
 

2D და 3D სეისმური მონაცემების 
მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, 
საქართველო 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 

 

  



2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო  გვ 1 სულ 115 

დამკვეთი OMV Petrom S.A. - შემსრუელებელი  “გეო კონსალტინგ”  

 

 

 

 

 

 

2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება 

II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო 

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 

 

 

 

დამკვეთი   OMV Petrom S.A. 

შემსრულებელი  გეო კონსალტინგ  

  

 

 

 

თბილისი 

2021 

  



2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო  გვ 2 სულ 115 

დამკვეთი OMV Petrom S.A. - შემსრუელებელი  “გეო კონსალტინგ”  

 

ანგარიშის მოკლე აღწერა 

OMV Petrom S.A., ავსტრიაში დაფუძნებული OMV ჯგუფის წევრი კომპანიაა, ამჟამად 

ფლობს ლიცენზიას II ბლოკზე - საქართველოში, სადაც ატარებს გეოლოგიურ და 

გეოფიზიკურ კვლევებს ნახშირწყალბადების დაგროვების პერსპექტივის შესაფასებლად. 

ეს დოკუმენტი შეიცავს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დეტალებს, რომელიც 

განხორციელდა შპს გეო კონსალტინგის მიერ OMV Petrom Georgia-ს სახელით, როგორც 

პროდუქციის განაწილების ხელშეკრულების (PSC) პირველი ეტაპის ვალდებულების 

ნაწილი, რომელიც შეთანხმებულია საქართველოს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო 

სააგენტოს (SAOG) მიერ. PSC-ის ძალაში შესვლის თარიღია 2021 წლის 1 აპრილი. გზშ 

ტარდება იმისათვის, რომ დადგინდეს და განხორციელდეს ჯანმრთელობის, 

უსაფრთხოების, დაცვის და გარემოს (HSSE) საუკეთესო პრაქტიკა, გეოფიზიკური 

მეთოდებით ნახშირწყალბადების რესურსების შესწავლის პროცესში. 

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოსა და OMV Petrom S.A.-ს ხელმოწერრილი 

პროდუქციის განაწილების ხელშეკრულების, D დანართის (მინიმალური სამუშაო 

პროგრამა) თანახმად: „ამოქმედების დღიდან 12 (თორმეტი) თვის განმავლობაში 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს: არსებული გეოლოგიური და გეოფიზიკური 

მონაცემების მოპოვება, ინტერპრეტაცია და ხელახალი დამუშავება; გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება და მიღება“. 

იმის გამო, რომ II ბლოკის ფართობი, გარდა კოლხეთის ეროვნული პარკისა, ახლოსაა 

ზუგდიდის, ხობის და ფოთის მუნიციპალიტეტებთან, გეოფიზიკური ინფორმაციის 

შეგროვება უნდა შეესაბამებოდეს ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა, დაცვისა და გარემოს 

(HSSE) უმაღლეს სტანდარტებს, რათა აღმოიფხვრას ან მინიმუმამდე დაიყვანოს 

პოტენციური ზემოქმედება სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე. 

აქ ჩამოთვლილია ძირითადი თავები, რომლებიც განხილულია გზშ-ს ფარგლებში: 

• სამართლებრივი პოლიტიკა 

საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც უზრუნველყოფს 

გარემოს და სოციალურ დაცვას, ასევე გარემო მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობასა და საჯაროობას. გარემოს დაცვის შესახებ კონსტიტუციური 

მოთხოვნების სამართლებრივი აღსრულება ხორციელდება „გარემოს დაცვის შესახებ“ 

ჩარჩო კანონის მეშვეობით. ჩარჩო კანონი ეფუძნება საქართველოში მოქმედ სხვა კანონებს. 

საქართველოში გარემოსდაცვითი სტანდარტები არეგულირებენ ატმოსფერული ჰაერის, 

წყლის, ნიადაგის, ნარჩენების და სხვა ნივთიერებების მართვისა და კონტროლის 

მექანიზმებს. 
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საქართველოში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მარეგულირებელი ძირითადი 

დოკუმენტი, მათ შორის, გარემოს დაცვის კუთხით, არის საქართველოს ნავთობისა და 

გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოს უფროსის 2002 წლის 9 

იანვრის №2 ბრძანება, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მარეგულირებელი ეროვნული 

წესების დამტკიცების შესახებ. ეს წესები გამოიყენება საქართველოს იურისდიქციაში მყოფ 

ყველა სუბიექტთან მიმართებაში, ვინც ახორციელებს ან განაგებს ნავთობისა და გაზის 

ოპერაციებს.  

ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესების 

მიხედვით, ოპერატორს შეუძლია გამოიყენოს საერთაშორისოდ აღიარებული 

სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების ორგანოებისა და სააგენტოების მიერ 

დამტკიცებული სტანდარტები, ნორმები, სერტიფიცირების პროცედურები და 

სახელმძღვანელო დოკუმენტები. მათი გამოყენების მიზანია დაეხმაროს ოპერატორს, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების 

შესასრულებლად აუცილებელი სტანდარტებისა და საუკეთესო და უსაფრთხო 

ტექნოლოგიების შერჩევაში. წარმოდგენილი გზშ ანგარიში ითვალისწინებს შესაბამის 

საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც ეხება გარემოსდაცვით და 

სოციალურ კანონმდებლობასა და პოლიტიკას. 

საქართველო არის საერთაშორისო გარემოსდაცვით და სოციალური კონვენციებისა და 

შეთანხმებების მხარე. საქართველოს მიერ რატიფიცირებული IMO-ს ძირითადი 

კონვენციები და სხვა კონვენციები, რომლებიც ეხება უსაფრთხოებასა ზღვაზე, გემებსა და 

პორტებში.  

• ინფორმაცია დაგეგმილი აქტივობების შესახებ 

II სალიცენზიო ბლოკი მდებარეობს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ცენტრალურ 

ნაწილში. OMV Petrom Georgia-ს სამუშაო პროგრამის მეორე ეტაპი მოიცავს ორ და 

სამგანზომილებიანი სეისმური ინფორმაციის შეგროვებას, რომლებიც გამოყენებული 

იქნება მიწისქვეშა ქანების მახასიათებლების დასადგენად და II ბლოკში პერსპექტიული 

უბნების გამოსავლენად. თუ სეისმურ კვლევების დროს გამოიკვეთება ეკონომიკურად 

მიმზიდველი და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ნახშირწყალბადების პერსპექტიული უბნები, 

სამუშაო პროგრამის მესამე ფაზაში დაიგეგმება ბურღვითი სამუშაოები. 

საველე კვლევის ჩატარების გადაწყვეტილებას II ბლოკზე წინ უძღოდა არსებული 

სამეცნიერო და ტექნიკური მონაცემების ანალიზი, რომლის საფუძველზე შემუშავდა 

სეისმური კვლევის გეგმა. საკვლევი ტერიტორიის აღმოსავლეთ საზღვარი ხმელეთიდან 

დაახლოებით 10 კმ-ით არის მოშორებული. საველე სამუშაოები დაგეგმილია 2022 წლის 

მეორე ნახევრისთვის. კვლევის სავარაუდო ხანგრძლივობა 50 დღეა თუმცა შესაძლებელია 

შეიცვალოს გარემოებებიდან გამომდინარე.  
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სეისმური კვლევა არის ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება ზღვის ფსკერის ქვეშ არსებული 

ქანების გეოლოგიური და გეოფიზიკური მახასიათებლების შესასწავლად. სეისმური 

კვლევები ოფშორული კვლევის აუცილებელი ნაწილია, რადგან ისინი გვაწვდიან 

ინფორმაციას გეოლოგიური წარმონაქმნების სიღრმეზე, მდებარეობასა და ფორმაზე, 

რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ნავთობს და გაზს. სეისმური კვლევები იყენებს სეისმურ 

(აკუსტიკურ) იმპულსებს ორ ან სამგანზომილებიანი გამოსახულების შესაქმნელად. 

სეისმური იმპულსის შექმნა არ გულისხმობს რაიმე სახის აფეთქებას. 

• მეთოდოლოგია 

გზშ მეთოდოლოგია შემუშავებულია კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპებისა და 

ინსტრუქციების შესაბამისად.  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ხორციელდება რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულ 

ეტაპად. შეფასების პირველი ნაბიჯი არის იმ ურთიერთქმედების იდენტიფიცირება, 

რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ნებისმიერ საქმიანობასა და ზემოქმედების არეალის 

ეკოლოგიურ და სოციალურ-ეკონომიკურ კომპონენტებს შორის, როგორც დროში, ასევე 

სივრცეში. შემდეგ ხდება პოტენციური ზემოქმედების შეფასება და კლასიფიკაცია ეფექტის 

სიდიდის მიხედვით. 

ეფექტის მნიშვნელობა დამოკიდებულია რეცეპტორების მგრძნობელობაზე. რეცეპტორის 

მნიშვნელობა ფასდება გარემოსთვის და საზოგადოებისთვის მისი მნიშვნელობის 

მიხედვით როგორც ადგილობრივი ან უფრო ფართო, მისი ეკოსისტემის ან ეკონომიკური 

ღირებულების გათვალისწინებით.  

შემარბილებელი ღონისძიებები ნებისმიერი გარემოსდაცვითი კვლევის ერთ-ერთი 

მთავარი მიზანია. ისინი შექმნილია შეფასების პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი 

უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად იმდენად, რამდენადაც მათ არ გამოიწვიონ 

ნეგატიური ზემოქმედება და შექმნან ან გააძლიერონ ისეთი დადებითი ზემოქმედება, 

როგორიცაა გარემოსდაცვითი და სოციალური სარგებელი. შემარბილებელი ღონისძიებები 

მიზნად ისახავს ეკოლოგიურად და სოციალურად მისაღები, ტექნიკურად 

განხორციელებადი და ხარჯ-ეფექტური ღონისძიებების გამოვლენას და დაგეგმვას. 

• ფიზიკური გარემო 

II სალიცენზიო ბლოკი მდებარეობს ზღვაში, კოლხეთის აკუმულაციური დაბლობის 

ცენტრალური ნაწილის დასავლეთით. ადმინისტრაციულად ის ესაზღვრება ზუგდიდის, 

ხობის და ფოთის მუნიციპალიტეტებს. კოლხეთის დაბლობი არის ვრცელი ვაკე 

ტერიტორია, დასავლეთ საქართველოში, რომელიც ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან 

გარშემორტყმულია დიდი და მცირე კავკასიონის მთებით. დიდი და მცირე კავკასიონი 

ერთმანეთთან დამაკავშირებელ ლიხის ქედთან ერთად ქმნიან გიგანტურ ამფითეატრს, 
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რომელიც გახსნილია დასავლეთით შავი ზღვისკენ და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

როგორც კლიმატის, ასევე ლანდშაფტის ფორმირებაში. 

შავი ზღვასა და კავკასიას აქვთ რთული გეოლოგიური ისტორია, რასაც ადასტურებს მათი 

კონტრასტული ტოპოგრაფია. ორივე წარმოადგენს ალპურ სარტყელის ნაწილს და მათი 

წარმოქმნა დაკავშირებულია ნეოტეთისის ოკეანის დახურვასთან.  

საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო, მრავალი ბუნებრივი ფაქტორის ურთიერთქმედების 

შედეგად წარმოიქმნა. მისი თანამედროვე სახის ფორმირება დაიწყო ბოლო 5-6 ათასი წლის 

წინ. ბოლო ასწლეულის განმავლობაში მასზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია პორტების 

მშენებლობამ.  

დასავლეთ საქართველოს სანაპირო ზონას ახასიათებს ზღვის მკვეთრად ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავა, ზომიერი წლიური ტემპერატურის ამპლიტუდა, უხვი ნალექი და 

მაღალი ტენიანობა. სანაპირო ზონა ღიაა დასავლეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და 

სამხრეთ-დასავლეთის გაბატონებული ქარებისთვის და ამ ქარებით გამოწვეული 

ტალღებისთვის. ჩვეულებრივ, ძლიერი შტორმები 5 მ-ზე მეტი სიმაღლის ტალღებით 

ძალზე იშვიათია შავ ზღვაზე.  

შავ ზღვის მტკნარი წყლის ბალანსი დადებითია. მასში ყოველწლიურად ჩაედინება 

დაახლოებით 603 კმ3 მტკნარი წყალი, ამასთან ის არის ყველაზე იზოლირებული შიდა ზღვა 

და უდიდესი მერომიკული წყალსაცავი, სადაც წყალი მუდმივად სტრატიფიცირებულია. 

150-200 მ ქვემოთ წყალი მდიდარია გოგირდწყალბადით.  

შავი ზღვა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებულ ზღვად მსოფლიოში. მის ჩაკეტილ 

ბუნებას ემატება ის გარემოება, რომ შავი ზღვის აუზში 170 მილიონზე მეტი ადამიანი 

ცხოვრობს. 

ზღვისპირა დაბლობებში მიწისქვეშა წყლები ზედაპირთან საკმაოდ ახლოსაა, რის გამოც 

ვრცელი ტერიტორიები დაჭაობებულია. ჭარბტენიანი ადგილები იზიდავს გადამფრენ 

ფრინველთა მრავალ სახეობას. კოლხეთის ეროვნული პარკი მდებარეობს აფრიკული და 

ევრაზიის წყალ მცურავი და ჭაობის ფრინველების მიგრაციის მთავარ მარშრუტებზე. 

კოლხეთის ეროვნული პარკის სახმელეთო ზონა ითვლება ფრინველებისთვის 

მნიშვნელოვან ზონად და დაცულია ეროვნული კანონმდებლობით.  

შავი ზღვა ღარიბია სახეობებით, ძირითადად სასიცოცხლო სივრცის ნაკლებობის, 

ტემპერატურისა და მარილიანობის კონტრასტის გამო. რთულ და შედარებით 

იზოლირებულ პირობებში განვითარებამ გამოიწვია შავი ზღვის სახეობებში სპეციფიური 

ადაპტაციის ჩამოყალიბება.  

დაცული ტერიტორიის საზღვაო ნაწილი მიჩნეულია საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს 

ერთ-ერთ ყველაზე ნაყოფიერ ნაწილად, რომელიც წარმოადგენს მრავალი მოწყვლადი 
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სახეობის თევზის გამოზამთრების, გამოკვების და გამრავლების ადგილს; იგი ასევე 

შედარებით ხელუხლებელი ჰაბიტატია შავი ზღვის სამი სახეობის დელფინისთვის: შავი 

ზღვის თეთრგვერდა დელფინის, აფალინასა და ზღვის ღორის. 

დღესდღეობით თევზჭერის ინდუსტრია ლოკალიზებულია ქალაქ ფოთში. საქართველოში 

საზღვაო მეთევზეობა კონცენტრირებულია სანაპიროსთან ახლოს რამდენიმე 

კილომეტრში.  

სანაპირო დაბლობი ტერიტორიების უმეტესი ნაწილი დაუსახლებელია. მოსახლეობა 

უფრო მჭიდროა მთისწინეთში და ქალაქებში. აქ არის ქვეყნის მთავარი სატრანსპორტო 

არტერია ფოთის პორტი და შედარებით მცირე ყულევის ნავთობტერმინალი. დაგეგმილი 

კვლევის არეალს კვეთს რამდენიმე საკმაოდ გადატვირთული საზღვაო მარშრუტი. 

• გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება და მათი ტიპები 

სეისმური კვლევის შესაძლო ზემოქმედების შეფასება ადგენს, საქმიანობით გამოწვეულ 

ზემოქმედების პოტენციალს ფიზიკურ, ბიოლოგიურ და სოციალურ-ეკონომიკურ 

რეცეპტორებზე, დაგეგმილი საველე სამუშაოების ტერიტორიასა და იმ არეალში სადაც ეს 

ზემოქმედება შეიძლება გავრცელდეს. 

საქმიანობიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების ასპექტები, რომლებმაც შეიძლება 

გავლენა იქონიონ სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე არის: აკუსტიკური ხმაური, 

სხვადასხვა რიგითი თუ მავნე ნარჩენების მოხვედრა გარემოში და ფიზიკური ყოფნით 

გამოწვეული ხელის შეშლა მეთევზეებისა თუ საზღვაო გადაზიდვებისთვის. 

გზშ-ს პროცესში დაცულ ტერიტორიებზე პოტენციური ზემოქმედების საკითხი კვლევის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია. დაგეგმილი სეისმური კვლევის არეალის და მისი 

მიმდებარე კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვაო ნაწილი, ერთ საერთო ჰაბიტატად 

განიხილება. ზემოქმედების ობიექტებს შორის განსაკუთრებით ყურადღებას იმსახურებს 

ზღვის ძუძუმწოვრები. 

სოციალურ და ველურ გარემოზე საველე აქტივობით გამოწვეული ზემოქმედება შეიძლება 

იყოს დადებითი ან უარყოფითი, პირდაპირი ან არაპირდაპირი, განსხვავდებოდეს 

ხასიათის, ხანგრძლივობის და ინტენსივობის ხარისხით, რაც თავის მხრივ 

დამოკიდებულია რეცეპტორის მგრძნობელობაზე, თუმცა სწორედ დაგეგმილი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გამოყენებით უარყოფითი ზემოქმედება შეიძლება 

მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. 

• გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (გმგ) შექმნილია იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს 

სეისმური კვლევის შედეგად მიღებული ზემოქმედების შემცირების შემარბილებელი 

ღონისძიებების განხორციელებას და მონიტორინგს. მნიშვნელოვანია, თუ როგორ იქნება 



2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო  გვ 7 სულ 115 

დამკვეთი OMV Petrom S.A. - შემსრუელებელი  “გეო კონსალტინგ”  

 

ჩართული შემარბილებელი ღონისძიებები პროექტის დიზაინში და შემდგომ როგორ 

განხორციელდება სეისმური კვლევის განმავლობაში.  

ოპერატორი კომპანია პირველ რიგში სამუშაოების დაწყების შესახებ ატყობინებს ნავთობის 

და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი სახელმწიფო და 

კერძო სტრუქტურების გაფრთხილებას დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ.  

შემარბილებელი ღონისძიებების კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ ოპერატორმა კომპანიამ 

და სეისმურმა კონტრაქტორმა დაამყარონ პირდაპირი რეგულარული კონტაქტი შესაბამის 

ორგანოებთან, ისევე როგორც ადგილობრივ ინტერესთა ჯგუფებთან. 

სეისმური კონტრაქტორი უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებებში 

დადგენილ საუკეთესო ინდუსტრიულ სტანდარტებს და მოქმედ საერთაშორისო და 

ეროვნულ საზღვაო კანონმდებლობას. 

სეისმური კვლევების დროს ზღვის ძუძუმწოვრებზე აკუსტიკური ზემოქმედების 

მინიმიზაციისთვის ყოველთვის დაცული იქნება საუკეთესო პრაქტიკა და ინსტრუქციები. 

ოპერატორს მოეთხოვება ყველა შესაძლო ძალისხმევა, რათა დაიცვას სეისმური კვლევის 

ისეთი პირობები, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს საველე სამუშაოების დროს 

წარმოქმნილ ხმაურს. 

კვლევის განმავლობაში გამოყენებული იქნება დამხმარე გემები. დამხმარე მცურავი 

საშუალების როლი არის, საკვლევი გემის და მისი აღჭურვილობის დაცვა სანავიგაციო 

საფრთხეებისგან და დროებითი მხარდაჭერა ტექნიკური, ჯანმრთელობის, 

უსაფრთხოების, გარემოსდაცვითი და საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში. 

კონტრაქტორები და კვლევითი გემები ოპერირებენ საქართველოს წყლებში მოქმედი 

ყველა კანონის, სტანდარტისა და პირობების შესაბამისად. სამუშაოების დაწყებამდე 

ეკიპაჟის ყველა წევრი, მათ შორის დამხმარე ხომალდების, ინფორმირებული იქნება 

ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, დაცვის და გარემოს (ნარჩენების მართვა აშ.) (HSSE) 

სტანდარტებისა და კონტროლის შესახებ, რომლებიც გამოიყენება კვლევების 

განმავლობაში.  
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ცხრილი 22. ზღვის წყლის საშუალო ტემპერატურა თვის მიხედვით (°C) 1971-2018; 

ცხრილი 23. ჰაერისა და წყლის თვიური ტემპერატურა და მათი სხვაობა თვეების 

მიხედვით; 

ცხრილი 24. სამეგრელო-ზემო სავანეთის რეგიონის ძირითადი ეკონომიკური 

მაჩვენებლები; 

ცხრილი 25. TTS- და PTS იმპულსურ ხმაურზე: SEL ზღურბლები dB re 1 μPa2s 

წყალქვეშ; და პიკური SPL ზღურბლები dB re 1 μPa წყალქვეშ Southall et 

al. (2019); 

ცხრილი 26. სეისმური კვლევების ზემოქმედების შეჯამება ზღვის ველურ ბუნებაზე; 

ცხრილი 27. რუტინული და არარუტინული ჩაღრვრების შეჯამება; 

ცხრილი 28. მყარი ნარჩენების ზემოქმედების შეჯამება; 

ცხრილი 29. შემოთავაზებული შემარბილებელი ღონისძიებების შეჯამება და 

განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი მხარეები; 

ცხრილი 30. საქართველოს ტერიტორიული წყლების და პორტების VTS სექტორების 

რუკა; 

ცხრილი 31. VTMISC კონტაქტები 24/7; 
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გრაფიკების სია 

გრაფიკი 1 ქარების ვარდი, საშუალო წლიური; 

გრაფიკი 2 ქარების ვარდი, ზაფხული; 

გრაფიკი 3 ქარების ვარდი, გაზაფხული შემოდგომა; 

გრაფიკი 4 ქარების ვარდი, ზამთარი; 

გრაფიკი 5 ტალღის ენერგიის ყოველთვიური განაწილება; 

გრაფიკი 6 შავი ზღვის დონე ცვლილება ფოთის პორტში 1874-2018 წწ; 

გრაფიკი 7 ზღვის დონის საშუალო ცვლილება წლის მანძილზე; 

გრაფიკი 8 ზღვის წყლის საშუალო წლიური ტემპერატურა 1971-2018; 

გრაფიკი 9 ზღვის წყლის საშუალო ტემპერატურა თვეების მიხედვით (°C) 1971-2018; 

გრაფიკი 10 სქემატური (ვიზუალური) ზღვის დონისა და ტემპერატურის 

ცვლილებების კორელაცია წლის განმავლობაში; 

გრაფიკი 11 მოსახლეობის ბუნებრივი ნამატი სამეგრელო-ზემო სავანეთში, წყვეტილი 

წითელი გრაფიკი ასახავს მოსახლეობის ცვლილების ტენდენციებს %-ში; 

გრაფიკი 12 ზუგდიდის, ხობის [1] და ფოთის [2] მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის 

ცვლილებები; 

გრაფიკი 13 მოძრაობა ნავსადგურებისა და გემის ტიპის მიხედვით; 

გრაფიკი 14 მთლიანი ტონაჟი და გემების რაოდენობა საქართველოს პორტებისთვის 

(მარცხნივ) და მხოლოდ ფოთისა და ყულევის პორტებისთვის (მარჯვნივ); 

 

ნახაზების სია 

ნახაზი 1 II ბლოკის რუკა და დაგეგმილი საკვლევი ტერიტორია; 

ნახაზი 2 სეისმური კვლევის მოწყობილობების სქემა; 

ნახაზი 3 შავი ზღვის ფსკერის მორფოლოგია; 

ნახაზი 4 გუმისთა-კოდორი-ენგურის წყალქვეშა ხეობის სისტემა; 

ნახაზი 5 ხობი - რიონის წყალქვეშა ხეობის სისტემა; 

ნახაზი 6 საქართველოს ტექტონიკური რუკა (ადამია და სხვ.); 

ნახაზი 7 კოლხეთის დაბლობის გეოლოგიური რუკა (ადამია ) 

ნახაზი 8 შავი ზღვის აუზისა და ანატოლიის ფილების ტექტონიკური ელემენტები 

[20]; 

ნახაზი 9 სეისმური საშიშროების რუკა; 

ნახაზი 10 კოლხეთის დაბლობის სქემატური ჰიდროგეოლოგიური რუკა; 

ნახაზი 11 შავი ზღვის სანაპირო ზონის მორფო და ლითოდინამიკური სქემატური რუკა 

საქართველოში [14]; 

ნახაზი 12 სანაპირო ზოლის ცვლილებები მე-20 საუკუნეში; 

ნახაზი 13 ნაპირის გარეცხვის პროცესები ძველ დელტაში; 

ნახაზი 14 ყულევის ტერმინალი, მდინარე ხობის შესართავი; 

ნახაზი 15 ანაკლიის პლაჟის წარეცხვა; 

ნახაზი 16 უხეში მასალა მდინარე ენგურის შესართავის ჩრდილოეთით; 

ნახაზი 17 ბათიმეტრიული რუკა მარცხენა და გრანულომეტრიული შემადგენლობის 

რუკა მარჯვენა,; 

ნახაზი 18 ღელვის განმეორებადობა მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით, %; 
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ნახაზი 19  

ნახაზი 20  

ნახაზი 21  

ნახაზი 22  

ნახაზი 23  

ნახაზი 24 ღელვის განმეორებადობა; 

ნახაზი 25 ტალღების საშუალო პარამეტრები თვეების მიხედვით; 

ნახაზი 26 დაცული ტერიტორიები; 

ნახაზი 27 გადამფრენ ფრინველთა ამიერკავკასიური მარშრუტი 

ნახაზი 28 მოსახ- ლეობის სიმჭიდროვე; 

ნახაზი 29 გემების მოძრაობის სიმჭიდროვის რუკა, დაგეგმილი სეისმური კვლევის 

არეალი მონიშნულია ნარინჯისფერი ხაზით; 

ნახაზი 30 ზღვის ცხოველების სმენითი დიაპაზონი ანთროპოგენულ ხმაურთან 

მიმართებაში [32]; 

 

ტექსტში გამოყენებული შემოკლებები 

აღმოსავლეთ შავი ზღვის აუზი აშზა 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გზშ 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა გმგ 

დასავლეთ შავი ზღვის აუზი დშზა 

კოლხეთის ეროვნული პარკი კეპ 

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო SAOG 

პროდუქციის განაწილების ხელშეკრულება PSC 

ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, დაცვა და გარემო HSSE 
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1. შესავალი 

2020 წლის 22 ივნისს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გამართულ 

საერთაშორისო ტენდერში, II სალიცენზიო ბლოკზე, ნავთობისა და გაზის რესურსების 

გამოყენების გენერალური ლიცენზია მოიპოვა ავსტრიაში დაფუძნებულმა OMV ჯგუფის 

წევრმა OMV Petrom S.A.-მ. 

OMV Petrom Georgia-ს სამუშაო პროგრამის პირველ ეტაპზე, როგორც ეს შეთანხმებულია 

პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებაში (PSC), კომპანია 

განახორციელებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (გზშ). გზშ კვლევა ტარდება 

იმისთვის რათა შევქმნათ, გავიაზროთ და პატივი ვცეთ საუკეთესო პრაქტიკას და ქცევის 

წესებს ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას, დაცულობას და გარემოს (HSSE), 

ნახშირწყალბადების გეოფიზიკური მეთოდებით ძიების პროცესში. სამუშაო პროგრამის 

მეორე ეტაპი მოიცავს ორ და სამგანზომილებიანი სეისმური მასალის მოპოვებას, რაც 

გამოყენებული იქნება მიწისქვეშა ქანების მახასიათებლების დასადგენად და II ბლოკში 

პერსპექტიული უბნების გამოსავლენად. თუ სეისმურ კვლევებზე გამოიკვეთება 

ეკონომიკურად მიმზიდველი და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ნახშირწყალბადების 

პერსპექტივები, სამუშაო პროგრამის მესამე ფაზაში შესაბამისად დაიგეგმება საბურღი 

სამუშაოები. 

წარმოდგენილი დოკუმენტი მიზნად ისახავს შპს „ო-ემ-ვი პეტრომ ჯორჯია“-ს მიერ II 

სალიცენზიო ბლოკზე გეოფიზიკური კვლევებისთვის საჭირო გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების სკოპინგის ანგარიშს. სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, შპს „ო-ემ-ვი 

პეტრომ ჯორჯია“-სა და საკონსულტაციო კომპანია შპს „გეო კონსალტინგ“-ს შორის 

გაფორმებული #3460000001 ხელშეკრულების საფუძველზე. 

ძირითადი საკონტაქტო ინფორმაცია დამკვეთი და საკონსულტაციო კომპანიების შესახებ 

მოცემულია ცხრილში 1.1 

 საკონტაქტო ინფორმაცია; 

ოპერატორი კომპანია ო-ემ-ვი პეტრომ ჯორჯია 

იურიდიული მისამართი  
საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, გ. ლეონიძის ქ., N 

2ა, ფართი N7. 

საქმიანობის ადგილი  თბილისი 

საქმიანობის სახეობა ნავთობისა და გაზის ოპერაციები 

საკონტაქტო ინფორმაცია: შპს ო-ემ-ვი პეტრომ ჯორჯია 

ელ. ფოსტა omvp.georgia.bo@petrom.com 

mailto:omvp.georgia.bo@petrom.com


2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო  გვ 15 სულ 115 

დამკვეთი OMV Petrom S.A. - შემსრუელებელი  “გეო კონსალტინგ”  

 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი 
404616073 

საკონტაქტო პირი  

ტელეფონის ნომერი  

საკონსულტაციო კომპანია შპს „გეო კონსალტინგ  

საკონტაქტო პირი გიორგი ჯაოშვილი 

ტელეფონის ნომერი 574905533 

 

2. სკოპინგის ანგარიშის მომზადების სამართლებრივი 

საფუძველი 

საქართველოში „გარემოს დაცვის უფლება“ განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციით 

(მუხლი 29) და რეგულირდება კანონით. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა 

მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით კანონებს, კანონქვემდებარე აქტებს და აშ. 

საქართველო მიერთებულია არაერთ საერთაშორისო გარემოსდაცვით შეთანხმებას. 

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ნავთობისა და გაზის ოპერაციებთან 

დაკავშირებული საქმიანობა ექვემდებარება გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას. 

ეკოლოგიურ გადაწყვეტილებას ნავთობისა და გაზის ოპერაციებთან დაკავშირებული 

საქმიანობის სფეროში გასცემს საქართველოს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები განსაზღვრულია სააგენტოს უფროსის 2002 

წლის 9 იანვრის №2 ბრძანებით „ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მარეგულირებელი 

ეროვნული წესების დამტკიცების შესახებ“. 

ზემოაღნიშნული ბრძანების (მუხლი 143) შესაბამისად, ოპერატორმა კომპანიამ უნდა 

მოამზადოს და სააგენტოს წარუდგინოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 

(გზშ). ამავე ბრძანების 144-ე მუხლის მიხედვით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

პირველი ეტაპი არის სკოპინგის პროცედურა, რომლის მიხედვითაც ოპერატორი კომპანია 

ვალდებულია, ბიზნესის დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზე, დადგენილი წესით, სააგენტოს 

წარუდგინოს სკოპინგის ანგარიში (1441-ე მუხლი). 1443-ე მუხლის შესაბამისად, სააგენტოს 

მიერ გაცემული სკოპინგის ანგარიშის საფუძველზე, ოპერატორი კომპანია ვალდებულია 

მოამზადოს და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად სააგენტოს წარუდგინოს 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში. 

წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიში მომზადდა აღნიშნული ბრძანების მოთხოვნათა 

შესაბამისად, როგორც გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის პროცედურისთვის საჭირო 

წინასწარი დოკუმენტი.  
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3. სამართლებრივი პოლიტიკა 

3.1. საკანონმდებლო ჩარჩო დოკუმენტები 

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა მოიცავს კონსტიტუციას, 

გარემოსდაცვით კანონებს, საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, კანონქვემდებარე აქტებს, 

პრეზიდენტის ბრძანებულებებს, მთავრობის დადგენილებებს, მინისტრთა ბრძანებებს, 

ინსტრუქციებს, დებულებებს და აშ. საქართველო არის მრავალი საერთაშორისო 

ხელშეკრულების მხარე. 

3.2. საქართველოს გარემოსდაცვითი და სოციალური 

კანონმდებლობა 

3.2.1 გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა 

საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც უზრუნველყოფს 

გარემოსდაცვით და სოციალურ დაცვას, ასევე გარემო მდგომარეობის შესახებ 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და საჯაროობას. გარემოს დაცვის შესახებ 

კონსტიტუციური მოთხოვნების სამართლებრივი აღსრულება ხორციელდება „გარემოს 

დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კანონის მეშვეობით. ჩარჩო კანონი ეფუძნება საქართველოში 

მოქმედ სხვა კანონებს: 

• კანონი ნავთობისა და გაზის შესახებ (1999) 

• კანონი გარემოს დაცვის შესახებ (1996); 

• კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ (2005); 

• კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ (2007); 

• გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი (2017); 

• კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ (1996); 

• კანონი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ (1998); 

• კანონი ველური ბუნების შესახებ (1996); 

• კანონი წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ (2003); 

• კანონი წყლის შესახებ (1997); 

• კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ (1994); 

• კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ (1999); 

• ნარჩენების მართვის კოდექსი (2014); 

• კანონი საშიში ნივთიერებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ (1999). 
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3.2.2 სოციალური კანონმდებლობა 

საქართველოს შრომის კოდექსი აწესრიგებს საქართველოში შრომით ურთიერთობებს. 

სოციალური, ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და შრომის საკითხებთან დაკავშირებული 

ძირითადი კანონები მოიცავს: 

• კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ, 

1995; 

• კანონი რეპრესირებული პირების სოციალური დაცვისა და პოლიტიკური 

რეპრესიების მსხვერპლად ცნობის შესახებ, 1997; 

• კანონი სოციალური დახმარების შესახებ, 2006; 

• კანონი ფსიქიკური დახმარების შესახებ, 2006; 

• კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ, 2007; 

• კანონი აივ/შიდსის შესახებ, 2009. 

კანონები, რომელთა საჭიროება შეიძლება წარმოიშვას საძიებო სამუშაოების შრომით 

ურთიერთობებს დროს: 

• სამოქალაქო კოდექსი, 1997; 

• საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, 1997; 

• საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 1999; 

• კანონი პროფკავშირების შესახებ, 1997; 

• საქართველოს კანონი საზღვაო სივრცის შესახებ, 1999; 

• საქართველოს საზღვაო კოდექსი, 1997; 

• საქართველოს კანონი საზღვაო სამაშველო სამსახურის შესახებ, 2000; 

• საქართველოს კანონი მეთევზე-მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების 

შესახებ, 2013; 

• საქართველოს კანონი მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ, 

2011; 

• საქართველოს კანონი ტრანსპორტის ადმინისტრირებისა და რეგულირების 

შესახებ, 2007; 

• კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ, 2008; 

• კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების 

შესახებ, 1996; 

• კანონი სასოფლო-სამეურნეო მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის 

გამოყოფისას შემცვლელი მიწის მელიორაციის ღირებულებისა და ზიანის 

ანაზღაურების შესახებ, 1997. 
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3.3. საზღვაო კანონმდებლობა 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებები: 

• საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ნაოსნობის რეჟიმისა და ნაოსნობის წესების 

დადგენის შესახებ (13.02.2019, განკარგულება #78); 

• „საქართველოს გემებისა და საქართველოს ნავსადგურების უსაფრთხოების 

წესების“ დამტკიცების შესახებ (31.12.2018 N 685 განკარგულება); 

• ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცება - „საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავ 

გემებზე ეკიპაჟის წევრების მინიმალური უსაფრთხო რაოდენობის შესახებ“ 

(01/06/2020, განკარგულება #342); 

• სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმისა და დაცვის წესების დამტკიცების შესახებ 

(30/12/2013, განკარგულება #386); 

მინისტრის ბრძანებები: 

• ბრძანება #1-1/592 წესები და პირობები საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, 

ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე საფასურის გადახდისა და დაბრუნების წესის 

შესახებ. 

• ბრძანება #1-1/585 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტოს წესდების დამტკიცების შესახებ. 

საველე სამუშაოების დაწყებამდე გასათვალისწინებელია ასევე საქართველოს საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანებები 

(https://mta.gov.ge/index.php?m=124&parent_id=82&lng=geo ). 

 

3.2.3 ნავთობისა და გაზის ოპერაციების რეგულირება 

საქართველოში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მარეგულირებელი ძირითადი 

დოკუმენტი, მათ შორის, მის ტერიტორიულ ზღვასა და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ 

ზონაში და აგრეთვე გარემოს დაცვის საკითხებშიც, არის საქართველოს ნავთობისა და 

გაზის რესურსების რეგულირების სახელმწიფო სააგენტოს უფროსის 2002 წლის 9 იანვრის 

№2 ბრძანება, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მარეგულირებელი ეროვნული წესების 

დამტკიცების შესახებ. ეს წესები გამოიყენება საქართველოს იურისდიქციაში მყოფ 

ტერიტორიაზე, ინვესტორებთან, საოპერაციო კომპანიებთან, ოპერატორებთან, 

მენარდეებთან, ქვემენარდეებთან, ნავთობის ეროვნულ კომპანიასთან, სააგენტოსთან, 

საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან და ყველა სხვა პირთან მიმართებაში, ვინც 

ახორციელებს ან განაგებს ნავთობისა და გაზის ოპერაციებს.  

https://mta.gov.ge/index.php?m=124&parent_id=82&lng=geo
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ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მარეგულირებელი ეროვნული წესების, თავი LVIX 

„საზღვაო ოპერაციების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები“ ადგენს საზღვაო 

ოპერაციების უსაფრთხოების ძირითად პირობებს. ამავე ბრძანების IX თავი 

„უფლებამოსილების მინიჭების სპეციალური მოთხოვნები“ განსაზღვრავს საველე 

გეოფიზიკური ოპერაციების (მუხლი 20), ჭაბურღილების ბურღვის (მუხლი 21) და 

საზღვაო მშენებლობისთვის (მუხლი 23) უფლებამოსილების სპეციალურ მოთხოვნებს. 

3.4. სტანდარტები და ინსტრუქციები 

საქართველოში მოქმედი გარემოსდაცვითი სტანდარტები არეგულირებს ატმოსფერული 

ჰაერის, წყლის, ნიადაგის, ნარჩენების და სხვა ნივთიერებების მართვისა და კონტროლის 

მექანიზმებს: 

• საქართველოს მთავრობის დადგენილება „გარემოს დაცვის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 2014; 

• საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ბრძანება #297/ნ „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების 

შესახებ“ 2001; 

• საქართველოს მთავრობის დადგენილება მყარი მუნიციპალური ნარჩენების 

მოწყობისა და ექსპლუატაციის ნორმებისა და წესების ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ, 2013; 

• ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და 

შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით;  

• ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით 

ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით;  

• საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №422 დადგენილება „ნარჩენების 

აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის 

შესახებ “; 

• ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის 

ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი 

სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა 

და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების 

მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის 
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საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 

დადგენილებით; 

• ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად 

დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით; 

• ტექნიკური რეგლამენტი - „აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის 

შესახებ“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №21 დადგენილებით; 

• ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან 

ერთად ჩაშვებულ დამბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების 

(ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით;  

• ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული წყლების 

დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 

№425 დადგენილებით; 

• ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში 

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის №8 დადგენილებით; 

• გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებული საქართველოს 

მთავრობის №17 დადგენილებით;  

• ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული 

უსაფრთხოების ნორმების შესახებ “, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 

№28 დადგენილებით; 

• ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის 

(გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 

დადგენილებით;  

• ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, 

გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის №424 დადგენილებით;  

• ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის №58 დადგენილებით;  

ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესების მე-15 

მუხლის მიხედვით, ოპერატორს შეუძლია გამოიყენოს საერთაშორისოდ აღიარებული 

სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების ორგანოებისა და სააგენტოების მიერ 

დამტკიცებული სტანდარტები, ნორმები, სერტიფიცირების პროცედურები და 

სახელმძღვანელო დოკუმენტები. 
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გარდა ამისა, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც 

მომზადებულია ისეთი საერთაშორისოდ აღიარებული ორგანიზაციების მიერ როგორიც 

არის: ბურღვის მენარდეების საერთაშორისო ასოციაცია (IADC), გეოფიზიკური 

მენარდეების საერთაშორისო ასოციაცია (IAGC), ნავთობისა და გაზის მომპოვებლების 

საერთაშორისო ასოციაცია (OGP), გაერო (UN), ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტი (API), 

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ISO), ინჟინერ-მენავთობეების 

საზოგადოება (SPE), ნავთობის მსოფლიო კონგრესი (WPC), საერთაშორისო საზღვაო 

ორგანიზაცია (IMO), ლოიდის რეესტრი, ამერიკის გადაზიდვების ბიურო (ABS), დენ ნორსკ 

ვერიტას (DNV), ნავთობის ინსტიტუტი (IP), ევროკავშირი (EU). 

ამ დოკუმენტების გამოყენების ერთადერთი მიზანია დაეხმაროს ოპერატორს, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების 

შესასრულებლად აუცილებელი სტანდარტებისა და საუკეთესო და უსაფრთხო 

ტექნოლოგიების შერჩევაში. 

3.5. საერთაშორისო ხელშეკრულებები 

საქართველო არის საერთაშორისო გარემოსდაცვით და სოციალური კონვენციებისა და 

შეთანხმებების მხარე: 

• შავი ზღვის დაბინძურებისგან დაცვის კონვენცია; 

• შავი ზღვის საზღვაო გარემოს დაცვის ოქმი ნაგავსაყრელებზე; 

• კონვენცია გარეული ცხოველების მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ; 

• შეთანხმება შავი ზღვის ვეშაპისებრთა კონსერვაციის შესახებ (ACCOBAMS); 

• საგანგებო სიტუაციებში ნავთობით და სხვა მავნე ნივთიერებებით შავი ზღვის 

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის ოქმი; 

• ევროპული კონვენცია არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ; 

• ევროპის არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია; 

• ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების კონსერვაციის შესახებ 

კონვენცია; 

• ევროპის ლანდშაფტის კონვენცია; 

• გაეროს კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ; 

• ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის ბიოუსაფრთხოების 

კარტახენის ოქმი; 

• გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ; 

• გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ; 

• გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ, კიოტოს პროტოკოლი; 
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• ორჰუსის კონვენცია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და გარემოსდაცვით 

საკითხებში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის შესახებ; 

• ოზონის ფენის დაცვის ვენის კონვენცია; 

• მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ; 

• ჟენევის კონვენცია ჰაერის შორ მანძილზე ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ; 

• სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაადგილებისა და მათი განთავსების 

კონტროლის შესახებ ბაზელის კონვენცია; 

• სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ; 

• როტერდამის კონვენცია საერთაშორისო ვაჭრობაში გარკვეული სახიფათო 

ქიმიკატებისა და პესტიციდების წინასწარი ინფორმირებული კონკურსის შესახებ; 

• შეთანხმება ღამურების კონსერვაციის შესახებ ევროპაში (EUROBATS); 

• შეთანხმება აფრიკა-ევრაზიის გადამფრენი წყლის ფრინველების კონსერვაციის 

შესახებ; 

• პარიზის კონვენცია მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

დაცვის შესახებ. 

საქართველომ მოახდინა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის კონვენციის 

რატიფიცირება (IMO კონვენცია, 48) 1993 წელს. საქართველოს მიერ რატიფიცირებული 

IMO-ს ძირითადი კონვენციები: 

• საერთაშორისო კონვენცია ზღვაზე სიცოცხლის უსაფრთხოების შესახებ (SOLAS, 

1974); 

• გემებიდან დაბინძურების თავიდან აცილების საერთაშორისო კონვენცია, 1973, 

შეცვლილი 1978 წლის პროტოკოლით და 1997 წლის პროტოკოლით (MARPOL); 

• საერთაშორისო კონვენცია მეზღვაურთა მომზადების, სერტიფიცირებისა და 

მეთვალყურეობის სტანდარტების შესახებ (STCW). 

საქართველოს მიერ რატიფიცირებული სხვა კონვენციები, რომლებიც ეხება საზღვაო 

უსაფრთხოებასა და უსაფრთხოებას გემებსა და პორტებში: 

• SOLAS პროტოკოლი 88 

• LOAD LINES Convention 66 

• LOAD LINES პროტოკოლი 88 

• TONNAGE კონვენცია 69 

• COLREG კონვენცია 72 

• CSC კონვენცია 72 

• SAR კონვენცია 79 

• IMSO-ს 76-ე კონვენცია 

• IMSO-ს ცვლილებები 2008 წ 
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• ფასილიტაციის კონვენცია 65 

• ლონდონის კონვენციის ოქმი 96 

• ინტერვენციის კონვენცია 69 

• ინტერვენციის პროტოკოლი 73 

• CLC კონვენცია 69 

• CLC პროტოკოლი 76 

• CLC პროტოკოლი 92 

• ფონდის პროტოკოლი 92 

• PAL პროტოკოლი 02 

• LLMC კონვენცია 76 

• სუა კონვენცია 88 

• SUA პროტოკოლი 88 

• SALVAGE Convention 89 

• OPRC კონვენცია 90 

• ბუნკერების კონვენცია 01 

• ANTI FULING 2001 წ 

• BALLASTWATER 2004 წ 

3.6. საერთაშორისო გაიდლაინები 

გზშ პროცესი ითვალისწინებს შესაბამის საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპებს, 

რომლებიც ეხება გარემოსდაცვით და სოციალურ კანონმდებლობასა და პოლიტიკას. 

კერძოდ, გზშ პროცესი ითვალისწინებს: საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC - 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრის), ბუნების დაცვის გაერთიანებული კომიტეტი JNCC, 

სხვადასხვა ქვეყნების და კომპანიების მიერ გამოქვეყნებულ გაიდლაინებს: 

• გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები; 

• გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სახელმძღვანელო 

ინსტრუქციები ოფშორული ნავთობისა და გაზის ოპერაციებისთვის; 

• გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სახელმძღვანელო 

მითითებები საზღვაო გადაზიდვებისთვის. 

4. პროექტის აღწერა და ალტერნატივები 

II სალიცენზიო ბლოკი მდებარეობს საქართველოს შავიზღვისპირეთის ცენტრალურ 

ნაწილში. OMV Petrom Georgia-ს სამუშაო პროგრამის მეორე ეტაპი მოიცავს ორ და 

სამგანზომილებიანი სეისმური მონაცემების მოპოვებას, რომლებიც გამოყენებული იქნება 

მიწისქვეშა ქანების მახასიათებლების დასადგენად და II ბლოკში პერსპექტიული უბნების 

გამოსავლენად. თუ სეისმურ კვლევებზე გამოიკვეთება ეკონომიკურად მიმზიდველი და 
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ეკოლოგიურად უსაფრთხო ნახშირწყალბადების პერსპექტივები, სამუშაო პროგრამის 

მესამე ფაზაში შესაბამისად დაიგეგმება ბურღვითი სამუშაოები. 

4.1. ადგილმდებარეობა 

II სალიცენზიო ბლოკი მდებარეობს კოლხეთის სანაპიროს ცენტრალურ ნაწილში. მისი 

აღმოსავლეთი კიდე ესაზღვრება ზუგდიდის, ხობის და ფოთის მუნიციპალიტეტებს. 

სანაპიროს ეს მონაკვეთი ვრცელდება მდინარე ენგურის შესართავიდან მდინარე რიონის 

სამხრეთ შესართავამდე, ე.წ. ქალაქის არხამდე. სანაპიროს ამ ნაწილში ასევე მდებარეობს 

კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვაო ნაწილი, რომელიც ვრცელდება ნაპირის ხაზიდან 

ზღვისკენ დაახლოებით 9 კილომეტრის მანძილზე (ნახაზი 1). 

ნახაზი 1 II ბლოკის რუკა და დაგეგმილი საკვლევი ტერიტორია; 

 

კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის დადებული ხელშეკრულების თანახმად II ბლოკს 

ხმელეთიდან გამოყოფს 1800 მეტრი სიგანის ბუფერული ზონა. სალიცენზიო ბლოკი 

ვრცელდება ტერიტორიულ წყლებში და საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ 

ზონაში დაახლოებით 130 კილომეტრზე. ბლოკის ფართობი 5282 კმ2-ია. II ბლოკის რუკა და 

დაგეგმილი კვლევის არეალი ნაჩვენებია ნახაზზე 1. 

როგორც რუკაზე ჩანს, საკვლევი ტერიტორია (წითელი ხაზი) სცილდება მეორე ბლოკის 

საზღვრებს (ყვითელი ხაზი). ბლოკის გარეთ ფართო ზოლი განკუთვნილია გემის 

მანევრირებისთვის, რადგან საკვლევი გემი ათეულობით, 10-12 კმ სიგრძის ე.წ. ზონარს 

„სტრიმერის“ ბუქსირებს, ამ აღჭურვილობით გემის მოსატრიალებლად დიდი სივრცეა 

საჭირო. ცხრილი 2-ზე მითითებულია II ბლოკის კუთხეების კოორდინატები. 
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 II ბლოკის კუთხეების კოორდინატები, WGS 84, ზონა 37; 

 X Y 

1 640174 4645594 

2 618542 4654209 

2 578692 4663978 

4 580423 4693249 

5 710263 4696258 

6 718990 4668619 

4.2. დაგეგმილი აქტივობის აღწერა 

საველე კვლევის ჩატარების გადაწყვეტილებას II ბლოკზე, წინ უძღოდა არსებული 

სამეცნიერო და ტექნიკური მონაცემების ანალიზი, რომლის საფუძველზე შემუშავდა 

სეისმური კვლევის გეგმა. 

სეისმური კვლევები დაგეგმილია 2022 წლის მეორე ნახევრში. სავარაუდოდ 5 დღე იგეგმება 

2D კვლევებისთვის და 45 დღე 3D კვლევებსისთვის, თუმცა შესაძლებელია კვლევის 

განრიგი შეიცვალოს სხვდასხვა გარემოებების გამო (მაგ: არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური პირობები, გაუთვალისწინებელი სიტუაციები და ა.შ.). საკვლევი 

ტერიტორია ხმელეთიდან დაახლოებით 10 კმ-ით არის მოშორებული. მდებარეობა 

ნაჩვენებია რუკაზე ნახაზი 1-ზე. ანგარიშს თან ერთვის კვლევის საზღვრების შეიპ 

ფაილები. 

სეისმური კვლევა არის ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება ზღვის ფსკერის ქვეშ არსებული 

ქანების გეოლოგიური და გეოფიზიკური მახასიათებლების შესასწავლად. როგორც 

სახელწოდება გვეუბნება, სეისმური კვლევები იყენებს სეისმურ (აკუსტიკური) იმპულსებს 

ორ ან სამგანზომილებიანი გამოსახულების შესაქმნელად. სეისმური ტალღები 

წარმოიქმნება გემზე მიბმული სპეციალური პნევმატური მოწყობილობის მეშვეობით, 

ტალღები აღწევს ფსკერის ქანებში და აირეკლება სხვადასხვა გეოლოგიური შრეებიდან. 

შემდეგ არეკლილი ტალღები აღირიცხება გეოფონებით, რომლებიც თანაბრადაა 

განაწილებული ზონრებზე (სტრიმერებზე), რომლებიც ასევე ბუქსირდება იმავე 

ხომალდის მიერ. 

სეისმური კვლევები ოფშორული კვლევის აუცილებელი ნაწილია, რადგან ისინი 

გვაწვდიან ინფორმაციას გეოლოგიური წარმონაქმნების სიღრმეზე, მდებარეობასა და 

ფორმაზე, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ნავთობს და გაზს. 

სეისმური კვლევების დროს აკუსტიკური იმპულსების წყაროდ გამოყენებული იქნება 

3000-4500 კუბური ინჩის - (50-70 ლიტრის) მოცულობის პნევმატური მოწყობილობა (ან 
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მათი ერთობლიობა). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სეისმური იმპულსის შექმნა არ 

გულისხმობს რაიმე სახის აფეთქებას. 

3D კვლევისთვის გამოყენებული იქნება 12 კმ სიგრძის, 8-12 ზონარისგან შემდგარი ქსელი. 

რაც შეეხება 2D კვლევას, გამოყენებული იქნება მხოლოდ ერთი ზონარი. კვლევის დროს 

ზონრები წყალში ჩაძირული იქნება 6-12 მეტრის სიღრმეზე. ნახაზი 2 სქემატურად ასახავს 

ზღვაში სეისმური კვლევის მოწყობილობის ტიპს. 

კვლევითი გემი იმუშავებს სპეციალური პროგრამის მიერ შემუშავებული სქემის (ე.წ. 

სარბოლო ტრასა) მიხედვით, რათა შემცირდეს საველე სამუშაოების ხანგრძლივობა. 

ნახაზი 2 სეისმური კვლევის მოწყობილობების სქემა; 

 

წყარო: IEEE MLSP ტექნიკური კომიტეტი; 

ჩვეულებისამებრ, საწვავი იტვირთება მობილიზაციამდე, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული საწვავის შესაძლო შევსება კვლევის დროს. კვლევის სავარაუდო 

ხანგრძლივობის 50 დღისა და ტიპიური სეისმური კვლევის გემის ოპერირების 

შესაძლებლობის გათვალისწინებით, სავარაუდოდ საჭირო არ იქნება საწვავის შევსება. 

საჭიროების შემთხვევაში, ეს, ალბათ, ზღვაზე მოხდება დამხმარე გემიდან. საწვავის 

შევსება განხორციელდება დამხმარე და კვლევის გემებს შორის მშრალი შეწყვეტის 

შეერთების (dry break couplings) გამოყენებით. საწვავის გადატვირთვა მოხდება შესაბამისი 

ინსტრუქციების მიხედვით. 

4.3. ალტერნატივები 

დაგეგმილი აქტივობა შედგება ორი ეტაპისგან პროდუქციის განაწილების კონტრაქტის 

ფარგლებში შეთანხმებული სამუშაო პროგრამის მეორე და მესამე ფაზის განმავლობაში. 

სამუშაო პროგრამის მეორე ფაზის განმავლობაში, პირველი ნაბიჯი არის სეისმური 

(გეოფიზიკური) ინფორმაციის მოპოვება ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი და 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო პერსპექტიული უბნების გამოსავლენად. თუ ასეთი 
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პერსპექტივები გამოვლინდა, მაშინ მეორე ნაბიჯი სამუშაო პროგრამის მესამე ფაზის 

განმავლობაში არის საძიებო ჭაბურღილის გაბურღვა, რომელიც მიზნად ისახავს 

საუკეთესო პერსპექტივის გამოვლენას. ამ შესაძლო პერსპექტიული უბნის ბურღვის 

ოპერაციების ზუსტი ადგილმდებარეობა და სიღრმე მთლიანად დამოკიდებულია მეორე 

ფაზაში მოპოვებული გეოფიზიკური კვლევის მონაცემებზე, ამის გამო ამ ანგარიშში 

შეუძლებელია ბურღვის ვარიანტების ალტერნატივების განხილვა. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ OMV Petrom S.A.-სთან დადებული პროდუქციის წილობრივი 

განაწილების ხელშეკრულება (პწგხ:) გულისხმობს შავი ზღვის ფსკერზე გეოლოგიური და 

გეოფიზიკური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებას და ხელახალ ინტერპრეტაციას 

ნახშირწყალბადების საბადოების გამოვლენის მიზნით, 25 წლის ვადით. 

ლიცენზიის პირობების მიხედვით, კომპანია საძიებო ეტაპზე იხდის სხვადასხვა 

გადასახადებს. კომპანია უკვე ქმნის სამუშაო ადგილებს საქართველოში და კვლევების 

გაფართოებასთან ერთად გაიზრდება პირდაპირი და არაპირდაპირი სამუშაო ადგილების 

რაოდენობა. კომერციულად მომგებიანი მარაგების აღმოჩენის შემთხვევაში სარგებელი 

ფინანსური, სოციალური, ასევე ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით 

გაცილებით მეტი იქნება. 

კომპანიას მიაჩნია, რომ საქართველოს შავი ზღვის შელფზე ნახშირწყალბადების საბადოს 

აღმოჩენის შანსი დიდია და საძიებო პროცესში მნიშვნელოვანი ინვესტიციის 

განხორციელებას გეგმავს. 

კომპანიის მიერ შერჩეული სეისმური კვლევის არეალი ეფუძნება არსებული სამეცნიერო 

და ტექნიკური მონაცემების დეტალურ ანალიზს და პერსპექტიულია ნახშირწყალბადების 

მარაგების აღმოჩენის თვალსაზრისით. ვინაიდან საზღვაო სეისმური კვლევები ძვირია, 

ნავთობკომპანიები დიდ ძალისხმევას ახმარენ საძიებო ოპტიმალური ტერიტორიის 

შერჩევას, მაგრამ კვლევის არეალის გაფართოება მნიშვნელოვნად ზრდის მონაცემთა 

ხარისხს, შესაბამისად საბადოს პოვნის შანსებსაც. ამიტომ, საკვლევი ტერიტორიის 

ადგილმდებარეობის ალტერნატიული ვარიანტი არ განიხილება. 

რაც შეეხება კვლევის მეთოდს (ტექნოლოგიურ ციკლს), სეისმური მეთოდებით ზღვაზე 

ნახშირწყალბადების ძიება მიღებულია მთელ მსოფლიოში და არის ყველაზე უსაფრთხო 

არაპირდაპირი აღმოჩენის მეთოდი. ეს მეთოდი გამოიყენება ნახშირწყალბადების 

საბადოების მოსაძიებლად ყველა განვითარებული ქვეყნის მიერ. ვინაიდან კვლევის ეს 

მეთოდი უნიკალურია, ალტერნატივები ასევე არ განიხილება. 

ქვემოთ განვიხილავთ ორ ალტერნატიულ ვარიანტს: 

I. არა ქმედების ალტერნატივა და 

II. სეისმური კვლევების ჩატარება; 
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ალტერნატივა I 

არა ქმედების ალტერნატივა გულისხმობს სეისმური კვლევის არ ჩატარებას და 

გეოფიზიკური მონაცემების მოპოვების შანსზე უარის თქმას, შედეგად ინვესტიციების 

შეჩერებას და ნახშირწყალბადების აღმოჩენის შესაძლებლობოს გაქრობას, შესაბამისად 

ყველა ეკონომიკური და სოციალური სარგებლის დაკარგვას. 

გარემოსთვის მეტნაკლებად აღქმად საფრთხედ შეიძლება ჩაითვალოს წყალში 

იმპულსური აკუსტიკური ტალღების გავრცელება. ეს ზემოქმედებები ადვილად შეიძლება 

იყოს აცილებული თავიდან, და თუ შესაბამისი შემარბილებელი ზომები იქნება 

მიღებული. პროექტს აქვს მეტი სარგებელი, ვიდრე უარყოფითი ეფექტი, ამიტომ არა 

ქმედების ვარიანტი მიუღებელია. 

ალტერნატივა II 

სეისმური კვლევა ოფშორული ძიების არსებითი ნაწილია, რადგან ის გვაწვდის 

ინფორმაციას გეოლოგიური წარმონაქმნების სიღრმეზე, მდებარეობასა და ფორმაზე, 

რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ნავთობსა და გაზს. სეისმური კვლევები ჩატარდება ღია 

ზღვაში, სანაპიროდან დაახლოებით 10 კილომეტრში. კვლევის ზემოქმედება ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი არ არის. ასევე არ არის მოსალოდნელი 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ზღვის ფაუნაზე, შესაბამისი შემარბილებელი 

ღონისძიებების შემთხვევაში ზემოქმედება შეიძლება შემცირდეს უმნიშვნელომდე. 

დასკვნის სახით, ალტერნატივა II განიხილება საუკეთესო გზად, რა დროსაც მოხდება 

სეისმური მონაცემების მოპოვება. 
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5. მეთოდოლოგია 

5.1. შესავალი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ძირითადი ასპექტები განხილულია თავში “გარემოზე 

შესაძლო ზემოქმედება და მათი სახეები”. აქ ჩვენ გთავაზობთ გზშ მეთოდოლოგიას, 

რომელიც უნდა შემუშავდეს მომავალი კვლევისთვის. გზშ მეთოდოლოგია 

შემუშავებულია კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპებისა და ინსტრუქციების 

შესაბამისად. 

5.1.1 პრინციპები 

საპროექტო გადაწყვეტილებების ზოგადი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება უნდა 

განხორციელდეს როგორც შემოთავაზებული, ასევე სხვა შესაძლო ვარიანტების, მათ შორის 

უმოქმედობის ვარიანტის გათვალისწინებით. 

• დაგეგმილი აქტივობების ინტეგრირებული განხილვა; 

• საპროექტო გადაწყვეტილებების ალტერნატივები, გარემოსდაცვითი 

სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად; 

• რეგიონული და ადგილობრივი ფაქტორების კომპლექსური გათვალისწინება; 

• მდგრადი განვითარების პრინციპებთან შესაბამისობა; 

• საჯაროობა და საზოგადოების მონაწილეობა; 

• მოქმედი მეთოდოლოგიების გამოყენება, ობიექტური და არსებითი ინფორმაციის 

მოპოვება. 

5.1.2. ეტაპები 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ხორციელდება რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულ 

ეტაპად: 

• არსებული პირობების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი; 

• გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების წყაროების, ტიპებისა და ობიექტების 

იდენტიფიცირება; 

• ზემოქმედების სიდიდისა და ხასიათის შეფასება; 

• რისკის შეფასება; 

• შერბილება; 

• შედეგები; 

• მართვის გეგმა. 
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5.2. მიდგომა 

5.2.1 შეფასება 

ამ ნაწილში წარმოდგენილია პროექტის ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია. 

შეფასების პირველი ნაბიჯი არის ურთიერთქმედების იდენტიფიცირება, რომელიც 

შეიძლება წარმოიშვას ნებისმიერ საქმიანობასა და ზემოქმედების არეალის ეკოლოგიურ და 

სოციალურ-ეკონომიკურ კომპონენტებს შორის, როგორც დროში, ასევე სივრცეში. შემდეგ 

ხდება პოტენციური ზემოქმედების შეფასება და კლასიფიკაცია ეფექტის სიდიდის 

მიხედვით. 

დადებითი ზემოქმედება დადებითია და სასარგებლოა ბუნებრივი ან სოციალურ-

ეკონომიკური გარემოსთვის. 

ნულოვანი ზემოქმედება არ ხდება ან ზემოქმედება არ აისახება გარემო პირობებზე. 

არასასურველი, მაგრამ არა მნიშვნელოვანი (დაბალი ზემოქმედება), როდესაც შეიძლება 

წარმოიშვას გარკვეული ზემოქმედება, მაგრამ ისინი მოკლევადიანი, ადგილობრივი და 

უმნიშვნელოა. გავლენა ასევე ითვლება უმნიშვნელოდ, თუ ცვლილებები უმნიშვნელოა 

არსებულ რესურსებთან შედარებით. 

პოტენციურად მნიშვნელოვანი (საშუალო, მაღალი ზემოქმედება) ზემოქმედება შეიძლება 

იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების შემთხვევაში 

შეიძლება შემცირდეს დაბალ მნიშვნელობამდე. 

ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები: 

საზღვრები ზემოქმედების გეოგრაფიული არეალი; ადგილობრივ, რეგიონულ, 

ეროვნულ, ტრანსსასაზღვრო და ა.შ.; 

ხანგრძლივობა მოკლევადიანი (წუთები/საათები), საშუალოვადიანი (დღეები/კვირები), 

გრძელვადიანი (თვეები/წლები), მუდმივი ან უცნობია; 

ინტენსივობა ფარდობითი თვალსაზრისით ზემოქმედების საერთო სიმძიმე შეფასებულია 

(დაბალი, საშუალო ან მაღალი). 

ალბათობა ზემოქმედების ალბათობა, ფასდება როგორც დაბალი (<25% ალბათობა), 

საშუალო (25-75% ალბათობა) ან მაღალი (>75% ალბათობა). 

მნიშვნელობა ზემოქმედების საერთო მნიშვნელობა ფასდება (დაბალი, საშუალო ან 

მაღალი). 

ზემოქმედების სახეობა ეფექტის თვისობრივი კატეგორიების მიხედვით: პირდაპირი, 

ირიბი და კუმულაციური ზემოქმედება: 
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პირდაპირი:  ნებისმიერი პირველი რიგის ეფექტი, გავლენა ან შედეგი, რომელიც 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს აქტივობასთან. 

არაპირდაპირი: ნებისმიერი მეორე რიგის ეფექტი, გავლენა ან შედეგი, რომელიც 

შეიძლება მიზეზობრივად იყოს დაკავშირებული აქტივობასთან. 

კუმულაციური: ზემოქმედება, რომელიც მოქმედებს სხვასთან აქტივობებთან ერთად 

და გავლენას ახდენს იმავე რეცეპტორებზე, რაზეც პროექტი. 

ფიზიკურ და ბიოლოგიურ რეცეპტორებზე ზემოქმედების ზოგადი განმარტება 

მოცემულია ზემოთ აღწერილი ზემოქმედების ყველა ასპექტის გათვალისწინებით, რათა 

განისაზღვროს, ზემოქმედება შეესაბამება უმნიშვნელო, მცირე, საშუალო თუ 

ფართომასშტაბიან კრიტერიუმებს; 

უმნიშვნელო  შეუმჩნეველი/შეუმჩნეველი ცვლილებები; 

მცირე   მინიმალური/ლოკალიზებული ეფექტი; 

საშუალო  ლოკალიზებული/მოკლევადიანი დარღვევა; 

ფართომასშტაბიანი გავრცელებული/გრძელვადიანი დარღვევა. 

ეფექტის მნიშვნელობა დამოკიდებულია რეცეპტორების მგრძნობელობაზე. რეცეპტორის 

მნიშვნელობა ფასდება საზოგადოებისთვის მისი მნიშვნელობის მიხედვით როგორც 

ადგილობრივი ან უფრო ფართო, მისი ეკოსისტემის ან ეკონომიკური ღირებულების 

გათვალისწინებით. ზემოქმედების მნიშვნელობა და რეცეპტორების მგრძნობელობის 

მიხედვით შეფასება ხდება შემდეგნაირად: 

უმნიშვნელო გავლენის გარეშე ან ზემოქმედება რეცეპტორზე კვალის გარეშე. 

მცირე ზემოქმედების სიდიდე არის მიღებული სტანდარტების ფარგლებში, ან 

რეცეპტორს აქვს დაბალი მგრძნობელობა. 

ზომიერი როდესაც ზემოქმედება მოიცავს ფართო დიაპაზონს, უმნიშვნელოდან 

დასაშვებზე ოდნავ ნაკლებ დონემდე, მაგრამ რჩება მიღებული საზღვრებისა 

და სტანდარტების ფარგლებში. 

მნიშვნელოვანი როდესაც ზემოქმედების დასაშვები ნორმები გადაჭარბებულია და/ან 

რეცეპტორი მგრძნობიარეა. შესაბამისად, გზშ-ის მიზანია მოიძიოს 

გზა, რომლითაც საქმიანობას მნიშვნელოვანი ზემოქმედება არ 

ექნება. 
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 ზემოქმედების მნიშვნელობის კრიტერიუმები; 

სიდიდე 

ზემოქმედების 

მგრძნობელობა რეცეპტორის მნიშვნელობა 

დაბალი საშუალო მაღალი 

უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო 

მცირე უმნიშვნელო მცირე ზომიერი 

ზომიერი მცირე ზომიერი მნიშვნელოვანი 

მნიშვნელოვანი ზომიერი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი 

 

5.3. შემარბილებელი ღონისძიებები 

შემარბილებელი ღონისძიებები ნებისმიერი გარემოსდაცვითი კვლევის ერთ-ერთი 

მთავარი მიზანია. ისინი შექმნილია შეფასების პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი 

უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად იმდენად, რამდენადაც მათ არ გამოიწვიონ 

ნეგატიური ზემოქმედება და შექმნან ან გააძლიერონ ისეთი დადებითი ზემოქმედება, 

როგორიცაა გარემოსდაცვითი და სოციალური სარგებელი. შემარბილებელი ღონისძიებები 

მიზნად ისახავს ეკოლოგიურად და სოციალურად მისაღები, ტექნიკურად 

განხორციელებადი და ხარჯ ეფექტური ღონისძიებების გამოვლენას და დაგეგმვას. 

გზშ პროცესი უნდა მოიცავდეს შემარბილებელ ზომებს, რომლებმაც შეიძლება შეცვალონ 

მიდგომები და შესთავაზონ ცვლილებები პროექტის დიზაინში, საინჟინრო კონტროლში, 

საოპერაციო გეგმებსა და პროცედურებში. 

შემარბილებელი ღონისძიებები მოიცავს როგორც ოპერატიულ კონტროლს, ასევე მართვას. 

ხასიათიდან გამომდინარე, გამოიყენება მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილების 

სხვადასხვა ფორმები; 

თავიდან აცილება - როდესაც უარყოფითი ზემოქმედების გამომწვევი კომპონენტები 

აღმოიფხვრება პროექტირების ეტაპზე; 

საწყის ეტაპზე შემცირება - პროექტის ან საოპერაციო პროცედურების ადაპტირება 

ზემოქმედების შესამცირებლად. 

შემცირება რეცეპტორის დონეზე - თუ შეუძლებელია ზემოქმედების შემცირება 

პროექტირების ეტაპზე, შესაბამისი ქმედებების განხორციელება ადგილზე რეცეპტორის 

დონეზე. 

გამოსწორება - ზოგიერთი ქმედება იწვევს რეცეპტორის გარდაუვალ დაზიანებას, ამ 

შემთხვევაში, შეკეთება/გამოსწორება გულისხმობს აღდგენას ან შეცვლას. 
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კომპენსაცია - როდესაც სხვა საშუალებები ან შეუძლებელია ან არ არის სრულად 

ეფექტური, კომპენსაცია უნდა იყოს ზარალის პროპორციული. 

6. ფიზიკური გარემო 

გეოგრაფიულად, საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კოლხეთის აკუმულაციური 

დაბლობის დასავლეთით ზღვაში. ადმინისტრაციულად II ბლოკი ესაზღვრება ზუგდიდის, 

ხობის და ფოთის მუნიციპალიტეტებს. ჩამოთვლილი ადმინისტრაციული ერთეულები 

შედის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. 

მეორე სალიცენზიო ბლოკის მიმდებარე ხმელეთი, ბუნებრივი და სოციალური გარემოს 

ჩათვლით, განხილული იქნება შემდეგ თავებში, როგორც მიმდებარე ტერიტორია და 

პოტენციური ზემოქმედების არეალი. 

ინფორმაცია საკვლევი ტერიტორიის ფიზიკური გარემოს შესახებ მომზადდა არსებული 

ტექნიკური ანგარიშების, წინა კვლევების შედეგებისა და ლიტერატურის ანალიზის 

საფუძველზე. 

6.1. კლიმატი 

საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატი ძალზე არაერთგვაროვანია. გეოგრაფიულ 

მდებარეობასთან ერთად, კლიმატური პარამეტრების მთავარი განმსაზღვრელია ქვეყნის 

ოროგრაფია. კავკასიონის ქედი იცავს საქართველოს ტერიტორიას ჩრდილოეთიდან ცივი 

ჰაერის მასების შემოღწევისგან, ასევე მცირე კავკასიონის მთები ნაწილობრივ იცავს 

რეგიონს სამხრეთიდან მშრალი და ცხელი ჰაერის მასების გავლენისგან. თავის მხრივ, 

კოლხეთის ვაკე ღიაა შავი ზღვის თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების მუდმივი 

ზემოქმედებისთვის. ეს გარემოებები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დაბლობის რბილი 

კლიმატის ფორმირებაში. 

კიდევ ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ქვეყნის კლიმატზე, არის 

მზის რადიაციისა და ადგილობრივი ატმოსფერული ფრონტების ერთობლიობა. 

დასავლეთ საქართველო მზის რადიაციის გრძელვადიან და ინტენსიურ ზემოქმედებას 

განიცდის. 

დასავლეთ საქართველოს სანაპირო ზონას ახასიათებს ზღვის მკვეთრად ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავა, ზომიერი წლიური ტემპერატურის ამპლიტუდა, უხვი ნალექი და 

მაღალი ტენიანობა. საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარე სანაპიროზე კლიმატი ზედმეტად 

ნოტიოა, რბილი უთოვლო ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. 

კლიმატური მონაცემები ეფუძნება მეტეოროლოგიური სადგურების გრძელვადიანი 

დაკვირვების ანალიზს. ქვემოთ მოცემულია ოჩამჩირის, ანაკლიის, ფოთისა და სუფსის 

მეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემების ანალიზი. ოთხივე მეტეოროლოგიური 

სადგური განლაგებულია II ბლოკის მიმდებარე სანაპირო ზოლზე. ანაკლია და ფოთი 

უშუალოდ ესაზღვრება II ბლოკის აღმოსავლეთ საზღვარს, ხოლო ოჩამჩირე და სუფსა 

შესაბამისად მის ჩრდილოეთით და სამხრეთით მდებარეობენ. 
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 მეტეოროლოგიური სადგურის კოორდინატები და ბარომეტრული წნევა;  

მდებარეობა 
გრძედი 

გრადუსი/მინუტი 

განედი 

გრადუსი/მინუტი 

აბსოლუტური 

სიმაღლე (მ) 

ატმოსფერული 

წნევა (hPa) 

ოჩამჩირე  42°42' 41°28' 5 1010 

ანაკლია  42°24' 41°34' 3 1010 

ფოთის პორტი  42°09' 41°39' 3 1010 

სუფსა  42°04' 41°48' 7 1010 

* მეტეოროლოგიური მონაცემები ეფუძნება: „სამშენებლო კლიმატოლოგია - PN 01.05-08“ და 

ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის მონაცემებს. 

6.1.1 ჰაერის ტემპერატურა 

კლიმატური ზონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება IIIb კლიმატურ 

ზონას, სადაც იანვრის საშუალო ტემპერატურა მერყეობს +2-დან +6°C-მდე, ივლისში - +22-

დან +28-მდე, ხოლო ფარდობითი ტენიანობა 50%-ს აღემატება. საშუალო წლიური 

ნალექები 1500-2500 მმ-მდე მერყეობს. 

 ჰაერის საშუალო ტემპერატურა; 

 თვის საშუალო ტემპერატურა, °C 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წლის საშ. 

ოჩამჩირე  4,5 5,2 7,9 11,4 16,2 20,0 22,5 22,6 19,4 15,2 10,5 6,5 13,5 

ანაკლია  5,4 6,2 8,0 11,8 16,4 20,2 22,8 27,9 19,6 15,4 11,4 7,2 14,0 

ფოთის პორტი  5,7 6,4 8,8 11,9 16,4 20,3 23,1 23,5 20,5 16,5 11,9 7,9 14,4 

სუფსა  4,5 5,5 8,1 11,5 15,8 21,1 22,9 23,0 19,5 15,0 10,1 6,6 13,6 

  ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურის მახასიათებლები: 
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ოჩამჩირე  -15 41 27,2 -4 -6 4,4 104 5,6 7,6 25,8 

ანაკლია  -17 39 27,2 -2 -5 5,2 91 6,0 8,0 25,6 

ფოთის 

პორტი  
-11 41 26,9 -3 -5 5,3 83 6,5 7,9 26,2 

სუფსა  -13 41 26,8 -4 -6 4,2 106 5,5 6,5 25,3 
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 ტემპერატურის ამპლიტუდა;  

 
თვის საშუალო, °C 

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

ოჩამჩირე  6,5 7,0 7,9 8,0 7,7 7,2 6,3 6,9 7,9 8,5 7,8 6,8 

ანაკლია  8,2 8,5 8,9 9,5 9,3 9,8 8,0 8,5 9,9 10,6 10,0 8,8 

ფოთის პორტი  6,5 7,0 7,9 8,0 7,7 7,2 6,3 6,9 7,9 8,5 7,8 6,8 

სუფსა  7,1 7,8 8,8 9,6 10,3 9,1 8,0 8,2 9,7 10,2 9,1 7,7 

 თვის მაქსიმუმი, °C 

ოჩამჩირე  16,5 17,2 18,0 18,5 17,6 17,0 16,8 17,0 17,5 19,0 18,0 17,2 

ანაკლია  18,7 19,0 19,4 20,0 19,8 20,3 18,5 19,1 20,4 21,1 20,5 19,3 

ფოთის პორტი  16,5 17,2 18,0 18,5 17,6 17,0 16,8 17,0 17,5 19,0 18,0 17,2 

სუფსა  15,0 17,9 19,6 20,4 21,2 20,0 19,0 18,8 21,2 21,5 20,5 16,0 

6.1.2 ატმოსფერული ნალექები 

  ნალექების რაოდენობა; 

ადგილმდებარეობა 
ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღეღამური 

მაქსიმუმი, მმ 

ოჩამჩირე  1305 226 

ანაკლია  1537 250 

ფოთის პორტი  1720 268 

სუფსა  2379 260 

 თოვლის საფარი; 

ადგილმდებარეობა 
თოვლის 

საფარის წონა, კპა 

თოვლის საფარის დღეთა 

რიცხვი 

ოჩამჩირე  0,50 6 

ანაკლია  0,50 6 

ფოთის პორტი  0,50 6 

სუფსა  0,50 10 

6.1.3 ტენიანობა 

 ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა თვეების მიხედვით; 

ადგილმდებარეობა 
ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, % 

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

ოჩამჩირე  81 80 80 82 85 84 84 83 84 84 82 80 82 

ანაკლია  76 76 76 78 83 84 85 88 86 82 76 74 80 

ფოთის პორტი  72 73 75 78 82 82 83 83 83 79 73 70 78 

სუფსა  80 80 79 79 80 82 84 86 86 84 80 78 82 



2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო  გვ 36 სულ 115 

დამკვეთი OMV Petrom S.A. - შემსრუელებელი  “გეო კონსალტინგ”  

 

  ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა; 

ადგილმდებარეობა 

საშ. ფარდ. ტენიანობა 13 საათზე 
ფარდ. ტენიანობის საშ. დღეღამური 

ამპლიტუდა 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი 

თვის 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი 

თვის 

ოჩამჩირე  70 76 17 18 

ანაკლია  64 75 16 18 

ფოთის პორტი  64 73 15 15 

სუფსა  72 74 12 19 

6.1.4 ქარი 

აღმოსავლეთის ქარები ჭარბობს წლის ცივ სეზონში, ხოლო დასავლეთის და სამხრეთ-

დასავლეთის ქარები ჭარბობს თბილ პერიოდში, რაც კარგად ჩანს ქარის მიმართულების 

მრავალწლიანი დაკვირვებით მიღებულ მონაცემებში. ცხრილი 12 მოცემულია სხვადასხვა 

ალბათობის ძლიერი ქარის სიჩქარე 1, 5, 10, 15 და 20 წელიწადში ერთხელ.  

 ქარის მახასიათებლები;  

ადგილმდებარეობა 

ქარის უდიდესი სიჩქარე 

შესაძლებელი 1,5,10,15,20 

წელიწადში ერთხელ, მ/წმ 

ქარის მიმართულების განმეორებადობა (%) 

იანვარი, ივლისი 

 1 5 10 15 20 N NE E SE S SW W NW 

ოჩამჩირე 20 26 28 30 31 6/2 48/19 22/20 4/5 3/5 4/15 8/30 5/4 

ანაკლია 19 24 24 24 25 2/1 17/7 52/17 7/7 2/11 3/17 11/31 6/8 

ფოთის პორტი 26 32 34 37 38 1/2 8/3 62/12 4/4 3/10 7/37 11/27 4/5 

სუფსა 21 26 29 31 32 1/1 71/7 2/1 2/5 4/19 10/37 8/28 2/2 

  ქარის საშუალო, მაქსიმალური და მინიმალური სიჩქარე, მიმართულების 
განმეორება და შტილი; 

ადგილმდ

ებარეობა 

ქარის საშუალო, 

უდიდესი და უმცირესი 

სიჩქარე, მ/წმ 

ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) 

წელიწადში 

 
იანვარი ივლისი N NE E SE S SW W NW შტილი 

ოჩამჩირე  3,4/0,9 3,0/1,8 4 33 18 5 5 10 19 6 14 

ანაკლია  4,9/1,3 2,3/1,1 4 11 39 7 6 8 19 8 18 

ფოთის 

პორტი  
8,3/3,5 4,6/2,0 3 7 37 4 6 21 17 5 8 

სუფსა  6,4/1,2 4,0/0,5 2 42 2 2 10 24 16 2 51 

ცხრილებში 14-17 მოცემულია ქარის მიმართულების, განმეორების და სიჩქარის 

მიმოხილვა თვეების მიხედვით (ცხრილი 14 - ცხრილი 17), რაც ვიზუალურად აისახება 

ქარის წლიურ და სეზონურ ვარდებზე და (დიაგრამა 1 - დიაგრამა 3). 
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 ქარის მიმართულება, განმეორება და სიჩქარე, შტილი 13.1%; 

წელი 

მ/წმ N N/E E S/E S S/W W N/W სულ 

1 – 4 2 5.2 16.7 4.1 4.4 4.7 10.4 4.8 52.3 

5 – 9 0.3 1.2 9 0.9 2.1 5.9 3.7 1.5 24.6 

10 – 14 0 0.1 3.7 0.1 0.6 1.3 1 0.3 7.1 

> 15 0 0.1 2.1 0 0.1 0.2 0.3 0.1 2.9 

სულ 2.3 6.6 31.5 5.1 7.2 12.1 15.4 6.7 86.9 

 

გრაფიკი 1 ქარების ვარდი, საშუალო წლიური; 

  ქარის მიმართულება, განმეორება და სიჩქარე ზაფხულში; 

ზაფხული 

მ/წმ N N/E E S/E S S/W W N/W სულ 

1 – 4 1.6 3.3 10.2 4.2 6.5 19.8 16.2 6.2 68 

5 – 9 0.2 0.3 1.6 0.4 3.2 8.9 4.1 1.5 20.3 

10 – 14   0.5  0.9 1.6 0.4 0.1 3.5 

> 15   0.2  0.1 0.2 0.1  0.6 

სულ 1.9 3.6 12.5 4.6 10.7 30.5 20.8 7.8 92.4 

შტილი 7.8% 

 
გრაფიკი 2 ქარების ვარდი, ზაფხული; 
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  ქარის მიმართულება, განმეორება და სიჩქარე გაზაფხულსა და შემოდგომაზე; 

გაზაფხული შემოდგომა 

მ/წმ N N/E E S/E S S/W W N/W სულ 

1 – 4 2.8 5.7 14.1 3.6 4.3 11.6 10.9 6.1 59.1 

5 – 9 0.4 1.3 8.9 0.8 1.9 5.8 3.6 1.5 24.2 

10 – 14 0.1 0.1 3.4 0.2 0.6 1.4 0.8 0.2 6.8 

> 15  0.3 2.2  0.1 0.3 0.2 0.1 3.2 

სულ 3.3 7.4 28.6 4.6 6.9 19.1 15.5 7.9 93.3 

შტილი 6.3% 

 

გრაფიკი 3 ქარების ვარდი, გაზაფხული შემოდგომა; 

  ქარის მიმართულება, განმეორება და სიჩქარე ზამთარში; 

ზამთარი 

მ/წმ N N/E E S/E S S/W W N/W სულ 

1 – 4 1.7 6.8 26.1 4.4 2.5 3.6 3.6 2 50.7 

5 – 9 0.1 2 16.1 1.4 1.1 2.9 3.4 1.4 28.4 

10 – 14 _ 0.3 7 0.2 0.2 1 1.7 0.6 11 

> 15 _ 0.1 4 0.1 0.1 0.2 0.6 0.1 5.2 

სულ 1.8 9.2 53.2 6.1 3.9 7.7 9.3 4.1 95.3 

შტილი 4.2% 

 
გრაფიკი 4 ქარების ვარდი, ზამთარი; 
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საკვლევ რაიონში ქარის მაქსიმალური სიჩქარე (1%-იანი განმეორებით) აღწევს 45-47 მ/წმ-

ს, ხოლო ქარის სიჩქარემ ყოველწლიურად შეიძლება მიაღწიოს 20 მ/წმ. ცხრილი 18 აჩვენებს 

ქარის საშუალო სიჩქარეს თვეების მიხედვით, ძლიერი ქარის დღეების საშუალო 

რაოდენობას (ქარის სიჩქარე 15 მ/წმ-ზე მეტი) თვეების მიხედვით და ძლიერი ქარიანი 

დღეების მაქსიმალური რაოდენობა თვეების მიხედვით. 

  ქარის მიმართულება, განმეორება და სიჩქარე თვეების მიხედვით; 

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

ქარის საშუალო სიჩქარე 

(მ/წმ) 3.1 3.3 3.0 2.4 1.8 1.5 1.2 1.0 1.0 1.8 3.0 3.0 

ძლიერი ქარის (>15 მ/წმ) 

დღეების საშუალო 

რაოდენობა თვეების 

მიხედვით 

3.1 2.8 3.4 1.5 1.2 0.7 0.2 0.1 0.4 1.7 3.3 2.6 

ძლიერი ქარის (> 15 მ/წმ) 

დღეების მაქსიმალური 

რაოდენობა თვეში 

12 10 11 6 4 3 2 1 3 7 13 11 

 

6.1.5. კლიმატის ცვლილება 

ბოლო 55 წლის განმავლობაში (1961-2015 წწ.) მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიმჩნევა 

საშუალო წლიური ტემპერატურის მატების ტენდენცია. მისი მაქსიმალური მატება 

დასავლეთ საქართველოში დაფიქსირდა ფოთში (0.6°C). პროგნოზის მიხედვით, 2021-2050 

წლებში მნიშვნელოვანი ზრდაა მოსალოდნელი აჭარის სანაპირო ზოლის გასწვრივ. 2071-

2100 წლებში ტემპერატურის ყველაზე დიდი მატება ბათუმშია მოსალოდნელი (4,2°C). 

წლიური ნალექები ორ პერიოდს შორის (1966-1990; 1991-2015 წწ.) მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა ფოთსა და იმერეთის მთიანეთში (10%-მდე). ზოგადად, დასავლეთ 

საქართველოში, მცირე გამონაკლისის გარდა, ნალექი მატულობს, აღმოსავლეთში კი 

კლებულობს. პროგნოზის მიხედვით, დასავლეთ საქართველოში ნალექების ზრდის 

მუდმივი ტენდენცია 2050 წლამდე გაგრძელდება. 2100 წლისთვის მოსალოდნელია 

ნალექების მნიშვნელოვანი კლება საქართველოს მასშტაბით და უმეტესად სამეგრელოში 

(22%). 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე მნიშვნელოვნად შემცირდა საქართველოს მასშტაბით, 

მათ შორის ყველაზე დიდი კლება, მდგრადი ტენდენციით ფოთში. პროგნოზით საუკუნის 

ბოლომდე საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ქარის საშუალო სიჩქარის კლება 

გრძელდება, თუმცა ზოგან შესაძლოა გაიზარდოს. 

აღსანიშნავია, რომ ძლიერი ქარის ჩანაწერები არასანდოა, რაც ართულებს მათ 

მოდელირებას. 
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ყინვიანი დღეების შემცირება მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაფიქსირდა დაკვირვების მეორე 

პერიოდში (1991-2015). ტემპერატურის საშუალო მატებასთან ერთად მომავალში ყინვიანი 

დღეების რაოდენობა შემცირდება. 

წყარო: კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის გზამკვლევი - USAID_ თბილისი 2016; და „სოფლის 

მეურნეობის სექტორისთვის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის ეროვნული გეგმა“ 

თბილისი, 2017 წ. 

6.2. გეომორფოლოგია 

6.2.1. ხმელეთის გეომორფოლოგია 

დასავლეთ საქართველოს ძირითადი გეომორფოლოგიური ერთეულებია: დიდი 

კავკასიონის წყალგამყოფი ქედი, საქართველოს მთათაშორისი ბარი, რომელსაც ორად 

ყოფს ლიხის ქედი, აღმოსავლეთ მტკვრისა და დასავლეთ კოლხეთის დაბლობებად, აჭარა-

თრიალეთის ქედი და საქართველოს მთიანეთი (მცირე კავკასიონი). 

II ბლოკის მოსაზღვრე გეომორფოლოგიური ერთეულია კოლხეთის დაბლობი. კოლხეთის 

დაბლობი არის ვრცელი ვაკე ტერიტორია, დასავლეთ საქართველოში, რომელიც 

ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან გარშემორტყმული დიდი და მცირე კავკასიონის 

მთებით და მთისწინებით. დიდი და მცირე კავკასიონი ერთმანეთთან დამაკავშირებელ 

ლიხის ქედთან ერთად ქმნის გიგანტურ ამფითეატრს, რომელიც გახსნილია დასავლეთით 

შავი ზღვისკენ და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს როგორც კლიმატის, ასევე ლანდშაფტის 

ფორმირების პროცესებში. 

დასავლეთ საქართველოს ლანდშაფტი იცვლება დაბლობის ჭარბტენიანი, საშუალო მთის 

ტყის, მაღალი მთის სუბალპური, ალპური მდელოს და გლაციალურ-ნივალურამდე. 

ტყეები მოიცავს საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 40%-ს, ხოლო ალპური და 

სუბალპური ზონა შეადგენს მის დაახლოებით 10%-ს. კოლხეთის დაბლობების ტყეების 

დიდი ნაწილი სახეცვლილია ადამიანის მიერ. ტყის საფარი ძირითადად შემორჩენილია 

დაბლობების გარეთ, მთისწინეთსა და მთების გასწვრივ. 

კოლხეთის ალუვიური ვაკე წარმოიქმნა, ძირითადად გვიან-მეოთხეული ასაკის ზღვიური 

და კონტინენტური (ძირითადად მდინარეული და ტბა-ჭაობიანი) ნალქდაგროვების 

შედეგად, უწყვეტი დაძირვის და შავი ზღვის დონის რხევის თანხლებით. მკვებავ წყაროს 

დიდი და მცირე კავკასიონიდან გადარეცხილი მასალა წარმოადგენდა. გეოლოგიური 

თვალსაზრისით რეგიონი ახალგაზრდაა. მისი თანამედროვე სახის ფორმირება 

ჰოლოცენის შუა ხანებში დაიწყო, 5-6 ათასი წლის წინ. კოლხეთის დაბლობის 

თანამედროვე აკუმულაციური ვაკე რელიეფში, მისი მჭიდრო ჰიდროგრაფიული ქსელით, 

კარგად ჩანს გეომორფოლოგიური პროცესების დინამიური წონასწორობა - ერთის მხრივ 

დაძირვასა, ხოლო მეორე მხრივ - მთებიდან ნაშალი მასალის დაგროვებას შორის. 
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კოლხეთის დაბლობზე გამოიყოფა სანაპირო (ცენტრალური) და პერიფერიული ნაწილები. 

პირველი არის თითქმის იდეალურად ბრტყელი ჰორიზონტალური ზედაპირი, ხოლო 

მეორე, ალუვიური განფენებისაგან შერწყმული, შედარებით დახრილი დიდი და მცირე 

კავკასიონის მთისწინეთის ძირიდან ზღვისკენ. 

კოლხეთის დაბლობის ყველაზე დაბალი სანაპირო (ცენტრალური) ნაწილი წარმოადგენს 

ბრტყელ ზედაპირს, რომელიც დაფარულია მჭიდრო ჰიდროლოგიური ქსელით, ტბებითა 

და ჭაობებით. ენგურსა და რიონს შორის არსებული სანაპირო ვაკე, ეგრეთ წოდებული 

ოდიშის დაბლობი, ძირითადად დაუსახლებელია. აქ გამოიყოფა სამი განსხვავებული 

ზონა: სანაპირო დაჭაობებული დაბლობი, სანაპირო ზვინული (დიუნები) და 

თანამედროვე პლაჟი. უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ჭარბტენიან ტერიტორიები 

მეზოფილური და ჰიგროფილური მცენარეულობით. 

შუაში ოდიშის ვაკეს კვეთს მდინარე ხობი. ასევე ბევრია ადგილობრივი ნაკადულები, 

რომლებიც ვაკეზევე ისახება: თიკორი, ჭურია და ცივი. ხშირად მდინარის არხები 

შედარებით მაღალია მათ შემოგარენზე და მათი უმეტესობა მეანდრირებს. ზოგიერთი ტბა 

წარმოქმნილია ყოფილი ზღვის ლაგუნას ადგილზე და გამოირჩევა დაბალი სიღრმეებით 

(ასეთი ყველაზე დიდი ტბა პალიასტომია 18,2 კვ. კმ და სიღრმე 2-3 მეტრი), ზოგი კი 

მდინარეების მიტოვებულ მეანდრებს წარმოადგენს.  

ჭაობებს ზღვიდან გამოყოფს სანაპირო ზვინული (დიუნები). ნიმფეური, დეგრადირებული 

სანაპირო დიუნის აბსოლუტური სიმაღლე 1,4-2,2 მ-ია, ხოლო ჭაობიანი დაბლობის 

სიმაღლე მერყეობს მინუს 0,5-დან პლუს 1,5 მეტრამდე. ენგურის შესართავთან ზღვისპირა 

დიუნის სიგანე 100–130 მ-ია და სამხრეთით მცირდება 50–60 მ-მდე, ის კვლავ იზრდება 

მდინარე ხობის მარცხენა ნაპირიდან მდინარე რიონის დელტამდე. 

6.2.2. ნიადაგი 

საქართველო გამოირჩევა ნიადაგების მრავალფეროვნებით. ნიადაგების თავისებურებების 

მიხედვით შეიძლება გამოიყოს 3 განსხვავებული ნიადაგის არეალი, ქვეტერიტორიებით, 

ზონებითა და რეგიონებით. კოლხეთის დაბლობისათვის დამახასიათებელია ყვითელმიწა 

ეწერი, ყვითელმიწა ეწერ-ლებიანი და ჭაობიანი ნიადაგები. ოდიშის ვაკეზე დომინირებს 

ლამიან-ჭაობიანი ნიადაგი, გლეისოლები. გლეისოლები ღარიბია მთლიანი აზოტით, 

ზომიერად ან მდიდარია ჰიდროლიზირებადი აზოტით, ღარიბია ან ზომიერად შეიცავს 

ფოსფორს, ღარიბია მთლიანი და ცვალებადი კალიუმით. 

6.2.3. შავი ზღვის მორფოლოგია 

შავი ზღვა არის მსოფლიოში უდიდესი შიდა ზღვა. ბოსფორისა და დარდანელის გავლით 

შავი ზღვა უერთდება ხმელთაშუა ზღვას. ჩრდილოეთით შავი ზღვა უერთდება აზოვის 

ზღვას თავთხელი ქერჩის სრუტის გავლით. შავი ზღვის ფართობი 436 400 კმ2-ია, 
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მაქსიმალური სიღრმე 2200 მ-ზე მეტი, საშუალო 1240 მ, მოცულობა კი დაახლოებით 547 

000 კმ3. 

შავი ზღვის ფსკერის მორფოლოგიაც რთულია. შუა შავი ზღვის ამაღლებით (ქედით) შავი 

ზღვა გაყოფილია ორ, დასავლეთ და აღმოსავლეთ, ნალექდაგროვების აუზებად. იწყება რა 

ყირიმის ნახევარკუნძულიდან სამხრეთით, შუა შავი ზღვის ამაღლება მოიცავს 

ანდრუსოვის და არხანგელსკის ქედებს. შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში 

შატსკის ქედი ჰყოფს ტუაფსეს ტროგს აღმოსავლეთ შავი ზღვის აუზის ძირითადი 

ნაწილისგან (ნახაზი 3). 

ნახაზი 3 შავი ზღვის ფსკერის მორფოლოგია; 

 

წყარო: [21], 

როგროც წესი, შავ ზღვაში შელფი ვიწროა; აბისალურ ვაკეს აკრავს ციცაბო 4-6° დაქანების 

ფერდობები. 0-დან 200 მ-მდე სიღრმის აკვატორია შეადგენს მთლიანი ფართობის 27 %-ს 

და უმეტესად გვხვდება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. 

აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში, საქართველოს სანაპიროზე, შელფი ვიწროა (10-15 კმ-

მდე) და ძლიერ დანაწევრებული წყალქვეშა კანიონებით, რომლებიც დაკავშირებულია 

მდინარის შესართავებთან. საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარე მდინარეების კოდორის, 

ენგურის, რიონისა და სუფსის შესართავების პირისპირ კანიონები განვითარებული. 

წყალქვეშა კანიონები მდინარეების უხვი მყარი ჩამონადენის ხარჯზე არსებობენ. ისინი 

ხშირად გვხვდება შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში. ისინი არსებობენ ჯგუფებად, ისე 

იზოლირებული კანიონების სახით. კანიონების უმრავლესობის სათავეები მდებარეობს 15-

25 მ სიღრმეზე. ზოგიერთი ნაპირთან უფრო ახლოს იჭრება, სადაც 6-10 მ სიღრმეზე ციცაბო 

დახრილობას წარმოშობს. ყველა კანიონის სათავე ჰოლოცენის ან თანამედროვე ასაკის 

ნალექებშია განვითარებული. მიუხედავად იმისა, რომ დახრილობის კუთხეები, როგორც 

წესი, მერყეობს 6-20°-ს შორის, გვხვდება 45° დახრილობის, ზოგიერთ შემთხვევაში კი 

ვერტიკალური კედლებიც. კანიონები ეშვება 1000 მ-ზე მეტ სიღრმეზე [35]. 
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საქართველოს სანაპირო ზონაში, წყალქვეშა კანიონების სათავეების შესწავლა მე-20 

საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, მაგრამ ბოლოდროინდელი ბათიმეტრიული 

მონაცემების წყალობით ხელმისაწვდომი გახდა ამ ფენომენის მთელი პროცესის 

გაანალიზება. რამდენიმე კვლევა მიეძღვნა წყალქვეშა ხეობების სისტემებს. ახალი 

მონაცემები იძლევა ზღვის ფსკერის ყველაზე სრულ სურათს. კვლევის არეალის ზღვის 

ფსკერთან დაკავშირებული წყალქვეშა კანიონების სისტემებია: გუმისთა-კოდორი-

ენგურის და ხობი-რიონის სისტემები [12]. 

გუმისთა-კოდორი-ენგურის წყალქვეშა კანიონების სისტემაში შესამჩნევია ორი 

ქვესისტემა: გუმისთა-კოდორი და ენგურ. გუმისთა-კოდორის ქვესისტემის მთავარი არხი 

იწყება II ბლოკის ჩრდილოეთით, სადაც შელფი ძალიან ვიწროა, პრაქტიკულად არ 

არსებობს. კონტინენტური კალთის ქვედა ნაწილში, სადაც ის აღწევს დაგეგმილი სეისმური 

კვლევის საზღვრებს. შემცირებული დაქანების გრადიენტით, თითოეული მთავარი არხი 

აბისალურ ვაკეს აღწევს მარაოსებრი, არა ღრმა და ძალიან ფართო არხებით (ნახაზი 4). 

გუმისთა-კოდორის ქვესისტემისაგან განსხვავებით, ენგურის ქვესისტემის წყალქვეშა 

კანიონს მარტივი მორფოლოგია აქვს. იგი შედგება ორი შედარებით მცირე შენაკადისგან 

ქვესისტემის ზემო დინების არეში და აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიმართული 

გრძელი გამოზიდვის კონუსით. შავი ზღვის EMODnet ბათიმეტრიული დიაგრამა აჩვენებს, 

რომ ენგურის კანიონის ზედა ნაწილი ღრმად არის ჩაჭრილი (ნახაზი 4). 

გუმისთა-კოდორის ქვესისტემის სიგრძე, დაახლოებით 120 კმ-ია. ანალოგიური სიგრძისაა 

ენგურის კანიონი. გუმისთა-კოდორი-ენგურის სისტემის შემკრები ზედაპირი დიდია, 

დაახლოებით 5300 კვ. კმ. 

ნახაზი 4 გუმისთა-კოდორი-ენგურის წყალქვეშა ხეობის სისტემა; 

 

ხობი-რიონის წყალქვეშა კანიონების სისტემა მდებარეობს ენგურის კანიონის სამხრეთით, 

ანაკლია-ფოთი-გრიგოლეთის სანაპიროთან. ხობი-რიონის სისტემას აქვს სამი განშტოება: 



2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო  გვ 44 სულ 115 

დამკვეთი OMV Petrom S.A. - შემსრუელებელი  “გეო კონსალტინგ”  

 

ხობი - ანაკლია, რიონი და გრიგოლეთი (ნახაზი 5). მათი ზედა ნაწილში არხები ციცაბო 

კედლებიანია, კანიონის ტიპის. კონტინენტური ფერდობის ფუძის მიღმა (1000-დან 1200 მ-

მდე წყლის სიღრმე), კანიონები გადადიან არა ღრმა არხებში, რომლებიც 

ინტერპრეტირებულია, როგორც ზედა გამოზიდვის კონუსის არხები [12]. 

ნახაზი 5 ხობი - რიონის წყალქვეშა ხეობის სისტემა; 

 

წყარო: [12] 

სამი კანიონი ერთიანდება 30 კმ სიგრძის ერთ არხში, 1600 მ სიღრმეზე (ნახ. 4.2.2). ხობი-

ანაკლიის სისტემის ჩრდილოეთ განშტოება ახასიათებს რამდენიმე მკვეთრი მოსახვევი. 

გრიგოლეთის კანიონის სამხრეთი შენაკადიც ოდნავ მიხვეულ-მოხვეულია. 

ბათიმეტრიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 1937 წელს რიონის კანიონის სათავე მდებარეობდა 

ფოთის ნავსადგურის მოლთან და მდინარის შესართავთან ახლოს. თუმცა, 1939 წელს, 

როდესაც მდინარე რიონის შესართავი ხელოვნურად შეცვალეს, კანიონის სათავეში 

დაიწყო ნალექების დაგროვება. 

6.3. გეოლოგია 

შავი ზღვასა და კავკასიას აქვთ რთული გეოლოგიური ისტორია, რასაც ადასტურებს მათი 

კონტრასტული ტოპოგრაფა. ორივე წარმოადგენს ალპურ სარტყელის ნაწილს და მათი 

წარმოქმნა დაკავშირებულია ნეოტეთისის ოკეანის დახურვასთან [28]. საქართველოს 

ტერიტორიის, როგორც კავკასიის ნაწილის, ასევე შავი ზღვა-კასპიის ზღვის რეგიონის 

გეოლოგიური ევოლუცია დიდწილად განპირობებულია მისი მდებარეობით ამჟამადაც 

კონვერგირებად ევრაზიულ და აფრიკა-არაბეთის ლითოსფერულ ფილებს შორის [1]. 

 შავი ზღვა-კასპიის ზღვის რეგიონი გვიან პროტეროზოულში, პალეოზოურში, 

მეზოზოურსა და ადრე კაინოზოურში წარმოადგენდა ახლა უკვე გამქრალი ტეთისის 

ოკეანის ნაწილს და მის ჩრდილოეთ (ევრაზიის) და სამხრეთ (გონდვანური/აფრიკა-

არაბეთის) კიდეებს. ამ კონვერგენციის ზონაში წარმოიშვა კუნძულთა რკალების (Island 

arcs), შიდარკალური რიფტებისა (Intra-arc rifts) და „რკალსუკანა აუზების“ (Back-arc basins) 
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სისტემა. ისინი დამახასიათებელი იყო კოლიზიამდელი გვიანპროტეროზოული-

ადრეკაინოზოური სტადიისათვის. 

კავკასია დაყოფილია რამდენიმე დიდ ტექტონიკურ ერთეულად, რომლებიც 

ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სტაბილურობა-ლაბილურობის ხარისხით; გაირჩევა 

უდრეკი (სუბ-პლატფორმა ან კვაზი-პლატფორმა) და ნაოჭა–რღვევით ერთეულები. 

საქართველოში მოქცეულია მათი ნაწილი. ესენია, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ: 

კავკასიონის ნაოჭა-რღვევითი მთიანი სარტყელი, ამიერკავკასიის მთათაშუა დაბლობი 

(სტაბილურ ერთეულებზე განლაგებული საქართველოს ბელტი), აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა-რღვევითი მთიანი სარტყელი, ართვინ-ბოლნისის სუბ-პლატფორმული ერთეული 

და ლოქ-ყარაბაღის აკრეციული ზონა. ნეოგენ-მეოთხეულ კონტინენტურ ვულკანიზმთან 

არის დაკავშირებული ჩამქრალი ვულკანების რამდენიმე ცენტრი სამხრეთ საქართველოში 

და კავკასიონზე (ნახაზი 6) [1]. 

ნახაზი 6 საქართველოს ტექტონიკური რუკა (ადამია და სხვ.); 

 

პალეოგენში კავკასია იყო ტეთისის ვრცელი arc-back-arc (რკალური და რკალსუკანა) 

სისტემის ნაწილი. სწრაფი კოლიზიის პირობებში, ტეთისის ოკეანე ხმელთაშუა ზღვის 

ტიპის ინტერკონტინენტურ აუზებში გადაიზარდა. აფრიკა-არაბეთის და ევრაზიის 

ფილაქნებს შორის შეჯახებამ გამოიწვია რელიეფის ინვერსია და ინტრარკალური და 

ბექარკ (back-arc) აუზების ადგილზე წარმოიქმნა დიდი და მცირე კავკასიის ორი ნაოჭა-

რღვევითი (fold-and-thrust belts) სარტყელი, ხოლო კუნძულთა რკალების ადგილზე 

ამიერკავკასიის მთათაშუა დეპრესია. ტეთისის ზღვიური აუზები შეიცვალა ევქსინური 

ტიპის აუზებით (Paratethys), შემდეგ კი - კონტინენტური აუზებით, სუბაერული 

ნალექდაგროვების პირობებით. ძირულის მასივი ამიერკავკასიის მთთაშუა დეპრესიას 

ყოფს ორ აუზად: რიონის (შავი ზღვა) დასავლეთით და მტკვრის (კასპიის ზღვა) 

აღმოსავლეთით [1]. 

საქართველოს ტერიტორიის კლასიკური ტექტონიკური ზონირების მიხედვით 

(გამყრელიოძე და სხვ.) კოლხეთის დაბლობი მიეკუთვნება ე.წ. საქართველოს ბლოკების 
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კოლხეთის ქვეზონის დასავლეთ ჩაძირვის ზონას (რიონისა და მტკვრის მთათაშუა 

დეპრესიები). მას სამხრეთიდან ესაზღვრება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-რღვევითი 

სარტყელი. დასავლეთით ის იძირება აღმოსავლეთ შავი ზღვის აუზის მიმართულებით. 

საქართველოს ბელტი მდებარეობს კავკასიონის და აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-რღვევით 

მთიან სარტყელებს შორის. იგი წარმოადგენს ამ ერთეულების გამყოფ მთათუშეთს, სადაც 

სინპოსტკოლიზიურ დროში ადგილი ჰქონდა ზღვიური და კონტინენტური მოლასური 

ნალექების დაგროვებას. ეს არის რიგიდული პლატფორმა ეგრეთ წოდებული ფორლანდი. 

ჩრდილოეთიდან დიდი კავკასიონის ნაოჭა-რღვევითი სარტყელი (fold-and-thrust belts), 

ხოლო სამხრეთიდან აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-რღვევითი (fold-thrust) სტრუქტურები 

გადახრილია ფორლანდურ აუზზე (ნახაზი 7). 

ნახაზი 7 კოლხეთის დაბლობის გეოლოგიური რუკა (ადამია ) 

 

საქართველოს ბელტი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ჩრდილო-ტრანსკავკასიური 

ტერეინი, ხასიათდება ინტენსიურად დეფორმირებული ძველი საფუძვლით და 

ტექტონიკური ზეწრის ქერცლების სტრუქტურებით, სუსტად დანაოჭებული დანალექი 

საფარით, სხვადასხვა ორიენტაციის ბრაქი ნაოჭებით და ვერტიკალური რღვევებით და 

კუნძულთა რკალებისთვის დამახასიათებელი სუბდუქციური ვულკანიზმით. რაც შეეხება 

ნეოგენურ მოლასას, მათი სტრუქტურა უფრო რთულია, განსაკუთრებით მტკვრის აუზში. 

დასავლეთ საქართველოში მოლასების სტრუქტურა ბევრად უფრო მარტივია, მხოლოდ 

ზოგან აღინიშნება მისი მოწყვეტა ქვეშ მდებარე დანალექი საფარიდან და გადაადგილება 

სამხრეთისაკენ [1]. 

ტრანსკავკასიის ისევე როგორც რიონის ფორლანდის ფორმირება დაიწყო გვიან 

პლიოცენში [1]. რიონის ფორლანდში ეოპლეისტოცენური ნალექები გაშიშვლებულია 

აუზის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ამავდროულად ჭაბურღილებით გადაკვეთილია 

რიონის აუზის სხვა რაიონებში. ესენია 100–500 მეტრი სიმძლავრის ქვიშიან-თიხიანი 
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ნალექები, ერთგვაროვანი მაგრამ ღარიბი მოლუსკების ფაუნით. რიონის ფორლანდის 

პლეისტოცენური და ჰოლოცენური ზღვიური ნალექები გავრცელებულია მხოლოდ 

აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში. ისინი ძირითადად წარმოდგენილია 

წვრილმარცვლოვანი ქვიშიან-თიხიანი, მსხვილმარცვლოვანი და კარბონატული 

კლასტური ქანების მონაცვლეობით. თავის მაქსიმალურ სისქეს 600-800 მ აღწევენ 

ფორლანდის ცენტრალურ ნაწილში. ნამარხი მოლუსკები და ოსტრაკოდების მიხედვით ამ 

ქანების ასაკი შუა-გვიან მეოთხეულია. ახალევქსინიური ზღვიური თიხები და ქვიშები 

მონაცვლეობენ ტორფიან განფენებთან და შეიცავენ მარილიანი წყლის მოლუსკების 

ფაუნას. 

მდინარე ენგურსა და რიონს შორის ტერიტორია ძირითადად აგებულია თანამედროვე, 

პლეისტოცენური ტორფის შემცველი თიხიანი ქვიშებით, იშვიათი ფაუნის ნაშთები. 

ზვირთცემის ზოლი ძირითადად აგებულია უხეში და საშუალო მარცვლოვანი ქვიშებით, 

რომლებიც შეიცავს ფაუნის ნაშთებს. სანაპირო დიუნები ძირითადად ქვიშათაა აგებული. 

ზედაპირზე ნალექის ასაკი ზედა მეოთხეულია. სედიმენტაციის პროცესს თან ახლდა 

რეგრესიები და ტრანსგრესიები. მეოთხეული პერიოდის ნალექების სქელი ფენის ქვეშ, 

გეოფიზიკური და ჭაბურღილების მასალის საფუძველზე, დადგინდა ნაოჭების და 

რღვევების არსებობა: 

კარიათას სინკლინს სუბგანედური მიმართულება აქვს, ის იწყება სოფელ კარიათასთან და 

ვრცელდება მდინარე რიონამდე. სიგრძე 15 კმ, სიგანე 5 კმ. 

დასავლეთ ჭალადიდის ანტიკლინი მდებარეობს მდინარე ცივასა და სოფელ ჭალადიდს 

შორის. სიგრძე 5 კმ, სიგანე - 4 კმ. სტრუქტურის ღერძი ვრცელდება ჩრდილო-

დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ. 

ყულევის ანტიკლინი მდებარეობს ყულევსა და ანაკლიას შორის. სიგრძე 15 კმ, სიგანე 10 კმ. 

ანტიკლინის ღერძი ვრცელდება დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ. 

მეოთხეული ნალექებით გადაფარული ბრახინაოჭების და რღვევების ძირითადი 

მიმართულება ჩრდილო-დასავლურ სამხრეთ-აღმოსავლურია. 

შავი ზღვა და კავკასია მიეკუთვნება ალპურ სარტყელს და მათი წარმოქმნა 

დაკავშირებულია ნეოტეთისის ოკეანის დახურვასთან. გვიან-ადრეულ იურული 

პერიოდის განმავლობაში გონდვანასა და ლავრაზიას შორის ოკეანის ფილის სავარაუდო 

სიგანე იყო მაქსიმუმ 3000 კმ. ნეოტეთისის ოკეანის ფილის სუბდუქცია ჩრდილოეთით 

მდებარე კონტინენტური ფილის ქვეშ დაიწყო შუა იურაში. ნეოტეთისის სუბდუქციის 

ხანგრძლივი პროცესის დროს ჩამოყალიბდა დიდი კავკასიონის აუზი, რომელიც გაიხსნა 

ადრე-შუა იურის განმავლობაში, და დასავლეთი (დშზა) და აღმოსავლეთ შავი ზღვის აუზი 

(აშზა) [28]. 
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შუა შავი ზღვის ქედით/ამაღლებით გაყოფილი (ზოგიერთი ავტორი მასში აერთიანებს 

ანდრუსოვის ქედს და ტატიევისა და არხანგელსკის ამაღლებებს) (სურათი 3), შავი ზღვის 

დასავლეთ და აღმოსავლეთ აუზები განსხვავდება მათი ზომის, სტრუქტურისა და 

დანალექი საფარის სისქის მიხედვით. უფრო დიდი დშზა განლაგებული ოკეანის ქერქზე, 

დანალექ საფარის სისქე 14-18 კმ-ია. მის საპირისპიროდ, იმავე ასაკის ან სავარაუდოდ 

ახალგაზრდა აშზა-ს აქვს უფრო თხელი კონტინენტური ან დაწყებით/ჩანასახოვან 

სტადიაში მყოფი ოკეანის ქერქი და შეიცავს 12 კმ-მდე სისქის ნალექებს [31]. 

დადასტურებულია, რომ დშზა-ს რიფტი ჩაისახა ბარემაში, მაშინ როცა აშზა-ის რიფტინგის 

ძირითადი ფაზა საკამათოა, როგორც დასავლეთ შავი ზღვის თანატოლი, როგორც გვიან 

კამპანიდან დანიურამდე, პალეოცენური-ადრეული ეოცენის ან ეოცენის. 

აღმოსავლეთ შავი ზღვა შეიცავს ტუაფსეს ღრმულს/ტროგს, კავკასიის ნაოჭა-რღვევითი 

სარტყელის ფორლანდურ აუზს. ტუაფსეს ღრმული/ტროგი აღმოსავლეთ შავი ზღვის 

აუზის ძირითადი ნაწილისგან გამოყოფილია შატსკის ქედით [28]. 

შავი ზღვის აუზი უთანხმოდ ადევს მიმდებარე სტრუქტურებს, მისი სანაპირო ზოლი 

კვეთს დასავლეთ კავკასიისა და ყირიმის რამდენიმე მთავარ ტექტონიკურ ერთეულს. 

საზღვაო გეოფიზიკური კვლევების მიხედვით, დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის 

წყალქვეშა გაგრძელება ვლინდება ჩრდილოეთით, კავკასიონისპირა სანაპიროზე. 

აღმოსავლეთ შავი ზღვის ამაღლება – შატსკის ქედი, განიხილება როგორც საქართველოს 

ბელტის – რიონის ფორლანდის წყალქვეშა გაგრძელება [1]. 

ნახაზი 8 შავი ზღვის აუზისა და ანატოლიის ფილების ტექტონიკური ელემენტები [20]; 

 

ვარაუდობენ, რომ აღმოსავლეთ შავი ზღვის აუზის ცენტრალური ღრმა საზღვაო ნაწილი 

წარმოადგენს აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-რღვევითი სარტყელის დასავლეთ წყალქვეშა 
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გაგრძელებას, ხოლო ართვინ-ბოლნისის ბლოკის ხისტი პლატფორმული სტრუქტურის 

გაგრძელება არის არხანგელსკის და ანდრუსოვის ამაღლება [1]. 

შავი ზღვის აუზის თანამედროვე სახით ჩამოყალიბება მოხდა პალეოგენის ბოლოს, 

ნეოგენსა და მეოთხეულში, როდესაც აფრიკა-არაბეთის და ევრაზიული ლითოსფერული 

ფილების დაახლოების და ტეთისის მნიშვნელოვანი შევიწროვების გამო; რელიეფის 

ინვერსიის შედეგად, ყოფილი “back arc” აუზების (დიდი კავკასიონი, მცირე კავკასიონი, 

პონტიდები, მთიანი ყირიმი) ადგილზე ჩამოყალიბებდა ნაოჭა-რღვევითი სისტემები, 

ხოლო კუნძულთა რკალების ადგილზე - მთათაშორისი მოლასური დეპრესიები [1]. 

  

6.3.1. ტექტონიკა და სეისმურობა 

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის სანაპირო ზონის ცენტრალურ 

ნაწილში. კოლხეთის დაბლობი ხასიათდება უარყოფითი ტექტონიკური მოძრაობებით; 

ჩაძირვის სიჩქარის ტემპი გამოწვეულია არაკონსოლიდირებული მეოთხეული ნალექების 

დიდი სისქით. სხვადასხვა მონაცემებით, დაძირვის მაჩვენებელი 2-6 მმ აღწევს წელიწადში. 

ნახაზი 9 სეისმური საშიშროების რუკა; 

 

ზოგადი სეისმური ზონირების სქემის მიხედვით, (საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის 2009 წლის 7 ოქტომბრის N1-1/2284 ბრძანება „სამშენებლო 

ნორმების და წესების – „სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01-09) – დამტკიცების შესახებ“). 

საკვლევი ტერიტორიის ჩრდილოეთ ნაწილი, სოფელი ანაკლია 7 ბალიანი ზონაში 

მდებარეობს, ხოლო სამხრეთით ფოთი 8 ბალიან ზონაში მდებარეობს (მაგნიტუდა 

მოცემულია MSK64 სკალის მიხედვით). სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A 

ცვალებადობს და ანაკლიაში უდრის 11, ყულევში 12 და ფოთში 15. თუმცა, მშენებლობის 

შემთხვევაში ეს მნიშვნელობა უნდა გადაიხედოს, რათა გათვალისწინებულ იქნეს 
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მიწისძვრის შედეგად გრუნტის აჩქარების კოეფიციენტი, ადგილობრივი პირობებიდან 

გამომდინარე. 

ზღვაზე მშენებლობის შემთხვევაში საჭირო იქნება დამატებითი სეისმური რისკის 

შეფასების კვლევები. 

6.4. ჰიდროგეოლოგია 

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური ზონირების მიხედვით (ი. ბუაჩიძე, 

1970) საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კოლხეთის არტეზიული აუზის დასავლეთ 

ნაწილში. 

ოდიშის დაბლობზე გავრცელებული წყალშემკრებებია: 

- მდინარეების ენგურის, ხობის და რიონის ქვემო დინების თანამედროვე ალუვიური 

ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი; 

- სანაპირო ზონის თანამედროვე ზღვიური და ალუვიური წარმონაქმნების წყალშემცველი 

ჰორიზონტი; 

- თანამედროვე ზღვიური და ტბა-ჭაობიანი ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი. 

მდინარე ხობისა და რიონის ქვემო დინების თანამედროვე ალუვიური ნალექის 

წყალშემკრები ჰორიზონტი აგებულია ლოდნარ-რიყნარი და რიყნარი მასალით, თიხიანი 

ქვიშებისა და ქვიშნარებით. მიწისქვეშა წყლების დონეები განლაგებულია 0,5-2 მ 

სიღრმეზე, წყლის გამტარიანობა მაღალია (1-3 მ/დღე-ღამე), ქიმიური შემადგენლობა 

ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიანია. 

სანაპირო ზოლის თანამედროვე ზღვიური და ალუვიური წარმონაქმნების წყალშემცველი 

ჰორიზონტი ვიწრო ზოლად (ძირითადად 200-500 მ) გასდევს შავი ზღვის სანაპიროს და 

მაღალი ფილტრაციული თვისებებით ხასიათდება. სანაპირო ზოლის ზღვისა და 

ალუვიური დანალექი წარმონაქმნები წარმოდგენილია სანაპირო დიუნების რამდენიმე 

პარალელური ზოლით, რომელთა სიმაღლე ზღვის დონიდან 2-3 მეტრია. ზღვისპირა 

დიუნებიანი ზოლი შედგენილია ძირითადად ქვიშნარ-ლამიანი ნალექებით. 

ხობისწყალისა და რიონის შესართავებს შორის ზღვისპირა დიუნის ზოლი ძირითადად 

შედგება ქვიშიანი თიხნარი ნალექებისგან. მდინარე ხობისა და რიონის შესართავებს შორის 

ზღვისპირა ზოლის ასეთი წარმონაქმნები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ როგორც 

მიწისქვეშა წყლებს საზღვარი გრუნტის და ზღვის წყლებს შორის. მიწისქვეშა წყლების 

დონე საშუალოდ 0,50-1,36 მ-მდე მერყეობს, თუმცა ზევით 0,34 მ-მდე იზრდება. მიწისქვეშა 

წყლების დაბალი დონე ძირითადად ზაფხულშია, მაღალი ზამთარში და გვიან 

შემოდგომაზე. კვება ხდება დიუნების ამაღლებული ნაწილებიდან, ხოლო განტვირთვა 

ხდება როგორც ზღვის, ისე ხმელეთის მიმართულებით. 
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თანამედროვე ზღვიური ალუვიური და ტბა ჭაობიანი დანალექი ქანების წყალშემცველი 

ჰორიზონტის ლითოლოგიური შედგენილობა საკმაოდ რთულია: აქ წარმოდგენილი 

ქვიშნარები, თიხნარები, ჭაობის საპროპელური ლამი, თიხები და ტორფი შერეულ ფენას 

ქმნიან ალუვიური და ზღვიური წარმოშობის წვრილმარცვლოვან ქვიშებთან. 

არაერთგვაროვანი წყლიანობის ყველა ეს ქანი ერთ მთლიან წყალშემცველ ჰორიზონტს 

წარმოადგენს. აქ ძირითადად წყალშემცველია ქვიშებისა და ქვიშნარების ფენები და 

ლინზები, ხოლო ალაგ-ალაგ ჭაობიანი წარმონაქმნებიც, ჭაობიანი თიხნარების, ლამისა და 

ქვიშანარევი თიხების სახით. პირველ შემთხვევაში წყალ გამტარობა მაღალია (0.1 1.0 

მ/დღღ), მეორეში საკმაოდ მცირდება (0.035 0.3 მ/დღღ). 

ჭაობიანი დანალექი ქანების ზონაში გრუნტის წყლების დონე საკმაოდ მაღალია, ერთი 

მეტრიდან 0.5 მეტრამდე, მაგრამ ხშირად მიწის ზედაპირამდე აღწევს და დაჭაობების ერთ 

ერთი ძირითადი ფაქტორია. ამ ჰორიზონტის წყლის დებიტი 0.1-1.0 ლ/წმ ფარგლებში 

მერყეობს. ამასთან მიწისქვეშა წყლები აქ ხასიათდებიან უმნიშვნელო ქანობით 

აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ და მათი მოძრაობა ძალიან შენელებულია. 

ჰორიზონტის კვება ბევრად სჭარბობს მის განტვირთვას. 

ნახაზი 10 კოლხეთის დაბლობის სქემატური ჰიდროგეოლოგიური რუკა; 

 

6.5. სანაპირო დინამიკა 

6.5.1. სანაპირო მორფოდინამიკური სისტემების ფორმირება 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში კოლხეთის დაბლობის სანაპირო ზონა ზღვისა და 

მდინარეების ხანგრძლივი ურთიერთქმედების შედეგად შეიქმნა. ზღვისპირა ზონა, შელფი 

და წყალქვეშა ფერდი წარმოიქმნა უხვი ალუვიური მასალის წყალობით. ამავე დროს 

წარმოიქმნა ორი ძლიერი ნაპირგასწვრვი ნაკადი; ისინი მიმართული იყვნენ კოლხეთის 

დაბლობის ცენტრისკენ. იმ ადგილებში, სადაც ტალღები ვერ ახერხებდნენ მდინარის უხვი 
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ალუვიონის გადატანას, იქმნებოდა კონცხები. მათ ხელი შეუწყეს სანაპირო ნაკადების 

დანაწევრებას ცალკეულ დინამიურ სისტემებად. 

მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ოკეანის დონე მიუახლოვდა თანამედროვეს (დაახლოებით 5-6 

ათასი წლის წინ), შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს განვითარება სამ ეტაპად შეიძლება 

დაიყოს. დასაწყისში იგი ძირითადად წარმოდგენილი იყო რიასის ტიპის სანაპიროთი, 

გრძელი ესტუარებით, რომლებიც შემოჭრილი იყო დიდი მდინარეების ხეობებში. უხვი 

ალუვიონის ხარჯზე ნაპირის ხაზმა თანდათან მომრგვალებული ფორმა მიიღო. 

საბოლოოდ, დასავლეთის გაბატონებული ქარების და ტალღური რეჟიმის გავლენით 

კოლხეთის დაბლობის ცენტრისკენ მიმართული ორი (ჩრდილო და სამხრეთ) 

ნაპირგასწვრივი ნაკადი ჩამოყალიბდა (სურათი 11 ჭრილი B-B’). თანამედროვე სანაპირო 

რელეფის ფორმირების ეტაპზე (2,5-2 ათასი წლის წინ) კოლხეთის სანაპირო, მდინარეების 

შესართავთან უხვი ნალექდაგროვების გამო უფრო მოკლე, დამოუკიდებელ 

მორფოდინამიკური სისტემებად დაიყო [15]. 

ნახაზი 11 შავი ზღვის სანაპირო ზონის მორფო და ლითოდინამიკური სქემატური 
რუკა საქართველოში [14]; 

  

კოლხეთის დაბლობის ცენტრალურ ნაწილში (მდ. ენგურსა და ნატანებს შორის) 

ნაპირგასწვრივ ნაკადებს არ ჰქონდათ ეთი კონკრეტული მიმართულება და ტალღების 

გავლენით ორივე მიმართულებით მოძრაობდნენ. მდინარე რიონის ნალექები 

განაწილებული იყო კოლხეთის დაბლობის მთელ სანაპირო ზოლზე და ძირითადად 

მდინარე ენგურისა და სუფსის შესართავებს შორის ნაწილდებოდა. ჭარბი 

პლაჟწარმომქმნელი ამასლის გამო სანაპირო ზონა სტაბილური იყო [10]. 
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წყალქვეშა კანიონები დეტალურად არის აღწერილი გეომორფოლოგიის თავში, ამიტომ აქ 

მხოლოდ აღვნიშნავთ, რომ წყალქვეშა კანიონებმა მნიშვნელოვანი კორექტირებები 

შეიტანეს სანაპიროს დინამიურ პროცესებში, კანიონის სათავეები და კიდეები ძალიან 

არასტაბილურია, ხშირია წყალქვეშა ზვავები, რაც იწვევს კანიონის სათავეების ფორმის 

ცვლილებას. 

სანაპირო ზონები, განსაკუთრებით აკუმულაციური ტიპის სანაპიროები, როგორიცაა შავი 

ზღვის საქართველოს სექტორი, მრავალი ბუნებრივი ფაქტორის ურთიერთქმედების 

შედეგად ჩამოყალიბდა. შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს თანამედროვე რელიეფს, 

მორფოლოგიას და დინამიკას განაპირობებს მდინარის უხვი ნატანი, გაბატონებული 

დასავლეთის ტალღები და ზოგადი გეოლოგიური აგებულება [10]. 

მე-19 საუკუნის ბოლოდან სანაპირო ზონაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია 

პორტების, ნაპირდამცავი ნაგებობების, მდინარეებზე კაშხლების მშენებლობამ და 

მდინარის კალაპოტის მასალის სამრეწველო მიზნით მოპოვებამ. ანთროპოგენურმა 

ზემოქმედებამ დაარღვია ათასწლეულების მანძილზე ჩამოყალიბებული სანაპირო ზონის 

ბუნებრივი ბალანსი. 

სანაპირო ზონაზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია პორტების მშენებლობამ. პორტის 

კონსტრუქციებმა პრაქტიკულად გადაკეტა სანაპირო მყარი ნაპირგასწვრივი ნატანი და 

რითიც დაირღვა არსებული მყიფე წონასწორობას. 

ფოთის პორტის მშენებლობის შემდეგ რიონის ნანატანის გავრცელების არეალი 

განახევრდა. ნატანი გროვდებოდა ფოთის წინ და გადაიტანებოდა ჩრდილოეთით მდინარე 

სუფსის შესართავისკენ, რამაც გამოიწვია ხმელეთის სწრაფი გაფართოება რიონის დელტის 

წინ. 

უძველესი დროიდან მე-19 საუკუნის შუა ხანებამდე, არქეოლოგიურ და ისტორიულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, მდინარე რიონის დელტა ზღვისკენ 3,5 მეტრი წელიწადში 

მიიწევდა. 1860 წლიდან მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე ფოთის შუქურის წინ ნაპირი 

ფართოვდებოდა 45 მეტრით წელიწადში (სურათი 12), 1858-1925 წლებში ნაპირის საშუალო 

გაფართოებამ შეადგენდა 27-28 მეტრი წლიურად [8]. 
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ნახაზი 12 სანაპირო 

ზოლის ცვლილებები მე-20 

საუკუნეში; 

1860 წელს პორტის მშენებლობის დაწყების შემდეგ, პორტის კონსტრუქციებმა გადაღობა 

ჩრდილოეთისკენ მიმართული ნაპირგასწვრივი ნაკადი, რამაც გამოიწვია წყალქვეშა 

კანიონის სათავესთან ნატანის გადაჭარბებული დაგროვება. კანიონის კიდეზე 

სედიმენტების დატვირთვამ გამოიწვია მისი გააქტიურება და ნაპირისკენ წინსვლა. 

კანიონის სათავე საშიშ მანძილზე მიუახლოვდა პორტის სტრუქტურებს. კანიონის 

აქტივობა ჩაქრა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 1939 წელს რიონი ჩრდილოეთისკენ ნაბადას 

არხში გადააგდეს. რამაც გამოიწვია მდინარის ნატანი მასალის მწვავე დეფიციტი პორტის 

სამხრეთით, ინტენსიური გარეცხვის პროცესები ძველ დელტასა და ქალაქის სამხრეთით 

სანაპირო ზოლში. 

 

ნახაზი 13 ნაპირის გარეცხვის 

პროცესები ძველ დელტაში; 
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1959 წელს, რიონზე გამანაწილებელი შლიუზების აგების შემდეგ, რიონის ნატანის 

გარკვეული ნაწილი დაუბრუნდა ძველი მდინარის არხს, რაც უმნიშვნელოდ ანაზღაურებს 

ყოფილ დელტაში ნატანის დეფიციტს. დღესდღეობით, ქალაქის არხის გავლით ზღვაში 

ჩაედინება წელიწადში მხოლოდ 300-400 ათასი მ3 მსხვილმარცვლოვანი (0,1 მმ-ზე მეტი) 

პლაჟწარმომქმნელი მასალა; რაც ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ნაპირგასწვრივი მყარი ნატანის 

ტევადობა. ამან გამოიწვია ხმელეთის უკან დახევა და სანაპირო ზოლის გარეცხვა ძველ 

რიონის დელტასა და მდინარე სუფსის შესართავებსა შორის.  

სამაგიეროდ პორტის ჩრდილოეთით, ახალი დელტა სწრაფად იზრდება და დღესდღეობით 

ნაპირის ხაზმა 2 კმ-ით წაიწია ზღვისკენ და შექმნა 10 კმ2 ხმელეთის ტერიტორია. 

ძლიერი ნაპირგასწვრივი ნაკადი დელტიდან ჩრდილოეთისკენ მიმართულია მდინარე 

ხობის შესართავამდე. ამ ინტერვალში სანაპირო ინტენსიურად იზრდება. მდინარე ხობის 

შესართავში არის ნავთობტერმინალი და ნავმისადგომი. არხის გაღრმავების გამო 

რომელიც ნავმისადგომს აკავშირებს ღია ზღვასთან სამხრეთიდან ნაპირგასწვრივი ნაკადი 

არ სცილდება მდინარე ხობის შესართავს. 

მდინარე ხობის სანაპირო ნატანი შეადგენს დაახლოებით 40,000 მ3/წლ, მაგრამ ტერმინალის 

აშენების შემდეგ მდინარის კალაპოტი მუდმივად ღრმავდება ხელოვნურად, რითაც 

მდინარის ნატანი ვერ აღწევს სანაპირო ზოლს. 

 

ნახაზი 14 ყულევის 
ტერმინალი, მდინარე ხობის 
შესართავი; 

სანაპირო ზოლი ენგურსა და ხობის შესართავებს შორის განიცდის პლაჟწარმომქმნელი 

მასალების მწვავე დეფიციტს. სანაპირო ზონის ამ სეგმენტში, ნაპირგასწვრივი მყარი 

ნაკადი მიმართულია ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ. 

ენგურის მყარი ნატანი ენგურჰესის კაშხლის მშენებლობამდე იყო 1,5 მილიონი მ3/წლ. 

მდინარის წყლის რეგულირებისა და ერისწყლის არხში გაშვების შემდეგ, ენგურის 

საშუალო ჩამონადენი ქვედა ბიეფში არის 50 მ3/წმ. წყლის ეს რაოდენობა არ არის საკმარისი 

მდინარის კალაპოტის ფორმირების პროცესების შესანარჩუნებლად, თუმცა კაშხლიდან 

წყლის გადაუდებელი ჩაშვების შემთხვევაში მდინარის ნატანის რაოდენობა 
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რადიკალურად იზრდება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ ბუნებრივი პირობები წლიდან 

წლამდე ერთნაირი არ არის, მდინარის ნატანი ფართო დიაპაზონში იცვლება. ენგურის 

სანაპირო ზოლში შემოტანილი ნალექები სხვადასხვა მონაცემებით 29,000-დან 78,000 მ3-

მდე მერყეობს. 

გასული წლების დაკვირვება აჩვენებს, რომ ენგურის პლაჟწარმომქმნელი ნატანი არ 

აღემატება 30,000 მ3-ს, კიდევ 30,000 მ3 გადმოადგილდება ჩრდილოეთიდან. მდინარე 

ენგურის შესართავთან, წყალქვეშა კანიონში, იკარგება ამ ნალექის ნაწილი. ფაქტიურად 

60,000 მ3 საკმარისი არ არის ანაკლიასა და ყულევს შორის სანაპირო ზოლის 

სტაბილურობისთვის, პრობლემის გადასაჭრელად ანაკლიის სამხრეთით 4 კმ სიგრძის 

სანაპირო ზონაში მიმდინარეობს სანაპირო დაცვის პროექტი. 

 

ნახაზი 15 ანაკლიის 

პლაჟის წარეცხვა; 

მდინარის შესართავთან ჩრდილოეთით პლაჟწარმომქმნელი სედიმენტები შედგება 

მსხვილი ქვიშისა და კარგად დამრგვალებული ხრეშისგან. ხრეშის უმეტესი ნაწილი არის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების დროს (200,000 მ3) შეტანილი უხეში რიყის ქვის ნარჩენი მასალა, 

რომელიც ხელოვნურად იქნა შეტანილი სანაპიროზე მდინარე ენგურის შესართავიდან 

ჩრდილოეთით 1988-1989 წლებში. [სურათი 16]. ხრეშის კომპონენტი სანაპიროზე 

მდინარის შესართავიდან სამხრეთით საკმაოდ შემცირებულია. 

 

ნახაზი 16 უხეში მასალა მდინარე 

ენგურის შესართავის ჩრდილოეთით; 
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ნახაზზე 17 მდინარეების ენგურსა და რიონს შორის ზღვის ფსკერისა და პლაჟის რუქებზე 

ნაჩვენებია: 1) ბათიმეტრიული და 2) სედიმენტების გრანულომეტრიული შემადგენლობის 

რუკა (2005 წლის სექტემბრის მონაცემები). 

ნახაზი 17 ბათიმეტრიული რუკა მარცხენა და გრანულომეტრიული შემადგენლობის 
რუკა მარჯვენა,; 

  

6.6. მდინარეების ჰიდროლოგიური რეჟიმი და მყარი ნატანი 

სანაპირო ზონაზე ანთროპოგენური ზეწოლის ძირითადი პრობლემები, 

პლაჟწარმომქმნელი მასალის და მდინარის ნატანის დეფიციტთან დაკავშირებული 

პრობლემები დეტალურად იყო განხილული თავში „სანაპირო დინამიკა“. ამ თავში 

მოცემულია მდინარის ჩამონადენის და მყარი ნატანის ძირითადი მახასიათებლები. 

ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 

მდინარეების მყარ ნატანზე. მაგალითად, 1958 წლიდან მდინარე რიონის ნატანი თითქმის 

განახევრდა, წყალსაცავის ალუვიონით შევსების შემდეგ, 1980-იან წლებში, მდინარის 

ნატანმა მიაღწია წინა დონეს [36]. ენგურზე თაღოვანი კაშხლის აგებით, შესართავთან 

მდინარის ნატანის მოცულობა 83 %-ით შემცირდა [15]. მდინარის ჭალის კარიერების 

ექსპლუატაცია ინერტული მასალებისთვის და ნატანის პირდაპირი მოპოვება მდინარის 

კალაპოტიდან დიდ უარყოფით გავლენას ახდენს კალაპოტის ფორმირების პროცესებზე და 

მდინარის ნატანზე. 
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ასევე ხდება მდინარის ნატანის რაოდენობის ბუნებრივი რყევა. გეოლოგიურ და 

ისტორიულ წარსულში, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ნალექის ნატანის 

რაოდენობა მნიშვნელოვნად იცვლებოდა. 

საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ბუნებრივ მორფოდინამიკაში გადამწყვეტი ადგილი 

უჭირავს მდინარის ფაქტორს, რადგან მდინარეების მიერ გამოტანილი პლაჟწარმომქმნელი 

ნატანის ძირითადი ნაწილი გაზაფხულის წყალუხვობაზე მოდის [9]. 

 მდინარის ჩამონადენი; 

მდინარე 

აუზის 

ფართობი 

კმ2 

აუზის საშ. 

სიმაღლე მ. 

წყლის ჩამონადენი  

საშუალო 

წლიური 

ჩამონადენი 

მ3/წმ 

მოდული, 

ლ/წმ-კმ2 

საშუალო 

წლიური 

ჩამონადენი 

მ3/წმ 

კოდორი 2 030 1 680 132 65.0 4.170 

ენგური 4060 1840 
39,5 

165* 

_____ 

40,6* 

1,247 

5,207* 

ხობის წყალი 1340 560 60,1 44,8 1,895 

რიონი ჩრდილო 

დელტა 

რიონი ქალაქის არხი 

13400 1084 
305 

119 
31.6 

9,62 

3,75 

სუფსა 1130 970 50,1 44.3 1,581 

*დარეგულირებამდე 

 მყარი ნატანი; 

  მყარი  ნ ატან ი  
სანაპირო 

ათასი მ3/წ 

ზღვიური 

ათასი მ3/წ მდინარე 
ათასი 

ტ/წ 
ათასი მ3/წ მ3/კმ2 -წ 

კოდორი 1295 754 371 362 392 

ენგური დარეგულირებამდე 450 260 385 78 182 

ენგური დარეგულირების 

შემდეგ 
2700 1500  490 1010 

ხობის წყალი 221 130 97 40 90 

რიონი ჩრდილო დელტა 

 
3390 1990 264 610 1380 

რიონი ქალაქის არხი 2630 1550  450 1100 

სუფსა 246 143 126 46 97 

6.7. ფიზიკური ოკეანოგრაფია 

6.7.1. წყლის ბალანსი 

შავ ზღვაში მდინარის ჩამონადენი წელიწადში საშუალოდ 348 კუბურ კილომეტრს 

შეადგენს. ჩამონადენის 86 % ათ მთავარ მდინარეზე მოდის. საქართველოს მდინარის 



2D და 3D სეისმური მონაცემების მოპოვება II სალიცენზიო ბლოკზე, საქართველო  გვ 59 სულ 115 

დამკვეთი OMV Petrom S.A. - შემსრუელებელი  “გეო კონსალტინგ”  

 

ჩამონადენის წილი შეადგენს 13,2 %-ს (46 კმ3), ხოლო დუნაის 57,5 %-ს (200 კმ3). იმის 

გათვალისწინებით, რომ ევროპიდან მიწისქვეშა წყლების ჩადინება ატლანტიკასა და 

ხმელთაშუა ზღვაში საშუალოდ მდინარის ჩამონადენის 6,9 % შეადგენს, მდინარეული და 

მიწისქვეშა წყალების საერთო ჩადინება შავ ზღვაში მინიმუმ 365 კმ3 უნდა ვივარაუდოთ. 

ატმოსფერულ ნალექებთან ერთად (238 კმ3/წელი) შავ ზღვამდე ყოველწლიურად 

საშუალოდ აღწევს დაახლოებით 603 კმ3 მტკნარი წყალი, ანუ ზღვის მთლიანი მოცულობის 

0,11% [11]. 

ბოსფორსა და ქერჩის სრუტეში წყლის საშუალო გაანგარიშება სხვადასხვა ავტორის 

მონაცემებზე დაყრდნობით არის: ბოსფორისთვის - შემოდინება 201 კმ3/წელი და გადინება 

-409 კმ3/წელი; ქერჩისათვის - შემოდინება 51 კმ3/წელი და გადინება -36 კმ3/წელი. 

შესაბამისად, დადებითი ბალანსი არის დაახლოებით 2,7 კმ3/წელი. 

6.7.2. შავი ზღვის წყლის ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები 

შავი ზღვა არის ძლიერ სტრატიფიცირებული რეზერვუარი, მისი ღრმა წყლები ბევრად 

უფრო მარილიანია, ვიდრე მისი ზედაპირული. ეს განსხვავება გამოწვეულია მტკნარი 

წყლის დადებითი ბალანსით, უფრო მსუბუქი, ზედაპირული ფენა, გაედინება ხმელთაშუა 

ზღვაში, ხოლო უფრო მძიმე მარილიანი წყლების ღრმა დინება შემოდის ბოსფორის 

გავლით. შავი ზღვის წყლები მსოფლიო ოკეანის წყლებზე დაახლოებით 2-ჯერ ნაკლებად 

მარილიანია. თუმცა, შავი ზღვის ღრმა წყალიც კი ნაკლებად მარილიანია, ვიდრე ტიპიური 

ოკეანის წყალი. შავი ზღვის ზედაპირული წყლების ცენტრალური ნაწილის მარილიანობა 

საშუალოდ 18 ‰-ია და ნაპირებთან კიდევ უფრო კლებულობს 16-17‰-მდე. დიდი 

მდინარეების შესართავთან ახლოს წყლის შერევის ზონა ხასიათდება მაღალი სიმღვრივით 

და დაბალი მარილიანობით. მაქსიმალური მარილიანობა შეინიშნება ზღვის ცენტრალური 

ნაწილის დიდ სიღრმეზე (200-1000 მ) და შეადგენს 22,0 - 22,5 ‰. ჰალოკლინით 

გამოწვეული ძლიერი პიკნოკლინი (სიმკვრივის გრადიენტი) ნიშნავს, რომ შავ ზღვაში 

მცირე ვერტიკალური შერევაა. სხვადასხვა სიმკვრივისა და ტემპერატურის წყლის ფენები 

იწვევს სტრატიფიკაციის წარმოქმნას. მდინარის წყალი სწრაფად არ ერევა ზღვის წყალს 

მისი განსხვავებული სიმკვრივის გამო. შედარებით მლაშე და მაღალი სიმკვრივის ფენებზე 

მიედინება შედარებით მსუბუქი სუფთა ნაკადი. მდინარის ჩამონადენის მოცულობა 

განსაზღვრავს ქემოკლინის დონეს; ის ცვალებადია მთელი წლის განმავლობაში. შავი 

ზღვის მდგრადი პიკნოკლინი დგება ზედაპირიდან 180–200 მ სიღრმეზე. ნელი 

ვერტიკალური გაცვლა იწვევს სტაბილური ქემოკლინისა და თერმოკლინის ფორმირებას. 

ჩვეულებრივ, გოგირდწყალბადის ზონა იწყება ჰალოკლინის ქვეშ, რაც აფერხებს ჟანგბადის 

მიწოდებას ზედა ფენებიდან ქვედა ფენებში. 150-200 მ ქვემოთ გოგირდწყალბადის 

კონცენტრაცია იზრდება და 1000-1500 მ სიღრმეზე ის აღწევს შედარებით სტაბილურ 

კონცენტრაციას 9,5 მგ/ლ. 
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გოგირდწყალბადის ფენის სისქე დამოკიდებულია შავი ზღვის სხვადასხვა ნაწილის 

გეოგრაფიულ მახასიათებლებზე. ის ასევე იცვლება წლისა და სეზონის მიხედვით. 

სეზონური ატმოსფერული ცვლილებები იწვევს ცირკულაციის მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს, რაც ასევე მოქმედებს გოგირდწყალბადის შრეზე. მისი ზედა საზღვარი 

ყველაზე ღრმაა ზაფხულში და ზევით ამოდის გაზაფხულზე. 

შავ ზღვაში ანაერობული ბაქტერიული წარმოშობის კიდევ ერთი გაზი მეთანი 

წარმოიქმნება არქიბაქტერიების (Archaea) აქტივობის შედეგად. მაღალი წნევის, დაბალი 

ტემპერატურისა და მარილიან გარემო პირობებში მეთანი წარმოქმნის გაზის ჰიდრატებს. 

ისინი ყინულს ჰგავს. ასეთი „თბილი ყინულის“ ერთ მოცულობაში რამოდენიმეჯერ მეტი 

მეთანის მოცულობა ინახება. 

შავ ზღვაში ტემპერატურის ვერტიკალური ცვალებადობა ასევე ძალიან განსხვავდება 

გლობალური ოკეანისგან. შავი ზღვის ღრმა წყალი, ანუ ეგეოსის ყოფილი არა ღრმა წყალი, 

შედარებით თბილია, მაგრამ ცივი შუალედური ფენა გამოყოფს ამ ღრმა წყალს თბილი 

ზედაპირული წყლებისგან. ჰალოკლინის მიერ გამოწვეული ძლიერი სიმკვრივის 

გრადიენტი (პიკნოკლინი) ასევე ნიშნავს, რომ შავ ზღვაში მცირე ვერტიკალური შერევაა. 

შედეგად, ატმოსფერული O2 ძლივს აღწევს ღრმა წყალში, რომელიც აშკარად ანოქსიურია 

[33]. 

6.7.3. დაბინძურება 

უზარმაზარი წყალშემკრები აუზი და ჩაკეტილი ბუნება, აგრეთვე ზღვის წყლის 

მოცულობის თითქმის 90 %-ის ანოქსიურობა, შავ ზღვას უაღრესად მგრძნობიარეს ხდის 

ანთროპოგენური ზემოქმედების მიმართ. ყოველწლიურად მდინარებს შავ ზღვაში 

შემოაქვთ ერთერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული, 17 სხვადასხვა ქვეყნის, 170 

მილიონზე მეტი ადამიანის საქმიანობით შექმნილი სხვადასხვა პროდუქტი. 

შავი ზღვა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებულ ზღვად მსოფლიოში. ბოლო 

ათწლეულების განმავლობაში მისი ეკოსისტემების მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. 

ამიტომ შავი ზღვის დაცვა მრავალი ქვეყნის შეშფოთების საგანია და საერთაშორისო 

თანამშრომლობას მოითხოვს. 

შავი ზღვის ეკოსისტემებისთვის მთავარი საფრთხეა ევტროფიკაცია, ქიმიური 

დაბინძურება, გადაჭარბებული თევზაობა და ინვაზიური სახეობები. საქართველოს 

სანაპიროებთან, ისევე როგორც მთელს შავ ზღვაში ევტროფიკაციის ძირითადი მიზეზი 

მდინარეები და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სახის დაბინძურებაა. ოფიციალური 

მონაცემებით, გემებიდან დაბინძურების ძირითადი წყარო არის კომუნალური წყლები და 

კანალიზაცია. 
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1990-იან წლებში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს ტერიტორიული 

წყლები დაბინძურებულია ვერცხლისწყლით, რკინით, სპილენძით, დარიშხანით და 25 

სახეობის პესტიციდებით. თევზის ქსოვილებში აღმოჩნდა კობალტი, ტყვია, ნიკელი, 

სპილენძი, თუთია, ბისმუტი. 

6.7.4. ტალღის პარამეტრები 

კოლხეთის სანაპირო ზოლში ტალღების მახასიათებლებს ძირითადად განსაზღვრავს 

ქარების სიძლიერე და ხანგრძლივობა. წინა თავში დეტალურად აღვწერეთ 

მეტეოროლოგიური პირობები და ქარის ნაკადების სტატისტიკა რეგიონში. ტალღის 

პარამეტრებზე დაკვირვება არც ისე საფუძვლიანია, მაგრამ ფოთის პორტის 

მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებისა და ტალღური მოდელის ანალიზის 

საფუძველზე შეგვიძლია მივიღოთ გარკვეული ინფორმაცია შესასწავლი ტერიტორიის 

ტალღური რეჟიმის შესახებ. 

ანაკლიასა და ფოთს შორის სანაპირო ზონა ხაზოვანია და ღიაა დასავლეთის, ჩრდილო-

დასავლეთისა და სამხრეთ-დასავლეთის გაბატონებული ქარებისთვის, ასევე ამ ქარებით 

გამოწვეული ტალღებისთვის. ქარის ტალღის ჩრდილოეთი მიმართულება 

დამახასიათებელია შავი ზღვის ცენტრალური ზონისთვის და ჩრდილო-აღმოსავლეთი 

მისი დასავლეთი ნაწილისთვის. 

ტალღის სიმაღლისა და მიმართულების საშუალო განმეორება წარმოდგენილია ცხრილში 

და ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე. 

ნახაზი 18 ღელვის განმეორებადობა მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით, %; 

ტალღის სიმაღლის 
დიაპაზონი (მ) 

N NE E SE S SW W NW შტილი 

 % 

0         5 

0.1-0.4 1.03 2.82 19.6 3.55 1.83 16.14 20.06 4  

0.4-0.6 0.006 0.08 0.57 0.04 0.02 6.3 4.76 1.26  

0.6-1.0   0.16 0.012 0.02 3.76 4.08 0.64  

1.0-1.8    0.006  1.33 1.36 0.49  

1.8-3.0      0.3 0.3 0.21  

3.0-4.0      0.08 0.1 0.02  

4.0-5.0      0.03 0.02 0.006  
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ნახაზი 19 ღელვის განმეორებადობა; 

 

ნახაზი 20 ტალღების საშუალო პარამეტრები თვეების მიხედვით; 

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

მაქსიმალური 

პერიოდი 
წამი 9.9 10.8 9.7 8.5 9.5 8.6 9.9 8.1 8.7 9.0 9.9 9.7 

მაქსიმალური 

სიჩქარე 
მ/წმ 19.3 18.0 14.0 13.5 12.9 13.0 12.6 12.6 16.0 13.5 16.9 19.3 

6.7.5. ძლიერი შტორმის შემთხვევები 

შავი ზღვის აუზში ქარებით გამოწვეულ ტალღების რეჟიმს აქვს გამოხატული წლიური 

ცვალებადობა. ჩვეულებრივ, ძლიერი შტორმები 5 მ-ზე მეტი სიმაღლის ტალღებით ძალზე 

იშვიათია შავ ზღვაზე. უფრო ენერგიულად ითვლება ზღვის დასავლეთი ნაწილი, [26] 

როდესაც ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთი და უკიდურესი აღმოსავლეთი ნაწილები 

ყველაზე მეტად ექვემდებარება ძლიერ ე.წ. ლივლივის ტალღების ზემოქმედებას. 

ქარის სიჩქარის ცვლილების ანალიზმა 1979 წლიდან 2018 წლამდე აჩვენა შტორმის 

აქტივობის ზრდა შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში და კლება დასავლეთში. შერეული 

ტალღების საშუალო თვიური სიმაღლეების ყველაზე დიდი მატება ზღვის აღმოსავლეთ 

ნაწილში მარტში ფიქსირდება. ზღვის მთელი აღმოსავლეთი ნაწილი განიცდის გაზრდილ 

შტორმულ აქტივობას, ტალღების საშუალო წლიური სიმაღლეები იზრდება 0,10–0,15 

სმ/წლ [4]. 

მრავალწლიანი დაკვირვების საფუძველზე, საკვლევ სანაპირო ზონაში ძლიერი ქარების 

ენერგიის მაქსიმუმი შეინიშნება თებერვალში, რის შემდეგაც იგი მცირდება და მაისიდან 

სექტემბრამდე მინიმალურ ნიშნულს აღწევს. ოქტომბერსა და ნოემბერში შეინიშნება 

ძლიერი ქარების მეორე პიკი. ზამთრის შტორმის დროს ტალღების განმეორებადობა 2 მ და 

მეტი სიმაღლით აღწევს 30%-ს, ზაფხულში მცირდება 5-13%-მდე, ხოლო გაზაფხულზე და 

შემოდგომაზე 15-17%-მდე. ბოლო ხანებში ფიქსირდება ძლიერი შტორმის შემთხვევები 
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გაზაფხულზე და ზაფხულში. მდგომარეობა რთულდება, თუ ძლიერი ტელღები ხდება 

წყალდიდობისა და ძლიერი წვიმის დროს, რადგან ისინი აფერხებენ მდინარის დინებას და, 

შესაბამისად, იზრდება დატბორვის რისკი. ტალღის ენერგიის საშუალო თვიური 

განაწილება მრავალწლიან დაკვირვების მიხედვით, წარმოდგენილია გრაფიკი 5. 

 

გრაფიკი 5 ტალღის ენერგიის ყოველთვიური განაწილება; 

1961-დან 2007 წლამდე ძლიერი ღელვის სიხშირე (5 ბალი ან მეტი) მუდმივად იზრდებოდა, 

მაგრამ 2008 წლიდან 2018 წლამდე შტორმების აქტივობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ძლიერი ღელვის რაოდენობრივი 

განაწილება წლების მიხედვით. 

 ღელვის რაოდენობრივი განაწილება წლების მიხედვით, მონაცემთა 

ხარვეზის გამო, არ არის ინფორმაცია 1989-1996 წწ. 

წელი 4 მაგნიტუდა 5 მაგნიტუდა 6 მაგნიტუდა 7 მაგნიტუდა 

1961-1971 326 77 6  

1978-1988 713 112 2  

1997-2007 254 210 25 6 

2008-2018 380 130 11  

 

6.7.6. ზღვის დონის ცვლილება 

ზღვის დონის ცვლილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სანაპირო ფორმირების 

პროცესებზე, რაც გამოიხატება პლაჟის პროფილზე პლაჟწარმომქმნელი მასალის გარეცხვა 

აკუმულაციაში. ეს პროცესები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ 

დატბორვა ან დაშრობა; ამიტომ, ზღვის დონის რხევების დროს, სანაპიროების 

განვითარების ტენდენციების ანალიზს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. 

გასათვალისწინებელია აგრეთვე ტექტონიკური მოძრაობა, პლაჟწარმომქმნელი მასალის 

მახასიათებლები, სანაპირო ზონის ტოპოგრაფია, გეოლოგიური აგებულება, 

ანთროპოგენური ფაქტორი და სხვ. 
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17 ათასი წლის წინ, ბოლო გამყინვარების დროს, შავი ზღვის დონე -110 მ ნიშნულამდე 

დაეცა, რის შემდეგ ის თანდათანობით აიწია თავის თანამედროვე დონემდე.  

საქართველოში ზღვის დონეზე დაკვირვება დაიწყო 1865 წლიდან ფოთში და 1881 წლიდან 

ბათუმში. ზღვის დონის ცვლილებები აჩვენებს, რომ გასული საუკუნის განმავლობაში შავი 

ზღვის დონე გაიზარდა და საშუალოდ 0,8 მ-ით აიწია. ზღვის დონის აწევის ფარდობითი 

სიდიდე იზრდება უარყოფითი ტექტონიკური მოძრაობის შემთხვევაში, როგორც ეს ხდება 

კოლხეთის დაბლობზე. 

გრაფიკი 6 შავი ზღვის დონე ცვლილება ფოთის პორტში 1874-2018 წწ; 

 

გრაფიკი 7 გვიჩვენებს ზღვის დონის საშუალო თვიურ ცვლილებებს გრძელვადიანი 

დაკვირვებების საფუძველზე. წლის განმავლობაში ზღვის დონის ცვლილების გამომწვევი 

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ზღვის წყლის ზედა ფენის თერმული გაფართოება. 

 

გრაფიკი 7 ზღვის დონის საშუალო ცვლილება წლის მანძილზე; 

მოსალოდნელი კლიმატის ცვლილებები გამოიწვევს ზღვის დონის ცვლილებას და, 

შესაბამისად, ზღვისპირა ზონების განვითარების ცვლილებას. გასული საუკუნის ბოლოს, 

სხვადასხვა ექსპერტების მიერ ზღვის დონის ცვლილების პროგნოზები საკმაოდ ფართო 

დიაპაზონში იცვლებოდა. თანამედროვე პროგნოზები უფრო რეალური გახდა და 

დაკვირვება ადასტურებს, რომ ჯერჯერობით მკვეთრი ცვლილებები არ არის 

მოსალოდნელი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ზღვის დონე მატულობს და დიდი ალბათობით 
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გაგრძელდება. ამას განსხვავებული გავლენა ექნება სხვადასხვა გეოგრაფიულ ადგილას, 

მაგრამ სანაპირო ზონის განვითარების ნებისმიერმა გეგმამ უნდა გაითვალისწინოს ეს. 

6.7.7. ზღვის წყლის ტემპერატურა 

ზღვის წყლის ტემპერატურა, როგორც ნაჩვენებია გრაფიკზე 8, ოდნავ დაეცა 1990-იან 

წლებში და მატულობდა 2009 წლიდან. მიუხედავად მცირე ოსცილაციისა წყლის 

ტემპერატურა დაკვირვების პერიოდის საშუალო დონეზე რჩება.  

გრაფიკი 8 ზღვის წყლის საშუალო წლიური ტემპერატურა 1971-2018; 

 

როგორც წინა თავში აღინიშნა, ზღვის დონე იცვლება წლის განმავლობაში, ტალღებთან, 

ქართან, ზღვის დინებასთან ერთად, მაგრამ ზღვის წყლის ზედაპირული ფენის თერმული 

გაფართოება საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. 

 ზღვის წყლის საშუალო ტემპერატურა თვის მიხედვით (°C) 1971-2018; 

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

საშუალო 9.4 8.8 9.4 11.7 16.0 21.7 24.8 25.6 23.5 19.5 15.2 11.3 

MAX 10.8 12.9 16.2 21.6 24.0 25.8 27.9 29.6 28.1 22.0 18.2 14.8 

MIN 7.0 5.1 7.1 8.7 13.0 17.7 22.2 21.1 13.5 9.8 9.0 7.8 

უხვი ნალექი ხშირი ციკლონების შედეგია. კოლხეთის დაბლობის ტერიტორია დაცულია 

ჩრდილოეთის ცივი ჰაერის მასების შეღწევისგან, ჩრდილო-დასავლეთიდან შემოსული 

ცივი ჰაერის მასები მნიშვნელოვნად თბება ზღვის გადაკვეთისას, შესაბამისად, არ არის 

მკვეთრი ტემპერატურის რყევები, რაც დამახასიათებელია შავი ზღვის სხვა ზონებისთვის. 

ჰაერისა და წყლის ტემპერატურა და მათი სხვაობა თვეების მიხედვით მოცემულია 

ცხრილში 25 (ფოთის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით). 
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 ჰაერისა და წყლის თვიური ტემპერატურა და მათი სხვაობა თვეების 

მიხედვით; 

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

ჰაერი °C 5,2 5,8 8,7 12,0 16,6 20,3 22,9 23,2 19,8 15,9 11,8 7,1 

წყალი °C 9,8 8,6 8,6 11,0 16,0 20,0 23,7 25,3 22,8 19,1 16,1 12,7 

სხვაობა, °C 4,6 2,8 -0,1 -1,0 -0,6 -0,3 0,8 2,1 3,0 3,2 4,3 5,6 

 

გრაფიკი 9 ზღვის წყლის საშუალო ტემპერატურა თვეების მიხედვით (°C) 1971-2018; 

 

ქვემოთ მოყვანილი გრაფიკი 9 კარგად გამოხატავს ზღვის დონის ცვლილებების 

კორელაციას ტემპერატურის რყევებთან მთელი წლის განმავლობაში. 

გრაფიკი 10 სქემატური (ვიზუალური) ზღვის დონისა და ტემპერატურის ცვლილებების 
კორელაცია წლის განმავლობაში; 

 

6.7.8. ზღვის დინებები 

როგორც ცნობილია, ზედაპირული დინებები დამოკიდებულია ტალღის გაბატონებულ 

მიმართულებაზე, სანაპირო ზოლის და წყალქვეშა ფერდის მორფოლოგიაზე და მდინარის 

ჩამონადენზე. 
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შავი ზღვის ზედაპირული დინებების ცირკულაციის ზოგადი სქემის მიხედვით გამოიყოფა 

სამი ძირითადი ზონა: 1. სანაპიროს გასწვრივ ზედაპირული წრებრუნვის; 2. ძირითადი 

დინებების და 3. სუსტი დინებების [წყარო: საქართველოს სანაპირო დინამიკის 

ინსტიტუტი]. 

სანაპიროს გასწვრივ ზედაპირული წრებრუნვის ზონა უშუალოდ ნაპირს ეკვრის. იგი ზღვის 

კიდის ხაზიდან იწყება და მისი გარე საზღვარი ნაპირიდან 3 – 10 კმ-ით არის დაშორებული. 

ამ ზონაში დინებების მიმართულება პერიოდულად იცვლება, რაც ძირითადად ქარების 

მიმართულებაზეა დამოკიდებული. ზედაპირული წრებრუნვის ზონაში დინებების 

სიჩქარე 20 – 30 სმ/წმ საზღვრებში ცვალებადობს. 

ზღვიური დინებების მეორე ზონას წარმოდგენს ძირითადი დინება, რომელიც ქმნის 

შეკრულ წრეს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ, მის მთელ პერიმეტრზე. დინების სიგანე 45 

– 75 კმ საზღვრებში ცვალებადობს, მისი ღერძული ზოლი ზღვის ნაპირიდან 20 – 30 კმ არის 

დაშორებული, ხოლო ხმელეთისაკენ მდებარე საზღვარი სანაპირო ხაზიდან 5 – 10 კმ 

მანძილზე გადის. შესაბამისად, იგი გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს პირველ ზონაში 

არსებული დინებების რეჟიმზე. 

ძირითადი დინება მუდმივად მიმართულია საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგოდ. 

მისი სიჩქარე საშუალოდ 30 – 60 სმ/წმ შეადგენს, ძლიერი თანმხვედრი ქარების დროს კი 1 

მ/წმ აღწევს. სიღრმეში ძირითადი დინების სიჩქარე კლებულობს, თუმცა მისი მოძრაობის 

მიმართულება იგივე რჩება. დინების სიჩქარე კლებულობს სიღრმის მატებასთან ერთად 3-

5 სმ/წმ არ აღემატება. 

სუსტი დინებების ზონა შავი ზღვის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს და დიდი 

მანძილით არის დაშორებული ნაპირს. იგი არავითარ გავლენას არ ახდენს სანაპირო 

აკვატორიაში მიმდინარე პროცესებზე. 

6.8. დაცული ტერიტორიები 

შემოთავაზებული სეისმური კვლევის არეალი ესაზღვრება დაცული ტერიტორიის სამ 

განსხვავებულ, მაგრამ ურთიერთმომცველ ერთეულს: კოლხეთის ეროვნულ პარკს, 

ცენტრალური კოლხეთის რამსარის ჭარბტენიან ტერიტორიას და სპეციალური 

კონსერვაციული მნიშვნელობის ტერიტორიას, ზურმუხტის ქსელს. სამივე უბანი მოიცავს 

ერთსა და იმავე გეოგრაფიულ არეალს. წარმოდგენილ ანგარიშში ყველა მოხსენიებულია, 

როგორც „კოლხეთის ეროვნული პარკი“ (კეპ). კეპ მოიცავს კარგად შემონახულ 

ჭარბტენიანი ეკოსისტემებით მდიდარ, მდინარეებს ჭურიასა და რიონს შორის მოქცეულ 

სანაპიროს მონაკვეთს და იმავე მდინარეების შესართავებს შორის არსებულ ზღვის 

აკვატორიას. უნდა აღინიშნოს, რომ კეპ-ის საზღვაო საზღვრების გარშემო არ არსებობს 

შეზღუდვა ან ბუფერული ზონა. 
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ნახაზი 21 დაცული ტერიტორიები; 

წითელი ხაზი – რამსარის 

საიტი; წერტილოვანი შავი 

ხაზი – კოლხეთის ეროვნული 

პარკი 

მწვანე ხაზი – კოლხეთის 

ეროვნული პარკი; იისფერი 

კონტური - მნიშვნელოვანი 

ფრინველის ტერიტორია (IBA) 

საქართველოს ზურმუხტის 

ქსელის კოლხეთის 

ტერიტორია 

   

 კეპ-ის ტერიტორიები შედგება რამდენიმე ფრაგმენტირებული უბნისგან. ოდიშის 

დაბლობზე მდებარე პარკის უბანი მოიცავს მდინარე ჭურიასა და რიონის ხეობებს შორის 

არსებულ ტერიტორიას. ეს ის ადგილებია, სადაც ჭარბტენიანი ეკოსისტემები საუკეთესოდ 

არის დაცული. ხმელეთის ფართობის გარდა, ეროვნული პარკი 9 კმ-ზე ვრცელდება 

ზღვაში. კოლხეთის ეროვნული პარკის საერთო ფართობია 44,308.5 ჰა, აქედან საზღვაო 

ფართობი 15,276 ჰა. 

კოლხეთის ეროვნული პარკი მიეკუთვნება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის 

(IUCN) დაცული ტერიტორიების მეორე კატეგორიას. 1997 წლიდან ის დაცულია რამსარის 

კონვენციით, მთავრობათაშორისი შეთანხმებით, რომელიც მიზნად ისახავს გადამფრენი 

და წყალმცურავი ფრინველების ჰაბიტატების დაცვას. ეროვნული პარკის ტერიტორია 

გამოირჩევა ტორფის შემცველობით, მაღალი ტენიანობით, ფლორისა და ფაუნის 

რელიქტური და ენდემური სახეობების სიმდიდრით, მდინარეებით, ტბებით და წყლის 

უხვი რაოდენობით. 

კოლხეთის ზურმუხტის ქსელის ობიექტი: კოლხეთის ეროვნული პარკი აღიარებულია 

ბიომრავალფეროვნების 21 კონსერვაციულ ობიექტს შორის ევროკავშირის პროგრამის 

"ზურმუხტის ქსელის კონსერვაციის ზონების შექმნა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ 

და აღმოსავლეთ ევროპაში" კოდი GE0000006. 

კოლხეთის ეროვნული პარკი მდებარეობს აფრიკული და ევრაზიის წყალმცურავი და 

ჭაობის ფრინველების მიგრაციის მთავარ მარშრუტებზე. საცნობარო ინფორმაციის 

თანახმად, რეგიონში 194 სხვადასხვა სახეობის ფრინველი, მათ შორის 21 სახეობის 
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გადამფრენი ფრინველია. კოლხეთის ეროვნული პარკის სახმელეთო ზონა ითვლება 

ფრინველებისთვის მნიშვნელოვან ზონად და დაცულია ეროვნული კანონმდებლობით. 

ფრინველთა მნიშვნელოვანი ტერიტორია უზრუნველყოფს ფრინველთა ფართო სპექტრის 

მხარდაჭერას, მათ შორის აქ გადამფრენ და მოზამთრე ფრინველებს. გადამფრენი 

მტაცებლები და სხვა დიდი ფრინველები აქ კონცენტრირდებიან გაზაფხულზე და 

შემოდგომაზე, რათა თავიდან აიცილონ ზღვის თავზე ან მაღალ მთებზე გადაფრენა. ეს 

ადგილი ასევე არის მნიშვნელოვანი ზამთრობის ადგილი და დროებითი ჰაბიტატი 

მრავალი წყლის ფრინველისთვის. ჭარბტენიანი ადგილები იზიდავს გადამფრენ 

ფრინველთა მრავალ სახეობას. 

საერთაშორისო მნიშვნელობის მობუდარი ფრინველებიდან აღსანიშნავია: Haliatos albicilla, 

Pandion haliaetus და სხვ. გამომზამთრებელი ფრინველები - Anas strepera, Cygnus cygnus, 

Aythya ferna, Aythya marila, Bucephala clangula, Pelecanus crispus და სხვ. 

 

ნახაზი 22 გადამფრენ ფრინველთა 

ამიერკავკასიური მარშრუტი 

კოლხეთის ეროვნული პარკის ძირითადი ეკოლოგიური მახასიათებლებია: ზღვის ქვიშა-

ხრეშის სანაპირო მცენარეულობა (Pancratium maritimum, Verbascum gnaphaloides), 

ბალახოვან-სფაგნუმის ჭაობები (Spagnum spp), ჭაობები Juncus spp და Carex spp 

(დომინანტური, Carex spp, Juncus spp feersiil და Juncus effuses-ით), ჭაობები Phragmites 

austratis და Typha latifelia, ბუჩქნარ-ბალახიანი ჭაობები (Alnus barbata), ჭაობიანი მურყანის 

ტყეები (აბსოლუტური დომინანტია Alnus barbata), ტენიანი მურყანის ტყეები (Quercus 

meretino) - ტენიანი რცხილნარი (Rododerum forestam) და ა.შ. 

ადგილობრივი ფლორის ენდემურ სახეობებს შორის უნდა აღინიშნოს Trapa colchica, 

გავრცელებულია არხების, ტბების და სხვა წყალსატევების გასწვრივ, მდინარეების 

ყურეებსა და წყალგამყოფ ადგილებში. Habiscus ponticus იშვიათი ენდემია, 

გავრცელებულია ტორფიან ჭაობებში. ასევე იშვიათია Osmunda regalis და Drosera 

rotundifolia. გავრცელებულია ტორფიან ჭაობებში. Numphar luteum გავრცელებულია 

დამდგარ წყლებში. 
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6.9. ბიომრავალფეროვნება 

შავი ზღვა არის მსოფლიო ოკეანისგან ყველაზე იზოლირებული შიდა ზღვა და უდიდესი 

მერომიკული წყალსაცავი, სადაც წყალი მუდმივად სტრატიფიცირებულია. წყლის ზედა 

ფენა ატმოსფეროდან იღებს ჟანგბადს, ხოლო 150-200 მ ქვემოთ წყალი მდიდარია 

გოგირდწყალბადით. შედეგად, წყლის დაახლოებით 87-90 %-ში ჟანგბადი არ არის, 

ანოქსიურია. 

მიმდებარე ზღვებისგან განსხვავებით შავი ზღვა შედარებით ღარიბია სახეობებით, 

ძირითადად სასიცოცხლო სივრცის ნაკლებობის, ტემპერატურისა და მარილიანობის 

კონტრასტის გამო. რთულ და შედარებით იზოლირებულ პირობებში განვითარებამ 

გამოიწვია შავი ზღვის სახეობებში სპეციფიური ადაპტაციის ჩამოყალიბება, რითაც 

განასხვავებენ მათ მონათესავე სახეობებისგან ან იმავე სახეობის სხვა პოპულაციებისგან. 

ევროკავშირის 92/43/EECE დირექტივის მიხედვით, საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე 

გამოყოფილია შემდეგი ბუნებრივი ჰაბიტატები: 1) ქვიშიანი სანაპირო; 2) დელტა 

(ესტუარი); 3) სანაპირო ლაგუნა; 4) თავთხელი და ყურე; 5) ზღვის კლდეები და კლდოვანი 

სანაპიროები. 

შავი ზღვის ეკოსისტემების მნიშვნელოვანი კომპონენტია პლანქტონი, რომლის 

სახეობრივი მრავალფეროვნება, ბიომასა და მისი ცვლილებები ასახავს ზღვის 

მდგომარეობას და მასში მიმდინარე ცვლილებებს. 

საქართველოს სანაპიროზე აღწერილია ფიტოპლანქტონის 116 სახეობა. არსებული 

მონაცემებით, გამოვლენილია 128 ზოობენთოსის სახეობა. 

შავ ზღვაში 171 სახეობის თევზია. შავი ზღვის თევზებიდან განსაკუთრებული საფრთხე 

ემუქრება Acipenseridae (ზუთხისებრთა) ოჯახს. საერთაშორისო წითელ ნუსხაში 

ჩამოთვლილია ბენთოსის ისეთი მნიშვნელოვანი სახეობების პოპულაციის შემცირება, 

როგორიცაა კამბალა. შავი ზღვის წითელ წიგნში შედის სარგანი Bellone Bellone Eukhin, 

ხონთქარა (Mullus barbatus), როგორც გადაშენების პირას მყოფი სახეობა. 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო, კოლხეთის დაბლობი და მესხეთის ქედის მთისწინეთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია გადამფრენი ფრინველებისთვის. ტერიტორიას 

ათიათასობით წყლის ფრინველი, 34 სახეობის 900 000 მტაცებელი და 84 სახეობის 16 000 

ბეღურისებრი იყენებს მიგრაციისთვის. დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთი 

პალეარქტიკის ფრინველთა მნიშვნელოვანი მიგრაციის ადგილია და სიდიდით მესამეა 

დედამიწაზე. 

საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში გვხვდება დელფინების სამი სახეობა (Tursiops 

truncatus ponticus, Delphinus delphis ponticus, Phocoena phocoena relicta). 2009-2011 წლებში 

ჩატარებული აღწერის მიხედვით, ყველაზე მეტი თეთრგვერდა დელფინი დაფიქსირდა 
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(6000-მდე ინდივიდი), შემდეგ მოდის Harbor Porpoise (4000-მდე) და Bottlenose (Aphalina) 

გაცილებით მცირე რაოდენობით (60-მდე ინდივიდი). 

დიდი მდინარეების შესართავებთან არის მრავალი სახეობის თევზის ტოფობის ადგილი, 

მდიდარი ბენთოსური ფაუნა და სამივე დელფინის სახეობის მნიშვნელოვანი კვების 

არეები. 

შავი ზღვის სანაპიროსა და კონტინენტური შელფის წყლები მდიდარია საკვები 

ნივთიერებებით. ფიტოპლანქტონის მრავალფეროვნება მნიშვნელოვნად არის 

დამოკიდებული: მარილიანობაზე, ტემპერატურაზე, ორგანული საკვების რაოდენობასა და 

წყლის სიმღვრივეზე. საქართველოს წყლებში ფიტოპლანქტონის 116 სახეობაა 

გამოვლენილი. ყველაზე ხშირია დიატომეები. 

შავი ზღვის ორგანიზმების უმეტესობა თავისი ცხოვრების ციკლის ერთ ეტაპს მაინც 

ატარებს პლანქტონურ მდგომარეობაში, ამიტომ, ზოგადად ეკოსისტემის მდგომარეობის 

შესაფასებლად დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოოპლანქტონის შესწავლას, რომელიც მოიცავს 

სახეობების შემადგენლობისა და მისი სეზონური ცვალებადობის, ბიომასის, სიმკვრივის 

შესწავლას. 

მედუზებიდან (კლ. Scyphozoa) შავ ზღვაში გავრცელებულია Rhizostoma pulmo და Aurelia 

aurita. 

შავი ზღვის მაკროზოობენთოსი წარმოდგენილია 800-მდე სახეობით. მაკროზოობენთოსის 

სახეობების რაოდენობა სიღრმის მატებასთან ერთად სწრაფად მცირდება. საქართველოს 

სანაპიროსთან ზღვის ფსკერის შესწავლისას გამოვლინდა შემდეგი ჯგუფების 128 

ზოობენთოსის სახეობა: მრავალჯაგრიანი ჭიების - 60 სახეობა, მოლუსკების - 42 სახეობა, 

კიბოსნაირების - 19 სახეობა და 7 სხვა სახეობა. 

საქართველოს სანაპიროებზე ძირითადად 9 სახეობის მოლუსკი გვხვდება: Venus gallina, 

Scapharca inaequivalis, Donax trunculus, Calyptraea chinensis, Moerella (Tellina) donacina, 

Lucinella divaricata, Modiolusphaseolinus, Rapana venosagalloprovincialis. 

საქართველოს სანაპიროზე გავრცელებულია მოლუსკების სახეობები, რომლებიც 

ცხოვრობენ ატლანტის, ხმელთაშუა ზღვის, ეგეოსისა და მარმარილოს ზღვის 

სანაპიროებზე. 

2002 წლის მონაცემებით შავ ზღვაში 171 სახეობის თევზია. თევზის რამდენიმე სახეობა აქ 

მოხვდა მეთევზეობის ფერმებიდან. ესეთია პილენგასი და კობრი. 

შავი ზღვის თევზებიდან განსაკუთრებულ საფრთხეს ზუთხისებრთა ოჯახის 

წარმომადგენლები წარმოადგენენ. როგორც გადაშენების პირას მყოფი სახეობა, Acipenser 

ruthenus შეტანილია საერთაშორისო წითელ ნუსხაში. საერთაშორისო წითელ ნუსხაში 

რეგისტრირებულია ბენთოსის მნიშვნელოვანი სახეობის, კამბალას პოპულაციაც. 
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შავი ზღვის წითელ წიგნში შედის Sargan Belone belone euxini, Mullus barbatus, როგორც 

გადაშენების პირას მყოფი სახეობები. 

საქართველოს წითელ ნუსხაში ზუთხის გარდა შეტანილია შავი ზღვის ქაშაყი (Alosa 

pontica). 

საერთაშორისო მნიშვნელობის ძუძუმწოვრებია: Lutra lura, Tursiops truncatus, Delphinus 

delpis, Phocoena phocoena, და სხვ. თევზებს შორის უნდა აღინიშნოს Acipenser sturio. 

აქაურობა მნიშვნელოვანია როგორც გადამფერენი წყალმცურავი ჩიტების მოსასვენებელი 

ადგილი (Ciconiiformes, Anceriformes, charadriiformes, etc.). 

6.9.1. ინვაზიური სახეობები 

შავ ზღვაში მცხოვრები დაახლოებით 26 ინვაზიური სახეობიდან ექვსმა განსაკუთრებული 

გავლენა იქონია მის ეკოსისტემებზე. ნეგატიური ზემოქმედების მხრივ ერთ-ერთი პირველ 

ადგილზეა სავარცხლურა (Mnemiopsis leidyi). ის განსაკუთრებით აზარალებს ზაფხულში 

მოქვირითე სახეობებს, ძირითადად ხამსას (ანჩოუსი). ასევე უარყოფითი კორელაცია 

დაფიქსირდა ზამთარში მოქვრითე თევზის რაოდენობასა და სავარცხლურას რაოდენობას 

შორის. 

მეორე ინვაზიური სახეობა, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შავი ზღვის 

ეკოსისტემებზე, არის რაპანა (Rapana thomasiana, ან Rapana venosa). მან მკვეთრად შეამცირა 

ორსაგდულიანთა პოპულაცია. ვინაიდან ორსაგდულიანები წყლის ფილტრები არიან, 

მათი რაოდენობის შემცირებას წყლის ხარისხის გაუარესება მოჰყვება. გარდა ამისა, 

მიდიები და სხვა ორსაგდულიანები საკვებია ბენთოსური თევზისთვის, მათ შორის 

იშვიათი სახეობების, როგორიცაა ზუთხი. 

6.9.2. ზღვის ძუძუმწოვრები 

დაცული ტერიტორიის საზღვაო ნაწილი მიჩნეულია საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს 

ერთ-ერთ ყველაზე ნაყოფიერ ნაწილად, რომელიც წარმოადგენს მრავალი მოწყვლადი 

სახეობის თევზის გამოზამთრების, გამოკვების და გამრავლების ადგილს; იგი ასევე 

შედარებით ხელუხლებელი ჰაბიტატია შავი ზღვის სამი სახეობის დელფინისთვის: შავი 

ზღვის თეთრგვერდა დელფინი, აფალინა და ზღვის ღორი (Delphinus delphis, Tursiops 

truncates და Phocoena phocoena). 

შავ ზღვაში ვეშაპისებრთა კონსერვაცია მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან მათ აქვთ 

ძალიან შეზღუდული გავრცელება. როგორც ვარაუდობენ მათზე ნეგატიურად აისახება 

თევზის მარაგის ამოწურვა, რომლითაც ისინი იკვებებიან და ზღვის დაბინძურება. სამივე 

ქვესახეობა შეტანილია მსოფლიო ბუნების დაცვის კავშირის (IUCN) წითელ ნუსხაში: 

თეთრგევრდა (Delphinus delphis ponticus) როგორც დაუცველი (VU; A2cde); აფალინა 

(Tursiops truncatus ponticus) როგორც გადაშენების პირას მყოფი (EN; A2cde); ზღვის ღორი 
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(Phocoena phocoena relicta) - გადაშენების პირას მყოფი (EN; A1d + 4cde). მათი გენეტიკური 

უნიკალურობის, შავი ზღვის განსაკუთრებულ პირობებთან ადაპტაციის და ამჟამინდელი 

საფრთხეების გამო, შავი ზღვის ვეშაპისებრთა პოპულაციების მდგომარეობა შეშფოთების 

საგანია ეროვნულ, რეგიონულ და ევროპულ დონეზე. 

2014 წელს ჩატარებულმა დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ ზამთარში საქართველოს 

ტერიტორიულ წყლებში 18000-მდე ზღვის ღორი და 16000 თეთრგვერდა დელფინი 

იკრიბება. ეს კონცენტრაცია იმის მაჩვენებელია, რომ შავი ზღვის აღმოსავლეთი ნაპირი 

ვეშაპისებრთა გამოსაზამთრებელი ადგილია. აფალინას პოპულაცია ძალიან მცირეა და 

მხოლოდ 100-150 ინდივიდს ითვლის. შავი ზღვის დელფინებისთვის მნიშვნელოვანი 

საფრთხეებია ბადეებში გახლართვა (განსაკუთრებით ზღვის ღორისთვის საშიშია ფსკერის 

ბადეები), ქიმიური დაბინძურება (ნავთობის პროდუქტები, მძიმე ლითონები, მყარი 

ნარჩენები), ასევე ხმაურით დაბინძურება და ევტროფიკაცია. 

შავი ზღვის საქართველოს წყლებში დელფინებზე დაკვირვებამ აჩვენა, რომ სამივე სახეობა 

გვხვდება მთელი წლის განმავლობაში, თუმცა მათი შეხვედრის სიხშირე (აფალინას გარდა) 

სეზონების მიხედვით იცვლება. Harbor Porpoise-ის გამოვლენის ყველაზე მაღალი 

ალბათობა თითქმის 100 მოდის გაზაფხულზე, ხოლო თეთრგვერდა დელფინებისთვის, 

ზაფხულში (გამოვლენის ალბათობა = 81,4). 

შავი ზღვის აფალინა  

- Tursiops truncatus ponticus  

 

 

შავ ზღვაში მცხოვრები დელფინები გენეტიკურად და მორფოლოგიურად განსხვავდებიან 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ ხმელთაშუა ზღვისა და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ატლანტის 

ოკეანის აფალინას დელფინების სხვა პოპულაციებისგან; ამიტომ ისინი აღიარებულია, 

როგორც ენდემური ქვესახეობა, რომელიც სხვაგან არსად გვხვდება. პოპულაციის საერთო 

რაოდენობა უცნობია, მაგრამ სავარაუდოდ 1000-ზე ნაკლები იქნება. სახეობა გვხვდება შავი 

ზღვის მთელ ტერიტორიაზე, ქერჩის სრუტის, აზოვის ზღვისა და თურქეთის სრუტეების 

ჩათვლით. დელფინების სხვადასხვა ჯგუფები მიგრირებენ და იკრიბებიან ყოველ 

შემოდგომაზე ყირიმის სამხრეთით და რუსეთის, საქართველოსა და თურქეთის 

სანაპიროების მახლობლად მდებარე წყლებში. წარსულში ადგილი ჰქონდა დელფინების 

ფართო კომერციულ ჭერას. შავი ზღვის ვეშაპისებრთა კომერციული ნადირობა აიკრძალა 

1966 წელს და დღესდღეობით შემთხვევითი სიკვდილიანობა ძირითადად 

განპირობებულია სათევზაო ხელსაწყოებით, როგორიცაა ფსკერზე დაგებული ბადეები, 

ტრალის ბადეები და ხაფანგები. მიზეზები, როგორიცაა მათი საკვები/სანადირო 
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სახეობების ამოწურვა, ეგზოტიკური დაავადებები კანალიზაციის მზარდი დაბინძურების 

გამო, იდენტიფიცირებულია, როგორც მთავარი საფრთხე ამ გადაშენების პირას მყოფი 

ქვესახეობის გადარჩენისთვის [7]. 

შავი ზღვის თეთრგვერდა დელფინი  

- Delphinus delphis ponticus 

 

თეთრგვერდა დელფინი გვხვდება ყველა ტროპიკულ და თბილ წყლებში, მაგრამ 

მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ შავი ზღვის პოპულაცია განსხვავებული ქვესახეობაა, თუმცა 

შესახედავად ეს დელფინები არ განსხვავდებიან ხმელთაშუა ზღვის თეთრგვერდა 

დელფინებისგან. ქვესახეობა გვხვდება თითქმის მთელ შავ ზღვაში, გარდა ქერჩის სრუტისა 

და აზოვის ზღვისა. ბულგარელი და რუსი მეთევზეები იჭერდნენ ამ დელფინების დიდ 

რაოდენობას შავ ზღვაში ხორცისა და ზეთისთვის. მეთევზეობა დასრულდა 1960-იანი 

წლების შუა ხანებში მას შემდეგ, რაც თეთრგვერდა დელფინები იმდენად იშვიათი გახდა, 

რომ მათზე ნადირობა კომერციულად არამომგებიანი გახდა; პოპულაცია თითქმის 

დაინგრა და მთლიანად გაქრა. მას შემდეგ მოხდა გარკვეული აღდგენა და მიუხედავად 

იმისა, რომ პოპულაციის დღევანდელი ზომა უცნობია, ის შეიძლება შედგებოდეს 

ათიათასობით ინდივიდისგან. ამჟამინდელი საფრთხე შავ ზღვაში ამ დელფინებისთვის 

არის მათი ძირითადი სანადირო სახეობების (ანჩოუსები და კილკის) გადაჭარბებული 

თევზაობა და წყლის ევტროფიკაციის მომატება, ისევე დაავადებები [7]. 

შავი ზღვის ღორი 

- Phocoena phocoena relicta 

 

ზღვის ღორის ეს ქვესახეობა ძირითადად კონტინენტურ შელფზე, არა ღრმა წყლებში 

ბინადრობს მთელი შავი ზღვის სანაპიროზე, მაგრამ ზოგჯერ ის ასევე შეიძლება შეგვხვდეს 

შორს, ღრმა წყლებში. ზოგიერთი ინდივიდი ყოველწლიურ მიგრაციას ახორციელებს, 

ზამთრამდე ტოვებს აზოვის და ჩრდილო-დასავლეთ შავი ზღვისა არეალებს და ბრუნდება 

იქ გაზაფხულზე. მთავრი გამოზამთრების ადგილებია სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავი ზღვა, 

სადაც ყოველწლიურად იკრიბება შავი ზღვის ღორღის პოპულაციის უმეტესი ნაწილი. 

ზამთრობის ადგილები ემთხვევა ხამსას კვების არეალს ცივ სეზონზე, რომელიც არის 

ზღვის ღორის მთავარი სანადირო ობიექტი. 1983 წლამდე უკონტროლო ნადირობამ 
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გამოიწვია რიცხოვნობის მკვეთრი შემცირება. კლება ისევ გრძელდება, რაც გამოწვეულია 

სათევზაო აღჭურვილობაში გახლართვით (ფსკერი ბადეები), სწრაფ მცურავ 

საშუალებებთან შეჯახება, ჰაბიტატის დეგრადაცია და მათი კვების წყაროს ამოწურვა. 

უფრო მეტიც, ბოლო 20 წლის განმავლობაში ოთხმა მასობრივი სიკვდილიანობის დროს, 

რამდენიმე ათასი ინდივიდი დაიღუპა. კვლევის შედეგები ვარაუდობს, რომ ამჟამინდელი 

პოპულაცია სულ მცირე რამდენიმე ათასი და შესაძლოა რამდენიმე ათეული ათასია [7]. 

ვინაიდან ვეშაპისებრთა სახეობების სანადირო სახეობების ძირითადი მარაგი არა ღრმა 

წყლებშია, დაახლოებით 100 მეტრის სიღრმეზე, მათთან შეხვედრის ალბათობა გაცილებით 

მაღალია სანაპირო ზოლიდან რამდენიმე კილომეტრში, ვიდრე ღია ზღვაში. 

6.9.3. თევზჭერა 

დღესდღეობით თევზჭერის ინდუსტრია კონცენტრირებულია ქალაქ ფოთში, სადაც 

ძირითადად აწარმოებენ გადამუშავებულ თევზის პროდუქტებს, როგორიცაა თევზის 

ფქვილი და ზეთი. მიუხედავად ამისა, შავი ზღვის სანაპიროებზე დაჭერილი თევზი 

დაშვებულია ევროპულ ბაზარზე, როგორც ახალი, ისე გადამუშავებული თევზის 

პროდუქტების ძირითადი გასაღების ბაზარი თურქეთია. 

საქართველოს საზღვაო მეთევზეობის ფლოტი მცირეა. იგი შედგება ათეული საშუალო 

ზომის სეინერისგან. ასევე ასობით მცირე ზომის სათევზაო გემია ჩართული სანაპირო 

თევზჭერის საქმიანობაში; ისინი აღჭურვილია სხვადასხვა სახის ბადეებით. 

თევზის მრეწველობის უდიდესი ნაწილი, ჭერის თვალსაზრისით, ხამსაზე (ანჩოუსზე) 

მოდის. ხამსას მოპოვება ბოლო წლებში მცირდება. თუ 2019-2020 სეზონზე მეთევზეებმა 

99,493 ტონა ხამსა მოიპოვეს, 2020-2021 წლებში ეს რიცხვი მხოლოდ 75,259-ია. 

გარემოს ეროვნული სააგენტო ევროკავშირის სტანდარტებისა და ხმელთაშუა ზღვის 

კომისიის მოთხოვნების შესაბამისად ყოველწლიურად ადგენს ზღვაში თევზის 

რესურსების კვოტას. ხამსა კვოტა 2021-2022 წლებში 85 ათასი ტონაა. 

შავი ზღვის ხამსას გარდა, თევზაობის კვოტები გაიცემა: სტავრიდზე (horse mackerel), 

მოლუსზე, პელამიდაზე და რაპანტზე. 

შავ ზღვაში თევზაობის აქტიური სეზონი ყოველწლიურად ოქტომბრიდან იწყება და 

მომდევნო წლის ოქტომბრამდე გრძელდება. დადგენილია ამ პერიოდისთვის 

გამოსაყენებელი კვოტები, რომლებიც რეგულირდება საქართველოს მთავრობის N696 

დადგენილებით (2016 წლის 22 აპრილი). ლიცენზიანტი კომპანიები მოპოვებითა და 

წარმოებით ძირითადად ნოემბრიდან აპრილამდე არიან დაკავებულნი, როდესაც ხდება 

თევზის რესურსების ძირითადი ექსპლუატაცია. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სანაპირო წყლებში თევზის 

რესურსების ლოკალიზაციას. ვიწრო შელფის გამო, თევზი და, შესაბამისად, თევზჭერის 
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ინდუსტრია ვრცელდება ვიწრო სანაპირო ზოლში და იშვიათად სცილდება სანაპიროდან 5 

კმ-ს. შელფის საზღვრის გარეთ თევზის რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. თევზის მარაგის 

ძირითადი ადგილებია არა ღრმა სანაპირო წყლები და განსაკუთრებით წყალქვეშა 

კანიონები დიდი მდინარეების შესართავთან. კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვაო 

ტერიტორიაზე ყოველგვარი გადაადგილება აკრძალულია, შესაბამისად, იქ თევზაობა არ 

მიმდინარეობს. 

6.10. სოციალური ასპექტები 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი მდებარეობს საქართველოს დასავლეთ ნაწილში, 

ძირითადად კოლხეთის დაბლობზე. რეგიონს დასავლეთით ესაზღვრება შავი ზღვა, 

ჩრდილო-დასავლეთით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ჩრდილოეთით რუსეთის 

ფედერაცია, აღმოსავლეთიდან იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი, სამხრეთიდან 

გურიის რეგიონი. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 9 ადმინისტრაციული ერთეულია, 

საიდანაც სანაპიროს ესაზღვრება ზუგდიდის, ხობის და ფოთის მუნიციპალიტეტები. 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ფართობია 7,468.2 კმ2, საქართველოს ტერიტორიის 

10,8 %. რეგიონში 10 ქალაქი და 487 სოფელია. მოსახლეობა 308,4 ათასი. მოსახლეობის 

40,3% ცხოვრობს ქალაქებში, ხოლო 59,7% სოფლებში. მოსახლეობის 98,6% ეთნიკურად 

ქართველია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 64 ადამიანს კმ2-ზე. როგორც ნახაზზე 

ჩანს ოდიშის დაბლობის უმეტესი ნაწილი დაუსახლებელია. მოსახლეობა 

კონცენტრირებულია ქალაქებში და მთისწინეთში. 

ნახაზი 23 მოსახ- 

ლეობის სიმჭიდროვე; 

 

 

 

6.10.1. მოსახლეობა და დემოგრაფია 

მიუხედავად მაღალი სინოტივისაა, კოლხეთის დაბლობი უძველესი დროიდან იყო 

დასახლებული. დასახლებებისთვის ძირითადად ირჩევდნენ შედარებით ამაღლებულ 
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ადგილებს, მდინარის ნაპირებსა და სანაპირო ზოლს ან ხელოვნურად ამაღლებულ ე.წ. 

დიხაგუძუბას. განსაკუთრებით მიმზიდველი იყო დიდი მდინარეების შესართავები, სადაც 

წარმოიშვა ისტორიულად შედარებით დიდი დასახლებები: ანაკლია, ყულევი და 

ანტიკური ხანიდან კარგად ცნობილი ქალაქი ფაზისი, დღევანდელი ფოთი. 

უკიდურესად მძიმე XVI-XVIII საუკუნეების შემდეგ, დემოგრაფიული ვითარების 

გაუმჯობესება დაიწყო XIX საუკუნის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით 1872 წელს, 

თბილისი-ფოთის რკინიგზის ამოქმედებისა და ფოთის პორტის მშენებლობის 

დასრულების შემდეგ [34]. 

1920-1930-იან წლებში კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილის მოსახლეობა 

მნიშვნელოვნად 26 %-ით გაიზარდა (საშუალოდ 1,96 % წელიწადში), თუმცა შემდგომ 

ათწლეულებში მოსახლეობის ზრდის ტემპი შენელდა და მეოცე საუკუნის ბოლო 

ათწლეულში დაიწყო მოსახლეობის შემცირება [34]. XXI საუკუნის დასაწყისში შეიმჩნევა 

მცირე დემოგრაფიული გაუმჯობესება [17], რასაც ისევ მოჰყვება მდგომარეობის 

გაუარესება და მოსახლეობის კლება. 

მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდის უარყოფითი ტენდენცია დღემდე გრძელდება. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მოსახლეობა მცირდება, თუმცა კლების ტემპი არ არის ერთგვაროვანი და 

მკვეთრად იცვლება წლიდან წლამდე, და განსხვავდება ქვეყნის დემოგრაფიული 

ტენდენციებისგან.  

გრაფიკი 11 მოსახლეობის ბუნებრივი ნამატი სამეგრელო-ზემო სავანეთში, წყვეტილი წითელი 
გრაფიკი ასახავს მოსახლეობის ცვლილების ტენდენციებს %-ში; 

 

არასახარბიელო დემოგრაფიული მდგომარეობაა ზღვისპირა მუნიციპალიტეტებში, 

კლების საერთო ტენდენცია შენარჩუნებულია ზუგდიდისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტებში. ფოთის მოსახლეობა 2005 წლამდე იზრდებოდა, რის შემდეგაც მან 

დაიწყო სწრაფი კლება, 2014 წელს მცირე გაუმჯობესების შემდეგ მოსახლეობის კლების 

ტემპი კვლავ იზრდება. 
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გრაფიკი 12 ზუგდიდის, ხობის [1] და ფოთის [2] მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის 
ცვლილებები; 

  

6.10.2. ეკონომია 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2 815,7 მლნ ლარს 

შეადგენს. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 3 184,3 აშშ დოლარია, უმუშევრობის დონე 15,9 %, 

დასაქმებულთა რაოდენობა 107,3 ათასი ადამიანი - 31,9 ათასი ადამიანი ბიზნეს სექტორში. 

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 897,8 ლარია. 

რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა 58,733. 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის წილი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 7%-ია. 

რეგიონის ინდუსტრიული სექტორის განვითარების დონე სუსტია. 2007-2011 წლებში 

საშუალო ზრდის ტემპმა 14.3 % შეადგინა. რეგიონში მშპ 2010 წლიდან გაორმაგდა. 

რეგიონის წამყვანი ეკონომიკაა: სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი და მშენებლობა. 2017 

და 2018 წლებში წარმოების მკვეთრ კლებას კვლავ ზრდა მოჰყვა, 2020 წელს კი ფაქტიურად 

დაეწია ზრდის იმ ტრენდს, რომელიც 2016 წლამდე არსებობდა. 

 სამეგრელო-ზემო სავანეთის რეგიონის ძირითადი ეკონომიკური 

მაჩვენებლები; 
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6.10.3. ტრანსპორტი 

საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე რეგიონში, 2020 წლის მონაცემებით, 3665,4 კმ-ია, 

საიდანაც 122,7 კმ საერთაშორისო მნიშვნელობისაა. ხოლო ადგილობრივი მნიშვნელობის 

გზების სიგრძე 740,9 კმ-ია. 

თბილისი-სენაკი-ზუგდიდი-ლესელიძის სარკინიგზო მონაკვეთი გადის სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის რეგიონზე. ფოთისა და მესტიის აეროპორტები ფუნქციონირებს. აქ არის ქვეყნის 

მთავარი სატრანსპორტო არტერია ფოთის პორტი და შედარებით მცირე ყულევის 

ნავთობტერმინალი. 

6.10.3.1 საზღვაო ტრანსპორტი 

ფოთის პორტს, პორტის აკვატორიის ჩათვლით დაახლოებით 2 კმ2 ტერიტორია უკავია და 

მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში. პორტი ამჟამად ფლობს ტვირთის გადაზიდვის 

კომპლექსს, რომელიც შედგება 14 ნავმისადგომისგან და მისი სიგრძე 2,650 მეტრია. 11 

ნავმისადგომი აღჭურვილია ამწეებით 6-40 ტონაზე. ნავმისადგომები აღჭურვილია ყველა 

სახის ტვირთისა და თხევადი პროდუქციის გადასაზიდად. ფოთის პორტში ტვირთბრუნვა 

ცვალებადია. გრძელვადიანი იჯარით გაცემულია 7 ტერმინალი. 

ფოთის პორტი დაკავშირებულია ილიჩევსკის (უკრაინა), ვარნის (ბულგარეთი) და 

რუსეთის კავკასიის პორტებთან პირდაპირი საბორნე სარკინიგზო ხაზით და 

ნოვოროსიისკის (რუსეთი), ბურგასის (ბულგარეთი) და რიზეს (თურქეთი) პორტებს 

პირდაპირი საბორნე მიმოსვლით. 

ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, 2020 წელს საქართველოს პორტებით 

გადაზიდულმა ტვირთებმა 16,9 მლნ ტონა შეადგინა, რაც 1,7%-ით ნაკლებია 2019 წელთან 

შედარებით. შემცირების ძირითადი მიზეზი ყველაზე დიდი პორტის ფოთის პორტის 

ტვირთბრუნვის 13,9 %-ით შემცირებაა. მეორეს მხრივ, 2020 წელს სხვა პორტების 

ტვირთების მოცულობა გაიზარდა: სუფსის ტერმინალი - 13,5%-ით, ბათუმის საზღვაო 

პორტი 9,4%-ით და ყულევის ტერმინალი - 6,2%-ით. რაც შეეხება პორტებში 

გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობას, ის 490 ათასია, რაც წლიურად 24,2%-ით 

მცირდება. 

მოძრაობის სიმჭიდროვის რუკა ბოლო წლებისთვის ნაჩვენებია ნახაზი 24. როგორც 

ვხედავთ, მოძრაობა საკმაოდ ინტენსიურია დაგეგმილ სეისმური კვლევის არეალში, 

რამდენიმე საკმაოდ გადატვირთული საზღვაო მარშრუტით, რომლებიც კვეთს საკვლევ 

არეალს. 
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ნახაზი 24 გემების მოძრაობის სიმჭიდროვის რუკა, დაგეგმილი სეისმური კვლევის 

არეალი მონიშნულია ნარინჯისფერი ხაზით; 

 

წყარო: https://www.marinevesseltraffic.com/  

საზღვაო ნაკადი დაახლოებით თანაბარია მთელი წლის განმავლობაში, ინტენსივობის 

უმნიშვნელო კლებაა ივნის-ივლისში და მატება აგვისტო-სექტემბერში, თუმცა რყევები 10-

15%-ის ფარგლებშია. ქვემოთ მოცემულია საქართველოს პორტებში გადაზიდვების 

სტატისტიკა (გრაფიკი 13-14). 

გრაფიკი 13 მოძრაობა ნავსადგურებისა და გემის ტიპის მიხედვით; 

  

გემების რაოდენობა ბოლო წლებში ოდნავ შემცირდა, მაგრამ მაინც ფოთისა და ყულევის 

ნავსადგურებში ყოველთვიურად დაახლოებით 80 გემი შედის. გარდა ამისა, ზოგიერთი 

გემი, რომელიც მიემართება ბათუმისა და სუფსის პორტებისკენ ჩრდილოეთ შავი ზღვის 

პორტებიდან ან პორტებისკენ, კვეთს საკვლევ ტერიტორიას. იმის გათვალისწინებით, რომ 

ფოთისა და ყულევის ნავსადგურებში გემები ორჯერ კვეთენ ტერიტორიას და ემატება სხვა 

https://www.marinevesseltraffic.com/
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გემების გარკვეული რაოდენობა, ყოველთვიურად მინიმუმ 200 გემი კვეთს საკვლევ 

ტერიტორიას. 

გრაფიკი 14 მთლიანი ტონაჟი და გემების რაოდენობა საქართველოს პორტებისთვის 
(მარცხნივ) და მხოლოდ ფოთისა და ყულევის პორტებისთვის (მარჯვნივ); 

  

 

6.10.5. ტურიზმი 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონს აქვს ტურიზმის განვითარების მაღალი პოტენციალი. 

ამ შესაძლებლობას ქმნის კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი ძეგლის, 

ლანდშაფტისა და ბიომრავალფეროვნების სიმრავლე. აქ არის შავი ზღვის საკურორტო 

ზონები. 

6.10.6. ენერგეტიკა 

ქვეყანაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყველაზე დიდი წილი სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის რეგიონში იწარმოება. ელექტროენერგიაზე წვდომა აქვს რეგიონის მოსახლეობის 

100 %-ს. ამჟამად ხუთი ჰიდროელექტროსადგურია. რეგიონს აქვს განახლებადი ენერგიის 

წყაროების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. 

ბუნებრივ გაზზე წვდომა აქვს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მოსახლეობის 15,5%-ს, რაც 

საკმაოდ დაბალია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით - 60,6%.  
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7. გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება და მათი ტიპები 

ამ თავში ჩვენ მოვახდენთ 2D და 3D სეისმური საძიებო კვლევის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასებას, სამუშაოების დაგეგმილ ტერიტორიასა და იმ არეალში სადაც ეს ზემოქმედება 

შეიძლება გავრცელდეს. შეფასება ადგენს, საქმიანობით გამოწვეულ ზემოქმედების 

პოტენციალს ფიზიკურ, ბიოლოგიურ და სოციალურ-ეკონომიკურ რეცეპტორებზე. 

ეს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საკითხები დეტალურად 

იქნება განხილული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადების 

პროცესში. 

სეისმური საძიებო საქმიანობა, რომელსაც აქვს პოტენციალი ზემოქმედება მოახდინოს 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, არის: 

• ფიზიკური ყოფნა და ფუნქციონირება; 

• წყალქვეშა ხმაურის გავრცელება; 

• ჩამდინარე წყლების რუტინული ჩაშვება; 

• საწვავის შევსება; 

• არა რუტინული ჩაღვრა, მათ შორის ქიმიკატების დაღვრა; 

• ნარჩენების წარმოქმნა; 

• ავარიული შემთხვევები. 

საქმიანობიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების ასპექტები, რომლებმაც შეიძლება 

გავლენა იქონიონ სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე: 

• ხმაური 

• წყლის ჩაშვება 

• ატმოსფერული ემისია 

• ნარჩენები 

• ფიზიკური ყოფნა 

7.1. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე 

გზშ-ს პროცესში დაცულ ტერიტორიებზე პოტენციური ზემოქმედების საკითხი კვლევის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია. დაგეგმილი სეისმური კვლევის არეალის და მისი 

მიმდებარე კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვაო ნაწილი, მიუხედავად განსხვავებული 

ბიოლოგიური სიმჭიდროვისა (ბიოლოგიური გარემო საკმაოდ მრავალფეროვანია და 

უფრო ხშირია სანაპიროსთან ვიდრე კვლევის არეალში), ერთ საერთო ჰაბიტატად უნდა 

ჩაითვალოს. 
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7.2. ხმაური 

ველურ ბუნებაზე სეისმური ტალღებით ზემოქმედება შეიძლება განსხვავდებოდეს 

მოკლევადიანი ფიზიკური შიშის რეაქციიდან, გრძელვადიან ქცევის ცვლილებებამდე და 

დაღუპვამდე, პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა მეთევზეობაზე. ზღვის 

ძუძუმწოვრები, თევზები (განსაკუთრებით საცურაო ბუშტის მქონე სახეობები), 

უხერხემლოები კვერცხების და ლარვების ჩათვლით პოტენციურად დაუცველები არიან 

წყალქვეშა ხმების მიმართ. 

7.2.1 ხმაურის დონე 

სეისმური კვლევები წარმოქმნის მოკლე და მკვეთრ ხმის იმპულსებს (პიკზე ძალიან 

მაღალი დონით და მოკლე ხანგრძლივობით) ვერტიკალურ ღერძზე წყაროს დონეზე - 250 

dB re 1 μPa (peak) (flat) @1 m. ხმაურს ასვე წარმოიქმნიან დამხმარე გემები. ხმაურის დონეები 

საკვლევი და დამხმარე გემებიდან მერყეობს 145 – 155 dB 1 μPa (r.m.s) (flat) @ 1 m. 

სხვადასხვა გემის ხმაურის მახასიათებლები განსხვავებულია და დამოკიდებულია 

კონკრეტულ აქტივობაზე, მაგალითად, უმოქმედო მდგომარეობაში, შეკავება ან აჩქარება. 

შავი ზღვის წყლების სტრატიფიკაცია იწვევს ხმაურის არათანაბრად გავრცელებას. ამიტომ, 

ხმაურის ზემოქმედების შეფასება გადაცემის დაკარგვის მარტივ მოდელებზე 

დაყრდნობით არ არის მთლად ზუსტი. 

მოძრავი გემების ხმაური, მათ შორის მიმმართველების, ბუის, უმოქმედო პნევმატური 

ბგერის წყაროს და ზონარების მიერ წარმოქმნილი ხმაური უმნიშვნელოა და ნაკლებად 

სავარაუდოა, რომ გამოიწვიოს რაიმე ქცევითი ეფექტი და შემდგომში აღარ განიხილება. 

ნახაზი 25 ზღვის ცხოველების სმენითი დიაპაზონი ანთროპოგენულ ხმაურთან 

მიმართებაში [32]; 
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7.3. გავლენა ბიომრავალფეროვნებაზე 

7.3.1 ზემოქმედება ზღვის უხერხემლოებზე 

უხერხემლო ცხოველთა უმრავლესობას სუსტად აქვს განვითარებული მექანოსენსორული 

სისტემა და სეისმური კვლევის ხმაური მათზე არ იმოქმედებს. კიბოსნაირები და 

უხერხემლო სახეობების უმეტესობა პრაქტიკულად არ აღიქვამს 217 dB re 1µPa მაღალ 

ხმაურს, თუნდაც ხმაურის წყაროდან 2 მ-ზე ნაკლებ მანძილზე (McCauley et al. [17]). აქედან 

გამომდინარე, არ არსებობს ზღვის უხერხემლოების დაზიანების რისკი სეისმური კვლევის 

გამო. გარდა ამისა, სეისმური კვლევის არეალში სიღრმე -200 მ-ზე მეტია. ეს ნიშნავს, რომ 

ზედა, შედარებით პროდუქტიულ წყლის ფენასა და ზღვის ფსკერს შორის არის 

გოგირდწყალბადის შემცველი ფენა და ფსკერზე ძალიან იშვიათი ანაერობული 

ბაქტერიების გარდა არაფერია. შესაბამისად, არანაირი გავლენა არ არის მოსალოდნელი. 

7.3.2 ზემოქმედება თევზებზე 

ხმას თევზი აღიქვამს ყურებით და ვიბრაციის მიმართ მგრძნობიარე აკუსტიკური 

ლატერალური სისტემის საშუალებით. ზოგიერთი სახეობის თევზი იყენებს საცურაო 

ბუშტს ხმის ამოსაცნობად. საცურაო ბუშტი მგრძნობიარეა ზეწოლის მიმართ, რომელიც 

რეზონირებს როგორც სიგნალი, რომელიც ასტიმულირებს ყურებს. თევზის ზოგიერთ 

ჯგუფს, როგორიცაა ბრტყელი თევზები, ზვიგენები და სხვებს, არ აქვთ საცურაო ბუშტი და 

შესაბამისად აქვთ დაქვეითებული სმენის უნარი. 

ხმები 50 ჰც-დან 2000 ჰც-მდე დიაპაზონში, როგორიცაა მრავალი ანთროპოგენური 

აქტივობის შედეგად წარმოქმნილი ხმის პიკური დონეები, საპასუხოდ იწვევს მხოლოდ 

მოკლევადიან შეშფოთებას შემდგომ შეჩვევასთან ერთად. 

ზრდასრული და ახალგაზრდა თევზები იშვიათად ზიანდებიან ხმაურის გამო, რადგან მათ 

შეუძლიათ მათი დაფიქსირება და თავის არიდება. ფიზიკური დაზიანებები ყველაზე 

მეტად გამოხატულია საცურაო ბუშტის მქონე თევზებზე, რადგან ამ ორგანოს არ შეუძლია 

საკმარისად სწრაფად მოერგოს მაღალ წნევას. თუ ვიბრაცია ძალიან მაღალია, ბუშტი 

შეიძლება დაზიანდეს ან განადგურდეს, თევზი შეიძლება გახდეს გაოგნებული და 

დეზორიენტირებული. თუმცა, ამ ტიპის ფიზიკური დაზიანება შეიძლება მოხდეს ხმის 

წყაროდან მხოლოდ რამდენიმე მეტრში, რადგან თევზებზე სეისმური ხმაურის 

ზემოქმედების კვლევებმა აჩვენა, რომ თევზის დაზიანება ხდება 220 dB re 1 μPa at 1 m მეტი 

ხმაურის დონეზე, 1 მ-ზე ნაკლებ მანძილზე (McCauley et al.). 

შეიძლება, რომ თევზმა შეიგრძნოს სეისმური ტალღები ათეულ კილომეტრში, თუმცა, 

ქცევითი რეაქციები ვლინდება მხოლოდ ხმაურის დონის გარკვეულ ზღურბლზე ზემოთ. 

კვლევებმა აჩვენა, რომ ქცევითი რეაქცია მოტრიალების და სიღრმეში წასვლის სახით 

ხდება ხმის დონეებზე, რომლებიც აღემატება 156-161 dB re 1 μPa (rms) და მომატებული 
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ქცევითი პასუხი, ნაკლებად სავარაუდოა მოხდეს 155-160 dB re 1 μPa2. s ქვემოთ (McCauley, 

et al.). 

ზრდასრული თევზი თავს არიდებს ხმაურის წყაროებს. თავის არიდება ძირითადად ხდება 

სეისმური ბგერის წყაროდან 2 კმ-ში. თავის არიდების რეაქცია შეამცირებს თევზზე 

ხმაურის ზემოქმედების რისკს.  

იმის გათვალისწინებით რომ კვლევების არეალში თვზების რაოდენობა მცირეა, რაიმე 

საგრძნობი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

7.3.3 ქვირითი და ლარვა 

ქვირითობის პერიოდის ადგილი განსხვავებულია სახეობების მიხედვით, თუმცა 

ძირითადი სახეობების ქვირითობის არეები კონცენტრირებულია ნაპირთან ახლოს და 

წყალქვეშა კანიონების სათავეებთან (თავი 6.9.3), შემოთავაზებული სეისმური კვლევის 

საზღვრებს გარეთ. 

თევზის კვერცხები და მრავალი სახეობის თევზის ლარვა და ქვირითი ტივტივებს წყლის 

ზედა შრეებში ან მასთან ახლოს და შესაბამისად მათი სივრცით გადაადგილებას 

განსაზღვრავს ზღვის დინება. აქედან გამომდინარე, მათ პოტენციურად ემუქრებათ 

დაზიანებები ინტენსიური წყალქვეშა ხმისგან, რადგან მათი ჰაბიტატი ემთხვევა იმ 

სიღრმეს, რომელზედაც სეისმური კვლევის სხვა აღჭურვილობის ბუქსირება ხდება და 

ისინი თავად ვერ აიცილებენ ხმის წყაროებს. თევზის ლარვები და ქვირითი შეიძლება 

დაიღუპოს ხმაურის წყაროდან რამდენიმე მეტრში. კვლევებმა სეისმური ბგერის 

გავლენაზე თევზის კვერცხებსა და ლარვაზე, აჩვენა, რომ ლარვის/კვერცხის დაზიანება და 

სიკვდილი შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი ექვემდებარებიან ხმაურს 

236 dB-ზე მეტი 1 μPa 0,5 მ-ზე, ამ შემთხვევში ანჩოუსისებრთა თევზის სახეობებისთვის 

დაზიანებებამ 7.8 % შეადგინა. რაც შეეხება თევზებს, ხმაურის ეს დონეები მოსალოდნელია 

მხოლოდ უშუალოდ ბგერის წყაროს ქვეშ. ასევე საეჭვოა, რომ ქვირითის/ლარვის 

დაზიანება მოხდეს მხოლოდ რამდენიმე მეტრში ბგერის წყაროდან. 

7.4. თევზის მრეწველობა 

სეისმური ბგერები ხელს უწყობს თევზის ქცევის შეცვლას და ასევე შეიძლება გავლენა 

იქონიოს მეთევზეობაზე, მაგრამ, როგორც განხილულია 6.9.3 თავში, თევზაობა 

კონცენტრირებულია 5 კმ სიგანის ზოლში სანაპიროს გასწვრივ და სეინერები იშვიათად 

ტოვებენ ამ ტერიტორიას, ანუ თევზჭერა მიმდინარეობს სეისმური კვლევის არეალის 

მიღმა, ძირითადად ნოემბრიდან აპრილამდე. 
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7.4.1 თევზებზე და მეთევზეობაზე ზემოქმედების შეფასება 

როგორც აღვნიშნეთ, ზრდასრული თევზი თავს არიდებს ადგილებს პირდაპირ ხმაურის 

წყაროს ქვეშ, ამიტომ თევზის დაზიანების ან სიკვდილის რისკი მცირეა. თევზს შეუძლია 

რეაგირება მოახდინოს მოკლევადიან აკუსტიკურ ბგერაზე წყაროდან 2-3 კმ-ის მანძილზე. 

თევზის კვერცხები და ლარვები მოსალოდნელია დაშავდეს ან დაიღუპოს, მაგრამ ეს 

შეიძლება მოხდეს მხოლოდ რამდენიმე მეტრში ბგერის წყაროდან. ამრიგად, 

მოსალოდნელი ზემოქმედება თევზის პოპულაციაზე უმნიშვნელოა. 

აღმოსავლეთ შავი ზღვის ძირითადი კომერციული სახეობა არის ხამსა. თევზჭერა 

გრძელდება ნოემბრიდან აპრილამდე, ნაპირთაბ ახლოს არაღრმა წყლებში. თევზაობა 

კონცენტრირებულია ზღვისპირა ზონიდან 5 კმ-ში და შესაბამისად დაგეგმილი კვლევა არ 

იმოქმედებს მეთევზეობაზე. 

7.5. ზემოქმედება ზღვის ძუძუმწოვრებზე 

ვეშაპისებრნი მგრძნობიარე არიან ზღვის გარემოში ხმაურის მიმართ. ბგერის ფართო 

გამოყენება სხვადასხვა მიზნისთვის და ჰაერით სავსე ორგანოები, მათ დაუცველს ხდის 

როგორც შეშფოთების, ისე ფიზიოლოგიური დაზიანების მიმართ ძლიერი წყალქვეშა 

ბგერის ზემოქმედების დროს. 

იმ ეფექტების კლასიფიკაცია და ხმის დონეები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზემოქმედება, 

მნიშვნელოვანი კვლევის საგანი იყო ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. ჩვენი 

დასკვნები, შავი ზღვის ძუძუმწოვრებზე ხმაურის გავლენის შესახებ, ეფუძნება ზღვის 

ძუძუმწოვრებზე ხმაურის ზემოქმედების კრიტერიუმების ფართო კვლევებს. კვლევებმა 

აჩვენა, რომ უნდა განვასხვავოთ ზღვის ძუძუმწოვრების დაბალი, მაღალი და ძალიან 

მაღალი ბგერის სიხშირის სმენის ჯგუფები [29]. 

ამ კვლევის მიხედვით შავი ზღვის ძუძუმწოვრები მიეკუთვნებიან მაღალი და ძალიან 

მაღალი სმენის მქონე ვეშაპისებრთა ჯგუფს. მაღალი სიხშირის (HF) ვეშაპისებრის სმენის 

ჯგუფი შეიცავს დელფინიდების სახეობებს (მაგ., აფალინა და თეთრგვერდა), ხოლო 

ძალიან მაღალი სიხშირის (VHF) ვეშაპისებრის სმენის ჯგუფი სხვა სახეობებს შორის 

მოიცავს ზღვის ღორებს (Southall et al. 2019). ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი განსაზღვრავს 

დაზიანების მინიმალურ პირობებს, როგორც დონეს, რომელზედაც მოსალოდნელია, რომ 

ერთჯერადმა ექსპოზიციამ გამოიწვიოს ზღვის ძუძუმწოვრების სმენითი ზღურბლის 

დროებითი ცვლილების (TTS) და მუდმივი ცვლილების (PTS) დაწყება. 
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 TTS- და PTS იმპულსურ ხმაურზე: SEL ზღურბლები dB re 1 μPa2s წყალქვეშ; და 
პიკური SPL ზღურბლები dB re 1 μPa წყალქვეშ Southall et al. (2019); 

ზღვის 

ძუძუმწოვრების 

სმენის ჯგუფი 

TTS დაწყება: 

SEL (შეწონილი) 

TTS დაწყება: 

პიკური SPL 

(არაშეწონილი) 

PTS დაწყება: 

SEL (შეწონილი) 

PTS დაწყება: 

პიკური SPL 

(არაშეწონილი) 

HF 170 224 185 230 

VHF 140 196 155 202 

მოსალოდნელია, რომ ხმის დონეები 230 dB re 1 μPa (peak) (flat) გამოიწვევს აფალინას და 

თეთრგვერდა დელფინების სმენის ორგანოების დაზიანებას, ხოლო 202 dB re 1 μPa (peak) 

(flat) შეიძლება გამოიწვიოს ზღვის ღორღის სმენის ორგანოების დაზიანება. 

სეიმური ბგერის წყაროს ძირითადი ხმის ენერგია მიმართულია ვერტიკალურად ზღვის 

ფსკერისკენ, ხოლო გაცილებით ნაკლები ხმის ენერგია მიმართულია ჰორიზონტალური 

ღერძის გასწვრივ. ამიტომ ექსპოზიციის მინიმალური დონეებიდან და გადაცემის 

დანაკარგიდან გამომდინარე, ვეშაპისებრთა დაზიანების რისკი უმნიშვნელოა. რისკებს 

ასევე შეამცირებს სეისმური კვლევის დროს გამოყენებული შემარბილებელი 

ღონისძიებები. 

აკუსტიკური ექსპოზიციის ქცევითი შედეგები ნაკლებად პროგნოზირებადია და 

დამოკიდებულია ხმაურის ზემოქმედებაზე სმენაზე ან ფიზიოლოგიაზე. ქცევითი 

რეაქციები, გამიხატება აგრესიაში, ზიზღსა და პანიკაში. 

ზემოქმედების დონე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დამოკიდებულია ხმაურის 

სიდიდესა და ხანგრძლივობაზე, ასევე ზღვის ძუძუმწოვრების რაოდენობაზე. 

დელფინები ძალიან მოძრავი ცხოველები არიან, ამიტომ მათი ნახვა ზღვაში თითქმის 

ყველგან შეიძლება, მაგრამ ვინაიდან კვების ადგილები სანაპიროსთან ახლოსაა, მათი 

შეხვედრის ალბათობა სანაპიროსთან ახლოს გაცილებით მაღალია, ვიდრე ღია ზღვაში. 

საპროექტო არეალში ზღვის ძუძუმწოვრების არსებობის დაბალი ალბათობა, საკვების 

არეალის დაშორების გამო, ამცირებს მათ შეხვედრის შანსს საველე სამუშაოების დროს, 

ამიტომ რაიმე ეფექტი ასევე ნაკლებად სავარაუდოა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით 20 წლის წინ, სეისმური კვლევის დროს, სანაპირო 

ზოლთან ახლოს, დელფინები კვლევით ხომალდს რამდენიმე დღის განმავლობაში 

მისდევდნენ. დელფინები არამცთუ გაურბოდნენ გემს, არამედ პირიქით, რაღაც იზიდავდა 

მათ. დელფინები გემთან ერთად მხოლოდ სანაპირო ზოლთან ახლოს ცურავდნენ, ამან 

გვაფიქრებინა, რომ ისინი ხმაურით დაბნეულმა თევზმა მიიზიდა. 

საკვლევი ოპერაციების დროს ვეშაპისებრთა დაზიანების უმნიშვნელო რისკია. შეიძლება 

მოხდეს ვეშაპისებრებზე ქცევითი ზემოქმედება, თუმცა ფართობი, რომლის ფარგლებშიც 

მოსალოდნელია ქცევის ცვლილება, შედარებით მცირეა, ხმაურის წყაროდან არაუმეტეს 1 
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კმ-ისა. ზღვის ძუძუმწოვრებზე საერთო ზემოქმედება იქნება დაბალიდან უმნიშვნელომდე. 

ასევე გამოყენებული იქნება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები ზღვის 

ძუძუმწოვრებზე ზემოქმედების შესაძლებლობის შესამცირებლად. 

7.6. შემაჯამებელი დასკვნა 

ხმაურის ზემოქმედებისა და შემოთავაზებული შემარბილებელი ღონისძიებების შეჯამება 

მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში; 

 სეისმური კვლევების ზემოქმედების შეჯამება ზღვის ველურ ბუნებაზე; 

ზემოქმედება ზემოქმედების შეფასება შერბილება 

ვეშაპისებრები  

 

ზოგადი აცილების ქცევითი ეფექტები წყაროდან 

დაახლოებით 1 კმ-ში. ვეშაპისებრებისა 

ფიზიკური დაზიანება შეიძლება მოხდეს ხმის 

წყაროდან 100 მ-ზე ნაკლებ მანძილზე, თუმცა ეს 

ალბათობაც სეიძლება შემცირდეს. 

სუსტი ზემოქმედება 

ზღვის ძუძუმწოვრებზე 

დაკვირვებისა და პასიური 

აკუსტიკური მონიტორინგის 

გამოყენებით იმის 

უზრუნველყოფა, რომ ისინი არ 

იყვნენ ხმაურის წყაროს უშუალო 

სიახლოვეს. 

ე.წ. რბილი სტარტი, ტრავმისა და 

ქცევითი ზემოქმედების რისკის 

შესამცირებლად. 

 თევზი ქცევითი ეფექტები წყაროდან 3 კილომეტრში. 

სმენის დაზიანება მოსალოდნელია წყაროდან 

100 მ მანძილზე. 

თევზის კვერცხებისა და ლარვის დაზიანება 

შეიძლება მოხდეს წყაროდან რამდენიმე 

მეტრში. 

დაბალი ზემოქმედება: უმნიშვნელო 

მოკლევადიანი ქცევითი ზემოქმედება 

წყაროდან 3 კმ-ში. 

რბილი სტარტი ზრდასრული 

თევზის ფიზიკური 

დაზიანების რისკის 

შესამცირებლად. 

თევზის კვერცხების/ლარვის 

დაზიანების შერბილების 

საშუალება არ არსებობს 

ბენთოსი საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს არელში 

სადაც სიღრმე 200 მეტრზე მეტია. ბენთოსური 

ჰაბიტატების არარსებობის გამო ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის. 

 

მეთევზეობა თევზჭერა ქცევითი ეფექტის ზონის შიგნით ან 

მის მახლობლად (წყაროდან დაახლოებით 3 კმ) 

პრაქტიკულად არ ხდება. 

უმნიშვნელო გავლენა 

კვლევის ჩატარება არა თევზჭერის 

პერიოდში. სათევზაო 

კატარღებისთვის რჩევის მიცემა 

დაშორდნენ საკვლევ ზონას. 

*რბილი დაწყება: აკუსტიკური ტალღების გენერატორის ჩართვა დაბალი სიმძლავრეზე და 

თანდათან გაზრდას სრული სიმძლავრის მიღწევამდე (ჩვეულებრივ 20 წუთის 

განმავლობაში). 
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7.7. წყლის ჩაშვება 

მოკლე ხანგრძლივობისა და დაბალი ან ზომიერი ინტენსივობის გამო, ჩამდინარე წყლების, 

კანალიზაციისა და საკვების ნარჩენებისგან დაბინძურების ზემოქმედება ზღვის გარემოზე 

შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი და ადგილობრივი მასშტაბის. შერბილება 

შესაძლებელია შესაბამისი სეპარატორების, გამწმენდი მოწყობილობისა და 

მაცერატორების გამოყენებით. გაუმართაობის დროს ზეთის ზღვაში მოხვედრის თავიდან 

ასაცილებლად ზეთის და წყლის გამყოფებში უნდა დამონტაჟდეს ზეთის აღმომჩენი 

სიგნალიზაცია. 

მიუხედავად დაბალი ალბათობისა, საშუალო და გრძელვადიანი ეფექტის, სხვადასხვა 

ინტენსივობის და პირდაპირი, არაპირდაპირი და კუმულაციური ზემოქმედების 

პოტენციალის გამო, საწვავის ჩაღვრა ზღვაში შეფასდა როგორც მაღალი მნიშვნელობის 

ადგილობრივი მასშტაბის ზემოქმედება. შერბილება შესაძლებელია საგანგებო დაგეგმვის, 

ეფექტური კომუნიკაციისა და დაკვირვების გზით. დაცული ტერიტორიიდან დაშორება 

ასევე ამცირებს ზემოქმედების რისკს. 

მყარი ზონარების გამოყენება გამორიცხავს ზონარის სითხის დაღვრის რისკს. 

7.7.1 რუტინული ჩაღვრა 

გემებიდან დაბინძურების პრევენციის საერთაშორისო კონვენციის (MARPOL) შესაბამისად 

აკრძალულია კანალიზაციისა და ლიალური წყლების ჩაშვება ზღვაში; თუ გემს არ აქვს 

მოქმედი დამტკიცებული კანალიზაციის გამწმენდი მოწყობილობა და არ ახდენს მის 

ჩაშვებას ზღვაში, დაქუცმაცებულს და დეზინფიცირებულს სერთიფიცირებული 

დანადგარის საშუალებით, უახლოესი ხმელეთიდან სამ საზღვაო მილზე მეტი 

დაშორებით, ან არ ახდენს კანალიზაციის ჩაღვრას, რომელიც არ არის დაქუცმაცებული ან 

დეზინფიცირებული, უახლოესი ხმელეთიდან 12 საზღვაო მილზე მეტ მანძილზე. 

ნებისმიერი რუტინული ჩაღვრა (საყოფაცხოვრებო წყლები, კანალიზაცია, ლიალური 

წყალი, საკვების ნარჩენები) ზღვაში უნდა განხორციელდეს MARPOL-ის წესების 

შესაბამისად. 

გემები აღჭურვილი უნდა იყოს კანალიზაციის გამწმენდი სისტემებით, რომლებიც 

შექმნილია ჩამდინარე წყლების ნაკადების გასაწმენდად ზღვაში ჩაშვებამდე. 

ლიალური წყალმა უნდა გაიაროს ნავთობის და წყლის სეპარატორი. ზღვაში ჩამდინარე 

წყალში ზეთის კონცენტრაცია უნდა იყოს 15 ppm-ზე ნაკლები. ზეთიანი წყლის 

სეპარატორი აღჭურვილი უნდა იყოს სენსორებით და განგაშით, რათა აღიკვეთოს 

კონცენტრაციის ლიმიტის გადაჭარბება. 
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საკვების ნარჩენები უნდა იყოს დაქუცმაცებული ზღვში ჩაშვებამდე MARPOL-ის 

მოთხოვნების შესაბამისად. საკვების ნარჩენების ჩაშვებით გამოწვეული უარყოფითი 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

7.7.2 არარუტინული ჩაღვრა, ავარიული დაღვრა 

არარუტინული ჩაღვრა, არის შემთხვევითი მოვლენა, რომელიც შეიძლება გამოწვეული 

იყოს საწვავის, საპოხი მასალების და ჰიდრავლიკური სითხეების დაღვრის შედეგად. 

უბედური შემთხვევები ხდება არარუტინული ოპერაციების დროს და მიეკუთვნება 

უჩვეულო და დაუგეგმავ რისკებს. 

საწვავის დიდი დაღვრის ზემოქმედება საზღვაო გარემოზე მაღალია. მიუხედავად დაბალი 

შანსისა და ადგილობრივი მასშტაბისა, მნიშვნელობა განპირობებულია საშუალო და 

გრძელვადიანი ეფექტით, მაღალი ინტენსივობით და პირდაპირი, არაპირდაპირი და 

კუმულაციური ეფექტების პოტენციალით. 

გემის საწვავი არის მსუბუქი საწვავი და ქარმა და ტალღებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს 

სწრაფ გავრცელებას. პოტენციურად დაზარალებული ბიოტა მოიცავს პლანქტონს, ზღვის 

ფრინველებს და ზღვის ძუძუმწოვრებს, რომლებიც შეიძლება შევიდნენ კონტაქტში 

დაღვრის ზონასთან. 

ნაკლები ზემოქმედება შეიძლება მოხდეს საპოხი ზეთის, ჰიდრავლიკური სითხის და 

ქიმიკატების გაჟონვის ან საწვავის დაღვრის გამო. ყველა ზეთი და ქიმიკატი უნდა 

ინახებოდეს საზღვაო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად. დაღვრის სავარაუდო 

რაოდენობა ათეულობით ლიტრის ფარგლებშია. 

სეისმური კვლევის დროს ნახშირწყალბადების პოტენციურმა დაღვრამ შეიძლება გავლენა 

მოახდინოს კოლხეთის ეროვნულ პარკსა და ზურმუხტის ქსელის უნიკალურ საზღვაო და 

სანაპირო გარემოზე, მათ შორის: 

 ზღვის წყალი; 

 ზღვის და ხმელეთის ფრინველები; 

 დაცული სანაპირო ტერიტორიები; 

 თევზი და მეთევზეობა; 

 ზღვის ძუძუმწოვრები; 

 ტურისტული ზონა; 

 პორტები. 

ზოგადად აღმოსავლეთ შავი ზღვის სანაპირო ზოლი უკიდურესად მგრძნობიარეა 

ნავთობის დაღვრაზე. სპეციალური სტატუსის ზონები, რომლებიც შეიძლება 

დაზარალდნენ ზღვაზე ნავთობის დაღვრის გამო არის: კოლხეთის ეროვნული პარკი, 

რამსარის ჰაბიტატები და ზურმუხტის ქსელი. 
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ნაპირიდან ათეულობით საზღვაო მილის მანძილზე ნავთობის დაღვრა, სავარაუდოდ, 

ნაპირს არ მიაღწევს და მთლიანად გაილევა და გაიფანტება ღია ზღვაში და მასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედება იქნება დაბალი და შემოიფარგლება მიმდებარე 

ტერიტორიით. ნავთობის დაღვრას დაცული ტერიტორიის საზღვრის სიახლოვეს შეუძლია 

ნეგატიური ზემოქმედება იქონიოს ეროვნული პარკის დაცულ საზღვაო აკვატორიასა და 

სანაპირო ზოლზე. 

7.7.3 ზონარის დაზიანება ან დაკარგვა 

ზონარის დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში, პოტენციური ეკოლოგიური 

ზემოქმედება უსიცოცხლო გარემოზე შემოიფარგლება ფიზიკური ზემოქმედებით ზღვის 

ფსკერზე. მოსალოდნელი არ არის ტოქსიკური ზემოქმედება საზღვაო გარემოზე გაჟონვის 

შედეგად, რადგან შემოთავაზებული სეისმური კვლევის დროს გამოყენებული იქნება 

მყარი ზონარები. 

შემარბილებელი ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს დამხმარე ნავების გამოყენებას, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი დაზიანება და დაბრკოლება კვლევის პროცესში. 

7.7.4 დასკვნა 

ცხრილი 27 აჯამებს რუტინულ და არარუტინულ ჩაღვრების ზემოქმედებას და 

რეკომენდებულ შემარბილებელ ზომებს. შემოთავაზებული შემარბილებელი 

ღონისძიებები შეესაბამება MARPOL-ის რეგულაციებს. 

 რუტინული და არარუტინული ჩაღრვრების შეჯამება; 

ზემოქმედება ზემოქმედების შეფასება შერბილება 

ჩამდინარე წყლები და 

კანალიზაცია 

შედარებით მცირე მოცულობით, 

მაღალი განზავების ფაქტორები, 

მოკლე ხანგრძლივობა, 

დაბალიდან საშუალო 

ინტენსივობით. 

დაბალი ზემოქმედება: 

არასასურველი, მაგრამ არა 

მნიშვნელოვანი 

კანალიზაცია უნდა დამუშავდეს 

ჩაშვებამდე MARPOL-ის 

რეგულაციების შესაბამისად. 

 

ლიალური წყლები ჩამდიარე მცირე მოცულობები, 

მაღალი განზავების ფაქტორები, 

მოკლე ხანგრძლივობა, 

დაბალიდან საშუალო 

ინტენსივობით. 

დაბალი ზემოქმედება: 

არასასურველი, მაგრამ არა 

მნიშვნელოვანი 

აუცილებელია ნავთობის და 

წყლის სეპარატორის გამოყენება, 

ზეთის შემცველობა წყალში არ 

უნდა აღემატებოდეს 15 ppm. 

 

საკვების ნარჩენები მცირე მოცულობება, მაღალი 

განზავების ფაქტორები, მოკლე 

ხანგრძლივობა. 

საკვები უნდა დაქუცმაცდეს 

განადგურებამდე. 
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დაბალი ზემოქმედება: 

არასასურველი, მაგრამ არა 

მნიშვნელოვანი 

საწვავის დიდი 

დაღვრა 

პოტენციურად მნიშვნელოვანი 

ზემოქმედება ზღვის გარემოზე, 

მაგრამ შეიძლება შემცირდეს 

უფრო დაბალი მნიშვნელობისკენ. 

დაბალი ზემოქმედება 

სანაპიროზე, საწვავის დაღვრისგან 

ნაპირიდან შორს. 

მაღალი ზემოქმედება სანაპირო 

ზოლზე საწვავის დაღვრისგან 

ნაპირთან ახლოს. 

გემები დაცულია შეჯახებისგან 

ან სხვა არასასურველი 

შემთხვევებისგან სანავიგაციო და 

საკომუნიკაციო ზომების მკაცრი 

დაცვის შემთხვევაში. 

საწვავის შევსების 

პროცედურების მკაცრი დაცვა 

უნდა განხორციელდეს 

მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან 

მოშორებით. 

სხვა გემებთან გადაკვეთის 

თავიდან ასაცილებლად 

დამხმარე ნავების გამოყენება. 

გემის ნავთობით დაბინძურების 

საგანგებო გეგმა (SOPEP) ყველა 

გემისთვის. 

მომზადებული პერსონალი 

დაღვრაზე რეაგირებისთვის. 

 

ნავთობის მცირე 

დაღვრა 

მაღალი განზავების ფაქტორები, 

ხანმოკლე ხანგრძლივობა, 

დაბალი-საშუალო ინტენსივობა. 

დაბალი გავლენა: არასასურველი, 

მაგრამ არა მნიშვნელოვანი 

ზონარის დაკარგვა ლოკალური ფიზიკური 

ზემოქმედება ზღვის ფსკერზე. 

დაბალი ალბათობა და დაბალი 

ინტენსივობა. 

ზემოქმედების გარეშე 

ზონარის რუტინული 

მონიტორინგი. 

დამხმარე გემების გამოყენება 

სხვა გემებთან გადაკვეთის 

თავიდან ასაცილებლად. 

 

მიზანშეწონილია მოხდეს მიმდებარე შავი ზღვის სანაპირო ზოლის გარემოს 

მგრძნობელობის ინდექსის შეფასება და კლასიფიკაცია ნავთობის დაღვრაზე 

რეაგირებისთვის, ზღვაში ბურღვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესის დროს. 

გარემოს მგრძნობელობის ინდექსის რუქები და მონაცემები უნდა შეიცავდეს 

კომბინირებულ ინფორმაციას რისკის ქვეშ მყოფი სანაპირო რესურსების შესახებ, იმ 

შემთხვევაში თუ ახლომახლო მოხდება ნავთობის დაღვრა. გარემოს მგრძნობელობის 

ინდექსის რუქები არის ინფორმაციის ერთობლიობა სანაპირო ზოლის მგრძნობელობის, 

ბიოლოგიური და ადამიანური რესურსების შესახებ.  

ეს ინფორმაცია გამოიყენება უბედური შემთხვევის დაწყებამდე დასუფთავების 

სტრატეგიების შესაქმნელად, რათა ხელისუფლება მზად იყოს ზომების მისაღებად ასეთი 

დაღვრის შემთხვევაში. წინასწარი დაგეგმვა ამცირებს ნავთობის დაღვრის და გაწმენდის 

მავნე შედეგებს. 

7.8. ატმოსფერული ემისიები 

ატმოსფერული ემისია წარმოიქმნება საწვავის წვის შედეგად სეისმური ფლოტის ძრავების, 

კომპრესორების და დენის გენერატორების მუშაობისას. კუმულატიურად, ეს ემისიები 
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არის მცირე, მოკლევადიანი და ლოკალიზებული, არ არის მოსალოდნელი ჰაერის 

ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუარესება. ჰაერში ემისიების სხვა შესაძლო ხელშემწყობები 

არიან სხვა გემები, რომლებიც კვეთენ ტერიტორიას. ემისიების კუმულატიურმა 

ზემოქმედებამ, რომელიც წარმოიქმნება ტერიტორიაზე ყველა სატრანსპორტო 

გადაადგილებისას, არ უნდა გამოიწვიოს ჰაერის ხარისხის რაიმე მნიშვნელოვანი 

გაუარესება. შერბილება შესაძლებელია ძრავების რეგულარული მოვლისა და 

მონიტორინგის მეშვეობით. ზემოქმედება შეფასებულია, როგორც უმნიშვნელო. 

7.9. ნარჩენები 

ნარჩენების წარმოქმნა, როგორც თხევადი, ისე მყარი ნარჩენების ჩათვლით, იქნება ის 

საშიში თუ არა, ექნება ლოკალური ხასიათი, მცირე მასშტაბის და დროში შეზღუდული. 

საყოფაცხოვრებო ნაგავი, საკვების ნარჩენები, საშიში ან სპეციალური ნარჩენები შეიძლება 

წარმოიქმნას საველე სამუშაოების დროს. 

ნებისმიერი სახის ნარჩენი უნდა დამუშავდეს MARPOL-ის მოთხოვნების შესაბამისად. 

გემებს უნდა ჰქონდეთ ნაგვის მართვის გეგმა და ნაგვის აღრიცხვის წიგნი, სადაც 

აღირიცხება ნაგვის რაოდენობა, ტიპები და გატანის მარშრუტები. ყველა სახის ნარჩენები 

დახარისხდება, დაკომპაქტდება თუ ეს შესაძლებელია, და ინახება კატეგორიისა და 

განკარგვის მარშრუტის მიხედვით. 

დიდი საკვები ნარჩენები, რომლის ჩაშვებაც ზღვაში არ შეიძლება, უნდა ინახებოდეს 

ჩანთებში ხმელეთზე გატანამდე. სახიფათო ან სპეციალური ნარჩენები უნდა ინახებოდეს 

შესაბამის კონტეინერებში, არა სახიფათო ნარჩენებისგან განცალკევებით და გადაეცეს 

შესაბამის სერტიფიცირებულ მიმღებ დაწესებულებას პორტში დგომის დროს. ყველა სახის 

ნარჩენები სათანადოდ უნდა განთავსდეს პორტის მიმღებ ობიექტში ნარჩენების მართვის 

რეგისტრირებულ კომპანიაში. 

სხვა მნიშვნელოვანი ნარჩენების წარმომქმნელი არ გამოვლენილა პროექტის ტერიტორიის 

სიახლოვეს და კუმულაციური ზემოქმედება, რომელიც დაკავშირებულია ზღვის სხვა 

მომხმარებლების მიერ ნარჩენების წარმოქმნასთან და მართვასთან, ითვლება 

უმნიშვნელოდ. 

ამრიგად, ნარჩენების მართვის პროცედურების დაცვის შემთხვევაში უარყოფითი 

ზემოქმედება ზღვის გარემოზე მოსალოდნელი არა არის. 
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 მყარი ნარჩენების ზემოქმედების შეჯამება; 

ზემოქმედება ზემოქმედების შეფასება შერბილება 

საზღვაო დაბინძურება 

ნარჩენების არასწორი 

მენეჯმენტის გამო 

ნარჩენების ზღვაში დაკარგვამ 

შეიძლება გამოიწვიოს დაბალი ან 

მაღალი ინტენსივობის ფიზიკური 

და ტოქსიკური უარყოფითი 

ეფექტები; ხანმოკლე ან 

გრძელვადიანი მდგრადობის 

გავლენა, მაგრამ დაბალი 

ალბათობით. 

საშუალო ზემოქმედება: 

პოტენციურად მნიშვნელოვანი 

ზემოქმედება, მაგრამ შეიძლება 

შემცირდეს უფრო დაბალი 

მნიშვნელობისკენ. 

გემებს მოეთხოვებათ გააჩნდეთ 

ნაგვის მართვის გეგმა და ნაგვის 

ჩანაწერის წიგნი, სადაც 

აღირიცხება ნაგვის რაოდენობა, 

ტიპები და გატანის მარშრუტები. 

განსაზღვრული სეგრეგაცია და 

ნარჩენების შეკავება. 

 

დაბინძურება საკვების 

ნარჩენების ჩაშვების 

გამო 

მცირე მოცულობის, მაღალი 

განზავების ფაქტორები, მოკლე 

ხანგრძლივობა. 

დაბალი ზემოქმედება: 

არასასურველი, მაგრამ არა 

მნიშვნელოვანი 

საკვები უნდა იყოს 

დაქუცმაცებული ზღვაში 

ჩაშვებამდე 

 

7.10. ფიზიკური ყოფნა 

პოტენციური გარემოზე ზემოქმედება, რომელიც დაკავშირებულია სეისმური ფლოტისა 

და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის ფიზიკურ არსებობასთან: 

 საზღვაო გადაზიდვის შეფერხება; 

 თევზჭერისთვის ხელის შეშლა; 

 ვიზუალური ზემოქმედება. 

7.10.1 თევზჭერის ხელის შეშლა 

საკვლევ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს თევზჭერა, ამიტომ 

თევზაობისთვის რაიმე დაბრკოლება შეუძლებელია. 

ინტერესთა ფარული კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად, შემოთავაზებულია შემდეგი 

შემარბილებელი ღონისძიებები: 

 კვლევის დაწყებამდე უნდა ეცნობოს შესაბამის ორგანოებს კვლევის დეტალების 

შესახებ და, შესაბამისად, გაფრთხილებული იყვნენ. 

 დამხმარე გემები და დევნის კატარღები გამოყენებული იქნება კვლევის 

ოპერაციების მხარდასაჭერად და შეძლებენ სათევზაო სეინერების მონიტორინგს 

კვლევის სიახლოვეს. ეს საშუალებას მისცემს ადრეული კონტაქტის დამყარებას 

მათთან. ასე შესაძლებელი იქნება მათი გაფრთხილება მიმდინარე სამუშაოების 
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სპეციფიკის შესახებ და მოიძებნება საუკეთესო მოქმედების გზა კონფლიქტის 

მინიმიზაციისთვის.  

7.10.2 ზემოქმედება საზღვაო გადაზიდვებზე 

შეჯახების საერთაშორისო რეგულაციების თანახმად, შეზღუდული მანევრირების გემებს 

ენიჭებათ პრიორიტეტი იმ გემებთან შედარებით, რომლებიც არ არიან თანაბრად 

შეზღუდული. ამიტომ, საკვლევ ზონაში მოძრავი ზოგიერთი ხომალდი შეიძლება 

დროებით შეფერხდეს კვლევის გემისა და მისი აღჭურვილობის ირგვლივ ლოდინის ან 

გადამისამართების საჭიროების გამო. 

6.10.4 თავში განხილული საკვლევ არეალში მოძრაობის ინტენსივობის გათვალისწინებით, 

სეისმური გემის კურსის გადაკვეთა სხვა გემის მოძრაობის მიმართულებასთან არის 

მაღალი. წინასწარი გაფრთხილება და კონსულტაციები შესაბამის სახელმწიფო და 

ნავსადგურის სტრუქტურებთან საჭიროა, რათა თავიდან იყოს აცილებული რაიმე 

შეფერხება საზღვაო გადაზიდვებში. 

ოპერატორი კომპანია პირველ რიგში სამუშაოების დაწყების შესახებ ატყობინებს ნავთობის 

და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი სახელმწიფო და 

კერძო სტრუქტურების გაფრთხილებას დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ.  

სასურველია, რომ OMV Petrom Georgia-მ და სეისმურმა კონტრაქტორმა, ნავთობის და 

გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მეშვეობით დაამყარონ რეგულარული კონტაქტი შესაბამის 

ორგანოებთან და საკონსულტაციო ორგანოებთან, ისევე როგორც ადგილობრივ 

ინტერესთა ჯგუფებთან, როგორიცაა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო MTA და თევზის 

მომპოვებელ ლიცენზიანტთა ასოციაცია. 

OMV Petrom Georgia კონტრაქტორებს მიაწვდის გარემოსდაცვით დოკუმენტაციას და 

პროცედურებსა და შემარბილებელ ზომებს, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული 

ექსპლუატაციის დროს. 

არასრული ჩამონათვალი სახელმწიფო უწყებების და სხვა ორგანიზაციების რომლებთანაც 

კომუნიკაცია შეიძლება სასარგებლო იყოს ოპერატორი და კონტრაქტორი 

კომპანიებისთვის არის დანართი 2-ში. 

7.10.3 ვიზუალური ზემოქმედება 

საკვლევი ტერიტორია სანაპიროდან 10 კილომეტრშია. ამრიგად, კვლევითი გემები 

ძნელად შესამჩნევი იქნება ნაპირიდან ხოლო ყველა კვლევითი მოწყობილობა წყალქვეშ 

იქნება. კვლევის ოპერაციას ექნება მოკლევადიანი ვიზუალური ზემოქმედება მიმდებარე 

ტერიტორიაზე. 
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7.11. ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება 

წინა თავების განხილვის შემდეგ, სეისმური კვლევის შედეგად არ არის მოსალოდნელი 

მნიშვნელოვანი გარემოზე ზემოქმედება ღია ზღვაზე, შესაბამისად, არ არის 

მოსალოდნელი გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება. 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების პროცედურა უნდა განხორციელდეს სკოპინგის კვლევაში, თუ: 

• გზშ-ს დაქვემდებარებული აქტივობა, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, 

შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ტრანსსასაზღვრო გავლენა გარემოზე; 

• მეორე სახელმწიფოს აქვს აღებული ასეთი ვალდებულება გარემოს დაცვის სფეროში 

საერთაშორისო ხელშეკრულებით, ან თუ ხელმოწერილია ორმხრივი შეთანხმება 

საქართველოსა და ამ სახელმწიფოს შორის ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების პროცედურის შესრულების შესახებ. 

საქართველო, რუსეთის ფედერაცია და თურქეთი არ არიან კონვენციის მხარეები გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების შესახებ ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში (ESPOO). გარდა ამისა, 

თურქეთს არ აუღია ასეთი ვალდებულება საერთაშორისო ხელშეკრულებით გარემოს 

დაცვის სფეროში. ასევე, საქართველოსა და თურქეთს შორის არ გაფორმებულა ორმხრივი 

ხელშეკრულება გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასების პროცედურის 

შესრულების შესახებ. 

 

8. გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 

8.1. შესავალი 

მნიშვნელოვანია, თუ როგორ იქნება ჩართული შემარბილებელი ღონისძიებები პროექტის 

დიზაინში და შემდგომ როგორ განხორციელდება სეისმური კვლევის განმავლობაში. 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (გმგ) შექმნილია იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს 

სეისმური კვლევის შედეგად მიღებული ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების 

განხორციელებას და მონიტორინგს. ძირითადი შემარბილებელი ღონისძიებები ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედებისთვის მოცემულია ქვემოთ. შემარბილებელი ღონისძიებები 

და მათ განხორციელებაზე პასუხისმგებელი მხარეები მოკლედ არის აღწერილი და 

წარმოდგენილი ამ თავის ბოლოს მოცემულ ცხრილში # 29. 
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8.2. შემარბილებელი ღონისძიებები 

8.2.1 კონსულტაცია და შეტყობინება 

მნიშვნელოვანია, რომ OMV Petrom Georgia-მ და სეისმურმა კონტრაქტორმა დაამყარონ 

რეგულარული კონტაქტი შესაბამის ადგილობრივ უწყებებთან და საკონსულტაციო 

ორგანოებთან, ისევე როგორც ადგილობრივ ინტერესთა ჯგუფებთან როგორიცაა: 

 ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტო; 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის 

საქვეუწყებო:  

o  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო; 

o გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი; 

 საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია; 

 საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო; 

 თევზის მომპოვებელ ლიცენზიანტთა ასოციაცია. 

დეტალური ინფორმაცია ამ ორგანიზაციების შესახებ მოცემულია დანართი 2-ში. 

კვლევების დაწყებამდე, კვლევის დეტალების შესახებ შეტყობინება გაეგზავნება 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს, რომელიც შესაბამის 

ინფორმაციას მიაწვდის ცენტრალურ და შესაბამის რეგიონულ უწყებებს და 

ქვედანაყოფებს. ადგილობრივ უწყეყბებს. სასურველია პირდაპირ კავშირი დამყარდეს 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს და 

შესაბამის გადაზიდვისა და ნავსადგურის ორგანოებთან. საჭიროების შემთხვევაში, 

შესაბამისი ნებართვები უნდა იქნას მიღებული ხელისუფლებისგან. OMV თავის 

კონტრაქტორებს მიაწვდის გარემოსდაცვით დოკუმენტაციას და ინფრომაციას 

პროცედურებსა და შემარბილებელ ზომებზე, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული 

საველე კვლევების დროს. 

8.2.2 სტანდარტები და გაიდლაინები 

სეისმური კონტრაქტორი უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებებში 

დადგენილ საუკეთესო ინდუსტრიულ სტანდარტებს და მოქმედ საერთაშორისო და 

ეროვნულ საზღვაო კანონმდებლობას. 

სეისმური კვლევების დროს ზღვის ძუძუმწოვრებზე აკუსტიკური ზემოქმედების 

მინიმიზაციისთვის ყოველთვის დაცული იქნება საუკეთესო პრაქტიკა და ინსტრუქციები. 

8.2.3 აკუსტიკური ზემოქმედება 

ოპერატორს მოეთხოვება ყველა შესაძლო ძალისხმევა, რათა დაიცვას სეისმური კვლევის 

ისეთი პირობები, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანოს საველე სამუშაოების დროს 
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წარმოქმნილი ხმაური, მინიმუმამდე დაიყვანოს აკუსტიკური წყაროს ტესტირება და 

კვლევის განმეორება მაღალი ფონური ხმაურის გამო. სეისმური კვლევის „რბილი 

დაწყების“ მეთოდები განიხილება საუკეთესო ინდუსტრიული პრაქტიკის ძირითად 

კომპონენტად. 

ყველაზე გავრცელებული და შესაძლებელი გეოფიზიკური კვლევის შემარბილებელი 

ღონისძიებების რეკომენდაციით (JNCC) [13] სამუშაოების მწარმოებელმა უნდა: 

 გამოიყენოს შეძლებისდაგვარად ყველაზე დაბალი სიმძლავრის დონეები, 

რომლებიც საჭიროა კვლევის მიზნების მისაღწევად და მოძებნოს/განიხილოს 

მეთოდები არასაჭირო მაღალი სიხშირის ხმაურის შესამცირებლად ან/და 

შეზღუდოს ისინი. 

 პნევმატური ბგერის გენერატორის ენერგია (მათ შორის ტესტირებისას) არ უნდა 

აღემატებოდეს წარმოების დაგეგმილ მაქსიმალურ მოცულობას, რომელიც 

მითითებულია ხელშეკრულების ან ლიცენზიის განაცხადში. 

 დაადგინოს, რა ზღვის ძუძუმწოვრების სახეობები შეიძლება იყოს საკვლევ ზონაში. 

განსაზღვროს, ტარდება თუ არა სამუშაოები ზღვის ძუძუმწოვრებისთვის 

მნიშვნელოვანი ზონის შიგნით ან მის მახლობლად, და შეაფასოს ზღვის 

ძუძუმწოვრების განზრახ დაზიანების ან შეშფოთების ალბათობა და შეიტანოს ეს 

შეფასება, როგორც განაცხადის ან შეტყობინების ნაწილი. 

 შეაფასოს ნებისმიერი სეზონური მოვლენა, მაგალითად, დელფინების მიგრაციის 

პერიოდები და მარშრუტები და სეზონური მიგრაციები საზღვაო დაცულ 

ტერიტორიებში. როდესაც ეს შესაძლებელია, დაგეგმოს კვლევები, რათა თავიდან 

აიცილოს მაღალი სიმჭიდროვის არეალები და მნიშვნელოვანი პერიოდები. 

 შემარბილებელი ზონის სტანდარტული რადიუსი არის 500 მეტრი (მ). ამ 

შემარბილებელი ზონის ზომის ნებისმიერი ცვლილება შეიძლება შემოთავაზებული 

იყოს განაცხადის პროცესში, მაგრამ მოითხოვს მკაფიო დასაბუთებას, 

პოტენციურად მხარდაჭერილი ხმაურის გავრცელების მოდელირებით და იმის 

გათვალისწინებით, თუ როგორ შეიძლება გამოყენებული იქნას სტანდარტული 

შემარბილებელი ღონისძიებები შემოთავაზებულ შემარბილებელ ზონაში. 

 გაითვალისწინოს კვლევის მარშრუტის მიმართულება და მანძილი მგრძნობიარე 

უბნებსა და სანაპირო ზოლამდე, რათა შემცირდეს ჩაკეტვის (დაბლოკვის) 

პოტენციალი. 

 უზრუნველყოს საკმარისი ზღვის ძუძუმწოვრებზე დამკვირვებელი (MMO) და 

პასიური აკუსტიკური მონიტორინგის (პამ) ოპერატორების აყვანა, მაგალითად, 

კვლევის მასშტაბის და ადგილმდებარეობის, ხაზის ცვლილებებისა და საჭირო 
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„რბილი დაწყების“ რაოდენობის, დღის საათების ხანგრძლივობისა და ღამის 

საათების მოთხოვნების გათვალისწინებით. ოპერატორის პასუხისმგებლობაა 

უზრუნველყოს საკმარისი პერსონალი, რათა თავიდან აიცილოს დამკვირვებლის 

დაღლილობა და დააკმაყოფილოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

მოთხოვნები. 

 უნდა დამყარდეს კომუნიკაციის საიმედო კავშირი ოპერატორებსა და ეკიპაჟს 

შორის. თანხმობის და/ან ლიცენზიის ასლები (როგორც კი ხელმისაწვდომი იქნება) 

და ნებისმიერი სხვა შესაბამისი დოკუმენტაცია (ელექტრონული ან ბეჭდური) უნდა 

მიეწოდოს ოპერატორებს საკმარისად დროულად, სანამ რაიმე ოპერაცია დაიწყება. 

 პასიური აკუსტიკური მონიტორინგი უნდა იქნას გამოყენებული იმ პერიოდებში, 

როდესაც ვიზუალური დაკვირვება შეუძლებელია (მაგ. სიბნელე, დაბალი 

ხილვადობა). კვლევის ბუნებიდან და ნებართვის ან ლიცენზიის პირობებიდან 

გამომდინარე, ოპერაციები შეიძლება გადაიდოს მანამ, სანამ პირობები შეიცვლება 

ან გაუმჯობესდება, თუ ვიზუალური კვლევის ალტერნატიული მეთოდი, 

როგორიცაა პამ, არ არის ხელმისაწვდომი და შეიძლება გამოყენებულ იქნა. 

 პასიური აკუსტიკური მონიტორინგის აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს შავი 

ზღვის ვეშაპისებრთა სახეობებს და რომლეთა შეხვედრა შესაძლებელია კვლევის 

ზონაში. პამ-ის განლაგების ვარიანტები ასევე უნდა განიხილებოდეს დაგეგმვის 

ეტაპზე ადრეულ ეტაპზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი ეფექტურად 

გამოყენება (ანუ განხილვა აღჭურვილობის მიმწოდებელთან/პამ-ის 

ოპერატიულ/გემის ოპერატორთან და ა.შ.). 

 ჩაერთოს კვლევის წინასწარი ტესტირება და „რბილი სტარტი“ კვლევის დიზაინში. 

სადაც შესაძლებელია, დროითი ოპერაციები უნდა დაიწყოს დღის საათებში, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ვიზუალური კონტროლი MMO-ს საშუალებით და თუ ეს 

შეუძლებელია, შემარბილებელი ღონისძიებები განხორციელდეს პამ-ის მეშვეობით. 

 ორი ან მეტი სეისმური კვლევის გემის მუშაობის შემთხვევაში მიმდებარე 

ტერიტორიებზე და სეისმური ტალღების ზედდების თავიდან ასაცილებლად, 

საჭიროა მკაფიო საკომუნიკაციო არხები ეფექტური შერბილების 

უზრუნველსაყოფად. 

 თუ ორმაგი ბგერის წყაროს ჩარჩო იქნება გამოყენებული, განსაკუთრებით, თუ 

ისინი ერთდროულად უნდა მუშაობდნენ და არა ალტერნატიულ რეჟიმში (მაგ., ე.წ. 

„ფლიპ ფლოპის“ რეჟიმი), თავიდან უნდა შეაფასდეს შერბილების ზონა, რომელიც 

საჭიროა ზემოქმედების მთელი არეალის დასაფარად (მაგ. ორი მასივი). 

სტანდარტული შემარბილებელი ზონის ნებისმიერი შემოთავაზებული ცვლილება 

მკაფიოდ უნდა იყოს ასახული კვლევის განაცხადში. 
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 არ უნდა ჩატარდეს აღჭურვილობის ტესტირება შეთანხმებული ან 

ლიცენზირებული ტერიტორიის მიღმა (განაცხადში განსაზღვრული ნებისმიერი 

უფრო დიდი სამუშაო არეალის ჩათვლით). 

 გეოფიზიკური მონაცემების შეგროვების ტექნიკა მუდმივად ვითარდება. 

მისასალმებელია დისკუსიები ახალი სეისმური ტექნიკის, ზღვის სახეობებისთვის 

რისკის პოტენციალისა და შესაბამისი მონიტორინგის/შემარბილებელი 

ღონისძიებების შემუშავების შესახებ.  

8.2.4 დამხმარე გემები 

კვლევის განმავლობაში გამოყენებული იქნება დამხმარე გემები. დამხმარე მცურავი 

საშუალების როლი არის საკვლევი გემის და მისი და საკვლევი აღჭურვილობის დაცვა 

სანავიგაციო საფრთხისგან, როგორიცაა გამოუცნობი ზედაპირები, სხვა გემები და 

სათევზაო აღჭურვილობა, ასევე, დროებითი მხარდაჭერა. დამხმარე გემი ასევე 

უზრუნველყოფს დამატებით უსაფრთხოების შრეს კვლევის გემისთვის და შეუძლია 

დაეხმაროს საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში, იქნება ეს ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების თუ გარემოსდაცვითი საკითხები. 

დამხმარე კატარღებს შეუძლიათ გემის წინსწრებით შეამოწმონ არჩეული კვლევის 

მარშრუტი პოტენციურ საფრთხეებზე. დამხმარე კატარღას ასევე შეუძლია დაეხმაროს 

საკვლევ გემს სხვა გემებთან კომუნიკაციაში, რათა შეატყობინოს მათ მიმდინარე კვლევის 

შესახებ და ურჩიოს მათ საუკეთესო კურსით სვლა. 

8.3. ოპერატიული კონტროლი და პროცედურები 

კონტრაქტორები და კვლევითი გემები ოპერირებენ საქართველოს წყლებში მოქმედი 

ყველა კანონის, სტანდარტისა და პირობების შესაბამისად, მათ შორის: 

 MARPOL 73/78 (გემებიდან დაბინძურების პრევენციის საერთაშორისო კონვენცია) 

ნარჩენების მართვისა და საზღვაო გარემოში ჩაშვების სტანდარტები; 

 საერთაშორისო კონვენცია ზღვაში სიცოცხლის უსაფრთხოების შესახებ (SOLAS), 

1974 წლის მოთხოვნები საზღვაო უსაფრთხოებისთვის; 

 ‘E&P ფორუმი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი განრიგი 

საზღვაო გეოფიზიკური ოპერაციებისთვის’ (მოხსენება No. 6.34/206); 

 IAGC „საზღვაო გეოფიზიკური ოპერაციების უსაფრთხოების სახელმძღვანელო“ 

გამოქვეყნებული გეოფიზიკური კონტრაქტორების საერთაშორისო ასოციაციის 

მიერ (უახლესი გამოცემა); 

 IAGC „მსოფლიო გეოფიზიკური ოპერაციების გარემოსდაცვითი სახელმძღვანელო“ 

(უახლესი გამოცემა); 
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 JNCC „სეისმური კვლევების დროს ზღვის ძუძუმწოვრებზე აკუსტიკური 

ზემოქმედების მინიმიზაციის სახელმძღვანელო“; 

 საქართველოს შრომის კოდექსი; 

 საქართველოს საზღვაო კოდექსი; 

 საქართველოს კანონი საზღვაო სივრცის შესახებ; 

 საქართველოს კანონი საზღვაო სამაშველო სამსახურის შესახებ; 

 OMV ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, დაცვა და გარემო (დანართი I). 

ეკიპაჟის ყველა წევრი, მათ შორის ნებისმიერი დამხმარე ხომალდის, იქნება 

ინფორმირებული სტანდარტებისა და კონტროლის შესახებ, რომლებიც გამოიყენება 

კვლევების ჩასატარებლად ოპერაციის დაწყებამდე. 

ბორტზე არსებული ყველა მოწყობილობა (მათ შორის ძრავები, კომპრესორები, 

გენერატორები, კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობა, ზეთის და წყლის სეპარატორი) 

რეგულარულად შემოწმდება და შეინახება მწარმოებლის ინსტრუქციების შესაბამისად, 

რათა მაქსიმალურად გაზარდოს ეფექტურობა და მინიმუმამდე დაიყვანოს გაუმართაობა 

და არასაჭირო ჩაღვრა გარემოში. 

ნარჩენები სათანადოდ იქნება სეგრეგირებული და შენახული გემზე, სათანადოდ 

აღჭურვილ პორტის მიმღებ ობიექტებში განთავსებამდე. თუ ასეთი საშუალებები 

საქართველოში არ არის, მაშინ ნარჩენები გემზე იქნება შენახული მანამ, სანამ გემი არ 

მიაღწევს შესაბამის პორტს. 

საველე სამუშაოების დაწყებამდე დამყარდება საკომუნიკაციო და ოპერატიული 

პროცედურების მკაფიო ხაზები მთავარ საკვლევ ხომალდსა და დევნის გემს შორის. 

დამხმარე გემებსა და საკვლევ გემს შორის ეფექტურმა სამუშაო ურთიერთობამ შეიძლება 

მნიშვნელოვნად გაზარდოს მასალის მოპოვების სიჩქარე კურსზე დაბრკოლებების გამო 

შეფერხებების შემცირებით. 

8.4. პასუხისმგებლობა 

OMV Petrom Georgia-ს კომპანიის წარმომადგენელი კვლევითი ფლოტის გემებზე 

პასუხისმგებელია კონტრაქტორების მიერ OMV Petrom Georgia-თან დადებული 

კონტრაქტის შესრულებასა და საქართველოს წყლებში ოპერირების მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში. 

გემის კაპიტანი საბოლოო ჯამში პასუხისმგებელია გემისა და ეკიპაჟის უსაფრთხოებაზე. 

გემზე უსაფრთხოების ოფიცერი პასუხისმგებელია ყველა ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, 

დაცვა და გარემო (HSSE) ინციდენტის აღრიცხვაზე და მოხსენებაზე და გემზე HSSE 

მენეჯმენტის კარგი სტანდარტის შენარჩუნებაზე. 
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დამხმარე ხომალდები პასუხისმგებელნი არიან დაეხმარონ კვლევის გემს და დაიცვან 

აღჭურვილობა ისეთი საფრთხისგან, როგორიცაა სხვა გემები, გამოუცნობი ზედაპირები და 

ხელოვნური დაბრკოლებები, როგორიცაა სათევზაო აღჭურვილობა კვლევის ხაზებზე. 

კერძოდ, საკვლევ ზონაში სათევზაო გემების იდენტიფიცირება მოხდება რაც შეიძლება 

ადრე და ეცნობება კვლევის შესახებ, რათა შესაძლებელი იყოს ნავიგაციის ვარიანტების 

შეთანხმება და კვლევის შეუფერხებელი გაგრძელება. 

8.4.1 საველე სამუშაოების დაწყებამდე 

OMV Petrom Georgia 

 OMV Petrom Georgia მიიღებს ავტორიზაციას და მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ 

პირობას ნავთობის და გაზის სახელწიფო სააგენტოსგან. 

 OMV Petrom Georgia კვლევის შესახებ შეტყობინებას მიაწვდის შესაბამის 

ორგანოებს. 

 ნავთობის და გაზის სახელწიფო სააგენტო მოაწყობს საგაზეთო ან/და რადიო ან სხვა 

საჯარო შეტყობინებას, რომელიც მიმართული იქნება კვლევის ზონასთან ახლოს 

მყოფი მეთევზეთა ჯგუფებისთვის. 

 OMV Petrom Georgia კონტრაქტორებს მიაწვდის სახელმძღვანელოების ასლებს 

სეისმური კვლევების დროს ზღვის ძუძუმწოვრების აკუსტიკური შეშფოთების 

შესამცირებლად, ამასთან უნდა დარწმუნდნენ, რომ კონტრაქტორებს ესმით 

მონიტორინგის და ოპერატიული ზომების პრინციპები, რომელთა დაცვაც 

მოეთხოვებათ გაიდლაინების შესაბამისად. 

 OMV Petrom Georgia აცნობებს კონტრაქტორებს გარემოსდაცვითი შეზღუდვებისა 

და სენსიტიური უბნების შესახებ, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სეისმური 

ოპერაციების ჩატარებაზე, მაგ. ნავიგაციის პოტენციური საფრთხეები, გადაზიდვის 

მარშრუტები და ა.შ. 

 OMV Petrom Georgia კონტრაქტორებს მიაწვდის ინფორმაციას ნავთობის და გაზის 

სახელწიფო სააგენტოს წინაშე აღებული ვალდებულებების დეტალების შესახებ 

კვლევის ჩატარების პეროდში.  

 OMV Petrom Georgia კონტრაქტორებს მიაწვდის დეტალებს გარემოსდაცვითი 

ავტორიზაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პირობის შესახებ, რომელიც ეხება 

სეისმურ კონტრაქტორს და/ან მოითხოვს მათ მიერ ქმედებას. 

 OMV Petrom Georgia უზრუნველყოფს მინიმუმ ორი ზღვის ძუძუმწოვრის და ზღვის 

ფრინველის დამკვირვებლის მომსახურებას (MMSO) და მიიღებს კანდიდატისთვის 

საჭირო თანხმობას. დამკვირვებლები უნდა შეესაბამებოდნენ შემდეგ 

კრიტერიუმებს: 

o აკმაყოფილებდეს MMSO სტანდარტებს, მათ შორის აღიარებულ MMSO 

კურსზე დასწრება. 
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o აკმაყოფილებდეს ნებისმიერ დამატებითი ტრენინგის, კვალიფიკაციის 

მოთხოვნებს ან გააჩნდეს შესაბამის სახეობებთან მუშაობის გამოცდილება. 

o მინიმუმ ერთ MMSO-ს უნდა ჰქონდეს სეისმური კვლევის ხომალდზე ამავე 

პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება. 

o ჰქონდეს შესაბამისი და მოქმედი საზღვაო სამედიცინო და გადარჩენის 

სერტიფიკატი. 

o იცოდეს MMSO ჩანაწერის ფორმების გამოყენება. 

სეისმური კვლევის კონტრაქტორი 

 კონტრაქტორები განახორციელებენ ყველა საჭირო მოსამზადებელ სამუშაოებს 

გზშ-ში წარმოდგენილი შესაბამისი დასკვნებისა და შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩასართავად თავიანთ საოპერაციო პროცედურებში. 

 კონტრაქტორები დამხმარე კატარღებს გააცნობენ OMV Petrom Georgia-ს კვლევის 

ჩატარებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. 

8.4.3  საველე სამუშაოების დროს 

ზღვის ძუძუმწოვრების და ზღვის ფრინველების დამკვირვებელი (MMSO) 

 ზღვის ძუძუმწოვრებზე დამკვირვებელი იქნება საკვლევ გემზე და განახორციელებს 

დაკვირვებებს საქართველოს კანონმდებლობისა და მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკის 

შესაბამისად, სეისმური კვლევის შედეგად ზღვის ძუძუმწოვრებზე აკუსტიკური 

ზემოქმედების შესამცირებლად. 

 ვეშაპისებრთა გარდა, რომლებიც დაკვირვების მთავარი საგანია, დაკვირვებები 

მოიცავს მთელ ზღვის ფაუნას, ფრინველების ჩათვლით. ისინი შეავსებენ ველური 

ბუნებზე დაკვირვების ყოველდღიურ ჟურნალს გაიდლაინების მიხედვით. 

 MMSO უზრუნველყოფს კონტრაქტორს სთანადო გარემოსდაცვითი რჩევებით. 

სეისმური კვლევის კონტრაქტორი 

 კვლევის დროს კონტრაქტორები უზრუნველყოფენ, რომ კვლევა შეესაბამებოდეს 

გზშ-ს და შესაბამისი ეროვნული ან საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს; 

 ადრე განხილული სტანდარტები და გაიდლაინები (IMO, MARPOL და ა.შ.) იქნება 

დაცული მთელი კვლევის განმავლობაში და ნავთობისა და ნარჩენების ჩანაწერები 

შეინახება ჩვეულებრივი წარმოების პრაქტიკის შესაბამისად. 

 ნებისმიერი დაღვრა ან უნებართვო ჩაღვრა ჩაიწერება და ეცნობება შესაბამის 

ორგანოებს (ზეთზე, ქიმიკატებზე, ნარჩენებზე ან სახარჯ მასალებზე, რომლებიც 

გაიფრქვევა ჰაერში ან წყალში) 

 რბილი დაწყების პროცედურები გამოყენებული იქნება ინსტრუქციის მიხედვით; 
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 ზღვის ძუძუმწოვრების ინსპექტირების გამო დაწყების შეფერხებები 

განხორციელდება ბორტზე MMSO-ს რეკომენდაციის მითითებების შესაბამისად. 

8.3.4 საველე სამუშაოების შემდეგ 

OMV Petrom Georgia 

 OMV Petrom Georgia უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი ავტორიზაციის 

ნებისმიერი პირობის შესრულებას, როგორიცაა ანგარიშგების მოთხოვნები ან 

შემდგომი აქტივობები; 

 OMV Petrom Georgia დააკმაყოფილებს საველე სამუშაოებთან დაკავშირებულ 

ნებისმიერ საჩივარს, და სხვა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ სამთავრობო უწყებებთან და 

გამოიყენებს დამოუკიდებელი დამკვირვებლების ჩვენებებს, სადაც საჭიროა და 

მიზანშეწონილია. 

ზღვის ძუძუმწოვარი და ზღვის ფრინველის დამკვირვებელი 

 MMSO შეადგენს ანგარიშს, რომელიც შეაჯამებს მათ დაკვირვებებს და მოიცავს 

ყველა ჟურნალის ფორმას დანართებში; 

 ანგარიშის პროექტი გადაეცემა OMV Petrom Georgia-ს კომენტარებისთვის; 

 ანგარიშის საბოლოო ასლი გადაეცემა ნავთობის და გაზის სახელწიფო სააგენტოს. 

 სეისმური კვლევის კონტრაქტორი 

 კონტრაქტორებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ OMV Petrom Georgia-ს მიერ 

მოთხოვნილი ნებისმიერი ანგარიშგება ან შემდგომი დაკვირვება შესრულებულია 

კლიენტის მოთხოვნების შესაბამისად.  

8.5. ანგარიში 

OMV Petrom Georgia-ს მიერ მოთხოვნილი ტექნიკური და კვლევის მსვლელობის 

ანგარიშების გარდა, კონტრაქტორებს სასურველია იხელმძღვანელონ შემდეგ 

ანგარიშებითა და დოკუმენტაციით: 

 ყოველდღიური კონტაქტი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთან (MTA) და 

შესაბამის პორტთან კვლევის ზონაში, კვლევის პროგრესსა და გემის მდებარეობაზე 

ინფორმაციის განახლების მიზნით. 

 სხვა გემებთან (სათევზაო ან სატვირთო გემებთან) ყველა შეხვედრის და კონტაქტის 

აღრიცხვა. 

 ყველა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი უბედური 

შემთხვევისა და ინციდენტის აღრიცხვა, მათ შორის ნებისმიერი ინციდენტი, 

რომელიც ეხება ტვირთის ან თევზსაჭერ გემებს საქართველოს წყლებში. 
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 ზღვიდან ამოღებული ნებისმიერი სათევზაო ან სხვა აღჭურვილობის აღება 

გემისთვის გზის გაწმენდის მიზნით. დეტალები უნდა შეიცავდეს: მდებარეობა, 

თარიღი, აღჭურვილობის ტიპი და ნებისმიერი საიდენტიფიკაციო ნიშნები. 

 კვლევის ანგარიშის დასკვნა უნდა შეიცავდეს HSSE ავარიების და ინციდენტების 

დეტალებს და თევზაობის აღჭურვილობის ამოღებას, როგორც ზემოთაა 

აღწერილი. 

 

8.6. პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების შეჯამება 

 შემოთავაზებული შემარბილებელი ღონისძიებების შეჯამება და 

განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი მხარეები; 

აქტივობა ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიება 
პასუხისმგებელი 

პირი 

გემის 
რუტინული 
გამოყენება 

გემის ხმაური რეგულარული მოვლა გემის კაპიტანი 

საწვავის დაღვრა გამორიცხული ზონა საკვლევი ხომალდის გარშემო 
შეჯახების თავიდან ასაცილებლად; მკაცრი 
ოპერატიული და მონიტორინგის კონტროლი საწვავის 
შევსებისას; მოერიდეთ საწვავის შევსებას ძალიან 
მგრძნობიარე გარემოში; საწვავის ავზის მოვლა; 
ეფექტური კომუნიკაცია და ნავთობის დაღვრის 
საგანგებო გეგმის გამოყენება. 

გემის კაპიტანი 

გემის 
ფიზიკური 
ყოფნა 

ეფექტური კომუნიკაციები და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სტრატეგია; შემოთავაზებული გეგმის 
ადგილობრივად გაცნობა; დამხმარე გემების 
გამოყენება; ადრეული კონსულტაციები 
ხელისუფლებასთან. 

OMV Petrom 
Georgia; სეისმური 
კვლევის 
კონტრაქტორი 

ნარჩენი წყალი 
ზღვამდე 

დამტკიცებული ნავთობის/წყლის სეპარატორის 
გამოყენება 

გემის კაპიტანი 

კანალიზაცია სერთიფიცირებული გამწმენდი დანადგარის გამოყენება გემის კაპიტანი 

საკვების 
ნარჩენები 

დამაქუცმაცებლის გამოყენება გემის კაპიტანი 

ნაგავი სეგრეგაცია და შენახვა დამტკიცებულ 
კონტეინერებში. ხმელეთზე განთავსება შესაფერის 
პორტის მიმღებ ობიექტში 

გემის კაპიტანი 

ბიოლოგიური 
გაბარდვის 
საწინააღმდეგო 
საღებავის 
აქერცვლა 
კორპუსიდან 

ძალიან დაბალი დონის ზემოქმედება სხვა 
გადაზიდვებთან შედარებით. 

გემის კაპიტანი 

ძრავის 
გამონაბოლქვი 

რეგულარული მოვლა და მონიტორინგი გემის კაპიტანი 

ვიზუალური  შეუძლებელია  - 
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სეისმური 
კვლევა 

წყალქვეშა 
აღჭურვილობის 
ფიზიკური 
არსებობა. 

კონსულტაცია და კომუნიკაცია ზღვის სხვა 
მომხმარებლებთან და საზღვაო მმართველ 
ორგანოებთან  

გემის კაპიტანი; 
OMV Petrom 
Georgia, 
სეისმური 
კვლევის 
კონტრაქტორი 

ხმაური არასაჭირო ტესტის შემცირება. რბილი სტარტის 
გამოყენება. MMSO-ს გამოყენება. საუკეთესო პრაქტიკა 
ხმაურის ზემოქმედების მინიმიზაციისთვის, ეცნობოს 
მეთევზეებს საოპერაციო განრიგის შესახებ. 

OMV Petrom 
Georgia; 
სეისმური 
კვლევის 
კონტრაქტორი 
MMSOs. 

დამხმარე 
გემები 

საწვავის დაღვრა ნავთობის დაღვრის საგანგებო დაგეგმვა; 
საკომუნიკაციო სტრატეგია; დაკვირვება. 

სეისმური კვლევის 
კონტრაქტორი 

ძრავის 
გამონაბოლქვი 

რეგულარული მოვლა გემის კაპიტანი 

ფიზიკური ყოფნა ეფექტური კომუნიკაციები; ადრეული 
კონსულტაციები ხელისუფლებასთან 

გემის კაპიტანი; 
OMV Petrom 
Georgia; SEISMIC 
SURVEY 
CONTRACTOR 

სხვა გემებთან 
შეჯახება 

ეფექტური კომუნიკაციები; ადრეული 
კონსულტაციები ხელისუფლებასთან 

გემის კაპიტანი, 
OMV Petrom 
Georgia; SEISMIC 
SURVEY 
CONTRACTOR 

ვიზუალური შეუძლებელია - 

ნარჩენების 
განთავსება 

ნიადაგისა და 
მიწისქვეშა 
წყლების 
დაბინძურება 
ნარჩენების 
არასათანადო 
განლაგებით 

მხოლოდ ნარჩენების დამუშავების შესაბამისი 
პრაქტიკის და განთავსების საშუალებების 
გამოიყენება 

გემის კაპიტანი, 
OMV Petrom 
Georgia; 
სეისმური 
კვლევის 
კონტრაქტორი 
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10. დანართი 1 

OMV 

ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, დაცვა და გარემო 

OMV ჯგუფის ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, დაცვის და გარემოს დაცვის პოლიტიკა 

(HSSE). 

OMV Group-ის გრძელვადიანი ბიზნეს წარმატება დამოკიდებულია ჩვენს უნარზე, 

მუდმივად გავაუმჯობესოთ და უზრუნველვყოთ ჩვენი საქმიანობის, პროდუქტების, 

პროცესების და სერვისების ხარისხი და დავიცვათ ადამიანები, გარემო, აქტივები და 

რეპუტაცია. ამიტომ, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, დაცვა და გარემო (HSSE) ენერგიისა და 

ხარისხის ჩათვლით, ჩვენი ბიზნესის განუყოფელი ნაწილია. ჩვენი ქიმიკატების და 

მასალების ბიზნესისთვის, ჩვენ მიზნად ვისახავთ ვიყოთ აღიარებული ლიდერი 

პასუხისმგებელიანი მოვლის სფეროში. 

ჩვენი ხედვა "ZERO Harm - NO Losses" „ნოლი ზიანი - დანაკარგების გარეშე“ 

ხელმძღვანელობს ჩვენს ქცევას, ქმედებებსა და გადაწყვეტილებებს: 

ლიდერობა და შესაბამისობა 

► ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ ჩვენს სისტემებზე, პროდუქტებზე, სერვისებზე და 

ქმედებებზე 

► ჩვენ ვავლენთ ერთგულებას და ლიდერობას ორგანიზაციის ყველა დონეზე 

► ჩვენ ველით, რომ ჩვენი თანამშრომლები, პარტნიორები და კონტრაქტორები დაიცავენ 

ამ პოლიტიკას და ჩვენი მენეჯმენტის სისტემას, ჩვენ კონსულტაციებს ვუწევთ და 

ჩავრთავთ თანამშრომლებსა და მათ წარმომადგენლებს ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების საკითხებში. 

► ჩვენ ვთავაზობთ პროდუქტებს, საქონელს და მომსახურებას, რომლებიც აკმაყოფილებს 

მომხმარებლის და მოქმედ კანონმდებლობასა და მარეგულირებელ მოთხოვნებს და 

ზრდის მომხმარებლის კმაყოფილებას 

► ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავიცვათ სამართლებრივი მოთხოვნები და სხვა მოთხოვნები, 

რომლებსაც ვაღიარებთ, სადაც არ უნდა ვმუშაობთ, ან გადავაჭარბოთ მათ, როდესაც ისინი 

არ შეესაბამება ჩვენს სტანდარტებს 

შესრულება და რისკების მართვა 

► ჩვენ გვაქვს მართვის ინტეგრირებული სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ჩვენი 

მუშაობის მუდმივ გაუმჯობესებასა და გადამოწმებაზე კონკრეტული მიზნების, ზომებისა 

და ნიშნულის მიხედვით 
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► ჩვენ ვანვითარებთ ჩვენი ყველა თანამშრომლის კომპეტენციას შესაბამის HSSE 

საკითხებზე 

► ჩვენ მზად ვართ აღმოვფხვრათ საფრთხეები და უბედური შემთხვევები მათი 

იდენტიფიცირებით, რათა თავიდან ავიცილოთ, გავაკონტროლოთ ან შევამციროთ 

რისკები მისაღებ დონეზე 

ფოკუსის ზონები 

► ჩვენ ფოკუსირებული ვართ ჩვენი თანამშრომლების ჯანმრთელობაზე სამუშაო 

პირობების გაუმჯობესებით, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამებითა და 

სამედიცინო სერვისებით 

► ჩვენ ვიცავთ ჩვენს სამუშაო ადგილებს და პროცესებს გარემოსთვის და ყველა იმ 

ადამიანებისთვის, რომლებიც შეიძლება დაზარალდეს ჩვენი საქმიანობით 

► ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული და ღიად განვიხილავთ ჩვენს დაინტერესებულ 

მხარეებს და ვმართავთ ჩვენს სოციალურ ზემოქმედებას და რისკებს 

► ჩვენ მინიმუმამდე ვამცირებთ ჩვენს გავლენას გარემოზე დაბინძურების პრევენციის, 

ემისიების შემცირების და ენერგიისა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტური გამოყენების 

გზით ღირებულების ჯაჭვის გასწვრივ 

► ჩვენ ვანვითარებთ ახალ გადაწყვეტილებებს დაბალი და ნულოვანი ნახშირბადის 

ტექნოლოგიების სფეროებში ენერგომომარაგების, მობილურობისა და მრეწველობისთვის 

და ვცდილობთ გავხდეთ კლიმატ-ნეიტრალური ჩვენს საოპერაციო საქმიანობაში 2050 

წლისთვის. 

► ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ მდგრადი განვითარება ღირებულების ჯაჭვის გასწვრივ, 

მივცეთ პრიორიტეტი ინოვაციურ, ღირებულების შემქმნელ გადაწყვეტილებებს და 

უზრუნველვყოთ ჩვენი პროდუქციის უსაფრთხოება მომხმარებლებისთვის 

► ჩვენ ვებრძვუთ დანაშაულს, მავნე ქმედებებს, რომლებიც წარმოიქმნება 

გეოპოლიტიკური საფრთხეებისგან და ბიზნესდანაშაულისგან 

► ჩვენ ვანვითარებთ მდგრადობას ინციდენტებზე რეაგირებისთვის და 

გამოჯანმრთელებისთვის და უზრუნველვყოფთ ბიზნესის უწყვეტობას 

OMV-ს აღმასრულებელი საბჭო 

ვენა, 2021 წლის აპრილი 
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11. დანართი 2 

სახელმწიფო უწყებების და სხვა ორგანიზაციების ჩამონათვალი რომლებთანაც 

კომუნიკაცია შეიძლება სასარგებლო იყოს ოპერატორი და კონტრაქტორი კომპანიებისთვის 

ოპერატორი კომპანია პირველ რიგში სამუშაოების დაწყების შესახებ ატყობინებს ნავთობის 

და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი სახელმწიფო და 

კერძო სტრუქტურების გაფრთხილებას დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ.  

წინასწარი გაფრთხილება და კონსულტაციები შესაბამის სახელმწიფო და ნავსადგურის 

სტრუქტურებთან საჭიროა, რათა თავიდან იყოს აცილებული რაიმე შეფერხება საველე 

სამუშაოების დროს. 

სასურველია, რომ OMV Petrom Georgia-მ და სეისმურმა კონტრაქტორმა დაამყარონ 

რეგულარული კონტაქტი შესაბამის ორგანოებთან და საკონსულტაციო ორგანოებთან, 

ისევე როგორც ადგილობრივ ინტერესთა ჯგუფებთან, როგორიცაა საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტო MTA და თევზის მომპოვებელ ლიცენზიანტთა ასოციაცია. 

საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ნებართვები უნდა იქნას მიღებული 

ხელისუფლებისგან.  

ჩამონათვალი სახელმწიფო უწყებების და სხვა ორგანიზაციების რომლებთანაც 

კომუნიკაცია შეიძლება სასარგებლო იყოს ოპერატორი და კონტრაქტორი 

კომპანიებისთვის: 

 ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტო; 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;  

o  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო, www.nea.gov.ge ; 

o გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, www.des.gov.ge ; 

 საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია, ტელ/ფაქსი: (+995 032) 237 02 62, 238 13 96, 

ელფოსტა: bpol@mia.gov.ge 

 საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, https://mta.gov.ge/ . 

 თევზის მომპოვებელ ლიცენზიანტთა ასოციაცია, +995 595 070658, E-mail: 

orjonikidzeninoo@gmail.com. 

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (MTA) არის ეროვნული საზღვაო ორგანო, 

რომელიც პასუხისმგებელია საზღვაო სფეროში ლოგისტიკური და სამართლებრივი 

ინსტრუმენტების ეფექტურად განხორციელებაზე, რომელიც გამომდინარეობს ეროვნული 

და საერთაშორისო მოთხოვნებიდან, რომლებიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს: 

· საქართველოს დროშით მცურავი სავაჭრო ფლოტის და საქართველოს ნავსადგურების 

საზღვაო უსაფრთხოების და უშიშროების უზრუნველყოფას; 

· ზღვის გარემოს დაბინძურების პრევენციის კოორდინაციას; 

http://www.nea.gov.ge/
http://www.des.gov.ge/
https://mta.gov.ge/
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· ზღვაზე ძებნისა და გადარჩენის ოპერაციების წარმოების კოორდინაციას; 

· საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში გემების მოძრაობის მონიტორინგს; 

· მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართულ 

ფუნქციონირებას; 

· სტატისტიკური და სტრატეგიული მიმართულებების შემუშავებას. 

VTMISC ფარავს საქართველოს ტერიტორიული წყლების და პორტები. VTMISC 

ტერიტორია დაყოფილია სამ VTS სექტორად - ბათუმი, ფოთი და ყულევი. თითოეულ 

სექტორს ემსახურება VTS ქვეცენტრები. 

 საქართველოს ტერიტორიული წყლების და პორტების VTS სექტორების 

რუკა; 

 

 
ჩრდ. განედი  

Latitude N 

აღმ. გრძედი 

Longitude E 

1 41°31.00'N 041°33.00" E 

2 41°34.15'N 041°18.20'E 

3 41°54.00'N 041°30.40'E 

4 41°54.00'N 041°45.65'E 

3 41°54.00'N 041°30.40'E 

4 41°54.00'N 041°45.6S'E 

5 42°13.30'N 041°38.50'E 

6 42°13.30'N 041°22.20"E 

5 42°13.30'N 041°38.50'E 

6 42°13.30'N 041°22.20'E 

7 42°23.80'N 041°05.65"E 

8 42°23.80'N 041°33.90'E 

რადიო კომუნიკაცია ეფუძნება ITU და SOLAS-IV წესებსა და პროცედურებს. რადიო 

საუბარი VTS-სა და გემებს შორის იწარმოება მინიჭებულ VHF არხებზე, IMO-ს 

სტანდარტული საზღვაო საკომუნიკაციო ფრაზების გამოყენებით. საკომუნიკაციო ენებია 

ქართული და ინგლისური. 

 VTMISC კონტაქტები 24/7; 

VIMISC GEORGIA (MTA office) 

TEL: +995 422 27 39 13 

FAX: +995 422 27 39 05 
VHF 16, 68, 77 E-MAIL: vtmisc@mta.gov.ge 

VTS BATUMI (BATUMI HM office) 

MOB: -995 595 10 36 16 VHF 16, 77 E-MAIL: vtsbatumi@mna.gov.ge 

VIS POTI (POTI HM office) 
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MOB: -995 595 10 36 04 VHF 16, 68 E-MAIL: vtspoti@mta.gov.ge 

VIS KULEVI (KULEVI HM office) 

MOB: -995 595 10 36 13 VHF 16, 77 E-MAIL: ytskulevi@mta.gov.ge 

საქართველოს პორტებისკენ მიმავალი გემის ოპერატორმა, აგენტმა ან კაპიტანმა უნდა 

აცნობოს ინფორმაცია: 

(ა) პორტში შესვლამდე სულ მცირე 24 საათით ადრე ან: 

ბ) არაუგვიანეს გემის წინა ნავსადგურიდან გასვლის დროს, თუ მოგზაურობის დრო 

ოცდაოთხ საათზე ნაკლებია; ან 

(გ) თუ შემოსვლის პორტი ცნობილი არ არის ან ის შეიცვალა მოგზაურობის დროს, როგორც 

კი ეს ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი. 

ინფორმაციის სია, რომელიც უნდა ეცნობოს: 

(ა) გემის იდენტიფიკაცია (სახელი, შემოსვლის ნიშანი, IMO-ს საიდენტიფიკაციო ნომერი 

ან ნომერი). 

(ბ) დანიშნულების პორტი 

(გ) დანიშნულების პორტში ან საპილოტე სადგურში ჩასვლის სავარაუდო დრო, როგორც 

ამას მოითხოვს კომპეტენტური ორგანო, და ამ პორტიდან გამგზავრების სავარაუდო დრო 

(დ) ბორტზე მყოფი პირების საერთო რაოდენობა 

გემის ექსპლუატანტი, აგენტი ან კაპიტანი, განურჩევლად მისი ზომისა, რომელიც ატარებს 

სახიფათო ან დამაბინძურებელ საქონელს და ტოვებს ან შემოდის საქართველოს 

ნავსადგურიდან, არაუგვიანეს გამგზავრების მომენტში უნდა აცნობოს ქვემოთ 

მითითებულ ინფორმაციას კომპეტენტურ ორგანოს: 

(ე) სახიფათო ან დამაბინძურებელი საქონლის სწორი ტექნიკური სახელები, 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) ნომრები, სადაც ისინი არსებობს, IMO-ს 

საშიშროების კლასები IMDG, IBC და IGC კოდების შესაბამისად და, საჭიროების 

შემთხვევაში, გემის კლასი, როგორც INF კოდექსით განსაზღვრული, ასეთი საქონლის 

რაოდენობა და მისი მდებარეობა ბორტზე და, თუ იგი გადაყვანილია სატვირთო 

გადამზიდავ დანაყოფებში, გარდა ტანკებისა, მისი საიდენტიფიკაციო ნომერი; 

(ვ) დადასტურება იმისა, რომ ბორტზე არის სია ან მანიფესტი ან შესაბამისი ჩატვირთვის 

გეგმა, რომელშიც მოცემულია გადატანილი საშიში ან დამაბინძურებელი ტვირთის 

დეტალები და მათი მდებარეობა გემზე. 

(ზ) მისამართი, საიდანაც შესაძლებელია ტვირთის შესახებ დეტალური ინფორმაციის 

მიღება. 
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დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://mta.gov.ge/ . 

 

 

http://mta.gov.ge/

