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როგორ კლავენ თერგს ანუ რას წერდა "მწვანე ალტერნატივა" 2012 წელს

მეტი

გამოკითხვა

"მწვანე ალტერნატივა" ჯერ კიდევ 2012 წელს
წერდა იმ საფრთხის შესახებ, რაც
მოსალოდნელი იყო დარიალის ხეობაში, იმ
შემთხვევაში, თუ იქ დარიალჰესი აშენდებოდა.

თბილისის მერობის რომელ
კანდიდატს უჭერთ მხარს?
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შ ე ნ იშ ვ ნ ა :ფოტოზე არაა გამოსახული დარიალის ხეობა და
მდინარე თერგი
"დარიალის ჰესის პროექტი ისე დაიგეგმა, დამტკიცდა და
ხორციელდება, რომ შეუსწავლელია მდინარე თერგისა და მისი
შენაკადების ჰიდროგეოლოგიური რეჟიმი. მდინარე თერგის

საშუალო წლიური ხარჯის
მონაცემები ეყრდნობა მხოლოდ 1928-1940 და 1953-1986 წლების დაკვირვების შედეგებს - არ არსებობს უკანასკნელი 25
წლის მონაცემები.
გარდა ამისა, მდ. თერგის მყარი ხარჯის (მყარი და ფსკერული ნატანის) შესახებ გათვლები ეფუძნება მხოლოდ 19281940 წლების მონაცემებს. საერთოდ არ გამოკვლეულა და არ არის წარმოდგენილი თერგის შენაკადების, მდინარეების
ჩხერისა და ყუროს საშუალო წლიური ხარჯისა და მყარი ხარჯის მონაცემები.
აღნიშნული, იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტით მდინარეში დარჩება წყლის ნაკადის მხოლოდ 10%, კიდევ უფრო
ზრდის როგორც დარიალის ხეობისთვის, მისი ბიომრავალფეროვნებისთვის დამანგრეველი ზიანის მიყენების, ისე
ბუნებრივი კატასტროფების განვითარების საფრთხეს.
გარდა ამისა, დადგენილია, რომ კლიმატის ცვლილებების გამო, ყოველწლიურად რამოდენიმე მეტრით იკლებს ის
მყინვარები, რომლებითაც საზრდოობს თერგი და მისი შენაკადები. მყინვარების დაჩქარებული დნობით გამოწვეული
წყლისა და მყარი ნატანის ხარჯის ცვლილების საკითხი არ იქნა გათვალისწინებული ჰესის პროექტის შემუშავებისას".
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ირმა ინაშვილი
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რედაქტორის რჩევით
მარკ ცუკერბერგი ირანის
სასამართლოში დაიბარეს

რა სტატუსით ესწრებოდა
პრემიერთან შეხვედრას ირმა
ინაშვილი და რატომ გახდა
განხილვადი მისი ფოტო
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ირანის სასამართლომ „ფეისბუქის“
დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი
სასამრთლოში, Instagram и WhatsApp ...
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დამოუკიდებლობის დღისადმი
მიძღვნილ ღონისძიებაზე, რომელსაც
პრემიერმინისტრმა უმასპინძლა, ჟურნალისტი,...

გიორგი გაბუნია "ნაციონალების"
წარდგენისას: "ვისაც თავი აქვს
მთელი, ყველა სტუდიაშია..."
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აშშ-ში ხბოს სპეციალური პროთეზი
გაუკეთეს
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გადაცემა "პოზიციის" წამყვანმა
გიორგი გაბუნიამ 27 მაისის
"არჩევანში", სადაც საეთერო დრო "ერთიანი...

TV ”აფხაზეთ ის ხმა” იწყებს
გადაცემების ციკლს
”სოცშეკით ხვა”

აშშ-ში, ტეხასის შტატში ხბოს,
რომელიც მოულოდნელად დაავადდა,
უკანა ორი კიდურის ამპუტირება
დასჭირდა.
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