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1.0

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის აღწერა

1.1

შესავალი

საქართველოს
ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი
ბუნებრივი
სიმდიდრეა
მისი
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი. ჰიდროენერგეტიკის განვითარება არა მარტო
უზრუნველყოფს ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, არამედ იძლევა მეზობელ
ქვეყნებში (თურქეთი, ირანი ერაყი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები) ჰიდროენერგიის
ექსპორტის შესაძლებლობას. ჰიდროენერგეტიკის განვითარება შეამცირებს როგორც
საქართველოს დამოკიდებულებას მის ფარგლებს გარეთ ბუნებრივი გაზის არსებულ
წყაროებზე, ასევე ხარჯებს ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად საჭირო გაზის
იმპორტზე.
საქართველოს ენერგოსისტემა შედიოდა საბჭოთა კავშირის მიერ კონტროლირებად
ერთიან ქსელში. საქართველოს ენერგოსისტემის შევსება ხდებოდა აზერბაიჯანის
თბოელექტროსადგურების, სომხეთის ატომური ელექტროსადგურისა და საქართველოს
ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით. საქართველოს,
სომხეთისა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი სახელმწიფოების შექმნის შემდეგ სამივე
ქვეყანამ საკუთარი ენერგოსისტემა აამუშავა. საქართველოში გამომუშავებული ენერგიის
უდიდესი ნაწილი ჰიდროელექტროსადგურებზე მოდიოდა. ზამთრის თვეებში
მდინარეთა ჩამონადენის კლების გამო საქართველო ელექტროენერგიის მწვავე დეფიციტს
განიცდიდა. საქართველოს მდინარეებზე წყლის მაღალი ხარჯი გაზაფხულზე და
ზაფხულის პირველ ნახევარში აღინიშნება თოვლის დნობისა და გაბმული წვიმების
დროს. ზამთარში კი წყლის ხარჯი გაზაფხულსა და ადრე ზაფხულთან შედარებით
ოთხჯერ უფრო ნაკლებია. წყლის ხარჯის სეზონური ცვლილებები აისახება
გამომუშავებული ენერგიის მოცულობაზე.
2006 წელს ჩატარდა საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის ენერგეტიკული ბალანსის
კვლევა 1,
რომელმაც
აჩვენა,
რომ
ქვეყნის
შიდა
მოხმარებისთვის
საჭირო
ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად უმჯობესია ბუნებრივი გაზის ნაცვლად
ჰოდროენერგიის გამოყენება. ჰიდროლოგიური პირობების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ
აღნიშნული მიდგომა წყალმცირობის პირობებშიც კი მიზანშეწონილია.

1.2

პროექტის ისტორია

საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და წყალუხვი მდინარის – ენგურის –
ენერგეტიკული პოტენციალის შესწავლა ჯერ კიდევ 1912 წელს დაიწყო, როდესაც სოფელ
ჯვართან, ხუდონის კაშხლის ახლანდელი საპროექტო მდებარეობის ქვემოთ, დამონტაჟდა
მდინარის წყლის დონისა და ჩამონადენის საზომი მოწყობილობა.
კავკასიის გაერთიანებულმა ენერგოსისტემამ და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ენერგეტიკის ინსტიტუტმა შეისწავლეს მდ. ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის
გამოყენების შესაძლებლობები. საბჭოთა კავშირის საინჟინრო–კვლევითი ინსტიტუტის
USAID Advisory Assistance to the Ministry of Energy of Georgia, P.E.D. IQC – Contract No. DOT-I-00-04-00020-00 Task Order
#800, “Energy Balance” of the Power Sector of Georgia: Part 2, Balances From 1960 to 2006, Paul Ballonoff, CORE International, Inc.,
August 31, 2006.
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“ჰიდროპროექტის” თბილისის ფილიალმა განიხილა და მოიწონა აღნიშნული კვლევის
შედეგები, რაც ითვალისწინებდა ენგურის ჰიდროელექტროსადგურისა და ვარდნილის
ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობას. შესაბამისად, XX საუკუნის
ოთხმოციან წლებში განხორციელდა:
•

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი – სიმძლავრე 840 მეგავატი –
გაიზარდა 1,300 მეგავატამდე;

•

ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის I ეტაპი - სიმძლავრე 220
მეგავატი;

•

ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის II ეტაპი - სიმძლავრე 40
მეგავატი;

•

ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის III ეტაპი - სიმძლავრე 40
მეგავატი;

•

ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის IV ეტაპი - სიმძლავრე 40
მეგავატი.

ამასთან, ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის ზემოთ გათვალისწინებული
იყო ხუდონისა და ტობარის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა.
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი ითვალისწინებდა მდ. ენგურზე
ჰიდროელექტროსადგურების კასკადების გენერალური გეგმის განხორციელების ერთერთ ეტაპს. ჰესის საპროექტო წინადადება დამტკიცდა 1978 წლის 31 აგვისტოს სსრკ
ენერგეტიკის სამინისტროს #110 დაგენილებით. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს
პრეზიდიუმის 1980 წლის 9 ივნისის #484 დადგენილების საფუძველზე ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისათვის გამოიყო 687.4 ჰა მიწა. პროექტი
დამტკიცებულ იქნა 1984 წელს საბჭოთა კავშირის საინჟინრო–კვლევითი ინსტიტუტის
“ჰიდროპროექტის” თბილისის ფილიალის მიერ. პროექტი ითვალისწინებდა 200 მეტრი
სიმაღლის
ბეტონის
თაღოვანი
კაშხლის,
მიწისქვეშა
ელექტროსადგურის,
წყალსაგდებების, წყალმიმღებებისა და სხვა ნაგებობების მშენებლობას. სამშენებლო
სამუშაოები მიმდინარეობდა, დამტკიცებული პროექტის მიხედვით, 1989 წლამდე, სანამ
პროექტი არ შეჩერდა.
შემდეგ პროექტი ორჯერ გადაიხედა: პირველად – 2005 წელს CORE INTERNATIONAL INCის მიერ (ასევე მოიხსენიება, როგორც USAID-ის ანგარიში) საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტროს დახმარების ფარგლებში, ხოლო მეორედ – 2007 წელს კომპანია Stucky
Colenco JV-ს მიერ მსოფლიო ბანკის ინიციატივითა და გრანტის საშუალებით.
(i) CORE INTERNATIONAL INC (USAID) – საქართველოს მინისტრთა საბჭომ
ჩამოაყალიბა სპეციალისტებისაგან შემდგარი ორი კომისია. კომისიების
დასკვნების საფუძველზე, 1990-92 წლებში თბილჰიდროპროექტმა გადახედა
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის თავდაპირველ
ვარიანტს. განხილულ იქნა მდ. ენგურის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის
გამოყენების ყველა შესაძლო ვარიანტი მდინარის შემდეგი სიმაღლეების
ფარგლებში: ზღვის დონიდან 510 მ (ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის
წყალსაცავის წყლის დონის უმაღლესი ნიშნული) და 700 მ, უპირატესობა მიენიჭა
ორეტაპიან ვარიანტს. აღნიშნული კონცეფცია ითვალისწინებდა 55 მეგავატი
სიმძლავრის ხაიშისა (522 მ სიმაღლეზე) და 638 მეგავატი სიმძლავრის ხუდონის
(წყლასაცავში წყლის მაქსიმალური დონე 670 მ) ჰიდროელექტროსადგურების
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მშენებლობას. ხუდონის
შემდეგნაირად შეიცვალა:

ჰიდროელექტროსადგურის

მშენებლობის

პროექტი

•

საპროექტო სეისმომედეგობის ზღვარი 8 ბალიდან (რიხტერის შკალით) 9
ბალამდე გაიზარდა;

•

კაშხლის სიმაღლე 200 მ-დან 170 მ-მდე შემცირდა;

•

წყალსაცავის სარკის ფართობი 5.2 კმ2-დან 4 კმ2-მდე შემცირდა;

•

დასატბორი ტერიტორია 528 ჰა-დან 406 ჰა-მდე შემცირდა;

•

სიმძლავრე 700-დან 638 მეგავატამდე შემცირდა;

•

წლიური გამომუშავება 1,660-დან 1,445 გიგასაათამდე შემცირდა.

(ii) Stucky Colenco JV – შვეიცარიულმა ერთობლივმა საწარმომ Stucky Colenco-მ
გაიმარჯვა მსოფლიო ბანკის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში და განახორციელა
ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობის
ტექნიკური
კვლევა.
ფრანგულ-იტალიურმა კომპანიამ (BRL/ARS) ჩაატარა პროექტის გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება, ხოლო ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება წარმოადგინა სერბულმა კომპანიამ
SEEC 2. მსოფლიო ბანკის მიერ პროექტისათვის სპეციალურად შეიქმნა ხუთი
ექსპერტისაგან შემდგარი საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი. ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურისთვის რეკომენდებულ იქნა 750 მეგავატის დადგმული
სიმძლავრე 1,455 გიგავატის ტოლი ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით.
კაშხლის თბილჰიდროპროექტის კონცეფცია შეიცვალა, კაშხლის ფსკერზე
არსებული გეოლოგიური რღვევების გათვალისწინებით უპირატესობა თაღოვანგრავიტაციულ კაშხალს მიენიჭა. წყალსაცავში წყლის მინიმალური დონე
განისაზღვრა 515 მ-ით, ხოლო მაქსიმალური - 700 მ-ით, სადგურის ქვედა ბიეფის
სიმაღლე დადგინდა 515 მ-ზე, ხოლო ზედა ბიეფისა – 700 მ-ზე. კაშხლის
საძირკველი დაიგეგმა 501 მ სიმაღლეზე, ხოლო თხემი, რომლის სიგრძეც 522 მ-ს
შეადგენს – 701 მ სიმაღლეზე.
პროპონენტის მიერ ჩატარებულმა ტექნიკურ-ეკონომიკურმა დასაბუთებამ, ისევე, როგორც
სხვა კვლევებმა 3, დაადასტურა, რომ, ზოგადად, 70–იან წლებში “ჰიდროპროექტის”
თბილისის ფილიალის ინჟინრების მიერ შემუშავებული თავდაპირველი კონცეფცია,
რომლის მიხედვითაც დაიწყო ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის 702 მეგავატი
დადგმული სიმძლავრით მშენებლობა, საუკეთესო ვარიანტს წარმოადგენს.

1.3

პროექტის დასაბუთება

ამჟამად საქართველოს ელექტროსადგურების დადგმული ჯამური სიმძლავრე შეადგენს
4,700 მეგავატს, საიდანაც, დაახლოებით, 2,700 მეგავატი ჰიდროელექტროსადგურებზე
მოდის. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში პირველი ჰიდროელექტროსადგური, რომლის
დადგმული სიმძლავრე 103 კილოვატს შეადგენდა, 1898 წელს მდ. ბორჯომულაზე აშენდა.
1960 წლამდე ქვეყანაში ფუნქციონირებდა, დაახლოებით 300 მცირე და მიკრო–
ჰიდროელექტროსადგური,
რომლებიც
ცალკეულ
რეგიონებს
აწვდიდნენ

2

Georgia: Strategic Environmental Assessment of Power Sector Development, South East Europe Consultants Ltd, 2007.

3

Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008; AF- Colenco Ltd. & STUCKY, Phase III, 2010.
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ელექტროენერგიას. ცენტრალიზებული ელექტროსისტემის შექმნის შემდეგ აღნიშნული
ჰიდროელექტროსადგურების დიდმა ნაწილმა მუშაობა შეწყვიტა.
უახლოეს წარსულში საქართველო თითქმის მთლიანად იყო დამოკიდებული ენერგიის
იმპორტზე. 2004 წელს საქართველოში იმპორტირებულ იქნა მოხმარებული
ელექტროენერგიის 17%. 2006 წელს ეს მაჩვენებელი 9%-მდე შემცირდა.
ენერგიის დეფიციტმა უარყოფითად იმოქმედა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. ითვლება,
რომ სწორედ ამ ფაქტორმა შეაფერხა ბიზნესის განვითარება საქაერთველოში,
განსაკუთრებით კი რეგიონებში, სადაც ენერგოსისტემა დედაქალაქთან შედარებით უარეს
მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ბიზნესს მძიმე ტვირთად დააწვა ელექტროენერგიის
არარეგულარულად მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოსახლეობას ექმნებოდა
სერიოზული პრობლემები არსებობისთვის აუცილებელი ამ რესურსის ნაკლებობის გამო.
ელექტროენერგიის დეფიციტი საფრთხეს უქმნიდა საავადმყოფოების მუშაობას,
სკოლებში ხშირად წყდებოდა სასწავლო პროცესი.
იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში არსებობს ენერგიის გამომუშავებისთვის საჭირო ჯერ
კიდევ აუთვისებელი რესურსები, ელეექტროენერგიის იმპორტი ეკონომიკურად
გაუმართლებელია, განსაკუთრებით, ენერგიაზე მზარდი ფასების გათვალისწინებით.
აღნიშნული საკითხი კიდევ უფრო მწვავედ დადგა მსოფლიო ფინანსური კრიზისისა და
საკვებისა და ენეგიის ფასების ზრდის ფონზე. გარდა ამისა, ენერგოუსაფრთხოება
საქრთველოსთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს.
უკანასკნელი დროიდან საქართველო უკვე მთლიანად აკმაყოფილებს საკუთარ
მოთხოვნილებას ელექტროენერგიაზე – აწარმოებს საკმარის ენერგიას შიდა
მოხმარებისთვის და ახორციელებს მისი მცირე ნაწილის ექპორტს (წარმოებული
ელექტროენერგიის დაახლოებით 2%-ს) მეზობელ ქვეყნებში.
თუმცა, დროთა განმავლობაში ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების ზრდის შემთხვევაში
სიტუაცია გაუარესდება, თუ არ მოხდება ქვეყნის შიდა რესურსების შემდგომი ათვისება.
განსხვავევებით რამდენიმე წლის წინ არსებული სიტუაციისა, გადამხდელ
მომხმარებლებს დღეს ელექტროენერგია 24 საათის განმავლობაში უწყვეტად მიეწოდებათ.
სისტემაში ავარიების შემთხვევები ძალიან იშვიათია. შესაბამისი ინფრასტრუქტურა
უმჯობესდება, რაც ამცირებს ან სრულად გამორიცხავს ავარიებს. არსებულ
ელექტროსისტემას
გააჩნია
საკმარისი
პოტენციალი
დააკმაყოფილოს
შიდა
მოთხოვნილება პიკური მოხმარების დროს, როდესაც ადამიანები სრული დატვირთვით
მოიხმარენ ქურებს, სარეცხ მანქანებსა და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკას.
მიუხედავად ელექტროენერგიის ექსპორტისა და გაუმჯობესებული ენერგოსისტემისა,
საქართველო ისევ არის დამოკიდებული გაზის იმპორტზე, რომელიც გამოიყენება
თბოელექტროსადგურებში ელექტროენერგიაზე ზამთარში არსებული მოთხოვნილების
დასაკმაყოფილებლად.
არსებული
ჰიდროელექტროსადგურების
წყალსაცავების
მოცულობა
არ
არის
საკმარისი
იმისათვის,
რომ
უზრუნველყოს
ქვეყანა
ელექტროენერგიით ზამთრის თვეებში. საქართველოს სჭირდება ელექტროენერგიის
იმპორტი ზამთარში, ხოლო გაზაფხულსა და ზაფხულში თავად აწარმოებს
ელექტროენერგიის ექსპორტს. ელექტროენერგიის გაცვლა-გამოცვლის ასეთი სქემის
საშუალებით ხდება რეგიონის ქვეყნების პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება.
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საქართველოს მდინარეებს შორის მდ. ენგურის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი,
დაახლოებით, 3,530 მეგავატია, ხოლო ელექტროენერგიის გამომუშავების პოტენციალი
10.3 მილიარდ კილოვატს შეადგენს. აღნიშნული პოტენციალიდან 5.5 მილიარდი
კილოვატი უკვე ათვისებულია ენგურის ჰიდროელექტროსადგურისა და ვარდნილის
ჰიდროელექტროსადგურების
ექსპლუატაციის
გზით.
მდინარის
დარჩენილი
გამოუყენებელი პოტენციალის ათვისების მიზნით საბჭოთა პერიოდში წამოყენებულ იქნა
მდ. ენგურზე ხუდონისა და ტობარის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის
წინადადება.
საქართველოს
მთავრობა
დიდ
მნიშვნელობას
ანიჭებს
ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას, რადგან ზამთრის თვეებში საქართველო
განიცდის ენერგიის დეფიციტს, მდინარეთა ხარჯის შემცირებისა და ენერგიის
გაზრდილი მოხმარების გამო. ამ პერიოდში საქართველო ცდილობს, დააკმაყოფილოს
მოთხოვნა გაზზე მომუშავე საკუთარი ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული
ელექტროენერგიის საშუალებით. ზაფხულის თვეებში ხდება ელექტროენერგიის
ექსპორტი (თურქეთში).
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა კიდევ უფრო გაამძაფრა ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურის პრობლემა, რადგან ენგურის კაშხალი მდებარეობს
საქართველოს მიერ კონტროლირებად ნაწილში, ხოლო ტურბინები და გენერატორები –
აფხაზეთის მხარეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უარესი სცენარების განვითარების
შემთხვევაში, თუ ენგურის ჰიდროელექტროსადგური შეწყვეტს ელექტროენერგიის
გამომუშავებას, ხუდონის ჰესი შეძლებს მის ნაწილობრივ ჩანაცვლებას.

1.4

პროექტის პროპონენტი

პროექტის მესაკუთრეა კომპანია Trans Electrica Ltd., რომელიც ძირითადად მოღვაწეობს
საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში ჰიდროენერგეტიკული პროექტების
დაგეგმვის, კვლევის, განხორციელების, ექსპლუატაციისა და მართვის სფეროში. მას აქვს
რეგიონის
ჰიდროენერგეტიკის
სექტორში
დამკვიდრების
სურვილი
(ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ფლობისა და პროექტების განხორციელების გზით).
აღნიშნული კომპანიის დამფუძნებლებს და მასში დასაქმებულ თანამშრომლებსა და
კომპანიის ქართველ და უცხოელ კონსულტანტებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება
ჰიდროელექტროსადგურების დაგეგმვის, მშენებლობისა და ოპერირების სფეროში.
2009 წლის დეკემბერში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს კომპანია Trans
Electrica Ltd-სა და საქართველოს მთავრობას (წარმოდგენილს საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტროს სახით) შორის ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე
ობიექტის მშენებლობის, საკუთრებისა და ექსპლუატაციის პირობით. კომპანიამ
განახორციელა კვლევები, შეიმუშავა და საქართველოს მთავრობას წარუდგინა საპროექტო
წინადადება. ამის შემდეგ, 2011 წლის 28 აპრილს, ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას
პროექტის განხორციელების შესახებ, რომლის საფუძველზედაც უნდა დაიწყოს პროექტის
სამშენებლო სამუშაოები ობიექტის მშენებლობის, საკუთრებისა და ექსპლუატაციის
პირობით.
ხელშეკრულებაში
გათვალისწინებულია
ზამთარში
წარმოებული
ელექტროენერგიის საქართველოში მოხმარების პირობა და დანარჩენ თვეებში ჭარბი
ელექტროენერგიის ექსპორტის უფლება.
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1.5

ხუდონჰესის პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

პროექტის მასშტაბები
დეტალური საინჟინრო და ეკონომიკური კვლევებით 4 მიღებული შედეგებით დადგინდა,
რომ ხუდონის კაშხლის საპროექტო ტერიტორიაზე გათვალისწინებული და ნაწილობრივ
განხორციელებული სამუშაოები წარმოადგენს პროექტის საუკეთესო ალტერნატივას.
პროექტი ითვალისწინებს შემდეგს:
•

ბეტონის თაღოვანი კაშხალი – 200.5 მ სიმაღლის;

•

თაღოვანი კაშხლის თხემის სიგრძე – 522 მ;

•

დატბორილი ტერიტორიის ფართობი – 528 ჰა;

•

მიწისქვეშა ნაგებობა – 111 მ X 23.6 მ X 49 მ სათავსი;

•

3 ფრენსისის ტურბინა, თითოეული 234 მეგავატი სიმძლავრით;

•

წყალმიმღებები და მიმყვანი გვირაბები;

•

სამი სადაწნეო შახტი და სამი გამყვანი არხი;

•

ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება – 1,500 მლნ. კვტ.სთ.

ენერგიის გადაცემა
•

ენერგიის გადასაცემად შემოთავაზებულია 500-კილოვოლტიანი A G I S
ქვესადგური;

•

0.5-კილომეტრიანი
ელექტროგადაცემის
ხაზი
დააკავშირებს
სატრანსფორმატორო ქვესადგურს ქვეყნის ენერგოსისტემასთან 5.

ინფრასტრუქტურა
ენგურის
ჰიდროელექტროსადგური
მდებარეობს
ხუდონის
დაგეგმილი
ჰიდროელექტროსადგურის ქვემოთ და, შესაბამისად, რეგიონული ინფრასტრუქტურის
დიდი ნაწილი უკვე არსებობს. პროექტის შეჩერებამდე განხორციელდა ადგილობრივი
ინფრასტრუქტურის განვითარებისაკენ მიმართული სამუშაოების მნიშვნელოვანი
ნაწილი. თუმცა ამჟამად არსებული მისასვლელი გზები და ნაგებობები შეკეთებასა და
რეაბილიტაციას საჭიროებენ. საჭირო იქნება აგრეთვე ისეთი დროებითი სამშენებლო
ობიექტების აშენება, როგორებიცაა: ცემენტისა და ბეტონის ქარხნები, ქვის
დამამუშავებელი საწარმოები და სხვ.

4

Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008; AF- Colenco Ltd. & STUCKY, Phase III, 2010; and

A.S.R. Progetti P.S.A and BRL Inginierie, Khudoni ESIA, 2008.
5

ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი შემუშავდება შემდეგ ეტაპზე.

Trans Electrica Ltd., 2013

6

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება: არატექნიკური რეზიუმე

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მახასიათებლები
ცხრილი 1–1.საპროექტო ობიექტის მდებარეობა

ა)

მდებარეობა

ბ)

მდინარე

დასავლეთ საქართველო, ზემო სვანეთი, მესტიის
მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხაიში.
405 კმ თბილისიდან და 70 კმ უახლოესი სარკინიგზო
კვანძიდან - ზუგდიდიდან.
მდ. ენგურის სიგრძე შესართავიდან სათავემდე –213 კმ,
ხუდონის მაღლივი კაშხლიდან – 114 კმ.

ცხრილი 1–2. ჰიდროლოგია
ა)

საანგარიშო ხარჯი

510 მ3/წმ

ბ)

მაქსიმალური ხარჯი

2,500 მ3/წმ

ცხრილი 1–3. წყალსაცავი
ა)

წყალშემკრები აუზის ფართობი
მდინარის შესართავიდან სათავემდე

4,060 კმ2

ბ)

წყალსაცავის მოცულობა

364.5 მლნ. მ3

გ)

სამუშაო მოცულობა

223 მლნ. მ3

დ)

მაქსიმალური დონე

700 მ

ე)

მინიმალური საექსპლუატაციო დონე

630 მ

ცხრილი 1–4. თაღოვანი კაშხალი
ა)

სიმაღლე

200.5 მ

ბ)

სიგრძე (თხემის დონეზე)

522 მ

გ)

ზედა ნაწილის სიგანე

9 მ (თხემის დონეზე)

დ)

ქვედა ნაწილის სიგანე

42.1 მ (ყველაზე დაბალ წერტილში)

ცხრილი 1– 5. მიწისქვეშა ელექტროსადგური
ა)

სამანქანო დარბაზი
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ბ)

სატრანსფორმატორო დარბაზი

ზომები: 28 მ (სიგრძე) X 23.5 მ (სიგანე) X 22 მ
(სიმაღლე)

გ)

მართვის დარბაზი

ზომები: 36.7 მ (სიგრძე) X 12 მ (სიგანე) X 11 მ
(სიმაღლე)

ცხრილი 1–6. საკეტების კამერის ზომები
ა)

სიგრძე

58 მ

ბ)

სიგანე

10 მ

გ)

სიმაღლე

25 მ

ცხრილი 1–7. გვირაბები
ა)

სამანქანო დარბაზში შემავალი
ძირითადი გვირაბი

10 მ X 10 მ, ნალის ფორმის, სიგრძე – 130 მ

ბ)

სადერივაციო გვირაბი

10 მ X 9 მ, ნალის ფორმის, სიგრძე – 437.84 მ

გ)

ლეხერის სადერივაციო გვირაბი

3.30 მ X 3.30 მ დიამეტრის მქონე, ნალის ფორმის,
სიგრძე – 240 მ

დ)

წყალმიმღები გვირაბები

სამი; თითოეული 6.0 მ დიამეტრის, წრიული ფორმის,
სიგრძე – 57.46 მ

ე)

წყლის მიმყვანი გვირაბები

სამი; თითოეული 6.0 მ დიამეტრის, წრიული ფორმის,
სიგრძე – 240 მ, 260 მ და 280 მ

ვ)

წყალგამყვანი გვირაბები

სამი; თითოეული 8 მ დიამეტრის, წრიული ფორმის,
სიგრძე – 145 მ

ზ)

კატასტროფული წყალსაგდები
ნაგებობა

სამი; 8 მ X 8 მ ზომაზე გახსნის შესაძლებლობის მქონე
ფარებით აღჭურვილი ნაგებობა

თ)

სადაწნეო გვირაბები

სამი; თითოეული 6.0 მ დიამეტრის, წრიული ფორმის,
სიგრძე – 156 მ

ცხრილი 1–8. ჩამკეტები
ა)

წყალსაგდები

სამი; თითოეული 9 მ X 12 მ ზომის

ბ)

წყალმიმღები

სამი; თითოეული 10 მ X 13 მ ზომის

გ)

ჩამკეტი ფარები

სამი; თითოეული 8 მ X 8 მ ზომის

დ)

პორტალური ამწე

3; თითოეული 50 ტონა ტვირთამწეობის
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ცხრილი 1–9.ტურბინები
ა)

ტურბინების რაოდენობა

3

ბ)

ტურბინების ტიპი

ფრენსისის რადიალურ-ღერძოვანი ჰიდროტურბინა

გ)

სიჩქარე

187.5 ბრუნი წუთში

ცხრილი 1–10.

გენერატორები

ა)

გენერატორების რაოდენობა

3

ბ)

სიმძლავრე

თითოეული 234 მეგავატი

ცხრილი 11. ენერგიის გამომუშავება
წლიური რეალიზებადი ენერგია
(შემკრებ სალტესთან)

ა)

1.6

1,500.00 გიგავატსაათი

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა

პროექტის
განხორციელების
შედეგად
იტბორება
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის
საავტომობილო გზის კმ63–კმ78 მონაკვეთი, რომელიც გადატანილ იქნება მდ. ენგურის
მარჯვენა მხარეს. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა მიეკუთვნება
შიგასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზას. დღევანდელი დღის მდგომარეობით, ის
მთლიან მონაკვეთზე მოასფალტებულია. შეკეთებულია გვირაბები, მოძრაობის საშუალო
სიჩქარე 40-50 კმ/სთ-ია.
ახალი გზა, რომელზედაც გადატანილ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა,
მოეწყობა ენგურის ხეობის მარჯვენა ნაპირზე.
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნით, ახლად აშენებული
გზის პარამეტრები, თანახმად TEM-ისა და მოქმედი СHиП 2.05.02.85-ისა, უნდა იყოს
შემდეგი მაჩვენებლებით:
•

საანგარიშო სიჩქარე – 80 კმ/სთ

•

გზის კატეგორია – IV

•

მიწის ვაკისის სიგანე – 10.0 მ

•

სავალი ნაწილის სიგანე – 6.0 მ

•

გვერდულების სიგანე – 2.0 მ

•

მაქსიმალური გრძივი ქანობი – 6%

•

მინიმალური ჰორიზონტალური მოხვევის რადიუსი – 300 მ
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•

მინიმალური გრძივი პროფილის რადიუსი:
ა) ამოზნექილ მრუდზე – 5,000 მ
ბ) ჩაზნექილ მრუდზე – 2,000 მ

სახიდე გადასასვლელებზე:
•

ნორმატიული დატვირთვა – HK-80

•

გვირაბების განივი კვეთი – 10.0 მ

•

საგზაო სამოსი – კაპიტალური ტიპი (150 მგ.პასკ)

•

მოძრაობის პერსპექტიული ინტენსივობა – 1,600 მანქ./დღე-ღამეში.

ვინაიდან საპროექტო გზა გადის მთაგორიან პირობებში, თანახმად მოქმედი ნორმებისა,
სათანადო ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების საფუძველზე, ზემოთ წამოდგენილი
ნორმატიული მაჩვენებლები შეიძლება შემცირდეს 20%-ით.
პროექტირების ეტაპზე განხილულ იქნა ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის საავტომობილო
გზის 2 ალტერნატიული ვარიანტი.

სურ. 1–1.

1.7

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან
მისასვლელი გზა და სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა
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ხუდონის ჰესის მშენებლობისათვის საჭირო ინერტული მასალების მოპოვება
გათვალისწინებულია ვედის კარიერიდან, რომელიც მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში,
ცენტრალური გზიდან – 4 კმ-ის დაშორებით.
ინერტული მასალის გამოსატანად, რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე,
პროექტით გათვალისწინებულია ახალი გზის მოწყობა მდ. ენგურის მარცხენა ფერდობზე,
მთლიანი სიგრძით 4 კმ, რომელიც მოიცავს 2.6 კმ სიგრძის გვირაბს.

1.8

სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

ხუდონის ჰესის მშენებლობით იტბორება ხაიში-ჭუბერის არსებული გზის მონაკვეთი,
რადგან ალტერნატიული ვარიანტების შედარების შედეგად გადაწყდა მდ. ნენსკრაზე
სახიდე გადასასვლელის მოწყობა მდ. ენგურის შესართავთან (ალტერნატივა 2
ითვალისწინებდა გზის შესვლა-გამოსვლას მდ. ნენსკრის ხეობაში სოფ. ჭუბერის
მიმართულებით).
აქედან გამომდინარე, დადგა საკითხი სოფ. ჭუბერთან დამაკავშირებელი
მშენებლობისა, რომელიც გათვალისწინებულია მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირზე.

გზის

ძირითადი გზის კმ10+700–კმ12+500 ნაწილი კვეთს მდ. ლახამურას ხეობას, სადაც
გათვალისწინებულია 80 მ სიგრძის სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, შემდეგ გზა
კმ13+200 შედის სოფ. ლახამურაში (სოფლის თავზე) და 14 კმ-ზე მთავრდება სოფ.
ჭუბერში. გზის სიგრძე შეადგენს 3.5 კმ-ს.

1.9

პროექტის მშენებლობის ვადები და ღირებულება

ხუდონჰესის უკვე განხორციელებული სამუშაოები მნიშვნელოვნად ამცირებს
მშენებლობისათვის საჭირო პერიოდს. სამუშაოების სრულად დასამთავრებლად საჭირო
იქნება 6 წელი. სულ, სამუშაოების ხანგრძლივობა იქნება 73 თვე. პროექტის ღირებულება
შეადგენს, დაახლოებით, 776 მლნ. აშშ დოლარს (დაფინანსების ხარჯების გარეშე).
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობას,
დაახლოებით, 2 წელი დასჭიდება. მისი საორიენტაციო ღირებულებაა 19 მლნ. აშშ
დოლარი (30.9 მლნ. ლარი), სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზისა – 5 მლნ. აშშ დოლარი (8
მლნ. ლარი), ხოლო ვედის კარიერთან დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთისა – 10 მლნ. აშშ
დოლარი (16 მლნ. ლარი).

Trans Electrica Ltd., 2013

11

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება: არატექნიკური რეზიუმე

2.0

ხუდონჰესის პროექტის ალტერნატივები

2.1

ხუდონის კაშხლის მდებარეობის ალტერნატივები

1955 წელს “ჰიდროპროექტის” თბილისის განყოფილებამ ჩაატარა კვლევები მდ. ენგურის
ბუნებრივი ჩამონადენის ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური და ეკოლოგიური
მიზნებისათვის გამოყენების შესაძლებლობის შესასწავლად. 1960 წელს ხელახლა
შემოწმდა აღნიშნული კვლევები და სხვა არსებული ინფორმაცია და რეკომენდებულ იქნა
მდ. ენგურზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობა. იხ. ნახაზი 2.0-1.

ნახ. 2-1

ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი

ენგურის კაშხლის მშენებლობა წარიმართა კასკადის 1960 წელს შემუშავებული გეგმის
მიხედვით. ენგურის კაშხლის დასრულების შემდეგ კასკადის იმავე სქემის მიხედვით
დაიწყო ხუდონის კაშხლის მშენებლობაც. ხუდონის კაშხლის სიმაღლე უნდა ყოფილიყო
200 მ, ხოლო წყალსაცავის სარკის დონე – 700 მ. ამ პარამეტრებით დაწყებული მშენებლობა
სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის, პოლიტიკური, ფინანსური და სეისმური მოსაზრებების
გამო შეჩერდა.
ამჟამად მდ. ენგურზე არსებობს ენგურის კაშხალი და მის ქვედა დინებაში მდებარე
ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების (I, II, III და IV) კასკადი, ამიტომ
ალტერნატივები განსაზღვრულია ენგურის კაშხლითა და წყალსაცავით, რაც ნიშნავს იმას,
რომ
ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის
ელექტროსადგურების
კასკადის
ალტერნატივების განლაგება შესაძლებელია მხოლოდ ხუდონის კაშხლის ტერიტორიის
ზემოთ.
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მსოფლიო ბანკის მისიამ და საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილმა ექსპერტთა
ჯგუფმა 2007 წელს დაიქირავეს შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Colenco Power
Engineering Ltd. & STUCKY (ცნობილი საერთაშორისო კონსულტანტები კაშხლების
მშენებლობის საქმეში) შეფასების გასაკეთებლად. მიღებულმა შედეგებმა 6 აჩვენეს, რომ
ხუდონის კაშხლის თავდაპირველი ადგილმდებარეობა საუკეთესოა და შეესაბამება
საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებულ ენერგეტიკის განვითარების გრძელვადიან
სტრატეგიას.
ალტერნატივების შეფასების მიზანი იყო:
•

თითოეული
შესაძლო
მდებარეობის
ალტერნატიული
უბნისათვის
კონცეპტუალური პროექტის შემუშავება კაშხლის განსხვავებული სიმაღლითა და
დადგმული სხვადასხვა სიმძლავრით ენერგიის გამომუშავების ოპტიმალური
ვარიანტის
მისაღებად.
დეტალური
კვლევების
ჩატარება,
რომელთა
საფუძველზედაც შესაძლებელი იქნებოდა სათანადო ტექნიკური, ეკონომიკური,
ფინანსური და გარემოსდაცვითი შეფასების გაკეთება;

•

გაუთვალისწინებელი სიტუაციების მხედველობაში მიღება (გარემოსდაცვითი,
ტექნიკური, ეკონომიკური და ფინანსური შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის დონის შესაბამისად);

•

კრიტერიუმების შემუშავება ტექნიკური, გარემოსდაცვითი,
კულტურული, ეკონომიკური და ფინანსური შეფასებებისათვის;

•

საუკეთესო ვარიანტის შერჩევა და რეკომენდება.

სოციალური,

ხუდონის კაშხლის განლაგების ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური პირობებიდან
გამომდინარე, საჭიროა ოთხი განსხვავებული ალტერნატიული უბნის შეფასება. იხ.
ნახაზი 2.0-2.

ნახ. 2-2.

6

ხუდონის კაშხლის შესაძლო მდებარეობის ალტერნატივები
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ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება: არატექნიკური რეზიუმე

I.

ხუდონის არსებული უბანი: “ჰიდროპროექტის” მიერ თავდაპირველად
შერჩეული უბანი, სადაც მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა პროექტის
შეჩერებამდე. კაშხალი მდ. ენგურის სათავიდან – 113.7 კმ-ის მანძილზე, ხოლო
მდინარის კალაპოტი – 530 მ სიმაღლეზე.

II.

ხაიში 1 უბანი: უბანი მდებარეობს ხუდონის წყალსაცავის ზედა დინებაში. ამ
ადგილზე კალაპოტის სიმაღლე ზღვის დონიდან 700 მ-ია. ეს უბანი 2
ქვეალტერნატივით: 701 მ (მდინარე ენგურის სათავიდან 104 კმ-ში) და 670 მ
სიმაღლეზე მდებარე კალაპოტით (მდინარე ენგურის სათავიდან 105 კმ-ში)
შესწავლილ იქნა “ჰიდროპროექტის” მიერ.

III. ხაიში 2 უბანი: უბანი მდებარეობს მდ. ენგურის სათავიდან 107 კმ-ის მანძილზე,
სადაც მდინარის კალაპოტის სიმაღლე ზღვის დონიდან 635 მ-ია. ეს ვარიანტი
წარმოადგენს ამ ადგილზე აშენებული კაშხლისა და ხუდონის პროექტის
ფარგლებში ელექტროსადგურის უკვე ამოთხრილი შახტის კომბინაციას.
IV. ხაიში 3 უბანი: უბანი მდებარეობს მდ. ენგურის სათავიდან 109 კმ-ის მანძილზე,
სადაც მდინარის კალაპოტის სიმაღლე ზღვის დონიდან 570 მ-ია. ეს ვარიანტიც
წარმოადგენს მდინარის ზედა დინებაში აშენებული კაშხლისა და ხუდონის
პროექტის ფარგლებში ელექტროსადგურის უკვე ამოთხრილი შახტის
კომბინაციას.
ქვემოთ მოცემულია ჩამოთვლილი ალტერნატივების მახასიათებლები:
I.

ხუდონის არსებული უბანი:

არსებობს 2 შესაძლო ვარიანტი:
(a)

170 მ სიმაღლის თაღოვანი კაშხალი, რომელშიც წყლის დონე 670 მ-ია. ეს
ალტერნატივა შემუშავდა 2005 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მისიისა და CORE International
Inc-ის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად. აღნიშნული ალტერნატივა
ამცირებს დადგმულ სიმძლავრეს თავდაპირველი 700 მეგავატიდან 630
მეგავატამდე. წყალსაცავის მოცულობის შემცირების გამო მაღალი ჩამონადენის
დროს საჭირო ხდება მდინარის წყლის გაშვება ენერგიის გამომუშავების გარეშე.
ზაფხულის პერიოდში ენერგიის გამომუშავების შემცირება ამ ალტერნატივას
ეკონომიკურად არაეფექტიანს ხდის, ვინაიდან შემოსავლების დიდი ნაწილი
დამოკიდებულია ზაფხულის თვეებში საქართველოდან მეზობელ ქვეყნებში
ელექტროენერგიის ექსპორტზე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ, მიუხედავად
წყალსაცავის მოცულობის შემცირებისა, ამ ალტერნატივის შემთხვევაშიც
არსებობს სოფელ ხაიშის დატბორვის აუცილებლობა. ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მისიამ ყურადღება
გაამახვილა სეისმური რისკისა და მარცხენა ნაპირზე 670 მ-ის ზემოთ შესაბამისი
ქანების არსებობის საკითხზე. ეს ორივე საკითხი აისახა პროექტში და მოიძებნა
სათანადო საინჟინრო გადაწყვეტები:
•

სეისმურობის კოეფიციენტის გაზრდა რიხტერის შკალის 8 ბალიდან 9
ბალამდე (უნდა აღინიშნოს, რომ ენგურის კაშხალი დაპროექტებულია
სეისმურობის უფრო დაბალი კოეფიციენტით);
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•
(b)

670 მ-ის ზემოთ არსებული შეუსაბამო გრუნტის მოჭრა და მისი შეცვლა
მაღალი სიმტკიცის მქონე ბეტონით მარცხენა საყრდენის ასაშენებლად.

“ჰიდროპროექტის” თბილისის განყოფილების ინჟინრების თავდაპირველი
ვარიანტი - 200 მ სიმაღლის თაღოვანი კაშხალი 700 მ წყლის დონის მქონე
წყალსაცავითა და 700 მეგავატის ტოლი დადგმული სიმძლავრით, რაც
სხვადასხვა კვლევის 7 შედეგებით აღიარებულ იქნა საუკეთესო ვარიანტად.
ამ უბანზე უკვე ჩატარებული ზედაპირული და მიწისქვეშა საექსკავაციო
სამუშაოების გამო ამ ვარიანტს დიდი უპირატესობა აქვს უკვე დეგრადირებული
ტერიტორიების გამოყენების თვალსაზრისითაც.

II. ხაიში 1 უბანი
ამ უბანზე შესწავლილ იქნა 8 განსხვავებული ალტერნატივა, რომლებიც წარმოადგენენ
კალაპოტურ სქემებს დაბალი სადერივაციო კაშხლებით, საშუალო სიმაღლის ბეტონის
კაშხლებითა და მაღალი კაშხლებით. ამ უბანზე მდინარის წყალშემკრების ფართობი 1,930 კმ2 – მნიშვნელოვნად ნაკლებია ხუდონის უბანზე არსებული წყალშემკრების
ფართობზე – 2,780 კმ2. შესაბამისად ნაკლებია მდინარის საშუალო წლიური ჩამონადენის
მოცულობაც – 2,700 მლნ. მ3 წელიწადში. ხუდონის არსებულ უბანზე ეს მაჩვენებელი,
დაახლოებით, 4,000 მლნ. მ3-ს შეადგენს. აქედან გამომდინარე, ამ უბანზე
ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად საჭირო წყლის მოცულობა შედარებით მცირეა. აქ
არსებული ყველა ვარიანტისთვის კალაპოტის დონე 633 მეტრზეა. მდინარისა და
ხუდონის კაშხლის მიწისქვეშა ელექტროსადგურის შახტის დასაკავშირებლად უნდა
აშენდეს წყლის მიმყვანი გვირაბი 7.5 კმ-სა და 9.0 კმ-ს შორის. ამ გვირაბისა და
კალაპოტური სქემის შერჩევის შემთხვევაში შლამის შემაკავებელი უზარმაზარი
მიწისქვეშა კამერების მშენებლობა შედარებით სუსტ გეოლოგიურ პირობებში
დაკავშირებულია მრავალ გეოლოგიურ და გარემოსდაცვით რისკთან და შეუძლია
არსებული ზედაპირული ნაგებობების დაზიანება. გარდა მდინარე ნენსკრაზე
ასაშენებელი ხიდისა, აუცილებელია დამატებითი, დაახლოებით, 10 კმ-იანი მისასვლელი
გზის გაყვანა. უნდა აღინიშნოს, რომ ხუდონის უბანზე მისასვლელი გზები უკვე
გაყვანილია.
ხაიში 1 უბანი გეოლოგიური აგებულების თვალსაზრისით არახელსაყრელია და
მშენებლობის თვალსაზრისით რთულად განსახორციელებელი. დაბალი პროფილის
მქონე ბეტონის სადერივაციო კაშხლის შემთხვევაში საჭირო იქნება მიწისქვეშა
კონსტრუქციის მოწყობა, რის გამოც წყლის ასაღებად საჭირო ჭის მოცულობა მცირე
იქნება. მეორე მხრივ, მაღალი კაშხლის შემთხვევაში იარსებებს გეოლოგიური საძირკვლის
პრობლემა და, ამასთან ერთად, წყალსაცავების მოცულობაც შედარებით მცირე იქნება. ამ
უბანზე წარმოებული ნებისმიერი სახის სამშენებლო საქმიანობა ხელს შეუშლის მდინარე
ენგურის ათვისებას ამ უბანსა და ხუდონის არსებული უბნის ქვედა ბიეფს შორის მდებარე
მონაკვეთზე. ეს ვარიანტი ითვალისწინებს აგრეთვე მდინარე ნენსკრის გადამკვეთი
ფოლადის აკვედუკის მშენებლობას.
III. ხაიში 2 უბანი
უბანი განლაგებულია მდინარეების – ენგურისა და ნენსკრის – შეერთებიდან ზემოთ,
მდებარეობს მდინარის კალაპოტის წერტილში, ზღვის დონიდან 633 მ-ზე. ამ ვარიანტსაც
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აქვს კალაპოტური სქემის, დაბალი კაშხლის, საშუალო სიმაღლის კაშხლისა და მაღალი
კაშხლის 8 ალტერნატივა. ამ შემთხვევაში წყალშემკრების ფართობი მცირდება 1,940 კმ2მდე, ხოლო საშუალო წლიური ჩამონადენი – 2,700 მლნ. მ3-მდე, რაც მნიშვნელოვნად
ჩამოუვარდება ხუდონის კაშხლის უბნის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ეს ვარიანტიც
ითვალისწინებს, დაახლოებით, 6 კმ სიგრძის წყლის მიმყვანი გვირაბის მშენებლობას
ხუდონში არსებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებთან დასაკავშირებლად. შლამის
შემაკავებელი მიწისქვეშა კამერა უნდა აშენდეს სუსტ გეოლოგიურ ფორმაციებში, რაც,
გარდა არსებული ნაგებობების შესაძლო დაზიანებისა, მნიშვნელოვან გეოლოგიურ და
გარემოსდაცვით რისკს ქმნის. გარდა მდინარე ნენსკრაზე ასაშენებელი ხიდისა,
აუცილებელია დამატებითი, დაახლოებით, 8-კმ-იანი მისასვლელი გზის გაყვანა.
ხუდონის უბანზე მისასვლელი გზები უკვე გაყვანილია. კალაპოტურ სქემებს აქვთ წყლის
დაგროვების შეზღუდული პოტენციალი წყლის ყოველდღიური რეგულირებისა და
ზამთარში ელექტროენერგიის გამომუშავებისათვის. მდინარის პროფილი ციცაბოა ამ
ადგილიდან დინების მიმართულებით 3 კმ-ის მანძილზე, ხოლო შემდეგ სწორდება, რაც
ამცირებს წყალსაცავის მოცულობას. იმავე სიმაღლის კაშხალი ხუდონის არსებულ უბანზე
წარმოქმნის ბევრად მეტი მოცულობის წყალსაცავს. ამ უბანზე განხორციელებული
ნებისმიერი ვარიანტი ხელს შეუშლის მდინარე ენგურის ათვისებას ამ უბანსა და
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ქვედა ბიეფს შორის მდებარე მონაკვეთზე. ვინაიდან
ეს უბანი მდებარეობს მდინარე ენგურისა და ნენსკრის შეერთების ზედა ბიეფში, სადაც
წყლის მოცულობა შედარებით მცირეა. ამ უბანზე სუსტი გეოლოგიური პირობების გამო
მაღალი კაშხლების მშენებლობა გამართლებული არ არის, მიზანშეწონილია დაბალი
კაშხლების მშენებლობა, თუმცა მათი მშენებლობა, ექსპლუატაცია და მოვლა დიდ
ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
IV. ხაიში 3 უბანი
კაშხლის განლაგების ეს უბანი მდებარეობს მდინარეების – ენგურისა და ნენსკრის –
შეერთების ადგილსა და სოფელ ხაიშს შორის მდინარის კალაპოტის წერტილში ზღვის
დონიდან 566 მ-ზე და აქვს კაშხლის 5 ალტერნატივა, მათ შორის კალაპოტური სქემა
დაბალი კაშხლით, საშუალო სიმაღლის კაშხლითა და მაღალი კაშხლის 2 ვარიანტით. ამ
ალტერნატივის ექსპლუატაციისათვის საჭიროა სუსტ გეოლოგიურ ფორმაციებში 4.3 კმ
სიგრძის წყლის მიმყვანი გვირაბისა და შლამის შემაკავებელი მიწისქვეშა კამერის აშენება
ხუდონის უბანზე არსებულ მიწისქვეშა სტრუქტურებთან დასაკავშირებლად. ამ უბანზე
შემცირებულია როგორც წყალშემკრები აუზის ფართობი – 2,550 კმ2, ასევე საშუალო
წლიური ჩამონადენი – 3,700 მლნ. მ3. აუცილებელია დამატებითი, დაახლოებით, 6-კმიანი, მისასვლელი გზის გაყვანა. ხუდონის უბანზე მისასვლელი გზები უკვე გაყვანილია.
მდინარის ხეობის ფერდობები 105 კმ-სა და 109 კმ-ს შორის ძალიან ციცაბოა. ასეთი
ტოპოგრაფია არ იძლევა ოპტიმალური მოცულობის წყალსაცავის შექმნის საშუალებას. ამ
უბანზე განხორციელებული ნებისმიერი ვარიანტი ხელს შეუშლის მდინარე ენგურის
ათვისებას სოფელ ხაიშიდან ელექტროსადგურის ქვედა ბიეფამდე.

ტექნიკური ანალიზი
•

გეოლოგია – ხუდონის უბნისა და სხვა განხილული უბნების გეოლოგიურ და
გეოტექტონიკურ
მაჩვენებლებს
შორის
განსხვავება
დიდია.
არსებულ
ელექტროსადგურებთან წყლის მიმყვანი გვირაბების, ისევე, როგორც ნებისმიერი
კაშხლის საძირკვლის მშენებლობის შემთხვევაში, არსებობს გეოლოგიური რისკები.
გეოლოგიური პირობები რთულდება ხუდონის არსებული უბნის ზედა დინებაში.
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თუმცა, გაშიშვლებული ძირითადი ქანების ხასიათიდან გამომდინარე, ხაიშის 1 უბნის
ქვედა ბიეფში მდებარე ერთ უბანზე მაღალი კაშხლის მშენებლობისათვის შესაფერისი
პირობებია (სადაც მდინარის კალაპოტი ზღვის დონიდან 670 მ-ზე მდებარეობს).
•

მშენებლობის გრაფიკი – ხუდონის არსებულ უბანზე მშენებლობის პერიოდი
შემცირდება საბოლოო საინჟინრო პროექტის მომზადებისთვის საჭირო გეოლოგიური
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, უბნის მოსაწყობი პლატფორმებისა და იმის გამო,
რომ სადერივაციო სტრუქტურები და კოფერდამები უკვე არსებობენ და მხოლოდ
რემონტს საჭიროებენ. გარდა ამისა, წყალსაცავის გარშემო თითქმის მთლიანად
მოწყობილია საგზაო ქსელი. სხვა დანარჩენი ალტერნატივების შემთხვევაში
ჩამოთვლილი მოსამზადებელი სამუშაოები მშენებლობის პერიოდს 3-6 წლით
გაზრდიან. ამ მიზეზის გამო ხუდონის უბანს დიდი უპირატესობა აქვს.

საწარმოო პროცესის ანალიზი
•

ჰიდროლოგიური პირობები – თუ კაშხალი აშენდება ხუდონის უბნისგან სხვა
(ზემოთ მდებარე) ნებისმიერ უბანზე, მდინარის ენერგეტიკული პოტენციალი
შემცირდება. თუ ხაიშის ერთ-ერთ ალტერნატიულ უბანზე განხორციელდება
კალაპოტური სქემა, ან აშენდება დაბალი კაშხალი, მომავალში შეუძლებელი იქნება
ხუდონის უბანზე კაშხლის მშენებლობა. ხუდონის უბანზე საშუალო წლიური
ჩამონადენი 3,700 მლნ. მ3-ია, ხოლო ხაიში 1 ალტერნატივის უბანზე ნაკლები – 2,600
მლნ. მ3.

•

დადგმული სიმძლავრე – ხუდონის არსებულ უბანზე ელექტროსადგურის
არსებული
ქვაბულის
ზომებიდან,
საექსკავაციო
სამუშაოების
კარგი
მდგომარეობიდან და იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ საექსკავაციო სამუშაოების
დროს ადგილი უკვე ჰქონდა გარკვეულ გეოლოგიურ პრობლემებს, უმჯობესია, არ
მოხდეს უკვე განხორციელებული სამუშაოების ცვლილება და დასრულდეს
ნაგებობების მშენებლობა არსებული კონფიგურაციით. ზოგადად, ზღვრული
დადგმული სიმძლავრე 702 მეგავატია. გარდა ამისა, დაბალი დადგმული
სიმძლავრის შემთხვევაში უკვე ამოთხრილი შახტი და მის ზემოთ არსებული
ნაგებობები ზედმეტად დიდი აღმოჩნდება და უკვე ჩადებული ინვესტიციები
დაიკარგება. მაღალი კაშხლების მქონე ალტერნატივებისთვის შესაძლებელია 702
მეგავატი დადგმული სიმძლავრე, ოღონდ ამ შემთხვევაში შემცირდება ქვემოთ
არსებული კაშხლური ელექტროსადგურების სიმძლავრე. მინიმალურზე მაღალი
დადგმული სიმძლავრე იძლევა შემდგომი განვითარების, რეზერვის შექმნისა და
ჩამონადენის ცვლილების შესაძლებლობას. ამ მიზეზის გამო ხუდონის უბანი და
702 მეგავატის ტოლი დადგმული სიმძლავრე ოპტიმალურია. უნდა აღინიშნოს,
რომ ალტერნატივების ნაკლები დადგმული სიმძლავრეები ამცირებენ მაღალი
მოთხოვნის დროს ელექტროენერგიის ექსპორტის შესაძლებლობას.

ეკონომიკური ინდიკატორების ანალიზი
ეკონომიკის მთავარი ინდიკატორებია: საინვესტიციო დანახარჯები, რენტაბელობის
შიდა ნორმა და წმინდა მიმდინარე ღირებულება. ამ თვალსაზრისით ხუდონის უბნის
პროექტის არსებული კონფიგურაცია საუკეთესოა სხვა ალტერნატივებთან შედარებით.
•

ძველი, აუნაზღაურებელი დანახარჯები – უნდა აღინიშნოს, რომ
განხორციელებულ სამუშაოებზე უკვე დახარჯულია, დაახლოებით, 178 მლნ.
აშშ დოლარი (გადასახადების ჩათვლით). იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი
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განხორციელდება სხვა უბანზე, ის ინვესტიციები, რომლებიც დაიხარჯა
კაშხლის დაბეტონებისა და ამოთხრისთვის, მდინარის მიმართულების
შეცვლისთვის, პლატფორმებისა და მისასვლელი გზების აშენებისთვის,
მთლიანად დაიკარგება.
•

პროდუქციის ფასი – ერთი კილოვატის ფასი, გადასახადების ჩათვლით,
მერყეობს 1,000 – 3,500 აშშ დოლარის ფარგლებში 8. ხუდონის ვარიანტი ყველაზე
იაფია.

•

ეკონომიკური ინდიკატორების თვალსაზრისით ხუდონის უბანი საუკეთესო
ვარიანტს წარმოადგენს.

გარემოსდაცვითი, სოციალური, კულტურული საკითხები
პროექტის ალტერნატივების განხორციელებასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი,
სოციალური, კულტურული ასპექტები შესწავლილია BRL–ის 9 მიერ. ქვემოთ
მოცემულია მათი მოკლე მიმოხილვა.
•

ყველა
განხილული
ალტერნატივა,
ხუდონის
უბნის
ჩათვლით,
დაკავშირებულია გარემოსდაცვით გამოწვევებთან, რომლებსაც სათანადო
შესწავლა და მართვა სჭირდება. ექსპერტების შეფასებით, დაახლოებით, 5 მლნ.
აშშ დოლარი იქნება საჭირო კომპენსაციებისა (ადამიანებისთვის, რომლებიც არ
ექვემდებარებიან გადასახლებას) და გარემოსდაცვითი მართვისა და
მონიტორინგის გეგმების განსახორციელებლად 10.

•

ყველა ალტერნატივა იწვევს ადგილობრივი მოსახლეობის გადასახლებას და
საჭიროებს გადასახლებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. თუმცა ხუდონის
ალტერნატივის ხარჯები ყველაზე მაღალია და, დაახლოებით, 60 მლნ. აშშ
დოლარს შეადგენს11.

•

სხვა ალტერნატივების შემთხვევაში სოციალური და კულტურული საკითხები
დაკავშირებულია შედარებით მცირე დანახარჯებთან და, დაახლოებით, 2 მლნ.
აშშ დოლარის 12 ტოლია, ხოლო .ხუდონის შემთხვევაში დანახარჯები,
დაახლოებით, 4 მლნ. აშშ დოლარი იქნება.

•

ზემოქმედებები – დასახლებულ პუნქტებთან სიახლოვის გამო ძირითადი
სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას ადგილი ექნება ადგილობრივ
თემებზე ზემოქმედებას მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ალტერნატივა იქნება
შერჩეული. ხაიშის რომელიმე ალტერნატივის შერჩევის შემთხვევაში საჭირო
იქნება სოფლებში გამავალი გზების აღდგენა. აუცილებელია მტვრისა და
ხმაურის შემამცირებელი მკაცრი ზომების გატარება და მიგრანტ მუშებთან
დაკავშირებული შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების სათანადოდ მართვა, რაც
საკმაოდ რთულ ამოცანას წარმოადგენს.

8

Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008.

9

A.S.R. Progetti P.S.A and BRL Inginierie, Khudoni ESIA, 2008.

10

Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008.

11

Ibid

12

Ibid

Trans Electrica Ltd., 2013

18

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება: არატექნიკური რეზიუმე

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის განხილული ალტერნატივების ანალიზის
საფუძველზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ პროექტის ყველაზე ხელსაყრელი
ალტერნატივა არის ხუდონის არსებულ უბანზე მაღალი კაშხლის მშენებლობა.
ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ:
1. ჩამონადენის მოცულობები ძალიან განსხვავებულია ზაფხულისა და ზამთრის
თვეებში. ელექტროენერგიის უდიდესი ნაწილი გაზაფხული-ზაფხულის
თვეებში გამომუშავდება და მოხდება მისი ექსპორტი. აუცილებელია, რომ
წყალსაცავის მოცულობა იყოს, რაც შეიძლება, დიდი, რათა არ მოხდეს წყლის
გაშვება ელექტროენერგიის გამომუშავების გარეშე (რასაც უზრუნველყოფს
ხუდონის კაშხლის საპროექტო სიმაღლე – 200 მ).
2. ხუდონის კაშხლის ზემოთ არსებული ტერიტორიის ტოპოგრაფია არ იძლევა
დიდი მოცულობის წყალსაცავის მოწყობის საშუალებას, 200-250 მ სიმაღლის
კაშხლის მშენებლობის შემთხვევაშიც კი.
3. ნებისმიერი კონფიგურაციის კალაპოტური პროექტისთვის ხუდონის უბნის
ზემოთ საჭირო იქნება წყლის მიმყვანი გრძელი გვირაბებისა და შლამის
შემაკავებელი მიწისქვეშა სტრუქტურების მოწყობა სუსტ გეოლოგიურ
ფორმაციებში. ეს ნაგებობები დაკავშირებულია არა მარტო მნიშვნელოვან
ეკონომიკურ დანახარჯებთან, არამედ საკმაოდ მაღალ გეოლოგიურ
რისკებთანაც.
4. ალტერნატიულ უბნებზე განხორციელებული ნებისმიერი პროექტი ხელს
შეუშლის მდ. ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისებას მათი
განლაგების ადგილებიდან ხუდონის კაშხლის ქვედა ბიეფამდე.
კვლევების 13 შედეგებმა აჩვენეს, რომ ხუდონის კაშხლის არსებული უბანი, 200 მ
სიმაღლის თაღოვანი კაშხლით, წარმოადგენს საუკეთესო ვარიანტს, რომელიც
ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიზანს – მდინარე ენგურის ენერგეტიკული
პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებასა და გარემოსდაცვით და გეოლოგიურ
მოსაზრებებს. დასკვნების გაკეთების დროს მხედველობაში იქნა მიღებული
სოციალური, კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოსდაცვითი საკითხები,
რომლებმაც შერბილების ღონისძიებებთან ერთად გაზარდეს პროექტის ღირებულება.
აღნიშნული დასკვნები შეესაბამება მსოფლიო ბანკის მისიის, საქართველოს
მთავრობის მიერ შექნილი ექსპერტთა ჯგუფისა და Stucky and Colenco-ს მიერ ადრე
ჩატარებული კვლევების დასკვნებს.

2.2

ხუდონის კაშხლის ტიპები

Colenco Stucky JV-ს (2008 წლის დეკემბერი) კვლევის – “კაშხლის ტიპის შერჩევა” –
თანახმად, შესწავლილ იქნა კაშხლების ორი ტიპი, კერძოდ, ორმაგი სიმრუდის
თაღოვანი კაშხალი (ვიბრირებით გამყარებული ჩვეულებრივი ბეტონის) და
თაღოვან-გრავიტაციული კაშხალი (დატკეპნილი ბეტონის). მაღალი კაშხლის
შემთხვევისთვის არ იქნა განხილული ბეტონით მოპირკეთებული ქვის
კაშხლებისა და თიხისაგან აგებული კაშხლების ტიპები.
ხუდონის კაშხლის ადგილმდებარეობისა და კაშხლის 200-მეტრიანი სიმაღლის
გათვალისწინებით ყველაზე მისაღებ ვარიანტებად ჩაითვალა ვარიანტები 2A და
13

Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008; AF- Colenco Ltd. & STUCKY, Phase III, 2010.

Trans Electrica Ltd., 2013

19

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება: არატექნიკური რეზიუმე

2B.
2A ვარიანტია ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხალი (ვიბრირებით
გამყარებული ჩვეულებრივი ბეტონის), ხოლო 2B - თაღოვან-გრავიტაციული
კაშხალი (დატკეპნილი ბეტონის).
ეს ორი ვარიანტი შესწავლილ და ერთმანეთთან შედარებულ იქნა სხვადასხვა
ტექნიკურ და ეკონომიკურ ასპექტებთან მიმართებაში.
ვარიანტი 1 და 2A–თვის თაღოვანი კაშხლის სიმაღლე შეადგენს 170 მ და 200 მ-ს
(შესაბამისად) 501.50 მ-ის სიმაღლეზე მდებარე საძირკვლიდან.
კაშხლის
ადგილმდებარეობად
მიჩნეულია
თავდაპირველ
პროექტში
განსაზღვრული უბანი, ხოლო კაშხლის ღერძი განსაზღვრულია თითოეული
ვარიანტისთვის ცალ-ცალკე.
კახშლის ადგილმდებარეობის ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური პირობების
სირთულის
გამო
ვარიანტების
ცხადად
წარმოდგენა
შუძლებელია.
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა თითოეული ვარიანტის დადებით და
უარყოფით მხარეებს ტექნიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, აგრეთვე
პროექტის განხორციელების ხანგძლივობასა და ისეთ სხვა საკითხებს, როგორიცაა
გარემოზე ზემოქმედება.
ორი ვარიანტის თვითღირებულებას შორის მცირე განსხვავებისა და ეკონომიკური
ანალიზის საწყისი პარამეტრების დიდი ამპლიტუდის გამო თაღოვანგრავიტაციულ კაშხალს (დატკეპნილი ბეტონის) არ გააჩნია მნიშვნელოვანი
ეკონომიკური უპირატესობა თანამედროვე სამშენებლო ბაზარზე. გარდა ამისა,
მასალებისა და საწვავის ყოველდღიური მატებისა ან ცვალებადობის პირობებში
ისეთი კაშხლის ფინანსური რისკი, როგორიცაა თაღოვან-გრავიტაციული კაშხალი,
რომელსაც ესაჭიროება მეტი მასალა და სამშენებლო ტექნიკა, იზრდება. ამიტომ,
შედარების დროს უგულებელყოფილია განსხვავება ღირებულებებს შორის.
ორმაგი სიმრუდის თაღოვან კაშხალს (ვიბრირებით გამყარებული ჩვეულებრივი
ბეტონის) თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალთან (დატკეპნილი ბეტონის) შედარებით
უპირატესობა აქვს ტექნიკური ასპექტების მხრივ, ვინაიდან თაღოვანგრავიტაციული კაშხალი მსოფლიოში ჯერ არ აშენებულა. საინჟინრო
თვალსაზრისით ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა აქტიური სამშენებლო
ბაზრის პირობებში აუცილებელია ამგვარი ნაგებობის მშენებლობის გაზრდილი
დანახარჯებს გათვალისწინებაც.
ვინაიდან ამ ტიპის კაშხლების მშენებლობის გამოცდილების მქონე მთავარი
კონტრაქტორები წარმოდგენილი არიან, ძირითადად, ჩინეთისა და შორეული
აღმოსავლეთის ბაზრებზე, კონკურსში მონაწილეობას შესაბამისი გამოცდილების
მქონე ცოტა კომპანია თუ შეძლებს, რაც აგრეთვე გაზრდის მშენებლობის ფასს.
კაშხლის ტიპის შერჩევის ერთ-ერთ გარემოსდაცვით კრიტერიუმს წარმოადგენს
ბეტონისთვის საჭირო მასალების მოცულობა და ამ მასალების ტრანსპორტირების
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საკითხი. ყველაზე ხელსაყრელი კარიერი მდებარეობს სოფელ ხაიშის ზემოთ, რაც
ნიშნავს იმას, რომ ბეტონის შემავსებლების ტრანსპორტირება სოფლის გავლით
მოხდება. მასალების მოცულობა თაღოვან-გრავიტაციული კაშხლის (დატკეპნილი
ბეტონის) შემთხვევაში უფრო მეტია, ვიდრე ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლის
(ვიბრირებით გამყარებული ჩვეულებრივი ბეტონის) შემთხვევაში. გარდა ამისა,
თაღოვან-გრავიტაციული კაშხლის ასაშენებლად საჭირო იქნება მეტი მასალის
მოპოვება და მეტი მისასვლელი გზის გაყვანა. აგრეთვე, დიდი ყურადღება უნდა
მიექცეს აგრეთვე ამ მასალების განთავსებასაც. ყველა ეს საკითხი ნაკლებად
აქტუალურია და უფრო ადვილად მოგვარებადი ტრადიციული თაღოვანი
კაშხლის შემთხვევაში.
კაშხლის ტიპის მიუხედავად, აუცილებელი იქნება კლდოვანი საძირკვლის
დამუშავება. ამ სამუშაოს დეტალები წესისამებრ დაზუსტდება მშენებლობის
პერიოდში JV-ს ფაზა III დოკუმენტების შესაბამისად.
აქედან
გამომდინარე,
ხუდონის
კაშხლის
თავდაპირველი
ადგილმდებარეობისათვის რეკომენდებულია ორმაგი სიმრუდის ჩვეულებრივი
ბეტონის თაღოვანი კაშხლის მშენებლობა, ვინაიდან კაშხლის აღნიშნული
ტიპი ტექნიკურად უფრო მორგებულია და შეიცავს ნაკლებ რისკებს.

ნახ. 2-3. კაშხლის ტიპის ვარიანტები (Colenco Stucky JV)

დამატებითი ინფორმაცია ხუდონჰესის კაშხლის ტიპის შერჩევაზე
ქვის კაშხალთან შედარებით უპირატესობა მიენიჭა ჩვეულებრივი ვიბრობეტონით
აგებულ ორმაგი სიმრუდის თაღოვან კაშხალს. თავდაპირველად, პროექტირების საწყის
ეტაპზე ჰიდროპროექტის მიერ შემოთავაზებული იყო ქვის კაშხალიც. აღნიშნული
ვარიანტი შესწავლილ და უარყოფილ იქნა სპეციალისტების მიერ ჯერ კიდევ მანამდე,
სანამ მიღებულ იქნებოდა გადაწყვეტილება თაღოვანი კაშხლს აშენების თაობაზე. ყველა
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სტრუქტურა, როგორიცაა სადერივაციო გვირაბი, წყალმიმღები გვირაბები და
წყალგამყვანები, აშენდა თაღოვანი კაშხლის შესაბამისად. გათვალისწინებული იყო
ენგურის ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლის გამოცდილებაც.
ქვის კაშხლებს ზედა ბიეფში გააჩნიათ წყალგაუმტარი ნიადაგით, ბეტონით ან ფოლადის
ფირფიტებით გაკეთებული წყალგაუმტარი ზედაპირები, ან აქვთ წყალგაუმტარი
დიაფრაგმა. ყველაზე გავრცელებული ტიპებია:
1) ერთგვაროვანი მიწის ნაყარი:
ძალიან ძნელია, შეუძლებელიც კი, წყალგაუმტარობის სასურველი დონის მიღწევა,
ამიტომ კაშხლის ეს ტიპი ვერ გამოდგება ხუდონის კაშხლის სიმაღლის მქონე
ნაგებობებისათვის.
2) მიწის კაშხალი წყალგაუმტარი დიაფრაგმით (ასფალტობეტონის კედელი):
მთავარი ნაკლოვანება დაბალი სეისმომედეგობაა, შესაბამისად ხუდონისთვის ეს
ვარიანტი არ არის მისაღები.
3) თიხის დიაფრაგმა:
საჭირო რაოდენoბის მასალა მიმდებარე ტერიტორიებზე არ მოიპოვება. ამასთან
ერთად,

საჭირო

გვირაბებისა

და

იქნება

მდინარის

წყალგამშვებების

სადერივაციო
მნიშვნელოვანი

არხის,

წყალამღებების,

ცვლილება.

აგრეთვე,

მშენებლობას დასჭირება დამატებითი 2 წელიწადი. ასეთი კაშხლის შემთხვევაში
საჭირო მასალების მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 11 მილიონ მ3-ს, მაშინ,
როდესაც ბეტონის თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში საჭირო იქნება 2.3 მილიონი მ3
მოცულობის მასალა. საძირკვლისთვის საჭირო იქნება 0.6 მილიონი მ3 მასალის
ამოღება, მაშინ, როდესაც ბეტონის თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში ეს რიცხვი 0.32
მილიონი მ3-ის ტოლია. შესაბამისად, ქვის კაშხლისთვის საჭირო იქნება ძალიან
დიდი კარიერი, მოითხოვს ფართომასშტაბიან გადაზიდვებს, თავად კაშხალი
დაიკავებს უფრო დიდ ტერიტორიას, გამოიწვევს დიდი დაოდენობით მტვერს და,
ზოგადად, ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს გარემოზე და ამასთან, არ ექნება
რაიმე არსებითი უპირატესობა. ხეობის პროფილი, შენობა-ნაგებობების განლაგება
და უკვე ჩატარებული საექსკავაციო სამუშაოები, პრაქტიკულად გამორიცხავენ
ქვის კაშხლის ვარიანტს.
გარდა ამისა, ქვის კაშხლის შემთხვევაში ჭარბი წყლის გამშვები სისტემა, რომელიც
შედგება წყალსაგდებებისა და კაშხლის ძირში არსებული წყალგამშვვებებისაგან,
ბეტონით უნდა აშენდეს. ქვის კაშხლის შემთხვევაში შეუძლებელია ცენტრალური
არარეგულირებადი წყალსაგდებების მოწყობა, თავიდან უნდა აშენდეს ისეთი
სადერივაციო სისტემა, რომელიც გაატარებს 2,500 მ3/წმ წყალს არსებული 1,030
მ3/წმ გამტარიანობის მქონე სისტემის ადგილზე. გარდა გამტარიანობისა, ქვის
კაშხლის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაიზრდება სადერივაციო სისტემის სიგრძე
და კოფერდამების სიმაღლე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვის კაშხალის ვარიანტი გამოსარიცხია გარემოზე
უარყოფითი

ზემოქმედების,

გაგრძელებული

სამშენებლო

პერიოდისა

და

არსებული სტრუქტურების გამოყენების შეუძლებლობის გამო. საქართველოს
მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის მიერ შექმნილმა ექსპერტთა ჯგუფმა თავის მე-5
და მე-6 ანგარიშებში წარმოადგინა შემდეგი დასკვნები:
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(i)
(ii)

2.3

ექსპერტთა ჯგუფი მხარს უჭერს თაღოვანი კაშხლის ვარიანტს, რომელიც
უნდა დამუშავდეს მესამე ეტაპზე.
კაშხლის
ადგილმდებარეობის,
ტიპისა
და
სიმაღლის
შერჩევა
განხორციელდა სისტემური, ლოგიკური და სარწმუნო მიდგომებით. 200 მ
სიმაღლის ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლის მშენებლობა ხუდონის
კაშხლისთვის წინასწარ განსაზღვრულ ადგილზე წარმოადგენს საუკეთესო
ალტერნატივას, რომლის დეტალური პროექტი უნდა შეიქმნას მე-4 ეტაპზე.
ანალიზის შედეგად გაირკვა, რომ თაღოვანი კაშხლის დაპრესილი ბეტონით
მშენებლობის გადაწყვეტილება არ წარმოადგენს საუკეთესო ვარიანტს,
მაგრამ ექსპერტთა ჯგუფი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ
რეკომენდებული ალტერნატივა არის საუკეთესო არჩევანი ტექნიკური,
კონსტრუქციული და ეკონომიური კრიტერიუმების მიხედვით. ექსპერტთა
ჯუფმა აღნიშნული შეფასება რამდენჯერმე დაადასტურა.

ხუდონის კაშხლის სიმაღლე

ხუდონის კაშხლის სიმაღლის შემცირებას 702 მეტრიდან 670 მეტრამდე უპირატესობა არა
აქვს ვინაიდან:
•
•

•

სოფელი ხაიში ამ შემთხვევაშიც დატბორვის ზოლში ხვდება და სოციალური
ზემოქმედების თვალსაზრისით ამ ცვლილებას უპირატესობა არ ექნება;
რეზერვიუარის ტევადობა ამ შემთხვევაში შემცირდება და ზაფხულში გაჩნდება ჭარბი
წყლის
გადაღვრის
საჭიროება
ელექტროენერგიის
გამომუშავების
გარეშე.
საქართველოს მთავრობას დიდი დანაკარგს მოუტანს ის გარემოება, რომ ენგურის
კაშხალი ვერ ისარგებლებს დამატებითი ენერგიის გამომუშავების იმ შესაძლებლობით,
რომელიც გაჩნდება ხუდონის კაშხლის აგების შედეგად;
ელექტროენერგიის წლიური გენერაცია მცირდება და პროექტი ფინანსურად
არასაინტერესო ხდება.

შედარებითი ანალიზი ჩაატარა მსოფლიო ბანკის მიერ დანიშნულმა ექსპერთა პანელმა,
რომელიც შედგებოდა დამოუკიდებელი და ცნობილი სპეცილისტებისაგან აშშ-დან,
შვეიცარიიდან და ავსტრაცლიიდან.
ექსპერთა პანელის მე-6 ანგარიშში მოცემულია შემდეგი დასკვნა და რეკომენდაცია:
„კაშხლის მდებარეობის, მისი ტიპის და სიმაღლის არჩევანის განხილვა არის ძალიან
კარგი სისტემატური, ლოგიკური და არგუმენტირებადი დასაბუთება 200 მეტრიანი
თაღოვანი კაშხლის ხუდონის თავდაპირველ ადგილზე აგებისათვის, რაც შერჩეულ იქნა
საუკეთესო ალეტრნატივად IV ფაზის დეტალური დიზაინისათვის.“
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3.0 პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
კომპანია Trans Electrica Ltd-მ დაიქირავა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების
ქსელი (CENN) ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების განსახორციელებლად. გზშ–ის პროცესში CENN-ის მრჩეველი იყო კომპანია
ERM-ის გერმანიის ოფისი. პროექტის განსახლების გეგმა შეადგინა მიწისა და უძრავი
ქონების პროფესიონალთა ასოციაციამ (APLR), ხოლო პროექტთან დაკავშირებული
უსაფრთხოებისა და რისკების საკითხები შეაფასეს კომპანია Trans Electrica Ltd-ის მიერ
შერჩეულმა სპეციალისტებმა.
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
პროცესი ხელმძღვანელობდა შემდეგი დოკუმენტებით:
•

საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის, საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის
შესახებ, საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ;

•

საქართველოს მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო კონვენციები;

•

მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი პროცედურები და ინსტრუქციები (სამოქმედო
პოლიტიკა გარემოს შეფასების შესახებ OP 4.01, იანვარი, 1999, განახლდა 2011 წლის
თებერვალში);

•

მსოფლიო ბანკის სამოქმედო პოლიტიკა და პროცედურები იძულებით
განსახლების შესახებ (სამოქმედო პოლიტიკა – OP 4.12 (დეკემბერი, 2001, განახლდა
2011 წლის თებერვალში) და ბანკის პროცედურა – BP 4.12 (დეკემბერი, 2001));

•

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) სახელმძღვანელო განსახლების
სამოქმედო გეგმის მომზადებისათვის (2002);

•

მსოფლიო ბანკის სამოქმედო პოლიტიკა ბუნებრივი ჰაბიტატების შესახებ (OP 4.04,
ივნისი, 2001);

•

სამოქმედო

ბანკის მიერ დაფინანსებულ
პროექტებში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის შესახებ (OPN 11.03, აგვისტო,
პოლიტიკის

ჩანაწერი

მსოფლიო

1999);

•

მსოფლიო ბანკის ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობა, სახელმძღვანელო (2010)
და ინფორმაციის საჯაროდ გამოტანის პოლიტიკა (2002);

•

მსოფლიო ბანკის კაშხლების უსაფრთხოების პოლიტიკა – OP 4.37;

•

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის

სახელმძღვანელო (2007);
•

EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის მოთხოვნები (2008);

•

კაშხლების მსოფლიო კომისია, კაშხლები და განვითარება, ახალი ჩარჩო
გადაწყვეტილების მიღებისათვის (2000).
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4.0

ხუდონჰესის პროექტის ზემოქმედების არეალი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საგანია ხუდონჰესის და ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის
საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობა (კაშხლის აშენება, წყალსაცავის
შექმნა, ინერტული მასალის კარიერების ადგილების შერჩევა, გზების გაყვანა,
მოსახლეობის განსახლება და სხვ.) და ფუნქციონირება სხვადასხვა ხარისხით მოახდენს
ზეგავლენას კომპლექსის განლაგების ადგილსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე –
გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური, ჰიდროკლიმატური, ბიოლოგიური პროცესების
განვითარებასა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე.
პროექტთან დაკავშირებული სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების ანალიზს
მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ ხუდონჰესის კომპლექსის გავლენის დაქვემდებარებული
ტერიტორიების არეალში მოხვდება მდ. ენგურის ორივე მხარეზე მდებარე ფერდობები
ზ.დ., საშუალოდ, 500-1,200 მ სიმაღლემდე, კაშხლის განლაგების ადგილიდან ხეობის აღმა,
დაახლოებით, 10-12 კმ-ის მანძილზე. ჰესის მშენებლობის არეალი წარმოადგენს ზემო
სვანეთის ქვაბულის ყველაზე დაბალ ნაწილს. ქვაბულის სიგრძე მდ. ენგურის გასწვრივ,
დაახლოებით, 114 კმ-ს უდრის, ხოლო მაქსიმალურ სიგანეს – 42-46 კმ-ს - იგი აღწევს
მაღლივი კაშხლის განლაგების რაიონში. ამასთან, ზემო სვანეთის ქვაბული წარმოადგენს
მდ. ენგურის წყალშემკრებ აუზს ხუდონჰესის პროექტის განლაგების ზემოთ.
ზემოქმედების აღნიშნულ არეალში შედის:
1) მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეზე მდებარე ლიხნის (2,361 მ), სკორმეთისა (1,835
მ) და უთურის (3,270 მ) მთების სამხრეთის, სამხრეთ-დასავლეთისა და სამხრეთაღმოსავლეთის
კალთები,
რომლებზედაც
განლაგებულია
სოფლების
–
ლებურცხილას, იდლიანის, სკორმეთის, ტობარის, ლახანისა და ქვედა ქედანის –
საკარმიდამო ნაკვეთები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და ტყე-მდელოები.
2) მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე მდებარე სამეგრელოს (ეგრისის) ქედის ჩრდილო,
ჩრდილო-დასავლეთი და სვანეთის ქედის უკიდურესი ჩრდილო-დასავლეთი
ნაწილის კალთები, სოფლების – ნალხორვალის, ხაიშის, ქვედა წვირმინდის, ქვედა
ვედის – საკარმიდამო ნაკვეთებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით, ტყემდელოებითა და ტყის მასივებით.
3) ხუდონჰესის მშენებლობის შედეგად წყალსაცავით დატბორილი გზებისა და სოფ.
ვედთან ორგანიზებული ინერტული მასალების კარიერის, მშენებარე მაღლივი
კაშხლის უბანთან დამაკავშირებელი ახალი გზის მონაკვეთი. ახლად გასაყვანი გზები
გაივლის:
a. ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის 63კმ –78 კმ მონაკვეთი
(საერთო სიგრძე – 15 კმ, მიწის ვაკისის სიგანე – 10 მ, გზის სავალი ნაწილის 6 მ)
– მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირის გასწვრივ სოფ. იდლიანიდან სოფ. ჭერამდე.

გზა გაყვანილი იქნება ლიხნის, სკორმეთისა და ჭვერის მთების
სამხრეთი ექსპოზიციის კალთების ძირზე, ზღვის დონიდან,
დაახლოებით, 750–770 მ სიმაღლეზე.
b. სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა (დაახ., 4 კმ) ძირითად გზას გამოეყოფა მდ.
ნენსკრის ენგურთან შეერთების უბანზე. გზა გაივლის მდ. ნენსკრის მარჯვენა
ნაპირის გასწვრივ, სკორმეთის მთის ძლიერ ციცაბოდ დახრილ, უკიდურეს
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აღმოსავლეთი კალთების ძირზე. გავა ჭალისზედა ტერასების ვაკისზე მდ.
ნენსკრის თანამედროვე კალაპოტის ზედაპირიდან, საშუალოდ, 80–120 მ
სიმაღლეზე.
c. ვედის ინერტული მასალების კარიერთან მისასვლელი გზა, პროექტის
მიხედვით, დაგეგმილია მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა მხარეზე – ნახანძნარი
მთის ჩრდილო–აღმოსავლეთ ფერდობზე. აღნიშნული გზის საერთო სიგრძე
დაახლოებით, 4 კმ–ია. გზის გასწვრივ, ძალიან რთული რელიეფის გამო, მის
აღმოსავლეთ მონაკვეთზე გაყვანილ იქნება 2.6 კმ სიგრძის გვირაბი, ხოლო
გზის ღია მონაკვეთი გვირაბიდან გამოსვლის შემდეგ გაგრძელდება მდ.
ენგურის ხეობის ძირისაკენ (ასაშენებელი მაღლივი კაშხლის უბნამდე).
ზემოთ აღნიშნული ახლად გასაყვანი გზების გასწვრივ ლანდშაფტი ძლიერ
მოდიფიცირებულია, ძირითადად, ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის გავლენით.
გზების გაყვანასთან დაკავშირებით სამშენებლო საქმიანობის გავლენა ბუნებრივ
ეკოსისტემებსა და თანამედროვე გეომორფოლოგიურ პროცესებზე შედარებით
შეზღუდული იქნება და იგი გამოვლინდება ტრასის მიმდებარე, საშ., 150–200 მ
სიგანის ზოლში.
ხუდონჰესის მშენებლობა ნაწილობრივ ზემოქმედებას მოახდენს აგრეთვე მაღლივი
კაშხლის ქვემოთ, დაახლოებით, 3-4 კმ–ის მანძილზე მდ. ენგურის ხეობის ძირის გასწვრივ
მდებარე ტერიტორიებზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნება სხვადასხვა დანიშნულების
სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განლაგების მიზნით.
ხუდონჰესის წყალსაცავის ჯამური სიგრძე, დაახლოებით, 14 კმ-ს შეადგენს. აქედან
წყალსაცავის სიგრძე მდ. ენგურის გასწვრივ, დაახლოებით, 9 კმ-ს უდრის. მდ. ნენსკრის
ხეობაში – 3 კმ-ს, ხოლო მდ. ხაიშურის ხეობაში - 2 კმ-ს.
წყალსაცავის მაქსიმალური სიგანე კაშხალთან მდ. ენგურის ხეობაში 760 მ-ს უდრის,
ნენსკრის ხეობაში - 830 მ-ს, ხოლო ხაიშურის ხეობაში – 950 მ-ს.
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5.0

ძირითადი გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხები

5.1

სეისმური საშიშროება

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტერიტორია მდებარეობს სეისმურად
აქტიურ რეგიონში, მდ. ენგურის აუზის შუა ნაწილში. საქართველოს გეოლოგიური რუკის
მიხედვით, ენგურის ხეობის ეს ნაწილი მიეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის გაგრაჯავის ზონას. მშენებლობის ტერიტორიის სიახლოვეს გადის რამდენიმე სიღრმული
რღვევა. მათგან აღსანიშნავია გაგრა-ჯავის რღვევა და კავკასიის შარიაჟების ფრონტალური
შეცოცება. ისინი ახლოს არიან მშენებლობის ტერიტორიასთან და აქვთ მაღალი სეისმური
პოტენციალი. სეისმურ საშიშროებას ქმნიან სხვა რღვევებიც. განსაკუთრებით
საყურადღებოა კაშხლის უშუალო სიახლოვეს მდებარე ლოკალური რღვევა, რომელიც
დამატებით შესწავლას მოითხოვს.
საქართველოს სეისმური დარაიონების მოქმედ რუკაზე ეს ტერიტორია 9-ბალიან ზონაში
მდებარეობს (MSK–ის სკალაზე). ამავე რუკაზე სეისმური ეფექტი მოცემულია სხვა
პარამეტრითაც - გრუნტის მაქსიმალური (ჰორიზონტული) აჩქარებით - PGA = 0.34g
(სადაც g თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა). დაახლოებით იგივე შედეგია მიღებული
მაქსიმალური მიწისძვრისათვის (MCE) ხუდონის ჰესისათვის დასაბუთების ეტაპზე
ჩატარებული სეისმური საშიშროების შეფასებისას - 0.36g, ხოლო ე. წ. სამუშაო რეჟიმის
მიწისძვრად OBE მიღებული იყო 0.16 g.
სეისმური საშიშროების დეაგრეგაცია გვიჩვენებს, რომ კაშხლისათვის მაქსიმალური
საშიშროება ძირითადად მოსალოდნელია ახლო მანძილზე მომხდარი საშუალო
სიძლიერის მიწისძვრისაგან.
გარდა ბუნებრივი (ტექტონიკური) სეისმურობისა, მაღლივი კაშხლების მშენებლობის
რეგიონში გასათვალისწინებელია ე.წ. აღძრული სეისმურობის მოვლენა. ჩვეულებრივ,
აღძრული სეისმურობით გამოწვეული მიწისძვრები საშუალო სიდიდისაა, მაგრამ
ლოკალურად მათ შეიძლება საკმაოდ დიდი ეფექტი ჰქონდეთ.
ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობის
ტერიტორიის
ირგვლივ
რეკომენდებულია ლოკალური სეისმური ქსელის მოწყობა იმისათვის, რომ დაზუსტდეს
კაშხლის უშუალო სიახლოვეს მდებარე რღვევების პარამეტრები და, შესაბამისად,
დაზუსტდეს სეისმური საშიშროება.
საჭიროა მოსახლეობის ინფორმირება მიწისძვრის (და, ზოგადად, სეისმური საშიშროების)
შესახებ და მომზადება (ტრენინგი), მიწისძვრის დროს ქცევის წესების შესწავლა და
ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სპეციალური სამსახურებისათვის ძლიერი
მიწისძვრის შემთხვევაში სამოქმედო გეგმის შედგენა.
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5.2

ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური საკითხები

პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში და საინჟინრო-გეოლოგიური
კუთხით გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას ყურადღება გამახვილებულია შემდეგ
ფაქტორებზე:
•

მდინარეების – ენგურის, ნენსკრის, ლახანის, ხაიშურისა და კასლეთის – ხეობებში
ხშირია დელუვიური თიხნარებისა და ძირითადი ქანების შეხების ზოლში
განვითარებული ტიპური დელუვიურ–პროლუვიური ქანების დანაგროვები, რაც
გრავიტაციული ძალის ზეგავლენით განაპირობებს გარკვეული რაოდენობის მასის
დაცურების შესაძლებლობას ფერდობებზე;

•

წყალსაცავის დატბორვის ზონის ზოგ ფერდობზე განვითარებულია მსხვილი
ბლოკური ჩამონგრევები, ე.წ. კლდეზვავები. აქვე ხშირია თიხაფიქლებისა და
ქვიშაქვების სხვადასხვა ზომის ნატეხებით აგებული მაღალი და ციცაბო, ნაშალი
ფერდობები, რომლებზედაც ნაშალი მასალის გრავიტაციული მოძრაობის პროცესი
მკვეთრად გააქტიურდება. წყალსაცავის შექმნის შემდეგ ეს ფერდობები შვავების
კატეგორიაში გადავა.

საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების პრევენციისა და მასთან დაკავშირებული
უარყოფითი ზეგავლენების თავიდან აცილების ან შერბილების მიზნით აუცილებელია
შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:
•

წყალსაცავის შევსებამდე ფერდობებზე, შეტბორვის ზოლზე და მის ზემოთ
პოტენციურად საშიში ზონების გამოყოფა, მათი დატანა მსხვილმასშტაბიან
რუკაზე, პირვანდელი მდგომარეობის აღწერით;

•

კაშხლის ფერდობებთან შეუღლებაზე და მის სიახლოვეს კლდოვანი ქანების ყველა
სახის ნაპრალების (მათ შორის, ”ძაფისებურის”) დაფიქსირება;

•

ფერდობებზე გამომავალი წყაროებისა და ნაკადების დებიტების გაზომვა;

•

წყალსაცავში ნალექების აკუმულაციის პროცესზე დაკვირვებებისათვის სხვადასხვა
წერტილში სადამკვირვებლო პუნქტების მოწყობა;

•

მდ. ენგურის შენაკადების შეტბორვის ზოლთან
ინტენსივობაზე დასაკვირვებელი წერტილების მოწყობა;

•

კაშხლის ქვედა ბიეფში საკონტროლო ჭაბურღილების გაყვანა, კაშხლის ძირიდან
შემოვლითი ფილტრაციების დასადგენად. წყლის დონისა და მისი ქიმიური
შემადგენლობის დაფიქსირება წყალსაცავის შევსებამდე. ჭაბურღილები უნდა
მოეწყოს ხანგრძლივი დაკვირვებისათვის. შესაბამისად, ისინი უნდა დამაგრდეს
საცავი მილებით ყელის დაბეტონებითა და საკეტიანი სახურავის მოწყობით;

•

სამშენებლო მასალების კარიერების ტერიტორიაზე გეოლოგიური გარემოს
შეცვლის მასშტაბების შეფასება, მათი აღრიცხვა და რეკულტივაციაზე თვალის
მიდევნება;

•

ზემოთ ჩამოთვლილ კომპონენტებზე ყოველთვიური (მშენებლობის ეტაპზე) და
სეზონური (ჰესის ფუნქციონირების ეტაპზე) დაკვირვებების წარმოება;

•

მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება საშიშროების აღკვეთის მიზნით.
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მშენებლობის პროცესში განხორციელებული მიწისქვეშა სამუშაოების (ნაგებობებისათვის
საძირკვლის ამოთხრა, მშენებლობის ზოგიერთ უბანზე გრუნტის ღრმა ფენების მოხსნა,
ჭაბურღილების გაყვანა და სხვ.) განხორციელება შეიცავს არასასურველი პროცესების
განვითარების რისკებს, რომელთა შორის უნდა აღინიშნოს მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება მავნე ქიმიური (ძირითადად, ნახშირწყლების) ნაერთებით, განსაკუთრებით,
მშენებლობის იმ უბნებზე, სადაც მიწისქვეშა წყლების ჰორიზონტები მიწის ზედაპირიდან
შედარებით მცირე სიღრმეზე არიან განლაგებული.
მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება შეიძლება მოხდეს აგრეთვე არაპირდაპირი გზით –
მშენებლობის პროცესში ქიმიურად დაბინძურებული ნიადაგიდან და გრუნტიდან წვიმის
ან თოვლის ნადნობი დაბინძურებული წყლების ჩაჟონვით მიწისქვეშა წყლების
ჰორიზონტების განლაგების სიღრმემდე. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება ასევე
შეიძლება გამოიწვიოს აგრეთვე მათი ჰორიზონტების ჰიდრავლიკურმა კავშირმა
დაბინძურებულ ზედაპირულ წყლებთან.
კაშხლისა და წყალსაცვის მოწყობამ და შესაძლოა შეცვალოს მიწისქვეშა წყლების
ცირკულაციის რეჟიმი და მათი ქიმიური შემადგენლობა. მიწისქვეშა წყლის ხარისხის
კონტროლის მიზნით წყალსაცავის მოწყობის შემდეგსაჭირო იქნება წყაროების წყლის
სინჯების ანალიზი და მათ საწყის შემადგენლობასთან შედარება.

5.3

ჰიდროლოგია

წყალსაცავის აკვატორიაში ჩამდინარე მდინარეებიდან და ხევებიდან ღვარცოფულია
მხოლოდ მდ. ხაიშურა და ორი მცირე ხევი. ჰიდროლოგიური საგუშაგოს ხაიშის კვეთში
არსებული 45-წლიანი დაკვირვების მონაცემების მიხედვით გაანგარიშებულია მდ.
ენგურის საშუალო წლიური, მაქსიმალური, მინიმალური და მყარი ხარჯის სხვადასხვა
უზრუნველყოფის სიდიდეები. მოცემულია 50%-იანი უზრუნველყოფის საშუალო
წლიური ხარჯის შიგაწლიური განაწილება თვეების მიხედვით და დადგენილია
მდინარის ყოველთვიური ჩამონადენის მოცულობა. მოცემულია წყლის ზედაპირიდან
აორთქლების ყოველთვიური მაჩვენებლები.
ხუდონჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია გამოიწვევს მდინარეების –
ნენსკრისა და ხაიშურის – კალაპოტებში მყარი ნატანის გადაადგილების
რეჟიმზე
ზემოქმედებას,
მდინარეთა
კალაპოტებისა
და
მათი
მორფოდინამიკური პროცესების ბუნებრივი რეჟიმის დარღვევასა და
ჩამონადენის მოცულობებზე ზემოქმედებას.

ენგურის,
ბუნებრივ
ნაპირების
თხევადი

ზედაპირულ წყლებზე ხუდონჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ზემოქმედების
შერბილების მიზნით აუცილებელია, განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:
•

სამშენებლო ტექნიკისა და სხვადასხვა მანქანა-დანადგარის
ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან, არანაკლებ, 50 მ-ის დაშორებით;

•

მშენებლობის ეტაპზე სატვირთო და სამშენებლო მანქანებისა და მანქანადანადგარების ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა;

•

სატვირთო ავტომანქანების ფარეხებში ავტომანქანების გასარეცხი ადგილების
შემოსაზღვრა ცემენტის ხსნარის ბორდიურებით, გასარეცხი ადგილებიდან
ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად მარტივი გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა,
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ცემენტის ხსნარით მოპირკეთებული ორსაფეხურიანი თხრილების სახით,
ჩამდინარე, გაუწმენდავი წყლების ზედაპირული წყლის ობიექტებში მოხვედრის
თავიდან აცილების მიზნით;
•

სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანამდე მისი დასაწყობება
მდინარეებისა და ხევების კალაპოტებიდან, არანაკლებ, 60 მ-ის მოშორებით,
სპეციალურად გამოყოფილ და მოწყობილ ნაგავსაყრელზე;

სამშენებლო ბანაკებთან, სამშენებლო უბნებზე და ზედაპირული წყლის ობიექტთან
(განსაკუთრებით, ინტენსიური წვიმის/თოვლის დნობის შემდეგ) საჭირო იქნება,
გაკონტროლდეს გამწმენდი ნაგებობების გამართულობა და მოხდეს წყლის ხარისხობრივი
ანალიზი.
ექსპლუატაციის პერიოდში გასათვალისწინებელი იქნება:
•

მარტივი ტიპის ჰიდრომეტრიული საგუშაგოს მოწყობა საგენერატორო შენობიდან
ჩაშვებული წყლის რაოდენობისა და ხარისხის დასადგენად, რათა განხორციელდეს
ჰესის მიერ გამოყენებული წყლის რაოდენობის პირველადი აღრიცხვა და მუდმივი
მონიტორინგი;

•

ხუდონის
წყალსაცავიდან
წყლის
შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით;

•

ჰიდროელექტროსადგურის მომსახურე პერსონალის მიერ გამოყენებული სასმელი
და სამეურნეო წყლის (კანალიზაციის ქსელის მოუწყობლობის შემთხვევაში)
გაწმენდა მარტივ გამწმენდ ნაგებობებში.

გაშვება

ენგურჰესის

დირექციასთან

•

5.4

პროექტის ზემოქმედება კლიმატზე

5.4.1 ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე
ხუდონჰესის წყალსაცავის ადგილობრივ კლიმატზე ზემოქმედების გამოსაკვლევად
გამოყენებულ იქნა ატმოსფეროს სასაზღვრო ფენაში მუდმივი ქარის ფონზე
ტურბულენტური სითბოცვლისა და ტენბრუნვის განტოლების ანალიზური ამოხსნა,
მიღებული ორგანზომილებიანი სტაციონარული ამოცანისათვის.
ადგილობრივ კლიმატზე წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასებამ აჩვენა, რომ:

• წყალსაცავი კლიმატზე მოახდენს გამაგრილებელ ზემოქმედებას თბილ სეზონში
და გამათბობელ გავლენას ცივ პერიოდში, შესაბამისად, 7 თვის (აპრილი ოქტომბერი) და 4 თვის (ნოემბერი - თებერვალი) განმავლობაში. გამაცივებელი
პერიოდის შედარებით დიდი ხანგრძლივობა განპირობებულია მყინვარული
საზრდოობის მნიშვნელოვანი წვლილით იმ მდინარეთა ჩამონადენში, რომლებიც
ავსებენ წყალსაცავს. ტემპერატურის ნულოვანი კონტრასტის გამო წყალსაცავის
გავლენა
იქნება
მინიმალური
მარტში.
წყალსაცავის
ზემოქმედების
გამაგრილებელი და გამათბობელი პერიოდების ფონზე, როდესაც ჰაერის
ტემპერატურა შესაბამისად მცირდება ან იზრდება, წყლის ორთქლის პარციალური
წნევა და ფარდობითი ტენიანობა თითქმის ყოველთვის მატულობს. პარციალური
წნევა იკლებს მხოლოდ ცივ სეზონში წყალსაცავში წყლის მეტად დაბალი
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თერმული რეჟიმის დამყარების პირობებში. აღსანიშნავია, რომ ზემოქმედება
მაქსიმალურია წყალსაცავის თავზე, ხოლო მის გარშემო დაახლოებით ნაპირიდან 5
კმ-იან ზონაში ტემპერატურა იცვლება 0.5–10C–ით, წყლის ორთქლის პარციალური
წნევა იმატებს 0.1–0.3 ჰპა-ით, ხოლო ფარდობითი ტენიანობა – 10%-ით. სიმაღლის
ზრდასთან ერთად ტემპერატურისა და სინოტივის კონტრასტები სწრაფად
მცირდება და უკვე 50-100 მ სიმაღლიდან მათი ზემოქმედების ხარისხი მეტად
მცირეა. წყალსაცავიდან დიდ მანძილებზე (10-20 კმ) მისი გავლენის ეფექტი
უმნიშვნელო ხდება.
•

ქარის სიჩქარის ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს ქვეფენილი ზედაპირის სიმქისის
მყისიერმა შეცვლამ, როდესაც ჰაერის ნაკადი ხმელეთიდან წყალზე გადავლის
შემდეგ სრიალებს უფრო გლუვ ზედაპირზე. გამოთვლებით ნაჩვენებია, რომ
წყალსაცავის აკვატორიის თავზე 2 მ სიმაღლეზე ქარის სიჩქარე შეიძლება
გაიზარდოს 2-3-ჯერ. ამავე დროს, უკვე 100 მ სიმაღლეზე სიჩქარე იზრდება
მხოლოდ 10%-ით. ქარის სიჩქარე სწრაფად უბრუნდება თავის პირვანდელ
მნიშვნელობას
წყალსაცავიდან
ხმელეთზე
გადასვლის
შემთხვევაში.
ტემპერატურისა და ტენიანობის ცვლილებისაგან განსხვავებით, ქარზე
წყალსაცავის ზემოქმედების მასშტაბი ბევრად ნაკლებია და არ აღემატება 0.5–1 კმ–
ს სანაპირო ხაზიდან.

•

ატმოსფერულ ნალექთა რეჟიმზე წყალსაცავის შესაძლო ზემოქმედება შეიძლება
მოხდეს იმ წყლის ორთქლის რაოდენობის ხარჯზე, რომელიც წარმოიქმნება
აკვატორიიდან წყლის აორთქლებისა და ატმოსფეროში მისი გადასვლის შემდეგ.
ბუნებრივია, რომ წყლის ორთქლის ეს რაოდენობა არ გროვდება წყალსაცავის
თავზე და არც მისი ნაპირების მახლობლობაში, არამედ ჰაერის ნაკადებით
ვრცელდება მდ. ენგურისა და მეზობელი მდინარეების აუზებში. მიღებულია, რომ
აკვატორიიდან აორთქლებული და შემდეგ ატმოსფეროში კონდენსირებული ტენის
ნახევარი გარდაიქმნება ნალექებად. იმ დაშვებით, რომ ეს ნალექები
გადანაწილდება მხოლოდ მდ. ენგურის ხეობის ზედა წელში ხაიშიდან მესტიამდე,
გამოთვლილი დამატებითი ნალექების სიდიდე იქნება 38 მმ-ს ტოლი. ეს ნამატი
მესტიაში წლიურ ნალექთა კლიმატური ნორმის მხოლოდ 4%-ს შეადგენს, ხოლო
სადგურ ხაიშის ნორმის 3%–ს. ეს მეტად მცირე მატებაა. სინამდვილეში, ეფექტი
უფრო უმნიშვნელო იქნება, რადგან დამატებითი ნალექები განაწილდება უფრო
დიდ ტერიტორიაზე.

ზემოთ აღნიშნული ფაქტები მოწმობენ, რომ ხუდონჰესის წყალსაცავის შექმნის შემდეგ
ადგილობრივი კლიმატის რაიმე არსებითი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის.

Trans Electrica Ltd., 2013

31

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება: არატექნიკური რეზიუმე

5.4.2 სათბურის აირების გაფრქვევები
სათბურის აირების ემისიების შეფასებები მთლიანად ეყრდნობა IPCC GPG 14
მეთოდოლოგიას. ყოველი ცალკეული სექტორის შეფასების პროცესში გამოყენებულ იქნა
ყველაზე კონსერვატიული მიდგომა. ხუდონჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
პროცესისათვის ასეთი მიდგომა გულისხმობს შთანთქმის ყველაზე მაღალი
კოეფიციენტების აღებას წყალსაცავის აშენებით გამოწვეული ემისიის შემთხვევაში და
ემისიის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტებისას – მშენებლობისა და მრეწველობის
პროცესებისათვის.
სათბურის აირების ემისიების შეფასებში განხილულია ხუდონის წყალსაცავიდან
წარმოქმნილი სათბურის აირების ემისიების ორი სახე: (1) დატბორვის შედეგად
ხმელეთის ტერიტორიის ჭარბტენიან ტერიტორიად გარდაქმნით გამოწვეული სათბურის
აირების ემისიები და (2) წყალსაცავიდან წარმოქმნილი სათბურის აირების ემისიები.
შეფასების პროცესში განხილულ იქნა შემდეგი სექტორები:
•

ტერიტორიის დატბორვით გამოწვეული ემისიები, რომლებიც ტოლია 55,395 ტ CO 2
ეკვ. კონსერვატიული დაშვებებით, მაქსიმალური ემისია მიაღწევს 129,405 ტონას.
დატბორვის ეფექტი შეფასდა 233 ჰა ტყიანი ტერიტორიის, 14 ჰა ერთწლიანი
კულტურებით დაკავებული სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიისა და 163 ჰა
დეგრადირებული, მოუვლელი საძოვრებისათვის, რომელთა დატბორვაც არის
გათვალისწინებული პროექტით;

•

ნახშირორჟანგის, მეთანისა და აზოტის ჟანგის ემისიები წყალსაცავიდან შეფასდა
ადგილობრივი კლიმატური პირობებისა და დატბორილი ტერიტორიების
სახეობების გათვალისწინებით. შეფასებები განხორციელდა წყალსაცავის 10 წლის
განმავლობაში ექსპლუატაციის პერიოდისათვის, რადგან, IPCC15-ის მიხედვით
ითვლება, რომ CO 2 -ის ემისია შეწყდება დატბორვიდან, დაახლოებით, 10 წლის
შემდეგ. 10 წლის განმავლობაში რეზერვუარის ექსპლუატაციით გამოწვეული
ემისიები ტოლია 33,000 ტ CO 2ეკვ., კონსერვატიული გამოთვლებით – 49,960 ტ;

•

საშენი მასალების წარმოების პროცესში და დიდი სამრეწველო მაცივრების
გამოყენებით მრეწველობის სექტორში შექმნილი ემისიები ტოლია 245,000 ტ
CO 2ეკვ. , ხოლო კონსერვატიული გამოთვლით – 367,000 ტონისა;

•

საშენი მასალების ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული მანქანებისა და
მშენებლობის პროცესში გამოყენებული სხვადასხვა მანქანა-დანადგარის მიერ
მოხმარებული საწვავით გამოწვეული ემისიები ტოლია 67,069 ტ CO 2 ეკვ.

შესაბამისად, ხუდონჰესისა და მისი წყალსაცავის მშენებლობის პროცესში ყველაზე
კონსერვატიული მიდგომით მიღებული სათბურის აირების ემისიები CO 2 ეკვ. ტოლია
613,434 ტონისა.
გზშ–ის ანგარიშში შეფასდა სათბურის აირების ემისიები ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის გზის
ახალი მონაკვეთის მშენებლობის პროცესიდან. შეფასებები ძირითადად ეყრდნობა IPCC
GPG მეთოდოლოგიას. ყოველი ცალკეული სექტორის შეფასების პროცესში გამოყენებულ
იქნა ყველაზე კონსერვატიული მიდგომა, რაც გულისხმობს შთანთქმის ყველაზე მაღალი
IPCC GPG – კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭოს მიერ შემუშავებული საუკეთესო პრაქტიკის
სახელმძღვანელო.
14
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კოეფიციენტების აღებას, როგორც ფოლადისა და ცემენტის წარმოებიდან, ასევე
მოხმარებული ასფალტის წარმოების პროცესიდან. შეფასების პროცესში განხილულ იქნა
შემდეგი სექტორები:
•

საშენი მასალების წარმოების პროცესში გამოყოფილი ემისიები. გამოყენებული
საშენი მასალები იწარმოება საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთო ემისია
ცემენტისა და ფოლადის მოხმარებიდან არის 45,420 ტ CO 2 ეკვ.

•

გზის
საფრისათვის
საჭირო
მასალების
გადასაზიდად
ტრანსპორტის მიერ გაფრქვეული ემისია არის 300 ტ CO 2 ეკვ.

•

ასფალტის წარმოების პროცესში წარმოიქმნება 505 ტ CO 2 ეკვ.

გამოყენებული

შესაბამისად, ხუდონჰესის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროცესში ყველაზე
კონსერვატიული მიდგომით მიღებული სათბურის აირების ემისიები CO 2 ეკვ. ტოლია
46,225 ტონისა.
თუ გავითვალისწინებთ აგრეთვე ემისიას თვით ჰესის მშენებლობის პროცესში (613,434 ტ
CO 2 ეკვ. ), ჯამში გვექნება 659,659 ტ CO 2 ეკვ. . ნაცვლად ამისა, იმავე რაოდენობის 1,455,000
მგვტ.სთ. წელიწადში ელექტროენერგია, რომელსაც ხუდონჰესი გამოიმუშავებს. გაზის
გამოყენების
შემთხვევაში
საქართველოში
ხელმისაწვდომი
ყველაზე
სუფთა
ტექნოლოგიითაც კი, მოხდებოდა 873,000 ტ CO 2 ეკვ. ადინება წელიწადში, რაც 10 წლის
განმავლობაში უდრის 8.7 მლნ. ტ CO 2 ეკვ. –ს. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე
კონსერვატიული მიდგომითაც კი წელიწადში დაიზოგება იმაზე მეტი, რაც გაიფრქვევა
მშენებლობის პროცესში და წყლის რეზერვუარიდან 10 წლის განმავლობაში.
პროექტის პროპონენტის მხრიდან ინტერესის არსებობის შემთხვევაში პროექტი შეიძლება
წარდგენილ იქნეს კიოტოს ოქმით განსაზღვრულ სუფთა განვითარების მექანიზმში
(CDM). იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი შესწავლის შედეგად დამტკიცდება, რომ ეს
პროექტი ასრულებს “დამატებითობის” პირობას, ასეთ შემთხვევაში პროექტს შეუძლია,
მიიღოს დამატებითი შემოსავალი დაზოგილი ემისიის სანაცვლოდ. პროექტით
დაზოგილი ემისია, გამომდინარე საქართველოს ქსელის ემისიის ფაქტორიდან (0.244 ტ
CO 2 /მგვტ.სთ), იქნება 1,455,000 მგვტ.სთ *0.244 ტ CO 2 /მგვტ.სთ =355,020 ტ CO 2 წელიწადში.
რაც, გამომდინარე დაზოგილი ემისიის სერთიფიკატის ფასიდან, მოგვცემს სხვადასხვა
თანხას; მაგ.: თუ ერთი ტონის ფასი იქნება 10 აშშ დოლარი, მაშინ პროპონენტი
ყოველწლიურად მიიღებს დამატებით 3.5 მლნ. აშშ დოლარს. უნდა აღინიშნოს, რომ
სუფთა განვითარების პროექტის მომზადებასა და დარეგისტრირებას სჭირდება
დამატებითი ხარჯები, რომელიც შემოსავალთან შედარებით მიზერულია.

ცხრილი 5-1. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაზოგილი ემისია 20-წლიანი
პერიოდისათვის
ფონური ემისიები, რომელსაც ადგილი ექნებოდა 20 წლის
განმავლობაში პროექტის განხორციელების გარეშე 17,395,540 ტ CO 2
(ნახშირბადის შთანთქმის გათვალისწინებით)
ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის ახალი
მონაკვეთისა და ხუდონჰესის მშენებლობით და აგრეთვე
659,659 ტ CO 2
20 წლის განმავლობაში ჰესის ექსპლუატაციის შედეგად
გაფრქვეული ემისიები
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სათბურის აირების შემცირება 20 წლის განმავლობაში
ცხრილში მოყვანილი სიდიდეების
კონსერვატიული მიდგომა.

გამოთვლისათვის

16,735,881 ტ CO 2
გამოყენებულია

ყველაზე

უნდა აღინიშნოს, რომ სუფთა განვითარების მექანიზმის მეთოდოლოგიის (ACM0002)
მიხედვით, თუ ჰესის დადგმული სიმძლავრე შეფარდებული რეზერვუარის ზედაპირის
ფართობთან აღემატება 10 ვტ/მ2, მაშინ რეზერვუარიდან ემისია მიღებულია ნულის
ტოლად. ხუდონჰესის პროექტის შემთხვევაში, დადგმული სიმძლავრე 702 მგვტ-ია
(702,000,000ვტ), რეზერვუარის ზედაპირის ფართობი კი – 520 ჰა (5,200,000 მ2).
შესაბამისად, ენერგოსიმკვრივე 135 ვტ/მ2-ის ტოლია, რაც ბევრად აღემატება 10 ვტ/მ2-ს,
რის ზემოთაც რეზერვუარის ემისია 0-ის ტოლად ითვლება. ამგვარად, ზემოთ მოყვანილი
გამოთვლები საკმაოდ კონსერვატიულია.

5.5

ნიადაგსაფარი

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ზეგავლენის
არეალი და ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული ალტერნატივა შედის დასავლეთ
საქართველოს ნიადაგურ ოლქში და მოიცავს ამ ოლქის მთათაშორის ქვეოლქს
მდინარეების – ენგურის, ნენსკრისა და ხაიშურის – ხეობების ნიადაგების ქვერაიონსა და
ზონას. ამ ქვერაიონსა და ზონაში ძირითადი ნიადაგწარმომქმნელი ქანებია
ვულკანოგენური, ტუფობრექჩიები, ტუფები, პორფირიტები, ფიქლები, ქვიშაქვები,
ალუვიურ-დელუვიური და ალუვიურ-პროლუვიური ქვაღორღიანი ნაფენები.
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის გავლენის არეალში გავრცელებულია ნიადაგის
შემდეგი ტიპები: მთა-ტყე-მდელოს, ყომრალი მჟავე, ყვითელ-ყომრალი, ალუვიური.
ხუდონის ჰესის მშენებლობის ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაცვას. ჰესისა და ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის
შერჩეული ალტერნატივის ზეგავლენის ქვეშ მოხვდება მცირე და საშუალო სისქის, მცირე
და საშუალოჰუმუსიანი ნიადაგები, რომლებიც ძირითადად ტყის საფრის ქვეშაა
განვითარებული. აღნიშნული ნიადაგები მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შემდეგ
ადვილად ექცევიან ეროზიული პროცესების გავლენის ქვეშ.
ნიადაგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება კაშხლამდე მისასვლელი გზისა და
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის
გზის
შერჩეული
ალტერნატივის
მშენებლობას.
მოსალოდნელია ნიადაგის მასისა და ნაყოფიერი ფენის მნიშვნელოვანი დანაკარგი ან
მთელ რიგ ადგილებში მისი განადგურება.
გზების მშენებლობის დაწყებამდე უნდა გაიკაფოს ტყე. ტყეკაფის ნარჩენები უნდა იქნეს
გატანილი, შემდეგ კი – მოხდეს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დასაწყობება
წინასწარ შერჩეულ ტერიტორიაზე, მისი შემდგომი გამოყენების მიზნით. ამ
ღონისძიებების განხორციელება მოხდება პროექტის ფარგლებში საქართველოს გარემოს
დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით. პროექტის კონტრაქტორმა აღნიშნული
სამუშაოები უნდა ჩაატაროს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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მისასვლელი გზებისა და ახალი, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული
ალტერნატივის გაყვანა, ტყეების გაკაფვა და ფერდობების ჩამოჭრა ხელს შეუწყობს
ეროზიული პროცესების გააქტიურებას, რაც აუცილებლად გამოიწვევს ნიადაგის
ეროზიის გაძლიერებას. აქედან გამომდინარე, ჩამოჭრილ ფერდობზე და ფერდობის ძირში
საჭირო იქნება ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების (ტექნიკური და ბიოლოგიური)
ჩატარება.
ჰესისა და ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული ალტერნატივის მშენებლობის
პროცესში წარმოიქმნება სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, რომელთა არასწორი
მენეჯმენტის შედეგად შეიძლება დაბინძურდეს ნიადაგი და გარემო. ჰესის მშენებლობის
პროცესში სამშენებლო მოედნებსა და ბანაკებში ტრანსპორტისა და მანქანა-იარაღების
საწვავით გამართვის, საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენების არასწორი მართვის
შედეგად მოსალოდნელია ნიადაგისა და ზედაპირული წყლების დაბინძურება.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამეურნეო ან სამშენებლო მოედნებზე სატრანსპორტო
საშუალებების საწვავით გამართვა უნდა განხორციელდეს შესაბამისად მოწყობილ
(ბეტონირებულ) ადგილებში.
ნიადაგის ექსკავაციის სამუშაოების (მოხსნა, დასაწყობება, კონსერვაცია) წარმართვის,
ნარჩენი გრუნტის განთავსების, ნიადაგის დაცვის პროცესი უნდა განხორციელდეს
საქართველოში მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.
პროექტის განხორციელების პროცესში დაცულ უნდა იქნეს გარემოს უვნებლობის
პრინციპი, რაც, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს:
•

ბუნებრივი ლანდშაფტისა და მისი რეკრეაციული ღირებულების შენარჩუნებას;

•

მშენებლობის შემდეგ სახეშეცვლილი ტერიტორიების ბუნებრივი ვიზუალურესთეტიკური სახის აღდგენას, შესაძლებლობის ფარგლებში;

•

მშენებლობის დროს ჰესისათვის მიკუთვნებული ტერიტორიის გარეთ არსებულ
გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების (ეროზიის, ღვარცოფის, მეწყრების
წარმოქმნა) თავიდან არიდებას;

•

გზების მშენებლობის შემთხვევაში – ფერდობებისა და მიმდებარე ტერიტორიების
სტაბილიზაციას;

•

პროექტის მიერ კერძო მფლობელების მიწების დროებითი გამოყენების
შემთხვევაში – მათი ნაკვეთების პირველსახემდე აღდგენასა და ნიადაგის
ნაყოფიერების მაქსიმალურ შენარჩუნებას.

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში სისტემატურად უნდა განხორციელდეს
გარემოსდაცვითი მონიტორინგი წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით.

5.6

მცენარეული საფარი

საპროექტო არეალის ბუნებრივი გარემო დიდი ხანია განიცდის სულ უფრო და უფრო
მზარდ ანთროპოგენურ ზეგავლენას. შედეგად, ამ არეალის მცენარეული საფარი ძლიერ
მოდიფიცირებულია და გავრცელების უდიდეს ნაწილზე მეორად ხასიათს ატარებს.
საპროექტო ტერიტორიაზე საველე სამუშაოების შედეგად აღირიცხა 123 სახეობის
მცენარე, მათგან 49 ხე–ბუჩნარის (ანუ დენდროფლორის) და 74 ბალახოვანი მცენარის
სახეობა.
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ხუდონჰესის მშენებლობის არეალში ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდება, ძირითადად, ტყის
ეკოსისტემა, სადაც ჭარბობს ფოთლოვანი ტყე, მათ შორის, წიფლნარები და წიფლნარ–
რცხილნარები.
დასახლებული
პუნქტების
მიდამოებში
ტყეები
საკმაოდ
ტრანსფორმირებულია და მათ ადგილას სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები
(ძირითადად, საძოვრები), ბოსტნები და ხეხილის ბაღებია გაშენებული.
უშუალოდ სამშენებლო ობიექტების (კაშხალი, დატბორვის ზონა და სხვ.) ადგილსა და
მათთან უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებლობის პროცესში განადგურდება
არსებული მცენარეული საფარი.
დატბორვის ზონის შემოგარენში (ზ.დ. 900 -1,000 მ-მდე) მოსალოდნელია მცენარეული
საფრის
გარკვეული
ტრანსფორმაცია.
შედარებით
სიმშრალის
მოყვარული
მცენარეულობის - მუხნარების, მუხნარ-რცხილნარების, წაბლნარების – ადგილი
შეიძლება დაიკავონ მეზოფიტებმა და მეზოჰიგროფიტებმა (მურყნარები, ტირიფნარები),
მათ და სხვა ფიტოცენოზთა შერეულმა კომბინაციებმა.
მცენარეულ საფარზე გარკვეულ ზემოქმედებას მოახდენს გზების მშენებლობით
გამოწვეული ფერდობების ეროზია. ეს პროცესი შეიძლება შეფასდეს, როგორც დროებითი
და საშუალოვადიანი ზემოქმედება.
ხუდონჰესის მშენებლობის ზემოქმედების არეალში აღრიცხულ იქნა სვანეთის იშვიათი
ენდემური მცენარე, ენგურის მაჩიტა (Campanula engurensis), რომელიც ხასიათდება
ფრაგმენტული გავრცელებით და მცირე პოპულაციებად გვხვდება მდ. ნენსკრისა და
ენგურის შეერთების უბნებზე, ასევე მდ. ხაიშურის ხეობაში კლდეებზე. მას, IUCN-ის
მიხედვით, მიკუთვნებული აქვს გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი (EN) მცენარის
სტატუსი. ამავე ხეობებში აღირიცხა კავკასიის ფლორის ენდემური სახეობები: ელენევსკის
კატაბალახა (Valeriana jelenevskyi), მასაგეტოვის თავყვითელა (Senecio massagetovii),
კემულარიას ჩიტისთვალა (Asperula kemulariea) და საგველასებრი ფხიჯა (Saxifraga
subberticillata), რომელთა გავრცელების ადგილები ხვდება დატბორვის ზონაში.
მცენარეულ საფარზე მავნე ზემოქმედების პრევენციისა და შერბილების მიზნით, საჭიროა:
•

საპროექტო მიდამოების მცენარეულ საფარზე მუდმივი მონიტორინგი და მკაცრი
კონტროლი, რათა თავიდან ავიცილოთ ხეტყის უკანონო ჭრა და მცენარეულობის
შემდგომი ე.წ. დიგრესიული ცვლები, რაც გულისხმობს ადამიანის უარყოფითი
ზემოქმედებით ტყეების დეგრადაციასა და მის ადგილზე ბუჩქნარების ან
მდელოების გაჩენას;

•

სამანქანო გზებისა და სხვა სამშენებლო ობიექტების მიდამოებში გაჩეხილი
ტყეების ადგილზე ადგილობრივ გარემო პირობებს შეგუებული მცენარეული
საფრის აღდგენა;

•

დატბორვის ზონებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე (ზ.დ. 900–1,000 მ-მდე
ენდემური და იშვიათი მცენარეების - ენგურის მაჩიტას (Campanula engurensis),
ელენევსკის კატაბალახას (Valeriana jelenevskyi), მასაგეტოვის თავყვითელას
(Senecio massagetovii), კემულარიას ჩიტისთვალას (Asperula kemulariea) და ფხიჯას
(Saxifraga subberticillata) აღრიცხვა და in situ და ex situ კონსერვაცია;

•

იშვიათ და ენდემურ მცენარეთა თესლების ბანკის შექმნა.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, მშენებლობის დაწყებამდე და მშენებლობის პირველ
წელს წელიწადში ორჯერ - ზაფხულში (ივლისი) და შემოდგომით (სექტემბერი) – საჭირო
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იქნება ბოტანიკოსის ორკვირიანი ექსპედიცია ამ მცენარეების გავრცელების ადგილებში.
პირველ ეტაპზე, მშენებლობის დაწყებამდე, მოხდება ენდემური მცენარეების
პოპულაციების სიცოცხლისუნარიანობისა და თესლმსხმოიარობის შესწავლა, ახალი
ეკოლოგიური ნიშების გამოვლენა და in situ კონსერვაციისთვის ეტალონური ნაკვეთების
შერჩევა. მეორე ეტაპზე, მშენებლობის პირველ წელს, მოხდება ამ მცენარეთა შეზღუდული
რაოდენობით შეგროვება თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ex situ კონსერვაციისათვის და
თესლების შეგროვება თესლების ბანკის შესაქმნელად.

5.7

ტყე

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკური მაჩვენებლების მიხედვით, დატბორვას
ექვემდებარება ტერიტორიები ზ.დ. 530-700 მ სიმაღლემდე. გამოკვლეულ იქნა დატბორვის
ზონა და მის შემოგარენში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიები დატბორვის
ზედაპირიდან, საშუალოდ, 500 მ სიგანის ზოლში. საპროექტო არეალის ტყეებს დიდი
ზიანი მიაყენა ზღვარგადასულმა ჭრამ, რომელმაც ბოლო 20–30 წლის მანძილზე
კატასტროფულ მასშტაბებს მიაღწია. ამიტომ ამ ტერიტორიაზე ტყე ძლიერ სახეცვლილია
ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად.
დატბორვის ზონისა და მისი შემოგარენის ტყის ფონდის ფართობები მოიცავს
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ ბუნებრივი
რესურსების სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სატყეო სამმართველოს
მმართველობაში არსებული ხაიშის სატყეო უბნის ორმელეთის, ჭუბერის, ჯორკვალისა და
ხაიშის სარეინჯეროების ნაწილს (ხაიშის ყოფილი სატყეო მეურნეობის ორმელეთის,
ჭუბერის, ჯორკვალისა და ხაიშის სატყეო უბნები).
ხუდონჰესის პროექტის შესაბამისად, ტყის ფონდის აღრიცხვის მონაცემებით,
დატბორვასა და გზის მშენებლობას დაქვემდებარებული 573 ჰექტრიდან ტყის ფონდის
წილზე მოდის 366 ჰა, საიდანაც უშუალოდ ტყით დაფარულია 349.6 ჰა.
ხუდონჰესის მშენებლობის ეტაპზე განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის საინჟინრო
ღონისძიებების გარემოზე ზემოქმედება გამოიხატება უშუალოდ მშენებლობისათვის
გათვალისწინებულ ტერიტორიებზე ტყის მერქნიანი სახეობების (ხეები და ბუჩქები)
მთლიანად განადგურებასა და უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიების მწვანე საფარზე
მავნე ზემოქმედებაში.
წყალსაცავის ზემოქმედება უშუალოდ მასთან მიმდებარე ტერიტორიების მწვანე საფარზე
აისახება მისი ზედაპირიდან წყლის აორთქლების შედეგად ჰაერის ტენიანობისა და წყლის
ორთქლის კონდენსაციით ნიადაგის ტენიანობის გაზრდაში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს
სიმშრალის ამტანი მცენარეების ტენის მოყვარული მცენარეებით შეცვლა, რაც
განპირობებულ იქნება ჰაერსა და ნიადაგში ტენის მომატებით. წყალსაცავის ზედაპირსა
და მიმდებარე ფერდობებზე მუდმივი დატენიანებისა და ტალღების მოქმედების შედეგად
ნიადაგის ჩამოშლისა და ეროზიული პროცესების თავიდან აცილების მიზნით
წყალსაცავის მთელი პერიმეტრის გასწვრივ მიმდებარე ფერდობებზე უნდა შეიქმნას
გარკვეული სიგანის ბუჩქების ზოლი (წყავი, შქერი, ჭყორი, თხილი და სხვ.). ნიადაგის

ტიპისა და ფერდობის დახრის მიხედვით ბუჩქების ზოლი შეიძლება იყოს 15–20 მ
სიგანისა.
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მიმდებარე ტერიტორიების შესაბამის ადგილებში უნდა განხორციელდეს წითელი ნუსხის
იმ სახეობების განახლებისა და განვითარების ხელისშეწყობის ღონისძიებების
განხორციელება,
რომლებიც
დაექვემდებარებიან
მოჭრას.
დატბორვას
დაქვემდებარებული ტერიტორიების სანაცვლოდ, ერთი ფართობული ერთეული სამთან
შეფარდებით უნდა განხორციელდეს ტყის აღდგენა და რეკონსტრუქციის სამუშაოები.
აღნიშნული საკითხების დარეგულირების, კონკრეტული პრევენციული, შემარბილებელი
ან სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მოცულობისა და მეთოდების დადგენის მიზნით,
აუცილებელია, განხორციელდეს:
•

წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიების მცენარეთა დეტალური ინვენტარიზაცია
მშენებლობის დაწყებამდე;

•

მოსაჭრელი ხეებისა და ბუჩქების (მათ შორის – წითელი ნუსხის სახეობების)
ზუსტი აღრიცხვა (ხეებისა და ბუჩქების რაოდენობა ცალებში და მოცულობა
კუბურ მეტრებში, სახეობების მიხედვით);

•

ზემოქმედების
ფაქტობრივი
შედეგების
გამოცდილების გათვალისწინება.

გაანალიზება

და

არსებული

წყალსაცავთან მიმდებარე ტერიტორიების ინვენტარიზაციის მასალები გამოყენებულ
უნდა იქნეს, როგორც ფონური მონაცემები ხუდონჰესის ექსპლუატაციის პერიოდში ამ
ტერიტორიებზე ჩასატარებელი მონიტორინგის დროს, რაც აუცილებლად უნდა
განხორციელდეს დადგენილი პერიოდულობით.

5.8

ფაუნა

მდ. ენგურის ხეობის შუაწელი მოიცავს ოთხ ლანდშაფტს: ფოთლოვან ტყეს, იშვიათად –
სუფთა წიწვოვან ტყეს, მათ შორის განლაგებულ შერეულ ტყეს, დასახლებული პუნქტების
გარშემო განლაგებულ მეორად მდელოებსა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს.
ხუდონის წყალსაცავი ნაწილობრივ დატბორავს მდინარეებს: ენგურს, ნენსკრას, დარჩორმელეთს, თხეიშსა და მრავალ უსახელო ღელესა და მცირე მდინარეს, რითაც
ადგილსამყოფელს მოუსპობს მრავალი სახეობის ცხოველს, რომელთა უმეტესობა
ბინადრობს გავაკებულ ადგილებში მდინარეების – ნენსკრისა და თხეიშის – ხეობებში.
დაგეგმილი ახალი გზების მშენებლობა და ექსპლუატაცია გავლენას იქონიებს,
ძირითადად, იმავე ადგილებში, სადაც ზეგავლენა ექნება თვით წყალსაცავს. ვედის
კარიერისაკენ მიმავალი გზა კი ტყის შედარებით ხელუხლებელ მასივებზე გაივლის,
ამიტომ აქ ანთროპოგენური დაწოლის ქვეშ უშუალოდ ტყის სახეობები მოექცევიან.
ხუდონჰესის ზემოქმედების ზონაში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ბინადრობს 37
სახეობის ძუძუმწოვარი (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი
სამხრეთული ცხვირნალა, ევროპული მაჩქათელა, წავი, მურა დათვი და სხვ.), 128
ფრინველი (ბატკანძერა, სვავი, ორბი, მთის არწივი და სხვ.), 10 ქვეწარმავალი (დინნიკის
გველგესლა, კავკასიური გველგესლა), 8 ამფიბია და 2,000-ზე მეტი სახეობის უხერხემლო
ცხოველი. მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობითა და საერთაშორისო
კონვენციებით დაცული 58 სახეობა.
ხუდონჰესის მშენებლობის გავლენის ზონაში სენსიტიური ადგილსამყოფლებია ტყიანი
მონაკვეთები, რომლებიც უშუალოდ იტბორება, ან ემიჯნება მათ, კაშხლის, დამხმარე
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ნაგებობების,
ხიდებისა
და
გზების
მშენებლობის
ადგილები,
სადაც
ბიომრავალფეროვნებაზე იმოქმედებს მრავალი ტექნოგენური ფაქტორი. სენსიტიურობის
ხარისხის მხრივ, გამოსაყოფია მდ. ნენსკრისა და მდ. თხეიშის ხეობები, ცხოველების
ყველა კლასი აქ უფრო სრულადაა წარმოდგენილი. მშენებლობის ადგილებში და
უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიებზე მოხდება ფაუნისტური კომპლექსების რღვევა,
იშვიათი და დაცული სახეობების შესაძლო გაქრობა.
ცხოველთა ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობაზე კონტროლის გასაწევად სამიზნე
ტერიტორიაზე საჭირო იქნება მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში,
მონიტორინგის განხორციელება (მონიტორიგის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი
პერიოდებია: მაისი-ივნისი ფრინველებისა და უხერხემლოებისათვის, ივნისი-ივლისი –
ხელფრთიანებისათვის და სექტემბერი-ოქტომბერი – წვრილი ძუძუმწოვრებისა და
უხერხემლოებისათვის.)
ზემოქმედებისაგან ცხოველების დასაცავად საჭიროა გასაჩეხ და დასატბორ ხეებზე
არსებულ ფრინველთა და ძუძუმწოვართა თავშესაფრების აღრიცხვა და მათ მაგივრად
შესაბამისი რაოდენობით ხელოვნური თავშესაფრების მოწყობა. ცხოველების ნორმალური
ბინადრობისათვის საჭიროა გზატკეცილის ქვეშ ან ზევიდან გასასვლელების მოწყობა.
მსხვილი ცხოველებისათვის გადასასვლელები კეთდება
ყოველ 1-3 კმ-ზე, საშუალო
ზომის ძუძუმწივრებისათვის – 1 კმ-ის დაშორებით, ყველა მცირე ხერხემლიანისათვის
ეს მანძილი შემოიფარგლება 300-500 მ-ით. სულ, ზუგდიდი-ჯვარი–მესტიის გზის ახალი
მონაკვეთის გაყოლებაზე საჭირო იქნება 4–5 დიდი, 10–მდე საშუალო და 10-მდე მცირე
ზომის გადასასვლელის მოწყობა.

5.9

იქთიოფაუნა

ხუდონჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია შესამჩნევ ნეგატიურ გავლენას ვერ იქონიებს
მდ. ენგურის იქთიოფაუნის ანადრომულ ფორმებზე, რადგან ანადრომული მიგრაციები
მდ. ენგურში შეწყდა 1978 წელს ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან
დაკავშირებით.
პროექტის ზეგავლენის არეალში იქთიოფაუნა ძირითადად წარმოდგენილია ნაკადულის
კალმახით, სხვა ფორმები გვხვდება ერთეული ეგზემპლარების სახით. შესაბამისად,
იქთიოფაუნის კუთხით, პროექტის ზეგავლენა აისახება ნაკადულის კალმახზე და ის
გამოხატული იქნება შემდეგი სახით:
•

არეალის ფრაგმენტაცია/ბარიერის ეფექტი - ხუდონის კაშხლის აგებით ადგილი
ექნება მდ. ენგურში ნაკადულის კალმახის არეალის ფრაგმენტაციას კაშხლის ზემო
და ქვემო უბნებად - ბარიერის ეფექტს;

•

თაღოვანი კაშხლიდან სადერივაციო გვირაბის ჩადინების ადგილამდე,
სანიტარიული ნაკადის მოქმედების უბანზე, ნაკადულის კალმახის რაოდენობა
დაიკლებს;

•

წყალსაცავის შევსების ეტაპზე გარკვეული პერიოდით მოსალოდნელია კაშხლის
ქვემოთ წყლის ნაკადის შემცირება, რამაც შეიძლება დროებითი ნეგატიური
გავლენა იქონიოს მდინარის იქთიოფაუნაზე, განსაკუთრებით, ხუდონის
კაშხლიდან ჯვრის წყალსაცავამდე არსებულ უბანზე, სადაც ძირითადად
ბინადრობს ნაკადულის კალმახი. კალმახი აღნიშნულ უბანზე წყალმცირობას
განერიდება და შენაკად ნაკადულებში გადაინაცვლებს, თუმცა ძირითადი
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კალაპოტის გაუწყლოება მნიშვნელოვნად შეამცირებს კალმახის საკვებ ბაზას, რაც
შემდგომში მის რიცხოვნობაზე ნეგატიურად აისახება;
•

ხუდონის ჰესის დატბორვის ზონაში ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო
გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობის პროცესში ადგილი ექნება მდინარის
დინების ცვლილებას, წყლის სიმღვრივისა და ხმაურის მატებას, რაც შეზღუდავს
თევზის გადაადგილებას, წარმოშობს შეწუხების ფაქტორს და გააუარესებს თევზის
საარსებო პირობებს მიმდებარე უბნებზე.

ხუდონის კაშხლის აგებით კაშხლის ქვევით დარჩენილი ნაკადულის კალმახი კარგავს
ძირითად სატოფო ადგილებს, რომლებიც კაშხლის ზევითაა ლოკალიზებული, ხოლო
კაშხლის ზევით დარჩენილი კალმახის დასახლება კარგავს ძირითად სანასუქე სივრცეს ჯვარის წყალსაცავს. ხუდონის კაშხლის ქვევით არსებული სატოფო ადგილების
ნაკლებობა ნეგატიურად აისახება ნაკადულის კალმახის რიცხოვნობასა და პოპულაციურ
სტრუქტურაზე, ხუდონის კაშხლის ზევით წყალსაცავის მოწყობით ნაკადულის კალმახი
მიიღებს საკმაოდ ვრცელ სანასუქე სივრცეს, რაც ნაწილობრივ მოახდენს ჯვარის
წყალსაცავის დაკარგვის კომპენსირებას. შესაბამისად, ამ უბანზე ხუდონის ჰესით
გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენა ნაკლებად მწვავედ იქნება გამოხატული.
იქთიოფაუნაზე
პროექტის
რეკომენდებულია:

ნეგატიური

ზეგავლენის

შემცირების

მიზნით

•

მდინარის კალაპოტში სამუშაოები შეჩერდეს ნაკადულის კალმახის ტოფობის
პერიოდში, კერძოდ, სექტემბერ-ოქტომბერ-ნოემბერში;

•

მდინარის კალაპოტში ან მის მახლობლად მუშაობისას თავიდან უნდა იქნეს
აცილებული კალაპოტის ჩახერგვა;

•

სამშენებლო ტერიტორიიდან მდინარეში მღვრიე წყლების ჩანადენის თავიდან
აცილების მიზნით გზისპირებზე უნდა მოეწყოს დრენაჟის სისტემა და დროებითი
სალექარები;

•

მინიმუმამდე შემცირდეს საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკი; და

•

სამშენებლო ბანაკიდან მდინარის დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით
უნდა აიკრძალოს შესაბამისი გაწმენდის გარეშე ჩამდინარე წყლების ჩაშვება
მდინარეში და მყარი ნარჩენების განთავსება მდინარის კალაპოტის სიახლოვეს
(არანაკლებ 60 მეტრის მოშორებით).

5.10 ატმოსფერული ჰაერი
ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება მოსალოდნელია მხოლოდ მშენებლობის ეტაპზე
უშუალოდ სამშენებლო მოედნის არეალში, რაც განპირობებულ იქნება საგზაოსამშენებლო მანქანების, ავტოთვითმცლელებისა და ბეტონმზიდების კონცენტრირებით
შეზღუდულ ფართობზე და მათი ძრავებიდან ნამწვი აირების გამოყოფით. აღსანიშნავია
აგრეთვე არაორგანული მტვრით ლოკალური დაბინძურება ბეტონის ქარხნის
ფუნქციონირებისა და ინერტული მასალების ფრაქციონირებისას უშუალოდ კარიერებზე.
ლოკალური ხასიათი ექნება მავნე ნივთიერებების ემისიებს საწვავ-საცხები
ინფრასტრუქტურიდან და შედუღებითი სამუშაოების წარმოებიდან .
სამშენებლო სამუშაოების ემისიების (რკინის ოქსიდის, მანგანუმის ოქსიდის, აზოტის
დიოქსიდის, აზოტის ოქსიდის, ჭვარტლის, გოგირდის დიოქსიდის, გოგირდწყალბადის,
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ნახშირბადის მონოქსიდის, აირადი ფტორიდების, სუსტად ხსნადი ფტორიდების,
ბენზ(ა)პირენის,
ფორმალდეჰიდის,
ნაჯერი
ნახშირწყალბადების,
ნაჯერი
ნახშირწყალბადების,
არაორგანული
მტვერისა
და
მაზუთის
ნაცრისათვის)
გაანგარიშებების ანალიზმა აჩვენა, რომ
ფორმირებული მაქსიმალური შესაძლო
კონცენტრაცია ვლინდება ჯამური ზემოქმედების ერთ-ერთი ჯგუფის (არაორგანული
მტვერი და ნახშირბადის ოქსიდი) მიმართ და იგი არ აჭარბებს ამ ტერიტორიებისათვის
დადგენილი
ნორმატივების
34%-ს.
სხვა
დანარჩენი
ინდივიდუალური
ნივთიერებებისათვის და ჯამური ზემოქმედების ცალკეული ჯგუფების მიმართ
ფორმირებული მაქსიმალური კონცენტრაციები, შესაძლოა, ვარირებდეს ნორმატივების 033%-ის ფარგლებში.
ამგვარად, სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება
დასახლებული პუნქტების საზღვრების მიმართ, შესაძლებელია, შეფასდეს, როგორც
მცირე მნიშვნელობისა.
გაანგარიშებების ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნა, რომ ახალი გზის
მშენებლობის შემდგომი ექსპლუატაცისას ფორმირებული მაქსიმალური შესაძლო
კონცენტრაციები არა მხოლოდ მიმდებარე დასახლებულ პუნქტებში, არამედ გზის
ღერძულა ხაზის ფარგლებშიც არ გადააჭარბებს ნორმირებულ მაჩვენებლებს.
განსახორციელებელი შემარბილებელი ქმედებები ითვალისწინებენ თანამედროვე
გარემოსდაცვითი სტანდარტების მქონე სამშენებლო ტექნიკის გამოყენებას, ცემენტის
სილოსების აღჭურვას სტანდარტული მაღალეფექტიანი ფილტრებით, ინერტული
მასალის ფრაქციონირების განხორციელებას სველი მეთოდით, საწვავ-საცხები საცავის
მოწყობას უსაფრთხო ადგილას ყველა სტანდარტის დაცვით, ავტოტრანსპორტის ძრავების
პერიოდულ შეკეთებას, მომსახურებასა და შემოწმებას გამონაბოლქვზე. ამტვერების
თავიდან აცილების მიზნით, მშრალ ამინდში გათვალისწინებულ უნდა იყოს დროებითი
გზების დანამვა წყლით და ა.შ., რაც მინიმუმამდე დაიყვანს აღნიშნულ ზემოქმედებას.
ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელია, რომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი
დაუბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას (თუ არ ჩავთვლით ისეთ არაორგანიზებულ
წყაროებს, როგორიცაა ჰესის საკუთრებაში მყოფი ავტოტრანსპორტი, რომელთა
რაოდენობის სიმცირის გამო მათი ემისია ვერ შეიტანს რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს
ჰაერის ხარისხის გაუარესებაში).

5.11 ხმაური და ვიბრაცია
მშენებლობის საწყის ეტაპზე (მიწის ამოღების სამუშაოები) ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე
განლაგებულ სოფლებში ზენორმატიული ბგერის დონეები განპირობებული იქნება გზის
ახალი მონაკვეთის და ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი
ხმაურით.
გზის ახალი მონაკვეთის მშენებვლობისას საწყისი ეტაპი შედარებით ხანმოკლე იქნება:
ერთი სამოსახლო ადგილის მახლობლად ის არ გაგრძელდება 20-30 დღეზე მეტი ხნის
განმავლობაში. ამ პერიოდში დაკარში, დორარში (სკორმეთის უბნები) და ტობარში დღის
საათებში მოსალოდნელია ბგერის დასაშვები დონეების (55 დბA) გადაჭარბება 3-15 დბA
ფარგლებში.
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ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საწყისი ეტაპი უფრო ხანგრძლივი იქნება,
მაგრამ შესაბამისი ხმაურის ზემოქმედება – ნაკლები: დღის საათებში ნორმის გადაჭარბება
მოსალოდნელი არ არის. ღამის საათებში შესაძლებელია, რომ სკორმეთის სამოსახლო
ადგილებში (დორარი, დაკარი) სამშენებლო ხმაურმა 4-5 დბA სიდიდით გადააჭარბოს
დასაშვებ დონეს (45დბA).
გამოსაყენებელი
იქნება
შემარბილებელი
ღონისძიებები,
რომელთა
შორის
მნიშვნელოვანია მაღალხმაურიანი სამუშაოების შესრულების საათების შეზღუდვა.
გზის ახალი მონაკვეთისა და აგრეთვე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მეორე
ეტაპზე, ხმაურის ზენორმატიულ ზემოქმედებას დღის საათებში უახლოეს საცხოვრებელ
სახლებთან ადგილი არ ექნება.
მშენებლობის პროცესში ყველაზე საყურადღებო იქნება ქვის კარიერისა და ქვის
დამუშავების (მსხვრევის) საწარმოების მუშაობისას წარმოქმნილი ხმაურის უარყოფითი
ზემოქმედება სოფლების ქვედა წვირმინდი და ქვედა ვედის მოსახლეობაზე.
მოსალოდნელია, რომ ამ სოფლების კიდურა სახლებთან ბგერის ეკვივალენტური
დონეები დღისა და ღამის საათებში გადააჭარბებენ დასაშვებ მნიშვნელობებს,
შესაბამისად, 1-3 და 10-13დბA სიდიდით. მნიშვნელოვანია საჭიროების შემთხვევაში
დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება.
ჰიდროელექტროსადგურის და საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის ექსპლუატაციაში
შეყვანის შემდეგ სოფლებში იდლიანის, სკორმეთისა და ტობარის სამოსახლო ადგილებში
ბგერის ეკვივალენტური დონეები განპირობებული იქნება გზაზე სატრანსპორტო
ნაკადების მოძრაობის შედეგად წარმოქმნილი ხმაურით. სატრანსპორტო ნაკადების
გარეშე, მხოლოდ ჰიდროელექტროსადგურის სრული დატვირთვით მუშაობისას, ბგერის
დასაშვები სიდიდეების გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება. დასახლებულ პუნქტებში ჰესის
მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილი არ ექნება აგრეთვე ვიბრაციის მავნე ზემოქმედებას.
მიღებული შედეგების მიხედვით მოსალოდნელია, რომ სოფ. სკორმეთის სამოსახლო
ადგილი – დორარი დღისა და ღამის საათებში იქნება ზენორმატიული
ავტოსატრანსპორტო ხმაურის ზემოქმედების ქვეშ (შესაბამისად, 4 და 8 დბA). ამ
სოფელთან შემარბილებელი ღონისძიების სახით აუცილებელი იქნება ხმაურისაგან
დამცავი აკუსტიკური ეკრანების (ბარიერების) გამოყენება.
სოფლებში ტობარი და სკორმეთი (დაკარი) ღამის საათებში მოსალოდნელია ნორმის
გადაჭარბება 2-3დბA სიდიდით. მიზანშეწონილია, რომ გადაწყვეტილება ამ სოფლების
მოსახლეობის საავტომობილო ხმაურისაგან დამცავი ღონისძიებების განხორციელების
შესახებ მიღებულ იქნას გზის მონაკვეთის ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ. სხვა
გზისპირა დასახლებულ პუნქტებში შემარბილებელი ღონისძიებების გამოყენება
გათვალისწინებული არ არის, რადგან არ არის მოსალოდნელი ზენორმატიული ხმაურის
ზემოქმედება.
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპების დაწყების შემდეგ აუცილებელია ფაქტიური
აკუსტიკური სიტუაციის მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი
შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება და განხორხიელება.
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5.12 ნარჩენები
ხუდონჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე წარმოიქმნება როგორც
სახიფათო, ასევე არასახიფათო და ინერტული ნარჩენები. წარმოქმნილი ნარჩენების
მართვაზე (შეგროვება, დროებითი განთავსება, ტრანსპორტირება, მეორადი გამოყენება,
გადამუშავება და საბოლოო განთავსება) პასუხისმგებელია პროექტის პროპონენტი.
მშენებლობის ეტაპზე მშენებელი კონტრაქტორი, ხოლო ოპერირებისას ჰესის ოპერატორი
ვალდებულია,
შეასრულოს
საქართველოს
კანონმდებლობით
განსაზღვრული
მოთხოვნები და ნარჩენების მართვაში გამოიყენოს მსოფლიოში აღიარებული მიდგომები,
როგორიცაა: იერარქიის პრინციპი, მზრუნველობის ვალდებულება, BATNEEC-ის
პრინციპი, „დამაბინძურებელი იხდის“ პრინციპი.

პროექტის მშენებლობის შედეგად, მოსალოდნელია
დაახლოებითი რაოდენობის ნარჩენების წარმოქმნა.

შემდეგი

სახისა

ცხრილი 5-2. ნარჩენების მოსალოდნელი სახეები და რაოდენობა
ნარჩენის სახე

კლასი
საშიშროების
მიხედვით

მოსალოდნელი
რაოდენობა

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

არასახიფათო

170,000 - 18, 000
მ3

საკანალიზაციო ნარჩენები 16

სახიფათო

657, 000, 000 ლ

სამედიცინო ნარჩენები (ეს არის
სამედიცინო პუნქტში წარმოქმნილი
წამლების შესაფუთი მასალები და
ვადაგასული წამლები,
დაბინძურებული ბინტი და ა.შ.;
რაოდენობაში არ არის
გათვალისწინებული რაიმე
ინციდენტის შედეგად მიღებული
ნარჩენები.)

სახიფათო

1.5-2 მ3

ინერტული სამშენებლო ნარჩენები

არასახიათო

7,100,000 მ3

არსებული ინფრასტრუქტურის
დემონტაჟის შედეგად მიღებული
სამშენებლო ნარჩენები

არასახიფათო

7,000-8,000 მ3

აზბესტი

სახიფათო

400-500 მ3

არასახიფათო სამშენებლო ნარჩენები

არასახიფათო

1,000-1,500 მ3

სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები
(რაოდენობაში არ არის
გათვალისწინებული რაიმე
ინციდენტის შედეგად მიღებული
ნარჩენები)

სახიფათო

100-150 მ3

16

გათვლების საფუძველია 250ლ/კაც.დღ.
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მშენებლობის დაწყებამდე პროექტის პროპონენტმა უნდა შეიმუშაოს და შესაბამის
ორგანოებს შეუთანხმოს “ნარჩენების მართვის გეგმა”, რომელშიც დეტალურად იქნება
გაწერილი თითოეული ტიპის ნარჩენის მართვის გზები, რასაც იგი წარმოქმნის.
პროექტის პროპონენტმა უნდა დაიქირაოს ნარჩენების მართვის სპეციალისტი ან
საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც გააკონტროლებს და პასუხისმგებელი იქნება
მშენებლობის პროცესში ნარჩენების მართვის გეგმის მოთხოვნების შესრულებაზე.
ხარჯები, რომელთა გაღებაც აუცილებელია მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი
ნარჩენების მართვისათვის, აგრეთვე შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტების
დაქირავებისთვის, უნდა აისახოს მშენებელი კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილ
სატენდერო წინადადებაში.
ხუდონჰესისა და გზების მშენებლობის შედეგად მოსალოდნელია 7,100,000 მ3 ინერტული
ნარჩენის, მათ შორის, 5,200,000 მ3 კლდოვანი გრუნტის წარმოქმნა. გზების მშენებლობის
დროს წარმოქმნილი ინერტული მასალის მეორადი გამოყენება პროექტისათვის, ამ
მასალების ფიზიკური თვისებებიდან გამომდინარე, დიდი რაოდენობით შეუძლებელია.
ხუდონჰესის პროექტი შეჩერდა 1989 წელს. ამ დროისათვის წარმოქმნილი ინერტული
ნარჩენი განთავსდა მდ. ენგურის კალაპოტის მიმდებარე ფერდობებზე. დღეისათვის
ნარჩენების
განთავსებისათვის
20
წლის
წინ
გამოყენებული
ტერიტორია
დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, მაგრამ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნარჩენების
შემდგომი განთავსებისათვის ადგილი აღარ არის.
ძირითადი ეკონომიკური მოთხოვნა მსგავსი რაოდენობის ინერტული ნარჩენების
მართვისას არის ნარჩენების წარმოქმნის ადგილიდან მათი საბოლოო განთავსების
ადგილამდე, რაც შეიძლება, ახლოს მდებარეობა. 10-ტონიანი მზიდავების გამოყენების
შემთხვევაშიც კი 7 მლნ. მ3 ინერტული ნარჩენის გადასაზიდად საჭირო გახდება 700,000
რეისის გაკეთება. შესაბამისად, ინერტული ნარჩენების ტრანსპორტირება 20-25 კმ-ის
მანძილზე პროექტის ღირებულებას, დაახლოებით, 15-18 მლნ. დოლარით გაზრდის.
საპროექტო და მიმდებარე არეალის ვიზუალურმა დათვალიერებამ აჩვენა, რომ
რეალურად მხოლოდ რამდენიმე ადგილზე არის შესაძლებელი წარმოქმნილი ნარჩენების
განთავსება. აგრეთვე, თუ გავითვალისწინებთ ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმს –
ნარჩენების წარმოქმნისა და განთავსების ადგილების შეძლებისდაგვარად მინიმალურ
დაშორებას – მხოლოდ ერთი ტერიტორია იძლევა საშუალებას, რომ გამოყენებულ იქნეს
დასახული მიზნისათვის – 7 მლნ. მ3 ინერტული ნარჩენის განსათავსებლად. აღნიშნული
ტერიტორია მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში. ის იწყება ცენტრალური გზიდან 100-200
მეტრის დაშორებით და გრძელდება 4-5 კმ სიგრძეზე.
ძირითადი ამოცანა ინერტული ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და განთავსების ეტაპზე
იქნება ლანდშაფტისა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაცვა და ეკოსისტემის დაზიანების
პრევენცია.

5.13 სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები

Trans Electrica Ltd., 2013

44

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება: არატექნიკური რეზიუმე

სოფელ ხაიშის თემში, რომელსაც ჰყავს რწმუნებული, ცხოვრობს 535 კომლი, 1,653
ადამიანი. ხაიშის თემში სოციალურად დაუცველთა დახმარების მიმღები 113 ოჯახია, 197
პენსიონერი და 16 დევნილი.
ხაიშის თემში 6 სკოლაა, ინფრასტრუქტურა საკმაოდ განვითარებულია, ხაიშის ცენტრი
უზრუნველყოფილია ადმინისტრაციული შენობით, პოლიციით, მაღაზიებით, აფთიაქით,
ამბულატორიით, რამდენიმე კაფე-რესტორნითა და ა.შ.
2011 წელს განხორციელდა ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის გზის სრული რეაბილიტაცია,
თუმცა თემის შიდა და საძოვრებზე მისასვლელი გზები კვლავ ცუდ მდგომარეობაშია.
თემში მოქმედებს ხის გადამმუშავებელი მხოლოდ რამდენიმე მცირე საწარმო და კაფერესტორანი. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული.
ხაიშის თემი სრულად ელექტროფიცირებულია, მოსახლეობა დენს უფასოდ მოიხმარს,
ხოლო ზამთარში გათბობისათვის შეშას იყენებს. ელექტროენერგიის სერვისის
მიწოდებასთან დაკავშირებით, მოსახლეობის მიერ დასახელდ ამ სექტორში დღეისათვის
არსებული ორი პრობლემა:
•

ხის მოძველებული ბოძების გამოცვლის საჭიროება (უამინდობის დროს ბოძები
ძალიან ადვილად იქცევა);

•

სოფლამდე მიმავალი ცენტრალური სადენის გამოცვლის
(უამინდობის პირობებში ელექტროსადენები ხშირად წყდება).

აუცილებლობა

საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მათი ნაწილი
შეკეთებას საჭიროებს.
ხუდონჰესის მშენებლობასა და შემდეგ მის ექსპლუატაციას აქვს როგორც მოკლევადიანი,
ასევე გრძელვადიანი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ხუდონჰესის
მშენებლობამ და მისმა ექსპლუატაციამ გარკვეულწილად დადებითი ზეგავლენა უნდა
მოახდინოს ადგილობრივ მოსახლეობაზე, რაც, პირველ რიგში, ადგილობრივი მუშახელის
დასაქმებაში, მშენებლობის შემდგომი ინფრასტრუქტურისა და ელექტროენერგიის
მიწოდების გაუმჯობესებაში და ა.შ. აისახება.
საპროექტო არეალში მოქცეულია 14 დასახლება: ხაიშის თემიდან - ხაიში, იდლიანი,
სკორმეთი, ლალხორალი, ტობარი, ლუხი, ქვედა წვირმინდი, ნაკი, დაკარი, შგედი,
ლაჯრა, გაღმა ხაიში და ციცხვარი. გარდა ამისა, საპროექტო არეალში ექცევა სოფ. ლახანი,
ჭუბერის თემიდან.
ხაიშის, გაღმა ხაიშის, დაკარისა და ტობარის განსახლება იგეგმება სრულად. დანარჩენი
დასახლებებიდან მოხდება რამდენიმე სახლის განსახლება. ახალი დასახლების
ტერიტორია და განსახლების სამოქმედო გეგმა შეთანხმებული იქნება ზეგავლენის ქვეშ
მყოფ მოსახლეობას, პროექტის ინვესტორსა და საქართველოს მთავრობას შორის.
გარდა ამისა, დატბორვის ზონაშია მოქცეული სოფლის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია,
სოფ. ხაიშის სასაფლაო და სხვა საფლავების ტერიტორია.
ხუდონჰესის მშენებლობა და მისი ექსპლუატაცია უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს
მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე.
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ჰესის მშენებლობამ, შესაძლოა, მოსახლეობას დროებით შეუზღუდოს გადაადგილება,
გამოიწვიოს დაავადებათა და კონფლიქტების რიცხვის ზრდა. თუმცა ამ მოსალოდნელი
უარყოფითი ზემოქმედების წინასწარი შესწავლა და შესაბამისი პრევენციული და
შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება ზემოქმედების შემცირების საშუალებას
იძლევა.

პროექტის ფიზიკურ და ეკონომიკურ განსახლებასთან დაკავშირებული
შემარბილებელი
ღონისძიებები
დეტალურადაა
განხილული
ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმაში.

5.14 ჯანმრთელობა
ხუდონჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ზეგავლენის არეალის მოსახლეობის
მგრძნობელობის შესწავლის მიზნით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის
ავადობის მდგომარეობისა და ჯანმრთელობის დაცვის რესურსების ანალიზი.
გამოყენებულ იქნა 2010 წლის სტატისტიკურ ცნობარში გამოქვეყნებული მონაცემები
მესტიის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის შესახებ,
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებათა სიხშირე, აგრეთვე დაავადებიანობის
მაჩვენებლები ავადმყოფობათა შემდეგი ძირითადი ჯგუფების მიხედვით: გადამდები,
სიმსივნური, სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების, ენდოკრინული სისტემის, კვებისა
და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული, ნერვული სისტემის, თვალისა და
მისი დანამატების, ყურისა და დვრილისებრი მორჩის, სისხლის მიმოქცევის სისტემის,
სასუნთქი სისტემის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის, შარდ–სასქესო სისტემის
დაავადებები, ძვალ-კუნთოვანი და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები,
ფსიქიკური დაავადებები, უბედური შემთხვევები და ტრავმები, დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობა, თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების მანკები. ავადობის
მაჩვენებლები განხილულ იქნა საერთო რეგიონულ ჭრილში.
უნდა
აღინიშნოს,
რომ,
სტატისტიკური
მონაცემების
მიხედვით,
მესტიის
მუნიციპალიტეტში მთელი რიგი დაავადებების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მაღალია
დაავადებიანობის მაჩვენებელი, რეგიონის საერთო მაჩვენებელთან შედარებით.
პათოლოგიათა უმეტესობა მიეკუთვნება დაავადებათა იმ ჯგუფს, რომელთა განვითარება
მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ბუნებრივ-კლიმატურ ფაქტორებზე.
სვანეთის მოსახელობაში გავრცელებულია აზრი, რომ ენგურჰესის ზეგავლენით
მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ძვალ-სახსროვანი სისტემის ავადმყოფობანი. სამედიცინო
სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზით ირკვევა, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობაში
მართლაც
(საერთო
რეგიონულ
მონაცემებთან
შედარებით)
მნიშვნელოვნად მაღალია ძვალ-სახსროვანი სისტემისა და შემაერთებელ ქსოვილთა
დაავადებების
შემთხვევები.
ამ
ჯგუფის
ავადმყოფობებით
განპირობებული
დაავადებიანობის მაჩვენებელი (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) 2.6-ჯერ აღემატება
საერთო რეგიონულ მაჩვენებელს. საერთო რეგიონულ ჭრილში მუნიციპალიტეტში
აღსანიშნავია აგრეთვე ენდოკრინული, გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი ორგანოების
დაავადებებით, სიმსივნეებით დაავადებიანობის მაღალი დონე. ცერებროვასკულარული
ავადმყოფობებით დაავადებიანობის მხრივ მესტიის მუნიციპალიტეტი 2.4-ჯერ აღემატება
რეგიონის საერთო მაჩვენებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია გადამდები დაავადებების
შემთხვევათა ანალიზის შედეგები, რომელთა მიხედვით, მესტიის მუნიციპალიტეტში
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გადამდები დაავადებებით დაავადებიანობის მაჩვენებლები 2.6-ჯერ სჭარბობს რეგიონის
საერთო მაჩვენებლებს. თუმცა აღნიშნული ჯგუფის პათოლოგიათა უდიდესი წილი
მოდის ზემო სასუნთქი გზების ინფექციებისა და გრიპისმაგვარი დაავადებების ხარჯზე.
რაც შეეხება ნაწლავურ ინფექციებსა და, ზოგადად, დიარეებს, აღნიშნული პათოლოგიის
გავრცელების მხრივ, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში ბევრად უფრო კეთილსაიმედო
მდგომარეობაა, ვიდრე რეგიონსა და მთლიანად ქვეყანაში.
ხუდონჰესის მშენებლობამ და ექსპლუატაციამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მესტიის
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე შემდეგი შესაძლო ფაქტორების გამო:
•

ხუდონჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
არაკეთილსაიმედო სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები;

•

ადგილობრივი კლიმატის შეცვლით (ტენიანობის მატება, ტემპერატურის
ცვლილება) არსებული ქრონიკული დაავადებების გამწვავების რისკი;

•

მიგრაციული პროცესების თანამდევი
გამოწვეული დაავადებების მატება.

სოციალური

ზეგავლენის

პრობლემები

არეალში

და

ამით

შემარბილებელი ღონისძიებები ძირითადად მიმართული უნდა იყოს ზემოქმედების
ფაქტორისა და მოსახლეობის მოწყვლადობის შემცირებისკენ:
•

სანიტარიულ-ჰიგიენური
ღონისძიებები;

პრობლემების

მინიმიზაციისა

•

მოსახლეობის მოწყვლადი (ქრონიკული დაავადებები
გამოვლენა და მკურნალობის უზრუნველყოფა;

•

ადგილობრივი მოსახლეობისა და მშენებლობაზე
სანიტარიული განათლების უზრუნველყოფა.

და

და

აღმოფხვრის

სხვ.)

დასაქმებული

ჯგუფების
პირების

5.15 კულტურული მემკვიდრეობა
პროექტის განხორციელების შედეგად იტბორება სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის
ეკლესია და სასაფლაო. ეკლესიის რელოკაციისა თუ არქიტექტურულად განსხვავებული
ეკლესიის აშენების საკითხი იქ, სადაც ხაიშელთა ახალი სოფელი აშენდება, უნდა
გადაწყდეს სოფლის მოსახლეობის, საპატრიარქოსა და საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის კონსენსუსის საფუძველზე. სასაფლაოს შემთხვევაში
აუცილებელი იქნება მიცვალებულთა რელოკაცია. მოლაპარაკებებში ჭირისუფალ
ოჯახებთან, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, სასურველია,
მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სასულიერო, ასევე მოსახლეობის ნდობით აღჭურვილი
პირები.
პროექტის განხორციელებამდე უნდა ჩატარდეს ეკლესიის მახლობლად არსებული შუა
საუკუნეების სამაროვნის არქეოლოგიური კვლევა. პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს
სადაზვერვო არქეოლოგიური გათხრები, რათა დადგინდეს, არის თუ არა ამ ადგილას
დარჩენილი შუა საუკუნეების სამარხები, რომლებიც ადრე არ გათხრილა, და მათი
აღმოჩენის შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს სრული არქეოლოგიური კვლევა და
მიცვალებულთა სხვა ადგილას გადასვენება. გარდა ამისა, უნდა შემოწმდეს ამ ადგილას
არსებული ნაგებობათა ნაშთები, რათა დადგინდეს მათი პერიოდი და ხასიათი.
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აღსანიშნავია ასევე სოფ. ხაიშის ადრეული კლასიკური პერიოდის ნასახლარი17, სადაც
პროექტის განხორციელებამდე უნდა ჩატარდეს დამატებითი არქეოლოგიური კვლევა–
ძიება, და ხაიშის კლასიკური პერიოდის ობიექტი, სადაც უნდა ჩატარდეს
მცირემასშტაბიანი სადაზვერვო ხასიათის არქეოლოგიური გათხრები.
1948 წელს ხაიშში აღმოჩენილი ოქროსა და ვერცხლის არტეფაქტების ჯგუფი განძად არის
მიჩნეული. თუმცა, არტეფაქტთა თანადროულობის გამო, არ არის გამორიცხული, რომ
ისინი სამარხეულ ინვენტარს წარმოადგენდნენ. ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობაა იმისა,
რომ იქ სხვა სამარხებიც არსებობდეს. შესაბამისად, უნდა ჩატარდეს სადაზვერვო
არქეოლოგიური
გათხრები
და,
სამარხების
აღმოჩენის
შემთხვევაში,
უნდა
განხორციელდეს მათი სრული არქეოლოგიური კვლევა.
ადგილ საგერგილთან არსებული ნაგებობების პერიოდისა და ხასიათის დადგენის
მიზნით ამ ობიექტზე უნდა ჩატარდეს სტაციონარული არქეოლოგიური გათხრები და
მოხდეს მისი სრული ფიქსაცია.
პროექტით გათვალისწინებული მიწის ნებისმიერი სამუშაოს წარმოების პროცესში
აუცილებელია არქეოლოგიური ზედამხედველობის განხორციელება, რათა არ მოხდეს
სამუშაოების პროცესში შემთხვევით აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტების დანგრევაგანადგურება.

5.16 ხუდონის წყალსაცავში წყლის ხარისხისა და ევტროფიკაციური

პროცესების პროგნოზირება

ხუდონის წყალსაცავის წყლის ხარისხისა და ევტროფიკაციური პროცესების
განვითარების პროგნოზირებისათვის გამოყენებულ იქნა სეგმენტურ–შრეობრივი მეთოდი
და სათანადო მათემატიკური მოდელები. აღნიშნული მეთოდისა და მათემატიკური
მოდელების გამოყენების საფუძველზე გაანგარიშებულ იქნა ხუდონის მომავალ
წყალსაცავში წყლისა და წყლის ზედაპირთან უშუალოდ ახლოს მყოფი ჰაერის ფენების
ტემპერატურა, წყალში გახსნილი ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა, აზოტის ნაერთების
– ნიტრატების, ნიტრიტებისა და ამონიუმის, ფოსფატების, აგრეთვე ძირითადი იონებისა
და მინირეალიზაციის რაოდენობრივი მახასიათებლები.
წყალსაცავში აზოტოვანი ნაერთების მოჭარბებულ რაოდენობას ძირითადად ადგილი
ექნება ზამთარსა და გაზაფხულზე; ზაფხულში კი მათი რაოდენობა წყალსაცავში
შემცირდება მცენარეების მიერ მათი ინტენსიური გამოყენების გამო. რაც შეეხება
ევტროფიკაციურ პროცესებს, ხუდონის მომავალ წყალსაცავში სამრეწველო და
საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყლის ორგანიზებულ ჩაშვებას, სავარაუდოდ,
ან არ ექნება ადგილი, ან ექნება უმნიშვნელო რაოდენობით. აღნიშნულის გამო
წყალსაცავში ევტროფიკაციური პროცესების განვითარება ნაკლებად არის მოსალოდნელი.

17
ობიექტზე არ დასრულებულა 1980–იან წლებში ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა–ძიება, რომელიც საშუალებას
მოგვცემდა, დაგვედგინა ობიექტის ხასიათი, მოცულობა და არქიტექტურა.
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6.0

განსახლების სამოქმედო გეგმა

განსახლების სამოქმედო გეგმა ცალკე დოკუმენტად მოამზადა მიწისა და უძრავი ქონების
პროფესიონალთა ასოციაციამ (APLR). განსახლების სამოქმედო გეგმა მოიცავს პროექტის
ზემოქმედების
ქვეშ
მოხვედრილი
ტერიტორიის
სოციალურ–ეკონომიკურ
ინვენტარიზაციას, სოციალურ-ეკონომიკურ კვლევას, პირდაპირი და არაპირდაპირი
ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მოსახლეობასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს, რაც საშუალებას იძლევა, სრულად იქნეს
წარმოდგენილი განსახლების მასშტაბები და განსახორციელებელი ქმედებები.
განსახლების სამოქმედო გეგმა მოიცავს:
•

მიწაზე, უძრავ ქონებასა და მოსახლეობაზე პროექტის ყველა შესაძლო
ზემოქმედების აღწერას, საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტების გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის
შესაბამისად;

•

სამართლებრივ ანალიზს (საქართველოში არსებული სამართლებრივი ჩარჩო
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ქონების კომპენსირებისათვის და საქართველოს
შესაბამისი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების, კერძოდ, მსოფლიო ბანკისა (OP 4.12 და PPR. 5) და ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მოთხოვნების გათვალისწინებით);

•

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ქონების კატეგორიზაციას (მაგ.: რეგისტრირებული
მიწის ნაკვეთი, უკანონოდ დაკავებული მუნიციპალური ან სახელმწიფო მიწა,
საკარმიდამო ნაკვეთი და ა.შ.);

•

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის აღწერას (ოჯახების შემადგენლობა,
ასაკობრივი სტრუქტურა, საქმიანობა, სამუშაო ადგილები, შემოსავლის წყაროები
და სხვ.);

•

საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების/მიწის და მოსავლის
ინვენტარიზაციას;

•

საპროექტო
ტერიტორიაზე
მიწათსარგებლობის
დაკავშირებული საკითხების აღწერას;

•

ყველა სახის შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების განსაზღვრას (საცხოვრებელი
სახლების, ბიზნესისა და სამუშაო ადგილების, მომსახურების დაკარგვა,
სოციალური ქსელის რღვევა, ბუნებრივ ტერიტორიებსა და ინფრასტრუქტურაზე
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა ან დაკარგვა);

•

საკომპენსაციო უფლებების მატრიცის მომზადებას (შეთავაზებული საკომპენსაციო
ზომები
ზემოქმედების
ქვეშ
მყოფი
ქონების/ადამიანების
თითოეული
კატეგორიისათვის);

•

საარსებო წყაროს აღდგენის ღონისძიებების განსაზღვრას;

•

სამოქმედო გეგმას, რომელშიც განისაზღვრება
განხორციელების ღონისძიებები და ვადები.

რეჟიმსა

წინასწარი

და

მასთან

ხარჯთაღრიცხვა,

განსახლებისა და პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული აქტივების კომპენსირების
მთავარი პრინციპი უნდა იყოს პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობისთვის
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სანაცვლო ღირებულების კომპენსაციის შეთავაზება, რაც გამოიანაგარიშება, როგორც
აქტივების საბაზრო ღირებულებას დამატებული განსახლებისა და გარიგებების ხარჯები
(დეტალური აღწერა მოცემული იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმაში).
განსახლების სამოქმედო გეგმა გამოქვეყნდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
დასრულების შემდეგ და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.
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7.0

რისკისა და უსაფრთხოების საკითხები

ხუდონჰესის პროექტის რისკისა და უსაფრთხოების საკითხები შეისწავლეს პროექტის
პროპონენტის – Trans Electrica Ltd-ის – მიერ შერჩეულმა სპეციალისტებმა. ქვემოთ
მოცემულია მოკლე ანოტაციები პროექტისათვის შესრულებული კვლევების:
•

„ხუდონჰესის პროექტის საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო გეგმის (EPA)
მოსამზადებელი მასალების დამუშავება“ (ივ. ნონიევი, 2011); და

•

„ხუდონის კაშხლის გარღვევით გამოწვეული ტალღის მათემატიკური
მოდელირება“, შ.პ.ს. ”ჰიდროდიაგნოსტიკა” (ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი,
პროფ. თ. გველესიანი, 2011).

საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმა
ხუდონჰესის კაშხლის შესაძლო დაზიანება, მისი შედეგებიდან გამომდინარე,
პოტენციურად, რეგიონული კატასტროფის ტოლფასია. ამიტომ უკვე პროექტის სტადიაზე
უნდა იყოს განხილული დესტრუქციული მოვლენების განვითარების ყველა
შესაძლებელი სცენარი და დაიგეგმოს საჭირო ტექნიკური და საორგანიზაციო
ღონისძიებების ნუსხა, რათა კაშხლის შესაძლო დაზიანების რისკი იყოს მინიმალური.
რისკის შემცირების მიდგომა გულისხმობს:
1. პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს მდ. ენგურის მაქსიმალურ ხარჯს, ყველა
ნაგებობაზე შესაძლო დატვირთვებსა და ზემოქმედებებს, მათი ყველაზე
არახელსაყრელი კომბინაციების შემთხვევაშიც კი. ამასთანავე, მაღალი
სტანდარტების გათვალისწინებით განხორციელებულ მშენებლობის პროცესს;
2. კაშხლის
აღჭურვას
ინსტრუმენტული
მონიტორინგის
სისტემით
(MS)
დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ უწყვეტი დაკვირვებების ჩატარების მიზნით.
ექსპერტების
მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციების
გათვალისწინებას
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდებში;
3. ობიექტის ექსპლუატაციას უნდა ეწეოდეს სათანადოდ მომზადებული პერსონალი,
რომელიც პირნათლად და ზუსტად ასრულებს ტექნიკური ინსტრუქციების
მოთხოვნებს;
4. ობიექტზე უნდა არსებობდეს მოქმედების გეგმები არასაშტატო და საგანგებო
სიტუაციების შემთხვევებში – EAP (შეტყობინება, განგაში და ევაკუაცია,
მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დაცვის ღონისძიებები და ა.შ.);
5. ობიექტის შესაძლო დაზიანების შემთხვევაში საგანგებო სიტუაციის ზონა უნდა
იყოს აღჭურვილი ადრეული შეტყობინების სისტემით (EWS).
ხუდონჰესის პროექტისათვის დამუშავდა მასალები მისი შესაძლო
შემთხვევაში საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმისათვის (EAP).

დაზიანების

დადგინდა კაშხლის შესაძლო დანგრევის შემთხვევაში გარღვევის ტალღის პარამეტრები
და დატბორვის ზონების რუკა ქვედა ბიეფში. ამ მონაცემების გათვალისწინებით
დადგინდა დატბორვის ზონაში მოხვედრილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების,
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სამრეწველო საწარმოებებისა და სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნუსხა, მოსახლეობის
რაოდენობა და მათი ევაკუაციის მარშრუტები უსაფრთხო ადგილებში. იმავე მონაცემების
საფუძველზე დადგინდა ადგილები, სადაც უნდა განლაგდეს ადრეული შეტყობინების
სისტემის (EWS) პუნქტები.
საერთაშორისო კლასიფიკაციით (საფრთხეების პოტენციალის მიხედვით), ხუდონის
კაშხალი მიეკუთვნება მაღალი საფრთხის შემცველ I კლასის ნაგებობას. ამის
გათვალისწინებით, შემოთავაზებულია საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმის (EAP)
ხუთბიჯიანი სქემა. აღნიშნულის მიხედვით, პირველ ეტაპზე ხორციელდება
ცდომილებათა აღმოჩენა. მეორე ბიჯით - საგანგებო სიტუაციის დონის განსაზღვრა
(შემოთავაზებულია ასეთი 3 დონე). მესამე ეტაპია „შეტყობინება და კომუნიკაცია”.
მეოთხე ბიჯი მოიცავს გასათვალისწინებელი ქმედებების ნუსხას, ხოლო მეხუთე ეტაპზე
ხორციელდება ქმედებების ნუსხა. მესამე, მეოთხე და მეხუთე ეტაპების ღონისძიებების
ნუსხა დადგენილია საგანგებო სიტუაციის დონეების შესაბამისად. დამუშავებულია
შეტყობინებების ფორმები საგანგებო სიტუაციების ყველა დონისათვის და სათანადო
უწყებებისა და პერსონალის ნუსხა.
ხუდონჰესის კომპლექსისათვის მომზადებული საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმა
(EAP) თან ერთვის გზშ–ის ანგარიშს.

ხუდონის კაშხლის გარღვევით გამოწვეული ტალღის მათემატიკური მოდელირება
ხუდონის წყალსაცავის მოცულობა (ნორმალური შეტბორვის დონის დროს) 364.5 მლნ. მ3-ს
შეადგენს, სასარგებლო მოცულობა - 223 მლნ. მ3-ს, ხოლო სიგრძე 14.2 კმ-ს.
კაშხლის ადგილმდებარეობა განსაზღვრულია ენგურჰესის წყალსაცავის ბოლო კვეთთან
ახლოს. ენგურის წყალსაცავის მოცულობა შეადგენს 1,100,100 მლნ მ3, ხოლო მისი სიგრძეა
28 კმ. დაშორება (მდ. ენგურის გასწვრივ) ხუდონისა და ენგურის კაშხლებს შორის
შეადგენს 28.2 კმ-ს, ხოლო ენგურის კაშხალსა და შავი ზღვის სანაპიროს შორის - 60.1 კმ.
ზედა ბიეფში (ხუდონის წყალსაცავში) მიწისძვრის შედეგად (მაქსიმალური
ინტენსივობით 9 ბალი) მაღალი ტალღების წარმოქმნის შესაძლებლობის დადგენა
წარმოებდა, ძირითადად, არსებული სამშენებლო ნორმების საფუძველზე. შეფასების
თანახმად ხუდონის წყალსაცავში სეისმოგენური (ცუნამის ტიპის) ტალღების
მაქსიმალურმა ამპლიტუდამ შეიძლება მიაღწიოს 3.5-4.0 მ. ამ ტალღების ზემოქმედება
კაშხალზე გამოიხატება, კერძოდ, მათი გადაღვრით (გადადინებით) კაშხლის ქიმზე, რის
საშიშროებაც, ამ შემთხვევაში მოსალოდნელია დიდი ალბათობით.
უფრო დიდ კატასტროფულ შედეგებს უნდა ველოდოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც
კაშხლის რღვევით გამოწვეული დამანგრეველი ტალღა ვრცელდება კაშხლის ქვედა
ბიეფში.
ამგვარად, ასეთი ტალღის პარამეტრების მნიშვნელობებისა
და მისი გარემოზე
ზემოქმედების მათემატიკური პროგნოზირება წარმოადგენს მნიშვნელოვან სოციალურ და
ეკოლოგიურ პრობლემას.
მიღებულია მარჩხი წყლის (მწ) არაწრფივი თეორიის საფუძველზე ღია კალაპოტებში
არასტაციონარული ერთგანზომილებიანი დინების დიფერენციალური განტოლებების
სისტემის დისკრეტული ამონახსნი (სასრულ-სხვაობითი მეთოდის საშუალებით)
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კაშხლის ნგრევით წარმოქმნილი ტალღის ქვედა ბიეფში გავრცელების გაანგარიშების
მიზნით. ამასთან, განხორციელდა ლაქს-ვენდროფის ცხადი სხვაობითი სქემის
მოდიფიკაცია, რამაც მინიმუმამდე დაიყვანა გაანგარიშების პროცესში ცდომილებათა
დაგროვება და უზრუნველყო მიღებული შედეგების პრაქტიკული სიზუსტე.
მდ. ენგურის კალაპოტის განივი კვეთის პროფილების კომპიუტერულ პროგრამაში
ჩატვირთვის მიზნით შედგენილ იქნა ამ მონაცემების ინტერპოლაციური დამუშავების
სპეციალური ქვეპროგრამები. ამის შედეგად, წყალსაცავისა და კალაპოტის ყველა
განივკვეთი გამოსახული იქნა იმ ფორმით, რომელიც მაქსიმალურად უახლოვდება
ბუნებრივს. განხორციელებულია აგრეთვე სივრცეში ამ განივკვეთების დაკავშირების
კომპიუტერული პროცედურა ანუ მდინარის მთლიანი კალაპოტის გრაფიკული
აპროქსიმაცია ტალღის გავრცელების მთელ სიგრძეზე.
პროექტში, ტალღური ნაკადის გავრცელების დეტალური მათემატიკური პროგნოზირების
მიზნით, წარმოდგენილია თითოეული კვეთისათვის ამ ნაკადის ყველა პარამეტრის (h –
ნაკადის სიღრმე, u – სიჩქარე, q – ხარჯი, ζ - ტალღის პროფილი, B – დატბორვის ზონის
სიგანე) t- დროზე და x – გრძივ კოორდინატზე დამოკიდებულების გრაფიკები. გათვლები
ჩატარებულია კაშხლის ნგრევის მომენტში წყალსაცავში არსებული წყლის შევსების (ან
წყალსაცავის დამუშავების) ოდენობის სამი შემთხვევისათვის: 100%, 50% და 30%.
უკანასკნელი შემთხვევა პასუხობს წყალსაცავში წყლის შევსების იმ დონეს, როდესაც,
ქვედა ბიეფში დატბორვის ხარისხი საგრძნობად მცირდება, ხოლო წყალსაცავში რჩება
კაშხლის მდგრადობის შენარჩუნებისა და ირიგაციის მიზნებისათვის საჭირო წყლის
მინიმალური რაოდენობა.
პროექტის შემკვეთთან შეთანხმების თანახმად, გამოყენებულ იქნა ხუდონის კაშხლის
ნაწილობრივი და თანდათანობითი რღვევის შემდეგი საანგარიშო სქემა. იმ შემთხვევაში,
როდესაც წყალსაცავი შევსებულია 100 %-ით, დასაწყისში კაშხლის ტანის ცენტრალურ
ნაწილში, მის მთელ სიმაღლეზე ჩნდება რღვევის არე (ხვრელი), რომლის სიგანეა 0.2 ld
(სადაც ld კაშხლის ქიმის სიგრძეა); ყოველი 7.5 წუთის გასვლის შემდეგ რღვევის არის
სიგანე იზრდება 0.3 ld და 0.4 ld-მდე, შემდეგ კი, ის უცვლელი რჩება.
ხუდონჰესის კაშხლის რღვევის გამო წარმოქმნილი კატასტროფული ნაკადის ენგურის
წყალსაცავში შემოდინების შედეგად, ამ უკანასკნელში
წარმოიქმნება ისეთი
მსხვილმასშტაბიანი, ინტენსიური ჰიდროდინამიკური პროცესები, როგორიცაა: წყლის
შეტბორვა, ტალღური რყევები, ტალღების არეკვლები, უკუდინებები, ტალღების
პერიოდული გადაღვრა კაშხლის თხემზე. პირველი - ყველაზე ინტენსიური გადაღვრის
დროს გადაღვრილი წყლის მოცულობა შეადგენს, დაახლოებით 170 მლნ. მ3 (წყალსაცავის
100%-იანი შევსებისას). შემდგომი გადაღვრები ნაკლებად ინტენსიურია და ისინი არ
განიხილებოდნენ
კაშხლის
გარღვევით
გამოწვეული
ტალღის
მათემატიკურ
მოდელირებისას.
ხუდონჰესის კაშხლის რღვევის შედეგად წარმოქმნილი ნაკადის სიმაღლე მასთან
ახლომდებარე კვეთებში აღწევს დაახლოებით, 70 მ-ს, სიჩქარეები – 40-50 მ/წმ-ს. ენგურის
კაშხალზე გადაღვრილი ტალღის პარამეტრების მნიშვნელობები უფრო დაბალია
აღნიშნულთან შედარებით, მაგრამ მნიშვნელოვან სიდიდეებს აღწევს. ტალღა ბევრად
უფრო მცირდება მას შემდეგ, რაც შემოდის მდ. ენგურის ქვედა წელში განლაგებულ
ვრცელ დაბლობზე, რომელიც ერთი მხრიდან შემოსაზღვრულია მცირე სიმაღლის მთების
ზოლით, მეორე მხრიდან კი - ირიგაციული არხით; მესამე მხარეს მას ზღვის სანაპირო
ზოლი ესაზღვრება. ეს ტერიტორია შეადგენს, დაახლოებით, 25.5X21.2=540 კმ2-ს. ტალღის
გავრცელების შედეგად ის დაიტბორება საშუალოდ 0.3 მ სისქის წყლის შრით, რომლის
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სიმაღლე, დაახლოებით 1.5 სთ-ის შემდეგ დაიწყებს კლებას. წყლის მოძრაობის სიჩქარე
შეიძლება შეფასდეს, როგორც 1 მ/წმ ტოლი უწყვეტობის განტოლებისა და დაწნევის
დანაკარგების (მათ შორის მდინარის კალაპოტის უეცარი, ხუთჯერადი გაგანიერებით
გამოწვეული ადგილობრივი დანაკარგების) გათვალისწინებით. ამგვარად, ამ ზონაში
კატასტროფული შედეგები მოსალოდნელი არ არის.
კვლევაში ნაჩვენებია ამა თუ იმ პუნქტში კატასტროფული ტალღის მოსვლის დროის
მნიშვნელობები იმისათვის, რომ წარმოდგენა ვიქონიოთ იმ დროის ხანგრძლივობაზე,
რომელიც
გვექნება
საგანგებო
სიტუაციაში
მოქმედებისათვის
საჭიროებიდან
გამომდინარე. კერძოდ აღნიშნულია ტალღის ფრონტის, თხემისა და კუდის მოსვლის
მომენტები, აგრეთვე დატბორვის ხანგრძლივობა. ამის გარდა მითითებულია ის
დასახლებული ობიექტები, რომლებიც აღმოჩნდებიან ტალღის ზემოქმედების ზონაში.
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8.0

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა

ზემოქმედებების თავიდან აცილებისა და შერბილების ღონისძიებები აღწერილია
გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმაში. ეს ღონისძიებები გათვალისწინებულ
იქნება ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან, ექსპლუატაციასა და
ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებში.
გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა განსაზღვრავს პასუხისმგებლობებსა და
კონკრეტულ
კრიტერიუმებს
შემარბილებელი
ღონისძიებების
ეფექტიანობის
შესაფასებლად.
გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა მოიცავს აგრეთვე გარემოსდაცვითი და
სოციალური მონიტორინგის პროგრამას.
გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის მოკლე შინაარსი მოცემულია
წინამდებარე არატექნიკური რეზიუმეს დანართში.

9.0

საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართვის პროცესი

კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან და მათი ჩართვის პროცესი განხორციელდა
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის
გეგმის საფუძველზე, რომელიც შემუშავდა საქართველოს კანონმდებლობის, მსოფლიო
ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ინფორმაციის
საჯაროობასა და საჯარო კონსულტაციებთან დაკავშირებული წესებისა და მოთხოვნების
შესაბამისად.
2011 წლის 4 (სოფ .ხაიშში) და 11 ნოემბერს (ქ. თბილისში) ჩატარდა სკოპინგის შეხვედრები
პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე.
შეხვედრებამდე გაიმართა წინასწარი კონსულტაციები მთავრობისა და სხვა
დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებთან. ინფორმაცია პროექტის შესახებ
ფართოდ გავრცელდა პროექტის ბროშურის საშუალებით. საზოგადოებისთვის პროექტთან
დაკავშირებით კომენტარების გაკეთების საშუალების მიცემის მიზნით მესტიის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობისა
და
საკრებულოს,
აგრეთვე
სოფელ
ხაიშის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების წინ დაიდგა ე.წ. კომენტარებისა და
შემოთავაზებების ყუთები.
სკოპინგის საკონსულტაციო შეხვედრების დროს წამოიჭრა შემდეგი საკითხები:
•

ჰესის წყალსაცავის ზეგავლენა ადგილობრივ მიკროკლიმატზე;

•

ჰესის წყალსაცავის ზეგავლენა ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობაზე;

•

განსახლების
არეალში
აუცილებლობა;

•

სამიზნე არეალზე კუმულაციური ეფექტის შესწავლა (მდ. ნენსკრაზე დაგეგმილი
ჰიდროელექტროსადგურთან მიმართებაში).
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ჰიდრომეტეოროლოგიური

შესწავლის
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გარემოზე ზემოქმედების შეფასება საზოგადოებას წარედგინება საქართველოს
გარემოსდაცვითი ნებართვების გაცემის პროცესის ფარგლებში. ინფორმაცია საჯარო
შეხვედრების ჩატარების შესახებ დაინტერესებულ მხარეებსა და ფართო საზოგადოებას
მიეწოდებათ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. პროექტის გზშ–ის ანგარიშის
წინასწარი ვერსიის საჯარო განხილვები ჩატარდა 2012 წლის 18 (ხაიში) და 20 (თბილისი)
დეკემბერს.
მშენებლობის პროცესში და ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ Trans Electrica Ltd.
გააგრძელებს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან.
დაინტერესებულ მხარეებს ექნებათ შესაძლებლობა, მიაწოდონ მას თავიანთი
მოსაზრებები/კომენტარები, რაზედაც Trans Electrica Ltd. გააკეთებს რეაგირებას
საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსისა
და
პროექტისათვის
შემუშავებული გასაჩივრების მექანიზმის შესაბამისად.
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დანართები

#

ხუდონჰესის პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური
მართვის გეგმის რეზიუმე

შესაძლო გავლენა /
საკითხი

შერბილება /
მართვა

პასუხისმგებლობა /
განხორციელება

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
• კონსულტაციები გავლენის ქვეშ მყოფ
პირებთან (ადგილმონაცვლე და მასპინძელი
თემების წევრები) და მათი ინფორმირებული
მონაწილეობა გადასახლებასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში;

1.

საცხოვრებლის
დაკარგვა / ფიზიკური
ადგილმონაცვლეობა.

• გასაჩივრების ეფექტიანი მექანიზმის
ამოქმედება, რაც შეიძლება, ადრეულ ეტაპზე,
გადასახლების პროცესში წარმოქმნილი
პრობლემების დროულად გადაჭრის მიზნით;
• განსახლების დეტალური სამოქმედო გეგმის
შემუშავება და განხორციელება. ფიზიკური
ადგილმონაცვლეობა უნდა დაიგეგმოს და
განხორციელდეს განსახლების სამოქმედო
გეგმის შესაბამისად, რომელიც პასუხობს
EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური
პოლიტიკის შესრულების (PR) 5მოთხოვნას:
მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი
გადასახლება და ეკონომიკური
ადგილმონაცვლეობა.
• კონსულტაციები გავლენის ქვეშ მყოფ
პირებთან და მათი ინფორმირებული
მონაწილეობა გადასახლებასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში;

2.

მიწისა და შემოსავლის
წყაროს დაკარგვა –
ეკონომიკური
ადგილმონაცვლეობა.

• ეკონომიკური (და არა ფიზიკური)
ადგილმონაცვლეობის შემთხვევაში უნდა
შემუშავდეს გავლენის ქვეშ მოქცეული
პირებისა და თემებისათვის კომპენსაციებისა
და სხვა დახმარებების შეთავაზების
სპეციალური პროცედურები, რომლებიც
შეესაბამება EBRD-ის გარემოსდაცვითი და
სოციალური პოლიტიკის შესრულების
მოთხოვნა (PR)5-ს: მიწის შესყიდვა,
არანებაყოფლობითი გადასახლება და
ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა.
პროცედურები უნდა ჩამოყალიბდეს
ცხოვრების საშუალებების აღდგენის ჩარჩო
დოკუმენტის სახით;

საქმიანობები უნდა
განხორციელდეს
მშენებლობის დაწყებამდე;
მათ შესრულებაზე
პასუხისმგებელია
პროექტის
განმახორციელებელი;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ოფიცერმა
რეგულარულად უნდა
მოამზადოს ანგარიშები
ფიზიკური და
ეკონომიკური განსახლების
პროცესის მიმდინარეობის
შესახებ.

• კონსულტაციები უნდა გაგრძელდეს
პროცედურების განხორციელების,
მონიტორინგის, კომპენსაციების გაცემისა და
განსახლების პროცესის შეფასების დროსაც.

3.

სასაფლაოსა და
სალოცავი / წმინდა
ადგილების
ტერიტორიის
დატბორვა.
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კონსულტაციები ადგილობრივი თემის
წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ
მთავრობასთან, საპატრიარქოსა და
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროსთან. მნიშვნელოვანია, რომ
კონსულტაციებსა და მოლაპარაკებებში

საქმიანობები უნდა
განხორციელდეს
მშენებლობის დაწყებამდე;
მათ შესრულებაზე
პასუხისმგებელია
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#

შესაძლო გავლენა /
საკითხი

შერბილება /
მართვა

პასუხისმგებლობა /
განხორციელება

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
მონაწილეობას იღებდნენ ადგილობრივი თემის
ბუნებრივი ლიდერები.

პროექტის
განმახორციელებელი;

• მშენებლობის პროცესში ჯანმრთელობის

ამზადებს პროექტის
განმახორციელებელი /
დაქირავებული
კონტრაქტორი /
მშენებლობის დაწყებამდე;

დაცვისა და უსაფრთხოების გეგმის

4.

მშენებლობის
პროცესთან
დაკავშირებული
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების
რისკები.

შემუშავება და გატარება, რაც, სხვა
საკითხებთან ერთად, მოიცავს: სამუშაო
ადგილების რისკების შეფასებასა და
მოთხოვნებს პირადი დაცვის
საშუალებებისადმი; სამშენებლო
პერსონალის ტრენინგსა და ცნობიერების
ამაღლებას;
• საგანგებო სიტუაციების მოქმედების გეგმის
შემუშავება და გატარება ავარიულ
სიტუაციებზე რეაგირებისათვის.

განხორციელდება
მშენებლობის პროცესში;
ყოველკვარტალური
ანგარიშების მომზადება
გარემოსდაცვითი,
ჯანმრთელობის,
უსაფრთხოებისა და
სოციალური სტანდარტების
დაცვის შესახებ
მშენებლობის პირველ წელს
და ყოველსემესტრული
ანგარიშების მომზადება
მშენებლობის შემდეგ
წლებში.

• სოციალური ინფრასტრუქტურისა და
მომსახურების გეგმის შემუშავება და
გატარება სანიტარიული, სოციალური და
სამედიცინო ინფრასტრუქტურისა და
მომსახურების, აგრეთვე სამშენებლო მუშა
პერსონალის საცხოვრებლითა და
ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად;

5.

სამშენებლო მუშა
პერსონალის
სოციალური
უზრუნველყოფის
საკითხები / შესაძლო
კონფლიქტები და
წინააღმდეგობები /
პერსონალის
საჩივრები /
არასამართლიანი
საკონტრაქტო და
სამუშაო პირობები.

• პროექტის განმახორციელებელმა უნდა
დაიქირაოს მხოლოდ კარგი რეპუტაციის
მქონე აღიარებული სამშენებლო კომპანიები
და კონტრაქტორებს მოსთხოვოს შრომის,
სოციალური დაცვის, პროფესიული
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
ეროვნული კანონებისა და შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) იმ
პრინციპებისა და სტანდარტების დაცვა,
რომლებიც ეხება ბავშვთა შრომის
გამოყენების, იძულებითი შრომისა და
შრომასთან დაკავშირებული
დისკრიმინაციის აკრძალვასა და ჯგუფური
და კოლექტიური ხელშეკრულებების
დადების თავისუფლებას;
• მუშათა საჩივრების მექანიზმის შემუშავება
და გატარება;
• სამუშაო უბნის მარეგულირებელი წესების
შემუშავება და გატარება;
• მუშათა ქცევის კოდექსის შემუშავება და
გატარება;
• მუშების ინფორმირება ადგილობრივი
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ამზადებს პროექტის
განმახორციელებელი /
დაქირავებული
კონტრაქტორი /
მშენებლობის დაწყებამდე;
ამზადებს პროექტის
განმახორციელებლის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ოფიცერი
ადგილობრივი თემებისა და
მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლების
გამოკითხვის საფუძველზე.
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#

შესაძლო გავლენა /
საკითხი

შერბილება /
მართვა

პასუხისმგებლობა /
განხორციელება

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
მოსახლეობის სპეციფიკური სოციალურკულტურული ასპექტების შესახებ იმ
შემთხვევაში, თუ სხვა ქვეყნის სამშენებლო
კომპანია იქნება დაქირავებული.

თემებთან ურთიერთობის გეგმის შემუშავება
და გატარება, რომელიც, სხვა საკითხებთან
ერთად, მოიცავს:
შეასაძლო
უთანხმოებები
ადგილობრივ
თემებთან;
6.

მშენებლობასთან
დაკავშირებული
ადგილობრივი
მოსახლეობიდან
შემოსული საჩივრები.

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის
დანიშვნას;
• საზოგადოების ინფორმირებისა და
ცნობიერების ამაღლების კამპანიის
შემუშავებასა და განხორციელებას;
• ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან
ურთიერთობების დამყარების
ღონისძიებების გატარებას;
• საზოგადოებრივი საჩივრების მექანიზმისა
და კონფლიქტების გადაჭრის პროცედურის
შემუშავებას.

ამზადებს პროექტის
განმახორციელებელი
კომპანია / მის მიერ
დაქირავებული
კონტრაქტორის მეშვეობით
/ მშენებლობის დაწყებამდე;
ამზადებს პროექტის
განმახორციელებლის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ოფიცერი
ადგილობრივი თემებისა და
მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლების
გამოკითხვის საფუძველზე.
ამზადებს პროექტის
განმახორციელებელი
კომპანია მის მიერ
დაქირავებული
კონტრაქტორის მეშვეობით
მშენებლობის დაწყებამდე;

7.

8.

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების
საკითხები
(მოძრაობის
უსაფრთხოება,
სამშენებლო ხმაური,
ვიბრაცია და მტვერი).

ადგილობრივი
მოსახლეობის
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• საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების გეგმის შემუშავება და
განხორციელება, რომელიც ეხება მოძრაობის
(სამშენებლო ტექნიკა და ტრანსპორტი)
უსაფრთხოებას; ვიბრაციას, ხმაურსა და
მტვერს; დიდი რაოდენობის სამშენებლო
მუშახელის არსებობასთან დაკავშირებულ
რისკებსა (მაგ.: სქესობრივი გზით გადამდები
დაავადებები) და საზოგადოებრივ
უსაფრთხოებას;

EHS–ის ოფიცრის მიერ
ყოველკვარტალური
ანგარიშების მომზადება
გარემოსდაცვითი,
ჯანმრთელობის,
უსაფრთხოებისა და
სოციალური სტანდარტების
დაცვის შესახებ
მშენებლობის პირველ წელს
და ყოველსემესტრული
ანგარიშების მომზადება
მშენებლობის შემდეგ
წლებში;

• საჩივრების მექანიზმის შემუშავება და
განხორციელება (თემებთან ურთიერთობის
გეგმასთან კოორდინაციით).

ადგილობრივი თემების
ადმინისტრაციისა და
წარმომადგენლების
გამოკითხვა პროექტის
განმახორციელებლის
გარემოსდაცვითი,
ჯანმრთელობის და
უსაფრთხოების
საკითხებისა (EHS) და
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ოფიცრების
მიერ.

• ადგილობრივი სამუშაო ძალის დაქირავების

ამზადებს პროექტის
განმახორციელებელი

გეგმის – დაქირავების პროცედურის ჩარჩო
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#

შესაძლო გავლენა /
საკითხი

შერბილება /
მართვა

პასუხისმგებლობა /
განხორციელება

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
დასაქმების
შესაძლებლობები.

9.

ადგილობრივი
მოსახლეობის
ეკონომიკური
მდგომარეობის
ხელშეწყობა.

დოკუმენტის შემუშავება და განხორციელება,
რომლის მიზანია ადგილობრივი სამუშაო
ძალისთვის დასაქმების შესაძლებლობის
უზრუნველყოფა.

• ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის
შემუშავება და განხორციელება, რომლის
მიზანია საქართველოს კომპანიებისთვის
მშენებლობის პროცესში მომსახურების
კონტრაქტების ხელმისაწვდომობის
შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.

• ნიადაგის მოხსნა, დასაწყობება და დაცვა;
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ნიადაგის დაზიანება
მშენებლობის ეტაპზე;
ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის დაკარგვა, მისი
თვისებების ცვლა ან
ეროზია.

• შესაბამის ადგილებში ანტიეროზიული
ღონისძიებების გატარება;
• ნიადაგის პირვანდელი მდგომარეობის
აღდგენა;
• სამშენებლო ობიექტთა ხელმძღვანელების
და მშენებელთა შესაბამისი ტრენინგი.

მშენებლობის დაწყებამდე;
ასრულებენ პროექტის
განმახორციელებელი და
მისი კონტრაქტორები
მშენებლობისა და ჰესის
ოპერირების პროცესში.
ასრულებენ პროექტის
განმახორციელებელი და
მისი კონტრაქტორები
სამუშაოების დაწყებამდე;
განხორციელდება
მშენებლობისა და და ჰესის
ოპერირების პროცესში.
ასრულებენ პროექტის
განმახორციელებელი და
მისი კონტრაქტორები
პროექტის საინჟინრო
ჯგუფისა და სამშენებლო
კონტრაქტორი კომპანიის
EHS–ის ოფიცრის
დახმარებით სამუშაოების
დაწყებამდე,
მიმდინარეობისას და
დამთავრების შემდეგ.

• მარტივი ტიპის ჰიდრომეტრიული
საგუშაგოს მოწყობა საგენერატორო
შენობიდან ჩაშვებული წყლის რაოდენობისა
და ხარისხის დასადგენად, რათა
განხორციელდეს ჰესის მიერ გამოყენებული
წყლის რაოდენობის პირველადი აღრიცხვა
და მუდმივი მონიტორინგი;
• გადაკვეთის ხევებში დროებითი ზღუდეების
მოწყობა;
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მშენებლობის
პერიოდში
ზედაპირული და
მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება

• სამშენებლო ტექნიკის გამართული
მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
• სამშენებლო ტექნიკისა და სხვადასხვა
მანქანა-დანადგარის განთავსება
ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან
არანაკლებ 50 მ-ის დაშორებით;
• მდინარეთა და ხევების გადაკვეთებზე
სამშენებლო სამუშაოების მაქსიმალურად
მოკლე დროში წარმოება;
• სამშენებლო ბანაკის მარტივი ტიპის
ტუალეტების მოწყობა (სეპტიკური ავზები ან
ბიოტუალეტები) ამოსაწმენდი ორმოების
ცემენტის ხსნარით მოპირკეთებით, რათა
გამოირიცხოს ფეკალური მასების გაჟონვა და
მიწისქვეშა წყლებში მოხვედრა. მარტივი
ტიპის ტუალეტების ორმოები უნდა
ამოიწმინდოს საასენიზაციო მანქანებით
სისტემატურად, ბანაკში მცხოვრები მუშების
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ასრულებენ პროექტის
განმახორციელებელი და
მისი კონტრაქტორები
პროექტის საინჟინრო
ჯგუფისა და სამშენებლო
კონტრაქტორი კომპანიის
EHS–ის ოფიცრის
დახმარებით სამუშაოების
დაწყებამდე,
მიმდინარეობისას.
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#

შესაძლო გავლენა /
საკითხი

შერბილება /
მართვა

პასუხისმგებლობა /
განხორციელება

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
რაოდენობის გათვალისწინებით;
• სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
გატანამდე მისი დასაწყობება მდინარეებისა
და ხევების კალაპოტებიდან არანაკლებ 50 მის მოშორებით მდებარე სპეციალურად
გამოყოფილ ნაგავსაყრელზე.

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე
აუცილებელია:
• ჩატარდეს წინასამშენებლო კვლევა ფაუნის
წითელი ნუსხის სახეობებზე გავლენის
თავიდან აცილებისა და ამ სახეობების
ალტერნატიული ჰაბიტატებით
უზრუნველყოფის მიზნით;
• შემუშავდეს
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შესაძლო უარყოფითი
გავლენა
ეკოსისტემებზე,
ფლორასა და ფაუნაზე.

– ტყის გაკაფვის (ძირითადი პრინციპების
გათვალისწინებით, მაგ.: არ უნდა მოხდეს
ტყის გაკაფვა ფაუნისათვის სენსიტიურ
პერიოდში – აპრილიდან ივლისამდე,
წყალსაცავის ადგილას უნდა
განხორციელდეს ხეების ფესვების
ამოძირკვა),
– ტყის მართვის,
– მცენარეული საფრის კონსერვაციისა და

აღდგენის (ერთი სამთან ფართობული
შეფარდებით) გეგმები;

უნდა შემუშავდეს
შესაბამისი
გარემოსდაცვითი
კონსულტანტის მიერ
მშენებლობის დაწყებამდე;
უნდა შეთანხმდეს
ენერგეტიკისა და
ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროსა და გარემოს
დაცვის სამინისტროებთან;
EHS–ის ოფიცერმა უნდა
განახორციელოს გეგმების
შესრულების მონიტორინგი.

• ჩატარდეს მცენარეულობის საკონსერვაციო
აღწერა მშენებლობის წინა ეტაპზე;
• უნდა განხორციელდეს საკონსერვაციო
ფლორისტული სახეობების
იდენტიფიცირება და გადარგვა შესაბამის
ალტერნატიულ ჰაბიტატებში.

13
.

ნარჩენები.

• არსებული ინფრასტრუქტურის დაშლის
შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა
არსებული ინფრასტრუქტურის დემონტაჟის
გეგმის მიხედვით (აზბესტის შემცველი
მასალების შემთხვევაში მათი უსაფრთხო
მოხსნა, გადატანა, დასაწყობება და
დამარხვა);

პროექტის
განმახორციელებელი,
სამშენებლო კონტრაქტორი.

• სამშენებლო ნარჩენების დახარისხების,

შეგროვებისა და განთავსების გეგმის
შემუშავება და გატარება;

• ექსპლუატაციის ეტაპისათვის ნარჩენების
მართვის გეგმის შემუშავება და გატარება.
14
.

ხმაური.
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• ხმაურის ზემოქმედების შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარება პროექტის
მშენებლობის პროცესში.
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პროექტის
განმახორციელებელი,
სამშენებლო კონტრაქტორი.
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#

შესაძლო გავლენა /
საკითხი

შერბილება /
მართვა

პასუხისმგებლობა /
განხორციელება

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

15
.

ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურება
მშენებლობის
პროცესში.

• საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის
მიხედვით ნებადართული (მათი ელექტრო,
მექანიკური, ხმაურისა და ემისიების
პარამეტრების მიხედვით) და
ლიცენზირებული სამშენებლო ტექნიკის
გამოყენება;

პროექტის პროპონენტის
სათანადო კონტრაქტორი.

• საწვავის საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია
უნდა განხორციელდეს საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.
• ზემო სვანეთის, როგორც იუნესკოს
მსოფლიო მემკვიდრეობის ნომინანტის,
დაცული ზონის საზღვრების დადგენა და
დაცული ზონის დამტკიცებულ საზღვრებში
მოქცეულ კულტურული მემკვიდრეობის
ობიექტებზე პროექტის ზეგავლენის
ხარისხისა და რისკფაქტორების შესწავლა;
• წინასწარი არქეოლოგიური კვლევების
ჩატარება შემდეგ ობიექტებზე:

16
.

უარყოფითი
ზეგავლენა
კულტურული
მემკვიდრეობის
ობიექტებზე.

•

სოფ. ხაიშის შუა საუკუნეების
სამაროვანი - სადაზვერვო და
სტაციონარული არქეოლოგიური
გათხრები;

•

სოფ. ხაიშის ადრეული კლასიკური
პერიოდის ნასახლარი - დამატებითი
არქეოლოგიური კვლევა–ძიება;

•

ხაიშის კლასიკური პერიოდის ობიექტი
- მცირემასშტაბიანი სადაზვერვო
ხასიათის არქეოლოგიური გათხრები;

•

ხაიშის განძი - სადაზვერვო
არქეოლოგიური გათხრები;

•

ნაგებობის ნაშთები ადგილ
საგერგილთან - სტაციონარული
არქეოლოგიური გათხრები;

•

ბარჯაშის გამოქვაბული მცირემასშტაბიანი არქეოლოგიური
სამუშაოების ჩატარება.

• მიწის სამუშაოების მეთვალყურეობა
არქეოლოგი კონსულტანტის მიერ;
• კულტურული მემკვიდრეობის შემთხვევით
აღმოჩენასთან დაკავშირებული
პროცედურის დაწესება და ტექნიკური
პერსონალის სათანადო ინფორმირება
მშენებლობის დაწყებამდე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
Trans Electrica Ltd., 2013
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პროექტის პროპონენტის
კონსულტანტი არქეოლოგი;
სამშენებლო კომპანიის
EHS–ის ოფიცერი.
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Trans Electrica Ltd.
ოფისი #10 Office, ჩიტაძის ქ. #11,
0114 თბილისი,
საქართველო
ტელ./ფაქსი:
ტელ. ვლადიმერ გოგსაძე, კონსულტანტი:
ტელ. ზურაბ ერქვანია, კონსულტანტი:
ტელ. გიორგი მახარაძე, კონსულტანტი:
ელ.ფოსტა:

+995 32 225 88 68
+995 599 53 75 99
+995 599 10 18 48
+995 599 96 77 77

info@transelectrica.ge

www.transelectrica.com
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