიობი

Myotis daubentonii

სამფერი მღამიობი

Myotis emarginatus

ულვაშა მღამიობი

Myotis mystacinus

ნატერერის მღამიობი

Myotis nattereri

გიგანტური მეღამურა

Nyctalus lasiopterus

მცირე მეღამურა

Nyctalus leisleri

წითური მეღამურა
ხმელთაშუაზღვისეული ღამურა

Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii

IBAT ანგარიში
(IUCN-ის მონაცემთა
ბაზა)
წარმოდგენილია
კავკასიაში
გავრცელების
არეალის დასავლეთი
საზღვარი
გხვდება მთელს
საქართველოში
საქართველოში
ფართოდაა
გავრცელებული
დაზუსტებული არ
არის
გხვდება მთელს
საქართველოში
დაზუსტებული არ
არის
გხვდება დასავლეთ
საქართველოში

გხვდება მთელს
საქართველოში

საქართველოში
ფართოდაა
გავრცელებული
გხვდება მთელს
საქართველოში
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საკონსერვაციო სტატუსი

ექოლოკაცია

საქართველ
ოს წითელი
ნუსხა

IUCN

არა

VU

NT

ბერნის
კონვენცია

ევროკავშირი
ს
ჰაბიტატების
დირექტივა
დანართები II
& IV

არა

LC

კი

LC

დანართი IV

არა

LC

დანართი IV

კი

NT

დანართები II
& IV

LC

დანართი IV

არსებობა
შესაძლებელია
არსებობა
შესაძლებელია
არსებობა
შესაძლებელია
კი
არსებობა
შესაძლებელია
არსებობა
შესაძლებელია
არსებობა
შესაძლებელია
არა

VU

NT

დანართი II

დანართები II
& IV

LC

დანართი IV

LC

დანართი IV
დანართები II
& IV

LC
LC

დანართი IV

LC

დანართი IV

VU

დანართი IV

კი

LC

დანართი IV

კი
კი

LC
LC

დანართი IV
დანართი IV

შპს „ხელედულა ენერჯი“
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ტყის ღამორი
ჯუჯა ღამორი

Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus

პაწია ღამორი

Pipistrellus pygmaeus

რუხი ყურა

Plecotus auritus

კავკასიური ყურა

Plecotus macrobullaris

სამხრეთული ცხვირნალა

Rhinolophus Euryale

დიდი ცხვირნალა

Rhinolophus ferrumequinum

მცირე ცხვირნალა

Rhinolophus hipposideros

მეჰელის ცხვირნალა

Rhinolophus mehelyi

ჩვეულებრივი ღამურა

Vespertilio murinus

მოხსენიებული არ
არის
საქართველოში
ფართოდაა
გავრცელებული
არსებობა
შესაძლებელია
მოხსენიებული არ
არის
დაზუსტებული არ
არის
გხვდება მთელს
საქართველოში
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არა
კი

LC
LC

კი

LC

დანართი IV

კი

LC

დანართი IV

არა

LC

დანართი IV

კი

VU

არა
კი, ამ
სახეობებიდან
ერთ-ერთი
მაინც
არა

NT
LC
LC

VU

VU
LC

დანართი III

დანართი II

დანართი IV
დანართი IV

დანართები II
& IV
დანართები II
& IV
დანართები II
& IV
დანართები II
& IV
დანართი IV

შპს „ხელედულა ენერჯი“
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4.8.4 ბიომრავალფეროვნების
კრიტიკული ჰაბიტატი
საკვლევ

ტერიტორიაზე

პრიორიტეტული

წარმოდგენილი

კომპონენტები

ძუძუმწოვრებიდან

გარკვეული

და

სახეობები

ჩათვლილი უნდა იქნას ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტულ კომპონენტებად, ან
წარმოშობს ჰაბიტატების კრიტიკულობის შეფასების საჭიროებას:
EBRD-ის PR6-ის კრიტერიუმები

აქტუალურობა

საფრთხის წინაშე მყოფი
ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

მოწყვლადი სახეობა

დადასტურებულია
საქართველოს წითელი ნუსხის
ერთი VU სახეობის
(Rhinolophus Euryale) არსებობა
და შესაძლებელია კიდევ ორი
ასეთი სახეობის (Myotis
bechsteinii, Rhinolophus mehelyi)
არსებობა. ღამურის ყველა
სახეობა დაცულია Eurobats-ის
კონვენციით.

ბიომრავალფეროვ
ნების
პრიორიტეტული
კომპონენტები

დაინტერესებულ მხარეთა
ფართო სპექტრის ან
სახელმწიფოების მიერ
მნიშვნელოვნად მიჩნეული
ბიომრავალფეროვნების
კომპონენტები
გადაშენების საფრთხის, ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
სახეობისთვის მნიშვნელოვანი
ჰაბიტატები
სახეობისათვის
კრიტიკული
ჰაბიტატის
კრიტერიუმები

ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე სახეობისთვის
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები
გლობალურად მნიშვნელოვანი
მიგრირებადი, ან ჯოგური/
ხროვული/ გუნდური
სახეობების არსებობისთვის
საჭირო ჰაბიტატები

დასკვნა

ღამურას ყველა
სახეობა
ბიომრავალფერო
ვნების
პრიორიტეტული
კომპონენტია.

წარმოდგენილი არ არის

ტერიტორიაზე წარმოდგენილი
არაა გადაშენების საფრთხის ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
ხელფრთიანების სახეობა
ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე ხელფრთიანთა
სახეობები პროექტის
ტერიტორიაზე არ გხვდება.
ხელფრთიანები მიგრირებადი
და გუნდური სახეობებია,
თუმცა პროექტი ზემოქმედებას
არ მოახდენს ამ სახეობების
გლობალურად მნიშვნელოვან
უბანზე ან ჰაბიტატზე.

ჰაბიტატის
კრიტიკულობის
შეფასება საჭირო
არაა

4.8.5 ხელფრთიანების წინაშე არსებული პოტენციური რისკები და მათზე
ზემოქმედების სახეები
საქართველოში აღრიცხული ღამურების ყველა სახეობას გააჩნია საკონსერვაციო სტატუსი:
2002 წელს საქართველომ მოახდინა „ევროპის ღამურების პოპულაციების დაცვის შესახებ“
UNEP/Eurobats

ხელშეკრულების

რატიფიცირება.

საზოგადოდ,

ხელფრთიანებზე

არ

ნადირობენ და მათ დიდი მტრები არ გააჩნიათ. გლობალურ დონეზე ხელფრთიანების
წინაშე არსებული ძირითადი საფრთხეებია: ჰაბიტატების განადგურება (გამოქვაბულების
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დანგრევა,

შენობა-ნაგებობების

მოდერნიზაცია)

და

საკვებზე

წვდომის

დაკარგვა

(პესტიციდების მოხმარების გამო).
პროექტი ღამურებს არ შეუმცირებს საკვებზე წვდომას, რადგანაც არც მშენებლობის და არც
ექსპლუატაციის ფაზებზე იგი ზემოქმედებას არ იქონიებს პროექტის ტერიტორიაზე
არსებული მწერების პოპულაციაზე. ამგვარად, პროექტი ღამურებს აყენებს მხოლოდ მათი
ჰაბიტატების განადგურების რისკის წინაშე, რასაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სამუშაო
უბნებზე გაწმენდითი და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების დროს. რადგანაც
პროექტი

არ

ითვალისწინებს

რომელიმე

არსებული

შენობა-ნაგებობის

დანგრევას,

ზემოქმედების ქვეშ ძირითადად შეიძლება მოექცეს ღამურას ისეთი ჰაბიტატები,
როგორიცაა:
o

ფუღუროებიანი
გადაბერებული
ხეები,
რომლებიც
მრავლადაა
პროექტის
ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით კი ციცაბო ფერდობებზე, სადაც ტყის მჭრელებს
შეღწევა არ შეუძლიათ.

o

კლდის ნაპრალები და სიღრუეები: მცირე ზომის მრავლადაა, თუმცა დიდი ზომის
გამოქვაბულები პროექტის ტერიტორიაზე ან მის შემოგარენში წარმოდგენილი არაა.

ყველაზე სენსიტიური პერიოდები, როდესაც დაუშვებელია ღამურების ჰაბიტატებზე
ზემოქმედება, შემდეგია:
o

გამოზამთრების სეზონი: ღამურები იძინებენ და საკვებზე ხელი არ მიუწვდებათ. ცივ
ადგილებში ჰაბიტატების განადგურება ფატალური შედეგით დასრულდება. როგორც
აღინიშნა, პროექტის შემთხვევაში ასეთი რისკი არ არსებობს, რადგანაც არ არსებობს
დიდი გამოქვაბული, სადაც ზამთრის პერიოდში ღამურების დიდ კოლონიას
შეეძლებოდა თავშეყრა.

o

მშობიარობის სეზონი: ჩვეულებრივ, ღამურები სანაშენე კოლონიებად თავს იყრიან
აპრილ-მაისში, ხოლო მშობიარობენ ივნისისთვის. ახალშობილები ფრენას იწყებენ
რამდენიმე კვირაში. აღნიშნულის გამო აპრილი-ივლისის მთელი პერიოდი უაღრესად
სენსიტიურია,
რადგანაც
ღამურას
ჰაბიტატების
განადგურებამ
შესაძლოა
ახალშობილების განადგურება გამოიწვიოს. სანაშენე კოლონიები შეიძლება
წარმოდგენილი იყოს როგორც გადაბერებულ ხეებში, ასევე კლდის ნაპრალებში/
ხვრელებში.
ცხრილი 23 - ღამურების წინაშე არსებული რისკების შეჯამება

მშენებლობის
პერიოდი

ექსპლუატაციის
პერიოდი

ზამთარი

მარტი & ივლისი-ნოემბერი

აპრილი-ივლისი

ზემოქმედებას
ადგილი არ ექნება

მნიშვნელოვან ზემოქმედებას
ადგილი არ ექნება

პოტენციურად
მნიშვნელოვანი
ზემოქმედება

პროექტის
ინფრასტრუქტურის
განთავსების
ადგილებში
გამოსაზამთრებელი
ადგილები არ არის

ზემოქმედება საბუდარ
ადგილებზე, მ.შ. მათი
განადგურება. ამ სეზონზე
ღამურებისთვის მარტივი იქნება
ალტერნატიული ადგილების
მოძებნა
ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება
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სანაშენე თავშესაფრების,
მ.შ. ახალშობილებისა და/ან
მდედრების განადგურება
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4.8.6

რისკების შემარბილებელი ღონისძიებები ხელფრთიანებისათვის

ქმედება

აპრილ-ივლისში:
 დაუშვებელია
ხეების ჭრა
 დაუშვებელია
სამუშაოების
დაწყება ციცაბო
ფერდობებზე:
საგენერატორო
შენობის
განთავსების
უბანზე
და
გვირაბის
პორტალებთან
(უკვე
დაწყებული
სამუშაოების
გაგრძელება
დასაშვებია)

ქმედების ტიპი
(შერბილების
იერარქია)

ამოცანა

შემსრულებელი

დაფინანსების
წყარო

მაკონტროლებელი

გარე
რესურსების
საჭიროება და
ღირებულება

შესრულების
ინდიკატორები

ვადები

მხოლოდ
მშენებლობის
პერიოდში
თავიდან
აცილება
(არსებული
ბალანსის
დაცვა)

რადგანაც

ღამურების
სანაშენე
კოლონიების
შენარჩუნება

ღამურებზე

კონტრაქტორი

ხარჯებს არ
მოითხოვს

KE

არა

აკრძალვა ეხება
აპრილიივლისის
პერიოდს
სამუშაოთა
გრაფიკი
შესაბამისად
უნდა
შეიცვალოს

პოტენციურად

მნიშვნელოვანი

ზემოქმედების

თავიდან

აცილება

შესანარჩუნებლად პროექტის ფარგლებში დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება საჭირო არაა.
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შესაძლებელია,

კონტრაქტორმა
წარმოადგინა ხეების
ჭრის გრაფიკი
(ყველა უბნისათვის),
ასევე საგენერატორო
შენობისა და
გვირაბების
პორტალების
მშენებლობის
დაწყების გრაფიკი.
გრაფიკი
დაამტკიცეს KE-ს
E&S
ზედამხედველობაზე
პასუხისმგებელმა
პირებმა, რომლებმაც
ასევე
განახორციელეს ამ
გრაფიკის
შესრულების
მონიტორინგი.

არსებული

ბალანსის
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4.9

ფრინველები
2017 წლის გზშ-ის პროცესში განხორციელებული ფონური კვლევებისა და IBAT ანგარიშის
მიხედვით, პროექტის ტერიტორიაზე წარმოდგენილი არაა საკონსერვაციო მნიშვნელობის
ფრინველთა სახეობები, რომლებსაც პროექტი განსაკუთრებულ რისკებს შეუქმნიდა, ან
რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ პროექტის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი დევაშის ხეობაში
არსებულ ბუნებრივ ჰაბიტატებზე იქნებოდა დამოკიდებული.
2017 წლის გზშ-ისა და IBAT ანგარიშებში ნახსენებია ბუკიოტის (Aegolius funereus)
არსებობის შესაძლებლობა: ამ სახეობას საქართველოში მინიჭებული აქვს VU სტატუსი
(IUCN-ის სტატუსი: LC). მისი უპირატესი ჰაბიტატებია წიწვოვანი ტყეები. ბუდეს იკეთებს
ხნოვან წიწვოვან ხეებში. ეს სახეობა შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს დევაშის ხეობაში
მარჯვენა ნაპირის ზემოთ არსებულ ვრცელ ფერდობზე.
IBAT

ანგარიშში

ასევე

მითითებულია,

რომ

პროექტის

ტერიტორიაზე

შესაძლოა

არსებობდეს EN სტატუსის მქონე ოთხი სახეობა: ველის არწივი (Aquila nipalensis), გავაზი
(Falco cherrug), ფასკუნჯი (Neophron percnopterus) და თეთრთავა იხვი (Oxyura leucocephala)
და, ასევე, CR სტატუსის მქონე ერთი სახეობა: ველის პრანწია (Vanellus gregarius). ICUN-ის
მიხედვით, პროექტის რეგიონში ყველა ეს სახეობა გამვლელად ითვლება, რის გამოც
პროექტი მათ ვერანაირ რისკს ვერ შეუქმნის.
საერთო ჯამში, პროექტი არ გამოიწვევს ჰაბიტატების მნიშვნელოვან სახეცვლილებას და
ძირითადი რისკი, რომელსაც იგი ფრინველებს შეუქმნის, ხის ჭრის დროს მათი ბუდეების
დანგრევის შესაძლებლობაა (ამ ტერიტორიაზე მობუდარი ფრინველების შემთხვევაში).
თუმცა,

ამ

რისკს

უკვე

მნიშვნელოვნად

ამცირებს

ხელფრთიანების

კუთხით

გათვალისწინებული მოთხოვნა, რომ ხეების ჭრა არ მოხდეს აპრილი-ივლისის პერიოდში
(იხ. თავი 4.8.6).

4.10

ფლორა
2017 წლის გზშ-ის ანგარიშში მოცემულია ფლორის ფონური მდგომარეობის ამსახველი
ინფორმაცია,

რომელიც

ეყრდნობა

ლიტერატურის

მიმოხილვასა

და

2016

წლის

გაზაფხულზე (აპრილში) ჩატარებულ ბოტანიკურ კვლევებს. ამ კვლევების მეშვებით
განისაზღვრა პროექტის ტერიტორიისათვის ჩვეულ მცენარეთა სახეობები (იხ. 2017 წლის
გზშ-ის ანგარიში). 2018 წლის ივნისში განხორციელებული იქნა დამატებითი ბოტანიკური
კვლევები, რომელთა მიზანი იყო 2016 წლის გაზაფხულზე შეგროვებული მონაცემების
შევსება

ფლორის

კვლევისათვის

ოპტიმალურ

პერიოდში

(ზაფხულის

დასაწყისი)

ჩატარებული კვლევების მეშვეობით. ამ კვლევების ფარგლებში ძირითადი ყურადღება
დაეთმო საკონსერვაციო მნიშვნელობის სახეობებს. მიღებული შედეგები აღწერილია
ქვემოთ.

4.10.1 ჰაბიტატების კატეგორიები
ფლორის თვალსაზრისით, პროექტის ტერიტორიაზე არსებული ჰაბიტატები შეიძლება
დაიყოს შემდეგ სამ ვრცელ კატეგორიად:
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o

მდინარის მსხვილი კალაპოტი (ნაპირები და კუნძულები): ეს ჰაბიტატი ძირითადად
წარმოდგენილია დევაშის ხეობის ფსკერზე და ხელედულას ხეობის ზოგიერთ
მონაკვეთზე. იგი მოიცავს ახალგაზრდა და წყლის ამტან პიონერ სახეობებს, რომლებიც
იზრდება წლის დიდი პერიოდის განმავლობაში დაუტბორავ ადგილებში. ეს ჰაბიტატი
რეგულარულად იცვლება, როდესაც ჩვეულებრივზე ძლიერი წყალდიდობა მდინარის
მსხვილი კალაპოტის ფორმებს ცვლის.

o

მდინარეთა ნაპირები: ეს ტერიტორია ახლოსაა მდინარესთან, თუმცა ძალიან მაღალია
იმისათვის, რომ დაიტბოროს. ასეთი ჰაბიტატები სახეცვლილია სხვადასხვა
საქმიანობის
შედეგად
და
ათვისებულია:
სახლებისთვის,
სასაწყობოდ,
სახერხებისათვის, შემოღობილი ან შემოუღობავ საძოვრებად, სამშენებლო მასალის
მოპოვებისათვის, ნარჩენების განსათავსებლად...

o

მთის ფერდობები: ასეთი ჰაბიტატის მდგომარეობა დამოკიდებულია ქანობზე. ყველაზე
ციცაბო ადგილები საკმაოდ ხელუხლებელია და ასეთ ადგილებში იზრდებ მწიფე და
გადაბერებული ხეები.

ამას გარდა, დაფიქსირებული იქნა ერთი გამორჩეული ჰაბიტატი (ლენტეხის ჭარბტენიანი
ტერიტორია), რომელიც აღწერილია თავი 4.5.1-ში.
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4.10.2

#

#1

პროექტის უბნები და საკონსერვაციო მნიშვნელობის მქონე სახეობები

უბანი

ძირითადი სამშენებლო
ტერიტორია ხელედსა და
მდ. ხელედულას შორის,
მარცხენა ნაპირი (დამბა-1,
სამშენებლო ბანაკი)

#2

#3

მდ. ხელედულას მარცხენა
ნაპირი წანაშთან
(#1 და #2 სანაყაროების
უბნები)

#4

დამბა-1, მარჯვენა ნაპირი

#5

ხელედულას მარჯვენა
ნაპირი, მისასვლელი გზა

ჰაბიტატი
(EUNIS)
I (რეგულარულად, ან ახლახან
დამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო
მიწები, ბაღები და საკარმიდამო
ფართობები)
F3 (ზომიერი და
ხმელთაშუაზღვისპირეთის
მთიანეთის ბუჩქნარი)
G1.A71 (შავი ზღვის (ევქსინური)
რეგიონის შერეული ტყეები)

I (რეგულარულად, ან ახლახან
დამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო
მიწები, ბაღები და საკარმიდამო
ფართობები)
F3 (ზომიერი და
ხმელთაშუაზღვისპირეთის
მთიანეთის ბუჩქნარი)
G1.1 (ჭალისა და სანაპირო ტყეები,
სადაც დომინირებს მურყანი, არყი,
ვერხვი ან ტირიფი)
G1.1 (ჭალისა და სანაპირო ტყეები,
სადაც დომინირებს მურყანი, არყი,
ვერხვი ან ტირიფი)

საკონსერვაციო მნიშვნელობის მქონე სახეობები
სახელი
წაბლი (Castanea sativa)

სტატუსი
საქართველოში
VU

IUCN
სტატუსი
LC

კაკალი (Juglans regia)

VU

LC

წაბლი (Castanea sativa)

VU

LC

პანტა
(Pyrus caucasica)

-

LC

Senecio pojarkovae

-

-

წაბლი (Castanea sativa)

VU

LC

Senecio pojarkovae

-

-

Euphorbia macroceras
Senecio pojarkovae
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კავკასიის
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ქვესახეობა
კავკასიის ენდემი

კავკასიის ენდემი
კავკასიის ენდემი

-

-

კავკასიის ენდემი
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#

#6

#7

უბანი

მდ. ხელედულას მარჯვენა
ნაპირი, ლესემა
(სანაყარო #6)
ლენტეხის ჭარბტენიანი
ტერიტორია (იხ. თავი 4.5.1)
მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა
ნაპირი
(ბანაკი #2)

ჰაბიტატი
(EUNIS)
ჩრდილოეთის ექსპოზიციის
მიმდებარე კლდეები H3.2 (ხმელეთზე
განლაგებული ძირითადი და
ულტრაძირითადი ქანებით აგებული
ქარაფები: ხმელეთის მშრალი,
კირქვიანი ქარაფები)
G1.1 (ჭალისა და სანაპირო ტყეები,
სადაც დომინირებს მურყანი, არყი,
ვერხვი ან ტირიფი)
C1 (მდგარი ზედაპირული წყლები)
I (რეგულარულად, ან ახლახან
დამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო
მიწები, ბაღები და საკარმიდამო
ფართობები)

საკონსერვაციო მნიშვნელობის მქონე სახეობები
სახელი

სტატუსი
საქართველოში

IUCN
სტატუსი

ენდემურობა

Senecio pojarkovae

-

-

კავკასიის ენდემი

-

-

-

-

Paracynoglossum imeretinum

-

VU

-

-

საქართველოს
ენდემი
საქართველოს
ენდემი
საქართველოს
ენდემი
საქართველოს
ენდემი
-

Hyosciamus niger
Phytolaca americana
Anagallis arvensis

C1 (მდგარი ზედაპირული წყლები)

Saxifraga koleantiana

მდ. დევაშის მარჯვენა
ნაპირი
(სანაყარო #6)

G3.1H (აღმოსავლური ნაძვის ტყეები კავკასიაში და პონტოს რეგიონის
აღმოსავლეთ ნაწილში
გავრცელებული ტყეები, სადაც Picea
orientalis დომინირებს)
G1.1 (ჭალისა და სანაპირო ტყეები,
სადაც დომინირებს მურყანი, არყი,
ვერხვი ან ტირიფი)

მდ. დევაშის მარჯვენა
ნაპირი
(სანაყარო #7)

G1.1 (ჭალისა და სანაპირო ტყეები,
სადაც დომინირებს მურყანი, არყი,
ვერხვი ან ტირიფი)

#8

დევაშის მარჯვენა ნაპირი

#9

#10

საქართველოს
ენდემი

Paracynoglossum imeretinum

-

VU

Senecio pojarkovae

-

-

საქართველოს
ენდემი
კავკასიის ენდემი

Senecio pojarkovae

-

-

კავკასიის ენდემი
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#

უბანი

ჰაბიტატი
(EUNIS)

#11

მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა
ნაპირი
(ბანაკი #4)

#12

მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა
ნაპირი
(საგენერატორო შენობა)

I (რეგულარულად, ან ახლახან
დამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო
მიწები, ბაღები და საკარმიდამო
ფართობები)
G1.A71 (შავი ზღვის (ევქსინური)
რეგიონის შერეული ტყეები) +
Castanea sativa

მდ. ხელედულას მარცხენა
ნაპირი
(სანაყარო #4)
მდ. ხელედულას მარცხენა
ნაპირი
(სანაყარო #3)

G1.1 (ჭალისა და სანაპირო ტყეები,
სადაც დომინირებს მურყანი, არყი,
ვერხვი ან ტირიფი)
G1.1 (ჭალისა და სანაპირო ტყეები,
სადაც დომინირებს მურყანი, არყი,
ვერხვი ან ტირიფი)

#13

#14

საკონსერვაციო მნიშვნელობის მქონე სახეობები
სახელი

Senecio pojarkovae

სტატუსი
საქართველოში
-

IUCN
სტატუსი
-

ენდემურობა
კავკასიის ენდემი

Senecio pojarkovae

-

-

კავკასიის ენდემი

Heleborrus caucasicus

კავკასიის ენდემი

Paeonia caucasica

კავკასიის ენდემი

Senecio pojarkovae

-

-

კავკასიის ენდემი

Senecio pojarkovae

-

-

კავკასიის ენდემი
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4.10.3 ბიომრავალფეროვნების
კრიტიკული ჰაბიტატი

პრიორიტეტული

კომპონენტები

და

საკვლევ ტერიტორიაზე წარმოდგენილი ფლორის გარკვეული სახეობები ჩათვლილი უნდა
იქნას ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტულ კომპონენტებად, ან წარმოშობს ჰაბიტატების
კრიტიკულობის შეფასების საჭიროებას:

ბიომრავალფეროვ
ნების
პრიორიტეტული
კომპონენტები

EBRD-ის PR6-ის კრიტერიუმები

აქტუალურობა

საფრთხის წინაშე მყოფი
ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

მოწყვლადი სახეობა

პროექტის ტერიტორიაზე
წარმოდგენილია ორი სახეობა,
რომელთაც საქართველოს
წითელი ნუსხაში მინიჭებული
აქვთ VU სტატუსი (Castanea
sativa და Juglans Regia) და ერთი
სახეობა, რომელსაც IUCN-ის
წითელ ნუსხაში მინიჭებული
აქვს ასევე VU სტატუსი
(Paracynoglossum imeretinum).

დაინტერესებულ მხარეთა
ფართო სპექტრის ან
სახელმწიფოების მიერ
მნიშვნელოვნად მიჩნეული
ბიომრავალფეროვნების
კომპონენტები
გადაშენების საფრთხის, ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
სახეობისთვის მნიშვნელოვანი
ჰაბიტატები
სახეობისათვის
კრიტიკული
ჰაბიტატის
კრიტერიუმები

ენდემური ან გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის
მქონე სახეობისთვის
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები
გლობალურად მნიშვნელოვანი
მიგრირებადი, ან ჯოგური/
ხროვული/ გუნდური
სახეობების არსებობისთვის
საჭირო ჰაბიტატები

წარმოდგენილი არ არის

ტერიტორიაზე წარმოდგენილი
არაა გადაშენების საფრთხის ან
გადაშენების უკიდურესი
საფრთხის წინაშე მყოფი
ხელფრთიანების სახეობა
PR6 კრიტერიუმების
მიხედვით, ენდემური ან
გეოგრაფიულად მცირე
გავრცელების არეალის მქონე
ფლორის სახეობები პროექტის
ტერიტორიაზე არ გხვდება.

დასკვნა

ფლორის ორი
სახეობა
ბიომრავალფერო
ვნების
პრიორიტეტულ
კომპონენტად
უნდა
ჩაითვალოს.
P. Imeretinum-თან
დაკავშირებით
იხ. ქვემოთ
მოცემული
კომენტარი.

ჰაბიტატის
კრიტიკულობის
შეფასება საჭირო
არაა

აქტუალური არ არის

პროექტის ტერიტორიაზე აღრიცხული რამდენიმე სახეობა კავკასიის ან საქართველოს
ენდემია, თუმცა IUCN-ს ისინი შეფასებული არ აქვს და, შესაბამისად, მათი შეფასება
„გეოგრაფიულად მცირე გავრცელების არეალის“ კრიტერიუმით შეუძლებელია. მეორე
მხრივ, ყველა ასეთი სახეობა მათი ენდემურობის რეგიონში (საქართველოში ან კავკასიაში)
ფართოდაა გავრცელებული და ისინი საქართველოში დაცული არაა, რის გამოც არ
ჩაითვალა, რომ პროექტი მათ რაიმე საფრთხეს შეუქმნის.
IUCN-ის მიერ შეფასებული ერთადერთი სახეობა, რომელსაც LC-ისგან განსხვავებული
საკონსერვაციო სტატუსი აქვს მინიჭებული, არის Paracynoglossum imeretinum: მას IUCN-ის
წითელ ნუსხაში VU სტატუსი აქვს. პროექტის ტერიტორიაზე იგი ორ ადგილას აღირიცხა.
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IUCN-ის ვებ-გვერდის მიხედვით, ამ სახეობის არსებობა ცნობილია მხოლოდ 10 ადგილას,
თუმცა სავარაუდოდ მისი გავრცელება არასათანადოდაა შესწავლილი. იგივე სახეობა
აღრიცხული იქნა ნენსკრას პროექტისათვის განხორციელებული ფონური კვლევებისას
(მიმდებარედ მდებარე ენგურის აუზში) და მისი ტერიტორიული განაწილების შეფასების
მიზნით განხორციელებული იქნა სპეციალური კვლევები. ამ კვლევების შედეგების
მიხედვით, აღნიშნული სახეობა სინამდვილეში მეტ-ნაკლებად ფართოდაა გავრცელებული
და გეოგრაფიულად მცირე გავრცელების არეალის მქონე სახეობის კრიტიკული ჰაბიტატის
კრიტერიუმებში

ვერ

ხვდება.

იგი

ხელედულას

ხეობაში

ნაპოვნი

იქნა

დაბალი

საკონსერვაციო მნიშვნელობის ჰაბიტატებში, რაც სავარაუდოდ იმისი დამადასტურებელია,
რომ იგი საკმაოდ ჩვეული სახეობა უნდა იყოს. აღნიშნულის გამო, ეს სახეობა
ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტულ კომპონენტად არ ჩაითვალა და არც მისი
ჰაბიტატის კრიტიკულობა შეფასდა.

4.10.4 ფლორის წინაშე
ზემოქმედების სახეები

არსებული

პოტენციური

რისკები

და

მათზე

პროექტი გამოიწვევს მცენარეულობის განადგურებას მშენებლობისათვის გამოყენებულ
ადგილებში.
ფლორის კუთხით ძირითადი სენსიტიური საკითხია საქართველოს წითელ ნუსხაში
შეტანილი ხის ორი სახეობა: წაბლი და კაკალი. ამასთან, მთავარ პრობლემას წარმოადგენს
წაბლი, რომელიც უფრო მრავალრიცხოვანია:
o

ძირითადი სამშენებლო ზონა დამბა-1-დან #2 სანაყარომდე: ამ ტერიტორიაზე იზრდება
დაახლ. 140 ძირი წაბლი. მათი გეორეფერენსირება განხორციელდა 2018 წლის ივნისში,
რათა პროექტის ფარგლებში შესაძლებელი გამხდარიყო სამშენებლო ბანაკის იმგვარად
მოწყობა, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს წაბლის ხეების ჭრის საჭიროება.

o

სანაყაროები ##3, 4 & 5, ბანაკები ##2, 3 & 4, დამბა-2: წაბლის ხეები არ იზრდება.

o

საგენერატორო შენობის უბანი და დევაშის ხეობის ფერდობების ქვედა ნაწილი: წაბლი
იზრდება მცირე რაოდენობით.

მოჭრილი წაბლისა და კაკლის ხეები აღირიცხება და გარდა იმისა, რომ კომპანია
გადაიხდის

კანონმდებლობით

დადგენილ

თანხას,

ამ

ხეების

საკომპენსაციოდ

განხორციელდება რგვები, 1:10 თანაფარდობით, როგორც ამას ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის
მილსადენის პროექტის განხორციელების დროს საქართველოში დანერგილი საუკეთესო
გამოცდილება ითვალისწინებს. ხეების რგვა მოხდება პროექტის ტერიტორიაზე.
რაც შეეხება ხის ფართოდ გავრცელებულ სახეობებს, 2017 წლის გზშ-ის მიხედვით,
მოჭრილი ხეების კომპენსაციის მიზნით ხეები უნდა დაირგოს საგენერატორო შენობის
შემოგარენში და სანაყაროებზე. ეს შემარბილებელი ღონისძიება სათანადოდ უნდა
ჩაითვალოს, რადგანაც სამუდამოდ დაკარგული ტყით დაფარული ზედაპირის ფართობი
უტოლდება სანაყაროების ფართობს (ჯამში დაახლ. 6 ჰა). დამატებითი შემარბილებელი
ღონისძიებები საჭირო არაა. მეორე მხრივ კი, რგვებისათვის გამოყენებული უნდა იქნას
მხოლოდ საქართველოს ფლორის ადგილობრივი სახეობები.
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4.10.5

რისკების შემარბილებელი ღონისძიებები ფლორისათვის

ქმედება

ქმედების
ტიპი
(შერბილები
ს იერარქია)

დამბა-1-თან სამშენებლო
ბანაკების
იმგვარად
თავიდან
მოწყობა, რომ თავიდან აცილება ან
იქნას აცილებული ან მინიმუმამდ
მინიმუმამდე შემცირდეს ე შემცირება
წაბლისა
და
კაკლის
ხეების ჭრის საჭიროება.

მოსაჭრელი წაბლისა და
კომპენსაცია
კაკლის ხეების დათვლა
და
ჩანაცვლება
1:10
(არსებული
თანაფარდობით. ხეების
ბალანსის
დარგვა
პროექტის
დაცვა)
ტერიტორიაზე

ხეების
რგვა
სანაყაროებზე
და
საგენერატორო შენობის
შემოგარენში
(ეგხ-ის
დერეფნის
გათვალისწინებით),
კომპენსაცია
რისთვისაც
გამოყენებული
უნდა
იქნას
საქართველოს
ფლორის ადგილობრივი
სახეობები

ამოცანა

წითელი
ნუსხის
სახეობების
შენარჩუნება

წითელი
ნუსხის
სახეობების
შენარჩუნება

ხის ჭრის
კომპენსაცია

შემსრულებელი

კონტრაქტორი

KE

KE

დაფინანსების
წყარო

ხარჯებს არ
მოითხოვს

KE-ს მიმდინარე
საექსპლუატაციო
ხარჯები

KE-ს მიმდინარე
საექსპლუატაციო
ხარჯები
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გარე რესურსების
საჭიროება და
ღირებულება

ვადები

შესრულების
ინდიკატორები

KE

არა

სამშენებლო
ბანაკის
დაპროექტებისა
და მოწყობის
პროცესში

მოუჭრელი
წაბლის ან
კაკლის ხეების
რაოდენობა
მაქსიმუმამდე
გაიზარდა.

KE

დაქირავებული
უნდა იქნას
სპეციალიზებული
კომპანია,
რომელიც
უზრუნველყოფს
წაბლისა და
კაკლის ნერგების
მიწოდებასა და
რგვას

KE

დაქირავებული
უნდა იქნას
სპეციალიზებული
კომპანია,
რომელიც
უზრუნველყოფს
ნერგების
მიწოდებასა და
რგვას

მაკონტროლე
ბელი

დათვლა:
მშენებლობის
დროს
დარგვა:
სამშენებლო
სამუშაოების
ბოლოს

სამშენებლო
სამუშაოების
ბოლოს

წაბლისა და
კაკლის ხეები
დარგულია
1:10
თანაფარდობი
თ

სანაყაროებზე
დაირგო ხეები
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4.11

ჰაბიტატის კრიტიკულობის შეფასებები

4.11.1 მიდგომა და ჰაბიტატების კარტირება
ჰაბიტატების კრიტიკულობის შეფასება განხორციელდა EBRD-ის PR6-ის სახელმძღვანელო
მითითებების შესაბამისად. დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეულების დასადგენად და
კრიტიკული

ჰაბიტატებზე

ზემოქმედების

შესაფასებლად

გამოყენებული

იქნა

ლანდშაფტური მიდგომა.
პროექტი განლაგებულია ტერიტორიაზე, რომელიც კარგი ურთიერთკავშირის მქონე
სუბალპური

და

ალპური

მთის

ჰაბიტატების

ვრცელი

კომპლექსის

ნაწილია.

ამ

ტერიტორიის საზღვრები შემდეგია (იხ. ნახაზი 13):
o

ჩრდილოეთიდან - კავკასიონის ქედი, სადაც წარმოდგენილია 4000მზდ-ზე მაღალი
მწვერვალები და მყინვარები;

o

აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან - მდ. ცხენისწყალი და მდ. ენგური, რომლებიც
ხმელეთის სახეობების უმრავლესობისათვის წინაღობას წარმოადგენს;

o

სამხრეთიდან - დაბლობები, რომლებიც სამხრეთიდან შემოსაზღვრავს კავკასიონის
ქედს.

ამ ზონის ფართობია 4121 კმ², სადაც წარმოდგენილია ჰაბიტატების ძირითადი ოთხი ტიპი:
ცხრილი 24 - ხმელეთის ჰაბიტატების ფართობი
მიწათსარგებლობა
ალპური სარტყელი (კლდეები და
მყინვარები)
მდელოები (სუბალპური)

ფართობი (კმ²)

ტყეები (სუბალპური)
დასახლებული ტერიტორიები და
სახეცვლილი ჰაბიტატები
ჯამი

2 299

533
1 182

107
4 121

4.11.2 შეფასება
4.11.2.1 დინიკის გველგესლა

განაწილება და ეკოლოგიური დახასიათება
ეს სახეობა კავკასიის ენდემია. დასავლეთის პოპულაციები საკმაოდ სტანდარტულია;
თუმცა, აღმოსავლეთის პოპულაციები უაღრესად დანაწევრებულია.
დინიკის გველგესლა ბინადრობს ტყის სარტყლის ზედა ნაწილში (ჩვეულებრივ 1500 მზდზე ზემოთ), მდინარეების/ ნაკადულების ნაპირებთან, ბუჩქნარში, სუბალპურ და ალპურ
მდელოებზე, კლდოვან ქვანაშალზე, ქვანაშალით დაფარულ ფერდობებზე და მორენებზე,
ზღვის დონიდან 3000 მ სიმაღლემდე. მისი საარსებო არეალი ძალიან დანაწევრებულია.
პოპულაციის რიცხოვნება მცირდება დევნის, ჭარბი ჭერებისა და ჰაბიტატების გადაძოვების
გამო.
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ჰაბიტატის კრიტიკულობის კრიტერიუმი
დინიკის გველგესლა ხმელეთის ხერხემლიანია, რომლის გავრცელების არეალი 50 000კმ²ზე ნაკლებია (IUCN-ის მიხედვით, 20 000კმ²-ის ტოლია). შესაბამისად, „გეოგრაფიულად
მცირე გავრცელების არეალის მქონე სახეობის“ კრიტერიუმის მიხედვით, მისთვის საჭიროა
ჰაბიტატის კრიტიკულობის შეფასება.

დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეული
IUCN-ის მიხედვით, მისი გავრცელების არეალის საზღვრები მოქცეულია ზღვის დონიდან 1
500 და 2 800მ სიმაღლეებს შორის; თუმცა, პროექტის ტერიტორიაზე ნანახი იქნა 1000მ-ზე
ქვემოთ. ამიტომაც, დინიკის გველგესლას შემთხვევაში დისკრეტულ სამენეჯმენტო
ერთეულად (DMU) აღებული იქნა ნახაზი 13-ზე ნაჩვენები სუბალპური და ალპური
ჰაბიტატები. ამ DMU-ს ფართობია 3481კმ².

შეფასება
დინიკის

გველგესლაზე

შესაძლოა

ზემოქმედება

იქონიოს

დევაშის

ხეობაში

განხორციელებულმა საქმიანობამ, რომელიც მოიცავს შემდეგ ტერიტორიებს:
პუნქტი

დაკავებული ფართობი
(ჰა)

დამბა-2

2.5

გზა/ მილსადენი

3.5

სანაყაროები

2.6

გვირაბის პორტალი და
სამშენებლო მოედანი

0.4

ჯამი

9.0

DMU

348 100.0

პროექტი ზემოქმედებას იქონიებს ამ ტერიტორიის 0.003%-ზე, რაც დინიკის გველგესლას
დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეულის 1 %-ზე ნაკლებია.
შესაბამისად, გეოგრაფიულად მცირე გავრცელების არეალის მქონე სახეობის კრიტიკული
ჰაბიტატის რაოდენობრივი ზღვარი გადალახული არაა.

4.11.2.2 ბრაუნერის ხვლიკი

განაწილება და ეკოლოგიური დახასიათება
ეს სახეობა გხვდება დასავლეთ საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის სამხრეთში. მისი
პოპულაციები ფართოდაა გავრცელებული დიდი კავკასიონის ქედის დასავლეთ ნაწილში.
მთის ეს სახეობა ძირითადად კლდოვან გაშიშვლებებთანაა დაკავშირებული, თუმცა მისი
პოპულაციები ასევე აღრიცხულია ტყეებსა და ზღვის სანაპიროზე. იგი შეიძლება ტიპიური
იყოს სახეცვლილ ჰაბიტატებში, სადაც შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს ქვის შენობანაგებობების კედლებზე, ღობეებზე, გზის კიდეებზე და ნანგრევებში. მისი გავრცელების
არეალის ზედა ზღვარია 1800 მზდ.
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ჰაბიტატის კრიტიკულობის კრიტერიუმი
ბრაუნერის ხვლიკი ხმელეთის ხერხემლიანია, რომლის გავრცელების არეალი 50 000კმ²-ზე
ნაკლებია (IUCN-ის მიხედვით, 36 000კმ²-ის ტოლია). შესაბამისად, მე-2 კრიტერიუმის
„ენდემური და/ან გავრცელების მცირე არეალის მქონე სახეობა“ მიხედვით, მისთვის
საჭიროა ჰაბიტატის კრიტიკულობის შეფასება.

დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეული
ეს სახეობა კავკასიის ენდემია. IUCN-ის მიხედვით, მისი გავრცელების არეალი ზღვის
დონიდან 1 800მ-მდეა. ამიტომაც, ბრაუნერის ხვლიკისთვის დადგენილი დისკრეტული
სამენეჯმენტო ერთეული მოიცავს ტყის სარტყელის ქვემოთ მოქცეულ სუბალპურ
ჰაბიტატებს (საიდანაც გამორიცხულია დასახლებული ან სახეცვლილი ჰაბიტატები),
რომლებიც ნაჩვენებია ნახაზი 13-ზე. ამ DMU-ს ფართობია 2299კმ².

შეფასება
ბრაუნერის

ხვლიკზე

ზემოქმედება

შესაძლოა

იქონიოს

დევაშის

ხეობაში

განხორციელებულმა საქმიანობამ, რომელიც მოიცავს შემდეგ ტერიტორიებს:
პუნქტი

დაკავებული ფართობი
(ჰა)

დამბა-1

4.0

დამბა-2

2.5

გზა/ მილსადენი

3.5

სანაყაროები

6.2

გვირაბის პორტალი და
სამშენებლო მოედანი

0.4

საგენერატორო შენობა

2.0

ჯამი

18.6

DMU

229 859.0

პროექტი ზემოქმედებას იქონიებს ამ ტერიტორიის 0.08%-ზე, რაც ბრაუნერის ხვლიკის
დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეულის 1 %-ზე ნაკლებია.
შესაბამისად, ჰაბიტატის კრიტიკულობის მე-2 კრიტერიუმის რაოდენობრივი ზღვარი
გადალახული არაა.

4.11.2.3 მურა დათვი

განაწილება და ეკოლოგიური დახასიათება
მურა დათვი ევროპაში (რუსეთის გამოკლებით) წარმოდგენილია 1 200 000 კმ²-ზე.
სიმაღლის თვალსაზრისით, იგი გავრცელებულია ზღვის დონიდან 5 000 მ სიმაღლემდე
დიაპაზონში. სარგებლობს ჰაბიტატების უფრო ფართო სპექტრით, ვიდრე სხვა სახეობის
დათვები. ამასთანავე, მოიხმარს უაღრესად მრავალფეროვან საკვებს. საქართველოში ამ
სახეობის წინაშე არსებული ძირითადი საფრთხე ნადირობაა.
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ჰაბიტატის კრიტიკულობის კრიტერიუმი
მურა დათვი შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსით EN. შესაბამისად, 1-ლი
კრიტერიუმის „გადაშენების უკიდურესი საფრთხის (CR) და/ან გადაშენების საფრთხის (EN)
წინაშე მყოფი სახეობები“ მიხედვით, მისთვის საჭიროა ჰაბიტატის კრიტიკულობის
შეფასება.

დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეული
პროექტის

ტერიტორიის

შემოგარენში

მურა

დათვისათვის

ყველაზე

ხელსაყრელი

ჰაბიტატებია ტყეები და სუბალპურ მდელოთა ჰაბიტატები, რომლებიც ნაჩვენებია ნახაზი
13-ზე. ზაფხულში ამ DMU-ის ფართობია 3481კმ², ხოლო ზამთარში - 2299კმ² (ეს
უკანასკნელი მოიცავს მხოლოდ ტყეს, რადგანაც დათვი მდელოებზე არ იზამთრებს).

შეფასება
მშენებლობის პერიოდში დათვები ვეღარ ისარგებლებენ (დამაფრთხობელი ფაქტორების
არსებობის გამო) დევაშის ხეობაში დაგეგმილი სამუშაოებიდან 200 მ-ის რადიუსში
მოქცეული ტერიტორიით (200 მ ის უმოკლესი მანძილია, რომლითაც დათვის აღრიცხული
ნაკვალევი დაცილებული იყო არსებული სოფლებიდან და გზებიდან). დროებით
მიუწვდომელი ჰაბიტატის ფართობია 0.95კმ².
ნახაზი 16 – ტერიტორია, რომელსაც შესაძლოა დათვმა თავი აარიდოს მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის პერიოდში ასეთი ტერიტორიის ფართობი იქნება მხოლოდ დამბა-2-ის
შემოგარენი.
მურა დათვი დროებით დაკარგავს 0.95 კმ² ჰაბიტატს, რომელიც DMU-ს 0.04%-ია.
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დროებით დაკარგული ჰაბიტატი:
o

DMU-ს საზღვრებში წარმოდგენილი მურა დათვის პოპულაციისათვის მნიშვნელოვანი
არ იქნება, რადგანაც იგი ერთი მურა დათვის ტერიტორიის 1.2 - 1.5%-ს შეადგენს:
აღნიშნულის გამო, ჰაბიტატის დროებითი დაკარგვა გრძელვადიან პერსპექტივაში
ზემოქმედებას ვერ იქონიებს DMU-ს ტერიტორიაზე წარმოდგენილი ამ სახეობის
სიცოცხლისუნარიანობაზე.

o

არ მოიცავს მურა დათვის ისეთ რაოდენობას, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა
ქვეყნის/ რეგიონის დონეზე

შესაბამისად, ჰაბიტატის კრიტიკულობის 1-ლი კრიტერიუმი დაკმაყოფილებული არაა.

4.11.2.4 არჩვი

განაწილება და ეკოლოგიური დახასიათება
არჩვი ევროპისა და მცირე აზიის მთიანი ტერიტორიებისთვის ადგილობრივი სახეობაა.
დიდი კავკასიონის მთებში მისი ჰაბიტატების დანაწევრება ხდება.
არჩვი ბინადრობს ციცაბო კლდოვან მთებში, იყენებს სხვადასხვა ტიპის ჰაბიტატებს, მათ
შორის ალპურ მდელოებს, გაშლილ კლდოვან ადგილებს, შერეულ ფოთლოვან ტყეებს და
წიწვოვან ტყეებს. შეფასებით, საქართველოში 5,000 ინდივიდია წარმოდგენილი. ბოლო 20
წლის განმავლობაში მათი რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა მთელს გავრცელების არეალში
და ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მცირდება.

ჰაბიტატის კრიტიკულობის კრიტერიუმი
არჩვი შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსით EN. შესაბამისად, 1-ლი
კრიტერიუმის „გადაშენების უკიდურესი საფრთხის (CR) და/ან გადაშენების საფრთხის (EN)
წინაშე მყოფი სახეობები“ მიხედვით, მისთვის საჭიროა ჰაბიტატის კრიტიკულობის
შეფასება.

დისკრეტული სამენეჯმენტო ერთეული
პროექტის შემოგარენში არჩვისათვის ყველაზე ხელსაყრელი ზაფხულის ჰაბიტატებია
ტყეები, ასევე სუბალპური მდელოები და ალპური ჰაბიტატები, რომლებიც ნაჩვენებია
ნახაზი 13-ზე; ზამთარში კი იგი ძირითადად სამხრეთის ექსპოზიციის ტყეებს იყენებს.
ძირითადად

იყენებს

ჰაბიტატებს,

რომლებიც

მოცილებულია

დასახლებული

ტერიტორიებიდან ან გზებიდან, ან რომლებიც მათი პირდაპირი ხედვის არეალში არ
ექცევა. ზემოაღნიშნული DMU-ს ფართობი ზამთრის პერიოდში ტოლია 574 კმ²-ის, თუ
დავუშვებთ, რომ ტყით დაფარული ფერდობების 25% სამხრეთის ექსპოზიციისაა (ხოლო
დანარჩენი 75% აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის ან დასავლეთის ექსპოზიციის).

შეფასება
მშენებლობის პერიოდში არჩვი ვეღარ ისარგებლებს (დამაფრთხობელი ფაქტორების
არსებობის გამო) დევაშის ხეობის ქვედა ნაწილით, სადაც დღეის მდგომარეობით არჩვის
დანახვა გზიდან შეუძლებელია, თუმცა ასეთი რამ შესაძლებელი გახდება მშენებლობის
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პერიოდში.

მშენებლობის

და

ისიც

მხოლოდ

ზამთრის

პერიოდში

დროებით

ხელმიუწვდომელი ჰაბიტატის ფართობია 4.3კმ².
ნახაზი 17 – ტერიტორია, რომელსაც შესაძლოა არჩვმა თავი აარიდოს მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის პერიოდში ასეთი ტერიტორიის ფართობი იქნება მხოლოდ დამბა-2-ის
უშუალო შემოგარენი.
დროებით დაკარგული ჰაბიტატი:
o

DMU-ს საზღვრებში წარმოდგენილი არჩვის პოპულაციისათვის მნიშვნელოვანი არ
იქნება, რადგანაც იგი DMU-ს მხოლოდ 0.75%-ს შეადგენს (თუ გავითვალისწინებთ
ზამთრის პირობებს, რომლებიც უმკაცრესია): აღნიშნულის გამო, ჰაბიტატის
დროებითი დაკარგვა გრძელვადიან პერსპექტივაში ზემოქმედებას ვერ იქონიებს DMUს ტერიტორიაზე წარმოდგენილი ამ სახეობის სიცოცხლისუნარიანობაზე.

o

არ მოიცავს არჩვის ისეთ რაოდენობას, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ქვეყნის/
რეგიონის დონეზე.

შესაბამისად, ჰაბიტატის კრიტიკულობის 1-ლი კრიტერიუმი დაკმაყოფილებული არაა.

4.12

ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების სახეები: დასკვნა
ბიომრავალფეროვნების დამატებითმა შეფასებამ გამოავლინა, რომ პროექტმა შესაძლოა
ზემოქმედება
შეფასებული

იქონიოს
იქნა

ბიომრავალფეროვნების

ბიომრავალფეროვნების

პრიორიტეტულ

პრიორიტეტული

კომპონენტებზე.

კომპონენტების

წინაშე

არსებული რისკები, რის საფუძველზეც შემუშავებული იქნა ალტერნატიული ტექნიკური
გადაწვეტილებები და შემარბილებელი ღონისძიებები (შერბილების იერარქიის მიხედვით),
რათა

გრძელვადიან

პერსპექტივაში

შენარჩუნებული

იქნას

ბიომრავალფეროვნების

პრიორიტეტული კომპონენტების არსებული ბალანსი, ხოლო შესაძლებლობის შემთხვევაში
მიღწეული იქნას დადებითი ბალანსი. ასეთი ღონისძიებების დამსახურებით პროექტი
ბიომრავალფეროვნების პრიორიტეტულ კომპონენტებზე არ იქონიებს მნიშვნელოვან, მავნე
და შეუქცევად ზემოქმედებას.
ბიომრავალფეროვნების დამატებითი შეფასების პროცესში ასევე განისაზღვრა სახეობები,
რომლებიც, EBRD-ის მე-6 სამოქმედო სტანდარტის მიხედვით, ჰაბიტატის კრიტიკულობის
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შეფასებას

საჭიროებს.

EBRD-ის

PR6-ის

სახელმძღვანელო

მითითების

მიხედვით

განხორციელებულმა შეფასებამ გვიჩვენა, რომ პროექტი მნიშვნელოვან მავნე ზემოქმედებას
არ იქონიებს კრიტიკული ჰაბიტატებზე.
მოცემულ

თავში

აღწერილი

შემარბილებელი

ღონისძიებები,

რომლებიც

ეხება

ბიომრავალფეროვნებას, შეტანილია 7.3 თავში წარმოდგენილ ბიომრავალფეროვნების
სამოქმედო გეგმაში.
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5

დამატებითი სოციალური შეფასება
მოცემული თავი ეთმობა ქვემოთ განსაზღვრული ზემოქმედების არეალის საზღვრებში
მოქცეული ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზსა და ამ
სფეროზე ადგილობრივი დონის ზემოქმედებას. პროექტი განლაგებულია ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შესახებ ზოგადი სახის სოციალურეკონომიკური ინფორმაცია წარმოდგენილია 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის თავში 4.4 და ეს
მონაცემები აქ განმეორებული არ არის. ნაცვლად ამისა, ამ თავში მოცემულია ის
სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაცია, რომლებიც, 2017 წლის გზშ-ის მონაცემებთან
ერთად, საჭიროა პროექტის პოტენციური ზემოქმედების შესაფასებლად.

5.1

ზემოქმედების არეალი
სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროზე ზემოქმედების არეალი მოიცავს პროექტის პირდაპირი
და ირიბი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ტერიტორიებს. ირიბი ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეულ ტერიტორიაში შედის (ზემოდან ქვემოთ მიმართულებით): სამი სოფლის
(ხელედის, წანაშისა და ლესემას) ტერიტორიები და დაბა ლენტეხი. მუდმივი შენობანაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციისათვის კერძო მიწების შესყიდვა საჭირო
იქნება ძირითადად ხელედში; ამას გარდა, ყველა სოფელი და დაბა ლენტეხი მოექცევა
მშენებლობით გამოწვეული ზემოქმედების ქვეშ, როგორიცაა: ტრანსპორტის ნაკადის
გაზრდა,

დასაქმების

შესაძლებლობების

შექმნა,

გადასახადების

სახით

მიღებული

შემოსავალი, გამონამუშევარი ქანების განთავსება და სხვა ადგილობრივი ხასიათის
ზემოქმედება.

ირიბი

ზემოქმედება,

როგორიცაა

დასაქმება,

გადასახადების

სახით

მიღებული შემოსავალი, შესყიდვების შესაძლებლობების შექმნა და სამშენებლო ტექნიკის
მოძრაობა, შეიძლება გავრცელდეს სხვა რეგიონებსა და საქართველოს სხვა კუთხეებშიც.

5.2

მონაცემთა შეგროვების მეთოდები და კვლევები
მოცემული

დამატებითი

სოციალურ-ეკონომიკური

შეფასებისათვის

მონაცემების

შესაგროვებლად გამოყენებული იქნა: საჯარო ინფორმაციის წყაროები; ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე სოფ. ხელედის, ლენტეხის და ლესემას
საკვანძო წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური და ჯგუფური ინტერვიუები; და წანაშის
მოსახლეობასთან შეხვედრა. ამას გარდა, ხელედის თემში წარმოდგენილი საარსებო
საშუალებების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად მოეწყო პროექტის ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული მიწის მესაკუთრეების ფოკუს-ჯგუფები და გამოკითხვები (იხ. თავი 5.5.2).

5.3

არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღწერა

5.3.1

ადგილმდებარეობა და ზოგადი ინფორმაცია
ხელედის თემი ადმინისტრაციული ერთეულია, რომელიც განლაგებულია ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის დასავლეთ ნაწილში. იგი მოიცავს დაახლოებით 19 324 ჰა ფართობს,
საიდანაც 16 400 ჰა ტყით დაფარული ტერიტორიაა, ხოლო 2 924 ჰა - სასოფლო-სამეურნეო
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სავარგულები. თემის ტერიტორია მთა-გორიანია. ხელედის თემში შედის რვა სოფელი:
ხელედი, ბავარი, ლესემა, მანანური, ფაყი, წანაში, ხაჩეში და ცხუმალდი. ლესემა, წანაში და
ხელედი განლაგებულია ლენტეხი-ბავარის გზის გასწვრივ (იხ. ნახაზი 2).
ხელედის

თემს

ჰყავს

ლენტეხის

მუნიციპალიტეტის

გამგებლის

ადგილობრივი

წარმომადგენელი, რომელიც „ხელედის გამგებლად“ იწოდება. ამ წარმომადგენელს
საქართველოს მთავრობა არ ნიშნავს, არამედ მას ადგილზე ირჩევენ. ხელედის გამგებელი
ანგარიშვალდებულია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. ლენტეხი (ოფიციალურად
დაბა, ანუ ქალაქის ტიპის დასახლება). იგი განლაგებულია სვანეთის ქედის სამხრეთ
ფერდობებზე, სამი მდინარის: ხელედულას, ლასკადურასა და ცხენისწყლის შეერთების
ადგილიდან

ოდნავ

ზემოთ

და

ჩრდილოეთით.

მდ.

ლასკადურა,

რომელიც

მდ.

ცხენისწყლის შენაკადია, ლენტეხს ჰყოფს ორ (დასავლეთ და აღმოსავლეთ) ნაწილად.
ქალაქის ფართობი დაახლოებით 1,3 კმ²-ია. ლენტეხში განლაგებულია მუნიციპალური
ხელისუფლება. ლენტეხსა და ხელედს შორის მანძილი საზოგადოებრივი დანიშნულების
გზის გასწვრივ 6 კმ-ს შეადგენს.

5.3.2

დემოგრაფია, მიგრაცია და სეზონურობა
ლენტეხში ცხოვრობს 957 სული მოსახლე (ცხრილი 25), რაც დაახლ. 400 ოჯახს შეადგენს.
მოსახლეობის 55.3% ქალია (საქსტატი, 2015).
ხელედის თემის მთიანი მოსახლეობა შეადგენს 511 სულს (საქსტატი, 2015), საიდანაც 50.3%
ქალია (ცხრილი 25). თემის ადმინისტრაციული ცენტრია სოფ. ხელედი, სადაც ცხოვრობს
თემის მოსახლეობის 50% (აქ წარმოდგენილია დაახლ. 150 საცხოვრებელი სახლი და 81
მუდმივად მობინადრე კომლი).
წანაშისა და ლესემაში ერთად ხელედის თემის მოსახლეობის 39% (200 სული) ცხოვრობს,
რომლებიც ამ სოფლებში მუდმივად მაცხოვრებელი 80-85 ოჯახითაა წარმოდგენილი.
ხელედიდან ზემოთ მდებარე სოფ. ცხუმალდი მთლიანად გაუკაცურებულია, ხოლო სოფ.
ბავარი და სოფ. მანანური თითქმის დაცლილია (მათში შესაბამისად 11 და 2
მაცხოვრებელია).
ცხრილი 25 – ხელედის თემისა და ლენტეხის მოსახლეობა და მათზე მოსალოდნელი მავნე
ზემოქმედება
დასახლება/ ადმინ.
ერთეული

სულ
მოსახლეობა

კაცი

ქალი

ხელედის თემი:

511

254

257

 ხელედი

258

123

135

 ლესემა

81

43

38

 წანაში

119

61

58

 ბავარი

11

7

4
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პოტენციური პირდაპირი მავნე
ზემოქმედება
მიწის შესყიდვა, მშენებლობითა და
ექსპლუატაციით გამოწვეული
ზემოქმედება
ზემოქმედება სამშენებლო
ტექნიკის მოძრაობის გამო,
ზემოქმედება შრომის ბაზარზე
ზემოქმედება სამშენებლო
ტექნიკის მოძრაობის გამო,
ზემოქმედება შრომის ბაზარზე
მგზავრობის დაყოვნება სამუშაო

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
 მანანური

2

0

2

 ფაყი

22

10

12

 ცხუმალდი

0

0

0

 ხაჩეში

18

10

8

დაბა ლენტეხი

947

423

საათებში, რაც შესაძლებელია
გამოიწვიოს ცენტრალურ გზაზე
სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობამ,
ზემოქმედება შრომის ბაზარზე
სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობით
გამოწვეული უმნიშვნელო
ზემოქმედება, ზემოქმედება
ადგილობრივ ეკონომიკაზე,
სოციალური მომსახურების
სფეროზე და ბიზნესინფრასტრუქტურაზე

524

თემის ერთი ოჯახი საშუალოდ ორი-სამი პირისაგან შესდგება, ხოლო ოჯახის წევრთა
ფაქტიური რაოდენობა ერთიდან ექვსამდე იცვლება. ხელედის სამედიცინო პერსონალის
მიერ

მოწოდებული

ინფორმაციით,

მოსახლეობის

ბუნებრივი

კლების

ტენდენცია

დაიკვირვება, რადგანაც სიკვდილიანობის წლიური მაჩვენებელი 2-4-ჯერ აღემატება
შობადობას.
რაც შეეხება ხელედის თემის მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურას, აქ დომინირებს
საშუალო ასაკის (18-60) მოსახლეობა მიუხედავად იმისა, რომ ამ ასაკობრივი ჯგუფის
მიგრაციის მაჩვენებელი მაღალია. პენსიონერები მოსახლეობის 30%-ს შეადგენს.
დ. ლენტეხის მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა ხელედისაგან იმით განსხვავდება,
რომ აქ 18 წლამდე მოსახლეობის წილი გაცილებით მაღალია და დაბის მოსახლეობის 20%-ს
შეადგენს. პენსიონერების წილი 25 %-ია. ხელედის მსგავსად, ყველაზე დიდია საშუალო
ასაკის (18-60) მოსახლეობის ჯგუფი.
1980-იან წლებში თემის მოსახლეობა ახლანდელზე სამჯერ მეტი იყო. 1987 წელს თემში,
ისევე როგორც მთელ სვანეთში, ადგილი ჰქონდა დიდთოვლობას, რასაც რამდენიმე
ადამიანის დაღუპვა და მნიშვნელოვანი ზიანი მოჰყვა. ამ პერიოდში მთავრობამ ხელედის
თემში ბუნებრივი საფრთხეების კვლევა დაიწყო და რამდენიმე წლის განმავლობაში
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი გადაასახლა: ლესემას მოსახლეობის ნახევარი,
როგორც ეკომიგრანტები, გადასახლებული იქნენ წყალტუბოში, ქსანში, ოზურგეთში და
საქართველოს სხვა ადგილებში. დროთა განმავლობაში მათი მხოლოდ ძალიან მცირე
ნაწილი დაუბრუნდა ლესემაში.
ამავდროულად, ბოლო 30 წლის განმავლობაში თემში დაიკვირვება როგორც მუდმივი,
ასევე

სეზონური

ეკონომიკური

მიგრაცია.

პირობები,

ასეთი

მკაცრი

მიგრაციის

ამინდის

მიზეზებია:

პირობები,

რთული

ხარისხიანი

სოციალურსახნავ-სათესი

სავარგულების სიმცირე, საძოვრებისა და სათიბების სიმცირე და, რაც ყველაზე მთავარია,
დასაქმებისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობის არარსებობა. საშუალო ასაკის მამაკაცები
და ქალები სამუშაოს ძიებისას სამუდამოდ ან სეზონურად მიდიან ესპანეთში, რუსეთში,
იტალიაში, ან საქართველოს უფრო დიდ ურბანულ ადგილებში (თბილისი, ქუთაისი და
სხვა). ხელედის თემის მოსახლეობისათვის სახასიათო ტენდენციის მსგავსად და იმავე
მიზეზების გამო, უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში დ. ლენტეხის მოსახლეობა ორჯერ
შემცირდა (1989 წელს იგი 2,001 სულს შეადგენდა).

გვერდი 126 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

შესაბამისად, თემის მუდმივი მოსახლეობა საკმაოდ მცირეა. თუმცა, თემის გარკვეული
გამოცოცხლება ხდება ზაფხულობით, როდესაც ზაფხულის არდადეგებზე ჩამოდიან
ნათესავები (ბავშვები, შვილიშვილები, ბიძაშვილები და სხვა). გამოკითხული პირების
ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ სახლების ნახევარი მხოლოდ ზაფხულობით
გამოიყენება, არცერთი სახლი მიტოვებული არაა. ზაფხულობით სეზონური მოსახლეობის
შემოდინება ლენტეხშიც ხდება, თუმცა მათი რაოდენობა ნაკლებია, ვიდრე ხელედის თემის
შემთხვევაში.

5.3.3

რელიგია, ეთნიკური კუთვნილება და ენა
ხელედის თემსა და ლენტეხში წამყვანი რელიგიაა საქართველოს მართმადიდებლური
ეკლესია. ხელედში არსებობს წმ. გიორგის ეკლესია და დედათა მონასტერი (იხ. სურათი
41), ხოლო ლენტეხში რამდენიმე ეკლესიაა.
ხელედის თემისა და ლენტეხის მოსახლეობა სვანების ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყენებს ქართულ და სვანურ ენებს, საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა და სახელმწიფო ორგანიზაციებში კი ოფიციალური ენის სახით
ქართული გამოიყენება. რუსული ენაზე საუბრობს მხოლოდ რამდენიმე ადგილობრივი
მოსახლე (ძირითადად ხანდაზმული პირები). ხელედისა და ლენტეხის საჯარო სკოლებში
მოსწავლეებს

ინგლისურს

საზღვარგარეთ

მუშაობის

ორიენტირებულ

პირებს

ასწავლიან.

ზოგიერთი

გამოცდილების
(მაგ.,

ლენტეხში

მქონე,

ადამიანს,
ან

საოჯახო

განსაკუთრებით

ტურისტულ

კი

მომსახურებაზე

სასტუმროების

მფლობელებს)

შეუძლიათ საუბარი ისეთ უცხო ენებზე, როგორიცაა გერმანული ან ესპანური.
წინამდებარე დოკუმენტის მზადების პროცესში EBRD-სთან გავლილი იქნა კონსულტაცია
მე-7 სამოქმედო სტანდარტის აქტუალობასთან დაკავშირებით. EBRD-მ დაგვიდასტურა,
რომ მე-7 სამოქმედო სტანდარტი არ ეხება სვანებს, რის გამოც წინამდებარე დოკუმენტში
იგი განხილული არაა.

5.3.4

დასაქმება, შემოსავლები და დანაზოგები
ხელედის თემში დასაქმება შესაძლებელია მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებში,
როგორიცა ხელედის სკოლა (დაახლ. 25 დასაქმებული პირი), ხელედის გამგეობა (მუშაობს
3 პირი), სამედიცინო პუნქტი (1 პირი), ხელედის საბავშვო ბაღი (5 პირი), ხელედის
კულტურის სახლი (11 პირი) და წანაშის საბავშვო ბაღი (3-4 პირი). ორი მცირე ოჯახური
მაღაზიის გარდა ამჟამად აქ სხვა ბიზნეს-საქმიანობა წარმოდგენილი არაა. ლენტეხში
სოციალური

ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალური
დაწესებულებები,
სასამართლო,

ხელისუფლების
მუზეუმი,

ავტოსადგური)

უფრო
ორგანოები,

მაღაზიები,
და,

განვითარებულია
პოლიცია,

ბანკები,

საგანმანათლებლო

შესაბამისად,

დასაქმების

(წარმოდგენილია

მეტი

სამედიცინო

დაწესებულებები,
შესაძლებლობაც

არსებობს; თუმცა, ეს საკმარისი არაა და უმუშევრობაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
საერთო ჯამში, ხელფასზე მომუშავე პირების წილი დაახლ. 15-20%-ია (ნატურალურ
მეურნეობაში თვითდასაქმება მხედველობაში მიღებული არაა).
გამოკითხული პირების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ხელედის თემსა და დ.
ლენტეხში ქალებს მამაკაცებზე მეტი დასაქმების შესაძლებლობა გააჩნიათ. ასე მაგალითად,
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ხელედსა

და

წანაში

ქალები

შეიძლება

დასაქმდნენ

სკოლაში,

საბავშვო-ბაღებში,

სამედიცინო პუნქტში, ხელედის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში; ხოლო დ. ლენტეხში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, მაღაზიებში, საცხობებში/კაფეებში, ლენტეხის
ორ სკოლასა და საბავშვო ბაღში, ლენტეხის მუზეუმში, ორ ბიბლიოთეკაში, ბანკის
ფილიალებში, სამედიცინო კლინიკებში, ათიოდე საოჯახო სასტუმროში და სხვა.
სოციალურ

ინფრასტრუქტურაში

რაოდენობით.

ლენტეხში

მამაკაცების

მამაკაცები

დასაქმებაც

ძირითადად

ხდება,

საქმდებიან

თუმცა
მაგ.,

ნაკლები
პოლიციის

განყოფილებაში, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, სკოლებში და სხვა.
საზოგადოდ, ხელედი თემში მამაკაცებს დასაქმების მცირე შესაძლებლობა გააჩნიათ: მათ
ძირითადად ქირაობენ შემთხვევითი და სეზონური სასოფლო-სამეურნეო ან სამშენებლო
სამუშაოებისათვის. უწინ მამაკაცები ჩართულნი იყვნენ ხე-ტყის ჭრის ბიზნესში და
მუშაობდნენ

რამდენიმე

განხორციელებულმა

არაოფიციალურ

უკანასკნელმა

სახერხზე;

სახელმწიფო

თუმცა,

რეფორმებმა

სატყეო
ასეთი

დარგში

დასაქმების

შესაძლებლობა აღმოფხვრეს. დღეის მდგომარეობით ხე-ტყის ჭრა მცირე მოცულობით
ხდება და ამისათვის საჭიროა ე.წ. „ხე-ტყის დამზადების ბილეთი7", რომელსაც გასცემს
სატყეო სააგენტო. ასეთ საქმიანობაში ჩაბმულია მხოლოდ 3-5 ახალგაზრდა მამაკაცი. ისინი
შეშას ლენტეხის მოსახლეობაში ჰყიდიან.
განხილულ ტერიტორიაზე ტურიზმი უმნიშვნელოდაა განვითარებული.

ლენტეხში

არსებობს რამდენიმე საოჯახო სასტუმრო და მუზეუმი; თუმცა, როგორც წესი, ტურისტები
ლენტეხსა და ხელედში დიდი ხნით არ ჩერდებიან, რადგანაც აქ მნიშვნელოვანი
ტურისტული ადგილები არ არის. ადგილობრივ მოსახლეობას სჯერა, რომ მესტიისაკენ
მიმავალი ტურისტების ლენტეხსა და მის შემოგარენში შემოსვლას და დარჩენას ხელს
უშლის ცუდი გზები. დღეის მდგომარეობით ტურისტები ძირითადად წარმოდგენელნი
არიან მოლაშქრეებით, ველოსიპედისტებით, მოჯომარდეებით, ან მანქანით მოგზაური
პირებით. 2015 წლის შუიდან დაწყებული ლენტეხის მოსახლეობა ხანდახან სარგებელს
იღებს პროექტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნეს-ტურიზმისაგან (პროექტის
თანამშრომლები და ექსპერტები ღამეს ათენებენ ლენტეხის საოჯახო სასტუმროებში და
სარგებლობენ ადგილობრივი მომსახურებით).
მოსახლეობის ფულადი შემოსავლების წყაროებია: ხელფასი, სოციალური დახმარებები,
პენსიები და სხვაგან მომუშავე ოჯახის წევრებისგან მიღებული გზავნილები. როგორც ჩანს,
ადგილობრივ შემოსავლებში ეს უკანასკნელი პრევალირებს. ამას გარდა, ლენტეხის
ათიოდე ოჯახმა შემოსავლის წყაროებს შორის მოიხსენია ტურიზმი.
როგორც წესი, ადგილობრივ მოსახლეობას დანაზოგი არ გააჩნია; მეორე მხრივ, ბევრ მათგან
ბანკის სესხი ან მეზობლების/ ნათესავების ვალი აქვს.

5.3.5

მიწასთან დაკავშირებული საარსებო საშუალებები
გამოკითხულთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, თითოეული ოჯახი, როგორც წესი,
ფლობს/ იყენებს დაახლ. სამ ჰექტარ მიწას. მათი ნაწილი საძოვარია, ნაწილი გამოიყენება
7

მაღალმთიანი ტერიტორიების მოსახლეობას 15 კუბური მეტრი მერქნის მოჭრისა და დამზადების უფლება
გააჩნიათ ხე-ტყის დამზადების ბილეთის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა სახელმწიფო ბიუჯეტში მოსაკრებლის
გადახდის შემდეგ (იხ. „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესები და მრგვალი ხე-ტყის (მორის)

პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტი“, 2014 წ., შესწორდა 2015 წ-ს).
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ნატურალური

სოფლის

მეურნეობისათვის

(მ.შ.

თივის

დასამზადებლად),

ხოლო

გარკვეული ნაწილი მიტოვებულია, რადგანაც ოჯახებს არ სჭირდებათ (რაც მოსახლეობის
შემცირების შედეგია). ხელედის თემში ოჯახების დაახლ. ნახევარი ერთზე მეტ მიწის
ნაკვეთს ფლობს.
ყველა კომლი დაკავებულია გარკვეული სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით, მ.შ.
მეცხოველეობით (ძირითადად მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოშენებით), რომელიც ამ
თემის მოსახლეობის ტრადიციული საქმიანობაა. თითქმის ყველა ოჯახს ჰყავს ორი ან სამი
ძროხა. ზოგიერთი ოჯახი დაკავებულია ქათმის, ღორის, იხვისა და ცხენის მოშენებით. თხა
და ცხვარი არ ჰყავთ, რადგანაც მთებში, განსაკუთრებით კი საზაფხულო საძოვრებზე
ხშირია მსხვილი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი და დათვი. მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვისა

და

შინაური

ფრინველის

მოშენება

ხდება

მხოლოდ

საკუთარი

მოხმარებისათვის. თუმცა, თემისა და დაბის მოსახლეობა ხანდახან პირველად და/ან
მეორად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს ბარტერით ცვლის.
საგაზაფხულო და საშემოდგომო საძოვრები განლაგებულია თავად სოფლებში ან მათ
მახლობლად, ასევე ლენტეხში და მის შემოგარენში. ზაფხულის საძოვრები მდებარეობს
მთებში, ტყის სარტყელის ზემოთ, ხელედის თემის სოფლებიდან ჩრდილოეთითა და
დასავლეთით, ხოლო დ. ლენტეხიდან ჩრდილოეთით. ზაფხულში რამდენიმე ოჯახი
ერთიანდება და თავიანთი ძროხები 3-4 თვით (ძირითადად მაისის ბოლოდან სექტემბრის
შუა რიცხვებამდე) მიჰყავთ მთებში საძოვრად. სოფ. ხელედიდან ზაფხულის საძოვრებამდე
მანძილი 3.5 კმ-დან 20 კმ-მდეა. ყველაზე ხშირად იყენებენ ბიჩულდის, ხოშალახვის,
სკიმერისა და ვანის მთების საძოვრებს. ეს საძოვრები განლაგებულია პროექტის
ტერიტორიიდან შორს, ხელედულას აუზის ზედა ნაწილში.
ზამთარი საკმაოდ ხანგრძლივია, რის გამოც სოფლის მოსახლეობა ძროხისათვის ექვსიშვიდი თვის სამყოფ თივასა და საკვებს ამზადებს. სწორედ ესაა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა,
რომ სოფლის მოსახლეობა ოჯახისათვის სამყოფ ძროხაზე მეტს არ ინახავს.
რაც შეეხება მიწიდან მიღებულ მოსავალს, მოსახლეობას მოჰყავს კარტოფილი, სიმინდი,
ლობიო და ხილი, რომელიც საკუთარი მოხმარების მიზნით. კაკალია ერთადერთი რამ, რაც
გასაყიდად მოჰყავთ; თუმცა, შეგროვებული კაკლის გასაყიდად ქუთაისში ჩატანის
საშუალება სოფლის მხოლოდ რამდენიმე მაცხოვრებელს აქვს. მათ დიდი ნაწილი მას
ჰყიდის ქუთაისიდან მიკროავტობუსებით ჩამოსულ გადამყიდველებზე. წაბლი მოყავდათ
და გროვდებოდა როგორს საკუთარი მოხმარებისათვის, ასევე გასაყიდად; თუმცა,
უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში წაბლის ხეები დაავადდა და ხმება. ლენტეხში
მხოლოდ რამდენიმე ფერმერი აწარმოებს გასაყიდ რძის პროდუქტებს; თუმცა, როგორც
წესი, საკუთარი მოხმარებისათვის ამზადებენ ყველს. რადგანაც ლენტეხში სასოფლოსამეურნეო

ბაზარ

არ

არის,

ადგილობრივი

მწარმოებლები

ლენტეხში

მყოფ

გადამყიდველებთან წინასწარ შეთანხმებას დებენ, ან თავად ჩააქვთ საკუთარი პროდუქცია
წყალტუბოში

თუ

ქუთაისში.

სოფლის

მეურნეობით

დაკავებული

ადგილობრივი

მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ამ საქმიანობის განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ იმ
შემთხვეაში, თუ სხვადასხვა ადგილებში მეთოდურად დაარსდება პროდუქტების მიმღები
პუნქტები (მაგ., კოოპერატივები), სადაც ფერმერებს შეეძლებათ მიიტანონ და გაყიდონ
თავიანთი ხილი, კაკალი და სხვა პროდუქტები.
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5.3.6 საქმიანობა
დაკავშირებული
5.3.6.1

და

საარსებო

წყაროები,

რომლებიც

მიწასთან

არაა

თევზჭერა
ხელედის თემში დაახლოებით 60 ოჯახი და ლენტეხში დაახლ. 20 ოჯახი სხვადასხვა
დონით დაკავებულნი არიან სამოყვარულო თევზჭერით. მდინარეთა უმეტესობაში ისინი
იჭერენ კალმახს, ხოლო მდ. ხელედულასა და მდ. ცხენისწყალში ისინი ასევე წვერასაც
იჭერენ, თუმცა ნაკლები რაოდენობით (ამ თევზის მარაგი მცირეა). მეთევზეების
ინფორმაციით, კარგი სათევზაო ადგილები განლაგებულია დამბა-1-დან ზედა დინებაში,
სოფ. ბავარისკენ. გამოკითხულმა პირებმა გვაცნობეს, რომ თევზაობა ძირითადად
გართობის მიზნით ხდება და მისგან შემოსავალს არ იღებენ.
თევზაობით

დაკავებული

ოჯახების

უმეტესობას

გააჩნია

მარტივი

სათევზაო

აღჭურვილობა, როგორიცაა თევზსაჭერი ბადეები და ანკესები, რომლებსაც საჭიროების
შემთხვევაში თავიანთ ნათესავებსაც/ მეზობლებსაც ათხოვებენ ხოლმე. კანონმდებლობა
კრძალავს თევზაობას ასაფეთქებელი მასალებისა და ელექტროხელსაწყოების გამოყენებით.
ადგილობრივი მეთევზეები ამ წესს მკაცრად იცავენ. ამას გარდა, მათ ტერიტორიაზე
დროდადრო შემოსულ უცხო პირებს ისინი არ აძლევენ საშუალებას, რომ თევზბადეებისა
და ანკესების გარდა სათევზაოდ სხვა რაიმე აღჭურვილობა გამოიყენონ. როგორც წესი,
თევზაობის ოფიციალური პერიოდი აპრილიდან ოქტომბრის ბოლომდე გრძელდება.
ლენტეხის

მუნიციპალიტეტის

სხვა

დასახლებების

მეთევზეები

ხელედის

თმის

ტერიტორიაზე სათევზაოდ იშვიათად შემოდიან ამ პერიოდში.
ხელედის თემის საზღვრებში მდინარეებზე კერძო თევზსაშენი მეურნეობები ამჟამად
წარმოდგენილი არაა. საბჭოთა პერიოდში ამ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებდა ერთი
თევზსაშენი მეურნეობა; თუმცა, მეწყრის მიერ მიყენებული დაზიანების გამო, იგი
ექსპლუატაციიდან გამოვიდა 20 წელზე მეტი ხნის წინ.

5.3.6.2

მდინარით სარგებლობა (თევზჭერის გარდა)
ხელედის თემისა და დ. ლენტეხის მოსახლეობა მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის წყალს
სარწყავად არ მოიხმარს.
მდ. ხელედულა დროდადრო გამოიყენება საცურაოდ, მაგ., სოფ. ხელედის მოსახლეობას
ცურაობა უყვარს დამბა-1-დან ზედა დინებაში, სოფ. ბავარის მიმართულებით. წანაშის
რამდენიმე მოსახლეს მოწყობილი აქვს მცირე ტბორები. ამ მიზნით მათ ამოთხრილი აქვთ
ორმოები, სადაც მდინარის წყალი აქვთ გადაგდებული. ეს მცირე ტბორები მოწყობილია
ზაფხულში ჩამოსული ბავშვების საცურაოდ.
მდ. ხელედულას აუზში ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს (სეზონურად) რამდენიმე წყლის
წისქვილი. თუმცა, არცერთი მათგანი დამბა-1-სა და საგენერატორო შენობას შორის
მოქცეულ მდინარის მონაკვეთზე არაა განლაგებული.
ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, თბილისიდან და
საზღვარგარეთიდან (უკრაინიდან და რუსეთიდან) ჩამოსული ტურისტები ბავარსა და
ლენტეხს შორის მოქცეულ მდ. ხელედულას მონაკვეთებს დროდადრო საჯომარდოდ
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იყენებენ. ჯომარდობის პროფესიონალი ტურ-ოპერატორების ვებ-გვერდების შესწავლამ
ვერ გვიჩვენა, რომ მდ. ხელედულაზე ჯომარდობა საჯომარდო ტურებში იყოს შეტანილი 8.
ჯომარდობა რეგულარული საქმიანობა არაა და შესაძლოა ყოველწლიურადაც კი არ
ეწყობოდეს. მას მისდევენ მაის-ივნისში, წყალდიდობის სეზონზე. მდ. ხელედულას
სანაოსნო მონაკვეთი (7 კმ) უფრო მოკლეა, ვიდრე მიმდებარე მდ. ცხენისწყლისა (15 კმ).
ჯომარდობა ეწყობა ხოლმე დაგეგმილი დამბა-1-დან ზედა დინებაში (მანანურიდან,
რომელიც განლაგებულია მდინარის ადვილადმისადგომ მონაკვეთზე). ამ აქტივობიდან
ადგილობრივი მოსახლეობა შემოსავალს არ იღებს (ხალხი ჩამოდის, ჩამოცურდება
მდინარეზე

და

მიემგზავრება).

ჰესის

მშენებლობის

შემდეგ

დამბა-1-დან

ზემოთ

ჯომარდობა კვლავ იქნება შესაძლებელი.
მდ. დევაშის შემთხვევაში მსგავსი საკითხი არ დამდგარა.

5.3.6.3

ნადირობა
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ნადირობით უფრო ნაკლებადაა დაკავებული,
ვიდრე

თევზაობით.

ნადირობისათვის

პოპულარულია

მდ.

სკიმერის

ხეობა

(მდ.

ხელედულას შენაკადი). იგი განლაგებულია სოფ. ხელედიდან ჩრდილოეთით, დაახლ. 30
კმ-ში. ადგილობრივი მონადირეების ინფორმაციით, ძირითადად ნადირობენ თხაზე,
დათვზე, არჩვზე, ასევე გარეულ ფრინველებზე, როგორიცაა ჩხიკვი, შაშვი და გარეული
ქათამი.
ხელედულას

თემსა

და

ლენტეხში

მცხოვრებ

ყველა

მონადირეს

ოფიციალურად

დარეგისტრირებული თოფი გააჩნია. არალეგალური ნადირობა სასტიკად აკრძალულია და
ასეთი საქმიანობისათვის კანონით მნიშვნელოვანი ჯარიმებია გათვალისწინებული. ასე
მაგალითად, დათვის მოკვლისათვის, თოფის ჩამორთმევის გარდა, შეიძლება დაწესდეს 50
000 ლარის ჯარიმა. ხელედის თემში ბრაკონიერობისათვის არავინ დაუჯარიმებიათ.
ნადირობის მეშვეობით შემოსავლების მიღება არ ხდება, ხოლო ნადირობა განიხილება
სარეკრეაციო/ სამოყვარულო საქმიანობად, რომელშიც ერთმანეთს ეჯიბრებიან ზოგიერთ
დღესასწაულზე, ან ოჯახურ დღეობებზე. მოკლული ცხოველები/ ფრინველები მოიხმარება
მონადირის ოჯახის მიერ და/ან უნაწილდება ნათესავებსა და მეზობლებს.
ადგილობრივი მონადირეების იხსენებენ მათ ტერიტორიაზე უცხო მონადირეების
შემოსვლის მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევას: ეს მონადირეები ძირითადად იყვნენ
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებიდან და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე
ნადირობდნენ.

5.3.6.4

მეფუტკრეობა და მეღვინეობა
ხელედის თემში მეფუტკრეობა და მეღვინეობა განვითარებული არაა. ხელედში და წანაში
ფუტკარ ინახავს ორ-ორი ოჯახი, რომელთაც თავიანთ ნაკვეთებზე (ჩვეულებრივ, სახლის
მახლობლად) განთავსებული აქვთ ერთიდან სამ სკამდე და თაფლს აწარმოებენ მცირე
რაოდენობით, საკუთარი მოხმარებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ მეფუტკრეობა
8

პროფესიონალ სპორტსმენთა ტურ-კომპანიის ვებ-გვერდის თანახმად, საჯომარდო მარშრუტებში შედის მდ.
ხელედულას მოკლე, 7 კმ სიგრძის მონაკვეთი (http://two-blades.com/kayak/destinations/trip-to-georgia); თუმცა,
მარშრუტის ზუსტ საწყის და საბოლოო კოორდინატებთან დაკავშირებით გაგზავნილ შეკითხვაზე კომპანიისაგან
პასუხი ვერ მივიღეთ.
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ხელედისა და ლენტეხის მოსახლეობისათვის მიმზიდველად გამოიყურება და მცენარეული
საფარის კუთხით რეგიონში არსებული პირობები ხელსაყრელია ამ საქმიანობისათვის,
ადგილობრივი მოსახლეობის განმარტებით, მკაცრი ზამთრის პირობებში (ზამთარში
ტემპერატურა შეიძლება -15oC-მდე დაეცეს) ფუტკრის ოჯახის გადარჩენის მაჩვენებელი
დაბალია. ღვინოს აწარმოებს მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი, რომელიც მას თავადვე მოიხმარს.
ტყის არამერქნული პროდუქტები
თითქმის მთლიანი ადგილობრივი მოსახლეობა აგროვებს ტყეში საკვებ პროდუქტებს,
როგორიცაა სოკო, წაბლი, კაკალი, თხილი და კენკრა. ზოგჯერ, როცა პროდუქტები
(ძირითადად კაკლისა და თხილის) ოჯახისთვის საჭიროზე მეტი რაოდენობით გროვდება,
მათ ხელედის თემში მოსულ გადამყიდველებს მიჰყიდიან ხოლმე და ძალიან იშვიათად
ლენტეხშიც ჩააქვთ ხოლმე გასაყიდად.
ხელედის თემსა და დ. ლენტეხში რამდენიმ ოჯახი საკუთარი მოხმარების მიზნით
აგროვებს და გადაამუშავებს სამკურნალო მცენარეებს.
ტყის არამერქნული პროდუქტების შესაგროვებლად პოპულარული ადგილებია წანაშისა
და ლესემას ჩრდილოეთით განლაგებული ტყეები, ასევე ხელედის ჩრდილოეთით მდებარე
დაახლ. 100 ჰა ტერიტორია და დ. ლენტეხის შემოგარენში არსებული ტყეები. ყველა ეს
ადგილი პროექტის ტერიტორიის საზღვრებს მიღმა მდებარეობს.

5.3.7

სხვა ეკოსისტემური სერვისები
ბავარისა და ლენტეხის მახლობლად მდებარე მთებში, კერძოდ კი მდ. ხელედულას
მარცხენა ნაპირის შემქმნელ მთებში მრავლადაა მჟავე წყლის წყაროები 9. ეს წყლები
სასარგებლოდ

ითვლება

საჭმლის

მონელებისათვის

და

სხვადასხვა

გასტროენტეროლოგიური დაავადებების სამკურნალოდ. ხელედის თემში არსებული
წყაროები ტურიზმისათვის ათვისებული არაა და არც პოპულარულობით გამოირჩევა: მათ
შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობას გააჩნია. სოფლის მოსახლეობა
დროდადრო სტუმრობს წყაროებს წყლის დასალევად და პლასტმასის ბოთლებით წყლის
სახლში წამოსაღებად.

5.3.8

მოწყვლადი მოსახლეობა
მოცემული პროექტის კონტექსტისათვის ოჯახი განიხილება მოწყვლადად, თუ იგი
ხასიათდება ერთ-ერთი

ქვემოთ მოცემული

ნიშნით:

ადგილობრივმა

სოციალურმა

სამსახურმა ოჯახი დაარეგისტრირა ღარიბად; ოჯახის თავი ქალია; ოჯახში შემოსავლის
ერთადერთი

წყარო

ქალია;

ოჯახი

იძულებითაა

გადაადგილებული;

ოჯახში

უნარშეზღუდული პირია; ოჯახი მრავალშვილიანია; და ოჯახის თავი პენსიონერია.
ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სოციალური სამსახურის თანამშრომლების მიერ
მოწოდებული ინფორმაციით, ხელედის თემში 84 კომლი სიღარიბის ზღვარს მიღმაა,
დაახლ. 15 ოჯახს სათავეში ქალი უდგას, ხუთ ოჯახს უნარშეზღუდული პირები ჰყავთ,
ხოლო ოთხი ოჯახი მრავალშვილიანია. ზოგიერთი ოჯახი მოწყვლადობის რამდენიმე
9

ლენტეხიდან 500 მ-ით დაცილებული მინერალური წყაროების შემოგარენის ლანდშაფტის მოწესრიგება და
კეთილმოწყობა გათვალისწინებულია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო
ბანკის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში (დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხ. http://mdf.org.ge/?sitelang=ka&site-path=announces/&munic=37&id=29).
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ნიშნით ხასიათდება. გამოკითხულთა მოსაზრებით, აქ არ არის აბსოლუტურად ღარიბი
მოსახლეობა (ანუ ისეთები, რომელთაც მხოლოდ საკვების ყიდვა შეუძლიათ, ხოლო სხვა
რაღაცეების, მაგ., ტანსაცმლის ან საოჯახო ნივთების არა). უცნობია, რამდენი ოჯახის თავია
პენსიონერი.
რაც შეეხება იძულებით გადაადგილებულ პირებს (იგპ), ასეთი კატეგორიის პირები
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მრავლად არაა 10. ხუთი იგპ ოჯახი ცხოვრობს ლენტეხში.
ხელედში 25 წლის მანძილზე ცხოვრობდა ორი იგპ ოჯახი: ერთმა მათგანმა ახლახან
სახელმწიფოსაგან მიიღო ბინა წყალტუბოში და იქ გადასახლდა. დარჩენილი ოჯახი
მთლიანად ინტეგრირებულია ადგილობრივ თემში და მისგან ცხოვრების სტილით არ
განსხვავდება.
რამდენადაც ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების, სახელმწიფო სოციალური
სამსახურებისა

და

საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

თანამშრომლებისთვისაა

ცნობილი, ხელედის თემსა და დ. ლენტეხში ქართული წერა-კითხვის უცოდინარი
არავინაა.

5.3.9

საცხოვრებელი სახლები და კომუნალური მომსახურება
ხელედის თემის მოსახლეობა ცხოვრობს აგურით, ბეტონის ბლოკით, ან ხით ნაშენებ ერთან ორსართულიან კერძო სახლებში (ლენტეხში ასევე ადგილ-ადგილ გვხვდება სამ- და
ოთხსართულიანი სახლები). საცხოვრებელი შენობები საკმაოდ ძველია, რადგანაც მათი
უმეტესობა 40-70 წლის წინაა გაშენებული, ხოლო ზოგიერთი სახლი - 1920-იან წლებში
(სურათი 36). ლენტეხში არსებული სახლები მსგავს მდგომარეობაშია, თუმცა აქ უფრო
ახლად გაშენებული და გარემონტებული სახლებიც გვხვდება. გამოკითხული პირების მიერ
მოწოდებული ინფორმაციით, ხელედის თემში მიტოვებული სახლები არაა. თემში
არსებული სახლებიდან რამდენიმე საკამოდ სავალალო მდგომარეობაშია. უკანასკნელ სამ
წელიწადში წანაში გაშენდა ერთი სახლი, თემის სხვადასხვა სოფლებში ადგილ-ადგილ
სახლები გარემონტდა.
ლენტეხისა და თემის მოსახლეობა ჩართულია ელექტრომომარაგების ქსელში. ლენტეხისა
და ხელედის თემის ელექტრომომარაგებას ახორციელებს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ (თემის
უკიდურეს დასავლეთით მდებარე ოთხი სოფელი ქსელში ჩართული იქნა მხოლოდ
ახლახან, საბჭოთა კავშირის ნგრევიდან 27 წლიანი უდენობის შემდეგ). იშვიათად
ელექტროენერგიის მიწოდება მოკლე ხნით წყდება ხოლმე, რაც ზოგჯერ ცუდი ამინდის
პირობების გამო ხდება; თუმცა, ელექტროსისტემის ოპერატორის თანამშრომლები სწრაფად
აღმოფხვრიან ხოლმე პრობლემას.
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რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში საქართველოში არსებული იგპ-ების საერთო რაოდენობის
მხოლოდ 0.3%-ია წარმოდგენილი, რაც თითქმის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია საქართველოს რეგიონებს შორის.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტროს ინფორმაციით (იხ. http://mra.gov.ge/eng/static/55), რეგიონში
დარეგისტრირებულია 841 იგპ (338 ოჯახი), რომლებიც ძირითადად ონში, ცაგერში, ამბროლაურსა და ლენტეხში
ცხოვრობენ.
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სურათი 36: 1920-იან წლებში გაშენებული სახლი ლესემაში

უკანასკნელ წლებში დ. ლენტეხში გაუმჯობესდა ნარჩენების მართვის საკითხი. დაბის
ქუჩებში განთავსებული იქნა დაახლ. 80 ნაგვის კონტეინერი და ნარჩენების გატანა ხდება
ნაგავმზიდებით, კვირაში ორჯერ. გადამუშავებადი ნარჩენების ცალკე შეგროვება არ ხდება.
თუმცა, ლენტეხის გარეთ ნარჩენების პრობლემა კვლავ მოსაგვარებელია. ხელედის თემის
სოფლებში ნაგვის კონტეინერები ან ყუთები არ დგას; ამასთან, გზების სივიწროვისა და
ცუდი მდგომარეობის გამო, ლენტეხის ნაგავმზიდებს სოფლებამდე მიღწევა არ შეუძლია.
გადაყრილი

ნარჩენების

ნახვა

შეიძლება

სოფლების

ტერიტორიაზე,

მათ

შორის

ხელედულას კალაპოტში. ზოგიერთ ოჯახს თავიანთ ეზოში ამოთხრილი აქვს ორმო, სადაც
ისინი აგროვებენ და წვავენ სხვადასხვა ტიპის ნარჩენებს. ხელედში, წანაშსა და ლესემაში
არის მცირე უკონტროლო ნაგავსაყრელები, რომელთა დახურვა და რეკულტივაციაც,
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წწ. ნარჩენების მართვის გეგმის მიხედვით,
გათვალისწინებულია 2018 წელში.
ხელედის თემის მოსახლეობის ცენტრალური გაზმომარაგება არ ხდება. ზოგიერთი ოჯახი
ბუნებრივ აირს ბალონებით ყიდულობს. მოსახლეობა საჭმლის გასაკეთებლად და
გასათბობად შეშას იყენებს. ზოგიერთი ოჯახი გასათბობად მოიხმარს ელექტროენერგიას,
რაც მათთვის ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმიტომ, რომ „მაღალმთიანი რეგიონების
განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის (2015 წ.) მიხედვით, ადგილობრივ
მოსახლეობას კომუნალურ გადასახადებზე გარკვეული შეღავათები აქვს დაწესებული: ასე
მაგალითად,

მომხმარებლები,

რომლებიც

100კვტსთ-ზე

ნაკლებ

ელექტროენერგიას

მოიხმარენ მისი ღირებულების 50%-ს იხდიან, ხოლო დარჩენილ თანხას ფარავს
სახელმწიფო.
ცენტრალური წყალმომარაგება და საკანალიზაციო სისტემა არსებობს დაბა ლენტეხში.
ლენტეხის მოსახლეობა ჭებს არ იყენებს. ხელედის თემს ცენტრალური წყალმომარაგება არ
გააჩნია და, როგორც წესი, სასმელად გამოიყენება წყაროები ან სახლების გვერდით
მოწყობილი კერძო ჭები. ზოგიერთი სახლი მიერთებულია მილებთან, რომლებითაც ხდება
წყაროს წყლის მიწოდება. ხელედის თემი წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის გადასახადს
არ იხდის. ხელედის თემში ყველა ოჯახს გააჩნია ამოსანიჩბი ორმო, სადაც გროვდება
საკანალიზაციო წყლები.
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5.3.10 კომუნიკაციები და მასმედია
ლენტეხში და ხელედის თემში ზრდასრული მოსახლეობის 85-90%-ს გააჩნია მობილური
ტელეფონი. საკაბელო ინტერნეტი აქ არ არის, თუმცა მობილური ტელეფონის მფლობელთა
უმეტესობას გააჩნია მობილური ინტერნეტ პაკეტები. შეფასებების მიხედვით, ოჯახების
50%-ს გააჩნია პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპი ან პლანშეტი.
ყველა ოჯახს აქვს ტელევიზორი და იღებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალს. ბევრ
ოჯახს აქვს გამოწერილი მუნიციპალიტეტის ყოველთვიური გაზეთი ‘სვანეთი’, რომელიც
ხელედის თემს მიეწოდება ხელედის გამგეობის მეშვეობით. თემის ახალგაზრდებს შორის
საკმაოდ პოპულარულია სოციალური ქსელები, როგორიცაა ფეისბუქი. ფეისბუქზე
შექმნილია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გვერდი 11).

5.3.11 ტრანსპორტი და გზები
ხელედის თემს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ემსახურება; თუმცა, სოფლებსა და
ლენტეხს

შორის

კვირაში

ოთხი-ხუთი

დღე

მოძრაობს

კერძო

მიკროავტობუსები,

რომელებიც დღეში ორ რეისს ასრულებს; სოფლებსა და ქუთაისს შორის კი ისინი დღეში
ერთხელ, კვირაში კი სამი-ხუთი დღის განმავლობაში მოძრაობს. ხელედსა და ლენტეხს
შორის მგზავრობას 20-30 წუთი სჭირდება, რაც ჩვეულებრივ ერთი ლარი ღირს. ლენტეხში
არის ავტოსადგური, რომელიც განთავსებულია დაბის ცენტრში. ეს დასახლება სხვა
დაბებთან და ქალაქებთან უკეთაა დაკავშირებული. ასე მაგალითად, ქუთაისამდე
მიკროავტობუსები კვირის ყველა დღეს დადის და დღეში სამ-ოთხ რეისს ასრულებს, ხოლო
ცაგერსა

და

თბილისში

დღეში

ერთხელ

გადის.

ლენტეხიდან

ქუთაისამდე

მიკროავტობუსით მგზავრობა შვიდი ლარი ღირს, ხოლო ლენტეხიდან თბილისამდე - 20
ლარი.
სოფლებამდე მიმავალი გზები, ასევე თემის ტერიტორიაზე გამავალი საერთაშორისო
დანიშნულების გზები, როგორც მოასფალტებული, ასევე გრუნტისა, ცუდ მდგომარეობაშია
და მნიშვნელოვან სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებს. ლენტეხში გზები ცოტათი უკეთესია.
ლენტეხისა და სოფლების დამაკავშირებელ გზებზე გადაადგილება მსუბუქ და მძიმე
ტრანსპორტს მთელი წლის განმავლობაში შეუძლია, ცუდი ამინდის პირობებისა და
თავსხმა წვიმების/ ინტენსიური თოვლის შემდგომი პერიოდის გამოკლებით.
ხელედის თემის სოფლებში ქუჩის განათება არ არის, ხოლო ლენტეხში არის.

5.3.12 განათლება, სპორტი და კულტურა
ხელედის თემში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებებია: ხელედში არსებული
სკოლა (43 მოსწავლე), წანაშის საბავშვო ბაღი (5 ბავშვი) და ხელედის საბავშვო ბაღი (13
ბავშვი) (სურათი 37). ლენტეხში არის ორი საჯარო სკოლა (სადაც 178 და 55 მოსწავლეა) და
საბავშვო ბაღი. ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მიერ დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში ხელედის საჯარო სკოლა ახლახან გარემონტდა და აღიჭურვა, რის
შედეგადაც მას 200 მოსწავლის მიღება შეუძლია (სურათი 37). ფაქტიურად, ხელედის
სკოლა უკეთაა აღჭურვილი და უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე ლენტეხის სკოლები.

11

https://www.facebook.com/lentekhi/.
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ლენტეხის ორი სკოლიდან ერთ-ერთი სახელმწიფომ საქართველოს საპატრიარქოს გადასცა
და იგი ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის მღვდელმთავრის პატრონაჟის ქვეშაა. არსებული
სკოლები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის საკმარისია. ხელედისა და წანაშის საბავშვო
ბაღები საკმაოდ მცირე და ბავშვების მეტ რაოდენობას ვერ დაიტევს. ლენტეხის საბავშვო
ბაღის შენობა საკმაოდ დიდია და მას მარტივად შეუძლია მეტი ბავშვის მიღება. იგი
მიერთებულია
სისტემებთან;

ცენტრალური
ამასთან,

გათბობის,

კარგად

წყალმომარაგების

აღჭურვილად

და

საკანალიზაციო

და ბავშვებისათვის კომფორტულად

ითვლება.
ხელედის თემში არსებული ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება გასათბობად შეშას
იყენებს, ხოლო ლენტეხის სკოლაში ამ მიზნით გამოიყენება ქვანახშირი, ან ქვანახშირი და
შეშა ერთად.
ხელედის თემიდან უახლოეს სკოლებამდე ბავშვების მისაყვანად გამოყოფილია ორი
ავტობუსი. ამის გამო ხელედის სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა შემცირებულია,
რადგანაც ხელედის, წანაშის და ლესემას ბავშვების ნაწილმა ლენტეხის სკოლებში დაიწყო
სიარული.
სურათი 37: ხელედი: საჯარო სკოლა (ზემოთ) და საბავშვო ბაღი (ქვემოთ)
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უმაღლესი განათლების მიღება ხდება თბილისში და/ან ქუთაისში. დღეის მდგომარეობით
პროექტის არეალში მცხოვრები ახალგაზრდები სკოლის დამთავრების შემდეგ პროფესიად,
როგორც წესი, ირჩევენ იურისტობას და ეკონომისტობას; თუმცა, მათგან რამდენიმეს
თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინჟინრის ხარისხის მიღება სურს (მიღებული აქვს).
ლენტეხის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ მოსწავლეთა გაცვლის
პროგრამებში და მოკლე ხნით სასწავლებლად საზღვარგარეთ მიდიან. ბევრ მოსწავლეს აქვს
ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხის საზღვარგარეთ მოპოვების სურვილი. პროფესიული
განათლება პოპულარული არაა.
ლენტეხში არის სპორტული მოედანი და კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს
ცეკვისა და სხვა სექციები. კულტურის სახლი არის ხელედშიც, სადაც იმართება
ადგილობრივი

ცეკვის

ანსამბლების

წარმოდგენები

და

სხვადასხვა

ადგილობრივი

ღონისძიებები. ხელედის საჯარო სკოლაში ბავშვებისათვის არის სიმღერის, ცეკვისა და
დრამის უფასო წრეები (მათ აფინანსებს აშშ-ს ფონდი, რომელიც ასევე ეხმარება
უნარშეზღუდულ ბავშვებს და საქართველოს უნივერსიტეტებში მაღალი აკადემიური
მოსწრების მქონე ადგილობრივ სტუდენტებს საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლის
ღირებულებას უხდის). სკოლებში ბავშვებისათვის არის სპორტული დარბაზი და
ინვენტარი. ხელედში ახლახან მოეწყო ახალი სპორტული მოედანი, რომელსაც იყენებენ
როგორც ბავშვები, ასევე უფროსები (სურათი 38).
სურათი 38: სპორტული მოედანი ხელედში

5.3.13 ტურიზმი
ხელედში ტურიზმი განვითარებული არაა. ადგილობრივი მოსახლეობა მნიშვნელოვან
შემოსავალს ვერ იღებს დროდადრო მოწყობილი ჯომარდობიდან, ან მათი ნათესავების
მიერ მოწვეული სტუმრებისგან. ლენტეხში დაწყებული იქნა სასტუმროს მშენებლობა,
თუმცა ვერ დასრულდა, რადგანაც არ არსებობს ორგანიზებული ტურიზმი. როგორც
აღინიშნა, დღეის მდგომარეობით ლენტეხი დროდადრო მასპინძლობს გარკვეული
რაოდენობის ტურისტს. ადგილობრივი მოსახლეობა აცნობიერებს, რომ ტურიზმის
განვითარებისათვის აქ არ არსებობს ინფრასტრუქტურა, მიმზიდველი ადგილები და
სარეკრეაციო-კულტურული დანიშნულების ობიექტები. თუმცა, მათ იმედი აქვთ, რომ
ზემო და ქვემო სვანეთის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის მერე ტურისტული
პოტენციალი გაიზრდება.
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არსებობს მანანურისა და ტვიბერის (ენგურის ხეობა) დამაკავშირებელი სალაშქრო
მარშრუტი, რომელიც გადის მთა ლაილაზე (4008მ). იგი იწყება პროექტის ტერიტორიიდან
12 კმ-ით ზემოთ, მანანურში. მის რეკლამირება ნაკლებად ხდება.
სურათი 39: ქართულ-ინგლისური სალაშქრო რუკა მანანურში, სალაშქრო მარშრუტის
დასაწყისში

სოფლებში მყარი ნარჩენების მართვის საკითხი მოგვარების შემთხვევაში პროექტის
ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების პოტენციალი იარსებებს.

5.3.14 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და სამედიცინო მომსახურება
2017 წლის ნოემბერში ლენტეხში გაიხსნა ახალი საავადმყოფო, რომელიც ემსახურება
ლენტეხის მუნიციპალიტეტისა და სხვა ახლომდებარე მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას.
ამ 12 საწოლიან საავადმყოფოში 50-60 პირია დასაქმებული. მას გააჩნია რამდენიმე
განყოფილება, მ.შ. ამბულატორია, რეანიმაცია, ლაბორატორია, ასევე რადიოლოგიური,
ქირურგიული და თერაპიული განყოფილებები. იმავე შენობაშია განლაგებული საგანგებო
სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მუნიციპალური
განყოფილება. საავადმყოფო კარგადაა აღჭურვილი და ითვლება, რომ იგი სრულიად
აკმაყოფილებს ლენტეხის მოსახლეობის საჭიროებებს.
ხელედში არსებობს ერთი ამბულატორია/ დისპანსერი, რომელიც განლაგებულია ხელედის
გამგეობის შენობაში. ამ სამედიცინო პუნქტში მუშაობს პედიატრი და ექთანი. იგი
ემსახურება ხელედის თემის ყველა სოფელს. პედიატრი ხელედში მუშაობს კვირაში ორი
დღე (სხვა დღეებში იგი ლენტეხში, რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრში მუშაობს).
განათლებით იგი ნევროპათოლოგია, ხოლო ხელედის თემის ბავშვებს და ზრდასრულებს
იგი პედიატრის/თერაპევტის მომსახურებას უწევს. ექთანი მუდმივად ხელედში იმყოფება.
სამედიცინო პუნქტის აღჭურვილობა საკმარისია როგორც მუდმივი მოსახლეობის, ასევე
სეზონური მაცხოვრებლების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად (აქ წარმოდგენილია
პირველი დახმარების ყუთები, წამლების ნაკრები, კარდიომზომი ხელსაწყო, კომპიუტერი
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და სხვა). სასწრაფო დახმარების მანქანის გამოძახება შესაძლებელია ლენტეხიდან,
რომელსაც წანაშამდე მისასვლელად 10 წუთი, ხოლო ხელედამდე 20 წუთი სჭირდება.
ხელედის თემის სოფლებში აფთიაქები არ არის, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა
მოუხერხებლად თვლის. უახლოესი აფთიაქი განლაგებულია ლენტეხში და სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში სხვადასხვა წამლების ყიდვა ფასდაკლებითაა შესაძლებელი.
ხელედის სამედიცინო პუნქტში მიკითხვების რაოდენობა მაღალი არა არის და შეადგენს
თვეში დაახლ. 15-20 პირს, რომლებიც აქ ძირითადად ცივ პერიოდში, მწვავე გრიპის
შემთხვევაში მოდიან. ახალი ჰოსპიტალის პაციენტთა სტატისტიკა ხელმისაწვდომი არაა.
მშობიარობის მიზნით ახალგაზრდა ქალები ქუთაისში ან სხვა დიდ ქალაქებში მიდიან, რის
გამოც აქ შობადობის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია (ლენტეხის მუნიციპალიტეტში 2017
წელს 2 ბავშვი გაჩნდა). მეორე მხრივ, შობადობის დაბალი მაჩვენებლის გამო, ლენტეხის
ახლად აშენებულ საავადმყოფოში სამშობიარო განყოფილება არ ფუნქციონირებს.
ლენტეხში და ხელედის თემში ყველაზე გავრცელებულია სისხლ-ძარღვთა და ფილტვების
დაავადებები. ინფექციური ვენერიული დაავადებებისა და აივ/შიდსის შემთხვევები
დაფიქსირებული არაა. ხელედის თემში აღრიცხულია ტუბერკულიოზის სამი შემთხვევა,
მათგან

ერთი

სოფ.

ხელედში

(სამივე

პირი

ჩართულია

სახელმწიფო

ჯანდაცვის

პროგრამაში). ამას გარდა, ხელედის თემში დაფიქსირებულია C ჰეპატიტის ოთხი
შემთხვევა (ოთხივე პირმა უარი თქვა სპეციალურ, უფასო სახელმწიფო პროგრამაში
მონაწილეობაზე).

5.3.15 წესრიგი და უსაფრთხოება
თემში და ლენტეხში მცხოვრები ქალებისგან ან მამაკაცებისაგან სახელმწიფო სოციალურ
სამსახურებში ოჯახური ძალადობის შესახებ რაიმე ინფორმაცია არ შესულა. ადგილობრივი
მოსახლეობის მიერ კრიმინალი პრობლემად არ განიხილება. ხელედის თემიდან უახლოესი
პოლიციის განყოფილება განლაგებულია ლენტეხში.

5.3.16 ბაზრები და მაღაზიები
ლენტეხში ან ხელედის თემის სოფლებში ბაზარი არ არსებობს. დროდადრო ქუთაისიდან
ამოდიან მიკროავტობუსები, რომელთაც სოფლებში მიაქვთ ყველა სახის პროდუქტები,
რომელთაც მოსახლეობა ყიდულობს ნაღდი ფულით, ან ცვლის კაკალში/ წაბლში.
თემში ორი მცირე ოჯახური მაღაზიაა, ხოლო ლენტეხში რამდენიმე მაღაზიაა.

5.4

სოციალური ზემოქმედების შეფასება და შერბილება
მოცემულ თავში მოცემულია 2017 წლის გზშ-ში წარმოდგენილი სოციალურ-ეკონომიკური
ზემოქმედების შეფასებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების შემავსებელი ინფორმაცია
(სათანადო მითითებებით).

5.4.1

ზემოქმედება ეკონომიკაზე
ქვეყნის, მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივ ეკონომიკაზე პროექტის ზემოქმედება
იქნება: გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლების ზრდა; ინვესტიციები; და
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ეკონომიკური საქმიანობის საერთო გამოცოცხლება. მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
ფაზებზე მოსალოდნელი სხვადასხვა მასშტაბის პოტენციური ზემოქმედების სახეები
აღწერილია ქვემოთ. მოცემულ თავში წარმოდგენილია მითითებები 2017 წლის გზშ-ის
ანგარიშში შესრულებულ დეტალურ სოციალურ-ეკონომიკურ შეფასებასთან დაკავშირებით
(თავი 6.11.2.4), თუმცა მასში მოცემული ინფორმაცია განმეორებული არაა.

5.4.1.1

მშენებლობის ფაზა
მშენებლობის პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები საკმაოდ
მოკრძალებული იქნება. ძირითადი მოსაკრებელი, როგორიცაა საშემოსავლო გადასახადი,
ამ საფეხურზე კი არ გადაიხდება, არამედ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კომპანია მომგებიანი
გახდება.

რაჭა-ლეჩხუმისა

და

ქვემო

სვანეთის

რეგიონის

ბიუჯეტში

პირდაპირი

გადასახადების სახით შემოსავლების მიღება მოსალოდნელი არაა, რადგანაც რეგიონულ
ხელისუფლებას ცალკე ბიუჯეტი არ გააჩნია. ეკონომიკური სარგებელი მოსალოდნელია
როგორც რეგიონის, ასევე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რადგანაც მშენებლობის დროს
გაჩნდება ეკონომიკური განვითარების ირიბი შესაძლებლობები (მაგ., მშენებლობის გამო
გაიზრდება

ეკონომიკური

საქმიანობის

შესაძლებლობა,

ხოლო

შემდეგ

ასეთ

შესაძლებლობებს შექმნის მსხვილი ჰესის გრძელვადიანი ფუნქციონირება). სავარაუდოდ,
პროექტი მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ (მაგ., ქუთაისში ან თბილისში) არსებულ
კომპანიებთანაც ითანამშრომლებს.
მშენებლობის დროს ისეთი მუნიციპალური გადასახადები, როგორიცაა ქონებისა და მიწის
გადასახადი,

გადახდილი

იქნება

ცენტრალურ

ბიუჯეტში.

მშენებლობის

სამწლიან

პერიოდში ქონების გადასახადი დაახლ. 1 350 ათას ლარს შეადგენს. შპს „ხელედულა
ენერჯი“-მ 2017 წელს მიწის გადასახადის სახით დაახლ. 5 000 ლარი გადაიხადა. იმისი
გათვალისწინებით, რომ საჭირო მიწის ნაკვეთების დაახლ. 80% უკვე დაქირავებულია/
შესყიდულია,

ეს

გადასახადი

მომავალში

მხოლოდ

მცირედით

გაიზრდება.

მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მცირე ბიზნესის განვითარება, რას არაპირდაპირი
გზით

და

გარკვეული

დროით

ხელს

შეუწყობს

დასაქმების

შესაძლებლობების,

დასაქმებულობის და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდას.
ხელედის თემს ცალკე ბიუჯეტი არ გააჩნია. ნაცვლად ამისა, იგი გარკვეულ თანხებს იღებს
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ანუ გადასახადების სახით გადახდილი
თანხები უშუალოდ ამ ადმინისტრაციულ ერთეულში არ მიდის. მშენებლობის ფაზაზე
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში გაიზრდება ფულადი ბრუნვები. ხელედში მოსალოდნელია
მცირე ბიზნესის ისეთი სახეების განვითარება, რომელიც იზრუნებს მუშახელის საკვებზე,
დასვენებაზე, საცხოვრებელზე (როგორიცაა საპარიკმახეროები, სამრეცხაოები, ფეხსაცმლის
სახელოსნოები, სამკერვალოები, კაფეები და სხვა). თავის მხრივ, მცირე ბიზნესის
განვითარება ხელს შეუწყობს დასაქმების შესაძლებლობების, დასაქმებულობის და
ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდას.

5.4.1.2

ექსპლუატაციის ფაზა
ექსპლუატაციის ფაზაზე მუნიციპალური გადასახადები, მათ შორის ქონებისა და მიწის
იჯარის გადასახადები გადახდილი იქნება ცენტრალურ ბიუჯეტში. ოპერირების პირველ
წელს ქონების გადასახადი დაახლ. 850 000 ლარს შეადგენს, ხოლო მომდევნო პერიოდში
იგი თანდათანობით შემცირდება პროექტის უძრავი ქონების ამორტიზაციის გამო.
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ექსპლუატაციის პერიოდში ასევე გადახდილი იქნება მოგების გადასახადი, ასევე ჰესის
მომსახურე პერსონალის საშემოსავლო გადასახადი.
პროექტის განხორციელება გამოიწვევს ადგილობრივი ეკონომიკის გარკვეულ ზრდას.
ყველაზე ცხადად ეს გამოჩნდება ინფრასტრუქტურის განვითარებითა და შრომის ბაზარზე
ზემოქმედებით.
უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის მხარდაჭერის
გეგმის შემუშავება, რომელის მიზანიც იქნება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების
ხელშეწყობა

და

საზოგადოებრივი

სარგებლის

მოტანა

თემისათვის,

როგორც

ეს

რეკომენდირებულია ქვემოთ წარმოდგენილ შერბილების ნაწილში. აქ იგულისხმება
გზების ქსელის გაუმჯობესება, ენერგეტიკული კლუბის დაარსება ხელედის სკოლის
მოსწავლეებისათვის, ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის/ წარმოების ხელშეწყობა/
მხარდაჭერა და სხვა. ასეთი წამოწყებები გამოიწვევს დამატებითი სამუშაო ადგილების
შექმნას და კომპანიებს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობებს.

5.4.1.3

შერბილება და გაძლიერება
ადგილობრივ

და

ზემოქმედების
მოსახლეობის

მუნიციპალურ

გაზრდის

დონეებზე

მიზნით,

მხარდაჭერის

პროექტის

კომპანია

გეგმას.

ეს

პოტენციური

შეიმუშავებს

საქმიანობა

და

დადებითი

განახორციელებს

წარიმართება

ადგილობრივ

დაინტერესებულ მხარეებთან და ხელისუფლების ორგანოებთან თანამშრომლობითა და
შიდა

დაინტერესებული

მხარეების

(დასაქმებულები/

მუშახელი)

ჩართულობით.

აღნიშნული გეგმის განხორციელება დაიწყება მშენებლობის დასრულების შემდეგ. მისი
მეშვეობით შეირჩევა და სისრულეში იქნება მოყვანილი ისეთი სოციალური პროექტები,
რომლებიც საზოგადოებრივ სარგებელ მოუტანს ადგილობრივ თემს და გრძელვადიანი
შედეგები ექნება მისი მდგრადი განვითარებისათვის.
მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმა მომზადდება ჰესის მშენებლობის პერიოდში და
განხორციელდება ექსპლუატაციის ფაზაზე.

5.4.2

სამუშაო ადგილების შექმნასთან დაკავშირებული ზემოქმედება
დასაქმების შესაძლებლობების შექმნამ შეიძლება ახალი შესაძლებლობები შეუქმნას
ადგილობრივ მოსახლეობას და, ასევე, გამოიწვიოს მუშახელის შემოდინება, რასაც, თავის
მხრივ, შესაძლოა მოჰყვეს ქვემოთ აღწერილი სხვადასხვა ტიპის სოციალური ზემოქმედება.

5.4.2.1

ზემოქმედება დასაქმებაზე
სამშენებლო სამუშაოების პიკში (რომელიც 8-10 თვეს გასტანს) დასაქმდება დაახლოებით
250-300 პირი. მათგან დაახლ. 70% სავარაუდოდ ადგილობრივი თემიდან იქნება აყვანილი,
ხოლო თუ აქ მუშახელის რაოდენობა საკმარისი არ აღმოჩნდა, მაშინ ხალხს დაიქირავებენ
ჯერ

ლენტეხის

მუნიციპალიტეტიდან,

შემდეგ

კი

მუნიციპალიტეტის

მიმდებარე

სოფლებიდან.
პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზებზე შექმნილ სამუშაო ადგილებზე
დასაქმებით გამოწვეული დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედება შეფასებულია 2017
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წლის გზშ-ის ანგარიშის 6.11.2.3 თავში, სადაც ასევე წარმოდგენილია შემარბილებელი
ღონისძიებები.

5.4.2.2

ზემოქმედება შემოსავლებზე და ხარჯებზე

მშენებლობის ფაზა
მშენებლობის პერიოდში პროექტისათვის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე ადგილობრივ
მოსახლეობას ექნება სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმების შესაძლებლობა. შედეგად,
გაიზრდება იმ ადგილობრივი მაცხოვრებლების რიცხვი, რომლებიც დასაქმებულნი არიან
კერძო სექტორში და კერძო კომპანიებიდან იღებენ ხელფასს. შეფასების მიხედვით,
მშენებლობის დროს დაახლოებით 210 ისეთი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, სადაც
შესაძლებელი

იქნება

ხელედის

თემის,

ლენტეხისა

და

მუნიციპალიტეტის

სხვა

დასახლებების მოსახლეობის დაქირავება. ეს შეფასება ეხება მთელს მშენებლობის პერიოდს
(3 წელს): ყველა პირი ერთდროულად, ან მშენებლობის მთელი პერიოდით არ იქნება
დაქირავებული. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გასაშუალოებული ადგილობრივი ოჯახი
დაახლ. 3.1 წევრისგან შესდგება, პროექტის მშენებლობის შედეგად ხელფასის სარგებელს
მიიღებს დაახლ. 630 პირი, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი დადებითი ზემოქმედებაა.
საქართველოში განხორციელებული მსგავსი პროექტების გათვალისწინებით, ძირითადი
მიზეზები, რომელთა გამოც ზოგიერთი სამუშაოს მაძიებელი პირი ვერ დასაქმდება,
შემდეგია:
o

ადამიანებს არ უნდათ ოფიციალურად დასაქმება, არამედ უნდათ არაოფიციალური
სამუშაო და ხელფასის ნაღდი ფულით აღება - პროექტი მუშახელს არაოფიციალურად
ვერ დაიქირავებს;

o

ადამიანებს არ აქვთ ოფიციალური საბუთები, რომლებიც საჭიროა გარკვეული სახის
სამუშაოების შესასრულებლად (მაგ., პირები, რომელთაც იციან სატვირთოს მართვა,
მაგრამ შესაბამისი კატეგორიის მართვის მოწმობა არ გააჩნიათ);

o

პირები, რომლებიც არ იცავენ სამუშაო უბნებზე დაწესებულ წესებს (ქცევის ნორმებს,
სამუშაო საათებს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესებს და სხვა).

თუმცა, დასაქმებასთან დაკავშირებული დადებითი ზემოქმედება ხანგრძლივი არაა.
სამშენებლო სამუშაოების ბოლოსაკენ მშენებლობაში ჩართულ ადგილობრივ მუშახელზე
მოთხოვნა სწრაფად შემცირდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პროექტი ამ ტერიტორიაზე
ძირითადი დამსაქმებელი იქნება, თუმცა სამშენებლო პერიოდის პიკისაგან განსხვავებით,
პროექტი დიდ რაოდენობით მუშახელს აღარ დაასაქმებს. შესაბამისად, მშენებლობის
დასრულების

შემდეგ

შემოსავლები

დაუბრუნდება

ფონურ

მაჩვენებლებს;

თუმცა,

მუშახელს მიღებული გამოცდილების გამოყენება შეეძლებათ პროექტის ტერიტორიის
გარეთ განხორციელებულ სხვა მასშტაბურ პროექტებში.
ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდამ და სხვა რეგიონებიდან მუშახელის შემოყვანამ
(რომელთაც შესაძლოა უფრო მაღალი კვალიფიკაცია/

შემოსავლები ჰქონდეთ და

ადგილობრივი პროდუქციისთვის/ მომსახურებისთვის მეტ თანხებს იხდიდნენ) შესაძლოა
გამოიწვიოს ლოკალიზებული ინფლაციის პროცესი (ანუ ადგილობრივი ფასების ზრდა)
და, ასევე, იმ პირების ეკონომიკური მოწყვლადობის გაზრდა, რომლებიც პროექტის მიერ არ
არიან დასაქმებულნი. აღნიშნული გამოიწვევს ადგილობრივი დანახარჯების გაზრდას, რაც
ძირითადად ადგილზე წარმოებულ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე და სხვა სახის
ადგილობრივ პროდუქციაზე/ მომსახურებაზე დაიხარჯება. ადგილობრივი დანახარჯების
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მატება ზეგავლენას იქონიებს ხელედის მთელს თემზე და დ. ლენტეხზე მიუხედავად იმისა,
დასაქმებული იქნება თუ არა ესა თუ ის პირი პროექტის მიერ - აღნიშნული შეიძლება
უარყოფით ზემოქმედება იქნას განხილული. ეს უარყოფითი ზემოქმედება დამოკიდებული
იქნება ადგილობრივი შემოსავლებისა და ადგილობრივი ხარჯების ზრდის მაჩვენებლებს
შორის თანაფარდობაზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენად იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა
ჩართული პროექტთან დაკავშირებულ და სხვა თანმხლებ საქმიანობაში, რომლებიც
დამოკიდებული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივებზე.

ექსპლუატაცია
ხელედულა-3 ჰესის ექსპლუატაციის დროს ზემოქმედება ადგილობრივ შემოსავლებზე და
ხარჯებზე მსგავსი იქნება მშენებლობის ფაზის ზემოქმედებისა, თუმცა მას უფრო მცირე
მასშტაბი ექნება. ამ ეტაპზე შეიქმნება ახალი მუდმივი სახის სამუშაო ადგილები, ასევე
შესაძლოა გაჩნდეს თანმხლები / ირიბი დასაქმების შესაძლებლობები. შეფასებით,
ობიექტის

ოპერირებისათვის

საჭირო

იქნება

20-25

პირი,

რომელთა

90%

ადგილობრივებიდან იქნება აყვანილი. დასაქმების ახალი შესაძლებლობები სამუდამოდ
გაზრდის ხელედის თემის/ ლენტეხის მოსახლეობის შემოსავლებს. პროექტის არეალში
სწორედ პროექტი იქნება ძირითადი დამსაქმებელი.

შემარბილებელი ღონისძიებები
დადებითი ზემოქმედების გაძლიერების მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმუმამდე
გაიზარდოს

ადგილობრივი

ამავდროულად,

ასეთი

მუშახელის

ამოცანის

გამო

ჩართულობა
არ

უნდა

სამშენებლო

დაკნინდეს

სამუშაოებში.

კვალიფიკაციასთან

დაკავშირებული მოთხოვნები, რადგანაც მუშახელის კვალიფიკაცია პირდაპირ გავლენას
ახდენს

სამშენებლო

შესაძლებლობების

სამუშაოების

შესახებ

ხარისხზე

ინფორმაცია

და

ადგილზე

უსაფრთხოებაზე.

დასაქმების

გასაჯაროვდება,

პროექტის

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP) შესაბამისად. 2017 წლის გზშ-ის
ანგარიშში შემოთავაზებულია ამ დადებითი ზემოქმედების გაზრდის ღონისძიებები,
როგორიცაა დასაქმების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (თავი 6.11.2.3). ამ
ღონისძიებების შესავსებად და პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების შესარბილებლად
შემოთავაზებულია შემდეგი ქმედებები:
o

პროექტში დასაქმების პირობების შესახებ ინფორმაციის გასაგებად მიწოდება

o

წავლების პროგრამის შემუშავება და განხორციელება დასაქმების პოლიტის
ფარგლებში, რათა პროექტის დაწყებამდე/ მის დასაწყისში მოხდეს ადგილობრივი
მოსახლეობის კვალიფიკაციის/ უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება მშენებლობის სფეროში.
პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს პროექტისათვის სამშენებლო სამუშაოებისათვის
საჭირო მუშახელის მომზადებას.

o

თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, რისთვისაც: (i) ნებისმიერი სამუშაო
ადგილის დაკავება უნდა შეეძლოს როგროც მამაკაცს, ასევე ქალს; (ii) საჭირო შენობანაგებობები და აღჭურვილობა (დამცავი აღჭურვილობა, გასახდელი ოთახი, ტუალეტი
და სხვა) წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც მამაკაცებისათვის, ასევე ქალებისათვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივი შემოსავლების ზრდის შედეგად მიღებული
დადებითი ზემოქმედების გაძლიერებისათვის გამიზნული ღონისძიებები ასევე შეამცირებს
ადგილობრივი ხარჯების ზრდასთან დაკავშირებულ უარყოფით ზემოქმედებას და
მოწყვლად ქალებზე უარყოფით ზემოქმედებას.
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5.4.2.3

სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედება მუშახელის შემოდინების

გამო
ხელედის თემის სოციალურ ინფრასტრუქტურაში შედის: სკოლა, საბავშვო ბაღები,
ჯანდაცვის დაწესებულებები, კულტურის დაწესებულებები, ორი მაღაზია, ტერიტორიის
კეთილმოწყობა,

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტი

და

ა.შ.

დაბა

ლენტეხში

ასეთი

ინფრასტრუქტურა კიდევ მეტია (სადაც ასევე რამდენიმე ოჯახური სასტუმრო არსებობს).
პროექტის გამო მუშახელის შემოდინებით გამოწვეული ზემოქმედება ინფრასტრუქტურაზე
შესაძლოა მნიშვნელოვანი არ იყოს მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ზემოთ აღინიშნა,
ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობა შეიქმნება.
პროგნოზის მიხედვით, მუშახელის შემოდინება უმნიშვნელო იქნება და მშენებლობის
პიკში 60-70 კაცს შეადგენს. შემოყვანილი მუშახელი განთავსდება ოთხ სამშენებლო ბანაკში,
ხოლო ადგილობრივები იცხოვრებენ ხელედის თემის სოფლებში და ლენტეხში, თავიანთ,
ან თავიანთი ნათესავების სახლებში, ან ივლიან მიმდებარე დასახლებებიდან (თითოეული
კონტრაქტორი უზრუნველყოფს საკუთარი მუშახელისათვის საჭირო ტრანსპორტს).
საქართველოში
გათვალისწინებით,

განხორციელებული
სამუშაოს

მსგავსი

მაძიებელი

პროექტების

მუშახელის

გამოცდილების

(არაპირდაპირი

მუშახელის)

მნიშვნელოვანი შემოდინება მოსალოდნელი არაა.
ზოგიერთმა მუშამ შესაძლოა ჩამოიყვანოს თავისი ოჯახიც, მათ შორის ბავშვები (ასეთი რამ
უფრო ექსპლუატაციის დროსაა მოსალოდნელი, ვიდრე მშენებლობისას, რადგანაც
სამშენებლო სამუშაოები ძალიან ხანმოკლეა). ასეთი რამ პრობლემებს არ შექმნის, რადგანაც
ხელედის

სკოლის

არსებული

ტევადობა

საკმარისია

დამატებითი

მოსწავლეების

მისაღებად. თუმცა, ხელედის საბავშვო ბაღზე დატვირთვა შესაძლოა მნიშვნელოვანი
აღმოჩნდეს, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნას იმ მუშახელის საცხოვრებელი ადგილის
შერჩევისას, რომელთაც საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვები ჰყავთ (მაგ., ისინი შეიძლება
დაბინავებული იქნას დ. ლენტეხში, ან ლენტეხის ბანაკში, ან მათ შესაძლოა წანაშის ან
ლენტეხის საბავშვო ბაღები გამოიყენონ).
ხელედში მომუშავე ექიმის ინფორმაციით, ადგილობრივ სამედიცინო პუნქტს სამშენებლო
სამუშაოების პიკშიც კი შეეძლება გაუმკლავდეს მუშახელის შესაძლო საჭიროებებს. თუმცა,
რადგანაც ექიმი ხელედში მუდმივად არაა წარმოდგენილი, მშენებლობის პერიოდში
პროექტს თავისი სამედიცინო პერსონალი ეყოლება (უპირველეს ყოვლისა პირველი
დახმარების აღმოჩენის მიზნით და საგანგებო სიტუაციებისათვის).

შემარბილებელი ღონისძიებები
o

ხელედისა და ლენტეხის სამედიცინო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის
უზრუნველყოფა მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის ფარგლებში, რათა როგორც
ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ასევე პროექტის მუშახელმა შესძლოს სათანადო
სამედიცინო დახმარების მიღება.

o

მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის ფარგლებში ხელედის საბავშვო ბაღის
გაფართოების, ან ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის მხარდაჭერის
შესაძლებლობის განხილვა.
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5.4.2.4

სოციალური პრობლემების შესაძლო ზრდა მუშახელის შემოდინებისა და
ადგილობრივი ხასიათის დაძაბულობის გამო
პროექტის მცირე მასშტაბის გათვალისწინებით, მხოლოდ მცირე რაოდენობის მუშახელის
შემოდინებაა

მოსალოდნელი.

შესაბამისად,

უმნიშვნელო

იქნება

მუშახელის

შემოდინებასთან დაკავშირებული ისეთი სოციალური პრობლემების შემთხვევებიც,
როგორიცაა ალკოჰოლიზმი, ნარკოტიკების მოხმარება, კრიმინალი, აზარტული თამაშები
და ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტი კულტურული ნორმების გამო.
კრიმინალური შემთხვევები ძალიან მცირე, ხოლო მძიმე დანაშაულის შემთხვევებს
ფაქტიურად არ ჰქონია ადგილი. მუშახელის შემოდინების გამო ამ კუთხით არსებულ
მდგომარეობაზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არაა.

თუმცა,

გასატარებელი იქნება

ღონისძიებები, რომელთა მეშვეობითაც თავიდან იქნება აცილებული შესაძლო დანაშაული,
ასევე კონფლიქტები ეთნიკურ, რელიგიურ და კულტურულ ნიადაგზე (თუკი სხვა
ეროვნების და რელიგიის მუშახელიც იქნება წარმოდგენილი), ან კონფლიქტები სამუშაო
ადგილებისათვის
კონფლიქტის

ბრძოლის

გაღვივების

გამო.

ადგილობრივ

ალბათობა

და

და

ასეთი

შემოსულ
კონფლიქტის

მუშახელს

შორის

შემარბილებელი

ღონისძიებები, როგორიცაა პირველადი ინსტრუქტაჟი ადგილობრივ კულტურულ და
სოციალურ თავისებურებებთან დაკავშირებით, ქცევის კოდექსის შემუშავება და სხვა,
განხილულია 2017 წლის გზშ-ში (თავი 6.11.2.3).
შემოსულ მუშახელს უნდა აეკრძალოს თევზაობა/ ნადირობა თავისუფალ დროს, რადგანაც
ასეთმა

საქმიანობამ

ინტერესებსა

და

შესაძლოა

ზეგავლენა

საქმიანობაზე.

ასეთი

იქონიოს

ადგილობრივი

ზემოქმედების

თავიდან

მოსახლეობის

აცილებისა

და

დარეგულირების ღონისძიებები შეტანილია 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის თავში 6.7.4
„თევზებზე ზემოქმედების დახასიათება“.
ამას გარდა, საქართველოში განხორციელებული მსგავსი პროექტების გამოცდილება
გვიჩვენებს, რომ პროექტის ტერიტორიაზე არსებული მოსახლეობა ადგილობრივი გზების
გადაკვეთით ცდილობს ხოლმე პროექტის განმახორციელებლების ან სახელმწიფო
უწყებების ყურადღება მიაქცევინიოს მათ ტრადიციულ მემკვიდრეობასა და პროექტთან
დაკავშირებულ პრობლემებზე. მსგავსი შემთხვევების რისკის გამორიცხვა შეუძლებელია.

შემარბილებელი ღონისძიებები


ნებისმიერი სახის უკმაყოფილების თავიდან აცილება ადგილობრივ მოსახლეობის
ფართო მასებთან რეგულარული კომუნიკაციის მეშვეობით, ასევე კომპანიის მიერ
პროექტის SEP-ით გათვალისწინებული ‘ღია კარის’ პოლიტიკისა და გასაჩივრების
მექანიზმის განხორციელებით და მათ თაობაზე მოსახლეობისათვის სათანადო
ახსნა-განმარტებების მიცემით.



პირველად

ინსტრუქტაჟსა

და

მუშათა

ქცევის

კოდექსში

(რომლებიც

გათვალისწინებულია 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშით) წესების/ ინსტრუქციების
შეტანა, თუ რა რეაგირება უნდა მოხდეს პროექტის ტერიტორიაზე გზების
გადაკეტვის

და/

ან

გარკვეული

შემთხვევაში.
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პირების

არაკეთილგანწყობილი

ქცევის

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

5.4.3

პროექტის საქმიანობის ზემოქმედება საზოგადოებრივ გზებზე

5.4.3.1

მშენებლობის ფაზა
საგენერატორო შენობა უნდა მოეწყოს ქუთაისი-ლენტეხის არსებულ გზაზე, რის გამოც ამ
მთავარი გზის ნაწილი დროებით გადატანილი უნდა იქნას მასზე ტრანსპორტის მოძრაობის
შესაძლებლობის უზრუნველყოფისა და სამშენებლო სამუშაოების ზემოქმედების თავიდან
აცილების მიზნით. გზის ახალი (გადატანილი) მონაკვეთი 211 მ სიგრძის და 6 მ სიგანის
იქნება. საინჟინრო პროექტის მიხედვით, საგენერატორო შენობისა და წყალგამყვანი არხის
მშენებლობის დასრულების შემდეგ აღდგენილი იქნება თავდაპირველი გზა. ხელედზე
წნეხის თავიდან აცილების მიზნით პროექტი ტრანსპორტი მოძრაობის წრიულ სქემას
გამოიყენებს (კერძოდ, დამბა-1-ის უბანზე მისასვლელად ისარგებლებს მდ. ხელედულას
მარცხენა ნაპირზე მოწყობილი ახალი მისასვლელი გზით, ხოლო უკანა მიმართულებით მარჯვენა ნაპირზე არსებული მისასვლელი გზით). მიუხედავად ამისა, გზის გადატანის
სამუშაოებისა და ლენტეხი-ხელედის გზაზე პროექტის ტექნიკის გადაადგილების გამო
მოსალოდნელია

გარკვეული

სახის

შემაწუხებელი

ფაქტორების

წარმოქმნა

და

ტრანსპორტის მოძრაობის მცირე შეფერხებები.

5.4.3.2

ექსპლუატაციის ფაზა
ხელედულა-3 ჰესზე განხორციელებული ტექნიკური მომსახურებისა და სარემონტო
სამუშაოების გამო გზების ქსელზე დატვირთვა მხოლოდ უმნიშვნელოდ გაიზრდება.
მისასვლელი გზები მუდმივად იქნება შენარჩუნებული, რათა ჰესის შენობა-ნაგებობებთან
მოხვედრა მარტივად იყოს შესაძლებელი. ლენტეხიდან ხელედისკენ მიმავალი გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება პროექტის დაწყებისას, ხოლო პროექტის
დასრულების შემდეგ იგი მოასფალტდება.

5.4.3.3

შემარბილებელი ღონისძიებები
გზის გადატანის სამუშაოები წინასწარ უნდა იქნას შეთანხმებული გზის ოპერატორთან საქართველოს

ინფრასტრუქტურისა

და

რეგიონული

განვითარების

სამინისტროს

საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან, რათა თავიდან იქნას აცილებული მოსახლეობის
შეწუხება. პროექტის SEP-ის შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული
იქნება დაგეგმილი სამუშაოებისა და სამუშაოების დაწყებამდე უსაფრთხოების მიზნით
დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე.
საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედების და, ასევე, ტექნიკის მოძრაობის გამო
მოსახლეობის

უსაფრთხოებაზე

ზემოქმედების

თავიდან

ასაცილებლად

და

შესარბილებლად გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებები აღწერილია 217 წლის გზშ-ის
ანგარიშის

6.11.2.5

თავში

(„ზემოქმედება

ადგილობრივ

ინფრასტრუქტურაზე

და

ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხება“).

5.4.4

ზემოქმედება მიწასთან დაკავშირებულ საარსებო საშუალებებზე /
სოფლის მეურნეობაზე
მოცემულ თავში ყურადღება ეთმობა ხელედის თემის მიწასთან დაკავშირებულ საარსებო
საშუალებებს ზოგადად, ხოლო მიმდინარე მიწის შესყიდვის პროცესთან მიმართებაში
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მიწასთან დაკავშირებული საარსებო საშუალებების საკითხი განხილულია ქვემოთ, 5.5.4.9
თავში.

5.4.4.1

მშენებლობა
მშენებლობის სოფლის მეურნეობაზე ზემოქმედება იქნება როგორც დადებითი, ასევე
უარყოფითი ხასიათის. უარყოფითი ზემოქმედება შეიძლება დაკავშირებული იყოს
სამშენებლო სამუშაოების გამო ტრანსპორტის ნაკადის, ხმაურის, მტვრისა და ვიბრაციის
გაზრდასთან, რამაც შესაძლოა ზეგავლენა იქონიოს მეცხოველეობაზე და ხვნა-თესვის
საქმიანობაზე. ეს უარყოფითი ზემოქმედება დაბალი იქნება, რადგანაც, ჩვეულებრივ,
სამშენებლო უბნების არსებობა ხელს არ უშლის მიმდებარე ტერიტორიებზე სასოფლოსამეურნეო საქმიანობას, რადგანაც სამუშაო უბნებზე მიმდინარე სამუშაოები არ გამოიწვევს
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე წვდომის შეზღუდვას. ამას გარდა, სახნავ-სათესი
მიწების ძირითადი ნაწილი სამშენებლო უბნების მახლობლად არაა განლაგებული. სხვა
სახის მცირე უარყოფითი ზემოქმედება შეიძლება იყოს სოფლის მაცხოვრებლების მიერ
სასოფლო-სამეურნეო

სამუშაოებისათვის

/

თივის

დასამზადებლად

დროდადრო

დაქირავებული ადგილობრივი მუშახელის ხელმისაწვდომობის შემცირება, რადგანაც ეს
პირები შესაძლოა პროექტმა დაასაქმოს, განსაკუთრებით მშენებლობის პერიოდში.
ამავდროულად, სოფლის მეურნეობაზე ზემოქმედება შეიძლება დადებითადაც ჩაითვალოს,
რადგანაც არსებულმა ფერმერებმა შესაძლოა მეტი პროდუქტი აწარმოონ ხელედულა-3-ის
მშენებლობისათვის

შემოსულ მუშახელისათვის

მიყიდვის მიზნით.

თუმცა,

ასეთი

დადებითი ზემოქმედება მცირე ან უმნიშვნელო დონის იქნება, რადგანაც სასოფლოსამეურნეო საქმიანობის ინტენსიურობის გაზრდას და მისგან მეტი შემოსავლების მიღებას
ბევრი ოჯახი ვერ მოახერხებს.
პროექტისათვის

საჭირო

მიწების

გამოყენებასთან

დაკავშირებული

ზემოქმედების

კონკრეტული სახეები განხილულია ქვემოთ მოცემულ 5.5.4.8 თავში.

5.4.4.2

ექსპლუატაცია
ექსპლუატაციის ფაზაზე მიწის რესურსზე და სოფლის მეურნეობაზე ზემოქმედება
უმნიშვნელო იქნება.

5.4.4.3

შერბილება და გაძლიერება
მოცემულ თავში აღწერილი ზემოქმედების თავიდან აცილება ან მინიმუმამდე შემცირება
შესაძლებელია 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშში მოყვანილი შემარბილებელი ზომებით (2017
წლის გზშ, თავები 6.2, 6.3 და 6.11.2.6).
ამას გარდა, დადებითი ზემოქმედების გასაძლიერებლად შემოთავაზებულია:
o

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების მხარდაჭერა
მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის ფარგლებში, რაც ხელედის თემის მოსახლეობასთან
და ადგილობრივ და მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან კონსულტაციებისა და
თანამშრომლობის გზით უნდა მოხდეს.
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5.4.5

ზემოქმედება საარსებო
დაკავშირებული

წყაროებზე,

რომლებიც

მიწასთან

არაა

მოცემული თავი ავსებს 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის 6.11.2.2 თავს, რომელიც ეხება
ადგილობრივი ტყეებისა და წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვასთან
დაკავშირებულ ზემოქმედებას.

5.4.5.1

ზემოქმედება ადგილობრივ თევზჭერაზე და კვების წესზე
რადგანაც პროექტის ტერიტორიაზე თევზჭერა შემოსავლების მომტან საქმიანობას არ
წარმოადგენს. ამას გარდა, ხელედის თემში მცხოვრები მეთევზეები უპირატესობას
ანიჭებენ დამბა-1-ის ზემოთ, სოფ. ბავარისკენ არსებულ ‘კარგ’ სათევზაო ადგილებს.
აღნიშნულის გამო, ზემოქმედება თევზჭერაზე უმნიშვნელოდ ჩაითვალა. შესაბამისად,
მეთევზეთა ოჯახების კვების წესზე და საკვებზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არაა.
თევზის რესურსების თანამონაწილეობითი მონიტორინგის შედეგად მეთევზეებისათვის
დროდადრო გაჩნდება დასაქმების შესაძლებლობა (იხ. თავი 0).
შემარბილებელი ზომები საჭირო არაა.

5.4.5.2

ზემოქმედება მდინარით მოსარგებლეებზე (თევზჭერის გამოკლებით)
მდ. ხელედულას მოსარგებლეებზე პოტენციური ზემოქმედება შეიძლება დაიყოს შემდეგ
სამ ტიპად:
1.

მშენებლობის პერიოდში სამუშაო უბნების შემოგარენში შეიზღუდება მდინარეზე
წვდომა,

ხოლო

ექსპლუატაციის

ფაზაზე

უსაფრთხოების

მოსაზრებებით

აკრძალული იქნება დამბა-1-ის მიერ შექმნილ მცირე წყალსაცავში ბანაობა.
აღნიშნულმა

შესაძლოა

ზემოქმედება

იქონიოს

ზოგიერთი

ადგილობრივი

მაცხოვრებლის საარსებო გარემოზე.
2.

მდინარის ხარჯის შემცირების გამო შესაძლოა ზემოქმედების ქვეშ მოექცეს მცირე
ტბორები,

რომლებიც

წანაშის

მაცხოვრებლებს

ბავშვების

საცურაოდ

აქვთ

მოწყობილი. მდ. ხელედულას ძირითად კალაპოტში შექმნილ ტბორებში ცურვა
დაუშვებელი იქნება უსაფრთხოების რისკების გამო; თუმცა, შენაკადებზე ან
გვერდითა ტოტებზე წარმოდგენილი ტბორების შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება.
3.

ბავარსა და ლენტეხს შორის მოქცეულ მდ. ხელედულას მონაკვეთს დროდადრო
საჯომარდოდ იყენებენ. მშენებლობის დროს ეს საქმიანობა უნდა აიკრძალოს
უსაფრთხოების

მოსაზრებების

გამო.

ექსპლუატაციის

პერიოდში

პროექტის

განმახორციელებელი დამბა-1-ის ზემოთ და ქვემოთ მოაწყობს სპეციალურ უბნებს,
რომლებიც უზრუნველყოფს ნავში მარტივად ჩასხდომა-გადმოსხდომას.

შემარბილებელი ღონისძიებები
o

კომპანია განახორციელებს მშენებლობის პერიოდში გამოყენებული ტბორების
ტერიტორიის მონიტორინგს და ითანამშრომლებს მოსახლეობასთან ექსპლუატაციის
პერიოდისთვის უსაფრთხო ალტერნატიული ადგილების მოძიების მიზნით.
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o

5.4.5.3

პროექტი დაუკავშირდება სპორტულ კომპანიებს/ ოთხ ტურ-ოპერატორს, რომლებიც
მდ. ხელედულაზე ჯომარდობის პოპულარიზაციით არიან დაკავებულნი, რათა მათ
მიაწოდოს
ინფორმაცია
მშენებლობისა
და
ექსპლუატაციის
ფაზებზე
განსახორციელებელი საქმიანობის ვადებისა და პროექტის უბნების შემოგარენში
უსაფრთხოების მიზნით დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე. კომპანია რუკაზე
დაიტანს მდინარის იმ მონაკვეთებს, სადაც აკრძალული იქნება ჯომარდობა, ამ
ინფორმაციას გამოაქვეყნებს პროექტის ვებ-გვერდზე და მიაწოდებს პროფესიონალურ
სპორტულ კომპანიებს/ ტურ-ოპერატორებს, რომელთა გამოვლენაც შესაძლებელი
იქნება ინტერნეტის მეშვეობით.

ზემოქმედება ნადირობაზე და კვების წესზე
ნადირობას მცირე მასშტაბი აქვს და მას ძირითადად მისდევენ გასართობად, ხელედულას
აუზის მოშორებულ ადგილებში, რის გამოც პროექტი მასზე ზემოქმედებას ვერ იქონიებს.
შესაბამისად, იგი ვერც მონადირეთა ოჯახების კვების წესზე და საკვებზე იქონიებს
გავლენას.
შემარბილებელი ზომები საჭირო არაა.

5.4.5.4

ზემოქმედება მეფუტკრეობასა და მეღვინეობაზე
მეფუტკრეობით დაკავებულია მხოლოდ ოთხი ოჯახი (ორი ხელედში და ორიც წანაშში).
სამშენებლო სამუშაოებმა და ტრანსპორტის ნაკადის გაზრდამ შეიძლება ზემოქმედება
იქონიოს სამშენებლო უბნებიდან და მოუასფალტებელი გზებიდან 100მ რადიუსში
მოქცეულ ფუტკრებზე, რადგანაც ეს მწერი მგრძნობიარეა მტვრისა და ვიბრაციის მიმართ.

შემარბილებელი ღონისძიებები


მეფუტკრეებთან კომუნიკაციის დამყარება და სკების ადგილმდებარეობის რუკაზე
დატანა. იმ შემთხვევაში, თუ სკები პროექტის მიერ გამოყენებული გზიდან 150მ-ზე
ახლოს

აღმოჩნდება

(რაც

კონსერვატიული

მიდგომაა),

მეფუტკრეებისათვის

დახმარების აღმოჩენა სკების ზემოქმედების წყაროებიდან მოშორებით გადატანაში.


მეფუტკრეობის ტრენინგით ხელედის თემისა და დ. ლენტეხის მოსახლეობის
დაინტერესების შეფასება და ასეთი ინტერესის გამოვლენის შემთხვევაში მათთვის
ტრენინგის ჩატარება მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის ფარგლებში.

5.4.6

ზემოქმედება ტყის არამერქნული პროდუქტებით მოსარგებლეებზე
ადგილები, სადაც ხელედის თემისა და ლენტეხის მოსახლეობა აგროვებს ტყის ისეთ
პროდუქტებს, როგორიცაა: სოკო, წაბლი, კაკალი, თხილი, მოცვი, სამკურნალო მცენარეები
და სხვა, საპროექტო უბნებიდან და გზიდან მოშორებითაა განლაგებული, რის გამოც ასეთი
პროდუქტების შეგროვებით დაკავებულ ოჯახებზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არაა.
შემარბილებელი ზომები საჭირო არაა.
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5.5

მიწის შესყიდვა და საარსებო წყაროების აღდგენა

5.5.1

შესავალი
შპს

„ხელედულა

ენერჯი“

ახორციელებს

პროექტისათვის

მიწის

შესყიდვისა12

და

კომპენსაციების გადახდის პროცესს, ასევე ამ პროცესის თანმხლებ კონსულტაციას და
მოლაპარაკებებს პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან

13

(PAP-ები) და

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ოჯახებთან (PAH-ები). მოცემული თავის მიზანია
ამ ორი პროცესის შეფასება ERBR PR 5-თან „მიწის შესყიდვა, იძულებითი განსახლება და

ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა“ მიმართებაში, ასევე PAP-ების საარსებო წყაროებზე
ზემოქმედების გამოვლენა, შეფასება და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების
შემოთავაზება.

5.5.2

შეფასების მეთოდი
პროექტისათვის მიწის შესყიდვის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესების მოცემული
შეფასებისათვის, საჯარო ინფორმაციის წყაროების ანალიზის გარდა, გამოყენებული იქნა
შემდეგი მეთოდები:
o

ხელედში მიწის მესაკუთრეებთან მოეწყო ორი ფოკუს-ჯგუფი (ჯამში 10 მიწის
მესაკუთრე, რომელთაგან 7 ქალია);

o

თბილისში და ლენტეხში/ ხელედში მცხოვრები ორი მიწის მესაკუთრე (2 მამაკაცი)
გამოიკითხა ტელეფონით;

o

შესწავლილი იქნა მიწის შესყიდვასა და კომპენსაციასთან დაკავშირებული არსებული
დოკუმენტაცია,
როგორიცაა
2017
წლის
გზშ-ის
ანგარიში,
2016
წელს
განხორციელებული აღწერა და სოციალურ-ეკონომიკური კვლევა, ხელშეკრულებების
ნიმუშები და მათთან დაკავშირებული საკადასტრო რუკები, მიწის შესყიდვის
მიმდინარე მონაცემთა ბაზა;

o

გამოკითხული იქნა კომპანიის გუნდი, რომელიც მართავს მიწის შესყიდვის პროცესის,
კერძოდ
კი
საოპერაციო
დირექტორი,
მოსახლეობასთან
ურთიერთობაზე
პასუხისმგებელი პირი (CCO) და ფინანსისტი;

o

გაიმართა კონსულტაცია ხელედის გამგებელთან, რომელიც ჩართულია
საკუთრების დოკუმენტაციის დამოწმებისა და კონსულტაციის პროცესებში.

5.5.3 მიწის საჭიროება
მდგომარეობა

და

მიწის

შესყიდვის

პროცესის

მიწის

მიმდინარე

პროექტისათვის შესყიდული იქნება 189 203 მ² მიწა, საიდანაც 54% (101 916 მ²) სახელმწიფო
საკუთრებაშია.
სახელმწიფო მიწით არაოფიციალური სარგებლობის (რომლის დაკანონება შეუძლებელია),
მისი რეგულარულად გამოყენების ფაქტები, ან ასეთ მიწებზე მცხოვრები პირები
12

მოცემული პროექტის მუდმივი შენობა-ნაგებობებისათვის მიწის შესყიდვა განხორციელდა საქართველოს
კანონმდებლობის დაცვით, ე.წ. ‘აღნაგობის უფლების’ თაობაზე დადებული 99 წლიანი ხელშეკრულებით.
13
მიწის შესყიდვის კონტექსტში, პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებად მოიაზრება ხალხი, რომელზეც
ადგილი ექნება მიწის შესყიდვით გამოწვეულ ზემოქმედებას და/ ან ეკონომიკურ ადგილმონაცვლეობას. ფიზიკურ
ადგილმონაცვლეობას, ან მიწის იძულების წესით შესყიდვას ადგილი არ ქნება.
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გამოვლენილი არაა. კერძო პირებისაგან შესყიდულ მიწებზე წარმოდგენილია მხოლოდ
ძველი, ნახევრად დანგრეული ღობეები, ხოლო საცხოვრებელი სახლები, ფარდულები ან
სხვა სასოფლო-სამეურნეო/ საცხოვრებელი ნაგებობები გაშენებული არაა. ერთ შესყიდულ
მიწის ნაკვეთზე არის უმოქმედო სახერხი. ყველა შესყიდული მიწის ნაკვეთი სასოფლოსამეურნეო დანიშნულებისაა, გარდა ერთისა (1 398 მ2), რომელიც სახერხისათვის იყო
გამოყოფილი და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწადაა დარეგისტრირებული.
2016 წელს შპს „ხელედულა ენერჯი“-მ (წინასწარი საინჟინრო პროექტის საფუძველზე)
განახორციელა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების (PAP-ები) აღწერა და
სოციალურ-ეკონომიკური

კვლევა,

რომლის

პარალელურად

ასევე

წამოიწყო

კონსულტაციისა და მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების პროცესი, რასაც
თან ახლდა ქონების შეფასება და მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია (ამ მომენტისათვის
დაურეგისტრირებელი მიწების შემთხვევაში).
2018 წლის ივლისის ბოლოსათვის კომპანიას შესყიდული ჰქონდა კერძო პირებზე
დარეგისტრირებული 61 ნაკვეთი (რომელთა საერთო ფართობია 93 934 მ²). პროექტის მიერ
მიწის შესყიდვის პროცესის დაწყებამდე ამ მიწების ნახევარი დარეგისტრირებული და
მათი მფლობელების ოფიციალურ საკუთრებაში იყო. მართლზომიერ მფლობელობაში
არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია კომპანიის ხელშეწყობით განხორციელდა. 2018
წლის ივლისის ბოლოსათვის შესყიდული იყო პროექტისათვის საჭირო 42 კერძო ნაკვეთი
(65 654 მ2 საერთო ფართობით). ანუ, შესყიდული იყო საჭირო მიწების 80%, რადგანაც
სახელმწიფოს

საკუთრებაში

არსებული

მიწები

მთლიანად

სახელმწიფოსაგან

იქნა

შეძენილი/ იჯარით აღებული. ეს მონაცემები სრულად აღწერს პროექტისათვის საჭირო
მიწებს.

5.5.4

შედეგები და რეკომენდაციები

5.5.4.1

მიწის შესყიდვის საჭიროების მინიმუმამდე შემცირება
საინჟინრო პროექტი იმგვარად მომზადდა, რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული
ფიზიკური ადგილმონაცვლეობა, მიწის არანებაყოფლობით გასხვისება და ზემოქმედება
საარსებო წყაროებზე. კერძოდ:
o

ხელედულა-3-ის ქვესადგურის ადგილმდებარეობა და ზომა იმგვარად შეიცვალა, რომ
საჭირო არ გამხდარიყო ორი კერძო ნაკვეთის გამოყენება.

o

ოთხი სამშენებლო ბანაკისა და შვიდი სანაყაროსთვის შერჩეული უბნების 14 საზღვრები
იმგვარად იქნა დაზუსტებული, რომ მინიმუმამდე შემცირებულიყო პროექტისათვის
საჭირო მიწის ფართობი და თავიდან ყოფილიყო აცილებული კერძო ან საერთო
სარგებლობის მუნიციპალური მიწების გამოყენება.

o

კომპანიამ გარკვეული რაოდენობის მიწის ნაკვეთი შეიძინა მდ. ხელედულას მარჯვენა
ნაპირზე, რომელზეც წვდომა დაიკარგება/ შეიზღუდება პროექტის ზოგიერთი
საქმიანობის (კერძოდ, მისასვლელი გზისა და #1 სამშენებლო ბანაკის) გამო.
აღნიშნულის გამო, დაახლ. 13%-ით (6 900მ2-ით) გაიზარდა პროექტისათვის საჭირო
კერძო ნაკვეთების რაოდენობა.

14

კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები გამოყენებული იქნა მხოლოდ მუდმივი შენობა-ნაგებობების
განსათავსებლად, ხოლო სახელმწიფო მიწები აღებული იქნა ხუთწლიანი იჯარით, ან აღებული იქნა 99 წლით,
აღნაგობის უფლებით.
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პროექტისათვის საჭირო კერძო (რეგისტრირებული ან მართლზომიერ საკუთრებაში
არსებული) მიწის ნაკვეთები განკუთვნილია მხოლოდ იმ შენობა-ნაგებობებისათვის,
რომლებიც მშვიდობიანი შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში შეიძლება გადატანილ
იქნას (მაგ., მისასვლელი გზები, სამშენებლო ბანაკები და სანაყაროები). შესაბამისად,
ადგილი არ ჰქონია მიწის არანებაყოფლობით გასხვისებას (ექსპროპრიაციას) და ასეთი რამ
არც მოსალოდნელია.

5.5.4.2

კონსულტაციები და კომპენსაციასთან დაკავშირებული მოლაპარაკები
პროექტის შემუშავების ადრეული საფეხურიდანვე (2016 წლის დასაწყისიდან) KE-ს
დირექტორი ყოველთვიურად აწყობდა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ შეხვედრებს
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან მიწის საკითხებთან დაკავშირებით და
არა მხოლოდ მათ თაობაზე. ამ პროცესის მხარდაჭერის მიზნით 2017 წლის შემოდგომით
კომპანიამ დაიქირავა მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირი (CCO)15,
რომელიც მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და, საზოგადოდ, პროექტის
თაობაზე ადგილობრივ მოსახლეობას ეკონტაქტება კვირაში 3-5 დღის განმავლობაში.
ხელედის თვითმმართველობასთან დადებული შეთანხმების საფუძველზე და PAP-ისათვის
კომფორტის შექმნის მიზნით, ჯგუფური შეხვედრები ეწყობა ხელედის გამგეობაში. PAPების/ სოფლის მოსახლეობის კითხვებზე პასუხის გასაცემად მათ ესწრება CCO.
12-ივე გამოკითხულმა PAP-მა და ხელედის გამგებელმა დაგვიდასტურეს, რომ ისინი
მონაწილეობდნენ სხვდასხვა შეხვედრებში და რომ კომპანიამ მათ ინ ფორმაცია მიაწოდა
მიწის შესყიდვის პროცესისა და მისი თითოეული საფეხურის შესახებ, ასევე იმ დახმარების
შესახებ, რომლის აღმოჩენის ვალდებულებაც კომპანიამ აიღო თავზე.
კომპანიამ ასევე მოაწყო და ოქმის სახით დააფიქსირა რამდენიმე ოფიციალური შეხვედრა,
სადაც სხვა საკითხებთან ერთდ განიხილებოდა მიწის შესყიდვის საკითხებიც:
o

პირველადი საინფორმაციო შეხვედრა მოეწყო 2016 წლის 4 თებერვალს, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში. მასში მონაწილეობდნენ ლენტეხის
მუნიციპალური ხელისუფლება და ხელედის თვითმმართველობა (სულ შვიდი პირი).

o

2016 წლის 10 აპრილს სოფ. წანაშსა და სოფ. ხელედში გაიმართა გზშ-ის სკოპინგის
საფეხურის ორი შეხვედრა (ესწრებოდნენ სოფლის 33 მაცხოვრებელი და ხელედის
გამგებელი).

o

2016 წლის 11 აპრილს გზშ-ის სკოპინგის შეხვედრა გაიმართა ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში (ესწრებოდა 15 პირი, მ.შ. სოფ.
ხელედის მოსახლეობა, ხელედის გამგებელი და ლენტეხის მუნიციპალური
ხელისუფლების წარმომადგენლები).

ზემოაღნიშნულ შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების
ნაწილმა.
PAP-მა ასევე გვაცნობეს კომპანიის მიერ წამოწყებული მიწის აზომვის/ ხეების აღრიცხვის
პროცესში თავიანთი მონაწილეობის შესახებ. რამდენიმე შემთხვევაში PAP-ებმა თავიანთი
ნაკვეთების ასაზომად და საკადასტრო რუკების მოსამზადებლად თავად მოიწვიეს მიწის
ამზომები, ხოლო მათგან მიღებული დოკუმენტაცია კომპანიის მიერ დაქირავებულ
15

მისი კანდიდატურა შემოთავაზებული იქნა ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ.
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ნოტარიუსში წარადგინეს საჯარო რეესტრში სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის პაკეტის
მომზადების მიზნით. PAP-ებს რაიმე ოფიციალური გადასახადი არ გადაუხდიათ.
ქონების (მიწის, ხე-ხილის, შენობა-ნაგებობებისა და სხვა) ინვენტარიზაცია და შეფასება
განხორციელდა 2016 წლის ნოემბერში, რისთვისაც გამოყენებული იქნა EBRD PR5-ით
გათვალიწინებული ჩანაცვლებითი ღირებულების მიდგომა. მიწის ნაკვეთის ღირებულება,
რომელიც მოსახლეობასთან მშვიდობიანად შეთანხმდა, მოიცავს ხეებისა და შენობანაგებობების ჩანაცვლების ღირებულებასაც, მათი არსებობის შემთხვევაში.
კომპანიასა და PAP-ებს შორის მოლაპარაკებისა და მიწის რეგისტრაციის პროცესში,
რომელიც ერთი წელი გაგრძელდა, კომპენსაციის ზოგად პრინციპებთან და ქონების
ღირებულებასთან დაკავშირებით მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევამდე განხილული
იქნა ათობით სხვადასხვა მიდგომა და ტარიფი. მიღწეული შეთანხმება კი ასეთია:
o

როგროც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე არა-სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესასყიდ
ღირებულებად განისაზღვრა 12 ლარი/მ2, ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის
ჩათვლით (რაც 10%-ს შეადგენს).

o

მიწის ერთეულის ღირებულება მოიცავს მასზე არსებულ ბუჩქნარს, ღობეებს, ბალახს,
ხის ველურ სახეობებსა და მიტოვებულ სახერხს.

o

კაკლისა და წაბლის ხეებისათვის, რომლებიც ყველაზე ძვირადღირებულია და
შემოსავლის წყაროსაც წარმოადგენს, მესაკუთრეებს გადაუხადეს 270 ლარი ერთ ხეზე,
მიუხედავად მათი ასაკისა და მოსავლიანობისა (ამ თანხაში შედის საშემოსავლო
გადასახადიც).

o

სხვა ხე-ხილის საკომპენსაციო თანხა თითოეულ მესაკუთრესთან ინდივიდუალურად
იქნა მოლაპარაკებული და შეთანხმებული (თითოეულ ასეთ ხეზე გადახდილი იქნა 20150 ლარის კომპენსაციაა).

o

რაც შეეხება სახერხს, კომპანია და მესაკუთრე შეთანხმდნენ, რომ მშენებელი კომპანია
შეაფასებს სახერხის აღჭურვილობას და შეისყიდის მას, თუ კიდევ გამოსადეგი იქნება
სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ფასის თაობაზე მოლაპარაკება გაიმართება სახერხის
მესაკუთრესთან, პროექტის განხორციელების პროცესში.

o

კომპანია ყიდულობს მიწის იმ ნაკვეთებსაც, რომლებიც უშუალოდ პროექტისათვის კი
არაა საჭირო, არამედ რომლებზედაც პროექტის საქმიანობის გამო წვდომა იზღუდება.
ასეთია, მაგალითად, მისასვლელ გზებსა და მდინარის ნაპირებს შორის მოქცეული
მიწის ნაკვეთები.

შეთანხმების შედეგები ასახულია კომპანიასა და მიწის მფლობელებს შორის დადებულ
ხელშეკრულებებში.
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სურათი 40: #1 ბანაკის ტერიტორია: ღობეები და მცენარეულობა

რეკომენდაციები
o

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის განხორციელება და საჩივრების
ჟურნალის წარმოება (პროექტის SEP-ის მოთხოვნის შესაბამისად), კერძოდ კი მათში
PAP-ებთან/PAH-ებთან გამართული ყველა შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის
დაფიქსირება (ვის, როდის, რატომ და სად შეხვდნენ და რა შედეგი მოიტანა
შეხვედრამ), ხოლო მნიშვნელოვანი შეხვედრების შემთხვევაში შეხვედრის ოქმების
მომზადება.

5.5.4.3

საკუთრების გადაცემის პროცედურა, ხელშეკრულებები და კომპენსაციის
გადახდა
საკუთრების უფლების გადაცემის გამარტივებული პროცედურა შემდეგია:
o

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებს/ მოსარგებლეებს
კომპანია კოლექტიურად და ინდივიდუალურად დაუკავშირდება მიწის შესყიდვის
პროცესთან დაკავშირებით.

o

თუ მიწის ნაკვეთი რეგისტრირებულია, მისი მესაკუთრე და კომპანია მოილაპარაკებენ
ფასზე.

o

როცა მიწაზე საკუთრების უფლება რეგისტრირებული არაა, ამ საკითხის მოგვარების
მიზნით მათი მოსარგებლეები/ მესაკუთრეები მიიღებენ იურიდიულ, ტექნიკურ და
ლოგისტიკურ მხარდაჭერას (მაგ., მგზავრობა საჯარო რეესტრში, კონსულტაცია
ადვოკატთან/ ნოტარიუსთან). მფლობელები შეაგროვებენ საჯარო რეესტრში მიწი
გასატარებლად საჭირო საბუთებს, ხოლო ნოტარიუსი მათ სარეგისტრაციოდ
წარსადგენი დოკუმენტაციის პაკეტის დასრულებაში დაეხმარება. ნოტარიუსის
მომსახურებისა და მესაკუთრის სახელზე მიწის რეგისტრაციის ღირებულებას იხდის
კომპანია. ამავდროულად, მისი მესაკუთრე და კომპანია აწარმოებენ მოლაპარაკებას
ფასზე.

o

შეთანხმების მიღწევის შემდეგ კომპანია და მესაკუთრე დებენ ხელშეკრულებას მიწის
99 წლით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე; თუმცა, მიწის კატეგორია რჩება
უცვლელი, ანუ სასოფლო-სამეურნეო.

o

ხელშეკრულებები რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში (ლენტეხში, თბილისში ან
ნებისმიერ სხვა ქალაქში, სადაც საჯარო რეესტრის ფილიალი არსებობს), რის შემდეგაც
კომპანია ენიჭება შესაბამის მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის უფლება.
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o

კომპანია ხელშეკრულებით გათვალიწინებულ თანხას იხდის მისი საჯარო რეესტრში
გატარებიდან ორი კვირის ვადაში.

საკომპენსაციო ხელშეკრულების შემთხვევით წესით შერჩეული ნიმუშების შესწავლისა და
PAP-ებთან მოწყობილ ფოკუს-ჯგუფებში განხილვის შედეგად დადგინდა შემდეგი:

5.5.4.4

o

შესწავლილი ხელშეკრულებები ხელმოწერილია ორთავე მხარის მიერ;

o

ხელშეკრულებებში შეტანილია როგორც ხე-ხილის, ასევე მიწის საკომპენსაციო
თანხები;

o

ხელშეკრულებებში მითითებული არაა ხე-ხილის რაოდენობა, ხოლო მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო კოდი მითითებულია;

o

დაფიქსირებულია, რომ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან და საჯარო რეესტრში
გატარებიდან ორი კვირის ვადაში დაფარული იქნა მიწისა და ხე-ხილის საკომპენსაციო
სრული (99 წლის) თანხა;

o

გადახდილი
საკომპენსაციო
დაფიქსირებული ოდენობასთან;

o

მიწის მესაკუთრეებმა გვაცნობეს, რომ ხელმოწერამდე გაეცვნენ ხელშეკრულებას და მას
ხელი მოაწერეს საკუთარ სახლში.

თანხები

შესაბამისობაშია

ხელშეკრულებაში

მიღებული კომპენსაციის მოხმარება და საარსებო პირობების შეცვლა
დღემდე მიღებული კომპენსაციების ოდენობა მიწის შემთხვევაში 5 000 ლარიდან 100 000
ლარამდე დიაპაზონშია, ხოლო ხე-ხილის შემთხვევაში - 3 000 - 15 000 ლარის დიაპაზონში.
ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებს რამდენიმე კითხვა დავუსვით იმის შესახებ, თუ როგორ
გამოიყენეს მიღებული კომპენსაცია (ან როგორია მათი გეგმები, თუ ჯერ არ მიუღიათ
თანხა) და შედეგად როგორ შეიცვალა მათი საარსებო პირობები.
PAP-ებმა აღნიშნეს, რომ კომპენსაციის თანხა დახარჯეს/ დახარჯავენ სხვადასხვა რამეზე,
მაგალითად:

სახლის

რემონტზე/

საცხოვრებელი

პირობების

გაუმჯობესებაზე

და

საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენაზე; ვალებისა და საბანკო სესხების დასაფარად;
თბილისში სასწავლებლად მყოფი შვილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე.
არცერთ PAP-ს არ გამოუთქვამს ამ ტერიტორიაზე ახალი მიწის ყიდვის სურვილი,
რადგანაც თვლიან, რომ დარჩენილი მიწა მათ ოჯახისათვის საკმარისია.
ხე-ხილის საკომპენსაციო თანხის მიმღებები პირებიდან მხოლოდ რამდენიმეს აქვს
დაგეგმილი

დაკარგული

ხეების

სანაცვლოს

დარგვა.

როცა

მიზეზს

ჩავეკითხეთ,

განგვიმარტეს, რომ მათი ოჯახისათვის საკმარისი ხე-ხილი დარჩათ. უწინ ისინი ხილს არ
ჰყიდდნენ და ახლაც მხოლოდ ოჯახში აპირებენ მოყვანილი ხილის მოხმარებას.

5.5.4.5

საჩივრების მართვა
როგორც პროექტის SEP-შია აღწერილი, პროექტისათვის შეიქმნა გასაჩივრების მექანიზმი.
კომპანიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2018 წლის აპრილის მდგომარეობით მიწის
შესყიდვის

პროცესთან

დაკავშირებით

ოფიციალური

საჩივრები

არ

მიუღიათ.

გამოკითხულმა PAP-ებმა დაგვიდასტურეს, რომ მათ კომპანიაში ოფიციალური საჩივარი არ
შეუტანიათ. ამავდროულად, გამოკითხულმა PAP-ებმა აღნიშნეს, რომ მიწის შესყიდვასთან
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დაკავშირებით

მრავალი

კითხვა

და

მოთხოვნა

გააჩნიათ,

რომელთაც

კომპანია

ყურადღებით უდგება.
კომუნიკაცია სათანადოდაა ორგანიზებული. გამოკითხულმა PAP-ებმა დაგვიდასტურეს,
რომ ყველა მათგანს გააჩნია კომპანიის წარმომადგენლების საკონტაქტო ინფორმაცია და
რომ კომპანიისგან დროულად იღებენ პასუხს მიწასთან დაკავშირებულ კითხვებზე (მათ
შორის იურიდიულ, ფინანსურ ან ლოგისტიკურ საკითხებზე). რიგ შემთხვევებში PAP-ები
მიმართავენ ხელედის გამგებელს, რომელიც მათ შეკითხვებს კომპანიას გადასცემს.

5.5.4.6

მოწყვლადობა
სოციალური დახმარების მიღების უფლების დადგენის მიზნით სახელმწიფოს მიერ
გამოყენებული კრიტერიუმების თანახმად16, მიწის შესყიდვით გამოწვეული ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული 25 ოჯახიდან შვიდი მოწყვლადია. თუმცა, ასეთი ოჯახების საარსებო
საშუალებები

მნიშვნელოვნად

არ

განსხვავდება

სხვა

ბევრი

PAP-ის

საარსებო

საშუალებებისგან. რადგანაც მიწის იძულებით გასხვისებას, ან საარსებო წყაროებზე
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება, ამ შვიდ ოჯახზე პროექტი იქონიებს
უარყოფით ან არაპროპორციულ ზემოქმედებას.
ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა და ხელედის გამგებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,
პროექტის

ზემოქმედების

ქვეშ

მოქცეული

მოწყვლადი

ოჯახები

(PAH-ები)

ინფორმირებულნი არიან მიწის შესყიდვასთან დაკვშირებით მათი უფლებების თაობაზე.
თუ მათ რაიმე კითხვა ჰქონდათ, ან იურიდულ/ ლოგისტიკურ დახმარებას საჭიროებდნენ,
მიმართავდნენ ხოლმე კომპანიის დირექტორს ან CCO (პირადად ან ხელედის გამგებლის
მეშვეობით). გაირკვა, რომ პროექტის მიერ მიწის შესყიდვის გამო ჯერ-ჯერობით არცერთ
მოწყვლად ოჯახს არ დაუკარგავს სოციალური დახმარება, რომელსაც სახელმწიფოსგან
იღებენ.

რეკომენდაციები

5.5.4.7

o

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ შვიდ მოწყვლად ოჯახთან კავშირის შენარჩუნება იმის
გადასამოწმებლად, სახელმწიფო ორგანოების მიერ სოციალური შეფასების დროს
რომელიმეს მათგანს სოციალური დახმარების დაკარგვის რისკი ხომ არ ემუქრება
პროექტის მიერ მათ მიწის შეძენის გამო.

o

მოწყვლადი PAH-ების წევრებისათვის პრიორიტეტის მინიჭება სამუშაოზე აყვანის
დროს, როცა ასეთი შესაძლებლობა არსებობს (რაც უარყოფითად არ უნდა აისახოს
შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე).

გენდერი
ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა ნახევარი ქალები იყვნენ. მათ დაგვიდასტურეს, რომ ქალი
PAP-ები თავიდანვე იყვნენ ჩართულნი მიწის შესყიდვის პროცესის დაგეგმვასთან
დაკავშირებულ კონსულტაციებში. ზოგიერთ შემთხვევაში ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
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ესენია ოჯახები, რომელთაც პენსიონერები/ ხანდაზმული პირები უძღვებიან, მრავალშვილიანი ოჯახები,
მარტოხელა მშობლები (მ.შ. ოჯახები, რომელთაც ქალი უძღვება), სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ სტატუსის მქონე
ოჯახები და ოჯახები, რომელთაც უნარშეზღუდული პირები უძღვებიან.
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ქალები ინფორმაციას იღებდნენ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მამაკაცებისაგან, რადგანაც
ამ უკანასკნელთ ქალებზე მეტი კომუნიკაცი ჰქონდათ ხელედის გამგებელთან.
ზოგიერთი ოჯახის შემთხვევაში ქალი და მამაკაცი ერთად ესწრებოდნენ შეხვედრებს და
საკუთარის უფლებების დამამტკიცებელი საბუთების საძებნელად ერთად მიდიოდნენ
არქივში; სხვა ოჯახებიდან მხოლოდ ქალი ან მამაკაცი იყო მიწის შესყიდვასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე პასუხისმგებელი.
ფასთან

დაკავშირებით

მოლაპარაკებებს

ესწრებოდა

ორივე

სქესი,

რომლებიც

შემოთავაზებაზე ოჯახში მსჯელობდნენ.
2018 წლის აპრილის მდომარეობით, პროექტის მიერ შესყიდული/ შესასყიდი 53
ნაკვეთიდან 26-ის თანამესაკუთრედ ან მესაკუთრედ ქალი იყო რეგისტრირებული.
მესაკუთრეებსა

და

კომპანიას

შორის

დადებულ

შესაბამის

ხელშეკრულებებში

წარმოდგენილია ქალი თანამფლობელების ხელმოწერები.

რეკომენდაცია

5.5.4.8

o

დაინტერესებულ მხარეებთან (მომავალ) კონსულტაციებში ქალთა მონაწილეობის
უზრუნველყოფა და ამ ფაქტის დაფიქსირება ანგარიშებში.

o

გენდერული ფაქტორის გათვალისწინება პროექტის განხორციელების პროცესში,
დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით (იხ. თავი 5.4.2.2).

ზემოქმედება მიწასთან დაკავშირებულ საარსებო საშუალებებზე
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების უმეტესობა საბჭოთა პერიოდში
კოლმეურნეობის საკუთრებაში იყო, ხოლო მისი დაშლის შემდეგ PAH-ებსა და სხვა
ოჯახებს დაურიგდათ. ყველა PAH-ს გააჩნია მიწის რამდენიმე ნაკვეთი, რომელთა ნაწილიც
მათი სახლის მახლობლადაა, ხოლო მეორე ნაწილი - უფრო მოშორებით (სასოფლოსამეურნეო სავარგულები ძირითადად პროექტის ტერიტორიიდან ზემოთაა განლაგებული,
იხ.

თავი

4.4.1.2).

ინტერვიუებისა

და

ფოკუს-ჯგუფების

შედეგების

მიხედვით,

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის გარდა ყველა PAH-ი ფლობს/ იყენებს ‘ძირითადი
დანიშნულების’ მიწის ნაკვეთს, რომელთა ფართობი საშუალოდ 30 000 მ 2-ია.
ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა განგვიმარტეს, რომ მათ მიერ პროექტისათვის მიყიდული/
მისაყიდი ნაკვეთი ნაყოფიერების მხრივ არც ისე მაღალი ხარისხისაა. ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული 12 გამოკითხული ოჯახიდან ორმა აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდამდე მათ
თავიანთ ნაკვეთზე მოჰყავდათ კარტოფილი, სიმინდი და ლობიო
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. მათ ასევე აღნიშნეს,

რომ მათ საკუთრებაში არსებული სხვა მიწების დამუშავება შეუძლიათ; თუმცა, გაყიდული
მიწის ნაკვეთები მათ სახლთან უფრო ახლოს მდებარეობდა, რის გამოც მისი მოვლა უფრო
მოსახერხებელი იყო.
PAH-ების უმეტესობას ჰყავს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ერთ ოჯახს - საშუალოდ ორი
ან სამი სული. წარმოებულ რძის პროდუქტებს ოჯახშივე მოიხმარენ და არ ჰყიდიან.
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თუმცა, მიწის ნაკვეთების დათვალიერებით ვერ გამოვლინდა ვერცერთი ნაკვეთი, რომელიც უკანასკნელი 2-3
წლის განმავლობაში მუშავდებოდა.
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რამდენიმე

PAH-ი

გაყიდულ

მიწის

ნაკვეთს

გარკვეული

დროის

განმავლობაში

გაზაფხულზე და შემოდგომით საძოვრად იყენებდა (მაისის ბოლოდან სექტემბრის შუამდე
პირუტყვი საძოვრად მიჰყავთ ზაფხულის საძოვრებზე). PAP-ებმა აღნიშნეს, რომ უფრო
მოშორებით მათ კიდევ აქვთ საძოვრები, თუმცა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწები
უფრო ახლოა მათ სახლებთან. აღნიშნულის გამო, მომავალში ზოგიერთმა მათგანმა
შესაძლოა თავიანთ მეზობლების საძოვრების გაზიარების თხოვნით მიმართონ, ან
შესაძლოა პირუტყვი გაუშვან შემოგარენში არსებულ საერთო სარგებლობის ან სახელმწიფო
მიწებზე.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ ძროხას სჭირდება 0.25ჰა საძოვარი, ხოლო ხელედის
თემში (სოფლები ხელედი, წანაში და ლესემა) ერთ ოჯახზე მოდის 2 ძროხა და 200 ოჯახია,
გაზაფხულისა და შემოდგომის გარდამავალ პერიოდებში პირუტყვი იყენებს დაახლ. 100ჰა
საძოვარს და სწორედ ეს ფართობი უნდა იქნას შედარებული პროექტის მიერ კერძო
პირებისაგან შესყიდულ 8ჰა-ს. სინამდვილეში პირუტყვი მეპატრონის ნაკვეთებში კი არ
ძოვს, არამედ დახეტიალობს. მათი სახეტიალო ტერიტორია მოიცავს ხეობის მთელს ძირის,
ასევე სოფლების მიმდებარე ფერდობებსაც.
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა ერთმა ქალმა გვითხრა, რომ გაყიდულ ნაკვეთს წელიწადში
სამჯერ თიბავდა და აქედან პირუტყვისათვის საკმარის თივას იღებდა. რადგანაც მიწის ეს
ნაკვეთი გაყიდა, ახლა თივა უნდა იყიდოს, ან თივის დამზადება უნდა დაიწყოს/ მეტი თივა
უნდა დაამზადოს მის საკუთრებაში არსებულ სხვა ნაკვეთებზე.
მიწის მესაკუთრეებიდან ერთ-ერთმა გვაცნობა, რომ მისი ოჯახი ცხოვრობს თბილისში,
ხელედში მხოლოდ ზაფხულობით ჩამოდის და გაყიდულ მიწის ნაკვეთზე არანაირი
თვალსაზრისით არაა დამოკიდებული.
#2 და #3 ბანაკებისა და #2-#7 სანაყაროებისათვის გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთები
სახელმწიფოს

საკუთრებაშია

და

მათ

ადგილობრივი

მოსახლეობა

არანაირი

დანიშნულებით არ იყენებს. ამ ტერიტორიებზე შეიძლება იშვიათად მოხეტიალე ძროხები
შედიოდნენ;

თუმცა,

ადგილობრივი

მოსახლეობის

საარსებო

წყარო

აქ

ძოვებაზე

დამოკიდებული არაა.

რეკომენდაციები
o

სათემო განვითარების მხარდაჭერის მიზნით, ხელედის თემისა და ლენტეხის
მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კონსულტაციების მეშვეობით,
მოსახლეობის
მხარდაჭერის
გეგმის
ფარგლებში
ისეთი
ღონისძიებების
გათვალისწინება, როგორიცაა ტრენინგები შემდეგ საკითხებზე: მეცხოველეობა, მათ
შორის საკვების დამზადება; კომპიუტერის გამოყენება; მეფუტკრეობა (განსაკუთრებით
ზამთრის პერიოდში); მუშახელის სხვადასხვა კვალიფიკაცია; ბუღალტერია; ფინანსური
მართვა; სახელმწიფო განვითარების პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“
მონაწილეობისათვის საჭირო ფინანსური წინადადების მომზადება; ინგლისური ენა;
და სხვა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე და ინტერესებზე უნდა იყოს
დაფუძნებული.
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5.5.4.9

ზემოქმედება მიწასთან კავშირის არმქონე რესურსების მოხმარებაზე
PAP-ები მდინარეს სარწყავად არ იყენებენ. მდ. ხელედულას ან მისი შენაკადების
გარკვეულ მონაკვეთებს ისინი ზოგჯერ საცურაოდ იყენებენ. ცურაობაზე ზემოქმედების
შემარბილებელი ღონისძიებები აღწერილია 5.4.5.2 თავში.
ხელედის დანარჩენი მოსახლეობის მსგავსად, PAP-ები ხელედის ჩრდილოეთით მდებარე
ტყეებში, ხოლო ძალიან იშვიათად სოფლის სამხრეთით არსებულ ტყეებშიც კრეფენ კაკალს,
კენკრას, სოკოს და სამკურნალო მცენარეებს. შეგროვებული ტყის პროდუქტებიდან
ძირითადად ჰყიდიან კაკალს, თუ იგი დიდი რაოდენობით შეაგროვეს (გასულ წელს,
გვალვების გამო, მოსავალი ძალიან ცუდი იყო). ზაფხულში კაკლის საყიდლად სოფელში
რამდენჯერმე ამოდის ქუთაისის მანქანები/მიკროავტობუსები (გადამყიდველების მიერ
შემოთავაზებული ფასები დაბალია, თუმცა სოფლელებს გაყიდვის სხვა შესაძლებლობა
პრაქტიკულად არ გააჩნიათ).
PAP-ები თევზაობიდან რაიმე სახის შემოსავალს არ იღებენ. დროდადრო, გართობისა და
ოჯახში მოხმარების მიზნით, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული რამდენიმე მამაკაცი
თევზაობს კალმახზე, ძირითადად ხელედის ზემოთ, ბავარის მიმართულებით.

5.5.5

დასკვნა
პროექტის მიერ მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის პროცესის შესწავლის შედეგად
შეიძლება დავასკვნათ, რომ იგი ხორციელდება ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად,
მიდგომით „ნებაყოფლობით გამყიდველი - ნებაყოფლობით მყიდველი“. კერძოდ:


მიწის შესყიდვამდე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მიწის მოსარგებლეებთან
გაიმართა კონსულტაციები, მიწის შესყიდვის შესახებ შეთანხმება მიღწეული
იქნა ოჯახთან და ოჯახთა ჯგუფებთან მასშტაბური მოლაპარაკებების
მეშვეობით;



ხელშეკრულებებს ხელი მოაწერა ორთავე მხარემ;



გადახდილი კომპენსაციები შესაბამისობაშია ხელშეკრულებაში
დაფიქსირებული თანხასთან;



მიწის მესაკუთრეები იცნობენ ხელშეკრულების შინაარსს და თანხის
გადაუხდელობის, ან ნაკლები თანხის გადახდის შემთხვევები არ
გამოვლენილა;



კომპანია დროულად პასუხობს PAP-ების კითხვებს და, ორმხრივი შეთანხმების
თანახმად, მიწის რეგისტრაციის პროცესში მათ იურიდიულ/ ლოგისტიკურ
დახმარებას აწვდის;



კომპანია ყიდულობს მიწის ისეთ ნაკვეთებსაც, რომლებიც უშუალოდ
პროექტისათვის კი არაა საჭირო, არამედ რომლებზედაც პროექტის საქმიანობის
გამო შესაძლოა წვდომა შეიზღუდოს;

 მიწის შესყიდვის პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელების დროს კომპანია
რეგულარულად ახორციელებს კონსულტაციებს PAP-ებთან და
უზრუნველყოფს კომპენსაციის გადახდის მონიტორინგს;


ქონების ექსპროპრიაციის შემთხვევები არ გამოვლენილა.

ჩაითვალა, რომ პროექტის შემთხვევაში EBRD-ის PR5 მოქმედებაში არ მოდის და არც
მომავალში ამოქმედდება.
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5.6

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

5.6.1

გარემო პირობებთან დაკავშირებულ სპეციფიური რისკები
პროექტის ტერიტორიაზე არსებული გარემო პირობები განსაკუთრებულ საფრთხეებს არ
ქმნის, თუმცა აქ არსებობს მთიან ტერიტორიებთან დაკავშირებული ყველა სახის რისკფაქტორები: ციცაბო ფერდობები, ქვათაცვენა, რთული კლიმატური პირობები ზამთარში და
ზაფხულში.
საველე კვლევების დროს განსაზღვრული იქნა სამი კონკრეტული რისკი, რომლებიც KE-მ
და მშენებელმა კომპანიებმა პროექტის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
რისკების კუთხით უნდა გაითვალისწინონ:
o

მდ. დევაშის ხეობის ქვედა ფერდობებზე არსებობს რამდენიმე ვიწრო ციცაბო ხევი,
სადაც მოსალოდნელია თოვლის ზვავისა და ქვათაცვენის განვითარება. მუშახელისა და
სამუშაო უბნების დაცვის მიზნით ამ ხევებში უნდა მოეწყოს დამცავი საშუალებები
(ბადეები ან ცხაურები).

o

ტერიტორიაზე ბინადრობენ გველგესლები, რის გამოც ქვასთან მუშაობისას (მაგ.,
გაბიონების მოწყობის დროს) აუცილებელია ხელთათმანების გამოყენება.

o

დევაშის ხეობაში მრავლადაა ტკიპები. დევაშის ხეობაში მომუშავე მუშახელი,
რომელსაც მცენარეულობასთან შეხება უწევს, გაფრთხილებული უნდა იქნას ამის
შესახებ და მათ ყოველდღიურად უნდა შეიმოწმონ სხეული.

5.6.2 მოსახლეობისა და მუშახელის ჯანმრთელობის & უსაფრთხოების დაცვა
მშენებლობის დროს
სამშენებლო უბნებზე მუშახელის ჯამრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის საკითხები
უნდა

მართონ

უსაფრთხოების

მშენებელმა

კომპანიებმა.

საკითხები

ისეთ

მათ

ასევე უნდა მართონ

ტერიტორიებზე,

სადაც

მოსახლეობის

სამშენებლო

საქმიანობა

საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილებთან მოდის შეხებაში: კერძოდ, ეს ეხება
საზოგადოებრივი დანიშნულების გზებზე სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილებას.
ამ მიზნით, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე თითოეულ მშენებელი კომპანია KE-ს
განსახილველად და დასამტკიცებლად წარუდგენს ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და
გარემოს დაცვის მართვის გეგმას (HSEMP). HSEMP შემუშავებული იქნება: (i) IFC-ს
„გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის ზოგად სახელმძღვანელოს“ და (ii)
EBRD/IFC-ს დოკუმენტის „სახელმძღვანელო მითითებები მუშახელის საცხოვრებელ
შენობა-ნაგებობებთან დაკავშირებით“ გათვალისწინებით. HSEMP-ში ასევე შეტანილი
იქნება ის ღონისძიებები, რომლებიც აღწერილია: (i) გზშ-ის ანგარიშში, რომლის
საფუძველზეც გაიცა ნებართვა, (ii) გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაში, (iii) მოცემულ
დამატებით გარემოსდაცვით და სოციალურ შეფასებაში და ეხება მშენებელი კომპანიის
კონტროლს დაქვემდებარებულ საქმიანობას. კერძოდ, HSEMP-ში შეტანილი იქნება შემდეგი
საკითხები:
o

სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და
გარემოსდაცვითი (HSE) რისკების აღრიცხვა

o

კომპანიის HSE ორგანიზაციული სტრუქტურა:
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 HSE როლები და პასუხისმგებლობები
 HSE პროცედურები
 მუშახელის პირველადი ინსტრუქტაჟი და ტრენინგი HSE საკითხებზე
 ქვეკონტრაქტორების მიერ HSE წესების შესრულება
 HSE მონიტორინგი (პოტენციურად საშიში სიტუაციები, შეუსაბამობები,
ინციდენტები და საგანგებო სიტუაციები)
 შეუსაბამობების მართვა
o

შემდეგი სფეროების მარეგულირებელი სპეციალური მართვის გეგმები:

 ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება
 მუშახელის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
 პირველი დახმარება და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება
 მუშახელის საცხოვრებელი პირობები
 დაბინძურების მართვა, სადაც ყურადღება
ნიადაგისა და მდინარეების დაცვაზე

გამახვილებული

იქნება

 ნარჩენების მართვა (მყარი და თხევადი, სახიფათო და არასახიფათო
ნარჩენები)
 ხმაურისა და მტვრის მართვა
 ეროზიისა და ნატანის მართვა
 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვა და დროებითი უბნების რეკულტივაცია
 ტრანსპორტის
მართვა
ტერიტორიებზე)

(სამუშაო

უბნებზე

და

საზოგადოებრივ

 გასაჩივრების მექანიზმი (რომელიც შესაბამისობაში უნდა იყოს „ხელედულა
ენერჯი“-ს გასაჩივრების მექანიზმთან)
 ბუნებრივი საფრთხეები (მ.შ. ამინდის ექსტრემალური
თოვლზვავების/ ქვათაცვენის რისკები დევაშის ხეობაში).

პირობები,

მას შემდეგ, რაც KE დაამტკიცებს თითოეული კომპანიის მიერ წარდგენილ HSEMP-ს, იგი
იქნება ის ძირითადი დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც KE-ს მიერ დაქირავებული
ზედამხედველი ინჟინერი განახორციელებს მშენებლების HSE მონიტორინგს.

5.6.3

საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ექსპლუატაციის ფაზაზე
ექსპლუატაციის დროს მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი
რისკი დაკავშირებული იქნება ჰესის ექსპლუატაციის გამო მდინარის ხარჯის სწრაფ
ცვლილებებთან (იხ. თავი 3.2.1). ამას გარდა, იარსებებს ავარიების მცირე რისკიც
(განსაკუთრებით თავიდან), რომელიც შეეხება მოწყობილ ინფრასტრუქტურის მახლობლად
მოძრავ ხალხს ან მანქანებს. მოსახლეობას აეკრძალება დამბა-2-ის მისასვლელი გზით
სარგებლობა, რადგანაც KE ვერანაირ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს აქ მომხდარ
ავარიებზე.
ასეთი რისკების მართვის მიზნით ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე KE შეიმუშავებს და
განახორციელებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის დეტალურ გეგმას, რომელშიც
შეტანილი იქნება, სულ მცირე, ქვემოთ მოცემული ქმედებები:
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ცხრილი 26 – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ღონისძიებები
განხორციელების
ვადა

ადგილი

მშენებლობის
პერიოდში

უშუალოდ კატასტროფული
წყალსაგდი ფარების,
სალექარის წყალსაშვის და
საგენერატორო შენობის
წყალგამყვანი არხის ქვემოთ

ღობეების მოწყობა
სიმაღლიდან ვარდნის თავიდან
აცილების მიზნით

მშენებლობის
პერიოდში

ყველა უბანზე, სადაც
შესაძლებელია
მოსახლეობის მოხვედრა და
სიმაღლიდან ჩამოვარდნის
რისკი არსებობს

საგზაო ნიშნები

განთავსება
ექსპლუატაციაში
გაშვებამდე

საგენერატორო შენობის
შემოგარენში

საინფორმაციო დაფები და
ნიშნები

განთავსება
ექსპლუატაციაში
გაშვებამდე

ხელედსა და ლენტეხს
შორის არსებული ხიდებზე
დევაშის ხეობის
შესასვლელში

ექსპლუატაციის
პერიოდი

დამბა-1-ის წყალსაგდები

ექსპლუატაციის
დაწყებამდე

ადგილობრივი მასმედია და
საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილები

წელიწადში
ერთხელ

სკოლები

სეზონურად

ადგილობრივი მასმედია და
საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილები

ქმედება
ღობეების მოწყობა, რომლებიც
ხელს შეუშლის მდინარეთა
ისეთ მონაკვეთებზე
მოხვედრას, სადაც დინების
სწრაფი ცვლილებაა
შესაძლებელი
საინჟინრო
ხასიათის
ღონისძიებები

საექსპლუატაციო
ღონისძიებები

ცნობიერების
ამაღლება

დამბა-1-ის სალექარისა და
ხრეშდამჭერის ოპერირება
დღისით, მხოლოდ მას შემდეგ,
რაც ვიზუალური
დათვალიერებით
დადასტურდება მიმდებარედ
ადამიანების არარსებობა
ცნობიერების ამაღლების
კამპანიის განხორციელება
ხელედისა და ლენტეხის
მთელი მოსახლეობისათვის
ცნობიერების ამაღლების
კამპანიის განხორციელება
ხელედისა და ლენტეხის
სკოლებში
ადგილობრივი მოსახლეობის
ინფორმირება წყალდიდობის
სეზონის დაწყებისა და
დამბებიდან წყლის
მოსალოდნელი გაშვების
შესახებ

5.7

კულტურული მემკვიდრეობა

5.7.1

ზემოქმედების სფერო და არალი
მოცემული

თავი

ეხება

კულტურული

მემკვიდრეობაზე

პროექტის

ზემოქმედების

საკითხებს. EBRD-ის PR 8: კულტურული მემკვიდრეობა (EBRD, 2014) მიხედვით,
კულტურული მემკვიდრეობა განისაზღვრება, როგორც: “წარსულიდან მემკვიდრეობით

მიღებული რესურსების ჯგუფი, რომელთაც, მათი საკუთრების მიუხედავად, ადამიანები
თვლიან მათი მუდმივად განვითარებადი ფასეულობების, რწმენის, ცოდნისა და
ტრადიციების ანარეკლად და გამოხატულებად”.

გვერდი 162 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

კულტურული მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების არეალი მოიცავს პროექტის მუდმივი და
დროებითი

შენობა-ნაგებობებისა

და

მისასვლელი

გზებისთვის

გამოყენებული

ტერიტორიებს, ასევე საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილობრივ გზებს, რომლებიც
გამოყენებული იქნება სამშენებლო ტექნიკის მიერ (ანუ ხელედის, წანაშისა და ლესემასას
ცენტრალური გზები, რომლებიც ლენტეხისაკენ მიდის).
მოცემული თავი წაკითხული უნდა იქნას 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის კულტურული
მემკვიდრეობის თავთან ერთად.

5.7.2 ფონური
მემკვიდრეობა
ხელედის

მონაცემები:
თემის

მემკვიდრეობის
ძეგლებიდან

ტერიტორიაზე
ძეგლები

მხოლოდ

მემკვიდრეობის
განლაგებულია

მატერიალური

არ

ოფიციალურად

გამოვლენილა.

ლენტეხის

დაცვის

ციხეა

ეროვნული

ხელედულა-3

ჰესის

და

რეგისტრირებული

პროექტის

შეტანილი

სააგენტოს

არამატერიალური

შემოგარენში

საქართველოს

მონაცემთა

საგენერატორო

კულტურული

(2018)18.

ბაზაში

შენობიდან

არსებული

კულტურული

დაახლ.

2

იგი
კმ-ში.

საგენერატორო შენობის უბანი ამ ციხიდან არ ჩანს და პირიქით.
პროექტის

შენობა-ნაგებობების

განთავსების

უბნებზე

2016

წლის

ოქტომბერში

განხორციელებული იქნა ვიზუალური არქეოლოგიური დაზვერვა 19. ასეთი საველე
დაზვერვა

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

არქეოლოგიური

კვლევის

პირველი საფეხურია და მისი შედეგებით განისაზღვრება ის ადგილები, სადაც საჭირო
იქნება

შემდგომი

კვლევების

განხორციელება.

რადგანაც

პროექტისათვის

განხორციელებული კვლევის შედეგად კულტურული და არქეოლოგიური მნიშვნელობის
მქონე უბნები არ გამოვლენილა, დამატებითი კვლევების განხორციელება საჭირო არ იყო
და 2016 წლის 11 ნოემბერს პროექტის მთელი დერეფნისათვის გაცემული იქნა დადებითი

არქეოლოგიური დასკვნა, ხოლო 2018 წლის 20 მარტს ასეთი ნებართვა გაიცა საინჟინრო
პროექტში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებიც მდ. დევაშის ხეობას
შეეხება.
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასების ფარგლებში, 2018 წლის
აპრილში კონსულტაციები გაიმართა ხელედის თვითმმართველობასა და ხელედის
მოსახლეობასთან,

რისი

მიზანიც

იყო

ადგილობრივი

მნიშვნელობის

რელიგიური

დანიშნულების წმინდა ადგილების, ან ადგილობრივი თემისათვის კულტურული,
რელიგიური, ისტორიული ან ‘ზოგადი’ მნიშვნელობის ადგილების გამოვლენა და
ადგილობრივების მიერ ამ ადგილებით სარგებლობის მასშტაბის დადგენა.
ადგილობრივი

თემის

მიერ

მოხსენიებული

ერთ

წმინდა

ადგილია

სკალდის

მთავარანგელოზის ეკლესია, რომელიც სოფ. ხელედიდან სამანქანო გზით 15კმ-ითაა
დაცილებული: იგი მდებარეობს სკალდის მთაზე, ზღვის დონიდან დაახლ. 2,200 მ
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2018. არამატერიალური
ძეგლების მონაცემთა ბაზა. იხ. მისამართზე: https://heritagesites.ge/uploads/files/5ad0784f43bda.pdf
[ინფორმაცია აღებული იქნა 2018 წლის 26 აპრილს].
19 კვლევა განახორციელა ლიცენზირებულმა კომპანიამ შპს ‘გიორგი გვინჩიძე – არქეოლოგიური
კვლევა’ (GG, 2016). კვლევის ფარგლებში შესწავლილი ტერიტორიის ლიტერატურული მიმოხილვა არ
განხორციელებულა.
18
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სიმაღლეზე (სოფ. ფაყის მახლობლად). ამ ადგილს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან
ჩამოსული მამაკაცები სტუმრობენ ‘სკალდობის’ დღესასწაულობის დროს, რომელიც
ყოველწლიურად აღინიშნება. სკალდში მისასვლელი ძირითადი გზა გადის დ. ლენტეხზე.
პროექტის ინფრასტრუქტურა ამ ეკლესიიდან არ გამოჩნდება.
ისტორიული მნიშვნელობის ადგილად დასახლებული იქნა სკიმერის მთები, რომლებიც
დროდადრო ტურისტების ინტერესის სფეროში ექცევა. იგი განლაგებულია ზემო სვანეთის
რეგიონში, ხელედიდან 20-25 კმ-ის დაშორებით, მდ. სკილირის (სკიმერის) შემდეგ. ამ
მთებამდე მისასვლელად, სხვა მარშრუტებთან ერთად, გამოიყენება ხელედის თემზე
გამავალი საზოგადოებრივი დანიშნულების გზა, რომელიც სოფ. მანანურს გადაკვეთს.
პროექტის ტერიტორიის მახლობლად მდებარეობს ერთადერით ეკლესია: ხელედის წმიდა
თამარ მეფის ტაძარი (სურათი 41). იგი გაშენებულია ახლახან და გაიხსნა 2017 წლის
ივნისში. ტაძარი განლაგებულია მდ. ხელედულას მარცხენა ნაპირზე, დამბა-1-ის უბნისაკენ
და მდ. ხელედულასაკენ მიქცეული კლდოვანი მთის წვერზე, დამბა-1-ის განთავსების
უბნიდან 290 მ-ში. ამ მთის ფერდობი ეროზიულია, რაც პროექტს არ უკავშირდება. ამის
გამო, მოსახლეობისათვის სარგებლის მომტანი ნებაყოფლობითი ღონისძიების სახით,
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფერდობის გამაგრებითი სამუშაოები.
ხელედის სასაფლაო განლაგებულია დედათა მონასტრიდან აღმოსავლეთით, 100 მ-ის
დაშორებით. მას ხშირად სტუმრობენ და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვან
ადგილად ითვლება (სურათი 41). ხელედის სკოლა მდებარეობს ხელედის სასაფლაოსა და
დედათა მონასტერს შორის. წანაშისა და ლესემას სასაფლაოები 700 მ-ზე მეტითაა
დაშორებული ლენტეხი-ბავარის გზიდან, რომელიც გამოყენებული იქნება პროექტის
მანქანების მიერ.
ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების კუთხით წანაშის
მოსახლეობამ

მოიხსენია

‘წმინდა

გამოქვაბული’,

რომელსაც

ისინი

დროდადრო

სტუმრობენ. იგი განლაგებულია მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირზე, დაგეგმილი გვირაბის
ზემოთ, დამბა-1-დან 500-700 მ-ით ქვემოთ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის ამ
გამოქვაბულის ზუსტი ზომა და ხასიათი.
კულტურული, რელიგიური ან ისტორიული მნიშვნელობის მქონე სხვა ადგილები
გამოვლენილი არ ყოფილა.
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სურათი 41 – ხელედის წმიდა თამარ მეფის ტაძარი

სურათი 42 – მდ. ხელედულას ხედი მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიიდან
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სურათი 43 - ხელედის სასაფლაო (ხედი საზოგადოებრივი დანიშნულების გზიდან)

შემდგომი კონსულტაციები პროექტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის
ობიექტების შეხვედრის ალბათობის საკითხებზე გაიმართა 2018 წლის აპრილს, ლადო
მუსელიანის

სახელობის

მუზეუმში

20

.

პროექტის

ტერიტორიასთან

დაკავშირებით

ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მოიძებნა; თუმცა, ქვემო სვანეთის მდიდარი ისტორიული
წარსულის გათვალისწინებით, სამშენებლო/ მიწის სამუშაოებისას შესაძლებელია ადგილი
ჰქონდეს არტეფაქტების შემთხვევით აღმოჩენებს.
2008 წელს საქართველომ მოახდინა „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის შესახებ“ კონვენციის (2003 წ.) რატიფიკაცია. ამის შემდეგ სვანეთის რეგიონის 10
ტრადიცია რეგისტრირებული იქნა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლად. მათ შორისაა: სვანური ქუდები, სვანური მარილი, მუსიკალური ინსტრუმენტები
და სხვა ხის ნაკეთობები, სვანური წყლები და სვანური სამზარეულო. რეგისტრირებული
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მთლიანად სვანეთის რეგიონს
ეხება და არა მხოლოდ ლენტეხის მუნიციპალიტეტს. კონკრეტულად ხელედის თემში
რაიმე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა რეგისტრირებული არაა; თუმცა,
აქაური მოსახლეობა ამზადებს სვანურ მარილისა და ტრადიციულ კერძებს, სწავლობს
ადგილობრივ ცეკვებსა და სხვა.

მუზეუმი დაარსდა 2007 წელს. მასში შენახულია არქეოლოგიური კოლექციები, რომლებიც
ძირითადად ლეჩხუმის რეგიონიდანაა და მოიცავს ბრინჯაოს ხანის საგნებს, ეკლესიის სარიტუალო
ნივთებს (XI-XII სს.), ხელნაწერ ლოცვანებს (XVII-XVIII სს.); აქ ასევე წარმოდგენილია ქვემო სვანეთის
ეთნოგრაფიული კოლექცია, რომელიც გამოფენილია მუზეუმის მაჩუბში (ანუ სვანურ საცხოვრებელ
სახლში).
20
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5.7.3

შეფასება და შერბილება

5.7.3.1

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა
პროექტის სამშენებლო სამუშაოები მოიცავს მიწისა და გვირაბის ბურღვის სამუშაოებს,
რომლებიც გამოიწვევს გრუნტის მთლიანობის ლოკალურ რღვევას ან ვიბრაციას. პროექტის
ზემოქმედების

არეალში

წარმოდგენილი

არაა

ადგილობრივი,

ეროვნული

ან

საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები (მაგ., იუნესკოს
მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნები) და, შესაბამისად, პროექტი ზემოქმედებას ვერ იქონიებს
რომელიმე ასეთ ობიექტზე. რადგანაც შემთხვევითი აღმოჩენების შესაძლებლობა არსებობს,
ასევე 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშში შემოთავაზებული შემარბილებელი ღონისძიებების
შევსების მიზნით, კომპანიამ უნდა განახორციელოს შემდეგი ღონისძიებები:
o

მიწის სამუშაოების დაწყებამდე, EBRD PR 8-ისა და „კულტურული მემკვიდრეობის
შესახებ“ საქართველოს კანონის (2007წ.) შესაბამისად, მოამზადოს, დაამტკიცოს და
განახორციელოს შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურა. ხელედულა-3 ჰესის
პროექტისათვის მომზადებული შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურის სამუშაო
ვერსია წარმოდგენილია დანართი 2-ში. ასეთი შემარბილებელი ღონისძიებების
არარსებობის შემთხვევაში კულტურული მემკვიდრეობაზე პოტენციური ზემოქმედება
შეიძლება იყოს დაბალი ან მაღალი დონის იმის მიხედვით, თუ რამდენად
სენსიტიურია აღმოჩენილი არტეფაქტები.

o

თანამშრომლობა ლენტეხის მუზეუმის პერსონალსა და გამოცდილ არქეოლოგთან,
რათა მათ მიწის სამუშაოების შემსრულებელ პირებს ჩაუტარონ პირველადი
ინსტრუქტაჟი შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურასთან დაკავშირებით და აჩვენონ
(მაგ., ლენტეხის მუზეუმში) ამ ტერიტორიაზე ნაპოვნი ტიპური არტეფაქტები.

o

ზედაპირული მიწის სამუშაოების მონიტორინგისათვის დაიქირავოს გამოცდილი,
ლიცენზირებული არქეოლოგი.

პროექტის

სამშენებლო

სამუშაოების

გამო

შესაძლოა

შეწუხდნენ

გამოვლენილი

კულტურული მემკვიდრეობის უბნების, კერძოდ კი ‘წმინდა გამოქვაბულის’, დედათა
მონასტრის და ხელედის სასაფლაოს მომხმარებლები. ხელედის თემთან კონსულტაციის
მეშვეობით კომპანია ხმაურიან სამუშაოებს იმგვარად დაგეგმავს, რომ თავიდან აიცილოს
უარყოფითი ზემოქმედება ამ რესურსების ადგილობრივ მოხმარებაზე.

5.7.3.2

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა
პროექტის საქმიანობის ზემოქმედება ადგილობრივ არამატერიალურ კულტურული
მემკვიდრეობაზე

მოსალოდნელი

არაა.

ობიექტის

მშენებლობა

და

ექსპლუატაცია

ზემოქმედება ზემოქმედებას არ იქონიებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ
ყოფაზე, შეხედულებებზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, ცოდნაზე ან უნარ-ჩვევებზე, ასევე
მათი გადაცემის შესაძლებლობაზე. შემარბილებელი ღონისძიებები საჭირო არაა.
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6

კუმულატიური ზემოქმედება და კლიმატის ცვლილება

6.1

კუმულატიური ზემოქმედება
მოცემულ თავში განხილულია წყალშემკრები აუზის ფარგლებში არსებულ სხვა კაშხლებსა
და ჰიდროენერგეტიკულ პროექტებთან დაკავშირებული კუმულატიური ზემოქმედების
რისკები.

6.1.1

არსებული კაშხლები და ჰიდროენერგეტიკული პროექტები
წყალშემკრებ აუზში არსებობს ერთი კაშხალი: ცაგერის კაშხალი (იხ. თავი 4.4.1.4)
განლაგებულია საპროექტო ხელედულა ჰესიდან ქვედა დინებაში. იგი ქმნის სადერივაციო
სქემას, რომლის მეშვეობითაც ხდება მდ. ცხენისწყლის გადაგდება მიმდებარე მდ.
ლაჯანურის აუზში. მას არ გააჩნია თევზსავალი და არც მინიმალურ ეკოლოგიურ ხარჯს
უზრუნველყოფს.

ამის

გამო

იგი მდ.

ცხენისწყლის აუზის

ზედა

წელის

წყლის

ბიომრავალფეროვნების იზოლაციას ახდენს.
ნახაზი 18 – რუკა: პროექტი და მდ. ცხენისწყლის აუზში არსებული ცაგერის სადერივაციო სქემა

დღეის მდგომარეობით მდ. ცხენისწყლის აუზში დაგეგმილ სხვა ჰიდროენერგეტიკულ
პროექტებზე ლიცენზია ან ნებართვა გაცემული არ არის. ამას გარდა, აქ დაგეგმილი არაა
რაიმე მშენებლობა გარდა ეგხ-ებისა, რომელთაც სსე ქვეყნის ქსელის გაძლიერების
პროგრამის ფარგლებში მოაწყობს (მათ შორისაა საპროექტო ჰესთან დამაკავშირებელი ხაზი
- იხ. თავი 1.3). საჯარო ინფორმაციის მიხედვით, წარსულში შესწავლილი იქნა შემდეგი
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ჰიდროენერგეტიკული პროექტები: ხელედულა 1 და 2, ლენტეხი, ცხენისწყალი 1 და 2,
ასევე ზესხო 1 და 2. ინფორმაცია ზოგიერთი ამ ჰესის შესახებ, რომლებიც ძირითადად
კონცეპტუალური

პროექტის

ან

წინასწარი

შესწავლის

საფეხურზე

იმყოფება,

წარმოდგენილია ენერგეტიკის საკითხებზე პასუხისმგებელი სამინისტროს ვებ-გვერდზე21.
ამავე

ვებ-გვერდზე

მოცემულია

საქართველოს

ტექნიკურად

გამართლებული

ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის რუკა (იხ. ნახაზი 19). ამ რუკაზე22 ნაჩვენებია 354
პოტენციური ჰესი, რომელთაგან 47 ეკონომიურად უფრო მიმზიდველად ითვლება
(ქვემორე რუკაზე ნაჩვენებია წითლად). აღნიშნული რუკა არ წარმოადგენს გეგმარებით
დოკუმენტს და მასზე ნაჩვენები ყველა პოტენციური ჰესის მოწყობა შეუძლებელია,
რადგანაც

ბევრი

მათგანი

ერთმანეთთან

არათავსებადია.

მიუხედავად

ამისა,

იგი

გვიჩვენებს, რომ მდ. ცხენისწყლის აუზში, ცაგერის კაშხლის ზევით, სხვადასხვა ადგილზე
შესაძლებელია სხვა ჰესების მშენებლობაც. აღნიშნული ქმნის მოცემული კუმულატიური
ზემოქმედების შეფასების საფუძველს, რომელიც უნდა განხორციელდეს შემდეგი ფაქტების
გათვალისწინებით:
o

დიდი წყალსაცავების შემქმნელი კაშხლების მშენებლობა გათვალისწინებული არ არის,
არამედ მოეწყობა მხოლოდ ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესები, სადერივაციო
სისტემით ან მის გარეშე;

o

სხვა ჰესების მშენებლობა შეიძლება მოხდეს საშუალო ან გრძელვადიან პერიოდში,
მაგრამ არა მოკლე ხანში (რადგან სათანადო ლიცენზია ან ნებართვა ჯერ არაა
გაცემული).

o

წყალშემკრები აუზის ფარგლებში რაიმე არაჰიდროენერგეტიკული დანიშნულების
(მაგ., საირიგაციო, წყალდიდობის მარეგულირებელი) კაშხლის მშენებლობის გეგმის
შესახებ ცნობილი არ არის.
ნახაზი 19 – მდ. ცხენისწყლის აუზის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის რუკა (წყარო:

ენერგეტიკაზე პასუხისმგებელი სამინისტრო)

21
22

http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=19&lang=eng
http://energy.gov.ge/map_eng.html
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-FILTERED HPP POTENCIAL < $ 0.35/kWh

- ეკონომიურად მიმზიდველი პოტენციური ჰესები < $ 0.35/კვტსთ

-GROSS THEORETICAL POTENTIAL

- თეორიული ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი სულ

-RIVER NETWORK

- მდინარეთა ქსელი

6.1.2

კუმულატიური ზემოქმედების შეფასება
ქვემოთ მოყვანილი ანალიზი შესრულებულია IFC-ს „კუმულატიური ზემოქმედებების
შეფასების საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო“-ს (Good Practice Manual for Cumulative
Impacts Assessment) მიერ რეკომენდირებული მიდგომით.

6.1.2.1

სივრცითი და დროითი საზღვრები
კუმულატიური ზემოქმედების შეფასების სივრცითი საზღვარი მოიცავს მდ. ცხენისწყლის
აუზს ცაგერის კაშხლის ზემოთ. შეფასებას არ გააჩნია დროითი საზღვარი, რადგან იგი
ფარავს მშენებლობის პერიოდს და შემდგომში ექსპლუატაციის პერიოდს.

6.1.2.2

ბუნებრივი და სოციალური გარემოს რეცეპტორების განსაზღვრა
ბუნებრივი და სოციალური გარემოს რეცეპტორებს წარმოადგენს ყველა ის ადგილი,
ჰაბიტატი,

სახეობა,

კუმულატიური
საზღვრებში

ადამიანი

ზემოქმედების

შესაძლებელია

და

სოციალურ-ეკონომიკური

შეფასებისთვის

მოექცეს

ჰესების

დადგენილ

ობიექტი,

სივრცით

მშენებლობითა

და

რომელიც

და

დროით

ექსპლუატაციით

გამოწვეული ზემოქმედების ქვეშ. ამ რეცეპტორების აღწერა მოცემულია ქვემორე ცხრილში:
ცხრილი 27 – კუმულატიური ზემოქმედება - ბუნებრივი და სოციალური გარემოს რეცეპტორები
რეცეპტორი

ხელედულა-3

სოფლები

დასახლებები მდინარე
ხელედულას გასწვრივ, სოფ.
ხელედიდან დაბა ლენტეხამდე

სხვა ჰიდროენერგეტიკული
პროექტები
წყალშემკრები აუზის
ტერიტორიაზე არსებული სხვა
სოფლები და ქალაქები

ადგილი არ ექნება

ნაკლებად სავარაუდოა

ადგილი არ ექნება

შესაძლებელია

წყალზე დამოკიდებული
სოციალურ-ეკონომიკური
საქმიანობა წარმოდგენილი არ
არის

სავარაუდოდ თევზსაშენი
მეურნეობები, სარწყავი სისტემები,
წყლის წისქვილები

ფიზიკური
ადგილმონაცვლეობა
ეკონომიკური
ადგილმონაცვლეობა
სოციალურეკონომიკური საქმიანობა

სავარაუდოდ თევზაობა და
რეკრეაცია.
დასვენება და ტურიზმი

ზემოქმედება
საზოგადოებრივ
ინფრასტრუქტურაზე

თევზაობა, რეკრეაცია,
ჯომარდობა

ჯომარდობას ადგილი აქვს
მხოლოდ მდ. ხელედულასა და მდ.
ცხენისწყალზე

უარყოფით ზემოქმედებას ადგილი
არ ექნება.
გაუმჯობესდება სოფ. წანაშის
წყალმომარაგება. მოწესრიგდება
და მოასფალტდება გზები.
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რეცეპტორი

სხვა ჰიდროენერგეტიკული
პროექტები
ხარჯის შემცირება მდინარეთა
გადაგდებულ მონაკვეთებზე

ხელედულა-3
მდინარის 9.4 კმ მონაკვეთზე
შემცირდება ხარჯი.

წყლის ჰაბიტატები
ეკოლოგიური უწყვეტობისთვის
მოეწყობა თევზსავალები.

ხმელეთის ჰაბიტატები

6.1.2.3

დაახლოებით 10 ჰა ფართობი
სამუდამოდ იქნება დაკავებული.

ეკოლოგიური უწყვეტობისთვის
მოეწყობა თევზსავალები.
მუდმივი ინფრასტრუქტურის
მშენებლობისთვის საჭირო
ხმელეთის ჰაბიტატები
(ჩვეულებრივ, რამდენიმე ჰექტარი
თითოეული ჰესისათვის)

ფიზიკური კუმულატიური ზემოქმედება
კუმულატიური

ზემოქმედების

შეფასებისას

ყურადღება

გამახვილებულია

ჰესების

მშენებლობაზე და განხილულია ფიზიკური ზემოქმედების / ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების ის სახეები, რომლებიც სტანდარტულია ჰიდროენერგეტიკული
პროექტებისთვის.
ცხრილი 28 – ფიზიკური კუმულატიური ზემოქმედების მიმოხილვა
ზემოქმედების ტიპი

მდინარის რეჟიმის
ცვლილება

ხარჯი სწრაფი
ცვლილება წყალსაშვების
მახლობლად

ნატანის რეჟიმის
ცვლილება

ხმელეთის ჰაბიტატებისა
და მიწის გამოყენება

წყლის ხარისხი
სათბურის აირების
გაფრქვევები

სხვა ჰიდროენერგეტიკული
პროექტები
წყლის ხარჯის შემცირება მდინარეთა იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც
სადერივაციო სქემები ეწყობა. რაც მეტია ჰესი, მით მეტია შემცირებულ
ხარჯიანი მონაკვეთების ჯამური სიგრძე.
► ძირითადი კუმულატიური ზემოქმედება: წყლის ხარჯის შემცირება
მდინარეთა იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც ჰიდროენერგეტიკული
პროექტების ზემოქმედების ქვეშაა მოქცეული
ფარების გაღება-დაკეტვის ან ტურბინების გამო წყლის ხარჯის სწრაფ
ცვლილებას აქვს ლოკალური და ხანმოკლე ხასიათის ზემოქმედება,
რომელიც აუზის დონეზე არ აკუმულირდება
► კუმულატიურ ზემოქმედებას ადგილი არ ქნება
აუზში დაგეგმილ არცერთ ჰესს არ ექნება დიდი წყალსაცავი, რომელსაც
ნატანის შეკავების მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია. მოდინების
ტიპის ჰესები იმგვარადაა დაპროექტებული, რომ გაატაროს მათში
მოხვედრილი ნატანი.
► კუმულატიურ ზემოქმედებას ადგილი არ ქნება
მიწის მუდმივად გამოყენება ასევე საჭირო იქნება სხვა ჰესებისათვის
მოწყობილი მისასვლელი გზებისათვის, სანაყაროებისა და შენობანაგებობებისათვის. ჩვეულებრივ, ერთი ჰესისათვის რამდენიმე ჰექტარია
საჭირო.
► ძირითადი კუმულატიური ზემოქმედება: ჰესების მშენებლობისთვის
საჭიროა მიწა და მასზე არსებული ხმელეთის ჰაბიტატები
დიდი წყალსაცავების არარსებობის გამო ჰესების მიერ წყლის
ბიოქიმიური მაჩვენებლების გაუარესება მოსალოდნელი არ არის.
► კუმულატიურ ზემოქმედებას ადგილი არ ქნება
დიდი წყალსაცავების არარსებობის გამო ჰესების მიერ სათბურის
აირების გაფრქვევა მოსალოდნელი არ არის.
► კუმულატიურ ზემოქმედებას ადგილი არ ქნება
ხელედულა-3
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6.1.2.4

კუმულატიური ზემოქმედება სოციალური და ბუნებრივი გარემოს
რეცეპტორებზე
როგორც ცხრილი 29-შია ნაჩვენები, კუმულატიური ზემოქმედების ძირითადი წყაროებია:
წყლის ხარჯის შემცირება მდინარის გადაგდებულ მონაკვეთებზე და მიწის გამოყენება.
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე შესაბამისი ზემოქმედების სახეები აღწერილია ქვემორე
ცხრილში:
ცხრილი 29 – ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე კუმულატიური ზემოქმედების მიმოხილვა
ზემოქმედების ტიპი
სამშენებლო
სამუშაოებთან
დაკავშირებული
შემაწუხებელი
ფაქტორები

მუშახელის შემოდინება
და ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმება

თევზჭერა
(სამოყვარულო)

ჯომარდობა
(სამოყვარულო)

წყლის ჰაბიტატების
სახეცვლილება და
დანაწევრება

წყლის სახეობათა
სიმრავლის შემცირება

ხელედულა-3

სხვა ჰიდროენერგეტიკული
პროექტები

სხვადასხვა პროექტების სამშენებლო სამუშაოების სივრცობრივი და
დროითი დაშორება გამორიცხავს მნიშვნელოვანი კუმულატიური
ზემოქმედების რისკებს.
► კუმულატიურ ზემოქმედებას ადგილი არ ქნება
სხვადასხვა პროექტების სამშენებლო სამუშაოების სივრცობრივი და
დროითი დაშორება გამორიცხავს კუმულატიური ზემოქმედების რისკებს.
პროექტი ადგილობრივ მუშახელს კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალებას
მისცემს და დიდ ობიექტზე მუშაობის გამოცდილებას შესძენს, რისი
გამოყენებაც მათ სხვა (ჰესების) მშენებლობის პროექტებში შეეძლებათ.
► უარყოფით კუმულატიური ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება.
შესაძლოა დადებითი კუმულატიური ზემოქმედება ადგილობრივ
მუშახელზე
სხვა ჰიდროენერგეტიკული
პროექტებისათვის შეიძლება
პროექტი მოიცავს ღონისძიებებს
შემუშავებული იქნას ნაკლებად
(იხ. თავი 0), რომლებიც
მკაცრი შემარბილებელი
უზრუნველყოფს მდინარეში
ღონისძიებები, რამაც შეიძლება მდ.
თევზის პოპულაციებისა და
ცხენისწყლის აუზის ზედა წელში
არსებული ბალანსის შენარჩუნებას.
თევზების პოპულაციების
შემცირება გამოიწვიოს.
► პროექტი არ წამოჭრის კუმულატიური ზემოქმედების საკითხს.
სხვა ჰიდროენერგეტიკული პროექტების მიერ ნაკლებად მკაცრი
სტანდარტებით სარგებლობის შემთხვევაში შესაძლოა კუმულატიური
ზემოქმედება თევზების პოპულაციის შემცირების კუთხით.
ჯომარდობას დასვენების მიზნით მიმართავენ დროდადრო ჩამოსული
ქართველი და უცხოელი ტურისტები. თუმცა, იგი რეგიონისთვის არ
წარმოადგენს პირდაპირ ბიზნეს-საქმიანობას ან შემოსავლის პირდაპირ
წყაროს. დღეის მდგომარეობით ჯომარდობა შესაძლებელია მხოლოდ მდ.
ხელედულასა და მდ. ცხენისწყალზე (სხვა მდინარეები ძალიან მცირეა).
მდინარის გადაგდებული მონაკვეთები შეიძლება გამოუსადეგარი გახდეს
მოჯომარდეებისათვის. პროექტის განხორციელების შემდეგ
ჯომარდობისათვის გამოსადეგი დარჩება მდ. ხელედულა სოფ.
ხელედიდან ზემოთ.
► მდ. ხელედულასა და მდ. ცხენისწყალზე სხვა ჰესების მშენებლობის
შემთხვევაში ადგილი ექნება კუმულატიურ ზემოქმედებას ჯომარდობაზე.
წყლის ჰაბიტატების ხასიათსა და ურთიერთკავშირს შეცვლის ხარჯის
შემცირება მდინარის გადაგდებულ მონაკვეთებზე და თევზსავალების
მშენებლობა, რაც საჭიროა ჰაბიტატებს შორის კავშირის შესანარჩუნებლად.
► კუმულატიური ზემოქმედება წყლის ჰაბიტატების მრავალფეროვნებაზე
და ურთიერთკავშირზე.
წყლის ბუნებრივი ჰაბიტატები მით უფრო შემცირდება და შეიცვლება, რაც
მეტი ჰესი გაშენდება. ზოგიერთი სახეობა ასეთი ცვლილებების შედეგად
სარგებელს მიიღებს, ხოლო სხვა სახეობები უარყოფითი ზემოქმედების
ქვეშ მოექცევა.
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ხმელეთის ჰაბიტატების
სახეცვლილება და
დანაწევრება

ხმელეთის სახეობათა
სიმრავლის შემცირება

6.1.2.5

► ადგილი ქნება კუმულატიურ ზემოქმედებას წყლის სახეობების
სიმრავლეზე.
საზოგადოდ, ჰესებისა და მათთან დაკავშირებული ობიექტების
მშენებლობა ხმელეთის ჰაბიტატებზე გარკვეული დონის ზემოქმედებას
ახდენს.
► ადგილი ექნება კუმულატიურ ზემოქმედებას ხმელეთის ჰაბიტატების
მრავალფეროვნებაზე და ურთიერთკავშირზე.
ზემოქმედება ხმელეთის სახეობებზე და ჰაბიტატებზე გაიზრდება ჰესების
რაოდენობის ზრდასთან ერთად. მისასვლელი გზების მოწყობამ, თუ არ
მოხდება მათი სარგებლობის რეგულირება, შეიძლება სერიოზული
უარყოფითი ზემოქმედება იქონიოს ხმელეთის ფაუნაზე, რადგანაც
გამარტივდება ნადირობა და ხის ჭრა.
► ადგილი ქნება კუმულატიურ ზემოქმედებას ხმელეთის სახეობების
სიმრავლეზე.

კუმულატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები
ქვემოთ

აღწერილია

შესარბილებლად

კუმულატიურ
შემოთავაზებული

ზემოქმედებასთან
ღონისძიებები.

დაკავშირებული
მათი

რისკების

შემუშავებისას

გათვალისწინებულია, რომ პროექტის სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად სხვა
ჰესების მშენებლობა ნაკლებად მოსალოდნელია. ამას გარდა, მხედველობაში იქნა
მიღებული, რომ KE-ს არ ექნება სხვა პროექტების განმახორციელებელ მხარეებზე
მნიშვნელოვანი ზემოქმედების პირდაპირი ბერკეტები.
ცხრილი 30 – კუმულატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები
გამოვლენილი კუმულატიური
ზემოქმედება

შემარბილებელი ღონისძიება

კუმულატიური
ზემოქმედება
ჯომარდობაზე
მდ.
ხელედულასა
და
მდ.
ცხენისწყალზე სხვა ჰესების
მშენებლობის შემთხვევაში

ქმედება:
შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს ვებგვერდის
მეშვეობით
მოჯომარდე ტურისტებისთვის
ზოგადი
ხასიათის
ინფორმაციის
მიწოდება
პროექტისა და მდ. ხელედულას
აუზში მშენებარე სხვა ჰესების
შესახებ.
განხორციელება: KE.
ღირებულება: უმნიშვნელო.
ვადები: ექსპლუატაციის
დაწყებამდე.
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მცირე ან პოტენციურად
მნიშვნელოვანი.
შპს „ხელედულა ენერჯის“
შეუძლია მხოლოდ
მოჯომარდე ტურისტების
ინფორმირება, თუმცა ვერ
შესძლებს თავიდან აიცილოს
ჯომარდობის შეწყვეტა, თუ
სხვა პროექტებიც აშენდება.

შპს „ხელედულა ენერჯი“
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კუმულატიური ზემოქმედება:
 წყლის
ჰაბიტატების
მრავალფეროვნებაზე
და
ურთიერთკავშირზე
 წყლის
სახეობათა
სიმრავლეზე
 ხმელეთის
ჰაბიტატების
მრავალფეროვნებაზე
და
ურთიერთკავშირზე
 ხმელეთის
სახეობათა
სიმრავლეზე

ქმედება:
გარემოსა
და
ბიომრავალფეროვნების
მდგომარეობის
შესახებ
პროექტის
ფარგლებში
შეგროვებული მონაცემებისა და
ინფორმაციის გაზიარება KE-ს
ვებ-გვერდის მეშვეობით, რათა
სხვა
პროექტების
განმახორციელებელი
კომპანიებისათვის
მარტივი
იყოს ამ ინფორმაციის მოპოვება
და
ახალი
პროექტების
შემუშავების
დროს
გათვალისწინება.
განხორციელება: KE.
ღირებულება: უმნიშვნელო.
ვადები: გასაჯაროების
პერიოდის დაწყებისთანავე

მცირე ან პოტენციურად
მნიშვნელოვანი.
KE-ს შეუძლია მხოლოდ
ინფორმაციის გაზიარება,
თუმცა მას არ გააჩნია
ბერკეტები, რომლებიც
გავლენას იქონიებდა სხვა
პროექტების მიერ ნებართვების
მოპოვების პროცესზე და მათ
გარემოსდაცვით
მაჩვენებლებზე.

6.2

კლიმატის ცვლილება

6.2.1

პროექტის ზემოქმედება კლიმატის ცვლილებაზე
პროექტი უზრუნველყოფს განახლებადი ენერგიის მიწოდებას და, ამრიგად, წვლილს
შეიტანს საქართველოში ენერგიის გამომუშავების შედეგად სათბურის აირების ემისიების
შემცირებაში. მაშასადამე, პროექტს არ ექნება უარყოფითი ზემოქმედება კლიმატის
ცვლილებაზე.

6.2.2

კლიმატის ცვლილების ზეგავლენა პროექტზე
საქართველოში კლიმატის ცვლილების პროგნოზები გვიჩვენებს, რომ:
o

ადგილი აქვს საშუალო ტემპერატურის მატების ტენდენციას, რის გამოც მთის
მდინარეთა აუზებში შეიცვლება თოვლის დნობის ჰიდროლოგიური რეჟიმი;

o

სავარაუდოდ ზაფხული უფრო მშრალი გახდება (ნალექები დაიკლებს);

o

ზამთარში ატმოსფერული ნალექების ცვლილების ტენდენცია არ არის მკაფიოდ
გამოხატული.

ამას გარდა, კლიმატის გლობალური ცვლილების არსებული ტენდენცია გვიჩვენებს, რომ
ექსტრემალური მოვლენები (გვალვები, წყალდიდობები) თანდათანობით იმატებს.
პროექტის რეგიონში კლიმატის ცვლილება ზეგავლენას მოახდენს მიწათსარგებლობაზე და
მიწის საფარზე, რაც შესაძლოა აისახოს ნიადაგის დეგრადაციის ხარისხზე და ნატანის
რეჟიმზე.

კლიმატის

ცვლილებამ

შეიძლება

აგრეთვე

გაზარდოს

ექსტრემალური

მოვლენების (როგორიცაა უჩვეულოდ ცხელი, ქარიანი, მშრალი ან ნესტიანი ამინდი)
სიხშირე და ინტენსივობა. აუზის მასშტაბში ასეთმა ცვლილებებმა შეიძლება შეცვალოს
ჰიდროლოგიური რეჟიმი და წყალდიდობების ინტენსივობა (ჰიდროლოგიური რეჟიმის
აღწერა იხ. 2017 წლის გზშ-ის ანგარიშის 4.3.2 თავში). გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ

გვერდი 174 | 206

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ცვლილებების შედეგად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის მიერ გამომუშავებული ენერგიის
მოცულობა, ან სალექარის მოცლის სიხშირე.
კლიმატის ცვლილებიდან მომდინარე ერთადერთი გასათვალისწინებელი პოტენციური
რისკია კატასტროფული წყალდიდობების მატება, რამაც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს
პროექტის

საანგარიშო

წყალდიდობის

სიდიდეზე.

გრძელვადიან

ტენდენციებთან

დაკავშირებული განუსაზღვრელობების თვალსაზრისით, პროექტის შემარბილებელი
ღონისძიებები

ძირითადად

უნდა

მოიცავდეს

დამბის

ადგილის

რეგულარულ

მეტეოროლოგიურ და ჰიდროლოგიურ მონიტორინგს, ასევე საანგარიშო წყალდიდობის
სიდიდის გადაფასებას ყოველ ათ წელიწადში:
ცხრილი 31 – კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ზომები
ქმედება

პასუხისმგებლობა და ვადა

მეტეოროლოგიური, სედიმენტაციური და ჰიდროლოგიური
მონიტორინგი დამბა-1-თან და დამბა-2-თან:
 ატმოსფერული ნალექები, ტემპერატურა
 სალექარიდან გამოშვებული ნატანის მოცულობები
 მდინარის ხარჯი, წყალდიდობის პიკები
საანგარიშო წყალდიდობის გადაანგარიშება ათ წელიწადში
ერთხელ.
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KE, მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის ფაზებზე
KE, ექსპლუატაციის დროს
ყოველ ათ წელიწადში
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7

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის დამატებითი გეგმა

7.1

გარემოსა და სოციალური დაცვის სფეროს ორგანიზება
პროექტთან დაკავშირებულ გარემოსდაცვით, სოციალურ, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების საკითხებზე საერთო პასუხისმგებლობა აკისრია
„ხელედულა ენერჯი“-ს, რომელიც მშენებლობის პერიოდში თავად არ მოახდენს ყველა ამ საკითხის მართვას. ნაცვლად ამისა, ESAP-ისა და
წინამდებარე დოკუმენტის მოთხოვნების მიხედვით, მათი ნაწილის მართვას განახორციელებენ კონტრაქტორები (კონტრაქტორების
ვალდებულებაში შევა ESAP-ის იმ მოთხოვნების განხორციელება, რომლებიც უშუალოდ მათ ეხებათ). ქვემორე ცხრილში ნაჩვენებია, თუ
როგორ მოხდება ESHS საკითხების მართვა მშენებლობის დროს:
მართვას განახორციელებს „ხელედულა ენერჯი“:

მართვას განახორციელებენ კონტრაქტორები

KE-სთვის უნდა მომზადდეს მშენებლობის პერიოდის
ESMS.

PR 1: ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედებისა და რისკების მართვა

2017 წლის გზშ-ის ანგარიშით, გარემოზე
ზემოქმედების ნებართვით და დამატებითი
გარემოსდაცვით & სოციალური შეფასების ანგარიშით
გათვალისწინებული ისეთი გარემოსდაცვითი და
სოციალური ღონისძიებების განხორციელება,
რომლებიც კონტრაქტორი პასუხისმგებლობაში არ
შედის.

ESMS-ის შემუშავება თითოეული კონტრაქტორის
მიერ.
CESMP-ის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც
KE-მ უნდა დაამტკიცოს
კონტრაქტორების ESAP-ის მოთხოვნების
განხორციელება

ცვლილებების მართვის პროცედურები
შეუსაბამობების მართვის პროცედურები
PR 2: მუშახელი და შრომის პირობები

PR3: დაბინძურების თავიდან აცილება და მართვა

KE-ს შტატის დაქირავება და მართვა
კონტრაქტორების მონიტორინგი ზედამხედველი
ინჟინრის მეშვეობით
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ობიექტის მშენებლობისათვის და ექსპლუატაციაში
გასაშვებად საჭირო პერსონალის, მათ შორის
ადგილობრივი მუშახელის დაქირავება და მართვა
სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული
დაბინძურების რისკების პრევენცია და მართვა
სამშენებლო უბნებზე და მათ გარეთ

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
PR 4: ჯანდაცვა და უსაფრთხოება

PR 6: ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია

PR8: კულტურული მემკვიდრეობა
PR 10: ინფორმაციის გასაჯაროება და
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა

7.2

KE-ს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის
წესები სამშენებლო უბნების გარეთ
ბიომრავალფეროვნების დაცვისთვის
გათვალიწინებული ისეთი ღონისძიებები, რომელთა
განხორციელებაც კონტრაქტორების მოვალეობაში არ
შედის
შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის შემუშავება
არქეოლოგიური მონიტორინგი
SEP-ის, მათ შორის გასაჩივრების მექანიზმის
განხორციელება

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის წესები
სამუშაო უბნებისათვის
სამუშაო უბნებზე განსახორციელებელი
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ღონისძიებები.
შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის
განხორციელება
მუშახელის პირველადი ინსტრუქტაჟი, გასაჩივრების
მექანიზმი

მონიტორინგი
კონტრაქტორების, კერძოდ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სფეროში მათი მაჩვენებლების მონიტორინგი KE-ს
დაეხმარება ზედამხედველობის კონსულტანტი უშუალოდ მის პასუხისმგებლობაში არსებული გარემოსდაცვითი და სოციალური
ღონისძიებების განხორციელებას KE უზრუნველყოფს საკუთარი პერსონალის მეშვეობით.
ყოველთვიურად განხორციელდება შემდეგი ინდიკატორების მონიტორინგი:

ადამიანური რესურსები
პროექტში დასაქმებული პირების რაოდენობა

მუშახელის რაოდენობა

KE:
პირდაპირ დასაქმებულები
ირიბად დასაქმებულები
მათ შორის: ლენტეხის მუნიციპალიტეტიდან
დაქირავებული მუშახელი
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სამუშაო დღეების
რაოდენობა

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
კონტრაქტორები:
პირდაპირ დასაქმებულები
ირიბად დასაქმებულები
მათ შორის: ლენტეხის მუნიციპალიტეტიდან
დაქირავებული მუშახელი
ჯამი
პირდაპირ დასაქმებულები
ირიბად დასაქმებულები
მათ შორის: ლენტეხის მუნიციპალიტეტიდან
დაქირავებული მუშახელი

დაინტერესებულ პირთა ჩართულობა.
ინდიკატორი

თვის განმავლობაში

ოფიციალური შეხვედრები
შემოსული შეკითხვების რაოდენობა
პასუხგაცემული შეკითხვების რაოდენობა
შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად საჭირო
საშუალო დრო
10 დღეში პასუხგაცემული შეკითხვების %
იმ შეკითხვების %, რომლებიც საჩივარში
გადაიზარდა:
სასამართლოში შეტანილი საქმეების
რაოდენობა:
დაწყებული
დახურული
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პროექტის დასაწყისიდან

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
ინდიკატორი

თვის განმავლობაში

ინციდენტებში ან ავარიებში მონაწილე მუშახელის
რაოდენობა:
ინციდენტები დროის მოცდენის გარეშე
ინციდენტები/ ავარიები, რომელთა შემთხვევაშიც
მოცდენილი დრო სამ დღეზე ნაკლებია
ავარიები, რომელთა შემთხვევაშიც მოცდენილი
დრო სამი დღე ან მეტია
ფატალური შემთხვევა
მოსახლეობის რაოდენობა, რომელთაც შეეხო
პროექტთან დაკავშირებული ინციდენტები ან
ავარიები
ინციდენტები დროის მოცდენის გარეშე
ინციდენტები/ ავარიები, რომელთა შემთხვევაშიც
მოცდენილი დრო სამ დღეზე ნაკლებია
ავარიები, რომელთა შემთხვევაშიც მოცდენილი
დრო სამი დღე ან მეტია
ფატალური შემთხვევა
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პროექტის დასაწყისიდან

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
ინციდენტების/ ავარიების რაოდენობა
კატეგორიების მიხედვით:
ავტოსატრანსპორტო შემთხვევა
ტექნიკის გადაადგილება
სიმაღლეზე მუშაობა
ძაბვის ქვეშ მყოფ ელექტროსისტემებთან მუშაობა
ფეთქებადი მასალები
მუშაობა თხრილებში/ ორმოებში
აწევა
სტიქიური მოვლენები
ალკოჰოლი, ნარკოტიკები
სხვა
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

7.3

ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა
წინამდებარე დოკუმენტში ბიომრავალფეროვნების კუთხით გათვალისწინებული ქმედებები თავმოყრილია ქვემორე ცხრილში:
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

თევზსავალის მოწყობა დამბა-1-სა და დამბა-2-თან:
 თევზსავალის
მშენებლობამდე
მის
კონსტრუქციას
შეაფასებს
თევზსავალების
ექსპერტი:
 დამბა-1-ის თევზსავალი გათვლილი იქნება
წვერასა და კალმახზე, ხოლო დამბა-2-ის
თევზსავალი მხოლოდ კალმახზე.
 თევზსავალის
წყალსაცავთან
მიერთების
ადგილას უპირატესობა მიენიჭება თავისუფალ
დინებას და არა ფარს.
 ენერგიის
გაბნევა
ტბორებში:
არ
უნდა
აღემატებოდეს 200ვტ/მ3-ს (ხოლო შესასვენებელ
ტბორებში - 50 ვტ/მ3-ს)
 შესასვენებელი ტბორები მოეწყობა ყოველ 2.0 მში (ვერტიკალური დაცილება).
 ტბორებს შორის საფეხურები 20 სმ-ზე მეტი არ
იქნება.
კავკასიური სალამანდრას ინდივიდების გადაყვანა
სხვა ადგილას: სამუშაოების დაწყებამდე დამბა-1ისა და მდ. დევაშის ხეობაში სამშენებლო უბნებზე
სალამანდრას დაჭერა და მათი სხვა ადგილას
გადაყვანა.

ამოცანა

მშენებლობამდე

KE განახორციელებს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს
უწყვეტობა

სალამანდრას
სიკვდილიანობის
თავიდან აცილება
სამუშაოების დროს

KE-ს მიერ
დაქირავებული
თევზსავალის ექსპერტი
შეაფასებს და
დაამტკიცებს
თევზსავალის პროექტს

ორგანიზებას მოახდენს
KE ამფიბიებისა და
ქვეწარმავლების
ექსპერტთან
(ზოოლოგიის
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მშენებლობის დროს

კონტრაქტორი
გააშენებს
დამტკიცებული
პროექტის
მიხედვით.

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

მოწყობილია
თევზსავალი,
რომლის
კონსტრუქციაც
შეფასებულია
ექსპერტის მიერ

სამშენებლო უბნები
დათვალიერებულია,
ყველა სალამანდრა
დაჭერილია და
გადაყვანილია

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ამოცანა

მშენებლობამდე
ინსტიტუტი, თბილისი)
ერთად, სამუშაოების
დაწყებამდე, ზაფხულში
ან შემოდგომით

დინიკის გველგესლას, მარდი ხვლიკის და
ბრაუნერის ხვლიკის ინდივიდების გაყვანა სამუშაო
უბნებიდან. მდ. დევაშის ხეობაში დინიკის
გველგესლასა და მარდი ხვლიკის შეგროვება
სამუშაოების დაწყებამდე და მათი გაყვანა
მდინარის მოპირდაპირე ნაპირებზე, რომლებიც
სამუშაოების ზემოქმედების ქვეშ არ ექცევა, ან სხვა
ისეთ ადგილებში გაშვება, რომ ამ ინდივიდებმა
უკან დაბრუნება სწრაფად ვერ შეძლონ (იხ. English
Nature – Reptiles guidelines for developers 2004
[რეპტილიები: სახელმძღვანელო მითითებები
მშენებლებისათვის]).

ქვეწარმავლების
სიკვდილიანობის
თავიდან აცილება
სამუშაოების დროს

სპეციალისტის მიერ ამფიბიების შესახებ ცოდნის
მიწოდება სკოლებში და ლენტეხის ჭარბტენიანი
ტერიტორიის მყარი ნარჩენებისგან გაწმენდა
სკოლის მოსწავლეებთან ერთად.

ამფიბიებზე საერთო
ზემოქმედების
კომპენსაცია

მურა დათვისა და არჩვის დაცვა: ცნობიერების
ამაღლების კამპანიის განხორციელება, რომლის
სამიზნე ჯგუფები იქნება მონადირეები,
ახალგაზრდები და, საზოგადოდ, პროექტის
ტერიტორიის მოსახლეობა.

არჩვსა და მურა
დათვზე ნადირობის
წნეხის შემცირება

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები
ექსპერტების მიერ
შერჩეულ
ხელსაყრელ
ჰაბიტატებში
გადაყვანის
სამუშაოები
აღწერილია
ანგარიშში

KE ამფიბიების
ექსპერტებთან
(ზოოლოგიის
ინსტიტუტი, თბილისი)
ერთად
KE საქართველოში
არსებულ ისეთ
სამოქალაქო
ორგანიზაციასთან
ერთად, რომელსაც
დათვისა და არჩვის
დაცვის გამოცდილება
გააჩნია
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გამოსაზამთრებელი
უბნებისათვის
შემუშავებულია
რეკომენდაციები
ცნობიერება
ამაღლებულია,
ჭარბტენიანი
ტერიტორია
გაწმენდილია

ცნობიერება
ამაღლებულია

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

აპრილ-ივლისში:
 დაუშვებელია ხეების ჭრა
 დაუშვებელია სამუშაოების დაწყება ციცაბო
ფერდობებზე:
საგენერატორო
შენობის
განთავსების უბანზე და გვირაბის პორტალებთან
(მიმდინარე
სამუშაოების
გაგრძელება
დასაშვებია)

ამოცანა

ღამურების სანაშენე
თავშესაფრებისა და
ფრინველთა
ბუდეების
შენარჩუნება

ჭალის ტყის ხის სახეობების ჭრის თავიდან
აცილება იმ უბნებში, რომლებიც მუდმივი შენობანაგებობების განთავსების ადგილებს არ
წარმოადგენს

ჭალის ტყის ჭრის
მინიმუმამდე
შემცირება

დევაშის ხეობის გასწვრივ სამუშაო უბნების
მოწყობა პირველი თოვლის მოსვლამდე.

მოზამთრე
ძუძუმწოვრების
დაფრთხობის
თავიდან აცილება.

მშენებლობამდე

KE განახორციელებს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს
დამპროექტებელი ამ
მოთხოვნას შეიტანს
კონტრაქტორის
სამუშაოთა
სპეციფიკაციაში

KE განახორციელებს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს
დამპროექტებელი ამ
მოთხოვნას შეიტანს
კონტრაქტორის
სამუშაოთა
სპეციფიკაციაში
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მშენებლობის დროს

კონტრაქტორი
მუშაობს
სპეციფიკაციების
მიხედვით,
მაკონტროლებელი
ინჟინრის
ზედამხედველობის
ქვეშ.

კონტრაქტორი
მუშაობს
სპეციფიკაციების
მიხედვით,
მაკონტროლებელი
ინჟინრის
ზედამხედველობის
ქვეშ.

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები
კონტრაქტორმა
წარმოადგინა ხეების
ჭრის გრაფიკი (ყველა
უბნისათვის), ასევე
საგენერატორო
შენობისა და
გვირაბების
პორტალების
მშენებლობის
დაწყების გრაფიკი.
გრაფიკი დაამტკიცეს
KE-ს მხრიდან
ზედამხედველობაზე
პასუხისმგებელმა
პირებმა, რომლებმაც
ასევე განახორციელეს
ამ გრაფიკის
შესრულების
მონიტორინგი.
ჭალის ტყის
კორომები და ჭალაში
მზარდი ხეები
შეძლებისდაგვარად
შენარჩუნებულია
დევაშის ხეობაში
სამუშაო უბნები
მოწყობილი იქნა
ოქტომბრის
ბოლომდე

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ლენტეხის ჭარბტენიანი ტერიტორიის მონიშვნა
(შემოღობვა) და გამონამუშევარი ქანების
განსათავსებლად მისი არგამოყენება

დინიკის გველგესლასთვის, მარდი ხვლიკისა და
ბრაუნერის ხვლიკისთვის გამოსაზამთრებელი
უბნების მოწყობა იმ ადგილებში, სადაც ისინი
გადაყვანილი იქნა.

ამოცანა

პროექტის
ტერიტორიაზე
არსებული უდიდესი
ჭარბწყლიან
ტერიტორიის
შენარჩუნება

გამოსაზამთრებელი
პირობების
გაუმჯობესება
დაღუპული
ინდივიდების
დაბალანსებისა და
არსებული ბალანსის
დაცვის მიზნით.

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

KE მონიშნავს
(შემოღობავს)
ჭარბტენიან
ტერიტორიას და
უზრუნველყოფს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს იმასთან
დაკავშირებით, რომ მან
კონტრაქტორი
ჭარბტენიანი
გააშენებს პროექტის
ტერიტორია
მიხედვით.
სანაყაროსათვის არ
გამოიყენოს
დამპროექტებელი ამ
მოთხოვნას
გაითვალისწინებს
საპროექტო
სამუშაოებისას
KE განახორციელებს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს
ქვეწარმავლების
ექსპერტების
რეკომენდაციების
მიხედვით.
დამპროექტებელი ამ
მოთხოვნას
გაითვალისწინებს
საპროექტო
სამუშაოებისას
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კონტრაქტორი
გააშენებს პროექტის
მიხედვით.

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

ჭარბტენიანი
ტერიტორია
შენარჩუნებულია.

ექსპერტების
მითითებულ
ადგილებში
მოწყობილია
გამოსაზამთრებელი
უბნები.

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

თევზის შემაკავებელი ან მიმმართველი ეკრანების
დაყენება და ტექნიკური მომსახურება დამბა-1-ის
ზედა ბიეფის შეტბორვაში მოწყობილ
წყალამღებთან და დამბა-1-ის სალექარში.
ღამის განათების (ვერცხლისწყლის ორთქლიანი
ნათურების) დამონტაჟება, რომელიც ქვემოთ
მიმავალ თევზს თევზსავალისაკენ მიიზიდავს, ან
ხელს შეუშლის მათ მოხვედრას დამბა-1-თან
მოწყობილ გვირაბში.

დამბა-2-ის ტერიტორიაზე მხოლოდ პროექტის
საჭიროებისათვის დაშვება:
 ღობის მოწყობა დევაშის ხეობის შესასვლელში
 ცხაურების ან ჭიშკრის მოწყობა, რომელიც
ფეხით მოსიარულეებს არ მისცემს დამბა-2-ის
ქვედა
ბიეფთან
მისასვლელ
გვირაბში
მოხვედრის საშუალებას

დამბა-2: კოანდას ტიპის დამბის ძირის იმგვარად
დაპროექტება, რომ დამბის ზედა ბიეფში მყოფ
თევზს თევზსავალიდან გადმოსულ წყალში
შეეძლოს მოხვედრა.

ამოცანა

თევზის გვირაბში
მოხვედრის თავიდან
აცილება

ქვემოთ მიმავალი
თევზის მიზიდვა
ბრაკონიერობისთვის
ან ხე-ტყის ჭრისთვის
ხელის არშეწყობა.
მოსახლეობის მიერ
გზის გამოყენების
თავიდან აცილება
(ავარიების
შემთხვევაში
პასუხისმგებლობის
თავზე აღება)

მისგან ქვედა
დინებაში, მდ.
დევაშში არსებული
თევზის დაღუპვის
თავიდან აცილება.

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

KE განახორციელებს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს
დამპროექტებელი ამ
მოთხოვნას
გაითვალისწინებს
საპროექტო
სამუშაოებისას

კონტრაქტორი
გააშენებს პროექტის
მიხედვით.

ექსპლუატაციის
დროს

KE უზრუნველყოფს
თევზის
მიმმართველი
აღჭურვილობის
ოპერირებას

შესრულების
ინდიკატორები
ეკრანები
დამონტაჟებულია,
თევზების
მნიშვნელოვანი
ნაწილი გვირაბში არ
შედის
ნათურების
დამონტაჟებულია და
ღამის საათებში
ჩართულია.

KE განახორციელებს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს
დამპროექტებელი ამ
მოთხოვნას
გაითვალისწინებს
საპროექტო
სამუშაოებისას
KE განახორციელებს
დამპროექტებლის
ინსტრუქტაჟს
დამპროექტებელი ამ
მოთხოვნას
გაითვალისწინებს
საპროექტო
სამუშაოებისას
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კონტრაქტორი
ექსპლუატაციას
გააშენებს პროექტის
განახორციელებს KE
მიხედვით.

მისასვლელი გზა
კონტროლდება

თევზსავალი და
კოანდას ტიპის დამბა
კონტრაქტორი
ექსპლუატაციას
უზრუნველყოფს
გააშენებს პროექტის
განახორციელებს KE
მდინარის
მიხედვით.
მონაკვეთებს შორის
მარტივ კავშირს.

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება
მუშახელის პირველადი ინსტრუქტაჟი შემდეგ
საკითხებზე:
 სამუშაო უბნებზე ნაპოვნი ამფიბიებისა და
ქვეწარმავლების მოცილება ტერიტორიიდან და
არა მოკვლა.
 ნადირობის აკრძალვა
 დამბა-2-მდე მისასვლელი გზის გამოყენების
აკრძალვა
პროექტთან
შეხების
არმქონე
საქმიანობისათვის
 ტკიპები და გველგესლები

დამბა-1-სა და დამბა-2-ის თევზსავალების ზედა
შესასვლელების ყოველდღიური ტექნიკური
მომსახურება წინაღობების მოცილების მიზნით

მდინარის კალაპოტის მოვლა (მდ. დევაში და მდ.
ხელედულა). 15 სმ-ზე მეტი სიღრმის უწყვეტი
ხარჯის შენარჩუნება, სადაც მდ. ხელედის
შემთხვევაში საფეხურები არაა წარმოდგენილი,
ხოლო მდ. დევაშის შემთხვევაში 60 სმ-ზე ღრმა
ტბორებს 30 სმ-ზე ნაკლები სიმაღლის საფეხურები
მოჰყვება.

ამოცანა

მშენებლობამდე

ცნობიერების
ამაღლება ზოგად და
სპეციფიურ
საკითხებთან
დაკავშირებით

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

კონტრაქტორები
ინსტრუქტაჟს
ჩაუტარებენ მთელს
მუშახელს

ქვემოთ მიმავალი
თევზისთვის
თევზსავალში
შესვლის
შესაძლებლობის
უზრუნველყოფა

შესრულების
ინდიკატორები

იწარმოება
ინსტრუქტაჟის
აღრიცხვის ჟურნალი.

KE ექსპლუატაციის
პერიოდში

თევზსავალის
შესასვლელი
ჩახერგილი არაა

ორგანიზებას
მდინარის კალაპოტი
მოახდენს KE,
მოვლილია,
ყოველწლიურად,
ეკოლოგიური
წყალდიდობის
უწყვეტობა
სეზონის შემდეგ,
უზრუნველყოფილია,
ადგილობრივი
მოვლითი
მეთევზეების
სამუშაოები
თანამონაწილეობითი
შეტანილია
მონიტორინგის
ანგარიშში.
მეშვეობით

ეკოლოგიური
უწყვეტობის
უზრუნველყოფა
თევზებისათვის
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

დოქტორანტი სტუდენტის მუშაობა მდ.
ხელედულასა და მდ. დევაშის შესართავებში
კალმახისა და წვერასათვის ხელოვნური სატოფე
ადგილების მოწყობისა და მონიტორინგის
საკითხებზე, ასევე სამეცნიერო ნაშრომის
მომზადება, რომლის მიზანიც იქნება: (i)
რეკომენდაციების შემუშავება KE-სთვის, რომელთა
საფუძველზეც იგი გააგრძელებს ხელოვნური
სატოფე ადგილების შენარჩუნებას ადგილობრივი
მეთევზეების დახმარებით; და (ii) საყოველთაოდ
ხელმისაწვდომი მონაცემების დაგროვება, რომლის
გამოყენებაც შეეძლება სხვა პროექტებს.

მონიტორინგის პროგრამის განხორციელება:
თევზის გადაადგილების მონიტორინგი,
რისთვისაც თევზსავალის ზედა და ქვედა
შესასვლელებთან, ჩამქრობ ავზთან და ტურბინის
წყალამღებებთან გამოყენებული უნდა იქნას
მარკერები და სენსორები.

ამოცანა

მშენებლობამდე

სიკვდილიანობის
ზრდის დაბალანსება
პროდუქტიულობის
ზრდით

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს
ორგანიზებას
მოახდენს KE,
თბილისის
ზოოლოგიის
უნივერსიტეტთან
კოორდინირებულად
ექსპლუატაციის
პირველი სამი წელი:
ნაშრომი
სამი წლის შემდეგ
სანებართვო ვადის
ამოწურვამდე:
თეზისში
წარმოდგენილი
რეკომენდაციების
განხორციელება

თევზების
მონიტორინგი

ექსპლუატაციის
პირველი სამი წელი
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შესრულების
ინდიკატორები

გამოცდილება
გაზიარებული იქნა
კომპანიის ვებგვერდის მეშვეობით,
შემუშავებული იქნა
პრაქტიკული
რეკომენდაციები,
რომელთა
საფუძველზეც KE
გააგრძელებს
ხელოვნური სატოფე
ადგილების
მოწყობის პროცესს

მონიტორინგის
შედეგები
გაანალიზებულია,
საჭიროების
შემთხვევაში
შემუშავებული და
განხორციელებულია
მაკორექტირებელი
ღონისძიებები

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

გარემოსა
და
ბიომრავალფეროვნების
მდგომარეობის შესახებ პროექტის ფარგლებში
შეგროვებული მონაცემებისა და ინფორმაციის
გაზიარება KE-ს ვებ-გვერდის მეშვეობით, რათა
სხვა
პროექტების
განმახორციელებელი
კომპანიებისათვის მარტივი იყოს ამ ინფორმაციის
მოპოვება და ახალი პროექტების შემუშავების
დროს
გათვალისწინება.
ინფორმაციის
გასაჯაროვება ჰესზე სამონიტორინგო შემდეგი
გარემოსდაცვითი პარამეტრების შესახებ:
 მინიმალური მოთხოვნილი ხარჯები
 თევზების მონიტორინგი და სადოქტორო
ნაშრომი
დამბა-1-თან სამშენებლო ბანაკების იმგვარად
მოწყობა, რომ თავიდან იქნას აცილებული ან
მინიმუმამდე შემცირდეს წაბლისა და კაკლის
ხეების ჭრის საჭიროება.

მოსაჭრელი წაბლისა და კაკლის ხეების დათვლა
და ჩანაცვლება 1:10 თანაფარდობით. ხეების
დარგვა პროექტის ტერიტორიაზე

ამოცანა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

შესრულების
ინდიკატორები

ხორციელდება
ეკოლოგიური
ხარჯის
მონიტორინგი და
მონიტორინგის
შედეგები
KE, მშენებლობისა და ავტომატურ რეჟიმში
ექსპლუატაციის
ქვეყნდება KE-ის ვებფაზებზე
გვერდზე

გარემოსდაცვითი
პარამეტრების
შესახებ
ინფორმაციის
გასაჯაროვება

წითელი ნუსხის
სახეობების
შენარჩუნება

ექსპლუატაციის
დროს

KE უზრუნველყოფს
კონტრაქტორ(ებ)ის
ინსტრუქტაჟს

ქმედებას
განახორციელებენ
კონტრაქტორები
KE მოახდენს 1:10
რგვების
ორგანიზებას,
რომელსაც
KE და
განახორციელებს
კონტრაქტორი
სპეციალიზებული
დაითვლიან
კომპანიის
წაბლისა და კაკლის
მეშვეობით და
მოჭრილ ხეებს
საქართველოში
გამოყვანილი
ნერგების
გამოყენებით.

წითელი ნუსხის
სახეობების
შენარჩუნება
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თევზების
მონიტორინგის
შედეგები და
სადოქტორო ნაშრომი
გასაჯაროვებულია
მოუჭრელი წაბლის
ან კაკლის ხეების
რაოდენობა
მაქსიმუმამდე
გაიზარდა.

წაბლისა და კაკლის
ხეები დარგულია
1:10 თანაფარდობით

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ამოცანა

ხეების რგვა სანაყაროებზე და საგენერატორო
შენობის შემოგარენში (ეგხ-ის დერეფნის
გათვალისწინებით), რისთვისაც გამოყენებული
უნდა იქნას საქართველოს ფლორის ადგილობრივი
სახეობები

ხის ჭრის
კომპენსაცია

მშენებლობამდე
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მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს
KE უზრუნველყოფს
რგვების
ორგანიზებას,
რომელსაც
განახორციელებს
სპეციალიზებული
კომპანიის
მეშვეობით და
საქართველოში
გამოყვანილი
სხვადასხვა სახეობის
ნერგების
გამოყენებით.

შესრულების
ინდიკატორები

სანაყაროებზე
დაირგო ხეები

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი

7.4

სოციალური სამოქმედო გეგმა
წინამდებარე დოკუმენტში სოციალური კუთხით გათვალისწინებული ქმედებები თავმოყრილია ქვემორე ცხრილში:
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ამოცანა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

სამუშაო ადგილების შექმნით გამოწვეული
ზემოქმედება შემოსავლებზე და ხარჯებზე
წავლების პროგრამის შემუშავება და
განხორციელება დასაქმების პოლიტის ფარგლებში,
რათა პროექტის დაწყებამდე/ მის დასაწყისში
მოხდეს ადგილობრივი მუშახელის
კვალიფიკაციის/ უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება
მშენებლობის სფეროში, ხოლო მშენებლობის
დასრულების შემდგომ მათი კვალიფიკაცია
შეესაბამებოდეს ექსპლუატაციის ფაზის
მოთხოვნებს. პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს
პროექტისათვის სამშენებლო სამუშაოებისათვის
საჭირო მუშახელის მომზადებას.

სკებზე
ზემოქმედების
მინიმუმამდე
შემცირება

KE

სამშენებლო
სამუშაოებში
ადგილობრივი
მუშახელის
მაქსიმალური
რაოდენობის ჩართვა
მუშახელის
კვალიფიკაციისადმი
მოთხოვნების
დაკნინების გარეშე

KE უზრუნველყოფს
კონტრაქტორის
ინსტრუქტაჟს
ადგილობრივი
მუშახელისათვის
„მუშახელის
სატრენინგო
პროგრამის“
შემუშავებასთან
დაკავშირებით
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შესრულების
ინდიკატორები

კონტრაქტორი
განახორციელებს
მტვრისა და ხმაურის
მონიტორინგს

არსებობს
მეფუტკრეების სია და
სამშენებლო უბნებთან
მიმართებაში მათი
სკების განლაგების
რუკები (სადაც
ნაჩვენებია მათი
თავდაპირველი და
ახალი
ადგილმდებარეობა)

კონტრაქტორი
მოამზადებს და
განახორციელებს
„მუშახელის
სატრენინგო
პროგრამას“

სატრენინგო პროგრამა
ხორციელდება,
არსებობს ჩანაწერები
ტრენინგების შესახებ/
მათი მონაწილეთა
ხელმოწერები,
იწარმოება
სტატისტიკური
მონაცემები
ტრენინგების შესახებ

ზემოქმედება მეფუტკრეობაზე
მეფუტკრეებთან კომუნიკაციის დამყარება და
სკების ადგილმდებარეობის რუკაზე დატანა. იმ
შემთხვევაში, თუ სკები პროექტის მიერ
გამოყენებული გზიდან 100მ-ზე ახლოს
აღმოჩნდება (რაც კონსერვატიული მიდგომაა),
მეფუტკრეებისათვის დახმარების აღმოჩენა სკების
ზემოქმედების წყაროებიდან მოშორებით
გადატანაში.

ექსპლუატაციის
დროს

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება
თანაბარი შესაძლებლობები
 თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა,
რისთვისაც: (i) ნებისმიერი სამუშაო ადგილის
დაკავება უნდა შეეძლოს როგროც მამაკაცს, ასევე
ქალს; (ii) საჭირო შენობა-ნაგებობები და
აღჭურვილობა
(დამცავი
აღჭურვილობა,
გასახდელი ოთახი, ტუალეტი და სხვა)
წარმოდგენილი
უნდა
იყოს
როგორც
მამაკაცებისათვის, ასევე ქალებისათვის.
 დაინტერესებულ
მხარეებთან
(მომავალ)
კონსულტაციებში
ქალთა
მონაწილეობის
უზრუნველყოფა და ამ ფაქტის დაფიქსირება
ანგარიშებში.
მოწყვლადი მოსახლეობა
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ შვიდ მოწყვლად
ოჯახთან კავშირის შენარჩუნება იმის
გადასამოწმებლად, სახელმწიფო ორგანოების მიერ
სოციალური შეფასების დროს რომელიმეს მათგანს
სოციალური დახმარების დაკარგვის რისკი ხომ არ
ემუქრება პროექტის მიერ მათ მიწის შეძენის გამო.
დასაქმების პირობები:
ქვეყნის კანონმდებლობითა და PR2ის მოთხოვნებით დადგენილი დასაქმების
პირობების გასაგებად განმარტება:
 მუშახელი შეიძლება დაქირავებული იქნას
მხოლოდ ოფიციალურად;
 მუშახელს უნდა გააჩნდეს იურიდიული ძალის
მქონე
დოკუმენტი
ისეთი
სამუშაოების
შესასრულებლად,
რომლებიც
საჭიროებს
გარკვეულ მოწმობას/ სერტიფიკატს;
 მუშახელმა უნდა დაიცვას სამუშაო უბნებზე
დაწესებული წესები (ქცევის ნორმებს, სამუშაო
საათებს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
წესებს და სხვა).

ამოცანა

მამაკაცებისა და
ქალებისათვის
თანაბარი
შესაძლებლობების
მიცემა

მოწყვლადობის
მართვა

დასაქმების
პირობების
გამჭვირვალეობა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

KE უზრუნველყოფს
კონტრაქტორის
ინსტრუქტაჟს

განახორციელებს
კონტრაქტორი

KE

განახორციელებს KE

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

განხორციელებულია
თანაბარი
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის
ღონისძიებები

KE

ინფორმაცია
გადამოწმებულია.

KE უზრუნველყოფს
კონტრაქტორის
ინსტრუქტაჟს

პოტენციურ მუშახელს
სისტემატიურად
მიეწოდება
ინფორმაცია
დასაქმების
პირობების შესახებ
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განახორციელებს
კონტრაქტორი

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება
სამუშაო ადგილების შექმნით გამოწვეული
ზემოქმედება შემოსავლებზე და ხარჯებზე
ტრენინგებისა და დასაქმების დროს
უპირატესობის მინიჭება მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის/ მოწყვლადი პირების მყოლი
ოჯახებისათვის. გარდა ამისა, ამ ჯგუფებთან და
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გამართული
კონსულტაციების საფუძველზე მათთვის ასევე
აღმოჩენილი უნდა ექნას მიზანმიმართული/
მათთვის განკუთვნილი დახმარება (დახმარება
შესაძლოა მოიცავდეს საკონსულტაციო
მომსახურებას, არაფულად მატერიალურ
დახმარებას, მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის
ფარგლებში განხორციელებულ სოციალურ
პროექტებში დასაქმებას).
სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედება
მუშახელის შემოდინების გამო
ხელედისა და ლენტეხის სამედიცინო
დაწესებულებებთან კოორდინაციის
უზრუნველყოფა, რათა როგორც ადგილობრივმა
მოსახლეობამ, ასევე პროექტის მუშახელმა
შესძლოს სათანადო სამედიცინო დახმარების
მიღება.
სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედება
მუშახელის შემოდინების გამო
მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის ფარგლებში
საჭიროებათა შეფასების განხორციელება და
ხელედის საბავშვო ბაღის გაფართოების, ან ახალი
საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის
მხარდაჭერის შესაძლებლობის განხილვა.

ამოცანა

მშენებლობამდე

მოწყვლადი
მოსახლეობის მეტი
ჩართულობა და მათ
მიერ პროექტიდან
სარგებლის მიღება

ადგილობრივ
სამედიცინო
დაწესებულებებზე
პროექტით
გამოწვეული წნეხის
თავიდან აცილება

ადგილობრივ
სოციალურ
ინფრასტრუქტურაზე
პროექტით
გამოწვეული წნეხის
თავიდან აცილება

KE ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან
ერთად: შემუშავება
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მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

KE კოორდინირებას
გაუწევს
კონტრაქტორების
მიერ მუშახელის
აყვანის დროს
მოწყვლადი
პირებისათვის
პრიორიტეტის
მინიჭების საკითხს.

მოწყვლადი პირების
მიერ მიღებული
მომსახურების,
სამუშაო ადგილებისა
და ა.შ. რაოდენობა და
სახეები
დაფიქსირებულია
დოკუმენტალურად.

KE და მშენებელი
კონტრაქტორი
უზრუნველყოფენ
კოორდინაციას
ადგილობრივ
სამედიცინო
დაწესებულებებთან

ბანაკებისათვის
შემუშავებულია
სამედიცინო
პროცედურები;
საჭიროების შეფასების
საფუძველზე
შემუშავებულია
სამედიცინო სფეროში
თანამშრომლობის
პროცედურა.

KE ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან
ერთად:
განხორციელება

საბავშვო ბაღისათვის
აღმოჩენილი იქნა
დახმარება

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ამოცანა

სოციალური პრობლემების შესაძლო ზრდა
მუშახელის შემოდინების გამო და ადგილობრივი
ხასიათის სხვა სახის დაძაბულობა
ნებისმიერი სახის უკმაყოფილების თავიდან
აცილება ადგილობრივ მოსახლეობის ფართო
მასებთან რეგულარული კომუნიკაციის
მეშვეობით, ასევე კომპანიის მიერ პროექტის SEPით გათვალისწინებული ‘ღია კარის’ პოლიტიკისა
და გასაჩივრების მექანიზმის განხორციელებით და
მათ თაობაზე მოსახლეობისათვის სათანადო ახსნაგანმარტებების მიცემით.

ადგილობრივ
მოსახლეობასთან
გაუგებრობებისა
თავიდან აცილება და
მათთან კარგად
გააზრებული
დიალოგის
წარმართვა

პირველად ინსტრუქტაჟსა და მუშათა ქცევის
კოდექსში (რომლებიც გათვალისწინებულია 2017
წლის გზშ-ის ანგარიშით) წესების/ ინსტრუქციების
შეტანა, თუ რა რეაგირება უნდა მოხდეს პროექტის
ტერიტორიაზე გზების გადაკეტვის და/ ან
გარკვეულ პირთა ჯგუფების
არაკეთილგანწყობილი ქცევის შემთხვევაში.

პარტნიორული და
კეთილგონივრული
ურთიერთობის
შენარჩუნება
ადგილობრივ
მოსახლეობასთან

ზემოქმედება საზოგადოებრივ გზებზე
გზის გადატანის სამუშაოების წინასწარ შეთანხმება
გზის ოპერატორთან - საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული
განვითარების სამინისტროს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტთან. პროექტის SEP-ის
შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობის
ინფორმირება დაგეგმილი სამუშაოებისა და
სამუშაოების დაწყებამდე უსაფრთხოების მიზნით
დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე.

მოსახლეობის რაიმე
სახით შეწუხების
თავიდან აცილება

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

KE

განახორციელებენ
კონტრაქტორები,
KE-სთან
კოორდინირებულად

KE უზრუნველყოფს
კონტრაქტორის
ინსტრუქტაჟს

განახორციელებს
კონტრაქტორი

KE
კონტრაქტორებთან
თანამშრომლობით
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ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

პროექტის SEP-ი
განხორციელებულია,
უზრუნველყოფილია
ამ პროცესის
მონიტორინგი და
შეფასება

პირველადი
ინსტრუქტაჟის
განხორციელების
შესახებ ინფორმაცია
ასახულია
დოკუმენტებში;
მუშახელისთვის
სათანადო ენაზე
ხელმისაწვდომია
ქცევის კოდექსი
სამუშაოები
დამტკიცებულია
საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტის მიერ;
მოსახლეობაში
დარიგდა
ლიფლეტები ან სხვა
საინფორმაციო
მასალა, ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში

შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

კორპორაციული სოციალურ პასუხისმგებლობა
ადგილობრივ ეკონომიკაზე დადებითი
ზემოქმედების მიზნით, მოსახლეობის
მხარდაჭერის გეგმის შემუშავება ადგილობრივ
დაინტერესებულ მხარეებსა და
თვითმმართველობის ორგანოებთან
თანამშრომლობითა და შიდა დაინტერესებული
მხარეების (დასაქმებულები/ მუშახელი)
ჩართულობით.

ზემოქმედება მიწასთან დაკავშირებულ საარსებო
საშუალებებზე / სოფლის მეურნეობაზე
ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროექტების მხარდაჭერა
მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის ფარგლებში,
რაც ხელედის თემის მოსახლეობასთან და
ადგილობრივ და მუნიციპალურ
ხელისუფლებასთან კონსულტაციებისა და
თანამშრომლობის გზით უნდა მოხდეს.

ზემოქმედება მეფუტკრეობაზე
მეფუტკრეობის ტრენინგით ხელედის თემისა და
დ. ლენტეხის მოსახლეობის დაინტერესების
შეფასება და ასეთი ინტერესის გამოვლენის
შემთხვევაში მათთვის ტრენინგის ჩატარება
მოსახლეობის მხარდაჭერის გეგმის ფარგლებში.

ამოცანა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

მოსახლეობის
მხარდაჭერის გეგმას
შეიმუშავებს KE
ადგილობრივ
ხელისუფლების
ორგანოებთან და იმ
განახორციელებს
საზოგადოებრივ
KE
ორგანიზაციებთან
ერთად, რომლებიც
უკვე ახორციელებენ
რეგიონში
სოციალურ
პროექტებს

პროექტის
დადებითი
ზემოქმედების
გაძლიერება და
ადგილობრივი
თემის მიერ
ერთობლივი
სარგებლის მიღება
მოკლევადიან და
გრძელვადიან
პერსპექტივაში.

ადგილობრივ
სოფლის
მეურნეობაზე
დადებითი
ზემოქმედების
გაზრდა

KE

შესრულების
ინდიკატორები
მოსახლეობის
მხარდაჭერის გეგმა
შემუშავებულია, ამ
გეგმით
გათვალიწინებული
საქმიანობა/
სოციალური
პროექტები
განხორციელებულია
გეგმის შესაბამისად,
განხორციელებულია
ამ საქმიანობის
მონიტორინგი და
შეფასება
შემუშავებულია
ღონისძიებები,
რომლის მეშვეობითაც
ხელედის თემში
მოხდება სოფლის
მეურნეობის
პროექტების
მხარდაჭერა
ინტერესის სფეროები
შესწავლილია და
დოკუმენტალურად
დაფიქსირებულია;
საჭიროების
შემთხვევაში
განხორციელებულია
ტრენინგები
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება
ზემოქმედება საარსებო წყაროებზე, რომლებიც
მიწასთან არაა დაკავშირებული: მდინარით
სარგებლობა (თევზჭერის გამოკლებით)
 მშენებლობის
პერიოდში
გამოყენებული
ტბორების ტერიტორიის მონიტორინგი და
მოსახლეობასთან
თანამშრომლობა
ექსპლუატაციის პერიოდისათვის უსაფრთხო
ალტერნატიული ადგილების მოძიების მიზნით.
 იმ სპორტულ კომპანიებთან/ ოთხ ტუროპერატორთან დაკავშირება, რომლებიც მდ.
ხელედულაზე ჯომარდობის პოპულარიზაციით
არიან
დაკავებულნი,
რათა
მათთვის
მიწოდებული იქნას ინფორმაცია მშენებლობისა
და
ექსპლუატაციის
ფაზებზე
განსახორციელებელი საქმიანობის ვადებისა და
პროექტის უბნების შემოგარენში უსაფრთხოების
მიზნით დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე.
 შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს ვებ-გვერდის
მეშვეობით
მოჯომარდე
ტურისტებისთვის
ზოგადი ხასიათის ინფორმაციის მიწოდება
პროექტისა და მდ. ხელედულას აუზში
მშენებარე სხვა ჰესების შესახებ.

ამოცანა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

მოწყობილია
უსაფრთხო საცურაო
ადგილები.

მდინარის
მომხმარებლებზე
ზემოქმედების
შემცირება და მათი
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

KE: ჩართულობა და
მოჯომარდეებისათვის
KE: განხორციელება
მონიტორინგი
განკუთვნილი
ინფორმაცია
განთავსებულია
კომპანიის ვებგვერდზე.
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება - 2018 წლის სექტემბერი
განხორციელების საფეხურები
ქმედება
კულტურული მემკვიდრეობა
 შემთხვევითი
აღმოჩენების
პროცედურის
შემუშავება,
დამტკიცება
და
კონტრაქტორებისაგან მისი განხორციელების
მოთხოვნა მიწის სამუშაოების დაწყებამდე.
 თანამშრომლობა
ლენტეხის
მუზეუმის
პერსონალსა და გამოცდილ არქეოლოგთან, რათა
მათ მიწის სამუშაოების შემსრულებელ პირებს
ჩაუტარონ
პირველადი
ინსტრუქტაჟი
შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურასთან
დაკავშირებით და აჩვენონ (მაგ., ლენტეხის
მუზეუმში) ამ ტერიტორიაზე ნაპოვნი ტიპური
არტეფაქტები.
 ზედაპირული
მიწის
სამუშაოების
მონიტორინგისათვის დაიქირავოს გამოცდილი,
ლიცენზირებული არქეოლოგი.

ამოცანა

კულტურული
მემკვიდრეობაზე
უარყოფითი
ზემოქმედების
თავიდან აცილება,
მასზე დადებითი
ზემოქმედება

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

შემთხვევითი
აღმოჩენის
პროცედურა
დანერგილია
KE

KE

მუშახელმა გაიარა
ტრენინგი
უზრუნველყოფილია
მიწის სამუშაოების
მონიტორინგი
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შპს „ხელედულა ენერჯი“
საქართველო – ხელედულა-3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
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7.5

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მართვის გეგმა
განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვა
კონტრაქტორების მიერ
თითოეულ მშენებელი კომპანია KE-ს
განსახილველად და დასამტკიცებლად წარუდგენს
ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს
დაცვის მართვის გეგმას (HSEMP). HSEMP
შემუშავებული იქნება: (i) IFC-ს „გარემოს,
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის ზოგად
სახელმძღვანელოს“ და (ii) EBRD/IFC-ს დოკუმენტის
„სახელმძღვანელო მითითებები მუშახელის
საცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებთან დაკავშირებით“
გათვალისწინებით. HSEMP-ში შეტანილი იქნება
ღონისძიებები, რომლებიც აღწერილია: (i) გზშ-ის
ანგარიშში, რომლის საფუძველზეც გაიცა ნებართვა;
(ii) გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაში; (iii)
დამატებით გარემოსდაცვით და სოციალურ
შეფასებაში და ეხება მშენებელი კომპანიის
კონტროლს დაქვემდებარებულ საქმიანობას.
HSEMP-თი მოცული იქნება შემდეგი საკითხები:
► HSE რისკების აღრიცხვა
► კომპანიის HSE ორგანიზაციული სტრუქტურა:
 HSE როლები და პასუხისმგებლობები
 HSE პროცედურები
 მუშახელის პირველადი
ინსტრუქტაჟი და
ტრენინგი HSE საკითხებზე
 ქვეკონტრაქტორების
მიერ
HSE
წესების
შესრულება
 HSE მონიტორინგი
 შეუსაბამობების მართვა
► შემდეგი სფეროების მარეგულირებელი
სპეციალური მართვის გეგმები:

ამოცანა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

KE-მ უნდა მოსთხოვოს
კონტრაქტორებს
სკებზე
ზემოქმედების
მინიმუმამდე
შემცირება

კონტრაქტორებმა
დასამტკიცებლად უნდა
წარადგინონ HSEMP
დოკუმენტს შეისწავლის
და ამტკიცებს KE
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HSEMP-ს
ახორციელებენ
კონტრაქტორები

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

კონტრაქტორებმა
შეიმუშავეს HSEMP,
რომელიც KE-მ
დაამტკიცა, ხოლო
კონტრაქტორებმა
განახორციელეს.
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განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ამოცანა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

 ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება
 მუშახელის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
 პირველი
დახმარება
და
გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარება
 მუშახელის საცხოვრებელი პირობები
 დაბინძურების მართვა
 ნარჩენების მართვის პრობლემები
 ხმაურისა და მტვრის მართვა
 ეროზიისა და ნატანის მართვა
 ნიადაგის
ნაყოფიერი
ფენის
მართვა
და
რეკულტივაცია
 ტრანსპორტის ნაკადის მართვა
 გასაჩივრების მექანიზმი
 სტიქიური მოვლენები.

სპეციფიკური რისკები
KE და მშენებელი კომპანიები პროექტის
ტერიტორიაზე არსებულ ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების რისკებთან მიმართებაში
განახორციელებენ შემდეგ:
 მდ. დევაშის ხეობის ქვედა ფერდობებზე
არსებობს რამდენიმე ვიწრო ციცაბო ხევი, სადაც
მოსალოდნელია
თოვლის
ზვავისა
და
ქვათაცვენის განვითარება. მუშახელისა და
სამუშაო უბნების დაცვის მიზნით ამ ხევებში
უნდა მოეწყოს დამცავი საშუალებები (ბადეები ან
ცხაურები).
 ტერიტორიაზე ბინადრობენ გველგესლები, რის
გამოც ქვასთან მუშაობისას (მაგ., გაბიონების
მოწყობის დროს) აუცილებელია ხელთათმანების
გამოყენება.
 დევაშის ხეობაში მრავლადაა ტკიპები. დევაშის
ხეობაში
მომუშავე
მუშახელი,
რომელსაც
მცენარეულობასთან
შეხება
უწევს,
გაფრთხილებული უნდა იქნას ამის შესახებ და

ინფორმაციის
მიწოდება
კონკრეტულ სამუშაო
უბნებზე არსებული
რისკების შესახებ

KE-მ უნდა მოახდინოს
კონტრაქტორების
ინფორმირება
კონტრაქტორებმა უნდა
განსაზღვრონ რისკის
შემარბილებელი
ღონისძიებები,
რომლებიც HSEMP-ში
უნდა შეიტანონ
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HSEMP-ს
ახორციელებენ
კონტრაქტორები

გატარებულია
კონკრეტულ სამუშაო
უბნებზე არსებული
რისკების
შემარბილებელი
ღონისძიებები
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განხორციელების საფეხურები
ქმედება

ამოცანა

მშენებლობამდე

მშენებლობის დროს

ექსპლუატაციის
დროს

შესრულების
ინდიკატორები

მათ ყოველდღიურად უნდა შეიმოწმონ სხეული.
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გეგმა
ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე KE
შეიმუშავებს და განახორციელებს საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების გეგმას, რომელშიც
გათვალისწინებული იქნება ისეთი საოპერაციო,
საინჟინრო და ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა ექსპლუატაციის
ფაზაზე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად.
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული
რისკების მართვა
მეტეოროლოგიური, სედიმენტაციური და
ჰიდროლოგიური მონიტორინგი დამბა-1-თან და
დამბა-2-თან:
 ატმოსფერული ნალექები, ტემპერატურა
 სალექარიდან
გამოშვებული
ნატანის
მოცულობები
მდინარის ხარჯი
საანგარიშო წყალდიდობის გადაანგარიშება ათ
წელიწადში ერთხელ.

საზოგადოებრივი
უსაფრთხოება
ექსპლუატაციის
ფაზაზე

KE შეიმუშავებს KE განახორციელებს
საზოგადოებრივი
საზოგადოებრივი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გეგმა
უსაფრთხოების
უსაფრთხოების
შემუშავებული და
გეგმას
გეგმას
განხორციელებულია

იმ გრძელვადიანი
ცვლილებების
მონიტორინგი და
შეფასება, რომელთაც
შესაძლოა
ზემოქმედება
იქონიონ
ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებაზე

მონიტორინგი:
აღჭურვილობას
დაამონტაჟებს KE
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ხელახალი
შეფასება: KE,
ექსპლუატაციის
დროს ყოველ ათ
წელიწადში

მეტეოროლოგიურ,
სედიმენტაციური და
ჰიდროლოგიური
მონიტორინგი
განხორციელებულია.
საანგარიშო
წყალდიდობის
გადაანგარიშება ათ
წელიწადში ერთხელ.
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8
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და ინფორმაციის
გასაჯაროვება
მოცემულ თავში მიმოხილულია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის მიზნით
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული და დაგეგმილი საქმიანობა; ასევე აღწერილია
დაინტერესებული მხარეებისათვის ხელმისაწვდომი დოკუმენტაცია და მექანიზმები.
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასების წინამდებარე ანგარიშთან
ერთად პროექტისათვის მომზადდა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP).
SEP-ში აღწერილია საქართველოს კანონმდებლობისა და EBRD-ის ESP-ის ის მოთხოვნები
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება პროექტს.
მასში განსაზღვრულია დაინტერესებული მხარეები და მათი საჭიროებები;

ასევე

აღწერილია დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის მიზნით დღემდე განხორციელებული
და სამომავლოდ დაგეგმილი საქმიანობა.
ამას გარდა, SEP-ში მოცემულია ინფორმაცია იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც
კომპანიამ განახორციელა მთავრობის წარმომადგენლებსა და სოფ. წანაშს შორის დიალოგის
ხელშეწყობისათვის, ამ სოფლის ბუნებრივი საფრთხეებისადმი მოწყვლადობის შემცირების
მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ სოფ. წანაში პროექტის ზემოქმედების ქვეშ არ ექცევა,
კომპანია აღიარებს, რომ ეს სოფელი მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეა. ამიტომაც ამ
სოფელში გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა და გრძელდება თანამშრომლობა. ამას გარდა,
კომპანიამ აიღო ვალდებულება, რომ ხელი შეუწყოს მთავრობის წარმომადგენლებთან
გამართულ დიალოგს და მოსახლეობას შეძლებისდაგვარად დაეხმაროს, მაგალითად
წყალდიდობის სეზონზე მდ. წანაშის კალაპოტის მსხვილი ნატანისაგან გაწმენდაში და
დატბორვის რისკის შემცირებაში.
SEP-ში ასევე მოცემულია გასაჩივრების მექანიზმი, რომლის მიზანია დაუკმაყოფილებელი
მოთხოვნებისა და საჩივრების მშვიდობიანად მოგვარების პროცესის უზრუნველყოფა.
გასაჩივრების მექანიზმით სარგებლობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მხარეს.
პროექტის

გარემოსდაცვითი

და

სოციალური

დოკუმენტაციის

პაკეტი,

რომელიც

საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება 60 დღის განმავლობაში, მოიცავს:
o

2017 წლის გზშ-ის ანგარიშს;

o

დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასების წინამდებარე ანგარიშს;

o

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმას (SEP), რომელიც მოცემულ თავშია
აღწერილი;

o

არატექნიკურ რეზიუმეს, სადაც წარმოდგენილია 2017 წლის გზშ-ისა და დამატებითი
შეფასების დოკუმენტაციის მოკლე აღწერა;

o

გარემოსდაცვით და სოციალურ სამოქმედო გეგმას, სადაც ჩამოთვლილია პროექტის
ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა EBRD-ის ESP-ის
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
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აღნიშნული დოკუმენტაცია გამოქვეყნდება ელექტრონულად, შპს „ხელედულა ენერჯი“-სა
და EBRD-ის ვებ-გვერდებზე. ამას გარდა, მათი ბეჭდური ვერსიები ხელმისაწვდომი იქნება:
შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს მიერ ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ორგანიზებულ საჯარო
ინფორმაციის ცენტრებში; შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს ოფისში, რომელიც თბილისში
მდებარეობს; და EBRD-ის თბილისის ოფისში.
მომზადების შემდეგ კომპანია გამოაქვეყნებს საპროექტო გადაწყვეტილებებში შეტანილი
ცვლილებებისათვის მომზადებულ გზშ-ის ანგარიშს და სხვა გარემოსდაცვით და
სოციალურ დოკუმენტაციასაც.
იმ დაინტერესებული მხარეებისათვის, რომელთაც შემდგომში კითხვები გაუჩნდებათ, SEPსა და არატექნიკური რეზიუმეში მოცემულია შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს დეტალური
საკონტაქტო ინფორმაცია.
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დანართი 1 პროექტის არქეოლოგიური დასკვნები
1) მთლიანი პროექტის არქეოლოგიური დასკვნა N 10/17/2187, რომელიც გაცემულია 2016
წლის 11 ნოემბერს, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს მიერ
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2) არქეოლოგიური

დასკვნა

No.

17/1034,

რომელიც

საქართველოს

კულტურული

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტომ გასცა მდ. დევაშის ხეობაში დაგეგმილი
საპროექტო ცვლილებებისთვის
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დანართი 2 ხელედულა-3 პროექტის შემთხვევითი
აღმოჩენების პროცედურის სამუშაო ვერსია
მიმღები

_____________________
თარიღი:
განმარტებები
მოცემული პროცედურის მიზნისათვის ‘შემთხვევითი აღმოჩენები’ განიმარტება როგორც პროექტის
განხორციელების დროს მოულოდნელად ნაპოვნი ფიზიკური კულტურული რესურსები. ‘ფიზიკური
კულტურული რესურსები’ განიმარტება როგორც მოძრავი ან უძრავი ობიექტები, უბნები, ნაგებობები,
ნაგებობათა ჯგუფები, გარემოს კომპონენტები და ლანდშაფტები, რომელთაც გააჩნიათ
არქეოლოგიური, პალეონტოლოგიური, ისტორიული, არქიტექტურული, რელიგიური, ესთეტიკური
ან სხვა კულტურული მნიშვნელობა. მათი კულტურული მნიშვნელობა შესაძლოა აღიარებული იქნას
ადგილობრივ, რეგიონულ, ქვეყნის ან საერთაშორისო დონეზე.

საკუთრების ფორმა
პროექტის განხორციელების დროს ნებისმიერის შემთხვევითი აღმოჩენის საკუთრების უფლებას
ადგენს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო.

მოქმედების სფერო და ვალდებულებები
ამ პროცედურის განხორციელება სავალდებულოა შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს ყველა იმ
თანამშრომლის, კონტრაქტორისა და ქვეკონტრაქტორისათვის (შემდგომში ერთობლივად
‘ორგანიზაციები’), რომლებიც ჩართულნი არიან პროექტის უბნებზე მიწის სამუშაოების
განხორციელებაში.
თითოეულმა ორგანიზაციამ უნდა დანიშნოს მოცემულ პროცედურაზე პასუხისმგებელი პირი და მისი
საკონტაქტო მონაცემებიც უნდა მიაწოდოს თანამშრომლებს.
შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს მიერ დანიშნული პირი, რომელიც შემთხვევითი აღმოჩენის შემთხვევაში
პასუხისმგებელია „შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურის“ განხორციელებაზე, არის გარემოსა და
სოციალური დაცვის მენეჯერი:
__________________________________________________________________

(პასუხისმგებელი პირის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია)
შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს მხრიდან პასუხისმგებელი პირი „შემთხვევითი აღმოჩენების
პროცედურის“ განხორციელების მოთხოვნას გააცნობს მიწის სამუშაოებში ჩართულ ყველა
სტრუქტურულ ერთეულს (მათ შორის კონტრაქტორის/ ქვეკონტრაქტორის მენეჯმენტს და
პერსონალს).
შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურა შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს მიერ მიწის/ გათხრითი
სამუშაოების
შემსრულებელ
კონტრაქტორებთან/
ქვეკონტრაქტორებთან
დადებული
ხელშეკრულებების განუყრელი ნაწილია.
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აღმოჩენის დროს განსახორციელებელი პროცედურა
1.

თუ შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს ან მისი კონტრაქტორი/ ქვეკონტრაქტორის პერსონალი
აღმოაჩნეს რაიმე საგანს, რომელსაც შესაძლოა ისტორიული ან კულტურული ღირებულება
გააჩნდეს (მაგ., როგორიცაა ძვლები, ნიჟარები, ან სხვადასხვა ნაკეთობები), უბანზე მიმდინარე
ყველა სამუშაო უნდა შეჩერდეს. კონტრაქტორს არ გააჩნია უფლება, რომ ასეთ პერიოდში
სამუშაოთა შეჩერებისათვის კომპენსაცია მოითხოვოს.

2.

თანამშრომელმა/ კონტრაქტორმა გამოვლენილი საგნები სათანადო მასალით უნდა დაფაროს
და მის შესახებ მაშინათვე უნდა შეატყობინოს მის უშუალო ზედამხედველს.

3.

ზედამხედველმა უნდა მოახდინოს შემთხვევით აღმოჩენაზე კონტრაქტორის მხრიდან
პასუხისმგებელი პირის ინფორმირება.

4.

ერთი დღის ვადაში შემთხვევით აღმოჩენაზე კონტრაქტორის მხრიდან პასუხისმგებელმა
პირმა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს:

5.

a.

შპს
„ხელედულა
ენერჯი“-ს
მხრიდან
პასუხისმგებელ
პირსა
____________________________ (სახელი, თანამდებობა და საკონტაქტო ინფორმაცია)
და

b.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს,
საქართველოს, თბილისი 0105, კრწანისის ქ. 58, ტელეფონი: +995 0322456789;
ელ.ფოსტა: info@heritagesites.ge)

აღმოჩენიდან ერთ დღეში კონტრაქტორი წარადგენს ანგარიშს შემთხვევითი აღმოჩენის
შესახებ. მასში წარმოდგენილი იქნება შემდეგი ინფორმაცია:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო აღმოჩენილი
უბნის შესამოწმებლად გააგზავნის სააგენტოს კვალიფიციურ წარმომადგენელს. ექსპერტი
ადგილზე უნდა ჩავიდეს დადგენილ ვადებში, კერძოდ კი 24 საათში, თუკი ყველა სამუშაო
შეჩერებული იქნა (დეტალები უნდა შეთანხმდეს სააგენტოს, შპს „ხელედულა ენერჯი“-სა და
კონტრაქტორს შორის).

7.

ადგილზე ჩასვლის შემდეგ ექსპერტი შეისწავლის უბანს და მოამზადებს რეკომენდაციებს
შემდგომ ქმედებებთან დაკავშირებით. ამის საფუძველზე საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო გამოსცემს წერილობით გადაწყვეტილებას,
სადაც დაკონკრეტებული იქნება შემდგომი ნაბიჯები. კერძოდ, შესაძლოა საკმარისი იყოს
მნიშვნელოვანი აღმოჩენილი საგნების მოცილება; ან შესაძლოა საჭირო იყოს შემდგომი
გათხრების წარმოება აღმოჩენის წერტილიდან კონკრეტული მანძილის დაცილებით, ან
კონტრაქტორის მიერ მონიშნული ტერიტორიის გაფართოება ან შემცირება. სამუშაოების
შეჩერების შემთხვევაში ასეთი ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს სააგენტოს ექსპერტის
ადგილზე ჩამოსვლიდან შვიდი კალენდარული დღის ვადაში.
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