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აკრონიმები 
AA საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულება 

BBM ბლოკების მეთოდი 
CIS განხორციელების საერთო სტრატეგია 
DRIFT ქვედა ბიეფში გამოვლენილი რეაქცია ხარჯის ცვლილებაზე  
EF გარემოსდაცვითი ხარჯი 
EFA გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასება 
EFC გარემოსდაცვითი ხარჯის კომპონენტი  
ELOHA ჰიდროლოგიური ცვლილების ეკოლოგიური საზღვრები 
EPIRB საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს დაცვის პროექტი 
EU ევროკავშირი 
G4G მმართველობა განვითარებისათვის საქართველოში 
GES კარგი ეკოლოგიური სტატუსი 
GoG საქართველოს მთავრობა 
HMWB ძლიერ სახეცვლილი წყლის ობიექტი 
HPP ჰიდროენერგეტიკული პროექტი 
IFIM მდინარის ხარჯის ნაზრდის მეთოდი  
IHA ჰიდროლოგიური ცვლილების ინდიკატორ(ებ)ი 

INRMW 
საქართველოს წყალშემკრებ აუზებში ბუნებრივი რესურსების 
ინტეგრირებული მართვის პროგრამა 

JFS ერთობლივი საველე კვლევა 
MAR საშუალო წლიური ხარჯი  
MENRP საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 
NEA გარემოს ეროვნული სააგენტო 
NGO არასამთავრობო ორგანიზაცია 
POF ხარჯის პროცენტი 
RBMP მდინარის სააუზო მართვის გეგმა 
RVA ცვალებადობის დიაპაზონის მიდგომა  
SBA მდგრადობის ზღვრების მიდგომა  
SEFA გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზის სისტემა  
SHMI სლოვაკეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი 
TEK ტრადიციული ეკოლოგიური ცოდნა 
USAID აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 
WUA შეწონილი სასარგებლო ფართობი  
WFD წყლის ჩარჩო დირექტივა 
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წინასიტყვაობა 
საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებას და დაიწყო პირველი ნაბიჯების გადადგმა ევროკავშირის წყლის ჩარჩო 
დირექტივის განხორციელების მიმართულებით. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ 
მიიღო ქვეყნის ფარგლებში არსებული მდინარეების გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის 
მეთოდოლოგიისა და პროცედურების ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის 
პრინციპებთან ჰარმონიზაციის გადაწყვეტილება.  

ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის მიზანია ევროკავშირში წყლის ეკოსისტემების 
ხარისხის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივა, ისევე, 
როგორც ფრინველებისა და ჰაბიტატების დირექტივები, ადგენს წყალზე დამოკიდებული 
ეკოსისტემების დაცვისა და კონსერვაციის სავალდებულო მიზნებს. აღნიშნული მიზნების 
მიღწევა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც უზრუნველყოფილია წყლის სათანადო 
ხარჯი (განხორციელების საერთო სტრატეგია 2015: გარემოსდაცვითი ხარჯი წყლის ჩარჩო 
დირექტივის განხორციელებაში. სახელმძღვანელო დოკუმენტი N31. ტექნიკური ანგარიში 
- 2015 – 086. ევროპის კომისია. გვ.108). 

ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის თანახმად, აუცილებელია ზედაპირული წყლის 
ობიექტების კლასიფიკაცია ეკოლოგიური სტატუსის, ან ძლიერ მოდიფიცირებული 
ზედაპირული წყლის ობიექტების შემთხვევაში - ეკოლოგიური პოტენციალის, და 
ზედაპირული წყლის ობიექტების ქიმიური სტატუსის შეფასების საფუძველზე. 
ეკოლოგიური სტატუსის/პოტენციალის შესაფასებლად გამოიყენება ხარისხობრივი 
ელემენტების შემდეგი სამი ჯგუფი:  

 ბიოლოგიური ელემენტები; 
 ბიოლოგიური ელემენტებისათვის საჭირო ჰიდრომორფოლოგიური ელემენტები; და 
 ბიოლოგიური ელემენტებისათვის საჭირო ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური 

ელემენტები. 

ჰიდროლოგიური რეჟიმი ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხობრივი ელემენტების ნაწილია 
და წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს ზედაპირული 
წყლის ობიექტების ყველა კატეგორიაზე (მდინარეები, ტბები, გარდამავალი წყლები, 
სანაპირო წყლები). წყლის ჩარჩო დირექტივის განხორციელების კონტექსტში 
გარემოსდაცვითი ხარჯი შემდეგნაირად განიმარტება: „ჰიდროლოგიური რეჟიმი, 
რომელიც შეესაბამება წყლის ჩარჩო დირექტივის მუხლში 4 (1) განსაზღვრული 
გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევას ზედაპირული წყლის ბუნებრივ ობიექტებში“. 

წყლის ჩარჩო დირექტივის მუხლში 4 (1) დადგენილი გარემოსდაცვითი მიზნები, 
ზოგადად, ეხება შემდეგს: 

 მდინარეების არსებული სტატუსის გაუარესების თავიდან აცილება; 
 ზედაპირული წყლის ბუნებრივ ობიექტებში კარგი ეკოლოგიური სტატუსის 

მიღწევა; 
 სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნული კონვენციებითა და დირექტივებით 

დაცული ტერიტორიებისათვის დადგენილ კონკრეტულ სტანდარტებსა და 
მიზნებთან შესაბამისობა, მათ შორის შესაბამისობა იმ სტანდარტებსა და 
მიზნებთან, რომლებიც განსაზღვრულია ისეთი ჰაბიტატებისა და სახეობების 
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დაცვის მიზნით, რომელთა შემთხვევაშიც წყლის ხარისხის გაუმჯობესება მათი 
დაცვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. 

საქართველოში წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებული პოლიტიკური და 
სამართლებრივი ჩარჩოები ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია. აქედან გამომდინარე, 
მომავალში საჭირო იქნება გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის მეთოდოლოგიის და 
კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების შესაბამისობისა და ურთიერთკავშირების 
კორექტირება.  
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1. შესავალი 

1.1 კონტექსტი 

საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას და 

დაიწყო წყლის რესურსებთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და  პრაქტიკის ევროკავშირის 

„წყლის ჩარჩო დირექტივასთან“ შესაბამისობაში მოყვანა. საქართველოს მდინარეების 
გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის ეროვნული მეთოდოლოგია და მისი ეტაპობრივი 
პროცედურები (იხ. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა 
განვითარებისათვის“, 2017) ჰარმონიზებულია  გარემოსდაცვით ხარჯსა და სხვა საკითხებთან 
დაკავშირებულ იმ სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან, რომლებიც შექმნილია ქვეყნების 
დასახმარებლად „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საქმეში. 

1.2 გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასება ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ კონტექსტში  

ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ ძირითად მიზნებს წარმოადგენს წყლის ყველა 
ობიექტის სტატუსის დაქვეითების თავიდან აცილება და წყლის ყველა ობიექტის დაცვა, 
გაუმჯობესება და აღდგენა კარგი ეკოლოგიური სტატუსის მისაღწევად. „წყლის ჩარჩო 
დირექტივა“ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს აკისრებს წყლის ყველა ობიექტზე  კარგი 
ეკოლოგიური სტატუსის მიღწევის ვალდებულებას („ძლიერ სახეცვლილი წყლის ობიექტების“ 

გარდა, რომელთა შემთხვევაშიც მიღწეულ უნდა იქნეს „კარგი ეკოლოგიური პოტენციალი. იხ. 
ქვემოთ). 

ჭარბი წყალაღება წარმოადგენს მეორე ყველაზე გავრცელებულ ზეწოლას, რომელიც 
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ხელს უშლის მდინარეების, ტბებისა და წყლის სხვა 
ობიექტების კარგი ეკოლოგიური სტატუსის მიღწევაში („წყლის ჩარჩო დირექტივის“ 
განხორციელების საერთო სტრატეგია, 2015). ითვლება, რომ წყლის რაოდენობა და ხარისხი კარგი 
სტატუსის თუ პოტენციალის კონცეფციის ფარგლებში ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. 
გარემოსდაცვითი ხარჯი სასიცოცხლო როლს თამაშობს ჰიდროლოგიური რეჟიმის 
მნიშვნელოვანი ცვლილებების პრევენციის საქმეში, რითიც უზრუნველყოფს „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ იმ ძირითადი პრინციპის შესრულებას, რომელიც მოითხოვს წყლის ობიექტების 
სტატუსის დაქვეითების თავიდან აცილებას („წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების 
საერთო სტრატეგია, 2015). 

ზედაპირული წყლის ობიექტის შეფასების დროს გასათვალისწინებელია ხარისხის სამი 

ელემენტი: 

1. ბიოლოგიური 

2. ჰიდრომორფოლოგიური 

3. ფიზიკურ-ქიმიური 

„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ თანახმად, ჰიდროლოგიური რეჟიმი ეკოლოგიური სტატუსის 
ელემენტს წარმოადგენს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღები რეჟიმი 
აუცილებელია „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ მოთხოვნების შესასრულებლად. წყალზე 
დამოკიდებული ეკოსისტემების დაცვასა და კონსერვაციასთან დაკავშირებული იმ 
სავალდებულო მოთხოვნების შესრულება, რომლებიც განსაზღვრულია „წყლის ჩარჩო 
დირექტივასა“ და ასევე, „ფრინველების“ და „ჰაბიტატების“ დირექტივებში, შესაძლებელია 
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მხოლოდ „ხარჯის სათანადო რეჟიმების უზრუნველყოფის“ შემთხვევაში („წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია, 2015). გარემოსდაცვითი ხარჯების 
უზრუნველყოფის ზოგადი ჩარჩო წარმოდგენილია „წყლის ჩარჩო დირექტივაში“. „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ თანახმად, გარემოსდაცვითი ხარჯი წარმოადგენს „წყლის იმ რაოდენობას, 
რომელიც აუცილებელია წყლის ეკოსისტემისთვის რათა განაგრძოს განვითარება და 
უზრუნველყოს ის სერვისები, რომლებზედაც ჩვენ ვართ დამოკიდებული“ („წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია, 2015).  „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ 

განხორციელებისათვის უფრო კონკრეტული სამუშაო განმარტების თანახმად, გარემოსდაცვითი 
ხარჯი („წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია, 2015) წარმოადგენს 
„ჰიდროლოგიურ რეჟიმს, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის ბუნებრივი ობიექტებისათვის 
„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ მუხლი 4(1)-ში დადგენილ გარემოსდაცვით მიზნებს“. 

„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ მუხლი 4(1)-ის თანახმად, გარემოსდაცვით მიზნებს მიეკუთვნება: 

- მდინარეების არსებული სტატუსის დაქვეითების არდაშვება 

- წყლის ბუნებრივ ობიექტებში კარგი ეკოლოგიური სტატუსის მიღწევა 

- დაცული ტერიტორიებისათვის სხვადასხვა (ეროვნული და) საერთაშორისო 
კონვენციებითა და დირექტივებით დადგენილი სტანდარტებისა და მიზნების დაცვა, მათ 
შორის იმ მოთხოვნების დაცვა, რომლებიც განსაზღვრულია ისეთი ჰაბიტატებისა და 
სახეობების დასაცავად, რომლებისთვისაც წყლის სტატუსის შენარჩუნება და 
გაუმჯობესება მათი დაცვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. 

იმ კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც წყლის ობიექტები კლასიფიცირდება როგორც ძლიერ 
სახეცვლილი წყლის ობიექტები და/ან როგორც გამონაკლისი შემთხვევები, ხარჯის რეჟიმთან 
დაკავშირებული მოთხოვნები უნდა განისაზღვროს ტექნიკური მიზანშეწონილობისა და მათ 
მოხმარებაზე გარემოსდაცვითი ხარჯის განხორციელების სოციალურ-ეკონომიკური 
ზემოქმედების გათვალისწინებით. 

1.3 საქართველოს პოლიტიკური და სამართლებრივი კონტექსტი 

გარემოსდაცვითი ხარჯი წარმოადგენს წყლის რესურსების მართვის მნიშვნელოვან 
ინსტრუმენტს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს წყლის რესურსების დაცვას და მისი 
მდინარეებისა და წყლის სხვა ობიექტების კარგი ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებას. 
ბევრი წყალსამეურნეო გეგმა, მათ შორის სხვადასხვა მასშტაბის ჰიდროენერგეტიკული პროექტი, 
მიზნად ისახავს წყლის რესურსების უსაფრთხოებისა და სხვა სოციალური სარგებლის 
უზრუნველყოფას. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია მტკნარი წყლის ჯანსაღი ეკოსისტემების 
მიერ უზრუნველყოფილი მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის შენარჩუნება და 
დეგრადირებული ეკოსისტემების, სულ მცირე, კარგ მდგომარეობამდე აღდგენა. ეკოსისტემების 
საჭიროებების წყლის რესურსების სააუზო და რეგიონულ დაგეგმარებაში ჩართვის 
აუცილებლობა ეროვნულ დონეზეა აღიარებული. 

შემუშავების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფი შემდეგი კანონები უზრუნველყოფენ გარემოსდაცვითი 
ხარჯის საფუძველს და ისინი გათვალისწინებულ უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასების სკოპინგის ეტაპზე (მეთოდოლოგიის პირველი ეტაპი): 

- საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ 
მომზადებული კანონპროექტი „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ უნდა დამტკიცდეს 
2017 წლის შუა თვეებში. საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების თანახმად, კანონის მიღების ბოლო ვადა 2018 წლის სექტემბერია. კანონში 
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ნახსენებია გარემოსდაცვითი ხარჯი და გათვალისწინებულია შესაბამისი საკანონმდებლო 
აქტის მიღება. 

- „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ პროექტი არეგულირებს ისეთ სტრატეგიულ 
დოკუმენტთან და სახელმწიფო ან კერძო საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, 
რომელთა განხორციელებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს 
გარემოზე, ადამიანის სიცოცხლეზე ან/და ჯანმრთელობაზე (მუხლი 1). კოდექსის 
რეგულირების სფეროს განეკუთვნება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების, გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასების, 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და 
ექსპერტიზის ჩატარების პროცედურები (მუხლი 1). „გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსის“ პროექტი წარდგენილია პარლამეტში დასამტკიცებლად. კოდექსის 
ამოქმედების შედეგად ძალადაკარგულად გამოცხადდება კანონი „გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ და კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ“, 
რომლებიც არეგულირებენ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემასთან 
დაკავშირებულ პროცედურებს, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (გზშ), 
საზოგადოების მონაწილეობას, გზშ-ს განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების, ასევე 
გადაწყვეტილების მიღების შემდგომი ზედამხედველობისა და კონტროლის პროცესს.  

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტისათვის რთულია წყლის მოხმარების ნებართვას 
დაქვემდებარებული სხვადასხვა დარგის (მაგ., ენერგეტიკა, განსაკუთრებით ჰიდროენერგეტიკა, 
მუნიციპალური და საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგება, ირიგაცია, და/ან მრეწველობა) 
ინფრასტრუქტურული პროექტების ყველა კონკრეტული შემთხვევისათვის გარემოსდაცვითი 
ხარჯის შესაბამისი მოთხოვნის დადგენა. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია 
შემოთავაზებული ახალი მეთოდოლოგიის ეროვნულ დონეზე დამტკიცება და მიღება. ახალი 
მეთოდოლოგია, სხვა რეგულიაციების მსგავსად, პროექტის განმახორციელებლებს აკისრებს  
გარემოსდაცვითი ხარჯის მეცნიერულად დასაბუთებული შეფასების ვალდებულებას წყლის 
რესურსებთან დაკავშირებული/ჰიდროენერგეტიკული ინფრასტრუტურის პროექტირების 
ციკლის მაქსიმალურად ადრეულ ეტაპზე. აღნიშნული პროცესი გაზრდის შედეგების სანდოობის 
დონეს, რითიც გამოირიცხება პროექტის განმახორციელებლების მხრიდან მათი 
სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტირების შესაძლებლობა და ხელი შეეწყობა ადაპტაციურ მართვასა 
და მოთხოვნებთან პროექტის შესაბამისობის უზრუნველყოფას. 

1.4 გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების არსებული მიდგომა საქართველოში 

საქართველოში გამოიყენებოდა და დღემდე გამოიყენება გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
საბჭოთა პერიოდის მიდგომებზე დამყარებული ანალიტიკური ჰიდროლოგიური მეთოდი. 
შესაბამისად, ამ მეთოდს აქვს ამავე კატეგორიის სხვა მარტივი მეთოდებისათვის 
დამახასიათებელი ნაკლოვანებები (დაბალი რეზოლუცია და სანდოობა, დაბალი 
გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა) და უპირატესობები (მაგ., სწრაფი, მხოლოდ ჰიდროლოგიურ 
მონაცემებზე დამოკიდებული) (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. ნაწილი 2.2 და Tharme 

2003.). 

მდინარეში სხვადასხვა სახის ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებების პირობებში არსებული 
ხარჯის რეჟიმის შესაფასებლად, აღნიშნული მეთოდი იყენებს მინიმალური ხარჯის 
სტატისტიკას. როგორც წესი, მდინარის კონკრეტულ საპროექტო (მაგ., 
ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი ან მუნიციპალური წყალაღების პუნქტი) უბანზე წლის 
განმავლობაში მუდმივი მინიმალური ხარჯი განისაზღვრებოდა და განისაზღვრება დაკვირვებით 
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მიღებული ჰიდროლოგიური მონაცემების საფუძველზე დადგენილი საშუალო წლიური ხარჯის 
10%-ით. არ ხდება მდინარის ტიპის, სეზონური ხარჯების, ხარჯის რეჟიმის სხვა 
გარემოსდაცვითი და სოციალური მნიშვნელობის მქონე ასპექტების და წლის ან წლების 
განმავლობაში ხარჯის ცვალებადობის გათვალისწინება. ამ მოძველებული მიდგომის 
გამოსაყენებლად არ არის აუცილებელი გარემოს დაცვისა და სოციალური სფეროს ცოდნა და 
შესაბამისი ინფორმაციისა და მონაცემების არსებობა. გარდა ამისა, ამ მეთოდით რეკომენდებული 
გარემოსდაცვითი ხარჯი მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი 
მეთოდების გამოყენებით მიღებული რეკომენდებული ხარჯი. 

1.5 გარემოსდაცვითი ხარჯის ახალი მეთოდოლოგიის აღწერა  

1.5.1 შემოთავაზებული მიდგომის წინაპირობა და ლოგიკური საფუძველი 

მსოფლიოში გარემოსდაცვით ხარჯთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული 
მეთოდოლოგია გამოიყენება regions (Tharme 2003; Acreman and Ferguson 2010; Poff et al. 2010; 

Poff et al. 2017). შემდეგ წყაროებში შეიძლება მოძიებულ იქნეს სხვადასხვა ქყეყნებში, მათ შორის, 
ევროპაში, გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად შექმნილი ჩარჩოების, პროცედურებისა და 
მეთოდოლოგიების სასარგებლო, და სიღრმისეული ანალიზი: Tharme (2003); Annear et al. 

(2004); Acreman and Dunbar (2004); Acreman and Ferguson (2010); Arthington (2012) და ყველაზე 
ახალი, Poff et al. (2017). 

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დამკვიდრებულია საუკეთესო პრაქტიკის ელემენტები, რომლებიც 
მოიცავენ გარემოსდაცვითი ხარჯის რეჟიმის სხვადასხვა მასშტაბით, სიზუსტითა და 
დანახარჯებით დადგენის  სახელმძღვანელო პრინციპებსა და მეთოდოლოგიას ან 
მეთოდოლოგიების სისტემას. თუმცა, ზოგიერთი ქვეყანა გარემოსდაცვითი ხარჯის პოლიტიკისა 
და პრაქტიკის შემუშავების ადრეულ სტადიაზე იმყოფება, ან ადგენს გარემოსდაცვით ხარჯს 
თითოეული კონკრეტული შემთხვევისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ გარემოსდაცვითი ხარჯის 
განხორციელება საკმაოდ რთული პროცესია, უკანასკნელ წლებში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი 
პროგრესი, რაც განპირობებულია გარემოსდაცვითი ხარჯების დადგენის პროცედურების 
უშუალოდ ეროვნულ პოლიტიკურ, სამართლებრივ და მარეგულირებელ ჩარჩოებში და წყლის 
განაწილების დაგეგმვისა და მართვის სააუზო მასშტაბის პროცედურებში ჩართვით (Le Quesne et 

al. 2010; Horne et al. 2017). 

გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის საქართველოსათვის შემოთავაზებული ახალი 
მეთოდოლოგია შემუშავებულია აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის 
„საქართველოს წყალშემკრებ აუზებში ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა“ 

ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგიის პროექტის საფუძველზე. ის ემყარება ორ 
თანამედროვე მეთოდოლოგიას, კერძოდ, გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის ავსტრიულ 
მეთოდს და აშშ-ს კონექტიკუტის შტატისათვის შემუშავებულ მეთოდოლოგიას. ორივე მიდგომა 
ფართოდ არის გავრცელებული და შესაბამისი ქვეყნების კანონმდებლობით მათი გამოყენება 
სავალდებულოა. ისინი მოიცავენ როგორც კომპლექსური მეთოდის, ასევე ჰაბიტატების 
მოდელირებაზე დამყარებული მეთოდის ელემენტებს (იხ. ნაწილი 22, სადაც აღწერილია 
მეთოდოლოგიის ეს სახეები). 

საქართველოში ავსტრიული მეთოდის გამოყენებისა და შემდგომში მისი ცალკეული საკვანძო 
ელემენტების გადმოღების შესაძლებლობის განხილვას საფუძვლად დაედო ევროკავშირის 
„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ მოთხოვნების შესრულების მიმართ მსგავსი მიდგომები და ქვეყნებს 
შორის არსებული მსგავსება გეოგრაფიული, მდინარეთა აუზების ფიზიკურ-გეოგრაფიული 
მახასიათებლებისა და მდინარეთა ტიპების თვალსაზრისით. საფუძვლად აღებულ იქნა ავსტრიის 
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დადგენილება კარგი ხარისხის შესახებ - ზედაპირული წყლების ეკოლოგიური სტატუსის (მარტი, 

2010) მე-2 თავის მე-2 მუხლში „ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხის ელემენტების ხარისხობრივი 

მიზნები და სახელმძღვანელო პრინციპები“ წარმოდგენილი კარგი ჰიდრომორფოლოგიური 
სტატუსის განმარტებაში გამოყენებული მახასიათებლები. 

 

განხილულ იქნა ევროპაში არსებული სხვა მეთოდოლოგიები საქართველოში მათი 
პროცედურების გამოყენების მიზანშეწონილობის კუთხით (მაგ., Acreman and Ferguson 2010; 

Poff et al. 2017). მაგალითად, ჩეხეთსა და სომხეთში მოქმედი მეთოდოლოგიები ემყარება 
„ბუნებრივი საგანგებო მდგომარეობის“ საბაზისო ხარჯს (ბუნებრივი წლიური საშუალო 
ათდღიანი მინიმალური ხარჯი), რომელიც ბუნებრივად იშვიათად ხდება. ეკოლოგიური 
მდგომარეობის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად, ასეთ პირობებში წყალაღება იკრძალება. 
გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მსოფლიოში, მათ შორის ევროპაში, გავრცელებული 
მეთოდების ანალიზის საფუძველზე, სასურველია, რომ გარემოსდაცვითი ხარჯი შენარჩუნებულ 
იქნეს ბუნებრივი საშუალო წლიური ხარჯის 25-50%-ის ფარგლებში იმისათვის, რომ 
უზრუნველყოფილ იქნეს წყლის ორგანიზმების სიცოცხლისა და გამრავლებისათვის საჭირო 
პირობები (Sánchez Navarro and Schmidt 2012). 

აშშ-ს კონექტიკუტის შტატის ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტის მიერ 
დადგენილი ხარჯის სტანდარტები და რეგულაციები (ნაწილი 26-141b-1 - 26-141b-8) (ძალაშია 
2011 წლის 12 დეკემბრიდან), გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის დროს ბიოლოგიურ 
პერიოდებსაც ითვალისწინებს. კონექტიკუტის შტატსა და საქართველოს შორის არსებობს 
გარკვეული მსგავსება ცალკეული ანადრომული თევზის სახეობებსა (მაგ., ქაშაყი, ორაგული, 
ზუთხი) და მათი სასიცოცხლო ციკლის თვალსაზრისით. ამიტომ, შესაძლებელია კონექტიკუტის 

ჩანართი 1.1. მოთხოვნები ავსტრიის წყლის ობიექტების გარემოსდაცვითი ხარჯის მიმართ 

ტექსტი აღებულია ავსტრიის დადგენილება კარგი ხარისხის შესახებ - ზედაპირული წყლების 
ეკოლოგიური სტატუსის (მარტი, 2010) მე-2 თავის მე-2 მუხლიდან: „ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხის 
ელემენტების ხარისხობრივი მიზნები და სახელმძღვანელო პრინციპები“. აღნიშნულ მუხლში 
განსაზღვრულია წყლის კანონის ან სხვა სამართლებრივ ინსტრუმენტებში გარემოსდაცვითი ხარჯის 
მოთხოვნის ან მიზნის გათვალისწინების აუცილებლობა. შესაბამისი მეთოდით უზრუნველყოფილია 
აღნიშნული მოთხოვნის ან მიზნის შესრულება. 
წყლის ობიექტებში გარემოსდაცვითი ხარჯის დონე უზრუნველყოფს ხარჯის ისეთ რაოდენობასა და 
დინამიკას და შესაბამის კავშირს მიწისქვეშა წყლებთან, რომ შესაძლებელი იყოს ბიოლოგიური 
ხარისხის კარგი დონის მიღწევა და ბუნებრივი/კულტურული მემკვიდრეობის ფასეული 
თავისებურებების შენარჩუნება. ასეთი პირობები შესრულებულად ითვლება, თუ არსებობს ისეთი 
დინამიკის მქონე ხარჯი, რომელის შედგება პერიოდული ხარჯისა და მაღალი ხარჯისაგან, რომელიც 
ზოგადად შეესაბამება წყლის ობიექტის ბუნებრივი ხარჯის დინამიკას იმისათვის, რომ 
უზრუნველყოფილ იქნეს შემდეგი: 

a. ბუნებრივი კალაპოტის-ნატანის გადაადგილების სეზონური ხასიათი და სუბსტრატის წყლის 
ობიექტისთვის დამახასიათებელი შედგენილობა,  

b. წყლის საკმარისი ნაკადი/ხარჯი ქვირითობასთან დაკავშირებული მიგრაციების პერიოდში,  

c. ძირითადი ორგანიზმების სხვადასხვა ასაკობრივი კლასების წლის სხვადასხვა დროს 
ჰაბიტატების მიმართ განსხვავებული მოთხოვნების გათვალისწინება, 

d. ჟანგბადსა და ტემპერატურასთან დაკავშირებული წყლის ობიექტისათვის დამახასიათებელი 
პირობები, 

e. კულტურული და ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე ჰიდროლოგიური თავისებურებების (მაგ., 
ჩანჩქერი) შენარჩუნება  
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შტატში მტკნარ წყლებსა და სანაპირო ეკოსისტემებს შორის მიგრირებადი სახეობებისათვის 
დადგენილი ხარჯის გამოცდილების გაზიარება შავ ზღვაში ჩამდინარე საქართველოს ცალკეული 
მდინარეთა სისტემებისათვის. 

საქართველოსთვის შემოთავაზებული მეთოდოლოგია ასევე ითვალისწინებს 
ეკოჰიდროლოგიური მეცნიერებების უკანასკნელ მიღწევებს და მსოფლიოს სხვადასხვა 
რეგიონებში კომპლექსური მეთოდოლოგიების (ნაწილი 2.2), როგორიცაა ბლოკების მეთოდი 
(BBM) და ქვედა ბიეფში გამოვლენილი რეაქცია ცვლილებებზე  (DRIFT), რომელიც ფართოდ არის 
გავრცელებული სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკაში (მაგ., აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო, 2016) და აზიის ნაწილში, გამოყენების შედეგებს (Tharme 2003). მასში ასევე 
გათვალისწინებულია სხვადასხვა ქვეყნების, განსაკუთრებით ესპანეთის, აშშ-სა და ახალი 
ზელანდიის, გამოცდილება ეკოჰიდრავლიკაში, კერძოდ, ჰაბიტატების მოდელირების მეთოდებსა 
და საშუალებებში (მაგ.,Milhous et al. 1984; Stalnaker et al. 1994; Jowett 1997; Bovee et al. 1998; 

Payne et al. 2004; Muñoz-Mas et al. 2016; Payne and Jowett Undated, და ამ დოკუმენტებში 
მითითებული წყაროები). 

1.5.2 ახალი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა 

საქართველოს მდინარეების გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების შემოთავაზებული 
მეთოდოლოგია ჩაანაცვლებს ზემოთ აღწერილ არსებულ მეთოდოლოგიას. ახალი 
მეთოდოლოგია ემყარება გარემოსდაცვითი ხარჯის საერთაშორისო დონეზე მიღებულ 
განმარტებას (ბრისბანის დეკლარაცია 2007): 

გარემოსდაცვითი ხარჯი არის წყლის ხარჯის რაოდენობა, რეჟიმი, ხარისხი და დონე, რომელიც 
აუცილებელია მტკნარი წყლის ეკოსისტემებისა და ამ ეკოსისტემებზე დამოკიდებული 
ადამიანების საარსებო წყაროებისა და კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად.  

მეთოდოლოგიის გამოყენება შესაძლებელია მდინარის ნებისმიერ მონაკვეთზე ხარჯის ისეთი 
დონის დასადგენად, რომელიც აუცილებელია სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნების 
მისაღწევად. როგორც წესი, აღნიშნული მეთოდოლოგია გამოყენებულ უნდა იქნეს გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვის ან ლიცენზიის მისაღებად პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების პროცესში. ამასთან, მეთოდოლოგია გამოყენებულ უნდა იქნეს პროექტის დაგეგმვის 
მაქსიმალურად ადრეულ ეტაპზე. მეთოდოლოგია საკმაოდ მოქნილია და შესაძლებელია მისი 
სხვადასხვა კონტექსტში გამოყენება, მათ შორის მონაცემების, კვალიფიკაციისა და ტექნიკური 
შესაძლებლობების სიმცირის პირობებშიც. მეთოდის გამოყენების ძირითადი პრინციპები 
მოცემულია ჩანართში 1.2. 



 

USAID G4G | „მმართველობა განვითარებისთვის“ ტექნიკური ანგარიში 

მეთოდოლოგია 

7 

 

როგორც კომპლექსური ტიპის მეთოდოლოგია, რომელიც ხარჯის მიმართ მთლიანი ეკოსისტემის 
მოთხოვნებს ეხება, წარმოდგენილი მეთოდოლოგია ემყარება მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკაში 
დამკვიდრებულ  ეკოჰიდროლოგიურ, ეკოჰიდრავლიკურ და სხვა სათანადო კონცეფციებს 
(Tharme 2003; ნაწილი 2.1). ის განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს წყლის ძირითადი ბიოტას 
მოთხოვნებს ფიზიკური ჰაბიტატის მიმართ, რისთვისაც დამატებით ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის 
მოდელირებას იყენებს (ნაწილი 4.3). მეთოდი ინტერდისციპლინარულია. იგი ოპტიმალურად 
იყენებს არსებულ ცოდნასა და ექსპერტულ განსჯას, რის გამოც ის შეუცვლელია ისეთ პირობებში, 
სადაც ინფორმაციისა და მონაცემების ნაკლებობაა. 

მეთოდოლოგია შედგება 14 ძირითადი ეტაპისაგან (როგორც წარმოდგენილია აშშ-ს 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ 
ფარგლებში შემუშავებულ „საქართველოს მდინარეების გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
მეთოდოლოგიაში“, 2017; ნახ. 1.1). 

  

ჩანართი 1.2.  ახალი მეთოდის გამოყენების ძირითადი პრინციპები 

- მდინარის ხარჯის მიმართ მტკნარი წყლის სახეობების მოთხოვნების შესახებ არასაკმარისი 
მონაცემებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნეს სიფრთხილის პრინციპი. 

- არ არსებობს ხარჯის ისეთი მინიმალური მუდმივი წლიური სიდიდე, რომელსაც შეუძლია 
ეკოსისტემის სიჯანსაღის უზრუნველყოფა. აუცილებელია წლის განმავლობაში და უფრო 
ხანგრძლივ ვადებში მდინარის ხარჯის ბუნებრივთან მაქსიმალურად მიახლოებული 
ცვალებადობის შენარჩუნება და უზრუნველყოფა. 

- გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენა მხოლოდ ჰიდროლოგიაზე დაყრდნობით არ შეიძლება. 
გასათვალისწინებელია მორფოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიური, სოციალური და ეკოლოგიური 
ინფორმაციაც.  

- გარემოსდაცვითი ხარჯის დონე განისაზღვრება კონკრეტული მდინარის ბუნებრივი ხარჯის 
რეჟიმის (ან სხვა სარეფერენციო ხარჯის) საფუძველზე. 

- გარემოსდაცვითი ხარჯის მოთხოვნების შესაფასებლად საჭიროა კომპლექსური 
ინტერდისციპლინარული მეთოდის გამოყენება. 
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ნახ. 1.1.  გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის პროცედურის ძირითადი ეტაპები 

ამ პროცედურით დადგენილი გარემოსდაცვითი ხარჯის რეჟიმი შედგება ხარჯის სამი 
გარემოსდაცვითი და სოციალური  მნიშვნელობის კომპონენტისაგან (ნახ. 1.2): 

1. სასიცოცხლო ხარჯი – კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ექსტრემალურად დაბალი ხარჯი, 
რომელიც რეკომენდებულია შერჩეული გვალვიანი პერიოდისათვის.   

2. დაბალი ხარჯი – დაბალი ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია ინდიკატორი 
სახეობებისათვის, ერთობლიობებისათვის და მათი სიცოცხლის ეტაპებისათვის 

ეტაპი 1 

სკოპინგი და გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ინიცირება  

ეტაპი 2 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჯგუფის შექმნა  

ეტაპი 3 

საკვლევი ტერიტორიის საზღვრების დადგენა და გარემოსდაცვითი ხარჯის საკვლევი უბნების 

შერჩევა 

ეტაპი 4 

თითოეული უბნის ანალიტიკური და საველე ჰიდროლოგიური, მორფოლოგიური, ეკოლოგიური 

და სოციალური კვლევები  

ეტაპი 5 

სარეფერენციო მდგომარეობის განსაზღვრა   

ეტაპი 7 

თითოეული უბნის ამჟამინდელი სტატუსის კლასიფიკაცია  

ეტაპი 8 

გარემოსდაცვითი ხარჯის ამოცანების დადგენა 

ეტაპი 9 

თითოეული უბნის ჰიდროლოგიური დახასიათება  

ეტაპი 10 

სასიცოცხლო ხარჯის დადგენა 

ეტაპი 11 

გარემოსდაცვითი და სოციალური მნიშვნელობის მქონე დაბალი ხარჯის პერიოდების დადგენა  

ეტაპი 12 

გარემოსდაცვითი და სოციალური მნიშვნელობის მქონე მაღალი ხარჯის დადგენა   

ეტაპი 13 

გარემოსდაცვითი ხარჯის მიმართ მოთხოვნის გრაფიკის შედგენა  

ეტაპი 14 

მონიტორინგი და ანგარიშგება 

ეტაპი 6 

მდინარის ტიპის (ტიპების) იდენტიფიკაცია  
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ეკოლოგიური მნიშვნელობის მქონე კონკრეტულ პერიოდებთან, ეკოლოგიურ პროცესებთან 
და სოციალურ და კულტურულ მახასიათებლებთან. ასეთი პერიოდები, ზოგადად, ერთი 
თვიდან ექვს თვემდე გრძელდება და მთლიანობაში ქმნიან წლის განმავლობაში არსებულ 
უწყვეტ ხარჯს. 

3. მაღალი ხარჯი – მაღალი სიძლიერის ნაკადები და წყალდიდობები, რომლებიც გრძელდება 
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და აუცილებელია გარკვეული მიზნებისათვის, 
როგორიცაა კალაპოტის მორფოლოგიის შენარჩუნება ან ეკოლოგიური პროცესების 
სტიმულირება (მაგ., ქვირითობა ან მიგრაცია). ასეთი მოვლენების დასახასიათებლად 
შესაძლებელია სხვა ისეთი კრიტერიუმების გამოყენება, როგორიცაა, მაგალითად, სიხშირე 
და პიკური ხარჯის კლების სიჩქარე. 

 

ნახ. 1.2. ხარჯის სამი სხვადასხვა კომპონენტი, რომელიც ერთობლიობაში წარმოადგენს მდინარის 
მონაკვეთის რეკომენდებულ გარემოსდაცვით ხარჯს  

საჭირო გარემოსდაცვითი ხარჯი გამოისახება ცხრილის სახით (მაგ., ცხრილი 1.1 

გარემოსდაცვითი ხარჯის მოთხოვნის გრაფიკი). მასში განსაზღვრულია სხვადასხვა ხარჯი, 
რომელიც აუცილებელია თითოეული კომპონენტისათვის ჩვეულებრივ წლებში (და გვალვის 
პირობებში) რიგი ეკოლოგიური და სოციალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 
გარემოსდაცვითი ხარჯის გრაფიკი უნდა იყოს საკმარისად დეტალური, რათა შესაძლებელი იყოს 
ხარჯის იმ რეკომენდებული რეჟიმის დადგენა (ნახ. 1.3), რომელიც გათვალისწინებული იქნება 
მდინარეთა აუზების მართვის დაგეგმვის საშუალებებში და განხორციელდება წყლის არსებული 
ან დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის წესებისა და/ან მდინარიდან წყალაღების 
ზღვრული ნორმების საშუალებით. 

ცხრილი 1.1. საქართველოს სანაპირო მდინარის ტიპის წარმოსახვითი გარემოსდაცვითი ხარჯის მოთხოვნის 
გრაფიკის მაგალითი 

სასიცოცხლო ხარჯი 

პერიოდი მოქმედება 
ხარჯი 

(მ3 წმ-1
) 

წლიური ხარჯის 
უზრუნველყოფის 
მრუდის (FDC) ** 

პროცენტილი (Qt)  

 

ყოველწლიური 
იანვარი - 
დეკემბერი 

სიდიდე სიდიდე  

დაბალი ხარჯის პერიოდები 

პერიოდის კრიტერიუმი/ტიპი* მოქმედება 
ხარჯი 

(მ3 წმ-1
) 

წლიური ხარჯის 
უზრუნველყოფის 
მრუდის (FDC) ** 

პროცენტილი  (Qt) 

ხარჯის სხვა 
კრიტერიუმები  

გამოზამთრება 
დეკემბერი-
თებერვალი 

სიდიდე სიდიდე  

ჰაბიტატის ფორმირება 
მარტი - 
აპრილი 

სიდიდე სიდიდე  
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ქვირითობა 1 მაისი სიდიდე სიდიდე  

ქვირითობა 2 ივნისი სიდიდე სიდიდე  

გამოზრდა და განვითარება 
ივლისი-
ოქტომბერი 

სიდიდე სიდიდე  

ორაგულის დაბრუნება ნოემბერი სიდიდე სიდიდე  

სოციალური გამოყენება 
რეკრეაციის მიზნით 

დეკემბერი - 
მაისი  

სიდიდე სიდიდე 
ნაკადის სიდიდის 
ზედა ზღვარი 

მაღალი ხარჯით გამოწვეული მოვლენები 

სტიმული დრო ხანგრძლივობა სიდიდე 
ხარჯის სხვა 
კრიტერიუმები*** 

კალაპოტის ნატანის ჩარეცხვა 
და ფორმირება 

აპრილის 
დასაწყისი 

3 დღე სიდიდე  

ქვირითობის სტიმული 1 
მაისის 
დასაწყისი 

3 დღე სიდიდე  

ქვირითობის სტიმული 2 
ივნისის 
დასაწყისი 

4 დღე სიდიდე 

პიკური ხარჯის 
კლების დაბალი 
სიჩქარე 

* მაგალითში მოცემულია ბიოლოგიური პერიოდები. შესაძლებელია სოციალური და კულტურული ფაქტორებისათვის 
საჭირო ხარჯების პერიოდების დამატებაც (შესაბამისი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში).  

** წლიური ხარჯის უზრუნველყოფის მრუდი (FDC), რომელიც მიიღება დღე-ღამური ხარჯების მონაცემებიდან  

*** ხარჯის სხვა კრიტერიუმებია: მოვლენის სიხშირე, ხარჯის ცვლილების სიჩქარე (მაგ., წყლის ხარჯის რეგულირება 
ჰიდროპიკების დროს), ჰიდროგრაფის ფორმა, ხარჯის ზედა და ქვედა ზღვრები. 

 

ნახ. 1.3. გარემოსდაცვითი ხარჯის რეჟიმის სხვადასხვა კომპონენტები კონკრეტული ეკოლოგიური და 
სოციალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, წარმოსახვითი სანაპირო მდინარის მაგალითზე. 

1.5.3 საქართველოს კონტექსტში მეთოდოლოგიის გამოყენების ზოგადი მიდგომები  

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჩასატარებლად, უნდა გვახსოვდეს ის ზოგადი მიდგომები 
და დაშვებები, რომლებიც დაკავშირებულია მეთოდოლოგიის გამოყენებასთან, როგორც ეს 
თავად მეთოდოლოგიის ტექსტშია წარმოდგენილი. ჯგუფი, რომელიც ატარებს გარემოსდაცვითი 
ხარჯის შეფასებას, კარგად უნდა იცნობდეს მეთოდოლოგიის ძირითად პრინციპებს (ჩანართი 
1.2). 

მდინარის ხარჯის მიმართ მდინარის ეკოსისტემისა და მისი სახეობების მოთხოვნის შესახებ 
არასაკმარისი მონაცემებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში, გამოყენებულ უნდა იქნეს 
სიფრთხილის პრინციპი და შენარჩუნებულ უნდა იქნეს მდინარის ხარჯის უფრო მაღალი დონე. 
იმ შემთხვევებში, როდესაც გარემოსდაცვითი ხარჯის თაობაზე რეკომენდაციები საჭიროებს 
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სანდოობის უფრო მაღალ დონეს და/ან ზემოქმედებას დაქვემდებარებული მდინარის 
მონაკვეთები პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია, აუცილებელია გარემოსდაცვითი ხარჯის 
უფრო კომპლექსური და შესაბამისად, უფრო ღრმა და დეტალური შეფასების განხორციელება. 
როგორც წესი, რეკომენდებული გარემოსდაცვითი ხარჯის სანდოობა და სიზუსტე 
შეფასებისათვის გაწეული ძალისხმევისა და გამოყენებული რესურსების პროპორციულია. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მეთოდოლოგიის ცალკეული პროცედურული ეტაპები 
შემუშავების საწყის სტადიაზე იმყოფება. გარდა ამისა, არსებობს პრობლემები მონაცემების 
ხელმისაწვდომობასთან, სათანადო კვალიფიკაციასა და ტექნიკურ შესაძლებლობებთან 
დაკავშირებით. ასეთი კონტექსტისათვის საკმარისად მოქნილი და სანდო მეთოდოლოგიის 
შემუშავების შემდეგ, შესაძლებელია მისი დახვეწა მომავალში არსებული პირობების 
გათვალისწინებით. მეთოდოლოგიის თითოეულ ეტაპზე პრაქტიკოსებმა უნდა გამოიყენონ 
მათთვის ცნობილი საუკეთესო მეთოდები და საშუალებები. ასევე აუცილებელია ყველა 
პროცედურის დოკუმენტურად დაფიქსირება. 

1.5.4 მეთოდოლოგიის შეზღუდვები 

მეთოდოლოგია განკუთვნილია მუდმივი მდინარეებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ 
პროცედურების გამოყენება შესაძლებელია სეზონური მდინარეების შემთხვევაშიც, ისინი ასეთი 
ტიპის წყლის ობიექტებისათვის სპეციალურად არ არის შექმნილი. ანალოგიურად, მოცემული 
მიდგომით შესაძლებელია შესართავებისა და სანაპირო წყლების საკითხების განხილვა (მაგ., 
მიგრირებადი ანადრომული თევზების სახეობები, შესართავებში მარილიანი წყლის ნაკადების 
კონტროლის ეკო-პერიოდები, სანაპიროს მიმდებარე ზონებში პირველადი 
პროდუქტიულობისათვის საჭირო ხარჯი), მიუხედავად იმისა, რომ წყლის აღნიშნული 
ობიექტები მეთოდოლოგიის სამიზნეს არ წარმოადგენს. საქართველოში არ არის შემუშავებული 
მეთოდოლოგიები ტბებისთვის, მიწისქვეშა წყლებზე დამოკიდებული ჭარბტენიანი 
ტერიტორიებისა და სხვა სახის წყლის ობიექტებისათვის, თუმცა სახელმძღვანელოდ 
შესაძლებელია მსოფლიო გამოცდილების გამოყენება. 

წარმოდგენილი მეთოდოლოგია შესაბამისობაშია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 
შესაბამისად გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას დაქვემდებარებული დიდმასშტაბიანი 
წყალსამეურნეო პროექტების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) და სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) პროცედურებთან. საჭირო იქნება მეთოდოლოგიის სხვა 
პროცედურებზე მორგებაც. 

შემოთავაზებული მეთოდოლოგია არ წარმოადგენს პროცედურების მრავალდონიან და 
მრავალმასშტაბიან სისტემას. ის კონცენტრირებულია უბნის ან პროექტის დონეზე არსებული 
გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებაზე. მეთოდოლოგიის საშუალებით შეუძლებელია 
გარემოსდაცვითი ხარჯის სწრაფი ანალიტიკური შეფასება ან მდინარის აუზის ან რეგიონული 
მასშტაბით გარემოსდაცვითი ხარჯის სტანდარტების დადგენა ხარჯის კუმულაციური 
ცვლილებებისა ან მდინარის აუზში მრავლობითი წყალსამეურნეო პროექტების შემთხვევაში; 
ასეთი რეგიონული მიდგომების მაგალითები წარმოდგენილია შემდეგ დოკუმენტებში: Poff et al. 

(2010, 2017) და Arthington (2012). თუმცა, შეფასების ასეთი მასშტაბებისთვის შესაძლებელია 
მეთოდოლოგიის სათანადოდ ადაპტირება. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის სხვა მეთოდების მსგავსად, წარმოდგენილი მეთოდოლოგია უშუალოდ 
არ ეხება ფიზიკური წინაღობების (მაგ., კაშხლების, ჯებირების) გავლენას წყლის ისეთის 
სახეობების გადაადგილებაზე, როგორიცაა თევზები, უხერხემლოები და მცენარეთა თესლები, ან 
უწყვეტობის სისტემურ რღვევებს. ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილებასთან შედარებით, ის 
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ასევე ნაკლებად განიხილავს ნატანისა და ნუტრიენტების ხარჯს და ტემპერატურული რეჟიმის 
ცვლილებას. აქედან გამომდინარე, ასეთი საკითხების გადასაჭრელად აუცილებელია 
დამატებითი ძალისხმევა (მაგ., თევზსავალი და სხვა შემოვლითი ნაგებობები, უწყვეტობის 
ანალიზი, კაშხლებისა და კონსერვაციის ინტეგრირებული დაგეგმვა). 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასება მხოლოდ აუზის ხარჯის მართვის საკითხებს განიხილავს. 
ამიტომ, ისევე, როგორც სხვა მეთოდოლოგიების შემთხვევაში, წარმოდგენილი მეთოდოლოგიით 
მიღებული რეკომენდაციები გათვალისწინებული უნდა იყოს მიწისა და სხვა რესურსების 
მართვაში სტრესის გამომწვევ ისეთ ცალკეულ და მრავლობით ფაქტორებთან დაკავშირებული 
საკითხების გადასაწყვეტად, რომლებიც შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული ხარჯთან (მაგ., 
სამრეწველო დაბინძურება წერტილოვანი წყაროებიდან, დაბინძურება დიფუზიური სასოფლო-
სამეურნეო წყაროებიდან, კლიმატის ცვლილება და მიწათსარგებლობის არასათანადო პრაქტიკით 
გამოწვეული ეროზია). 

1.5.5 რეკომენდებული ლიტერატურა 

საქართველოს პირობებში გარემოსდაცვითი ხარჯის შესაფასებლად სახელმძღვანელოდ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს შემდეგი ლიტერატურა: საქართველოს მდინარეების გარემოსდაცვითი 
ხარჯის შეფასების მეთოდოლოგია, 2017; Sánchez Navarro and Schmidt (2012), რომელიც 
გარემოსდაცვით ხარჯს „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ მიზნების მიღწევის საშუალებად 
განიხილავს; „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია, 2015; და 2015 
წლის ანგარიში „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელებაში გარემოსდაცვითი ხარჯის შესახებ 
(სახელმძღვანელო დოკუმენტი N31). 

გარემოსდაცვითი ხარჯის მეთოდოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია 
შემდეგი წყაროებიდან: Tharme (2003); Acreman and Ferguson (2010); Arthington (2012); Acreman 

(2016); და Poff et al. (2017). 
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2. გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის კონცეპტუალური 
საფუძველი  

2.1 მნიშვნელოვანი პრინციპები და კონცეფციები 

2.1.1 ბუნებრივი ჰიდროლოგიური რეჟიმის მნიშვნელობა და ძირითადი მახასიათებლები  

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ეკოჰიდროლოგიური კონეფციების გაცნობა შესაძლებელია 
შემდეგ დოკუმენტებში: Poff et al. (1997), Bunn and Arthington (2002), Lytle and Poff (2004), 

Arthington (2012) და Acreman (2016). ქვემოთ მოცმულია მათი მოკლე აღწერა. 

მდინარეების ეკოსისტემების მთლიანობას, სტრუქტურასა და ფუნქციონირებას რამდენიმე 
ძირითადი ეკოლოგიური მახასიათებელი განსაზღვრავს. ესენია: ჰიდროლოგიური რეჟიმი; 
ფიზიკური ჰაბიტატის პირობები; ბიოლოგიური შედგენილობა და ურთიერთქმედებები; 
ენერგიის ხელმისაწვდომობა; წყლის ხარისხი (წყლის ქიმიური რეჟიმი); და უწყვეტობა. ამათგან, 
წყლისა და სანაპირო ეკოსისტემების სტრუქტურასა და მათ წარმმართველ პროცესებს პირველ 
რიგში  ხარჯის რეჟიმი (დაბალი და მაღალი ხარჯის ბუნებრივი ხასიათი და გრაფიკი და მათი 
ცვალებადობა დროსა და სივრცეში) განაპირობებს. ხარჯის რეჟიმი ეკოლოგიურ უწყვეტობაზე 
პირდაპირ ზემოქმედებს. ის ასევე  ახდენს მასზე არაპირდაპირ ზემოქმედებას ფიზიკური 
ჰაბიტატის, წყლის ხარისხის, ენერგიის (საკვების) წყაროების, ბიოტური ურთიერთქმედებებისა 
და უწყვეტობის საშუალებით. მდინარის ხარჯი ასევე განსაზღვრავს ხარჯსა და ეკოსისტემას 
შორის არსებულ ისეთ ურთიერთდამოკიდებულებასაც, რომელიც აისახება ადამიანების ყოფაზე, 
საარსებო საშუალებებსა და კულტურაზე. 

„ჰიდროლოგიური რეჟიმის ბუნებრივი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ცვალებადობის 
დიაპაზონი და დროში განაწილების, ხანგრძლივობის, სიხშირის და ცვლილების სიჩქარის 
შესაბამისი მახასიათებლები განაპირობებენ ადგილობრივი ბუნებრივი ბიომრავალფეროვნების 
შენარჩუნებას და წყლის ეკოსისტემების მთლიანობას“ (ანუ, ბუნებრივი ხარჯის პარადიგმა, Poff 

et al. 1997). დადგენილია, რომ ხარჯის ბუნებრივი რეჟიმისა და გრაფიკის ნებისმიერი ცვლილება 
ზემოქმედებას ახდენს ბიოტაზე და ეკოსისტემის მთლიანობაზე. მდინარეების სისტემების 
ჰიდროლოგიური ცვლილება შეგვიძლია მარტივად აღვწეროთ, როგორც მათი ბუნებრივი ხარჯის 
და/ან წყლის დონის გრაფიკის ან სიდიდის ანთროპოგენური ცვლილება. ჰიდროლოგიურ 
ცვლილებას იწვევს ინფრასტრუქტურის მიერ შექმნილი ფიზიკური წინაღობები (მაგ., კაშხლები, 
ნაკადის მიმმართველი ჯებირები, მიწისქვეშა წყლის ამოღება) და სხვა „რბილი“ წინაღობები (მაგ., 
წყალსაცავის ქვედა ბიეფში ტემპერატურული და ნატანის შეცვლილი რეჟიმები). ჰიდროლოგიის 
ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს მრავალმა ფაქტორმა: კაშხლებმა და ჯებირებმა, ზედაპირული 
წყლის გადაგდებამ და აღებამ, მიწისქვეშა წყლების საქაჩმა ტუმბოებმა, მიწათსარგებლობის 
შედეგად მიწის საფარის ცვლილებამ (მაგ., ჭარბტენიანი ტერიტორიების გაქრობა ან გარდაქმნა, 
ტყის განადგურება, ან მათი ჩანაცვლება არაადგილობრივი მერქნიანი სახეობებით) და კლიმატის 
ცვლილებამ.  

არსებობს ბევრი მტკიცებულება იმისა, რომ ხარჯის ცვლილება ეკოლოგიურ ცვლილებებს იწვევს 
და რომ ეკოსისტემა ხარჯის ცვალებადობაზე სხვადასხვაგვარად რეაგირებს (Bunn and Arthington 

2002; Poff and Zimmerman 2010).  დადასტურებულია, რომ მტკნარი წყლის ეკოსისტემების 
სიჯანსაღის შესანარჩუნებლად საჭიროა ბუნებრივად ცვალებადი რეჟიმი, რომელიც შედგება 
სხვადასხვა დაბალი და მაღალი ხარჯებისაგან და არა მინიმალური, წლის განმავლობაში 
მუდმივი ერთგვაროვანი დაბალი ხარჯი (Poff et al. 1997; Bunn and Arthington 2002; Annear et al. 
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2004).  ისეთი მდინარეების შემთხვევაში, სადაც ხარჯის რეჟიმი ადამიანის მიერ მხოლოდ 
უმნიშვნელოდ არის შეცვლილი, სასურველია, რომ გარემოსდაცვითი ხარჯის რეჟიმი 
მაქსიმალურად ახლოს იყოს ხარჯის ბუნებრივ რეჟიმთან (ანუ, ხარჯის შენარჩუნება, ხოლო იმ 
აუზებში, სადაც ადგილი აქვს ინტენსიურ წყალმოხმარებას - ხარჯის აღდგენა). დღეს, როდესაც 
ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად მდინარეების ლანდშაფტების ბუნებრივი 
მდგომარეობა სულ უფრო იცვლება და მდინარეების აუზებში უფრო ხშირად ახალი და 
ჰიბრიდული ეკოსისტემები გვხვდება, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ხარჯის ისეთი 
რეჟიმის დადგენას, რომლის პირობებშიც მდინარეს ექნება შესაძლებლობა შეინარჩუნოს 
ადამიანებისათვის ყველაზე ფასეული ფუნქციები და სერვისები (Acreman et al. 2014a, b). 

აუცილებელია მდინარის სისტემის იმ კონკრეტული ტიპის კარგად ცოდნა, რომლისთვისაც 
გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასება ტარდება. არსებობს მდინარეების სხვადასხვა ტიპი, 
რომლებიც შეიძლება შეგვხვდეს ერთი ქვეყნის თუ მდინარის აუზის ფარგლებშიც კი, მათი 
წყალშემკრებების ფიზიოგრაფიული მახასიათებლებიდან, ჰიდროლოგიიდან, 
გეომორფოლოგიიდან, ეკოლოგიიდან და მათთან დაკავშირებული სოციალური სისტემებიდან 
გამომდინარე. Postel and Richter (2003) გვთავაზობენ სხვადასხვა სისტემებთან (მაგ., 
სტაბილური, მაღალი საბაზისო ხარჯის მქონე მდინარეები; სისტემები, რომლებიც მეტწილად 
თოვლის, წვიმის ან მიწისქვეშა წყლებზეა დამოკიდებული; ძლერი ნაკადის მქონე წყვეტილი 
მდინარეები) დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ჰიდროგრაფების მაგალითებს.  მდინარეების 
ჰიდროგრაფების სხვადასხვა ელემენტები და ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი დახასიათება 
გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზისთვის, წარმოდგებილია ნაწილში 3.9.  

2.1.2 სხვადასხვა სახის ხარჯის გარემოსდაცვითი როლი 

Bunn and Arthington (2002) ჩამოაყალიბეს ოთხი ძირითადი პრინციპი, რომლებიც ხაზს უსვამენ 
ხარჯის ბუნებრივი რეჟიმის მნიშვნელობას წყლის ეკოსისტემების კონსერვაციისათვის:  

1. ჰიდროლოგიური რეჟიმი მნიშვნელოვნად განაპირობებს ფიზიკურ ჰაბიტატს, რაც თავის 
მხრივ, განაპირობებს ბიოტას შედგენილობასა და ცხოვრების ციკლის სტრატეგიებს. 

2. წყლის სახეობები განვითარდა ბიოლოგიური ჰიდროლოგიური რეჟიმის საპასუხოდ. 
3. სახეობათა პოპულაციების სიცოცხლისუნარიანობისათვის მნიშვნელოვანია გრძივი და 

განივი უწყვეტობის ბუნებრივი მოდელების შენარჩუნება. 
4. ჰიდროლოგიური რეჟიმების ცვლილება ხელს უწყობს ეგზოტიკური და უცხო სახეობების 

გავრცელებას. 

სხვადასხვა ხარჯის მნიშვნელობისა და როლის მაგალითები მოცემულია შემდეგ დოკუმენტებში: 
Bunn and Arthington (2002) და Postel and Richter (2003). მაგალითად, დიდმასშტაბიანი 
წყალდიდობები აყალიბებენ და ინარჩუნებენ კალაპოტის მორფოლოგიას და წყლით ამარაგებენ 
სანაპირო მცენარეულობას. ნაკლები მასშტაბის წყალდიდობები ახდენენ თევზის სხვადასხვა 
სახეობების მიგრაციისა და ქვირითობის პროვოცირებას, ხოლო მცირემასშტაბიანი 
წყალდიდობები ხელს უწყობენ უხერხემლოების წყლის მნიშვნელოვანი ფიზიკური ჰაბიტატების 
და თავშესაფრების შენარჩუნებას.  

გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად გასათვალისწინებელია ხარჯსა და ეკოლოგიას შორის 
არსებული რთული ურთიერდამოკიდებულებები. პირველ რიგში, სასურველია მდინარის 
საკვლევი მონაკვეთის (მონაკვეთების) კონცეპტუალური ეკოჰიდროლოგიური (ან სოციალურ-

ეკოჰიდროლოგიური) მოდელის აგება. ასეთი მოდელების საშუალებით შესაძლებელია ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ხარჯების, ეკოსისტემის კომპონენტებისა და პროცესების გამოვლენა მრავალი 
შესაძლო ვარიანტიდან ყველაზე შესაფერისების იდენტიფიცირებისათვის. 
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ჩანართი 2.1. კონცეპტუალური მოდელის აგება ეკოლოგიური და სოციალური თვალსაზრისით წლის 
მნიშვნელოვანი პერიოდებისა და მათთან დაკავშირებული ხარჯის დასადგენად და 
გარემოსდაცვითი ხარჯის განმსაზღვრელი მიზეზების გამოსავლენად 

 

მდინარე ტრინიტის (კალიფორნია, აშშ) კონცეპტუალური ეკოჰიდროლოგიური მოდელი. წყარო: The Nature 

Conservancy. 

მდინარე ტრინიტის ბუნებრივი ჰიდროგრაფი მჩქეფარეა, მასზე გავლენას ახდენს ოქტომბერ-იანვარში 

მოსული ძლიერი წვიმები, ადრეული გაზაფხულის თოვლი და მისი დნობა მარტიდან ივნისამდე. 

ჰიდროგრაფის ბუნებრივ ფორმასთან დაკავშირებულია ისეთი ეკოლოგიური რეაქცია, როგორიცაა ალვის 

ხის თესლების გავრცელება მაისის ბოლოს და ივნისის დასაწყისში, რომელიც ემთხვევა წყლის დონის 

ბუნებრივ კლებას, და ჩავიჩას ახალგაზრდა ინდივიდების ოკეანეში გასვლა. მაღალი ხარჯი 

გადააადგილებს ნატანს, ახდენს კალაპოტისა და ჰაბიტატების ისეთი შემადგენელი ნაწილების 

ფორმირებას, როგორიცაა ღრმულები, ხრეშის გროვები, კუნძულები. მაღალი ხარჯი ასევე წმინდად 

რეცხავს ხრეშს, რითიც წელიწადის გარკვეულ პერიოდებში ორაგულის ლიფსიტებს ასეთ უბნებზე 

ბინადრობის საშუალებას აძლევს. ზაფხულში, როდესაც ხარჯი საბაზისომდე მცირდება, მდინარისპირა 

ხეები ავრცელებენ საკუთარ თესლს. მდინარე ტრინიტის ხარჯის დაახლოებით 90% სარწყავ არხში 

მიედინება. ხარჯის ასეთი ცვლილების შედეგად, მდინარის დინება სწრაფია, კალაპოტი ერთგვაროვანია 

მის ნაპირებზე მდგომი ერთი ასაკის ალვის ხეებით, სანაპირო მცენარეულობა შეჭრილია კალაპოტში და 

ავიწროვებს მას, სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ორაგულის პოპულაცია 

მნისვნელოვნად შემცირებულია. აღნიშნულ მდინარეში გარემოსდაცვითი ხარჯის აღდგენა პირველ რიგში 

მიზნად ისახავს ხარჯის ისეთი სახეების აღდგენას, რომელიც აუცილებელია ამ მნიშვნელოვანი 

ეკოლოგიური და სოციალური სარგებლის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისათვის. 

მეორე მაგალითად მოვიყვანთ მდინარე კილომბეროს (რუფიჯის აუზი, ტანზანია) სოციალურ-

ეკოჰიდროლოგიურ კონცეპტუალურ მოდელს, რომელშიც აქცენტი გაკეთებულია ადგილობრივი თემების 
დამოკიდებულებაზე ხარჯის ამა თუ იმ კონკრეტულ სიდიდეზე - თევზჭერისა თუ სოფლის 
მეურნეობისათვის საჭირო ხარჯის სიდიდეებზე (აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, 2016). 
აღნიშნული მოდელის საფუძველზე გაკეთდა რეკომენდაციები ხარჯის კონკრეტულ სიდიდეებთან 
დაკავშირებით. 
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2.1.3 ეკოჰიდრავლიკა და ფიზიკური ჰაბიტატის მოდელი  

ეკოჰიდრავლიკის თეორიის მიმოხილვა წინამდებარე დოკუმენტის ამოცანას არ წარმოადგენს. 

თუმცა, Davis and Barmuta (1989), Poff and Ward (1990) და Stanford et al. (2005)  საკუთარ 
ნაშრომებში აღწერენ გამდინარე წყლის სისტემების ფიზიკური ჰაბიტატის მოდელს, მდინარის 

თანასაზოგადოებების ფორმირებაში მის მნიშვნელობას და ხარჯის რეჟიმთან მის დინამიურ 

ურთიერთდამოლიდებულებას. მდინარის პროცესების იერარქიაში ჰიდრავლიკა, ისეთ 
ფაქტორებზე ზემოქმედებით, როგორიცაა მდინარის მონაკვეთის ადგილმდებარეობა და ნაკადის 

ზომა, სხვა პროცესების ანალოგიურად არის განთავსებული (Statzner et al. 1988).  Petts et al. 

(1995)  აღნიშნავს, რომ მდინარის მონაკვეთის მასშტაბში „ბიოტას განაწილებაზე ხარჯის 

გავლენას უფრო ხშირად ცვალებადი ჰიდროლოგიური პირობები განაპირობებს და არა 
რომელიმე ჰიდროლოგიური პარამეტრი“. ეკოჰიდრავლიკა ძირითადად შეისწავლის სხვადასხვა 

ხარჯის დროს წყლის ბიოტას (მაგ., თევზები, ბენთოსური მაკროუხერხემლოები, მაკროფიტები) 

ჰაბიტატის ჰიდრავლიკური პირობების ცვალებადობას დროსა და სივრცეში (Statzner et al. 1988).  

ეკოჰიდრავლიკა იკვლევს ისეთ პარამეტრებს, როგორიცაა წყლის ნაკადის სიღრმე, სიჩქარე, 

ფსკერის სუბსტრატის შედგენილობა და წყალქვეშა და წყლისზედა მცენარეული საფარი. 

მაგალითად, Statzner et al. 1988  გამოავლინა ჰიდროდინამიკისა და ნაკადის ჰიდრავლიკის,  

როგორც სხვადასხვა სივრცულ და დროით მასშტაბებში ბენთოსური მაკროუხერხემლოების 
გავრცელებისა და სიმრავლის ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორის, მნიშვნელობა. 

ამ თემაზე შექმნილია მრავალრიცხოვანი ლიტერატურა. 

ურთიერთდამოკიდებულება ხარჯსა და სამიზნე ბიოტას ფიზიკურ ჰაბიტატს შორის 
წარმოადგენს ნაწილში 3.11 აღწერილი გარემოსდაცვითი ხარჯის გამოსაანგარიშებლად 

გამოყენებული ჰიდრავლიკური და ჰაბიტატების მოდელირების მეთოდების უმეტესი ნაწილის 

საფუძველს. 

2.2 მეთოდოლოგიის კომპლექსური საფუძველი   
გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების საქართველოსთვის შემოთავაზებული მეთოდოლოგია 
კომპლექსური ხასიათისაა. იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ რამდენად სწორადაა გამოყენებული 
მეთოდოლოგია, აუცილებელია მისი არსის და საფუძვლის ცოდნა. 

2.2.1 გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის მეთოდოლოგიების ძირითადი სახეების 
მიმოხილვა  

გარემოსდაცვითი ხარჯის შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი ოთხი ძირითადი კატეგორიის 
მეთოდოლოგიები: (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ.: Tharme 2003 და Poff et al. 2017): 

1. ჰიდროლოგიური - ისტორიული მონაცემების საფუძველზე მიღებული ხარჯის ერთი ან 
რამდენიმე მახასიათებლის გამოყენება მდინარის სიჯანასაღის შესანარჩუნებლად საჭირო 
ხარჯის მიზნების დასადგენად. ზოგიერთ შემთხვევაში, თუმცა ყოველთვის არა, 
გამოიყენება ხარჯის ცნობილი, ან ეკოლოგიური თვალსაზრისით შესაფერისი 
მახასიათებლები. 

2. ჰიდრავლიკური შეფასება - განივკვეთში (განივკვეთებში) ხარჯის მარტივი 
ჰიდრავლიკური ცვლადების ცვლილების, როგორც სამიზნე ბიოტას ჰაბიტატის 
მაჩვენებლების, გამოყენება (მაგ., დასველების პერიმეტრი, წყლის საშუალო სიღრმე). 
აღნიშნული მეთოდები მეტწილად ჩანაცვლებულია ჰაბიტატების მოდელირების უფრო 
დახვეწილი მეთოდებით. 
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3. ჰაბიტატების მოდელირება - სხვადასხვა ხარჯის პირობებში ფიზიკური ჰაბიტატის 
რაოდენობრივი და სამიზნე სახეობებისათვის (ან მათი სასიცოცოხლო ეტაპებისათვის, 
თანასაზოგადოებებისათვის) მისი ვარგისიანობის მოდელირება. ეს მეთოდები იყენებენ 
ჰიდროლოგიური, ჰიდრავლიკური და ბიოლოგიური რეაგირების მონაცემებს. ბევრი 
ასეთი მეთოდი განვითარდა უფრო მარტივი ჰიდრავლიკური შეფასების მეთოდებიდან. 
აღნიშნული მეთოდები, როგორც ერთ ჰაბიტატზე დამყარებული მიდგომა, სულ უფრო 
ხშირად გამოიყენება უფრო ყოვლისმომცველი კომპლექსური მეთოდოლოგიების 
ფარგლებში (როგორც საქართველოსთვის რეკომენდებული მეთოდოლოგიის 
შემთხვევაში). 

4. კომპლექსური (ან ეკოსისტემური) - ეკოსისტემების სხვადასხვა კომპონენტებისათვის 
საჭირო ხარჯის სხვადასხვა სიდიდეების დადგენა, ხარჯს-ეკოლოგიას-

გეომორფოლოგიას-სოციალურ რექაციას შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების 
მოდელირება, ექსპერტთა ინტერდისციპლინარული ჯგუფის მიერ გარემოსდაცვითი 
ხარჯის რეჟიმის (რეჟიმების) დადგენა ეკოსისტემის ერთი ან რამდენიმე სამომავლო 
მდგომარეობისა თუ სცენარისათვის. წარმოდგენილია რეკომენდებული გარემოსდაცვითი 
ხარჯის რეჟიმის შემადგენელი ხარჯების საჭიროების დასაბუთება ეკოსისტემის 
თითოეული კომპონენტისათვის/პროცესისათვის. 

Tharme (2003) აღწერს მეთოდოლოგიების თოთოეული კატეგორიის ძლიერ და სუსტ მხარეებს.   

2.2.2 კომპლექსური მეთოდოლოგიის დახასიათება 

კომპლექსური მეთოდოლოგიები წარმოადგენენ ხარჯის შეფასების ეკოსისტემურ ან 
ჰიდროლოგიურ-სოციოეკოლოგიურ მიდგომებს. 

 

ნახ. 2.1.  სამხრეთ აფრიკის მდინარის ტიპის ხარჯის ჰიპოთეტური რეჟიმი. ხარჯის ბუნებრივი რეჟიმი 
გამოსახულია ღია ნაცრისფერით. მუქი ნაცრისფერით წარმოდგენილია რეკომენდებული 
გარემოსდაცვითი ხარჯის რეჟიმი, რომელიც ასახავს სხვა დარგების მიერ წყალაღებით გამოწვეული 
ბუნებრივი ხარჯის მოცულობის 50%-იან შემცირებას. წყარო: Tharme and King (1998). 

კომპლექსური მეთოდოლოგიები იძლევიან პასუხს შეკითხვაზე: ხარჯის რა სიდიდის 
შენარჩუნებაა ყველაზე მნიშვნელოვანი და რატომ (ეკოლოგიური მოტივაცია ან მიზეზი) 
იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს კარგი ეკოლოგიური სტატუსი (ნახ. 2.1). ასეთი 
მეთოდებისთვის აუცილებელია მონაცემები ხარჯთან დაკავშირებულ იმ პირობებზე, რომლებიც 
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განსაზღვრავენ ეკოსისტემის სტრუქტურასა და ფუნქციონირებას და საკვლევ ტერიტორიაზე 
ბიოტას (ფლორა და ფაუნა) არსებობას. ასევე აუცილებელია სისტემის ყველა ამ ასპექტზე ხარჯის 
ცვლილების შესაძლო ზემოქმედების ცოდნა. საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია ხარჯის 
რეჟიმებსა და სოციალურ სფეროს შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების ცოდნა (მაგ., 
ხარჯის სიდიდე, რომელიც აუცილებელია რეკრეაციისათვის ან ესთეტიკური ღირებულებების, 
მაგალითად, ჩანჩქერის, არსებობისათვის). 

კომპლექსური მეთოდოლოგიის მნიშვნელოვან თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ ის არის 
სტრუქტურირებული, ეტაპობრივი პროცესი, რომელიც აერთიანებს საუკეთესო ცოდნასა და 
პროფესიულ განსჯას, როგორც ეს საქართველოსთვის შემოთავაზებულ მეთოდოლოგიაშია. 
ჩანართში 2.1 წარმოდგენილია ბლოკების კომპლექსური მეთოდის გამოყენებით 
გარემოსდაცვითი ხარჯის გამოთვლის მაგალითი. Richter et al. (2006) აღწერს მდინარე სავანასა 
(აშშ) და სხვა მდინარეების გარემოსდაცვით ხარჯთან დაკავშირებული რეკომენდაციების 
შემუშავების პროცესს. მაგალითები ასევე მოყვანილია შემდეგი ავტორების მიერ: Arthington 

(2012) და Poff et al. (2017).  

 

ჩანართი 2.1. ბლოკების მეთოდოლოგიით მდინარის გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ძირითადი 
ეტაპები და ამოცანები რუფიჯის მდინარის აუზის მაგალითზე, ტანზანია: წყარო: აშშ-ს 
საერთაშორისო განვითრების სააგენტო (2016) 
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ბლოკების მეთოდოლოგიაში გამოყენებული ხარჯის რეჟიმის (ცალკეული ბლოკებისგან შემდგარი) 
ძირითადი კომპონენტების სქემატური გამოსახულება. 

მეთოდოლოგია ხარჯის რეჟიმს ადგენს ქვემოდან ზემოთ ეკოსისტემის სხვადასხვა კომპონენტისა და 
პროცესისათვის და ხარჯის კონკრეტულ სიდიდესთან დაკავშირებული ეკოლოგიური თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვანი პერიოდებისა და მოვლენებისათვის (King and Louw 1998; King et al. 2000; Tharme 2003). 

რეკომენდებული ხარჯის სიდიდე დგინდება როგორც ჩვეულებრივი, ასევე გვალვიანი (ვარდისფერი წირი) 
წლებისათვის. ასევე არსებობს ზემოდან-ქვემოთ მიმართული კომპლექსური მეთოდოლოგიები, რომლებიც 
განიხილავენ ჰიდროგრაფის შემადგენელი ხარჯის სხვადასხვა სიდიდეების ცვლილებით გამოწვეულ 
ეკოლოგიურ და სოციალურ შედეგებს (მაგ., ქვედა ბიეფში გამოვლენილი რეაქცია ცვლილებებზე - DRIFT), 

თუმცა ყველა კომპლექსურ მეთოდოლოგიას ბევრი მსგავსება აქვს. 

 

გარემოსდაცვითი ხარჯის მეთოდოლოგიების სახელმძღვანელოები ბევრი არ არის. მათგან ერთ-

ერთი ყველაზე საინტერესოა სხვადასხვა სახელმძღვანელოებში აღწერილი მდინარის ხარჯის 
ნაზრდის მეთოდი (IFIM) და ჰაბიტატების მოდელირების მისი შემადგენელი პროგრამები, მათ 
შორის PHABSIM. უკანასკნელ დროს შემუშავებულ იქნა გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზის 
სისტემა (SEFA) შესაბამისი სახელმძღვანელოთი. ასევე გამოცემულია ორი კომპლექსური 
მეთოდოლოგიის: ბლოკების მეთოდისა (BBM) და ქვედა ბიეფში გამოვლენილ ცვლილებებზე 
რეაქციის მეთოდოლოგია - DRIFT (King et al. 2003). 
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3. მეთოდოლოგიის ძირითადი ეტაპები  

3.1 შესავალი 

წინამდებარე ნაწილი დაყოფილია მეთოდოლოგიის ტექტში წარმოდგენილი ძირითადი ეტაპების 
შესაბამისად (იხ. ნაწილი 1.5 და ნახ. 1.1. აშშ-ს საერთაშორის განვითარების სააგენტოს პროექტი 
„მმართველობა განვითარებისათვის“ - მეთოდოლოგია) და შეიცავს რჩევებს თითოეული ამ 
ეტაპის განხორციელებისათვის.  

ზოგადი კონტექსტისა და ძირითადი კონცეფციების მიმოხილვის (ნაწილი 2) შემდეგ, 
წინამდებარე ნაწილში წარმოდგენილია თითოეული ეტაპის განხორციელების კონკრეტული 
ნაბიჯები, კერძოდ: 

- ძირითადი საქმიანობები და მათი მოკლე აღწერა, შესაბამისი ამოცანების შესასრულებლად 
საჭირო ცოდნა, ინფორმაცია და მონაცემები, ასევე შესაბამისი პროცედურები, მეთოდები 
და საშუალებები. 

- დამატებითი ინფორმაცია და სასარგებლო ლიტერატურის ჩამონათვალი. ჩანართების 
სახით მოცემულია საკვანძო საკითხები და კონკრეტული მაგალითები, რომლებისთვისაც 
აღნიშნული ინფორმაცია და მაგალითები განსაკუთრებით აქტუალურია.  

- გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მეთოდოლოგიის განვითარების არსებულ ეტაპზე 
კონკრეტულ ნაბიჯებთან დაკავშირებული შესაძლებლობები და პრობლემები. 

- დანართებში მოცემულია საველე ოქმების ფორმები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს შეფასების პროცესში. 

3.2 გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მოსამზადებელი ეტაპი (ეტაპი 1-2) 

3.2.1 სკოპინგი და გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ინიცირება  

როგორც მეთოდოლოგიის ტექსტშია აღნიშნული, საკვლევი ტერიტორიის პირველად სკოპინგს 
ატარებს შესაბამისი ორგანო ან საქმიანობის განმახორციელებელი დაგეგმილი 
ინფრასტრუქტურული პროექტიდან გამომდინარე პრობლემური საკითხების გამოსავლენად. 
იწყება გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის პროცესი. მას ხელმძღვანელობს დანიშნული 
კოორდინატორი, რომელსაც, სასურველია, ჰქონდეს გამოცდილება გარემოსდაცვითი ხარჯის 
დადგენის სფეროში. მუშავდება და ყველა მხარესთან თანხმდება გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასების საჭიროებების პირველადი გეგმა. გეგმა შესაბამისობაში უნდა იყოს გზშ/სგშ-სა და სხვა 
შესაბამის პროცედურებთან, აგრეთვე მდინარის აუზის მართვის ხედვასა ან გეგმასთან, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში. ამ ეტაპზე იწყება გარემოსდაცვითი ხარჯის შესაფასებლად საჭირო იმ 
ტექნიკური (ადგილობრივი ან საერთაშორისო) ექსპერტების შერჩევის პროცესი, რომლებიც 
შექმნიან გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის სამეცნიერო ჯგუფს. 

ამ ეტაპზე უნდა დაიწყოს დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირებული, მაგალითად, გზშ-ს 
პროცედურით განსაზღვრული, ნებისმიერი პროცესი. გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
სამეცნიერო ეტაპები უნდა იყოს შეთანხმებული და ინტეგრირებული დაინტერესებულ მხარეთა 
ჩართულობისა და კონსულტირების დადგენილ პროცედურებთან.  საჭიროების შემთხვევაში, 
აღნიშნული პროცესი კავშირში უნდა იყოს საკვლევ აუზში წყლის რესურსების განაწილებისა და 
მართვის დაგეგმვასთან. 
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3.2.2 გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჯგუფის შექმნა 

გარემოსდაცვითი ხარჯის კოორდინატორი აკომპლექტებს ექსპერტების მულტიდისციპლინურ 
ჯგუფს. გარემოსდაცვითი ხარჯის ყველაზე ელემენტარული შეფასებისათვის საჭიროა, სულ 
მცირე, ორკაციანი ჯგუფი. აუცილებელია, რომ ჯგუფში იყოს ჰიდროლოგი და მინიმუმ, ერთი 
ეკოლოგი. საქართველოსთვის რეკომენდებულ გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
მეთოდოლოგიის გამოყენების შემთხვევაში, სასურველია, რომ ჯგუფში იყოს ჰიდრავლიკის 
სპეციალისტიც. ყოვლისმომცველი შეფასებებისთვის საჭიროა უფრო მრავალრიცხოვანი და 
მრავალპროფილიანი ჯგუფები, თუმცა თითქმის შეუძლებელია, რომ ერთ ჯგუფში 
მოიძებნებოდეს ყველა საჭირო კვალიფიკაციის (ცხრილი 3.1) მქონე ადამიანი. ჯგუფი უნდა იყოს 
მულტიდისციპლინური. მისი წევრები კარგად უნდა იცნობდნენ ეკოჰიდროლოგიისა და 
ეკოჰიდრავლიკის ძირითად კონცეფციებს. ჯგუფის  შემადგენლობაში უნდა შედიოდნენ შემდეგი 
დარგების ექსპერტები: ჰიდროლოგია; (გეო)მორფოლოგია და ჰაბიტატების ჰიდრავლიკა; 
მდინარის ეკოლოგია; და სოციალური მეცნიერებები. სასურველია, რომ ჯგუფის წევრები კარგად 
იცნობდნენ საკვლევი მდინარის სისტემას, ან, სულ მცირე, ჰქოდეთ რეგიონში მუშაობის 
გამოცდილება. ასევე სასურველია გამოცდილება გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის სფეროში. 
ჯგუფს უნდა ჰქონდეს ობიექტური, მეცნიერულად დასაბუთებული და ზუსტი შედეგის მიღების 
უნარი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ინფორმაციისა და მონაცემების ნაკლებობის 
პირობებში გარემოსდაცვით ხარჯთან დაკავშირებული რეკომენდაციები ძირითადად 
ექსპერტულ განსჯას ეყრდნობა და შესაძლებელია შეიქმნას გარკვეული პრობლემები 
განსხვავებული მოსაზრებების შეჯერებასთან დაკავშირებით.  

შერჩეული მეთოდოლოგია უნდა იყოს კომპლექსური, ანუ, ის უნდა განიხილავდეს მთლიან 
ეკოსისტემას და ეკოსისტემის სხვადასხვა კომპონენტებისა და პროცესების  ფარგლებში ხარჯს, 
ეკოლოგიასა და სოციალურ საკითხებს შორის არსებულ ურთიერთდამოკიდებულებებს. 
მეთოდოლოგია უნდა ხელმძღვანელობდეს კომპლექსური მეთოდოლოგიებისათვის დადგენილი 
პრინციპებითა და კონცეფციებით (იხ. ნაწილი 2).  

გარემოსდაცვითი ხარჯის საჭირო დეტალიზაციის დონე - ზომიერი ან კომპლექსური 
განისაზღვრება შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით:  

- პრობლემის აქტუალობა 

- მდინარის სისტემის გარემოსდაცვითი და სოციალური მნიშვნელობა 

- სისტემის განვითარების პრიორიტეტები 

- მონაცემების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი 

- სხვა რესურსების - დრო, ფინანსური რესურსები და კვალიფიკაცია - ხელმისაწვდომობა 

- გარემოსდაცვითი ხარჯის დეტალიზაციის ხარისხი, რომელიც აუცილებელია 
გარემოსდაცვითი ხარჯის პრაქტიკაში განსახორციელებლად (მაგ., წყლის 
ინფრასტრუქტურიდან ხარჯის გამოშვების პირობები, წყალაღების ზღვრული 
რაოდენობები, წყალდიდობებისაგან დაცვა ბუნებრივთან მიახლოებულ სისტემებში) 

- გარემოსდაცვით ხარჯთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისათვის საჭირო მეცნიერული 
სიზუსტის ხარისხი  

- გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების შედეგის სანდოობის ხარისხი 
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ცხრილი 3.1. იმ ფართო სფეროებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციების ჩამონათვალი, რომელიც უნდა 
ჰქონდეთ გარემოსდაცვითი ხარჯის კომპლექსურ შეფასებაში ჩართული 
მულტიდისციპლინური ჯგუფების წევრებს. 

ფართო სფერო კვალიფიკაცია 

ჰიდროლოგია - ზედაპირული წყლის ჰიდროლოგია და მოდელები 

- მიწისქვეშა წყლის ჰიდროლოგია 

- მდინარის ჰიდრავლიკა 

- ჰიდროდინამიკური მოდელირება 

- წყლის რესურსების მოდელირება 

- კლიმატის ცვლილება  
მორფოლოგია - მდინარის გეომორფოლოგია 

- მდინარის კვლევის მეთოდები 

- ჰაბიტატის ჰიდრავლიკური მოდელირება 

- სედიმენტოლოგია 

- ნიადაგსაფარის-მიწათსარგებლობის ცვლილების ანალიზი 

- დისტანციური ზონდირება, GIS ანალიზი და მოდელირება 

ეკოლოგია - თევზები 

- მცენარეულობა (წყლის, სანაპირო) 
- მაკროუხერხემლოები 

- (ფიტო და ზოო) პლანქტონი 

- ჰერპეტოფაუნა (ამფიბიები, რეპტილიები) 
- წყალზე დამოკიდებული ძუძუმწოვრები 

- წყლის ფრინველები 

- მდინარის ეკოლოგიური პროცესები 

- წყლის ხარისხი (ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, მიკრობიოლოგია) 
- ბიოშეფასების ექსპრეს მეთოდები 

- კონსერვაციული დაგეგმვა, დისტანციური ზონდირება და GIS ანალიზი 

სოციალური 
მეცნიერებები 

- თევზჭერა 

- სოციოლოგია 

- კულტურული ანთროპოლოგია და მემკვიდრეობა 

- საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგება 

- ადამიანებისა და პირუტყვის ჯანმრთელობა 

- ეკონომიკა (რესურსების ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა) 
გარემოსდაცვით 
ხარჯთან 
დაკავშირებული 
პროცესები 

- გარემოსდაცვითი ხარჯის მეთოდსა და პრაქტიკასთან დაკავშირებული 
რეგიონული ან საერთაშორისო გამოცდილება  

- კოორდინირების, სწავლების და ფასილიტაციის უნარ-ჩვევები 

შეზღუდული რესურსების პირობებში შესაძლებელია მრავალდონიანი მიდგომის გამოყენება, 
რომლის დროსაც გარემოსდაცვითი ხარჯის შესაფასებლად შესაძლებელია ნაკლები საველე 
მონაცემების გამოყენება და საშუალო დეტალიზაციის შედეგების მიღება, რასაც, მეტი რესურსის 
მოპოვების შემდეგ, მოჰყვება უფრო დეტალური შეფასება. მაგალითად, საველე კვლევების 
მინიმუმ ორი რაუნდის შედეგად (ერთი მშრალი და ერთი წვიმიანი სეზონის პერიოდში ერთი ან 
მეტი წლის განმავლობაში) მიღებული მონაცემების შეგროვების ნაცვლად სკრინინგის ჩატარება 
არსებული მონაცემების, ცოდნისა და ერთი საველე კვლევის (თუ შესაძლებელია, პირველ ორ 
თვეში) შედეგებზე დაყრდნობით. დეტალიზაციის დონის მიუხედავად, საჭიროა 
მეთოდოლოგიის ყველა ეტაპის გავლა.  
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3.3 საკვლევი ტერიტორიის საზღვრების დადგენა და გარემოსდაცვითი 
ხარჯის საკვლევი უბნების შერჩევა (ეტაპი 3)   

3.3.1 საკვლევი ტერიტორიის საზღვრების დადგენა  

მულტიდისციპლინური ჯგუფი ადგენს საკვლევი ტერიტორიის საზღვრებს (აუზს (აუზებს), 
მდინარის სისტემას და მდინარის მონაკვეთს) და გარემოსდაცვითი ხარჯის საკვლევი უბნების 
რაოდენობასა და ადგილმდებარეობას. გარემოსდაცვითი ხარჯის საკვლევი უბნების 
ადგილმდებარეობა განისაზღვრება შემდეგი ფაქტორების საფუძველზე: 

- მდინარის არსებული და მომავალი გამოყენების სახეები და პროექტის არსებული ან 
შესაძლო ზემოქმედება ჰიდროლოგიაზე, ეკოლოგიასა და მდინარის სოციალური მიზნით 
გამოყენებაზე  

- მდინარის სისტემის კომპლექსურობა (სტრუქტურული და/ან ფუნქციონალური). უბნები 
უნდა შერჩეს ისე, რომ წარმოდგენილი იყოს საკვლევი ტერიტორიის რეპრეზენტატული და 
კრიტიკული მონაკვეთები. 

- გარემოსდაცვითი ხარჯის განხორციელებისათვის საჭირო მოთხოვნები, ხარჯისა და 
საკონტროლო წერტილების ჩათვლით 

საკვლევი ტერიტორიის საზღვრების დადგენის დროს, გასათვალისწინებელია დაცული 
ტერიტორიების ყველა კატეგორია. მათ შორის:  

- საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე რამსარის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. 
საქართველოში არის რამსარის ორი უბანი  (http://www.ramsar.org/wetland/georgia). 

- ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების კატეგორიების 
სისტემაში შემავალი ყველა დაცული ტერიტორია. კერძოდ: მკაცრი ბუნებრივი რეზერვატი 

(1a); ველური ბუნების ტერიტორია (1b); ეროვნული პარკი (II); ბუნების ძეგლი (III); 

ჰაბიტატების/სახეობების მართვის ტერიტორია (IV); დაცული ლანდშაფტი (V); დაცული 
ტერიტორია ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვით (VI). 

- ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის სპეციალური 

კონსერვაციული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების ზურმუხტის ქსელის უბნები. 
დაცული ტერიტორიების აღნიშნული ქსელი იქმნება ევროკავშირის  Natura 2000 

კონცეფციის აღმოსავლეთ ევროპაში გავრცელების მიზნით. ინიციატივა ხორციელდება 
ევროპის საბჭოს მიერ „ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის 
შესახებ“ ბერნის კონვენციის ფარგლებში (http://www.coe.int/en/web/bern-

convention/emerald-network); დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. EU/CoEის ერთობლივი 
პროგრამის ზურმუხტის ქსელის ფაზა II-ის (2012-2016) ვებგვერდი. საქართველოს აქვს 
აღნიშნულ ქსელთან მიერთების ვალდებულება.  

3.3.2 უბნების შერჩევა და შერჩევის კრიტერიუმები 

როგორც წესი, ერთი პროექტისათვის უნდა შეფასდეს 2-4 უბანი. თითოეული უბანი მინიმუმ (და 
გამომდინარე მდინარის ზომიდან) უნდა იყოს მდინარის სიგრძის 50-100 მეტრის ტოლი. ეს არის 
ისეთი სიდიდე, რომელშიც წარმოდგენილია ჰაბიტატის მოდელირებისათვის საკმარისი 
პირობებისა და ჰაბიტატების სიმრავლე და რომელიც ადვილია სამართავად დროისა და 
რესურსების თვალსაზრისით. ზოგადად, სინჯების აღების თითო უბანი უნდა მდებარეობდეს 
ყველა იმ ზონაში, რომელიც სახასიათოა გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჩატარების 
არეალისათვის. 

http://www.ramsar.org/wetland/georgia
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უბნის (უბნების) ადგილმდებარეობა უნდა შეირჩეს ისეთნაირად, რომ შერჩეული უბანი (უბნები) 
იყოს მდინარის საკვლევი მონაკვეთის (მონაკვეთების) მაქსიმალურად რეპრეზენტატული. სულ 
მცირე, ერთი უბანი უნდა შეირჩეს პროექტის ქვედა ბიეფში. ის უნდა მდებარეობდეს არა 
უშუალოდ ჰიდრავლიკური ინფრასტრუქტურის ქვემოთ, არამედ მისგან ისეთ მანძილზე, სადაც 
ვლინდება ხარჯთან დაკავშირებული არსებული ან მოსალოდნელი ზემოქმედებები. ასევე უნდა 
შეირჩეს სხვა კრიტიკული მნიშვნელობის უბნები მდინარის სხვადასხვა მონაკვეთებისათვის 
(მაგ., მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე მონაკვეთი, შორ მანძილებზე მიგრირებადი 
ფრინველებისათვის სანაპირო წყლებამდე მისასვლელი მონაკვეთები, ან დაბალი ხარჯის მქონე 
შენაკადი). ერთი ან ერთზე მეტი უბანი საჭიროა სარეფერენციო მონაკვეთის (მონაკვეთების) 
ფარგლებში. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შესაფასებლად შესაფერისი უბნების შერჩევის კრიტერიუმებია (აშშ-ს 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, 2016): 

- ადვილად მისადგომობა: ეს არის მთავარი კრიტერიუმი გზების სიმცირის ან მათი ცუდი 
მდგომარეობის შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხარჯის შეფასების მთავარ 
უბნებთან (საველე კვლევებისთვის საჭირო დამატებითი უბნების გარდა) მისვლა 
შესაძლებელი იყოს მთავარი გზების საშუალებით და რომ მათ შორის მანძილი არ იყოს 
დიდი (მოძრაობის სიჩქარე მაღალი არ არის და საველე სამუშაოებისათვის განკუთვნილი 
დრო შეზღუდულია).  

- ჰაბიტატების მრავალფეროვნება: ეკოლოგისთვის (ეკოლოგებისთვის) ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რომ უბანზე წარმოდგენილი იყოს ჰაბიტატების მრავალფეროვნება, რაც 
მას (მათ) ყველა საჭირო სახეობის სინჯის აღებისა და ჰაბიტატების მიმართ მათი 
მოთხოვნების დახასიათების შესაძლებლობას მისცემს. 

- ჰაბიტატების მგრძნობელობა ხარჯის ცვლილების მიმართ: არ არის სასურველი მხოლოდ 
დიდი სიღრმის ღრმულებით წარმოდგენილი უბნის შერჩევა, რადგან, როგორც წესი, ასეთ 
უბნებზე წყლის სიღრმე, ნაკადის სიგანე და სიჩქარე მხოლოდ წყალდიდობების ან ხარჯის 
არარსებობის პირობებში იცვლება. ხარჯის ცვლილების მიმართ საკმარის მგრძნობელობას 
ავლენენ არაღრმა მონაკვეთები, სადაც მაღალია ნაკადის სიჩქარე და ნაპირები დაფარულია 
მრავალფეროვანი მცენარეულობით. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა ხარჯის 
პირობებში სახეობების ცვლილების პროგნოზირება.  

- ვარგისიანობა ნომინალური ჰიდრავლიკური განივკვეთის გაზომვისა და ხარჯის, სიჩქარის 
და წყლის სხვადასხვა სიღრმეებზე დასველების პერიმეტრის მოდელირებისათვის: 
უბნებზე ჰიდრავლიკური მოდელირების სიზუსტე და დიაპაზონი ძალიან მნიშვნელოვანია 
გარემოსდაცვითი ხარჯის პროგნოზირებისათვის, რადგან სწორედ მისი საშუალებით 
დგინდება კავშირი ჰაბიტატის ჰიდრავლიკურ პარამეტრებს (სიღრმე, სიგანე, ნაკადის 
სიჩქარე) და საჭირო ხარჯს (მ3/წმ) შორის. იდეალურ შემთხვევებში, ზუსტი 
ჰიდრავლიკური მოდელირებისათვის საჭიროა მდინარის სწორი და ერთგვაროვანი 
მონაკვეთები, რაც შეიძლება არ ემთხვეოდეს ეკოლოგის მოთხოვნას მრავალფეროვან 
ჰაბიტატთან დაკავშირებით (იხ. ზემოთ). 

- მდებარეობა მდინარის ხარჯის მზომ სადგურებთან ახლოს: ეს მნიშვნელოვანია უბანზე 
ხარჯის გაზომვის სიზუსტის შესამოწმებლად და დროთა განმავლობაში იმ ხარჯთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის მისაღებად, რომელიც ზემოქმედებს  საკვლევ უბანზე 
არსებულ ეკოსისტემასა და მის ბიოტაზე.  

- მდინარის ზონის პირობებისა და კრიტიკული ადგილების (ადგილების, სადაც ხარჯის 
შემცირების შემთხვევაში, წყალი პირველ რიგში გაქრება) რეპრეზენტატულობა: ვინაიდან 
საკვლევი უბნები გამოიყენება მდინარის მთლიანი ზონის ხარჯის მოთხოვნების 
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დასახასიათებლად, შერჩეულ უბნებზე წარმოდგენილი უნდა იყოს მთლიანი ზონისთვის 
დამახასიათებელი პირობები. თუმცა, ხარჯის მიმართ მგრძნობელობის მოთხოვნის (იხ. 
ზემოთ) გათვალისწინებით, უბანზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ჰიდრავლიკური წინაღობა, 
როგორიცაა გრადიენტის ცვლილება, სადაც ხარჯის ცვლილება ყველაზე კარგად 
გამოჩნდება. 

როგორც წესი, საკვლევი უბნების შერჩევას არსებული ან დაგეგმილი ინფრასტრუქტურა 
(ჰიდროელექტროსადგური ან სხვა წყალსამეურნეო ინფრასტრუქტურა) განაპირობებს. უბნები 
იშვიათად აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, ამიტომ, აუცილებელია ოპტიმალური კომპრომისის 
გამონახვა ეკოსისტემებთან, მონაკვეთის ჰიდრავლიკისა და ჰაბიტატების დასახიათებასა და 
ადვილად მისადგომობასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს შორის. 

3.4 თითოეული უბნის ანალიტიკური და საველე ჰიდროლოგიური, 
მორფოლოგიური, ეკოლოგიური და სოციალური კვლევები (ეტაპი 4)  

ეტაპი 4 მნიშვნელოვანია ყველა შემდგომი ეტაპისათვის. ქვემოთ მოცემულია დამატებითი 
ინფორმაცია სხვადასხვა ჰიდროლოგიური, ეკოლოგიური და სოციალური კვლევებისა და 
ანლიზის ჩასატარებლად საჭირო დარგებთან დაკავშირებით. 

3.4.1 არსებული მონაცემების, ინფორმაციისა და ცოდნის მოძიება 

გარემოსდაცვითი ხარჯის საკვლევ ტერიტორიასთან დაკავშირებული არსებული მონაცემების, 

ინფორმაციისა და ცოდნის მოძიება წარმოადგენს პროცესის საწყის მნიშვნელოვან ეტაპს. 
გარემოსდაცვით ხარჯთან დაკავშირებულ ზოგად ინფორმაციას, საკვლევი ტერიტორიისა და 
უბნების დახასიათებას და გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მთავარი ღონისძიებების აღწერას 
ამზადებს გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების კოორდინატორი. დამატებითი ინფორმაცია 
აღნიშნული ნაბიჯების შესახებ იხ. King et al. (2000). 

შესაბამისი სპეციალისტების მიერ მოძიებულ და დახარისხებულ უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი 
ხარჯის საკვლევ ტერიტორიასთან დაკავშირებული მონაცემები, ინფორმაცია და ცოდნა 
კონკრეტული დარგების მიხედვით (ჰიდროლოგია, იქთიოფაუნა, ბოტანიკა, და სხვ.). 
ინფორმაცია მოძიებულ უნდა იქნეს შემდეგი წყაროებიდან:  

- გამოქვეყნებული სამეცნიერო ლიტერატურა 

- გამოქვეყნებული და გამოუქვეყნებელი ტექნიკური ანგარიშები (მაგ., გზშ-ს და სგშ-ს 
ანგარიშები, ჰიდროენერგეტიკული პროექტების წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური 
კვლევები, კონსულტანტების ანგარიშები პროექტებთან დაკავშირებით და პროექტებთან 
დაკავშირებული სხვა სახის ანგარიშები) 

- დასრულებული ან მიმდინარე პროექტების ამსახველი სხვა მასალა, ინტერნეტ 
რესურსების ჩათვლით (მაგ., მტკნარი წყლის ბიომრავალფეროვნების მონაცემების 
პორტალი, BioFresh პროექტი; http://data.freshwaterbiodiversity) 

- არსებული ადგილობრივი, რეგიონული და გლობალური მონაცემები (მაგ., დისტანციური 
ზონდირებით მიღებული გამოსახულებები, რეგიონული მონაცემთა ბაზები, გლობალური 
მონაცემები).    

- ადგილზე არსებული/ტრადიციული ცოდნა საკვლევი ტერიტორიის ეკოლოგიის შესახებ 
(ასეთი სახის გარკვეული ინფორმაცია შეიძლება სხვადასხვა ფორმით არსებობდეს. უფრო 
სიღრმისეული ცოდნის გამოვლენა შესაძლებელია გამოკითხვებით, მაგ., შეფასების 
თანამონაწილეობრივი მეთოდებით, მიზნობრივი ინტერვიუებით). 
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უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ისეთ ემპირიულ კვლევებს, რომლებიც ხარჯისა და ეკოლოგიის 
დამოკიდებულებას რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად აფასებენ.  მიუხედავად იმისა, რომ 
ასეთი კვლევების რაოდენობა დიდი არ იქნება, ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოსისტემის 
შესაფერისი კომპონენტების, საინტერესო ბიოლოგიური პერიოდებისა და ხარჯის ცვლილებაზე 
ეკოლოგიური რეაქციის ემპირიული მონაცემების იდენტიფიცირებისათვის. ხარჯისა და 
ეკოლოგიის რაოდენობრივი ურთიერთდამოკიდებულება ყველაზე ინფორმატიულია, თუმცა 
სასარგებლო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ნახევრადრაოდენობრივი და ხარისხობრივი 
ანალიზიდანაც კი. 

3.4.2 არსებული მდგომარეობის სამაგიდო შეფასება და ხარჯთან დაკავშირებული 
ზემოქმედებების სკრინინგი  

სასურველია, რომ არსებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე საკვლევი ტერიტორიისა და 
თითოეული უბნის არსებული მდგომარეობის სამაგიდო შეფასება  ჩაატაროს გარემოსდაცვითი 
ხარჯის შეფასების გუნდის მდინარის ეკოლოგმა გუნდის სხვა წევრებთან თანამშრომლობით. 
აღნიშნული პროცესი მოიცავს ზეწოლების/სტრესის გამომწვევი ფაქტორების სამაგიდო ექსპრეს 
სკრინინგს, ხარჯთან დაკავშირებული და ასევე, ისეთი სხვა ზემოქმედებების ყველაზე 
მნიშვნელოვანი წყაროებისა და მათი ადგილმდებარეობის დასადგენად, რომლებიც არ არის 
დაკავშირებული მდინარის ხარჯთან (მაგ., მიწათსარგებლობის-ნიადაგსაფარის ცვლილება 
სოფლის მეურნეობისათვის, ურბანიზაციის გამო წყალგაუმტარი ზედაპირების არსებობა), იმ 
ზემოქმდებების ჩათვლით, რომლებიც კავშირში არ არის პროექტთან, თუმცა შეუძლიათ 
კუმულაციური ეფექტის მოხდენა. 

სამაგიდო სკრინინგისა და რისკის ქვეშ მყოფი წყლის ობიექტების პრიორიტეტიზაცია შეიძლება 
განხორციელდეს ზეწოლის/სტრესის გამომწვევი ფაქტორების სხვადასხვა სახეებისათვის. ასეთი 
მიდგომის მაგალითები წარმოდგენილია „მდინარე ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის მართვის 
გეგმის“ პროექტში (REC-Caucasus, და Ltd GREENTECS 2015).  გარემოსდაცვითი ხარჯის 
თვალსაზრისით, ყველაზე მნიშვნელოვანია ჰიდრომორფოლოგიური ზეწოლის ინდიკატორებზე 
დამყარებული სკრინინგი, რადგან ინდიკატორების დიდი ნაწილი სწორედ ხარჯის პირობებს 
ეხება (ნახ. 3.1). 

„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგიის (2015, იხ. ნაწილი 5.1, 

ცხრილი 5.1 და ნახ. 5.2) თანახმად, მდინარეზე არსებული იმ ჰიდროლოგიური ზეწოლების 
შეფასება, რომლებმაც შეიძლება ეკოლოგიური სტატუსის ცვლილება გამოიწვიონ, უნდა 
ჩატარდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მდინარეზე, ან მდინარის ხარჯის მკვებავ მიწისქვეშა 
წყლებზე, ან წყალშემკრების ზედა ბიეფში არსებულ წყლის ობიექტებზე ფიქსირდება, სულ 
მცირე, ერთი „გამომწვევი ფაქტორი“, რომელმაც შესაძლოა მოცემული მდინარის 
ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილება გამოიწვიოს.  ასეთი სახის შეფასება უნდა დაიწყოს 
მდინარის აუზის ფარგლებში შემდეგი ფაქტორების შესწავლით („წყლის ჩარჩო დირექტივის“ 

განხორციელების საერთო სტრატეგია 2015; ასევე იხ. „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ დანართი II-ის 

1.4): 

- ნებისმიერი მიზნით დიდი მოცულობის წყალაღება, მათი სეზონური განაწილებისა და  
წლიური ცვალებადობის მონაცემებით  

- ხარჯის მნიშვნელოვანი რეგულირება, წყლის განაწილებისა და გადაგდების ჩათვლით 

- მიწათსარგებლობის ისეთი ცვლილებები, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი 
ზემოქმედების მოხდენა ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე 
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ასევე შესწავლილ უნდა იქნეს ყველა ის ადგილი, რომელიც განიცდის, ან შეიძლება განიცადოს 
ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილება კლიმატის ცვლილების შედეგად.   

 

ნახ. 3.1.  ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის მდინარეების ჰიდრომორფოლოგიური რისკების შეფასების რუკა.  
მწვანე - ‘არ არის რისკის წინაშე’; ნარინჯისფერი - ‘არის შესაძლო რისკის წინაშე’; წითელი - ‘არის 
რისკის წინაშე’.  წყარო: (REC-Caucasus და Ltd GREENTECS 2015). 

სხვადასხვა საკვლევ უბნებზე არსებული იმ ეკოლოგიური პირობების სამაგიდო შეფასება, 
რომლებმაც შეიძლება ხარჯის ცვლილებაზე (და სისტემის სტრესის გამომწვევ სხვა ფაქტორებზე) 
უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინონ, ფასდაუდებელია. სამხრეთ აფრიკაში სხვადასხვა ფორმით 
გამოიყენება ჰაბიტატის მთლიანობის შეფასების მიდგომა (King et al. 2000).  როგორც წესი, ასეთი 
მიდგომით წყლისა და სანაპირო ჰაბიტატების მთლიანობის შეფასება ხდება საველე კვლევებით 
მიღებული მონაცემების საშუალებით, თუმცა შეფასების განხორციელება შესაძლებელია 
სტანდარტიზებული სამაგიდო მეთოდით აეროფოტოებისა თუ უახლესი GIS თემატური ფენების 
გამოყენებით. 

3.4.3 ანალიტიკური და საველე ჰიდროლოგიური, მორფოლოგიური, ეკოლოგიური და 
სოციალური კვლევები   

ჰიდროლოგიური, მორფოლოგიური, ეკოლოგიური და სოციალური ხასიათის ინფორმაცია, 
რომელიც მიიღება არსებული წყაროებიდან და სამაგიდო და საველე კვლევების შედეგად, 
გამოიყენება პროცედურის შემდგომ ეტაპებზე (ეტაპი 5-14). ის ძალიან მნიშვნელოვანია 
სასიცოცხლო ხარჯის და მაღალი და დაბალი ხარჯის გამოსათვლელად და შესაბამისი მიზეზების 
დასადგენად. უბნისათვის შესაფერისი გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად საჭირო 
აღნიშნული კვლევები და მოსამზადებელი ანალიტიკური სამუშაო აღწერილია ქვემოთ, კერძოდ 
ნაწილი 3.11-ში  

ექსპერტების მიერ სამაგიდო (ნაწილი 3.4.1) და შემდგომი ანალიტიკური და საველე კვლევებით 
მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით შექმნილი ანგარიშების საფუძველზე, კოორდინატორი 
ამზადებს ერთიან დოკუმენტს, რომელიც გამოიყენება შემდგომ ეტაპებზე გარემოსდაცვითი 
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ხარჯის შეფასების სემინარებსა თუ მსგავს ინტერდისციპლინურ პროცესებში. თითოეულ 
ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების სემინარების 
მონაწილეებს (და ჯგუფის სპეციალისტებს) სხვადასხვა დარგების თვალთახედვიდან შეუქმნის 
წარმოდგენას მდინარის თითოეული უბნის ჰიდროლოგიური ხასიათისა და არსებული 
მდგომარეობის, ბუნებრივი მდგომარეობიდან მათი გადახრის ხარისხის, ცვლილებების 
ძირითადი მიზეზებისა და ხარჯსა და ეკოლოგიას შორის და/ან ხარჯის ცვლილებასა და 
ეკოლოგიურ რეაქციას შორის დოკუმენტურად დაფიქსირებული ან სავარაუდო 
ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. 

3.5 სარეფერენციო პირობების განსაზღვრა (ეტაპი 5) 

უბნებისთვის უნდა განისაზღვროს სარეფერენციო პირობები. ასეთი უბნები საჭიროა ბუნებრივი 
(ან სხვა სახის ფონური, მაგ., მინიმალურად ხელყოფილი ან არსებული) ჰიდროლოგიური და 
ეკოლოგიური პირობებიდან გადახრის ხარისხის დასადგენად. მაგალითად, ასეთი უბნების 
გამოყენება შეიძლება საკვლევ უბანსა და სარეფერენციო პირობებში სახეობების გავრცელების 
ერთმანეთთან შესადარებლად. ექსპრეს ბიოშეფასების რამდენიმე ოქმი, რომელიც მდინარის 
სიჯანსაღის შესაფასებლად გამოიყენება, სარეფერენციო პირობების ზოგად კონცეფციას ემყარება. 

როგორ წესი, სარეფერენციოდ გამოიყენება ერთი ან მეტი უბანი, რომელიც რეგიონის ფარგლებში 
მაქსიმალურად ახლოს არის თავის ბუნებრივ მდგომარებასთან. ეს შეიძლება იყოს ბუნებრივი, 
ბუნებრივთან მიახლოებული ან მინიმალურად სახეცვლილი უბანი იმისათვის, რომ 
შესაძლებელი იყოს მდინარის ხარჯის რეჟიმსა და ეკოლოგიას შორის არსებული ბუნებრივი 
ურიერთდამოკიდებულების დადგენა (იხ. Flotemersch et al. 2016, და ამ დოკუმენტში 
მითითებული ლიტერატურა). ხელუხლებელი ან მინიმალურად სახეცვლილი მდინარის 
მონაკვეთები შემდეგი თვისებებით ხასიათდება: ხარჯის არარეგულირებული რეჟიმი, 
ხელუხლებელი მორფოლოგიური კალაპოტი და ფიზიკური ჰაბიტატის თვისებები, სანაპირო და 
ჭალის ხელუხლებელი მცენარეულობა, ადგილობრივი მცენარეების და ცხოველების სრული 
ნაკრები, და/ან დაბინძურების არარსებობა, როგორც წერტილოვანი, ასევე დიფუზიური 
წყაროებიდან. თუმცა, იმის გამო, რომ ხელუხლებელი უბნები თითქმის არ არსებობს და 
სარეფერენციო უბნების ხარისხი რეგიონების მიხედვით განსხვავებულია, „სარეფერენციო“ 
პირობებად შეიძლება ჩაითვალოს „მინიმალურად დეგრადირებული“ ან უბნის დღევანდელი 
მდგომარეობა იმ პირობით, რომ უბანი, მინიმუმ, კარგ ეკოლოგიურ მდგომარეობაშია. ამის 
შემდეგ ხდება ამ სარეფერენციო (მონიტორინგის მონაცემების საფუძველზე შერჩეული) უბნების 
მახასიათებლების შედარება მსგავსი მონაცემების მქონე და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი უბნების 
მახასიათებლებთან. 

Flotemersch et al. (2016)-ში აღწერილია სარეფერენციო პირობების შეფასების გაუმჯობესების 
მეთოდები. ესენია ძლიერად სახეცვლილი ლანდშაფტების შემთხვევაში სარეფერენციი 
პირობების დადგენილი რეტროსპექტული მეთოდი და მოდელირება. ყველა ლანდშაფტი 
გარკვეულწილად სახეცვლილია ადამიანის მიერ. აქედან გამომდინარე, უნდა გვახსოვდეს, რომ 
სარეფერენციო პირობები ზუსტად ვერ იქნება დადგენილი იმის გამო, რომ წყალშემკრებების 
უმეტეს ნაწილში ნამდვილად ხელუხლებელი პირობების აღწერა პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

იდეალურ შემთხვევაში, ის მდინარე, რომელსაც სარეფერენციო უბანი წარმოადგენს, უნდა იყოს 
იგივე ტიპის, რაც უბანი, რომლისთვისაც ითვლება გარემოსდაცვითი ხარჯი. ამ თვალსაზრისით, 
სასარგებლო იქნება ქვეყნის მასშტაბით (ან, მინიმუმ, საკვლევი აუზის) მდინარეების თუნდაც 
ელემენტარული ტიპოლოგიის შემუშავება (იხ. მეთოდოლოგიის ეტაპი 6; ნაწილი 3.6). 
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3.6 მდინარეების ტიპების ინდეტიფიკაცია (ეტაპი 6) 

ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს მდინარეების ტიპოლოგია, წინამდებარე ნაწილში მოკლედ 
არის აღწერილი მდინარეების ტიპების იდენტიფიკაციის პროცესი. არ არსებობს აღნიშნული 
ეტაპის განხორციელების შეთანხმებული სტანდარტული მეთოდოლოგიაც.  აქედან 
გამომდინარე, წინამდებარე ნაწილი დიდწილად ეყრდნობა საქართველოს მდინარის ერთი აუზის 
მაგალითს. საქართველოში სხვა მდინარების აუზებისთვის მსგავსი ტიპოლოგია ჯერ არ არის 
შემუშავებული, თუმცა ორ საპილოტე აუზში მიმდინარე პროექტები უახლოეს მომავალში 
საკუთარ შედეგებს წარმოადგენენ. შემუშავების შემდეგ ტიპოლოგია წარმოდგენილ მიდგომას 
ჩაანაცვლებს. ამ ეტაპზე საქართველოში მდინარეების კლასიფიკაციაში არ ხდება სოციალური 
ფაქტორების გათვალისწინება. 

უნდა ჩატარდეს  გარემოსდაცვითი ხარჯის შერჩეული საკვლევი უბნების შესაბამისი მდინარის 
(მდინარეების) ტიპის (ტიპების), სულ მცირე, საზაბისო კლასიფიკაცია. ეს მნიშვნელოვანია 
პირველ რიგში იმის გამო, რომ ზოგიერთი საველე პროცედურა მორგებულია კონკრეტული 
ტიპის სისტემებზე. გარდა ამისა, სხვადასხვა ტიპის მდინარეები ავლენენ ჰიდროლოგიური 
რეჟიმის განსხვავებულ მახასიათებლებს და ხასიათდებიან ხარჯსა და ხარჯის ცვლილებაზე 
განსხვავებული ეკოლოგიური (და სოციალური) რეაქციით.  მდინარეების ძირითადი 
ჰიდროლოგიური და სხვა ბიოფიზიკური თვისებების სათანადოდ გათვალისწინების 
უზრუნველსაყოფად, სასურველია, რომ მდინარის სისტემისთვის ტიპოლოგიის შემუშავებაზე 
ერთობლივად იმუშაონ ჰიდროლოგმა, მორფოლოგმა და მდინარის ეკოლოგმა. უკიდურეს 
შემთხვევაში, კლასიფიკაცია უნდა ჩაატაროს ჰიდროლოგმა ჯგუფის დანარჩენ წევრებთან 
კონსულტაციების საფუძველზე. 

3.6.1 მდინარის ტიპოლოგიის სისტემის შემუშავების მაგალითი  

„მდინარე ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმის“ პროექტი  (REC-Caucasus, და Ltd 

GREENTECS 2015) წარმოადგენს მდინარეების კლასიფიკაციის მაგალითს მდინარის სექციების 
მიხედვით და შემდეგი ბიოფიზიკური მახასიათებლებით: ეკორეგიონი, სიმაღლე, სიდიდე 
(წყალშემკრების ფართობი და გეოლოგია (ცხრილი 3.2). აღნიშნული მეთოდი გამოყენებულ იქნა 
საქართველოში ევროკავშირის „საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოსდაცვითი 

პროექტის“ ფარგლებში.   

ცხრილი 3.2.  სისტემა მდინარეებისა და ტბებისთვის. წყარო: REC- Caucasus და Ltd GREENTECS (2015) 

ფიქსირებული ტიპოლოგია მდინარეების აღწერა ტბების აღწერა 

ეკორეგიონი 24-ე (კავკასია) 24-ე (კავკასია) 

ტიპი 

სიმაღლის ტიპოლოგია 
 მაღალი: > 800 მ 

 საშუალო სიმაღლის: 200-დან 800 მ-

მდე 

 დაბლობი: < 200 მ 

სიმაღლის ტიპოლოგია 
 მაღალი: > 800 მ 

 საშუალო სიმაღლის: 200-დან 
800 მ-მდე 

 დაბლობი: < 200 მ 

სიდიდის ტიპოლოგია წყალშემკრები 
აუზის ფართობზე დაყრდნობით: 

 პატარა: 10-დან 100 კმ2 

 საშუალო: > 100-დან 1 000 კმ2 
 გრძელი: > 1 000-დან 10 000 კმ2 

 ძალიან გრძელი: > 10 000 კმ2 

სიდიდის ტიპოლოგია  
წყალშემკრები აუზის ფართობზე 
დაყრდნობით: 

 0.5-დან 1 კმ2 

 1-დან 10 კმ2 

 10-დან 100 კმ2 

 > 100 კმ2 
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სიღრმის ტიპოლოგია საშუალო 

სიღრმის მიხედვით 
 < 3 მ 

 3-დან 15 მ-მდე 

 > 15 მ 

გეოლოგია 

 კარბონატული 

 კაჟმიწიანი 

 ორგანული 

გეოლოგია 

 კარბონატული 

 კაჟმიწიანი 

 ორგანული 

„მდინარე ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმის“ პროექტში წარმოდგენილი საპილოტე 
ტიპოლოგია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სახელმძღვანელოდ გარემოსდაცვითი ხარჯის 
დადგენის მიზნით სხვა აუზების მდინარეების კლასიფიკაციისათვის იმ დრომდე, სანამ 
დაიხვეწება არსებული ან შემუშავდება ახალი მიდგომა. წარმოდგენილი მაგალითიდან ჩანს, რომ 
ეკორეგიონის საფუძველზე ჭოროხი-აჭარისწყლის საპილოტე აუზში ყველა მდინარე 
მიეკუთვნება ერთი ტიპის აუზს, ხოლო სხვა მახასიათებლების გათვალისწინებით მდინარეები 9 
ჯგუფად იყოფა (ცხრილი 3.3 და ნახ. 3.3). 

ცხრილი 3.3. ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზში მდინარეების ტიპოლოგია. წყარო: REC- Caucasus და Ltd 

GREENTECS (2015). 

აღწერა 
ტიპი 

I II III IV V VI VII VII IX X XI 

ეკორეგიონი 24 

წყალშემკრების 

ფართობი, კმ2 
პატარა: 10-დან 100 კმ2 საშუალო: > 100-დან 1 000 კმ2 

გრძელი: 
> 1 000-დან 
10 000 კმ2 

ძალიან 

გრძელი: 
> 10 000 კმ2 

გეოლოგია კაჟმიწიანი კაჟმიწიანი კაჟმიწიანი კაჟმიწიანი 

სიმაღლე < 200 200-800 > 800 < 200 
200-
800 

> 800 < 200 
200-
800 

< 200 
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ნახ. 3.2.  ზედაპირული წყლის ობიექტების ტიპები ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის უბანზე. წყარო: REC-

Caucasus და Ltd GREENTECS (2015). 

გარემოსდაცვითი მეცნიერებისა და პრაქტიკის განვითარების შედეგად შემუშავებულ და 
აღწერილ იქნა მდინარეთა ტიპების კლასიფიკაციის რამდენიმე სხვა ფორმაც (Poff et al. 2010). 

Olden et al. (2012) დეტალურად აღწერს გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებისთვის მდინარეების 
ჰიდროლოგიური კლასიფიკაციის მეთოდებს. გარდა ამისა, არსებობს სხვა მნიშვნელოვანი 
წყაროები: Poff and Ward (1989), რომლებაც შეიმუშავეს მდინარეების წინასწარი კლასიფიკაციის 
სქემა ხარჯის ისეთი მახასიათებლების საფუძველზე, რომლებიც ეკოლოგიური თვალსაზრისით 
აქტუალურია დაბალი და მაღალი ხარჯის ცვალებადობის მთელი დიაპაზონისთვის; Arthington et 

al. (2006); Poff et al. (2010, 2017); Kennard et al. (2010), რომლებმაც გარემოსდაცვითი ხარჯის 
მართვის უზრუნველსაყოფად წარმოადგინეს ავსტრალიის მდინარეების ბუნებრივი ხარჯის 
რეჟიმების კლასიფიკაცია ბიოფიზიკური და ჰიდროლოგიური მონაცემების გათვალისწინებით; 
Reidy Liermann et al. (2012); და McManamay, et al. (2014). მდინარეების გეომორფოლოგიური 
კლასიფიკაციის მარტივი და უფრო დახვეწილი კლასიფიკაცია წარმოდგენილია შემდეგ 
ნაშრომებში , Poff et al. (2010) და Wilding et al. (2014). როგორც წესი, გეომორფოლოგიური 
კლასიფიკაცია წარმოადგენს ჰიდროლოგიური კლასიფიკაციის შემდგომ ეტაპს.  

3.7 არსებული სტატუსის კლასიფიკაცია (ეტაპი 7)  
ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს ზედაპირული წყლების ხარისხის ელემენტებზე 
დამყარებული მდინარეების ეკოლოგიური სტატუსის ყოვლისმომცველი კლასიფიკაციის 
სისტემა, წინამდებარე ნაწილში მოკლედ არის აღწერილი მდინარეების ეკოლოგიური სტატუსის 
კლასებად კატეგორიზაციის პროცესი. ასევე არ არსებობს აღნიშნული ეტაპის განხორციელების 
შეთანხმებული სტანდარტული მეთოდოლოგია, თუმცა ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო 
დირექტივაზე“ დაყრდნობით, შესაძლებელია გარკვეული რეკომენდაციების გაკეთება. „წყლის 
ჩარჩო დირექტივა“ მოითხოვს გარემოსდაცვითი მიზნების განსაზღვრას ქიმიური, ფიზიკურ-
ქიმიური, ჰიდრობიოლოგიური და ჰიფრომორფოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
დადგენილი  წყლის ობიექტების სტატუსის კლასების (მაღალი, კარგი, ზომიერი, ცუდი ან ძალიან 
ცუდი) შესაბამისად. საქართველოში არსებობს კლასიფიკაციის ერთადერთი მაგალითი მდინარის 
ერთი აუზისათვის. საქართველოში სხვა მდინარების აუზებისთვის მსგავსი კლასიფიკაცია ჯერ 
არ არის შემუშავებული, თუმცა ორ საპილოტე აუზში მიმდინარე პროექტები უახლოეს 
მომავალში საკუთარ შედეგებს წარმოადგენენ. მას შემდეგ, რაც საქართველოში შემუშავდება 
ეკოლოგიური სტატუსის კლასიფიკაციის სისტემა, ის წარმოდგენილ მიდგომას ჩაანაცვლებს.  

3.7.1 არსებული სტატუსის კლასიფიკაცია ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ 
შესაბამისად  

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ არსებობს ზედაპირული წყლის ობიექტების 
ეკოლოგიური სტატუსის კლასიფიკაციის სისტემა, საჭიროა თითოეული უბნის არსებული 
სტატუსის შეფასება. შეფასება უნდა დაემყაროს ფონური მონიტორინგის, სამაგიდო და საველე 
კვლევებისა და ანალიზის შედეგად დადგენილი ჰიდრომორფოლოგიური, ეკოლოგიური და 
ფიზიკურ-ქიმიური მდგომარეობის შესწავლას. ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მიღებული 
შედეგების ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების „წყლის ჩარჩო დირექტივაში“ წარმოდგენილ 
ჩარჩოში ჩასმა (იხ. ნახ. 3.3), როგორც ეს აღწერილია REC-Caucasus და Ltd GREENTECS-ის 

(2015) დოკუმენტში. 
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ნახ. 3.3.  ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების ჩარჩო.  წყარო: REC-Caucasus და Ltd GREENTECS (2015). 

ეკოლოგიური სტატუსი (და შესაბამისად, არსებული სტატუსი) ასევე შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს ჰიდროლოგიურ ცვლილებებთან, როგორც ეს ნახ. 3.4-ზეა ნაჩვენები. ბიოლოგიური 
მდგომარეობის გრადიენტის მოდელით (BCG) (რომელიც გამოიყენება ხარჯის ცვლილებაზე 
ეკოლოგიური რეაქციის ხარისხის შესაფასებლად) მიღებული ბიოლოგიური მთლიანობის ექვსი 
დონე გარდასახულ იქნა „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ ხუთ ეკოლოგიურ კლასში (Sánchez Navarro 

and Schmidt 2012). ხარჯთან დაკავშირებული პირობები წარმოდგენილია ხარჯის ნულოვან ან 
უმნიშვნელო ცვლილებასთან დაკავშირებულ მაღალ ეკოლოგიურ სტატუსსა (ლურჯი) და 
ჰიდროლოგიური ცვლილებების მაღალ დონესთან დაკავშირებულ ძალიან ცუდ ეკოლოგიურ 
სტატუსს (წითელი) შორის არსებულ დიაპაზონში. მიუხედავად იმისა, რომ ნახაზზე 
წარმოდგენილი გარემოსდაცვითი ხარჯის პროცენტული მნიშვნელობები მხოლოდ ინდიკატურ 
ხასიათს ატარებს, კარგად ჩანს, რომ მდინარის ეკოლოგიური სტატუსი გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შემცირებასთან ერთად უარესდება. შემოთავაზებული მოდელი წარმოადგენს სტატუსსა და 
ხარჯის ცვალებადობას შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების დადგენის მიდგომას. 

კი კი კი 

არა არა არა 

კი 

 

კი 

 

კი 

 

შეესაბამება თუ არა 

ბიოლოგიური ხარისხობრივი 

ელემენტების სავარაუდო 

მაჩვენებლები რეფერენსულ 

მდგომარეობას? 

შეესაბამება თუ არა 

ფიზიკო-ქიმიური 

მდგომარეობა 

მაღალ სტატუსს? 

შეესაბამება თუ არა 

ჰიდრომორფოლოგი
ური მდგომარეობა 

მაღალ სტატუსს? 

მიანიჭეთ 

სტატუსი 

მაღალი 

ბიოლოგიური ხარისხობრივი 

ელემენტების სავარაუდო 

მაჩვენებლები მხოლოდ მცირედ 

იხრება რეფერენსული 

მდგომარეობის მაჩვენებლებიდან 

ფიზიკო-ქიმიური მდგომარეობა  

ა) უზრუნველყოფს ეკოსისტემის 

ფუნქციონირებას და 

ბ) აკმაყოფილებს ეკოლოგიური 

ხარისხის სტანდარტებს 

სპეციფიკური 

დამაბინძურებლებისათვის 

მოახდინეთ კლასიფიცირება 

რეფერენსული მდგომარეობიდან 

ბიოლოგიური გადახრის 

საფუძველზე 

მიანიჭეთ 

სტატუსი 

კარგი 

გადახრა 

ზომიერია? 

მიაჭეთ 

სტატუსი 

ძალიან ცუდი 

მიანიჭეთ 

სტატუსი 

საშუალო 

გადახრა 

მნიშვნელოვანია? 

მიანიჭეთ 

სტატუსი 

ცუდი 

უფრო მაღალია 

არა 
 არა 

 

კი 

უფრო მაღალია 
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ნახ. 3.4.  თეორიული ურთიერთდამოკიდებულება გარემოსდაცვით ხარჯებსა და ეკოლოგიური სტატუსის 
კლასებს შორის. წყარო: Sánchez Navarro and Schmidt (2012). 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

- ეკოლოგიური სტატუსის კლასიფიკაციის სისტემის შემუშავება „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ წყლის ობიექტების ტიპოლოგიის მიხედვით, საერთაშორისო მდინარეთა 

აუზების გარემოსდაცვითი პროექტი (EPIRB), 2015 წლის სექტემბერი. 

- ევროკავშირის საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოსდაცვითი პროექტის (EPIRB) 
შედეგები იხ.: at www.blacksea-riverbasins.net.  აღნიშნული ელექტრონული გვერდი 
შეიცავს სასარგებლო ინფორმაციას წყლის მონიტორინგის სხვადასხვა მეთოდებისა და 
მდინარეთა აუზების მართვის დაგეგმვის პროცესების შესახებ. აქ წარმოდგენილია 
ერთობლივი საველე კვლევების ანგარიშები, სახელმძღვანელოები, შეფასების ანგარიშები 
და ტექნიკური სახელმძღვანელოები, მათ შორის, საქართველოში მომზადებული 
მასალებიც. 

- სახელმძღვანელო დოკუმენტი N13 – ეკოლოგიური სტატუსისა და ეკოლოგიური 
პოტენციალის კლასიფიკაციის საერთო მიდგომა, „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ 

(2000/60/EC) განხორციელების საერთო სტრატეგია, 2005. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მიზნით (იხ. შესაბამისი ნაწილები ქვემოთ) ზედაპირული 
წყლის ობიექტების ეკოლოგიური სტატუსის დასადგენად შეიძლება ხარისხის იმ სამი ელემენტის 
გამოყენება, რომლის მონიტორინგსაც ახორციელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს 
მდინარეების აუზებში. ესენია: 

- მაკროუხერხემლოები (თევზების, მაკროფიტებისა და ფიტობენთოსის ნიმუშების აღება არ 
წარმოებს)  

- ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხის ელემენტები - რომლებიც კავშირშია მდინარის ხარჯსა 
და ფიზიკურ მახასიათებლებთან (კალაპოტის, მდინარის ნაპირებისა და ჭალის 
მახასიათებლები) 

- ფიზიკურ-ქიმიური ხარისხის ელემენტები (ზოგადი ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრები და 
სხვა სპეციფიკური დამაბინძურებლები - მძიმე ლითონები) 
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საქართველოში მდინარეების ეკოლოგიური სტატუსის კლასიფიკაციის არსებული სქემა ემყარება 
შემდეგს: (i) მაკროუხერხემლოების, როგორც ბიოლოგიური ელემენტის სტატუსი; (ii) ფიზიკურ-

ქიმიური სტატუსი; და (iii) ჰიდრომორფოლოგიური ელემენტები. სარეფერენციო პირობების 
დასადგენად გამოიყენება ევროკავშირის საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოსდაცვითი 

პროექტის (EPIRB) ფარგლებში ჩატარებული ერთობლივი საველე კვლევების შედეგად 
მიღებული მაჩვენებლები და კლასების სასაზღვრო მონაცემები. ამ შემთხვევაში მაღალ/კარგს 
შორის საზღვარი გაივლო ტიპოსპეციფიკური სარეფერენციო მნიშვნელობების განაწილების 25 
პროცენტილზე. ქვედა საყრდენი წერტილი განისაზღვრა მაჩვენებლის მინიმალური თეორიული 
ზღვრის დონეზე (ყველაზე დაბალი მნიშვნელობა (0)), ხოლო სხვა საზღვრები დარჩენილი 
დიაპაზონის თანაბრად დაყოფით დადგინდა. 

ბენთოსური უხერხემლოების მონაცემების საფუძველზე მდინარეების ეკოლოგიური სტატუსის 
დასადგენად გამოიყენება კომპიუტერული პროგრამა ASTERICS (ვერსია 331). აღნიშნული 
მეთოდი შემუშავდა AQEM-ის პროექტის ფარგლებში: http://wwwaqemde.  დამატებითი 
ინფორმაციისათვის იხ.: http://wwwfliessgewaesser-bewertungde/en/download/berechnung/. 

მაკროუხერხემლოების შესახებ ერთობლივი საველე კვლევებით მიღებული მონაცემების 
ანალიზის საფუძველზე, შემუშავდა საქართველოს ალპური მდელოების და მთის ხრეშიანი მცირე 
ზომის, მთის ხრეშიანი საშუალო ზომისა და მთის ხრეშიანი საშუალო ზომის დატოტვილი 
მდინარეების ტიპების კლასიფიკაციის სქემები. სქემების შემუშვების პროცესში გამოყენებულ 
იქნა კომბინირებული მონაცემები (გაზაფხულის და შემოდგომის). შედეგები წარმოდგენილია 
ცხრილებში 3.4-3.8 (აკრონიმები განმარტებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოქმებში). 
ფერები შეესაბამება ნახ. 3.4-ზე წარმოდგენილი ეკოლოგიური სტატუსის კლასებს. 

ცხრილი 3.4  მთის ხრეშიანი საშუალო ზომის მდინარის ტიპის კლასიფიკაციის სქემა  

 მთის ხრეშიანი საშუალო ზომის მდინარის ტიპი 

კლასი I II III IV V 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,89 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

BMWP (ბიოლოგიურ მონიტორინგზე 
დაფუძნებული მეთოდი) ქულა 

>101 >68 >45 >23 ≤23 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,89 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

BBI (ბელგიური ბიოტური ინდექსი)  >8,5 >5,4 >3,7 >1,8 ≤1,8 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,96 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

IBE (გაფართოებული ბიოტური 
ინდექსი) >9,6 >6 >4 >2 ≤2 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,75 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

EPT (ბენთოსური 
მაკროუხერხემლოების: Ephemeroptera, 
Plecoptera, Trichoptera ინდექსი) 

>12 >10 >6 >3 ≤3 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,88 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

მარგალეფის მრავალფეროვნების 
ინდექსი 

>3,7 >2,52 >1,68 >0,84 ≤0,84 

ეკოლოგიური ხარისხის 
კოეფიციენტის მრავალმაჩვენებლიანი 
ინდექსი 

>0,88 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

 

  

http://wwwaqemde/
http://wwwfliessgewaesser-bewertungde/en/download/berechnung/
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ცხრილი 3.5 მთის ხრეშიანი საშუალო ზომის დატოტვილი მდინარის ტიპის კლასიფიკაციის სქემა 

 
მთის ხრეშიანი საშუალო ზომის დატოტვილი მდინარის 

ტიპი 

კლასი I II III IV V 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,8 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

BMWP (ბიოლოგიურ მონიტორინგზე 
დაფუძნებული მეთოდი) ქულა 

>32 >24 >16 >8 ≤8 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,88 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

BBI (ბელგიური ბიოტური ინდექსი) >8 >5,4 >3,6 >1,8 ≤1,8 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,94 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

IBE (გაფართოებული ბიოტური 
ინდექსი) >7,8 >4,9 >3,3 >1,7 ≤1,7 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,7 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

EPT (ბენთოსური 
მაკროუხერხემლოების: Ephemeroptera, 
Plecoptera, Trichoptera ინდექსი) 

>6 >5 >4 >2 ≤2 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,82 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

მარგალეფის მრავალფეროვნების 
ინდექსი 

>2,0 >1,68 >1,12 >0,56 ≤0,56 

ეკოლოგიური ხარისხის 
კოეფიციენტის მრავალმაჩვენებლიანი 
ინდექსი 

>0,83 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

ცხრილი 3.6  მთის ხრეშიანი მცირე ზომის მდინარის ტიპის კლასიფიკაციის სქემა 

 მთის ხრეშიანი მცირე ზომის მდინარის ტიპი 

კლასი I II III IV V 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,82 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

BMWP (ბიოლოგიურ მონიტორინგზე 
დაფუძნებული მეთოდი) ქულა 

>89 >59 >40 >20 ≤20 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,88 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

BBI (ბელგიური ბიოტური ინდექსი) >8 >5,4 >3,6 >1,8 ≤1,8 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,93 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

IBE (გაფართოებული ბიოტური 
ინდექსი) 

>8,2 >5,2 >3,4 >1,7 ≤1,7 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,83 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

EPT (ბენთოსური 
მაკროუხერხემლოების: Ephemeroptera, 
Plecoptera, Trichoptera ინდექსი) 

>10 >8 >5 >2 ≤2 

ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტი >0,82 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

მარგალეფის მრავალფეროვნების 
ინდექსი 

>2,7 >1,98 >1,32 >0,66 ≤0,66 

ეკოლოგიური ხარისხის 
კოეფიციენტის მრავალმაჩვენებლიანი 
ინდექსი 

>0,86 >0,6 >0,4 >0,2 ≤0,2 

შენიშვნა: ეკოლოგიური ხარისხის კოეფიციენტის მრავალმაჩვენებლიანი ინდექსის 
მნიშვნელობები გამოთვლილია შერჩეული მაჩვენებლების ეკოლოგიური ხარისხის 
კოეფიციენტების საშუალო მნიშვნელობების საფუძველზე. 



 

USAID G4G | „მმართველობა განვითარებისთვის“ ტექნიკური ანგარიში 

მეთოდოლოგია 

36 

ცხრილი 3.7  ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების კლასიფიკაციის სქემა 

პარამეტრი ერთეული I II III 

ტემპერატურა °C <16 <18 ≥18 

ელექტროგამტარობა µS/სმ    

pH - (7,0; 8,5) 

(6,0; 
7,0> 

ან 
<8,5; 9) 

≤ 6,0 

ან 
≥ 9,0 

გახსნილი ჟანგბადი მგ/ლ >9,0 >8,0 ≤8,0 

ჟბმ5 მგ/ლ <1,5 <2,5 ≥2,5 

ჟქმ-Cr მგ/ლ <6,0 <15,0 ≥15,0 

N-NH4 მგ/ლ <0,15 <0,5 ≥0,5 

N-NO3 მგ/ლ <1,5 <3,0 ≥3,0 

P-PO4 მგ/ლ <0,02 <0,18 ≥0,18 

ცხრილი 3.8 ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხის კლასების წინასწარი საზღვრები (სლოვაკეთის 
ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი, 2004) 

ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხის 
კლასი 

ზღვრული 
მნიშვნელობა 

ფერი 

1 მაღალი 1,0 – 1,7   

2 კარგი 1,8 – 2,5   

3 ზომიერი 2,6 – 3,4   

4 ცუდი 3,5 – 4,2   

5 ძალიან ცუდი 4,3 – 5,0  

3.8 გარემოსდაცვითი მიზნების განსაზღვრა (ეტაპი 8)  
გარემოსდაცვითი ხარჯის მიზნები არის იმ შედეგების აღწერა, რომლებიც მიღწეული იქნება 
გარემოსდაცვითი ხარჯის უზრუნველყოფის შემთხვევაში, სასურველია, დროის გარკვეულ 
პერიოდში. გარემოსდაცვითი ამოცანები განისაზღვრება იმ ეკოლოგიური (სოციალური) 
კომპონენტებისათვის, რომლებიც დამოკიდებულია ხარჯის რეჟიმის გარკვეულ ასპექტებზე. 
ასეთი ეკოლოგიური კომპონენტებია ცალკეული სახეობები და მათი ერთობლიობა, ჰაბიტატები 
და ეკოლოგიური (ფიზიკური და ბიოლოგიური) პროცესები. თითოეული მიზანი კავშირში უნდა 
იყოს მდინარის კონკრეტული აუზისთვის ჩამოყალიბებულ ხედვასთან, რომელშიც ასახულია 
სოციალური ფასეულებები, და აგრეთვე, გაზომვად სამიზნე მეცნიერულ მაჩვენებლებთან, რაც 
აუცილებელია მონიტორინგისათვის (მეთოდოლოგიის ეტაპი 14, ნაწილი 3.13).  

მიზნების საშუალებით ხედვა დაყოფილია იერარქიულად დალაგებულ შედარებით 
მოკლევადიან ამოცანებად. იერარქიულად ყველაზე მაღლა მდგომი მიზანი იყოფა მიზნების 
რიგად, რომელთაგანაც ყოველ შემდგომს დეტალიზაციის უფრო მაღალი დონე აქვს. ბოლო 
საფეხურზე მიზნები უკვე გაზომვად სამიზნე მეცნიერულ მაჩვენებლებს წარმოადგენენ (ნახ. 3.5). 
გარემოსდაცვითი ხარჯის შემთხვევაში, მიზნები ჩვეულებრივ ეხება ხარჯის შენარჩუნებას ან 
აღდგენას გარკვეული საკონტროლო მდგომარეობის (სარეფერენციო პირობებიდან გადახრის 
გარკვეული დონე) მისაღწევად. „წყლის ჩარჩო დირექტივის კონტექსტში“ ეს მდგომარეობა იქნება 
მაღალი ან კარგი ეკოლოგიური სტატუსი, ან ხარჯის რეჟიმის ისეთი მნიშვნელოვანი 
ელემენტების აღდგენა, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ეკოლოგიური სტატუსის გაუმჯობესებას.  
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ნახ. 3.5.  მიზნების იერარქია, რომლებიც ერთმანეთთან აკავშირებს ხედვასა და გაზომვად მეცნიერულ 
სამიზნე მაჩვენებლებს და რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასების პროცესში.  წყარო: Roux and Foxcroft (2011). 

O’Keeffe and Le Quesne (2009) დოკუმენტში მოყვანილი მიზნების იერარქის მაგალითზე, ხედვა 
შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდგნაირად: „ბუნებრივი ბიომრავალფეროვნების მაქსიმალურად 
შენარჩუნება ადამიანების მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების პარალელურად და 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება“. შესაბამისი შემდეგი დონის მიზნები 
იქნება: „არაკომერციული თევზჭერის შენარჩუნება“ და „წყლის კარგი ხარისხის შენარჩუნება“. 

მათთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი მიზნის მიღწევის გაზომვადი მეცნიერული 
ინდიკატორი იქნება: „მშრალ სეზონზე ქვედა ბიეფში 1.5 მ3/წმ-ზე მეტი ხარჯის უზრუნველყოფა“ 
და „ერთ ადამიანზე ერთ საათში 250 გ-ზე მეტი ზომის 2 თევზის დაჭერის უზრუნველყოფა“.  

3.9 გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების თითოეული უბნის 
ჰიდროლოგიური დახასიათება (ეტაპი 9) 

მეთოდოლოგიის ძირითად ნაწილს ეკოლოგიური და სოციალური თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვანი ხარჯის დადგენისთვის საჭირო სამაგიდო და საველე პროცედურები შეადგენენ 
(აშშ-ს საერთაშორისო განვითრების სააგენტოს პროექტი მმართველობა განვითრებისათვის, 2017). 
ხარჯის მიმართ ეკოსისტემის სხვადასხვა კომპონენტებისა და პროცესების და სოციალური 
ასპექტების მოთხოვნების განსაზღვრის მნიშვნელოვან ეტაპს ჰიდროლოგიური რეჟიმის 
დახასიათება წარმოადგენს. 

3.9.1 ჰიდროლოგიური რეჟიმის მახასიათებლები  

როგორც აღნიშნულია მე-2 ნაწილში და „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო 
სტრატეგიაში, წლისა და წლების განმავლობაში მდინარეებს ესაჭიროებათ მრავალი 
სხვადასხვანაირი ხარჯი იმისათვის, რომ უზრუნველყონ ადგილობრივი სახეობების არსებობა და 
ეკოსისტემების ფუნქციონირება. ხარჯის ცვალებადობის არსებული რეჟიმი უზრუნველყოფს 
ეკოსისტემის სიჯანსაღეს და ადამიანისათვის აუცილებელ ეკოსისტემურ სერვისებს. 

„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ თანახმად, წყლის ობიექტების ყველა კატეგორიისთვის (მდინარეები, 
ტბები, გარდამავალი ან სანაპირო წყლები) ჰიდროლოგიური რეჟიმი არის ის მნიშვნელოვანი 
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ცვლადი სიდიდე, რომელიც გავლენას ახდენს მათ ეკოლოგიურ სტატუსზე (ცხრილი 3.9) (ნაწილი 
1.2). 

ცხრილი 3.9.  ჰიდროლოგიური რეჟიმი წყლის ობიექტების სხვადასხვა ტიპების ეკოლოგიური სტატუსის 
განმარტებებში.  წყარო: „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია 
(2015) 

წყლის 
ობიექტის 
კატეგორია 

ჰიდრომორფოლოგი-

ური ხარისხის 
ელემენტი 

მაღალი სტატუსის 
ნორმატიული 
განსაზღვრება 

კარგი სტატუსის 
ნორმატიული 
განსაზღვრება 

ზომიერი სტატუსის 
ნორმატიული 
განსაზღვრება 

მდინარეები 

ჰიდროლოგიური 
რეჟიმი 

ხარჯის რაოდენობა და 
დინამიკა, და კავშირი 
მიწისქვეშა წყლებთან, 
ასახავს აბსოლუტურად, ან 
თითქმის აბსოლუტურად 
ხელუხლებელ პირობებს 

პირობები 
შესაფერისია 
ბიოლოგიური 
ხარისხის 
ელემენტებისათვის 
დადგენილი იმ 
სიდიდეების 
მისაღწევად, 
რომელთა 
საფუძველზეც 
წყლის ობიექტს 
კარგი სტატუსი 
ენიჭება  

პირობები 
შესაფერისია 
ბიოლოგიური 
ხარისხის 
ელემენტებისათვის 
დადგენილი იმ 
სიდიდეების 
მისაღწევად, 
რომელთა 
საფუძველზეც 
წყლის ობიექტს 
ზომიერი სტატუსი 
ენიჭება 

ტბები ხარჯის რაოდენობა და 
დინამიკა, და კავშირი 
მიწისქვეშა წყლებთან, 
ასახავს აბსოლუტურად, ან 
თითქმის აბსოლუტურად 
ხელუხლებელ პირობებს 

გარდამავალი 
წყლები 

მიქცევა-მოქცევის 

რეჟიმი 

მტკნარი წყლის ხარჯის 
რეჟიმი  შეესაბამება 
აბსოლუტურად, ან 
თითქმის აბსოლუტურად 
ხელუხლებელ პირობებს 

სანაპირო 
წყლები 

მტკნარი წყლის ხარჯის 
რეჟიმი და დომინანტი 
ნაკადების მიმართულება 
და სიჩქარე შეესაბამება 
აბსოლუტურად, ან 
თითქმის აბსოლუტურად 
ხელუხლებელ პირობებს 

უბნისთვის (მდინარის მონაკვეთისთვის) საჭირო გარემოსდაცვითი ხარჯის გამოსათვლელად, 
აუცილებელია ხარჯის ბუნებრივი და/ან არსებული რეჟიმის თავისებურებებისა და ხარჯის 
დამახასიათებელი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ცვალებადობის და პროგნოზირებადობის (მაგ., 
განსაკუთრებულად წვიმიან ან გვალვიან პერიოდებში) ცოდნა. აგრეთვე საჭიროა უბანზე წყლის 
რესურსების არსებული ან დაგეგმილი ათვისების პირობებში ხარჯის ცვალებადობის ხარისხის 
შეფასებაც. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია ხარჯის ბუნებრივი რეჟიმის 5 ძირითადი მახასიათებელი, რომლებიც, 
საშუალო დღე-ღამური ხარჯის მონაცემების საშუალებით (ან უარეს შემთხვევაში, ვინაიდან 
მდინარის ბიოტა ხარჯის მყისიერ ცვლილებებზე რეაგირებს, ყოველთვიური ხარჯის 
მონაცემების საფუძველზე), გამოსახულ უნდა იქნეს რაოდენობრივ მაჩვენებლებში იმისათვის, 
რომ შემუშავებულ იქნეს გარემოსდაცვით ხარჯთან დაკავშირებული რეკომენდაციები: 

- სიმძლავრე (რა რაოდენობისაა ხარჯი?) 
- ხანგრძლივობა (რამდენ ხანს გრძელდება კონკრეტული ტიპის ხარჯი?) 
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- დრო (როდის ჩამოედინება კონკრეტული ტიპის ხარჯი?) 
- სიხშირე (რა სიხშირით ჩამოედინება კონკრეტული ტიპის ხარჯი?) 
- ცვლილების სიჩქარე (რა დროში გადადის ხარჯი ერთი მდგომარეობიდან მეორეში?) 

ასევე ძალიან სასარგებლოა მდინარის ბუნებრივი (და სახეცვლილი) ჰიდროგრაფის აღწერა 
ხარჯის ეკოლოგიურად აქტუალური ან გარემოსდაცვითი ხარჯის კომპონენტების (რომლებიც 
ნაჩვენებია ნახ. 3.6-ზე სხვადასხვა ფერებით) კუთხით. ეს კომპონენტებია:  

- ძალიან დაბალი ხარჯი 

- დაბალი ხარჯი 

- მაღალი ხარჯის იმპულსები 

- მცირემასშტაბიანი წყალდიდობა 

- დიდმასშტაბიანი წყალდიდობა 

ჰიდროლოგიური რეჟიმის ანალიზის მეთოდები  

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჯგუფის ჰიდროლოგმა ისეთი უბნის ნატურალიზებული (ან 
სარეფერენციო) ხარჯის რეჟიმის დასადგენად, სადაც სარეფერენციო პირობები ბუნებრივია, ან 
მინიმალურად სახეცვლილი, უნდა გამოიყენოს მისთვის ნაცნობი სტანდარტული 
ჰიდროლოგიური პროცედურები. ისეთი უბნების შემთხვევებში, სადაც ხარჯის რეჟიმის 
ანთროპოგენური ცვლილება უმნიშვნელოა, შესაძლებელია არსებული პირობების გამოყენებაც. 
ისეთი უბნებისთვის, სადაც არ არსებობს დაკვირვებით მიღებული ჰიდროლოგიური 
ინფორმაცია, ან ასეთი ინფორმაცია არასრულია, შესაძლებელია ჰიდროლოგიური მონაცემების 
მოდელირება ან გავრცობა ისეთი სტანდარტული ჰიდროლოგიური მეთოდების გამოყენებით, 
როგორიცაა იმავე აუზში მდებარე ჰიდროლოგიური სადგური ან რეგიონული მოდელები 
(რომლებიც ზოგადად ზუსტად ვერ ითვლის დღე-ღამურ ხარჯებს). არსებობს ხარჯის 
მონაცემების გავრცობისა და შევსების სტანდარტული საშუალებები, რომლებსაც აქ არ შევეხებით. 
ეს არის საშუალებები, რომლებსაც ყოველდღიურად იყენებს გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
ჯგუფის ჰიდროლოგი. 

არსებობს რამდენიმე უფასო ჰიდროლოგიური კომპიუტერული პროგრამა, რომელთა 
საშუალებითაც შესაძლებელია ხარჯის ბუნებრივი რეჟიმის, ან ხარჯის დღევანდელი ან 
მოდელირებული რეჟიმების  დახასიათება ხარჯის ეკოლოგიურად აქტუალური მაჩვენებლებით 
და გარემოსდაცვითი ხარჯის კომპონენტებით. ამ პროგრამების დიდი ნაწილი ეყრდნობა 
ჰიდროლოგიური ცვლილების ინდიკატორების (IHA) კომპიუტერულ პროგრამას (იხ. „წყლის 
ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგიის ნაწილი 5.2.2 და ცხრილი 5.2). 
ევროპულ კოტექსტში ასეთი მიდგომების მიმოხილვა წარმოდგენილია დოკუმენტში Rinaldi et al. 

(2013). 

რეკომენდებულია ჰიდროლოგიური ცვლილების ინდიკატორების (IHA) კომპიუტერული 
პროგრამის, როგორც ხარჯის რეჟიმებისა და მათი ცვლილების ხარისხის ანალიზის საშუალების 
გამოყენება, რადგან ის ანგარიშობს გარემოსდაცვითი ხარჯების შეფასებაში გამოყენებულ 67 
სტატისტიკურ მონაცემს. ჰიდროლოგიური ცვლილების ინდიკატორების (IHA) კომპიუტერული 
პროგრამისთვის საჭიროა ხარჯის საშუალო დღე-ღამური მონაცემები (პროგრამა არ იყენებს 
ყოველთვიურ მონაცემებს). პროგრამა და მისი გამოყენების ინსტრუქცია იხ.: 

(www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/Methodsand
Tools/IndicatorsofHydrologicAlteration/). 

IHA მრავალჯერ იქნა გამოყენებული გარემოსდაცვითი ხარჯის შესაფასებლად მსოფლიო 
მასშტაბით. არსებობს მისი გამოყენების მრავალი და კარგად აღწერილი მაგალითი. Mathews and 

http://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandTools/IndicatorsofHydrologicAlteration/
http://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandTools/IndicatorsofHydrologicAlteration/
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Richter (2007) აღწერენ გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად IHA-ს გამოყენების მაგალითს. 
პროგრამა მოხერხებული და ადვილად სამართავია. მისი გამოყენება შეუძლიათ როგორც 
ჰიდროლოგებს, ასევე მდინარის ეკოლოგებს მინიმალური მომზადების გავლის შემდეგ. 

 

ნახ. 3.6. მდინარე დეშუტსის (აშშ) ჰიდროლოგიური რეჟიმის ხარჯის ეკოლოგიურად აქტუალური 
კომპონენტები (გარემოსდაცვითი ხარჯის კომპონენტები), IHA-ს ანალიზის შედეგებზე 
დაყრდნობით. წყარო: The Nature Conservancy (გამოუქვეყნებელი). 

Olden and Poff (2003) მიმოიხილავენ ხარჯის რეჟიმებისა და ხარჯის ცვალებადობის 
დასახასიათებლად საჭირო ჰიდროლოგიურ ინდექსებს (ნაწილი 3.9.2). ისინი ასევე გვიხსნიან, თუ 
როგორ შეიძლება ხარჯის მასახიათებლების რაოდენობის შემცირება ანალოგიური და მსგავსი 
ინდექსების გამოვლენით და მათი დაყვანა მონაცემების ადვილად სამართავ, ეკოლოგიური 
თვალსაზრისით უფრო შესაფერის სისტემამდე. 

3.9.2 ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილება  

ხარჯის არსებულმა და მოსალოდნელმა ცვალებადობამ შეიძლება ქვედა ბიეფში არსებული 
ეკოსისტემების სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ცვლილება გამოიწვიოს (ნახ. 3.7 და 3.8). 
ხარჯის რეჟიმის ცვლილების ხარისხი შეიძლება გაანალიზებულ და აღწერილ იქნეს 
ჰიდროლოგიური ცვლილების ინდიკატორების (IHA) კომპიუტერული პროგრამით ან მსგავსი 
საშუალებებით მიღებული მაჩვენებლების გამოყენებით. 
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ნახ. 3.7. ცეცხლოვანი ხეობის კაშხლის (აშშ) ქვედა ბიეფის ჰიდროგრაფები კაშხლის აშენებამდე და კაშხლის 
აშენების შემდეგ. ჰიდროგრაფები აგებულია IHA პროგრამის გამოყენებით.  კაშხალი აკავებს 
თოვლის დნობით წარმოქმნილ მაღალ ხარჯს და თანაბრად უშვებს მას წლის განმავლობაში. კარგად 
ჩანს დღე-ღამური და ყოველკვირეული ცვალებადობები, რადგან ელექტროენერგიის გამომუშავება 
მასზე მოთხოვნის შესაბამისად ხდება. წყარო: The Nature Conservancy (გამოუქვეყნებელი). 

 

ნახ. 3.8. მდინარე სუსტინას, ალასკა, ზამთრის მოსალოდნელი მოდელირებული  6 დღიანი ხარჯი 
დაგეგმილი ჰიდროენერგეტიკული პროექტის გათვალისწინებით, რომელიც ყოველდღიურად 
ჰიდროპიკებს გამოიწვევს.  წყარო: The Nature Conservancy (გამოუქვეყნებელი). 

3.9.3 საქართველოს მდინარის ტიპების ჰიდროლოგიური რეჟიმების ძირითადი 
თავისებურებები  

საქართველოს მდინარეების უმეტესობის ხარჯში დიდ როლს მთებზე (დიდი და მცირე 
კავკასიონის ქედები) არსებული თოვლი თამაშობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე მაღალი 
ხარჯი გაზაფხულზე, თოვლის დნობის დროს ფიქსირდება (ნახ. 3.9). ზამთრის განმავლობაში, 
როდესაც ნალექების დიდი ნაწილი თოვლის სახით მოდის, ხარჯი, როგორც წესი, მინიმალურია. 
დაბალი ხარჯი ასევე შეიძლება დაფიქსირდეს ზაფხულის მიწურულს და შემოდგომაზე 
მცირენალექიანი პერიოდების განმავლობაში (იხ. ნახ. 3.10). 

 

ნახ. 3.9.  კავკასიისთვის ტიპიური მდინარის ხარჯის რეჟიმი მონიტორინგის სადგურის მონაცემების 
საფუძველზე. ხარჯის რეჟიმი გამოთვლილია ხუთწლიანი პერიოდის საშუალო დღე-ღამური 
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ხარჯის რეჟიმში გამოირჩევა ხარჯის სამი ძირითადი თავისებურება: 

- გაზაფხული და ადრეული ზაფხული მაღალი ხარჯებითა და პიკური ხარჯებით. 

- გვიანი ზაფხული და შემოდგომა, ძირითადად, დაბალი ხარჯით, მაგრამ წვიმით 
გამოწვეული უფრო მაღალი ხარჯებით 

- ზამთარი დაბალი ხარჯის გრძელი პერიოდით, ვინაიდან მთებში თოვლის სახით მოსული 
ნალექი არ მონაწილეობს მდინარის ხარჯის ფორმირებაში.  

 

ნახ 3.10.  მდინარე ალაზნის წლიური ჰიდროგრაფი ერთი წლის განმავლობაში დღე-ღამურ ხარჯზე 
დაკვირვების საფუძველზე. მდინარე ალაზანი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ალაზანი-

ივრის აუზში, ტრანსსასაზღვრო მდინარეა აზერბაიჯანთან. წყარო: გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტი.  

მდინარეების მეორე ჯგუფს მიეკუთვნებიან დასავლეთ საქართველოში მდებარე სანაპირო 
მდინარეები, რომლებსაც ხარჯისა და ტემპერატურის განსხვავებული რეჟიმები აქვთ. 
მაგალითად, ნახ. 3-11-ზე წარმოდგენილია მდინარე რიონის ჰიდროლოგიური რეჟიმი, რომელიც 
მდინარე ალაზნის იმავე წლის რეჟიმისგან სრულიად განსხვავებულია. 

 

ნახ. 3.11.  შავი ზღვის აუზის მდინარე რიონის წლიური ჰიდროგრაფი. წყარო: გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტი  

კავკასიის მდინარეების დიდი ნაწილი მორფოლოგიურად ძლიერ დინამიურ სისტემებს 
წარმოადგენენ, რასაც განაპირობებს მაღალი ხარჯის ცვალებადობა და რთული, დატოტვილი 
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კალაპოტები. ზოგიერთი მდინარე სეზონურია (წყვეტილი ან სეზონური სისტემები, სადაც წყალი 
მთელი წლის განმავლობაში ან ყოველ წელიწადს არ მოედინება) 

3.9.4 ლიტერატურა 

- The Nature Conservancy.  2009.  ჰიდროლოგიური ცვალებადობის ინდიკატორები - 

ვერსია 7.1 მომხმარებლის ინსტრუქცია. 

- Richter, B., Baumgartner, J., Wigington, R. and Braun, D.  1997. How much water does a 

river need? (რამდენი წყალი სჭირდება მდინარეს?)  Freshwater biology 37(1): 231-249. 

- Richter, B. D., Baumgartner, J. V., Powell, J. and Braun, D. P.  1996. A method for assessing 

hydrologic alteration within ecosystems (ეკოსისტემებში ჰიდროლოგიური ცვლილებების 
შეფასების მეთოდი)  Conservation Biology 10(4): 1163-1174. 

- Mathews, R. and Richter, B.  2007.  Application of the Indicators of Hydrologic Alteration 

software in environmental flow-setting (ჰიდროლოგიური ცვალებადობის ინდიკატორების 
პროგრამის გამოყენება გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად).  Journal of the American 

Water Resources Association 43: 1-14. 
- Olden, J. D. and Poff, N. L.  2003. Redundancy and the choice of hydrologic indices for 

characterizing streamflow regimes (ჰიდროლოგიური ინდექსების შერჩევა მდინარის 
რეჟიმების დასახასიათებლად). River Research and Applications, 19(2): 101-121. 

- Henriksen, J. A., Heasley, J., Kennen, J. G. and Nieswand, S.  2006.  Users' manual for the 
Hydroecological Integrity Assessment Process software (including the New Jersey 

Assessment Tools) (ჰიდროეკოლოგიური მთლიანობის შეფასების პროცესის 
კომპიუტერული პროგრამის (ნიუ ჯერსის შეფასების საშუალებების ჩათვლით) 
მომხმარებლის ინსტრუქცია). U. S. Geological Survey. 

- მდინარის სიჯანსაღის შეფასების მიდგომა ხარჯის ხანგრძლივობის წირებისა და 
ჰიდროლოგიური ცვლილებების ინდექსების გამოყენებით. 2011. ხარჯის ხანგრძლივობის 
წირებისა და ხარჯთან დაკავშირებული ჰიდროლოგიური ინდექსების გამოყენებით 
მდინარის სიჯანსაღის შეფასების ოფიციალური დოკუმენტი. აშშ-ს გარემოს დაცვის 
სააგენტოს წყლის ხარისხის დაცვის განყოფილება, ტექსასის AgriLife კვლევისა და 
ბლეკლენდის კვლევისა და ექსტენციის ცენტრი.  

- Belmar, O., Velasco, J. and Martinez-Capel, F.  2011. Hydrological classification of natural 
flow regimes to support environmental flow assessments in intensively regulated 

Mediterranean rivers, Segura River Basin (Spain) (ხარჯის ბუნებრივი რეჟიმების 
ჰიდროლოგიური კლასიფიკაცია ხმელთაშუაზღვისპირეთის ინტენსიურად 
რეგულირებული მდინარეების გარემოსდაცვთი ხარჯის შეფასასებლად, მდინარე სეგურას 
აუზი (ესპანეთი)). Environmental Management 47(5): 992  

- Martínez‐Capel, F., García‐López, L. and Beyer, M.  2017.  Integrating hydrological modelling 
and ecosystem functioning for environmental flows in climate change scenarios in the 

Zambezi River (Zambezi Region, Namibia) (ჰიდროლოგიური მოდელებისა და 
ეკოსისტემების ფუნქციების ინტეგრირება კლიმატის ცვლილების სცენარებში მდინარე 
ზამბეზის (ზამბეზის რეგიონი, ნამიბია) გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად). River 

Research and Applications 33: 258–275. 

3.10 სასიცოცხლო ხარჯის დადგენა (ეტაპი 10)  
სასიცოცხლო ხარჯის დასადგენად საჭიროა მხოლოდ ჰიდროლოგიური მონაცემები (პროცედურა 
იხ. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა 
განვითარებისათვის“). სასიცოცხლო ხარჯი უნდა გამოითვალოს ჰიდროლოგმა იმ საშუალო დღე-

ღამური ხარჯების სიდიდეების გამოყენებით, რომლებისთვისაც ჩატარებულია დაბალი ხარჯის 
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სტანდარტული ანალიზი (მაგ., დაბალი ხარჯის სიხშირის ანალიზი) ყველაზე დაბალი ხარჯის 
დასაფიქსირებლად.  

სასურველია, რომ გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჯგუფის ეკოლოგმა შეამოწმოს 
რეკომენდებული სასიცოცხლო ხარჯი, რათა დარწმუნდეს, რომ აღნიშნული ხარჯი 
უზრუნველყოფს, სულ მცირე, მდინარის მონაკვეთის მუდმივობასა და (გრძივ, განივ, 
ვერტიკალურ და დროში) უწყვეტობას და არ გამოიწვევს მოულოდნელ არასასურველ 
ეკოლოგიურ შედეგებს (მაგ., ზამთარში მდინარის კალაპოტის გაყინვა ისეთ უბნებზე, სადაც 
არასოდეს დაფიქსირებულა სირღმისეული გაყინვა, დიდი ზომის თევზების თავშესაფრის - 

დაბალი ხარჯის მქონე გუბურების გაქრობა). 

წყალდიდობებისათვის შემუშავებულია ადრეული შეტყობინების სისტემა, თუმცა ჯერ არ 
არსებობს და არც მზადდება გვალვების სასიგნალო საშუალება, რომლის საშუალებითაც 
შესაძლებელი იქნებოდა იმ პერიოდების იდენტიფიცირება, როდესაც გარემოსდაცვითი ხარჯის 
მხოლოდ ამ კომპონენტის გამოყენება იქნება ნებადართული. ამიტომ, საჭიროა სიფრთხილის 
მიდგომის გამოყენება და სასიცოცხლო ხარჯის შეფასება ყველგან, სადაც გვალვაა 
მოსალოდნელი.    

3.11 ეკოლოგიური და სოციალური მნიშვნელობის მქონე დაბალი და მაღალი 
ხარჯის დადგენა (ეტაპი 11 და 12)   

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თევზების, 
მაკროუხერხემლოების, წყლისა და სანაპირო მცენარეულობის, წყლის ხარისხის და 
სპეციალისტებისა და დაინტერესებული მხარეების მიერ მნიშვნელოვნად მიჩნეული სხვა 
ეკოლოგიური კომპონენტებისა თუ პროცესების სამაგიდო და საველე კვლევებსა და მონაცემების 
ანალიზს.  

როგორც აღნიშნულია გარემოსდაცვითი ხარჯის მეთოდოლოგიის მე-11 და მე-12 ეტაპების 
აღწერაში, წლის განმავლობაში ეკოლოგიური მნიშვნელობის მქონე დაბალი და მაღალი ხარჯის 
პერიოდების დასადგენად და კონკრეტული ხარჯების დასახასიათებლად, საჭიროა შემდეგი 
ძირითადი ღინისძიებების განხორციელება: 

- მდინარის აუზის ფარგლებში წყლის და სანაპიროზე ბინადარი სახეობების შესახებ 
ისტორიული მონაცემების შესწავლა. სარეფერენციო და სხვა უბნებზე სახეობების 
იდენტიფიკაცია. ისტორიული ინფორმაციის ერთ-ერთი წყაროა საქართველოს ატლასი 
(თბილისი, 2012), თუმცა სასურველია სხვა წყაროების გამოყენებაც.  

- უბნებისა და მიმდებარე ტერიტორიების საველე ეკოლოგიური კვლევის ჩატარება 
(მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში). არსებული (ან პოტენციური) 
მაკროუხერხემლოების, თევზების, მაკროფიტების, ჭალის მცენარეულობისა და 
წყალმცენარეების სახეობების/ტაქსონების იდენტიფიკაცია საველე ეკოლოგიური კვლევის 
სტანდარტული მეთოდებით. აღნიშნული კვლევა უნდა ჩატარდეს მშრალ სეზონში 
დაბალი ხარჯის პირობებში. კომპლექსური შეფასებისათვის ასევე სასურველია მეორე 
კვლევის ჩატარება უფრო დიდი ხარჯის პირობებში (წვიმიან სეზონზე). 

- საკვლევი ეკოსისტემის კომპონენტებისათვის (თევზები, მაკროუხერხემლოები, 
მცენარეულობა) ინდიკატორი სახეობების/გილდიების/ერთობლიობების ან ეკოლოგიური 
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ორგანიზმების დაჯგუფებების შერჩევა საველე 
კვლევების, ან ისტორიული მონაცემების საფუძველზე იმ შემთხვევაში, თუ სახეობები არ 
არის წარმოდგენილი. 
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- ჰაბიტატის მიმართ ინდიკატორი სახეობების/გილდიების/სხვა დაჯგუფებების 
ერთობლიობის  მოთხოვნების იდენტიფიკაცია წლის სხვადასხვა დროს და სიცოცხლის 
სხვადასხვა ეტაპებზე (ბიოლოგიურ პერიოდებში). იდენტიფიკაცია შეიძლება მოხდეს 
არსებული ლიტერატურის ანალიზის, ექსპერტული განსჯისა (მათ შორის, ადგილობრივი 
მოსახლეობის ცოდნის) და საველე კვლევების საფუძველზე. 

- წყლის პრიორიტეტული ბიოტის (მაგ., თევზები, ბენთოსური მაკროუხერხემლოები და 
წყლის მაკროფიტები) შემთხვევაში მათი მოთხოვნები ფიზიკური ჰაბიტატის მიმართ 
აღწერილ უნდა იქნეს ჰიდრავლიკური მახასიათებლებით (სუბსტრატის აგებულება, 
წყლის სიღრმე, ნაკადის სიჩქარე, ხარჯის სახე, და სხვ.). ჰაბიტატისა და ხარჯთან მისი 
დამოკიდებულების აღწერის მიზნით შესაძლებელია საჭირო გახდეს მდინარის 
მონაკვეთის ვერტიკალური ჭრილის ჰიდრავლიკური კვლევა სხვადასხვა ხარჯის 
პირობებში. საველე კვლევების მონაცემებისა და სათანადო მეთოდების გამოყენებით 
უნდა ჩატარდეს ჰაბიტატის მოდელირება სახეობებისათვის აუცილებელი ხარჯის 
დონეების დასადგენად. 

- საჭიროების შემთხვევაში, ხარჯის მაქსიმალური ზღვრის დადგენა, მაგალითად, ნაკადის 
არაბუნებრივად მაღალი სიჩქარის თავიდან ასაცილებლად სენსიტიურ ეკოლოგიურ 
ეტაპებზე (მაგ., თევზის ლიფსიტების ეტაპი). მაქსიმალური ხარჯი არის ხარჯის ის დონე, 
რომელიც არ უნდა იქნეს გადაჭარბებული მოცემულ ბიოლოგიურ ეტაპზე. მაქსიმალური 
ხარჯი განისაზღვრება კაშხლებიდან გაშვებული წყლით წარმოქმნილი არაბუნებრივად 
მაღალი ხარჯის თავიდან ასაცილებლად (მაგ., ელექტროენერგიის გამომუშავება პიკური 
მოთხოვნის პერიოდებში ან დღის განმავლობაში წყლის დონის ცვალებადობა 
ჰიდროპიკების გამო, ან ხარჯის სეზონური ცვალებადობა გვალვიან პერიოდებში 
მდინარის სარწყავად გამოყენების გამო). 

წინამდებარე დოკუმენტში არ არის მოცემული სხვადასხვა ეკოლოგიური კომპონენტების 
შეგროვებისა და ანალიზის უფრო სტანდარტული სამაგიდო და საველე პროცედურების 
დეტალები, რადგან მიგვაჩნია, რომ გარემოსდაცვითი შეფასების ჯგუფის წევრებს ექნებათ 
საკუთარ დარგებში არსებული მეთოდებისა და საშუალებების საკმარისი ცოდნა. თუმცა, 
შესაძლებელია, რომ ჯგუფის წევრები ნაკლებად იცნობდნენ იმ მიდგომებსა და საშუალებებს, 
რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია მათი ცოდნისა და გამოცდილების ჰიდროლოგიურ 
რეჟიმთან დაკავშირება გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად ყველაზე ხელსაყრელი ფორმით. 
შემდგომ ნაწილებში წარმოდგენილია რჩევები აღნიშნული პრობლემის დაძლევასთან 
დაკავშირებით. 

ქართველი ექსპერტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეტანილია წინამდებარე და მომდევნო 
ნაწილებში. ქართველი ექსპერტების მიერ არ ყოფილა მოწოდებული მასალა შემდეგ საკითხებზე: 
მორფოლოგია, მცენარეულობა და სოციალური მეცნიერებები. მწირი იყო სხვა დარგებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციაც. ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა გადაიჭრება წინამდებარე 
სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემდგომ ვერსიებში, რომლებსაც ახალი საკითხებიც დაემატება. 

3.11.1 ჰიდროლოგიისა და ეკოლოგიის ერთმანეთთან დაკავშირება  

ეკოლოგიური და სოციალური მნიშვნელობის მქონე დაბალი ხარჯის პერიოდებისა და 
კრიტიკულად მაღალი ხარჯის შემთხვევების იდენტიფიცირება ხდება მდინარის ან უბნის 
გარკვეული ფორმის ეკოჰიდროლოგიური ან ეკოსოციოჰიდროლოგიური კონცეპტუალური 
მოდელის (ნაწილი 2.1; ჩანართი 3.1), ხარჯის რეჟიმის ეკოლოგიურ და სოციალურ კომპონენტებსა 
და თავისებურებებს შორის პირდაპირი და/ან არაპირდაპირი ურთიერთამოკიდებულების 
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დახასიათების და ხარჯის კონკრეტული მახასიათებლის შემთხვევაში ეკოლოგიური/სოციალური 
ელემენტის მოსალოდნელი რეაქციის დადგენის საფუძველზე. ნახ. 3.12-ზე წარმოდგენილია 
ხარჯსა და ეკოლოგიურ რეაქციას შორის შესაძლო ურთიერთდამოკიდებულების სხვადასხვა 
შესაძლო ფორმები. 

 

ნახ. 3.12.  ხარჯის ცვლილებასა და ეკოლოგიურ რეაქციას შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების 
ფორმები.  წყარო: The Nature Conservancy (გამოუქვეყნებელი). 

 

ჩანართი 3.1.  თევზის სიცოცხლის ციკლებისა და ფიზიკური ჰაბიტატის მიმართ მოთხოვნების დაკავშირება 
ხარჯის რეჟიმთან კოლორადოს კობრის მაგალითზე.  წყარო: The Nature Conservancy 

(გამოუქვეყნებელი). 
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კოლორადოს კობრს აქვს სიცოცხლის ხუთი სტადია - ზრდასრული, ემბრიონი, ლარვა, მცურავი ლარვა, 

ლიფსიტა და ზრდასრული. ზრდასრული თევზები ჩვეულებრივ მთელი წლის განმავლობაში ერთ 

ადგილზე ბინადრობენ, ხოლო ზაფხულში მიგრირებენ ქვირითობისთვის. ლარვები ნაკადის მდინარის 

ქვედა დინებაში გადაადგილდებიან, სადაც ისინი 2-4 წლის განმავლობაში ლიფსიტებად ყალიბდებიან. 

ამის შემდეგ ისინი მდინარის ზემო წელში, საკუთარ საბინადრო ადგილებში ადიან, სადაც 5-7 წელიწადში 

ზრდასრულები ხდებიან. კოლორადოს კობრის არსებობა დამოკიდებულია მდინარის ჰიდროგრაფის 

ფორმაზე, რომელის ყალიბდება ხარჯის სხვადასხვა კომპონენტებისა და მათი თანიმდევრობისაგან. 

ჰიდროგრაფის ამ ფორმას ქმნის ზაფხულისა და ზამთრის დაბალი ხარჯი, მას ცვლის გაზაფხულის 

წყალდიდობა (რომელიც ხელს უწყობს მიგრაციასა და ქვირითობისთვის საჭირო ჰაბიტატის ფიზიკური 

მახასიათებლების ჩამოყალიბებას) და ზაფხულის პერიოდული მაღალი ხარჯი, რომელიც უზრუნველყოფს 

სახეობის გადარჩენას. 

 

თითოეული რეკომენდებული დაბალი ან მაღალი ხარჯისთვის, აუცილებელია შესაბამისი 
ეკოლოგიური (და სოციალური) მიზეზების მაქსიმალურად ზუსტად აღრიცხვა. ასევე უნდა 
დაფიქსირდეს იმის მიზეზი, თუ რატომ არ არის აუცილებელი ხარჯის კონკრეტული სიდიდის 
დადგენა. ეს ხელს შეუწყობს ხარჯის რეკომენდებული (გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
ექსპერტების მიერ დადგენილი) სიდიდეებით კარგი ეკოლოგიური სტატუსის მიღწევას ან 
შენარჩუნებას და სტატუსის გაუარესების თავიდან აცილებას. ასევე დაზუსტებული უნდა იყოს 
გარემოსდაცვითი ხარჯის რეჟიმის სხვადასხვა კომპონენტების მიზეზების სანდოობის დონე, 
მინიმუმ სამი კატეგორიით: დაბალი, საშუალო ან მაღალი. ასევე მითითებული უნდა იყოს 
სავარაუდო უზუსტობები და მნიშვნელოვანი მონაცემების (და, შესაბამისად, კვლევების) 
არარსებობა. 

ხარჯის ცვლილებასა და ეკოლოგიურ რეაქციას შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების 
დასადგენად და შემდგომ, გარემოსდაცვითი ხარჯის მონიტორინგისათვის საჭირო 
ჰიდროლოგიური (ხარჯების) ცვლადების შესარჩევად გამოიყენება გარკვეული ინდიკატორები 
(ნაწილი 3.13). შერჩეული ჰიდროლოგიური ინდიკატორები მჭიდროდ უნდა იყოს 
დაკავშირებული ეკოლოგიურ პირობებთან და შესაძლებელი უნდა იყოს მათი გამოყენება წყლის 
მართვაში. მაგალითად, წყალდიდობების პიკების დრო; ექსტრემალურად დაბალი/ნულოვანი 
ხარჯის პერიოდის ხანგრძლივობა; და უმცირესი ხარჯის თვის პერიოდში გადაგდებული ხარჯის 
პროცენტი. 

ანალოგიურად, ეკოლოგიური ინდიკატორების გადამოწმება შესაძლებელი უნდა იყოს 
მონიტორინგის შედეგად მიღებული მონაცემებით. ეკოლოგიური პარამეტრები იმდენად 
მჭიდროდ უნდა იყვნენ დაკავშირებული კონკრეტული ხარჯის რეჟიმის კომპონენტებთან ან 
უნდა ავლენდნენ პროცესთან დაკავშირებული ურთიერთდამოკიდებულების რაიმე ფორმას, რომ 
მათი მგრძნობელობა ხარჯის არსებული ან დაგეგმილი ერთი ან ერთზე მეტი ასპექტის მიმართ 
საკმარისი იყოს (Poff et al. 2010).  ხარჯის ცვლილებასა და ეკოლოგიურ რეაქციას შორის 
არსებული ურთიერთდამოკიდებულებები შეიძლება  შესწავლილ იქნეს არსებული და ახალი 
მონაცემების საფუძველზე. მონაცემების სტატისტიკურად დამუშავების შედეგად დგინდება 
ხარჯის რეჟიმის თითოეულ ტიპთან დაკავშირებული ეკოლოგიური ცვლილების ფორმა (მაგ., 
წრფივი ან ზღვრული; ნახ, 3.12) და ხარისხი (დადებითი ან უარყოფითი) (Arthington et al. 2006).  

შეძლებისდაგვარად, რეაქციის ინდიკატორები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. 
მაგალითად, წყლის უხერხემლოების სახეობების სიმრავლე; სანაპირო მცენარეულობის 
მრავალფეროვნება; და თევზების ლარვების სიმრავლე. მონაცემები შეიძლება არაპირდაპირი 
გზით დაკავშირებული იყოს ბიოლოგიურ მდგომარეობასთან. მაგალითად, გეომორფოლოგიური 
მდგომარეობა და წყლის ხარისხი (გახსნილი ჟანგბადი, ტემპერატურა). ხარჯის რეჟიმთან 
დაკავშირებული სოციალური ინდიკატორებია, მაგალითად, თევჭერის მაჩვენებელი, წყალთან 
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დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობა, ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი რეკრეაციული 
ფასეულობა. 

ხარჯის რეჟიმის ცვლილებაზე ეკოლოგიური რეაქციების მოდელების მიმოხილვა, რომლის 
გამოყენებაც შესაძლებელია გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებაში, წარმოდგენილია დოკუმენტში 
Webb et al. (2017).  Poff et al. (2010) განმარტავენ, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული ხარჯი-

ეკოლოგიური რეაქციის წირები გარემოსდაცვითი ხარჯის სტანდარტების დასადგენად. 

ხარჯი-ეკოლოგიის ურთიერთდამოკიდებულების მაგალითები სხვადასხვა ლიტერატურიდან 
წარმოდგენილია შემდეგ დოკუმენტებში:  Poff and Zimmerman (2010), Olden et al. (2014) და 

Martin et al. (2015). მსგავსი მაგალითები მოიპოვება კონკრეტული გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასების დოკუმენტებში. 

3.11.2 მორფოლოგია 

ვერ მოხერხდა საქართველოს მდინარეების მორფოლოგიისა და გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შესაფასებლად ხარჯსა და მორფოლოგიას შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების 
შეფასების ანალიტიკური და საველე მეთოდების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. თუმცა, 
არსებობს ნატანის გადაადგილებისა და სხვა კვლევების საბჭოთა პერიოდის დროინდელი 
ანგარიშები. მორფოლოგია გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მნიშვნელოვანი ელემენტია და 
მისი განვითარება აუცილებელია გარემოსდაცვითი ხარჯის მეცნიერების განვითარებისათვის. ის 
ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხარჯთან დაკავშირებული ფიზიკური ჰაბიტატის დინამიკის 
ჰიდრავლიკური მოდელირება და ანალიზი დამოკიდებულია ხარჯის რეჟიმის დაბალი და 
მაღალი ხარჯის კომპონენტებთან მორფოლოგიური ურთიერთდამოკიდებულების კარგად 
გაცნობიერებაზე. 

მორფოლოგიური კვლევა და ანალიზი მოიცავს: მდინარის მონაკვეთის ჰიდროლოგიურ ანალიზს, 
მდინარის განივკვეთის ჰიდრავლიკურ კვლევას სხვადასხვა ხარჯის პირობებში, ინდიკატორი 
სახეობების, სიცოცხლის ეტაპების, ფუნქციონალური თანასაზოგადოებების ფიზიკური 
ჰაბიტატის მიმართ მოთხოვნების მოდელირებას და სტანდარტულ მორფოლოგიურ შეფასებას. 
რეგიონის მდინარეების დიდი ნაწილის რთული და დატოტვილი ხასიათის გამო, თევზისა და 
წყლის სხვა ბიოტის ხარჯის მიმართ მოთხოვნების შესაფასებლად ჰიდრავლიკური მეთოდების 
დამოყენების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს ჯგუფის ჰიდრავლიკის ექსპერტმა და/ან 
გეომორფოლოგმა გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების სადაზვერვო ეტაპზე. მორფოლოგიური 
პირობები უნდა შეფასდეს როგორც დაბალი, ასევე მაღალი ხარჯის პირობებში. 
მორფოლოგიასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ხარჯებია: დაბალი ხარჯი, რომელიც 
დაბალი ხარჯის თვეებში უზრუნველყოფს ჰაბიტატის მრავალფეროვნების დასველებას და 
დაბალი ხარჯის რეფუგიუმის (მაგ., თევზების და უხერხემლოების გუბურები) შენარჩუნებას; 
ხარჯი (და მასთან დაკავშირებული ნაკადის სიჩქარე), რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა 
ზომის ნატანის გადაადგილებას; კალაპოტის შემვსები ხარჯი, რომელიც გადადის მიმდებარე 
ჭალაში; 1:1 წლის განმეორადობის წყალდიდობა, ან მსგავსი სიძლიერის მოვლენა, რომელიც 
ხელს უწყობს კალაპოტის ფორმის შენარჩუნებას და დიდი რაოდენობით ნატანის სწრაფად 
გადაადგილებას (მაგ., შესართავის ჰაბიტატების შესანარჩუნებლად); და მრავალწლიანი 
განმეორადობის დიდმასშტაბიანი წყალდიდობები, რომლებიც განაპირობებენ კალაპოტის 
რთულ ფორმას (მაგ., ქმნიან კუნძულებს და ხრეშის გროვებს, დატოტვილ და მიხვეულ-მოხვეულ 
კალაპოტს). ბლოკების მეთოდის სახელმძღვანელოში (King et al. 2000) მოცემულია ამ თემასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები, რომელიც გამოდგება ქართული მეთოდოლოგიისათვის. მასში 
ასევე მოცემულია გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების გეომორფოლოგიური ჩარჩო (ცხრილი 
3.10) და ამ კომპონენტის ძირითადი ეტაპები და მისთვის საჭირო ინფორმაცია. 
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ცხრილი 3.10.  გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების გეომორფოლოგიური ჩარჩო, მნიშვნელოვანი 
კრიტერიუმები და საჭირო ინფორმაცია.  წყარო:  Rowntree and Wadeson (1998) 

კრიტერიუმი დროითი მასშტაბი სივრცითი მასშტაბი საჭირო ინფორმაცია 

ფიზიკური ჰაბიტატის 
ხელმისაწვდომობა დროსა და 
სივრცეში 

მოკლევადიანი 

(<1-5 წელი) 

ჰიდრავლიკური 
ბიოტოპი და 

მორფოლოგიური 
ერთეული 

(<1-10 მ2
) 

ჰიდრავლიკური ბიოტოპების 
გავრცელება; კალაპოტის 
განივკვეთები; სუბსტრატის 
ტიპი; ჭალის მორფოლოგია  

    
    სუბსტრატის მახასიათებლების 
შენარჩუნება: 

  ნაწილაკების ზომების 
განაწილება; განივკვეთის 
ჰიდრავლიკური გეომეტრია; 

კალაპოტის გრადიენტი; ზედა 
ბიეფიდან ნატანის ჩამოტანის 
სიჩქარე. 

სუბსტრატის სეზონური 
ჩარეცხვა 

მოკლევადიანი 

(<1-5 წელი) 

მორფოლოგიური 
ერთეული 

(10-100 მ2
) 

 

სუბსტრატის ცვლილება საშუალოვადიანი 

(2-20 წელი) 

  

    
    კალაპოტის ფორმის შენარჩუნება:    

კალაპოტის გრძივი და 
განივი კვეთების ფორმირება 

გრძელვადიანი 

(10-100 წელი) 

მდინარის მონაკვეთი 

(100 მ) 

კალაპოტის განვიკვეთები; 
კალაპოტის გრადიენტები; 
ფსკერისა და ნაპირის 
წინაღობა ხარჯის მიმართ; 
ნატანის უზრუნველყოფა; 
ხარჯის ბუნებრივი რეჟიმი. 

    

საქართველოში მორფოლოგიასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც 
გამოიყენება მონაკვეთების ეკოლოგიური სტატუსისა და ანთროპოგენური ზემოქმედების 
შესაფასებლად და ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
პროცესში, გროვდება ორი ჰიდრომორფოლოგიური ოქმის (უბნის ოქმი და 
ჰიდრომორფოლოგიური შეფასების ოქმის (იხ. დანართი 3.1-ის დანართი 1 და 2)) საშუალებით 
(კორძაია 2016). ჰიდრომორფოლოგიური შეფასების ოქმები შედგება 5 დამოუკიდებელი 
ნაწილისაგან: იდენტიფიკაცია (უბნისა და წყალშემკრებში მისი მდებარეობის დასადგენი 

პარამეტრები), კალაპოტის პარამეტრები, სანაპირო ზონისა და ჭალის მახასიათებლები, 

წყალშემკრები აუზის მახასიათებლები და ჰიდროლოგიური პარამეტრები (ცხრილი 3.10). 
ზოგიერთი პარამეტრის შეფასება ხდება რუკების საშუალებით, დანარჩენების - საველე 
კვლევების საფუძველზე.  

ცხრილი 3.11.  გარემოს ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი საველე კვლევების დროს გამოყენებული 
ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხის ელემენტები და ინდიკატორული პარამეტრები.  წყარო: 

კორძაია (2016).  

ხარისხის ელემეტები ქვე-ელემენტები ინდიკატორული პარამეტრები 

უწყვეტობა   წინაღობების რაოდენობა, ადგილმდებარეობა 
და მათი გადალახვის შესაძლებლობა 

თევზებისთვის მისაწვდომობა/უწყვეტობა 

ჰიდროლოგიური 
რეჟიმი 

 ხარჯის რაოდენობა და დინამიკა წყლის დონე 
ხარჯის, ნაკადის სიჩქარე  

მორფოლოგიური 
პირობები 

 მდინარის სიღრმისა და სიგანის 
ცვალებადობა 

მდინარის დინება 

კვეთი და ბუნებრივობის ხარისხი 

  მდინარის კალაპოტის აგებულება ხელოვნური კალაპოტის არსებობა 
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და სუბსტრატი მდინარის კალაპოტის სუბსტრატის 
აგებულების ბუნებრივობის ხარისხი 

ეროზია/სასედიმენტაციო ნაგებობები 

  სანაპირო ზონის აგებულება სანაპირო ზონის არსებობა  

მიწათსარგებლობა სანაპირო ზოლებში 

მიწათსარგებლობა ჭალაში/მდინარის ხეობაში 

ბუნებრივად დატბორვის შესაძლებლობა  
ბუნებრივად მეანდრირების შესაძლებლობა 

3.11.3 თევზებისა და ჰაბიტატების მოდელირების გამოყენება გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შესაფასებლად 

გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად საჭირო ეკოჰიდროლოგიური კვლევების კონტექსტში 

საქართველოში არ ხორციელდება თევზისა და თევჭერის მონიტორინგი და მონაცემების 
შეგროვება. ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია საველე კვლევების მეთოდების შესახებ აღებულია 
ძირითადად გზშ-ს ანგარიშებიდან და პროექტებიდან. ეს მეთოდები შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს თევზების შესახებ ისეთი ინფორმაციის მისაღებად, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი 

იქნება ხარჯის რეჟიმთან ურთიერთდამოკიდებულებების დადგენა. ხარჯსა და თევზების 
რეაქციას შორის ურთიერთდამოკიდებულების დასადგენად აუცილებელა ინფორმაცია როგორც 
ჰიდროლოგიური პირობების, ასევე ფიზიკური ჰაბიტატების შესახებ. 

თევზების ნიმუშების აღების პროცედურები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებისათვის  

თევზების ნიმუშების აღების საქართველოში გავრცელებული მიდგომები შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მიზნებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს 
ხარჯის რეჟიმსა და თევზებს შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების დადგენის 
სტანდარტიზებული ოქმები. ქვემოთ მოცემული ზოგადი ხასიათი ინფორმაცია აღებულია 
გუჩმანიძის (2017) ნაშრომიდან.  

თევზების შესახებ ინფორმაციის მოსაგროვებლად, მათ შორის წყალსამეურნეო პროექტების 
კონტექსტშიც, გამოიყენება ანალიტიკური კვლევების, თევზის მარაგების საველე კვლევების, 
მეთევზეების გამოკითხვისა და ლაბორატორიული ანალიზის კომბინაცია. ანალიტიკური 
კვლევები მოიცავს არსებული ლიტერატურის შესწავლას და შემდეგი ხელმისაწვდომი 
ვიზუალური მასალის ანალიზს: ორთოფოტოები (Viewer 32, აჭარა-2003), სატელიტული 
გამოსახულებები (Google Earth: 7.1.1.1888) და ტოპოგრაფიული რუკები (1:50 000 მასშტაბი). 

არსებული ვიზუალური მასალა არასაკმარისია (გუჩმანიძე 2017). იქთიოფაუნის რაოდენობრივი 
საველე კვლევები ემყარება მხოლოდ დაჭერილი თევზის მოცულობასა (თევზჭერის მონაცემები) 
და ჰაბიტატების ვიზუალურ იდენტიფიკაციას. თითოეულ საკვლევ მონაკვეთზე თევზის ჭერა 
ხორციელდება სტანდარტული სასროლი ბადით (წონა 7 კგ, ბადის უჯრედის ზომა - 20 მმ), 
პარაშუტისებრი სასროლი ბადით (ორმაგი კედლები, 60 მმ სიგანის, კედლებს შორის მანძილი 20 

მმ) და სხვადასხვა სახის ხელის ანკესებით. მდინარის მონაკვეთის ფარგლებში თევზების კვლევის 
უბნები წინასწარ ირჩევა. თითოეულის სიგრძე 100-500 მ-ის ფარგლებშია. ბადის საშუალებით 
დაჭერილი თევზის ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრება სხვადასხვა ინდიკატორები, მათ 
შორის, თევზის საერთო და სახეობრივი სიმრავლე. ამ ინფორმაციის გამოყენებით მთის 
მდინარეებისათვის განისაზღვრება სახეობის ერთეულსა და წონას შორის არსებული ისეთი 
ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც დამახასიათებელია მდინარის ერთკილომეტრიანი 
მონაკვეთისათვის. ამ გზით მიღებული ინფორმაცია ავსებს ელექტროთევზჭერის სტანდარტული 
მეთოდებით მიღებულ მონაცემებს. იმ ადგილებში, სადაც არ ხდება თევზების ნიმუშების აღება, 
სახეობრივი შედგენილობა შეიძლება დადგინდეს ვირტუალური გზით ისეთი საერთაშორისო 
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მეთოდის გამოყენებით, რომელიც გამოიცადა მდინარეებზე ენგური და ხრამი. აჭარისწყლის 
აუზის თევზებისათვის მომზადდა ჰაბიტატის პასპორტი, რომელიც უფრო ფართოდაც შეიძლება 
იქნეს გამოყენებული. მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ჰაბიტატების (დაუზუსტებელი) 
ვიზუალური იდენტიფიკაციისათვის, უზრუნველყოფს საკვლევ მონაკვეთზე არსებული ყველა 
ტიპიური ჰაბიტატის შეფასებას და ზოგადი ჰიდროლოგიური მახასიათებლების დადგენას 
(მდინარის ძირითადი ნაკადისა და შენაკადების გათვალისწინებით). როგორც წესი, დაჭერილი 
თევზი მდინარეს უბრუნდება, თუმცა მათი გარკვეული რაოდენობა გადაეცემა ლაბორატორიას, 
სადაც მათი კვლევა მიღებული სტანდარტული მეთოდებით წარმოებს. ლაბორატორიული 
კვლევა მოიცავს სქესის, განვითარების ეტაპისა და ასაკის, კვების კოეფიციენტის, მერისტიკული 
და პლასტიკური ნიშნების და ნაწლავის შიგთავსის დადგენას. 

ადგილობრივი მეთევზეების რეპრეზენტატული გამოკითხვა თევზის მარაგების შედგენილობისა 
და თევზჭერის მოცულობის საველე კვლევების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხდება ისეთი 
მეთევზეების შერჩევა, რომლებსაც აქვთ კონკრეტულ ადგილზე თევზაობის მინიმუმ ათწლიანი 
გამოცდილება. გამოკითხვის პროგრამა მაქსიმალურად გამორიცხავს მცდარი ინფორმაციის (მაგ., 
გადაჭარბებული რაოდენობა, ინფორმაციის დამალვა) მიღებას და იძლევა სულ მცირე სამი 
მეთევზისგან მიღებული ინფორმაციის შედარების საშუალებას.  

ძირითადად ამ სახის სტანდარტული პროცედურები იქნა გამოყენებული მდინარე ენგურზე 
(2011-2012) და მდინარე ხრამზე (2012) მდებარე ჰესებთან იქთიოფაუნის კვლევის პროცესში. 
შესაძლებელია ამ მეთოდების შემდგომი სრულყოფა გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
მიზნებისთვის მათ გამოსაყენებლად. თევზჭერის მონაცემების მიღება შესაძლებელია სხვადასხვა 
ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან, მათ შორის, გარემოს ეროვნული სააგენტოს შავი ზღვის 
მონიტორინგის ცენტრიდან და ევროკავშირის რეგიონული პროექტებიდან. განსაკუთრებით 
საინტერესოა ის კვლევები, რომლებშიც შესწავლილია თევზების სახეობების, მიგრაციული 
სახეობების ჩათვლით, და თევზჭერის ურთიერთდამოკიდებულება შესართავებსა და შავი ზღვის 
სანაპირო გარემოში მტკნარი წყლის შედინებას შორის. 

თევზების საკითხთან დაკავშირებული ლიტერატურა  

ინფორმაციის მისაღებად შესაძლებელია შემდეგი იქთიოლოგიის სახელმძღვანელოების, საველე 
და ლაბორატურიული კვლევების პროცედურების ამსახველი ლიტერატურისა და ვებ.გვერდების 

გამოყენება (გუჩმანიძე 2017): 

- საქართველოს ატლასი. თევზების გავრცელების რუკები. შენიშვნა: ელექტრონული ვერსია 
არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ რუკა ძალიან ზოგადია და შეიცავს უზუსტობებს, ის 
მაინც ინფორმაციის სასარგებლო წყაროს წარმოადგენს.  

- Kimberly Damon-Randall, Russell Bohl, Stephania Bolden, Dewayne Fox, Christian Hager,  
Brian Hickson, Eric Hilton, Jerre Mohler, Erika Robbins, Tom Savoy, Albert Spells. 2010. 

Atlantic sturgeon research techniques (ატლანტის ზუთხის კვლევის მეთოდები)  NOAA 

technical memorandum NMFS-NE 215. Published: Woods Hole, Mass.: U.S. Dept. of 
Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Fisheries 
Service, Northeast Region, Northeast Fisheries Science Center. 74 p. 

- Зиновьев Е.А; Мандрица С.А. 2003. ,,Методы исследования пресноводных рыб” 
(მტკნარი წყლის თევზების კვლევის მეთოდები) Пермь. Стр. 113.  

- Правдин И. Ф. 1966. ,,Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных)” 
(თევზების (ძირითადად მტკნარი წყლის თევზების) კვლევის სახელმძღვანელო).  Изд. 
«Пищевая промышленность» М. Стр. 376. 
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- Чугунова Н. И. 1959. ,,Руководство по изучению возраста и роста рыб” (თევზების 
ასაკისა და ზრდის კვლევის სახელმძღვანელო).  Издателство академии наук СССР. 
Москва. Стр. 165.  

- Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях (ბუნებრივ პირობებში 
თევზების კვების კვლევის სახელმძღვანელო) / Под ред. Е.Н. Павловского — М.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1961. — 263 с. 

- Сакун О.Ф., Буцкая Н.А. 1963. Определение стадий зрелости и изучение половых 
циклов рыб (თევზების განვითარების სტადიებისა და სქესობრივი ციკლების კვლევის 
სახელმძღვანელო).   Мурманск, Рыбное хозяйство, 46 с. 

- Мельничук Г.Л. 1974. Методическое пособие по изучению питания и пищевых 
отношений рыб в естественных условиях (ბუნებრივ პირობებში თევზების კვებისა და 
კვებითი ურთიერთობების კვლევის მეთოდური სახელმძღვანელო).   Л.: Изд-во 
ГоснИОРХ, 253 с. 

- Мельничук Г.Л. 1986. Методические рекомендации по применению современных 
методов изучению питания рыб и расчета рыбной продукции по кормовой базе в 
естественных водоемах (ბუნებრივ წყალსატევებში თევზების კვების კვლევის 
თანამედროვე მეთოდების გამოყენებისა და საკვები ბაზის საფუძველზე თევზის 
წარმოების მოცულობის გაანგარიშების მეთოდური რეკომენდაციები) -Л.:Изд-во 
ГосНИОРХ,  38с.  

- Эланидзе Р. Ф. 1983. ,,Ихтиофауна рек и озер Грузии” (საქართველოს მდინარეებისა და 
ტბების იქთიოფაუნა). Изд-во «Мецниереба». Тбилиси. Стр. 320. რუკით და ფერადი 
სურათებით. 

- Froese, R. and D. Pauly. (Editors). 2012. FishBase. (თევზების მონაცემთა ბაზა) World Wide 

Web electronic publication. www.fishbase.org. version - 08/2012.  
- River Habitat Survey in Britain and Ireland. Field Survey Guidance Manual: 2003 Version. 

Guidelines for the collection and analysis of fish and fish habitat data for the purpose of 

assessing impacts from small hydropower projects in British Columbia (მდინარის 
ჰაბიტატების კვლევა ბრიტანეთსა და ირლანდიაში. საველე კვლევების სახელმძღვანელო: 
2003 წლის ვერსია. თევზებისა და თევზების ჰაბიტატების მონაცემების აღება და ანალიზი 
ბრიტანეთის კოლუმბიის მცირე ჰესების ზემოქმედების შესაფასებლად). Todd Hatfield 

Solander Ecological Research  Ltd. Victoria BC Adam Lewis EcoFish Research Ltd. 
Courtenay BC  Scott Babakaiff BC Ministry of Environment Surrey BC.   

- Welker, T. L., and M. R. Drobish. (editors), 2010.  Missouri River Standard Operating 

Procedures for Fish Sampling and Data Collection (მდინარე მისურიში თევზების 
ნიმუშების აღებისა და მონაცემების შეგროვების სტანდარტული პროცედურები), Volume 

1.5.  U.S. Army Corps of Engineers, Omaha District, Yankton, SD.  
- http://www.env.gov.bc.ca/fish/.  
- Fauna Europea.  2012.  http://www.faunaeur.org. 

- Kottelat M; Freyhof J. 2007. Handbook of European freshwater fishes (ევროპის მტკნარი 

წყლის თევზების ცნობარი). Publications Kottelat, Cornol, Switzerland.  646 pp. 

- A special issue in the journal Hydrobiologia, March 2013, entitled "Water Bodies in Europe - 

integrative systems to assess ecological status and recovery" (ჟურნალ Hydrobiologia-ს 
სპეციალური ნომერი (2013 წლის მარტი) სახელწოდებით: „ევროპის წყლის ობიექტები - 
ეკოლოგიური სტატუსისა და აღდგენის შეფასების ინტეგრირებული სისტემები“).  

თევზების სამიზნე სახეობების ჰაბიტატების მოდელირება  

ხარჯის გარკვეულ დიაპაზონში სხვადასხვა სამიზნე ბიოტას, განსაკუთრებით, ეკოლოგიური 
და/ან სოციალური მნიშვნელობის თევზის სახეობების, ფიზიკური ჰაბიტატების დინამიკის 
მოდელირება საქართველოში ეკოჰიდრავლიკურ თეორიაზე (ნაწილი 2.1) დამყარებული 

http://www.fishbase.org/
http://www.env.gov.bc.ca/fish/
http://www.faunaeur.org/
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გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მეთოდოლოგიის (ნაწილი 1.5; აშშ-ს საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა განვითარებისათვის“, 2017) ძირითად 
ელემენტს წარმოადგენს. ჰაბიტატების მოდელირების მეთოდები ფართოდ არის გავრცელებული 
გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებაში. ის ასევე სულ უფრო მეტად გამოიყენება კომპლექსურ 
მეთოდოლოგიებში ერთ-ერთ საშუალებად (ნაწ. 2.2.1; იხ. Jowett 1997, და Tharme 2003).  

ჰაბიტატების მოდელირების მეთოდი გამოყენებულ უნდა იქნეს ასევე მნიშვნელოვანი 
ეკოჰიდროლოგიური ანალიზის პარალელურად, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა ხარჯის 
მქონე მონაკვეთებზე თევზის ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეობების, სიცოცხლის ეტაპებისა და 
თანასაზოგადოებების ხარჯთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს (იხ. ქვემოთ). გარემოსდაცვითი 
ხარჯის შეფასების ამ ასპექტებზე პაუსხისმგებელია ეკოლოგი, რომელსაც ფიზიკური ჰაბიტატის 
საველე კვლევებში ჰიდრავლიკური მოდელირების სპეციალისტი ეხმარება.   

ფიზიკური ჰაბიტატების მოდელირების მეთოდზე დამყარებული მიდგომა უნდა 
განხორციელდეს მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული მდინარის ხარჯის ნაზრდის მეთოდში 
(IFIM) (Bovee 1982; Stalnaker et al. 1994; Bovee et al. 1998) განსაზღვრული პროცედურების 
შესაბამისად. IFIM შემუშავებულ იქნა აშშ-ს თევზისა და ველური ბუნების რესურსების 
სამსახურის (USFWS) მდინარეების ხარჯის შემსწავლელი ჯგუფის მიერ ფორტ კოლინსში, აშშ, 
როგორც წყლის ეკოსისტემებზე წყალსამეურნეო პროექტების ზემოქმედების შეფასების ჩარჩო 
(Bovee 1982; Bovee et al. 1998).  კომპიუტერული მოდელები, მდინარის კალაპოტისა და 
ჰაბიტატის ვარგისიანობის კრიტერიუმების ერთმანეთთან დაკავშირების გზით, წარმოადგენდა  
მდინარის სიგრძის ერთეულზე წყლის ჰაბიტატის რაოდენობრივად გამოსახვის მექანიზმს და 
განსაზღვრავდა ჰაბიტატის ინდექსს, რომელსაც შეწონილი სასარგებლო ფართობი (WUA) 

ეწოდება. სხვა მოდელების საშუალებით შესაძლებელი იყო ჰაბიტატის ამ ინდექსის დაკავშირება 
ჰიდროლოგიასთან, კერძოდ მისი ჩართვა  ხარჯის ცვალდებადობის კონტექსტში და სხვადასხვა 
ხარჯის პირობებში მთლიანი ჰაბიტატის მდგომარეობის ანალიზის ჩატარება. ასეთი მოდელების 
ნაკრებს, რომლებიც მდინარის სიგრძის ერთეულზე მიკროჰაბიტატის რაოდენობრივ 
მახასიათებლებში გადაყვანას უზრუნველყოფენ, ფიზიკური ჰაბიტატის მოდელირება ეწოდება 
(PHABSIM). მისი აღწერა მოცემულია შემდეგ დოკუმენტებში: Bovee and Milhous (1978) და 

Bovee et al. (1998). 

ხარჯი-ჰაბიტატის ურთიერთდამოკიდებულების მოდელირებისათვის, კერძოდ ჰაბიტატების 
ვარგისიანობის წირების (ან  მრავალგანზომილებიანი) მოდელის ასაგებად, აუცილებელია 
სხვადასხვა ხარჯის პირობებში (დაბალი-მაღალი) და სხვადასხვა ჰაბიტატებში სამიზნე თევზების 
სახეობების სიმრავლის საველე კვლევა. ჰაბიტატის გამოყენებისა და ვარგისიანობის დასადგენად 
საჭიროა ნიმუშების აღების ერთი და იგივე სქემა. მდინარის მონაკვეთზე კვლევა, 
სტანდარტულად, მიკროჰაბიტატის დონეზე ტარდება (Bovee et al. 1998), კერძოდ 
მიკროჰაბიტატის დონეზე ხდება მონაცემების შეგროვება ნაკადის სიღრმის, სიჩქარისა და 
სუბსტრატის მდგომარეობის შესახებ; თუმცა შესაძლებელია, მასშტაბის გაზრდა, თუ ამ 
შემთხვევაში საველე კვლევები და მონაცემთა დამუშავება უფრო ხარჯთეფექტიანია. ჰაბიტატის 
ვარგისიანობის მიდგომა დამოკიდებულია ნიმუშების შერჩევის ზომაზე, მონაცემების 
ცვალებადობაზე და თევზების სახეობებსა თუ თანასაზოგადოებთან დაკავშირებული 
მონაცემების არსებობაზე (ანალოგიურად მაკროუხერხემლოებისთვისაც, იხ. ქვემოთ).  ჰაბიტატის 
ვარგისიანობის მარტივი წირები შედარებით ადვილი ასაგებია. ასეთი წირები იგება 
ერთფაქტორიანი მეთოდით, რომლის დროსაც ხდება ცვლადებს შორის ისეთი მნიშვნელოვანი 
ურთიერთქმედებების უგულებელყოფა, რომლებიც მნიშვნელოვან გადახრებს იწვევენ. 
მრავალაფქტორიანი მიდგომა ცვლადებს შორის არსებულ ურთიერთქმედებებს ითვალისწინებს, 
მათი უმეტესობა შედარებით გამჭვირვალეა და ადვილად გამოსაყენებელი, მაგ., არამკაფიო 
ლოგიკის მიდგომა (Muñoz-Mas et al. 2012, 2016).  



 

USAID G4G | „მმართველობა განვითარებისთვის“ ტექნიკური ანგარიში 

მეთოდოლოგია 

54 

საველე სამუშაოები ასევე მოიცავს ჰაბიტატების ტიპებად დაყოფას და მდინარის ისეთი 
რეპრეზენტატიული მონაკვეთის გამოვლენას, რომელიც შედგება მდინარის კონკრეტული 
ტიპისთვის დამახასიათებელი ჰაბიტატებისაგან (მაგ., კალაპოტის გეომორფული ერთეულების 
ფორმით). სხვადასხვა ხარჯის პირობებში მდინარის მონაკვეთის ჰაბიტატების ვარგისიანობის 
შესაფასებლად საჭირო ჰიდრავლიკური მოდელის კალიბრაციისათვის, საჭიროა მდინარის 
კალაპოტის ტოპოგრაფიის, სხვადასხვა ხარჯის პირობებში წყლის დონისა და ეკოლოგიური 
მახასიათებლების საველე კვლევა. ჰიდრავლიკური და ჰაბიტატების მოდელირებისათვის საჭირო 
განვიკვეთების რაოდენობა დადგენილი არ არის. მდინარის მოდელის შექმნის პროცესში ერთ-

ერთ გამოწვევას საჭირო, და არა ზედმეტი, მრავალფეროვნების გათვალისწინება წარმოადგენს. 
მრავალფეროვანი ჰაბიტატების მქონე მდინარეების შემთხვევაში, 18-20 განივკვეთი იძლევა 
ჰაბიტატების შეფასებისთვის საკმარის შედეგებს, თუმცა შედარებით მარტივი ტიპის 
მდინარეებისათვის, აღნიშნული რიცხვი შეიძლება შემცირდეს. განვიკვეთების რაოდენობა და 
ადგილმდებარეობა შესაძლებელია შეირჩეს მდინარის ხარჯის ნაზრდის მეთოდის (IFIM) 
კრიტერიუმებით. გამომდინარე მდინარის და მდინარის მონაკვეთის სირთულიდან, ჰაბიტატების 
მოდელი შეიძლება შეიქმნას 1 (1D)  ან 2 (2D) განზომილებაში. ერთგანზომილებიანი მოდელები 
უზრუნველყოფენ ხარჯებისა და შედეგების კარგ თანაფარდობას და იძლევიან სანდო შედეგებს.  
სტანდარტულ პროცედურად ითვლება 1 განზომილებიანი მოდელირება, მაღალი და უსაფრთხო 
ხარჯის პირობებში თითოეულ განივკვეთში სიჩქარის ერთი ეპიურის და მაღალი, საშუალო და 
დაბალი ხარჯის პირობებში წყლის დონის გაზომვებით. მეორე მხრის, ორგანზომილებიანი 
მოდელები უკეთ ახდენენ ისეთი რთული მდინარეების მოდელირებას, რომლებიც ხასიათდებიან 
კუძულებით, წინაღობებით და დაკლაკნილი კალაპოტით. ორგანზომილებიანი მოდელები, 
რომლებიც მოითხოვენ უფრო ძვირადღირებულ საველე და ანალიტიკურ სამუშაოებს,  
გამოყენებულ უნდა იქნეს ძალიან მრავალფეროვანი და კომპლექსური ჰაბიტატების მქონე 
მონაკვეთებზე. ჰაბიტატების ერთგანზომილებიანი მოდელირებისათვის გამოიყენება 
კომპიუტერული პროგრამა - გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზის სისტემა (SEFA)  (Payne et al. 

2012; იხ. ქვემოთ).  ჰაბიტატების შეფასების შედეგების საფუძველზე იქმნება ჰაბიტატების 
ვარგისიანობის რუკები და შეწონილი სასარგებლო ტერიტორია (WUA)-ხარჯი წირები, რომლებიც 
უჩვენებენ სხვადასხვა ხარჯის პირობებში სამიზნე სახეობებისა ან თანასაზოგადოებებისათვის 
ვარგისი ფიზიკური ჰაბიტატის ფართობს მდინარის იმ მონაკვეთებზე, სადაც ტარდება 
გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასება.  

დროთა განმავლობაში ხარჯის ცვლილების შედეგად ჰაბიტატების ცვლილების ანალიზი 
შეიძლება ჩატარდეს ჰაბიტატების დროითი მწკრივების (HTS) და ჰაბიტატების ხანგრძლივობის 
წირების (HDC) აგების საშუალებით (Bovee et al. 1998). ამ სახის ანალიზი, ძირითადად, ემყარება 
საშუალო დღე-ღამურ ხარჯს (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ჰესის მუშაობის შედეგად ხარჯი 
დღე-ღამის განმავლობაშიც იცვლება. ასეთ დროს მოდელირების დროის ბიჯი უფრო მცირე უნდა 
იყოს). ასეთი წირები, რომლებიც იგება ხარჯის დროითი მწკრივებისა და  შეწონილი სასარგებლო 
ტერიტორია (WUA)-ხარჯი წირების საფუძველზე, ასახავენ მდინარის ხარჯის რეჟიმის დინამიკას 
და აჩვენებენ ხარჯის  სხვადასხვა სცენარების შესაძლო ხანგრძლივვადიან ზემოქმედებას 
სარეფერენციო ან ფონურ პირობებთან შედარებით.  

დამატებითი ინფორმაცია ჰაბიტატების მოდელირების შესახებ და თევზების საკითხთან 
დაკავშირებული მაგალითები, წარმოდგენილია 2016 წლის ტრენინგის მასალებში, ასევე ქვემოთ 
ჩამოთვლილია დამატებითი ლიტერატურა. ამ საკითზე არსებობს მრავალფეროვანი 
ლიტერატურა, რომლის განხილვა ჩვენს ამოცანაში არ შედის. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზის სისტემა (SEFA), როგორც ჰაბიტატების მოდელირების 
საშუალება 
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ტექნოლოგიების გაუმჯობესებამ და თაობების ცვლამ გამოიწვია გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასებისთვის საჭირო მდინარისპირა ჰაბიტატების მოდელირების მიდგომების სრულყოფის 
აუცილებლობა. გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზის სისტემა (SEFA) შეიქმნა ფიზიკური 
ჰაბიტატების მოდელირების სხვა საერთაშორისო დონეზე აღიარებული კომპიუტერული 
პროგრამების (მდინარის ხარჯის ნაზრდის მეთოდი (IFIM)-ის ფიზიკური ჰაბიტატების 
მოდელირების კომპონენტი; RHYHABSIM; და RHABSIM) განვითარების შედეგად და ამ 
არსებული ნიშის შესავსებად (Payne et al. 2012; Payne და Jowett განახლებული გამოცემა).  

გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზის სისტემა (SEFA) წარმოადგენს მდინარეების ჰაბიტატების 
მოდელირების ახალ, არამომგებიან ტექნიკურ და სასწავლო კომპიუტერულ პროგრამას 
გამოყენების ინსტრუქციით (http://sefa.co.nz/).  გარემოსდაცვითი ხარჯის ანალიზის სისტემა 
(SEFA), რომელიც ახდენს წყლის ბიოტის ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის მოდელირებას, 
წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან საშუალებას საქართველოსთვის შექმნილი მეთოდოლოგიის 
ყველა ეტაპისთვის (აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა 
განვითარებისათვის“, 2017). ქართველ ექსპერტებს 2016 წელს ჩაუტარდათ ტრენინგი მის 
გამოყენებაში. კომპიუტერული პროგრამით შესაძლებელია ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის 
ერთგანზომილებიანი მოდელის აგება, ჰაბიტატის ვარგისიანობის კრიტერიუმების შემუშავება, 
წყლის ტემპერატურის მოდელირება, ნატანის გადაადგილების ანალიზი, გახსნილი ჟანგბადის 
მოდელირება, სანაპირო ზონის მოდელირება, დროითი მწკრივების ანალიზი. შესაძლებელია 
მისი შედეგების გამოყენება სამართლებრივ-ინსტიტუციურ ანალიზსა და ორგანზომილებიან 
მოდელირებაში.   

ლიტერატურა ჰაბიტატების მოდელირებისა და საველე კვლევების მეთოდების შესახებ  

ქვემოთ მოცემულია ინტერნეტ რესურსები, რომლებშიც წარმოდგენილია ინფორმაცია IFIM და 
ჰაბიტატების მოდელირების სხვა მეთოდებში გამოყენებული მეთოდოლოგიური მიდგომები. და 
საველე კვლევების ამსახველი ლიტერატურა: 

 General - the five phases of IFIM (ზოგადი - IFIM-ის ხუთი ეტაპი) - 
http://www.fort.usgs.gov/Products/Software/ifim/5phases.asp 

 stream habitat analysis using the IFIM (მდინარის ჰაბიტატის ანალიზი IFIM-ის გამოყენებით) 
- http://www.fort.usgs.gov/products/Publications/3910/preface.html;  

 დამატებითი ინფორმაცია - http://www.fort.usgs.gov/Products/Software/IFIM/ 

 PHABSIM for Windows user's manual and exercises (freely available on-line) (PHABSIM 
Windows-თვის, ინსტრუქცია და სავარჯიშოები  - 
http://www.fort.usgs.gov/products/Publications/15000/preface.html 

 Chapter 1. Introduction to the Physical Habitat Simulation System (PHABSIM) (თავი 1. 
ფიზიკური ჰაბიტატის მოდელირების სისტემის (PHABSIM) შესავალი)  - 
http://www.fort.usgs.gov/products/Publications/15000/chapter1.html#top 

 Chapter 3. Habitat Suitability Criteria (თავი 3. ჰაბიტატების ვარგისიანობის კრიტერიუმები) - 
http://www.fort.usgs.gov/products/Publications/15000/chapter3.html 

 Data collection procedures for the Physical Habitat Simulation System (which covers most field 

techniques) (ფიზიკური ჰაბიტატის მოდელირების სისტემისთვის მონაცემების შეგროვების 
პროცედურები (რომელიც მოიცავს საველე მეთოდების უმეტესობას))  - 
http://www.fort.usgs.gov/Products/Publications/20002/20002.pdf 

 Development and evaluation of habitat suitability criteria for use in the instream flow 

incremental methodology (ჰაბიტატების ვარგისიანობის კრიტერიუმების შემუშავება და 
შეფასება მდინარის ხარჯის ნაზრდის მეთოდში გამოსაყენებლად) - 
http://www.fort.usgs.gov/Products/Publications/1183/1183.pdf 

http://www.fort.usgs.gov/products/Publications/3910/preface.html
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 Proceedings of a workshop on the development and evaluation of habitat suitability criteria 

(ჰაბიტატების ვარგისიანობის კრიტერიუმების შემუშავებისა და შეფასების სემინარის 
მასალები)  (1986) - http://www.fort.usgs.gov/Products/Publications/22686/22686.pdf 

 Snorkelling techniques for microhabitat studies of fish habitat selection (თევზების 
ჰაბიტატების შესარჩევად მიკროჰაბიტატების შესწავლა წყალქვეშა მეთოდებით) - Martínez‐
Capel, F., García de Jalón, D., Werenitzky, D., Baeza, D. and Rodilla‐Alamá, M.  2009.  

 Microhabitat use by three endemic Iberian cyprinids in Mediterranean rivers (Tagus River 

Basin, Spain) (ხმელთაშუა ზღვის მდინარეებში (ესპანეთი) მიკროჰაბიტატების გამოყენება 
ენდემური ჭერეხის 3 სახეობის მიერ). Fisheries Management and Ecology 16(1): 52-60. 

 Point sampling technique for microhabitat studies of fish habitat selection (თევზების 
ჰაბიტატების შესარჩევად წერტილოვანი სინჯების აღების ტექნოლოგიები) - Watkins, M. S., 

Doherty, S. and Copp, G. H.  1997. Microhabitat use by 0+ and older fishes in a small English 
chalk stream. Journal of Fish Biology 50(5): 1010-1024. 

 Payne, T. R., Eggers, S. D. and Parkinson, D. B. 2004. The number of transects required to 

compute a robust PHABSIM habitat index (PHABSIM ჰაბიტატის ინდექსისთვის საჭირო 
განივკვეთების რაოდენობა). Hydroécologie appliquée 14: 27-53. 

 Costa, M. R. D., Mattos, T. M., Fernandes, V. H., Martínez-Capel, F., Muñoz-Mas, R. and 
Araújo, F. G.  2015. Application of the physical habitat simulation for fish species to assess 

environmental flows in an Atlantic Forest Stream in South-eastern Brazil (თევზების 
სახეობების ფიზიკური ჰაბიტატების მოდელირების გამოყენება სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ბრაზილიის მდინარის გარემოსდაცვითი ხარჯის შესაფასებლად). Neotropical Ichthyology 

13(4): 685-698. 

 Muñoz-Mas, R., Martínez-Capel, F., Garófano-Gómez, V. and Mouton, A. M. 2014. Application 
of probabilistic neural networks to microhabitat suitability modelling for adult brown trout (Salmo 

trutta L.) in Iberian rivers (ნეირონული ალბათური ქსელების გამოყენება ესპანეთის 
მდინარეებში ზრდასრული კალმახის (Salmo trutta L.) მიკროჰაბიტატების ვარგისიანობის 
მოდელირებისათვის). Environmental Modelling & Software 59: 30-43. 

ეკოჰიდროლოგიური მიდგომები თევზების შემთხვევაში  

სხვადასხვა დაბალი და მაღალი ხარჯის პირობებსა და თევზებს შორის არსებული პირდაპირი 
ურთიერთდამოკიდებულების (იმ დამოკიდებულებასთან ერთად, რომელსაც განაპირობებს 
ფიზიკური ჰაბიტატის მდგომარეობა, რომელიც აღწერილია ზემოთ და ჩანართში 3.2) დადგენა 
მრავალი გზით არის შესაძლებელი. ლიტერატურული წყაროებიდან ან საველე დაკვირვებებით 
მიღებული მონაცემები თევზებთან დაკავშირებით უნდა მიებას ცალკეული ხარჯების ყველაზე 
შესაფერის ჰიდროლოგიურ მახასიათებლებს (მაგ., როგორც ეს ნაჩვენებია ჩანართში 3.1; ნაწილი 
3.9) და საშუალო დღე-ღამური ხარჯის ერთწლიან და მრავალწლიან დროით მწკრივებს.  

ზემოთ აღწერილი ხარჯი-ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის ურთიერთდამოკიდებულების გარდა, 
შესაძლებელია ინდიკატორი სახეობების (მაგ., მაღალი კონსერვაციული ან ეკონომიკური 
ღირებულების მქონე დიდი თევზები) კონკრეტული მოთხოვნების მიბმა წლის სხვადასხვა 
პერიოდის განსხვავებულ ხარჯებთან ლიტერატურული წყაროებიდან, ექსპერტული ცოდნითა 
და საველე კვლევებით მიღებული მონაცემების გამოყენებით. მაგალითისთვის, იხ. ჩანართი 3.1.  
მაღალი ხარჯის იმპულსებმა და მცირე წყალდიდობებმა შეიძლება გარკვეული სახეობების 
მიგრაციისა და ქვირითობის პროვოცირება გამოიწვიოს. მიგრირებადი სახეობები, რომლებიც 
დიდ მანძილებზე გადაადგილდებიან შავ ზღვასა და ხმელეთის სიღრმეში მდებარე მდინარის 
მონაკვეთებს შორის, შეიძლება საინტერესო ჯგუფს წარმოადგენდეს ხარჯის მიმართ მათი 
მოთხოვნებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით წელიწადის გარკვეულ პერიოდებში, როდესაც 
მათთვის აუცილებელია მოძრაობა ან ერთი, ან მეორე მიმართულებით. გასათვალისწინებელია 
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დიდმასშტაბიანი წყალდიდობებიც, მაგალითად, ისეთი წყალდიდობები, რომლებიც ახდენენ 
თევზებისათვის მნიშვნელოვანი ფიზიკური ჰაბიტატების (და ანალოგიურად, მათი საკვები 
წყაროს) ფორმირებას. ხარჯის ის მოცულობა, რომელიც უზრუნველყოფს მდინარის გრძივ 
უწყვეტობას დაბალი ხარჯის პერიოდებში და ასეთი ხარჯის ხანგრძლივობა მშრალ სეზონში 
შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს თევზების გადაადგილებისა და გადარჩენისთვის, მაგ. 
რეფუგიუმი გუბურები. ანალოგიურად, ასეთი ხარჯი შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს 
წლის სხვადასხვა დროს ჭალაში მდებარე გამრავლებისა და კვების ადგილების მდინარესთან 
დასაკავშირებლად.   

თევზების ეკოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ჯგუფები, როგორიცაა კვებითი ან 
მიკროჰაბიტატების გილდიები, წარმოადგენს ხარჯი-რეაქცია დამოკიდებულების შესახებ 
ინფორმაციის მიღების საშუალებას. მაგალითად, ღრმა წყალთან დაკავშირებული გილდიები 
(მაგ., ღრმა ჰაბიტატების ბინადარი დიდი წვერა ან დიდი ტობი, რომელიც ბინადრობს ისეთ 
მიკროჰაბიტატებში, სადაც წყლის სიჩქარე საშუალოზე მაღალია); მეჩხერი წყლის გილდიები 
(მაგ., რამდენიმე სახეობის პატარა თევზი და საშუალო ქაშაპი) და დაბალი სიჩქარის წყალთან 
დაკავშირებული გილდიები (მაგ., დიდი ქაშაპი).  

 

ჩანართი 3.2.  მდინარე არგიჩის (სომხეთი) გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მაგალითი, რომელიც 
აჩვენებს ბიოლოგიურად მნიშვნელოვანი პერიოდების კავშირს თევზების სახეობებისთვის 
ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის საჭირო მდგომარეობასთან  

მდინარე არგიჩის (სომხეთი) მონაკვეთებში სხვადასხვა ბიოლოგიურად მნიშვნელოვანი პერიოდების 
განმავლობაში თევზის გამრავლებისა და არსებობისათვის აუცილებელი მინიმალური პირობები 

 წყლის სიჩქარე (მ/წმ) წყლის სიღრმე (მ) პერიოდი 

ზედა წელი  1,0-2,0 0,2-0,5 ოქტომბერი - დეკემბერი 

ზედა წელი 0,5-1,0 0.5-1.0 ივნისი - აგვისტო  
ქვედა წელი 0.5-მდე 0,5-1.0 ივნისი - აგვისტო 

ცხრილში შედარებულია მდინარე არგიჩის (სომხეთი) ჰიდროლოგიური მახასიათებლები და 
გარემოსდაცვითი ხარჯის სხვადასხვა სიდიდეები. გარემოსდაცვითი ხარჯის მნიშვნელობები 
გამოთვლილია თვეების მიხედვით კარგი ეკოლოგიური სტატუსის (მაკროუხერხემლოები, ფიზიკურ-

ქიმიური პარამეტრები), ფიზიკური ჰაბიტატის მიმართ მოთხოვნებისა (ნაკადის სიჩქარე და მინიმალური 
სიღრმე) და ევროკავშირის სტანდარტული სახელმძღვანელოს რეკომენდაციების (მაგ., გარემოსდაცვითი 
ხარჯის სიდიდე ბუნებრივი საშუალო წლიური ხარჯის 25-50%-ის ფარგლებში) გათვალისწინებით. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

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

m3/s 

1 

2 

3 

1-საშუალო ყოველთვიური ხარჯი
2-საშუალო ყოველთვიური  
მინიმალური ხარჯი 



 

USAID G4G | „მმართველობა განვითარებისთვის“ ტექნიკური ანგარიში 

მეთოდოლოგია 

58 

ჰიდროლოგიური სტატისტიკა და გარემოსდაცვითი ხარჯი მდინარე არგიჩიზე ვერინ-გეტაშენის 
ჰიდროლოგიურ სადგურთან 

 

3.11.4 მაკროუხერხემლოები 

წყლის ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების მიზნით (ნაწილი 3.7 და 3.13) გარემოს ეროვნული 
სააგენტოს მიერ მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში შეგროვებული მონაცემები 
მაკროუხერხემლოების შესახებ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აღნიშნული კომპონენტისა და 
წყლის ხარისხის (უხერხემლოების თანასაზოგადოებების სწრაფი ბიოლოგიური შეფასება იძლევა 
წყლის ხარისხის სურათს და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ზოგადი ეკოლოგიური სიჯანსაღის 
ინდიკატორად) შესანარჩუნებლად საჭირო კონკრეტული დაბალი ხარჯის პერიოდებისა და 
მაღალი ხარჯის დასადგენად იმ შემთხვევაში, თუ მდინარის იგივე მონაკვეთისთვის არსებობს 
ხარჯთან დაკავშირებული ინფორმაცია. 

ბენთოსური მაკროუხერხემლოების ნიმუშების ასაღებად საქართველოში გამოიყენება 
AQEM/STAR მეთოდოლოგიაზე დამყარებული ნიმუშების აღების ევროკავშირის სტანდარტული 
მოდიფიცირებული მულტიჰაბიტატური მეთოდი (კორძაია 2016). AQEM/STAR ოქმი (AQEM 
კონსორციუმი, 2002) წარმოადგენს ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელებული ორი 
პროექტის შედეგს, რომელთა მიზანი იყო ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ 

განხორციელების მიზნით მდინარეებიდან წყლის მაკროუხერხემლოების ნიმუშების აღების 
სტანდარტიზებული ოქმისა  და შეფასების სისტემის შემუშავება  (Hering et al. 2003; Furse et al. 

2006). 

სხვადასხვა ტიპის ჰაბიტატებიდან მაკროუხერხემლოების სინჯების აღების დეტალური 
პროცედურა (სინჯების აღების ოქმის შევსების წესის ჩათვლით; იხ. დანართი 3.1) აღწერილია  
ევროკავშირის საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოსდაცვითი პროექტის (EPIRB) 

ერთობლივი საველე კვლევებისათვის განსაზღვრულ მაკროუხერხემლოების სინჯების აღების 
პროცედურებში. სინჯის აღება ხდება თითოეული უბნის ყოველ 1 კვადრატულ მეტრზე. 
მაკროუხერხემლოების სინჯები თავსდება 80%-იან ეთილის სპრტში და იგზავნება 
ლაბორატორიაში დახარისხებისა და იდენტიფიცირების მიზნით. მაკროუხერხემლოების 
იდენტიფიკაცია ხდება ოჯახის (და გვარის) დონეზე იდენტიფიკაციის საშუალებებისა და 
ლიტერატურული წყაროების საფუძველზე. სტანდარტულ ფორმატში წარმოდგენილი შედეგები 
გადაიცემა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში. მონაცემთა ბაზაში ინახება 
უხერხემლოების შესახებ  ისეთი ხანგრძლივვადიანი მონაცემები, რომლებიც შეიძლება მიებას 
ხარჯის რეჟიმს და სხვა ფაქტორებს. დაუმუშავებელი მონაცემებიდან მაკროუხერხემლოების 
თანასაზოგადოებებისა და ტაქსონების მაჩვენებლების გამოსათვლელად გამოიყენება ASTERICS 

კომპიუტერული პროგრამა (AQEM პროექტი). აღნიშნული მაჩვენებლები შიძლება შეფასდეს 
დაბალი და მაღალი ხარჯის სხვადასხვა იდექსებთან (მიღებული  ჰიდროლოგიური ცვლილების 
ინდიკატორების (IHA) ან სხვა სახის ჰიდროლოგიური ანალიზის გზით) მათი კავშირის 
თვალსაზრისით. მიღებული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გარემოსდაცვითი 
ხარჯის გრაფიკში კონკრეტული ხარჯების გათვალისწინების დასასაბუთებლად.  

მაკროუხერხემლოების სინჯების აღებასთან დაკავშირებული ლიტერატურა 

- AQEM კონსორციუმი.  2002. Manual for the application of the AQEM method A 

comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, 

developed for the purpose of the Water Framework Directive (AQEM მეთოდის გამოყენების 
სახელმძღვანელო. ბენთოსური მაკროუხერხემლოების გამოყენებით ევროპის 
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მდინარეების შეფასების ყოვლისმომცველი მეთოდი, შემუშავებული „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ განხორციელებისათვის). Version 10, February 2002. 

- AQEM და STAR-ის უბნის ოქმი.  2002.  wwweu-starat Protocols. 

- EN 16150: 2012 Water quality – Guidance on pro-rata multi-habitat sampling of benthic 

macro-invertebrates from wadeable rivers .European Standard, April 2012 (2012 წყლის 
ხარისხი - არაღრმა მდინარეებიდან ბენთოსური მაკროუხერხემლოების პროპორციული 
მულტიჰაბიტატური მეთოდით აღების სახელმძღვანელო. ევროპული სტანდარტი, 
აპრილი 2012) CEN (16 p). 

- EN 16164: 2013 Water quality – Guidance standard for designing and selecting taxonomic 

keys. European Standard, January 2013 (2013 წყლის ხარისხი - ტაქსონომიური 
გასაღებების შედგენისა და შერჩევის სახელმძღვანელო. ევროპული სტანდარტი, იანვარი 
2013) CEN (14 p). 

- EN ISO 10870: 2012 Water quality - Guidelines for the selection of sampling methods and 
devices for benthic macro-invertebrates in fresh waters (ISO 10870:2012) European 

Standard, July 2012 (2012 წყლის ხარისხი - მტკნარ წყლებში ბენთოსური 
მაკროუხერხემლოების სინჯების აღების მეთოდისა და მოწყობილობების შერჩევის 
სახელმძღვანელო (ISO 10870:2012)  ევროპული სტანდარტი, ივლისი 2012) CEN (36 p). 

- JFS III design manual:  Biological EPIRB project (საერთაშორისო მდინარეთა აუზების 
გარემოსდაცვითი პროექტი), May 2015. 

- საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოსდაცვითი პროექტის საპილოტე მდინარეების 
აუზებში ერთობლივ საველე კვლევებში მდინარის მაკროუხერხემლოების სინჯების 
აღების პროცედურები: უბნის ოქმის შევსების მოკლე ინსტრუქცია. 

უხერხემლოებისათვის მნიშვნელოვანი ხარჯების დადგენის მიდგომები 

ურთიერთდამოკიდებულება სხვადასხვა ხარჯებს ან ხარჯების დროით მწკრივებსა და 
უხერხემლოების თანასაზოგადოებებისათვის, ფუნქციონალური გილდიებისათვის (მაგ., 
გუბურაში მცხოვრები თანასაზოგადოებები) ან სახეობებისათვის ვარგის ჰაბიტატებს შორის 
შეიძლება დადგინდეს იგივე გზით, როგორც თევზების შემთხვევაში (იხ. ნაწილი 3.11.3). 
ლიტერატურაში, მათ შორის Gore (1989) და Jowett et al. (1991), აღწერილია 
უხერხემლოებისათვის ვარგისი, ხარჯთან დაკავშირებული ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის მრავალი 
მაგალითი. ისევე, როგორც თევზების ჰაბიტატებსა და ხარჯს შორის დამოკიდებულების 
დადგენის შემთხვევაში, აქაც, უხერხემლოები-ჰაბიტატის ხარჯი დროითი მწკრივების და 
ხანგრძლივობის წირების ასაგებად, საჭიროა საკვლევ უბანზე  სხვადასხვა ხარჯის პირობებში 
მიკროჰაბიტატების მონაცემების აღება როგორც წერტილოვან, ასევე განივკვეთების დონეზე. 
მიღებული წირების საშუალებით უხერხემლოების ეკოლოგი დაადგენს ისეთ ხარჯებს, 
რომლებიც ყველაზე ხელსაყრელია მდინარის თითოეულ მონაკვეთზე არსებული 
უხერხემლოების თანასაზოგადოებების შედგენილობის, სიმრავლისა და მრავალფეროვნების 
შესანარჩუნებლად.   

ხარჯის ტიპები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბენთოსური მაკროუხერხემლოებისათვის ხარჯსა 
და ბიოტოპს შორის არსებული ურთიერთკავშირების დასადგენად  (e.g. Padmore 1998).  

აღნიშნული კავშირები შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს იმ კონკრეტული დაბალი ან მაღალი 
ხარჯის პერიოდების დადგენის პროცესში, რომლებიც აუცილებელია სხვადასხვა ტიპის წყლის 
ჰაბიტატებისთვის დამახასიათებელი უხერხემლოების თანასაზოგადოებების არსებობის 
უზრუნველსაყოფად. ეს კავშირები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს უფრო ფართოდაც, კერძოდ 

http://www.eu-star.at/
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უხერხემლოების შესახებ კონკრეტული მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში, ისეთი 
რეკომენდებული ხარჯის დასადგენად, რომელიც მდინარის კალაპოტის წყლიან ზონაში 
უზრუნველყოფს ჰაბიტატების მრავალფეროვნებას, ჰაბიტატების ტიპების ერთობლიობას, ან 
სხვადასხვა ჰიდრავლიკური პირობების მქონე ჰაბიტატებისათვის საჭირო ფართობს. გარემოს 
ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი საველე კვლევების ჰიდრომორფოლოგიური შეფასების ოქმში 
ინფორმაცია ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის თავისებურებების შესახებ წარმოდგენილია ხარჯის 
ტიპების სახით  (FF: თავისუფალი ვარდნა, CH: დაქანებული, CA: ქაოტური, BS: 

დანაწევრებული მდგარი ტალღა, US: დაუნაწევრებელი მდგარი ტალღა, RP: ჩქერი, UP: 

ამოზნექილი ნაკადი, SM: გლუვი, NO: შეუმჩნეველი ნაკადი), რაც შესაძლებელია ადაპტირებულ 
იქნეს აღნიშნული მიზნით გამოსაყენებლად. 

უხერხემლოებისათვის მნიშვნელოვანი ხარჯების დადგენა ასევე შესაძლებელია იმ პირდაპირი 
დამოკიდებულების გამოყენებით, რომელიც არსებობს უხერხემლოების თანასაზოგადოებების 
სხვადასხვა მაჩვენებლებსა და ხარჯის რეჟიმის მახასიათებლების ან სიდიდეების ამსახველ 
სტატისტიკას შორის. მაგალითად, Monk et al. (2006) აღმოაჩინა სხვადასხვაგვარი კავშირები 
მაკროუხერხებლოების ოჯახის დონეზე არსებულ მაჩვენებლებსა და სხვადასხვა ხარჯის რეჟიმის 
ყოველთვიურ და წლიურ  ჰიდროლოგიური კვლევებით დადგენილ 201 მახასიათებელს შორის. 
Konrad et al. 2008 დოკუმენტში მოცემულია მაგალითი, რომელშიც მაღალი, დაბალი და 
საშუალო ხარჯის ამსახველი ასპექტების 13 ინდექსი ავლენს პირდაპირ კავშირს უხერხემლოების 
14 მაჩვენებელთან, კერძოდ, განსაზღვრავს თანასაზოგადოებების შედგენილობის დადებით ან 
უარყოფით ზედა ან ქვედა ზღვრულ მნიშვნელობებს. 

3.11.5 წყლის ხარისხი 

კვლევის მეთოდების შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოქმებში წარმოდგენილი 
ინფორმაციისა და შეფასების ოქმების გარდა, სხვა ინფორმაცია წყლის ხარისხის, განსაკუთრებით 
წყლის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებსა და ხარჯის რეჟიმს შორის არსებული დამოკიდებულების 
შესახებ, თითქმის არ არსებობს. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების თითოეული უბნისთვის უნდა შეგროვდეს სეზონური 
მონაცემები ჟანგბადის მდგომარეობის, ტემპერატურული რეჟიმისა და წყლის ხარისხის 
პარამეტრების შესახებ. ასეთი მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში, უნდა ჩატარდეს საველე 
კვლევა (კვლევები) სტანდარტული ოქმების გამოყენებით (მაგ., გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
ოქმი, ცხრილი 3.11). სინჯების აღება სასურველია მოხდეს როგორც მშრალ, ასევე წვიმიან 
პერიოდებში იმისათვის, რომ სინჯებში აისახოს დაბალი და მაღალი ხარჯის შესაბამისი წყლის 
ხარისხი.   

ცხრილი 3.12.  გარემოს ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი საველე კვლევების დროს გამოყენებული 
ფიზიკურ-ქიმიური ხარისხის ელემენტები.  წყარო: კორძაია (2016).  

ხარისხის ელემენტები ინდიკატორული პარამეტრები 

ტემპერატურული პირობები წყლის ტემპერატურა 

ჟანგვის პირობები გახსნილი ჟანგბადი, ჟანგბადით გაჯერება 

ჟბმ5 

ჟქმ 

ჯამური შეწონილი მყარი ნაწილაკები 

ნუტრიენტები NO3 
NH4 
PO4 (orthophosphates) 

მარილიანობა ელექტროგამტარობა 
Cl 
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SO4 

ჯამური გახსნილი მყარი ნივთიერებები 

(ჯამური მინერალიზაცია 

მჟავიანობა pH 

ერთობლივი საველე კვლევის ჯგუფი სინჯების აღების ყველა უბანზე ავსებს ფიზიკურ-ქიმიური 
შეფასებისთვის სინჯის აღების ოქმს. გარდა ამისა, ადგილობრივი პარამეტრები (pH, T, O2, 

ელექტროგამტარობა, ფერი და სუნი) ფიქსირდება უბნის ჰიდროლოგიური და ბიოფიზიკური 
პირობების აღწერის ფარგლებში და შედის საველე ოქმში (დანართი 3.1). ფიზიკურ-ქიმიური 
ხარისხის პარამეტრების ლაბორატორიული ანალიზისთვის გამოიყენება სტანდარტული 
აკრედიტებული მეთოდები.  

წყლის ხარისხი აუცილებლად უნდა მიებას უბანზე არსებულ ხარჯს, ვინაიდან ხარჯსა და  
ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლებს (ტემპერატურა, ჟანგბადი, ნუტრიენტები) შორის, როგორც 
წესი, საკმაოდ რთული კავშირები არსებობს. ხშირ შემთხვევაში, დაბალი ხარჯის პერიოდებში 
მნიშვნელოვანია ხარჯის გრაფიკის, ხანგრძლივობისა და სიძლიერის წყლის ხარისხის 
თვალსაზრისით განხილვა, რადგან ამ პერიოდში რამდენიმე პარამეტრმა (მაგ., ტემპერატურა, 
გახსნილი ჟანგბადი, ელექტროგამტარობა) შეიძლება  წყლის ბიოტისათვის არასასურველ 
სიდიდეს მიაღწიოს. მაღალი ხარჯი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, მაგალითად, მდინარის 
სისტემაში ნუტრიენტებისა და ნატანის გადაადგილებაში. ბლოკების მეთოდის (BBM) 

სახელმძღვანელოში (King et al. 2000) მოცემულია სასარგებლო რეკომენდაციები ამ თემასთან 
დაკავშირებით.  

3.11.6 მცენარეული საფარი 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოქმებში წარმოდგენილი მონაცემების გარდა, სხვა კონკრეტული 
ინფორმაცია სანაპირო ან წყლის მცენარეულობის, მათ შორის წყლის მაკროფიტების და 
წყალმცენარეების, აგრეთვე საქართველოში არსებული კვლევის მეთოდების შესახებ, არ 
არსებობს. 

როგორც ჩანს, საქართველოში არ არსებობს მცენარეული საფარის კვლევის ისეთი 
სტანდარტიზებული მეთოდები, რომლებიც შეიძლება ადაპტირებულ იქნეს სანაპირო ან წყლის 
მცენარეულობის ხარჯთან დაკავშირებული მოთხოვნების შეფასების პროცესში გამოსაყენებლად. 
გარემოს ეროვნული სააგენტოს მაკროუხერხემლოების შეფასების ოქმი შეიცავს გარკვეულ 
ინფორმაციას სხვადასხვა სახის წყალმცენარეებისა და მაკროფიტების არსებობის/არარსებობისა 
და მათი საფარის, სანაპირო ზონის სიგანის, სიგრძისა და მისი მცენარეული საფარის 
შედგენილობის და მდინარის კალაპოტის ჰიდრავლიკური ჰაბიტატის თავისებურებების შესახებ. 
გარდა ამისა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომორფოლოგიის შეფასების ოქმი შეიცავს 
ინფორმაციას წყლისა და სანაპირო წალის მცენარეული საფარის შესახებ. აღნიშნული 
ინფორმაცია შეავსებს გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჯგუფის ბოტანიკოსის მიერ ველზე 
მოპოვებულ ინფორმაციას.  

ბლოკების მეთოდის სახელმძღვანელოში (King et al. 2002) აღწერილია მაღალი და დაბალი 
ხარჯის პირობებში ხარჯი-მცენარეულობის ურთიერთდამოკიდებულების დადგენის გზა, 
რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ბოტანიკოსმა, ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, მდინარის 
ეკოლოგმა, გარემოსდაცვითი ხარჯის რეკომენდაციების მოსამზადებლად. ეკოსისტემის ამ 
კომპონენტისთვის მნიშვნელოვანი ხარჯების დასადგენად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
მცენარეული თანასაზოგადოებები, ინდიკატორი სახეობები და ხარჯთან დაკავშირებული მათი 
მოთხოვნები. მაგალითად, მაღალი ხარჯის მცირე იმპულსებთან არის დაკავშირებული 
კალაპოტში არსებულ ხრეშის გროვებზე ამოსული ხეების განვითარება; მაღალი ხარჯის დროს 
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ხდება ნაპირის ქვეშ არსებული მიწისქვეშა წყლის მარაგების შევსება, რაც აუცილებელია ნაპირზე 
მდგარი დიდი ხეების არსებობისა და განვითარებისათვის; მცენარეული საფარის, მაგალითად, 
ლელქაშის, ლერწმისა და ბალახების, სხვადასხვა ზონების სიგანე და მრავალფეროვნება, 
შეიძლება დაუკავშირდეს მშრალი და ტენიანი სეზონის დაბალი ხარჯის პერიოდების 
ხანგრძლივობას.  

არსებობს რამდენიმე ახალი პუბლიკაცია, რომლებშიც აღწერილია ხარჯის ცვლილებაზე 
სანაპირო მცენარეულობის რეაქციის კონცეპტუალური საფუძველი, აგრეთვე 
მცენარეულობისათვის გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის მეთოდები და საშუალებები: Merritt 

et al. (2010) და Lytle et al. (2017).   

3.11.7 სოციალური კვლევები და ანალიზი 

ინფორმაცია, რომელიც ასახავს იმას, თუ რა კავშირშია სოციალური მიზნით მდინარეების 
გამოყენება მდინარის ხარჯთან, არ არსებობს. ასევე არ არსებობს ინფორმაცია შესაბამისი 
ანალიტიკური და საველე კვლევების მეთოდების შესახებ (თევზჭერის მონაცემების გარდა, იხ. 
ნაწილი თევზებისა და თევზჭერის შესახებ). თუმცა, ცხადია, რომ არსებობს სხვადასხვა სახის 
კულტურული სერვისები და სხვა ღირებულებები, მათ შორის ეკონომიკური (მაგ., თევზჭერა 
შიდა და სანაპირო წყლებში), რომლებიც შეიძლება ჩართულ იქნეს მეთოდოლოგიაში. ესენია: 
რეკრეაცია (სანაპირო პლაჟები, თევზაობა, ცურვა, ჩანჩქერები და სხვა ესთეტიკური 
ფასეულობები, ეკოტურიზმის (მაგ., ჯომარდობა) განვითარების პერსპექტივა). 

მდინარის ხარჯთან არსებული სოციალური კავშირების შეფასება განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია მდინარის აუზის იმ ნაწილებში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის არსებობა 
უშუალოდ არის დამოკიდებული მდინარის ბუნებრივ რესურსებზე. მაგ., ხარჯის რეჟიმი 
შეიძლება უზრუნველყოფდეს საკვების წარმოებას, როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ასევე 
კომერციული მიზნებისთვის, მაგ., თევზჭერა ან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა 
მდინარის ნაპირების გასწვრივ, რომელთა ზრდა-განვითარება წყალდიდობებზეა 
დამოკიდებული. მდინარის ხარჯი ადამიანებს უზრუნველყოფს კარგი ხარისხის წყლის 
მარაგებით, რომელსაც ისინი საბანაოდ, გასარეცხად და რეკრეაციული მიზნებისთვის იყენებენ. 
მაგალითად, უკიდურესად მშრალ თვეებში (სოციალური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი 
ბიოლოგიური პერიოდი) მდინარის ძალიან დაბალი ხარჯი შეიძლება წყლის ხარისხის 
გაუარესების მიზეზი გახდეს, რაც ადამიანის მიერ ამ რესურსის გამოყენებას შეაფერხებს. 
მდინარის სხვადასხვა ხარჯთან შეიძლება დაკავშირებული იყოს ცალკეული თემების 

კულტურული ან რელიგიური რიტუალები, მაგალითად, ნათლობა. შესაძლებელია არსებობდეს 
სხვა მნიშვნელოვანი არაპირდაპირი კავშირები მდინარის ხარჯის რეჟიმსა და ადამიანებს შორის, 
თუმცა ასეთ შემთხვევაში საჭიროა მათი სხვაგვარად და არა ემპირიულად მიღებული ხარჯი-

სოციალური რეაქციებით გამოსახვა.  ასევე შესაძლებელია ხარჯის რეჟიმზე ადამიანების 
დამოკიდებულების ეკონომიკური მაჩვენებლებით გამოსახვა, როგორც ეს თევზჭერის 
შემთხვევაშია, თუმცა ყველა ურთიერთდამოკიდებულების მონეტარულად გამოსახვა 
შეუძლებელია. ასევე შესაძლებელია იყოს ისეთი უარყოფითი დამოკიდებულება ხარჯის რეჟიმსა 
და ადამიანებს შორის, როგორიცაა წყალდიდობების ან წყალთან დაკავშირებული დაავადებების 
რისკი, რომლებიც აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასების პროცესში. მაღალი ხარჯი წვიმიანი სეზონის დროს სამდინარო ტრანსპორტისთვის 
ხელსაყრელია, თუმცა ასეთ დროს გარკვეულ მონაკვეთებზე მდინარეზე გადასვლა არ არის 
უსაფრთხო წყლის დიდი სიჩქარისა და მაღალი დონის გამო.    

დაბალ და მაღალ ხარჯთან დაკავშირებული სხვადასხვა ეკოსისტემური სერვისების და 
ადამიანების მათზე დამოკიდებულების გამოვლენა და აღწერა, ხარისხობრივად, ან, თუ 
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შესაძლებელია, რაოდენობრივად, გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ჯგუფის სოციალური 
მეცნიერების სპეციალისტის ამოცანას წარმოადგენს. სოციალური მეცნიერების ბევრი მეთოდი, 
მცირე ადაპტაციის შედეგად, ძალიან კარგად ერგება გარემოსდაცვითი ხარჯის კვლევებს. ისეთი 
მეთოდები, როგორიცაა ადგილობრივი თანამონაწილეობრივი შეფასება, საკვანძო 
ინფორმატორების გამოკითხვა და  მოსახლეობის გამოკითხვა კარგად არის ცნობილი 
სოციოლოგებისათვის.  

ბლოკების მეთოდის (BBM) სახელმძღვანელოში (King et al. 2000), ცვლილებებზე  ქვედა ბიეფში 
გამოვლენილი რეაქციის (DRIFT) მეთოგოლოგიაში (King et al. 2003; King and Brown 2010) და 
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (2016) მიერ ჩატარებული მდინარე რუფიჯის 
გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებაში წარმოდგენილია მეთოდები, კონკრეტული მაგალითები და 
ზოგადი ხასიათის რეკომენდაციები. გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებაში ტრადიციული 
ეკოლოგიური ცოდნის, კულტურული და სხვა ეკოსისტემური სერვისების შესახებ ადგილობრივი 
ცოდნის გამოყენებისა და მნიშვნელობის საინტერესო მაგალითები  მოყვანილია შემდეგ 
ნაშრომებში: Finn and Jackson (2011); Jackson et al. (2014); და Martin et al. (2015), (ასევე იხ. Poff 

et al. 2017).  მაგალითად, მდინარე დალის (ავსტრალია) გარემოსდაცვითი ხარჯი დადგინდა 
თევზები-ხარჯის დამოკიდებულების ისეთი კონცეპტუალური მოდელების გამოყენებით, 
რომლებშიც ინტეგრირებული იყო როგორც სამეცნიერო, ასევე ტრადიციული ცოდნა (Jackson et 

al. 2014).  Martin et al. (2015) დაადგინა კავშირები ხარჯის რეჟიმსა და სოციალურ მოთხოვნებს 
შორის მდინარეების იამპა-უაიტის აუზში (აშშ).  

3.12 გარემოსდაცვითი ხარჯის გრაფიკი (ეტაპი 13) 
სასიცოცხლო ხარჯის, დაბალი ხარჯისა და მაღალი ხარჯის რეკომენდებული სიდიდეები 

შეტანილ უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი ხარჯის გრაფიკში (აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს პროექტი „მმართველობა განვითარებისათვის“). ზემოთ, ცხრილში 1.1 (ნაწილი 1.5) 

წარმოდგენილია სანაპირო მდინარის ტიპის წარმოსახვითი გარემოსდაცვითი ხარჯის 

მოთხოვნის გრაფიკის მაგალითი. გრაფიკთან ერთად უნდა მომზადდეს გარემოსდაცვითი 

ხარჯის ამა თუ იმ მნიშვნელობის დასაბუთება, კერძოდ განმარტებულ უნდა იქნეს ის 

ეკოლოგიური და  სოციალური მიზეზები, რომლებმაც ხარჯის მოცემული მნიშვნელობა 

განაპირობეს.  დასრულებამდე საჭიროა გრაფიკის სისრულის შემოწმება.  გრაფიკს თან უნდა 

ახლდეს განმარტება შედეგების სიზუსტესთან და შესაძლო ხარვეზებთან დაკავშირებით.   

გარემოსდაცვითი ხარჯის გრაფიკის მომზადება, როგორც წესი, კოორდინატორს ეკისრება. 

სასურველია, რომ გარემოსდაცვითი ხარჯის შედეგებთან ერთად წარმოდგენილი იყოს 

გარემოსდაცვითი ხარჯის მონიტორინგის გეგმა (ნაწილი 3.13) და ორივე ეს დოკუმენტი 

ჩართული იყოს გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების საბოლოო ანგარიშში, რომელიც  

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების მთელ პროცესს აღწერს. გარემოსდაცვითი ხარჯის 

შეფასების საბოლოო ანგარიშის სიზუსტე უნდა შემოწმდეს სპეციალისტების ჯგუფის მიერ. 

შესაძლებელია ასევე მისი შემოწმება მოწვეული ექსპერტების მიერ. სასურველია 

გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების ანგარიშის გასაჯაროება და მისი ძირითადი მიგნებების 

გაზიარება მინიმუმ ძირითადი მოქმედი პირებისთვის დაინტერესებული მხარეებთან 

კონსულტაციების პროცესში. 

3.13 მონიტორინგი და ანგარიშგება (ეტაპი 14) 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში აქცენტი გაკეთებულია მხოლოდ შიდა ზედაპირულ წყლებზე. 
ასევე საჭიროა გარდამავალი და სანაპირო წყლის ობიექტებისა და მიწისქვეშა წყლების 
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მონიტორინგის ოქმების მომზადება. აუცილებელია ასეთი ოქმების, თუნდაც ყველაზე მარტივი 
ფორმის, გათვალისწინება. ისინი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მდინარეთა აუზებისათვის, 
რომლებიც შავ ზღვაში ჩაედინებიან. 

მონიტორინგი და ანგარიშგება წარმოადგენს მეთოდოლოგიის უმნიშვნელოვანეს ეტაპს 
რეკომენდებული გარემოსდაცვითი ხარჯის რეჟიმის (გარემოსდაცვითი ხარჯის მოთხოვნის 
გრაფიკის) პრაქტიკაში განსახორციელებლად. აუცილებელია როგორც რეკომენდებულ ხარჯთან 
შესაბამისობისა და კარგი ეკოლოგიური სტატუსის მიღწევის პროცესის მონიტორინგი, ასევე 
ადაპტაციური მართვის მონიტორინგი, ხარჯთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისა და 
მონაცემების დასაზუსტებლად და გასაუმჯობესებლად, ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და 
რისკის შემქმნელი გაურკვეველი საკითხების გადასაჭრელად. 

ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ თანახმად, ზედაპირული წყლის ობიექტების 
მონიტორინგი ისე უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს, რომ მისი შედეგებით შესაძლებელი 
იყოს თითოეული მდინარის აუზის ეკოლოგიური და ქიმიური სტატუსის თანმიმდევრულად და 
სრულყოფილად აღწრა („წყლის ჩარჩო დირექტივა“, დანართი V). მონიტორინგის საფუძველზე 

ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს წყლის ობიექტების ნორმატიული განსაზღვრებებით დადგენილი 

ხუთი კლასიდან ერთ-ერთისათვის მიკუთვნება („წყლის ჩარჩო დირექტივა“, დანართი V). 

გარემოსდაცვითი ხარჯის მონიტორინგისთვის სპეციალური მოთხოვნები დადგენილი არ არის, 
თუმცა ამისათვის შესაძლებელია „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ სახელმძღვანელო დოკუმენტების 
გამოყენება. მაგალითად: სახელმძღვანელო დოკუმენტი N7: მონიტორინგი „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ მიხედვით, მომზადებული 27-ე სამუშაო ჯგუფის მიერ - „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგიის მონიტორინგი (2000/60/EC), 

ლუქსემბურგი: ევროპის თანამეგობრობის ოფიცილური პუბლიკაციების ოფისი, 2003 (153 გვ.). 
მდინარეების მონაკვეთებისა და უბნების კარგი ეკოლოგიური სტატუსის მონიტორინგის 
ინდიკატორები და პროცედურები მაქსიმალურად უნდა მიუახლოვდეს გარემოსდაცვითი 
ხარჯის შეფასებაში გამოყენებულ  ინდიკატორებსა და პროცედურებს. „წყლის ჩარჩო 
დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგიის  (2015) მე-6 ნაწილში დეტალურად არის 
განხილული ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო დირექტივის“  კონტექსტში განსახორციელებელი 
მონიტორინგის პროგრამები. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის რეკომენდაციების სათანდო მონიტორინგისა და მისი შედეგების 
შესაბამისად სრულყოფისათვის, აუცილებელია ისეთი ბიოლოგიური, ჰიდრომორფოლოგიური 
(ჰიდროლოგიურის ჩათვლით) და ფიზიკურ-ქიმიური ინდიკატორების ერთობლიობის 
გამოყენება, რომლებიც კარგად ასახავენ ხარჯის ცვლილებაზე შესაძლო მოკლევადიან და 
ხანგრძლივვადიან რეაქციებს. ინდიკატორების შერჩევის ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები 
მოცემულია ჩანართში 3.2. განსაკუთრებით ეფექტიანია მრავალდონიანი მონიტორინგი, რომლის 
პირველ, ყველაზე მარტივ დონეზე მონიტორინგის ჩატარება შეუძლიათ არასპეციალისტებს 
მხოლოდ საბაზისო ტრენინგის გავლის შემდეგ., მაგალითად, თემების წარმომადგენლებს. უფრო 
მაღალ დონეზე მონიტორინგი უნდა ჩაატაროს ტექნიკურმა პერსონალმა ან სხვა სპეციალისტებმა 
(მაგ., უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომლებმა). 
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ჰიდროლოგიური მონიტორინგის წარმოება მდინარის სისტემის მართვის ძირითად წერტილებში, 
მინიმუმ, საშუალო დღე-ღამურ ხარჯზე უწყვეტი დაკვირვების დონეზე (ან უფრო დეტალურ 
დონეზე, ჰიდროპიკების დროს), ძირითად მოთხოვნას წარმოადგენს. გარემოს ეროვნული 
სააგენტოს ერთობლივი საველე კვლევების სტანდარტული ოქმები ზედაპირული წყლის 
ობიექტებისათვის (იხ. დანართი 3.1) შეიცავენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მდინარის 
ეკოსისტემის თითოეული შემდეგი კომპონენტის სტატუსის შესახებ: 

- მაკროუხერხემლოები 

- ჰიდრომორფოლოგია, ჰიდროლოგიური მახასიათებლების ჩათვლით 

- ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები 

აღნიშნული ოქმები უზრუნველყოფენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას და პოტენციურ ეკოლოგიურ 
ინდიკატორებს გარემოსდაცვითი ხარჯის მონიტორინგისათვის. ასევე შესაძლებელია 
ერთობლივი საველე კვლევების ოქმების შედგენა ეკოსისტემის სხვა საკვანძო 
კომპონენტებისთვისაც, კერძოდ, თევზებისა და მცენარეულობისათვის, და არსებულ 
პროცედურებში მორფოლოგიისა და ფიზიკური ჰაბიტატების დამატება. 

ჩანართი 3.3.  ინდიკატორების შერჩევის სახელმძღვანელო პრინციპები.  წყარო:  Jackson et al. (2000). 

ყველაფრის გაზომვის ნაცვლად, უმჯობესია, შევარჩიოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი. 

უნდა შეირჩეს ისეთი ინდიკატორები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება დეგრადაციის 
გამომწვევი მიზეზების დადგენა და მართვის შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა.   
ინდიკატორების შერჩევის ძირითადი ზოგადი კრიტერიუმებია: 

- კონცეპტუალური შესაბამისობა: ინდიკატორი უნდა იძლეოდეს ინფორმაციას 
საზოგადოებისათვის პრობლემურ ეკოლოგიურ საკითხზე. 

- განხორციელებადობა და მიზანშეწონილობა: შესაძლებელი უნდა იყოს ინდიკატორის ადვილად 
ადაპტირება მონიტორინგის დიდმასშტაბიან ან ხანგრძლივვადიან პროგრამებში  
გამოსაყენებლად. 

- რეაქციის ცვალებადობის დიაპაზონი: მნიშვნელოვანია ინდიკატორის შედეგებში 
ცვალებადობის კომპონენტების დადგენა არარელევანტური ფაქტორების გარემოსდაცვითი 
სიგნალებისაგან გასარჩევად.  

- ინტერპრეტირების შესაძლებლობა და მოხერხებულობა: ინდიკატორმა უნდა უზრუნველყოს 
ისეთი შედეგები, რომელიც ადვილად გასაგები და მისაღები იქნება მეცნიერებისათვის, 
პოლიტიკის შემმუშავებლებისა და საზოგადოებისათვის. 
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4. დასკვნითი შენიშვნები 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი მეთოდოლოგიის რამდენიმე ეტაპის 
განხორციელება სრუყოფილად ვერ მოხდება, რადგან საქართველოში გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასების პრაქტიკა და შესაბამისი შესაძლებლობები განვითარების საწყის სტადიაზე იმყოფება. 
გასათვალისწინებელია მონაცემებისა და კვალიფიკაციის ნაკლებობაც, რაც ხელის შემშლელი 
იქნება ახალი კომპლექსური მეთოდოლოგიის (კომბინირებული ჰიდროლოგიურ-
სოციალურეკოლოგიური მიდგომა ეკოსისტემის დონეზე) სრულყოფილად 
განხორციელებისათვის. თუმცა, მეთოდოლოგია ისეთნაირად შემუშავდა, რომ შესაძლებელი 
იყოს მისი გამოყენება მონაცემებისა და რესურსების სიმწირის პირობებშიც. ასეთ ვითარებაში, 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებაში ჩართული 
მულტიდისციპლინური გუნდის კვალიფიკაციის დონე.  

ძირითადი ყურადღება ეთმობა საქართველოში ჰიდროლოგიური სადგურების ქსელის 
გაფართოებას, თუმცა ისტორიული მონაცემები საშუალო დღე-ღამური ხარჯის შესახებ 
არათანაბრად არის განაწილებული და ქვეყნის ზოგიერთი დიდი მდინარის ხარჯის მონაცემებში 
მნიშვნელოვანი ხარვეზებია (გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის 
დეპარტამენტი). ეს მონაცემები გარემოსდაცვითი ხარჯის დადგენის პროცესში შეუცვლელია, 
ამიტომ აუცილებელია სათანადო მონიტორინგის წარმოება და ჰიდროლოგიური მეთოდებისა და 
საშუალებების შემდგომი სრულყოფა ხარჯის ხანგრძლივვადიანი უწყვეტი მონაცემების 
მისაღებად და ქვეყნის იმ რაიონებისათვის, სადაც ჰიდროლოგიური დაკვირვება არ 
მიმდინარეობს, შესაბამისი ინფორმაციის მოდელირებით მიღება. 

ჰიდროენერგეტიკულ და სხვა სახის წყალსამეურნეო პროექტებთან (მაგ., წყალაღება) 
დაკავშირებული ჰიდროლოგიური მონაცემები, რომლებიც გარემოსდაცვითი ხარჯის 
შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა, ძალიან მწირია. ჰიდროლოგიური 
მონიტორინგის წარმოება მდინარის სისტემის მართვის ძირითად წერტილებში, მინიმუმ, 
საშუალო დღე-ღამურ ხარჯზე უწყვეტი დაკვირვების დონეზე, ძირითად მოთხოვნას 
წარმოადგენს, რაც ამჟამად არ სრულდება.  განსაკუთრებით ჰესების შემთხვევაში (ჰიდროპიკების 
დროს), საჭირო იქნება უნფრო დეტალური ჰიდროლოგიური მონაცემების აღება დღე-ღამის 
განმავლობაში ხარჯის/წყლის დონის ცვლილების შესახებ. ხარჯის ასეთი ცვალებადობა 
შეიძლება უფრო საზიანო იყოს წყლის ბიოტასთვის და ამიტომ მისი მონიტორინგი მეტი 
სიხშირით არის საჭირო.   

აუცილებელია საქართველოს ზედაპირული წყლის ობიექტების ფონური, ერთობლივი და 
სრულად ინტეგრირებული ბიოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიური და ჰიდრომორფოლოგიური 
მონიტორინგის პროგრამის ამოქმედება. შესაძლებელია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოქმების 
გაფართოება და მაკროუხერხემლოებისა და წყლის ხარისხის შეფასების პარალელურად, მათი 
გამოყენება თევზების, მორფოლოგიისა (ფიზიკური ჰაბიტატის ჩათვლით) და მცენარეულობის 
(სანაპირო მცენარეულობა, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, მაკროფიტები და ფიტოპლანქტონი) 
რეგულარულად და თანმიმდევრულად შეფასებისთვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 
წარმოებული მონიტორინგის ეროვნული პროგრამის შედეგების გამოყენება შესაძლებელია 
საქართველოს მდინარეთა აუზებში გარემოსდაცვითი ხარჯის დასადგენად, განსაკუთრებით იმ 
შემთხვევაში, თუ მათ ბიოლოგიური ხარისხის ეს ელემენტები დაემატება. ამ გზით მიღებული 
წინასწარი ინფორმაცია ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ეკოლოგიური სტატუსის მიხედვით 
ზედაპირული წყლის ობიექტების კლასიფიკაციისათვის (მაღალი, კარგი, ზომიერი, ცუდი ან 
ძალიან ცუდი). კლასიფიკაციის სისტემა, რომელიც გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასებისათვის 
ფასდაუდებელ რესურსს წარმოადგენს, ჯერ მხოლოდ ნაწილობრივ არის შემუშავებული.  
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ამჟამად მონიტორინგი ხორციელდება ძირითადად კონკრეტული პროექტების მიზნებიდან 
გამომდინარე და შესაბამისად, მათი მონაცემები გაბნეულ ხასიათს ატარებს. ეკოჰიდროლოგიური 
და ეკოჰიდრავლიკური ურთიერთდამოკიდებულებების დასადგენად, რაც გარემოსდაცვითი 
ხარჯის შესახებ რეკომენდაციების მომზადების საფუძველს წარმოადგენს, ძალიან 
მნიშვნელოვანია მდინარეების იმ მონაკვეთების იდენტიფიცირება, სადაც ჰიდროლოგიური და 
ეკოლოგიური მონაცემების შეგროვებას მუდმივი ხასიათი ექნება. მდინარეების ტიპოლოგია 
უზრუნველყოფს წყლის ობიექტების ტიპებს შორის ნიმუშების აღების პუნქტების თანაბრად 
განაწილებას, ასევე ხელს შეუწყობს სარეფერენციო პირობების მქონე უბნების იდენტიფიცირებას. 
მონიტორინგი უნდა გაფართოვდეს ისეთნაირად, რომ მოიცვას ყველა ის ადგილი, სადაც 
ვლინდება მნიშვნელოვანი ზეწოლები/სტრესის გამომწვევი ფაქტორები. პროცესისათვის ასევე 
ძალიან მნიშვნელოვანია სკრინინგის (ნაწილი 3.4) არსებული მეთოდების სრულყოფა, რომლებიც 
ჯერ განვითარების საწყის სტადიაზე იმყოფება. მაგალითად, არ არსებობს მდინარეთა იმ აუზების 
და ქვეაუზების წინასწარი პრიორიტეტიზაციის მეთოდი, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია 
კარგი ეკოლოგიური სტატუსის შენარჩუნების ან აღდგენის თვალსაზრისით, ასევე არ არსებობს 
ხარჯის არსებული ან მომავალი ცვლილებით ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი ადგილების 
პრიორიტეტიზაციის წესი. 

ისეთი ეკოსისტემური სერვისები, როგორიცაა თევზჭერა და კულტურული ფასეულობები (მაგ., 
რეკრეაციული, ესთეტიკური და კულტურული ფასეულობები), შეიძლება შეტანილ იქნეს 
გარემოსდაცვითი ხარჯის ახალ მეთოდოლოგიაში, თუმცა ამისათვის საჭიროა დამატებითი 
მეთოდებისა და საშუალებების შემუშავება. სახელმძღვანელო ლიტერატურა ამ სფეროში 
შედარებით მწირია, თუმცა მუშაობა ამ ახალი მიმართულებით სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. 
გაურკვეველია, რა ტექნიკური და ინსტიტუციური შესაძლებლობები არსებობს ამჟამად 
საქართველოში ამ სახის სამუშაოს შესასრულებლად. ასევე, მცირეა მდინარის ხარჯზე 
ადამიანების დამოკიდებულების ამსახველი ინფორმაციაც. შესაბამისად, გარემოსდაცვითი 
ხარჯის ამ მხარის სკოპინგი და გათვალისწინება გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების 
განვითარების შედგომ ეტაპად განიხილება. 

იმისათვის, რომ მეთოდოლოგია გამოყენებულ იქნეს მდინარეთა შესართავებისათვის და 
სეზონური მდინარეებისათვის, აუცილებელია მდინარეებისთვის შემუშავებული ამ ახალი 
მეთოდოლოგიის შესაბამისად ადაპტირება. ასევე უნდა შემუშავდეს მეთოდოლოგიები 
საქართველოს სხვა სახის წყლის ობიექტებისთვისაც, როგორიცაა ტბები და მიწისქვეშა წყლებზე 
დამოკიდებული ჭარბტენიანი ტერიტორიები. ყველა შემთხვევაში, საჭირო იქნება 
მეთოდოლოგიების პილოტირება და შესაბამისი სახელმძღვანელოების მომზადება. წინამდებარე 
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი პროცედურების დიდი ნაწილის ადაპტაცია სხვა 
კონტექსტში მათ გამოსაყენებლად ადვილად არის შესაძლებელი, ძირითადი მიდგომის 
კომპლექსური და მულტიდისციპლინარული ხასიათიდან გამომდინარე. 

გარემოსდაცვითი ხარჯის 2016 წლის ტრენინგის შემდგომ მომზადებულ პროექტის შუალედურ 
ანგარიშში (იხ.  აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „მმართველობა 
განვითარებისათვის“ პროექტის „გარემოსდაცვითი ხარჯის მეთოდოლოგიის დახვეწა და 

ტესტირება“ საბოლოო ანგარიში, დანართი III) აღწერილია დამატებითი გამოწვევები და 
შესაძლებლობები, რომლებიც ასევე გასათვალისწინებელია. 

მეთოდოლოგიის სულ უფრო ფართოდ გამოყენებისა და მისი პროცედურების მოსალოდნელი 
ცვლილების გამო, საჭირო იქნება სახელმძღვანელოს განახლება. ამიტომ აუცილებელია 
სახელმძღვანელოს რეგულარულად გადახედვა, განსაკუთრებით პირველი 5 წლის განმავლობაში. 
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„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია. 2003b. სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
N3. ზეწოლებისა და ზემოქმედებების ანალიზი - IMPRESS. 

„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია. 2003c. სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
N7. მონიტორინგი „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ შესაბამისად. 

„წყლის ჩარჩო დირექტივის“ განხორციელების საერთო სტრატეგია. 2005. სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
N13 – ეკოლოგიური სტატუსისა და ეკოლოგიური პოტენციალის კლასიფიკაციის საერთო მიდგომა. 

 



დანართები 
დანართი 3.1.  გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ საქართველოს ზედაპირული წყლის ობიექტების მონიტორინგისათვის გამოყენებული ოქმები  (a) 

მაკროუხერხემლოების სინჯების აღების ოქმი.  (b) ჰიდრომორფოლოგიური შეფასების ფორმა – სტრუქტურული თავისებურებები.  (c) 

სინჯის აღება ქიმიურ ნივთიერებებზე შემოწმების მიზნით. 

(a).  მაკროუხერხემლოების სინჯების აღების ოქმი. 

1. უბნის სახელი: 

უბნის ტიპი: წყლის ობიექტის სახელი: 

GPS კოორდინატები სიზუსტე/მიახლოება N: E: 

მუნიციპალიტეტი: წყალშემკრები :  

ჰაბიტატის ტიპი: სუბსტრატი: 

ზოგადი დახასიათება:  

2. სინჯის აღება  თარიღი და დრო: სააგენტო: 

მონიტორინგის/პროექტის სახელწოდება:  უბანზე ასაღები სინჯების რაოდენობა:  

სინჯის აღების მოწყობილობა:  მოწყობილობით/სინჯით დაფარული ფართობი [სმ2
] : 

მოწყობილობის ზომები (სიგრძეxსიგანეxსიმაღლე): სინჯის აღების დრო:  ბადის უჯრედის ზომა [მმ]: 

3. საველე დაკვირვება 

დამკვირვებლის სახელი, გვარი: 

GPS კოორდინატები N: E: სიმაღლე (მეტრი ზღვის დონიდან): 

დამატებითი ინფორმაცია: 

ვიზუალური მასალა:                                 ფოტოების რაოდენობა: 

სუბსტრატი (0-3*)  

დედაქანი [> 4 მ]    

დიდი ლოდები [256 მმ - 4 მ]   

რიყის ქვა [64-256 მმ]   

ღორღი [16-64 მმ]   

ხრეში [2-16 მმ]   

ქვიშა [0,06-2 მმ]   

ლამი   

თიხა   

ტალახი    

ტორფი    

მცენარეული საფარი (0-3*)  

   

წყალში მზარდი მცენარეები   

მცურავი ფოთლოვანი 

მცენარეები 
  

წყალქვეშა მცენარეები   

იზოეტისებრნი   

თავისუფლად მცურავი 

მცენარეები 
  

ხავსები   

მაკროწყალმცენარეები   

გარემოსდაცვითი და ქიმიური 

პარამეტრები 

მაქსიმალური სიღრმე [მ]  

სიგანე [მ]   

ნაკადის სიჩქარე*[მ/წმ]   

წყლის დონე [სმ]   

ხარჯი (მ3/წმ)   

ჟანგბადი (მგ/ლ)   

pH   

ტემპერატურა (
o
C)   

ელექტროგამტარობა  

სანაპირო ზონა (0-3*)  

სიგრძე [მ]: სიგანე [მ]: 

 
 

ჩრდილი [%]   

მარადმწვანე ხეები    

ფოთლოვანი   

შერეული ტყე   

ტყისგან გასუფთავებული 

ფართობი 
  

მინდორი/საძოვარი   

ჭაობი   
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წვრილმარცვლოვანი ნატანი   

მსხვილმარცვლოვანი ნატანი   

ხის ტოტები და ღეროები    

ხელოვნური წარმოშობის   
 

წყალმცენარეები   

მცენარეულობა არ არის   

ჩამდინარე წყლების 

სოკოები (0-4*) 
  

   
 

(მილისიმენსი/სმ) 

ფერი   

   

   
 

ბუჩქნარი   

გზა/დასახლება   

ტყის დრენაჟი. სხვა დრენაჟი    

სხვა?   
 

4. სინჯი 

კონტეინერების რაოდენობა: 

 

კოდი: 

 

 
 

5. ინფორმაცია სინჯების შესახებ: 

6. უბნის ადგილმდებარეობა (როგორ არის შესაძლებელი უბანზე მოხვედრა): 

7. ჰაბიტატი, სადაც აღებულ იქნა სინჯები (სინჯების აღების ადგილის ფოტო): 

* ქულები განსაზღვრულია ცხრილი 1, 2 და 3-ის ინსტრუქციებში. 

(b).  ჰიდრომორფოლოგიური შეფასების ფორმა – სტრუქტურული თავისებურებები. 

მდინარე:     ადგილი:     თარიღი:  

მკვლევარი:  

კატეგორია პარამეტრი საკვლევი 

ქვეერთეული (SSU) 1 

საკვლევი 

ქვეერთეული (SSU) 2 

საკვლევი 

ქვეერთეული (SSU) 3 

საკვლევი 

ქვეერთეული (SSU) 4 

საკვლევი 

ქვეერთეული (SSU) 5 
საკვლევი 

ერთეულის
ქულა 

  მარცხენა 

მხარე 

მარჯვენა 

მხარე 

მარცხენა 

მხარე 

მარჯვენა 

მხარე 

მარცხენა 

მხარე 

მარჯვენა 

მხარე 

მარცხენა 

მხარე 

მარჯვენა 

მხარე 

მარცხენა 

მხარე 

მარჯვენა 

მხარე 

1 კალაპოტი 1.1 კალაპოტის  დაკლაკნილობა  

 
1.2 კალაპოტის ტიპი  

 1.3 კალაპოტის დამოკლება  

 კალაპოტის ფორმის ქულა, CPS: (1.1+1.2+1.3)/3  

2 ნაკადი 
2.1 ფსკერის BA/IS/RI/RA/RO/SP BA/IS/RI/RA/RO/SP BA/IS/RI/RA/RO/SP BA/IS/RI/RA/RO/SP BA/IS/RI/RA/RO/SP  
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 ელემენტები1)
       

 

2.2 სუბსტრატი2)
 

BE/BO/CO/GR/SA/CD BE/BO/CO/GR/SA/CD BE/BO/CO/GR/SA/CD BE/BO/CO/GR/SA/CD BE/BO/CO/GR/SA/CD 
 

 MD/CL/PE  MD/CL/PE 
 

MD/CL/PE 
 

MD/CL/PE 
 

MD/CL/PE   

 
2.3 სიგანის 
ცვალებადობა3)

 

მაქსიმა
ლური: 

მინიმა
ლური: 

მაქსიმა
ლური: 

მინიმა
ლური: 

მაქსიმა
ლური: 

მინიმა
ლური: 

მაქსიმა
ლური: 

მინიმა
ლური: 

მაქსიმა
ლური: 

მინიმა
ლური: 

 

 

2.4 ხარჯის ტიპები4)
 

FF/CH/CA/BS/US/RP/UP FF/CH/CA/BS/US/RP/UP FF/CH/CA/BS/US/RP/UP FF/CH/CA/BS/US/RP/UP FF/CH/CA/BS/US/RP/UP  

 SM/NO  SM/NO  SM/NO  SM/NO  SM/NO   

 
2.5 დიდი ზომის ხე-

ტყის ნარჩენები5)
 

რაოდენობა: რაოდენობა: რაოდენობა: რაოდენობა: რაოდენობა: 

 

 
2.6 ფსკერის ხელოვ-
ნური ელემენტები 

      

 
ნაკადის თავისებურებების ქულა, IFS: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)/6 

 

3 ნაპირი და 

სანაპირო ზონა 
3.1 სანაპირო 

მცენარეულობა 

           

 
3.2 ნაპირის 

მდგრადობა 

           

 
3.3 ნაპირის 

პროფილი 

           

 
ნაპირისა და სანაპირო ზონის ქულა, BRS: (3.1+3.2+3.3)/3 

 

4 ჭალა 
4.1 დატბორვის 

ფართობი 

           

 
4.2 ბუნებრივი 

მცენარეულობა 
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 ჭალის ქულა, FPS: (4.1+4.2)/2 
         

ჰიდრომორფოლოგიური ხარისხის ქულა Score (CPS+IFS+BRS+FPS)/4 
 

 
1) BA: წინაღობა, IS: კუნძული, RI: ჭორომი, RA: ჩქერი, RO: კლდე, SP: საფეხური/გუბურა 

2) BE: დედაქანი, BO: რიყის ქვა, CO: ღორღი, GR: ხრეში, SA: ქვიშა, CD: უხეში ნატეხი ქვა, MD: ტალახი/ლამი, CL: თიხა PE: ტორფი 

3) თითოეულ საკვლევ ქვეერთეულში გაზომეთ მინიმალური და მაქსიმალური სიგანე. გამოთვალეთ მაქსიმალური და მინიმალური სიგანეების 

ცვალებადობა  

4) FF: თავისუფალი ვარდნა, CH: დაქანებული, CA: ქაოტური, BS: დანაწევრებული მდგარი ტალღა, US: დაუნაწევრებელი მდგარი ტალღა, RP: ჩქერი, 

UP: ამოზნექილი ნაკადი, SM: გლუვი, NO: შეუჩნეველი ნაკადი 

5) თითოეულ საკვლევ ქვეერთეულში დათვალეთ ხე-ტყის დიდი ზომის ნარჩენების რაოდენობა და განსაზღვრეთ მისი რაოდენობა მთლიან საკვლევ 

ერთეულში 
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(b) გაგრძელება.  ჰიდრომორფოლოგიური შეფასების ფორმა – სტრუქტურული თავისებურებები. 

მდინარე:     ადგილი:      

თარიღი:  

მკვლევარი:  

კატეგორია პარამეტრი SU ქულა 

5. ჰიდროლო-

გიური რეჟიმი 
5.1 საშუალო ხარჯი  

5.2 დაბალი ხარჯი  

 5.3 წყლის დონის დიაპაზონი  

 5.4 ხარჯის ხშირი ცვალებადობა  

 ჰიდროლოგიური რეჟიმის ქულა, HRS: 

(5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)/4 

 

 

(c)  სინჯის აღება ქიმიურ ნივთიერებებზე შემოწმების მიზნით. 

სინჯის აღების მიზანი: ერთობლივი საველე კვლევა 

ორგანიზაცია: __________________________________________________ 

სინჯის ამღები: __________________, ფორმის შემვსები: ____________________ 
თარიღი:__________________(დღე/თვე/წელი),    ადგილობრივი დრო: _________ 

მდებარეობა: ქალაქი___________________ სახელმწიფო_____________________ 

წყალშემკრები: ______________, მდინარე: _____________, მდინარის კმ: ______ 

 
ადგილის აღწერა 
ამინდი:   მზიანი     ღრუბლიანი    ნაწილობრივ  ღრუბლიანი    წვიმიანი   ნისლიანი         

გრძედი ______________, განედი _______________, სიმაღლე ________________ 

მიწათსარგებლობა: ურბანული სუბურბანული სასოფლო-სამეურნეო საძოვარი ტყე 

არხში მოქცეული:         კი        არა 

მდინარის ფსკერის სუბსტრატი:   რიყის ქვა    ღორღი    ხრეში   ქვიშა    ლამი თიხა 

ჰაერის ტემპერატურა: _________________(C) (ადგილზე) 

 

წყლის ხარისხის პარამეტრები  (ადგილზე გაზომვა) 

წყლის ტემპერატურა: ________(C), pH: ______ , ელექტროგამტარობა:__________ 

O2 კონცენტრაცია:_______მგ/ლ, O2 გაჯერება:_______%, სიმღვრივე:___________ 
მინერალიზაცია: ____________ 

ზედაპირული ზეთები:     არ არის         ცალკეული        ბევრი 

წყლის სუნი:   ნორმალური    კანალიზაცია      ნავთობი      ქიმიური       სხვა______ 
 

დამატებითი შენიშვნები: ინფორმაცია ან სხვა ფაქტორი, რომელიც არ არის გათვალისწინებული 

ფორმაში:___________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
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აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი 

„მმართველობა განვითარებისათვის“ 

პროექტის განმახორციელებელი: „დელოიტ ქონსალტინგი“ 

მისამართი: თბილისი, მ. მიქელაძის ქ. 5 

ტელ.: +995 322 240115 / 16 

ელ-ფოსტა: info@g4g.ge 
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