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ატმოსფერულ ჰაერში ნივთიერებათა ემისიები,დაკავშირებული სამშენებლო ოპერაციებთან  

   
   
   
   
   

~ 
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1. 35. კვ-იანი ეგხ-ს - “სხალთა-შუახევის ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისა და ექსპლოატაციის  პროექტის  ზოგადი მიმოხილვა.  

შემოთავაზებული პროექტი, რომელიც ქვემოთაა აღწერილი, წარმოადგენს შუახევი ჰესის 

პროექტის ფარგლებში აშენებული  ორი დამოუკიდებელი ჰესის (საერთო დადგმული 

სიმძლავრით 185 მვტ.) დასაკავშირებელი 20 კმ-იანი 35 კვ -ს სიმძლავრის საჰაერო 

ელექტროგადამცემი ხაზის  მშენებლობასა და ოპერირებას. აღნიშნული ხაზის მეშვეობით 

შესაძლებელი გახდება პესების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოწოდება (ბათუმი 

ახალციხის 220 კვ-იანი ეგხ-სთან მიერთებით) საქართველოს ენერგოსისტემაში, ამავე დროს 

ჰესების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ნაწილის  რეალიზაცია მოხდება თურქეთის 

ენერგობაზარზე, ხოლო ენერგოდეფიციტის პერიოდში (დეკემბერში, იანვარში და თებერვალში) 

ელექტროენერგიის მიწოდება მოხდება საქართველოს ენერგოსისტემაში1.  

შუახევის ჰესის ძირითადი ძალური კვანძი  განლაგებულია დაბა შუახევის სიახლოვეს, კერძოდ 

მდ. აჭარისწყლისა და მდ. ჭვანისწყლის შესართავის ზემო ნაწილში; ხოლო სხალთა ჰესის ძალური 

კვანძი მოწყობილია სხალთის კაშხლის ზედა ბიეფში (ჰესი მოიხმარს მდ. ჩირუხისწყლიდან 

გადმოტანილ წყალს). 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში შუახევისა და 

ხულოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე, მშენებლობის არეალი მოიცავს მდ. სხალთის 

ხეობის მონაკვეთს სოფ. წაბლანას მიდამოებიდან ფორტიოს ხიდამდე  მდ. აჭარისწყალზე და ამ 

უკანასკნელის ხეობის მონაკვეთს  შუახევი ჰეს-ის კაშხლამდე. 

პროექტი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის ნაწილს, რომლის 

მიზანია, როგორც სექტორის ეკონომიკური დამოუკიდებლობისა და მდგრადობის მიღწევა, ასევე 

ადგილობრივი რესურსებით ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამასთან ერთად, 

საქართველო ელექტროენერგიას მოიაზრებს როგორც საექსპორტო საქონელს და მიზნად ისახავს 

ამ პოტენციალის განვითარებას.  

სურ. N 1 -1  პროექტის სიტუაციური რუკა (1:100 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 შუახევი ჰესის პროექტის განვითარება წარმოადგენს  საქართველოს ელექტროგადამცემი 

ქსელების სისტემის 2012-2025 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის   ნაწილს ამ 

რეგიონში ასაშენებელ დანარჩენ ჰესების - კორომხეთი ჰესი 150 მვტ და ხერთვისი ჰესი 65 მვტ.  

მშენებლობასთან ერთად 
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სურ. N 1 -2 პროექტის სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განლაგება (1:100 000)  

 

 
 

 

1.1 გზშ-ს ანგარიშის მომზადების საფუძველი -  სკრინინგი 

პროექტის გზშ-ს ანგარიშის მომზადების საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს კანონი 

„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“.  

აღნიშნული კანონის მე-4 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ლ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად „მაღალი 

ძაბვის (35 კვტ და მეტი) საჰაერო და საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა  ეკოლოგიურ 

ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობას მიეკუთვნება. აღნიშნულის გათვალისწინებით,  

სხალთა - შუახევის ეგხ-ს  მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი მიეკუთვნება ეკოლოგიურ 

ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობას და მისი განხორციელება უნდა მოხდეს 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე. ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემა 

ხდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ, 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ეკოლოგიური 

ექსპერტიზის საფუძველზე. 

 

1.2 გზშ-ს ანგარიშის მიზნები - სკოპინგი 

მოცემული პროექტის განხორციელება დადებით ზემოქმედებებთან ერთად მოახდენს გარკვეული 

სახის ზემოქმედებას რაიონის ბუნებრივ გარემოსა და სოციალურ- ეკონომიკურ პირობებზე. 

პროექტის განხორციელებისას ნეგატიური ზემოქმედების ქვეშ შესაძლოა მოექცეს ბუნებრივი 

გარემოს შემდეგი რეცეპტორები:  

 ატმოსფერული ჰაერი. 

ქ.შუახევი 

სოფ.სხალთა

თა 

სოფ.ფურტიო

ოოთა 

ქ.ნენია 
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  ნიადაგი, 

 ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, 

 ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენლები. 

 ადგილობრივი მოსახლეობა, სამშენებლო საქმინობით გამოწვეული ხმაურის შედეგად, 

ასევე მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ინტენსიური გადაადგილეიბით გამოწვეული, 

ადგილობრივი საგზაო ინფრასრუქტურის გადატვირთვით და ზოგ შემთხვევაში 

დაზიანებით.  

გზშ-ს ძირითადი მიზანია ყველა ამ ზემოქმედების  უარყოფითი ზემოქმედებების რაოდენობრივი 

შეფასება და გავრცელების  არეალის დადგენა, რისთვისაც განხორციელდა:  

 დაგეგმილი საქმიანობის არსებული ტექნიკური დოკუმენტაციის, ბუნებრივი და 

სოციალური გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება;  

 მოგროვილი ინფორმაციის შეჯერების და ანალიზის საფუძველზე პროექტის სხვადასხვა 

ეტაპზე მისი და შესაძლო ალტერნატივების ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

მოსალოდნელი ზემოქმედების განსაზღვრა, მათი მასშტაბების და გავრცელების არეალის 

დადგენა; 

 მოსალოდნელი ზემოქმედების პრევენციული, შემარბილებელი და საკომპენსაციო 

ღონისძიებების შემუშავება; 

 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის სქემების ჩამოყალიბება და 

საზოგადოების ინფორმირება დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ და მისი მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა; 

 

ანგარიშში ასევე განხილულია პროექტის, სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების დადებითი 

ასპექტებიც, როგორიცაა მისი განხორციელების პროცესში, გარკვეული რაოდენობის სამუშაო 

ადგილების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას და ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  და სხვ. 

 

 

2. საკანონმდებლო ბაზა 

საქართველოს გარემოსდაცვითი სამართალი მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით კანონებს, 

საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, პრეზიდენტის 

ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს, მინისტრების ბრძანებებს, 

ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის 

გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.  

 

2.1 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა 

საპროექტო ეგხ-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი 

კანონები 2(იხ. ცხრილი 2.1).  

 

ცხრილი 2.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა 

 

მიღებ

ის 

წელი 

კანონის დასახელება სარეგისტრაციო 

კოდი 

საბოლო

ო 

ვარიანტ

ი 

1995 საქართველოს კონსტიტუცია 010.010.000.01.001.000.

116 

04/10/201

3 1996 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ 360.050.000.05.001.000.

127 

27/09/201

3                                                       
2 კანონთა ჩამონათვალი მოცემულია 2015 წლის 29 აგვისტოს მდგომარეობით 
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2011 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ (ცვლილებები) 360050000.05.001.01620

3 

11/03/201

1 2013 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 360.000.000.05.001.000.

184 

06/09/201

3 2010 საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ 

(ცვლილებები) 

370010000.05.001.01615

7 

29/12/201

0 2005 საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ 380.000.000.05.001.000.

140 

21/03/201

4 1997 საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ 410.000.000.05.001.000.

186 

06/09/201

3 1997 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ 400.000.000.05.001.000.

253 

06/09/201

3 
1999 

საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ 
420.000.000.05.001.000.

595 

05/02/201

4 2003 
საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ 

360.060.000.05.001.001.

297 

06/09/201

3 2003 
საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და 

ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ 
370.010.000.05.001.001.

274 

19/04/201

3 
2005 

საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ 
300.310.000.05.001.001.

914 

20/02/201

4 
2007 

საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ 360.130.000.05.001.003.

079 
25/03/201

3 
2007 

საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვის შესახებ 
360.160.000.05.001.003.

078 

29/05/201

5 
2015 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 

შესახებ“ (ცვლილებები) 
360160000.05.001.01770

9 

14/05/201

5 
2007 

საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ 
470.000.000.05.001.002.

920 

13/12/201

3 
2007 

საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ 
450.030.000.05.001.002.

815 

25/09/201

3 

2007 

საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ 

370.060.000.05.001.003.

003 

20/09/201

3 

2014 ნარჩენების მართვის კოდექსი 360160000.05.001.0176

08 

26.12. 

2014 

 

 

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) 

ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები: 

მიღებ

ის 

თარი

ღი 

ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება სარეგისტრაციო 

კოდი 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში 

ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) 

ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა”, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

21 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული 

წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ”, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №425 დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

50 

03/01/2

014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ 

პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

03 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 

გაანგარიშების მეთოდიკა”, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის №408 დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

22 



 

 

10 

 

06/01/2

014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის 

მეთოდიკა”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.0175

88 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის მავნე 

ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსის გამოთვლისა და 

ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების 

დონეების მიხედვით განსაკუთრებით დაბინძურებული, 

მაღალი დაბინძურების, დაბინძურებული და დაბინძურების 

არმქონე კატეგორიის რეგიონებისათვის ატმოსფერული ჰაერის 

მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსების სიდიდეების 

შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №448 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

17 

03/01/2

014 

გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. 
300160070.10.003.0176

08 

14/01/2

014 

ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის 

განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა”, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

73 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 

რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ 

ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი 

სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის 

სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების 

სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების 

მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 

რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა”, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

60 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის 

განსაზღვრის” და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების 

მონიტორინგის” დებულებები, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის №415 დადგენილებით. 

 

 
300160070.10.003.0176

18 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ”, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №424 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

47 

15/01/2

014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციების შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის №70 დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

88 
15/01/20

14 

ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

76 



 

 

11 

 

31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე მდინარეების 

წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ”, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №445 დადგენილებით. 

300160070.10.003.0176

46 
03/01/2

014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე 

რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ”, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.0175

85 
31/12/2

013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ”, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440 

დადგენილებით 

300160070.10.003.0176

40 
03/01/2

014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების 

სანიტარიული წესების მეთოდიკა” დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით 

300160070.10.003.0176

15 

 

2.2 საერთაშორისო ხელშეკრულებები 

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, 

რომელთაგან ეგხ-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი: 

ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა: 

 კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ; 

 კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის 

ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ, რამსარი 1971 წ; 

 კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ; 

 ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 1983 წ. 

კლიმატის ცვლილება: 

 გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ; 

 მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987; 

 ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ; 

 კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ; 

 გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994. 

დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები: 

 ევროპის და ხმელთაშუა ზღის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი კატასტროფების 

შესახებ, 1987 წ. 

კულტურული მემკვიდრეობა: 

 კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ; 

 კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. 

საჯარო ინფორმაცია: 

 კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 

მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის 

შესახებ (აარჰუსის კონვენცია, 1998 წ.) 
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2.3. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) სტანდარტები და სახელმძღვანელო 

დოკუმენტები  

 
ეგხ-ს მშენებლობის და ოპერირების პროექტი ხორციელდება IFC-ის მხარდაჭერით და შესაბამისად 

მისი შესრულება უნდა მოხდეს ამ ორგანიზაციის სტანდარტების (PS) მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. IFC -ის ფუნქციონირების სტანდარტები წარმოადგენს იმ ძირითად დოკუმენტს, 

რომელსაც IFC იყენებს მის მიერ დაფინანსებული პროექტის ხარისხისა და დონის შეფასების მიმართ 

საკუთარი მოთხოვნების მართვის მიზნით. წინამდებარე პროექტს შესაბამება შემდეგი 

ფუნქციონირების სტანდარტები:  

 PS1: ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მდგომარეობის შეფასება და მართვის 

სისტემები;  

 PS 2: შრომისა და სამუშაო პირობები;  

 PS 3: რესურსების ეფექტური გამოყენება და დაბინძურების პრევენცია;  

 PS 4: მოსახლეობის ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და დაცვა;  

 PS 5: მიწის შესყიდვა და იძულებითი განსახლება;  

 PS 6: ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და ცოცხალი ბუნებრივი რესურსების  

 მდგრადი მართვა;  

 PS 8: კულტურული მემკვიდრეობა; 

 

 

2.4. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) სტანდარტები  
 

განსახილველ პროექტს შესაბამება შემდეგი EBRD-ის სტანდარტები (PR):  

 PR1: გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება და მართვა;  

 PR2: შრომისა და სამუშაო პირობები;  

 PR3: დაბინძურების პრევენცია და შემცირება;  

 PR4: მოსახლეობის ჯანდაცვა და უსაფრთხოება;  

 PR5: მიწის შესყიდვა, იძულებითი განსახლება და ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა;  

 PR6: ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და ცოცხალი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი 

მართვა;  

 PR8: კულტურული მემკვიდრეობა.  

 

 

 

 

3. პროექტის სამუშაოების მოცულობა 

3.1 ზოგადი პირობები 

პროექტის დანიშნულებაა სხალთის ჰესიდან 9 მვტ ან 10,6 მვა სიმძლავრის გამოტანა 35 კვ ეგხ 

,,შუახევი-სხალთა“-ს მეშვეობით (შუახევის და სხალთის ქვესადგურების კავშირი), რომელიც 

მიუერთდება 220 კვ ძაბვის ქსელს. ეგხ-ს მეშვეობით განხორციელდება სიმძლავრის გამოტანა 

სხალთიდან შუახევისკენ. 

საპროექტო ზონა მდებარეობს აჭარის ა/რ ში - შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში. 

დაგეგმილი ეგხ-ს კოორდინატებია:  

№ X Y 

1 281041.010 4605727.805 

2 280947.383 4605894.172 
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3 280842.718 4605975.029 

4 280734.593 4606058.878 

5 280552.679 4606145.298 

6 280366.194 4606074.767 

7 280217.423 4606066.888 

8 280048.319 4606113.378 

9 279957.654 4606137.844 

10 279883.873 4606157.753 

11 279750.999 4606193.902 

12 279631.856 4606283.138 

13 279512.710 4606372.375 

14 279380.306 4606409.110 

15 279232.542 4606487.884 

16 279119.333 4606469.406 

17 279010.568 4606381.514 

18 278846.313 4606402.722 

19 278685.163 4606423.529 

20 278524.552 4606474.141 

21 278409.617 4606510.361 

22 278281.780 4606550.650 

23 278132.176 4606622.748 

24 277957.064 4606707.155 

25 277830.468 4606804.635 

26 277642.594 4606880.537 

27 277495.462 4606909.893 

28 277328.268 4606943.252 

29 277081.992 4606963.485 

30 276972.260 4607136.690 

31 276835.146 4607177.293 

32 276698.031 4607217.896 

33 276559.910 4607258.797 

34 276438.348 4607319.036 

35 276320.527 4607359.059 

36 276147.652 4607358.771 

37 276021.252 4607444.913 

38 275901.950 4607518.487 

39 275786.286 4607593.675 

40 275682.173 4607661.358 

41 275573.220 4607732.184 

42 275450.771 4607765.279 

43 275329.052 4607798.176 

44 275214.582 4607880.664 

45 275125.659 4607944.748 

46 275139.476 4608116.381 

47 275000.477 4608228.181 

48 274738.228 4608359.904 

49 274645.863 4608631.627 

50 274549.388 4608748.538 
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51 274469.875 4608834.998 

52 274313.107 4608929.280 

53 274210.520 4608949.088 

54 274119.694 4608992.886 

55 273950.156 4609074.639 

56 273888.602 4609259.811 

57 273815.368 4609351.145 

58 273709.119 4609381.752 

59 273610.580 4609384.730 

60 273442.985 4609495.600 

61 273368.185 4609545.083 

62 273061.450 4609743.600 

63 272953.163 4609845.242 

64 272732.262 4610052.589 

65 272550.064 4610223.606 

66 272454.139 4610313.645 

67 272373.891 4610421.539 

68 272293.641 4610529.439 

69 272254.717 4610703.463 

70 272291.152 4610767.015 

71 272236.265 4610971.235 

72 272074.075 4611118.971 

73 272022.603 4611249.560 

74 271932.629 4611405.706 

75 271766.150 4611575.063 

76 271667.040 4611673.160 

77 271282.853 4611840.415 

78 271064.870 4611867.900 

79 270992.010 4611921.410 

80 270896.900 4611992.320 

81 270809.895 4612055.699 

82 270683.567 4612152.917 

83 270351.372 4612192.127 

84 269935.970 4612274.900 

85 269751.968 4612240.931 

86 269503.274 4612024.364 

87 269401.896 4612018.242 

88 269263.254 4612009.869 

89 269129.862 4612013.722 

90 268966.387 4612110.018 

91 268793.679 4612085.061 

92 268662.303 4612169.612 

93 268522.200 4612264.585 

94 268326.540 4612249.901 

95 268180.490 4612242.558 

96 268040.252 4612235.615 

97 267770.203 4612242.423 

98 267562.381 4612317.631 
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99 267330.520 4612406.970 

100 267212.227 4612365.426 

101 267062.274 4612306.035 

102 266902.286 4612242.672 

103 266757.166 4612185.197 

104 266622.460 4612091.450 

105 266492.832 4611986.113 

106 266371.776 4611878.157 

107 266184.697 4611846.929 

108 266090.458 4611836.315 

109 265771.000 4611846.000 

110 265681.790 4611795.146 

111 265568.776 4611730.722 

112 265280.071 4611834.743 

113 265211.154 4611912.842 

114 265099.982 4611960.428 

115 264989.753 4611905.129 

116 264885.501 4611887.796 

117 264690.250 4611919.910 

118 264587.793 4612065.362 

119 264395.230 4612199.908 

120 264260.831 4612325.450 

121 264129.236 4612458.731 

122 263997.770 4612599.260 

123 263867.748 4612814.639 

124 263646.302 4612815.899 

125 263521.408 4612795.097 

126 263350.061 4612804.113 

127 263230.524 4612923.952 

128 263192.878 4613082.701 

129 263126.870 4613258.298 

130 262978.51 4613280.52 

131 262903.38 4613320.80 

132 262885.36 4613360.57 

133 262945.93 4613448.96 

 

3.2 ძირითადი სამუშაოები 

ძირითადი სამუშაოები რომლებიც ჩატარდება 35 კვ-იანი სხალთა-შუახევის  პროექტის 

განხორციელებისას მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს: 

მცენრეული საფარის მოცილება 

 სამშენებლო დერეფანში ხეებისა და ბუჩქების ჭრა  

გადაზიდვის სამუშაოები: 

 აღჭურვილობისა და მასალების გადაზიდვა სამშენებლო მოედანზე 

მიწის სამუშაოები: 

 ფუნდამენტების დამონტაჟების ადგილების მომზადება, თხრილების გათხრა 
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სამონტაჟო სამუშაოები:  

 ფუნდამენტების ჩადება  

 ანძების აწყობა და დამონტაჟება  

 მეხდამცავი გვარლის დამონტაჟება ტრასის სიგრძით  

 სადენების გაჭიმვა   

 

3.2.1 საყრდენები და საძირკვლები 

 

3.2.1.1  საყრდენები 

 

  საპროექტო ეგხ წარმოადგენს 35 კვ ეგხ-ს და ძირითადად გამოყენებული იქნება AT, AT+5, У35-

1Т, У35-1Т+5 ტიპის კუთხურ ანკერული, აგრეთვე П35-1Т ტიპის შუალედური ფოლადის 

უნიფიცირებული საყრდენები. რთული გეოგრაფიული მდებარეობის გამო მიწასთან 

ვერტიკალური გაბარიტის, აგრეთვე სხვადასხვა საინჟინრო გადაკვეთებთან შესაბამისი 

გაბარიტის უზრუნველყოფის მიზნით, პროექტში შეიძლება აგრეთვე გამოყენებულ იქნას უფრო 

მაღალი ძაბვის 110 კვ ტიპიური და ინდივიდუალური კონსტრუქციის მქონე ანკერული АУГ-30Т-

8.5, АУГ-30Т , У110-1, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14, У110-3, У110-3+5 და П110-5, ПС110-5, 

ПС110-9, П110-5+4 საყრდენები (იხ. სურ 3.2.1.1.-1). 

საპროექტო ეგხ-ზე დაგემილია  133 ც. საყრდენის განლაგება.ყველა საყრდენი შეირჩევა 

კატალოგის მიხედვით, შესაბამისი დასაშვები მალების, მოხვევის კუთხის, კლიმატური 

პირობების, სადენისა და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის სპეციფიკაციების გათვალისწინებით. 

  

 

 

 

სურ 3.2.1.1.-1 

 



 

 

17 

 

 

 

 

3.2.1.2  საძირკვლები 

 

საყრდენებზე მოსული კონკრეტული დატვირთვების და გრუნტის ხარისხის გათვალისწინებით 

შეირჩევა შესაბამისი საძირკვლები. სავარაუდოდ გამოყენებულ იქნება ანაკრები რკინა-ბეტონის 

სოკოსებრი და მეტალის საძირკვლები. 

 ძირითადად გამოყენებულ იქნება 35 კვ ეგხ-ს ტიპიური საყრდენების საძირკვლები - Ф1-А, 

საყრდენის ტიპის და გრუნტის ხარისხის მიხედვით შეიძლება გარეთვე გამოყენებულ იქნეს 

უფრო ძლიერი საძირკვლები: Ф2-А, Ф3-А, Ф4-А, Ф5-А (იხილეთ სურ.3.2.1.2  -1 ). 
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სურ.3.2.1.2  -1  

 

 

 

იქ სადაც საპროექტო ტრასა გადის მდინარის კალაპოტთან სიახლოვეს შესაძლებელია 

საჭირო გახდეს ჭისებური საძირკვლის გამოყენება (იხილეთ ნახ.  11.2.17). 
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სურ 3.2.1.2  -2 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

საძირკვლების გაძლიერებისათვის, აგრეთვე დამატებით შეიძლება იქნეს გამოყენებული 

რიგელები: Р1, Р1-А, AP5÷AP8 (სურ 3.2.1.2  -3 და სურ 3.2.1.2  -4)  
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სურ 3.2.1.2  -3 
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სურ 3.2.1.2  -4 

 

 

3.2.1.3   სადენები და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი 

 

სადენების სპეციფიკაციები 
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ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის დიზაინი 

ძირითადი მონაცემები - მთლიანად კაბელის 

ნომინალური განივი ჭრილის 

ფართობი  

მმ2 42 

ღერძი - უჟანგავი ფოლადის 

მილაკი რაოდ./დიამ. 

მმ 1/3.0 

L1-ალუმინის გარსაცმიანი 

ფოლადის მავთულები 

რაოდ./დიამ.  

მმ 6./3.0 

დაფარვის მიმართულება - 

გარე შრე 

 მარჯვენა  

 

ზოგადი მონაცემები 

 

 

3.2.1.4 ვიბრაციის ჩამქრობი 

 

სადენების და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ჭიმვებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა 

მალებში ანგარიშებიდან გამომდინარე გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ГВ ტიპის 

ვიბრაციის ჩამქრობის დაკიდება, სავარუდოდ სადენისათვის თითო ფაზაში 1ც÷2ც ხოლო 

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელისათვის 1ც÷6ც; 

ვიბრაციის ჩამქრობის ზუსტი ტიპი, რაოდენობა და დაკიდების მანძილი დაზუსტდება 

დეტალური პროექტირების პროცესში. 
  

სურ. 3.2.1.4 -1 

 

 

მთლიანი დიამეტრი მმ 9.0 

გამტარის უკიდურესი 

გაჭიმვის სიმძლავრე 

კნ 52,1 

მიახლოვებითი სრული მასა კგ/კმ 303 

წინაღობა 200C ომი/კმ 1,9995 

ელასტიურობის მოდული კნ/მმ2 162 

გრძივი გადაფართოების 

კოეფიციენტი  

x10-6/0C 13,0 

მოკლე ჩართვის სიმძლავრე 

(გარემოს 400 C-ზე) 

კ.ამპ2 9,5 
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3.2.1.5 იზოლაცია და სახაზო არმატურა 

 
სადენების იზოლაცია განხორციელდება მინის იზოლატორებიანი გირლიანდების საშუალებით. 

გამოყენებული იქნება ერთმაგი და ორმაგი დამჭიმავი და დამჭერი გირლიანდები (იხილეთ სურ. 

3.2.1.5 -1; 3.2.1.5-2). გირლიანდაში  6-10 ც. ПС70-Е და ПС120-Б ტიპის იზოლატორებით. 

 

სურ N3.2.1.5 -1 ერთმაგი დამჭიმავი გირლიანდის ნახაზი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ 3.2.1.5-2; ორმაგი დამჭიმავი გირლიანდის ნახაზი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გირლიანდების შემადგენელი სახაზო არმატურა იქნება რუსული ტიპის იზოლატორების 

შესაბამისად. 

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელისათვის გამოყენებულ იქნება სხვადასხვა ტიპის სამაგრი 

ელემენტები, ქუროები, დამჭიმი სამაგრი, დამჭერი სამაგრი და სხვა, რომლის დეტალური 

რაოდენობა და ტიპი დაზუსტდება პროექტირების პროცესში. 

 

აგრეთვე პროექტში დამატებით გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახაზო არმატურა: 

შლეიფების შემაერთებელი მომჭერი ანკერული საყრდენებისათვის (ПА ან PA ტიპის) 

(სურ.3.2.1.5-3; 3.2.1.5-3); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

  

სურ 3.2.1.5-3 

 

 

 

 

სადენების შემაერთებელი მომჭერი (სურ3.2.1.5-4). 
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3.2.1.6 დამიწების მოწყობილობა 

 

გრუნტის ხვედრითი ელექტროწინაღობის მიხედვით ყველა საყრდენის ქვეშ რუსული 

სტანდარტის შესაბამისად ინდივიდუალურად განხორციელდება დამიწების ანგარიში. 

საყრდენების ქვეშ ანგარიშის შედეგების მიხედვით მოეწყობა, კონტურული, სხივური ან 

კონტურულ-სხივური დამიწება, ჩაწყობის სხვადასხვა სიღრმეზე, Ф12 ტიპის მრგვალი 

ფოლადის მეშვეობით (იხილეთ სურ.3.2.1.6). 
 

  

სურ.3.2.1.6 
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3.3. გასაკაფი ხე-ტყის რაოდენობა 

გასხვისების დერეფანი 
 

გადამცემი ხაზის გასხვისების დერეფანი მოიცავს გადამცემი ხაზისა და მისი დამხმარე 

ინფრასტრუქტურის განთავსების, ასევე ტექ. მომსახურების სამუშაოების განსახორციელებლად და 

ხანძრების თუ სხვა საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად საჭირო ტერიტორიას.  

დერეფნის ფარგლებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უსაფრთხო მანძილი მაღალი ძაბვის 

სადენებსა და ახლომდებარე ობიექტებს შორის. 

დაგეგმილი 35 კვ გადამცემი ხაზისთვის საჭირო იქნება საშუალოდ 40 მ სიგანის გასხვისების 

დერეფნის მოწყობა. სსე-ს ნორმების მიხედვით („ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“, 

ენერგეტიკის სამინისტრო, 1987), სტანდარტული მანძილი ეგხ-ს განაპირა სადენიდან შენობა 10 მ-ზე 

მაღალი ხეებიდან ან რაიმე საცხოვრებელი შენობა ნაგებობებიდან უნდა შეადგენდეს არა მინიმუმ 15 

მ-ს, თავად ანძის დამონტაჟების ტერიტორიის სიგანე შეადგენს 10 მ-ს, შესაბამისად გასხვისების 

დერეფანი სიგანე იქნება 40 მ.  

ქვემოთ სურათზე ნაჩვენებია 35 კვ-იანი ეგხ-ს გასხვისების დერეფნის ტიპიური განივკვეთი. 

ეგხ-ს ორთავე მხარეს, მისი შუახაზიდან 15 მ-ის რადიუსში გაიკაფება ხეები, ასევე მოცილებული 

იქნება სხვა დაბრკოლებები, რის შედეგადაც წარმოიქმნება დაახლ. 40მ სიგანის დერეფანი  

 
მცენარეულობისგან გაწმენდის სამუშაოები დამოკიდებული იქნება ამა თუ იმ უბანზე არსებულ 

მცენარეულობის ტიპზე. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ხე-მცენარეების გამოტანილი იქნება სამშენებლო 

ტერიტორიებიდან, შემდგომში, ხანძრების წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით.  

ხეობების გადაკვეთის ადგილებში მცენარეულობის გაწმენდის სამუშაოები სავარაუდოდ მცირე მოცულობის 

იქნება, ან შესაძლოა საერთოდ არ იყოს საჭირო, ვინაიდან ასეთ შემთხვევებში როგორც წესი  ეგხ-ს სადენებსა 

და არსებულ მცენარეულობას შორის მანძილი საკმარისია ხაზის უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის  და ასევე 

შესაძლებელია  ანძებთან მისასვლელი გზის არსებობაც. 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გადაკვეთისას ამ ტექნიკური ნორმების დაკმაყოფილება გაცილებით 

მარტივი იქნება, ამასთან პროექტის სამუშაოები ხელს არ შეუშლის სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს.  
 

 

 
გასაკაფი ტყის მასივის ზოლი და მოცულობა განსაზღვრულია 2013 წლის 24 დეკემბრის 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №366-ის ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების 

დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“ მიხედვით. 

ეგხ-ს გაუცხოების დერეფანის სიგანეა 40 მ. ხოლო სიგრძე დაახ.22 კმ. შესაბამისად საერთო ფართობი 

მოიცავს დაახ. 96 ჰა-ს. აქედან ტყით დაფარულია 40%,  ხეების მოჭრა განხორციელდება 38 ჰა-ზე, 

იმის გათვალისწინებით, რომ დაგეგმილია 133 საყრდენის დამონტაჟება. რომელთა ფუნდამენტის 
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პარამეტრებია 5მ X  5მ  და სამშენებლო  სამშენებლო პოლიგონის ფართობი შეადგენს დაახ 50 კვ.მ-ს   

7მ x 7 მ . 

საპროექტო დერეფანში ჩატარებული ხე-ტყის რესურსის აღრიცხვის შედეგად დადგინდა, რომ 

ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა  5000 ძირი ხე, აქედან დაახ. 10 % ძირიანად მოიჭრება, ფუნდამენტების 

დამონტაჟების ადგილებში და ანძებს შორის 3 მ-იანი განაკაფის მოსაწყობად სადენების 

გაჭიმვის/გათრევის მიზნით, ხოლო დანარჩენები ექვემდებარებინ გადაბელვას ანძებისა და 

სადენების გაბარიტული მანძილების დაცვის მიზნით. 

მოსაჭრელი/გადასაბელი ხეებს შორის გვხვდება : უმეტესად მურყანი (Alnus serrulata), ასევე ფიჭვი 

(pinus), ქართული მუხა (Quercus iberica), ნაძვი (Abies), რცხილა  (Carpinus betulus),  აქედან 

არცერთი არ არის საქართველოს წითელი წიგნის სახეობა 

 

 

 

 

3.5 სამშენებლო სამუშაოები 

3.5.1 ობიექტის მონტაჟი 

ეგხ-ს ახალ სექციასთან  დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოები მოიცავს ობიექტის 

მომზადებასა და მონტაჟთან დაკავშირებულ ყოველგვარ სამუშაოს. 

 

3.5.2 მიწის სამუშაოები, ობიექტის მომზადება 

ეგხ-ს მშენებლობის გეგმა ითვალისწინებს არეალის დაქანებულ ნიადაგსაც, ხოლო საბოლოო 

ნაკვეთები უნდა იყოს ტერასული სახის. ყოველგვარი აუცილებელი მიწის სამუშაოები 

ნაკვეთების ფორმირებისთვის ნებისმიერი დამატებითი შესავსების მასალის ჩათვლით 

გათვალისწინებული უნდა იქნას სამუშაოების მოცულობაში.  

 

 

სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას წარმოიქმნება 12000 მ3 ოდენობის ნაყოფიერი ფენა და        

გრუნტი. ამოღებული ჰუმუსური ფენისა და გრუნტის მოცულობები მოხმარდება ანძების 

ფუნდამენტების თხრილების ამოვსებას და მომდებარე ტერიტორიის აღდგენას აღნიშნული 

ჰუმუსური ფენისა და  და ინერტული მასალების დასაწყობება მოხდება სამშენებლო დერეფანში 

ანძების ფუნდამენტებისათვის მოწყობილი თხრილების სიახლოვეს.   

განთავსების პირობები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:   

 ანძებისათვის საძირკვლის გათხრამდე პირველ რიგში უნდა მოიხსნას ნიადაგის ზედა 

ნაყოფიერი ფენა და დასაწყობდეს ანძის მიმდებარე ტერიტორიაზე - მშენებლობის 

პოლიგონი ფარგლებში წინასწარ შერჩეულ ადგილზე. 

 ნიადაგის ზედა ფენა ისე უნდა იქნეს მოხსნილი, გადატანილი და დასაწყობებული, რომ 

შენარჩუნებულ იქნეს ნიადაგის სტრუქტურა, ნაყოფიერება და სათესლე ბაზა. 

 მოხსნილი ნიადაგი ისე უნდა დასაწყობდეს, რომ შესაძლებელი იყოს წყლის თავისუფალი 

დრენაჟი. წყალს უნდა მიეცეს დრენაჟი (გასასვლელი), რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

წყლის დაგუბება, რათა არ განვითარდეს ანაერობული პროცესები. 
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 ნიადაგის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ხელსაყრელ (მშრალ) 

მეტეოროლოგიურ პირობებში. კონტრაქტორმა უნდა შეწყვიტოს ნიადაგის მოხსნისა და 

გადატანის სამუშაოები, წვიმის დროს ან მაშინაც, როდესაც ნიადაგის ზედა ფენა წყლითაა 

გაჯერებული. 

 ნიადაგის მოხსნის დროს ზედაფენა არ უნდა იყოს აღრეული ქვედა ფენასთან. 

 დაუზიანებელი მიწებიდან ნიადაგის ზედა ფენა არ უნდა იქნეს გამოყენებული სხვა 

დაზიანებული და დეგრადირებული ადგილების აღსადგენად. 

 ნიადაგის ნაყოფიერი/ჰუმუსიანი ფენა არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბერმების მოსაწყობად. 

 ახალი მისასვლელი გზა რომელიც საჭირო არ იქნება ექსპლოატაციის მიზნებისათვის, უნდა 

აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე.  

 დასაწყობებული ნიადაგი დაცული უნდა იქნეს ეროზიული პროცესების ზემოქმედებისაგან. 

კერძოდ, დასაწყობებული ნიადაგის ფერდის ძირში უნდა მოეწყოს ხელოვნური 

ბარიერები(ქვიშიანი ტომრები) 

 

სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ წარმოქმნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა და ქვედა 

ფენა გამოყენებული იქნება ანძების ფუნდამენტების ძირში ნიადაგის აღსადგენად.  

 

 

3.5.3 მისასვლელი გზები  

პროექტის სამშენებლო დერეფნის უშუალო სიახლოვეს გადის საავტომობილო გზა, რომელიც 

გამოყენებული იქნება სამშენებლო ტექნიკისა და მასალების მისაწოდებლად.  

პროექტის ფარგლებში  მისასვლელი გზების მოწყობა იგეგმება უშაუალოდ ეგხ-ს სამშენებლო 

დერეფანში, პროექტის სამშენებლო სამუშოების დასრულების შემდეგ მოხდება გამოყენებული 

საზაოგადოებრივი საგზაო ინფრასტრუქტურის  შეფასება და აუცილებლობის შემთხვევაში, მოხდება 

გზის დაზიანებული სექციების (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) აღდგენა. 

ეგხ-ს 28 ანძა  დაყენდება მდინარის მეორე ნაპირზე, სადაც მისასვლელად და სამშენებლო მასალის 

გადასატანად საჭირო გახდება მდინარეების გადაკვეთა 8 ადგილას, შემდეგი ანძების 

დასამონტაჟებლად: 

1.## 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  

2. # 48,  

3 ##53, 54, 55,  

4 ## 91, 93,  

5. # 97,  

6. #101,  

7 # 104, 105,  

8. ##115, 116, 117,   

9 . ## 124, 125, 126, 127, 128  

 

 

 

 

 
3.5.4  სარეკულტივაციო (აღდგენითი) სამუშაოები 
 

სარეკულტივაციო სამუშაოებში იგულისხმება დროებითი ნაგებობების და მშენებლობისას 

გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმების დემობილიზაცია, მშენებლობის პროცესში 

დაზიანებული უბნების აღდგენა, წინასწარ მოხსნილი ნიადაგოვანი საფარის მოწყობა 

მშენებლობისას დროებით გამოყენებულ ტერიტორიებზე, დაბინძურებული ნიადაგების მოხსნა 

და გატანა სარემედიაციოდ, სამშენებლო ნარჩენების გატანა და ა.შ.  
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სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ სარეკულტივაციო სამუშაოები განხორციელდება 

“ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 დადგენილებით დამტკიცებული 

ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით, კერძოდ: რეკულტივაციას ექვემდებარება 

ყველა კატეგორიის დაზიანებული და დეგრადირებული ნიადაგი, ასევე მისი მიმდებარე მიწის 

ნაკვეთები, რომლებმაც დაზიანებული და დარღვეული ნიადაგების უარყოფითი ზემოქმედების 

შედეგად ნაწილობრივ ან მთლიანად დაკარგეს პროდუქტიულობა. 

დეგრადირებული ნიადაგის რეკულტივაცია ხორციელდება მისი სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო 

სამეურნეო, წყალ-სამეურნეო, სამშენებლო, რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ 

გამაჯანსაღებელი და სხვა დანიშნულების აღდგენის მიზნით. 

 

საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ნიადაგის საფარის მთლიანობა 

და მისი ნაყოფიერება მიახლოებით პირვანდელ მდგომარეობამდე, რისთვისაც საჭიროა: 

 

 მოხსნას ნიადაგის ნაყოფიერი და პროდუქტიული ფენა, შეინახოს სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილას და დაიცვას ნიადაგის ხარისხის გაუარესება (სხვადასხვა ნიადაგის ფენებთან და 

ქანებთან შერევა, მისი დაბინძურებისაგან, გადარეცხვისაგან, გაბნევისაგან დაცვა და სხვა) 

მათი დაცვისა და შემდგომი მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების მიზნით; 

 

 ტერიტორიის დაბინძურების შემთხვევაში, მოახდინოს დამაბინძურებული წყაროს 

ლიკვიდაცია და უმოკლეს ვადებში ჩაატაროს დაბინძურებული ტერიტორიის რეკულტივაცია, 

ნიადაგური საფარის მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით; 

 

 დაიცვას მიმდებარე ტერიტორია დაზიანებისა და დეგრადაციისაგან. 

 

ამავე ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად სარეკულტივაციო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს 

რეკულტივაციის პროექტის მიხედვით. სამშენებლო მოედნების რეკულტივაციის პროექტი 

შემუშავდება მშენებელი კონტრაქტორის გამოვლენის შემდგომ (მას შემდეგ რაც დაზუსტდება 

სხვადასხვა ტექნიკური საკითხი). 

 

3.5.7  სამშენებლო ბანაკი 

პროექტის სამშენებლო ფაზის მიმდინარეობის პერიოდში გამოყენებული იქნება შპს „აჭარისწყალი 

ჯორჯია“-ს სამშენებლო ბანაკები: 

 სხალთას დამბის მიმდებარე ტერიტორიაზე; 

  შუახევი ჰესის ძალური კვანძის მიმდებარე ტერიტორიაზე; 

აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ექსპლოატაციის  უფლება მოპოვებულის იქნა შპს 

„აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს მიერ 2013 წელს შუახევი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის 

პროექტის განხორციელების მიზნით. 

სამშენებლო ბანაკებში არ არის დაგეგმილი სამშენებლო პერსონალის მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილების მოწყობა. 

ბანაკების განთავსების ტერიტორიები აკმაყოფილებენ შემდეგი პირობებს: 

 

 ბანაკი განთავსებულია სამშენებლო უბნების სიახლოვეს, ადვილად მისადგომ ტერიტორიაზე, 

რათა შეიზღუდოს სატრანსპორტო ოპერაციების მასშტაბები და მარტივი იყოს 

გადაადგილების პირობები; 

 ხელსაყრელი საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები; 
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 ბანაკები განთავსებილია საცხოვრებელი ზონიდან მაქსიმალურად დაშორებით, რათა 

მინიმუმამდე დავიდეს მოსახლეობის შეწუხება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და 

ხმაურის გავრცელებით, ასევე მანქანების ზედმეტი გადაადგილებით; 

 შერჩეული იქნა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენითა და მცენარეული საფარით ღარიბი ტერიტორია; 

 ტერიტორია დაცილებულია ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან რაც ამცირებს ზედაპირული 

წყლების დაბინძურების რისკებს; 

ბანაკები გამოყენებული იქნება სამშენებლო ტექნიკის სადგომად, საწვავით გასამართად, 

სამშენებლო მასალების დასასაწყობლებად, მომუშავე პერსონალის დასასვენებლად. ბანაკში არ 

არის დაგეგმილი პერსონალის საცხოვრებელი ადგილების მოწყობა, იგულისხმება რომ პროექტში 

დასაქმებული პირები (დაახ. 60 კაცი)   ადგილობრივი მოსახლეობისაგან იქირავებენ 

საცხოვრებელ ბინებს (ამასთან პროექტში დასაქმდება გარკვეული ოდენობის (20 კაცი) 

ადგილობრივი მუშახელი).   

სამშენებლო ბანაკში დაცულია შემდეგი პირობები 
 

1. საწვავით გასამართი ადგილი დაფარულია სპეციალური ფენით - ბეტონის, ხრეშის, რაც 

გამორიცხავს მცირე  დაღვრების შემთხვევაში საწვავ საპოხი ნივთიერების გაჟონვას ნიადაგში, და 

გაადვილებს დაღვრილი ნივთიერების მოცილებას- მორეცხვას. ტერიტორია შემოსაზღვრულია 

წყლის არინების არხით, რომელიც მიერთებულია  შემგროვებელ ავზთან, საიდანაც 

დაგროვებული  მასა განაწილდება საშიში ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში. 

4. ასაფეთქებელი ნივთიერებების სათავსო შემოსაზღვრულია მესერით, სათნადო 

გამაფრთხილებელი ფირნიშებით და უზრუნველყოფილია უნდა იყოს სადღეღამისო დაცვით. 

5. ნარჩენების კონტეინერების განლაგების ადგილზე ხორცილედება ნარჩენების სეგრეგაცია 

სათანადო კონტეინერებში შესაბამისი მარკირებით, საშიში ნარჩენები განთავსება ხდება 

სპეციალურად ამისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში - სადაც უზუნველყოფილია  

მოთავსებული ნივთიერების ჰერმეტულობა ხანგძლივი დროის განმავლობაში. 

ბანაკში საყოფაცხოვრებო საჭირეობისათვის გამოყენებული წყალი გროვდება სეპტიკურ ავზში 

რომლის გატანა განხორციელდება რეგულარულად -ავზი  ტევადობიდან გამომდინარე. 

 

3.5.6  საკუთრებების ფორმები საპროექტო დერეფანში  

მიწის საკუთრება პროექტის მიერ დაკავებულ მიწის ფართობებზე 

პროექტის მიერ დაკავებული მიწის ფართობი მოიცავს მოიცავს სახელმწიფო მიწებს, შპს „აჭარის 

წყლის“ კუთვნილ მიწის ფართობებს და კერძო პირების მფლობელობაში არსებულ და იჯარით 

გაცემულ მიწის ნაკვეთს. (კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების რუკა იხ. რუკა დანართი 

5 ). 

წარმოდგენილი საპროექტო ტერიტორია ნაწილობრივ მოიცავს შპს ბონდი 2009-ზე გაცემული ქვიშა-

ხრეშის მოპოვების ლიცენზიის კონტურს, კომპანიის მფლობელებთან მიღწეული იქნა შეთანხმება 

სპროექტო ეგხ-ს მიერ აღნიშნული ტერიტორიის გადაკვეთის თაობაზე (იხ. სურ. 3.5.6  -1 ) 
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პროექტის გზშ- მომზადების პერიოდში განხორციელდა როგორც სახელმწიფო (მაგ. სატყეო 

სააგენტოს კუთვნილ ტერიტორიაზე ხე-ტყის ძირობრივი აღრიცხვა) ასევე კერძო მიწების 

ინვენტარიზაცია, შედგა შეხვედრები თითოეულ მიწის მესაკუთრესთან ეგხ-ს გასხვისების ზოლის 

მიერ დაკავებული მიწის ნაკვეთების, ნაწილობრივ (ეგხ-ს ანძებს შორის, სერვიტუტის შემთხვევაში)  

და მუდმივად (ანძების დამონტაჟების ადგილებში) გამოსყიდვასთან დაკავშირებით.  

წარმოდგენილი საპროექტო ტერიტორია ნაწილობრივ მოიცავს შპს ბონდი 2009-ზე გაცემული ქვიშა-

ხრეშის მოპოვების ლიცენზიის კონტურს, კომპანიის   

ეგხ-ს გასხვისების ზოლში არსებული ნაკვეთების რაოდენობა და ფართობები სოფლებისა და 

რაიონების მიხედვით მოცემულია ქვემოთ ცხრილში 

ნაკვეთების 

რაოდენობა 

სოფლის 

დასახელება 

რაიონი მიწის ნაკვეთების 

კატეგორიები, 

ეგხ-ს გასხვისების 

ზოლში 

მოხვედრილი კერძო 

ნაკვეთების 

ფართობები 

12 დაბა შუახევი შუახევი სათიბი,ხეხილის ბაღი; 

სახნავი, 

33163.6 

1 სო.გურძაული ხულო საძოვარი 3223.2 

5 სოფ. ყინჩაური ხულო სათიბი, 4458.5 

3 სოფ. ჩანჩხალო შუახევი საძოვარი, სათიბი 11926.9 

14 სოფ.ბესელაშვილ

ები 

შუახევი ხეხილის ბაღი; საძოვარი 

; სათიბი,სახნავი 

21635.4 

3 სოფ.გურძაული ხულო სათიბები 1642.6 

30 სოფ.დაბაძველი შუახევი ხეხილის ბაღი; სახნავი; 

სათიბი 

23432.8 

23 სოფ.ნენია შუახევი ტყის მასივი ; საძოვარი 

ხეხილის ბაღი; 

სათივი,სახნავი 

43906.55 

32 სოფ.ნიგაზეული შუახევი სათიბი; სახნავი: 

სასოფლო სამეურნეო  

ხეხილის ბაღი, საძოვარი, 

მუხნარი  

61332 

13 სოფ.ოქროპილაუ

რი 

შუახევი ხეხილის ბაღი; 

სათიბი,სახნავი 

12625.1 

33 სოფ.ფურტიო შუახევი ტყის მასივი ; საძოვარი 

ხეხილის ბაღი; 

სათივი,სახნავი 

52945.8 

36 სოფ.ყინჩაური ხულო მრავალწლიანი ხეხილის 

ბაღი; სახნავი; სათიბი; 

საძოვარი, სასოფლო 

სამეურნეო   

78717.5 

12 სოფ.ძმაგულა ხულო ხეხილის ბაღი; სახნავი; 

სათიბი; საძოვარი 

28404.9 

28 სოფ.წაბლანა ხულო სათიბი; სახნავი: 

სასოფლო სამეურნეო 

58812.9 

29 სოფ.ჭერი ხულო მდინარის ხეობა ; 

ხეხილის ბაღი; სახნავი 

50338.8 
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კერძო საკუთრებაში არსებული ნაკვეთების საერთო რაოდენობა შეადგენს 274  საერთო ფართობით 

525973.65  მ2 დაახ. 52 ჰა 

 

 

 

    

4. გარემოს ფონური მდგომარეობის აღწერა 

4.1 კლიმატური პირობები  

 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს აჭარის რეგიონის ხულოს და შუახევის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გადის სხალთის და კორომხეთის მდინარეების 

ხეობებში. ტერიტორია მიეკუთვნება მთიან ზონას, სადაც სუბტროპიკული კლიმატი 

ცვალებადია. 

 

           საქართველოს კლიმატური რუკის (აჭარის რეგიონი) მიხედვით, ეგხ-ის კორიდორი 

მდებარეობს ჭარბი ნალექების ზონაში. საშუალო წლიური ტემპერატურა იცვლება 100C-

დან  140C-მდე. ზამთრის თვეების საშუალო ტემპერატურა -1÷-30C-ის ფარგლებში 

მერყეობს. ზაფხულის ტემპერატურა 18-190C-ის ფარგლებშია. თუმცა დღიური 

ტემპერატურა შესაძლებელია იყოს გაცილებით მაღალი. 

 

         თოვლის მხრივ შუახევის და სხალთის მუნიციპალიტეტები საკმაოდ მძიმე 

პირობებით გამოირჩევა, სადაც თოვლის საფარი საკმაოდ სქელი და მძიმეა. უფრო მძიმე 

პირობებია ხულოს მუნიციპალიტეტში, სადაც თოვლის საფარმა შეიძება გასტანოს სამ 

თვემდე. 

 

        ეგხ-ს მშენებლობის და პროექტირების კუთხით ყველა მნიშვნელოვანი საკითხია 

ქარის და ყინულმოცვის მახასიათებლებქარის ზუსტი მონაცემები არ არის 

ხელმისაწვდომი განხილულ ტერიტორიაზე. არსებული მონაცემებით ყველა ქარიან 

ტერიტორიად აჭარაში ითვლება ხულოს მუნიციპალიტეტი, სადაც ქარის უბერავს წლის 

85 % დროის განმავლობაში. ქარი უფრო ძლიერია ზამთრის პერიოდში.  

ცხრილი 8.1. გარემო ტემპერატურა, ნალექები და ტენიანობა 

 

ადმინისტრაციული 

ერთეული 

საშუალო 

წლიური 

ტემპერატურა, 

°C 

ნალექები ჰაერის 

საშუალო 

წლიური 

ტენიანობა, 

% 

ჯამური 

წლიური, მმ 

დღის მაქსიმუმი, 

მმ 

ხულო 10.4 1228 133 70 

შუახევი 11.8 1180 138 74 

 

 

 

ცხრილი 8.2 ქარის მახასიათებლები 
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ადმინისტრაციული 

ერთეული 

ქარის სიჩქარე, მ/წმ 

იანვარი ივლისი 
ქარის მაქსიმალური სიჩქარის განმეორებადობა, 

წელი 

მაქს. მინ. მაქს. მინ. 
1 

წელი 

5 

წელი 

10 

წელი 

15 

წელი 

20 

წელი 

ხულო 3.8 2.1 2.6 1.6 14 18 19 20 21 

შუახევი  n.d. n.d. n.d. n.d. 15 18 19 20 22 

 

 

 

ცხრილი 8.3 გარის გაბატონებული მიმართულება 

ადმინისტრაცი

ული 

ერთეული 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე და გაბატონებული მიმართულება, მ/წმ 

იან. 
ივლ

. 
ჩ 

ჩ

ა 
ა 

ს

ა 
ს 

ს

დ 
დ 

ჩ

დ 

შტი

ლი 

ხულო - - - - - - - - - - - 

შუახევი 

3,8/

2,1 

2,6/

1,6 

2

6 

2

1 
1 1 

2

4 

2

0 
3 4 14 
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ცხრილი 8.4 ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში 

ადმინისტრაციული 

ერთეული 

ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში 

ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

ხულო 

26 21 1 1 24 20 3 4 14 

შუახევი  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარის განმეორებადობის მნიშვნელობები წელიწადში მოცემულია 

ცხრილ 8.4-ში. ჰაერის ტენიანობის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილ 8.5-ში. 

აღნიშნული პარამეტრები გათვალისწინება პროექტირების დროს არის ძალიან 

მნიშვნელოვანი. 

 

        მაქსიმალური დღიური ნალექების მნიშვნელოვნად განსხვავდება (ცხრილი 8.6). ეს 

არის მნშვნელოვანი პარამეტრი მშენებლობის პროცესისასთვის. 

 

 

 
      ცხრილი 8.5 ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა თვეების მიხედვით 

ადმინისტრა

ციული 

ერთეული 

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, % 

ია

ნვ

. 

თ

ე

ბ. 

მ

ა

რ

. 

ა

პ

რ

. 

მა

ის
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ი

ვ

ნ. 

ივ

ლ
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ა

გ

ვ

. 

ს

ე

ქ. 

ო

ქ

ტ. 

ნო

ემ. 

დ

ეკ

. 

წლ
ი

უ
რ

ი
 

სა
შუ

ალ
ო

 

ხულო 
69 

6

9 

6

8 

6

4 
66 

7

2 
77 

7

5 

7

4 
70 66 

6

5 

7

0 

შუახევი 
74 

7

4 

7

0 

6

6 
68 

7

4 
78 

7

8 

7

9 
75 76 

7

6 

7

4 
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ხულო 

 

 

 
 

                                                    შუახევი 

 

 

ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტირებისათვის გამოყენებული იქნება შემდეგი 

კლიმატური პირობები (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 

წლის 25 აგვისტოს №1-1/1743 ბრძანება - დაპროექტების ნორმების ,,სამშენებლო 

კლიმატოლოგია“ - დამტკიცების შესახებ; საქართველოს ტერიტორიაზე ყინულმოცვითი 

მოვლენების განაწილების ცხრილი). ცხრილი 8.6:                    
 

ცხრილი 8.6. საპროექტო ეგხ-სთვის შერჩეული კლიმატური პირობები 

 

მახასიათებელი 

 

ხულო 

Khulo 

შუახევი 

Shuakhevi 

ქედა 

Keda 

ჰაერის მაქსიმალური 

ტემპერატურა 
+390C +400C +420C 
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იანვ. თებ. მარ. აპრ. მაის. ივნ. ივლ. აგვ. სექ. ოქტ. ნოემ. დეკ. 

55

60

65

70
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80

იანვ. თებ. მარ. აპრ. მაის. ივნ. ივლ. აგვ. სექ. ოქტ. ნოემ. დეკ. 
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ჰაერის მინიმალური 

ტემპერატურა 

 

-180C -160C -150C 

ჰაერის საშუალო წლიური 

ტემპერატურა 

 

+10,40C +11,80C +12,70C 

ჰაერის ტემპერატურა 

ყინულმოცვის დროს 

 

-50C -50C -50C 

ჰაერის ტემპერატურა ქარის 

დროს 

 

-50C -50C -50C 

ჰაერის ტემპერატურა ქარის და 

ყინულმოცვის დროს 

 

-50C -50C -50C 

ყინულმოცვის კედლის სისქე 

 

20 მმ  

(IV რაიონი) 

 

20 მმ  

(IV რაიონი) 

 

20 მმ  

(IV რაიონი) 

 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე 

 

19 მ/წმ  

(I რაიონი) 

 

20 მ/წმ  

(I რაიონი) 

 

22 მ/წმ  

(II რაიონი) 

 

ქარის ჩქაროსნული დაწოლა 

 

221 პა  

(22,5 კგ.ძ/მ2)  

245 პა  

(25 კგ.ძ/მ2)  

297 პა  

(30,2 კგ.ძ/მ2)  

ნალექების რაოდენობა 

 

1228 მმ 

(წელიწადში)  

1180 მმ 

(წელიწადში)  

1652 მმ 

(წელიწადში)  

 

 

4.2 გეოლოგიური გარემო 

 

      საქართველოს ტერიტორია, როგორც კავკასიის ნაწილი, მდებარეობს ევრაზიის და 

აფრო-არაბული ქანების კოლიზიის ზონაში, ხმელთაშუა სარტყელში (ალპურ-ჰიმალაის 

ზონა), აზიის და ევროპის გამყოფ ზოლზე. იგი ძირითადად აგებულია მეზო და 

კაიონოზოური ნალექებით. ადრეული ფორმირებები (პრეკამბრიული და პალეოზოური) 

იკავებს პატარა ფართობს. 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე გამოირჩევა შემდეგი ტექტონიკური ქანები: 

 

1) დიდი კავკასიონის ნაოჭა ქანები; 

2) ამიერკავკასიის მთათაშუა ზონა; 

3) მცირე კავკასიონის ნაოჭა ქანები; 

4) თითოეული ტექტონიკური ფილები იყოფა მეორეული და მესამეული 

ტექტონიკურ ქვე ნაწილებად. 

 

      სტრატიგრაფია: უძველესი პრეკამბრიული კლდეები - დაბალი და საშუალო 

პალეოზოური კლდეები შეინიშნება ყვლე ტექტონიკურ ელემენტში. ამ პერიოდის 
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კლდეები - გნეისები, კრისტალური, ამფიბოლიტური და ა.შ არსებობენ დიდი კავკასიონი 

ზონაში. 

 

       ზედა პალეოზოური კლდეები - თიხის ფიქლები, ქვიშაქვები, ოლისტოტრომები, 

მარმარილოს ლინზები და კირის ტუტე ანდეზიტ-დაციტის ვულკანი შეინიშნება დიდი 

კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე. 

 

      ტრიასული ნალექები - დაციტული-რიოლითური ვულკანური ქანები, კვარცის 

ქვიშაქვები და ალევროლიტები არსებობენ დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე 

(ძირითადად ენგურის მდინარის კალაპოტში). 

იურული პერიოდის ნალექები ფარავს ძველ ფორმაციებს და შეინიშნება საქართველოს 

ყველა ტექტონიკურ ელემენტში. ეს ნალექები შედგება თიხაფიქლებისგან, ქვიშაქვებისგან, 

ტურბიდიტებისგან, რიოლითებისგან და ბაზალტური ლავებისგან და მათი 

პიროკლასტური დეპოზიტებისგან, რიყნარებისგან, კონგლომერატებისგან, თიხებისგან 

და წითელი ზოოგენური კირქვებისგან. 

 

      ცარცულ ნალექები გვხვდება დიდი კავკასიონის ზონაში. ცარცული ნალექები 

წარმოდგენილია კლასტურ კირქვა, ქვიშაქვა ფლიშით და წვრილისაზღვაო კირქვებით, 

მარმარილოთი და გლაუკონატიანი ქვიშაქვებით. შემდეგი ცარცული ნალექები: კირქვები, 

მარმარილო, თიხები და ლაუკონატიანი ქვიშაქვები აღინიშნება საქართველოს სამხრეთ 

ნაწილში. 

 

      პალეოგენური ქანები გვხვდება კავკასიის სამხრეთ ფერდობზე გარკვეულ ადგილებში, 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ქანების ფარგლებში, საქართველოს მთათაშორისი ბარის და 

ართვინი-ლოკის ტექტონიკურ ერთეულებში. აღნიშნული ქანების შემადგენლობაში 

შედის: ქვიშაქვა, კირქვა, მარმარილო, თიხა, რიყნარი. 

 

      ნეოგენური ქანები ძირითადად მელასაში გვხვდება. ისინი წარმოდგენილია საზღვაო 

(თიხები, ქვიშაქვები, კონგლომერატები, კირქვები და მარმარილო) და კონტინენტური 

(კონგლომერატები, ქვიშაქვები, ქვიშა და თიხები) ელემენტებით. საქართველოს სამხრეთ 

ნაწილში გავრცელებულია შემდეგი ნეოგენური კლდოვანი ქანები: ანდეზიტი, ანდეზიტ-

დაციტი და თანმხლები პიროკლასტოლიტები. 

   

       მეოთხეული დეპოზიტები - ალუვიურ-პროლუვიური, ძველი გამყინვარების, 

კოლუვიური და სხვა ფორმაციები არსებობს საქართველოს თითქმის მთელ 

ტერიტორიაზე. ესენია მდინარის ტერასის ფორმირებები, გამყინვარების პერიოდის სამი 

მორენები და ვულკანური წარმონაქმნები (დიდი კავკასიონის ქედი, ყაზბეგის სამხრეთით 

და თრიალეთის ქედზე, ბორჯომის მახლობლად). 

 
4.2.1 აჭარის რეგიონის გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური მდგმარეობა 

 
სამიზნე ტერიტორია, რომელიც მოიცავს მდ. აჭარისწყლის ხეობას, განლაგებულია აჭარა-

თრიალეთის ტექტონიკურ ზონაში. ამ ზონის სიგანე დაახლოებით 100 კმ–ს შეადგენს 

(ჩრდილოეთიდან სამხრეთით), მისი სიგრძე კი 400 კმ–ს აღწევს (აღმოსავლეთიდან დასავლეთის 

მიმართულებით) (Yilmaz et al. 2001). აჭარის რეგიონის გეოლოგიური გეგმა წარმოდგენილია 

სურ.4.2.1 -ზე 
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სურ.4.2.1 

 

სტრატიგრაფიული ჭრილი მოიცავს ვულკანური და ვულკანოკლასტიკური დანალექების 5000 მ–

ზე სქელ ფენას, რომელიც აქ გროვდებოდა პალეოგენის დასაწყისიდან მოყოლებული (65 მლნ. 

წ.წ.). რეგიონის დასავლეთ ნაწილში ტუტე და ტოლეიტური ბაზალტები განლაგებულია ჭრილის 

ზედა ნაწილში და საფუძველში, მაშინ როცა ძირითადი ჭრილის შუაში წარმოდგენილია ტუტე, 

შუალედური ტუტე შენაერთები და მჟავე ვულკანოკლასტიკური და ტუფური შრეები 

დანალექოვანი შუაშრეებით. უფრო აღმოსავლეთისაკენ, სისქე მცირდება, და კირიანი ტუტე 

ვულკანური ქანები დომინირებენ (Bazhenov & Burtman. 2002). ძირითადი ქანი აჭარის რეგიონში 

ეოცენის ასაკისაა, რომლის ქვეშ თანხმობით განლაგებულია ცარცული - პალეოცენის ქანები, 

რომლებიც წარმოდგენილია ეროდირებული ანტიკლინების ცენტრებში.  

საპროექტო ტერიტორია ხასიათდება ძირითადად: 

 

       ა. ზედა მიოცენური და ქვედა პლიოცენური ანდეზიტებით, ბაზალტებით, დაციტებით და 

რიოლითებით; 

 

       ბ. ზედა ეოცენი ოლისტოსტრომები, ქვიშაქვები, მარმარილო, ლავები და ვულკანური 

ტუფობაზალტი და ტრაქიტები; 

 

        გ. ზედა ეოცენური სიენიტები, სიენიტ-დიორიტები. 

 

 

სტრატიგრაფიული ჭრილის დეტალური გამოსახულება მოცემულია ცხრილში 4.2.1.  

ცხრილი 4.2.1. გეოლოგიური წყებები აჭარის რეგიონში 

პერიოდი  მლნ. წწ.  წყება  გეოლოგიუ

რი აღწერა  

სისქე  

პლიოცენი – 5,30 –  გოდერძი  კარბონატუ -  
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პლეისტოცე

ნი  

0,01  ლი და 

ტუფური 

ბრექჩია, 

შრეული 

მერგელები, 

ქვიშაქვები 

და მიკრო 

კონგლომერ

ატები.  

ზედა 

ეოცენი  

40-33  ღორჯომი  შუაშრეული 

შოშონიტებ

ი, 

კონგლომერ

ატები და 

ვულკანოკ

ლასტიკური 

ქვიშაქვები  

2000 მ  

ზედა 

ეოცენი  

40-33  ადიგენი  წვრილმარც

ვლოვანი 

ვულკანოკ

ლასტიკური 

და  

ტერიგენულ

ი 

დანალექები

, 

მსხვილმარ

ცვლოვანი 

მთლიანი 

(ერთგვაროვ

ანი) 

ვულკანოკ

ლასტიკური 

დანალექები

. 

მერგელების

, კირქვის, 

ბაზალტის, 

ტრახი–

ბაზალტები

სა და 

ტრახი– 

300 – 800 მ  

 

 
4.2.2 საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგია და გეომორფოლოგიური აგებულება  და 

გეომორფოლოგია 

გეომორფოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია წარმოადგენს დენუდაციური გორაკ-ბორცვიან 

რელიეფს, იგი წარმოადგენს შავშეთის ქედის ჩრდილოეთ ნაწილს. რელიეფი ძლიერ 

დანაპრალიანებულია, ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი უჭირავს მთებს რომლის კალთები საკმაო 

დახრილობით ხასიათდებიან. ფერდობების დახრის კუთხე მერყეობს ფართო დიაპაზონში 20-600- ის 
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ფარგლებში. განსაკუთრებით დიდი დახრილობით გამოირჩევიან მდინარეთა ხეობებში, სადაც 

მთის კალთების დახრილობა ზოგჯერ თითქმის ვერტიკალურია. 

ფერდობები ძირითადად დაფარულია დელუვიური და ნაწილობრივ კოლოვიური წარმონაქმნებით, 

რომლებიც წარმოადგენენ ძირითადი ქანების გამოფიტვის პროდუქტებს, გადაადგილებულს 

გრავიტაციითა და ატმოსფერული ნალექების მოქმედებით. ისინი წარმოადგენენ 

ფხვიერშეუკავშირებელ ან რბილშეკავშირებულ ქანებს ამიტომ, ისინი ქმნიან ხელშემწყობ პირობებს 

სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარებისათვის. 

გარდა დელუვიური წარმონაქმნებისა ფერდობებზე ხშირად შიშვლდებიან ძირითადი, კლდოვანი 

ქანები, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში გვხვდება შედარებით საღი, სუსტად დანაპრალიანებული 

კლდოვანი ქანების გაშიშვლოებები, ესეთი გრუნტები გამოირჩევიან საკმაოდ დიდი სიმკვრივითა 

და მზიდუნარიანობით. 

საკვლევი ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი განლაგებულია მდინარეების სხალთისა და  აჭარისწყლის 

ხეობების გასწვრივ. აქედან გამომდინარე ტერიტორიაზე ხშირად გვხვდება მდინარის მიერ 

შექმნილი ტერასული წარმონაქმნები, რომლებზედაც ხშირად ხვდება საპროექტო ანძების 

განლაგების წერტილები. 

 

 

4.2.2.1 გეოლოგიური აგებულება 

 

საკვლევი ტერიტორია წარმოადგენს შავშეთის ქედის ჩრდილოეთ ნაწილს, წარმოდგენილს მთების 

სისტემით, რომლებიც მკვეთრად ციცაბოდ ეშვებიან მდინარეთა კალაპოტებისაკენ. საკვლევი 

ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ზედა ეოცენის ვულკანოგენური ქანები. 

ისინი იჭერენ საკვლევი ტერიტორიის მთელ ნაწილს და წარმოდგენილი არიან ადიგენისა (F2 
3ad) და 

ღორჯომის (F2 3gr) წყებებით. 

ადიგენის წყება ძირითადად აგებულია წვრილნატეხოვანი ვულკანოკლასტური და ტერიგენული 

ნალექებით. მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ აგრეთვე მსხვილნატეხოვანი და მასიური 

ვულკანოგენური ქანები. იშვიათად გვხვდებიან მერგელების და კირქვების შრეები.  

ვულკანოგენური ქანები წარმოდგენილი არიან სუბტუტე ბაზალტებით, ტრაქიბაზალტებით,  

ტრაქიანდეზიტებით, დელენიტებითა და კირტუტე რქატყუარიანი ანდეზიტებით. უკანასკნელები 

უმეტესად გავრცელებული არიან მდ. ჩირუხისწყლის ზეობაში, სადაც სჭარბობენ 

მსხვილნატეხოვანი და მასიური ვულკანოგენური ქანები. 

ღორჯომის წყება თანხმობით აგრძელებს ადიგენის წყებას. ამ წყების ქანებით აგებულია 

აჭარისწყლის სინკლინის მთელი მულდა. ღორჯომის წყება თითქმის მთლიანად აგებულია მასიური 

და უხეშნატეხოვანი ვულკანოგენური წარმონაქმნებით, რომელთა შემადგენლობა ანალოგიურია 

ადიგენის წყებაში შემავალი იგივე სახის ქანებისა. 

პალეოგენური ნალექების საერთო სიმძლავრე აჭარაში აღწევს 5-6 კმ-ს, აქედან ზედა ეოცენის 

სიმძლავრე 2.0-2.5 კმ-ის ფარგლებშია, მაქსიმალური სიმძლავრეები დადგენილია რეგიონის 

ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, ხოლო მინიმალური სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. 

საკვლევ ტერიტორიაზე საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული თანამედროვე მეოთხეული ნალექები. 

ისინი ძირითადად წარმოდგენილნი არიან დელუვიური (dQIV), ალუვიური (aQIV), და მცირე 

რაოდენობით პროლუვიური (pQIV) ნალექებით. 

დელუვიური ნალექები ძირითადად გავრცელებულია მთის ფერდობებზე და მის ქვემო,  მთისძირა 

ნაწილებში გრავიტაციული ნაყარის სახით. ნალექები ხშირ შემთხვევაში წარმოდგენილი არიან 

თიხნარებითა და მასში დედო ქანების ნატეხების ჩანართებით. ნატეხების ზომების მერყეობის 

დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა, წვრილ ღორღიდან ზოგჯერ ლოდების სიდიდემდე. ცვალებადია 

ასევე ჩანართების რაოდენობრივობა. არის ადგილები სადაც დელუვიური ნალექები გვხვდება 

სუფთა ღორღის, ნაშალისა და ლოდნარის სახით. დელუვიური ნალექების სიმძლავრეს გააჩნია 

ცვალებადობის ფართო დიაპაზონი, რამდენიმე სმ-დან ათეულ მეტრამდე. 

ალუვიური ნალექები ერთ-ერთ ძირითად როლს ასრულებს საკვლევი ტერიტორიის ამგები 

გრუნტებს შორის. საპროექტო ანძების მნიშვნელოვანი ნაწილი განთავსებულია სწორედ ალუვიური 

გენეზისის გრუნტებზე. ალუვიური, ანუ მდინარეული ნალექები გავრცელებულია მდინარის 
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კალაპოტში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტერასებზე. ნალექები ძირითადად წარმოდგენილია 

ხრეშით, ქვარგვალებითა და ლოდებით. ხშირად მსხვილნატეხოვანი გრუნტები შევსებულია 

ქვიშისა და ხრეშის ნარევით. იშვიათად თიხნარით. მდინარის გასწვრივ მდებარე ტერასები 

ბუნებრივადაა შემკვრივებული, ხშირად ტერასებზე ალუვიური ნალექები ზემოდან გადაფარულია 

დელუვიური თიხნარითა და ქვიშით. 

 

 

4.2.3. სეისმურობა 

 
საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია 

მიეკუთვნება 7 ბალიანი სეისმურობის ზონას (სნ და წ ,,სეისმომედეგი მშენებლობა”, პნ 01.01.09). 

საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული გრუნტები თავისი სეისმური თვისებების მიხედვით 

მიეკუთვნებიან II კატეგორიას, ამიტომ უბნის სეისმურობა არ შეიცვლება და განისაზღრვრება 7 

ბალით. 

 

4.2.4. საკვლევ ტერიტორიაზე განვითარებული სტიქიური გეოლოგიური მოვლენები 
როგორც აღინიშნა საკვლევი ტერიტორია აგებულია ვულკანოგენური-დანალექი ქანებით, 

რომლებიც ხასიათდებიან გამოფიტვის პროცესების განვითარებით ზედაპირული ფაქტორების 

გავლენით (ტემპერეტურის ცვალებადობა, ატმოსფერული ნალექები, და სხვა). აღნიშნული 

ფაქტორების გავლენით ქანები ადვილად იბზარებიან, იშლებიან, მათი ნაშალი მასალა გროვდება 

მთის ფერდობებზე და სიმძიმის ძალის ზეგავლენით გადაადგილდება მთის ძირისაკენ. სწორედ ეს 

ნაშალი მასალა გვევლინება მეწყერებისა და ღვარცოფების (სელები) წარმონაქმნების მთავარ 

მიზეზად. მეწყერებისა და ღვარცოფების ნაკადების დინამიკა და გენეზისის მთლიანად 

დამოკიდებულია ქანების ნივთიერ შემადგენლობასთან და გამოფიტვის პროცესების მიმართ მათ 

მდგრადობასთან. 

მეწყრული და სელური პროცესები ფართოდაა გავრცელებული საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში, 

განსაკუთრებით ტერიტორიის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში, მდ. სხალთის ხეობაში. აქ ხშირად 

გვხვდება როგორც ძველი მეწყრული და ღვარცოფული წარმონაქმნები, ასევე ახალი, პოტენციურად 

საშიში მეწყრული წარმონაქმნების ნიშნები. 

როგორც მეწყრული, ასევე ღვარცოფული მოვლენების გამოწვევის ძირითადი მიზეზი ხდება ჭარბი 

ატმოსფერული ნალექები, რომლის დროსაც ხდება მეწყრული პროცესების გამოცოცხლება 

მეწყრული ნაკადების სახით, რომელიც ტრანსფორმაცია ხდება ღვარცოფულ ნაკადად. ამდენად 

მეწყრები გვევლინებიან როგორც ღვარცოფების მყარი შემადგენლის ფორმირების ფაქტორი. ეოცენის 

ვულკანოგენური ქანებისათვის დამახასიათებელია ასევე კლდეზვავები და ჩაქცევები, კლდეზვავები 

მნიშვნელოვნად სჭარბობს ჩამოქცევით პროცესებს. მათი კერები დაკავშირებულია ეროზიულ-

გრავიტაციულ ციცაბო ფერდობებთან, გრუნტის წყლებთან, მდინარეთა ვიწრო ხეობებთან და სხვა. 



 

 

43 

 

ამ თვალსაზსრისით განსაკუთრებით ყურადსაღებია მეწყერი სოფ წაბლანასთან, ყინჩაურთან და 

ძმაგულასთან, ამ უბნებზე აფეთქებითი სამუშაოები დაუშვებელია.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.5 საპროექტო ტერიტორიის ამგები გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები 
 

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ 

ზედა ეოცენის ვულკანოგენური ქანები, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში ზემოდან 

გადაფარულიადელივიურ-ალუვიურ-პროლუვიური გენეზისის გრუნტებით. 

ჩატარებული საველე სამუშაოების მონაცემების საფუძველზე შედგენილია ჭაბურღილების 

გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტები (იხ. დანართი 1) და საპროექტო ანძების ტრასის გასწვრივ 

გრძივი გეოლოგიური ჭრილი, (იხ.დანართი 2) რომლებიც თან ერთვის წინამდებარე დასკვნას. 

როგორც წარმოდგენილი სვეტებიდან და ჭრილებიდან ჩანს, უბნის გეოლოგიურ აგებულებაში 

მონაწილეობას ღებულობენ დელუვიური, ალუვიური და ძირითადი ვულკანოგენური ქანები.  

ფენა 1-ის ტექნოგენური ნაყარი გრუნტი წარმოდგენილია მექანიკურად დაშლილი, 

ვულკანოგენური ქანების ღორღის, ნატეხებისა და ზოგჯერ ლოდების ნარევით, მათი სიმძლავრე 

2.0-2.5 მ-ის ფარგლებშია და ძირითადად გავრცელებულია ტრასის საწყის და ბოლო უბნებში. 

ფენა 2-ის დელუვიური გენეზისის თიხნარი დედო ქანების ნატეხების ჩანართებით ნახევრად მყარი 

კონსისტენციის, ღია ყავისფერი, სიმძლავრე 0.0-4.0 მ-ის ფარგლებში მერყეობს, გავრცელებულია 

უბნის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. 

ფენა 3-ის დელუვიური გენეზისის თიხნარი რბილპლასტიკური კონსისტენციის, ყავისფერი, 

სიმძლავრე 0.7-1.5 მ-ის ფარგლებშია. გადაკვეთილია მხოლოდ 2 ჭაბურღილში (##67, 68); 

საპროექტო ეგხ-ს მარშრუტი 
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ფენა 4-ის დელუვიური გენეზისის მსხვილნატეხოვანი ნაშალი გრუნტი, ლოდნარის ჩანართებით, 

თიხნარის შემავსებლით. სიმძლავრე 0.00-4.00 მ-ის ფარგლებშია, გავრცელებულია უბნის მთელ 

ტერიტორიაზე. 

ფენა 5-ის ალუვიური გენეზისის კაჭარ-კენჭნარი ლოდების ჩანართებით, ხრეშისა და ქვიშის 

შემავსებლით. სიმძლავრე 0.0-4.0 მ-ის ფარგლებში მერყეობს, გავრცელებულია მთელ 

ტერიტორიაზე მდინარის კალაპოტისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 

ფენა 6-ის დელუვიური გენეზისის კაჭარ-კენჭნარი ლოდების ჩანართებით, თიხნარის 

შემავსებლით. სიმძლავრე 0.0-4.0 მ-ის ფარგლებშია და გავრცელებულია მთელ ტერიტორიაზე 

ძირითადად მდინარის ტერასულ ნაწილში. 

ფენა 7-ის ძირითადი, კლდოვანი გრუნტი, ძლიერ დანაპრალიანებული, გამოფიტული, 

ნაწილობრივ გათიხებული ვულკანოგენური ქანები, სიმძლავრე 0.0-4.0 მ-ის ფარგლებშია, 

გავრცელებულია მთელ საკვლევ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით მდ. სხალთის ხეობაში. 

ფენა 8-ის ძირითადი, კლდოვანი გრუნტი, შედარებით საღი, სუსტად დანაპრალიანებული 

ვულკანოგენური ქანები, სიმძლავრე 0.0-4.0 მ-ის ფარგლებშია, გავრცელებულია მთელ საკვლევ 

ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით მდ. აჭარისწყლის ხეობაში. 

უბნის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ უნდა აღინიშნოს შემდეგი: გრუნტის წყლების 

შემოდენა დაფიქსირდა მხოლოდ იმ ჭაბურღილში, რომლებიც განლაგებული არიან უშუალოდ 

მდინარის სიახლოვეს. მთის ფერდობებზე გრუნტის წყლების შემოდენა დაფიქსირდა მხოლოდ 2 

ჭაბულრღილში ##67 და 68-ში. გრუნტის წყლების შემოდენისა და დგომის დონეები ასახულია 

გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტებზე. 

საველე სამუშაოების პერიოდში ლაბორატორიული კვლევისათვის აღებული იქნა გრუნტების 

ნიმუშები. ნიმუშები ძირითადად აღებული იქნა თიხოვანი გრუნტებიდან. მსხვილნატეხოვანი 

გრუნტები ნომენკლატურული განსაზღვრა მოხდა საველე პირობებში, მათი და კლდოვანი ქანების 

საანგარიშო მასახიათებლები აღებულია მოქმედი სნ და წ. 2.02.01-83-ისა და ფონდურ მასალებზე 

დაყრდნობით, ხოლო თიხოვანი გრუნტების ლაბორატორიული კვლევა ჩატარებულია ,,ახალი 

საქქალაქმშენპროექტი”-ს საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ლაბორატორიაში შ.პ.ს. ,,TUSKI 

GEOLOGY GROUP”-ის თანამშრომლების მიერ. 

 
4.2.6 საკვლევი უბნების ამგები ქანების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები 

ჩატარებული საველე სამუშაოებისა და ლაბორატორიული კვლევის შედეგადშესაძლებელია შემდეგი 

დასკვნები: 

 

1. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, გამოკვლეული ტერიტორია სნ და წ 

1.02.07-87-ის მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად მიეკუთვნება II კატეგორიას (საშუალო). 

საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით უბანი დამაკმაყოფილებელ პირობებშია.  

 

2. უბნის ამგები გრუნტების ფენაში გამოიყოფა 8 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე): 

I სგე _ ტექნოგენური (ნაყარი) გრუნტი (ფენა 1); 

II სგე _ დელუვიური თიხნარი ნახევრად მყარი კონსისტენციის (ფენა 2); 

III სგე _ დელუვიური თიხნარი რბილპლასტიკური კონსისტენციის (ფენა 3); 

IV სგე _ დელუვიური მსხვილნატეხოვანი ნაშალი გრუნტი (ფენა 4); 

V სგე _ ალუვიური კაჭარ-კენჭნარი ხრეშისა და ქვიშის შემავსებლით (ფენა 5); 

VI სგე _ ალუვიური კაჭარ-კენჭნარი თიხნარის შემავსებლით (ფენა 6); 

VII სგე _ ძირითადი კლდოვანი გრუნტი ძლიერ დანაპრალიანებული და ძლიერ გამოფიტული 

ვულკანოგენური ქანები (ფენა 7); 

VIII სგე _ ძირითადი კლდოვანი გრუნტი, სუსტად დანაპრალიანებული, საღი ვულკანოგენური 

ქანები (ფენა 8); 

 

3. ფუძე საძირკვლების ანგარიშებისათვის ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია უბანზე 

გამოყოფილი გრუნტების საანგარიშო მახასიათებლები, მოცემული ლაბორატორიული კვლევის 

საფუძველზე, ნორმატიული დოკუმენტის სნ და წ 2.02.01-83 დანართი 1-ის ცხრილი 1 და 2; დანართი 
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3-ის ცხრილი 1; 2 და 3; და საცნობარო ლიტერატურის (,,დამპროექტემბლის საანგარიშო 

თეორიული ცნობარი”) გამოყენებით: 
ubanze gavrcelebuli gruntebis xvedriTi eleqtrowinaRoba mocemulia ,,Заземление и 

молниезашита на ZANDZ.RU”-s Tanaxmad, romelic Tan erTvis winamdebare dokuments 
danarTis saxiT. 

 

 
შენიშვნა: 

1. ხვედრითი შეჭიდულობის და შიგა ხახუნის კუთხის ნორმატიულ მნიშვნელობად 

აღებულია II, III და IV სგე-ს გრუნტებისათვის ლაბორატორიულად განსაზღვრული 
გამოცდიდან საშუალო მნიშვნელობები. I, V და VI სგე-ს გრუნტებისათვის სნ და წ 
2.02.01-83 მოთხოვნების გათვალისწინებით. 
2. სიმტკიცის მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები მოცემულია სნ და წ 2.02.01-83 
$2.16-ის 1 შენიშვნის გათვალისწინებით 

VII სგე _ ძირითადი კლდოვანი გრუნტი ძლიერ დანაპრალიანებული და ძლიერ გამოფიტული 

ვულკანოგენური ქანები (ფენა 7) 

 სიმკვრივე ρნ=2.47 გ/სმ3 ე.ი. მკვრივია. 

 სიმტკიცე კუმშვისას Rc=6 მპა (15< Rc >5). გრუნტი ნაკლებად მტკიცეა. 

 გამოფიტვის კოეფიციენტი 0.9 >Kwr<0.8. ე.ი. გრუნტი გამოფიტულია. 

 წყალში დარბილების კოეფიციენტის მიხედვით Ksof=0.63 (Ksof <0.75), დარბილებადია. 

VIII სგე _ ძირითადი კლდოვანი გრუნტი, სუსტად დანაპრალიანებული, საღი ვულკანოგენური 

ქანები (ფენა 8); 

 სიმკვრივე ρნ=2.61 გ/სმ3 ე.ი. ძალზედ მკვრივია. 

 სიმტკიცე კუმშვისას R c = 18 მპა (50 <R c>15). გრუნტი საშუალო სიმტკიცისაა. 

 წყალში დარბილების კოეფიციენტის მიხედვით Ksof=0.5 (Ksof <0.75), დარბილებადია. 

 

# gruntis maxasiaTeblebi 
I sge 
fena 1 

II sge 
fena 2 

III sge 
fena 4 

IV sge 
fena 5 

V sge 
fena 6 

1 
xvedriTi 
SeWiduloba, 
Ckpa; 

normatiuli 
mniSvneloba Cn 

_ 36 29 0.3 0.6 

II zRvruli 
mniSvneloba, CII 

_ 36 29 0.3 0.6 

I zRvruli 
mniSvneloba, CI 

_ 24 19 0.2 0.4 

2 
Siga xaxunis 
kuTxe φ0. 

 

normatiuli 
mniSvneloba φn 

_ 22 21 40 37 

II zRvruli 
mniSvneloba, φII 

_ 22 21 40 37 

I zRvruli 
mniSvneloba, φI 

_ 20 19 36 34 

3 simkvrive  ρn  g/sm3   _ 1.90 1.88 2.08 2.03 

4 deformaciis moduli, E mpa _ 25.4 24.8 45 40 

5 saangariSo winaRoba, R0 kpa 200 300 250 600 500 

6 denadobis maCvenebeli, IL _ 0.11 -0.20 _ _ 

7 sagebis koeficienti k kgZ/sm3 2.0 3.0 2.5 6.0 5.0 
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4. საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული გრუნტის წყლის სინჯის ქიმიური ანალიზის თანახმად, 

ფონდურ მასალებზე დაყრდნობით, ის არ წარმოადგენს აგრესიული გარემოს ნებისმიერი მარკის 

წყალშეუღწევადი ბეტონების მიმართ. 

 

5. საქართვლოს ტერიტორიის სისმური დარაიონების სქემის მიხედვით საკვლევი ტრიტორია 

მიეკუთვნება 7 ბალიანი სეისმურობის ზონას, უბნის ამგები გრუნტები მიეკუთვნებიან  I _ (fena 8) 

და II (fena 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7) კატეგორიას, ამიტომ უბნის სეისმურობა  fena 8-is 

გრუნტებისათვის განისაზღვრება 6 ბალით, ხოლო დანარჩენებისათვის 7 ბალით. (sn da w 
,,seismomedegi mSenebloba”, pn. 01.01.09). 
 

6. დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტები სამშენებლო ნორმები და 

წესები IV-2-82-ის ცხრილი 1-ის მიხედვით მიეკუთვნებიან: 

ტექნოგენური გრუნტი (ფენა 1) და მსხვილნატეხოვანი გრუნტები (ფენა 4; 5; 6) _ ყველა 

სახის დამუშავებისას _ IV ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 2000 კგ/მ3 (ვუთანაბრებთ 

რიგითი #6 ,,გ”); 

თიხოვანი გრუნტი (ფენა 2; 3) _ ყველა სახის დამუშავებისას _ II ჯგუფს, საშუალო 

სიმკვრივით 1750 კგ/მ3 (ვუთანაბრებთ რიგითი #33 ,,ვ”); 

კლდოვანი გრუნტი (ფენა 7; 8) _ ყველა სახის დამუშავებისას _ VII ჯგუფს, საშუალო 

სიმკვრივით 2600 კგ/მ3 (ვუთანაბრებთ რიგითი #19); 

 

საპროექტო  ტერიტორიის ამგები გრუნტების ლაბორატორიული კვლევების შედეგები მოცმულია 

დანართ N 3 

 

 

 

4.3 ჰიდროლოგია  

 

მდინარე აჭარისწყლისა და სხალთას მოკლე ჰიდროგრაფიული დახასიათება 

მდინარე აჭარისწყალი სათავეს იღებს არსიანის ქედის ჩრდილოეთ ნაწილის დასავლეთ 

ფერდობზე, მთა ჭანჭახის (2506,7 მ) აღმოსავლეთით 1 კმ-ში 2435 მეტრის სიმაღლეზე და 

ერთვის მდ. ჭოროხს მარჯვენა მხრიდან სოფ. ქვედა ხერთვისის ქვემოთ 1 კმ-ში.; მდინარის 

სიგრძეა 90 კმ, საერთო ვარდნა 2397 მ, საშუალო ქანობი 26,6 ‰, წყალშემკრები აუზის 

ფართობი 1540 კმ2, აუზის საშუალო სიმაღლე კი 1400 მეტრია. 

აუზის ჰიდროგრაფიული ქსელი შედგება 988 მდინარისაგან, რომელთა ჯამური სიგრძე 2165 

კმ-ია. მდინარის ძირითადი შენაკადებია საციხური (სიგრძით 14 კმ), სხალთა (29 კმ), 

ჩირუხისწყალი (32 კმ), Eჭვანისწყალი (21 კმ) და აკავრეთა (19 კმ). 

მდინარის წყალშემკრები აუზის საზღვარი გადის ჩაქვის, აჭარა-იმერეთის, არსიანის და 

შავშეთის ქედების წყალგამყოფებზე. მდინარის აუზი გამოირჩევა მთიანი, ძალზე 

დანაწევრებული რელიეფით, რომლის წყალგამყოფის ნიშნულები 1500-2000 მეტრს აღემატება. 

აუზის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას იღებენ ტუფოგენები, ქვიშაქვები და თიხა-

ფიქლები. გვხვდება ახალგაზრდა ანდეზიტო-ბაზალტური ლავებიც. აუზში ფართოდ არის 

გავრცელებული თიხნარი შემადგენლობის მთა-ტყის გაეწრებული ნიადაგები. აუზის დიდი 

ნაწილი დაკავებულია ხშირი შერეული ტყით, რომელიც წყალგამყოფების თხემებზე იცვლება 

ალპური ბალახეულით. 

მდინარის ხეობა მთელ სიგრძეზე V-ეს ფორმისაა. მისი ფსკერის სიგანე იცვლება 5-20 

მეტრიდან 200-250 მეტრამდე. ხეობის ციცაბო ფერდობები მაღალია და ერწყმიან მიმდებარე 

ქედების კალთებს. ხეობის ფერდობები ცალკეულ ადგილებში წარმოადგენენ მდინარის 

კლდოვან ნაპირებს. შესართავისკენ ხეობის ფერდობები დატერასებულია. მდინარის 

ორმხრივი ტერასების სიგანე იცვლება 20-დან 300 მ-მდე, სიმაღლე კი 3-დან 10 მეტრამდე. 

ტერასების ზედაპირი მოსწორებულია და ათვისებულია ნარგავებით. მდინარის ორმხრივი 

ჭალა, სიგანით 40-100 მეტრი, გვხვდება შუა და ქვემო დინებაში. ჭალა, რომლის სიმაღლე 
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0,5-1,2 მეტრია, წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების პერიოდში იტბორება 0,3-1,0 მეტრი 

სიმაღლის წყლის ფენით. 

მდინარის კალაპოტი მთელ სიგრძეზე ზომიერად კლაკნილი და შუა და ქვემო დინებაში 

დატოტილია. ალუვიური კუნძულები, სიგრძით 10-100 მეტრი, სიგანით 5-30 მეტრი და 

სიმაღლით 0,5-1,0 მეტრი, გვხვდება ყოველ 0,5-1 კმ-ში. სათავეებში მდინარის კალაპოტი 

ხასიათდება ძალზე მაღალი ქანობებით (100-115‰) და კლდოვანი ჩქერებით. ცალკეულ 

ადგილებში გვხვდება ჩანჩქერები, რომელთა შორის ყველაზე მაღალი 12-13 მეტრისაა. სხვა 

მონაკვეთებზე ჩქერები იცვლება მდორე დინების მონაკვეთებით ყოველ 100-300 მეტრში. 

ნაკადის სიგანე იცვლება 1-6 მეტრიდან 40-60 მეტრამდე, სიღრმე 0,2-0,8 მეტრიდან 0,5-1,5 

მეტრამდე, ხოლო სიჩქარე 1,5-2,0 მ/წმ-დან 0,8-1,2 მ/წმ-მდე. 

მდინარე საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და გრუნტის წყლებით. ამასთან, მდინარის 

საზრდოობაში მაღალია თოვლის წყლის როლი, რომელიც მატულობს სათავისკენ. მდინარის 

წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება გაზაფხულის წყალდიდობით, შემოდგომის 

წყალმოვარდნებით და ზაფხულისა და ზამთრის არამდგრადი წყალმცირობით. გაზაფხულზე 

ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის 50%, ზაფხულში 17%, შემოფგომაზე 19% და ზამთარში 

14%.;მდინარის წყალი სუფთა, გამჭვირვალე და წყალმცირობის პერიოდში სასმელად 

ვარგისია. მდინარეზე ყინულოვანი მოვლენები წანაპირების სახით ფიქსირდება მხოლოდ 

ზემო წელში ცალკეულ ცივ ზამთრებში. 

მდინარე გამოიყენება ენერგეტიკული და ირიგაციული დანიშნულებით. 

მდინარე სხალთა სათავეს იღებს არსიანის ქედის დასავლეთ ფერდობზე არსებული 

წყაროდან, 2220 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის მდ. აჭარისწყალს მარცხენა მხრიდან სოფ. 

ბუთურაულთან. მდინარის სიგრძე 29 კმ, საშუალო ქანობი 59,0 ‰, წყალშემკრები აუზის 

ფართობი 223 კმ2, აუზის საშუალო სიმაღლე კი 1590 მეტრია. მდინარის აუზის 

ჰიდროგრაფიული ქსელი წარმოდგენილია 142 მცირე შენაკადით, რომელთა ჯამური სიგრძე 

192 კმ-ია. 

მდინარის სიმეტრიული ფორმის წყალშემკრები აუზი მდებარეობს არსიანის ქედის 

დასავლეთ კალთებზე მდ. ჩირუხისწყლისა და მდ. აჭარისწყლის აუზებს შორის. მდინარის 

აუზის მთიანი რელიეფი ხასიათდება არსიანის ქედის მაღალ განშტოებებს შორის 

შენაკადებისა და ხევების ღრმად ჩაჭრილი ხეობებით. არსიანის ქედის ეროზირებული 

განშტოებების სიმაღლეები 2400-2500 მეტრიდან ნელ-ნელა დაბლდებიან მდ. აჭარისწყლის 

ხეობისკენ 1300-1200 მეტრამდე. აუზის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას იღებენ 

ქვიშაქვები, მერგელები, ანდეზიტები, ბაზალტები, ტუფები და პორფირიტები, რომლებიც 

გადაფარულია თიხნარი შემადგენლობის გაეწრებული ნაცრისფერი ნიადაგებით. აუზის 

მცენარეულ საფარს ახასიათებს ვერტიკალური ზონალობა. 2000-2800 მეტრზე 

გავრცელებულია ალპური მდელოები, რომლებიც ქვემოთ იცვლება ხშირი შერეული ტყით 

და ქვეტყით. აუზის დაბლობი ზონა ათვისებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებით. 

მდინარის ხეობა მთელ სიგრძეზე V-ეს ფორმისაა. მისი ფსკერის სიგანე იცვლება 15-20 

მეტრიდან 100-200 მეტრამდე. აუზის ციცაბო ფერდობები ერწყმის მიმდებარე ქედების 

კალთებს. მდინარეს ტერასები გააჩნია მხოლოდ ქვედა მონაკვეთზე. ტერასებიდან ყველაზე 

დიდი, სიგრძით 600 მეტრი, სიგანით 100-150 მეტრი და სიმაღლით 2,5-3 მეტრი, გვხვდება 

შესართავის ზემოთ 2,5 კმ-ში. მდინარეს ჭალა გააჩნია მხოლოდ სოფ. ხიხაძირიდან სოფ. 

ვერნებამდე და სოფ. კვტიადან შესართავამდე. ჭალის სიგანე 90-100 მეტრი, სიმაღლე კი 0,4-

0,5 მეტრია. მისი ზედაპირი დაფარულია ლოდებით. წყალდიდობისა და წყალმოვარდნების 

პერიოდში მდინარის ჭალა იფარება 0,3-1,0 მეტრის სიმაღლის წყლის ფენით. მდინარის 

კალაპოტი ზომიერად კლაკნილი და დაუტოტავია. სათავეებში გვხვდება ჭორომიანი 

მონაკვეთები. ნაკადის სიგანე იცვლება 2-7 მეტრიდან 20-25 მეტრამდე, სიღრმე 0,3-დან 1,4 მ-

მდე, ხოლო სიჩქარე 2 მ/წმ-დან 0,6 მ/წმ-მდე. 

მდინარე საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და გრუნტის წყლებით, რომელთა შორის 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თოვლისა და წვიმის წყლებს. მისი წყლიანობის რეჟიმი 

ხასიათდება გაზაფხულის წყალდიდობით, ზაფხულ-შემოდგომის წყალმოვარდნებით და 

ზამთრის არამდგრადი წყალმცირობით. 
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მდინარის წყალი სუფთა, გამჭვირვალე და წყალმცირობის პერიოდში სასმელად ვარგისია. 

მდინარეზე ყინულოვანი მოვლენები წანაპირების სახით ფიქსირდება მხოლოდ ცალკეულ 

ცივ ზამთრებში. 

მდინარე გამოიყენება ენერგეტიკული და ირიგაციული დანიშნულებით 

. 
 

კლიმატი 
საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მთიან აჭარაში, რომელიც ძირითადად მდებარეობს მდ. 

აჭარისწყლის ხეობაში და შემოფარგლულია მესხეთისა და შავშეთის ქედებითა და მათი 

სამხრეთული განშტოებებით. ამიტომ აქ, კოლხეთის დაბლობისგან განსხვავებით, 

გაბატონებულია მშრალი კლიმატური პირობები. 

აღნიშნული ტერიტორიის კლიმატური დახასიათება შედგენილია საპროექტო უბნის სიახლოვეს 

არსებული მეტეოროლოგიური სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემეების 

საფუძველზე. 

მდინარე აჭარისწყლის აუზში არსებული მეტეოროლოგიური სადგურების ჩამონათვალი ზღვის 

დონიდან მათი მდებარეობისა და მეტეოროლოგიურ ელემენტებზე დაკვირვებების დაწყების 

თარიღების ჩვენებით, მოცემულია #1 ცხრილში. 
 
 
 
 

საკვლევ ტერიტორიაზე და მის სიახლოვეს არსებული მეტეოროლოგიური სადგურები 

ცხრილი #4.3 -1 

მეტეოსადგური 

 

სიმაღლე 

ზღვის 

დონიდან 

მ-სი 

ჰაერის 

ტემპერატ

ურა 

ნიადაგის 

ტემპერტურ

ა 

ნალექები/ 

თოვლის 

საფარი 

ჰაერის 

სინოტივე 

 

ქარი 

ქედა 256 1930 1948 1934/1935 1936 1936 

ხულო 923 1930 1952 1900/1930 1936 1937 

ფურთიო 565 1926 _ 1927/_ _ _ 

აღნიშნული მეტოროლოგიური სადგურებისა და საგუშაგოების მონაცემებით, აქ მზის 

ნათების ხანგრძლივობა მთელი წლის განმავლობაში მაღალია და მისი; საშუალო წლიური 

სიდიდე 1800-2200 საათის ფარგლებში მერყეობს. ჯამობრივი რადიაციაც, რომლის სიდიდე 

110-130 კკალ/სმ2-ს შორის მერყეობს, საკმაოდ მაღალია. 

მზის რადიაციასთან უშუალო კავშირშია კლიმატური პირობების მაფორმირებელი ერთ-ერთი 

ძირითადი ფაქტორი _ ჰაერის ტემპერატურა, რომლის საშუალო თვიური, წლიური და 

ექსტრემალური მნიშვნელობები, აღნიშნულ ტერიტორიაზე და მის სიახლოვეს არსებული 

მეტეოროლოგიური სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, 

მოცემულია #2 ცხრილში. 

 

ცხრილი #4.3-2 ჰაერის ტემპერატურის საშუალო თვიური, წლიური და ექსტრემალური 

სიდიდეები t0C 

 

მეტეოსა

დგური 

ტემპერა

ტურა 

I II II
I 

I
V 

V V
I 

V
II 

V
II
I 

I
X 

X X
I 

X
II 

წელი 

; 

ქედ

საშუალ

ო 

3
.
1 

4
.
0 

7
.
4 

1
2
.1 

1
6
.1 

1
9
.1 

2
1.
3 

2
1.
5 

1
8
.
4 

1
4
.
2 

9
.
8 

5.
3 

12.
7 
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ა აბს.მაქს

იმუმი 

2
2 

2
6 

3
1 

3
6 

3
8 

4
2 

4
2 

4
1 

4
0 

3
3 

2
7 

2
3 

42 

აბს.მინი

მუმი 

-
1
5 

-
1
5 

-
1
1 

-
4 

1 6 1
0 

9 3 0 -
1
1 

-
1
2 

-15 

; 

ხუ

ლო 

საშუალ

ო 

0
.
9 

1.
7 

4
.
6 

9
.
4 

1
4
.
2 

1
6
.5 

1
8
.
6 

1
9
.
4 

1
6
.
2 

1
2
.3 

7
.
8 

3.
6 

10.
4 

აბს.მაქს

იმუმი 

1
7 

2
1 

2
4 

3
1 

3
5 

3
9 

3
9 

3
9 

3
8 

3
2 

2
7 

2
2 

39 

აბს.მინი

მუმი 

-
1
8 

-
1
8 

-
1
3 

-
9 

-
2 

4 7 7 0 -
3 

-
1
2 

-
1
3 

-18 

; 

ფურ

ტიო 

საშუალ

ო 

1
.
5 

2
.
6 

5.
7 

9
.
8 

1
5.
2 

1
7
.
6 

2
0
.1 

2
0
.
2 

1
6
.
6 

1
2
.
2 

7
.
6 

2
.
8 

11.
0 

აბს.მაქს

იმუმი 

2
0 

2
5 

3
1 

3
6 

3
7 

3
9 

4
0 

4
1 

3
8 

3
3 

3
0 

2
3 

41 

აბს.მინი

მუმი 

-
1
5 

-
1
4 

-
1
3 

-
5 

-
1 

4 7 8 2 -
3 

-
9 

-
1
3 

-15 

როგორც წარმოდგენილი #4.3-2 ცხრილიდან ჩანს, რეგიონში ყველაზე ცხელი თვეებია 

ივლისი და აგვისტო, ხოლო ყველაზე ცივი _ იანვარი და თებერვალი. 

რაიონში წაყინვები, ანუ საშუალო დღე-ღემური დადებითი ტემპერატურების ფონზე ჰაერის 

გაცივება 00ჩ-ზე ქვემოთ, საშუალოდ იწყება ნოემბერში და მთავრდება აპრილში. 

წაყინვების დაწყებისა და დასრულების თარიღები, ასევე უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა 

დღეებში, იმავე მეტსადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, 

მოცემულია #4.3 - 3 ცხრილში. 

 

ცხრილი #4.3 - 3 წაყინვების დაწყებისა და დასრულების თარიღები და უყინვო პერიოდის 

ხანგრძლივობა დღეებში 

ნიადაგის ზედაპირის ტემპერატურა, რომელიც დამოკიდებულია ნიადაგის ტიპზე, მის 

მექანიკურ შემადგენლობაზე, სინოტივეზე, მის დაცულობაზე მცენარეული საფარით; 

ზაფხულში და თოვლის საფარის სიმაღლეზე ზამთარში, ითვალისწინებს ნიადაგის 

ზედაპირის რამდენიმე მმ-იანი სისქის ტემპერატურას. მისი მაჩვენებლები მჭიდრო კავშირშია 

ჰაერის ტემპერატურის სიდიდეებთან. ამასთან, მისი საშუალო წლიური მაჩვენებელი, 

საკვლევ ტერიტორაზე, 10-ზე მეტად აღემატება ჰაერის ტემპერატურის საშუალო წლიურ 

სიდიდეს. 

მეტეო 

სადგური 

წაყინვების თარიღი უყინვო პერიოდი 

დღეებში 
; 

დასაწყისი დასასრული 

სა
შ

უ
ალ

ო
 

უ
მც

ი
რ

ეს
ი

 

უ
დ

ი
დ

ეს
ი

 

 

სა
შ

უ
ალ

ო
 

ნა
ად

რ
ევ

ი
 

გ
ვი

ან
ი

 

სა
შ

უ
ალ

ო
 

Nნ
აა

დ
რ

ევ
ი

 

გ
ვი

ან
ი

 

 ქედა 4.XII 1.X 12.I 21.III 5.II. 24.IV 257 167 322 

ხულო 6.IX 30.I
X 

6.X
II 

14.I
V 

5.III 12.V 205 160 238 

ფურტიო 18.IX _ _ 7.IV _ _ 224 _ _ 
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ნიადაგის ზედაპირის საშუალო თვიური, წლიური, საშუალო მაქსიმალური და საშუალო 

მინიმალური მნიშვნელობები ქედასა და ხულოს მეტსადგურების; მრავალწლიური 

დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია #4.3 - 4 ცხრილში. 

 

ცხრილი #4.3 - 4  ნიადაგის ზედაპირის საშუალო თვიური, წლიური, მაქსიმალური და 

მინიმალური ტემპერატურები t0C 

 

მეტსადგუ

რი 

ტემპერატუ

რა 

I I
I 

I
I
I 

I
V 

V V
I 

V
II 

V
II
I 

I
X 

X X
I 

X
II 

წე
ლ

ი
 

; 

ქედა 

საშუალო 1 2 7 1
3 

1
8 

2
3 

2
5 

2
4 

2
0 

1
4 

8 3 1
3 

საშ.მაქსიმუ

მი 

7 1
0 

1
9 

2
8 

3
5 

4
0 

4
2 

4
0 

3
5 

2
8 

1
7 

1
0 

2
6 

საშ.მინიმუმ

ი 

-
2 

-
1 

2 6 1
1 

1
4 

1
7 

17 1
4 

9 4 -
1 

8 

; 

ხულო 

საშუალო 0 0 5 1
2 

1
9 

2
3 

2
5 

2
5 

1
9 

1
4 

7 2 1
3 

საშ.მაქსიმუ

მი 

9 6 1
7 

3
2 

4
0 

4
4 

4
5 

4
6 

3
8 

3
0 

1
7 

9 2
8 

საშ.მინიმუმ

ი 

-
5 

-
5 

-
2 

4 8 1
2 

1
4 

15 1
1 

6 2 -
3 

5 

 ნიადაგის ზედაპირის წაყინვების დაწყებისა და დასრულების საშუალო თარიღები, ასევე 

უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა დღეებში, იმავე მეტსადგურების მრავალწლიური 

დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია #4.3- 5 ცხრილში. 

ნიადაგის ზედაპირის წაყინვების დაწყებისა და დასრულების 

 

ცხრილი #4.3-5 საშუალო თარიღები და უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა დღეებში 

 

მეტსადგური წაყინვის; საშუალო თარიღი უყინვო 

პერიოდის 

ხანგრძლივობა 

დღეებში 

პირველი 

შემოდგომაზე 

საბოლოო 

გაზაფხულზე 

ქედა 15.XI 31.III 228 

ხულო 1.XI 24.IV 190 

 

ატმოსფერული ნალექები, რომლებიც წარმოადგენენ რაიონის კლიმატური და 

ჰიდროლოგიური რეჟიმის მაფორმირებელ ერთ-ერთ ძირითად ელემენტს, მდ. აჭარისწყლის 

აუზში შედარებით მცირე რაოდენობით მოდის. საკვლევ ტერიტორიაზე მოსული 

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი დიდ ფარგლებში მერყეობს, 1034 მმ-დან 1652 მმ-

მდე. ამასთან, ნალექების მინიმალური რაოდენობა ფიქსირდება წლის თბილ პერიოდში, სხვა 

თვეებში კი ნალექების რაოდენობა თითქმის თანაბრად არის განაწილებული. 

ატმოსფერული ნალექების საშუალო თვიური რაოდენობა და წლიური ჯამი, იმავე 

მეტსადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია #4.3-6 

ცხრილში. 

 

ცხრილი #4.3-6 ნალექების საშუალო თვიური რაოდენობა და წლიური ჯამი მმ-ში 
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მეტსადგური I II II
I 

I
V 

V V
I 

V
II 

VI
II 

I
X 

X X
I 

X
II 

წელი 

ქედა 1
8
6 

16
6 

13
2 

7
6 

7
4 

8
3 

94 98 16
1 

21
7 

20
2 

16
3 

165
2 

ხულო 1
6
4 

12
5 

10
5 

7
1 

8
3 

8
5 

69 65 9
7 

15
5 

16
2 

14
0 

132
1 

ფურტიო 1
2
3 

90 86 5
7 

6
7 

6
8 

55 52 7
7 

12
4 

12
8 

10
7 

103
4 

აქ ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალური რაოდენობა საკმაოდ მაღალია. ნალექების დღე-

ღამური მაქსიმალური რაოდენობა, დაფიქსირებული ხულოს მეტსადგურზე 1949 წლის 5 

ოქტომბერს, 100 მმ შეადგინა. 

სხვადასხვა უზრუნველყოფის ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალური რაოდენობა, დადგენილი 

ხულოს მეტსადგურის მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების საფუძველზე, მოცემულია 

#4.3-7 ცხრილში. 

 

ცხრილი #4.3-7 სხვადასხვა უზრუნველყოფის ნალექების დღე-ღამური მაქსიმუმები მმ-ში 

(წლიური) 

მეტსადგური საშუალო 

მაქსიმუმი 

უზრუნველყოფა % დაკვირვებული 

მაქსიმუმი 
63 20 10 5 2 1 მმ თარიღი 

ხულო 61 54 74 82 89 98 105 100 5.X.1949 

 

ჰაერის სინოტივე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კლიმატური ელემენტია. მას უმთავრესად სამი 

სიდიდით ახასიათებენ, ესენია: წყლის ორთქლის დრეკადობა ანუ აბსოლუტური სინოტივე, 

შეფარდებითი სინოტივე და სინოტივის დეფიციტი. პირველი ახასიათებს ჰაერში წყლის 

ორთქლის რაოდენობას, მეორე _ ჰაერის ორთქლით გაჟღენთვის ხარისხს, ხოლო მესამე _ 

მიუთითებს შესაძლებელი აორთქლების სიდიდეზე. 

საკვლევ ტერიტორიაზე ჰაერის სინოტივის მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია. აღსანიშნავია, 

რომ ჰაერის წყლის ორთქლით გაჯერებისა (აბსოლუტური სინოტივის) და მისი დეფიციტის 

მაჩვენებელის წლიური მსვლელობა პრაქტიკულად ემთხვევა ჰაერის ტემპერატურის წლიურ 

მსვლელობას. 

ჰაერის სინოტივის მაჩვენებლების საშუალო თვიური და წლიური სიდიდეები ქედასა და 

ხულოს მეტსდგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია 

#8 ცხრილში. 

ჰაერის სინოტივის საშუალო თვიური და წლიური სიდიდეები 

ცხრილი #4.3-8 

მეტსა

დგუ

რი 

ტენიანობა I II III IV V VI VII VIII IX X X
I 

XII წელი 

 

 

ქედა 

აბსოლუტური 

მბ-ში 

6.1 6.2 6.9 9.2 13.0 16.7 20.1 20.4 16.9 12.5 9.5 7.0 12.0 

შეფარდებითი 

%-ში 

78 76 73 70 73 76 80 82 83 81 79 77 77 

დეფიციტი 

მბ-ში 

2.1 2.6 3.7 5.6 6.3 6.4 5.9 5.6 4.6 3.7 3.2 2.5 4.4 
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ხულო 

აბსოლუტური 

მბ-ში 

4.5 4.7 5.2 7.0 10.1 13.2 16.2 16.0 12.9 9.4 7.0 5.2 9.3 

შეფარდებითი 

%-ში 

69 69 68 64 66 72 77 75 74 70 66 65 70 

დეფიციტი 

მბ-ში 

2.4 2.6 3.4 5.7 7.0 6.7 6.1 6.8 5.9 5.3 4.4 3.4 5.0 

 
იმავე მეტეოროლოგიური სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, 

თოვლის საფარი საშუალოდ ყველაზე ადრე ჩნდება 1.X-ს და ყველაზე გვიან ქრება 1.V-ს (მ/ს 

ხულო). ამასთან, თოვლის საფარის საშუალო დეკადური სიმაღლე, მეტსადგურ ხულოს 

მონაცემებით, 248 სმ-ს შეადგენს. 

თოვლის საფარის გაჩენისა და გაქრობის თარიღები, იმავე მეტსადგურების მრავალწლიური 

დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია #4.3-9 ცხრილში. 

 

ცხრილი #4.3-9 თოვლის საფარის გაჩენისა და გაქრობის თარიღები 

მეტ.სადგური თოვლიან 

დღეთა 

რიცხვი 

თოვლის საფარის გაჩენის 

თარიღი 

თოვლის საფარის გაქრობის 

თარიღი 
საშუალო ნაადრევი გვიანი საშუალო ნაადრევი გვიანი 

ქედა 45 14.XII 1.X. _ 18.III. _ 10.IV 

ხულო 86 14.XI 1.X 6.I 5.IV 14.II 1.V 

საკვლევ ტერიტორიაზე ქრის ყველა მიმართულების ქარი, მაგრამ გაბატონებულია 

ჩრდილოეთისა და სამხრეთის, ასევე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მიმართულების ქარები. 

ქარების მიმართულებები და შტილების რაოდენობა იმავე მეტსადგურების მრავალწლიური 

დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია #4.3-10 ცხრილში. 

ქარების მიმართულება და შტილების რაოდენობა %-ში წლიურიდან 

ცხრილი #4.3-10 

მეტსადგური ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

ქედა 1 9 26 8 6 19 29 2 56 

ხულო 26 21 1 1 24 20 3 4 14 

; 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე საკვლევ ტერიტორიაზე მაღალი არ არის და მეტსადგურ 

ხულოს მონაცემებით 2,6 მ/წმ-ს; არ აღემატება, ხოლო ქარის საშუალო თვიური მაქსიმალური 

სიჩქარე, დაფიქსირებული დეკემბერში, იმავე მეტსადგურის მონაცემებით 2,8მ/წმ-ს შეადგენს. 

ქარის საშუალო თვიური და წლიური სიჩქარეები, იმავე მეტსადგურების მრავალწლიური 

დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია #11 ცხრილში. 

; 

ქარის საშუალო თვიური და წლიური სიჩქარე მ/წმ-ში 

ცხრილი #4.3-11 

მეტსადგური ფლიუგერის 

სიმაღლე 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

ქედა 11 მ. 1.0 1.0 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 1.2 

ხულო 11 მ. 2.8 2.9 2.8 2.8 2.5 2.4 2.2 2.2 2.2 2.4 2.6 2.8 2.6 

ქარის სხვადასხვა განმეორებადობის მაქსიმალური სიჩქარეები იმავე მეტსადგურების 

მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია #12 ცხრილში. 
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ცხრილი #4.3-12 ქარის მაქსიმალური სიჩქარეები მ/წმ-ში 

მეტსადგური ქარის მაქსიმალური სიჩქარე (მ/წმ) შესაძლებელი ერთჯერ 
1 წელში 5 წელში 10 წელში 15 წელში 20 წელში 

ქედა 16 20 22 23 24 

ხულო 14 18 20 22 24 

; 
საკვლევ ტერიტორიაზე მთელი წლის განმავლობაში დიდი ღრუბლიანობაა, საშუალოდ 

წელიწადში ცის თაღის 60-65% დაფარულია ღრუბლებით. უდიდეს ღრუბლიანობას ადგილი 

აქვს ზამთრის თვეებში (70-75%), მოღრუბლულ დღეთა რიცხვიც ამ დროსაა მეტი. აქ 

ღრუბლიანი დღეების საშუალო რიცხვი 120-170 შორის მერყეობს, ხოლო მოწმენდილი 

დღეების რაოდენობა 45-70 შორის იცვლება. 

აქ ატმოსფეროს განსაკუთრებული მოვლენებიდან საკმაოდ ხშირია: ელჭექი, სეტყვა და 

ნისლი. ელჭექი მთელი წლის განმავლობაში იცის, ზამთრის თვეებში ელჭექი საშუალოდ 1 

დღეა, ხოლო ზაფხულის თვეებში 3-8 დღე. წლის განმავლობაში ასეთი დღეები 20-45-ია, 

მაქსიმალური 70-ს აღწევს. ელჭექის მსგავსად სეტყვა წლის ყველა დროს შეიძლება მოვიდეს. 

სეტყვის მარცვლები დიდი არ არის, ამიტომ მას არავითარი ზიანი არ მოაქვს. საერთოდ აქ 

სეტყვიანი დღეები შედარებით მცირეა, საშუალოდ წელიწადში 1-2 დღე, მაგრამ არის წლები 

როცა სეტყვიანი დღეების რაოდენობა 12 აღწევს.; 
 
wylis maqsimaluri xarjebi 
 
mdinare aWariswylis maqsimaluri xarjebi saproeqto, anu maRali Zabvis 
gadamcemi xazis ## 123,122,120,112,111 da 106  anZebis kveTebSi, dadgenilia 
analogis meTodiT. analogad aRebuli h/s qedas monacemebi, romelic wylis 
maqsimalur xarjebze dakvirvebis 51 wlian (1941-91 ww) periods moicavs, 
magram oficialurad gamoqveynebulia mxolod 1986 wlis CaTvliT. 
oficialurad gamoqveynebuli dakvirvebis periodSi md. aWariswylis 
maqsimaluri xarjebi h/s qedas kveTSi meryeobdnen 117 m3/wm-dan (1986 w) 770 
m3/wm-mde (1951 w). oficialurad gamoqveynebuli wylis maqsimaluri xarjebis 
46 wliani variaciuli rigi statistikurad damuSavebulia saqarTveloSi 

moqmedi СНиПС2.01.14-83–is moTxovnebis safuZvelze momentebis meTodiT, 
romlis Sedegad miRebulia ganawilebis mrudis Semdegi parametrebi: 

maqsimaluri xarjebis saSualo mravalwliuri sidide 0Q 309 m3/wm; 

variaciis koeficienti vC 0,46; 

asimetriis koeficientis sidide  vs CC 4 1,84, dadgenilia albaTobis 

ujredulaze Teoriuli da empiriuli wertilebis uaxloesi TanxvedriT. 
dadgenilia variaciuli rigis reprezentatiulobis Sesafasebeli 
parametrebi, rac misaReb farglebSia, radgan maqsimaluri xarjebis 

SefardebiTi saSualo kvadratuli cdomileba 
0Q 6,8% da naklebia 10%-ze. 

varaciis koeficientis SefardebiTi saSualo kvadratuli cdomileba, 
vC

11,5% da naklebia 15%-ze. amrigad, maqsimaluri xarjebis 46 wliani 
variaciuli rigi SesaZlebelia CaiTvalos reprezentatiulad. 
miRebuli parametrebisa da samparametriani gama-ganawilebis ordinatebis 
meSveobiT dadgenilia md. aWariswylis sxvadasxva uzrunvelyofis wylis 
maqsimaluri xarjebis sidideebi h/s qedas kveTSi.  
gadasvla h/s qedas kveTidan saproeqto anZebis kveTebSi, ganxorcielebulia 
gadamyvani koeficientis meSveobiT, romlis sidide miiReba gamosaxulebiT 

.

.

Fan

Fsapr
K   
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sadac .saprF _ md. aWariswylis wyalSemkrebi auzis farTobia saproeqto 

kveTebSi; #123, 122 da 120 anZebis kveTebSi, maTi uSualo siaxlovis gamo,  

= 878 km2-s; #112 anZis kveTSi = 867 km2-s; #111 anZis kveTSi = 539 

km2-s, xolo #106 anZis kveTSi = 536 km2-s. 

 .anF _ md. aWariswylis wyalSemkrebi auzis farTobia analogis, anu h/s qedas 

kveTSi,  = 1360 km2-s; 

mocemuli ricxviTi sidideebis SeyvaniT zemoT moyvanil  gamosaxulebaSi, 
miiReba analogidan, anu h/s qedas kveTidan  saproeqto anZebis kveTebSi 
gadamyvani koeficientis Semdegi sidideebi: #123, 122 da 120 anZebis kveTebSi  

K 0,646-is, #112 anZis kveTSi 0,638-is, #111 anZis kveTSi 0,396-is da 
#106 anZis kveTSi 0,394-is toli. h/s qedas kveTSi dadgenili wylis 
maqsimaluri xarjebis gadamravlebiT gadamyvan koeficientze, miiReba wylis 
maqsimaluri xarjebi saproeqto anZebis kveTebSi.         
qvemoT, #4.3-13 cxrilSi, mocemulia md. aWariswylis sxvadasxva 
ganmeorebadobis wylis maqsimaluri xarjebis sidideebi analogisa (h/s qeda) 
da saproeqto anZebis kveTebSi. 
 
minare aWariswylis maqsimaluri xarjebi m3/wm-Si 
cxrili #4.3-13 
kveTi F  

km2 
0Q  

m3/wm 
vC  sC  K  ganmeorebadoba weli 

100 50 20 10 

analogi-h/s 
qeda 

1360 309 0,46 1,84 _ 799 721 576 487 

# 123,122,120 
anZebi  

878 200 _ _ 0,646 520 465 375 315 

# 112 anZa 867 197 _ _ 0.638 510 460 370 310 
# 111 anZa 539 122 _ _ 0.396 320 285 230 195 
# 106 anZa 536 121 _ _ 0.394 315 280 225 190 
 
mdinare aWariswylis maqsimaluri xarjebi, mocemuli #13 cxrilSi, 
miRebulia saangariSo sidideebad saproeqto anZebis kveTebSi.   
mdinare sxalTas Camonadeni Seiswavleboda mxolod 17 Tvis ganmavlobaSi 
(1.I.1934 _ 1.VI.1935) sofel furTios kveTSi. aRniSnuli monacemebi ar aris 
gamoqveynebuli oficialurad. amitom, md. sxalTas wylis maqsimaluri 

xarjebi saproeqto anZebis kveTebSi, dadgenilia СНиП 2.01.14-83–Si mocemuli 
reduqciuli formuliT. reduqciul formulas, romelic gamoiyeneba im 
SemTxvevaSi, rodesac mdinaris wyalSemkrebi auzis farTobi aRemateba 100 km2-
s, Semdegi saxe gaaCnia 

                       F
F

qQ

n











200
200%1  m3/wm 

sadac F _ md. sxalTas wyalSemkrebi auzis farTobia saproeqto anZebis 
kveTebSi, rac #47 anZis kveTSi 214 km2-is, #35 anZis kveTSi 207 km2-is,                     
#34 anZis kveTSi 204 km2-is da #26 anZis kveTSi 189 km2-is  tolia; 

        200q wylis maqsimaluri Camonadenis modulia, dayvanili 200 km2-ze. 

misi sidide aiReba specialuri rukidan da Cven SemTxvevaSi tolia 1,0-is; 
         n reduqciis xarisxis maCvenebelia, rac md. aWariswylis auzisTvis 
miRebulia 0,15-is toli. 
mocemuli ricxviTi sidideebis SeyvaniT reduqciul formulaSi miiReba 1%-
iani uzrunvelyofis (100 wliani ganmeorebadobis) wylis maqsimaluri xarjis 

.saprF .saprF .saprF

.saprF

.anF

K K

K
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sidideebi. gadasvla 1%-iani uzrunvelyofidan sxva uzrunvelyofebze 

ganxorcielebulia imave СНиП 2.01.14-83–Si mocemuli gadamyvani 
koeficientebis meSveobiT. 
mdinare sxalTas maqsimaluri xarjebi saproeqto anZebis kveTebSi, dadgenili 
reduqciuli formuliT, mocemulia #14 cxrilSi 
 
mdinare sxalTas maqsimaluri xarjebi m3/wm-Si 
cxrili #4.3-14 
  kveTi km2 ganmeorebadoba weli 

   100    50    20    10 
anZa 
#47 

   214    215    185    150    120 

anZa 
#35 

   207    205    175    145    115 

anZa 
#34 

   204    205    175    145    115 

anZa 
#26 

   189    190    165    135    105 

 
mdinare sxalTas wylis maqsimaluri xarjebi, mocemuli #14 cxrilSi, 
miRebulia saangariSo sidideebad saproeqto anZebis kveTebSi.   
 
 
wylis maqsimaluri doneebi 
 
mdinare aWariswylisa da sxalTas wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi 
doneebis niSnulebis dadgenis mizniT, saproeqto anZebis ubnebze gadaRebuli 
iqna kalapotis ganivi kveTebi, romelTa mixedviT dadgenili iqna mdinareTa 
hidravlikuri elementebi. hidravlikuri elementebis safuZvelze agebuli 
iqna wylis maqsimalur xarjebsa da doneebs Soris )(HfQ   
damokidebulebis mrudebi, romlebic erTmaneTTan Sebmulia nakadis 
hidravlikuri qanobis SerCevis gziT or saangariSo kveTs Soris. 
kveTSi nakadis saSualo siCqare naangariSevia Sezi-maningis cnobili 
formuliT, romelsac Semdegi saxe gaaCnia 

n

ih
V

2/13/2 
    m/wm 

sadac h  – nakadis saSualo siRrmea kveTSi m-Si; 
       i  _ nakadis hidravlikuri qanobia or saangariSo kveTs Soris; 
        n_kalapotis simqisis koeficientia, romlis sidide specialuri 
gaTvlebiT  miRebulia: mdinare aWariswyalze mosawyobi #123 da 122 anZebis 
ubanze _ 0,054; #120 anZis ubanze _ 0,042; #112 anZis ubanze _ 0,048; #111 anZis 
ubanze _ 0,063 da #101 anZis ubanze _ 0,049. 
mdinare sxalTaze mosawyobi #47 anZis ubanze _ 0,058 ; #35 da 34 anZebis 
ubanze _ 0,056 da #26 anZis ubanze _ 0,070. 
qvemoT, #4.3-15 cxrilSi, mocemulia md. aWariswylisa da sxalTas sxvadasxva 
ganmeorebadobis wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi doneebis niSnulebi 
saproeqto ubnebze.  
 
mdinare aWariswylisa da sxalTas maqsimaluri xarjebis Sesabamisi doneebis 
niSnulebi 

cxrili #4.3-15 
ganivis manZili wylis fskeris w.m.d 

F 
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# ganivebs 
Soris 
m-Si 

napiris 
niSnulebi 
m. abs. 

udablesi 
niSnulebi 
m. abs. 


100 
wels, 
Q=520 
m3/wm 
 


50 
wels, 
Q=465 
m3/wm 
 


20 
wels, 
Q=375 
m3/wm 
 

 10 
wels, 
Q=315 
m3/wm 
 

md. aWariwyali _ # 123, 122 da 120 anZebi 
123-2  

42 
85 
68 

360.68 359.78 363.00 362.90 362.70 362.60 
123-1 
anZa 

361.70 361.28 363.50 363.40 363.20 363.10 

122-2 362.84 362.30 364.50 364.40 364.30 364.20 
122-1 
anZa 

363.14 362.26 365.50 365.40 365.20 365.10 

120-3  
80 
67 

365.15 364.25 367.20 367.10 366.90 366.75 
120-2 365.20 364.40 368.20 368.00 367.70 367.50 
120-1 
anZa 

366.00 365.15 369.00 368.80 368.40 368.15 

md. aWariwyali _ # 112 anZa 
ganivis 
# 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 
niSnulebi 
m. abs. 

fskeris 
udablesi 
niSnulebi 
m. abs 

100    
wels, 
Q=510 
m3/wm 

50 
wels, 
Q=460 
m3/wm 
 

20 
wels, 
Q=370 
m3/wm 

10 
wels, 
Q=310 
m3/wm 

112 
anZa 

_ 382.10 381.20 384.90 384.80 384.50 384.30 

md. aWariwyali _ # 111 anZa 
ganivis 
# 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 
niSnulebi 
m. abs. 

fskeris 
udablesi 
niSnulebi 
m. abs 

100 
wels, 
Q=320 
m3/wm 

50 
wels, 
Q=285 
m3/wm 

20 
wels, 
Q=230 
m3/wm 

10 
wels, 
Q=195 
m3/wm 

111-2   
   90 

382.60 382.15 385.50 385.40 385.20 385.00 
111-1 
anZa 

384.52 384.12 386.50 386.40 386.30 386.15 

md. aWariwyali _ # 101 anZa 
ganivis 
# 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 
niSnulebi 
m. abs 

fskeris 
udablesi 
niSnulebi 
m. abs 

100    
wels, 
Q=315 
m3/wm 

50 
wels, 
Q=280 
m3/wm 

20 
wels, 
Q=225 
m3/wm 

10 
wels, 
Q=190 
m3/wm 

101-3  
88 

400.25 399.62 402.60 402.50 402.30 402.20 
101-2 
anZa 

401.05 400.47 403.20 403.10 402.90 402.80 

 
md. sxalTa _ # 47 anZa 
ganivis 
# 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 
niSnulebi 
m. abs 

fskeris 
udablesi 
niSnulebi 
m. abs 

100    
wels, 
Q=215 
m3/wm 

50 
wels, 
Q=185 
m3/wm 

20 
wels, 
Q=150 
m3/wm 

10 
wels, 
Q=120 
m3/wm 

47-2  
72 

604.35 603.87 605.90 605.80 605.70 605.50 
47-1 
anZa 

605.50 604.89 607.00 606.90 606.80 606.60 

md. sxalTa _ # 35 da 34 anZebi  
ganivis 
# 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 
niSnulebi 
m. abs 

fskeris 
udablesi 
niSnulebi 
m. abs 

100    
wels, 
Q=205 
m3/wm 

50 
wels, 
Q=175 
m3/wm 

20 
wels, 
Q=145 
m3/wm 

10 
wels, 
Q=115 
m3/wm 

35-3  639.10 638.83 640.40 640.30 640.10 640.00 
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35-2 82 
76 
77 
58 

640.00 639.71 641.40 641.30 641.10 641.00 
35-1 
anZa 

641.45 640.99 642.80 642.70 642.60 642.50 

34-2 641.90 641.46 643.45 643.35 643.20 643.10 
34-1 
anZa 

643.30 643.10 644.50 644.30 644.20 644.10 

md. sxalTa _ # 26 anZa 
ganivis 
# 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 
niSnulebi 
m. abs 

fskeris 
udablesi 
niSnulebi 
m. abs 

100    
wels, 
Q=190 
m3/wm 

50 
wels, 
Q=165 
m3/wm 

20 
wels, 
Q=135 
m3/wm 

10 
wels, 
Q=105 
m3/wm 

26-3  
83 
79 

667.10 666.72 669.20 669.00 668.80 668.60 
26-2 669.90 669.55 671.50 671.40 671.20 671.00 
26-1 
anZa 

672.20 671.89 673.70 673.60 673.50 673.30 

 
naxazebze, md. aWariswylisa da sxalTas ganiv kveTebze datanilia 100 wliani 
da 10 wliani ganmeorebadobis wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi 
doneebis niSnulebi.  
mdinareebis hidravlikuri elementebi, romelTa mixedviT ganxorcielda 
wylis maqsimalur xarjebsa da doneebs Soris )(HfQ   damokidebulebis 
mrudebi ageba, mocemulia qvemoT #16 cxrilSi.  
 
mdinare aWariswylisa da sxalTas hidravlikuri elementebi 

cxrili #4.3-16 
niSnul
ebi 

m.abs. 

kveTis 

elemente
bi 

kveTis 

farTobi 

ωMm2 

 

nakadis 

sigane 

Β 
m 

saSualo 

siRrme 

h m 

nakadis 

qano
bi 

і 

saSualo 

siCqare 

Mν m/wm 

 

wylis 

xarji 

Q 
m3/wm 

md. aWariswyali 

anZa #123 

ganivi #123-2 

360.68 kalapot
i 

11.9 19.
7 

0.60 0.0126 1.48 17.6 

361.50 Zir. 
kalap. 

31.5 33.
0 

0.95 0.0126 2.01 63.3 

361.50 mSr.kala
p. 

5.70 30.
0 

0.19 0.0126 0.68 3.88 

 ∑ 37.2 63.
0 

   67.2 

362.50 kalapot
i 

135 158 0.85 0.0126 1.86 251 

363.00 kalapot
i 

214 160 1.34 0.0126 2.53 541 

ganivi #123-1 L =42 m. (anZa) 

361.70 kalapot
i 

14.2 50.
6 

0.28 0.0243 1.23 17.5 

362.50 Zir. 
kalap. 

68.8 86.
0 

0.80 0.0127 1.80 124 

362.50 mSr.kala 4.51 22. 0.20 0.0127 0.71 3.20 
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p. 0 

 ∑ 73.3 108    127 

363.50 kalapot
i 

225 187 1.20 0.0127 2.36 531 

anZa #122 

ganivi #122-2  =85 m. 

362.84 kalapot
i 

16.4 45.
4 

0.36 0.0134 1.08 17.7 

363.50 Zir. 
kalap. 

57.8 80.
0 

0.72 0.0131 1.70 98.3 

363.50 mSr.kala
p. 

2.04 17.
0 

0.12 0.0131 0.51 1.04 

 ∑ 59.8 97.
0 

   99.3 

364.50 kalapot
i 

228 186 1.23 0.0120 2.33 531 

ganivi #122-1  =68 m. (anZa) 

363.14 kalapot
i 

20.2 34.
3 

0.59 0.0044 0.86 17.4 

364.00 kalapot
i 

53.9 44.
0 

1.22 0.0072 1.80 97.0 

365.00 kalapot
i 

127 111 1.14 0.0130 2.30 292 

365.50 kalapot
i 

183 113 1.62 0.0140 3.03 554 

anZa #120 

ganivi #120-3   

365.15 kalapot
i 

13.1 21.
7 

0.60 0.0058 1.29 16.9 

366.00 kalapot
i 

71.5 89.
0 

0.80 0.0058 1.56 112 

367.00 kalapot
i 

164 96.
0 

1.71 0.0058 2.60 426 

367.25 kalapot
i 

188 97.
0 

1.94 0.0058 2.83 532 

ganivi #120-1  =147 m. (anZa) 

366.00 kalapot
i 

13.3 23.
3 

0.57 0.0058 1.24 16.5 

367.00 kalapot
i 

41.0 32.
0 

1.28 0.0073 2.40 98.4 

368.00 kalapot
i 

78.0 42.
0 

1.86 0.0095 3.52 275 

369.00 kalapot
i 

140 84.
0 

1.67 0.0122 3.71 519 

anZa #112  

ganivi #112  (anZa) 

L

L

L
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382.10 kalapot
i 

11.7 19.
4 

0.60 0.0088 1.39 16.3 

383.00 kalapot
i 

37.1 37.
0 

1.00 0.0088 1.95 72.4 

384.00 kalapot
i 

93.7 65.
0 

1.44 0.0088 2.49 233 

385.00 kalapot
i 

162 71.
0 

2.28 0.0088 3.39 549 

anZa #111 

ganivi #111-1  =147 m. (anZa) 

384.52 kalapot
i 

8.58 32.
0 

0.27 0.0213 0.96 8.24 

385.50 kalapot
i 

51.5 69.
4 

0.74 0.0161 1.65 85.0 

386.50 kalapot
i 

125 77.
0 

1.62 0.0145 2.64 330 

anZa #101 

ganivi #101-3   

400.25 kalapot
i 

7.51 17.
8 

0.42 0.0091 1.09 8.18 

401.00 kalapot
i 

28.1 37.
0 

0.76 0.0091 1.62 45.5 

402.00 kalapot
i 

78.1 78.
0 

1.00 0.0091 1.95 152 

403.00 kalapot
i 

158 81.
0 

1.95 0.0091 3.04 480 

ganivi #101-2  =88 m. (anZa) 

401.05 kalapot
i 

7.97 20.
5 

0.39 0.0091 1.03 8.20 

402.00 kalapot
i 

41.0 49.
0 

0.84 0.0083 1.65 67.6 

403.00 kalapot
i 

107 66.
0 

1.62 0.0070 2.36 252 

403.50 kalapot
i 

141 69.
0 

2.04 0.0077 2.89 407 

md. sxalTa 

anZa #47 

ganivi #47-2  

604.35 kalapot
i 

5.95 18.
5 

0.32 0.0160 1.01 6.01 

605.00 Zir. 
kalap. 

26.3 44.
0 

0.60 0.0160 1.55 40.8 

605.00 mSr.kala
p. 

1.54 14.
0 

0.11 0.0160 0.50 0.77 

 ∑ 27.8 58.
0 

   41.6 

606.00 kalapot 97.8 82. 1.19 0.0160 2.45 240 

L

L
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i 0 

ganivi #47-1  =72 m. (anZa) 

605.50 marjv.ka
lap. 

1.31 6.5
0 

0.20 0.0160 0.74 0.97 

605.50 marcx.ka
lap. 

4.17 10.
2 

0.41 0.0160 1.20 5.00 

 ∑ 5.48 16.
7 

   5.97 

606.00 Zir. 
kalap. 

17.8 30.
0 

0.59 0.0155 1.51 26.9 

66.00 mSr.kala
p. 

7.41 22.
0 

0.34 0.0155 1.04 7.71 

 ∑ 25.2 52.
0 

   34.3 

607.00 kalapot
i 

84.2 66.
0 

1.28 0.0155 2.53 213 

anZa #35 

ganivi #35-3   

639.10 kalapot
i 

7.94 43.
9 

0.18 0.0143 0.68 5.40 

640.00 kalapot
i 

56.0 63.
0 

0.89 0.0143 1.98 111 

640.75 kalapot
i 

146 160 0.91 0.0143 2.00 292 

ganivi #35-2  =82 m. 

640.00 kalapot
i 

8.84 45.
5 

0.19 0.0110 0.62 5.48 

641.00 kalapot
i 

60.8 58.
5 

1.04 0.0118 1.99 121 

641.50 Zir. 
kalap. 

91.4 64.
0 

1.43 0.0121 2.50 228 

641.50 mSr.kala
p. 

10.4 65.
0 

0.16 0.0121 0.57 5.93 

 ∑ 102 129    234 

ganivi #35-1  =76 m. (anZa) 

641.45 kalapot
i 

4.62 15.
0 

0.31 0.0191 1.12 5.17 

642.00 kalapot
i 

25.8 62.
0 

0.42 0.0202 1.42 36.6 

643.00 kalapot
i 

129 162 0.80 0.0180 2.06 266 

anZa #34 

ganivi #34-2  =77 m. 

641.90 kalapot
i 

8.87 30.
1 

0.29 0.0058 0.59 5.23 

643.00 kalapot
i 

76.7 112 0.68 0.0077 1.21 92.8 

L

L

L

L
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643.50 kalapot
i 

135 122 1.11 0.0077 1.68 227 

ganivi #34-1  =58 m. (anZa) 

643.30 kalapot
i 

7.24 54.
0 

0.13 0.0241 0.71 5.14 

644.00 kalapot
i 

50.3 69.
0 

0.73 0.0174 1.91 96.1 

644.50 kalapot
i 

87.6 80.
0 

1.10 0.0174 2.51 220 

anZa #26 

ganivi #26-3   

667.10 kalapot
i 

3.28 12.
9 

0.25 0.0315 1.00 3.28 

668.00 kalapot
i 

21.0 26.
5 

0.79 0.0315 2.16 45.4 

669.00 kalapot
i 

52.8 37.
0 

1.43 0.0315 3.22 170 

669.50 kalapot
i 

104 98.
5 

1.06 0.0315 2.64 274 

ganivi #26-1  =162 m. (anZa) 

672.20 kalapot
i 

3.63 17.
5 

0.21 0.0315 0.89 3.23 

673.00 kalapot
i 

27.8 43.
0 

0.65 0.0305 1.87 52.0 

674.00 kalapot
i 

122 112 1.09 0.0266 2.47 301 

 
kalapotis mosalodneli zogadi da adgilobrivi garecxvis 
maqsimaluri siRrme 
 
mdinare aWariswylisa da sxalTas kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri 
siRrmeebi saproeqto anZebis ubnebze, dadgenilia meTodiT, romelic 
mocemulia ,,mTis mdinareebis aluviur kalapotebSi hidroteqnikuri 
nagebobebis proeqtirebisas mdgradi kalapotis saangariSo teqnikur 
miTiTebaSi".  
aRniSnuli meTodis Tanaxmad, kalapotis mosalodneli zogadi garecxvis 
saSualo siRrme iangariSeba formuliT 

                          

4,0

%

03,0 














g

Q

i

K
H

p

S  

sadac K _ koeficientia, romelic iTvaliswinebs wylis xarjisa da masSi 
Sewonili myari natanis araerTgvarovnebas. misi sidide, damokidebuli 
wyalSi Setivtivebuli myari masalis raodenobaze (  gr/l) da nakadis 
saSualo siRrmisa da kalapotis momkirwylavi natanis saSualo diametris 

fardobaze (
mokd

H
) , aiReba specialuri cxrilidan.  

wyalSi Setivtivebuli myari masalis raodenoba iangariSeba formuliT 

L

L
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2,2

7,0

7000 i
d

H

dan











  gr/l 

sadac H _ nakadis saSualo siRrmea saangariSo kveTSi m-Si ;  

         dand _mdinaris kalapotis fskerze daleqili myari masalis saSualo 

diametria. misi sidide ganisazRvreba formuliT 

                     

4,0

%109,0
















g

Q
iKddan m 

aq _ koeficientia, romelic iTvaliswinebs wylis xarjisa da masSi 
Sewonili myari masalis araerTgvarovnebas. misi sidide, damokidebuli 
wyalSi Setivtivebuli myari masalis raodenobaze (  gr/l), aiReba 
Sesabamisi cxrilidan da Cven SemTxvevaSi, yvela saproeqto ubnisTvis tolia 
1,6-is;  
    i _ orive formulaSi nakadis hidravlikuri qanobia saproeqto ubanze ;  

  %10Q _md. aWariswylisa da sxalTas 10%-iani uzrunvelyofis wlis 

maqsimaluri xarjebia m3/wm-Si;  
  g _ orive formulaSi simZimis Zalis aCqarebaa. 

   %pQ _ 1%-iani uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarjia m3/wm-Si. 

kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme miiReba damoki- debulebiT 

                            maxH = 1,6 sH  

kalapotis mosalodneli zogadi garecxvis maqsimaluri siRrmis saangariSod 
saWiro parametrebi, dadgenili zemoT ganxiluli formulebiT, aseve 
kalapotis garecxvis maqsimaluri siRrmeebi saproeqto anZebis ubnebze, 
mocemulia qvemoT, #17 cxrilSi. 
 
mdinare aWariswylisa da sxalTas kalapotebis zogadi garecxvis 
maqsimaluri siRrmeebi saproeqto anZebis ubnebze 
cxrili #17  
anZi
s 
  # 

 

m3/wm 
100H

 
m.abs. 

  i  
qanob
i 

h
saS. 
 m-Si 

dand

 
m-Si 

   

gr/
l 

mokd

 
m-Si 

 

K  

 

 

 m-
Si 

 

m-Si 

md. aWariswyali 
# 
123 

520 363.50 0.0126 1.22 0.20 1.64 0.36 0.3
3 

2.91 4.70 

# 
122 

520 365.50 0.0126 1.22 0.20 1.64 0.36 0.3
3 

2.91 4.70 

# 
120 

520 369.00 0.0058 1.80 0.10 0.64 0.18 0.3
3 

2.98 4.80 

# 
112 

510 384.90 0.0088 2.10 0.14 1.40 0.25 0.3
3 

2.92 4.70 

# 
111 

320 386.50 0.0213 1.60 0.26 5.24 0.47 0.3
3 

2.36 3.80 

# 
101 

315 403.20 0.0091 1.75 0.12 1.48 0.22 0.3
3 

2.40 3.85 

md. sxalTa 
# 
47 

215 607.00 0.0160 1.30 0.17 3.26 0.31 0.3
3 

2.03 3.25 

# 35 205 642.80 0.0143 0.90 0.15 2.14 0.27 0.3
3 

2.00 3.20 

# 34 205 644.50 0.0143 0.90 0.15 2.14 0.27 0.3
3 

2.00 3.20 

# 190 673.70 0.0315 0.95 0.29 7.98 0.52 0.4 2.30 3.70 

K



%pQ

sH
maxH
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26 0 

 
cnobilia, rom mdinaris kalapotSi mosawyobi maRali Zabvis gadamcemi xazis 
anZebi unda dafuZndes cilindruli formis (mrgval) betonis sayrdenebze, 
romelTa simaRle 0,5-1,0 m-iT unda aRematebodes wylis 100 wliani 
ganmeorebadobis maqsimaluri xarjis Sesabamisi donis niSnuls. amave dros 
gasaTvaliswinebelia, rom droTa ganmavlobaSi, mdinaris kalapotis 
cvlilebebis mizeziT, SesaZlebelia betonis sayrdenebi moeqces mdinaris 
nakadSi, sadac betonis sayrdenTan adgili eqneba kalapotis rogorc zogad, 
ise adgilobriv garecxvas. amitom, saproeqto anZebis kveTebSi, kalapotis 
zogadi garecxvis siRrmis garda gaangariSebulia aseve adgilobrivi 
garecxvis maqsimaluri siRrmeebic.  
mdinare aWariswylisa da sxalTas kalapotebis adgilobrivi garecxvis 
maqsimaluri siRrmeebi maRali Zabvis gadamcemi xazis anZebis sayrdenebTan, 
dadgenilia meTodiT, romelic mocemulia ,,wyalsadinarebis gadakveTebze 
sarkinigzo da saavtomobilo xidebis saZiebo da saproeqto samuSaoebis 
Casatarebel miTiTebaSi’’.  
aRniSnuli meTodis Tanaxmad, kalapotebis adgilobrivi garecxvis siRrmeebi 
dadgenilia formuliT, romelic iTvaliswinebs garecxvis RrmulSi 
fskeruli natanis Seuferxebel moxvedras. aRniSnul formulas Semdegi saxe 
gaaCnia 

KMb
VV

hh 













0

0 014,0   m 

sadac 0h –adgilobrivi garecxvis maqsimaluri siRrmea cilindruli formis 

burjTan, rodesac  0VV   ; misi mniSvneloba miiReba formuliT 



















0

0

2,6

V

H
h  

867,0

18,0 









H

b
  

sadac b –burjis siganea m-Si, rac proeqtis mTavari inJinris ganmartebiT 
tolia 4,0 m-is; 
   H _nakadis siRrmea metrebSi burjis win fskeridan, rac dadgenilia 100 
wliani ganmeorebadobis xarjis donisa da fskeris udablesi niSnulis 
sxvaobiT saproeqto kveTebis hidravlikuri elementebidan; 

   0V _is siCqarea, romlis dros iwyeba kalapotis fskerze daleqili myari 

masalis gadaadgileba, moZraoba. misi sidide iangariSeba gamosa- xulebiT 
4

.0 6.3 msashsash dhV    m/wm 

 sadac .sashh _ nakadis saSualo siRrmea m-Si. misi sidide aRebulia saproeqto 

kveTebis hidravlikuri elementebis cxrilidan;  

msashd . _ kalapotis amgebi gruntis saSualo diametria m-Si, romlis sidide 

am SemTxvevaSi ganisazRvreba gamosaxulebiT 
9,05,4 id sash   m 

V _ nakadis saSualo siCqarea kalapotSi, romlis mniSvneloba aRebulia 
saproeqto kveTebis hidravlikuri elementebis cxrilidan;  
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       _myari natanis hidravlikuri simsxoa m/wm-Si. misi sidide, 
damokidebuli myari natanis saSualo diametrze, aiReba specialuri 
cxrilidan;  
mocemuli ricxviTi mniSvnelobebis SetaniT zemoT moyvanil formulaSi, 
miiReba cilindruli formis burjTan adgilobrivi garecxvis maqsimaluri 
siRrme.  
M _burjis konstruqciis koeficientia; cilindruli formis burjisTvis M

=1,0 ; 
K _koeficientia, romelic iTvaliswinebs nakadis mimarTulebis kuTxes 
burjis mimarT. misi sidide cilindruli formis burjisTvis =1,0; 

mdinare aWariswylisa da sxalTas kalapotebis adgilobrivi garecxvis 
maqsimaluri siRrme saproeqto anZebis sardenebTan miiReba kalapotis zogadi 
garecxvis maqsimaluri siRrmisa da adgilobrivi garecxvis siRrmis 
dajamebiT, e.i. kalapotis adgilobrivi garecxvis maqsimaluri siRrme toli 
iqneba 

maksmaks

I

maks hHH   m; 

kalapotis adgilobrivi garecxvis maqsimaluri siRrmeebis saangariSod 
saWiro yvela parametri da garecxvis maqsimaluri siRrmeebi mocemulia #18 
cxrilSi. 
mdinare aWariswylisa da sxalTas kalapotis adgilobrivi garecxvis 
maqsimaluri siRrmeebi saproeqto anZebis sayrdenebTan 
cxrili #4.3-18 
anZ
is 
# 

 

 

m.ab
s. 

 

m-Si 

β 
 sashh

 
 m-
Si 

sashd

 
m-
Si 

V 
Mm/
wm 

ω 
m/
wm 

V0 

Mm/
wm 

0h

 
m-
Si 

maxh

 
m-
Si 

maxmax

max

Hh

H I





 

md. aWariswyali 
# 
123 

363.5
0 

4.70 0.3
00 

1.22 0.09 2.36 1.0
2 

2.07 3.3
3 

3.35   8,05 

# 
122 

365.5
0 

4.70 0.2
16 

1.50 0.09 2.80 1.0
2 

2.18 3.
68 

3.71   8,41 

# 
120 

369.0
0 

4.80 0.1
86 

1.80 0.04 2.80 0.7
2 

1.91 3.
70 

3.7
7 

  8,57 

# 
112 

384.9
0 

4.70 0.1
93 

2.10 0.06 3.25 0.8
4 

2.14 3.
69 

3.7
6 

  8.46 

# 
111 

386.5
0 

3.80 0.2
82 

1.60 0.14 2.64 1.2
8 

2.48 3.
47 

3.4
8 

  7.28 

# 
101 

403.2
0 

3.85 0.2
51 

1.75 0.07 2.60 0.9
1 

2.13 3.
43 

3.4
6 

  7.31 

md. sxalTa 
# 
47 

607.
00 

3.25 0.3
13 

1.30 0.11 2.54 1.1
4 

2.21 3.3
2 

3.3
4 

   6.59 

# 
35 

642.
80 

3.20 0.3
58 

0.9
0 

0.10 2.00 1.0
8 

1.97 3.
24 

3.2
4 

   6.44 

# 
34 

644.
50 

3.20 0.4
47 

0.95 0.10 2.45 1.0
8 

2.00 2.
94 

2.9
6 

   6.16 

# 
26 

673.7
0 

3.70 0.3
58 

0.80 0.20 2.30 1.5
2 

2.28 3.
46 

3.4
6 

   7.16 

 
kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri da saproeqto anZebis sayrdenebTan 

adgilobrivi garecxvis maqsimaluri siRrmeebis dajamebuli sidideebi ( max
IH ) 

unda gadaizomos anZebis kveTebSi dadgenili 100 wliani ganmeorebadobis 
wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi donis niSnulebidan qvemoT. 

K

100H
maxH
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aqve aRsaniSnavia, rom zemoT moyvanili meTodebiT kalapotis zogadi da 
adgilobrivi garecxvis siRrmeebi iangariSeba mxolod aluviur kalapotebSi 
wylis maqsimaluri xarjebis gavlisas. meTodi ar iTvaliswinebs mdinareebis 
siRrmuli eroziis parametrebis dadgenas ZiriTad, kldovan qanebSi, sadac 
siRrmuli eroziis ganviTareba sakmaod xangrZlivi procesia. amrigad, Tu 
saproeqto nagebobis kveTSi dafiqsirdeba ZiriTadi qanebi garecxvis 
siRrmeze maRla, nageboba unda daefuZnos ZiriTad qanebs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ბიოლოგიური გარემო  

4.4.1 საპროექტო ტერიტორიის დახასიათება და ბოტანიკური კვლევის შედეგები 
 

ინტერესების ზონაში ბოტანიკური აღწერილობა გაკეთდა ლიტერატურულ წყაროებზე და საველე 

კვლევებზე, აგრეთვე საკუთარ გამოცდილებასა და ცოდნაზე დაყრდნობით. ამასთანავე, უნდა 

აღინიშნოს, რომ უფრო დეტალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად ჩატარებულმა ბოტანიკურმა 

კვლევებმა შესაძლებელი გახადა, როგორც არსებული ხარვეზების შევსება, ისე დაგეგმვისა და 

სამშენებლო სამუშაოებისთვის დეტალური მონაცემების მოპოვება, რაც აუცილებელია ბოტანიკური 

თვალსაზრისით გარემოსდაცვითი შეფასებისათვის. შესაბამისად, გამოვლენილია დაგეგმილი 

პროექტის მშენებლობის და ოპერირების შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი და ნარჩენი 

ზემოქმედება მიმდებარე ტერიტორიების ფლორასა და მცენარეულობაზე. 

პროექტის ზემოქმედების ზონაში წარმოდგენილია სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულების 

მქონე მცენარეთა თანასაზოგადოებები და სახეობები (ენდემური, იშვიათი), აგრეთვე ეკონომიკური 

მცენარეები (სამკურნალო, არომატული, ველური ხილი, ბოჭკოვანი, ძირხვენები, დეკორატიული, 

სასმელი, სამასალე და სათბობი ხე-ტყე, საფურაჟე, სათიბ-საძოვარი, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების ველური წინაპრები და ა.შ.). 
 

გადაშენების გზაზე მყოფ სახეობებთან და სენსიტიურ ჰაბიტატებთან ერთად, რომელთაც 

სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულება აქვთ, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტყიან 

ადგილებს; მათზე ნარჩენი ზემოქმედების დაფიქსირების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს ეკო-

საკომპენსაციო ღონისძიებები, რაც გულისხმობს ექვივალენტური ტყის ჰაბიტატების აღდგენას. 

რაც შეეხება ჭარბტენიან ტერიტორიებს, მათზე ნარჩენი ზემოქმედების დროს მნიშვნელოვნად 

მატულობს ზედაპირულწყლიანი სივრცე და ასეთი ტერიტორია სამუდამოდ აკლდება სასარგებლო 

მიწების ფონდს. მართალია, ამგვარ ზედაპირულწყლიან ეკოტოპებზე ხელახლა ვითარდება წყალ-

ჭაობის მცენარეულობა და იწყება ტორფდაგროვება, მაგრამ ორგანული მასით ასეთი ღრმულების 

ამოვსებისათვის ათასწლეულებია საჭირო. 
 

 

საკანონმდებლო ბაზა 



 

 

66 

 

საქართველოს არსებული გარემოსდაცვითი კანონდებლობა ეყრდნობა საერთაშორისო 

დონეზე მიღებულ პრინციპებს და კრიტერიუმებს და წარმოადგენს კარგ საფუძველს 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისათვის. 

საქართველოს ველური ფლორისა და ფაუნის კონსერვაციას სამართლებრივად 

არეგულირებს საქართველოს პარლამენტის მიერ 1994-2011 წლებში მიღებული რამდენიმე 

საკანონმდებლო აქტი. მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტის დადგენილება # 303 

(2 მაისი 2006) „საქართველოს წითელი ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. 

 

ცხრილი 4.4.1-1 საქართველოს ძირითადი კანონები გარემოს დაცვის შესახებ 

 
kanoni TariRi 
kanoni mavne organizmebisagan mcenareTa dacvis 
Sesaxeb 

12. 10. 1994 

saqarTvelos konstitucia 24. 08. 1995 
kanoni daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb 07. 01. 1996 
kanoni normatiuli aqtebis Sesaxeb 29. 10. 1996 
kanoni garemos dacvis Sesaxeb 10. 12. 1996 
kanoni veluri cocxali bunebis Sesaxeb 26. 12. 996 
kanoni saxelmwifo ekologiuri eqspertizis 
Sesaxeb  

01. 01. 1997 

kanoni garemosdacviTi licenziebis Sesaxeb 01. 01. 1997 
kanoni kolxeTis daculi teritoriebis 
Seqmnisa da menejmentis Sesaxeb 

09. 12. 1998 

mavne organizmebisagan mcenareTa dacvis 
kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis 
Sesaxeb 

16. 04. 1999 

tyis kodeqsi 22. 06. 1999 
saqarTvelos garemosdacviTi qmedebebis 
erovnuli gegma 

19. 06. 2000 

kanoni miwebis melioraciis Sesaxeb 16. 10. 2000 
kanoni Tbilisisa da misi Semogarenis 
saxelmwifo tyis fondisa da mwvane 
nargaobebis dacvis specialuri RonisZiebebis 
Sesaxeb 

10. 11. 2000 

kanoni borjom-xaragaulis erovnuli parkis 
Sesaxeb 

28. 03. 2001 

kanoni saqarTvelos wiTeli nusxisa da wiTeli 
wignis Sesaxeb 

06. 06. 2003 

kanoni bunebis dacvis saxelmwifo kontrolis 
Sesaxeb 

23. 06. 2005 

 

საქართველოს მთავრობის მიერ ხელმოწერილი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონვენციები და 

მრავალმხრივი ხელშეკრულებებია: 

 ველური ბუნების ფაუნისა და ფლორის საფრთხეში მყოფი სახეობებით საერთაშორისო 
ვაჭრობის კონვენცია (CITES 1975; universal);  
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 კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ (Convention on Biological Diversity 

1992; universal);  

 evrokavSiris direqtiva habitatebis Sesaxeb  (European Union Habitats Directives 

1992; regional);  

 ramsaris konvencia saerTaSoriso mniSvnelobis Warbteniani teritoriebis, 
gansakuTrebiT wylis frinvelebis, Sesaxeb (Ramsar Convention on Wetlands of 

International Importance Especially as Waterfowl Habitat--Ramsar Convention; 1975; universal);  

 konvencia msoflio kulturuli da bunebrivi memkvidreobis dacvis Sesaxeb  
(World Heritage Convention; 1972; universal);  

 gaerTianebuli erebis CarCo-konvencia klimatis cvlilebis Sesaxeb (United 

Nations Framework Convention on Climate Change 1994; universal) da kiotos protokoli 
(Kyoto Protocol miRebulia 1997, jer ar aris ZalaSi); 

 konvencia evropis veluri bunebis da bunebrivi habitatebis Sesaxeb (Convention 

on the conservation of European Wildlife and natural Habitats 1979); 
 konvencia evropis landSaftebis Sesaxeb (European Landscape Convention 2000). 

 

 

4.4.1.1 ფლორისა და მცენარეულობის აღწერის, ეკოსისტემებზე და ჰაბიტატებზე პროექტის 

ზემოქმედების განსაზღვრის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური და კონცეპტუალური 

მიდგომის შესახებ    
proeqtis zemoqmedebis zonis farglebSi ekosistemebSi mcenareulobisa da habitatebis 

tipebi daxasiaTebulia kecxovelis (1960), qvaCakiZis (1996), naxucriSvilis (1999), 

mixedviT, xolo saxeobrivi Semadgenloba mocemulia literaturul wyaroebze da savele 

kvlevebze dayrdnobiT. 

 

Cveni SefasebiT interesebis koridorSi WurWlovan mcenareTa mravali saxeobaa 

warmodgenili. magram, rogorc es moriss (1995) aqvs aRniSnuli arsebiTad floris 

Sefaseba unda moicavdes yvela WurWlovan mcenares, xavsebs, liqenebs, wyalmcenareebs da 

sokoebs. miuxedavad amisa, WurWlovani mcenareebi miCneulia ZiriTad indikatorad xmeleTis 

ekosistemebisa, romelebic moicaven mocemuli landSaftis yvela sasicocxlo formas. 

 

rogorc zemoTaa aRniSnuli, sxvadasxva konservaciuli Rirebulebis mqone saxeobebTan da 

sensitiur habitatebTan erTad gansakuTrebuli yuradReba eqceva tyian teritoriebs 

xelovnuri tyis masivebis CaTvliT. dasabuTebulia, rom tyeebi miCneulia gansakuTrebul 

garemosdacviT adgilebad, ekologiuri, esTetiuri, kulturuli, istoriuli da 

geologiuri TvalsazrisiT unikalur da yvelaze mniSvnelovan ekosistemebad (Harcharik, 

1997; Isik et al., 1997). sxva sityvebiT rom vTqvaT, `tye, rogorc tye gacilebiT ufro 

mniSvnelovania, vidre miwaTsargeblobis nebismieri sxva forma” (Harcharik, 1997), 

`gansakuTrebulia mosaxleobis moTxovnebi tyeebis mimarT rekreaciuli, silamaziT tkobisa 

da biomravalferovnebis konservaciis (dacvis) TvalsazrisiT” (Lanly, 1997). 

 

arsebiTia is faqti, rom sxva proeqtis zemoqmedebis areebze, maT Soris, tyian 

teritoriebze praqtikulad SeuZlebelia adrindeli bunebrivi koromebis aRdgena da 

SenarCuneba im saxiT, rogorc iyo mSeneblobamde. amitom, aseT SemTxvevebSi 

rekomendirebulia ofseturi RonisZiebebis ganxorcieleba, rac gulisxmobs eqvivalenturi 

tyis habitatebis an sxva tipis ekosistemebis/mcenareulobis Tanasazogadoebebis aRdgenas. 

 

rac Seexeba Warbtenian teritoriebs, maTze narCeni zemoqmedebis dros mniSvnelovnad 

matulobs zedapirulwyliani sivrce da aseTi teritoria samudamod akldeba sasargeblo 

miwebis fonds. marTalia, amgvar zedapirulwylian ekotopebze xelaxla viTardeba wyal-
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Waobis mcenareuloba da iwyeba torfdagroveba, magram organuli masiT aseTi Rrmulebis 

amovsebisaTvis aTaswleulebia saWiro. 

 

biomravalferovnebaze, dacul teritoriebsa da tyeebze uaryofiTi zemoqmedeba unda 

Semcirdes absolutur minimumamde, xolo iseT SemTxvevebSi, rodesac garemos dazianebis 

Tavidan acileba SeuZlebelia, zaralis anazRaureba unda moxdes eko-kompensaciis programis 

mixedviT. saxeldobr, unda Catardes tyis ekosistemebze zegavlenis Sefaseba da zaralis 

anazRaureba adeqvaturi Semarbilebeli da eko-sakompensacio zomebis misaRebad, romelTa 

mizania dakarguli eqvivqlenturi tyis habitatebis aRdgena.  

 

am konteqstSi proeqtis  mSeneblobis procesSi tyis ekosistemebisadmi miyenebuli zaralis 

gaangariSeba rekomendirebulia “udanakargo”, “wminda mogebis principisa” da “habitat - 

heqtris” midgomebis mixedviT, raTa ganisazRvros tyis eko-kompensaciis zusti 

proporciuli TanafardobasTan, romelic dafuZnebulia Tanamedrove meTodologiasa da 

saukeTeso saerTaSoriso praqtikaze. 

 

habitat-heqtris Sefasebis meTodi aris arafulad erTeulebSi bunebrivi mcenareulobis 

Rirebulebis gansazRvris mimarT Cveulebrivi midgoma. garemos sakompensacio maCvenebeli 

(anu “fuli”, romliTac gamoixateba mcenareulobis Rirebuleba) aris “habitat-heqtari”. 
 
habitatis farTobi (ha) X habitatis qula  = habitat-heqtari 

 

es meTodi gamoiyeneba habitatebis ubnebisa da landSaftis komponentebis raodenobis  

Sesafaseblad  mcenareulobis  tipis relevantur (Sesabamis)  winaswargansazRvrul 

“benCmarkTan” (benchmark) mimarTebaSi. benCmarkebi unda ganisazRvros mcenareulobis 

sxvadasxva ekologiuri klasisaTvis (mek). mcenareulobis TiToeuli ekologiuri 

klasisaTvis benCmarkSi aRwerili unda iyos gasaSualebuli Taviseburebebi klimaqsuri da 

didi xnis ganmavlobaSi xeluxlebeli biomravalferovnebisa da bunebrivi mcenareulobisa, 

romelic im bioregionSia warmodgenili, sadac habitatebi unda Sefasdes. klimaqsuri da 

xeluxlebeli benCmarkis cneba axloa mcenareulobis ekologiur klasTan (mek), anu tyis 

benCmarki SeiZleba emyarebodes gasaSualebul monacemebs im 20 wliani xeebis koromisa, 

sadac ar Cans mniSvnelovani anTropogenuli zegavlenis niSnebi. TiToeuli mek-i unda 

Seicavdes garkveul informacias, romelic saWiroa habitat-heqtris 

SefasebisaTvis.Hhabitat-heqtruli Sefasebisas habitatisaTvis miniWebuli qulebi, 

maCvenebelia mcenareulobis xarisxisa, romelic axloa mek-is benCmarkTan, vrceldeba 

TiToeul Sefasebul farTobze. Hhabitatis maCveneblis namravli habitatis farTobze 

(heqtrebSi) iZleva mcenareulobis xarisxis gansazRvris saSualebas. “habitat-heqtris” 

erTeulebi gamoyenebulia, rogorc Cveulebrivi sazomi sxvadasxva ekosistemebis SedarebiTi 

Rirebulebisa erTi mek-is farglebSi. habitat-heqtris meTodiT SeiZleba winaswari 

ganWvreta bunebrivi mcenareulobis mdgomareobisa, vizualurad Sefasebadi informaciis 

Segroveba mcenareulobis komponentebis Sesaxeb habitatebis zonis gaswvriv. mcenareulobis 

komponentebi, romlebic unda iqnan CarTuli da Sefasebuli, damokidebulia eko-regionis 

specifiur ekosistemur Semadgenlobaze. 

     

meore nabijia mcenareulobis komponentebis Sesaxeb informaciis vizualuri Sefaseba da 

analizi mocemuli teritoriisaTvis habitatebis mdgomareobis gaangariSebis gamoyenebiT. 

 

SesaZlebelia habitatis komponentis maxasiTeblis gaangariSeba. avstraliis viqtoriis 

Statis mTavrobis garemos mdgradi ganviTarebis departamenti, romelic msoflio masStabis 
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wamyvani dawesebulebaa habitat-heqtris principis sferoSi, iyenebs Semdeg komponentebsa da 
maxasiaTeblis Sefasebebs: 
 
 komponenti maqs.  Rirebuleba(%) 
ubnis maxasiaTeblebi didi xeebi 10 
 varjis Sekruloba 5 
 qvetyis (xeebis gareSe) iarusi 25 
 usarevelo 15 
 aRdgena 10 
 mkvdari safari 5 
 morebi 5 
landSaftis 
konteqsti 

nakveTis farTobi* 10 

 Semogareni* 10 
 manZili ubansa da tyis masivs 

Soris * 
5 

 sul 100 

cxrili 4.4.1.1-2. habitatis Sefasebis komponentebi da maxasiaTeblebi viqtoriaSi, 

avstralia 
 
 

4.4.1.2 საპროექტო დერეფნის ფლორისა და მცენარეულობის მიმოხილვა  

 
saproeqto teritoria moicavs mcire kavkasionis geobotanikuri olqis aWara-guriis 

geobotanikuri raions.  

 

aWaris mcenareuli safari metad mravalferovania, rac ganpirobebulia am mxaris bunebrivi 

pirobebis nairgvarobiT, agreTve florisa da mcenareulobis ganviTarebis sakmaod rTuli 

istoriiT. aWara, rogorc amaze mravali mkvlevari miuTiTebs, kolxeTis reliqturi tyis 

floris yvelaze mdidari kuTxea. Aam mxareSi gvxvdeba kolxeTis floris damaxasiaTebeli 

elementebis umetesoba. amasTanave, aris iseTi reliqturi saxeobebic, romlebic mxolod 

aWaris teritoriazea gavrcelebuli, magaliTad - medvedevis aryi, epigea - Epigaea 
gaulterioides da sxva. kolxeTis mcenareulobaSi uxvad aris Sereuli agreTve evropuli 

tyis floris elementebic. 

 

aWaris, iseve rogorc yvela mTiani qveynis mcenareuli safari, gansxvavebuli vertikaluri 

sartylianobiT xasiaTdeba. Aam mxareSi kecxovelis (1959) mixedviT, gamosaxulia ramdenime 

sartyeli: 1) hidrofituli balaxeulobisa da teniani tyeebis-0-250m zR. donidan, 2) 

kolxeTis maradmwvane qvetyiani da leSambiani tyeebis 150-250m-dan 450-500m-mde; 3) mTebis 

Sua sartyeli, ramdenime qvesartyliT-500m-dan 2000m-mde da 4) mTamaRali, subalpuri da 

alpuri sartylebiT. aRniSnuli sartylebisaTvis damaxasiaTebelia gansxvavebuli 

mcenareuli kompleqsebi, romlebic qvemoT ganxilulia mokled. 

 

aWaris vake zRvispira zoli kolxeTis dablobis samxreT daboloebas warmoadgens. am vakis 

sigane qobuleTTan daaxloebiT 2-5 km-is farglebSi meryeobs, samxreTisken kidev ufro 

viwrovdeba da mTis wina kalTebi uSualod zRvis sanapiros gasdevs. aWaris swored es 

nawilia yvelaze uxvnaleqiani. Nnaleqebis gaJonva xdeba niadagis mxolod zeda fenebSi 

gruntis wylis dgomis maRali donis arsebobis gamo. nawilobriv amiTvea gamowveuli didi 

raodenobis atmosferuli naleqebis miwis zedapiridan sruli gadinebis uqonloba anda 

saerTod susti gadineba. Aam garemoebebma da sxva mravalma mizezma ganapiroba kolxeTis 

dablobis mniSvnelovani nawilis daWaobeba. 
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aWaris zemoxsenebuli vake, iseve rogorc kolxeTis dablobis yvelaze dabali nawili 

saerTod, dafaruli iyo tyiani Waobebis, balaxnariani da sfagnumiani Waobebis mcenareuli 

kompleqsebiT. Mmcenareulobis es tipebi ganviTarebulia Waobiani mdelos, torfian-Waobian, 

Waobian-lamian da daWaobebul ewer niadagebze. maTi didi nawili, gansakuTrebiT tyiani 

WaobebiT dakavebuli adgilebi amjamad damSralia da maT naalagarze gaSenebulia Caisa da 

sxva teqnikuri kulturebis plantaciebi. 

 

aRniSnuli mcenareulobis kompleqsSi ufro did farTobze ganviTarebuli iyo tyiani 

Waobebi. AamJamad am tyeebis mxolod naSTebia SemorCenili mcire farTobze. Aam tipis 

tyeebSi gabatonebulia muryani anu Txmela - Alnus barbata. xemcenareebidan masTan erTad 
xSirad gvxvdeba lafani - Pterocarya pterocarpa, xolo SedarebiT mSral adgilebze - rcxila 
(Carpinus caucasica) da imeruli muxa - Quercus imeretina, qvetyeSi Cveulebriv monawileobs 

xeWreli - Frangula alnus, kuneli - Crataegus microphylla, Zaxveli-Viburnum opulus da sxva. 

zogan, gansakuTrebiT gameCxerebul adgilebze amnairi tye gadabardulia mayvliT da zogi 

liana mcenariT, rogoricaa ekalRiWi - Smilax excelsa, Rvedkeci - Periphloca graeca, krikina - 
Vitis sylvestris, suro - Hedera colchica da sxva. 
 
murynarebi ZiriTadad viTardeba Warbi gruntuli datenianebis pirobebSi, magram ukiduresad 

Waobian adgilsamyofelze muryani susti zrda-ganviTarebiT xasiaTdeba. aseT murynarebSi 

balaxovan mcenareTa sinuzia Seqmnilia Waobis mcenareulobis tipiuri komponentebiT, 

rogoricaa imeruli isli, Waobis zambaxi, islebi, Wili da sxva. SedarebiT mcire farTobze 

ganviTarebulia gvimriani, Sereulbalaxnariani da xavsiani murynarebi. xolo iSviaTad, 

Cveulebriv naklebad tenian niadagebze-Sqeriani murynari. Mmurynis aRniSnuli saxeoba ama 

Tu im simravliT monawileobs aWaris dablobisa da SuamTianeTis tyeebSi, magaliTad 

rcxilnarebSi da wiflnarebSi 1500m-mde zRvis donidan, xolo zogan, gansakuTrebiT misi 

gavrcelebis zeda zolSi kondominantur cenozebs qmnis mcire farTobze mTis muryanTan 
(Alnus incana) erTad. 
 
aWaris dablobze da mTiswina kalTebze warsulSi farTod iyo gavrcelebuli 
sakmaod nairgvari foTlovani tyeebi. AamJamad maTgan mxolod naSTebia 
SemorCenili SedarebiT mcire farTobebze. Aamgvar tyeebs qmnis rcxila, 
imeruli muxa, ifani - Fraxinus excelsior, harTvisis muxa - Quercus hartvissiana, Tela 
(Ulmus elliptica), cacxvi (Tilia caucasica), xurma (Diospyros lotus), zogan wifeli, wabli 
da sxva. am tyeebisaTvis damaxasiaTebelia kargad ganviTarebuli qvetye, 
romelsac zogan qmnis foTolmcveni buCqebi (ieli - Rhododendron luteum, xeWreli 
- Rhamnus imeretina, kidobana - Evonymus latifolia, jonjoli - Staphylea colchica da St. 

pinnata, Txili - Corylus avellana, C. pontica da sxva), xolo zogan maradmwvaneebi, 
rogoricaa baZgi - Ilex colchica, Sqeri - Rhododendron ponticum, Zmerxli - Ruscus 

hypophyllum da sxva. am tyeebSi, gansakuTrebiT dablobebze uxvad gvxvdeba 
agreTve liana mcenareebi-kolxuri suro, Rvedkeci, krikina da ekalRiWi. Zogan, 
umTavresad gameCxerebul adgilebze mcenareebi isea modebuli tyes, rom gavla 
SeuZlebelia. AaRwerili tyeebi gavrcelebulia daaxloebiT 500 m-mde zRvis 
donidan. 
 
aWaris teritoriaze kolxuri tyeebis pirveladi saxe umeteswilad 
darRveulia. isini an gaCexilia da kulturul nakveTebadaa gadaqceuli, anda 
Tu tyea, igi gaaxoebulzea xelmeored wamosuli, radgan dasavleT 
saqarTvelos dablobze wamozrda Zalian swrafad xdeba. Aam mxriv 
gansakuTrebiT gamoirCeva muryani da rcxila. Aamgvari tyeebis balaxovani 
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mcenareebis safari, kecxovelis (1959) mixedviT, sakmaod mravalferovania. 
gansakuTrebiT uxvadaa gvimrebi da nairbalaxovani mcenareebi. 
 
aWaraSi ar gvxvdeba qarTuli muxis muxnarebi. Aaq mas enacvleba Woroxis muxa 
- Quercus dschorochensis. Mmisi dominantobiT Seqmnili muxnarebi gavrcelebulia 
aWariswylisa da Woroxis xeobebis mSral ferdobebze. am muxnarebis umetesi 
nawili Zlier gameCxerebulia da, rogorc wesi gadabelilia. Tivis naklebobis 
gamo mosaxleoba nekers saqonlis sakvebad iyenebs. Ees muxnarebi SenebiT 
kolxeTSi gavrcelebuli qarTuli muxis muxnarebs mogvagonebs, magram 
kolakovskis (1961) mixedviT, mis floraSi monawileobs qserofiluri 
winaaziuri elementebi. Aam muxnarebis kompleqsSi warmodgenilia mTis 
qserofiluri muxnarebis fragmentebi, romlis SemadgenlobaSi aRniSnulia 
tragakantuli astragalis erTi saxeoba.  
 
aRwerili mcenareulobis maRla warmodgenilia mTebis Suasartyeli, romelic, 
kecxovelis (1959) mixedviT, moicavs teritorias 500 m-dan 2150m-mde zRvis 
donidan. Aam sartyelSi fitocenozTa didi nairgvarobaa. Ees gamowveulia aq 
gavrcelebuli xemcenareebisa da buCqebis saxeobaTa simravliT, bunebrivi 
pirobebis mravalferovnebiT da adamianis sameurneo saqmianobis zemoqmedebiT. 
 
am sartyelSi landSafturi mniSvneloba aqvs wiflnarebs, Tumca rogorc amaze 
doluxanovi (1957) miuTiTebs, wiflnarebi Cveulebrivia mTebis Sua sartyelSi, 
magram ar gvxvdeba iq sadac atmosferuli naleqebi 500mm-ze naklebia. Aam 
formaciis mTavari cenotipi gvxvdeba zRvis piridan subalpur sartylamde, 
magram gulisaSvilis (1955) mixedviT wiflnaris sartyeli, sadac wifeli 
maRali warmadobis koromebs qmnis, mdebareobs (900) 1000m-dan 1500 (1600) m-de, 
xolo doluxanovis (1957) azriT wiflnaris optimaluri ganviTarebis are 
zRvis donidan 800-1300m Semoifargleba. Aam tipis tyisaTvis damaxasiaTebelia 
ZiriTadi cenotipis absoluturi gabatoneba, Tumca arcise iSviaTad masTan 
erTad fitocenozSi Sereulia rcxila, TelamuSi, wabli-gansakuTrebiT mTis 
qveda sartyelSi, cacxvi da sxva. wifeli xSirad qmnis kondominantur 
fitocenozebs naZvTan da soWTan erTad. 
 
aWaris mTianeTSi farTodaa gavrcelebuli maradmwvane qvetyiani wiflnarebi. 
Aamgvari wiflnarebi tipiuria saerTod kolxeTisaTvis da umTavresad 
dakavSirebulia tenian raionebTan. qvetyes qmnis Sqeri (Rhododendron ponticum), 
baZgi (Ilex colchica), wyavi (Laurocerasus officinalis), zogan Rhododendron ungernii da sxva. 
tenian adgilsamyofelTan aris dakavSirebuli agreTve gvimriani wiflnarebi. 
am tipis wiflnarebSi cocxal safars qmnis gvimrebi-Matteuchia struchiopteris, 

Athyrium filix-femina, Driopteris filix-mas, zogan Phyllitis scolopendrium da sxva. es 
ukanaskneli saxeoba ama Tu im simZlavriT gvxvdeba sxvanair wiflnarebSic, 
magram misi xvedriTi wili fitocenozSi umniSvneloa. 
 
aRniSnuli tipis wiflnarebis kompleqsSi, SedarebiT naklebad tenian 
ferdobebze, warmodgenilia buCqnari wiflnarebi. Aamnair tyeSi qvetye 
Seqmnilia foTolmcveni buCqebiT, rogoricaa ieli-(Rhododendron luteum), mocvi 
(Vaccinium arctostaphyllos), Txili (Corylus avellana), mayvlis zogierTi saxeoba da 
sxva. am wiflnarSi sakmaod kargadaa ganviTarebuli agreTve balaxovan 
mcenareTa sinuzia. Ees sinuzia da saerTod foTolmcvenbuCqnariani wiflnarebi 
saxeobrivi SemadgenlobiT mdidaria sxva tipis wiflnarebTan SedarebiT. 
Ffloristikulad sakmaod mdidaria agreTve maRalbalaxnariani da wivaniani 
(Festuca montana) wiflnarebi. tyis es ori tipi ganviTarebulia gansxvavebul 
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ekologiur garemoSi, magram saerTo aqvT is, rom maTi rolo umniSvneloa 
aWaris wiflnarebis landSaftSi. 
 
aWaraSi da saerTod dasavleT saqarTveloSi sakmaod farTodaa gavrcelebuli 
mkvdarsafriani wiflnari. Kkolakovskis (1961) mixedviT, amgvar wiflnarSi sxva 
xemcenareTa monawileoba umniSvneloa, xolo buCqebi da balaxovani mcenareebi 
TiTqmis ar gvxvdeba. aseTi tipis wiflnarSi, rogorc amaze doluxanovi (1938) 
miuTiTebs, viTardeba wiflis zrda-ganviTarebisaTvis yvelaze xelsayreli 
ekologiuri pirobebi da maRali warmadobiT xasiaTdeba. aRniSnul tyeebSi 
lianebi naklebaad gvxvdeba, Tumca zogi maTgani, magaliTad, kolxuri suro, 
wiflnarebis konstantur komponentebs warmoadgens. 
 
wiflnarebTan kompleqsSi, gaansakuTrebiT misi gavrcelebis qveda nawilSi, 
SedarebiT naklebad tenian ferdobebze gvxvdeba rcxilnarebi, daaxloebiT 
1100m-mde zRvis donidan. rcxila wiflnarSi Sereuli, gavrcelebulia ufro 
maRlac. igi viTardeba nairgvar edafur pirobebSi, magaliTad, dablobze 
izrdeba ewer niadagebze, xolo sxva SemTxvevaSi neSompala-karbonatul da 
tyis yomral niadagebze. struqturulad da floristulad wiflnarebis 
msgavsia, qmnis mis analogiur tyis tipebs, magram gacilebiT nakleb farTzea 
gavrcelebuli: aWaraSi da saerTod dasavleT saqarTveloSi rcxilnari 
xSirad icvleba muryniT. Ees cvla ZiriTadad adamianis sameurneo 
saqmianobiTaa gamowveuli. rcxilnaris gaCexvisas intensiurad mimdinareobs 
murynis gansaxleba da xSirad murynar-rcxilnari yalibdeba. 
 
arsebuli monacemebiT (kecxoveli, 1935, 1959; doluxanovi, 1953; kolakovski, 1961; 
gulisaSvili, 1964; jorbenaZe, 1969), aWaraSi, gansakuTrebiT wiflnarebisa da 
rcxilnarebis kompleqsSi, SedarebiT mcire farTobze warmodgenilia 
wablnarebi. amasTan erTad aRsaniSnavia, rom wabli naklebi simravliT 
monawileobs TiTqmis tyis yvela tipSi, romlebic ganviTarebulia mTis wina 
kalTebze da SuamTis sartyelSi. Aam ukanaskneli sartylis tyeebisaTvis 
damaxasiaTebelia uTxovari-Taxus baccata, romelic Cveulebriv daqvemdebarebul 
iarusSia moqceuli.  
 
aWaris mTianeTSi sakmaodaa gavrcelebuli wiwviani tyeebi zRvis donidan 900-
1000m-dan 2000m-mde, Tumca fiWvnari gvxvdeba gacilebiT ufro dablac 
aWariswylis qvemo nawilis samxreTul ferdobebze. aWaraSi fiWvnarebi 
fragmentuladaa gavrcelebuli da Seqmnilia Pinus kochiana-s dominirebiT. 
fiWvnarebis kalTa araa Sekruli da amitom kargadaa ganviTarebuli buCqebisa 
da balaxovani mcenareebis sinuziebi. naZvi-Picea orientalis da soWi-Abies 

nordmanniana daxurul tyes qmnis. Aamis gamo baCqnarTa da balaxnarTa iarusebi 
iSviaTadaa warmodgenili. Aam tipis tyeebi tipologirad dakavSirebulia 
wiflnarTan. wifelTan erTad soWi xSirad qmnis kondominantur cenozebs. 
Aamgvari fitocenozebi sakmaod farTodaa gavrcelebuli aWaris mTianeTSi. 
wiwviani tyis tipebidan did farTobzea warmodgenili agreTve wminda 
naZvnarebi, naZvnar-soWnarebi da wminda soWnarebi. aWaraSi metwilad amgvari 
cenozebi gvxvdeba tyis zeda sazRvarSi.  
 
aWaris zog xeobaSi zRvis donidan 1000m-is maRla gavrcelebulia Taviseburi 
tipis buCqnarebi, romelsac adgilobrivi mcxovrebni “Sqerians” uwodeben. igi 
pirvelad detalurad aRwera golicinma (1939, 1948) dam mas Semdeg 
zemoxsenebuli saxelwodeba damkvidrda botanikur literaturaSi. Aamgvari 
fitocenozebis SeqmnaSi monawileobs kolxeTis floris mesameulisdroindeli 
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reliqti, rogoricaa: wyavi, Sqeri, medvedevis aryi-Betula medwedewi, ungernis 
Sqeri-Rhododendron ungernii, poturi muxa- Quercus pontica, Epigaea gaulterioides, mocvi, 
ieli, baZgi, Zaxveli, Zmerxli da sxva mravali. buCqnaris Sekrulobis gamo 
balaxeuli safari sustadaa ganviTarebuli, Tumca gvimrebi sakmao siuxviT 
gvxvdeba. 
 
aRniSnuli tipis buCqnars golicini Zireul da amasTanave reliqtur 
fitocenozad Tvlis, mesameulis droindeli reliqtebis Tanapovnierebisa da 
gansakuTrebiT epigeas aq arsebobis gamo. amasTan erTad igi uaryofs sinskais 
(1933) Tvalsazriss, romlis mixedviTac aseTi buCqnarebi anTropogenuri 
warmoSobisaa da ganviTarebulia gadamwvari tyeebis naalagarze. sinskais 
mosazrebas ufro marTebulad Tvlis kecxoveli (1959) da aRniSnavs, rom masSi 
monawile buCqebis umetesoba qvetyis elementia iseve rogorc epigea, romelic 
SiSkinis (1930) monacemebiT lazistanis wiflnarebis qvetyis tipiuri monawilea. 
amasTan erTad, kecxoveli (1959) miuTiTebs, rom dasavleT saqarTveloSi 
Sqerianebi gavrcelebulia aWara-imereTis qedze, lomis mTis ferdobebze, zemo 
svaneTSi-nenskris, nakras da sxva xeobebSi. Aam adgilebSi tyis mospobis Semdeg 
darCa qvetyis buCqebi, romlebic imdenad momZlavrdnen, rom SeuZlebeli Seiqna 
tyis ZiriTadi saxeobebis ganaxleba. 
 
zemoaRwerili tyeebis maRla mdebareobs subalpuri sartyeli; misi zeda 
sazRvari zRvis donidan saSualod 2200-2300m-ze mdebareobs. Aam sartyelSi 
warmodgenilia mdeloebis, buCqnarebisa da subalpuri tyeebis kompleqsi. 
aWaraSi, iseve rogorc saqarTvelos mTianeTSi, gvxvdeba ornairi subalpuri 
tye-tanbrecili da meCxeri. Aam ukanaskneli tipis tyes aWaris mTianeTSi 
ZiriTadad qmnis maRalmTis bokvi-Acer trattvetteri da aryi Betula litwinowii da sxva. 
amnair tyeSi xeebi erTmaneTisgan moSorebiT izrdeba, maT Soris sivrce 
dafarulia balaxovani mcenareebiT da niadagis zedapiri metwilad 
gakordebulia. subalpuri meCxeri tyeebi aWaraSi iSviaTad gvxvdeba da 
metwilad meoreuli warmoSobisaa.  
 
aWaris subalpebSi ufro metad gavrcelebulia tanbrecili tyeebi. igi 
Cveulebriv ganviTarebulia CrdiloeTis da dasavleTis ferdobebze, ZiriTadad 
iseT adgilebze, sadac Tovlis safari Rrmaa da xangrZlivad devs. Aam tipis 
tyes ZiriTadad qmnis aryis zemoxsenebuli saxeoba, Wnavi, tirifis zogierTi 
saxeoba da sxva. kargadaa ganviTarebuli balaxovan mcenareTa da buCqnarTa 
sinuziebi. Aam ukanasknelis umTavresi komponentia deka-Rhododendron caucasicum, 
xolo balaxovan mcenareTa sinuzia ZiriTadad maRalbalaxelobis 
warmomadgenlebiTaa Seqmnili. 
 
tanbrecili tye aWaraSi da saerTod dasavleT saqarTveloSi xSirad Seqmnilia 
wifliT. Uumetesad gvxvdeba tanbrecili arynarebis analogiuri tipebi, magram 
ufro metad gavrcelebulia balaxnariani-wiflnarebi sadac cocxali safari 
Seqmnilia nairbalaxovanTa da gvimrebis sinuziebiT. Aamgvari wiflnarebi 
imdenad gansxvavdeba mTis Sua sartylis wiflnarebisagan, rom zogi mkvlevari, 
magaliTad doluxanovi (1957), damoukidebel formaciad ganixilavs. 
 
dasavleT saqarTveloSi, gansakuTrebiT aWarasa da guriaSi, tanbrecili tyeebs 
qmnis agreTve medvedevis aryi da ponturi muxa, Tumca amnairi tyeebi ZiriTadad 
gavrcelebulia mTis Sua sartyelSi. tyis am tipisaTvis damaxasiaTebelia 
maradmwvane buCqnarebis sinuzia-subalpebSi Cveulebriv dekis gabatonebiT, 
xolo qveda safexurze-Sqeris, wyavis, baZgis da sxvaTa monawileobiT. 
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aWaris mTianeTis subalpuri tyeebis udidesi nawili gaCexilia da maT 
naalagarze ganviTarebulia meoreuli mdeloebi. Aamitomaa, rom saqarTvelos 
am mxareSi tyis zeda sazRvari Cveulebriv naZvnar-soWnarebiT Tavdeba. 
Aaucilebelia subalpuri tyeebis aRdgena. maTi sasoflo-sameurneo Rirebuleba 
ueWvelad didia, radgan tyis es tipi zvavebisagan icavs qvemoT mdebare tyeebs 
da aqvs niadagdacviTi da wylis reJimis maregulirebeli mniSvneloba. 
 
subalpur tyeebTan kompleqsSi, agreTve alpur sartelSi, gansakuTrebiT 
CrdiloeT da dasavleT eqspoziciis ferdobebze, sakmaod farTodaa 
gavrcelebuli dekianebi, romelsac qmnis Rhododendron caucasicum. igi 
dakavSirebulia mTis torfian niadagebTan. Ddekianebi tipologiurad 
SedarebiT erTgvarovania, xolo saxeobrivi SemadgenlobiT Raribi. Ees 
gamowveulia dekianis gansakuTrebuli cenotikuri struqturiT. am 
floristikuli kompleqsis komponentebia: selSavi-Vaccinium myrtillus, wiTeli 
mocvi-V. vitis-idaea, Oxalis acetosella da sxva mravali. maT Soris xavsebi da mRierebi. 
Ddekianebi ZiriTadad gvxvdeba sakmaod daqanebul ferdobebze, magram iSviaTad, 
magaliTad arsianis qedis zogierT monakveTze, gvxvdeba vake reliefze. aseT 
reliefze ganviTarebulia gansakuTrebuli tipis dekiani, romelic 
literaturaSi (k. qimeriZe, 1969) torfob-borcviani dekianis saxelwodebiTaa 
cnobili. igi dakavSirebulia iseT adgilebTan, sadac Tovlis safari Rrmaa da 
xangrZlivad devs. subalpebSi fragmentulad gvxvdeba agreTve Rviianebi, 
romelic arsebuli monacemebiT (kecxoveli, 1935; niJaraZe, 1948; da sxva) 
fiWvnaris derivats warmoadgens. 
 
aWaris mTianeTisTvis damaxasiaTebelia agreTve subalpuri maRalbalaxeuloba. 
igi dakavSirebulia mcenareTa zrda-ganviTarebisTvis optimalurad xelsayrel 
garemo pirobebTan-sakmaod tenian humusiT mdidar Rrma niadagebTan; 
savegetacio periodSi optimaluria agreTve niadagis Termuli reJimi. Aam tipis 
mcenareuloba Cvulebriv viTardeba subalpuri tyisa da dekianebis kompleqsSi, 
agreTve mTis zeda sartyelSi damoukidebeli sinuziis saxiT. 
maRalbalaxeuloba sakmaod xSirad polidominanturia da moicavs: Heracleum 

sosnowskyi, Campanula lactiflora, Delphinium flexuosum, Inula grandiflora, Doronicm macrophyllum, 

Senecio platyphyloides, Pyretrum macrophyllum, Aconitum nasutum da sxva. damaxasiaTebelia, 
rom amgvari mcenareuloba ZiriTadad Seqmnilia orlebniani mcenareebiT, 
erTlebnianebi, gansakuTrebiT marcvlovnebis da islisebrTa ojaxis 
warmomadgenlebi, metad iSviaTad gvxvdeba. Aamitom niadagis zedapiri, rogorc 
wesi, gakordebuli ar aris.  
G  
fitomasis didi siuxvis miuxedavad, maRalbalaxeuloba saTib-saZovrad ar 
varga, magram SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes sasilosed. Aam mxriv misi 
sasoflo-sameurneo Rirebuleba sakmaod mniSvnelovania. maRalbalaxeulobis 
es tipi mdidaria agreTve samkurnalo, teqnikuri da dekoraciuli mcenareebiT. 
 
aRniSnul sartyelSi balaxovani mcenareulobidan ufro farTod 
gavrcelebulia subalpuri mdeloebi. Mmcenarelobis es tipi, da saerTod 
maRalmTis mdeloebi, tipologiurad nairgvaria da mdidaria saxeobrivi 
SedgenilobiT. Mmagram am mcenareulobis sazafxulo saZovrebad xangrZlivi 
gamoyenebisa da didi datvirTvis gamo bunebrivi mcenareuloba nirSecvlilia 
da warmodgenilia pastoraluri degresiis Sedegad warmoqmnili tipebiT. 
Aarsianis qedze umetesad gvxvdeba Zigvianebi da namikrefianebi, agreTve 
polidominanturi wvrilnairbalaxovani mdeloebi marmuWisa da sxvaTa 
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monawileobiT. aRwerili formebi ganviTarebulia mTamdelos gakordebul 
niadagze. SavSeTis qedze da aWara-guriis qedis tenian ferdobebze sakmaodaa 
gavrcelebuli agreTve farTofoTlian nairbalaxovani da marcvlovan 
nairbalaxovani mdeloebi. AaseTive mdeloebi SedarebiT mcire farTobze 
warmodgenilia arsianis qedzec, umetesad tyeebTan kompleqsSi, tyis zeda 
sazRvarTan. Aam mdeloebisTvis damaxasiaTebelia sustad  gakordebuli 
mTamdelos meoreuli niadagebi. 
 
alpuri mcenareuloba tipiurad did kavkasionzea gamosaxuli, aWaris 
mTianeTSi igi arsad ar qmnis mTlian uwyvet zols da ZiriTadad mTis 
mwvervalebzea ganviTarebuli zRvis donidan 2300m-ze maRla. am sartyelSi 
savegetacio periodi 2-3 Tves grZeldeba da mcenareTa ganviTarebisaTvis 
xelsayreli Termuli reJimi mxolod miwispira sivrcezea. amis gamo alpuri 
mcenareebi Cveulebriv dabalia, xolo zogierTi tipis mdeloebSi miwazea 
garTxmuli. mcenareul landSaftSi didi mniSvneloba aqvs alpur xalebs, 
romelic wvril nairbalaxebiT aris Seqmnili. amgvari mcenareulobis 
umTavresi komponentebia: Sibbaldia parviflora, S. semiglabra, Campanula tridentata, Taraxacum 

stevenii, marmuWis ramdenime saxeoba da sxva.  mcire simravliT monawileobs 
marcvlovnebi da islebi, agreTve wivanebi da Zigvebi. am formaciaTa ZiriTadi 
cenotipebia Festuca sulcata da Nardus glabriculmis.SedarebiT mcire simravliT ereva 
Zerna adjarica, Poa alpina, Phlem alpinum da sxva. am mcenareul kompleqsSi 
warmodgenilia sxva tipis mcenareulobac, rogoricaa islianebi, 
nairbalaxovan-marcvlovnebi da sxva, magram isini SedarebiT mcire farTobzea 
gavrcelebuli. alpuri mdelos formaciaTa aRniSnul kompleqsSi zogan 
ganviTarebulia dekianebi, magram aq es maradmwvane buCqnari gacilebiT dabalia 
subalpur dekianebTan SedarebiT. 
 
 

4.4.1.3 საპროექტო დერეფნის ფლორისა და მცენარეულობის დტალური დახასიათება  

 

Catarebuli iqna detaluri botanikuri kvleva dagegmili sxalTa-Suaxevis el. 
gadamcemi xazis proeqtis  derefanSi. Sesabamisad, gamovlinda dagegmili 
proeqtis mSeneblobiT da operirebiT gamowveuli mosalodneli uaryofiTi da 
narCeni zemoqmedeba rogorc saproeqto derefanSi ise mimdebare teritoriebis 
florasa da mcenareulobaze. gamovlinda proeqtis zemoqmedebis zonaSi 
warmodgenili sxvadasxva konservaciuli Rirebulebis mqone mcenareTa 
Tanasazogadoebebi da saxeobebi (endemuri, iSviaTi), agreTve ekonomikuri 
Rirebulebis mqone mcenareebi. mSeneblobis wina botanikuri kvlevebis dros 
moxdeba arsebuli informaciis Sevseba.  
 
botanikuri kvlevisas mcenareulobis sixSire-dafaruloba Sefasda drudes 
Skalis mixedviT. drudes Skalis simboloebi aRniSnavs saxeobaTa sixSire-
dafarulobas. es simboloebia: Soc (socialis)-dominanti saxeoba, sixSire 
dafaruloba aRemateba 90%; Cop

3
 (coptosal)-maRali ricxovnobis saxeoba, sixSire-

dafaruloba 70-90%; Cop
2-saxeoba warmodgenilia mravalricxovani individebiT, 

sixSire-dafaruloba 50-70%; Cop
1- sixSire-dafaruloba 50-70%;  Sp

3
 (sporsal)-

sixSire-dafaruloba daaxloebiT 30%; Sp
2
 (sporsal)-sixSire-dafaruloba 

daaxloebiT 20%; Sp
1
 (sporsal)- sixSire-dafaruloba daaxloebiT 10%; Sol (solitarie)-

mcirericxovani individebi, sixSire-dafaruloba 10%-mde; Un (unicum) -erTi 
individi. 
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nakveTi 1. anZa №1, GPS koordinatebi 0281051/4605776, 741m zR. d. anZa dadgeba 
gvirabebidan gamotanili nayari masaliT Seqmnil samSeneblo moedanze mdinare 
sxalTis napirze. dabali sakonservacio Rirebulebis mqone habitati. 
 
nakveTi 7. pirveli 7 anZa (anZa №8-mde) dadgeba aseT xelovnur nayarze, sadac 
mcenareuloba ganadgurebulia.  am monakveTebzec warmodgenilia dabali 
sakonservacio Rirebulebis mqone habitati. 

 

  

 
nakveTi 8. axalgazrda fiWvnari mewyerze 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi axalgazrda fiWvnari mewyerze 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri. sof. 
CanCurixevi 

sanimuSo nakveTis № 8 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 50 

GPS koordinatebi 0279968/4606143 

simaRle z.d. (m) 806 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 30 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 20 

saSualo dms (sm) 10 

xis maqs. simaRle (m) 8 

saSualo simaRle (m) 6 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 5-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 20-25 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 10 

balaxovani safaris simaRle (sm)  70 

xavsebis dafaruloba (%) 30-40 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

7 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Pinus kochiana D-20sm, H-6-8m (maqs.), Sp
2 

 D-10sm, H-4-6m, (saS.) 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

balaxovani safari 

Trifolium ambiguum Sol  

Taraxacum officinale Sol 

Viola alba Sol 

Cynoglossum officinale Sol 

Digitalis schischkinii-dasavleT kavkasiis 
subendemi Crdilo-aRmosavleT 
anatoliaSi iradiaciiT 

Unicum, H-60-70sm 

Phyllitis scolopendrium Sol 

xavsis safari 
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xavsis safari  Cop
1 

 

 
nakveTi 8. axalgazrda fiWvnari 
mewyerze 

 
nakveTi 8. Viola alba 

 
nakveTi 8. Phyllitis scolopendrium 

 

 
anZa №1-Tan igive situaciaa rac iyo anZa №8-Tan. 
 
nakveTi 10. axalgazrda fiWvnar-naZvnari mewyerze 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi axalgazrda fiWvnar-naZvnari mewyerze 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri. sof. 
CanCurixevi 

sanimuSo nakveTis № 10 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 50 

GPS koordinatebi 0279761/4606202 

simaRle z.d. (m) 783 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 30 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 7 

saSualo dms (sm) 6 

xis maqs. simaRle (m) 7 

saSualo simaRle (m) 5 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 8-9 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 15-20 

buCqebis dafaruloba (%) _ 
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buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 5-10 

balaxovani safaris simaRle (sm)  20 

xavsebis dafaruloba (%) 60-70 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

10 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-6-7sm, H-6-7m, Sp
1 

Pinus kochiana D-6-7sm, H-5-6m,Sol
 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

balaxovani safari 

Fragaria vesca Sol  

Hieracium pilosella  Sol 

Plantago lanceolata Sol 

Viola alba Sol 

Clinopodium vulgare Sol, H-20sm 

Taraxacum officinale Sol 

Erophila verna Sol 

Cardamine parviflora Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Cop
2 

 

 
nakveTi 10. axalgazrda fiWvnar-
naZvnari mewyerze 

 
nakveTi 10. axalgazrda fiWvnar-
naZvnari mewyerze 

 
 
 
nakveTi 11. axalgazrda fiWvnari mewyerze 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi axalgazrda fiWvnari mewyerze 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri. sof. 
CanCurixevi 

sanimuSo nakveTis № 11 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 50 

GPS koordinatebi 0279684/4606249 
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simaRle z.d. (m) 773 

aspeqti dasavleTi 

daxriloba 30 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 18 

saSualo dms (sm) 12 

xis maqs. simaRle (m) 10 

saSualo simaRle (m) 6 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 5-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 15-20 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 5-10 

balaxovani safaris simaRle (sm)  20 

xavsebis dafaruloba (%) 80-90 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

11 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Pinus kochiana D-10-12sm, H-5-6m, Sp
1 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-5-6sm, H-4-5m, Sol
 

Alnus barbata D-16-18sm, H-8-10m, Unicum 

Salix alba D-14-16sm, H-6-8m, Unicum 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

balaxovani safari 

Taraxacum officinale Sol  

Erophila verna Sol 

Viola alba Sol 

Cardamine parviflora Sol 

Clinopodium vulgare Sol, H-20sm 

Hieracium pilosella   Sol 

Plantago lanceolata   Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Cop
3 

 

 
nakveTi 11.axalgazrda fiWvnari 
mewyerze 

 
nakveTi 11.axalgazrda fiWvnari 
mewyerze 
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nakveTi 12. marcvlovan-nairbalaxovani mdelo-saZovari 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi marcvlovan-nairbalaxovani mdelo- 

saZovari 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri 

sanimuSo nakveTis № 12 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 10 

GPS koordinatebi 0279519/4606381 

simaRle z.d. (m) 770 

aspeqti CrdiloeTi 

daxriloba 30 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

balaxovani safaris simaRle (sm) 60 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 15-20 

xavsebis dafaruloba (%) 90-95 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

12 

xavsebis saxeobaTa raodenoba 6-8 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

balaxovani safari 

Poa pratensis Sp
1 

Festuca pratensis Sp
1
 

Taraxacum officinale Sol 

Plantago lanceolata Sol 

Hieracium piloselloides Sol 

Sanguisorba officinalis Sol
 

Viola alba Sol 

Bellis perennis Sol 

Sedum sp. Sol 

Cirsium echinus Sol, H-60 sm 

Cardamine parviflora Sol 

Erophila verna Sol  

xavsis safari 

xavsis saxeobebi Cop
3 

 

 
nakveTi 12. marcvlovan-
nairbalaxovani mdelo-saZovari 

 
nakveTi 12. Erophila verna 
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nakveTi 12. Viola alba 

 

 
nakveTi 13. murynar-naZvnari 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi murynar-naZvnari 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri 

sanimuSo nakveTis № 13 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0279383/4606407 

simaRle z.d. (m) 749 

aspeqti _ 

daxriloba 00 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 25 

saSualo dms (sm) 15 

xis maqs. simaRle (m) 18 

saSualo simaRle (m) 10 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 10-12 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 15-20 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 10-15 

balaxovani safaris simaRle (sm)  15 

xavsebis dafaruloba (%) 20-30 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

9 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-10sm, H-6-7m, Sp
1 

Alnus barbata D-25sm, H-16-18m, Sol
 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

balaxovani safari 

Bellis perennis Sp
1 

Viola alba Sol 

Fragaria vesca Sol 

Taraxacum officinale   Sol 

Primula woronowii-kavkasiis subendemi Sol 
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mcire aziaSi (arTvini iradiaciiT) 

Phyllitis scolopendrium Sol 

Corydalis caucasica Sol, H-15sm 

  

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
3 

 

 
nakveTi 13. Corydalis caucasica 

 
nakveTi 13. murynar-naZvnari 

 
nakveTi 13. murynar-naZvnari 

 
nakveTi 13. Primula woronowii 

 
nakveTi 13. Bellis perennis 

 

 
nakveTi 14. anZa №14. 0279253/4606477, 743 m zR. d. saZovari. daxriloba 30, 
eqspozicia-CrdiloeTi. dabali sakonservacio Rirebulebis habitati. 
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nakveTi 14. saZovari 

 

 
nakveTi 15. anZa №15. GPS koordinatebi 0279111/4606460, 733m zR. d. saZovari. 
daxriloba-00. dabali sakonservacio Rirebulebis habitati. 

 

 
nakveTi 15. saZovari 

 

 
nakveTi 16. anZa №16. GPS koordinatebi 0279013/4606384, 728m zR. d. saZovari. 
daxriloba-00. dabali sakonservacio Rirebulebis habitati. 

 

 
nakveTi 16. saZovari 

 

 
nakveTi 17. anZa №17. GPS koordinatebi 0278713/4606401, 729m zR. d. saZovari 
naZvnaris mimdebared, daxriloba-50. eqspozicia-dasavleTi. dabali 
sakonservacio Rirebulebis habitati.  
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nakveTi 17. saZovari naZvnaris 
mimdebared 

 

 
nakveTi 18. naZvnari (degradirebuli) 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi naZvnari (degradirebuli) 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri 

sanimuSo nakveTis № 18 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0278523/4606482 

simaRle z.d. (m) 735 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 50 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 25 

saSualo dms (sm) 18 

xis maqs. simaRle (m) 12 

saSualo simaRle (m) 8 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 6-7 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 20-25 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 10-15 

balaxovani safaris simaRle (sm)  40 

xavsebis dafaruloba (%) 60-70 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

13 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-20-25sm, H-10-12m (maqs.), Sp
2 

 D-16-18sm, H-6-8m (saS.) 

Malus domestica Unicum
 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

balaxovani safari 

Taraxacum officinale Sol 

Bellis perennis Sol 
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Viola alba   Sol 

Corydalis caucasica  Sol 

Sanguisorba officinalis Sol 

Sedum oppositifolium Sol 

Rumex sp. Sol, H-20sm-40sm 

Fragaria vesca   Sol 

Erophila verna Sol 

Cardamine parviflora Sol 

Asplenium trichomanes Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Cop
2 

 

 
nakveTi 18. Malus domestica 

 
nakveTi 18. naZvnari 

 
nakveTi 18. Corydalis caucasica 

 
nakveTi 18. Asplenium trichomanes 
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nakveTi 18. Fragaria vesca 

 
nakveTi 19. anZa №19. GPS koordinatebi 0278416/460645, 750 m zR. d. anZa dgeba 
SemoRobil saTibSi, soflis teritoriaze-agrolandSaftSi. dabali 
sakonservacio Rirebulebis habitati. 

 

 
nakveTi 19. agrolandSafti 

 

 
nakveTi 20. murynari 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi murynari 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri 

sanimuSo nakveTis № 20 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0278311/4606508 

simaRle z.d. (m) 735 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 50 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 10 

saSualo dms (sm) 6 

xis maqs. simaRle (m) 7 

saSualo simaRle (m) 6 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 14-16 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 10-15 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 50-60 

balaxovani safaris simaRle (sm)  80 

xavsebis dafaruloba (%) 15-20 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

10 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Alnus barbata D-10-25sm, H-6-7m (maqs.), Sp
1 

 D-6sm, H-5-6m (saS.) 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 
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balaxovani safari 

Corydalis caucasica Cop
1 

Viola alba Sp
3 

Arum albispathum Sp
1 

Sambucus ebulus Sol, H-80sm 

Fragaria vesca   Sol 

Asplenium trichomanes Sol 

Primula woronowii-kavkasiis subendemi 
mcire aziaSi (arTvini iradiaciiT) 

Sol 

Erophila verna Sol 

Cardamine parviflora Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
2 

 

 
nakveTi 20. Corydalis caucasica 

 
nakveTi 20. Arum albispathum 

 
nakveTi 20. Asplenium trichomanes 

 
nakveTi 20. murynari 
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nakveTi 20. Fragaria vesca 

 

 
nakveTi 21. murynari mdinarispirul terasaze 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi murynari mdinarispirul terasaze 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri 

sanimuSo nakveTis № 21 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0278131/4506660 

simaRle z.d. (m) 696 

aspeqti _ 

daxriloba 00 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 20 

saSualo dms (sm) 14 

xis maqs. simaRle (m) 14 

saSualo simaRle (m) 12 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 10-12 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 50-60 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 5-10 

balaxovani safaris simaRle (sm)  80 

xavsebis dafaruloba (%) 10-15 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

9 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Alnus barbata D-18-20sm, H-12-14m (maqs.), Cop
1 

 D-10-12sm, H-10-12m (saS.) 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

balaxovani safari 

Ficaria calthifolia Sol 

Viola alba Sol 

Stellaria holostea Sol 

Dentaria quinquefolia Sol 

Cardamine parviflora Sol 

Geranium robertianum Sol 
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Arum albispathum   Sol 

Sambucus ebulus   Sol, H-80sm 

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
2 

 

 
nakveTi 21. murynari mdinarispirul 
terasaze 

 

 
nakveTi 22. anZa №22. GPS koordinatebi 0277914/4606757, 689m zR. d. md. sxalTis 
marcxena napiri. mdinarispirul terasaze (riyeze) murynis amonayari. dabali 
sakonservacio Rirebulebis habitati.  

 

 
nakveTi 22. murynis amonayari 

 
nakveTi 22. Tussilago fárfara 

 
nakveTi 26. anZa №26. GPS koordinatebi 0277419/4606909, 674m zR. d. iqve, 
mdinarispiruli riynari. dabali sakonservacio Rirebulebis habitati.  
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nakveTi 26. mdinarispiruli riynari 

 

 
nakveTi 28. anZa №28. GPS koordinatebi 0276940/4607203, 663m zR. d. md, sxalTis 
marjvena napiri. anZa dgas sakarmidamo nakveTSi-agrolandSaftSi. dabali 
sakonservacio Rirebulebis habitati.  

 

 
nakveTi 28. sakarmidamo nakveTi 

 

 
nakveTi 34. anZa №34-dan anZa №43. mdinariss marcxena napirze agrolandSaftSi-
sakarmidamo nakveTebi, saZovrebi, mdinarispirul terasaze-riynar-silnarSi 
axalgazrda murynarebi. anZa №34-is gamoRma GPS koordinatebia: 0276183/45607482, 
658m zR. d. dabali sakonservacio Rirebulebis habitati.  

 

 
nakveTi 34. axalgazrda murynari 
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nakveTi 45. anZa №45. GPS koordinatebi 0275022/4608244, 622m zR. d. 
mdinarispiruli terasa marjvena napirze.  

 

 
nakveTi 45. saZovari mdinarispirul 
terasaze 

 

 
nakveTi 46. anZa №46 dgeba mdinaris marcxena napirze-axalgazrda murynari 
mdinarispirul terasaze. №47, 48, 49-mdinaris marjvena napirze sakarmidamo 
nakveTebi-agrolandSafti. № 50, 51, 52-mdinaris marcxena napirze-sakarmidamo 
nakveTebi mdinarispirul terasaze-agrolandSafti. dabali sakonservacio 
Rirebulebis habitati.  

 

 
nakveTi 46. mdinarispirul terasaze-
agrolandSafti 

 
nakveTi 46. axalgazrda murynari 
mdinarispirul terasaze 

 
nakveTi 53. anZa №53, 54. mdinaris marjvena mxares-sakarmidamo nakveTebi-
agrolandSafti. 
 
nakveTi 55. anZa №55-mdinaris marcxena mxares-mdinarispirul terasaze saZovari. 
 
nakveTi 56. anZa №56-c saZovaSia. 
 
nakveTi 57. naZvnari (degradirebuli) 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi naZvnari (degradirebuli) 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba sof. furtios midamoebi. md. sxalTis 
marcxena napiri 
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sanimuSo nakveTis № 57 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0273369/4609546 

simaRle z.d. (m) 601 

aspeqti CrdiloeTi 

daxriloba 350 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 20 

saSualo dms (sm) 16 

xis maqs. simaRle (m) 10 

saSualo simaRle (m) 8 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 3-4 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 5-10 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 3-5 

balaxovani safaris simaRle (sm)  10 

xavsebis dafaruloba (%) 15-20 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

9 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-20sm, H-10m (maqs.), Sol
 

 D-16sm, H-8m (saS.) 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

balaxovani safari 

Plantago media Sol 

Cyclamen vernum- CITES Sol 

Sedum album Sol 

Erophila verna Sol 

Cardamine parviflora Sol 

Trifolium ambiguum Sol 

Hieracium pilosella Sol, H-10sm 

Fragaria vesca Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
2 
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nakveTi 57. Cyclamen vernum nakveTi 57. naZvnari 

 
nakveTi 58. №58. GPS koordinatebi 0273067/4609740. 634m zR. d. eqspozicia Crdilo-
dasavleTi, daxriloba 5-70. naZvnari tyis axoSi. saZovari-dasarevlianebuli 
ewris gvimriT. 

 

 
nakveTi 58. saZovari-dasarevlianebuli 
ewris gvimriT 

 
nakveTi 58. Helleborus caucasicus 

 
 

nakveTi 59. anZa №59. anZa dgeba kldis Tavze murynarSi. 

 

 
nakveTi 59. murynari 

 

 
nakveTi 60. naZvnari (degradirebuli) 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi naZvnari (degradirebuli) 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri. sof. 
furtios midamoebi. 

sanimuSo nakveTis № 60 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0272627/461024 

simaRle z.d. (m) 708 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 25-300 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 40 
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saSualo dms (sm) 20 

xis maqs. simaRle (m) 16 

saSualo simaRle (m) 14 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 4-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 50-55 

buCqebis dafaruloba (%) 3-5 

buCqebis simaRle (sm) 30 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 10-15 

balaxovani safaris simaRle (sm)  80 

xavsebis dafaruloba (%) 10-15 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

14 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-40sm, H-16m (maqs.), Cop
2 

 D-20sm, H-12m (saS.) 

Pinus kochiana D-30sm, H-16m (maqs.), Sol
 

Quercus iberica D-25sm, H-12m (maqs.), Sol 

buCqebi 

Daphne pontica Sol, H-30sm 

Smilax excelsa Sol 
balaxovani safari 

Pteridium tauricum Sp
1
, H-80sm 

Epimedium colchicum-mesameuli floris 
reliqturi saxeoba 

Sol 

Fragaria vesca Sol 

Taraxacum officinale Sol 

Plantago media Sol 

Viola alba Sol 

Hieracium piloselloides Sol 

Helleborus caucasicus-kavkasiis endemi Sol 

Prunella vulgaris Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
2 

 

 
nakveTi 60. Helleborus caucasicus 

 
nakveTi 60. naZvnari 

 
nakveTi 61. anZa №61-64. saZovrebi tyis axoebSi. yanebi-agrolandSafti. 
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nakveTi 66. naZvnari (degradirebuli) mkvdarsafriani 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi naZvnari (degradirebuli) 

mkvdarsafriani 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri. sof. 
furtio. 

sanimuSo nakveTis № 66 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0272290/4610770 

simaRle z.d. (m) 691 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 350 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 45 

saSualo dms (sm) 35 

xis maqs. simaRle (m) 18 

saSualo simaRle (m) 16 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 4-5 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 30-35 

buCqebis dafaruloba (%) 3-5 

buCqebis simaRle (sm) 40 

balaxovani safaris dafaruloba (%) _ 

balaxovani safaris simaRle (sm)  _ 

xavsebis dafaruloba (%) _ 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

2 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-45sm, H-18m (maqs.), Sp
3 

 D-35sm, H-16m (saS.) 

buCqebi 

Rubus sp. Sol, H-40sm 

balaxovani safari 

balaxovani saxeobebi saxeobebi ar 
dafiqsirebula 

_ 

xavsis safari 

xavsis saxeobebi ar dafiqsirebula _  
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nakveTi 66. naZvnari (degradirebuli) 
mkvdarsafriani  

 

 
nakveTi 67. anZa №67, 68, 69. anZebi dgeba agrolandSaftSi-soflis sakarmidamo 
nakveTebi, yanebi, saZovrebi. 
 
nakveTi 71. anZa №71. anZa dgeba sof. furtios xidis zemoT ferdobze-saZovarSi. 
GPS koordinatebia: 0271948/4611415. 555m zR. d. 

 

 
nakveTi 71. saZovari 

 

 
nakveTi 73. anZa №73. anZa dgeba agreTve agrolandSaftSi-saZovarSi. GPS 
koordinatebia: 0271948/4611415. 555m zR. d. 

 

 
nakveTi 73. saZovari 
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nakveTi 74. anZa №74. anZa dgeba gzis zemoT, kortoxze-saZovarSi-
agrolandSaftSi. asevea №75 da №76 anZebi. 
 
nakveTi 74. kuneliani (meCxeri) 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi kuneliani (meCxeri) 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marjvena napiri 

sanimuSo nakveTis № 74 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 50 

GPS koordinatebi 0271061/4611846 

simaRle z.d. (m) 589 

aspeqti samxreTi 

daxriloba 30 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

buCqnaris simaRle (sm) 400 

balaxovani safaris simaRle (sm) 40 

buCqebis dafaruloba (%) 3-5 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 25-30 

xavsebis dafaruloba (%) 20-30 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

13 

xavsebis saxeobaTa raodenoba 4-5 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

buCqebi 

Crataegus microphylla Sol, H-3-4m 

balaxovani safari 

Agropyron repens Sp
3
, H-40sm 

Trifolium medium Sp
3 

Erodium cicutarium Sp
2 

Plantago media Sp
1 

Cardamine parviflora Sol
 

Muscari szovitsianum Sol 

Cyclamen vernum- CITES Sol 

Sedum album Sol 

Potentilla sp. Sol 

Stellaria media Sol 

Erophila verna Sol 

Bellis perennis Sol  

xavsis safari 

xavsis saxeobebi  Sp
3 
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nakveTi 74. kuneliani (meCxeri) 

 
nakveTi 74. Muscari szovitsianum 

 
nakveTi 76. muxnari 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi muxnari 

sakonservacio Rirebuleba maRali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marjvena napiri 

sanimuSo nakveTis № 76 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0270883/4611975 

simaRle z.d. (m) 574 

aspeqti samxreT-dasavleTi 

daxriloba 5-100 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 20 

saSualo dms (sm) 15 

xis maqs. simaRle (m) 10 

saSualo simaRle (m) 8 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 5-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 5-10 

buCqebis dafaruloba (%) 3-5 

buCqebis simaRle (sm) 150 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 5-10 

balaxovani safaris simaRle (sm)  20 

xavsebis dafaruloba (%) 10-15 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

13 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Quercus dshorochensis- awerilia 
aWariswylidan. kolxeTis subendemi 
mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da 
aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT 

D-20sm, H-10m (maqs.), Sol
 

 D-15sm, H-8m (saS.) 

Pinus kochiana (TesliT ganaxleba) H-80-100sm, Sol 
 

buCqebi 

Crataegus microphylla Sol, H-1,5m 

balaxovani safari 

Clinopodium vulgare Sol 

Sedum album Sol 
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Trifolium medium Sol 

Viola alba Sol 

Polypodium vulgare Sol 

Myosotis densiflora Sol 

Asplenium pseudolanceolatum Sol 

Hypericum ptarmicifolium Sol 

Euphorbia pontica-amierkavkasiis subendemi 
Crdilo-aRmosavleT anatoliaSi 
iradiaciiT 

Sol 

Hieracium piloselloides Sol, H-20sm 

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
2 

 

 
nakveTi 76. Polypodium vulgare 

 
nakveTi 76. muxnari 

 
nakveTi 77. muxnari 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi muxnari 

sakonservacio Rirebuleba maRali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marjvena napiri 

sanimuSo nakveTis № 77 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0270819/4612037 

simaRle z.d. (m) 573 

aspeqti samxreT-dasavleTi 

daxriloba 5-100 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 20 

saSualo dms (sm) 16 

xis maqs. simaRle (m) 10 

saSualo simaRle (m) 8 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 5-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 20-25 

buCqebis dafaruloba (%) 0,1 

buCqebis simaRle (sm) 40 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 5 

balaxovani safaris simaRle (sm)  80 

xavsebis dafaruloba (%) 5-10 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

9 
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saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Quercus dshorochensis- awerilia 
aWariswylidan. kolxeTis subendemi 
mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da 
aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT 

D-20sm, H-8-10m (maqs.), Sp
2 

 D-16sm, H-6-8m (saS.) 

Pinus kochiana (axalgazrda fiWvnari 
qvetyis saxiT) 

Sp
1 

buCqebi 

Crataegus microphylla Unicum, H-40sm 

balaxovani safari 

Clinopodium vulgare Sol 
Myosotis densiflora Sol 

Orobus hirsutus Sol 

Taraxacum officinale Sol 

Viola alba   Sol 

Pteridium tauricum Sol, H-20sm 

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
1 

 

 
nakveTi 77. muxnari 

 
nakveTi 77. Myosotis densiflora 

 
nakveTi 78. muxnari (degradirebuli) 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi muxnari (degradirebuli) 

sakonservacio Rirebuleba saSualo 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marjvena napiri 

sanimuSo nakveTis № 78 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0270713/4612203 

simaRle z.d. (m) 580 

aspeqti samxreTi 

daxriloba 30 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 23 

saSualo dms (sm) 12 

xis maqs. simaRle (m) 8 

saSualo simaRle (m) 5 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 6-7 
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xeebis iarusis dafaruloba (%) 10-15 

buCqebis dafaruloba (%) 1-3 

buCqebis simaRle (sm) 150 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 5-10 

balaxovani safaris simaRle (sm)  20 

xavsebis dafaruloba (%) 5-10 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

12 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Quercus dshorochensis- awerilia 
aWariswylidan. kolxeTis subendemi 
mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da 
aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT 

D-20-23sm, H-6-8m (maqs.), Sol
 

 D-10-12sm, H-4-5m (saS.) 

Pinus kochiana (TesliT aRmonaceni) Sp
1 

Picea orientalis  (axalgazrda) -kavkasiis 
subendemi mcire aziaSi iradiaciiT 

Unicum 

buCqebi 

Juniperus rufescens Sol, H-1,5m 

Cytisus hirsutissimus Unicum 

balaxovani safari 

Agropyron repens Sp
1 

Trifolium medium Sol 

Cardamine parviflora Sol 

Erophila verna Sol 

Hieracium piloselloides Sol, H-20sm  

Muscari szovitsianum  Sol 

Clinopodium vulgare Sol 

Nostoc commune Sol 

Gymnosporangium juniperi-virginianae lorwovani soko Rviaze-Sol  

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
1 

 

 
nakveTi 78. muxnari (degradirebuli) 

 
nakveTi 78. Gymnosporangium juniperi-

virginianae Rviaze  

 
nakveTi 7. axalgazrda fiWvnari mewyerze 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi axalgazrda fiWvnari mewyerze 
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sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. sxalTis marcxena napiri. sof. 
CanCurixevi (wablana)  

sanimuSo nakveTis № 7 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 50 

GPS koordinatebi 0280581/4606133 

simaRle z.d. (m) 767 

aspeqti _ 

daxriloba 00 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 20 

saSualo dms (sm) 10 

xis maqs. simaRle (m) 8 

saSualo simaRle (m) 6 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 5-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 20-25 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 10-15 

balaxovani safaris simaRle (sm)  20 

xavsebis dafaruloba (%) 30-40 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

7 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Pinus kochiana D-20sm, H-6-8m (maqs.), Sp
2 

 D-10sm, H-4-6m (saS.) 

Picea orientalis -kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT  

D-6-7sm, H-6-7m, Sol
 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula - 

balaxovani safari 

Hieracium pilosella Sp
1 

Fragaria vesca Sol 

Phyllitis scolopendrium Sol 

Plantago lanceolata Sol 

Clinopodium vulgare Sol, H-20sm  

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
3
-Cop

1 
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nakveTi 7. axalgazrda fiWvnari 
mewyerze 

 
nakveTi 7. axalgazrda fiWvnari 
mewyerze 

 
nakveTi 79. anZa №79. saZovari-marcvlovan-nairbalaxovani mdelo ganviTarebuli 
muxnaris naalagarze. dabalsensitiuri. 
 
nakveTi 80. ewris gvimriani cruakaciis tye 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi ewris gvimriani cruakaciis tye 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marjvena napiri 

sanimuSo nakveTis № 80 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0269949/4612260 

simaRle z.d. (m) 482 

aspeqti samxreTi 

daxriloba 10-150 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 20 

saSualo dms (sm) 10 

xis maqs. simaRle (m) 10 

saSualo simaRle (m) 6 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 7-8 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 10-15 

buCqebis dafaruloba (%) 3-5 

buCqebis simaRle (sm) 150 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 50-55 

balaxovani safaris simaRle (sm)  80 

xavsebis dafaruloba (%) 3-5 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

14 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Robinia pseudoacacia D-20sm, H-10m (maqs.), Sp
1 

 D-10sm, H-4-6m (saS.) 

buCqebi 

Rubus sp. Sol, H-1,5m 

Smilax excelsa Sol 

balaxovani safari 

Pteridium tauricum Cop
1
, H-80sm 
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Festuca drimeja Sp
2 

Ranunculus elegans Sol 

Helleborus caucasicus-kavkasiis endemi Sol 

Taraxacum officinale Sol 

Plantago media Sol 

Myosotis densiflora Sol 

Corydalis caucasica Sol 

Muscari szovitsianum Sol 

Viola alba Sol  

Bellis perennis Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Sol
 

 

 
nakveTi 80. Helleborus caucasicus 

 
nakveTi 80. ewris gvimriani 
cruakaciis tye 

 
nakveTi 80. Taraxacum officinale 

 
nakveTi 80. Bellis perennis 

 
nakveTi 81. anZa №81. GPS koordinatebi 0269751/4612248, 492m zR. d. saZovari. 
mdinaris marjvena napiri. dabalsensitiuri. 
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nakveTi 81. saZovari 

 

 
nakveTi 83. anZa №83. GPS koordinatebi 0269308/4612109, 479m zR. d. anZa dgeba gzis 
zemoT, sof. nenias gadasaxvevTan ewris gvimriT dasarevlianebul saZovarSi. md. 
aWariswylis marjvena napiri. dabalsensitiuri. 

 

 
nakveTi 83. ewris gvimriT 
dasarevlianebuli saZovari 

 

 
nakveTi 82. fiWvnari 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi fiWvnari 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marcxena napiri 

sanimuSo nakveTis № 82 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0269499/4612024 

simaRle z.d. (m) 498 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 40-450 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 40 

saSualo dms (sm) 20 

xis maqs. simaRle (m) 12 

saSualo simaRle (m) 8 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 5-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 15-20 
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buCqebis dafaruloba (%) 3-5 

buCqebis simaRle (sm) 80 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 30-35 

balaxovani safaris simaRle (sm)  60 

xavsebis dafaruloba (%) 30-40 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

9 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Pinus kochiana D-40sm, H-10m (maqs.), Sp
1 

 D-20sm, H-8m (saS.) 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-20sm, H-8m, Sol
 

buCqebi 

Rubus sp. Sol, H-80sm 

Smilax excelsa Sol 

balaxovani safari 

Pteridium tauricum Sp
3
, H-60sm 

Fragaria vesca Sp
2 

Primula woronowii-kavkasiis subendemi 
mcire aziaSi (arTvini iradiaciiT) 

Sp
1 

Cardamine parviflora Sol 

Viola alba Sol
 
 

xavsis safari 

xavsis safari  Sp
3
-Cop

1 

 

 
nakveTi 82. Primula woronowii 

 
nakveTi 82. Viola alba 
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nakveTi 82. fiWvnari 
 
nakveTi 84. fiWvnar-naZvnari 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi fiWvnar-naZvnari 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marcxena napiri 

sanimuSo nakveTis № 84 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0269131/4612030 

simaRle z.d. (m) 474 

aspeqti CrdiloeTi 

daxriloba 350 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 55 

saSualo dms (sm) 40 

xis maqs. simaRle (m) 22 

saSualo simaRle (m) 18 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 4-5 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 50-60 

buCqebis dafaruloba (%) _ 

buCqebis simaRle (sm) _ 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 3-5 

balaxovani safaris simaRle (sm)  60 

xavsebis dafaruloba (%) 80-90 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

8 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-55sm, H-22m (maqs.), Cop
1 

 D-40sm, H-18m (saS.) 

Pinus kochiana    D-40sm, H-16m, Sp
1 

buCqebi 

buCqebis saxeobebi ar dafiqsirebula - 

balaxovani safari 

Primula woronowii-kavkasiis subendemi 
mcire aziaSi (arTvini iradiaciiT) 

Sol 

Trifolium medium Sol 

Festuca drimeja Sol 

Fragaria vesca   Sol 

Pteridium tauricum Sol
 
 

Polypodium vulgare Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Cop
3 
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nakveTi 84. fiWvnar-naZvnari 

 
nakveTi 84. fiWvnar-naZvnari 

 
nakveTi 85. anZa №85. GPS koordinatebi 0268982/4612112. 464 m zR. d. md. 
aWariswylis marjvena napiri. anZa dgas gzis piras, nayarSi. 

 

 
nakveTi 85. gzis piri 

 

 
nakveTi 86. anZa №86. md. aWariswylis marcxena napiri. anZa dgas mdinarispirul 
terasaze, sadac ganviTarebulia axalgazrda murynari tirifis SereviT. 
dabalsensitiuria. 

 

 
nakveTi 86. axalgazrda murynari  

 

 
nakveTi 87. anZa №87. anZa dgas md. aWariswylis napirze, riynarze. 
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nakveTi 88. anZa №88. anZa dgeba md. aWariswylis marcxena napirze, naZvnar-
fiWvnarSi (dabalsensitiuri). mdinareze gadasvla SeuZlebelia, amitom 
koordinatebi aviReT md. marjvena napirze №88-s gaswvriv: GPS koordinatebi 
0268578/4612377, 471m zR. d. 

 

 
nakveTi 88. naZvnar-fiWvnari 

 

 
nakveTi 89. anZa №89, 90, 91. anZebi dgeba md. aWariswylis napirze. 
 
nakveTi 92. anZa №92. md. aWariswylis marcxena napiri. anZa dgeba naZvnar-
fiWvnarSi (dabalsensitiuri), ereva muxa (Quercus iberica). GPS koordinatebi 
gamoRmidan: 0267812/4612386, 488m zR. d. 

 

 
nakveTi 92. naZvnar-fiWvnari 

 

 
nakveTi 93. anZa №93. md. aWariswylis marcxena napiri. mdinarispiruli terasa. 
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nakveTi 93. mdinarispiruli terasa 

 

 
nakveTi 94. anZa №94. md. aWariswylis marjvena napiri. anZa dgeba gzis qveviT, 
xelovnur nayarSi. GPS koordinatebi 0267521/4612413, 463m zR. d.  

 

 
nakveTi 94. xelovnuri nayari 

 

 
nakveTi 95. anZa №95. md. aWariswylis marjvena napiri. saZovari mdinarispirul 
terasaze. 

 

 
nakveTi 95. mdinarispirul terasa 

 

 
nakveTi 96. anZa №96. md. aWariswylis marcxena napiri. saZovari mdinarispirul 
terasaze. 
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nakveTi 97. anZa №97, 98. asafeTqebeli nivTierebebis sawyobis teritoriis 
mimdebared. misvla akrZalulia. 
 
nakveTi 98. anZa №98. saZovari. GPS koordinatebi 0266782/4612192, 447m zR. d. 

 

 
nakveTi 98. saZovari 

 

 
nakveTi 99. anZa №99, 100. md, aWariswylis marcxena napiri. saZovrebi 
mdinarispirul terasaze. GPS koordinatebi gamoRma: 0266373/4612121, 445m zR. d. 

 

 
nakveTi 99. saZovrebi mdinarispirul 
terasaze 

 

 
nakveTi 101. anZa №101.-is zemoT, Suaxevis hospitalis qvemoT. anZa dgeba md. 
aWarisylis marjvena napirze-saZovarSi. GPS koordinatebi 0266318/4611937, 445m 
zR. d. 

 



 

 

112 

 

 
nakveTi 101. saZovari 

 

 
nakveTi 102. fiWvnari (meCxeri degradirebuli) 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi fiWvnari (meCxeri degradirebuli) 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marjvena napiri. daba 
Suaxevi. 

sanimuSo nakveTis № 102 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0266176/4611889 

simaRle z.d. (m) 443 

aspeqti samxreTi 

daxriloba 350 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 40 

saSualo dms (sm) 30 

xis maqs. simaRle (m) 12 

saSualo simaRle (m) 10 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 4-5 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 10-20 

buCqebis dafaruloba (%) 3-5 

buCqebis simaRle (sm) 150 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 10-15 

balaxovani safaris simaRle (sm)  80 

xavsebis dafaruloba (%) _ 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

11 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Pinus kochiana    D-40sm, H-12m (maqs.), Sp
1 

 D-35sm, H-10m (saS.) 

Robinia pseudoacacia D-10sm, H-7m, Sol
 

buCqebi 

Hedera colchica-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi (WaneTi, arTvini) iradiaciiT 

Sol 

Rubus sp. Sol, H-1,5m 

balaxovani safari 

Sambucus ebulus Sp
1
, H-80sm 

Euphorbia pontica-amierkavkasiis subendemi Sol 
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Crdilo-aRmosavleT anatoliaSi 
iradiaciiT 

Taraxacum officinale Sol 
Ranunculus elegans Sol 

Erodium cicutarium Sol
 
 

Helleborus caucasicus-kavkasiis endemi Sol 

Veronica peduncularis Sol 

xavsis safari 

xavsis saxeobebi ar dafiqsirebula _ 

 

 
nakveTi 102. fiWvnari 

 

 
nakveTi 103. anZa №103. igivea, rac anZa №102. 
 
nakveTi 104. anZa №104. dgeba daba Suaxevis qvemoTa ferdobze nakveTebSi 
(agrolandSafti). 

 

 
nakveTi 104. agrolandSafti 

 

 
nakveTi 105. fiWvnari (degradirebuli) 
mcenareuli Tanasazogadoebis tipi fiWvnari (degradirebuli) 

sakonservacio Rirebuleba dabali 

adgilmdebareoba md. aWariswylis marcxena napiri. daba 
Suaxevi. 

sanimuSo nakveTis № 105 

sanimuSo nakveTis farTobi (m2) 100 

GPS koordinatebi 0265819/4611903 
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simaRle z.d. (m) 412 

aspeqti Crdilo-dasavleTi 

daxriloba 25-300 

DTanasazogadoebis struqturuli maxasiaTeblebi 

maqs. dms (sm) 40 

saSualo dms (sm) 20 

xis maqs. simaRle (m) 16 

saSualo simaRle (m) 10 

xeebis raodenoba sanimuSo nakveTze 5-6 

xeebis iarusis dafaruloba (%) 15-20 

buCqebis dafaruloba (%) 10 

buCqebis simaRle (sm) 100 

balaxovani safaris dafaruloba (%) 20-25 

balaxovani safaris simaRle (sm)  80 

xavsebis dafaruloba (%) 70-80 

umaRles mcenareTa saxeobebis 
raodenoba 

12 

saxeobebi simravle-dafaruloba drudes SkaliT 

xeebis iarusi 

Pinus kochiana    D-40sm, H-16m (maqs.), Sp
1 

 D-20sm, H-10m (saS.) 

Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 
aziaSi iradiaciiT 

D-12sm, H-8m, Sol
 

buCqebi 

Smilax excelsa Sp
1
, H-10sm 

balaxovani safari 

Pteridium tauricum Sp
2
, H-80sm 

Cyclamen vernum- CITES Sp
1 

Viola alba Sol 

Helleborus caucasicus--kavkasiis endemi Sol 

Primula woronowii-kavkasiis subendemi 
mcire aziaSi (arTvini iradiaciiT) 

Sol
 
 

Anemone caucasica Sol 

Ranunculus elegans Sol 

Stellaria media Sol 

Fragaria vesca Sol 

xavsis safari 

xavsis safari  Cop
2 
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nakveTi 105. Anemone caucasica nakveTi 105. Primula woronowii 

 
nakveTi 105. fiWvnari 

 
nakveTi 105. Helleborus caucasicus 

 
nakveTi 106. anZa №106, 107. anZebi dgeba sameurneo ezoebSi (agrolandSafti). 
 
nakveTi 108. anZa №108, 109. md. aWariswylis marcxena napiri-kalapotSi riynarze. 

 

 
nakveTi 108. riynari 

 

 
nakveTi 110. anZa №110. gzis piras, sameurneo ezoSi. GPS koordinatebi 
0265221/4611898, 395m zR. d. 
 

 
nakveTi 110. agrolandSafti 
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nakveTi 111. anZa №111. md. md. aWariswylis da Ciruxiswylis SesarTavTan-
danagvianebul riyeze, GPS koordinatebi 0265066/4611940, 393m zR. d. 

 

 
nakveTi 111. riye 

 

 
nakveTi 112. anZa №112, 113, 114. md. aWariswylis marcxena napiri. mdinarispiruli 
terasa, riye. 
 
nakveTi 115. anZa №115. kerZo warmoebis nangrevebi. 
 
nakveTi 116. anZa №116. md. aWariswylis marjvena napiri. cruakaciiswvriltyiani 
kerZo nakveTebs Soris. GPS koordinatebi 0264481/4612279, 400m zR. d. sof. 
gorxanaulTan. 

 

 
nakveTi 116. cruakaciis wvriltyiani 

 

 
nakveTi 117. anZa №117. sakarmidamo nakveTi. md. aWariswylis marjvena napiri. 
 
nakveTi 118. anZa №118, 119. md. aWariswylis marcxena napiri, saZovari 
mdinarispirul terasaze. GPS koordinatebi 0264323/4612478, 397m zR. d. 
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nakveTi 118. saZovari 

 

 
nakveTi 120. anZa №120. xelovnuri nayari md. aWariswylis marjvena napirze. 
 
nakveTi 121. anZa №121. md. aWariswylis marcxena napiri. mdinarispirul terasaze 
saZovari. GPS koordinatebi gamoRma: 0263555/4612928, 402 m zR. d. 

 

 
nakveTi 121. saZovari mdinarispirul 
terasaze 

 

 
nakveTi 122. anZa №122-125. md. aWariswylis marcxena napiri-mdinarispiruli 
terasa-riynari. 

 

 
nakveTi 122. riynari mdinarispirul 
terasaze 

 



 

 

118 

 

 
nakveTi 125. anZa №125. 0263372/4613075, 400m zR. d. Semdeg el. gadamcemi xazis 
derefani gadadis md. aWariswylis marjvena napirze da №133 anZamde (anu 
bolomde) gadis xeobaSi, xelovnur nayarze. 

 

 
nakveTi 125. samSeneblo moedani 

 

 
nakveTi 125. anZa №133. aq iqneba bolo anZa hesis teritoriaze. GPS koordinatebi 
0262872/4613658, 400m zR. d. 
 

4.4.1.4 ბოტანიკური თვალსაზრისით სენსიტიური ადგილები 

 
dagegmili saproeqto derefnis detaluri botanikuri kvlevebis Catarebis Semdeg 

SesaZlebeli gaxda sensitiuri adgilebis dazusteba da maTi detaluri daxasiaTeba. 

amrigad, literaturul mimoxilvaze da savele kvlevebze dayrdnobiT saproeqto derefanSi  

gamovlenilia  Semdegi  maRalsensitiuri da saSualosensitiuri adgilebi. 
 
maRalsensitiuri habitatebi: 
 

nakveTi 76. muxnari. md. aWariswylis marjvena napiri. GPS koordinatebi 
0270883/4611975. simaRle z.d. (m) 574. aspeqti samxreT-dasavleTi. daxriloba 5-100. 
xemcenareebidan warmodgenilia: Quercus dshorochensis- awerilia aWariswylidan. 
kolxeTis subendemi mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da aRmosavleT anatoliaSi 
iradiaciiT, Pinus kochiana (TesliT ganaxleba); buCqebidan gvxvdeba Crataegus 

microphylla; xolo balaxovani mcenareebidan izrdeba:  Clinopodium vulgare, Sedum 

album, Trifolium medium, Viola alba, Polypodium vulgare, Myosotis densiflora, Asplenium 

pseudolanceolatum, Hypericum ptarmicifolium, Euphorbia pontica-amierkavkasiis subendemi 
Crdilo-aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT, Hieracium piloselloides. kargadaa 
ganviTarebuli xavsis safari. 

 
nakveTi 77. muxnari. md. aWariswylis marjvena napiri. GPS koordinatebi 
0270819/4612037. simaRle z.d. (m) 573. aspeqti samxreT-dasavleTi. daxriloba 5-100. 
xemcenareebidan warmodgenilia: Quercus dshorochensis- awerilia aWariswylidan. 
kolxeTis subendemi mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da aRmosavleT anatoliaSi 
iradiaciiT, Pinus kochiana (axalgazrda fiWvnari qvetyis saxiT); buCqebidan 
gvxvdeba Crataegus microphylla; xolo balaxovani mcenareebidan izrdeba: Clinopodium 

vulgare, Myosotis densiflora, Orobus hirsutus, Taraxacum officinale, Viola alba, Pteridium tauricum. 
ganviTarebulia xavsis safari. 
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saSualo sensitiuri adgilebi: 
 
nakveTi 78. muxnari (degradirebuli). md. aWariswylis marjvena napiri. GPS 

koordinatebi 0270713/4612203. simaRle z.d. (m) 580. aspeqti samxreTi. daxriloba 
30. xemcenareebidan warmodgenilia: Quercus dshorochensis- awerilia aWariswylidan. 
kolxeTis subendemi mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da aRmosavleT anatoliaSi 
iradiaciiT, Pinus kochiana (TesliT aRmonaceni), Picea orientalis  (axalgazrda) -kavkasiis 
subendemi mcire aziaSi iradiaciiT; buCqebidan gvxvdeba: Juniperus rufescens, Cytisus 

hirsutissimus; xolo balaxovani mcenareebidan izrdeba: Agropyron repens, Trifolium 

medium, Cardamine parviflora, Erophila verna, Hieracium piloselloides, Muscari szovitsianum, 

Clinopodium vulgare, Nostoc commune, Gymnosporangium juniperi-virginianae. ganviTarebulia 
xavsis safari. 
 
 

4.4.1.5 საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობები, რომლებიც გვხვდება საპროექტო 

დერეფანში  

unda aRiniSnos, rom saqarTvelos wiTeli nusxa, romelic Seicavs mcenareTa 56 saxeobas, 

ar aris srulyofili. AamJamad mimdinareobs arsebuli wiTeli nusxis saxeobebis Semdgomi 

modificireba. kerZod, balaxovani mcenareebis identificireba IUCN-is kategoriebis 

mixedviT (maTi mdgomareobisa da daculobis statusis aRmniSvneli kategoriebis 

gansazRvra). aRniSnuli monacemebis eqstrapolaciiT saqarTvelos wiTeli  nusxis  

saxeobebis  realuri  ricxvi  bevrad  ufro gaizrdeba.    

 

detaluri savele botanikuri kvlevebis Catarebis Sedegad saproeqto derefanSi ar 

dafiqsirda saqarTvelos wiTeli nusxis mcenareTa arc erTi saxeoba. 

garda amisa, aRsaniSnavia, rom saproeqto teritoriaze gvxvdeba zogierTi iSviaTi, 

gadaSenebis safrTxis winaSe mdgomi da mowyvladi saxeoba. magaliTad: Quercus dshorochensis-
awerilia aWariswylidan. kolxeTis subendemi mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da 
aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT; Epimedium colchicum-mesameuli floris reliqturi 
saxeoba; Euphorbia pontica-amierkavkasiis subendemi Crdilo-aRmosavleT anatoliaSi 
iradiaciiT; Digitalis schischkinii-dasavleT kavkasiis subendemi Crdilo-aRmosavleT 
anatoliaSi iradiaciiT; Primula woronowii-kavkasiis subendemi mcire aziaSi (arTvini 
iradiaciiT); Helleborus caucasicus-kavkasiis endemi; Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire 

aziaSi iradiaciiT. agreTve, Cyclamen vernum-is populaciebi, romelic warmoadgens veluri 

bunebis faunisa da floris safrTxeSi myofi saxeobebiT saerTaSoriso vaWrobis konvenciiT 
(CITES 1975; universal) dacul saxeobas. saproeqto derefanSi ar izrdeba bernis konvenciiT 

daculi saxeobebi. mSeneblobis wina botanikuri kvlevebis Catarebis Sedegad mcenareTa 

iSviaTi saxeobebis arsebuli sia savaraudod ar Seicvleba. 

 

 

 

        

4.4.2 ფაუნისტური კვლევის შედეგები 
პროექტის მშენებლობისა და ექსპლოატაციის, ზოოლოგიურ- ფაუნაზე ზემოქმედების 

დასადგენად და შესაბამისი  პრევენციული და შემარბილებელი ზომების განსაზღვრისათვის  

ჩატარებული იქნა, პროექტის შესაძლო ზეგავლენის არეალში_ სხალთა - შუახევის 35 კვ ეგხ-ს 

მშენებლობისზონაში, მობინადრე ცხოველებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილსამყოფლებისა და 

ცხოველებისსახეობრივიშემადგენლობის შესწავლა. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა 

საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცულ სახეობებს 

(წითელ ნუსხებში შეტანილი სახეობები, ბონის, ბერნის კონვენციებით და სხვა ნორმატიული 
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აქტებით  დაცული სახეობები). ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან და 

ტურისტებისთვის საინტერესო სახეობებს. შესწავლის შედეგების ანლიზისათვის გამოყენებული 

იქნა, ლიტერატურული წყაროები,  ექსპერტების მიერწინაწლებში(2011, 2013)  და 2016 წლის 

გაზაფხულზე ჩატარებული საველე კვლევებისას მოპოვებული მონაცემები. 

ეგხ-ს მშენებლობის არეალის მოკლე აღწერა 

მშენებლობის არეალი მოიცავს მდ. სხალთის ხეობის მონაკვეთს სოფ. წაბლანას მიდამოებიდან 

ფორტიოს ხიდამდე  მდ. აჭარისწყალზე და ამ უკანასკნელის ხეობის მონაკვეთს  შუახევი ჰეს-ის 

კაშხლამდე. ეგხ-ს დერეფნისუდიდესი ნაწილი დაგეგმილია ხეობების ძირზე, რიყეზე, რომელიც 

პირველი შვიდი ანძის მონაკვეთზე მოსწორებულია (სურ.4.4.2=1.) და ჭალაზე (სურ.4.4.2-2.). ჭალა 

ფრაგმენტირებული და დაგრადირებულია. მის ადგილას ძირითადად სასოფლო - სამეურნეო 

სავარგულებია. 

 
სურ. 4.4.2.-1 მოსწორებული რიყე.              სურ. 4.4.2.-2. ჭალის ფრაგმენტები. მდ. სხალთის ხეობა.  

 
სურ.4.4.2-3.ნაძვნარი ფერდობზე.                  სურ. 4.4.2 - 4. კლდოვანი ფერდობები შერეული ტყით. 

 

დერეფნის მცირე მონაკვეთები, მიმდებარე ფერდობებზე გადის მაგ. სოფ. ფურტიოსთან და 

ზამლეთთან. ჩრდილოეთის დაჩრდილო-დასავლეთის ექსპოზიციის ფერდობები დაფარულია 

ძირითადად ნაძვნარით(სურ.4.4.2-3.).სამხრეთ ფერდობებზე ჭარბობს მუხა. ფერდობების 

უმრავლესობა ძლიერ დამრეცი და კლდოვანია(სურ.4.4.2-4.). 

 

კვლევის მეთოდები 
კვლევისდროს გამოყენებული იქნა ძირითადად მარშრუტული მეთოდი. დერეფნის გასწვრივ 

ტრანსექტზე,ვიზუალურად ფიქსირდებოდა და ირკვევოდა ყველა შემხვედრი სახეობა. ასევე 

ფიქსირდებოდა ცხოველქმედების ნიშნები: კვალი, ექსკრემენტები, სოროები, საკვების ნარჩენები, 

ბუმბული, ბეწვიდა ა.შ. მუშაობის პროცესი ფიქსირდებოდა ციფრულ ფოტოაპარატით. ასევე  

გამოყენებული იქნა წინა წლებში (2011-2013წ.წ.)ექსპერტების  მიერ მოპოვებული მასალა, 

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოქვეყნებული მონაცემები, კოლეგების მიერ მოწოდებული 

ზეპირი ინფორმაცია და ადგილობრივი  მოსახლეობის გამოკითხვა. ყოველივე ამან საშუალება 
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მისცა ექსპერტებს სრულყოფილად დაეხასიათებინათ მშენებლობის ტრასაზე არსებული ფაუნა 

და გამოეტანათ შესაბამისი დასკვნები. 

 

4.4.2.1.საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული ფაუნის აღწერა 

პროექტის არეალისთვის დამახასიათებელია ძირითადად ტყის სახეობები, ღია ადგილების და 

მდინარის პირებთან მობინადრე სახეობათა უმნიშვნელო მონაწილეობით. სეზონურად ფაუნის 

მრავალფეროვნება იზრდება მიგრანტ ფრინველების ხარჯზე. საკვლევ ტერიტორიებზე 

ხმელეთისფაუნის საველე კვლევების და არსებული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად 

გამოვლენილი ძირითადი სახეობები წარმოდგენილია ქვემოთ, მოცემულ 

ცხოველთათითოეულიჯგუფისათვის.  

ამფიბიები (კლასი: Amphibia) 

საქართველოში აღნუსხულია ამფიბიების 12 სახეობა. საკვლევ უბანზე გავრცელებულია 

ამფიბიების 7 სახეობა. ესენია: მცირეაზიური ტრიტონი (Ommatotritonophryticus(sin.Triturus 
vittatus),ვასაკა (Hyla arborea), მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), კავკასიური გომბეშო (Bufo 
verrucosissimus), ტბის ბაყაყი(Rana ridibunda) და მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis). არ 

გამოვრიცხავთ ასევე, რომ, პატარა ღელეებში კავკასიური სალამანდრა (Mertensiella caucasica) 

ბინადრობდეს. ის ნანახია როგორც მდ. აჭარისწყლის ქვემო წელში, ასევე გოდერძის 

უღელტეხილის მიდამოებში. სალამანდრის ჩათვლით პროექტის არეალში ამფიბიებისკიდევ 3 

ენდემური სახეობა გხვდება:მცირეაზიური ტრიტონი (Ommatotritonophryticus), კავკასიური 

გომბეშო (Bufo verrucosissimus) და მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis). 
ქვეწარმავლები (კლასი: Reptilia) 

საპროექტო არეალში დაფიქსირდა ქვეწარმავალთა9 სახეობა. ესენია: ბოხმეჭა (Anguilis fragilis), 
მარდი ხვლიკი (Lacerta agilis), ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis), წითელმუცელა ხვლიკი 

(Darevskia parvula), დერიუგინის (ართვინის) ხვლიკი (Darevskia derjugini), ჩვეულებრივი ანკარა 

(Natrix natrix), წყლის ანკარა (Natrix tessellata), სპილენძა (Coronella austriaca) და წენგოსფერი 

მცურავი (Coluber najadum) რომელიც წინა წლებში ნანახია მდ.ჭვანას ხეობაში და გზაზე სოფ. 

ხიჭაურთან.პროექტის არეალში ქვეწარმავლების3  ენდემური სახეობა გხვდება:ქართული ხვლიკი 

(Darevskia rudis), წითელმუცელა ხვლიკი (Darevskia parvula) დაართვინის(დერიუგინის) ხვლიკი 

(Darevskia derjugini). 
ფრინველები (კლასი: Aves) 

საკვლევ ტერიტორიაზე გამოვლენილი ფრინველები ძირითადად ტყესთან და ბუჩქნარებთან 

დაკავშირებული სახეობებია. არის ღია ადგილებისათვის დამახასიათებელი სახეობები 

რომლებიც ტყის მდელოებზე ბინადრობენ, ასევე ტყის ზონაში არსებულ და ზოგადად 

წყალსატევებთან დაკავშირებული სახეობები. სულ დაფიქსირდა და შესაძლოა კიდევ შეგვხვდეს 

შემდეგი სახეობები: ჩვ.კაკაჩა (Buteo buteo), ბოლოკარკაზი (Pernis apivorus), მიმინო (Accipiter 
nisus), ქორი (Accipiter gentilis), შავულა (Tringa ochropus), მებორნე (Actitis hypoleucos), ტყის ქათამი 

(Scolopax susticola), ქედანი (Columba palumbus), გუგული (Cuculus canorus), ტყის ბუ (Strix aluco), 

იშვიათად ბუკიოტი (Aegolius funereus) (მოტიხტიხე ბუკიოტის ხმა დავაფიქსირეთ ფერდობზე 

შუახევთან). უფეხურა (Caprimulgus europaeus),ნამგალა (Apus apus), შავი კოდალა (Dryocopus 
martius), დიდი ჭრელი კოდალა (Dendrocopos major), საშუალო ჭრელი კოდალა (Dendrocopos 
medius), მაქცია (Jynx torquilla).წვრილი ბეღურასნაირებიდან : მინდვრის ტოროლა (Alauda arvensis), 
ტყის ტოროლა (Lullula arborea), კლდის მერცხალი (Ptyonoprogne rupestris), სოფლის მერცხალი 

(Hirundo rustica), ქალაქის მერცხალი (Delichon urbica),ტყისმწყერჩიტა (Anthus trivialis),მთის 

ბოლოქანქალა (Motacilla cinerea), თეთრი ბოლოქანქალა (Motacilla alba), წყლის შაშვი (Cinclus 
cinclus), ტყის ჭვინტაკა (Prunella modularis), გულწითელა (Erithacus rubecula), ჩვ.ბოლოცეცხლა 

(Phoenicurus phoenicurus),შავი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus ochruros), შავთავა ოვსადი (Saxicola 
turquata), ჩხართვი (Turdus viscivorus), წრიპა(Turdus philomelos), შავი შაშვი (Turdus merula), შავთავა 

ასპუჭაკა (Silvia atricapilla), მწვანე ყარანა (Phylloscopus nitidus), ჭინჭრაქა (Troglodytes troglodytes), 
დიდი წივწივა (Parus maior), შავი წივწივა(Parus ater), თოხიტარა (Aegithalos caudatus), ყვითელთავა 
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ღაბუაჩიტი (Regulus regulus), ჩვ.სინეგოგა (ცოცია) (Sitta europaea),მგლინავა (Certhia familiaris), ღაჟო 

(Lanius collurio), ჩხიკვი (Garrulus glandarius), ყვავი (Corvus cornix ), ყორანი (Corvus corax), სახლის 

ბეღურა (Passer domesticus), სკვინჩა (Fringilla coelebs),ჩიტბატონა (Carduelis carduelis), მწვანულა 

(Chloris chloris), ჭივჭავი (Spinus spinus), სტვენია (Pyrrhula pyrrhula), მთის გრატა (Emberiza cia) 

დაჩვ. მეფეტვია (Miliaria calandra).გარდა ამისა სეზონური მიგრაციების და ზამთრის ნომადობის 

დროს შეიძლება შეგვხვდეს:მწყერი (Coturnix coturnix),რუხი ყანჩა (Ardea cinerea), წითური ყანჩა 

(Ardea purpurea),ორბი (Gyps fulvus), ფასკუნჯი (Neofron percnopterus),ჩია არწივი (Aquila 
pennatus),მთის არწივი (Aquila chrysaetos),ბექობის არწივი (Aquila heliaca), მცირე მყივანა არწივი 

(Aquila pomarina), დიდი მყივანა არწივი (Aquila clanga), გველიჭამია (Circaetus gallicus),ძერა (Milvus 
migrans), ჭაობის ძელქორი (Circus aeruginosus),ჩვ. კირკიტა (Falco tinnunculus), მარჯანი (Falco 
subbuteo),შავარდენი  (Falco peregrinus), ღალღა (Crex crex), პატარა წინტალა (Charadrius dubius), 
პრანწია (Vanellus vanellus), ჭაობის ჭოვილო (ფიფი) (Tringa glareola), მსევანი (Tringa totanis), მერუე 

(Tringa stagnatilis), მეკირე (Apus melba), ოფოფი (Upupa epops), კვირიონი (Merops apiaster),მთის 

მწყერჩიტა (Anthus spinoletta), რქოსანი ტოროლა (Eremophila alpestris), მენაპირე მერცხალი (Riparia 
riparia), ჩვ. მეღორღია (Oenanthe oenanthe), ბუქნია მეღორღია (Onanthe isabellina), ჭრელი კლდის 

შაშვი (Monticola saxatilis), რუხი ასპუჭაკა (Sylvia communis), ჭაობის ლელწამა (Acrocephalus 
palustris), ჭედია ყარანა (Phylloscopus collybita), კავკასიური ყარანა (Phylloscopus lorenzii), რუხი 

მემატლია (Muscicapa striata), თავწითელა მთიულა (Serinus pusillus), ჩვ.კოჭობა (Carpodacus 
erythrinus).ჩამოთვლილი ფრინველების ნაწილი კი ბუდობს პროექტის არეალის მიმდებარე 

ადგილებში, მაგრამ უშუალოდ აქ მხოლოდ შემთხვევით შემოდიან. ფრინველების ენდემური 

სახეობები პროექტის არეალში არ ბუდობენ. მხოლოდ სუბალპების ბინადარი კავკასიური ყარანა 

(Phylloscopus lorenzii) გხვდება აქ სეზონურად. 

ძუძუმწოვრები (კლასი: Mammalia)ჩატარებული კვლევების შედეგად ჩვენ შევაგროვეთ 

ინფორმაცია სხალთა-შუახევის ეგხ-ს მშენებლობის არეალში შემდგისახეობის არსებობის 

შესახებესენია: 

ზღარბი (Erinaceus concolor), კავკასიური თხუნელა (Talpa caucasica), სატუნინის ბიგა (Sorex 
satunini),მცირე ცხვირნალა (Rhinolopus ferrumequinum), ულვაშა, ბრანდტის და ნატერერის 

მღამიობი (Myotis mystacinus, M.brandti, M.nattereri ), ჩია ღამურა (Pipistrellus pipistrellus), წითური 

მეღამურა (Nyctalus noctula), ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus)დამურა ყურა (Plecotus 
auritus).კურდღელი (Lepus europaeus), კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus), ჩვ.ციყვი (Sciurus 
vulgaris), ჩვ.ძილგუდა (Glis glis), ტყის ძილგუდა (Driomys nitedula), ჩვეულებრივი მემინდვრია 

(Microtus arvalis),მცირეაზიური მემინდვრია (Chionomys roberti), ბუჩქნარის მემინდვრია (Terricola 
majori), დაღესტნური მემინდვრია (Terricola daghestanicus), კავკასიური ტყის თაგვი (Sylvaemus 
fulvipectus ), მცირე ტყის თაგვი (Sylvaemus uralensis),კავკასიური თაგვი (Sylvaemus ponticus), 
მცირეაზიური თაგვი (Sylvaemus mystacinus), ტურა (Canis aueus),მგელი (Canis lupus), მელა (Vilpes 
vilpes), მურა დათვი (Ursus arctos), ტყის კვერნა (Martes martes), კლდის კვერნა (Martes 
foina),დედოფალა (Mustela nivalis), წავი (Lutra lutra),მაჩვი (Meles meles), ტყის კატა (Felis silvestris), 
შველი (Capreolus capreolus) და  გარეული ღორი (Sus scrofa). პროექტის არეალში ძუძუმწობრების 

4ენდემური სახეობა გხვდება: კავკასიური თხუნელა (Talpa caucasica), სატუნინის ბიგა (Sorex 
satunini),მცირეაზიური მემინდვრია (Chionomys roberti),დაღესტნური მემინდვრია (Terricola 
daghestanicus). 
 

4.4.2.2  საპროექტო რეგიონში აღრიცხული  საქართველოს კანონმდებლობითა და 
საერთაშორისო კონვენციებით დაცული სახეობები   

საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ფაუნის 10 სახეობა შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში. 

საქართველოს წითელი ნუსხის კრიტერიუმების მიხედვით, სამი ძუძუმწოვრიდან ორი 

განეკუთვნება მოწყვლად (VU) კატეგორიას, ერთი – გადაშენების პირას მყოფთა 

(EN)კატეგორიას.წითელ ნუსხაში შეტანილი ფრინველების 6 სახეობიდან, ექვსივე მიეკუთვნება 

მოწყვლად (VU)კატეგორიას. 
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ამფიბიების ერთი სახეობა განეკუთვნება მოწყვლად (VU)კატეგორიას.                                       

ქვემოთ ჩამოთვლილია საქართველოს წითელ ნუსხაში შესული ხმელეთის ხერხემლიან 

ცხოველთა სახეობები რომლებიც ბინადრობენ ან შესაძლოა სეზონურად ან შემთხვევით 

შემოდიოდნენ სხალთა - შუახევის ეგხ 35კვ. მშენებლობის პროექტის გავლენის ზონაში.  

(ცხრ.4.4.2.2-1.).  

ცხრილი 4.4.2.2-1.საპროექტო რეგიონში აღრიცხული საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილ 

ცხოველთა სახეობები 

№ 
ლათინური 

დასახელება 

ქართული 

დასახელება 

ინგლისური 

დასახელება 
სტატუსი 

ბინადრობის 

ტიპი 

ძუძუმწოვრები  

1 Sciurus anomalus კავკასიური 

ციყვი   

Caucasian squirrel VU ადგილობრი

ვი 

2 Ursus arctos მურა დათვი Brown Bear EN ადგილობრი

ვი 

3 Lutra lutra წავი Otter VU ადგილობრი

ვი 

ფრინველები 

4 Gyps fulvus ორბი Griffon Vulture VU ვიზიტორი 

5 Neophron 

percnopterus 

ფასკუნჯი Egyptian Vulture VU ვიზიტორი 

6 Aquila 

chrysaetus 

მთის არწივი Golden Eagle VU ვიზიტორი 

7 Aquila heliaca ბეგობისარწივი Golden Eagle VU ვიზიტორი 

8 Aquila clanga მყივანი არწივი Spotted Eagle VU ვიზიტორი 

9 Aegolius 

funereus 

ბუკიოტი (Boreal)Tengmalm’s 

Owl 

VU ადგილობრი

ვი 

ამფიბიები 

10 Mertensiella 

caucasica 

კავკასიური 

სალამანდრა 

Caucasian 

salamander 

VU ადგილობრი

ვი 

 

წითელ ნუსხაში შეტანილი 10 სახეობიდან 5 სახეობას (კავკასიურ ციყვს, წავს,  დათვს,  ბუკიოტს 

და კავკასიურ ცალამანდრას) გააჩნია ინდივიდუალური ნაკვეთები პროექტის არეალში. 

დანარჩენი ხუთი სახეობა იშვიათი და შემთხვევითი ვიზიტორია. 

2001 წლიდან საქართველო მიუერთდა „აფრიკა-ევრაზიისმიგრირებადიწყლისა და ჭარბტენიან 

ტერიტორიებზე მობინადრეფრინველებისდაცვისშესახებ შეთანხმებას“(AEWA).ამ 

შეთანხმებისთანახმად დაცვას ექვემდებარება ყველა წყალმცურავი და წყლისმახლობლად 

მობინადრე ფრინველი რომელიც ბინადრობს საქართველოში. დერეფნის გასწვრივ ამგვარი 

ფრინველი ცოტაა, მაგრამ ისინი აქ მაინც გვხვდებიან ძირითადად მიგრაციების დროს (ცხრ.4.4.2.2-

2). 

ცხრილი4.4.2.2-2.საპროექტორეგიონშიაღრიცხულიAEWA- ს დანართში შესული ფრინველები 

№ 

ლათინური 

დასახელება 

ქართული დასახელება ინგლისური დასახელება 

 

1 

Ardea cinerea რუხი ყანჩა Grey Heron 

 

2 

Ardea purpurea წითური ყანჩა Purple Heron 
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3 

Crex crex ღალღა Corncrake 

 

4 

Milvusmigrans ძერა Black Kite 

  

5 

Circus aeruginosus ჭაობის ძელქორი Eurasian Marsh Harrier 

6 Charadrius dubius მცირე წინტალა Little Ringed Plover 

7 Vanellusvanellus პრანწია Lapwing 

8 Tringa glareola ჭაობის ჭოვილო 

(ფიფი)  

Wood Sandpiper 

 

9 

Tringaochropus შავულა Green Sandpiper 

1

0 

Actitishypoleucos მებორნე Common Sandpiper 

1

1 

Tringatotanis მსევანი Redshank 

1

2 

Tringa stagnatilis მერუე Marsh Sandpiper 

1

3 

Scplopaxrusticola ტყის ქათამი Woodcock 

 

აფრიკა-ევრაზიისმიგრირებადიწყლისფრინველებისდაცვისშესახებ შეთანხმების თანახმად 

დაცული სახეობებდან რომლებიც გვხვდება სამიზნე ტერიტორიაზე (არცერთი მათგანი არ 

ითვლება საშიშროების წინაშე მდგომად არც საქართველოს და არც საერთაშორისო წითელი 

ნუსხის მიხედვით)პროექტის არეალში მობუდარი, ან მობინადრენი მხოლოდ მცირე წინტალა, 

მებორნე და შავი ჭოვილოა. ყველა დანარჩენი, ჭაობის ბოლობეჭედაც კი (მობუდარი ფრინველი 

საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე) აქ გადამფრენი, ან შემომფრენი 

ფრინველია.საქართველომიერთებულიაასევე ბონის კონვენციის 

ხელშეკრულებასევროპულხელფრთიანთადაცვისშესახებEUROBATS.ხელფრთიანების ყველა 

სახეობა, რომლებიც საქართველოში გვხვდება, შეტანილია ბონის კონვენციის დანართ II-ში და 

დაცულია EUROBATS-ის შეთანხმებით.ამ შეთანხმების თანახმად საქართველო ვალდებულია 

დაიცვას  პროექტის არეალში და მის მახლობლად დაფიქსირებული10 სახეობის ხელფრთიანი 

(ცხრ.4.4.2.2-3.). 

 

ცხრილი 4.4.2.2-3.საპროექტორეგიონშიგავრცელებული ხელფრთიანები. 

№ 
ლათინური 

დასახელება 

ქართული 

დასახელება 

ინგლისური 

დასახელება 

ეროვნ./საერთ

აშ.სტატუსი 

1 Rhinolophushipposideros მცირეცხვირნალა Littele 

horseshoe 

LC 

2

/

3 

Myotis                

mystacinus/ brandti 

მღამიობიულვაშა/ბ

რანდტის 

Whiskered 

Bat/ Brandt's 

Bat 

LC 

4 Myotis nattereri ნატერერის 

მღამიობი 

Natterer’s Bat LC 

5 Pipistrellus pipistrellus ჩია ღამორი Common LC 
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Pipistrelle 

6 Nyctalus noctula წითური მეღამურა Common 

Noctule 

LC 

7 Eptesicus serotinus ჩვეულებრივი 

მეგვიანე 

Serotine’s  Bat LC 

8 Plecotus auritus მურა ყურა Brown Big-

eared Bat 

LC 

 

4.4.2.3. საკვლევ ტერიტორიაზე მობინადრე ხმელეთის ფაუნის ენდემური სახეობები 

კავკასია ხასიათდება ცხოველთა ენდემური ფორმების მაღალი კონცენტრაციით, რაც მისი 

გეოლოგიური ისტორიის თავისებურებით აიხსნება. რეგიონული ენდემური სახეობების საერთო 

რიცხვი მერყეობს 20-30% შორის თევზებისთვის, ამფიბიებისთვის, ქვეწარმავლებისთვის და 

ძუძუმწოვრებისთვის. ფრინველებში ენდემზმი ძირითადადქვესახეობების დონეზეა 

წარმოდგენილი (ცხრ.4.4.2.3-4.).  

ცხრილი 4.4.2.3-4. საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ფაუნის ენდემური სახეობები. 

კლასი სახეობა 
ქართული 

სახელწოდება 
ენდემურობა 

ძუძუმწოვრები 

Talpa caucasica კავკასიური თხუნელა კავკასია 

Sorex satunini სატუნინისბიგა კავკასია 

Chionomys roberti მცირეაზიურიმემინდვრია კავკასია 

Terricola daghestanicus 

 

დაღესტნური მემინდვრია კავკასია 

ფრინველები Phylloscopus lorenzii კავკასიური ყარანა კავკასია 

ქვეწარმავლები 

Darevskia rudis ქართული ხვლიკი კავკასია და მცირე 

აზია 

Darevskia parvula წითელმუცელა ხვლიკი სამხრეთ - 

დასავლეთ კავკასია 

Darevskia derjugini ართვინის ხვლიკი კავკასია 

ამფიბიები 

Mertensiella caucasica კავკასიური სალამანდრა სამხრეთ - 

დასავლეთ კავკასია 

Ommatotriton 

ophryticus 

მცირეაზიური ტრიტონი კავკასია და მცირე 

აზია 

Rana macrocnemis მცირეაზიური ბაყაყი კავკასია და მცირე 

აზია 

Bufo verrucosissimus კავკასიური გომბეშო კავკასია 
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4.4.2.3.ფაუნის თვალსაზრისით სენსიტური ადგილსამყოფელები და საშიშროებები 

 ჩატარებულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ტერიტორიები რომლებზეც დაგეგმილია სხალთა - 

შუახევის ეგხ 35კვ. მშენებლობის პროექტის განხორციელება ძირითადად ანთროპოგენიზებულია, 

მაგრამ არის უბნები და მონაკვეთები სადაც ეგხ ბუნებრივ ლანდშაფტში უშუალოდ ან მასთან 

ახლოს გაივლის. ამასთან ერთად როგორც ზემოდ აღინიშნა ცალკეული უბნები განცხვავდებიან 

ასევე ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობების თავისებურებებით. ამიტომ არის ადგილები 

რომლებიც ხასიათდებიან როგორც ცხოველთა განსხვავებული მრავალფეროვნებით და 

რიცხოვნობით, ასევე სენსიტურობის ხარისხით. ცალკეული მონაკვეთების შესწავლის შედეგად 

გამოიკვეთა შემდეგი: მდ.სხალთის ხეობა მაღალი სენსიტურობით გამოირჩევა. მართალია 

დასახლებებთან არის გაჩეხილი და გადაძოვილი ადგილები მაგრამ ძირითადად ხეობის 

ფერდობები შერეული და ფოთლოვანი ტყით არის დაფარული.განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 

მონაკვეთი მდინარის მარცხენა ნაპირის გასწვრივ დაახლოებით № 9 ანძიდან №20 ანძამდე 

(წაბლანას მეწყერსა და სოფ. ყინჩაურს შორის) სადაც სანაპირო ზოლიდან ფერდობების თხემამდე 

ტყის საკმაოდ დიდი მასივებით არის წარმოდგენილილი. შესაბამისად მაღალია ცხოველთა 

სახეობრივი მრავალფეროვნება. მათ შორის წითელი ნუსხიდან:ბუკიოტი (Aegolius funereus), არის 

კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus).ფერდობის ქვედა ნაწილში სადაც წყავის (Lauroserasus 
officinalis) ქვეტყეა განვითარებულიდაფიქსირდა მურა დათვის (Ursus arctos) ყოფნის ნიშნები 

(სურ.4.4.2.3.-5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ 4.4.2.3 -5 

მდინარესთან არის წავი (Lutra lutra).გხვდება ასევე შველი (Capreolus capreolus) და  გარეული ღორი 

(Sus scrofa).  მიმოფრენისას გვხვდება სხვადასხვა დაცვითი სტატუსის მქონე ფრინველები. ღელეში 

რომელიც  №8 და № 10 ანძებს შორის ჩამოდის (სურ.4.4.2.3 - 6)   სავარაუდოდ კავკასიური 

სალამანდრა(Mertensiella caucasica) ბინადრობს დასკვნა ემყარება ლიტერატურულ მონაცემებს და 

იმ გარემოებას, რომ- ჰაბიტატის პირობები შეესაბამება სახეობის მოთხოვნილებებს, თუმცა 

ამფიბიის აქ ბინდრობის პირდაპირი დამამტკიცებელი მონაცემების (მაგ. ამფიბიის ლავრა 

გუბეებში) მოპოვება ვერ მოხერხდა. 

აღმოჩნდა მურა დათვის (Ursus 
arctos) ყოფნის ნიშნები 

1:50 000 
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სურ. 4.4.2.3 -6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მდ. აჭარისწყლის ხეობა საკმაოდ მჭიდროთ დასახლებულია. აქ ეგხ ხშირად გზის გასწვრივ 

გადის. ამ მონაკვეთზე  ტყის მასივიები ფრაგმენტირებულია. თუმცა მდ.აჭარისწყლის ხეობის 

მარცხენა მხარეზე ფურტიოს ხიდის ქვემოდ არ მისული შუახევამდე არის ადგილები სადაც ტყე 

უშუალოდ მდინარის ნაპირთან იწყება და ქედის თხემის მეორე მხარეზე გადადის. საქართველოს 

წითელი ნუსხაში შეტანილი სახეობებიდან აქ ბინადრობენ კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus)და 

ბუკიოტი (Aegolius funereus), შესაძლოა შემოდის, მაგრამ მუდმივად არ ბინადრობსმურა დათვი 

(Ursus arctos). მდინარესთან აქაც არის წავი (Lutra lutra) (სურ4.4.2.3-7) 

სურ.4.4.2.3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

სალამანდრა(Mertensiel
la caucasica) 

სავარაუდო 

ადგილსამყოფელი 

1:50 000 

1:50000 
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სურ. 4.4.2.3-8. დათვის ნაჭამი წყავის კურკები.  სურ. 4.4.2.3-9. ღელე სადაც სავარაუდოთ 

კავკასიური   სლამანდრა ბინადრობს.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. იქტოფაუნა  

კვლევების  ძირითადი მიზანი იყო:  

 პროქტის მშენებლობის გავლენის არეალში არსებული  თვზების  სახეობების გამოვლენა და 

მათი სტატუსის დადგენა (ენდემური, იშვიათი, დაცული) 

 გამოვლენილი  სახეობების  სნსიტიურობის ასპქტების დადგენა (მაგ: ქვირითობის და 

გამრავლების ადგილები და დროის პერიოდები), პროექტის გავლენის სფეროში მოქცეული 

მდინარეების -აჭარისწყალისა და სხალთის კონტექსტში 

 თევზების სახეობებზე პროექტის პოტენციური გავლენის შეფასება მდინარეების -აჭარისწყალსა 

და სხალთაში: 

 საკვლევი სამუშაოები  მოიცავდენ ორ ეტაპს: კამერალურ და საველე კვლევებს  

კამერალური კვლევების დროს ხდებოდა: ინფორმაციის შეგროვება ლიტერატურული წყაროებიდან, 

ძირითადი მონაცემების  ანალიზი, პროექტის ობიექტების განლაგებისა და მშენებლობის 

ასპექტების გაცნობა; 

საველე კვლევები მოიცავდა: სამშენებლო ობიექტის ზეგავლენის საზღვრების დადგენას უშუალოდ 

ველზე,  საკვლევი ტერიტორიის  შესწავლას და მოკვლევების წარმოებას; ინტერვიუები 

ადგილობრივ მეთევზეებთან; ყველაზე უფრო სენსიტიური მხარის დადგენა; მოპოვებული მასალის 

მიხედვით.  

 

 

4.4.3.1 კვლევების მეთოდოლოგია 

კამერალური კვლევა  

მიუხედავად იმისა,რომ გადამცემი ხაზის ანძების დამონტაჟება არ იგეგმება მდიანრეების 

კალაპოტში,პროექტის განხორციელების სამშენებლო ფაზაზე  გარკვეული ზემოქმედება მოხდება 

მდინარეებში მობინადრე თევზების სახეობებზე, მძიმე ტექნიკით მდინარეების გადაკვეთის დროს 

(იქ სადაც ხიდებით ამის გაკეთების საშუალება არ არსებობს ), შესაბამისად  გამოკვლეულ იქნა 

თევზისა და მსგავსი სახეობები პროექტის მშენებლობის გავლენის ზონაში  შემდეგი პირობების 

გათვალისწინებით:  

 

 ტერიტორიები სადაც მოხდება მდინარეების გადაკვეთა;  
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 ტერიტორიები, სადაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას ადგილობრივ ბიოლოგიურ გარემოს 

წყლის ხარისხის გაუარესების გამო,ხმაურის და ვიბრაცის ზენორმატიული გავრცელების და 

სხვა ფაქტორების ზემოქმედებით.  

 

კამერალური კვლევის დროს შეგროვდა ინფორმაცია ეკოლოგიურ მოთხოვნებზე საქართველოს 

მდინარებში სხვადასხვა სახეობის თევზებთან დაკავშირებით. გამოკვლეულ იქნა საბაზისო 

მონაცემები და ონლაინ რესურსები: 

 

 თევზის საბაზისო მონაცემები Web Site;  

 IUCN მონაცემები;  

 საქართველოს "წითელი ნუსხა" და "წითელი წიგნი"  

 

 საველე კვლევები  

კვლევის პერიოდი: 25 ივლისი – 3 აგვისტო, 2016 წ. კვლევის ამოცანაა პროექტის გავლენის ზონაში 

მოქცეული ზედაპირული წყლის ობიექტების შემოვლა (ვიზუალური აუდიტი), ადგილობრივ 

მეთევზეებთან გასაუბრება, მთავარი სენსიტიური ადგილების დადგენა,  

აღნიშნული კვლევები მოიცავდა:  

 
 მდინარეთა ქვიან კალაპოტებს თევზისათვის ხელსაყრელი რაოდენობის წყლის მოდინებით;  

 მზარდი და ხშირად ჩაკიდული მცენარეულობა, რაც წარმოადგენს გარკვეულ საფარს, 

სამალავს პატარა ჯიშის თევზებისათვის;  

 მდინარის უფრო ღრმა კალაპოტები დიდი თევზებისათვის;  

 მთავარი სენსიტიური მხარეების გარკვევა (მაგ: ქვირითის დაყრის, გამრავლების ადგილები).  

 

მეთევზეებთან გასაუბრება  

საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული თევზის სახეობების შესახებ, ინფორმაციის (მაგ. ფართოდ 

გავრცელებული სახეობების და იშვიათი ჯიშების შესახებ, ასევე დაცული და/ან მიგრანტი 

სახეობების შესახებ) მოპოვების მიზნით გასაუბრებები ჩატარდა ადგილობრივ მეთევზეებთან. 

მეთევზეები გამოიკითხა მათ მიერ თევზის მოსაპოვებლად შერჩეულ ტერიტორიებთან 

დაკავშირებით, ასევე მათთვის ცნობილი სენსიტიური ადგილების იდენტიფიცირებისათვის (მაგ: 

საქვირითე და სატოფო ადგილები). ამ კვლევებით ასევე დადგინდა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

მეთევზეობა ადგილობრივი თემისათვის სოციალურ ეკონომიკური თვალსაზრისით. 

 

4 .4.3.2  აჭარის რეგიონის იქთიოფაუნა  

 იქთიოფაუნის ზოგადი გადანაწილება  

აჭარის რეგიონში თევზის სახეობათა მრავალფეროვნება განპირობებულია ადგილის 

ფიზიკურ/გეოგრაფიული და კლიმატური პირობებით. რეგიონში დაფიქსირდა თევზების 47 

სახეობა და 17 ოჯახი, რომლებიც მოიცავენ მტკნარი წყლისა და გამავალი თევზის სახეობებს. აქ 

მობინადრე იქთიოფაუნა მრავალფეროვანია, მაგრამ რაოდენობრივად ნაკლებ მრავალრიცხოვანი. 

არსებულ სახეობათაგან არცერთი არ არის იმდენად მრავალრიცხოვანი, რომ თევზის რეწვისათვის 

რამდენადმე დიდი მნიშვნელობა ქონდეს, თუმცა საკუთარი მოხმარების მიზნით თევზჭერა 

საკმაოდ გავრცელებული საქმიანობაა ადგილობრივ მოსახლეობაში.  

პროექტის გავლენის არეალში არის 18 სახეობა, რომელიც 5 ოჯახს ეკუთვნის და მოიცავს 

ორაგულისებრებს (Salmonidae), ღორჯოსებრებს (Gobiidae), გველთევზასებრებს (Anguillidae), 

თევზების სიხშირე მოკვლეულ მდინარეებში მკვეთრად ცვალებადია და დამოკიდებულია წყლის 

მოდინებაზე, რეოფილური ჯიშები უფრო სწრაფი დინების მქონე მდინარეების უბეების 

მოყვარულნი არიან (დანართი D). თუმცა, სწრაფი დინების უბეების მოყვარული რეოფილური 

სახეობების ადგილმდებარეობის შედარებამ ლიმნოფილურ თევზის სახეობებთან, რომლებიც 
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ამჯობინებენ დამდგარ წყლებს, მაგ. ტბორებს, ეს სახეობები მოიპოვება სხვადასხვაგვარ დინებებში, 

თუმცა მათ შეუძლიათ უპირატესობა მიანიჭონ ცალკეულ სწრაფ ან ნელ უბნებს უბეებში. 

ადგილობრივი მეთევზეების გამოკითხვით საკვლევ მდინარეებში ბინადრობს თევზის შემდეგი 

სახეობები:  

 ზღვის/ყავისფერი კალმახი - გავრცელებულია ,მდინარე სხალთაში  

 მეთევზეებთან ინტერვიუს დროს აშკარა გახდა, რომ მათი დაჭერილი თევზებიდან 

უმეტესობა ეკუთვნოდა კოლხურ წვერას და ბრტყელშუბლას, ხოლო ნელი დინების 

ადგილებში ჭიჭყინებსა და ხრამულს. 800 მ -დან 1,500 მ სიმაღლეზე, მთაში და შენაკადების 

ზედა ნაწილებში გავრცელებულია კალმახი, მაშინ, როდესაც კოლხური წვერა და სხვა 

ჯიშები აქ არ დაფიქსირებულა 1,000 მ-ის სიმაღლეზე, ხოლო, სხვა დანარჩენი სახეობები 

ეკუთვნის Cyprinidae ოჯახს და ისინი ზღვის დონიდან 700-800 მ-ზე ბინადრობენ.  

 

გავლენის ზონაში შესაძლო არსებული სახეობებიდან, დაცულ სახეობას წარმოადგენს მხოლოდ 

ზღვის  კალმახი (Salmo trutta),  

 

კვლავების შედეგად დაფიქსირებული თევზების სახეობები 
 

ტაქსონომური 

ჯგუფი  

მდ. აჭარის წყალი,  

 

 მდ. სხალთა  ინფორმაციის წყარო  

*Salmo trutta  

ზღვის კალმახი, 

ყავისფერი კალმახი  

-  შენაკადებში  კვლევები 

Gobio gobio 
lepidolaemus n.  

კავკასიური ციმორი  

+  +  კვლევები 

Luciobarbus 
escherichii  

კოლხური წვერა  

+  +  კვლევები 

Capoeta tinca  

ანატოლიური 

ხრამული  

-  +  კვლევები 

Alburnoides 
fasciatus  

კლდის ჭიჭყინა (?)  

+  +  კვლევები 

Phoxinus colchicus  

კოლხური ჭიჭყინა 

+  +  კვლევები 

Rhodeus colchicus  

კოლხური Bitterling  

+  -  კვლევები 

Rutilus rutilus  

ნაფოტა  

+  +  კვლევები 

Nemacheilus 
angorae  

ანგორა ნაფოტა  

+  +  მეთევზეების 

ინფორმაცია 

ტაქსონომური 

ჯგუფი  

მდ. აჭარის წყალი,  

 

 მდ. სხალთა  ინფორმაციის წყარო  

*Salmo trutta  

ზღვის კალმახი, 

ყავისფერი კალმახი  

-  შენაკადებში  კვლევები 

Gobio gobio 
lepidolaemus n.  

კავკასიური ციმორი  

+  +  კვლევები 

Luciobarbus 
escherichii  

+  +  კვლევები 
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4.4.3.3 სენსიტიური ადგილები 

თევზების ქვირითობის ადგილები ძირითადად მდებარეობს მდინარე სხალთის ხეობაში და ეგხ-ს 

ანძების 131-133  სიახლოვეს მდინარე აჭარისწყლზე 

თევზებზე ზემოქმედების თვალსაზრისით სენსიტიურ ადგილებს წარმოადგნს მდინარე სხალთას 

ჯებირის  მიმდებარე მონაკვეთი და მდინარეების სხალთასა და აჭარისწყალის შესართავის 

მახლობლად არსებული მონაკვეთი 

კოლხური წვერა  

Capoeta tinca  

ანატოლიური 

ხრამული  

-  +  კვლევები 

Alburnoides 
fasciatus  

კლდის ჭიჭყინა (?)  

+  +  კვლევები 

Phoxinus colchicus  

კოლხური ჭიჭყინა 

+  +  კვლევები 

Rhodeus colchicus  

კოლხური Bitterling  

+  -  კვლევები 

Rutilus rutilus  

ნაფოტა  

+  +  კვლევები 

Nemacheilus 
angorae  

ანგორა ნაფოტა  

+  +  მეთევზეების 

ინფორმაცია 
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ქვირითობის და მიგრაციის პერიოდი (ზედა და ქვედა ბიეფში) სხვადასხვა სახეობების მიხედვით 

სხვადასხვაა, ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 4.4.3.3 -1 -ში 

 

ცხრილი 4.4.3.3 -1 

ქვირითობის პერიოდი  

მიგრაცია ქვედა დინების მიმართულებით  

მიგრაცია ზედა დინების მიმართულებით  

 

 

თევზჭერა  

როგორც აღინიშნა, კომერციული თევზჭერისათვის საკმარისი თევზის რაოდენობა რეგიონის ამ 

ნაწილში არ ფიქსირდება, თუმცა აქ თევზჭერას მოყვარულები მისდევენ, რაც რეკრეაციული 

მნიშვნელობის მატარებელია და დაჭერილი თევზით მოსახლეობა ადგილობრივ რესტორნებს 

           თვეები 

სახეობა  

იანვ. თებ. მარტ

ი 

აპრ. მაისი ივნის

ი 

ივლი

სი 

აგვის

ტო 

სქტ.  ოქტ. ნოემ

ბ. 

დეკ. 

*Salmo trutta  

ზღვის 

კალმახი, 

ყავისფერი 

კალმახი  

            

Gobio gobio 
lepidolaemus 
n.  

კავკასიური 

ციმორი  

            

Luciobarbus 
escherichii  

კოლხური 

წვერა  

            

Capoeta tinca  

ანატოლიური 

ხრამული  

            

Alburnoides 
fasciatus  

კლდის 

ჭიჭყინა (?)  

            

Phoxinus 
colchicus  

კოლხური 

ჭიჭყინა 

            

Rhodeus 
colchicus  

კოლხური 

Bitterling  

            

Rutilus rutilus  

ნაფოტა  

            

Nemacheilus 
angorae  

ანგორა 

ნაფოტა  
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ამარაგებს ან გზებზე ყიდის. თევზაობის ტექნიკა მოიცავს ე.წ. საცრით ან გადასაგდები ბადით 

თევზჭერას. პროექტის გავლენის ზონაში ორივე მდინარეზე მიმდინარებს. 

მდ. აჭარისწყლის ხეობაში თავისუფალი თევზჭერა ჩვეულებრივი მოვლენაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ 

ნებისმიერ მეთევზეს შეუძლია დაიჭიროს თევზი მდინარის ნებისმიერ მონაკვეთში. თუმცა სხვა 

სურათი გვაქვს კალმახის შემთხვევაში. კალმახი ძირითადად ბინადრობს მდინარე აჭარისწყლის 

შენაკადების ზედა დინებაში ან პატარა მდინარეებში (მცირე შენაკადებში), რომლებიც შემდგომ 

უერთდებიან მას. სოფლის მოსახლეები მკაცრად იცავენ კალმახის რესურსების დაცვის წესებს 

“თავიანთ ტერიტორიებზე”. კალმახის გაყიდვის ფაქტები არ დაფიქსირებულა, აქ მას თვით 

ადგილობრივი მოსახლეობა მოიხმარს.  

მეთევზეებმა აღნიშნეს, რომ მდ. აჭარისწყალი მთელი მისი მოდინების მანძილზე მნიშვნელოვანია 

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახეობის თევზის მიწოდების თვალსაზრისით. ასევე აღინიშნა, რომ 

ქვირითობის პერიოდში თევზი ადის მდ. აჭარისწყლის ზედა დინებაში და ამ არეალში არსებულ 

შენაკადებში, რაც მიუთითებს მდ. აჭარისწყლის მთავარი შენაკადების მნიშვნელობაზე თევზის 

გამრავლების თვალსაზრისით. ჩატარებულმა კვლევებმა ასევე აჩვენა, რომ პროექტის გავლენის 

ზონაში მუშაობს თევზის რამდენიმე (კალმახის) მეურნეობა. 

შუახევის რაიონი 

 
1.  
 

ჯემალ ხუჯაძე  სოფელი უჩამბა  

 
2.  
 

მამუკა ბერიძე  სოფელი უჩამბა  

 
3.  
 

ვარშანიძე  სოფელი 

სამოლეთი  

 
4.  
 

მევლუდ 

ჩურკვაიძე  

სოფელი 

სამოლეთი  

 
5.  
 

შალვა თურმანიძე  სოფელი 

გოგაძეები  

 
6.  
 

თამაზ 

თავდგირიძე  

სოფელი 

ჯაბნიძეები  

ხულოს რაიონი 

 
1.  
 

ნუგზარ 

სოლომონიძე  

სოფელი 

დიაკონიძეები  

 
2.  
 

სულიკო 

ბოლქვაძე  

სოფელი უცხო  

 

 

 

4.5 სოციო-ეკონომიკური დახასიათება 

4.5.1 მოსახლეობა 

 
აჭარის მოსახლეობა დღეისათვის შეადგენს 400, 000 ადამიანს, რომელთა 48% ცხოვრობს 

ურბანულ ცენტრებში (ბათუმი, ქობულეთი და სხვა). აჭარის მასშტაბით მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე მიახლოებით წარმოადგენს 135.32 სულ მოსახლეს კვადრატულ კილომეტრზე, რაც 

ორჯერ მეტია საქართველოს ანალოგიურ მონაცემთან (66 კაცი/კმ2) შედარებით, ამასთან ერთად 

მთიანი რეგიონი მნიშვნელოვნად მჭიდროდაა დასახლებული. აჭარის ადმინისტრაციულ ცენტრს 

წარმოადგენს ქალაქი ბათუმი, რომელიც მნიშვნელოვანი საპორტო და კომერციული ცენტრიცაა. ქ. 

ბათუმის მოსახლეობა 120,000-ზე მეტია, რაც მას საქართველოში სიდიდით მესამე ქალაქის 
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სტატუსს ანიჭებს. ცხრილში 4.5.1-1. გვიჩვენებს მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას 2002-2010 

წლებისათვის.  

 

ცხრილი 4.5.1-.1 საქართველოს, აჭარისა და პროექტის გავლენის ზონაში მყოფი 

მუნიციპალიტეტების მოსახლეობა  

 

 
მოსახლეობა 1,000 

რეგიო

ნი  

20

07  

200

8  

2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 

საქარ

თველ

ო  

4,3

71.

5  

4,3

42.

6  

4,31

5.2  

4,32

1.5  

4,40

1.3  

4,39

4.7  

4,38

2.1  

4,38

5.4  

4,436.

4  

აჭარა  37

6  

373

.3  

370.

1  

373  377.

2  

380.

2  

382.

4  

386.

9  

390.6  

მუნიციპალიტეტი  

ხულო  33

.4  

33.2  33  33.2  33.6  34  34.5  35  35.5  

შუახე

ვი  

21

.9  

21.6  21.2  21.3  21.6  21.8  22  22.3  22.6  

 

ცხრილში 4.5.1-2. მოცემულია პროექტის პირდაპირი ზემოქმედების არეალში მოქცეული 

განსაზღვრული სოფლების ჩამონათვალი და მოსახლეობის რაოდენობა.  როგორც ცხრილიდან 

ჩანს პროექტის გავლენის ზონაში მოქცეული სოფლები ზომით საკმაოდ ვგანსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან.  

 

 

ცხრილი 4.5.1-2. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი სოფლების მოსახლეობა 

 

 
გავლენის ზონაში მოქცეული 

ძირითადი დასახლებული პუნქტები  

მოსახლეობა  

ოქროპილაური 362  

დაბაძველი 432  

შუახევი 1,209 

ნენია 337  

წაბლანა  857  

ყინჩაური  382  

ფურტიო 660  

ჭერი  311  

გურძაული  184  

ძმაგულა  294  

 

 

 

4.5.2 ეკონომიკა 
 

აჭარის რეგიონის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, 

როგორიცაა ციტრუსების და მარცვლოვანი კულტურების მოყვანა, მესაქონლეობა, ხორცის 

გადამუშავება, ჩაის წარმოება, თამბაქოს წარმოება და გადამუშავება, კვების პროდუქტების 

საწარმოები (თევზისა და ხილის საკონსერვო ქარხნები და სხვა. გარდა ამისა, ტურიზმის 

განვითარების კუთხით აჭარის დედაქალაქ ბათუმში კარგად განვითარებული საკურორტო 

ინფრასტრუქტურაა, რაც ტურისტებს იზიდავს. ბათუმი ასევე საქართველოს მთავარი პორტია 

საიდანაც ხდება ცენტრალური აზიის ნავთობისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

ექსპორტი.  
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ცხრილში 4.5.2.-1. მოცემულია ინფორმაცია აჭარაში მოქმედი ყველა ძირითადი ეკონომიკური 

მიმართულების დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ) შესახებ. ქვეყნის მიმდინარე 

ტენდენციების მიხედვით რეგიონში სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობა მცირდება, ხოლო 

ჯანდაცვისა და მომსახურეობის სექტორებისა კი იზრდება.  

 

 

ცხრილი 4.5.2.-1. დღგ-ს განაწილება ეკონომიკური მიმართულებების მიხედვით, აჭარა. 2012 -2015 

(%)  
სექტორი  2012 2013 2014 2015 

სოფლის მეურნეობა, 

ნადირობა, სატყეო მეურნეობა, 

თევზის რეწვა  

12.1  6.8  6.8  5.5  

მრეწველობა  7.7  5.6  8.0  6.3  

კერძო მეურნეობა  3.8  3.1  4.1  3.6  

მშენებლობა  9.6  14.6  9.0  10.3  

საბითუმო/საცალო ვაჭრობა, 

ავტო მანქანების 

ტექმომსახურება 

საყოფაცხოვრებო ნივთები  

12.9  9.3  12.1  14.2  

სატრანსპორტო და 

კომუნიკაციის სისტემები  

11.7  9.1  7.3  7.5  

სახელმწიფო მმართველობა  15.4  23.4  17.4  15.7  

განათლება  6.2  6.0  6.4  6.2  

ჯანდაცვა და სოციალური 

დახმარება  

6.0  6.4  9.6  8.5  

სხვა მომსახურეობა  14.1  15.3  18.8  22.2  

სულ  100  100  100  100  

დღგ სულ (მილიონი ლარი)  966.9  1224.3  1,185.3  1378.9  

 
წყარო: აჭარის ა/რ სტატისტიკის დეპარტამენტი  

 

ფართო ეკონომიკური გამოყენების შესაძლებლობებს იძლევა აჭარის ა/რ წყლის რესურსები, მათ 

შორის მნიშვნელოვანია მტკნარი წყლის ჩამოსხმა, წყლის წისქვილების და თევზსაშენების 

მოწყობა და ექსპლუატაცია, თერმული წყლების რეკრეაციული მიზნებისათვის გამოყენება და 

სხვა. მცირე მასშტაბითაა ათვისებული აჭარის მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალი, 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოწყობილია ორი მცირე ჰესი, აწჰესი და მაჭახელა 

ჰესი, რომელთაგან ერთი (მაჭახელა ჰესი) უმოქმედო მდგომარეობაშია 

ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენს 

კარტოფილის მოყვანა და რეალიზაცია. შუახევის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაზე მოდის მთელი დღგ-ს 80%. შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში 

ფუნქციონირებს თევზსაშენები. ქედის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია შემდეგი 

ეკონომიკური საქმიანობები: სოფლის მეურნეობა, ჰიდროენერგეტიკა (აწჰესი), კვების 

პროდუქტების წარმოება (ხილის წვენებისა და წყლის ჩამოსასხმელი საწარმოები), თევზსაშენები 

და სხვა. სოფლის მეურნეობაა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დომინანტი ეკონომიკური 

საქმიანობა. ხელვაჩაურში ძირითად სამეწარმეო საქმიანობას წარმოადგენს ჩაის გადამუშავება, 

სამშენებლო მასალების წარმოება, ჰიდროენერგეტიკა (მაჭახელა ჰესი) და სხვა. 
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4.5.3   დასაქმება 
 

ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით უმუშევრობის დონე აჭარაში 22%-ზე 

მაღალია, როგორც ეს 4.5.3-1. ცხრილშია მოცემული, რაც აღემატება ქვეყნის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს (16.3%).  

ცხრილი 4.5.3-1. დასაქმებისა და უმუშევრობის დონე აჭარაში 
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35.4  

 

42.1  
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32.5  

 35.0  

 უმუშევრობის დონე, პროცენტებში   

25.5  

 

18.9  

 

25.4  

 

25.6  

 

22.1  

 

17.9  

 22.4  

 

პროექტის გავლენის ზონაში უმუშევრობის დონე გაცილებით მაღალია, ვიდრე ქ. ბათუმში და 

სანაპირო ზოლის მიმდებარე დასახლებულ პუნქტებში. მაღალმთიან რეგიონებში საკუთარ 

მეურნეობაში წარმოებული პროდუქცია წარმოადგენს მოსახლეობის ძირითად საარსებო 

საშუალებას. მოსახლეობის მცირე ნაწილი დასაქმებულია ასევე პირადი მოხმარებისათვის 

გამიზნული თევზჭერით. დასაქმებული შრომისუნარიანი მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენს 

სკოლებში, ადგილობრივ მმართველობით ორგანოებში, სამედიცინო დაწესებულებებში და 

მაღაზიებში დასაქმებული პირები. 

 

4.5.4 სოფლის მეურნეობა 

 
ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში, მკაცრი კლიმატური პირობების გამო ძირითადად 

მისდევენ მეცხოველეობას და მოყვათ კარტოფილი და თამბაქო. ხულოში ძირითად სასოფლო–

სამეურნეო საქმიანობას წარმოადგენს კარტოფილის მოყვანა, რომელიც 2004 წლის მონაცემით 

მოიცავს მიწის 1,167 ჰა ფართობს. რეგიონში სხვა სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობებიდან 

აღსანიშნავია მეხილეობა და მებოსტნეობა, მეფუტკრეობასთან ერთად. ხულოს რეგიონში 49,000 

მსხვილფეხა და 6,000 წვრილფეხა (მათ შორის ცხვარი და თხა) პირუტყვია რეგისტრირებული.  

შუახევის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ძირითადი დარგია სოფლის მეურნეობა. ძირითად 

კულტურებს წარმოადგენს სიმინდი, კარტოფილი, ლობიო, ბოსტნეული და ხილი. ქედაში 

განვითარებულია მებოსტნეობა, მეხილეობა, მნიშვნელოვან კულტურას წარმოადგენს თამბაქო და 

ყურძენი, ასევე მისდევენ მესაქონლეობას და მეფუტკრეობას. ხელვაჩაურში ძირითადად მოდის 

ჩაისა და ციტრუსის მოსავალი, ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას.  

მთიანი აჭარის დასახლებული პუნქტები მცირემიწიანია. ხულოს და შუახევის 

მუნიციპალიტეტების ოფიციალური წარმომადგენელების ინფორმაციით აჭარაში ერთ კომლზე 

0,25-0,75 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი მოდის. ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში 

ხშირია ბუნებრივი კატასტროფები, მეწყერი და ეროზია, რაც ბუნებრივ პირობებთან ერთად, ისეთ 

ანთროპოგენურ საქმიანობებს უკავშირდება, როგორიცაა გადაძოვება, ტყის გაჩეხვა და სხვა. 

მეწყრული და ეროზიული პროცესები პირდაპირ კავშირშია სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების 

მიწებისა და საძოვრების დაკარგვასთან. 
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4.5.5 ჯანდაცვა და განათლება 

ჯანდაცვა 

 

აჭარაში მიმდინარეობს სავადმყოფოების რეკონსტრუქციის პროგრამა, რომლის ფარგლებში 

დღეისათვის 8 სავადმყოფოს მშენებლობაა დასრულებული.  

ხულოს მუნიციპალიტეტში გაიხსნა ახალი 40 საწოლიანი სტაციონარი, აგრეთვე რვა 

ამბულატორიაა. სულ ხულოს 77 სოფელში ხელმისაწვდომია მედიცინის მუშაკებით 

დაკომპლექტებული 41 სამედიცინო კაბინეტი. ხულოს მუნიციპალიტეტში სამედიცინო 

მომსახურეობას უზრუნველყოფს 27 ექიმი და 24 საშუალო სამედიცინო პერსონალი.  

ხულოში 2006 წლის ძლიერი წყალდიდობის შემდეგ განხორციელდა წყალმომარაგებისა და 

კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა, რის შედეგადაც 7,500 მოსახლე 

უზრუნველყოფილი იქნა ხარისხიანი სასმელი წყლით.  

ჯანდაცვის სფეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში 2011 წელს დაბ შუახევში გაიხსნა 20 

საწოლიანი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სავადმყოფო, სადაც 75 ადამიანია 

დასაქმებული. ამ სავადმყოფოში შესაძლებელია ნებისმიერი სახის სამედიცინო დახმარების 

მიღება დაწყებული სტომატოლოგიური მომსახურეობით, ქირურგიული და ტრავმატოლოგიური 

მომსახურეობის ჩათვლით. 2011 წელს 25 საწოლიანი ახალი სავადმყოფო გაიხსნა ქედაში, სადაც 

დასაქმებულია 85 მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი. 

 

ცხრილი 4.5.5-1. სამედიცინო დაწესებულებების განაწილება პროექტის გავლენის ზონაში 

   

სამედიცინო მომსახურეობის 

ტიპი 

ხულო შუახევი 

სასწრაფო დახმარება  ხულოს სასწრაფო დახმარების 

სამსახური  

შუახევის სასწრაფო დახმარების 

სამსახური  

სტაციონალური განყოფილებები  ხულოს რეგიონალური 

სავადმყოფო  

შუახევის რეგიონალური 

სავადმყოფო  

პოლიკლინიკები  ხულოს ამბულატორია-

პოლიკლინიკა  

შუახევის ამბულატორია-

პოლიკლინიკა  

თემის სამედიცინო პუნქტი.  7  8  

კერძო სამედიცინო 

დაწესებულება.  

7  1  

 
განათლება 

ცხრილი 4.5.5-2.  2006-20115 წლებში საგანმანათლებო დაწესებულებების რაოდენობა აჭარაში 

 
აჭარა , წლები  2006-07  2008-

09  

2010-

11  

20012-

13  

2014-15  

სკოლები  260  260  257  258  259  

სტუდენტები  61,657  62,549  60,607  63,811  62,300  

სახელმწიფო საშუალო- 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულება  

8  7  4  3  3  

კერძო საშუალო- პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება  

6  6  6  1  1  

სახელმწიფო უმაღლესი 

საგანმანათლებო დაწესებულება  

4  2  2  2  2  

კერძო უმაღლესი 

საგანმანათლებო დაწესებულება  

12  13  5  3  5  

 

ცხრილი 4.5.5-3. საჯარო საგანმანათლებო დაწესებულებები, მასწავლებლები და აღსაზრდელების 

რაოდენობა პროექტის განხორციელების არეალში 
მუნიციპა სტუდენტი  მასწავლებე სკოლა  საბავშვო სტუდენტი
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ლიტეტი  ლი  ბაღი  /მასწავლებ

ლის 

თანაფარდ

ობა  

ხულო  5,463  1,051  50  5  5.2  

შუახევი  3,417  929  მონაცემი 

არ არის  

მონაცემი 

არ არის  

3.7  

 

 

4.5.6. მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა  

 
2006  წლის მონაცემებით აჭარის მოსახლეობის 93% ქართველები შეადგენდა. რაოდენობის 

მიხედვით მეორე ადგილზეა რუსებისა და სომხების ეთნიკური ჯგუფები, არის აგრეთვე მცირე 

რაოდენობით ბერძნები, აფხაზები, უკრაინელები და სხვა. აჭარლები წარმოადგენენ ქართველების 

ეთნოგრაფიულ ქვეჯგუფს, რომლებიც მოიხსენიებოდნენ, როგორც „მუსლიმანი ქართველები“. 

2012 წლის მონაცემებით მოსახლეობის მხოლოდ 30%-ია მუსლიმანი. დღეისათვის (2016 წ.) 

ეთნიკური ქართველების რაოდენობა აჭარაში 82%-ია, ის შემცირდა 2002 წლის მონაცემებთან 

შედარებით. აჭარაში ხალხი ქართული დამწერლობას იყენებენ, მაგრამ საუბრობენ საკუთარ 

დიალექტზე. ხულოსა და  შუახევის მოსახლეობის 99% ქართველია. 

 

ცხრილი 4.5.6 -1. აჭარის ა/რ მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა   
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93.38  2.41  2.35  0.58  0.41  0.28  0.

5

8  

ბათ

უმი  

85.64  5.17  6.17  0.48  0.66  0.63  1.

2

6  

ხულ

ო  

99.84  0.04  0.01  0.01  0.07  0.01  0.

0

3  
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ევი  

99.75  0.06  0.02  0  0.11  0.01  0.

0

2  

 

 

4.5.7 ისტორიული და არქეოლოგიური ძეგლები 

 
აჭარისწყლის ხეობა ქვეყნის საინტერესო მხარეთა რიცხვს განკუთვნება. შემთხვევითი აღმოჩენებისა 

და გეგმაზომიერი საველე კვლვა-ძიებების მიხედვით დასტურდება, რომ მისი განსახლება  ძველი 

ქვის ხანიდან 300 000-200 000 წლის წინანდელი ეპოქებიდან იწყება (ადგილი ბულულა -ბეშუმის 

მიდამოები). რეგიონი განსაკუთრებით მნიშვნლოვან როლს თამაშობს ახალი ქვის ხანაში (ძვ. წ. 5-6 

ათასწლეულები), როცა იმდროინდელი მსოფლიოს ადრედაწინაურებული ცნტრების მსგავსად, 

იწყება მითვისებითი მეურნეობიდან (შეგროვება, ნადირობა, თევხჭერა და ა.შ.) ბინადარ 

მწარმოებლურ კულტურულ მეურნეობაზე (მიწათმოქმედების, მესაქონლეობის, ფეიქრობისა და 

მეთუნეობის ადრინდელი ფორმები) გადასვლა. ამდროინდელი ფორმები მიკვლეულია როგორც 

ხეობის სათავეებში, ალპურ მდელოებზე, ასევე მის ცალკეულ მონაკვეთებში (ბეშუმი, თეთრობი, 

თიკანაური, ყიშლა და სხვა (სურ.4.5.7-1&2) 
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            სურ 4.5.7-1                 სურ4.5.7- 2 

 

 

სურ. 4.5.7-3 სურ. 4.5.7-4 
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ასევე ითქმის მომდევნო ეპოქების, კერძოდ ენეოლოთ-ადრებრინჯაოს (ძვ.წ. 5-3 ათასწლულები), შუა 

და გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის (ძვ.წ. 1-2 ათასწლულის პირველი ნახევარი) და ანტიკური 

ხანის (ძვ.წ. 6-4 საუკუნოები) შესახებაც (ჯანჯღნარი, კოლოტაური, კოკოტაური, ნაომარი, ვერნები, 

თეთრობი, გოგაძეები, აგარა, საღორეთი,ბზუბზუ, მახუნცეთი, ძენწმანი, ორცვა, წონიარისი, 

სიხალიძეები, ზუნდაგა, ზიზაძირი, ფურტიო და ა.შ.) (სურ.4.5.7 -3&9) 

აღსანიშნავია, რომ ა.წ. 11 მარტს, ქედის მმუნიციპალიტეტის  სოფ. კოკოტაურში. მიწის სამუშაოების 

დროს აღმოჩნდა ბრინაჯაოს საძგერებელი იარაღი -შუბისპირი, კარგ მდგომარეობაში, რომელიც 

წარმოადგნს ჩვენი ქვეყნისათვი უნიკალურ ნაპოვნს და თარიღდება ძვ.წ. 3 ათასწლეულის ბოლო 

საუკუნეებით (სურ  4.) მსგავსი იარაღი აღმოჩენილი იქნა ჩრდილო კავკასიის საყოველთაოდ 

ცნობილ მაიკოპის კულტურის ერთ-ერთ დოლმენურ სამარხში. 

განსაკუთრებულია ადგილობრივ მკვიდრთა წვლილი ალპური საიალაღო მესაქონლეობის, 

ბრინჯაოსა და რკინის მეტალურგიის განვითარების ტომობრივი კოლხური კულტურისა და 

სახელმწიფოებრიობის ფორმირების საწქმეში. 

ადრეული და განვითარებული შუასაუკუნეებისათვისაც ხეობა მოფენილია ამ ეპოქის ციხე-

სიმაგრეებით, საკულტო ნაგებობათა ნაშთებით, მარან-საწნახელებით და ქვის თაღიანი ხიდებით. 

ხეობაში გადიოდა ისტორიულ თაო-კლარჯეთთაან დამაკავშირებელი გზები (სურ.4.5.7- 10&11).  

 

 

    

სურ. 4.5.7-5 სურ. 4.5.7-6 
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სურ. 4.5.7-7 
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სურ. 4.5.7-8 სურ. 4.5.7-9 

  
სურ. 4.5.7-10 სურ. 4.5.7- 11 



 

 

143 

 

ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩატარებული იქნა ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისათვის გამოყოფილი მარშრუტის დეტალური კვლევები, რის შედეგადაც 

წაქრმოდგენილი იქნა შემდეგი დასკვნები: 

1. სხალთისწყალის ტერიტორიაზე (მარშრუტის დასაწყისი), გვირაბებთან ახლოს, პროექტი 

ითვალიწინებს რამდენიმე ანძის აღმართვას. ამ სამუშაოების დაწყება შესაძლებელია: 

410.34.454'C                    ან    410.37.282'N 

420.22.390' B    420.12.575'E 

      (სურ4.5.7-12) 

 

 

 
 

 

სურ. 4.5.7- 12 სურ. 4.5.7- 13 

 

 

 

 

 
 

 

სურ. 4.5.7- 14 სურ. 4.5.7- 15 
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სურ. 4.5.7- 16 სურ. 4.5.7- 17 

 
 

 

სურ. 4.5.7- 18 სურ. 4.5.7- 19 

 
 

 

სურ. 4.5.7- 20 სურ. 4.5.7- 21 
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2. პროექტის მიხედვით საყრდენების უმეტესობა დამონაჟდება მთის ძირებში და ჭალების 

გაყოლებებზე მდ. სხალთას და აჭარისწყალის ნაპირების ალუვიურ ფორმაციებზე, სადაც იშვიათი 

გამონაკლისების გარდა არ გვხვდება დასახლებები, და შესაბამისად არც ცხვა სახის არტიფაქტების 

არსებობაა მოსალოდნელი (სურ.4.5.7-23&25; 4.5.7-35) მდ. ჭოროხის მონაპოვრების მიხედვით, აქაც 

არსებობს რისკი ამ ქანებში არქეოლოგიური ნივთაბის მოხვედრისა ხვებიდან და ფერდობებიდან 

ჩამორცხილ მასალასთან ერთად, ამასთან დაკავშირებით საჭიროა სპეციალური ინსტრუქტაჟი 

ჩაუტარდეთ სამშენებლო საქმიანობების მწარმოებლებს და მოხდეს თხრილებიდან ამონაყარი მიწის 

ფენების ვიზუალური დათვალიერება სპეცილისტის მიერ. 

3. ეგხ-ს მარშრუტის გარკვეული ნაწილი გადის დამრეც მაღლობებზე, რომლებიც უძველეს ეპოქებში 

შესაძლებელია გამოყენებული ყოფილიყო საცხოვრისებად. ამასთან ახლომახლო განლაგებულია 

მცირე რაოდენობის დასახლებები კერძოდ, სხალთისწყალის მონაკვეთზე: 

410.34.901'C 410.34.803'C 

420.20.422'B 420.20.827'B 

    (სურ.4.5.715&16; 4.5.7 -26&27) 

აჭარისწყლის მარჯვენა სანაპირო. სოფ. ზემლეთი: 

 

 

(სურ.4.5.7-32&33;) 

ეს წერტილები შეიცავს გარკვეულ რისკებს არქეოლოგიური არტეფაქტების 

დაზიანების თვალსაზრისით, აქედან გამომდინარე აქ აუცილებელია მიწის სამუშაოების პროცცესში 

არქეოლოგის მეთვალყურეობის დაწესება. 

4.  საველე არქეოლოგიურ სამუშაოები განხორციელდა სხალთის ეკლესიის ტერიტორიაზე, ასევე 

სოფ. ფურტიოში, სადაც მიკვლულია მეგალითური კულტურის ძეგლებისა და განვითარებული 

შუასაუკუნეების ეკლესიის ნაშთები. სასურველია სათანადო ყურადღება მიექცეს ძეგლებთან ახლოს, 

სოფ. ფურტიოს ბოლოში გათვალისწინებული სარდენის მშენებლობისას (სურ.4.5.7-28) 

 
 

 

სურ. 4.5.7- 22 სურ. 4.5.7- 23 

410.37.531'C 

420.15.286'B 
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5. ხეობაში შესწავლილი იქნა კოლხეთის სამეფოს წარმოქმნასთან დაკავშირებული 

საფორტიფიკაციო სისტემის გარკვეული მონაკვეთები (კვიშტა, კოლოტაური). გარკვული რისკების 

მატარებელია სოფ. ზამლეთის დასაწყისთნ დაფიქსირებული ბორცვი, რომელსაც შეეძლო როგორც 

სურ. 4.5.7- 24 სურ. 4.5.7- 24 

 

 
 

სურ. 4.5.7- 25 სურ. 4.5.7- 26 

 
 

 

სურ. 4.5.7- 27 სურ. 4.5.7- 28 

  
სურ. 4.5.7- 29 სურ. 4.5.7- 30 
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სხალთისწყლის, ასევე აჭარისწყლის მოზრდილი მონაკვეთების კონტროლირება (სურ.4.5.7-13). აქაც 

არაა გამორიცხული ზემოდან მიწის ეროზიისას ჩამოტანილი არქეოლოგიური არტეფაქტების 

არსებობა, აქაც საჭიროა კვალიფიციური არქეოლოგის მეთვალყურეობა, მშენებლობის პროცესში.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

სურ. 4.5.7- 31 სურ. 4.5.7- 32 

 
 

სურ. 4.5.7- 33 სურ. 4.5.7- 34 

  
სურ. 4.5.7- 35 სურ. 4.5.7- 36 
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4.5.7.1 არტეფაქტის აღმოჩენაზე რეაგირების პროცედურები  
 

მშენებელი კონტრაქტორი დაასაქმებს 1 არქეოლოგს (არქეოლოგიურ ზედამხედველს), 

რომლის მოვალეობაც იქნება ყოველდღიური ზედამხედველობა მიწის სამუშაოების დროს. 

ასეთი პირის დანიშვნისას მისაღები პრაქტიკაა მისი კანდიდატურის შეთანხმება აჭარის 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან.  

 

 სამინისტრომ შეიძლება ასევე, დანიშნოს პირი ან კომპანია სამშენებლო სამუშაოების 

პერიოდული ზედამხედველობის მიზნით; თუმცა, ასეთი რამ ზოგადად, განსაკუთრებულ, 

კერძოდ, სენსიტიური პროექტების შემთხვევაში ხდება.  

 

არქეოლოგიური ზედამხედველი აწარმოებს ყოველდღიურ მონიტორინგს ყველა სამშენებლო 

უბანზე, სადაც დაგეგმილია მიწის სამუშაოების (მიწის მოხსნა, მოშანდაკება, თხრა და სხვ.) 

შესრულება გრაფიკის მიხედვით.  

 

გარდა ამისა, არქეოლოგიური ზედამხედველი მუშებს აძლევს მითითებას იმის შესახებ, რომ 

დაუყოვნებლივ მოახსენონ მას შემთხვევით აღმოჩენილი პოტენციური არქეოლოგიური 

ნაშთების შესახებ.  

 

არქეოლოგიური ღირებულების მქონე არტეფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღება 

შემდეგი ზომები: 

 
1. მშენებელი მუშები ვალდებული არიან, შეაჩერონ სამუშაოები და აღნიშნულის 

შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინონ არქეოლოგიურ ზედამხედველს;  

2. არქეოლოგიური ზედამხედველი აღნიშნულის შესახებ მოახსენებს მთავარ 

ინჟინერს უბანზე და მოითხოვს სამუშაოების შეჩერებას აღმოჩენის უბანზე. 

არქეოლოგიური ზედამხედველი ახდენს აღმოჩენისა და აღმოჩენის გამოვლენის 

ადგილის პირველად შემოწმებას;  

3. თუ აღმოჩენას არ გააჩნია პოტენციური არქეოლოგიური ღირებულება, 

არქეოლოგიური ზედამხედველი აღნიშნულის შესახებ მოახსენებს მთავარ 

ინჟინერს უბანზე და სამუშაოები განახლდება. ჟურნალში გაკეთდება ასეთი 

შემთხვევის ამსახველი შესაბამისი ჩანაწერი;  

4. თუ აღმოჩენა შეფასდა, როგორც პოტენციური არქეოლოგიური ნაშთი, 

არქეოლოგიური ზედამხედველი აღნიშნულის შესახებ მოახსენებს მშენებელი 

კონტრაქტორის მთავარ ინჟინერს და შპს. აჭარისწყალი-ს გარემოსდაცვით და 

სოციალურ სპეციალისტს (და ზედამხედველ კომპანიას / ინჟინერს) და 

მოითხოვს სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებასა და კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტროს ინფორმირებულობას აღნიშნული შემთხვევის შესახებ;  

5. მშენებელი კონტრაქტორის მთავარი ინჟინერი ასევე, მოახსენებს შპს. 

აჭარისწყალ-ს  შეჩერებული ოპერაციების შესახებ და მოითხოვს კულტურისა 

და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაუყოვნებელ ჩართვას საქმეში;  

6. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო გამოყოფს ესქპერტს ან 

ექსპერტთა ჯგუფს და ჩაატარებს საჭირო არქეოლოგიურ სამუშაოებს უბანზე 

პრობლემის დასადგენად;  

7. უფრო მარტივი შემთხვევების დროს მოძრავი არტეფაქტების ამოღების, 

მასალების დაფიქსირებისა და სხვა საჭირო სამუშაოების შესრულების შემდეგ 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ექსპერტები გასცემენ 

გადაწყვეტილებას შეჩერებული სამშენებლო სამუშაოების განახლების შესახებ;  

8. ღირებული და სივრცეში გაფანტული აღმოჩენების გამონაკლის შემთხვევებში 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შეიძლება, დააყენოს მოთხოვნა 
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გასხვისების დერეფნის გადაადგილების შესახებ არქეოლოგიური უბნიდან 

უსაფრთხო მანძილზე.  

 

 

 

 

 

5. ალტერნატივების განხილვა 

5.1 ალტერნატივების ანალიზი 

კვლევების ამ ეტაპზე განხილული იქნა პროექტის შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტები: 

 

 არაქმედების ალტერნატივა; 

 ჰესების დაკავშირების სხვა მარშრუტები 

 

5.2 არაქმედების ალტერნატივა 

წარმოდგენილი პროექტი გულისხმობს  სხალთისა და შუახევის ჰესების დამაკავშირებელ 35 კვ-იანი 

ეგხ- ს მშენებლობას და შემდგომ ექსპლოატაციას,  გადაწყვეტილება სხალთის ჰესის მშენებლობის 

შესახებ,  ავტომატურად გულისხმობს აღნიშნული პროექტის  შესრულების საჭიროებას  ვინაიდან  

მისი  არგანხორციელების   შემთხვევაში არ მოხდება ჰესის მიერ გამომუშავებული 

ელექტროენერგიის რეალიზაცია - მისი შემოტანა  სახელმწიფო ენერგოსისტემაში .  

პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი მხარე მდგომარეობს ბუნებრივ 

და სოციალურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედებაში როგორიცაა: 

 

 მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელი ემისიების გავლენით ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის გაუარესების რისკი; 

 ხმაურის  და ვიბრაციის გავრცელების რისკი; 

 ზემოქმედება ნიადაგზე;  

 ადგილობრივი  ბუნების დროებითი შეშფოთება; 

 ნარჩენების წარმოქმნა და სხვა. 
 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შემცირება შესაძლებელია შესაბამისი პრევენციული 

და შემარბილებელი ზომების საშუალებით, ამასთან ამ ზემოქმედებების გამომწვევი ფაქტორების 

ხანგძლივობა მარშრუტის ცალკეულ სექციენბზე იქნება ხანმოკლე და მცირე მასშტაბის. აქედან 

გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი დადებითი 

სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტი გაცილებით აღემატება,  გარემოზე მიყენებული ზემოქმედების 

შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგებს, და შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის 

განუხორციელებლობის ვარიანტი არ იქნება რაციონალური ქმედება. 

 

5.3 ეგხ-ს  განლაგების  ალტერნატიული ვარიანტები 

 

5.3.1 ზოგადი ტრასების ფორმირება 

 
საწყის ეტაპზე ზოგადი ტრასის კამერალური კვლევა (სამაგიდო კვლევა) დაფუძნებული იყო 

სატელიტურ რუკების, არსებული ტოპოგრაფიული რუკების და აჭარისწყალი ჰესის ფარგლებში 

ჩატარებული ანგარიშების ინფორმაციებზე. 
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შეიქმნა საპროექტო ტერიტორიის GIS მოდელი, სადაც ნაჩვენები იყო ძირითადი წერტილები და 

ლანდშაფტი. GIS მოდელი აგრეთვე შეიცავდა ყველა საპროექტო მახასიათებელს, რომლებიც 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა, კერძოდ, გზები, საპროექტო 220 კვ ეგხ „ახალციხე-

ბათუმი“-ის ტრასა, ყველა ობიექტი დაკავშირებული აჭარისწყალის ჰესებთან. მოდელი აგრეთვე 

მოიცავდა ინფორმაციას არსებული ეგხ-ების შესახებ, თუმცა ეგხ-ების საყრდენების ზუსტი 

კოორდინატების არ არსებობის გამო, (სანალიადან შუახევამდე) და აჭარისწყალიდან სხალთის 

ხეობამდე მხოლოდ სქემატურად იქნა დატანილი. 

 

დეტალურად გაანალიზდა GIS მოდელი ყველა შესაძლო სავარაუდო ალტერნატივების გამოვლენის 

მიზნით, რომლებიც მისაღები იქნებოდა მშენებლობის კუთხით. ამავე ეტაპზე, აგრთვე განხილულ 

იქნა შემდეგი ფაქტორები: ტექნიკური შეზღუდვები, გარემო შეზღუდვები და სხვა. 

 

 ტრასის პირველადი ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველა რთული მონაკვეთს წარმოადგენს 

შუახევის დასახლება. ამ მონაკვეთში არის შეზღუდული ტერიტორია, კერძოდ ვიწრო ხეობა და სხვა 

ინსფრასტრუტურული ობიექტები აგრეთვე განლაგებულია ამ მონაკვეთში. 

 
 

5.3.2 ალტერნატიული ტრასების კამერალური და საველე კვლევა 

 
 კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ტექნიკურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით საუკეთესო 

ტრასის შერჩევა შუახევის ქვესადგურიდან სხალთის ქვესადგურამდე, ყველა არსებული და 

საპროექტო ეგხ-ების გადაკვეთების, აგრეთვე ლანდშაფტის, გეოლოგიური, სამშენებლო, 

მისასვლელი გზების, გარემო, სოციალური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. 

 
კამერალური კვლევების საფუძველზე განისაზღვრა საპროექტო ეგხ-ს ტრასის რამოდენიმე  

მიმართულება. სულ განხილულ იქნა 3 მიმართულება ალტერნატივა - “A “B”და „C“  

კამერალურად დამუშავებული ალტერნატივები გადამოწმებული და შეფასებული იქნა საველე 

კვლევებით, რომლის დროსაც საპროექტო მონაკვეთებზე რამდენიმეჯერ განხორციელდა ადგილზე 

ვიზიტი. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ: ეგხ-ს ინჟინრები, CAD-ის და  GIS-ის 

სპეციალისტები, გეოლოგი, გარემო დაცვის სპეციალისტი და სხვა.               

საველე კვლევის მთავარი მიზნები იყო: 

- შერჩეული ტრასის ალტერნატივების ადგილზე შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში 

გაკორექტირება; 

- შერჩეული ტრასების მშნებელობის კუთხით შეფასება და პოტენციური შეზღუდვების 

გამოვლენა; 

- თითოეული ალტერნატიული კორიდორის მისასვლელი გზების შეფასება და ახალი 

მისასვლელი გზების მოწყობის აუცილებლობის გამოვლენა; 

- არსებული ინფრასტრუქტურის მოსალოდნელი ზეგავლენის გამოვლენა და შეფასება 

პროექტზე; 

- კამერალური კვლევების შედეგად დაუდგენელი მოსალოდნელი გეორისკების 

იდენტიფიცირება და შეფასება; 

- პოტენციური გარემო და სოციალური შეზღუდვების იდენტიფიცირება; 

- კერძო ნაკვეთებზე პოტენციური ზეგავლენის შეფასება. 

       
  ყველა ალტერნატიული ტრასა გავლილი იქნა სამუშაო ჯგუფის მიერ.  

  ქვემოთ დეტალურად განხილულია ალტერნატივები: 

 

 

 

5.3.2.1 ალტერნატივა - „A“: 
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 ალტერნატივა - „A“ ტრასა იწყება შუახევის ქვესადგურიდან, გადის შუახევის დასახლებაში, 

სადაც ეგხ-ს ტრასა მდებარეობს მდინარე აჭარისწყალის მარჯვენა ნაპირზე და კორიდორი 

ძირითადად გადის მთის ფერდობზე, რომელიც დაფარულია ტყის მასივით - სიგრძე 3.5 კმ 

(სურ № 5.3.2-1). მონაკვეთის შუა ნაწილში, ტრასა კვეთს მდინარე აჭარისწყალს 220 კვ ეგხ-ს 

ტრასასთან ერთად და ენერგო-პრო-ს არსებულ ეგხ ,,წკმორისი“-ს (მანძილი საწყისი 

წერტილიდან 5.3.2 -2&3). რის შემდგომაც ტრასა მიუყვება მდინარის მარცხენა ნაპირს. 

ალტერნატივა “A”-ს მთავარი უპირატესობაა ფერდობების და კერძო საკუთრების 

გადაკვეთების ნაკლები რაოდენობა, შეაბამისად გავლენა კერძო საკუთრებაზე ნაკლებია. 

მეორეს მხრივ, კორიდორი პრაქტიკულად მთლიანად გადის სახელმწიფო მიწებზე, 

რომელიც დაფარულია ტყის მასივებით და რომელსაც განკარგავს საქართველოს სატყეო 

დეპარტამენტი. 

მშენებლობის მხრივ ალტერნატიული მარშრუტი უნდა ჩაითვალოს რთულად, რადგან 

ფერდობები ძალიან ციცაბოა და ხშირი. მშენებლობის კუთხით აგრეთვე პრობლემას 

წარმოადგენს საპროექტო 220 კვ ეგხ-ს, ენერგო-პრო-ს ეგხ-ების და მდინარე აჭარისწყალის 

გადაკვეთა.  სიმაღლეთა სხვაობა შემოთავაზებულ მონაკვეთზე საგრძნობლად ცვალებადია, 

საპროექტო ეგხ უნდა გავიდეს ძალიან ციცაბო ფერდობებზე და შემდეგ უნდა ჩავიდეს 

ახლოს შუახევის დასახლებასთან. ეგხ-სთან მისასვლელი გზების კუთხით ტრასა შეიძება 

ჩაითვალოს რთულად. თითოეულ საყრდენთან მისასვლელი გზები უნდა მოეწყოს, რადგან 

ფერდობებთან არსებული გზები პრაქტიკულად არ არსებობს. 

გარემოზე ზემოქმედების მგრძნობიარობის ინდექსი შემოათავაზებული ალტერნატიული 

ტრასისასთვის უნდა ჩაითვალოს საშუალოდ ან საშუალოზე მაღალი. ტყის მასივის 

ფართობი, რომელიც უნდა გაიკაფოს, წარმოდგენილია წიწვოვანი ხეების სახით, რაც 

დამახასიათებელია       

აღნიშნული რეგიონისათვის, რომლებიც იშვიათი სახეობის და დაცული ხეების ჯიშების 

გაკაფვას გამოიწვევს. 
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სურ. 5.3.2.-1 
 

 

 

 

 

5.3.2.2 ალტერნატივა - “B” 

 

ალტერნატივა - „B“ ტრასა იწყება შუახევის ქვესადგურიდან, გადის შუახევის დასახლებაში, 

სადაც ეგხ-ს ტრასა მდებარეობს მდინარე აჭარისწყალის მარცხენა ნაპირზე და კორიდორი 

ძირითადად გადის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  ნაკვეთებზე და ტყის მასივებზე 

(მონაკვეთის მთლიანი სიგრძეა 3.7 კმ). (ნახ.სურ. 5.3.2.-1). 

აღნიშნულ ტრასაზე არ შეინიშნება რაიმე მნიშვნელოვანი შეზღუდვები, ტრასა მშენებლობის 

კუთხით მისაღებია, თუმცა ტექნიკური სირთულეები მოსალოდნელია პირველ 0.5-1 კმ. 

მონაკვეთზე. აღნიშნული მონაკვეთი არის ჰესის მშენებლობის ზონაში და რაც გამოიწვევს 

ლანდშაფტი ცვლილებას, შესაბამისად ლანდშაფტის ცვლილების შემდგომ საჭირო იქნება 

დეტალური დიზაინის გაკეთება. აღნიშნული ტრასის სიმაღლეთა სხვაობა არის ნაკლებად 

რთული ვიდრე ალტერნატივა “A”-ს. პირველი მონაკვეთი ადის მთებზე და შემდგომ 

პრაქტიკულად ყველა მონაკვეთი სიმაღლეთა ერთ დონეზეა შუახევის დასახლებამდე. 

შემდეგი მონაკვეთები ზოგიერთ ადგილებში გადის ტყის მასივებზე. ნავარაუდევია, რომ 

მიწა სახელწიფო საკუთრებაა და საქართველოს სატყეო დეპარტამენტის განკარგულებაშია. 

სტაბილურობისა და გეოლოგიური თვალსაზრისით, არ არის რაიმე სპეციალური მონაკვეთი 

გამოვლენილი შემოთავაზებულ ტრასაზე. მისასვლელი გზების კუთხით შემოთავაზებულუ 

მონაკვეთი უნდა ჩაითვალოს, როგორც მარტივად მისასვლელი; მისასვლელი გზები 
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პრაქტიკულად ყველა საყრდენთანაა, გარდა 0,5-1 კმ. მონაკვეთისა შუახევის ქვესადგურთან 

სიახლოვეს.       

 

კერძო საკუთრებაზე პოტენციური ზეგავლენა ითვლება, როგორც მაღალი ალტერნატივა 

“A”-სთან შედარებით, თუმცა კორიდორში არ ხვდება საცხოვრებელი სახლები და გადის 

მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე. 
 

 

ალტერნატივა  B 

ალტერნატივა A 



 

 

5.3.2.3  ალტერნატივა - „C“ 

 
საპროექტო ობიექტი 35 კვ. ეგხ. „სხალთა-შუახევი“ მდებარეობს შუახევის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქალაქ ბათუმიდან 67 კმ. მანძილზე. 

 

ეგხ.-ს საწყისი წერტილია სხალთის ქვესადგურის სახაზო პორტალი (კოორდინატები: X – 281102, 

Y – 4605780, Z – 801 მ.) (იხილეთ ნახ. 3.2.7-3.2.11). ბოლო  ქ/ს შუახევის სახაზო პორტალი 

(კოორდინატები: X – 262710.2, Y – 4613392.6, Z – 463.4 მ.)  

 

     საპროექტო ტრასის სავარაუდო სიგრძეა 22 კმ.     

 

 დასაპროექტებელი ეგხ-ს ტრასა იწყება მდინარე  „სხალთის“ ხეობაში. ეგხ-ს ტრასა მიემართება 

დასავლეთით, ალტერნატივა C-ის საწყისი 2 კილომეტრი მიუყვება მდინარე სხალთის მარცხენა 

მხარეს, გაივლის  სოფელ კინჭაურს ჩრდილოეთით. აღნიშნულ მონაკვეთზე ეგხ არ გადაკვეთს 

სოფლის საცხოვრებელ ტერიტორიას,  შემდგომ ეგხ შემოუვლის სოფელ ჩერს სამხრეთით 

გადაკვეთს სახნავებს, საძოვრებს, მდინარე სხალთას დაახლოებით  5-ჯერ, ტყის მასივებს.  

ჩრდილოეთით გადაკვეთს მდინარე აჭარისწყალს და გადადის სოფელ ზემლეთში რომელსაც 

შემოუვლის სამხრეთით და ისევ გააგრძელებს ტრასას  დასავლეთით, გაივლის სოფლებს: 

ბუთურაულს და სოფელ ნენიას. აღნიშნული სოფლების მონაკვეთზე ეგხ-ს ტრასა გადის 

უმეტესად მდინარე აჭარისწყლის კალაპოტის სიახლოვეს. აღნიშნულ მონაკვეთზე ეგხ გადაკვეთს 

რამოდენიმეჯერ მდინარე აჭარისწყალს, სახნავ მიწებს, სათიბებს და ტყის მცირე მასივებს. 

სამხრეთით ეგხ გაუვლის დაბა შუახევს გადაკვეთს მდინარე ჩირუხისწყალს შემდეგ შემოუვლის 

ჩრდილოეთით სოფელ ბასილაშვილებს და მიემართება დასავლეთით ქ/ს შუახევისკენ. 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე საპროექტო ეგხ გადის არსებული ეგს-ს სიახლოვეს, 

აგრეთვე გადაკვეთს რამოდენიმეჯერ „ბათუმი-ახალციხი“-ს, „ზემლეთი-ხიხაძირი“-ს და 

,,შუახევი-ჩირუხი“-ს საავტომობილო გზებს რამოდენიმეჯერ, აგრეთვე არსებულ 35 კვ ეგხ 

,,ლომონაურ“-ს და საპროექტო 220 კვ ეგხ ,,ბათუმი-ახალციხე“-ს. ტერიტორიაზე რომელზეც 

გათვალისწინებულია საპროექტო 35 კვ ეგხ-ს ტრასის გატარება ხასითდება შედარებით მარტივი 

რელიეფით სიმაღლეთა  არც ისე მკვეთრი სხვაობით, მცირე ქანობებით, პატარა ხევებით და  

მდინარეთა კალაპოტების და ტყე-ბუჩქნარის სიმრავლით.          

მშენებლობის კუთხით ალტერნატივა „C“ შეიძლება იქნეს განხილული, როგორც შედარებით 

ადვილი; ზემოთ აღნიშნულიდან ჩანს, რომ ეგხ-ს საყრდენები უნდა განლაგდეს უმეტესად  

ფერდობების დაბალ ნიშნულებზე, სოფლებისა და არსებული გზების სიახლოვეს და მდინარეთა 

კალაპოტებთან, ამ მხრივ სამშენებლო გზების გაკეთება მარტივია სხვა ალტერნატივებთან 

შედარებით.   

გარემოზე ზემოქმედების კუთხით შეიძლება იქნეს შეფასებული როგორც საშუალო რადგანაც 

საპროექტო ეგხ-ს უმეტესი ნაწილი გადის შედარებიტ ვაკე  მიდამოებში მშენებლობის პროცესში 

და ეგხ-ს ბუფერისათვის საჭირო  არ იქნება  დიდი ტყის მასივის გაჩეხვა რაც ზეგავლენას არ 

მოახდენს მომავალში იქ არსებულ ფლორასა და ფაუნაზე. სოციალური ზეგავლენა ჩაითვლება 

შედარებით მაღალი რადგან ეგხ-ს ტრასა გაივლის ზემოთ ღნიშნულ  სოფლებსა და დაბაში მათ 

ტერიტორიებზე არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე სოფელში აღნიშნული ლანდშაპტის გამო 

შეუძლებელია ამ სოფლებზე ეგხ-ს ტრასის არიდება. 
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5.3.3.  ალტერნატივების შეფასების მეთოდოლოგია 

 
შეფასების მეთოდოლოგიის განმარტება 
 მეთოდოლოგია დაფუძნებულია საველე და კამერალული კვლევებზე.  კამერალური კვლევების 

დროს გამოვლინდა რამოდენიმე ალტერნატივა და შემდგომ  დაზუსტდა ადგილზე გასვლით. 

 კამერალური და საველე კვლევების დროს გამოვლინდა ალტერნატივების შეფასების 5 ძირითადი 

კრიტერიუმი: 

- გარემოზე ზემოქმედების მასშტაბები; 

- მშენებლობის სიძნელეები; 

- გეოლოგია და გეორისკები; 

- მისასვლელი გზების არსებობა; 

- ზეგავლენა კერძო ნაკვეთებზე. 

 

თითოეული ალტერნატივის დეტალური აღწერა მოცემულია ზემოთ თავში. შეფასებისათვის 

თითოეული ტრასა დაიყო 1 კმ-იან მონაკვეთებად, რუკაზე შესაბამისი ჩვენებით. 

  შეფასება გაკეთებულია თითოეული ტრასის 1 კმ-იანი მონაკვეთისათვის, 1-დან 5 ქულამდე 

სისტემით. შეფასების სისტემის აღწერილობა მოცემულია ქვემოთ: 

 

 

 

 

 

                

 

 
კვლევების დროს გამოვლინდა 3 ალტერნატიული ტრასა. შერჩეული ალტერნატივების ზოგადი 

აღწერილობა მოცემულია ცხრილ №5.3.3. - 1-ში. 

 

ცხრილი . №5.3.3. - 1 

ალტერნატივა 

 

აღწერილობა 

 

ეგხ-ს 

მარშრუტის 

სიგრძე 

 

ალტერნატივა - “A” 

 

შუახევის ქ/ს - დაბა შუახევი (მდინარე 

აჭარისწყლის მარჯვენა ნაპირი) 

 

3.5 კმ 

ალტერნატივა - “B” 

 

შუახევის ქ/ს - დაბა შუახევი (მდინარე 

აჭარისწყლის მარცხენა ნაპირი) 

 

3.7 კმ 

ალტერნატივა - “C” 

 

სხალთის ქ/ს - სხალთის ხეობა - სოფელი 

კინჭაური - სოფელი ჩერი - სოფელი ზემლეთი - 

სოფელი ბუთურაული - სოფელი ნენია - 

შუახევის ქ/ს 

 

22 კმ 

 

 

 

ძალიან დაბალი 1 

დაბალი 2 

საშუალო 3 

მაღალი 4 

ძალიან მაღალი 5 
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5.3.4 ალტერნატივების ქულობრივი შეფასება 

 

ალტერნატივების - „A” და “B”-ს შეფასებები მოცემულია ცხრილებში №5.3.3. – 2 და №5.3.3. - 3 

 
ალტერნატივა - “A”-ს შეფასება 

ცხრილი №5.3.3. – 2 

 

 
ალტერნატივა - “B”-ს შეფასება 

ცხრილი№5.3.3. -3 

ალ
ტ

ერ
ნა

ტ
ი

ვა
 „

B
” 

 

კილომეტრი, 

 

მშენებლობის 

სიძნელეები, 

 

გეოლოგია 

და 

გეორისკები, 

 

მისასვლელი 

გზების 

არსებობა, 

 

გარემო 

შეზღუდვები, 

 

ზეგავლენა 

კერძო 

ნაკვეთებზე, 

 

Kp 0 – kp 1 3 3 2 3 3 

Kp 2 – kp 2 2 3 1 2 4 

Kp 2 – kp 3 2 3 1 2 4 

Kp 3 – kp 4 2 3 1 2 4 

საშუალო 
Average 

2.3 3.0 1.3 2.3 3.8 

 

ალტერნატივა - „C”. შეფასება  მოცემულია ცხრილი - ცხრილი№5.3.3. -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალ
ტ

ერ
ნა

ტ
ი

ვა
 „

A
” 

 

კილომეტრი, 

 

მშენებლობის 

სიძნელეები, 

 

გეოლოგია 

და 

გეორისკები, 

 

მისასვლელი 

გზების 

არსებობა, 

 

გარემო 

შეზღუდვები, 

 

ზეგავლენა 

კერძო 

ნაკვეთებზე, 

 

Kp 0 – kp 1 4 3 4 4 2 

Kp 2 – kp 2 3 3 3 3 2 

Kp 2 – kp 3 3 4 2 2 4 

Kp 3 – kp 4 3 4 2 2 5 

საშუალო 
Average 

3.3 3.5 2.8 2.8 3.3 
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ალტერნატივა - “C”-ს შეფასება 

 

 ცხრილი №5.3.3. -4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალ
ტ

ერ
ნა

ტ
ი

ვა
 „

C
” 

 

კილომეტრი, 

 

მშენებლობის 

სიძნელეები, 

 

გეოლოგია 

და 

გეორისკები, 

 

მისასვლელი 

გზების 

არსებობა, 

 

გარემო 

შეზღუდვები, 

 

ზეგავლენა 

კერძო 

ნაკვეთებზე, 

 

Kp 0 – kp 1 4 3 2 4 2 

Kp 2 – kp 2 4 3 1 4 2 

Kp 2 – kp 3 4 3 1 4 1 

Kp 3 – kp 4 2 2 1 2 1 

Kp 4 – kp 5 2 2 1 2 2 

Kp 5 – kp 6 1 1 1 1 1 

Kp 6 – kp 7 1 1 1 1 1 

Kp 7 – kp 8 2 2 1 2 1 

Kp 8 – kp 9 2 2 1 2 1 

Kp 9 – kp 10 2 2 1 2 1 

Kp 10 – kp 11 1 1 1 2 1 

Kp 11 – kp 12 1 1 1 1 1 

Kp 12 – kp 13 1 1 2 1 2 

Kp 13 – kp 14 1 1 1 1 1 

Kp 14 – kp 15 2 2 2 2 2 

Kp 15 – kp 16 2 2 1 2 1 

Kp 16 – kp 17 2 2 2 2 2 

Kp 17 – kp 18 2 2 1 2 1 

Kp 18 – kp 19 2 2 1 2 2 

Kp 19 – kp 20 2 2 1 2 1 

Kp 20 – kp 21 2 2 2 2 2 

Kp 21 – kp 22 2 2 1 2 1 

საშუალო 

 
2 1.86 1.22 2.1 1.36 



 

 
ალტერნატივების შემაჯამებელი შეფასება მოცემულია ცხრილ №5.3.3. -5-ში. 

ცხრილი №5.3.3. -5 

ალტერნატივა 

 

სიგრძე 

 

მშენებლობის 

სიძნელეები, 

 

გეოლოგია 

და 

გეორისკები, 

 

მისასვლელი 

გზების 

არსებობა, 

 

გარემო 

შეზღუდვები, 

 

ზეგავლენა 

კერძო 

ნაკვეთებზე, 

 

ჯამი 

 

საშუალო 

ქულა, 

 

ალტერნატივა - “A” 

 
3.5 კმ 3.25 3.5 2.75 2.75 3.25 15.5 3.10 

ალტერნატივა - “B” 

 
3.7 კმ 2.25 3.0 1.25 2.25 3.75 12.5 2.50 

ალტერნატივა - “C” 

 
22 კმ/km 2 1.86 1.22 2.1 1.36 8.54 1.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ამრიგად რაოდენობრივი შეფასების შედეგად უპირატესობა მიენიჭა ალტერნატივა - „C“-ს, 

რომლის სიგრძეა  - 22 კმ. აღნიშნული ალტერნატივის დეტალური განხილვა მოცემულია 

ზემოთ. ალტერნატივას მიენიჭა საშუალო ქულა - 1.71, რომელიც ყველაზე დაბალია სხვა 

განხილულ ალტერნატივებთან შედარებით და მის განხორციელებას არსებულ ლტერნატივებში 

ყველაზე დაბალი ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ეგხ-ს განთავსებისთვის შერჩეული ვარიანტი რაციონალური 

და მისაღებია, როგორც გარემოსდაცვითი, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. 
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6. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი 

6.1 ზოგადი მიმოხილვა 

გზშ-ს ანგარიშის მოცემული პარაგრაფის ფარგლებში შეჯერდა ზემოთ წარმოდგენილი 

ინფორმაცია, რის საფუძველზეც დადგინდა დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე 

ზემოქმედების წყაროები, სახეები, ობიექტები და მოხდა გარემოს მდგომარეობის 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზირება. გარემოზე 

ზემოქმედება შეფასებულია, როგორც ეგხ-ს მშენებლობის (შემდგომში - მშენებლობის ეტაპი),  

ასევე მისი ექსპლუატაციის (შემდგომში - ექსპლუატაციის ეტაპი) პროცესისთვის. 

საქმიანობის პროცესში მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი ზემოქმედების 

სახეების ჩამონათვალი მოცემულია ქვემოთ.  
 

დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებია: 

 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება (მტვერი, ემისიები); 

 ხმაურის გავრცელება; 

 ზემოქმედება ნიადაგის და გრუნტის ხარისხზე, სტაბილურობის დარღვევა; 

 მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი; 

 ზემოქმედება ლანდშაფტებზე და ვიზუალური ცვლილება; 

 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე, მ.შ.: 

o მცენარეული საფარის განადგურება/დაზიანება; 

o ცხოველთა სამყაროს შეშფოთება; 

 ნარჩენების წარმოქმნა და მის მართვასთან დაკავშირებული რისკები; 

 განსახლება და ზემოქმედება სოფლის მეურნეობაზე; 

 ზემოქმედება მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე; 

 ზემოქმედება კულტურულ ძეგლებზე და არქეოლოგიურ სამარხებზე; 

 ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე; 

 ზემოქმედება დასაქმებასა და ეკონომიკურ გარემოზე. 
  

 

დაგეგმილი საქმიანობის ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებია: 

 

 ელექტრული ველების გავრცელება; 

 ზემოქმედება ლანდშაფტებზე და ვიზუალური ცვლილება; 

 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე; 

 ზემოქმედება მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე; 

 

6.2 გზშ-ს მეთოდოლოგიის ზოგადი პრინციპები 

ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაფასებლად საჭიროა 

შეგროვდეს და გაანალიზდეს ინფორმაცია პროექტის სავარაუდო ზეგავლენის არეალის 

არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება 

გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების სიდიდე, გამოვლინდება ამ ზემოქმედების მიმღები 

ობიექტები - რეცეპტორები და შეფასდება მათი მგრძნობელობა, რაც აუცილებელია 

ზემოქმედების მნიშვნელობის განსაზღვრისთვის.  

დაგეგმილი საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას 

გამოყენებული იქნა შემდეგი სქემა:  

 

საფეხური I: ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის განსაზღვრა 

საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა, 

რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის პროექტებისთვის. 

საფეხური II: გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა  
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იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია დაგეგმილი 

საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა.  

საფეხური III: ზემოქმედების დახასიათება და რისკების შეფასება 

ზემოქმედების ხასიათის, ალბათობის, მნიშვნელოვნებისა და სხვა 

მახასიათებლების განსაზღვრა რეცეპტორის სენსიტიურობის 

გათვალისწინებით, გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და მათი 

მნიშვნელოვნების შეფასება. 

საფეხური IV: შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილების, თავიდან აცილების ან 

მაკომპენსირებელი  ზომების განსაზღვრა.  

საფეხური V: ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ გარემოში 

მოსალოდნელი ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა.  

საფეხური VI: მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების დამუშავება 

შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს წინასწარ 

განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების 

ეფექტურობა, ან გამოვლინდეს მაკორექტირებელი ზომების საჭიროება.  

 

ზემოქმედების დახასიათება, ასევე რისკების ანალიზი და შეფასება განხორციელდება 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით, რომლებიც 

გამოყენებული იყო სხვა მსგავსი დოკუმენტების მომზადებისას და რომელიც მისაღებია 

საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის. 

 

6.2.1  ზემოქმედების დახასიათება 

გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზებისთვის 

დადგინდა ძირითადი ზემოქმედების ფაქტორები. მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება 

განისაზღვრა შემდეგი თვისებების მიხედვით: 

 

ზემოქმე

დების 

ხასიათი 

ზემოქმედ

ების ტიპი 

ზემოქმედე

ბის 

მასშტაბი 

ზემოქმედ

ების 

ალბათობა 

ზემოქმედე

ბის 

ტერიტორი

ა -არეალი 

ხანგრ

ძლივ

ობა 

შექცევადო

ბა 

დადებითი პირდაპირი უმნიშვნელო დაბალი სამუშაო 

უბანი, 

მოკლე შექცევადი 

უარყოფით

ი, 

ირიბი დაბალი საშუალო არეალი გრძელ

ვადიან

ი 

შეუქცევადი 

  საშუალო მაღალი რეგიონი   

  მაღალი     

  კატასტროფუ

ლი 

    

       

 

 

განისაზღვრა პროექტის გარემოზე  ზემოქმედების მასშტაბები და ხასიათი, ზემოქმედების 

არეალი და  ხანგრძლივობა, შექცევადობა და ალბათობა, და ყოველივე ამის შედეგად 

დადგინადა,    ზემოქმედებით გამოწვეული მოსალოდნელი ცვლილებები ბუნებრივ გარემოში 



 

 

171 

 

გარემოს იმ რეცეპტორებისათვის, რომელთათვისაც დადგენილია დასაშვები ზემოქმედების  

რაოდენობრივი ნორმები, ზემოქმედება ძირითადად  განისაზღვრა რაოდენობრივად. დანარჩენ 

შემთხვევებვებში როცა რაოდენობრივი შეფასება შეუძლებელი იყო, ზემოქმედება 

ხარისხობრივად შეფასდა, მისი მახასიათებლებისა და წინასწარ შემუშავებული 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით.   

ქვემოთ მოცემულია თითოეულ ბუნებრივ და სოციალურ რეცეპტორზე ზემოქმედების 

შესაფასებლად შემოღებული კრიტერიუმები; ზემოქმედების დახასიათება; შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი; შემუშავებული კრიტერიუმების გამოყენებით 

ზემოქმედების მნიშვნელოვნების და მასშტაბების დადგენა შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებამდე და გატარების შემდგომ. 

 

6.3 ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე 

6.3.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შესაფასებლად გამოყენებული იქნა 

საქართველოს ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც ადგენს ჰაერის ხარისხის სტანდარტს. 

ნორმატივები განსაზღვრულია ჯანმრთელობის დაცვისთვის, ვინაიდან ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედება დამოკიდებულია როგორც მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციაზე, ასევე 

ზემოქმედების ხანგრძლივობაზე. შესაბამისად, შეფასების კრიტერიუმი ამ ორ პარამეტრს 

ითვალისწინებს.  

 

ცხრილი 6.3.1-1. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟირება კატეგორია 

მოკლევადიანი 

კონცენტრაცია (< 24 

სთ) 

მტვერის გავრცელება  

(ხანგრძლივად, ან ხშირად) 

1 
ძალიან 

დაბალი 
C <0.5 ზდკ3 შეუმჩნეველი ზრდა 

2 დაბალი 
0.5 ზდკ < C < 0.75 

ზდკ 
შესამჩნევი ზრდა 

3 საშუალო 0.75 ზდკ < C <1 ზდკ 

უმნიშვნელოდ აწუხებს 

მოსახლეობას, თუმცა 

უარყოფით გავლენას არ ახდენს 

ჯანმრთელობაზე 

4 მაღალი 1 ზდკ < C <1.5 ზდკ 

საკმაოდ აწუხებს მოსახლეობას 

და განსაკუთრებით კი 

მგრძნობიარე პირებს 

5 
ძალიან 

მაღალი 
C > 1.5 ზდკ 

ძალიან აწუხებს მოსახლეობას, 

მოქმედებს ჯანმრთელობაზე 
           შენიშვნა:  C - სავარაუდო კონცენტრაცია გარემოში ფონის გათვალისწინებით 

 

 

6.3.2  ზემოქმედების დახასიათება 

6.3.2.1 მშენებლობის ეტაპი 

საპროექტო ეგხ-ს მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების 

თვალსაზრისით შედარებით საყურადღებო უბნები შეიძლება იყოს სამშენებლო ბანაკი და 

                                                      
3 ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია 
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სამშენებლო უბანი, ვინაიდან აქ კონცენტრირებული იქნება მავნე ნივთიერებათა ემისიების 

სხვადასხვა წყაროები (მშენებლობაში გამოყენებული ტექნიკა და სხვ.).  

ეგხ-ს ახალი სექციის მშენებლობისას გამოყენებული  ორი სამშენებლო ბანაკი განთავსებული 

იქნება სოფ. სხალთასა და დაბა შუახევში 

 მინიმალურად შეიძლება შეფასდეს  ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება. სამშენებლო მოედნის 

ფუნქციონირების შედეგად გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები (ძირითადად არაორგანული 

მტვერი, აზოტის დიოქსიდი) მცირედით გააუარასებს მიმდებარე ტერიტორიების 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ატმოსფერულ ჰაერში 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების შესამჩნევი მატება პერმანენტული 

არ იქნება (ადგილმდებარეობის ბუნებრივად ძლიერი განიავებადობის გამო).  

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, ატმოსფერულ ჰაერზე ნეგატიური ზემოქმედების 

ხარისხი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი ან ძალიან დაბალი. 

დანართში 5 წარმოდგენილია ატმოსფერულ ჰაერში მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელი მავნე 

ნივთიერებათა ემისიაბის გათვლები. 

 

6.3.2.2 ექსპლუატაციის ეტაპი 

პროექტის ექსპლუატაციის ეტაპზე მავნე ნივთიერებათა ემისიები მოსალოდნელი არ არის. 

ჰაერში ემისიები გადამცემი ხაზების ახალი საყრდენების დაყენების (დადგმის ადგილების 

მომზადება, ფუნდამენტების დაყენება, საყრდენების აღმართვა) და ძველი სექციის დემონტაჟის 

სამუშაოების დროს გამოყენებული მძიმე სამშენებლო ტექნიკის გამონაბოლქვებით და 

გრუნტის გზებზე მათი ინტენსიური გადაადგილებით გამოწვეული მტვერით იქნება 

განპირობებული. პროექტის ექსპლოატაციის ეტაპი არანაირად არ ცვლის არსებულ სიტუაციას 

გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით.    

შემარბილებელი ღონისძიებები 

პროექტის სამშენებლო ეტაპზე, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების 

მინიმიზაციის მიზნით უნდა გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები: 

  

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა და მუდმივი 

შემოწმება ; 

 მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი 

გამოყენება; 

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა  (განსაკუთრებით გრუნტიან 

გზებზე); 

 უსაფრთხოების ზომების დაცვა დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციებისას ( მაგ. 

დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრის აკრძალვა); 

 მშრალი ამინდის პორობებში, სმშენებლო  უბნებისა და მისასვლელი გზების 

ზედაპირების მორწყვა; 

 ამტვერებადი მასალების ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვა; 

 ადვილად ამტვერებადი მასალების ქარით გაფრქვევის თავიდან ასაცილებლად, 

დასაწყობების ადგილებში სპეციალური საფარის მოწყობა ან მორწყვა; 

 მომუშავე პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

 საჩივრების აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. 
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6.4 ხმაურის გავრცელება 

6.4.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით - 

სანიტარული ნორმები 2.2.4/2.1.8 003/004-01 „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, 

საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“. 

ხმაურის დონე არ უნდა აღემატებოდეს ამ სტანდარტით დადგენილ სიდიდეებს. 

 

ცხრილი 6.4.1-1.  ხმაურთან დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟირება კატეგორია საცხოვრებელ ზონაში 
სამუშაო, ინდუსტრიულ 

ან კომერციულ ზონაში 

1 
ძალიან 

დაბალი 

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3დბა4-ზე 

ნაკლებით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 

საათებში <50დბა–ზე, ხოლო ღამის 

საათებში <45დბა–ზე 

აკუსტიკური ფონი 

გაიზარდა 3დბა-ზე 

ნაკლებით და <70 დბა–ზე 

2 დაბალი 

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3–5დბა-

ით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 

საათებში <55დბა–ზე, ხოლო ღამის 

საათებში <45დბა–ზე 

აკუსტიკური ფონი 

გაიზარდა 3–5 დბა-ით და 

<70 დბა–ზე 

3 საშუალო 

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ 

რეცეპტორებთან გაიზარდა 6–10დბა-

ით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 

საათებში >55დბა–ზე, ხოლო ღამის 

საათებში >45დბა–ზე 

<70 დბა–ზე, აკუსტიკური 

ფონი სენსიტიურ 

რეცეპტორებთან 

გაიზარდა 6–10 დბა-ით 

4 მაღალი 

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ 

რეცეპტორებთან გაიზარდა 10დბა–ზე 

მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 

საათებში >70დბა–ზე, ხოლო ღამის 

საათებში >45დბა–ზე 

>70 დბა–ზე, აკუსტიკური 

ფონი სენსიტიურ 

რეცეპტორებთან 

გაიზარდა 10 დბა–ზე 

მეტით 

5 
ძალიან 

მაღალი 

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ 

რეცეპტორებთან გაიზარდა 10დბა-ზე 

მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 

საათებში >70დბა–ზე და ახლავს 

ტონალური ან იმპულსური ხმაური, 

ღამის საათებში >45დბა–ზე 

>70 დბა–ზე, ახლავს 

ახლავს ტონალური ან 

იმპულსური ხმაური 

 

 

6.4.2 ზემოქმედების დახასიათება 

6.4.2.1 მშენებლობის ეტაპი 

ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: 

 

 განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები; 

 შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე; 

 განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან 

საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური 

გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი 

ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.); 

 განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი 

შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; 

                                                      
4 ასეთ ცვლილებას ადამიანთა უმეტესობა ვერ აღიქვამს 
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პროექტის სამშენებლო უბანი საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული საცხოვრებელი 

ზონიდან და ამასთან არსებული რელიეფიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხმაურის 

გავრცელების ინტენსივობას, აქედან გამომდინარე პროექტის ზემოქმედების ამ ფაქტორს არ 

ექნება გავლენა ადგილობრივ მოსახლეობაზე და შესაბამისად საცხოვრებელი სახლების 

საზღვარზე ხმაურის დონეების გაანგარიშება არ განხორცილებულა.  

ასევე ძალიან უმნიშვნელო იქნება ხმაურის გავლენა ცხოველთა სამყაროზე. როგორც აღინიშნა 

სამშენებლო უბანი და მიმდებარე ტერიტორია წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებს (საძოვრებს) და არ ხასიათდება ცხოველთა სამყაროს 

მრავალფეროვნებით და მრავალრიცხოვნობით. ცხოვლთა ის მცირე რაოდენობაც კი, რომლებიც 

ხმაურის გამო იძულებელი იქნებიან დატოვონ აღნიშნული ტერიტორია, სამუშაოების 

დასრულების და ხმაურის წყაროების გაჩერების შემდგომ დაუბრუნდებიან თავიანთ 

ადგილსამყოფელს.  

 

6.4.2.2 ექსპლუატაციის ეტაპი  

პროექტის  ექსპლუატაციის ეტაპზე არ მოხდება ხმაურის გავრცელების ინტენსივობის ან 

მიმართულების ცვლილება არსებულ მდგომარეობასთან მიმართებაში 

 

6.4.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით 

მიზანშეწონილია გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:  

 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 ხმაურიანი სამუშაოების წარმოება მხოლოდ დღის საათებში; 

 ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდის განსაზღვრისას, ეკოლოგიური და სოციალური 

(კვირა და სადღესასწაულო დღეები) საკითხების გათვალისწინება; 

 ხმაურიანი სამუშაოების წარმოების დაწყებამდე მიმდებარედ არსებული მოსახლეობის 

გაფრთხილება და შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მიცემა (საჭიროების შემთხვევაში); 

 საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით (ყურსაცმები); 

 ხმაურიან სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის ხშირი ცვლა; 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 

 
 

 

 

 

 

6.6 ელექტრომაგნიტური ველების გავლენა 

6.6.1 მშენებლობის ეტაპი 

დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის ეტაპზე ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელება 

მოსალოდნელი არ არის.  

 

6.6.2  ექსპლუატაციის ეტაპი 

როგორც ცნობილია, საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზები, წარმოადგენენ 50 ჰც სიხშირის 

ელექტრომაგნიტური გამოსხივების წყაროს. ელექტრომაგნიტური ველის ბიოლოგიური 

მოქმედება განპირობებულია: 
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  ე.მ. ველის უშუალო მოქმედებით; 

 ადამიანის სხეულში წანაცვლების დენის გავლით; 

 ელექტრომაგნიტური ველის მრავლობითი იმპულსური დენის ზემოქმედებით; 

 მიწისაგან იზოლირებულ ობიექტებთან - მსხვილგაბარიტიან მანქანებთან და 

მექანიზმებთან, აგრეთვე გამორთულ, მაგრამ დაუმიწებელ დენგამტარ ნაწილებიან 

მოწყობილობებთან (ჩამდინარე დენი) კონტაქტში მყოფი  ადამიანის სხეულში 

გამდინარე დენის ზემოქმედებით. 
 

ადამიანზე ელექტრული ველის სისტემატურმა ზემოქმედებამ, რომლის დონე ზღვრულად 

დასაშვებს აღემატება, არასასიამოვნო შეგრძნებებთან ერთად, შეიძლება გამოიწვიოს იმუნური, 

ნერვული, გულ-სისხლძარღვთა სისტემების ფუნქციური მდგომარეობის სხვადასხვა სახის 

დარღვევა.  
 

თუ მანძილი ადამიანსა და დენგამტარ ნაწილებს შორის შეესაბამება ელექტროდანადგარების 

ექსპლუატაციის უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნებს, მაშინ ჰიგიენური თვალსაზრისით 

მაგნიტური ველი არ არის მნიშვნელოვანი.  

მოქმედი სანიტარიული და სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით მაღალი 500 კვ-იანი 

ელექტროგადცემის ხაზებისათვის განსაზღვრულია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო 

სანიტარულ-დამცავი ზონა, რაც განსაზღვრულის 30 მეტრიანი დაშროებით, უკიდურესი 

განპირა სადენიდან 

აღნიშნულის გათვალისწინებით საჭიროა რომ საზოგადოებრივი შენობები და საცხოვებელი 

სახლები მოცილებული იქნეს (თუ შეუძლებელია  ეგხ-ს განლაგების სხვა ალტერნატიული 

ვარიანტის გამონახვა) ელექტრული ველის ზემოქმედების ზონიდან, რის შესახებაც 

მიმდინარეობს მოალპარაკება კერძო მესაკუთრეებთან ნაკვთების შესყიდვისა და სერვიტუდის 

შესახებ (ანძებს შორის არსებული მიწის ნაკვეთებზე შეზღუდვების თაობაზე)  

ამასთან ხაზის ექსპლოატაციის დაწყებამდე საჭიროა დაცვითი მარკირება (30 მ-იანი დაცვითი 

ზონის მარკირება გამაფრთხილებელი ნიშნებით). 

 

6.6.3 ზემოქმედების შეფასება 

წინა ქვეთავებში წარმოდგენილი მასალების გათვალისწინებით, შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ 

ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს 

როგორც საშუალო. 

 

6.7 ზემოქმედება გეოლოგიურ გარმოზე და ნიადაგზე 

6.7.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ნიადაგზე და გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების სიდიდეები შეფასებულია შემდეგი 

პარამეტრებით: 

 ზემოქმედების ინტენსიურობით, არეალით და ხანგრძლივობით; 

 მათი სენსიტიურობით მოცემული ცვლილების მიმართ; 

 მათი აღდგენის უნარით. 

 

ცხრილი 6.7.1.1 - ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟ. კატეგორია 

ეროზია და 

გეოსაფრთხეები 

ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის 

განადგურება 

ნიადაგის/ გრუნტის 

დაბინძურება 

1 
ძალიან 

დაბალი 

პროექტის საქმიანობა 

პრაქტიკულად არ 

უკავშირდება 

გეოსაფრთხეების 

გამომწვევ რისკებს 

სამუდამოდ 

განადგურდა 

საპროექტო 

ტერიტორიის 3%–

ზე ნაკლებზე 

ნიადაგის/ გრუნტის  

ფონური 

მდგომარეობა 

შეუმჩნევლად 

შეიცვალა 
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2 დაბალი 

საქმიანობა 

გეოლოგიურად 

უსაფრთხო უბნებზე 

არ იწვევს ეროზიას, ან 

სხვა ცვლილებებს, 

რამაც შესაძლოა 

გეოსაფრთხეები 

გამოიწვიოს, 

შემუშავებულია და 

ხორციელდება 

გეოსაფრთხეების 

მართვის / 

შემარბილებელი 

ზომების ეფექტური 

გეგმა 

სამუდამოდ 

განადგურდა 

საპროექტო 

ტერიტორიის 3–

10% 

დამაბინძურებლების  

კონცენტრაცია 25%–

ზე ნაკლებით 

გაიზარდა, თუმცა 

ნაკლებია დასაშვებ 

სიდიდეზე, 

ნიადაგის/ გრუნტის 

ხარისხის აღდგენას 

დასჭირდება 6 

თვემდე 

3 საშუალო 

ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო უბნებზე 

საქმიანობის 

განხორციელებისას 

მოსალოდნელია 

ისეთი პროცესების 

განვითარება (მაგ, 

ეროზია), რომლებმაც 

შესაძლოა ეფექტური 

მართვის გარეშე 

გამოიწვიოს 

გეოსაფრთხეები, 

შემუშავებულია 

გეოსაფრთხეების 

მართვის ეფექტური 

გეგმა 

სამუდამოდ 

განადგურდა 

საპროექტო 

ტერიტორიის 10–

30% 

დამაბინძურებლების  

კონცენტრაცია 25–

100%–ით გაიზარდა, 

თუმცა ნაკლებია 

დასაშვებ სიდიდეზე, 

ნიადაგის/გრუნტის 

ხარისხის აღდგენას 

დასჭირდება 6–12 

თვემდე 

4 მაღალი 

გეოსაშიშ უბნებზე/ 

ზონაში პრევენციული 

ზომების გატარების 

მიუხედავად ადგილი 

აქვს საშიში 

გეოლოგიურ 

განვითარებს. 

სამუდამოდ 

განადგურდა 

საპროექტო 

ტერიტორიის 30–

50%; მცირე 

უბნები 

დაზიანებულია 

საპროექტო 

ტერიტორიის 

გარეთაც, 

რომელთა 

რეკულტივაცია  

შესაძლებელია  

სამშენებლო 

სამუშაოების 

დასრულების 

შემდგომ 

დამაბინძურებლების  

კონცენტრაცია 

100%–ზე მეტით 

გაიზარდა, ან 

აღემატება დასაშვებ 

სიდიდეს, ნიადაგის/ 

გრუნტის  ხარისხის 

აღდგენას 

დასჭირდება 1–2  

წელი 

5 
ძალიან 

მაღალი 

გეოსაშიშ უბნებზე/ 

ზონაში პრევენციული 

ზომების  გატარების 

მიუხედავად ადგილი 

აქვს საშიში 

გეოლოგიურ 

პროცესებს. 

გეოსაფრთხეების 

დაზიანდა ან 

განადგურდა 

საპროექტო 

ტერიტორიის 50%  

მეტი; მცირე 

უბნები 

დაზიანებულია 

საპროექტო 

დამაბინძურებლების  

კონცენტრაცია 

100%–ზე მეტით 

გაიზარდა, ან 

აღემატება დასაშვებ 

სიდიდეს, ნიადაგის/ 

გრუნტის ხარისხის 

აღდგენას 
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მართვის/ 

შემარბილებელი 

ზომების გეგმა არ 

არსებობს ან 

არაეფექტურია 

ტერიტორიის 

გარეთაც, 

რომელთა 

რეკულტივაცია  

შესაძლებელია  

სამშენებლო 

სამუშაოების 

დასრულების 

შემდგომ 

დასჭირდება 2  

წელზე მეტი 

 

 

6.7.1.1 მშენებლობისა და ექსპლოატაციის ეტაპები 

პროექტის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას შესაძლებელია განვითარდეს  ნიადაგის 

ეროზია, მეწყერის გააქტიურება და მოხდეს ნიადაგის დაბინძურება რაც გამოწვეული იქნება 

შემდეგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას 

 მისასვლელ გზებზე და გასხვისების ზოლში სატვირთო მანქანებისა და სხვა სამშენებლო 

ტექნიკის მოძრაობა, - შესაძლოა გამოიწვიოს გრუნტის დატკეპვნა და დახრამვა. თუმცა 

სათანადო შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში ზემოქმედება იქნება  

მოკლევადიანი და უმნიშვნელო. ნიადაგის დაზიანება და ამის შედეგად გამოწვეული  

ეროზია შესაძლოა მნიშვნელოვანი იქნას, თუ პროექტის ტექნიკა  უკონტროლოდ 

გადაადგილდება 

 სამშნებლო მოედნებიდან და და მისასვლელი გზების ტერიტორიიდან (მისასვლელი გზები 

განლაგებულია საპროექტო გადამცემი ხაზის სამშენებლო დერეფანში) მცენარეული 

საფარის და განსაკუთრებით კი ხეების/ბუჩქნარის მოშორება გაზრდის ეროზიის მიმართ 

ნიადაგის მოწყვლადობას და შესაძლოა გამოიწვიოს ქანების გადაადგილება. გარდა ამისა, 

ეს გამოიწვევს ნიადაგის ინფილტრაციის უნარის შემცირებას და შესაბამისად, გაიზრდება 

ზედაპირული ჩამონადენი. ანძების უბნებზე, გასხვისების ზოლში ეს ზემოქმედება 

მუდმივი იქნება იმ ადგილებში სადაც არ მოხდება მცენარეული საფარის აღდგენა 

(პროექტის ექსპლოატაციისათვის დატოვებული მისასვლელი გზები და ანძების 

დამონტაჟების ადგილები),  

 კლდოვან ადგილებში (მყარ ვულკანურ ქანებზე) ანძის საძირკვლის მოწყობისას შესაძლოა 

საჭირო გახდეს აფეთქების სამუშაოები. დიდ ქანობებზე აფეთქების სამუშაოებმა შესაძლოა 

ხმოვანი ან სეისმური ტალღები გამოიწვიოს, რამაც, თავის მხრივ, შესაძლოა გრუნტის 

გადაადგილება ან დიდი თოვლის საფარის შემთხვევაში, ზვავებიც გამოიწვიოს. მაღალი 

სენსიტიურობით გამორჩეულ ადგილებში აფეთქებამ შესაძლოა ძირითადი ქანის რღვევა 

და მისი გრუნტის საფარის მოძრაობა გამოიწვიოს. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტისთვის 

მცირე მოცულობის აფეთქებითი სამუშაოები თუ იქნება საჭირო. ასეთი საჭიროების 

გამოვლენის შემთხვევაში სათანადოდ იქნება შეფასებული გეოსაშიშროების რისკები და 

აფეთქებისთვის საჭირო მუხტი, რათა თავიდან იქნას აცილებული გრუნტის/კლდოვანი 

ქანების მოძრაობა.  

 ნიადაგის დაბინძურება შესაძლოა გამოწვეული იყოს სამშენებლო თუ ტექ. მომსახურების 

სამუშაოებისას გამოყენებული სახიფათო მასალების, მათ შორის საღებავებისა და სხვა 

ტოქსიკური ნივთიერების დაღვრით. შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით, 

ეს ზემოქმედება მოკლევადიანი იქნება;  

 ალტერნატივების ანალიზის საფუძველზე შერჩეული იქნა მარშრუტი, რომლის 

შემთხვევაშიც მცენარეული საფარის წმენდის სამუშაოები ნიადაგს ნაკლებად დააზიანებს 

და რომელიც არ გადაკვეთს მაღალი რისკის მეწყერულ ზონებს, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული პროექტის უსაფრთხოების რისკები და გარემოზე ზემოქმედება. 

 

6.7.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

 სამშენებლო უბნის საზღვრებს გარეთ ტერიტორიის დაზიანების თავიდან აცილება;  
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 მეწყრულ უბანზე დაკვირვება, და გააქტიურების  ნიშნების გამოვლენის  შემთხვევაში 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (მაგ.  ბეტონის ხიმინჯების კედელის 

დამონტაჟება). 

 იმ უბნებზე, სადაც ბუჩქნარის და ტყის გაკაფვაა საჭირო, სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულებისთანავე ბალახის ადგილობრივი სახეობების უნდა დაითესოს; - ეროზიის 

მაკონტროლებელი ღონისძიებების განხორციელება. სამუშაოების მინიმუმამდე 

შემცირება, როცა მიწის ზედაპირი სველია. როცა სამუშაოების განხორციელება 

აუცილებელია წვიმიან ამინდებში, ზედაპირული ჩამონადენის კონტროლის 

უზრუნველყოფა სპეციალური ქსოვილებით, ჩალის ბარიერებით ან სხვა საშუალებებით, 

რაც შეამცირებს ზედაპირული ჩამონადენის სიჩქარეს და სამშენებლო სამუშაოებით 

გამოწვეულ ეროზიას; 

 ეროზიის საწინააღმდეგო საგებების (პლასტიკური „ლეიბების“) გამოყენება მანქანების 

სავალ ადგილებში დახრამვის და ჰაბიტატების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად;  

 ანძების საძირკვლის გათხრისას ამოღებული გრუნტი გამოყენებულ უნდა იქნას 

ამოღებული თხრილების ამოსავსებად. უკუჩაყრა უნდა მოხდეს მოკლე დროში, რათა 

მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ამოღებულ გრუნტზე ნალექებისა და ქარების 

ზემოქმედება;  

 სამშენებლო ტექნიკამ უნდა იმოძრაოს დროებით მისასვლელ გზებზე, რათა თავიდან 

იქნას აცილებული ნიადაგის სტრუქტურის დაზიანება დიდ ტერიტორიაზე; 

ტერიტორიის დასუფთავებისას ან სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირებისას 

კონტრაქტორმა მინიმუმამდე უნდა შეამციროს ან თავიდან აიცილოს ციცაბო 

ფერდობების გამოყენება სატრანსპორტო ოპერაციებისთვის;  

 მისასვლელი გზები უნდა შეკეთდეს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ეროზია და 

შენარჩუნდეს გზის არსებული საფარი; - მიწის საფარის აღდგენის მიზნით უნდა მოხდეს 

დაზიანებული ტერიტორიების რეკულტივაცია ადგილობრივი სახეობებით. 

 ნარჩენების შეგროვება და  დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე;   

 მასალების/ნარჩენების განთავსება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს 

ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა; 

 დამაბინძურებლების დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და 

დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა; 

 მნიშვნელოვანი დაბინძურების შემთხვევაში დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი 

შემდგომი გაწმენდისათვის,   გატანილი უნდა იქნას ტერიტორიიდან ამ საქმიანობაზე 

ლიცენზიის  მქონე ქვეკონტრაქტორის მიერ; 

 სამუშაოს დაწყებამდე მომუშავე პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

 სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიის გაწმენდა და რეკულტივაცია;  

 

 
 

 

 

 

 

6.8  მიწისქვეშა  და ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკი 

მიწისქვეშა წყლებს, შერჩეული ტერიტორიის ფარგლებში ჩატარებული საინჟინრო-

გეოლოგიური კვლევებით დადგინდა, რომ ჭაბურღილების გაყვანის სიღრმეზე (3 მ.) გრუნტის 

წყლები არ გამოვლენილა. პროექტი არითვალისწინებს მნიშვნელოვანი საინჟინრო ნაგებობების 

მშენებლობას და შესაბამისად, საჭირო არ იქნება ღრმა საძირკვლების მოწყობა. გრუნტის 

წყლების დონემდე გრუნტის ამოღება არ მოხდება.  
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6.8.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

 

ცხრილი N 6.8.1-1. მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟ. კატეგორია 
მიწისქვეშა წყლის დებიტის 

ცვლილება 

მიწისქვეშა წყლის5 ხარისხის 

გაუარესება 

1 
ძალიან 

დაბალი 
დებიტი შეუმჩნევლად შეიცვალა 

ნივთიერებათა ფონური 

კონცენტრაცია შეუმჩნევლად 

შეიცვალა 

2 დაბალი 

გრუნტის წყლის დონე შესამჩნევად 

შემცირდა, თუმცა გავლენა არ 

მოუხდენია ჭაბურღილების წყლის 

დონეზე ან წყაროების წყლის ხარჯზე 

II ჯგუფის6 ნივთიერებათა 

კონცენტრაცია ნაკლებია სასმელი 

წყლისთვის დასაშვებზე 

3 საშუალო 

გრუნტის წყლის დონე და 

ჭაბურღილებიდან წყლის მოპოვება 

შესამჩნევად შემცირდა.  

II ჯგუფის ნივთიერებათა 

კონცენტრაცია აღემატება 

სასმელი წყლისთვის დასაშვებს 

4 მაღალი 

ჭაბურღილები დროებით არ მუშაობს, 

ზედაპირული წყლის ობიექტებში 

განტვირთვა შემცირდა, რასაც 

სეზონური გვალვა მოჰყვება 

ფიქსირდება I ჯგუფის მავნე 

ნივთიერებები 

5 
ძალიან 

მაღალი 

ჭაბურღილები შრება, ზედაპირული 

წყლის ობიექტებში განტვირთვა აღარ 

ხდება, არსებობს გვალვისა და 

ეკოლოგიური ზემოქმედების დიდი 

რისკები 

I ჯგუფის მავნე ნივთიერებათა 

კონცენტრაცია აღემატება სასმელ 

წყალში დასაშვებს 

 

 

ზემოქმედების დახასიათება 

მიუხედავად აღნიშნულისა, საქმიანობის განხორციელების პროცესში მაინც არსებობს 

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების გარკვეული რისკები. მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

გაუარესება ( მშენებლობის, ეტაპზე ძირითადად სამშენებლო მანქანა დანადგარების  

დაექსპლუატაციის ეტაპზე სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების წარმოებისას ) 

შესაძლოა გამოიწვიოს ნავთობპროდუქტების ავარიულმა დაღვრამ.    
 

გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია ნიადაგის 

დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. ქვეთავი 6.7), 

ვინაიდან გარემოს ეს ორი ობიექტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში გადაადგილების რისკების შემცირების 

მიზნით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საწვავსაპოხი მასალების ავარიული 

დაღვრის საწინააღმდეგო სისტემის ეფექტურ და გამართულ ფუნქციონირებას, ასევე მიმდებარე 

ტერიტორიებზე დაბინძურებული ნიადაგის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას. 

 

შემარბილებელი ღონისძიებები  

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების ალბათობის შემცირების მიზნით საჭიროა შემდეგი 

ღონისძიებების გატარება. კერძოდ 

 სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის აღკვეთა მდინარეში, ხოლო თუ 

აღნიშნულის სრულად განხორციელება შეუძლებელია, საჭიროა სატრანსპორტო 

                                                      
5 საქართველოს კანონმდებლობით მიწისქვეშა წყლის ხარისხი არ რეგულირდება, ამიტომ შეფასებისთვის 

გამოყენებულია სასმელი წყლის სტანდარტი 
6 ევროკავშირის დირექტივა 80/68/EEC, 1979 წ 17 დეკემბერი, „გრუნტის წყლის დაცვა გარკვეული სახიფათო 

ნივთიერებებით დაბინძურებისგან“ 
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საშუალებების რეგულარული შემოწმება საწვავისა და საზეთ-საპოხი მასალების 

გაჟონვაზე. 

 დაუშვებელია საპოხი მასალების ცისტერნების წყალსატევებიდან, ჭიდან და 

მდინარის კალაპოტიდან ან ხევებიდან 50 მეტრ მანძილზე ახლოს განთავსება. 

 დაუშვებელია წყალსატევიდან, მდინარიდან, არხიდან, ჭიდან, ხეობიდან 50 მეტრზე 

ნაკლებ რადიუსში და დაჭაობებულ ან ჭარბტენიან ტერიტორიაზე საწვავის შენახვა 

ან სატრანსპორტო საშუალებისა თუ აღჭურვილობის საწვავით შევსება. საწვავით 

შევსებისას დაუშვებელია სატრანსპორტო საშუალების უყურადღებოდ დატოვება. 

სამშენებლო უბანზე სატრანსპორტო საშუალებისა თუ აღჭურვილობის საწვავით 

შევსებისას აუცილებელია აბსორბციული (შემწოვი) საფენების და/ან ჩალის 

გამოყენება, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს მიწაზე ნავთობის დაღვრა 

 საწვავის დოზირების (ჩამოსასხმელი) მოწყობილობის ყველა საცმი უნდა 

მოწმდებოდეს გაჟონვაზე და მუდმივად კონტროლქვეშ უნდა იყოს; მათი დიზაინი 

უნდა ითვალისწინებდეს ჩაკეტვის შესაძლებლობას, როდესაც მათ არ ვიყენებთ. 

 საწვავით დაბინძურებული მიწის ფენის დაუყოვნებლივ მოცილება 

 სატრანსპორტო საშუალებებისა და აღჭურვილობის საწვავით შევსებისას 

სავალდებულოა სათანადო, ამ მიზნისათვის გათვალისწინებული მოწყობილობის 

გამოყენება (მაგ. შესაფერისი ზომის საცმები) და აღნიშნული სამუშაო მხოლოდ 

გამოცდილი და შესაბამისად გაწვრთნილი პერსონალის (ოპერატორების) მიერ უნდა 

შესრულდეს. აუცილებელია საწვავის მიწოდების აღჭურვილობის სისტემატური 

შემოწმება, რათა თავიდან იქნას აცილებული საწვავის შევსების აღჭურვილობის 

გაუმართაობით გამოწვეული გაჟონვა. 

 დაუშვებელია ბიტუმის, სველი ცემენტის და/ან ბეტონის მდინარეში, წყალსატევში, 

გუბეში და თხრილში მოხვედრა. 

სამუშაო უბნებზე ძირითადად არ არის მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება 

გრუნტის წყლებზე (სიღრმე მიწის ზედაპირიდან 6 მ-ზე მეტია). მიუხედავად ამისა, 

როდესაც არსებობს იმის საფრთხე, რომ სამუშაოებმა შეიძლება უშუალოდ უარყოფითი 

გავლენა იქონიოს წყალშემცველ ჰორიზონტებზე (მაგ. თუ მიწის სამუშაოები წარმოებს 

ღრმად და შეეხება ინფილტრაციის ან წყალშემცველ შრეს), შემუშავებული უნდა იყოს 

ზომები, რომლებიც თავიდან აგვაცილებს წყალშემცველი ფენის დაბინძურებას. ასეთი 

ღონისძიება შეიძლება იყოს გაუმტარი ფენების მოთავსება თხრილში და/ან თიხის ფენის 

გამოყენება თხრილის გასწვრივ 

6.8.2. ზემოქმედება ზედაპირულ წყლის ობიექტებზე  

ზედაპირული წყლების შეფასების კრიტერიუმები 

მოწყვლადობა კრიტერიუმები  

მაღალი  - კონსერვაციის სტატუსის ან მთავარი 

სათევზაო რესურსის მომმარაგებელი 

მდინარის თევზები.  

- მდინარე წყლის მაღალი ხარისხით 

(დაბინძურების გარეშე).  

- სასმელად ვარგისიანი ზედაპირული ან 

მიწისქვეშა წყლები.  

- ვრცელი ჭალა.  

 

საშუალო  - მდინარეები სადაც მოიპოვება 

ჩვეულებრივი თევზების სახეობების 

მრავალფეროვნება და აწვდის რესურსს 
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მცირე მეთევზეობისთვის.  

- მდინარეები წყლის ცუდი ხარისხით 

(შემთხვევითი დაბინძურების წყარო)  

- ზედაპირული ან მიწისქვეშა წყლები, 

რომელიც გამოიყენება მრეწველობის ან 

სოფლის მეურნეობისთვის.  

- მცირე ჭალები  

 

დაბალი  - მდინარე რომელიც არ იძლევა 

თევზეულის რესურსს, ან იძლევა 

ძალიან მწირ მრავალფეროვნებას და 

პოპულაციას  

- მდინარე წყლის ცუდი ხარისხით 

(დაბინძურების განმუხტვის წყარო).  

- ზედაპირული ან მიწისქვეშა წყლების 

გამოუყენებლობა ადამიანების მიერ  

- ჭალების არარასებობა.  

ზემოქმედების დახასიათება 
მშენებლობის ფაზაზე ზედაპირული წყლების ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება გამოიწვიოს მცენარეული 

საფარს მოკლებული ან დაზიანებული ნიადაგის ეროზიამ. ნიადაგის ეროზია და წყალში ნატანის ზრდა 

შესაძლოა განაპირობოს მიწის სამუშაოებმა, მცენარეული საფარის გაწმენდამ და მძიმე ტექნიკის მოძრაობამ 

გრუნტოვან ზედაპირზე. ამ სამუშაოების შედეგად ნიადაგი ზიანდება, დაზიანებული ნიადაგი კი ნიაღვრებს 

გადააქვს ახლომდებარე ზედაპირულ წყლებში და იწვევს მათი ნატანის, მათ შორის სიმღვრივის მატებას; 

ნატანის გაზრდილი რაოდენობის გამო შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მდინარის გარკვეული მონაკვეთების 

დალამვას. 

აჭარის რეგიონში ატმოსფერული ნალექების დონე საკმაოდ მაღალია, რის გამოც პროექტის დერეფანში 

მრავლად გვხვდება მცირე ხევები და ნაკადულები. თუმცა, ზედაპირულ წყლებზე ეს ზემოქმედება 

მნიშვნელოვნად არ უნდა ჩაითვალოს, რადგან ზედაპირული ჩამონადენის სიმღვრივე დიდ მდინარეებთან 

მიერთებამდე დაიკლებს (დალექვის ან განზავების გამო). ამ ტიპის ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე 

ხანმოკლე იქნება და სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისთანავე აღმოიფხვრება. 

 

სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც შეიძლება ეროზიისა და ნატანის ზრდა გამოიწვიოს, ტყის გაკაფვაა. ხე-

ტყის ჭრა საერთო ჯამში დერეფნის 10 კმ-იან მონაკვეთზე იქნება საჭირო. 

მცენარეულობისგან გაწმენდის სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ნატანის ზრდა და წყლის ხარისხის 

დაქვეითება, თუ ეს სამუშაოების მდინარის მახლობლად განხორციელდება.  

გადაკვეთის ადგილებში საჭირო იქნება ტყის გაკაფვა. იქ, სადაც ხაზი არ კვეთს მუდმივ მდინარეებს, 

ტყის/მცენარეული საფარის გაწმენდით გამოწვეული ზემოქმედება წყლის ხარისხზე მინიმალური იქნება. 

გასხვისების დერეფანში მცენარეული საფარის გაწმენდით გამოწვეული ზემოქმედება მუდმივი იქნება, 

რადგან ექსპლუატაციის ფაზაზე საჭირო იქნება მცენარეული საფარის ზრდის კონტროლი. 

აჭარის რეგიონის წყლის რესურსებს ზემოქმედების მიმართ უფრო მოწყვლადს ხდის ადგილობრივი 

გეოლოგიური პირობები და რთული რელიეფი. ეროზიული ნიადაგისა და ციცაბო ფერდობების გამო 

აჭარის რეგიონში ეროზიის განვითარების ალბათობა ძალიან მაღალია.  

გარდა აღნიშნულისა, მშენებლობის, ექსპლუატაციის და ტექ. მომსახურების სამუშაოებისას წყლის 

ობიექტები შესაძლოა დაბინძურდეს საწვავის/ზეთის დაღვრის გამო. დიდი დაღვრების შემთხვევაში 

დამაბინძურებლები ზედაპირულმა თუ მიწისქვეშა წყლებმა შესაძლოა დიდ ტერიტორიაზე გაავრცელონ.  

მცენარეული საფარის ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს სანიაღვრე წყლების ჩამონადენის და შესაბამისად, 

ზედაპირული წყლის ხარჯის გაზრდა. ამ ზემოქმედებისა და დალამვის პოტენციალის ზრდის გამო 

მდინარის გარკვეულ მონაკვეთებზე გაიზრდება წყალდიდობის რისკიც. ასეთი რისკი განსაკუთრებით 

ყურადსაღებია ციცაბო ფერდობების შემთხვევაში. 

 
ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 
 მდინარეების, ხევებისა და სარწყავი არხების არსებული ჩამონადენის რეჟიმის შენარჩუნება, ან 

სამშენებლო სამუშაოების გამო რეჟიმის ცვლილების შემთხვევაში, მისი პირვანდელი სახით 

აღდგენა; 
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 იმ უბნებზე, სადაც ბუჩქნარის და ტყის გაკაფვაა საჭირო, სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულებისთანავე ბალახის ადგილობრივი სახეობები უნდა დაითესოს; 

 გასხვისების დერეფანში ლამდამჭერი ღობეების დამონტაჟება მცენარეულობისგან 

გაწმენდილ უბნებზე, რათა ზედაპირული ჩამონადენიდან მოცილებული იქნას 

ჩამორეცხილი გრუნტი;  

 იმ ადგილებში, სადაც საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მარშრუტი კვეთს 

მდინარეებს, გადაკვეთის ადგილებზე სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ყველა 

მოთხოვნების დაცვით; 

 ზეთის, საწვავის და სხვა სახიფათო ქიმიური ნივთიერებების კონტეინერები (კასრები, 

ყუთები, ბოცები და სხვა) უნდა განთავსდეს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, 

წყლის ობიექტებიდან მოშორებით. მათი განთავსების უბნებზე გატარებული უდნა 

იყოს დაღვრის გავრცელების და გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილების 

ღონისძიებები; 

 მშენებლობაზე დასაქმებულმა მუშახელმა უნდა გაიაროს სპეციალური მომზადება 

დაღვრილი ნავთობპროდუქტებისა და ქიმიკატების აწმენდის შესახებ. სასაწყობო 

უბნებში უნდა განთავსდეს დაღვრაზე რეაგირებისთვის საჭირო ნაკრები და სათანადო 

პირადი დაცვის საშუალებები. 

 ცარიელი კონტეინერები, ასევე სამუშაოებისას წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო თუ 

სამშენებლო ნარჩენები უნდა შეგროვდეს და გადატანილი იქნას ნაგავსაყრელზე, 

ნარჩენების მართვის მოქმედი წესების შესაბამისად; 

 დაუშვებელია ნიადაგით, ცემენტით ან ზეთით დაბინძურებული თხევადი ნარჩენების 

ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტში; 

 დაუშვებელია აღჭურვილობის რეცხვისას წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების 

ჩაშვებაზედაპირული წყლის ობიექტებში, ან საწრეტ არხებში; 

 დროებითი სანაყაროები უნდა განთავსდეს ზედაპირული წყლებისგან და საწრეტი 

არსებისგან მოცილებით. სანაყაროების ეროზიის თავიდან ასაცილებლად, ისინი 

დაცული უნდა იყოს ზედაპირული ჩამონადენისგან; 

 სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო წყალაღება ზედაპირული თუ მიწისქვეშა 

წყლებიდან უნდა მოხდეს მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციების 

და წყალაღების ოფიციალური ნებართვის მიღების შემდეგ; 

 ჩამდინარე წყლების წყალჩაშვება უნდა მოხდეს საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსთან შეთანხმებული მეთოდით; 

 საუკეთესო გამოცდილების სტანდარტული ღონისძიებების საშუალებით 

უმნიშვნელო დონემდე უნდა იქნას დაყვანილი ზემოქმედება წყლის ხარისხზე, 

რომელიც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს პროექტის განხორციელების დროს 

წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვებასთან. 

 

6.9 ზემოქმედება ლანდშაფტებზე და ვიზუალური ცვლილება 

6.9.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეფასება მეტ-ნაკლებად სუბიექტურ ხასიათს 

ატარებს. შეფასების კრიტერიუმებად აღებულია ზემოქმედების არეალი და ხანგრძლივობა, 

ასევე ლანდშაფტის ფარდობითი ეკოლოგიური ღირებულება. 

  

ცხრილი  6.9.1-1. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟ. კატეგორია 
ზემოქმედება ვიზუალურ 

რეცეპტორებზე 

ლანდშაფტის ცვლილების 

ხანგრძლივობა და სივრცული 

საზღვრები/ ლანდშაფტის 

ხარისხი და ღირებულება 



 

 

183 

 

1 
ძალიან 

დაბალი 

ხედის ცვლილება 

შეუმჩნეველია 

ლანდშაფტის ცვლილება 

შეუმჩნეველია, ან ლანდშაფტი 

არაა ღირებული 

2 დაბალი 

ზოგიერთი წერტილიდან 

ხედის უმნიშვნელო 

ცვლილებაა შესამჩნევი, რაც 

ადვილად შეგუებადია 

ლანდშაფტის ცვლილება 

უმნიშვნელოა, ან ლანდშაფტის 

აღდგენას 1-2 წელი სჭირდება 

3 საშუალო 

ხედი შესამჩნევად შეიცვალა 

დაკვირვების მრავალი 

წერტილისთვის, თუმცა 

ადვილად შეგუებადია 

შეიცვალა ბუნებრივი 

ლანდშაფტის ცალკეული 

უბნები, ან ლანდშაფტის 

აღდგენას 2-5 წელი სჭირდება 

4 მაღალი 

დაკვირვების წერტილების 

უმეტესობისთვის ხედი 

შესამჩნევად შეიცვალა, თუმცა 

შეგუებადია 

ბუნებრივი ან მაღალი 

ღირებულების ლანდშაფტი 

დიდ ფართობზე შეიცვალა, ან 

ლანდშაფტის აღდგენას 5-10 

წელი სჭირდება 

5 
ძალიან 

მაღალი 

ხედი მთლიანად შეიცვალა 

ყველა ადგილიდან, 

მოსალოდნელია ძნელად 

შეგუებადი ზემოქმედება 

რეცეპტორებზე 

ბუნებრივი ან მაღალი 

ღირებულების ლანდშაფტი 

დიდ ფართობზე შეიცვალა და 

ლანდშაფტის აღდგენა 

შეუძლებელია 

 

ეგხ-ს მშენებლობისათვის შერჩეული ტერიტორია მდებარეობს მდ აჭარისწყალის ხეობაში და 

გადამცემი ხაზის დერეფნის რამდნიმე სექცია უშუალო სიახლეოვეში გადის რამდენიმე 

დასახლებულ პუნქტთან (იხ.ქვემოთ მოცემული რუკები) სადაც ლანდშაფტის ცვლილება 

არსებითი იქნება თუმცა აქ არსებული ნაგებობების გათვალისწინებით, პროექტის მიერ 

გამოწვეული ლანდშაფტის  ვიზუალური ცვლილებას დონე  „საშუალოდ“  შეიძლება 

ჩაითვალოს. 

 
სურ N  6.9.1-1    ანძები 19-35 -სოფელ ყინჩაურის მიმდებარე ტერიტორია  

 

მასშტაბი  

1:40 000 
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სურ N6.9.1-2      ანძები 35-50 

 

 

მასშტაბი 

1:40 000 
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            სურ N6.9.1-3      ანძები 65-77 

 

 

მასშტაბი 

1:40 000 
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სურ N   6.9.1-4   ანძები 102-117 

 

 

 
სურ N 6.9.1-5     ანძები 117 - 129 

 

მშენებლობის ეტაპი დაკავშირებული იქნება ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების 

მომატებულ გადაადგილებასთან, სამშენებლო ბაზაზე/ეგხ-ს ტერიტორიაზე სამშენებლო 

მასალების დასაწყობებასთან, დროებითი ნაგებობების მოწყობასთან და სხვ.  

 

მასშტაბი 

1:40 000 

მასშტაბი 

1:40 000 
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შემარბილებელი ზომები 
მშენებლობის ეტაპზე ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შერბილება შესაძლებელია 

დროებითი ნაგებობების ფერის და დიზაინის გონივრული შერჩევით და ასევე 

კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსებით, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს 

ვიზუალური რეცეპტორებისთვის. ღამის განათებულობის შემთხვევაში კი სინათლე 

მიმართული უნდა იყოს ტერიტორიის შიდა მხარეს. 
 

ექსპლუატაციის ეტაპზე ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილების გამომწვევი საკუთრივ ეგხ-ს 

მშენებლობა იქნება.   
 

გარკვეული ზემოქმედება ასევე მოსალოდნელია სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების 

დროს. ეს ზემოქმედება მშენებლობის ეტაპზე არსებულის მსგავსია, მაგრამ ძალზე მცირე. 

ზემოქმედების სიდიდე დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მასშტაბსა და ტიპზე.  

 
 

6.10 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

6.10.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად ხარისხობრივი კრიტერიუმები 

შემოტანილია შემდეგი კატეგორიებისთვის: 

 ჰაბიტატის მთლიანობა, სადაც შეფასებულია ჰაბიტატების მოსალოდნელი დანაკარგი ან 

ფრაგმენტირება, ეკოსისტემის პოტენციური ტევადობის შემცირება და ზემოქმედება 

ბუნებრივ დერეფნებზე; 

 სახეობათა დაკარგვა. ზემოქმედება სახეობათა ქცევაზე, სადაც შეფასებულია მათი 

ქცევის შეცვლა ფიზიკური ცვლილებების, მათ შორის ვიზუალური ზემოქმედების, 

ხმაურისა და ატმოსფერული ემისიების გამო, ასევე შეფასებულია ზემოქმედება 

გამრავლებაზე, დაწყვილებაზე, ქვირითობაზე, დღიურსა თუ სეზონურ მიგრაციაზე, 

აქტიურობაზე, სიკვდილიანობაზე; 

 დაცული ჰაბიტატები, დაცული ტერიტორიები, დაცული ლანდშაფტები და ბუნების 

ძეგლები. 

ეკოლოგიური ზემოქმედების მნიშვნელოვნების შესაფასებლად გამოყენებულია 

კრიტერიუმები: 

 

 ზემოქმედების ალბათობა, ინტენსივობა, არეალი და ხანგრძლივობა, რითაც 

განისაზღვრა ზემოქმედების სიდიდე; 

 ჰაბიტატის ან სახეობების მგრძნობელობა პირდაპირი ზემოქმედების, ან ზემოქმედებით 

გამოწვეული ცვლილების მიმართ; 

 სახეობების ან ჰაბიტატების აღდგენის უნარი; 

 ზემოქმედების რეცეპტორების, მათ შორის სახეობების, პოპულაციების, 

საზოგადოებების, ჰაბიტატების, ლანდშაფტებისა და ეკოსისტემების დაცვითი და 

ეკოლოგიური ღირებულება; 

 დაცულ რეცეპტორებზე ზემოქმედება ჩათვლილია მაღალ ზემოქმედებად. 

 

ეკოლოგიურ სისტემებზე ზემოქმედების შეფასებისთვის შემოღებული კრიტერიუმები 

მოცემულია ქვემოთ ცხრილში  

ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

კატეგ. 
ზემოქმედება ჰაბიტატების 

მთლიანობაზე 

სახეობათა დაკარგვა. 

ზემოქმედება სახეობათა 

ქცევაზე 

ზემოქმედება 

დაცულ 

ჰაბიტატებზე 
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ძალიან 

დაბალი 

უმნიშვნელო ზემოქმედება 

ჰაბიტატის მთლიანობაზე.  

რეკულტივაციის სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ ჰაბიტატი 

მოკლე დროში (<1 წელზე) აღდგება 

ქცევის შეცვლა 

შეუმჩნეველია, 

მოსალოდნელია მცირე 

ძუძუმწოვრების/ თევზების  

არა ღირებული სახეობების  

ერთეული ეგზემპლიარების 

დაღუპვა, არ არსებობს 

ინვაზიური სახეობების 

გავრცელების საფრთხე 

ქვეყნის 

კანონმდებლობით 

ან  საერთაშორისო 

კონვენციებით 

დაცულ 

ტერიტორიებზე 

ზემოქმედებას 

ადგილი არ აქვს 

დაბალი 

შესამჩნევი ზემოქმედება დაბალი 

ღირებულების ჰაბიტატის 

მთლიანობაზე, მ.შ. ნაკლებად 

ღირებული 10-20 ჰა ხმელეთის 

ჰაბიტატის დაკარგვა. 

რეკულტივაციის სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ ჰაბიტატი 2 

წელიწადში აღდგება. 

ქცევის შეცვლა 

შესაძლებელია 

გამოვლენილი იქნას 

სტანდარტული 

მეთოდებით, 

მოსალოდნელია მცირე 

ძუძუმწოვრების/ თევზების  

არა ღირებული სახეობების  

ერთეული ეგზემპლიარების 

დაღუპვა, არ არსებობს 

ინვაზიური სახეობის 

გავრცელების საფრთხე 

მოსალოდნელია 

დროებითი, 

მოკლევადიანი, 

მცირე 

ზემოქმედება 

ქვეყნის 

კანონმდებლობით 

ან  საერთაშორისო 

კონვენციებით 

დაცულ 

ტერიტორიაზე, 

რაც არ გამოიწვევს 

ეკოლოგიური 

მთლიანობის 

ხანგრძლივად 

დარღვევას 

საშუალო 

შესამჩნევი ზემოქმედება 

ადგილობრივად ღირებული 

ჰაბიტატის მთლიანობაზე, მისი 

შემცირება, ღირებული ჰაბიტატების 

შემცირება, ან ნაკლებად ღირებული 

20- 50 ჰა ფართობზე ხმელეთის 

ჰაბიტატის დაკარგვა. 

რეკულტივაციის სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ ჰაბიტატი 2-5 

წელიწადში აღდგება. 

ენდემური და სხვა 

ღირებული სახეობების 

ქცევის შეცვლა  

შესაძლებელია 

გამოვლენილი იქნას 

სტანდარტული 

მეთოდებით, 

მოსალოდნელია ცხოველთა 

ნაკლებად ღირებული  

სახეობების დაღუპვა, 

მოსალოდნელია ინვაზიური 

სახეობების გამოჩენა 

მოსალოდნელია 

მცირე 

ზემოქმედება 

ქვეყნის 

კანონმდებლობით/ 

საერთაშორისო 

კონვენციებით 

დაცულ 

ტერიტორიაზე,  

თუმცა ეკოსისტემა 

აღდგება 3 წლის 

განმავლობაში 

მაღალი 

ადგილობრივად ღირებული  

ჰაბიტატების შემცირება, ან 50-100 ჰა 

ნაკლებად ღირებული ხმელეთის 

ჰაბიტატის დაკარგვა. 

რეკულტივაციის სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ ჰაბიტატი 5-10 

წელიწადში აღდგება. 

ქვეყანაში დაცული 

სახეობების ქცევის შეცვლა  

შესაძლებელია 

გამოვლენილი იქნას 

სტანდარტული 

მეთოდებით. 

მოსალოდნელია ცხოველთა 

დაცული ან ღირებული 

სახეობების დაღუპვა და 

მოსალოდნელია მათი 

შემცირება. გავრცელდა 

ინვაზიური სახეობები 

მოსალოდნელია 

ზემოქმედება 

ქვეყნის 

კანონმდებლობით/ 

საერთაშორისო 

კონვენციებით 

დაცულ 

ტერიტორიაზე,  

ეკოსისტემის 

აღსადგენად 

საჭიროა 

შემარბილებელი 

ღონისძიებები და 

აღდგენას 5 

წლამდე სჭირდება. 
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ძალიან 

მაღალი 

ადგილობრივად ღირებული  

ჰაბიტატების შემცირება, ან >100 ჰა-

ზე მეტი ნაკლებად ღირებული 

ჰაბიტატის დაკარგვა. 

რეკულტივაციის სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ ჰაბიტატის 

აღდგენას 10 წელზე მეტი სჭირდება 

საერთაშორისოდ დაცული 

სახეობების ქცევის შეცვლა  

შესაძლებელია 

გამოვლენილი იქნას 

სტანდარტული 

მეთოდებით, იღუპება 

ცხოველთა დაცული ან 

ღირებული სახეობები და 

არსებობს მათი გაქრობის 

ალბათობა. გავრცელდა 

ინვაზიური სახეობები 

ადგილი აქვს 

ქვეყნის 

კანონმდებლობით/ 

საერთაშორისო 

კონვენციებით 

დაცულ 

ტერიტორიებზე 

ზემოქმედებას. 

 

6.10.2 ეგხ-ს მშენებლობის ფლორაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება 
 

proeqtis mSeneblobamde savaldebuloa kidev erTxel mSeneblobis wina botanikuri 

kvlevebis Catareba, romlis drosac damatebiT gamovlindeba aRniSnul teritoriebze 

maRali sakonservacio Rirebulebis mqone saxeobebis populaciebi da arsebul masalebTan 

SejerebiT dadgindeba proeqtis mSeneblobis uaryofiTi zemoqmedeba arsebuli 

teritoriebis florasa da mcenareulobaze, romlis Semdegac moxdeba nebismieri saxis 

sakonservacio/aRdgenis da sakompensacio RonisZiebebis sabolood identificireba da 

Sesabamisi bioaRdgenis specifikaciebis da sakompensacio gegmebis, agreTve  

biomravalferovnebis botanikuri komponentis monitoringis gegmis SemuSaveba. Ggarda 

amisa, unda SemuSavdes floris iSviaTi saxeobebis konservaciis programac, romelic 

moicavs Semdeg saxeobebs: Quercus dshorochensis-awerilia aWariswylidan. kolxeTis 
subendemi mcire aziaSi (WaneTi, arTvini) da aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT; 
Epimedium colchicum-mesameuli floris reliqturi saxeoba; Euphorbia pontica-

amierkavkasiis subendemi Crdilo-aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT; Digitalis 

schischkinii-dasavleT kavkasiis subendemi Crdilo-aRmosavleT anatoliaSi iradiaciiT; 
Primula woronowii-kavkasiis subendemi mcire aziaSi (arTvini iradiaciiT); Helleborus 

caucasicus-kavkasiis endemi; Picea orientalis-kavkasiis subendemi mcire aziaSi iradiaciiT. 

agreTve, Cyclamen vernum-is populaciebi, romelic warmoadgens veluri bunebis faunisa 

da floris safrTxeSi myofi saxeobebiT saerTaSoriso vaWrobis konvenciiT (CITES 1975; 

universal) dacul saxeobas. amasTanave, fonuri mdgomareobis dafiqsireba xels Seuwyobs 

mSeneblobis dasrulebis Semdeg proeqtis sakompensacio teritoriebis aRdgenis da 

biomravalferovnebis botanikuri komponentis monitoringis Catarebas.  

 
proeqtis zemoqmedebis qveS myofi endemuri, iSviaTi, gadaSenebis winaSe mdgomi da sxva 

saxeobebis populaciebis raodenobrivi da xarisxobrivi identificirebis Semdeg unda 

SemuSavdes Sesabamisi Semarbilebeli RonisZiebebi, romlebic uzrunvelyofs im gadaSenebis 

safrTxeSi mdgomi saxeobebis populaciebis dacvas, konservaciasa da mdgradobas, 

romlebic proeqtis mSeneblobis pirdapiri zemoqmedebis qveS aRmoCndebian. 

 

6.10.2.1 შემარბილებელი ღონისძიებები 
mcenareTa konservaciis uzrunvelsayofad rekomendirebulia Semdegi RonisZiebebis 

ganxorcieleba: cocxal mcenareTa gadmotana sakonservacio centrebSi da mcenareTa 

gamravleba TeslebiT, romlebic bunebriv garemoSi mozardi mcenareebidan Segrovdeba. imis 

gamo, rom cocxali mcenareebis gadargva yovelTvis did riskTanaa dakavSirebuli, saWiroa 

ganxorcieldes samizne mcenareTa gamravleba TeslebiT, rac ganapirobebs sakonservacio 

RonisZiebebis warmatebis albaTobis gazrdas da uzrunvelyofs saWiro raodenobis 

mcenareTa gamoyvanas maTi Semdgomi reintroduqciis mizniT relevantur habitatebSi. 
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bunebrivi adgilsamyofelodan gadmorguli da Teslidan gamoyvanili mcenareebi Seqmnian 

mcenareTa cocxal koleqciebs Sesabamis sakonservacio centrebSi. proeqtis mSeneblobis 

damTavrebis Semdeg unda ganxorcieldes  gadmorguli da Teslidan gamoyvanili 

mcenareebis reintroduqcia saproeqto derefanSi an maT relevantur bunebriv habitatebSi.  

 

arsebiTia is faqti, rom sxva proeqtis zemoqmedebis areebze, maT Soris, tyian 

teritoriebze praqtikulad SeuZlebelia adrindeli bunebrivi koromebis aRdgena da 

SenarCuneba im saxiT, rogorc iyo mSeneblobamde. amitom, aseT SemTxvevebSi 

rekomendirebuli da savaldebuloa ofseturi anu eko-sakompensacio RonisZiebebis 

ganxorcieleba, rac gulisxmobs eqvivalenturi tyis habitatebis aRdgenas. rac Seexeba 

Warbtenian teritoriebs, maTze narCeni zemoqmedebis dros mniSvnelovnad matulobs 

zedapirulwyliani sivrce da aseTi teritoria samudamod akldeba sasargeblo miwebis 

fonds. marTalia, amgvar zedapirulwylian ekotopebze xelaxla viTardeba wyal-Waobis 

mcenareuloba da iwyeba torfdagroveba, magram organuli masiT aseTi Rrmulebis 

amovsebisaTvis aTaswleulebia saWiro. 

 

tyis ekosistemebisadmi miyenebuli zianis gaangariSeba SesaZlebelia moxdes zusti 

proporciuli Tanafardobis gaangariSebiT, romelic dafuZnebulia Tanamedrove 

meTodologiasa da saukeTeso saerTaSoriso praqtikaze. kerZod, “wminda mogebis 

principisa” da “habitat-heqtaris” midgomebis mixedviT.  

 

habitat-heqtris Sefasebis meTodi aris Cveulebrivi midgoma mcenareulobis Rirebulebis 

arafulad erTeulebSi gansazRvrisas. garemos sakompensacio maCvenebeli (environmental 

proxy) (e. i. “fuli”, romliTac gamoixateba mcenareulobis Rirebuleba) aris “habitat-

heqtari”. habitatis Sefaseba xdeba habitatis ubnebis da landSaftis komponentebis 

raodenobis Sefasafaseblad Sesabamis winaswargansazRvrul “sawyis mdgomareobasTan” 

(benCmarkTan) mimarTebaSi. benCmarkebi ganisazRvreba mcenareulobis sxvadasxva ekologiuri 

klasebisaTvis (mek). 
 
habitatis farTobi (ha) X habitatis qula = habitat-heqtari 

 

radganac saqarTveloSi sistematurad ar iyeneben habitat-heqtrul midgomas, saWiroa 

ganisazRvros mek da benCmarkebi. reprezentatuli sanimuSo farTobebis Sesaxeb 

informaciis safuZvelze, romelic warmodgenili iqneba dagegmili proeqtis bunebriv da 

socialur garemoze zemoqmedebis SefasebaSi (bsgzS). 

 

garemosaTvis miyenebuli zianis gaangariSeba unda moxdes Semdegi dokumentis mixedviT: 

saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministris brZaneba №2 2011 wlis 

2 Tebervali, q. Tbilisi, garemosaTvis miyenebuli zianis gansazRvris (gamoangariSebis) 

meTodikis damtkicebis Sesaxeb. 
 

dagegmili saproeqto derefnis mSenebloba dakavSirebulia xe-tyis WrasTan. aRniSnuli 

sakiTxi ar aris garemoze zemoqmedebis Sefasebis dokumentis Semadgeneli nawili da 

warmoadgens investorsa da garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministros Soris 

Semdgomi urTierTobis sakiTxs, romlis ganxorcielebisas gaTvaliswinebuli unda iyos 

moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili yvela procedura. garemoze zemoqmedebis Sefasebis 

dokumentze dadebiTi ekologiuri eqspertizis daskvnis gacemis SemTxvevaSi unda 

dadgindes gansaxorcielebeli samuSaoebis sia, maT Soris mosaWreli xe-tyis moculoba 

da Catardes saproeqto derefnis teritoriaze tyis detaluri inventarizacia.  
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miuxedavad amisa, investorma miiRo gadawyvetileba da sawyis etapzeve Caatara saproeqto 

derefnis teritoriis tyis detaluri (aTvliTi) inventarizacia, romelic mocemulia 

calke TavSi (saproeqto teritoriaze arsebuli xe-tyis aRricxva). 

 

“saqarTvelos “wiTeli nusxisa” da “wiTeli wignis” Sesaxeb” saqarTvelos kanoniT 

dadgenilia saqarTvelos “wiTel nusxaSi” Setanili (gadaSenebis safrTxis winaSe myofi) 

mcenareebis bunebrivi garemodan amoRebis gansakuTrebuli SemTxvevebi. Tumca, xazgasmiTaa 

aRsaniSnavi, rom saproeqto derefanSi ar izrdeba saqarTvelos wiTeli nusxis mcenareTa 

saxeobebi.  

 

gadaSenebis safrTxis winaSe myofi veluri mcenareebis an maTi nawilebis mopovebaze 

(bunebrivi garemodan amoRebaze), kanonSi aRniSnul: `a~_`d~ da `i~ qvepunqtebiT 

gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, werilobiT Tanxmobas gascems saqarTvelos garemosa da 

bunebrivi resursebis dacvis saministro; `e~, `z~ da `T~ qvepunqtebiT gaTvaliswinebul 

SemTxvevaSi gadawyvetilebas iRebs saqarTvelos tyis kodeqsis  me-15 da me-16 muxlebiT 

gansazRvruli Sesabamisi organo; `v~ qvepunqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi 

gadawyvetilebas iRebs saqarTvelos mTavroba.  

 

tyis fondis miwis kategoriis Secvla anu saxelmwifo tyis fondiT specialuri 

daniSnulebiT sargebloba: saxelmwifo tyis fondis miwebis kategoriis Secvlis wesi da 

procedurebi xorcieldeboda saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis 

ministris 2010 wlis  15 Tebervlis #5 brZanebiT “saxelmwifo tyis fondis 

miwebisaTvis specialuri daniSnulebis kategoriis miniWebis wesis Sesaxeb” damtkicebuli 

wesis Sesabamisad. amJamad aRniSnuli  brZaneba gauqmebulia da masSi mocemuli debulebebi 

asaxulia “saqarTvelos mTavrobis 2010 wlis 20 agvistos #242 dadgenilebiT 

damtkicebul “tyiT sargeblobis wesSi”, kerZod mas daemata V1 Tavi “saxelmwifo tyis 

fondiT specialuri daniSnulebiT sargebloba”. 

 

am wesis Tanaxmad, specialuri daniSnulebiT tyiTsargebloba xorcieldeba Semdegi 

miznebisaTvis: 

a)hidrokvanZebis, milsadenebis, gzebis, kavSirgabmulobisa da eleqtrogadamcemi 

komunikaciebis, arxebis funqcionirebisTvis mSeneblobis, rekonstruqciisaTvis 

(reabilitaciisaTvis) an demontaJisTvis, an amisaTvis saWiro saproeqto an/da sainJinro-

geologiuri samuSaoebisaTvis;  

b)xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorcielebisa da wyaldidobis Sedegebis 

likvidaciisaTvis; 

g)xeebis SesaZlo waqceviT nebismieri infrastruqturis an misi calkeuli elementebis 

funqcionirebis SezRudvis an maTi dazianebis safrTxis arsebobisas;  

d)wiaRis Seswavlis an/da mopovebisaTvis;  

e)kulturuli memkvidreobis Zeglebis rekonstruqciisaTvis (reabilitaciisaTvis), 

arqeologiuri samuSaoebis, arqeologiuri dazvervis, arqeologiuri gaTxrebis 

warmoebisaTvis. 

v)navTobisa da gazis operaciebis Casatareblad. 

 

saxelmwifo tyis fondis teritoriaze specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobis 

uflebis miniWebis, da am teritoriaze specialuri Wrebis ganxorcielebis Taobaze 

gadawyvetilebas, TavianT kompetenciebis farglebSi iReben saqarTvelos garemosa da 

bunebrivi resursebis dacvis saministro, garda saqarTvelos tyis kodeqsis 68-e muxlis 

me-5 nawiliTa da 69-e muxlis me-3  nawiliT gaTvaliswinebuli SemTxvevisa (aRniSnulze 

gadawyvetilebas iRebs saqarTvelos mTavroba, xolo tyis kodeqsis aRniSnuli nawili 
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iTvaliswinebs Semdegs: nebismieri cvlileba, romelic mimarTulia saxelmwifo tyis 

fondis Semcirebisaken dasabuTebuli unda iyos. specialuri Wrebis ganxorcielebis 

SemTxvevaSi 35 gradusisa da meti daqanebis ferdobebze xe-tyis damzadeba SesaZlebelia 

mxolod gansakuTrebuli saxelmwifo mniSvnelobis obieqtis mSeneblobisas. 30-dan 35 

gradusamde daqanebis ferdobebze gansakuTrebuli saxelmwifoebrivi mniSvnelobis 

obieqtebis mSeneblobisas specialuri Wrebis ganxorcielebis SemTxvevaSi, xe-tyis 

damzadeba daiSveba mxolod winaswari specialuri gamokvlevis Semdeg da xe-tyis 

damzadebis paralelurad tyis aRdgenis RonisZiebebis ganxorcielebis SemTvevaSi).  

 

specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobiT dainteresebuli piri gancxadebiT mimarTavs 

Sesabamis saministros, romelic warmodgenil gancxadebasa da TandarTul sabuTebs 

SesaTanxmeblad ugzavnis zemoT miTiTebuli, `a~, `d~, `e~ da `v~ qvepunqtebiT 

gaTvaliswinebul SemTxvevaSi saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministros, 

xolo saWiroebis SemTxvevaSi sakiTxi SesaZlebelia SeTanxmdes sxva dainteresebul 

uwyebebTanac;  sakiTxis SeTanxmebisa da Sesabamisi marTvis organos daskvnis safuZvelze 

garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministro iwyebs gadawyvetilebis miRebis 

proceduras, xolo im SemTxvevaSi, Tu sakiTxis gadaWra saqarTvelos mTavrobis 

kompetenciaa _ saqarTvelos mTavrobas. 

 

im SemTxvevaSi, Tu zemoT miTiTebuli `b~ da `g~ qvepunqtebiT gaTvaliswinebuli 

miznebisaTvis saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobaSi 

gamoyofis sakiTxi dasmulia marTvis organos mier, gadawyvetileba miiReba sxva 

administraciul organoebTan sakiTxis SeTanxmebis gareSe. 

  

saxelmwifo tyis fondSi specialuri daniSnulebis tyiTsargeblobis uflebis 

miniWebisaTvis warsadgenad gancxadeba: `a”, `d”  `e” da “v” qvepunqtebiT 

gaTvaliswinebuli saqmianobis SemTxvevaSi, unda Seicavdes: 

  

1. specialuri daniSnulebis tyiTsargeblobis aucileblobis motivacias, specialuri 

tyiTsargeblobis mizansa da vadebs; 

2. kerZo samarTlis iuridiuli pirisa da individualuri mewarmisaTvis – mewarmeTa da 

arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis reestridan amonawers, xolo 

fizikuri pirisaTvis – saqarTvelos moqalaqis piradobis damadasturebeli mowmobis an 

pasportis asls. sajaro samarTlis iuridiuli pirisaTvis – sadamfuZneblo dokumentebis 

damowmebuls asls; 

3. specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobisaTvis SerCeuli farTobis dazustebuli 

azomviTi naxazs UTM koordinatTa sistemaSi, romelic damowmebuli unda iqnes azomviTi 

naxazis Semsrulebeli piris mier; 

4. xe-tyis moWris aucileblobis dasabuTebas; 

5. informacias sargeblobisaTvis SerCeul farTobze wiTeli nusxiT daculi saxeobebis 

arsebobis Sesaxeb. 

 

zemoT miTiTebul, `d” qvepunqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi gancxadebas damatebiT 

unda erTodes wiaRis Seswavlis an/da mopovebis uflebis damadasturebeli dokumentis 

asli. `e” qvepunqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi gancxadebas damatebiT unda erTodes 

kulturisa da ZeglTa dacvis saministros mier gacemuli Sesabamisi nebarTva. 

  

zemoT miTiTebul `b” da `g” qvepunqtebiT gaTvaliswinebul saqmianobis SemTxvevaSi  

gancxadebas Tan unda erTvodes mxolod: 
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1. kerZo samarTlis iuridiuli pirisa da individualuri mewarmisaTvis – mewarmeTa da 

arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis reestridan amonawers, xolo 

fizikuri pirisaTvis – saqarTvelos moqalaqis piradobis damadasturebeli mowmobis an 

pasportis asls. sajaro samarTlis iuridiuli pirisaTvis – sadamfuZneblo dokumentebis 

damowmebuls asls; 

2. xe-tyis moWris aucileblobis dasabuTeba; 

3. informacia sargeblobisaTvis SerCeul farTobze wiTeli nusxiT daculi saxeobebis 

arsebobis Sesaxeb.xolo, zemoT miTiTebuli, `g” qvepunqtiT gaTvaliswinebul saqmianobis 

SemTxvevaSi damatebiT unda erTodes informacia mosaWreli xeebis raodenobaze saxeobebis 

mixedviT.   

saxelmwifo tyis fondSi specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobis Taobaze 

gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi gamoicema  Sesabamisi individualur administraciul-

samarTlebrivi aqti, romlis safuZvelze, saxelmwifo tyis fondis marTvis uflebis 

mqone organo dainteresebul pirTan (garda, zemoT miTiTebuli `b” da `g” qvepunqtebiT 

gaTvaliswinebuli SemTxvevisa) aformebs specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobis 

xelSekrulebas. 

 

saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT mosargeble  valdebulia  

xelSekruleba daaregistriros saqarTvelos iusticiis saministros ssip – sajaro 

reestris erovnul saagentoSi. 

 

saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobisas xe-tyis damzadebis 

aucileblobis SemTxvevaSi  xorcieldeba tyekafis moniSvna da gamoyofa, xolo amisaTvis 

saWiro xarjebs gaiRebs dainteresebuli mxare. 

 

tyis fondidan miwis amoricxva: tyis fondidan miwis amoricxva xorcieldeba 

saqarTvelos mTavrobis 2010 wlis 13 agvistos #240 dadgenilebis “saxelmwifo tyis 

fondis sazRvris dadgenis wesis Sesaxeb” Sesabamisad. 

  

wesis mizania saxelmwifo tyis fondis sazRvrebis dadgenasTan dakavSirebuli 

samarTlebrivi urTierTobebis gansazRvra da igi ar vrceldeba saxelmwifo tyis fondis 

daculi teritoriebis sazRvrebis dadgenasTan dakavSirebul samarTlebriv 

urTierTobebze.  

 

saxelmwifo tyis fondis sazRvrebs adgens saqarTvelos mTavroba kanonqvemdebare 

normatiuli aqtiTsaxelmwifo tyis fondis sazRvrebis koreqtirebis mizniT saqarTvelos 

ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro mimarTvas warudgens ssip sajaro 

reestris erovnul saagentos. 

 

saxelmwifo tyis fondis sazRvrebis koreqtirebis Sesaxeb sakiTxis ganxilvas saministro 

iwyebs fizikuri, iuridiuli pirebis an maTi gaerTianebebis, saxelmwifo da adgilobrivi  

TviTmmarTvelobis organoebis an dawesebulebebis, afxazeTis an aWaris avtonomiuri 

respublikis Sesabamisi organoebis iniciirebis safuZvelze. am iniciatorebis 

saministrosadmi mimarTvaSi miTiTebuli unda iyos saxelmwifo tyis fondis farTobis 

koreqtirebis saWiroeba (aucilebloba), mizezi (mizani) da mas unda erTodes Sesabamisi 

farTobis sakadastro azomviTi naxazi (TandarTuli eleqtronuli versiiT). 

 

saxelmwifo tyis fondis sazRvrebis koreqtirebis Sesaxeb sakiTxis ganxilvis dawyebis 

ufleba saministros aqvs sakuTari iniciativiTac. 
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saministro saxelmwifo tyis fondis sazRvrebis koreqtirebis sakiTxTan dakavSirebiT, 

zemoT miTiTebul informaciasa da dokumentebTan  erTad, SesaTanxmeblad ugzavnis 

saqarTvelos gareosa da bunebrivi resursebis dacvis saministros, xolo aWaris 

avtonomiuri respublikis teritoriaze, aseve, aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobis 

saqveuwyebo dawesebulebis – garemos dacvisa da bunebrivi resursebis sammarTvelos 

sistemaSi Semaval sajaro samarTlis iuridiul pirs – aWaris satyeo saagentos.  

 

sakiTxis SeTanxmebis Semdgom, saministro iRebs gadawyvetilebas saxelmwifo tyis fondis 

sazRvrebis koreqtirebis Sesaxeb da mimarTavs ssip – sajaro reestris erovnul 

saagentos saxelmwifo tyis fondis sazRvris koreqtirebisaTvis.  

 

saxelmwifo tyis fondis sazRvris xazi (konturi) unda dadgindes Sesabamisi 

teqnologiebis (geoinformaciuli  sistemis) gamoyenebiT orTofotogegmisa da sxva 

mtkicebulebaTa safuZvelze (saxelmwifo koordinatTa sistemaSi – WGS-84/UTM). 

saxelmwifo tyis fondis sazRvrebi maqsimalurad unda gatardes bunebriv mijnebsa da 

advilad amosacnob myar orientirebze, xolo sxva miwaTmosargebleebTan (mesakuTreebTan) 

dakavSirebiT _ maT sazRvarze. 

 

 

6.10.3 ეგხ-ს მშენებლობის ფაუნაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება 

 
ეგხ-ს პროექტის ზემოქმედება ფაუნაზე შეიძლება გამოწვეული იყოს სამშენებლო და 

ტექნიკური მომსახურების სამუშაოებით და თავად ეგხ-თი. კერძოდ, სამშენებლო და 

ტექ.მომსახურების სამუშაოებმა,  როგორიცაა მცენარეული საფარის გაწმენდა, მიწის 

სამუშაოები, ტექნიკის გადაადგილება, მასალების დატვირთვა-ჩამოტვირთვა, 

ელექტროსადენების/კაბელების გაჭიმვა და სხვა, შესაძლოა გამოიწვიოს : ცხოველთა დაშავება 

ან დაღუპვა, ბუდეების/ბუნაგების დაზიანება/განადგურება. ცხოველთა დაფრთხობა და 

დროებითი მიგრაცია პროექტის ზემოქმედების არეალიდან. ამისი მიზეზი შეიძლება გახდეს 

ხმაური, ვიბრაცია, მტვერი, ტექნიკა და პროექტის მუშახელი.                                                                                                 

როგორც ზემოდ აღინიშნა ელექტროგადამცემი ხაზის ძირითადი ნაწილი დასახლებულ 

პუნქტებში  და მათ შორის არსებულ გზას გასდევს ან სასოფლო - სამეურნეო  ნაკვეთებშია 

განლაგებული. აქედან გამომდინარე ბიოლოგიური გარემოს სენსიტურობის კრიტერიუმების  

თვალსაზრისით ცხოველების გამრავლების პერიოდისთვის ჰაბიტატების სენსიტურობა   ეგხ-ს 

ანძების დამონტაჟების უმეტეს ადგილებში დაბალია. ამ ჰაბიტატებში ძირითადად 

მრავალრიცხოვანი და ფართოდ გავრცელებული მღრნელები და წვრილი ბეღურასნაირები 

გვხვდება.                                                                                                                                              ამასთან 

ერთად გასათვალისწინებელია, რომ სენსიტურ მონაკვეთებზე ანძებთან მისასვლი გზების 

გაყვანასთან და ანძების დამონტაჟებასთან დაკავშირებულბა სამუშაოებმა შესაძლოა იმოქმედოს 

ზოგიერთ   იშვიათ და რელიქტურ სახეობაზე როგორც საარსებო ჰაბიტატის შემცირების და 

დეგრადაციის, ასევე არეალის და მთიშავდა შემაშფოთელ ფაქტორმა.                                                                                                                                                              

ეგხ-ს მშენებლობით ფაუნაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებია: 

 ერთეული ეგზემპლიარების დაღუპვა, მაგალითად: საძირკვლებისთვის მომზადებულ 

თხრილებში ჩავარდნა და სხვ; 

 დაფრთხობა ხმაურისა და განათების გამო. 
 

ზემოქმედების ძირითადი წყაროებია: ტრანსპორტის მოძრაობა, ტერიტორიაზე მომუშავე 

მანქანა-მოწყობილობები, მიწის სამუშაოები, ხალხი.  
 

მშენებლობის ეტაპზე ტერიტორიაზე მობინადრე ხმელეთის ცხოველთა და ფრინველთა 

დაფრთხობა-შეშფოთება, მათი სიმცირის გამო იქნება მინიმალური; მათი მიგრაცია კი 

არსებული ადგილებიდან შორ მანძილზე არ მოხდება და მშენებლობის დასრულების შემდგომ 
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ცხოველები დაუბრუნდებიან პირვანდელ სამყოფელს. ხმელეთის ცხოველებზე მნიშვნელოვანი 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ იქნება. 

 
ზემოქმედება სამშენებლო დერეფანში და მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულ 
სახეობებზე კლასების მიხედვით: 
 

სამშენებლო ტერიტორიის გავლენის ზონაში გავრცელებული, ცხოველთა სახეობები  

№ 
ლათინური 

დასახელება 

ქართული 

დასახელება 

ინგლისური 

დასახელება 
სტატუსი 

ბინადრობის 

ტიპი 

ძუძუმწოვრები  

1 Sciurus anomalus კავკასიური 

ციყვი   

Caucasian squirrel VU-

წითელი 

ნუსხის 

სახეობა 

ადგილობრივი 

2 Ursus arctos მურა დათვი Brown Bear EN-

წითელი 

ნუსხის 

სახეობა 

ადგილობრივი 

3 Lutra lutra წავი Otter VU ადგილობრივი 

ფრინველები 

 

4 (Accipiter 

nisus). 
მიმინო   Eurasian sparrowhawk 

 

 LC ვიზიტორი 

5 (Buteo buteo), კაკაჩა Common buzzard  LC ვიზიტორი 

6 (Milvus 

migrans) 
ძერა, Black Kite LC ვიზიტორი 

7 (Pernis 

apivorus) 

ირაო  European honey 

buzzard 

LC ვიზიტორი 

ამფიბიები 

10  კავკასიური 

სალამანდრა 

Caucasian 

salamander 

VU-

წითელი 

ნუსხის 

სახეობა 

 ადგილობრივი 

 
ამფიბიები (კლასი: Amphibia) 

კავკასიური სალამანდრა ( Mertensiella caucasica). კავკასიურ სალამანდრას აქვს შეზღუდული 

გადაადგილების არეალი და მისი ჰაბიტატის ფრაგმენტაციის გამო განიცდის სწრაფ კლებას. 

კავკასიური სალამანდრა დაფიქსირებულია მდ. ჭოროხისა და აჭარისწყლის შესართავის ადგილას. 

ლიტერატურული მონაცემების  მიხედვით ამ სახეობის ნახვა შესაძლებელია სუბ- ალპურ 

სარტყელში და ალპურ მდელოებზე (Mott MacDonald 2012a)  

ჩატარებული კვლევების მიხედვით კავკასიური სალამანდრას არსებობა პროექტის გავლენის 

ზონაში დასტურდება მხოლოდ ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით, სამიზნე ტერიტორიის 

კვლევისას მისი აქ ყოფნის დამამადასტურებელი ფაქტობრივი მასალის მოგროვება ვერ მოხერხდა: 

 კავკასიური სალამანდრა (Mertensiella caucasica), რომელის ჰაბიტტი საკვლევ ტერიტორიაზე  

მდებარეობს მდ. აჭარისწყლის ქვედა დინებაში, მცირე ნაკადულებში და შესაძლოა ზემოქმედების 

ქვეშ მოყვეს წყლის სიმღვრივის გაზრდის, მანქანების მიერ ნაკადულების გადაკვეთის ან სხვა 

სამუშაოების გამო. 
 

შემარბილებელი ზომები:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiOnKmmxJTQAhXJFSwKHWYWClIQFggpMAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEurasian_sparrowhawk&usg=AFQjCNGykm0-q15I1CvUS_J36ariQUmuJw&sig2=lPOQM4XBOnO5-dE8FADVaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_buzzard
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 სამშენებლო დერეფანში სამუშაოების დაწყებამდე უნდა შემოწმდეს გუბეები და მშრალი 

არხები სალამანდრას ბინადრობაზე, გუბეში ამფიბიის ლავრის აღმოჩენისას საჭიროა 

მოინიშნოს ადგილი და მისი გვერდის აქევით მოხდეს საქმიანობის განხორციელება. 

 წინასწარ უნდა  შემოწმდეს ორმოები და ტრანშეები  მიწით შევსების წინ. 

 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოხდეს მომუშავე პერსონალის ინსტრუქტაჟი 

 

 

ძუძუმწოვრები 

მურა დათვი (Ursus arctos) – საქართველოს მასშტაბით მურა დათვის გავრცელების არეალი 

შეადგენს დაახლოებით 34,000 კმ2(აჭარისწყლის აუზი DMU ფარავს 1573 კმ2 ). ყველაზე დიდი 

პოპულაცია შედგება 450 ერთეულისგან, თუმცა ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. 

საქართველოში მურა დათვის პოპულაცია იკლებს, ძირითადად უკანონო ნადირობის და 

ნაწილობრივ ჰაბიტატის განადგურების გამო (ლორთქიფანიძე, 2010). 

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებისას  ცხოველი გადაინაცვლებს სხვა ტერიტორიაზე, მისი 

მოთხოვნილების შესაბამის ჰაბიტატებში, მშენებლობის დასრულების შემდეგ იგი 

დაუბრუნდება პირვანდელ სამყოფელს;  ყველაზე მნიშვნელოვანი პოტენციური ზემოქმედება 

ამ სახეობაზე შეიძლება იყოს ნადირობა, ჰაბიტატის დროებითი დაკარგვა სამშენებლო 

სამუშაოების დროს, ზემოქმედება შეიძლება ზომიერად ჩაითვალოს.  

შემარბილბელი ზომები: ნადირობის აკრძალვა, ხელშეწყობის ღონისძიებები, მინიმუმი 

ბუნებრივი დანაკარგი,  მშენებლობის დასრულების შემდეგ დაზიანებული ჰაბიტატების 

აღდგენა სადაც შესაძლებელია, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ღიად განთავსების აკრძალვა, 

მომუშავე პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 
 

კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus) - ჰაბიტატის დაკარგვა და ხმაურით შეწუხება. 

შემარბილებელი ზომები: ჰაბიტატების  დანაკარგის შემცირება. დაზიანებული ჰაბიტატების 

აღდგენა სადაც შესაძლებელია, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ღიად განთავსების აკრძალვა, 

მომუშავე პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 
 

 წავი (Lutra lutra) - საკვლევ ტერიტორიაზე გვხვდება  ძალიან იშვიათად, ძირითადი საკვები ბაზის 

(თევზის) სიმცირის გამო, რაც გამოწვეულია თევზის არა სანქცირებული და ბრაკონიერული 

მოპოვების გამო (ელექტროდენით და მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენებით თევზაობა). 

მშენებლობის დროს მოსალოდნელია პოტენციური ზომიერად ნეგატიური ზემოქმედება: 

მდ.ებში ნატანის გაშვების, ჰაბიტატის დაკარგვის და ხმაურის გამო. 

შემარბილებელი ზომები: დაზიანებული ჰაბიტატების აღდგენა, ნატანის კონტროლი 

 

ფრინველები,  

პროექტის მშენებლობის პერიოდში მოხდება ფრინველების ჰაჰიტატების გაყოფა და 

ფრინველებს მოუხდებათ სამშენებლო დერეფნის გადაკვეთა თუ გასხვისების ზოლი გადის 

მათი ბინადრობის და საკვებ ადგილებს შორის, სამშენებლო საქმიანობების შედეგად 

გამოწვეული ხმაური და ტექნიკის მოძრაობა ასევე შემაფერხებელი ფაქტორებია მათი 

გამრავლების პერიოდში, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ ეგხ-ს დერეფანისა და მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არ გვხვდება ფრინველების გამრავლების სენსიტიური ადგილები, მიუხედავად 

ამისა ამ კუთხით  გარკვეული პრევენციული ზომების გატარება  გათვალისწინებულია. 

 

6.10.3.1.ხმელეთის ფაუნაზე ზემოქმედების  შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

შემარბილებელი 

ღონისძიება  

კონექსტი 

საპროექტო ტერიტორიაზე 

ცხოველთა სამყაროს 

ობიექტების არსებობაზე 

 ეგხ - ს მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა 

ჩატარდეს დამატებითი კვლევა და შესწავლილ 

იქნას მისასვლელი გზების დაპროექტების და 
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დაკვირვება და საჭიროების 

შემთხვევაში შესაბამისი 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შემუშავება   

 

წყალსადინრების კვეთების ადგილები, 

განსაკუთრებით სენსიტიური მონაკვეთების 

მახლობლად ბუსნაირთა, მტაცებელ მობინადრე 

ფრინველთა ბუდეების, წავისა და მტაცებელ 

ძუძუმწოვართა ნაკვალევის დასაფიქსირებლად. 

აღირიცხოს (თუ ასეთები არსებობს) კანონით 

დაცულ ფრინველთა სახეობების ბუდეები და 

აიკძალოს მათთან მისვლა აპრილი - ივლისის 

პერიოდში. 

 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა 

შემოწმდეს ხეების ფუღუროები კანონით დაცულ 

ხელფრთიანთა თავშესაფრების არსებობაზე, 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს 

გადაბერებულ ხეებს,  მათი აღმოჩენის 

შემთხვევაში საჭიროა ხე ნაწილობრივ გადაიჭრას 

(ფუღუროს  დაუზიანებლად) ამის შემდეგ 

ცხოველები თვითონ დატოვებენ 

ადგლსამყოფელს, რის შემდეგაც შესაძლებელი 

იქნება ხის მთლიანად მოჭრა. 

 ორმოები, ანძების საძირკვლები და მისთ. 

შემოზღუდული ქნას რაიმე წინააღმდეგობით 

ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან 

ასაცილებლად – დიდი ზომის სახეობებისათვის 

მკვეთრი ფერის ლენტი, მცირე ზომის 

ცხოველებისათვის ყველანაირი ბრტყელი მასალა 

– თუნუქი, პოლიეთილენი და სხვ. საჭიროა 

ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით ცალიმხრით 

ჩაშვებული იქნეს გრძელიფიცრებიანი ხის 

მორები, რათა წვრილ ცხოველებს საშუალება 

მიეცეთ ამოვიდნენ იქიდან. 

 წინასწარ უნდა  შემოწმდეს ორმოები და 

ტრანშეები  მიწით შევსების წინ. 

 

 

შესაძლებელ მინიმუმამდე 

უნდა იქნეს დაყვანილი 

მცენარეული საფარის 

მოცილება.  

 

 

გატარებული უნდა იქნას 

ღონისძიებები, სამუშაოების 

დროს მტვერის რაოდენობის 

შესამცირებლად.  

 

ზაფხულის პერიოდში მისასვლელი გრუნტის 

გზების მორწყვა. 

ნარჩენების სათანადო 

მენეჯმენტი 

 

არ იქნას დაშვებული ყოფითი და სამშენებლო 

ნარჩენების დაგროვება ღია ნაგავსაყრელებზე ან 

მათი  წყალში ჩაშვება. 

 

არ დაიშვას 

ნავთოპროდუქტებისა და 

სხვა მომწამლავი 

 ნავთოპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი 

ნივთიერებების  წყალსა და ნიადაგზე დაღვრის 

პრევენციული ღონისძიებების გატარება; 
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ნივთიერებების დაღვრა 

წყალსა და ნიადაგზე.  

მკაცრად გაკონტროლდეს 

გამოყენებული საპოხი 

მასალების და გარემოსთვის 

სხვა მავნე და საშიში 

ნივთიერებების 

უტილიზაციის პროცესი.  

 

 ნავთოპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი 

ნივთიერებების შემთხვევითი დაღვრის 

შემთხვევაში საჭიროა მოხდეს მისი ლოკალიზება, 

აღდგენითი სამუშაოების დაუყოვნებლივი 

განხორციელება, და ყოველივე ამისათვის საჭირო 

აღჭურვილობის ადგილზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა.  

 

ტრანსპორტის მოძრაობის 

რეგულირება   

 

 მოძრაობის მარშრუტისა და სამშენებლო 

მოედნების საზღვრების მკაცრი დაცვა; 

 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა 

მოხდეს მომუშავე პერსონალის ინსტრუქტაჟი 

 მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა 

უშუალო ზემოქმედების ალბათობის (დაჯახება) 

შესამცირებლად; 

 

 

 მიმართული შუქის 

მინიმალური გამოყენება 

სინათლის გავრცელების 

შემცირების მიზნით; 

 

 

 

 

6.10.3.2 ზემოქმდება წყლის ეკოსისტემებზე 
 

 წყლის ხარისხის გაუარესება სამშენებლო უბნებიდან გრუნტით ან ქიმიური 

ნივთიერებებით დაბინძურებული ზედაპირული ჩამონადენით, რაც შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს  ცენარეული საფარის წმენდასთან, მიწის სამუშაოებთან და 

მდინარეების სამშენებლო ტექნიკით გადაკვეთასთან 

შემარბილებელი ზომები: დიდი მდინარეების მახლობლად დაახლ. 

10 ანძა განთავსდება; პროექტისთვის გათვალისწინებულია ეროზიის მაკონტროლებელი და 

ზედაპირული წყლების მართვის ღონისძიებების განხორციელება (მაგ, სილის დამჭერი ღობეების 

მოწყობა, მიწის სამუშაოების შეჩერება წვიმისას და სხვა), რათა თავიდან იქნას აცილებული 

ზედაპირულ წყლებზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება. ქიმიური ნივთიერებებით 

(მაგ, საწვავით, გამხსნელებით) დაბინძურების რისკის მინიმუმამდე შესამცირებლად მოხდება 

მასალების და ტექნიკის სწორად მართვა.  

 ქიმიური ნივთიერებების (მაგ, საწვავის, გამხსნელების და სხვა) ავარიული დაღვრა.  

ასეთი რისკი მინიმალურია, რადგანაც განხორციელდება ტექნიკისა და მასალების მართვის 

პროცედურები. ამას გარდა, ცალკეულ სამუშაო უბანზე არსებული მასალების რაოდენობა 

მცირე იქნება 

 ანძების უბნებამდე მისასვლელად მდინარეთა გადაკვეთისას წყლის ეკოსისტემებზე 

უშუალო ზემოქმედება/მათი დაზიანება 

შმარბილებელი ზომები: მდინარეების: სხალთისა და აჭარისწყლის მეორე ნაპირზე 133 ანძიდან 37 

განლაგდება მარცხენა ნაპირზე აქედან დაახლოებით 15 ანძის მოსაწყობად საჭირო იქნება 

მდინარეების გადაკვეთა მშენებლობის პერიოდში, წყლის ჰაბიტატებზე ამ ზემოქმედების 

შესარბილებლად საჭიროა მშენებლობის პროცესის იმგვარად დაგეგმვა, რომ მინიმუმამდე 

შემცირდეს მძიმე ტქნიკის მოძრაობა მდინერეების კალაპოტში. 

 ჭალის ტყეების დაზიანება ტექნიკის გადაადგილებისა და მცენარეული საფარის წმენდის 

გამო 
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შემარბილებელი ზომები: ეგხ-ს დერეფანში ჭალისპირა ტყეების  ფართობი ძალიან მცირეა. 

ამასთან, ეს ჰაბიტატები ძირითადად მნიშვნელოვნად ფრაგმენტირებულია ანტროპოგენური 

ზემოქმედების გამო, ამ ტიპის ჰაბიტატებზე  

ზემოქმედება შემცირებული იქნა ეგხ-თი მდინარეთა გადაკვეთების მინიმუმამდე დაყვანით . 

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინებით 

შესაძლებელი ამ ეკოსისტემებზე ზემოქმედების მისაღებ დონემდე დაყვანა. 

 ინვაზიური სახობების გავრცელება 

წყლის ეკოსისტემებში ფლორის/ფაუნის ინვაზიური სახეობების გავრცელება მოსალოდნელი არაა, 

რადგანაც ადგილი არ ექნება ეკოსისტემების  და ჰაბიტატების ისეთ ცვლილებას, რაც ხელს 

შეუწყობდა ინვაზიური სახეობების გავრცელებას. 

 

6.10.3.3 შესაძლო ზემოქმედება თევზებზე   და შემარბილებელი ზომები 

 

სამშენებლო ფაზა: ჰაბიტატების დაზიანება, ზემოქმედება წყლის ეკოლოგიაზე მდინარის 

კალაპოტში მიმდინარე სამუშაოების გამო:  

 კალაპოტის ცვლილება, ნაკადის მიმართულების შეცვლა;  

 წყალში დამაბინძურებელი აგენტების მატება.  

შემარბილებელი ზომები: ჰაბიტატების დაზიანების და ფრაგმენტაციის მასშტაბების და ვადების 

მინიმუმამდე დაყვანა;  

წყლის ეკოლოგიაზე მინიმალური ზემოქმედება.  

ამისათვის საჭიროა:  

 სამუშაო ზონების მაქსიმალური შემცირება;  

 სამუშაოების ჩატარება რაც შეიძლება მოკლე ვადებში;  

 ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და სამშენებლო უბნების საზღვრების მკაცრი დაცვა, 

მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა;  

 სამუშაოები არ უნდა ჩატარდეს კონკრეტული მდინარისათვის დამახასიათებელი 

იქთიოფაუნის დაცული სახეობების ქვირითობის პიკის და მიგრაციის პერიოდში;  

 სამუშაოების ჩატარება მაქსიმალური სიფრთხილის ზომების დაცვით, რათა არ მოხდეს 

წყლის სიმღვრივის მატება;  

  ამასთან,  

 წყლის დაბინძურების შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება  

 

 

 

 

6.10.4. ზემოქმედება ფაუნაზე პროექტის ექსპლოატაციის ეტაპზე 
 

პროექტის ექპლოატაციის ფაზაზე ხმელეთის ფაუნაზე ზემოქმედება მინიმალურად შეიძლება 

ჩაითვალოს იმ შემთხვევაში თუ მშენებლობის დასრულების შემდეგ აღდგება დაზიანებული 

ჰაბიტატები.    

შემარბილებელი ზომები 

ძაბვის ქვეშ მყოფ კომპონენტებსა და დამიწებულ აპარატურას შორის დაშორების მანძილის 

დაცვა; ან ადგილებში, სადაც სათანადო დაშორების ადგილის დაცვა შეუძლებელია, ძაბვის ქვეშ 

არსებული ხაზისა და აპარატურის საიმედოდ დაფარვა;  

 
 

წყლის ჰაბიტატებზე ზემოქმედების დონე ექსპლუატაციის ფაზაზე უფრო დაბალი იქნება, ვიდრე 

მშენებლობის ფაზაზე, რადგანაც შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა, საჭირო ტექნიკის 

რაოდენობა და გამოყენებული ქიმიკატების მოცულობა გაცილებით ნაკლები იქნება. თუმცა, მაინც 

საჭირო იქნება სათანადო მენეჯმენტის ღონისძიებების განხორციელება, რათა თავიდან იქნას 
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აცილებული მნიშვნელოვანი დაბინძურება და/ან მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სხვა ტიპის 

პოტენციური ზემოქმედება. 

 

ზემოქმედება ფრინველებზე  

სხალთა -შუახევის 35 კვ-იანი ეგხ-ს დერენის გავლენის ზონა (დერეფნის განაპირა საზღვრიდან   

200 მ-ის დაშორებით  ორივე მხარეს) შეიძლება შეფასდეს როგორც ღარიბი როგორც  ფრინველების 

ბიომრავალფეროვნების თვალსზრისით, ასევე ცალკეული სახეობების გავრცელების მიხედვით. 

აღნიშნული ტერიტორიაზე ძირითადად გვხვდება  ამ რეგიონისათვის დამახასიათებელი 

ფართოდ გავრცელებული და მრავალრიცხოვანი სახეობები. სამიზნე ტერიტორია განსაკუთრებით 

ღარიბია მოზამთრე ფრინველების თვალსაზრისით, რომლებიც წარმოდგენილია  რამდენიმე 

დენდროფილური (ტყეებთან დაკავშირებული) და სინანტროფული (ანტროპოგენულ 

ლანდშაფტთან დაკავშირებული) სახეობებით. 

სამიზნე ტერიტორიაზე ასევე იშვიათია ფრინველების გამრავლების ადგილები, მხოლოდ 

სეზონური მიგრაცის პერიოდში გაზაფხულის (აპრილი-მაისის დასაწყისი) და შემოდგომის 

(აგვისტოს დასასრული-ნოემბრის დასაწყისი) აქ შეიძლება გაიზარდოს ფრინველთა რიცხვი. 

ეგხ-ს მიერ დალავებულ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ არ ბინადრობენ ფრინველების იშვიათი 

და საქართველოს წითელი ნუსხის (2006) სახეობები, ასევე ფრინველები, რომლებიც დაცულია 

საქართველოს მიერ რატიფიცირებული სხვადასხვა საერთაშორისო კონვენცებით ან ენდემური 

სახეობები. 

„იშვიათი“, „გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი“ და „დაცული“ სტატუსის მქონე ფრინველების 

სახეობები  შეიძლება გამოჩნდენ სამიზნე ტერიტორიაზე მხოლოდ მცირე დროის პერიოდში და 

ისინი არ იყენებენ ტერიტორიას  დასვენების, გამრავლების ან ნადირობისათვის, ყველა ამ 

სახეობას ახასიათებს ტრანზიტული გადაფრენა დიდ სიმაღლეებზე - მიწის ზედაპირიდან  100 მ-

ზე მაღლა. 

 მეტნაკლებად დიდი ზომის ფრინველები აქ რეგულარდ შეიძლება შეგვხვდეს - ირაო (Pernis 
apivorus), ძერა (Milvus migrans), კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter nisus). 

ამ სახეობების რსებობა ეგხ-ს გავლენის ზონაში არ არის გამორიცხული მაგრამ მათი დაღუპვის 

ალბთობა ანძებთან და სადენებთან შეჯხების გამო ძალზე მცირეა, თითქმის გამორიცხული, 

როგორც წესი ფრინველები ხეობაში  ფრენენ მის გასწვრივ (საპროექტო ეგხ-ს დერეფნის 

პარალელურად), დერეფნის გადაკვეთის შემთხვევაში მათ მოუწევთ ქედების (დაახ. 100მ სიმაღ.) 

გადაკვეთა რომელთა ძირში დაგმილილია ეგხ-ს ანძების უმეტესობის დამონტაჟება (მაქს. სიმაღლე 

10 მ.) 

 თუ ფრინველების  მიერ ანძები და სადენები გამოიყენება დასხდომის, დასვენების მიზნით, ამ 

შემთხვევაშიც  ზიანი (დაღუპვა ელექტრო დენის დარტყმის გამო) გამორიცხულია, ვინაიდან მათი 

ფრთების გაშლის სიგანე არ არის საკმარისი კრიტიკული სიტუაციის შესაქმნელად (ძაბვის ქვეშ 

მყოფი ნაწილების ერთდროულად  შეხებით). 

დერეფნის მარშრუტის შერჩევისას ფრინველებზე პოტენციური ზემოქმედების შესამცირებლად 

ორი ძირითადი ფაქტორი იქნა გათვალისწინებული:  ეგხ-თი მდინარეთა გადაკვეთების 

მინიმუმამდე დაყვანა, და გარდა ამისა ეგხ-ს მარშრუტი საკმაოდ ახლოს გადის მთების 

თხემებთან რაც თავისთავად ამცირებს ფრინველების სადენებთან შეჯახების რისკს.  

მონიტორინგის დროს მთავარი ყურადღება უნდა დაეთმოს ტერიტორიებს როლთაც ეგხ-ს 

დერეფანი კვეთს ღია ადგილებში, ასევე მდინარის გადაკვეთებს. 
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ეგხ -ს მდერეფანი არ კვეთს ფრინველების სეზონური მიგრაციის მარშრუტებს, ბათუმის 

სამიგრაციო დერეფანი, სადაც შემოდგომის მიგრაციისას დიდი რაოდენობით ფრინველი იყრის 

თავს ეგხ-ს უკიდურესი დასავლეთის პუნქტიდან  70 კმ-ითაა დაშორებული. 

 

შემარბილებელი ზომები 

ამას ეგხ-ს ანძები და კაბელები დაპროექტდება საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინებით, 

რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ფრინველთა დაჯახების და დენის დარტყმის ალბათობა.  

კერძოდ, კაბელებს შორის საკმარისი მანძილი იქნება დატოვებული, რომ ფრინველები ორივე 

ფრთით არ შეეხონ მათ; 

გარდა ამისა ექსპლოატაციის პერიოდში საჭიროა ჩატარდეს პერიოდული მონიტორინგი ეგხ-ს 

მარშრუტის მთელ გაყოლებაზე  შემოდგომა -გაზაფხულის პერიოდში (წელიწადში ორჯერ) და 

შეჯახების შედეგად დაღუპული ფრინველების ნარჩენების აღმოჩენის შემთხვევაში, ეგხ-ს იმ 

სექციების სადენებზე უნდა დამონტაჟდეს ამრეკლები, რათა გაიზარდოს მათი ხილვადობა და 

შემცირდეს შეჯახების რისკი. 

 

 

6.11 ზემოქმედება ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე 

დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად, გარდა არაპირდაპირი ზემოქმედებისა (ატმოსფერული 

ჰაერის ხარისხის გაუარესება, ხმაურის და ელექტრული ველების გავრცელება და სხვ, 

რომლებიც აღწერილია შესაბამის ქვეთავებში), არსებობს ადამიანთა (მოსახლეობა და პროექტის 

ფარგლებში დასაქმებული პერსონალი) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედების პირდაპირი რისკები. 
 

პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის 

დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან მუშაობისას და 

სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომების 

მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა. უსაფრთხოების ზომების დაცვა გულისხმობს: 

 

 სამუშაოების დაწყებამდე  პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ტრეინინგები უსაფრთხოებისა 

და შრომის დაცვის საკითხებზე; 

 სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული უნდა იყოს თოკებით და სპეციალური 

სამაგრებით; 

 ადამიანთა უსაფრთხოების მიზნით ეგხ-ს დერეფნის პერიმეტრზე შესაბამის ადგილებში 

უნდა მოეწყოს გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი ნიშნები; 

 ეგხ-ს სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში უნდა არსებობდეს სტანდარტული სამედიცინო 

დახმარების ყუთები; 

 გაკონტროლდეს და აიკრძალოს სამშენებლო ტერიტორიაზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან 

სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრა და გადაადგილება; 

 სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა; 

 რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, კონკრეტული რისკ-ფაქტორების 

დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; 

 მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (სპეც-ტანსაცმელი, ჩაფხუტები და სხვ.)  

ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები და სხვ.; 

 საჭიროა პროექტის მშენებლობის ფარგლებში დასაქმებული პერსონალის სამედიცინო 

დაზღვევა. 
 

პროექტის მშენებლობის ეტაპზე საჭიროა გამოიყოს H&S ოფიცერი7, რომელსაც დაევალება 

საქმიანობის განხორციელების უბნებზე პერიოდულად გააკონტროლოს უსაფრთხოების 

                                                      
7 Health and Safety Officer - ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ოფიცერი 
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მოთხოვნების შესრულების დონე და აწარმოოს შესაბამისი ჟურნალი, სადაც დააფიქსირებს 

უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ფაქტებს. 

 

6.12 ზემოქმედება საგზაო ინფრასტრუქტურაზე 

სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში სამშენებლო მასალების 

ტრანსპორტირებისათვის ძირითადად გამოყენებული იქნება საპროექტო დერეფანის გასწვრივ 

არსებული საავტომობილო გზა, სამშენებლო მოედნებამდე (ანძების დამონტაჟების ადგილებში) 

მისასვლელი გზები მოეწყობა გადამცემი ხაზის სამშენებლო დერეფანში, ხოლო უშუალოდ 

სამშენებლო ბანაკებამდე მისასვლელად, გამოყენებული იქნება შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს 

მიერ მოწყობილი გრუნტის გზები.   
 

სამშენებლო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ადგილობრივი გზების 

ყველა დაზიანებული უბანი უნდა აღდგეს და მაქსიმალურად დაუბრუნდეს საწყის 

მდგომარეობას. 
 

ეგხ-ს  ექსპლუატაციის პროცესში ავტოტრანსპორტის გამოყენება საჭირო იქნება მხოლოდ 

სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად და პერსონალის ტრანსპორტირებისათვის. 

შესაბამისად, მოძრაობა არ იქნება ინტენსიური და საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის.   

 

 
 

6.14 ზემოქმედება დასაქმებასა და სოციო-ეკონომიკურ გარემოზე  

ეგხ-ს მშენებლობის ეტაპზე დასაქმებული იქნება 60 ადამიანი (მათ შორის 40 ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი), ხოლო ექსპლუატაციისას დამატებითი პერსონალის მოზიდვა არ არის 

გათვალისწინებული - რაც შუახევისა და  მუნიციპალიტეტში შემავალი მიმდებარე სოფლების 

დასაქმების მაჩვენებლის მნიშვნელოვან ზრდას და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის შესამჩნევ გაუმჯობესებას არ გამოიწვევს. შესაბამისად, 

დასაქმებასა და ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება იქნება დადებითი, თუმცა უმნიშვნელო. 
 

მიუხედავად აღნიშნულისა, გასათვალისწინებელია პროექტის მიზნები და მისი 

განხორციელებით მოსალოდნელი დადებითი ეფექტი. როგორც აღინიშნა, წინამდებარე 

პროექტი დამუშავებულია სახელმწიფო სტრატეგიიდან გამომდინარე და ერთ-ერთი მთავარი 

მიზანია ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობა, ელექტროენერგიით მომარაგების პირობების გაუმჯობესების გზით. 
 

აღნიშნულის შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ეგხ-ს ექსპლუატაცია მნიშვნელოვანი 

ელემენტია ელექტროგადამცემი სისტემის სტრატეგიული განვითარების გეგმებისა, რომლების 

განხორციელებაც გამოიწვევენ  დადებითი სოციალურ-ეკონომიკურ ეფექტს. 

 

 

6.15 ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე  

 

6.15.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია  
 

კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები რანჟ. 

 

რანჟ. კატეგორია  კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანება /განადგურება  

1 ძალიან 

დაბალი  

ზემოქმედების რისკი უმნიშვნელოა ობიექტიდან დიდი მანძილით 

დაშორების ან მშენებლობისას/ექსპლუატაციისას გამოყენებული 

მეთოდის გამო.  

2 დაბალი  შესაძლოა დაზიანდეს/განადგურდეს უმნიშვნელო ობიექტის 1-10%  
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3 საშუალო  შესაძლოა დაზიანდეს /განადგურდეს ადგილობრივად 

მნიშვნელოვანი ობიექტის 10-25%  

4 მაღალი  შესაძლოა დაზიანდეს/განადგურდეს ადგილობრივად 

მნიშვნელოვანი ობიექტის 25%-50%, ან დაზიანდეს რეგიონალური 

მნიშვნელობის ობიექტი  

5 ძალიან 

მაღალი  

შესაძლოა დაზიანდეს/განადგურდეს ადგილობრივად 

მნიშვნელოვანი ობიექტის 50-100%, მნიშვნელოვნად დაზიანდეს 

რეგიონალური მნიშვნელობის ან ეროვნული ან საერთაშორისო 

მნიშვნელობის დაცული ობიექტი  

 

6.15.2 ზემოქმედების დახასიათება  

 

6.15.2.1 მშენებლობის ეტაპი  
 

როგორც აღინიშნა, ეგხ-ს მშენებლობის გავლენის ზონაში ისტორიულ-კულტურულ ან 

არქეოლოგიური ძეგლების არსებობა არ დადასტურებულა.  

 

მიუხედავად ამისა, მიწის სამუშაოების შესრულების დროს შესაძლებელია ადგილი ქონდეს 

არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის ფაქტებს. ასეთ შემთხვევაში მშენებელი 

კონტრაქტორი ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით 

უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები, არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა 

და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის.  

 

6.15.2.2 ექსპლუატაციის ეტაპი  

 

ეგხ-ს ექსპლუატაციისას გამოყენებული მეთოდის მიხედვით კულტურულ და არქეოლოგიურ 

ძეგლებზე ზემოქმედების რისკები მინიმალურია.  

 

6.15.3 შემარბილებელი ღონისძიებები  
 

რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში მშენებლობის პროცესის შეჩერება. აღმოჩენის 

შესწავლა ექსპერტ-არქეოლოგების მიერ და საჭიროების შემთხვევაში კონსერვაცია ან საცავში 

გადატანა. ნებართვის მიღების შემდეგ-მუშაობის განახლება.  

 

6.15.4 ზემოქმედების შეფასება  
 

კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების რისკები უმნიშვნელოა ობიექტიდან დიდი 

მანძილით დაშორების და მშენებლობისას/ექსპლუატაციისას გამოყენებული მეთოდის გამო. 

ნარჩენი ზემოქმედება იქნება ძალიან დაბალი ან ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

 

7. შესაძლო ავარიული სიტუაციები 
 

ეგხ-ს მშენებლობის პროექტის და ოპერირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის გაანალიზების 

საფუძველზე, ჩამოყალიბებული იქნა ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის შესაძლო 

ვარიანტები, რომლის მიხედვითაც უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ავარიების თავიდან 

აცილება. ავარიების პრევენციული ღონისძიებების შემუშავებამდე უნდა მოხდეს ავარიული 

რისკ-ფაქტორების შეფასება, რომლის მიზანია ერთის მხრივ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების 

მიღებას პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილების თვალსაზრისით, მეორეს მხრივ – 

შექმნას საფუძველი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებელი ან 

მნიშვნელოვნად შემარბილებელი ღონისძიებების დასადგენად. ამასთან, არსებითია ის 
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გარემოება, რომ რისკის შეფასება პირდაპირ არის დამოკიდებული ამ ღონისძიებების 

კომპლექსის შემადგენლობაზე. 
 

გარემოსდაცვითი მიმართულების რეცეპტორებზე ზემოქმედების ფაქტორები შეიძლება იყოს : 

 

 ტექნოლოგიური სქემით გათვალისწინებული ცალკეულ სამუშაოებთან დაკავშირებული 

რისკის შემცველი სიტუაციების წარმოქმნა (ხანძარი, ნავთობპროდუქტების და ზეთების 

ავარიულ დაღვრის საშიშროება და სხვა); 

 მგრძნობიარე რეცეპტორებზე (ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, გრუნტი, ჰაბიტატების 

ზოგიერთი სახეობები) ნეგატიური ზემოქმედება.  
 

ავარიული სიტუაციებზე რეაგირების (ან პრევენციის) ღონისძიებები  მიმართული უნდა იყოს 

ერთის მხრივ ამ სიტუაციების წარმოქმნის ალბათობის შემცირებისაკენ, მეორეს მხრივ  

ზემოქმედების მასშტაბების შემცირებისაკენ.  

საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები შეიძლება 

იყოს: 

 ხანძარი/აფეთქება; 

 ზეთების ავარიული დაღვრა;  

 შრომის უსაფრთხოების დარღვევასთან  დაკავშირებული შემთხვევები; 

 საგზაო შემთხვევები. 
 

ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მცირე მასშტაბის ხანძრის შემთხვევაში (I დონე) ხანძარქრობა 

ხორციელდება საკუთარი ტექნიკური საშუალებებით. ფართომასშტაბიანი ხანძრის ან 

აფეთქების შემთხვევაში (II და III დონეები) ხანძარქრობის პროცესში თანმიმდევრობით 

ჩაერთვება შიდა ქართლის რეგიონის სახელმწიფო სახანძრო სამსახურები. 
 

ნავთობპროდუქტების და ზეთების ავარიული დაღვრა შეიძლება მოხდეს მძიმე სამშენებლო 

ტექნიკასთან დაკავშირებული საგანგებო სიტუაციების წარმოქმნის შემთხვევაში. სათანადო 

რეაგირებისათვის ეგხ-ს მშენებლობის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებული 

უნდა იყოს ავარიული დაღვრის ლიკვიდაციის საშუალებები, ხოლო მომსახურე პერსონალს 

პერიოდულად ჩაუტარდეს შესაბამისი ტრენინგი.    
 

ეგხ-ს შენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელ ავარიულ სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა მოცემულია დანართში N2. 
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8. გარემოზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:  

 

 ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია; 

 ზემოქმედების შემცირება; 

 ზემოქმედების შერბილება; 

 ზიანის კომპენსაცია. 
 

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება 

მიღწეულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის 

გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია 

პროექტის შემუშავებისას. დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე 

მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედებების ანალიზის საფუძველზე გზშ-ს ფარგლებში 

შემუშავდა დამატებითი გარემოსდაცვითი ქმედებები, რაც საშუალებას იძლევა შემცირდეს ან 

თავიდან იქნეს აცილებული გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე ნეგატიური ზემოქმედება.  
 

ქვეთავებში 8.1. და 8.2. შემარბილებელი ღონისძიებები წარმოდგენილია მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის ეტაპებისთვის.  



8.1 მშენებლობის ეტაპზე გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები 

ზემოქმედების 

რეცეპტორი და 

ხასიათი 

ზემოქმედების 

ფაქტორი და დონე  

 შემარბილებელი ღონისძიება 
შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები 

ნარჩენი 

ზემოქმედება -

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

ეფექტურობა 

ატმოსფერული 

ჰაერის 

დაბინძურება 

(მტვერი, 

ემისიები) 

 სამშენებლო 

ტექნიკის 

გამონაბოლქვი 

ჰაერში 

 სამშენებლო 

მანქანების 

ინტენსიური 

მიმოსვლის 

შედეგად 

წარმოქმნილი 

მტვერი 

 სამშენებლო 

მასალების 

გადმოტვირთვის 

შედეგეგად 

წარმოქმნილი 

მტვერი  

 

ზემოქმედების დონე 

- დაბალი 

 

დაბალი 

მშენებლობაზე დასაქმებული მუშახელის სწავლება-

ინსტრუქტაჟი 
მშენებლობის დაწყებამდე 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

განხორციელების 

შემთხვევაში 

შესაძლებელია 

ზემოქმედების 

მინიმუმამდე 

შემცირება  

მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა 
მუდმივად მშენებლობის 

განმავლობაში 

შეძლებისამებრ დასახლებული ადგილების 

შემოვლითი გზებით სარგებლობა 

შესაძლებლობისამებრ სატრანსპორტო 

ოპერაციებისას 

ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის 

დაცვა 

მუდმივად სატრანსპორტო 

ოპერაციებისას 

მტვრის დონეების აქტიური შემცირება მანქანების 

მოძრაობის სიჩქარის რეგულირების, გზების 

მორწყვის და მტვრის შემამცირებელი სხვა 

საშუალებებით 

საჭიროების შემთხვევაში, 

განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში 

მტვრის ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად 

სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა 

გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის 

დაყრის აკრძალვა) 

მიწის სამუშაოების წარმოების და 

მასალების დატვირთვა-

გადმოტვირთვისას 

საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 
საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში 

ხმაურის 

გავრცელება 

სამშენებლო 

ტექნიკის 

ფუნქციონირება 

 

ზემოქმედების დონე 

- დაბალი 

 

დაბალი 

მშენებლობაზე დასაქმებული მუშახელის სწავლება-

ინსტრუქტაჟი 
მშენებლობის დაწყებამდე 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

განხორციელების 

შემთხვევაში 

შესაძლებელია 

ზემოქმედების 

მინიმუმამდე 

შემცირება 

მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა 
მუდმივად 

სამშენებლო საქმიანობისათვის ტექნიკის გამოყენება 

და სხვა ხმაუროანი სამუშაოების შესრულება უნდა 

მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში 

მუდმივად 

სატრანსპორტო გადაზიდვების ალტერნატიული 

მარშუტების შერჩევა (დასახლებული 

პუნქტებისათვის გვერდის ავლა) 

შესაძლებლობისამებრ სატრანსპორტო 

ოპერაციებისას 
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მანქანებისა და ტექნიკის ერთდროული 

ფუნქციონირება 
შესაძლებლობისამებრ 

მანქანების ძრავების მინიმალური ბრუნზე მუშაობა შესაძლებლობისამებრ 

 საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 
საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში 

პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით (ყურსაცმები) 

საჭიროების შემთხვევაში, ხმაურიანი 

სამუშაოების დაწყებამდე 

ზემოქმედება 

ნიადაგის და 

გრუნტის 

ხარისხზე 

 მიწი სამუშოების 

წარმოებისას 

სამშენებლო 

ტექნიკის 

მუშაობისა და 

გადაზიდვების 

დროს ნიადაგის 

ზედაპირის 

დაზიანება, 

მცენარეული 

საფარის 

დაზიანება, 

დატკეპნა 

 ნიადაგის ზედა 

ფენისა და 

გრუნტის 

არასათანადო 

განთავსება 

საყრდენების 

ფუნდამენტების 

მომზადებისას და 

ძველი სექციის 

დემონტაჟის 

დროს 

 საყრდენების 

აღმართვისა და 

დაბალი 

მშენებლობაზე დასაქმებული მუშახელის სწავლება-

ინსტრუქტაჟი 
მშენებლობის დაწყებამდე 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გატარების 

შედეგად 

შესაძლებელია 

ზემოქმედების 

ხარისხის 

მინიმუმამდე 

შემცირება 

მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა 
მუდმივად 

ნებისმიერი საშუალება, რომლის გამოყენებას ახლავს 

სითხეების გაჟონვის ალბათობა, უნდა აღიჭურვოს 

წვეთების შემკრები საშუალებებით. 

მშენებლობის დაწყებამდე 

მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილებში დადგენილი წესებით 

დასაწყობება. 

მიწის სამუშაოების პერიოდში 

ტექნიკის და დანადგარ-მექანიზმების 

გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა და 

გაუმართაობის დაფიქსირებისთანავე დროული 

ზომების მიღება 

მუდმივად 

სამუშაო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა 

მიმდებარე ტერიტორიის შესაძლო დაბინძურების, 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანების და ნიადაგის 

დატკეპნის თავიდან აცილების მიზნით 

მუდმივად 

მანქანების და ტექნიკისთვის განსაზღვრული 

სამოძრაო გზების დაცვა (გზიდან გადასვლის 

აკრძალვა), რათა შემცირდეს ნიადაგის დატკეპნის 

ალბათობა 

მუდმივად 

ნარჩენების (განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენების) 

მართვის პროცესის მკაცრი კონტროლი. ნარჩენების 

დროებითი დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ 

უბნებზე, რომელიც დაცული იქნება წყლისა და ქარის 

ზემოქმედებისგან. 

მუდმივად, განსაკუთრებით 

სამუშაოების დასრულების შემდგომ 

სამშენებლო მოედნების სანიტარული პირობების მუდმივად 
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გადამცემმი ხაზის 

დამონტაჟებისას 

გამოყენებული 

მძიმე ტექნიკით 

ნიადაგის ზედა 

ფენის დაზიანება  

 

დაცვა 
სამუშაოების დაწყებამდე. 

გამართულობის კონტროლი - 

მუდმივად 

ნავთობპროდუქტების შემთხვევითი დაღვრის 

შემთხვევაში დაუყონებლივ უნდა განხორციელდეს 

დაბინძურების აღკვეთის სამუშაოები. ნიადაგის 

დაბინძურებული ფენა უნდა მოიხსნას და 

ჩაუტარდეს რემედიაცია 

ნავთობპროდუქტების შემთხვევითი 

დაღვრის შემთხვევაში  

სამშენებლო უბნებზე დადგენილი წესებით 

რეკულტივაციის სამუშაოების ჩატარება. 
მშენებლობის დასრულების შემდგომ 

მიწისქვეშა 

წყლების 

დაბინძურების 

რისკი 

 

დაბალი 
ნიადაგის და გრუნტის ხარისხზე ზემოქმედების 

შემცირებისკენ მიმართული შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარება 
მუდმივად 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გატარების 

შედეგად 

შესაძლებელია 

ზემოქმედების 

ხარისხის 

მინიმუმამდე 

შემცირება 

ზემოქმედება 

ლანდშაფტებზე 

და ვიზუალური 

ცვლილება 

 მშენებლობის 

განმავლობაში 

მანქანა 

დანადგარებისა 

და დროებითი 

ნაგებობების  

სამშენებლო 

დერეფანში 

მუდმივი ყოფნა. 

ზემოქმედება -

ხანმოკლე, 

უმნიშვნელო 

 მშენებლობის 

დასრულების 

შემდეგ ობიექტს 

არ ექნება 

არანაირი 

საშუალო 

მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ 

ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური  

აღქმისათვის. 

სამუშაოების დაწყებამდე 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გატარების 

შედეგად ნარჩენი 

ზემოქმედება 

შეიძლება 

განისაზღვროს 

როგორც - 
დაბალი 

სამშენებლო მოედანზე სანიტარული პირობების 

დაცვა და ნარჩენების მართვის პროცესის კონტროლი; 

გამოირიცხოს ტერიტორიის ჩახერგვა ლითონის 

ჯართით, სამშენებლო მასალებით და სხვ; 

ღამის განათებულობის შემთხვევაში სინათლე 

მიმართული უნდა იყოს ტერიტორიის შიდა მხარეს. 

 

მუდმივად, მშენებლობის პერიოდში 

ძველი სექციის დემონტაჟის შედეგად დარჩენილი 

რკინა-ბეტონოს კონსტრუქციები გატანილი უნდა 

იქნეს სამშენებლო დერეფანიდან 

მშენებლობის დასრულების შემდეგ 
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დამატებითი 

ვიზუალური 

ზემოქმედება, 

ვინაიდან ხდება 

ეგხ-სექციის 

შეცვალა 

ანალოგიური 

სიგრძის მქონე 

სექციით, 

განსხვავება 

მდგომარეობს ერთ 

კუთხურ ანძაში 

რაც უმნიშვნელო 

ვიზუალურ 

ცვლილებას 

გამოიწვევს 

არსებულთან 

შედარებით. 

ზემოქმედების 

დონე -

უმნიშვნელო 

ზემოქმედება 

ცხოველთა 

სამყაროზე 

 

დაბალი 

მშენებლობაზე დასაქმებული მუშახელის სწავლება-

ინსტრუქტაჟი გარემოსდაცვის კუთხით 
მშენებლობის დაწყებამდე 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

შესაძლებელია 

ზემოქმედების 

ხარისხის 

მინიმუმამდე 

შემცირება 

ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი 
მუდმივად, განსაკუთრებით 

სამუშაოების დასრულების შემდგომ 

სამუშაო უბნის საზღვრის დაცვა მუდმივად  

ხმაურის გავრცელების, ატმოსფერული ჰაერის და 

ნიადაგის დაბინძურების შემცირებისკენ მიმართული 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება 

მუდმივად 

ნავთოპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი 

ნივთიერებების  წყალსა და ნიადაგზე დაღვრის 

პრევენციული ღონისძიებების გატარება 

ნავთობპროდუქტების შემთხვევითი 

დაღვრის შემთხვევაში 

 მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება 

სინათლის გავრცელების შემცირების მიზნით 
მუდმივად 

ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას 

წინაღობებით ან მკვეთრი ფერის ლენტით, 

ცხოველებისა და შინაური საქონელის შიგ ჩავარდნის 

მიწის სამუშაოების დაწყებიდან 

საძირკვლების შევსებამდე პერიოდში 
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თავიდან ასაცილებლად. აგრეთვე ორმოებში ღამის 

საათებში ჩადგმული უნდა იქნას ფიცრები, მასში 

შემთხვევით მოხვედრილი ცხოველების ამოსვლის 

გასაიოლებლად 

საძირკვლებისთვის მომზადებული თხრილების 

შევსება უნდა მოხდეს შეძლებისდაგვარად მოკლე 

დროში, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს ცხოველთა 

თხრილებში ჩავარდნის და დაშავების ალბათობა   

მშენებლობის პერიოდში,  

ნარჩენების 

წარმოქმნა და 

მათ მართვასთან 

დაკავშირებული 

რისკები 

 

საშუალო 

მშენებლობაზე დასაქმებული მუშახელის სწავლება-

ინსტრუქტაჟი 
მშენებლობის დაწყებამდე 

დაბალი 

ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის გარე 

ფაქტორების ზემოქმედებისგან დაცული უბნების 

გამოყოფა. 
მშენებლობის დაწყებამდე, 

ნარჩენების მართვის პროცესის მკაცრი კონტროლი. 

წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის, ტიპების და 

შემდგომი მართვის პროცესების აღრიცხვის მიზნით 

სპეციალური ჟურნალის წარმოება.  

მუდმივად მშენებლობის 

განმავლობაში 

სახიფათო ნარჩენების განკარგვა მოხდეს ამ 

საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის მქონე ქვე- 

კონტრაქტორის მიერ 

მუდმივად მშენებლობის 

განმავლობაში 

ნარჩენების განთავსების კონტეინერებს უნდა 

ჰქონდეს შესაბამისი მარკირება 
მუდმივად მშენებლობის 

განმავლობაში 

ზემოქმედება 

ადამიანის 

ჯანმრთელობასა 

და 

უსაფრთხოებაზე 

 

დაბალი 

უსაფრთხოების მოთხოვნების მკაცრი დაცვა და 

ზედამხედველობა (იხ. ქვეთავი 6.2.10). 
მუდმივად მშენებლობის 

განმავლობაში 
შესაძლებელია 

ზემოქმედების 

ხარისხის 

მინიმუმამდე 

შემცირება 

საჭიროა გამოიყოს ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების ოფიცერი, რომელსაც დაევალება 

გააკონტროლოს მშენებლობის პროცესში 

უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების დონე 

მშენებლობის დაწყებამდე 

გზების საფარის 

დაზიანება  

 
დაბალი 

ადგილობრივი გზების ყველა დაზიანებული უბანი 

უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე 
მშენებლობის დასრულების შემდგომ დაბალი 

ზემოქმედება 

ისტორიულ-

კულტურულ და 

არქეოლოგიურ 

ძეგლებზე:  

 

 

დაბალი 

მიწის სამუშაოების წარმოებისას საეჭვო ნივთების 

(რაც შესაძლოა იყოს აქეოლოგიური არტეფაქტი)  

აღმოჩენის შემთხვევაში  მშენებლობის პროცესის 

შეჩერება. ნაპოვნის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა 

ეცნობოს საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს. ექსპერტ-

არქეოლოგების მიერ აღმოჩენის შესწავლისა და , 

კონსერვაცია/გადატანაში ხელიშეწყობა.  

მუშაობის განახლება, მხოლოდ სათანადო ნებართვის 

რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის 

შემთხვევაში.  

 

უმნიშვნელო 
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მიღების შემდეგ. 

 

ზემოქმედება 

დასაქმებასა და 

სოციო-

ეკონომიკურ 

გარემოზე  

 

მცირე, 

დადებითი 

ეგხ-ს  მშენებლობის ხანმოკლე პერიოდი და მცირე მასშტაბები  მცირე დადებით სოციალურ-ეკონომიკურ ეფექტს  

იქონიებს პროექტის განხორციელების ტერიტორიის ახლომდებარე სოფლების მაცხოვრებლებზე. 

 

 

 

 

8.2 ექსპლუატაციის ეტაპზე გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები  

 

ზემოქმედება 

ზემოქმედების 

პოტენციური 

მნიშვნელოვნება 

შემარბილებელი ღონისძიება 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

შესრულების ვადები 

ნარჩენი 

ზემოქმედება  

ხმაურის გავრცელება 
საექსპლოატაციო 

დერეფანში სარემონტო 

პროფილაქტიური 

სამუშაობიე შედეგად 
დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპზე ხმაურის გავრცელებით  

გამოწვეული ზემოქმედება იქნება უმნიშვნელო და არსებულ 

მდგომარეობასთან შედარებით არ განიცდის არანაირ 

ცვლილებას ამის გამოისობით შემარბილებელი ზომების 

გატარება არ იგეგმება 

შემარბილებელი 

ზომების გატარება არ 

იგეგმება 

არსებულ 

მდგომარეობასთან 

შედარებით, 

ნარჩენ 

ზემოქმედებას არ 

ექნება ადგილი  

ელექტრული 

ველების გავრცელება 

დაბალი 

ვინაიდან საპროექტო სექციაში გამავალი დენის სიმძლავრე 

რჩება იგივე რაც იყო არსებულ ეგხ-ხ სექციაში, ამასთან 

სექციის მარშრუტის  ცვლილება არ აახლოვებს გადამცემ 

ხაზს დასახლებულ ტერიტორიებთან, ამრიგად  შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად,  

ელექტრო მაგნიტური ველის ზემოქმედების ცვლილება 

არსებულ მდგომარეობასთან  შედარებით, მოსალოდნელი არ 

არის. შესაბამისად  შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება 

არ იგეგმება 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გატარება არ იგეგმება- 

ზემოქმედებას არ 

ექნება ადგილი  

ზემოქმედება 

ნიადაგის და 

გრუნტის ხარისხზე 
დაბალი 

ზემოქმედება ნიადაგის ზედაპრზე მოსალოდნელია 

მხოლოდ ეგხ-ს სექციაზე სარემონტო 

პროფილაქტიკური სამუშაობის ჩატარებისას მისი 

მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში. ეგხ-ხ არსებულ 

დამატებითი  

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გატარება არ იგეგმება- 

დაბალი 
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სექციასთან შედარებით ახალი სექცია არ განიცდის 

მნიშვნელოვან ცვლილებას გატარებული 

სიმძლავრეების თვალსაზრისით რაც შეეხება  

ტექნოლოგიური სირთულეს ის მდგომარეობს 

ქვესადგურის პორტალთან მიერთების და 

გამოსავალზე დასამონტაჟებელ გამანაწილებელ 

მოწყობილობებში რაც მცირედ ზრდის სექციაზე 

ავარიული სიტუაციების ალბათობას და შესაბამისად 

სარემონტო სამუშაოების ჩატარების სიხშირეს. თუმცა 

ამ სახის სამუშაოები ჩატარდება ძირითადად 

ქვესადგურის ტერიტორიაზე, რაც შეეხება ეგხ-ს 

დერეფანს  მძიმე ტექნიკის საშუალებით  სარემონტო 

პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარების ალბათობა 

არ აღემატება არსებულს. 

მიწისქვეშა წყლების 

დაბინძურების რისკი 

დაბალი 
ნიადაგის და გრუნტის ხარისხზე ზემოქმედების 

შემცირებისკენ მიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარება 
მუდმივად 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

შესაძლებელია 

ზემოქმედების 

ხარისხის 

მინიმუმამდე 

შემცირება 

ზემოქმედება 

ლანდშაფტებზე და 

ვიზუალური 

ცვლილება 

დაბალი, 

დაკვირვების 

ზოგიერთი 

წერტილიდან 

საშუალო 

ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი. ტერიტორიის 

სანიტარული პირობების დაცვა. 
მუდმივად დაბალი 

ზემოქმედება 

ცხოველთა 

სამყაროზე 

დაბალი 
ექსპლუატაციის ეტაპზე ხმელეთის ცხოველებზე 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 

გათვალისწინებული არ არის. 
- დაბალი 

ფრინველების 

სადენებთან და 

ანძებთან შეჯახების 

საფრთხე 

საშუალო 

საჭიროების შემთხვევაში (მონიტორინგის დროს დერეფანში 

დაღუპული ფრინველების ნაშთების აღმოჩენისას) სადენებზე 

და ანძებზე ფრინველების დამაფრთხობელი 

მოწყობილობების დამონტაჟება 

საჭიროებისამებრ დაბალ 

ნარჩენების 

წარმოქმნა და მათ 

მართვასთან 

დაბალი იგივეა რაც არსებული სექციის შემთხვევაში 

ტრანსფორმატორებში 

ზეთების გამოცვლის 

პერიოდში 
დაბალი 



 

 

213 

 

დაკავშირებული 

რისკები 

ზემოქმედება 

ადამიანის 

ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებაზე 
დაბალი 

პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი პერსონალის 

მოზიდვა არ არის გათვალისწინებული, ეგხ-მომსახურე 

პერსონალის ტრეინიგები და ინსტრუქტაჟი იგივე რაც 

არსებული 500კვ-იანი ხაზის შემთხვევაში  

 

მუდმივად დაბალი 

 



9. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

დაგეგმილი საქმიანობის ეკოლოგიური მონიტორინგი ემსახურება შემდეგი ამოცანების 

გადაჭრას: 

 

 სამშენებლო სამუშაოების  და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება; 

 რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლის უზრუნველყოფა; 

 დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციით; 

 ნეგატიური ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის შემთხვევაში, მათი კორექტირება; 

 პროექტის განხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში 

მუდმოვი გარემოსდაცვითი კონტროლი.  
 

ობიექტის მშენებლობის და ექსპლუატაციისას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

მოცემულია ქვეთავებში 9.1. და 9.2. უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი სახე 

გააჩნია და საქმიანობის განხორციელების პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და 

გარკვეული მიმართულებით კორექტირება. 



9.1 მონიტორინგის გეგმა - მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები 

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/პერიოდი მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 

ჰაერი 

(არაორგანული 

მტვერის 

გავრცელება) 

 სამშენებლო დერეფანი  ვიზუალური; 

 მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი 

 მიწის სამუშაოების წარმოების 

პროცესში; 

 ინტენსიური სატრანსპორტო 

ოპერაციებისას;  

 პერიოდულად მშრალ ამინდში; 

 სამშენებლო სამუშაოების დროს; 

 ტექნიკის გამართულობის შემოწმება 

სამუშაოს დაწყებამდე 

 ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის  ნორმატიულთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

 ცხოველთა სამყაროს 

მინიმალური შეშფოთება; 

 მუშახელის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა. 

დამკვეთი: შპს 

აჭარისწყალი 

კონტრაქტორი: 

შპს. ნიუ მეტალ 

ჯორჯია 

ხმაური   სამშენებლო დერეფანი 

 უახლოესი 

რეცეპტორიდან მძიმე 

ტექნიკის მოძრაობის 

ტრასის გასწვრივ 

 კონტროლი;  

 გაზომვა; 

 მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი 

 პერიოდული კონტროლი 

(განსაკუთრებით ექსკავაციის 

ოპერაციების შესრულებისას); 

 გაზომვა - საჩივრების შემოსვლის 

შემთხვევაში; 

 ტექნიკის გამართულობის შემოწმება 

სამუშაოს დაწყებამდე. 

 ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა;  

 მოსახლეობის  მინიმალური 

შეშფოთება; 

 მუშახელის კომფორტული 

სამუშაო პირობების შექმნა. 

„---------------“ 

ნიადაგი   სამშენებლო დერეფანი, 

მისასვლელი გზები;  

 მასალების და 

ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილი. 

 ვიზუალური კონტროლი; 

 მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე 

 ლაბორატორიული კონტროლი; 

 მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი. 

 პერიოდული შემოწმება;  

 შემოწმება სამუშაოს დასრულების 

შემდეგ; 

 ლაბორატორიული კონტროლი - 

საჭიროების (ნავთობპროდუქტების 

დაღვრის) შემთხვევაში. 

 ნიადაგის სტაბილურობის 

და ხარისხის შენარჩუნება; 

 ნიადაგის ხარისხზე 

დამოკიდებული სხვა 

რეცეპტორებზე 

(მცენარეული საფარი, 

ცხოველები  და სხვ) 

ზემოქმედების 

მინიმიზაცია. 

„---------------“ 

მიწისქვეშა 

წყლები 

 სამშენებლო დერეფანი; 

 მასალების და 

ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილი. 

 ნიადაგის ხარისხის 

ვიზუალური კონტროლი; 

 ნიადაგის ხარისხის 

ლაბორატორიული კონტროლი; 

 მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი. 

 

 

 პერიოდული შემოწმება;  

 ლაბორატორიული კონტროლი - 

საჭიროების (ნავთობპროდუქტების 

დაღვრის) შემთხვევაში 

 მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

დაცვის უზრუნველყოფა. 

„-----------------“ 



 

 

216 

 

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/პერიოდი მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 

უარყოფითი 

ვიზუალური 

ცვლილება  

 სამშენებლო დერეფანი;  

მასალების და 

ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილი. 

 ვიზუალური კონტროლი; 

 მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე და სანიტარულ 

პირობებზე. 

 პერიოდული შემოწმება და 

ინსპექტირება; 

 სამუშაოების დასრულების შემდგომ. 

 

 მოსახლეობის 

უკმაყოფილების 

გამორიცხვა 

„-----------------“ 

ნარჩენები სამშენებლო დერეფანი 

და/ან მიმდებარე 

ტერიტორია; 

 

ნარჩენების დროებითი 

განთავსების 

ტერიტორია 

 ტერიტორიის ვიზუალური 

დათვალიერება; 

 ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი 

 პერიოდული შემოწმება და 

ინსპექტირება; 

 სამუშაოების დასრულების შემდგომ. 

  

 ნიადაგის, წყლის ხარისხის 

დაცვა; 

 უარყოფითი ვიზუალური 

ეფექტის რისკის შემცირება; 

 მოსახლეობის 

უკმაყოფილების 

გამორიცხვა. 

„------------------“ 

შრომის 

უსაფრთხოება  

სამუშაოთა წარმოების 

ტერიტორია  

 ინსპექტირება; 

 პირადი დაცვის საშუალებების 

არსებობა და გამართულობის 

პერიოდული კონტროლი; 

 შრომის უსაფრთხოების 

მოთხოვნების შესრულების 

კონტროლი 

 სამუშაოების დაწყების წინ; 

 პერიოდული კონტროლი სამუშაოს 

წარმოების პერიოდში. 

 

 ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა 

 ტრავმატიზმის თავიდან 

აცილება/მინიმიზაცია 

„------------------“ 
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9.2 მონიტორინგის გეგმა - ეგხ-ს  ექსპლუატაცია  

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

ხმაური  

 

ეგხ-ს 

სადენების 

ვიბრაცია 

ეგხ-ს დერეფნის 

ტერიტორია 

 ანძებისა გადამცემი ხაზებისა და 

დამცავი მოწყობილობების 

კონტროლი    

 ინსტრუმენტალური გაზომვა. 

 ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი -  წელიწადში 

რამდენჯერმე; 

 ინსტრუმენტალური გაზომვა - 

საჩივრების შემოსვლის შემდეგ. 

 ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა;  

 მოსახლეობის მინიმალური 

შეშფოთება; 

 პერსონალის კომფორტული 

სამუშაო პირობების შექმნა. 

 შპს 

აჭარისწყალი 

  

ნიადაგი  ეგხ-ს დერეფანი და 

მიმდებარე 

ტერიტორია  

 მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე 

 სარემონტო დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი 

 

 პერიოდული შემოწმება;  

 სარემონტო სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ  

 ლაბორატორიული კონტროლი - 

საჭიროების (ზეთების დაღვრის) 

შემთხვევაში. 

 ნიადაგის სტაბილურობის და 

ხარისხის შენარჩუნება. 

 ნიადაგის ხარისხზე 

დამოკიდებული სხვა 

რეცეპტორებზე (მცენარეული 

საფარი, მოსახლეობა და სხვ) 

ზემოქმედების მინიმიზაცია. 

 „-------------------

“ 

ფრინველების 

დაზიანების 

კვალი 

სადენებთან 

შეჯახების 

შედეგად  

ეგხ-ს დერეფანი   ვიზუალური დათვალიერება   წელიწადში ორჯერ კვალიფიციური 

ექსპერტების მიერ 

 თვეში ერთხელ ეგხ-ს მომსახურე 

პერსონალის მიერ 

 განისაზღვროს საჭიროება 

სადენებზე და ანძებზე 

ფრინველების 

დამაფრთხობლების 

დაყენებისა 

 მნიმუმამდე იქნეს 

დაყვანილი ფრინველების 

დაზიანება სადენებთან და 

ანძებთან შეჯახების გამო 

 შპს 

აჭარისწყალი 

მიწისქვეშა 

წყლები 

ეგხ- დერეფანი, 

ანძების დამონტაჟების 

ადგილები  

 ნიადაგის ხარისხის ვიზუალური 

კონტროლი; 

 ავარიული დაღვრის შემთხვევაში 

ნიადაგის ხარისხის 

ლაბორატორიული კონტროლი. 

 პერიოდული შემოწმება;  

 სარემონტო სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ  

 ლაბორატორიული კონტროლი - 

ავარიული დაღვრის შემთხვევაში  

(საწვავის დაღვრის) შემთხვევაში 

 მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

დაცვის უზრუნველყოფა. 

 „-------------------

“ 

ნარჩენები ეგხ-ს დერეფანი   ტერიტორიის ვიზუალური 

დათვალიერება; 

 ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი. 

 ინტენსიური შემოწმება და 

ინსპექტირება. 

 ნიადაგის, წყლის ხარისხის 

დაცვა; 

 უარყოფითი ვიზუალური 

ეფექტის რისკის შემცირება. 

 „-------------------

“ 

შრომის 

უსაფრთხოება  

ეგხ-ს დერეფანი   ინსპექტირება; 

 პირადი დაცვის საშუალებების 

 მუდმივი  კონტროლი სარემონტო 

სამუშაოების წარმოების პერიოდში. 

 ჯანდაცვის და უსაფრთხოების 

ნორმებთან შესაბამისობის 

„-------------------

“ 
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კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

არსებობა და გამართულობის 

პერიოდული კონტროლი; 

 შრომის უსაფრთხოების 

მოთხოვნების შესრულების 

კონტროლი. 

უზრუნველყოფა 

 ტრავმატიზმის თავიდან 

აცილება/მინიმიზაცია 
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10. საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა  

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი 

ხელშეუვალი უფლებები: 

 

 საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის 

უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა 

ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;  

 ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი 

სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 
 

აღნიშნულიდან  გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის განმხორციელებელი ვალდებულია 

ეგხ-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 

მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტის ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარდგენამდე, 

უზრუნველყოს საჯარო განხილვის ჩატარება. მოსახლეობისათვის ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომ ფორმაში მიწოდებისათვის მომზადებულია მიმდინარე საქმიანობის 

არატექნიკური რეზიუმე. 
 

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

11.1 დასკვნები 

 პროექტის მიხედვით სხალთა-შუახევის 35კვ-იანი ეგხ-ს მშენებლობა ხელს შეუწყობს  

რეგიონში ელექტრომომარაგების პირობების გაუმჯობესებას და მთლიანად ელექტრო 

გადამცემი ქსელის სტაბილურობას. 

 საინჟინრო გეოლოგიური თვასაზრისით ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი 

დამაკმაყოფილებელ პირობებშია, საყრდენების ანძების განთავსების უბნებზე ისეთი 

არახესაყრელი ფიზიკური-გეოლოგიური მოვლენები, როგორიცაა მეწყერი, კარსტი, 

ეროზია და სხვა არ არის განვითარებული, და არც მიწისქვეშა წყლებია გამოვლენილი. 

 პნ 01.01-09- („სეისმომედეგი მშენებლობა“) თანახმად დასაპროექტებელი საყრდენების 

უბნები მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმურობის ზონაში. 

 პროექტის მშენებლობა არსებითად არ იმოქმედებს ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმების მაჩვენებლის ზრდასა და მათი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, 

ამგვარი მცირე პოზიტიური შედეგი, განპირობებულია პროექტის, მასშტაბებით და 

განხორციელების ხანმოკლე ვადით; 

 გადამცემი ხაზის სექციის მშენებლობა განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც წინამდებარე ანგარიშში მოცემული 

შემარბილებელი ღონისძიებების  გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციას; 

 მშენებლობის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების 

გაანგარიშების შედეგების მიხედვით ხულოსა და შუახევის მოსახლეობაზე მნიშვნელოვანი 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის პროცესის მცირე ხანგრძლივობიდან 

გამომდინარე ზემოქმედება არც ცხოველთა სამყაროზე იქნება მნიშვნელოვანი; 

 ეგხ-ს პროექტის ზემოქმედება ფაუნაზე შეიძლება გამოწვეული იყოს სამშენებლო და 

ტექნიკური მომსახურების სამუშაოებით და თავად ეგხ-თი. კერძოდ, სამშენებლო და 

ტექ.მომსახურების სამუშაოებმა,  როგორიცაა მცენარეული საფარის გაწმენდა, მიწის 

სამუშაოები, ტექნიკის გადაადგილება, მასალების დატვირთვა-ჩამოტვირთვა, 

ელექტროსადენების/კაბელების გაჭიმვა და სხვა, შესაძლოა გამოიწვიოს : ცხოველთა 

დაშავება ან დაღუპვა, ბუდეების/ბუნაგების დაზიანება/განადგურება. ცხოველთა 
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დაფრთხობა და დროებითი მიგრაცია პროექტის ზემოქმედების არეალიდან. ამისი მიზეზი 

შეიძლება გახდეს ხმაური, ვიბრაცია, მტვერი, ტექნიკა და პროექტის მუშახელი.                                                                                                 

როგორც ზემოდ აღინიშნა ელექტროგადამცემი ხაზის ძირითადი ნაწილი დასახლებულ 

პუნქტებში  და მათ შორის არსებულ გზას გასდევს ან სასოფლო - სამეურნეო  ნაკვეთებშია 

განლაგებული. აქედან გამომდინარე ბიოლოგიური გარემოს სენსიტურობის 

კრიტერიუმების  თვალსაზრისით ცხოველების გამრავლების პერიოდისთვის ჰაბიტატების 

სენსიტურობა   ეგხ-ს ანძების დამონტაჟების უმეტეს ადგილებში დაბალია. 

 საპროექტო გადამცემი ხაზის გასწვრივ მარშრუტის უმეტყეს ნაწილზე ხელოვნური 

ბარიერის არსებობის გამო მშენებლობის და  ექსპლუატაციის პროცესში ხმაურის 

გავრცელების დონეები არ გადააჭარბებს დადგენილ ნორმებს; 

 ეგხ-ს  მშენებლობის პროცესში არსებობს ნიადაგების დაბინძურების მინიმალური რისკები, 

თუმცა ამ ზემოქმედების გაუვნებელყოფაც შესაძლებელია შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტურად გატარების საშაუალებით; 

 დამატებით უარყოფით ვიზუალურ ზემოქმედებას არ ექნება ადგილი საპროექტო 

ტერიტორიის სიახლოვეს განლაგებული ენერგეტიკული ობიექტების,  ინფრასტრუქტურის 

გათვალისწინებით 

 

 

11.2 რეკომენდაციები 

 დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის ეტაპზე მიზანშეწონილია დასაქმებული 

პერსონალის სწავლება-ინსტრუქტაჟი (ტრენინგი) გარემოს დაცვის და პროფესიული 

უსაფრთხოების საკითხებზე; 

 სამშენებლო მოედნებზე ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება უნდა მოხდეს 

სეგრეგირების მეთოდის მიხედვით. სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების შეგროვება 

უნდა მოხდეს ცალ-ცალკე, სპეციალური მარკირების მქონე კონტეინერებში; 

 ზღვის კალმახის მიგრაციის პერიოდში სამშენებლო სამუშაოების გაჩერება (აპრილის 

დასაწყისიდან სექტემბრის დასაწყისამდე)  

 მშენებლობის პროცესში მტვრის გავრცელების შესამცირებლად  მიწის წვეთოვანი 

მორწყვა. 

 მდინარის ჰაბიტატებისა და მასთან დაკავშირებული სახეობების მნიშვნელობის შესახებ 

სამშენებლო პერსონალის ინფორმირება  

 მშენებლობის პროცესში მდინარის ჰაბიტატების დაკარგვის, დაბინძურებისა და 

დეგრადაციის თავიდან არიდება  

 მშენებლობის განმავლობაში მდინრეზე გადასასვლელის მოწყობა  

 სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შესახებ თევზის მომშენებელთა ინფორმირება  

 მშენებლობისა და ექსპლუატაციის განმავლობაში მდინარის ჰაბიტატებისა და ბიოტას 

მონიტორინგი  

 მშენებლობის განმავლობაში თევზების მიგრირების პერიოდში მშენებლობის შეჩერება  

 დაცული თევზისა და წავის სახეობებთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის გაზრდა  

 მონიტორინგისას ეგხ-ს დერეფანში სადენებთან და ანძებთან შეჯახების შედეგად 

ფრინველების დაზიანების კვალის არმოჩენის შემთხვევაში ფრინველების 

დამაფრთხობელების დამონტაჟება. 

 პროექტის მშენებლობამდე სავალდებულოა კიდევ ერთხელ მშენებლობის წინა 

ბოტანიკური კვლევების ჩატარება, რომლის დროსაც დამატებით გამოვლინდება 

აღნიშნულ ტერიტორიებზე მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე სახეობების 

პოპულაციები და არსებულ მასალებთან შეჯერებით დადგინდება პროექტის 

მშენებლობის უარყოფითი ზემოქმედება არსებული ტერიტორიების ფლორასა და 

მცენარეულობაზე, რომლის შემდეგაც მოხდება ნებისმიერი სახის 

საკონსერვაციო/აღდგენის და საკომპენსაციო ღონისძიებების საბოლოოდ 

იდენტიფიცირება და შესაბამისი ბიოაღდგენის სპეციფიკაციების და საკომპენსაციო 
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გეგმების, აგრეთვე; ბიომრავალფეროვნების ბოტანიკური კომპონენტის მონიტორინგის 

გეგმის შემუშავება. Gგარდა ამისა, უნდა შემუშავდეს ფლორის იშვიათი სახეობების 

კონსერვაციის პროგრამაც, 

 მცენარეთა კონსერვაციის უზრუნველსაყოფად რეკომენდირებულია შემდეგი 

ღონისძიებების განხორციელება: ცოცხალ მცენარეთა გადმოტანა საკონსერვაციო 

ცენტრებში და მცენარეთა გამრავლება თესლებით, რომლებიც ბუნებრივ გარემოში 

მოზარდი მცენარეებიდან შეგროვდება. იმის გამო, რომ ცოცხალი მცენარეების 

გადარგვა ყოველთვის დიდ რისკთანაა დაკავშირებული, საჭიროა განხორციელდეს 

სამიზნე მცენარეთა გამრავლება თესლებით, რაც განაპირობებს საკონსერვაციო 

ღონისძიებების წარმატების ალბათობის გაზრდას და უზრუნველყოფს საჭირო 

რაოდენობის მცენარეთა გამოყვანას მათი შემდგომი რეინტროდუქციის მიზნით 

რელევანტურ ჰაბიტატებში 

 საპროექტო ტერიტორიაზე ცხოველთა სამყაროს ობიექტების არსებობაზე დაკვირვება 

და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება 

 ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და სამშენებლო მოედნების საზღვრების მკაცრი 

დაცვა; 

 მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა უშუალო ზემოქმედების ალბათობის 

(დაჯახება) შესამცირებლად; 

 ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას რაიმე წინააღმდეგობით ან მკვეთრი 

ფერის ლენტით, ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად. აგრეთვე 

ორმოებში ღამის საათებში ჩადგმული იქნას ფიცრები, მასში შემთხვევით მოხვედრილი 

ცხოველების ამოსვლის გასაიოლებლად; 

 მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის გავრცელების შემცირების 

მიზნით; 

 ნავთოპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი ნივთიერებების  წყალსა და ნიადაგზე 

დაღვრის პრევენციული ღონისძიებების გატარება; 

 ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. 

 

 პროექტის ექსპლოატაციის ეტაპზე მოსალოდნელია ფრინველების, სადენებთან და 

ანძებთან შეჯახების შედეგად, დაზიანება. 

 მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 

განთავსებისათვის პროექტით გათვალისწინებული უნდა იქნას შესაბამისი სასაწყობო 

სათავსის მოწყობა. სახიფათო ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა და მართვა უნდა 

განხორციელდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის 

საშუალებით; 

 საჩივრების ჟურნალის წარმოება. დამსვენებელთა ან უახლოესი სოფლების 

მაცხოვრებელთა მხრიდან საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში სწრაფი და სათანადო 

რეაგირება.  
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გამოყენებული ლიტერატურა 

1. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ";  

2. საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ";  

3. საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ";  

4. საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ";  

5. საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ";   

6. საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ”;  

7. საქართველოს კანონი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ (1999 წ) 

8. საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“; 

9. საქართველოს კანონი „საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“;   

10. სანიტარიული წესები და ნორმები „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, 

საზოგადოებრივი შენობების   სათავსოებში და საცხოვრებელი განაშენიანების 

ტერიტორიაზე“; 

11. სანიტარიული ნორმები და წესები “ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის 

შესახებ”; 

12. სნწ „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09); 

13. სნწ „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ 01. 05-08); 

14.  „საწარმოო ვიბრაცია. ვიბრაცია საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების 

სათავსებში” (ს. ნ. 2.2 4/2 1.8. 000-01);  

15. საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ლ. ი. მარუაშვილი, თბილისი1964; 

16. საქართველოს გეოლოგიური რუკა, გ. გუჯაბიძე თბილისი 2003; 

17. სანიტარიული წესები და ნორმები „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, 

საზოგადოებრივი შენობების   სათავსოებში და საცხოვრებელი განაშენიანების 

ტერიტორიაზე“; 

18. საქართველოს გეოლოგია, ნინო მრევლიშვილი, თბილისი 1997; 

19. საქართველოს გეოგრაფია, „მეცნიერება“ თბილისი, 2000; 

20. საქართველოს სათიბ-საძოვრების მდგომარეობისა და მათი რესურსებით სარგებლობის 

შესწავლოა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თბილისი, 2007; 

21. ,,Ресурсы поверхностных вод СССР, том 9, Закавказье и Дагестан, выпуск 1, западное 

Закавказье". Гидрографическое описание  рек, озер  и  водохранилищ. Под ред. Г.Н. 

Хмаладзе и В.Ш. Цомая - Ленинград, изд. ,,гидрометеоиздат". 1972 г; 

22. ვებ გვერდი: http://www.geostat.ge;  
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დანართი N1  
 

 

 

 

 

 

 

 

ნარჩენების მართვის გეგმა  
 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ხულოსა და შუახევის რაიონებში ასაშენებელ 35 კვ-იანი 

ეგხ-ს მშენებლობისას წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმას. 

 

1. საკანონმდებლო საფუძველი 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს 

მოთხოვნების საფუძველზე.  

 

კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური ან იურიდიული პირი, 

რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან 

1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი 

წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა“, 

 

რეგისტრაციის 

კოდი 

მიღების 

თარიღი  

სახელი აღწერა 

300230000.10.003.

018812 
2015 .  17 

აგვისტო 

 

საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება 

N426ვსახეობებისა და მახასიათებლ

ების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის 

განსაზღვრისა და 

კლასიფიკაციის შესახებ 

არეგულირებს ამ წესით 

განსაზღვრული ნარჩენების 

წარმომქმნელის მიერ 

ნარჩენების მართვის 

კოდექსის მე-3 მუხლის „ა“ 

ქვეპუნქტით განსაზღვრული 

ნარჩენების 

კლასიფიცირებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს. 
300230000.10.003.

019180 

2016 .  7 

მარტი  

 

426 დადგენილების ჩასწორება     

360160000.22.023.

016334 

2015 year 

4 August 

 

საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

მინისტრის ბრძანება N211 

კომპანიის ნარჩენების მართვის 

გეგმის განხილვისა და 

შეთანხმების წესის დამტკიცების 

შესახებ 

 ნარჩენების მართვის გეგმის 

განხილვისა და შეთანხმების 

წესი განსაზღვრავს 

საქართველოს ნარჩენების 

მართვის კოდექსის მე-14 

მუხლით 

გათვალისწინებული პირების 

მიერ ნარჩენების მართვის 

გეგმის შემუშავების, 

გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტროში  წარდგენის, 
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განხილვისა და შეთანხმების 

პროცედურებსა და 

პირობებს. 
300160070.10.003.

017682 
2014 წ.   

15 

ინავარი 

საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება N64: ტექნიკური 

რეგლამენტი - სამკურნალო-

პროფილაქტიკური 

დაწესებულებების ნარჩენების 

შეგროვების, შენახვისა და 

გაუვნებლების სანიტარული 

წესების დამტკიცების შესახებ 

სამკურნალო-

პროფილაქტიკურ 

დაწესებულებებში 

ნარჩენების შეგროვების, 

შენახვისა და გაუვნებლების 

სანიტარული რეჟიმის 

დაცვის, 

ჯანმრთელობისათვის საშიში 

ნარჩენებისადმი 

უმართებულო მოპყრობით 

გამოწვეული საფრთხის 

თავიდან აცილების, 

საერთაშორისო პრაქტიკაში 

დანერგილი ნარჩენების 

მენეჯმენტის წესების 

შესაბამისად წარმოების 

მიზნით, „ჯანმრთელობის 

დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 70-ე 

მუხლის გათვალისწინებით, 

პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსის 103-ე მუხლის 

პირველი ნაწილისა და 

„ნორმატიული აქტების 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის 

შესაბამისად, 

300230000.10.003.

018812 
2015 წ 

 17 

აგვისტო 

საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება N426: სახეობებისა და 

მახასიათებლების მიხედვით 

ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და 

კლასიფიკაციის შესახებ 

არეგულირებს ამ წესით 

განსაზღვრული ნარჩენების 

წარმომქმნელის მიერ 

ნარჩენების მართვის კოდექსის 

მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით 

განსაზღვრული ნარჩენების 

კლასიფიცირებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს 
300160070.10.003.

018807 
2015 წ 

14 

აგვისტო 

საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება N421„ნაგავსაყრელის 

მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და 

შემდგომი მოვლის შესახებ“ 

ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე 

ამ დადგენილებით 

დამტკიცებული ტექნიკური 

რეგლამენტის ამოქმედებამდე 

არსებულმა ნაგავსაყრელებმა, 

რომლებსაც არ აქვთ „გარემოზე 

ზემოქმედების ნებართვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად გაცემული 

ნებართვა, მისი ამოქმედებიდან 

6 თვის ვადაში უზრუნველყონ 

ნაგავსაყრელების ამ ტექნიკური 

რეგლამენტით განსაზღვრულ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 
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მოყვანის გეგმის წარდგენა 

საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროში, ამ ტექნიკური 

რეგლამენტის VI თავის 

მოთხოვნათა შესაბამისად. 

 

საქართველოს დანარჩენი კანონები: 

 

საერთაშორისო კონვენცია (რატიფიცირებული საქართველოს პარლამენტის მიერ): 

1. ბაზელის კონვენცია ”სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო  გადაზიდვასა და მათ 

განთავსებაზე კონტროლის შესახებ”.  

 

 ინსტიტუციონალური პასუხისმგებლობები 

 
საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოადგენს 

ძირითად უწყებას, რომელსაც ევალება ნარჩენების მართვის სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და გატარება.  

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის  სამინისტროს კომპეტენციებს განეკუთვნება:  
 

ა) ნარჩენების მართვის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;  

ბ) ნარჩენების სახელმწიფო აღრიცხვა და მონაცემთა ბაზის წარმოება; 

გ) ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიისა და ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური 

ნარჩენების სტრატეგიის შემუშავება; 

დ) ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, მისი განხორციელების 

კოორდინაცია და ანგარიშის წარდგენა; 

ე) ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ საქმიანობებზე ნებართვის გაცემა და 

რეგისტრაციის წარმოება;  

ვ) ნარჩენების პრევენციის, სეპარირების, ხელახალი გამოყენებისა და რეციკლირების 

ღონისძიებების ხელშეწყობა;  

ზ) ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება. 
 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან ერთად, არეგულირებს და 

აკონტროლებს სამედიცინო ნარჩენების მართვას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროსთან ერთად, არეგულირებს და ზედამხედველობას უწევს ცხოველური 

ნარჩენების მართვას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი 

შესაბამისი დაწესებულება გასცემს ნარჩენების გადაზიდვაზე სატრანსპორტო საშუალების 

დაშვების მოწმობას. 

1 ”გარემოს დაცვის შესახებ”  

2 ”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ”  

3 ”ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”  

4 ”საქართველოს ტერიტორიაზე ნარჩენების ტრანზიტისა და იმპორტის  შესახებ”  

5 ”ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ”  

6 ”გარემოს დაცვის სახელმწიფო კონტროლის შესახებ”  

7 ”სანიტარიული კოდექსი”  

8 ”საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი”  
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გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსთან ერთად არეგულირებს ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვას 

 

 

 

  

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელია  გარკვეული რაოდენობის 

არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. შემუშავებული 

პროექტის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც 

მოიცავს: 

 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნების და ამოცანების შესახებ; 

 ნარჩენების მართვის იერარქიისა და პრინციპების შესახებ; 

 ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ; 

 ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესახებ; 

 წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას; 

 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს; 

 ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს; 

 ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული 

შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც 

ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა; 

 ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს; 

 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს. 

 

 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა სარეკონსტრუქციო ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და უტილიზაციის 

წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და წესების 

მოთხოვნების დაცვით.  

ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანებია: 

 ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით; 

 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი 

განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე 

ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე; 

 ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც 

გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების 

შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება; 

 გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება; 

 ნარჩენების რაოდენობის შემცირება; 

 ნარჩენების მეორადი გამოყენება; 

 ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა; 

 საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა. 

წინამდებარე გეგმა  მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება 

ნარჩენები, მათ შორის: 

 საქმიანობა (მშენებლობა და ექსპლუატაცია) ნორმალურ პირობებში; 

 საქმიანობა არა ნორმალურ პირობებში (მაგ. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს); 

 საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს. 
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გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის განმახორციელებელი 

კომპანიის - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემ“-ის ყველა თანამშრომლისათვის და 

მშენებლობაში ჩართული კონტრაქტორებისათვის. 

 

ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები 

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს 

კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას: 

 პრევენცია; 

 ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება; 

 რეციკლირება; 

 სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა; 

 განთავსება. 

ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების განსაზღვრისას 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული: 

 ეკოლოგიური სარგებელი; 

 შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური 

განხორციელებადობა; 

 ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. 

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 

საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: 

 საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას; 

 არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით; 

 არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – 

დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით: 

 „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს ზომები 

გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მაშინაც კი, თუ 

არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები; 

 პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 

მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

 „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე 

ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის 

გათვალისწინებით; 

 „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 

მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული და 

ადეკვატური ქსელი. 

 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და 

მიახლოებითი რაოდენობები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და 

მიახლოებითი რაოდენობები (აღებულია ანალოგიური პროექტების განხორციელების პრაქტიკის 

შესაბამისად) მოცემულია ცხრილში 7.4.1., ტექნოლოგიური ციკლის აღწერის  ანგარიშის 

პარაგრაფში 2.5. წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით. 
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 ცხრილი 7.4.1 ცხრილი 7.4.1. 

ნარჩენის 

კოდი 

ნარჩენის დასახელება სახიფათო 

(დიახ/არა) 

სახიფათოობის 

მახასიათებელი 

მშენებლობის 

პერიოდში  

წარმოქმნილი 

ნარჩენების 

მიახლოებითი 

რაოდენობა 

განთავსების/აღდგენის 

ოპერაციები 

ბაზელის 

კონვენციის 

კოდი 

08 01 11 წარმოქმნილი საღებავების 

ნარჩენები და საღებავების 

ტარა 

დიახ H 6 100 -110 კგ გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 

მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 

მქონე ორგანიზაციას. 

სს „სარინი“ 

 

 

Y12 

16 06 01 მშენებლობაში 

გამოყენებული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების და 

სპეცტექნიკის ტყვიის 

შემცველი აკუმულატორები 

დიახ H 15 7-10  ერთ გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 

მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 

მქონე ორგანიზაციას. 

სს „სარინი“ 

შპს „სანიტარი“ 

 

 

Y31 16 01 03 მშენებლობაში 

გამოყენებული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების და 

სპეცტექნიკის 

გამოყენებული საბურავები 

არა - 20-30 ერთ გადაეცემა საბურავების 

უტილიზაციის 

ინფრასტრუქტურის მქონე 

ქვეკონტრაქტორს 

 

- 16 01 07 მშენებლობაში 

გამოყენებული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების და 

სპეცტექნიკის ზეთის 

ფილტრები 

დიახ H 15 1 - 2 ერთ გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 

მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 

მქონე ორგანიზაციას. 

 

Y9 
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16 01 17 

16 01 18 

 

 

 

16 01 18 

ფერადი და შავი ლითონის 

ნარჩენები 

არა - 4-5 ტ ჩაბარდება ჯართის მიმღებ 

პუნქტებში 

Y17 

16 01 19 პოლიეთილენის ნარჩენები 

(შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის 

მასალა, მილები და სხვ.). 

არა - 0,5 -1,5 კგ/ განთავსდება საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების პოლიგონზე 

 

Y17 20 03 01 

მომსახურე პერსონალის 

მიერ დაგროვილი 

საყოფაცხოვრებო 

(შერეული) ნარჩენები 

არა - 10-15 მ3/ 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 

გროვდება სპეციალური 

მარკირების მქონე დახურულ 

კონტეინერებში. სამშენებლო 

მოედნებზე დაგროვილი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

გატანა ხდება საქართველოს 

მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიის მიერ. 

 

Y46 

17 05 05 

ნავთობის 

ნახშირწყალბადებით 

დაბინძურებული ნიადაგი და 

გრუნტი  

დიახ 

დიახ 

H 15 დამოკიდებულ

ია დაღვრის 

მასშტაბებზე 

(მოსალოდნელ

ია არაუმეტეს 

5კგ) 

გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 

მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 

მქონე ორგანიზაციას.  

სს.სარინი;  

შპს სანიტარი 

სს  

სს 

 

 

Y9 
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13 02 ძრავისა და კბილანური 

გადაცემის კოლოფის 

ზეთები და ზეთოვანი 

ლუბრიკანტები  

(საწვავ საპოხი მასალები) 

 

დიახ 

H 15 

H 6 

30-40 კგ 

0,5– 0,6 კგ/6 თვე 

გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 

მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 

მქონე ორგანიზაციას. 

 

Y9 

17 02 01 ხე არა  1378 მ3 ჩაბარდება ს.ს.ს.პ ეროვნულ 

სატყეო სააგენტოს და 

ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტებს. 

 

17 05 06  გრუნტი, გარდა 17 05 05 

კოდის მქონე გრუნტისა, 

ანძების ფუნდამენტების 

თხრილებიდან ამოღებული 

  2000-3000მ3 გამოყენებული იქნება ანძების 

თხრილების ამოსავსებად, 

მიმდებარე ტერიტორიის 

არსადგენად  და დაზიანებული 

მდინარის ნაპირების 

გასამაგრებლად 

 

11 01 13 საპოხი ნივთიერებებით 

დაბინძურებული ნარჩენები 

 H 15 20 -30 ლ შპს „ სანიტარი“  
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ნარჩენების სია, რომელთა გადამუშავებაზეც გაცემულია ნებართვა 

ცხრილი 7.4.2 
 
narCenis saxe 

gadamamuSavebeli 
sawarmos 
adgilmdebareoba 

nawarmi, romlis 
warmoebaSic gamoiyeneba 
narCenis gadamuSavebis 
Semdeg miRebuli masala 

polieTileni q. Tbilisi daqucmacebuli da 
briketirebuli 
polieTileni 

q. quTaisi kramiti 
 

sayofacxovrebo narCeni q. rusTavi briketirebuli narCeni, 
komposti 

avtomobili, 
amortizirebuli 
akumliatori 

q. Tbilisi tyviis bmulebi 

q. rusTavi 
gardabnis soflebi: 
aRTaqlia da lilo 

naxmari salteebi da 
elastomeluri masalebi 

q. Tbilisi mazuTi 

xobis raioni sof. 
ojixevi 
 

kaspis raioni sof. metexi 
 

namuSevari zeTebi q. Tbilisi aRdgenili teqnikuri 
zeTebi 

saxifaTo narCenebi xobis raioni sof. 
yulevi. 

usafrTxod ganTavsebuli 
saxifaToi narCenebi 

saxifaTo narCenebi Sps “sanitari”, Tbilisi usafrTxod ganTavsebuli 
saxifaToi narCenebi 

samedicino narCenebi gardabnis raioni sof. 
gamarjveba 

samedicino narCenebis 
gauvnebelyoba 

vadagasuli samedicino 
preparatebi, pesticidebis 
da navTobSemcveli 
narCenebi 

q. Tbilisi  gauvnebelyofeli da 
usafrTxod ganTavsebuli 
vadagasuli samedicino 
preparatebi, pesticidebis 
da navTobSemcveli 
narCenebi 

azbesti q. Tbilisi azbestis narCenis 
usafrTxo ganTavseba 

polieTileni q. rusTavi plastikis yuTebi 

 

 

ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების 

პრევენციის და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას: 

 ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე 

შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/ 

ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე 
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მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება; 

 სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, 

ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.); 

 სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის 

უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში 

მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა); 

 უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად 

დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და ქიმიურ 

ნაერთებს; 

 მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ გაცდეს 

მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული ნარჩენების 

დამატებით წარმოქმნას; 

 წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ. 

ლითონის კონსტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, პოლიეთილენის 

მასალები და სხვ.). 

ეგხ-ს ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

 სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული იქნება 

მშენებლობის ეტაპისთვის დაგეგმილი ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის 

ღონისძიებები; 

 მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები ნარჩენების (განსაკუთრებით 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები) პრევენციის საკითხებზე. 

 

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების 

სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:  

 ძირითად სამშენებლო მოედნებზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი განსხვავებული 

ფერის პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით: 

o ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;   

o მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: 

სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან 

თავისუფალი საღებავების ტარა, შედუღების ელექტროდები; 

 ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან 

დაუცლელი)  პირდაპირ გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე (სასაწყობე 

სათავსი) და განთავსდება ხის ყუთებში, რომელსაც ექნება ლითონის ქვესადგამი; 

 თხევადი სახიფათო ნარჩენები (ზეთები, საპოხი მასალები, საღებავების ნარჩენები და სხვ.), 

ცალცალკე შეგროვდება პლასტმასის ან ლითონის დახურულ კანისტრებში და გატანილი 

იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

 ლუმინესცენტური ნათურები და სხვ. ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთები განთავსდება 

კარგად შეკრულ პოლიეთილენის პარკებში და შემდეგ  მუყაოს დაუზიანებელ შეფუთვაში. 

გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

 ლაზერული პრინტერების ნამუშევარი კარტრიჯები განთავსდება კარგად შეკრულ 

პოლიეთილენის პარკებში და გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

 ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის მქონე 

ღია მოედანზე; 

 დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის სიახლოვეს, 

მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე; 
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 ექსკავირებული, მშენებლობისთვის გამოუყენებელი გრუნტი და ბეტონის ნარჩენები 

გატანილი იქნება სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე; 

 ხე-ტყის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ 

მოედანზე; ნახერხი - ფარდულში ან  პოლიეთილენით გადაფარებულ მოედანზე; 

 ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 

სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

 პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). 

დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

აკრძალული იქნება: 

 ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით); 

 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო 

ნარჩენების მოთავსება; 

 თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული 

ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 

 რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა; 

 ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის 

სისტემებში ჩაშვება; 

 აკუმულატორებზე, კარტრიჯებზე მექანიკური ზემოქმედება; 

 

ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების 

უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა: 

 როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების 

განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული ტიპის), შემდეგი  

მოთხოვნების დაცვით: 

o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების 

ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან; 

o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით; 

o სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით; 

o სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით; 

o ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები; 

o ნარჩენების განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, 

რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება. 

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება 

შემდეგ მოთხოვნებთან: 

 მოედნის საფარი იქნება მყარი; 

 მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს მავნე 

ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე; 

 მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის; 

 ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად 

გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების  განთავსება ტარაში, 

კონტეინერები და ა.შ.).; 

 მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო 

პირობის ხელყოფისაგან. 

 

ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები 

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების 

სრული დაცვით: 
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 ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა 

ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული; 

 ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების ტევადობის 

შესაბამისად;  

 დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს; 

 ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო 

ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის მიერ.   

 სატრანსპორტო ოპერაციის დასრულებისთანავე აუცილებელია ჩატარდეს 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო 

საშუალებების გარეცხვა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში, 

აკრძალულია მანქანების გარეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში); 

 ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს 

გამაფრთხილებელი ნიშანი. 

 

ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდები 

ცხრილში 7.5.5.1. მოცემული მონაცემები მოცემულია ნარჩენების მართვის კოდექსის I და II 

დანართების მიხედვით. 
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ცხრილი 7.5.5.1. აღდგენის და განთავსების ოპერაციების კოდები 

ნარჩენი

ს კოდი 

ნარჩენის დასახელება სახიფათო 

(დიახ/არა) 

აღდგენის 

ოპერაციის კოდი 

განთავსების 

ოპერაციის კოდი 

08 01 11 წარმოქმნილი საღებავების ნარჩენები და საღებავების ტარა დიახ - D5 

16 06 01 მშენებლობაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და 

სპეცტექნიკის ტყვიის შემცველი აკუმულატორები 

დიახ - D5 

13 02 ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის ზეთები და 

ზეთოვანი ლუბრიკანტები (საწვავ საპოხი მასალები) 

დიახ  

- 

 

D5 

16 01 03 მშენებლობაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და 

სპეცტექნიკის გამოყენებული საბურავები 

არა R4 - 

16 01 07 მშენებლობაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და 

სპეცტექნიკის ზეთის ფილტრები 

დიახ - D5 

16 01 17 

16 01 18 

ფერადი და შავი ლითონის ნარჩენები არა R4 - 

16 01 19 პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, 

მილები და სხვ.). 

არა R4 - 

17 04 07 ლითონის ნარჩენები არა R4 - 
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20 03 01 მომსახურე პერსონალის მიერ დაგროვილი საყოფაცხოვრებო 

(შერეული) ნარჩენები 

არა - D1 

10 03 23 შედუღების ელექტროდები  დიახ R4 - 



ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები 

 პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, 

ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის 

და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში; 

 პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის 

ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო 

ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ; 

 პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების 

შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს; 

 სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს 

სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; 

 ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის 

ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო 

წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს; 

 ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი 

შეთავსებადობა; 

 ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, 

სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების 

მიღება; 

 ნარჩენებთან მუშაობის დროს  საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, მუშაობის 

დასრულების შემდეგ  აუცილებელია ხელების დაბანვა; 

 მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს 

უახლოეს  სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელობას. 

 ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის საშუალებებით. 

ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია 

ცეცხლით სარგებლობა; 

 პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. 

ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი  ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია 

ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით; 

 ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია. 

 

ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები 

როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების 

მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული 

პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერები. 

წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად იქნება 

დადასტურებული.  

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს: 

 ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;  

 ტარაზე მარკირების არსებობას; 

 ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას; 

 დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობას და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობას;  

 ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის დაცვას; 

 ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების 

შესრულებას. 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების შესრულება. 

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და 

კლასიფიკაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით - ნარჩენების 
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წარმომქმნელი ვალდებულია, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი  რესურსების დაცვის 

სამინისტროში წარადგინოს ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტი 

ელექტრონული ფორმით, სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის  –www.moe.gov.ge  მეშვეობით. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი ნარჩენების 

პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტს წარადგენს შემდეგი ფორმით: 

 
 

ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება 

სამშენებლო სამუშაოების პროცესში მოსალოდნელია, როგორც არა სახიფათო - ინერტული 

ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.  

სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკის და მოცულობების გათვალისწინებით შავი და ფერადი 

ლითონების ჯართი არ იქნება მნიშვნელოვანი რაოდენობის. ასეთი ნარჩენები დაგროვების 

შესაბამისად ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტებს.    
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საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გროვდება ამისათვის სპეციალური მარკირების მქონე დახურულ 

კონტეინერებში. სამშენებლო მოედნებზე დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება 

მუნიციპალურ სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

სხვა სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსება მოხდება სამშენებლო ბანაკების ტერიტორიაზე 

სასაწყობო სათავსში, რომელსაც გააჩნია სათანადო მარკირება და დაცულია ატმოსფერული 

ნალექების ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან. სათავსი აღჭურვილია ხელსაბანით. 
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.დანართი 2 ეგხ-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

1. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს 

სახელმძღვანელო მითითებები ეგხ-ს  მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე დასაქმებული 

პერსონალისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ტექნოგენურ ავარიებზე და ინციდენტებზე 

პერსონალის ქმედებების რაციონალურად, კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, 

პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა. 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია: 

 დაგეგმილი საქმიანობის დროს (მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზები), მისი 

სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი ავარიული სახეების განსაზღვრა; 

 თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი 

აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების 

განსაზღვრა; 

 შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების 

საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ 

შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა; 

 შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი 

რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი 

პროცედურების განსაზღვრა; 

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების 

უზრუნველყოფა; 

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და 

საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის  

უზრუნველყოფა. 

ეგხ-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს კანონების და საკანონმდებლო აქტების 

მოთხოვნებს. 

 

2. ავარიული შემთხვევების სახეები 

ეგხ-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ავარიები შეიძლება 

პირობითად რამდენიმე ტიპად დაიყოს, ესენია:  

 ხანძარი;  

 საგზაო შემთხვევები;  

 უსაფრთხოებასთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული შემთხვევები; 

ეგხ-ს განთავსების გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე 

მშენებლობის პროცესში გეოსაფრთხეებთან დაკავშირებული რისკები არ არის მაღალი. ასევე 

გასათვალისწინებელია, რომ ეგხ-ს სექცია განთავსებული იქნება  დაუსახლებელ 

ტერიტორიაზე, შესაბამისად იგი ვერ გამოიწვევს რაიმე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას, 

რომელსაც შეიძლება მძიმე შედეგები მოჰყვეს. ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის რისკი 

უფრო მნიშვნელოვანია მშენებლობის ეტაპზე, ვიდრე ეგხ-ს მომსახურების დროს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი 

პროცესი იყოს და ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სხვა 

სახის ავარიის ინიცირება. 
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2.1 ხანძარი 

ლანდშაფტური ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების რისკები არსებობს როგორც მშენებლობის, 

ასევე  ექსპლუატაციის ეტაპზე. ავარიის გამომწვევი ფაქტორი ძირითადად შეიძლება იყოს 

ანთროპოგენური: მშენებელი ან მომსახურე პერსონალის გულგრილობა და უსაფრთხოების 

წესების დარღვევა, ნავთობპროდუქტების, ზეთების და სხვა ადვილად აალებადი/ფეთქებადი 

მასალების შენახვის და გამოყენების წესების დარღვევა და სხვ. თუმცა აფეთქების და ხანძრის 

გავრცელების პროვოცირება შეიძლება სტიქიურმა მოვლენამაც მოახდინოს (მაგ. ძლიერი ქარის 

ან მიწისძვრის შედეგად სადენების ერთმანეთთან შეხებით გამოწვეული ხანძარი). 

2.2 საგზაო შემთხვევები 

ეგხ-ს მშენებლობისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა. 

საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი გადაადგილებისას 

მოსალოდნელია:  

 შეჯახება ადგილობრივი მოსახლეობის სატრანსპორტო საშუალებებთან, უძრავ ქონებასა 

ან პირუტყვთან, განსაკუთრების ცხვერის გადარეკვის პერიოდში;  

 შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან;  

 შეჯახება პროექტის მუშახელთან;  

 შეჯახება პროექტის სხვა ტექნიკასთან;  

 შეჯახება ადგილობრივ ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან. 

საგზაო შემთხვევების რისკების მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული 

ღონისძიებების გატარება, მათ შორის: მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი 

ნიშნების განთავსება, გზების კეთილმოწყობა, მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა 

და სხვა.      

როგორც წესი, ეგხ-ს ექსპლუატაციის პროცესში არ არის მოსალოდნელი ინტენსიური 

სატრანსპორტო ოპერაციების განხორციელება, შესაბამისად ავარიების რისკი არ არის მაღალი. 

 

2.3 უსაფრთხოებასთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული შემთხვევები 

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა, მუშახელის ან 

ადგილობრივი მოსახლეობის ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს:  

 

 პროექტისთვის გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან დაკავშირებულ 

ინციდენტებს;  

 სიმაღლეზე მუშაობას სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას; 

 მოხმარებული ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლას;  

 დენის დარტყმას ეგხ-ს ანძებზე მუშაობისას (ექსპლუატაციის ფაზა)  

 

3. ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის პრევენციული ღონისძიებები 

ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები: 

 პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე; 

 ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო 

ადგილებში.  მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 

მოწყობა;  

 ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და ტერიტორიებზე ქმედითუნარიანი სახანძრო 

ინვენტარის არსებობა; 

 ელექტრო უსაფრთხოების დაცვა; 
 

პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები: 
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 პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების 

საკითხებზე; 

 პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 

 სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა; 

 სპეციალური კადრის გამოყოფა, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე 

უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების 

ნორმების დარღვევის ფაქტებს; 

 მოსახლეობის ინფორმირება შესაძლო რისკებთან დაკავშირებით; 

 ეგხ-ს სამშენებლო ტერიტორიაზე შესაბამის ადგილებში გამაფრთხილებელი ნიშნების 

დამონტაჟება; 

სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები: 

 მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა; 

 მშენებლობისთვის გამოყენებული გზების კეთილმოწყობა და პროექტის მთელი ციკლის 

განმავლობაში მათი ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება; 

 სპეციალური და არა გაბარიტული ტექნიკის გადაადგილების დროს 

უზრუნველყოფილი იქნას ტექნიკის გაცილების უზრუნველყოფა სპეციალურად 

აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით. 

 

4. ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბები 

ეგხ-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის 

სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები 

და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 

1 მოცემულია ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების 

მითითებით. 

 



ცხრილი N1 ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით 

ავარიული 

სიტუაცია 

დონე 

I დონე II დონე III დონე 

საერთო 
ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია 

შიდა რესურსები 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე 

რესურსები და მუშახელი 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა რეგიონული 

ან ქვეყნის რესურსების მოზიდვა 

ლანდშაფტური 

ხანძარი 

ხანძარი წარმოიშვა რომელიმე 

სამშენებლო უბანზე და არსებობს 

ლანდშაფტური ხანძრის რისკი.  

დაბალი ხანძარი, წარმოიქმნება ნიადაგის 

ზედაპირის ცოცხალი საფარის (ხავსი, ბალახი), 

ნახევრადბუჩქნარისა  და  ნიადაგის  მკვდარი  

საფარის  ან  საფენის წვის შედეგად, ე.ი. 

უშუალოდ მიწის ზედაპირზე ან მისგან 1.5 - 2.0 მ 

სიმაღლეზე მყოფი  მცენარეებისა  და  მათი  

ნარჩენების  წვის  შედეგად,  ასეთი ხანძრის 

გავრცელების სიჩქარე არ არის დიდი - ძლიერი 

ქარის დროს - 1.0 კმ/სთ-ია. 

ტყის  მაღალი  ხანძარი.  როგორც  წესი  წარმოიშობა  

დაბალი ხანძრისაგან.  ამ  დროს  იწვის  მთლიანად  

ხეები.  შეიძლება  იყოს აგრეთვე მწვერვალის 

ხანძარი, როდესაც იწვის მხოლოდ ხის წვეროები, 

მაგრამ ასეთი ხანძარი უფრო მოკლე დროის 

განმავლობაში მიმდინარეობს.  ამ  დროს  

გამოიყოფა  მოშავო  ფერის  კვამლი  და დიდი 

რაოდენობით სითბო, ხოლო ცეცხლის ალის 

სიმაღლე 100 მ-ზე მეტია. ასეთი ხანძრის 

ლიკვიდაციისთვის საჭიროა ყველა შესაძლებელი 

რესურსების ჩართვა.  

გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი ფლორა 

ქავესადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ 

ფიქსირდება III დონის ხანძრის წარმოქმნის 

ალბათობა ეგხს- ტერიტორიაზე არ არის 

მოსალოდნელი. 

პერსონალის 

დაშავება / 

ტრავმატიზმი 

 ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; 

 მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა; 

 I  ხარისხის დამწვრობა (კანის 

ზედაპირული შრის დაზიანება); 

 დაშავებული პერსონალისთვის 

დახმარების აღმოჩენა და ინციდენტის 

ლიკვიდაცია  შესაძლებელია შიდა 

სამედიცინო ინვენტარით.  

 ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; 

 ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო 

მოტეხილობა; 

 II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის 

დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა 

ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში 

 ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; 

 ძლიერი მოტეხილობა - სახსარშიდა მოტეხილობა 

და სხვ; 

 III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ 

მდებარე ქსოვილების და კუნთების დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა 

რეგიონული ან თბილისის შესაბამისი პროფილის 

მქონე სამედიცინო პუნქტში. 

სატრანსპორტო 

შემთხვევები 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, ინფრასტრუქტურის 

არაღირებული ობიექტების დაზიანებას. 

ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ 

ემუქრება. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, ინფრასტრუქტურის ღირებული 

ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე ემუქრება 

ადამიანთა ჯანმრთელობას ან ადგილი აქვს 

ტრავმატიზმის II დონეს. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, განსაკუთრებული ღირებულების 

ინფრასტრუქტურის ან სასიცოცხლო ობიექტების 

დაზიანებას. არსებობს სხვა სახის ავარიული 

სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. 

საფრთხე ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას ან 

ადგილი აქვს ტრავმატიზმის III დონეს. 

შენიშვნა: პროექტის მასშტაბებიდან, მისი განხორციელების ხანგრძლივობიდან და ადგილმდებარეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელია 

ძირითადად I დონის და ნაკლები ალბათობით II დონის ავარიული სიტუაციები. 
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ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირება 

5.1 რეაგირება ლანდშაფტური ხანძრის შემთხვევაში 

ლანდშაფტური ხანძრის შემთხვევაში ხანძრის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში მონაწილეობას 

ღებულობს საგანგებო ვითარების სამსახურები. ასევე პერსონალი, საჭიროების შემთხვევაში - 

ადგილობრივი მოსახლეობაც. ხანძრის ჩაქრობისას გამოიყენება შემდეგი ძირითადი 

მიდგომები: 

 ხანძრის ქვედა საზღვრების დაფერთხვა მწვანე ტოტებით, ცოცხებითა და ტომრის 

ნაჭრებით;  

 დაბალი ხანძრის საზღვრებზე მიწის დაყრა ნიჩბებით ან ბარებით;  

 დამაბრკოლებელი ზოლის ან არხის გაყვანა რათა შევაჩეროთ ხანძრის გავრცელება;  

 ხანძრის ჩაქრობა აფეთქების გამოყენებით (ხანძრის გავრცელების დამაბრკოლებელი 

არხის მოწყობა). 

 დამაბრკოლებელი არხის მოწყობა უნდა მოხდეს სამშენებლო უბნების და კერძოდ ამ 

ტერიტორიებზე განლაგებული ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების 

მიმართულებით ხანძრის გავრცელების საშიშროების შემთხვევაში. 

 

5.2 რეაგირება ტრავმატიზმის ან ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
ინციდენტების დროს 

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის 

შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს 

პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების 

სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის 

შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთან მიახლოვება. 

 

5.3 პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს 

არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას: 

  

 ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის 

დარღვევა. ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია 

მოტეხილობის დროს მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს: 

 დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის დაზიანებული 

ნაწილის დაფიქსირება, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას; 

 დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა სისხლდენის 

შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი ძვლის 

ფრაგმენტებზე; 

 ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად შემოფარგლეთ 

დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით; 

 თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი ქსოვილი 

ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და ნახვევი არ 

ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ არ დაირღვეს 

სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ; 

 ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული 

მოტეხილობისას; 

 შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 

წთ-ში ერთხელ. 
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 დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში 

დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და 

შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს: 

 სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის დაზიანებული 

ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება მისი 

იმობილიზაცია (ფიქსაცია); 

 კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი დაუზიანებელზე. 

თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე სამკუთხა ნახვევის 

საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ დაზიანებული ფეხი 

მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან; 

 შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 

წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია, დაადეთ 

ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი. 

  

 

5.4 პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს 

 

 
1. ჭრილობიდან გამოსული სისხლი ცოტაა. ამ დროს იზრდება ინფექციის      

საშიშროება. 

 ჭრილობა უნდა მოიბანოს დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო 

სითხით; 

 ჭრილობა უნდა შეიხვეს სტერილური ქსოვილით; 

2. სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება: 

 ჭრილობას უნდა დაეფაროს რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და 

გააკეთდეს დამწოლი ნახვევი; 

 თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ უნდა  დაეხვიოს 

(სისხლით გაჟღენთილი ქსოვილი არ უნდა მოიხსნას და მჭიდროდ უნდა 

დაედოს სისხლმდინარ არეს); 

3. ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად  

იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად  

 უნდა მოხდეს არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ) თითებით 

დაწოლა, შემდეგ კი დაედება ლახტი. 

არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის 

ზედა მესამედი.  

 ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად 

შეუქცევად დაზიანებებს იწვევს; 

 ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ; 

 ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ 

ჭრილობის ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა 

დაეფინოს; 

 პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა 

დამაგრდეს), შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით 

ედება 3-4-ჯერ (ლახტის მაგივრად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, 

ქამარი და სხვა; 
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 ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 

წუთით უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ 

დავადოთ; 

 ლახტის სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე პულსი არ ისინჯება; 

4. შინაგანი სისხლდენა  ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. როდესაც ტრავმის მიღების 

შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ არის სისხლის თვალსაჩინო 

დანაკარგი,  ეჭვი უნდა იყოს მიტანილი შინაგან სისხლდენაზე,. შინაგანი 

სისხლდენის დროს: 

 დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ; 

 შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე; 

 არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ 

დაზარალებული გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, 

დაუსველეთ მას ტუჩები; 

 დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი; 

 ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების 

დონე. თუ დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო 

მდებარეობაში. 

 

 

5.5 პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს 

პროექტის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას  (მაგ. საყრდენების დამონტაჟებისას 

შესადუღებელი სამუშაოების შესრულებისას) მოსალდნელია პერსონალის დაზიანება 

დამწვრობითი ხასიათის ტრამვებით. 

  დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული 

დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის 

ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ მოხდეს დამწვრობის 

დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს 

დამწვრობის ხარისხი, რაც დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე 

(სხეულის ზედაპირის რა ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).  

დამწვრობის დროს პირველადი დახმარების ღონისძიებებია: 

 ხანძრის შემთხვევაში, დამწვრობის მოღების გარდა არანაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს 

კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ, თუ დახურულ სივრცეში დაგროვებული კვამლის სწრაფი 

განიავება შეუძლებელია,  დაზარალებული დაუყოვნებლივ გადაყვანილი უნდა იყოს  

უსაფრთხო ადგილას, სუფთა ჰაერზე; 

 თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ შეიძლება  მისი სხეულის გადაგორება, 

სხეულს უნდა დაესხას წყალი ( გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც დაზარებული იმყოფება 

ძაბვის ქვეშ მყოფი სადენების ან დანადგარების ახლოს) 

 თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის,  სხეულს გადაეფაროს ქსოვილი რომელიც 

არ შეიცავს სინთეტიკურ ჩანართებს 

 აუცილებელია დროულად დაიწყოს  დამწვრობის ადგილის გაგრილება ცივი წყლით (I 

და II ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთის განმავლობაში  გამდინარე წყალის 

საშუალებით, III და IV ხარისხის დამწვრობისას დამწვრობის ადგილი უნდა შეიხვეს 

სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე შეხვეული უნდა გაცივდეს დამდგარ წყალში); 

 დაზიანებული არედან უნდა მოცილდეს ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი, 

რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ  შეიძლება დაზიანებულ არეზე 

მიკრული ტანსაცმლის ნაწილაკების, მოშორება  
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 დაზიანების ადგილი უნდა დაიფაროს სტერილური ნახვევით. რითაც შემცირდება 

დაინფიცირების ალბათობა; 

 დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი 

გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი 

სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის 

შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა, ხრინწიანი 

ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ სამედიცინო 

სამსახურს; 

 სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი, მზად 

იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის. 

 დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების 

აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება; 

 არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის საფარველი 

და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის შეჭრისათვის; 

 დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები, ზეთები; 

 არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება 

მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის დამუშავება 

მჟავათი. 

 

5.6 პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში 

არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს: 

 მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. მაღალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს 

შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი 

შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც 

იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში: 

 არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და 

საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლიაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის 

რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს 

დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება; 

 ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან 

მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, ქვედა 

ყბის წინ წამოწევით; 

 შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული 

ღონისძიებების ჩატარებისათვის; 

 თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი 

უსაფრთხო მდებარეობაში; 

 ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში. 

 დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით 

განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და 

სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია 

დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ 

იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას 

ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში: 

 არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს; 
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 არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით; 

 თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ ამის 

გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან; 

 თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა  დადექით მშრალ მაიზოლირებელ საგანზე 

(მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან გაზეთების 

დასტაზე; 

 მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის 

საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის 

წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის 

წყარო; 

 დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ან 

მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს; 

 უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არამჭიდრო 

ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან; 

 თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები, შეამოწმეთ 

სუნთქვა და პულსი; 

 თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, მოათავსეთ 

უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ ნახვევი; 

 თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული 

დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს. 

 ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული 

ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და 

თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი. 

სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ 

პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.  

 

5.7 რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს 

ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების 

განხორციელება: 

 სატრანსპორტო საშუალებების / ტექნიკის გაჩერება; 

 ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სამსახურებისთვის (საპატრულო პოლიცია, 

სასწრაფო სამედიცინო სამსახური); 

 იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს 

სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო 

საშუალებების შეჯახება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ: 

 გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 

 დაელოდეთ საპატრულო პოლიციის / სამაშველო რაზმის გამოჩენას. 

 დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად: 

 გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 

 ხანძრის, საწვავის დაღვრის შემთხევებში იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული 

რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით; 

 იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით 

სხეულის გადაადგილებას; 

 თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ 

საგზაო შემთხვევის ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან; 
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 მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი); 

 დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული 

პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ 

დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე შეუქმნათ 

მის ჯანმრთელობას). 

 

5.8 საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის ინსტრუქტაჟი 

პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა, 

დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და „ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა“-ში 

გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის 

შემთხვევაშიც).  

პროექტის მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე 

უნდა არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის 

დოკუმენტაციაც უნდა ინახებოდეს კომპანიის ან კონტრაქტორების ოფისებში.  
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დანართი 4  

 

ატმოსფერულ ჰაერში ნივთიერებათა ემისიები,დაკავშირებული სამშენებლო 

ოპერაციებთნ 

 
 

proeqtTan dakavSirebuli samSeneblo operaciebis ganxorcielebisas 
atmosferul haerSi mosalodnelia Semdegi saxis gafrqvevebi:  

 moZravi mowyobilobebis Zravebis gafrqvevebi (buldozerebi, 
amweebi, eqskavatorebi, kompresorebi);  

 mtveri, miwis samuSaoebis da miwaze teqnikis gadaadgilebis 
gamo; 

 
samSeneblo teqnikis (eqskavatoris, buldozeris, avtoamwis da a.S.) 
funqcionirebisas araorganuli mtveris emisiebi gaangariSebulia 
(literatura: emisiebi [3])-is, xolo Zravis muSaobasTan dakavSirebuli 
emisiebis gaangariSeba ganxorcielebulia (literatura: emisiebi [1])-is 
Sesabamisad. mSeneblobis procesSi gamoyenebuli mowyobilobis 
CamonaTvali mocemulia qvwmoT cxrilSi 1. maTi umetesoba dizelis 
sawvavze muSaobs. samSeneblo teqnikis emisiebis gasaTvlelad aseve 
gamoiyeneba moqmedi normatiuli dokumentacia da sacnobaro literatura. 
sacnobaro dokumentaciaSi moyvanili cxrilebis gamoyenebiT SeiZleba 
teqnikis muSaobasTan dakavSirebuli jamuri wliuri emisiebis an proeqtis 
sruli xangrZlivobis Sesabamisi jamuri emisiebis da maqsimaluri 
erTjeradi gafrqvevis daTvla.     
 
proeqtis Tanaxmad mSeneblobis procesSi gamoyenebuli iqneba Semdegi 
samSeneblo teqnika: 
 
cxrili 1 

D - 

3 
dasaxeleba  erTeuli 

datvirTvis 
dro  

 D 

3-1 
buldozeri  sT 300 

D 

3-2 
eqskavatori CamCis moc. 0.5 m3 0.65m3 

sT 
300 

D 

3-3 
avto tvirTamweobiT 25 t 

sT 
300 

D bortiani manqana tvirTamweobiT sT 20 
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3-4 10t 

D 

3-5 

avtoTviTmclelebi tvirTamweobiT 
10–12t 

sT 
40 

 
Zravis muSaobasTan dakavSirebuli emisiebi 

maqsimaluri erTjeradi gafrqveva gaiangariSeba im 30 wuTian 
intervalSi, romelSic teqnikis muSaobas xorcieldeba yvela  SesaZlo 
reJimSi. 

reJimebis mixedviT, es intervali Sedgeba Semdegi mdgenelebisagan: 
1. teqnikis moZraoba datvirTvis gareSe (buldozeris ukusvla, 

gadaadgileba Semdgomi datvirTvisTvis da a.S.), xasiaTdeba (tmoZr.); 

2. teqnikis moZraoba datvirTvis reJimSi  xasiaTdeba droiT (tdatv.); 
3. uqmi svla (Zravi muSaobs teqnikis gadaadgilebis gareSe, 

eqskavatoris isris SeCereba da a.S.) xasiaTdeba droiT (tuqm.svla.). 
4. periodebis xangrZlivoba damokidebulia samuSaos Sesrulebis 

specifikasa da teqnikis saxeobaze da saSualod miRebulia  Semdegi 
mniSvnelobebi [2] : 

 
cxrili 2. 
 

muSaobis 
intervalis 
dasaxeleba 

tmoZr. tdatv. tuqm.svla. 

dro 
wuTebSi 

 
15 
 

11 4 

 
atmosferuli haeris dabinZurebis SefasebisaTvis momuSave teqnikis 

Zravebidan gafrqvevis erTjeradi maqsimaluri mniSvneloba calkeuli 
damabinZurebeli  nivTierebisaTvis gaiangariSeba formuliT:  
 

Gi = [(MmoZri x tmoZri)  + 1,3( Mdatvi x tdatvi ) + (Muqm.svli x  tuq.svlai)] / (30 x 60) 
g/wm. 
 
sadac:  

 MmoZri – da Muqm.svli  -aris sagzao-samSeneblo manqanebis kuTri 
emisiis maxasiaTeblebi Sesabamisad moZraobisa da uqmi svlis 
reJimze [1] ; 

 1,3 Mdatvi- aris sagzao manqanis kuTri emisiis maxasiaTebeli 
datvirTvis reJimze, romelic Semoyvanilia imis 
gasaTvaliswineblad, rom datvirTvis zrdisas paralelurad 
izrdeba sawvavis xarji.  

 
mSeneblobisas gamoyenebuli (CamonaTvalSi moyvanili) manqanebisa da 

danadgarebis maqsimaluri simZlavre ar aRemateba 100 kvt-s, amitom 
cxrilSi  mocemulia 61-100kvt. simZlavris sagzao manqanebisaTvis kuTri 
emisiis maxasiaTeblebi [1]-is mixedviT. 
 



 

 

გვერდი 255 სულ 259 

 

 

cxrili 3. 

manqani
s 
katego
ria 

dizeli
s Zravis 
nominal
uri 
simZlav
re, kvt 

damabinZurebel nivTierebaTa kuTri emisia teqnikis 
moZraobis procesSi (g/wT) 

naxSirba
dis 
oqsidi 

naxSir 
wyalbad
ebi 

azoti
s 
oqsid
ebi 

Wvart
li 

gogir
dis 
oqsidi 

4 61↔100 1,29 0,43 2,47 
 
0,27 
 

0,19 

 
damabinZurebel nivTierebaTa kuTri emisia teqnikis uqmi svlis reJimze 
(g/wT) 
 

 
4 
 

61↔100 2,40 0,30 0,48 0,06 0,097 

 
zemoT moyvanili monacemebis gaTvaliswinebiT ganxorcielda  

atmosferuli haeris damabinZurebel wyaroTa identifikacia, xolo 
mosalodneli emisia gaangariSebulia moqmed normatiul dokumentaciasa da 
sacnobaro literaturul wyaroebze dayrdnobiT. 
 
gafrqvevis erTjeradi maqsimaluri mniSvnelobebi: 

G(co) = [(MmoZr(co) x  tmoZr(co) )  + 1,3( Mdatv.(co) x  tdatv.(co) )+  (Muqm.svl.(co)  x  tuq.svla.(co))] / (30 x 60)= (1,29 x 

15) + 1,3(1,29x11) + (2,4 x 4)/ (30 x 60)  = 0.026 g/wm; 

G (CH) = [(MmoZr(CH) x  tmoZr(CH))  + 1,3( Mdatv(CH) x  tdatv(CH))+  (Muqm.svl.(CH) x  tuq.svla(CH))] / (30 x 60) = (0,43 

x 15) + 1,3(0,43 x 11) + (0,3 x 4) / (30 x 60)  = 0.0076 g/wm; 

G (Wv.) = [(MmoZr(Wv.) x  tmoZr(Wv))  + 1,3( Mdatv(Wv.) x  tdatv(Wv.)) +  (Muqm.svl (Wv.) x  tuq.svla(Wv.))] / (30 x 60) = 

(0,27 x 15) + 1,3(0,27 x 11) + (0,06 x 4) / (30 x 60)  = 0.0045 g/wm; 

G(SO2.) = [(MmoZr(SO2) x  tmoZr(SO2))  + 1,3( Mdatv(SO2) x  tdatv(SO2)) +  (Muqm.svl (SO2) x  tuq.svla(SO2))] / (30 x 60) = 

(0,19 x 15) + 1,3(0,19 x 11) + (0,097x 4) / (30 x 60)  = 0.0033 g/wm; 

G (NOx) = [(MmoZr(NOx) x  tmoZr(NOx))  + 1,3( Mdatv(NOx) x  tdatv(NOx)) +  (Muqm.svl (NOx) x  tuq.svla(NOx))] / (30  x 60) 

= (2,47 x 15) + 1,3(2,47 x 11) + (0,48 x 4) / (30 x 60)  = 0.041 g/wm; 
(meToduri miTiTebis Sesabamisad azotis oqsidebis transformaciis 
koeficientis gaTvaliswinebiT azotis dioqsidisa da oqsidis raodenoba 

gadaiangariSeba dadgenili koeficientebis mixedviT (NO2 = 0,8 ; NO = 0,13); 
maSasadame gveqneba)  

NO2 = 0.041 x 0,8 = 0,0328 g/wm; NO = 0.041 x 0,13 = 0,0053 g/wm; 
samuSaoebis ganxorcielebis processi samSeneblo teqnika Tanabrad ar 

iqneba gamoyenebuli am drois ganmavlobaSi. miaxloebiTi datvirTva 
sxvadasxva samSeneblo manqananebisaTvis mocemulia qvemoT, da saTanadod 
gadaTvlilia jamuri gafrqvevebi wlis ganmavlobaSi.  
 
wliuri gafrqvevebis gadamyvani koeficientebi: 
eqskavatori            300sT  (3600wm x 300sT/106) = 1,08 
buldozeri            300sT  (3600wm x 300sT/106) = 1,08 
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amwe                    300sT  (3600wm x 300sT/106) = 1,08 
avtotvirTmclelebi  
da bortiani manqana   60sT (3600wm x 60sT/106) = 0,216 
 
maqsimaluri da jamuri emisiis gaangariSebis Sedegebi eqskavatoridan (1,08)  
 
cxrili 4. 
 

nivTierebi
s kodi 

nivT. dasaxeleba 
maqs. gafrqveva 
(g/wm) 

jamuri 
gafrqveva 

(t/160 dRe) 

337 naxSirbadis oqsidi (CO) 0,007222 0,02808 

330 gogirdis dioqsidi (SO2) 0,000917 0,003564 

328 Wvartli (C) 0,00125 0,00486 

301 azotis dioqsidi (NO2) 0,009111 0,035423 

304 azotis oqsidi (NO) 0,001472 0,005724 

2732 naxSirwyalbadebi (CH) 0,002111 0,008208 

 
mSeneblobis procesSi dagegmilia 1 eqskavatoris eqspluatacia da es 

raodenoba gaTvaliswinebulia eqsploataciis  mTeli periodis jamuri 
emisiis gamosaTvlelad. (3600wm x 300sT/106) = 1,08 
 

 

 

 
buldozeridan maqsimaluri da jamuri emisiis gaangariSebis Sedegebi (1,08)  
 
  cxrili 5. 

nivTiereb
is kodi 

nivT. dasaxeleba 
maqs. gafrqveva 
(g/wm) 

jamuri 
gafrqveva 

(t/160dRe) 

337 naxSirbadis oqsidi (CO) 0,021667 0,02808 

330 gogirdis dioqsidi (SO2) 0,00275 0,003564 

328 Wvartli (C) 0,00375 0,00486 

301 azotis dioqsidi (NO2) 0,027333 0,035424 

304 azotis oqsidi (NO) 0,004417 0,005724 

2732 naxSirwyalbadebi (CH) 0,006333 0,008208 

 
mSeneblobis procesSi dagegmilia 1 buldozeris eqspluatacia da es 

raodenoba gaTvaliswinebulia eqsploataciis  mTeli periodis jamuri 
emisiis gamosaTvlelad. (3600wm x 300sT/106) = 1,08 

 
amwidan emisiis gaangariSebis Sedegebi (1,08)  
 
  cxrili 6. 



 

 

გვერდი 257 სულ 259 

 

 

nivTiereb
is kodi 

nivT. dasaxeleba 
maqs. gafrqveva 
(g/wm) 

jamuri 
gafrqveva 

(t/160dRe) 

337 naxSirbadis oqsidi (CO) 0,021667 0,02808 

330 gogirdis dioqsidi (SO2) 0,00275 0,003564 

328 Wvartli (C) 0,00375 0,00486 

301 azotis dioqsidi (NO2) 0,027333 0,035424 

304 azotis oqsidi (NO) 0,004417 0,005724 

2732 naxSirwyalbadebi (CH) 0,006333 0,008208 

 
mSeneblobis procesSi dagegmilia 1 amwis eqspluatacia da es raodenoba 

gaTvaliswinebulia eqsploataciis  mTeli periodis jamuri emisiis 
gamosaTvlelad. (3600wm x 300sT/106) = 1,08 
avtoTviTmclelis da bortiani manqanis emisiis gaangariSebis Sedegebi 0,216 
 cxrili 7. 

niv- 
Tiereb
is 
kodi 

nivTierebis dasaxeleba 
maqs. gafrqveva 
(g/wm) 

jamuri 
gafrqveva 

(t/160dRe) 

337 naxSirbadis oqsidi (CO) 0,004333 0,005616 

330 gogirdis dioqsidi (SO2) 0,00055 0,000713 

328 Wvartli (C) 0,00075 0,000972 

301 azotis dioqsidi (NO2) 0,005467 0,007085 

304 azotis oqsidi (NO) 0,000883 0,001145 

2732 naxSirwyalbadebi (CH) 0,001267 0,001642 

 
araorganuli mtveris emisiebi samSeneblo teqnikis muSaobisas 
 
eqskavatori traqtoris bazaze _ CamCis moculoba 0,5 m3,  amoTxris siRrme - 
4,25 m, moqmedebis radiusi -5,3 m, muSa ciklis dro - 30 wm, Zravis simZlavre 
- 50kvt (68cx.Z).  
 
saeqskavacio samuSaoebisas araorganuli mtvris emisiis Sefaseba 
 
saangariSo formulebi, sawyisi monacemebi. 

teqnikis tipi: erTCamCiani eqskavatori; 

qanis simagre : qani  f = 2; 
erTCamCiani eqskavatoris muSaobisas mtvris jamuri gafrqveva 
ganisazRvreba formuliT:  

M = Qeqs x (3,6  x  E x  Keqs/ Tec ) x  T x Nг x K1 x K2 x 10-3 x N); t/wel; 
sadac, 

 Qeqs = mtvris kuTri gamoyofa 1m3 gadatvirTuli masalisgan, g/m3 (3,1); 

 E _ CamCis tevadoba, m3 0,5; 

 Keqs = 0,6 (pirdapiri CamCa- qani simkvriviT 2,7t/m3); 
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 Tec _eqskavatoris ciklis dro, wm. (30); 

 K1 = 1.20 – koeficienti, romelic iTvaliswinebs qaris siCqares (2,1-5 
m/wm); 

 K2 =1,0 koeficienti, romelic iTvaliswinebs masalis tenianobas. 
(tenianoba: 5,1-7,0%); 

 T =  muSaobis sufTa dro dReSi; 

 Nг =  weliwadSi (saproeqto vadebSi) samuSao dReebis  r-ba; 

 Sesabamisad, T x Nг =   weliwadSi samuSao saaTebis raodenoba; 

 N = 1 – erTdroulad momuSave teqnikis r-ba;  

 monacemebis CasmiT miviRebT 

 M = 3,1 x (3,6 x 0,5 x 0,6 / 30) x 300 x 1,2 x 1,0 x 10-3 x 1 = 0,0402 t/wel;  
 
erTCamCiani eqskavatoris muSaobisas mtvris maqsimaluri erTjeradi 
gafrqveva ganisazRvreba formuliT: 

G = Qeqs x  E x  Keqs x K1 x K2 x N / Tec, g/wm  
 monacemebis CasmiT miviRebT: 

G = 3,1 x 0,5 x 0,6 x 1,2 x 1,0 x 1/ 30 = 0,037 g/wm 
 
sabuldozero samuSaoebi 
 
saangariSo formulebi, sawyisi monacemebi. 
teqnikis tipi: buldozeri simZlavriT ≤100kvt; 

qanebis simagre: qani f = 2. 
buldozeris muSaobisas araorganuli mtvris emisiis daangariSeba xdeba 
formuliT: 

M  =  Qbul x (3,6 x Gm x V x  T x  Nr x 10-3 x K1  x K2   x N) / (Tbc x Kр), t/wel; 
sadac, 

 Qbul _ mtvris kuTri gamoyofa 1 t. gadasatani masalisagan, g/t (0.66); 

 Gm – qanis simkvrive t/m3 (2.70); 

 V _ gadaadgilebis prizmis moculoba  (m3) (2); 

 Tbc  _ buldozeris ciklis dro, wm (80); 

 Kр – 1,5 qanis simkvrive (qanis simkvrive 2.70 t/m3 ; 

 K1 =1.2 – qaris siCqareze damokidebuli koeficienti ( 2-5 m/wm); 

 K2 =1.0 – masalis tenianobaze damokidebuli koeficienti (5,1-7%); 

 T =  muSaobis sufTa dro dReSi; 

 Nг =  weliwadSi samuSao dReebis r-ba; 

 T x Nг = 300sT 

 N = 1 – erTdroulad momuSave teqnikis r-ba;  
 
monacemebis CasmiT miviRebT: 

M  =  0,66 x (3,6 x 2,7 x 2 x 300 x 10-3 x 1,2 x 1,0 x 1) / 80 x 1,5= 0.0866t/wel 
mtvris maqsimaluri erTjeradi gafrqvevebi buldozeris muSaobisas 
ganisazRvreba formuliT: 

G  =  (Qbul x Gm x V x  K1   x  K2  x  N) / (Tbc x Kр); 
monacemebis CasmiT miviRebT: 

G  =  (0,66 x 2,7 x 2 x 1,2 x 1,0 x 1) / (80 x 1,5) = 0,035 g/wm; 
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jamuri emisiebi mTeli samSeneblo teqnikis eqspluataciisas  
 
           cxrili 8. 

wyaroebis 
dasaxeleba 

nivTiereba kodi 
emisia 

(t/160dRe) 

1 2 3 4 

1 buldozeri, 
300sT 
1 eqskavatori, 
300sT 
 
1 
avtoTviTmcleli, 
1 bortiani 
manqana  
(60sT jamSi) 
 
1 amwe ; 300sT 
 

Aaraorganuli 
mtveri 

2902  

Aazotis 
dioqsidi 

301 
0,113356 

Aazotis oqsidi 304 0,018317 

Wvartli 328 0,015552 

Ggogirdis 
dioqsidi 

330 
0,011405 

naxSirbadis 
oqsidi 

337 
0,089856 

naxSirwyalbadebi 2732 

0,026266 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


