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ეს სახელმძღვანელო შეიქმნა ბიოლერნის პროექტის ფარგლებში იმ 
მიზნით, რომ გქონდეთ ინფორმაცია და იყოთ აქტიურები მდინარეების 
აუზებისა და ზღვების დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
გისურვებთ, მიაღწიოთ „კარგი გარემოს“ სტატუსს და თქვენი წვლილი 
შეიტანოთ ნარჩენებით დაბინძურების პრევენციასა და შემცირებაში.
ხარ პედაგოგი, არასამთავრობო ორგანიზაციის, საჯარო დაწესებულების, 
თუ დაცული ტერიტორიების თანამშრომელი, მეთევზე, მოქალაქე, 
მეცნიერი თუ ნებისმიერი მიმართულების მხარდამჭერი, აცნობიერებ 
იმ პრობლემის მასშტაბურობას, რა საფრთხეს უქმნის ნარჩენებით 
დაბინძურება გარემოს, ადამიანის ჯანმრთელობას და ფინანსებს? 
შეხედე უკვე განხორციელებულ საუკეთესო საგანმანათლებლო 
აქტივობის ზოგიერთ მაგალითს. ეს აგავსებს ენთუზიაზმით!
შენ შეიძლება გახდე გადაწყვეტილების მიღების მონაწილე 
დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, გამოიკვლიო ზოგიერთი 
ღირსშესანიშნავი ჭაობიანი ადგილი შავი ზღვის აუზში, მოიძიო 
დამატებითი ინფორმაცია და გაავრცელო შეი გზავნილი გარემოს 
დაცვისთვის შენი აქტივობების საშუალებით.

შეაჩერე ზღვებისა 
და ჭაობების 

დაბინძურება!
ვიმოქმედოთ უკეთესი 

ხვალინდელი 
მომავლისთვის!
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ეს სახელმძღვანელო შეიქმნა BSB 142 პროექტის „ეკოცნობიერება შავი 
ზღვის აუზის ღირსშესანიშნავი ჭარბტენიანი გარემოს გადსარჩენად 

-ბიოსწავლება“ ფარგლებში იმ მიზნით, რომ გქონდეთ ინფორმაცია და 
იყოთ აქტიურები მდინარეების აუზებისა და ზღვების დაბინძურების

წინააღმდეგ ბრძოლაში.

Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net

SULAK ALANLAR
VE ÖNEMİ

Eğitmen Kitapçığı

BioLearn

საერთო საზღვრები, 
საერთო გადაწყვეტილებები

C a u c a s u s  E n v i r o n m e n t



4

Project funded by
EUROPEAN UNION

Project funded by
EUROPEAN UNION

www.bio-learn.org

ენეზის სამთავრობო რაიონი
Gaziömerbey Mahallesi
Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı
Enez / Edirne
Tel: +90 284 811 6006
E-posta: enezkaymakamligi@gmail.com

მომზადებულია

მომზადებულია i-sea მიერ
რედაქტორი: გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია 
წყლის ეკოსისტემების დაცვისათვის.
მისამართი: კრიტის 12, სალონიკი
ტელეფონი: +30 2313 0906 96
ელ. ფოსტა: info@isea.com.gr 
ვებ გვერდი: www.isea.com.tr

გამოცემა
აპრილი 2021

იურიდიული ცნობა
2021 თურქეთის რესპბლიკის 
ენეზის სამთავრობო რაიონი. ყველა უფლება 
დაცულია.
ლიცენზირებულია ევროკავშირის პირობებით.
© 2021.

სტატიები, სურათები და ფოტოები ამ 
სახელმძღვანელოში არ შეიძლება  გამოქვეყნდეს 
ან რეპროდუცირდეს ნებართვის გარეშე. მისი 
გამოქვეყნება შესაძლებელია იმ პირობით, თუ 
წყარო ნაჩვენებია. სახელმძღვანელოში მოცემულ 
შინაარსზე პასუხისმგებლობა ავტორებს 
ეკუთვნის.

 შავი ზღვის აუზის ერთობლივი საოპერაციო  
პროგრამა 2014-2020 თანაფინანსირდება 
ევროკავშირის მიერ ევროპის სამეზობლო 
ინსტრუმენტის და მონაწილე ქვეყნების 
საშუალებით:  საქართველო, სომხეთი, 
ბულგარეთი, საბერძნეთი,  მოლდავეთი, 
რუმინეთი, თურქეთი და უკრაინა.

/ ბიოლერნ 2

/ ბიოლერნ - BSB - პროექტი
-10052308819775
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შავი ზღვის
გამოკვლევა

ოკეანეები, ზღვები, მდინარეები და მათთან 
დაკავშირებული ჭაობები ფარავენ ჩვენი 
პლანეტის ზედაპირის უმეტეს ნაწილს. 

საუკუნეების მანძილზე ჩვენ დავიგროვეთ ბევრად მეტი 
ცოდნა ხმელეთის შესახებ და მხოლოდ რამოდენიმე 
ათწლეულის წინ დავიწყეთ ზღვის საიდუმლოებების 
შესწავლა და გაგება.

იმ კონტინენტურ ზღვებს შორის, როგორიცაა 
ეგეოსის, ბალტიის და ხმელთაშუა ზღვები, გლობალური 
ოკეანედან ყველაზე იზოლირებული არის შავი ზღვა.

ეს არის მიზეზი იმისა, რომ დიდი მდინარეები, 
რომლებიც ჩაედინებიან შავ ზღვაში, უნარჩუნებენ მას 
შედარებით დაბალ მარილიანობას (დაახლოებით 17-18%) 
მისი ზედაპირიდან დაახლოებით 100 მეტრ სიღრმემდე. 
შავი ზღვა მდიდარია ბიომრავალფეროვნებით. აქ 
აღმოჩეილია დაახლოებით 1520 სახეობის ცხოველი, 
რომელთაგანაც 164 არის თევზის სახეობა, 4 კი 
ძუძუმწოვართა სახეობას წარმოადგენს. შავ ზღვაში არის 
დაახლოებით 600 სახეობის წყალმცენარე და ზღვის 
ბალახი.

გადამეტებულმა და მოუწესრიგებელმა თევზჭერამ 
და ბრაკონიერობამ თევზების ზრდის ადგილებში 
იქონია ძლიერ მავნე ზემოქმედება პელაგიური თევზების 
მარაგზე. ამ თევზების მარაგი მკვეთრად მერყეობს იმის 
მიხედვით, თუ როგორია ახალგაზრდა გადარჩენილი 
თაობის რაოდენობა. ლიფსიტები თავს იყრიან მეჩხერ 
სანაპირო არეალში, რომელიც მიუწვდომელია დიდი 
მტაცებლებისათვის. აქ მათ ეძლევათ თავშესაფარი და 
საშუალება იცოცხლონ საკმარის ხანს, ვიდრე არ მიაღწევენ 
რეპროდუქციულ ასაკს. სამწუხაროდ ეს სანაპირო 
და მეჩხერი არეალები ძალზედ დაბინძურებულია 
ადამიანთა ისეთი აქტივობების შედეგად, როგორიც 
არის ტრანსპორტი, ტურიზმი, თევზჭერა და სპორტი 
(ESPON, 2013).

შედარებისათვის, აღსანიშნავია, რომ „გლობალური 
ოკეანის“ მარილიანობა 36%-ია და მისი ბინადრების 
უმეტესობა ვერ იტანს 20%-ზე დაბალ მარილიანობას. 
ამიტომაც არის შავი ზღვის ეკოსისტემა სახეობებით 
ღარიბი სხვა ზღვებთან შედარებით.

ძირითადი პრინციპი ეკოლოგიაში არის ეკოსისტემის 

©iSea

დელფინები შავ ზღვაში
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მიტივტივე პლასტმასის ნარჩენები

მრავალფეროვნების გამძლეობასა და მასზე მოქმედ 
მავნე ზეგავლენებს შორის ურთიერთობა. არსებობს 
სტაბილური ჰიპითეზა მრავალფეროვნების თაობაზე: 
მეტი სახეობები ნიშნავს უფრო დიდ გამძლეობას. შავი 
ზღვის სახეობათა მრავალფეროვნების სიმწირე აბიოტურ 
ფაქტორებთან ერთად კომბინაციაში, განსაზღვრავს მის 
საფრთხეს და აყენებს შავ ზღვას მსოფლიოს საფრთხის 
ქვეშ მყოფი ზღვების სიის სათავეში.

შავი ზღვის სანაპირო არის ძალზედ დაბინძურებული. 
აქ არსებული ნარჩენების დიდი კუნძულები 
ფორმირდება მოტივტივე ნივთებისგან, რომლებიც 
ირეცხებიან სანაპიროებიდან ტალღების მიერ.

დაახლოებით 50 ერთეული ნარჩენი ნივთი შედის 
შავ ზღვაში ყოველ საათში ყოველი მდინარიდან, 
რომელიც მასში ჩაედინება. დაახლოებით 85% ნარჩენისა 
არის პლასტმასი (ძირითადად პლასტმასის ბოთლები 
ერთჯერადი პარკები, კონტეინერები, შესახვევები, 
საწრუპები და მოსარევი ჯოხები), რომელიც იშლება 
მიკროპლასტიკებად.

2019 წლის 18-26 სექტემბრის პერიოდში რუსმა 
მეცნიერებმა რუსეთის მეცნერებათა აკადემიის 
სევერცოვის სახელობის ეკოლოგიისა და ევოლუციის 
ინსტიტუტიდან, ჩაატარეს ექსპედიცია შავი ზღვის 
ძუძუმწოვართა ეკოსისტემების შესასწავლად.

კვლევის დროს მეცნიერები წააწყდნენ ჩვენი 

რეგიონისათვის უნიკალურ, მაგრამ საკმაოდ 
აღმაშფოთებელ აღმოჩენას - პირველ ფორმირებულ 
ნარჩენების კუნძულებს ღია წყლებში. მსგავსი, თუმცა 
უფრო მცირე მასშტაბის ზღვის დამაბინძურებლების 
აკუმულაცია

აღმოაჩინეს მწვანე ბალკანეთის“ სპეციალისტებმა 
უკრაინის, რუმინეთის, ბულგარეთის, თურქეთისა 
და საქართველოს ზღვის ტერიტორიების საჰაერო 
დათვალიერებისას, რომელიც ჩატარდა 2019 წლის 
ივნისის ბოლოს.

ოცდახუთი წლის წინ, 1996 წელს 31 ოქტომბერს 
შავი ზღვის ქვეყნებმა - ბულგარეთმა, საქართველომ, 
რუმინეთმა, თურქეთმა და რუსეთმა ოფიციალურად 
მიიღეს ზომები ზღვის დაბინძურების წინააღმდეგ 
საბრძოლველად და დასახეს „შავი ზღვის აღდგენისა 
და დაცვის სტრატეგიული გეგმა“. შავი ზღვის 
საერთაშორისო დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს 
საზოგადოების ყურადღების მიქცევას ზღვის 
პრობლემებისა და მისი დაცვის საშუალებებისადმი. 
შავი ზღვა მისი სპეციფიურობის გამო არის ერთ-ერთი 
ყველაზე დაუცველი ეკოსისტემა მსოფლიოში. იმისათვის 
რომ შევინარჩუნოთ მისი სიცოცხლისუნარიანობა და 
რესურსები, აუცილებელია, ყურადღებით შეფასდეს 
და სასწრაფო დაიგეგმოს აქტივობები, რომლებიც 
ჩატარდება შავ ზღვაში.

©iSea
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შავი ზღვის აუზის ღირსშესანიშნავი 
ჭარბტენიანი ტერიტორიები

 გალას ტბა

ჭარბტენიანი ტერიტორიები (ტბები, ჭაობები, მდინარეები) 
წარმოადგენენ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პროდუქტიულ ეკოსისტემას 
დედამიწაზე, ინახავენ რა უნიკალურ მრავალფეროვნებას (რამსარის 
კონვენცია ჭაობებზე 2018). ამავდროულად ისინი ქმნიან არსებობის 
საშუალებებს და წარმოადგენენ ძირითადი 
რესურსების ერთგვარ ღერძს მილიონობით 
ადამიანისათვის (რამსარის კონვენცია 
2018). თუმცაღა, ამასთანავე ისინი 
წარმოადგენენ ერთ-ერთ ყველაზე 
მეტად საფრთხის შემცველ ჰაბიტატებს 
პლანეტაზე.

მოდით 
შევისწავლოთ 

ზოგიერთი 
მათგანი…

©Mustafa Kaya

ფლამინგოები გალას ტბაში
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გ ალას ტბის ეროვნული პარკი მდებარეობს ისპალასა 
და ენზეს რაიონების შუაში, იმ არეალში, სადაც 
მდინარე მერიკი ჩაედინება ეგეოსის ზღვაში, ეგრეთ 

წოდებულ „მერიკის დელტაში“. გალას ტბა წარმოიქმნა მდ. 
მერიკის კალაპოტის ცვლილების შედეგად, ძლიერი წვიმების 
პერიოდში. იგი ადიდდა, მიაღწია ჰიხარლისა და კანდირის 
მთების ძირებამდე და ჩაკეტა არეალი მდ. მერიკის დელტაში 
ალუვიუმის საშუალებით.

გალას ეროვნულ პარკში იდენტიფიცირებულია სულ 
1043 ცოცხალი სახეობა. მათ შორის 511 მცენარეთა ტაქსონები 
(191 ვასკულარული მცენარე) და 532 ცხოველთა სახეობა (387 
ხერხემლიანთა სახეობა, 195 უხერხემლოთა სახეობები). გალას 
ეროვნულ პარკში მთლიანად 337 ხეხრხემლიანთა სახეობის 
იდენთიფიცირება მოხდა ჩატარებული ლიტერატურული 
და საველე კვლევების შედეგად. იდენტიფიცირებულია 
ფრინველთა 217 სახეობა, ძუძუმწოვრების 44 სახეობა, 
შიდა თევზების 27 სახეობა, ქვეწარმავალთა 25 სახეობა და 
ამფიბიების 9 სახეობა. ფრინველთა სახეობებს შორის 6 სახეობა 
მიეკუთვნება: „მოწყვლად“ (მე-7) კატეგორიას და 9 სახეობა 
„უკიდურეს საფრთხეში მყოფ“ (NT) კატეგორიას. ძუძუმწოვრბს 
შორის 5 სახეობა მიეკუთვნება მე-7კატეგორიას და 2 სახეობა 
კი NT კატეგორიას. თევზის სახეობებს შორის, 1 სახეობა - AN-
GUILLA ANGUILLA” (EEL) არის „კრიტიკულად საფრთხის“ 
(CR) კატეგორიაში, რაც ნიშნავს მისი გადაშენების უკიდურეს 
საფრთხეს, და ერთი სახეობა არის მე-7 კატეგორიაში. 
ქვეწარმავალთა შორის 8 სახეობა არის მე-7 კატეგორიაში და 3 
სახეობა არის NT კატეგორიაში.

არ არსებობს ნაკადული, რომელიც ჩაედინება პირდაპირ 
გალას ტბაში, თუმცა ხანდახან წვიმის შედეგად ჩნდებიან 
ნაკადულები და პატარა უბეები, რომლებიც ერთდებიან 
კეზანის ველის მახლობლად და აღწევენ ტბას. ეს პატარა 
ნაკადულები და უბე-ყურეები მოკლე ხანშივე შრებიან და არ 
აღინიშნება მათი განგრძობითი დინება. მდინარე მერიკი, 
რომელიც მდებარეობს ჭარბტენიან ტერიტორიაზე, გალას 

ტბის ეროვნული პერკის ჩათვლით, ურთიერთკავშირშია 
ჰამზადერეს პლატოსთან ენიკარპუზულუს გუბესთან, 
ლაგუნასთან და სახელმწიფოს ჰიდრავლიკური სამუშაოების 
წყალსდენის მიწისქვეშა მილებთან. ტბა შედგება ორი 
ნაწილისაგან: დიდი გალას ტბა და პატარა გალას ტბა. ეს 
ორი ტბა და პამუკლუს ტბა შეიძლება გადაიქცეს ერთ ტბად 
წყალდიდობის დროს აუზიდან

გადმოღვრილი წყკით დატბორვის შედეგად (SHW, 
2003). დამოკიდებულია რა მეტეოროლოგიურ პირობებსა და 
ჰიდროსტატიკურ წონასწორობაზე, გალას ტბის ზედაპირის 
ფართობი იცვლება

გალას ტბის ეროვნული პარკი არის მნიშვნელოვანი 
გაჩერების ადგილი განსაკუთრებით წყლის 
ფრინველებისათვის. ის მდებარეობს გადამფრენი 
ფრინველების მარშრუტის დასავლეთ განშტოებაზე. ეროვნულ 
პარკში შეინიშნება 232 სახეობის ფრინველი.

 ©Ersin Şenerler

გალას ტბა

გალას ტბის ტერიტორიაზე 
ჭარბი ნაგვის რაოდენობა 

უმეტესად წარმოიქმნება საკვები 
პაკეტებისა და შესახვევებისგან. ყველაზე 

დამახასიათებელი დაბინძურების წყაროები 
უმეტესად არის როგორც წესი, სასოფლო-სამეურნეო, 
რეკრიაციული და ინდუსტრიული აქტივობები. ტბის 

ეკოლოგიურ ბალანსის დარღვევა აგრეთვე გამოწვეულია 
კვებითი დაბინძურებით, რაც იწვევს ფრინველების 

დასაბუდებელი მასალის დაზიანებას და არეულობას 
წყლის ფრინველებში.

ინდუსტრიული დამაბინძურებლები, რომლებიც 
ტივტივებენ მდ. ერგენესა და მდ. მერიკზე, აგრეთვე 

გავლენას ახდენენ გალას ტბაზე. იხილე მეტი 
(გალას ტბის ეროვნული პარკი, ნარჩენების 

ტიპები და რაოდენობა, მიმდინარე 
მდგომარეობის ანალიზი).
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 პომორიეს ტბა

პ ომორიეს ტბა არის ბუნებრივად მაღალი მარილიანობის 
ლაგუნა, რომელიც მოთავსებულია ბულგარეთის შავი 
ზღვის სანაპიროს გასწვრივ. ტბაში და მის დაცულ 

ტერიტორიაზე აღმოჩენილია სულ 71 ზღვის წყალმნცენარის 
ტაქსონი (რომელთაგან 8 არის მწვანე წყალმცენარე), 
ვასკულარული მცენარის 87 სახეობა, უხერხემლოთა 
200 სახეობა (რომელთაგან 16 ზოოპლანქტონური და 
25 ზოობენთოსური ორგანიზმებია), თევზის 7 სახეობა, 
ამფიბიებისა და ქვეწარმავლების 17 სახეობა, ფრინველის 
268 სახეობა და ძუძუმწოვრების 31 სახეობა. „მწვანე 
ბალკანეთის“ მიხედვით დამატებით აღწერილია 27 ჰაბიტატი 
(პალეარქტიკული ჰაბიტატების კლასიფიკაციით).

პომორიეს ტბის ყველა რესურსს შორის უდიდესი 
მრავალფეროვნებითაა წარმოადგენილი ფრინველები. „მწვანე 
ბალკანეთის“ მიხედვით გამრავლების, გამოზამთრებისა და 
მიგრაციის სახეობების უმეტესობა, რომლებიც აღმოჩენილნი 
არიან ამ რეგიონში, განეკუთვნებიან იშვიათ და საფრთხის 
ქვეშ მყოფ სახეობებს, ისეთებს, როგორიც არის: მცირე ჩვემა, 
თეთრთავა იხვი, წითელჩიჩახვა კაზარი, ხუჭუჭა ვარხვი, 
თერთვალა ყურყუმელა, შავფრთიანი ოჩაფეხება, ზღვის 
წინტალა და სადგისნისკარტა.

ფრინველთა სახეობების რიცხოვნობის მიხედვით 
პომორიეს ტბა იკავებს მესამე ადგილს შავი ზღვის ჭარბტენიან 
ტერიტორიებს შორის. ფრინველის 57 სახეობა მრავლდება 
ტბის არეალში, რომელიც წარმოადგენს ბულგარეთის 

ერთერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გასამრავლებელ ადგილს 
ისეთი სახეობებისთვის, როგორიც არის სადგისნისკარტა, 
შავფრთიანი ოჩაფეხება, ზღვის წინტალა, Sandwich Tern, Com-
mo Tern, Lihle Tern და Shelduck.

მაგალითად, Sandwich Tern-ის კოლონა, რომელიც 
მრავლდება „მწვანე ბალკანეთის“ მოხალისეების მიერ 
ხელოვნურად აშენებულ კუნძულებზე, ითვლის 2500 წყვილს და 
წარმოადგენს უდიდეს კოლონას ბალკანეთის ნახევარკუნლზე 
(მწვანე ბალკანელები). ლაგუნა აგრეთვე მდებარეობს ევროპის 
მეორე უდიდეს საიმიგრაციო მარშრუტზე პონტიკის გავლით. 
ათასობით ყარყატი, ვარხვი, ბატი და მტაცებელი ფრინველი 
გადაუფრენს ამ ტბას ზევიდან ყოველწლიურად აფრიკისკენ 
მიმავალ გზაზე და უკან დაბრუნებისას

1998 წელს პომორიეს ტბა დადგენილ იქნა, როგორც 
ფრინველთა მნიშვნელოვანი არეალი. რამდენიმე წლის 
შემდეგ იშვიათი და საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობებისა 
და ჰაბიტატების დაცვის უზრუნველსაყოფად ტბა და მისი 
მოსაზღვრე ტერიტორია განისაზღვრა, როგორც დაცული 
ტერიტორია (200 მ) და როგორც რამსარის საიტი (2004) 
ბულგარეთის კანონმდებლობისა და რამსარის საერთაშორისო 
მნიშვნელობის კონვენციის მიხედვით. შესაბამისად, 
პომორიეს ტბა, როგორც წყლის ფრინველთა ჰაბიტატი, 
ერთ-ერთი განსაკუთრებული საიტია ბულგარეთის იმ ათ 
საიტს შორის, რომელიც ჩამოთვლილია რამსარის სიაში 
(სარეგისტრაციო ნომერი 1229). პომორიეს ტბა ოფიციალურად 

©greenbalkans
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ვიზიტორები სიამოვნებას იღებენ პომორიეს ტბის სამედიცინო ტალახით.

ჩართულ იქნა natura 2000 ეკოლოგიურ ქსელში, როგორც 
„ევროკავშირის ფრინველთა და ჰაბიტატთა დირექტივებს“ 
დაქვემდებარებული საიტი (ვასილევი. Et. Al, 2019-2020). 
პომორიეს ტბა ცნობილია მისი ტალახის სამკურნალო 
თვისებებით, რომელიც აკუმულირდება მის ფსკერზე 
ორგანული ნივთიერებების უჟანგბადო და ჭარბმარილიან 
გარემოში ნელი ლპობის შედეგად.

1905 წელს, დოქ. პეტრე სოიანოვმა აღწერა პომორიეს 
ტალახი, როგორც სამკურნალო საშუალება, უძველესი 
დროიდან. რამდენიმე წლის განმავლობაში იგი 
სწავლობდა მის სამკურნალო თვისებებს. შედეგად, 
ააშენეს ტალახის აბანო (აბაზანები) და ქალაქი პომორიე 
დაასრდა, როგორც ზღვის ტალახის ეროვნული კურორტი. 
წლების განმავლობაში, ტალახის თერაპია მარილის 
წარმოებასთან ერთად არის ძირითადი საარსებო საშუალება 
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. სამკურნალო ტალახი 
არის მნიშვნელოვანი მიმზიდველი პირობა ქალაქის 
ვიზიტორებისათვის და აუცილებელი პირობა მდგრადი 
ტურიზმის განვითარებისათვის. სანატორიუმი 
მდებარეობს ლაგუნას სანაპიროზე - ბუნების ერთ-
ერთ გადარჩენილ ადგილას.

ზღვის მარილი

ბუნებასთან 
კონტქტი სასარგებლო, 

დადებით ზეგავლენას ახდენს 
მკურნალობის პროცესზე, რაც კიდევ 
უფრო მიმზიდველს ხდის ამ ადგილს 

თერაპიისა და სამკურნალო პროცედურების 
საჭიროების მქონე ხალხისთვის. დაბინძურება 
უარყოფით ზეგავლენას ახდენს თერაპიული 
ტალახის წარმოქმნაზე და იწვევს ტალახის 

ფორმირებისა და მისი სიმწიფის განვითარების 
ბუნებრივი პროცესების მოშლას. განსაკუთრებით 

ტურიზმის პიკის პერიოდში, ზღვის მარილის 
წარმოებისას, ტბის წყლებში შეინიშნება მკვეთრი 

ცვლილებები მარილების შემადგენლობასა და 
სტრუქტურებში. გარდა საოჯახო ნარჩენებისა, 

არალეგალური ნაგავსაყრელები, რომლებიც 
ძალიან ახლოს მდებარეობენ ტბასთან ან ტბის 

შიდა ტერიტორიაზე, ზეგავლენას ახდენენ 
თერაპიული ტალახის წარმოქმნაზე. 

გაეცანი მეტს პომორიეს ტბის 
დაბინძურების შესახებ.

ბულგარეთში ოპერირებს ორი მარილის ქვაბი ზღვის წყლის 
აორთქლების საშუალებით ზღვის მარილის წარმოებისათვის. 
ესენია ბურგას მარილის ქვაბი ატანასოვსკოს ტბაში და პომორიეს 
მარილის ქვაბი პომორიეს ტბაში. ზღვის მარილი მდიდარია სამი 
ელემენტით და იგი წარმოადგენს ჩვენი საკვების შეუცვლელ 
ნაწილს. გარდა ამისა, ის ფართოდ გამოიყენება საკონსერვო 
ინდუსტრიაში, გზების მოვლისათვის ზამთარში და ამ ბოლო 
დროს კოსმეტიკაშიც (მაგ. იონელა 2001, Featherstone 2015)

ზღვის დამაბინძურებლები პირდაპირ ზეგვლენას ახდენენ 

ზღვის მარილის თვისებებზე, რომელიც მიიღება ზღვის 
წყლის აორთქლებით. წყალში მყოფი ნარჩენები პროცესის 
დასრულებისას რჩებიან მარილის კრისტალებში. თუ 
მიკრობული ნარჩენის დანახვა შესაძლებელია შეუიარაღებელი 
თვალით და შესაძლებელია მისი ადვილად მოშორება 
მარილიდან, ამის გაკეთება შეუძლებელია მიკროპლასტმასის 
შემთხვევაში. ეს არის ზღვის წყლებისა და მიმდებარე 
ტერიტორიების დაბინძურებისაგან დაცვის კიდევ ერთი 
მიზეზი!

©Green Balkans
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„მწვანე ბალკანეთის“ გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 
ყოვეწლიურად „ველური ბუნების ცენტრის ასოციაცია“ 
მკურნალობს ბევრ ახლგაზრდა ყარყარტს, გახლართულს 
სხვადასხვა სინთეტიკურ საგნებში (ნივთებში - თოკებში 
და ერთჯერად ცელოფნის პარკებში, კოლგოტკებსა და 
ტანსაცმელში), რომლებსაც ფრინველები თავიანთ ბუდეების 
ასაშენებლად იყენებენ. სამწუხაროდ, დაშავებული 
ფრინველების უმეტესობის გადარჩენა საერთოდ ვერ 
ხერხდება, რადგანაც მათ პოულობენ თავიანთ ბუდეებში 
სხვადასხვა ტიპის ნარჩენებით გახლართულებს დაუკვე 
გაგუდულებს.

პომორიეს ტბის არეალში ბუდობის პერიოდის 
განმავლობაში, ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი 
და მიმზიდველი სახეობა არის stilt. მათ განსაკუთრებით 
საინტერესო ბუდეებში ხშირად შეიძლება აღმოვაჩინოთ 
ტალახის კრატერები დაგრეხილ თოკებთან და ზონრებთან 
ერთად, ცელოფანის პარკები, პლასტმასის ბოთლები და სხვა 
ნამსხვრევები, რომლებიც შეიძლება საშიში იყოს როგორც 
ახალგაზრდა, ასევე ზრდასრული ფრინველებისათვის. ჩვენ 
ხშირად ვაწყდებით ამაღელვებელ კადრებს ინტერნეტში, 
რომლებიც ასახავენ ზღვის ცხოველებს, რომლებიც კვდებიან 
ან ზიანდებიან და იხლართებიან სხვადასხვა ნარჩენებში.

პომორიეს ტბა ათწლეულებია, რაც ექვემდებარება 
დაბინძურებას. წარსულში უკონტროლო საოჯახო 
და სამშენებელო ნაგავსაყრელები ითვლებოდა 

ჩვეულებრივ მოვლენად. ტონობით ნარჩენენების ნაწილი, 
რომელიც იმ პერიოდში იყრებოდა ტბის სანაპიროებზე, 
ახლა ღრმადაა ჩაძირული ტალახში, რომელიც ფარავს 
ფსკერს.

ტბაში და ტბის სანაპიროზე დაგროვილი პლასტმასის 
ნარჩენები იშლებიან სულ უფრო და უფრო პატარა 
ნაწილებად, სანამ არ გადაიქცევიან ქვიშის მარცვალზე უფრო 

პატარა მიკროპლასტმასად. ის ერევა სამკურნალო ტალახს 
და რჩება იქ სამუდამოდ, პლასტმასის მთლი ზედაპირის 
ფართობი იზრდება პატარა ხრწნადი ნაწილაკებით, მის 
ზედაპირზე აკუმულირდება მეტი და მეტი ტოქსინები 
(შხამები), რომლებიც შემდეგ ხვდებიან კანზე, აღწევენ 
ადამიანისა და ცხოველის ორგანიზმში და იწვევენ 
დაზიანებებს. თუ რა გავლენას ახდეს ეს დაზიანებები 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ჯერ კიდევ შესწავლის 
პროცესშია, თუმცა ცნობილია რომ შედეგად ზიანდება 
ორგანიზმის ყველა ორგანო და ორგანოთა სისტემა.

სამკურნალო ტალახის ფარული ინგრედიენტები - კიდევ რას შეიცავს ის?

პომორიეს ტბის ფრინველთა სახეობები

©Stela Naydenova
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ე ვროსის პრეფექტურის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კიდეში, 
თურქეთის საზღვარზე, ბულგარეთისა და თურქეთის 
გავლის შემდეგ მდ. ევროსი იყოფა ორ განშტოებად 

და ქმნის ვრცელ, 188კმ ფართობის საერთაშორისო 
ეკოლოგიური მნიშვნელობის დელტას. მდინარის საშუალო 
წყლის მარაგი შფასებულია 100მ3/წმ, რაც აიხსნება უხვი 
ნალექების დალექვით ევროსის დელტაში.

ევროსის დელტა არის ვრცელი ფართობი, რომელიც 
მოიცავს მტკნარ და მარილწყლიან ჭაობებს, ზღვისპირა 
ტყეებს, ტბებს (ნიმფონი) ლაგუნებს (დრანა, პალოუკია, 
ლაკი) სარწყავ და სადრენაჟე არხებს (სარანტა მეტროსი, 
დეკამეტროსი), სველ მდელოებს და ქვიშიან კუნძულებს. 
ევროსის დელტა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
საბერძნეთსა და ევროპაში. ის ინახავს ჰაბიტატების 
ნაირსახეობას შედარებით მცირე ტერიტორიაზე, 
რომელთაგან ზოგიერთი დიდი მნიშვნელობისაა 
ხმელთაშუა ზღვის რეგიონისათვის. ის მასპინძლობს, 
ინახავს და იცავს ფრინველთა დიდ ნაირსახეობას და 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ჰაბიტატს გამოზამთრების, 
მიგრაციისა და გამრავლებისათვის მრავალი იშვიათი და 
საფრთხეში მყოფი სახეობებისათვის.

ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც 
ფრინველთა საიმიგრაციო მარშრუტთან არის კავშირში, 

მდიდარი ჰაბიტატები და შედარებით იზოლირებული 
არეალის ზომიერი კლიმატი, არის გადამწყვეტი, რამაც 
შექმნა იდეალური პირობები ბევრი სახეობის ცხოველის 
თანაარსებობისთვის.

ევროსის დელტა უზრუნველყოფს სახლით 40-მდე 
სახეობის ძუძუმწოვარს, 21 სახეობის ქვეწარმავალს, 7 
სახეობის ამფიბიას და 46 სახეობამდე თევზს. ბევრი ამ 
სახეობათგან იშვიათია და დაცულნი არიან საერთაშორისო, 
ევროპული კონვენციებითა და კანონებით. გარდა 
მისი საერთაშორისო ეკოლოგიური მნიშვნელობისა, ეს 
ჭარბტენიანი ტერიტორია ხელს უწყობს ადგილობრივ 
კომუნებს, უზრუნველყობს რა მათ რესურსების 
ნაირსახეობით. ევროსის დელტის არეალში ხორციელდება 
ადამიანთა მთელი რიგი ეკონომიური აქტივობები: სოფლის 
მეურნეობა, ცხოველების მოშენება და თევზჭერა.

უფრო მნიშვნელოვანია აქ აღმოჩენილი ფრინველებით 
მდიდარი ფაუნა. საბერძნეთში აღმოჩენილი 456 სახეობიდან 
ამ ტერიტორიაზე აღნუსხულია ფრინველების 324 სახეობა.

ევროსის დელტა არის მნიშვნელოვანი მაკავშირებელი 
რგოლი ჭარბტენიანი ტერიტორიების ჯაჭვში, რომელიც 
გადაჭიმულია უფრო ფართო არეალზე და წარმოადგენს 
უმნიშვნელოვანეს ადგილს ფრინველთა გადარჩენისათვის. 
ის ფუნქციონირებს, როგორც ბუდობასა და გამოკვების 

ევროსის დელტის საიტი

 ევროსის დელტა

©ევროს დელტას და სამოთრაკის დაცული ტერიტორიის მმართველი ორგანო
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ადგილი ბევრი სახეობისათვის და როგორც თავშესაფარი 
წყლის ფრინველების ფართო პოპულაციისათვის, 
რომლებიც მოფრინავენ ცენტრალური და აღმოსავლეთი 
ევროპის ჩრდილოეთ ნაწილებიდან ზამთრის 
განმავლობაში. ფრინველების ფართო პოპულაციები, 
რომლებიც მოძრაობენ აფრიკიდან ევროპისკენ და პირიქით, 
კვეთენ ევროსის დელტას, სადაც ისინი ჩერდებიან 
გამოსაკვებად და დასასვენებლად მის მდიდარ და 
უსაფრთხო ჰაბიტატებში, სანამ ისინი მიაღწევენ თვითონ 
საბოლოო დანიშნულების ადგილას.

გარდა მისი საერთაშორისო ეკოლოგიური 
მნიშვნელობისა, ევროსის დელტის თითქმის ნახევარი 
გადაცემულია სოფლის მეურნეობისათვის. აქედან 5000-
6000ჰა. დამუშავებულია და მოყავთ უმთავრესად ხორბალი, 
სამყურა, ბრინჯი და ბამბა.

ევროსის დელტის ფართო არეალებში სხვადასხვაგვარი 
წყალდიდობისაგან დამცავი ბარიერების მშენებლობამ 
და სხვა ტიპის სადრენაჟე სამუშაოებმა მარილიანი წყლის 
ინფილტრაციის გამო გამოიწვია ნიადაგის დამლაშება.

ჭარბტენიანი ტერიტორიები, როგორც საძოვარი 
შინაური ცხოველებისთვის განსაკუთრებული ღირებული 
და მიმზიდველია. მათ აქვთ მაღალი ხარისხის და დიდი

რაოდენობის ხელმისაწვდომი საძოვარი მასალა, წყლის 
განკარგვისა და მასთან იოლი წვდომის შესაძლებლობა სხვა 
საძოვრებთან შედარებით. ევროსის დელტაში ათასობით 
ცხვარი და მსხვილფეხა საქონელი ძოვს თავისუფლად 
თითქმის მთელი წლის განმავლობაში.

თვზაობა ხორციელდება ზღვის წყლებში და ევროსის 

დელტის მდინარეებსა და არხებში და იგი შესაბამისად 
იყოფა ზღვისა და შიდა წყლების თევზჭერის კატეგორიებად. 
თავზჭერა ძირითადად იყოფა ორ ჯგუფად: პროფესიულ 
და სამოყვარულო. პროფესიული მეთევზეები თევზაობენ 
ნავებით და უმთავრესად იყენებენ ბადეებს, ლერწმისა და 
მრავალ კაუჭიან გრძელ თევზსაჭერებს, მაშინ, როდესაც 
მოყვარული მეთევზეები თევზაობენ როგორც ხმელეთზე 
ასევე ზღვაში და იყენებენ სხვადასხვა საშუალებებს 
(ანკესებს, სატყუარებს ა.შ.). აქ ძირითადად მოიპოვება 
გველთევზა, კარპაჭინა, ქორჭილა, სკუმბრია.

სამწუხაროდ, ამ ჭარბტენიანი ტერიტორიისა 
ეკოლოგიური მნიშვნელობა არ იცავს ევროსის დელტას 
დაბინძურებისაგან. მდინარის ნაპირზე შემჩნეული 
(მუდამ მოტივტივე) პლასტიკური ნივთების 58% შიმჩნევა 
ევროსის დელტის შესართავში არსებულ პლიაჟებზე. 
ეს ფაქტი იმის მაუწყებელია, რომ მდ. ევროსი ზღვის 
დაბინძურების მნიშვნელოვანი წყაროა. რა თქმა უნდა, 
ხმელეთის ზედაპირის ნარჩენები, რომლებიც ჩაედინება 
ოკეანეში მდ. ევროსის საშუალებით, არის ტრანსსასაზღრო 
პრობლემა, გამოწვეული ყველა იმ აქტივობით, რომლებიც 
ხორციელდება შავი ზღვის აუზში.

ყველაზე ჭარბი რაოდენობით ევროსის დელტის 
ეროვნულ პარკში შეინიშება პოლიეთილენის პარკები. 
ამ ტერიტორიის უმუტეს ნაწილში გვხვდება მსუბუქი 
წონის პოლიეთილენის ჩანთები. თევზჭერის პორტებში კი 
ჭარბობს მძიმე წონის პოლიეთილენის ჩანთები ყინულის 
პაკეტებისათვის, რომლებიც იყიდება ცენტრალურ 
მარკეტებსა და თევზჭერის ორგანიზაციებში.

©ევროს დელტას და სამოთრაკის დაცული ტერიტორიის მმართველი ორგანო

წყლის ფრინველები ევროსის დელტასთან
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 დნეპრისა და დუნაის დელტები

უკრაინაში რამსარის კონვენცია 
ძალაში შევიდა 1992 წლის ბოლოს. 

უკრაინას ამჟამად აქვს 50 საიტი, 
რომლებიც მიჩნეულია საერთაშრისო 

მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიან 
ტერიტორიად. მათი საერთო 

ზედაპირული ფართობი შეადგენს 
902 604 ჰექტარს.

©Agricola NGO

მდინარე დნეპრი
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ე ს საიტი, ევროპაში სიდიდით მესამე უდიდესი 
მდინარის დელტა, მოიცავს ჭაობიან ადგილებს, 
ჭალის ტყეებს, ქვიშიან მაღლობებისა და ტბის 

კომპლექსს. მრავალფეროვანი მცენარეული საფარი შედგება 
ჰიდროფილური იანას ჭალის ტყეების კუნძულებისაგან და 
ლერწმის გროვებისაგან. აქ აგრეთვე არსებობენ რელიქტური 
და იშვიათი ეროვნული სახეობები. საერთაშორისო 

მნიშვნელობის დიდი თეთრი ჯიშის ყანჩები და უამრავი 
სახეობის წყლის ფრინველების დიდი რაოდენობა 
ბუმბულს იცვლის ამ საიტზე. არის რა მნიშვნელოვანი 
წყარო სასმელი და სრწყავი წყლებისა, საიტი ამარაგებს 
უდიდეს სატრანსპორტო არტერიას უკრაინასა და შავი 
ზღის ქვეყნებს შორის. ადამიანთა აქტივობა მოიცავს 
ნადირობას, აკვაკულტურას, თევზჭერას და რეკრიაციას.

მდინარე დნეპრის დელტა

დუნაის ბიოსფერული ნაკრძალი

დ უნაის ბიოსფერული რეზერვი (1998 წ-მდე დუნაის 
პლავნის რეზერვი) მდებარეობს ვილკოვეს 
ირგვლივ, დუნაის დელტის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

ნაწილში. აღმოსავლეთით ის ესაზღვრება შავ ზღვას და 
სამხრეთით ის მდებარეობს რუმინეთის გასწვრივ. ამ რეზერვის 
მთავარი გეოგრაფიული ნაწილები წარმოადგენენ კილინის 
განშტოების, ზებრიანსკის ბიჩის, სტენცოვო-ზებრიანსკის 
ლერწმის რიგებისა და ერმაკოვის კუნძულის მეორად 
(ზღვის) დელტას. გარდა ამისა, უკრაინის პრეზიდენტის 
2004 წლის 2 თებერვლის № 117/2004 დეკრეტის მიხედვით 
ამ რეზერვს მიემატა ორი სეპარატული საიტი, ესენია: სასკის 
ტბის სათავეები და დზანცეის შესართავი. ამ დაცული 
ტერიტორიის საერთო ფართობი თავისი არხებით, შიდა 

წყალსატევებით, შავი ზღვის 2კმ-იანი ზოლითა და 2004 წელს 
მიერთებული საიტებით შეადგენს 50 253 ჰექტარს. 1998 წლიs 
9 დეკემბერს UNESCO-ს პროგრამის „ადამიანი და ბიოსფერო“ 
საერთაშორისო საკოორდინაციო კომიტეტემა შეიყვანა ეს 
ნაკრძალი ბიოსფერული ნაკრძალების გლობალურ ქსელში, 
როგორც ნაწილი ორმხრივი რუმინულ-უკრაინულ ნაკრძალისა 
„დუნაის დელტა“.

ნაკრძალის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი არის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიები, რომლებიც ინახავენ და/ან 
უზრუნველყოფენ თავშესაფრით, კვებით, დესვენებისა და 
გამრავლების პირობებით. წყლის ფრინველების უზარმაზარ 
რაოდენობას.

ნაკრძალის ფლორა ითვლის დაახლოებით 950 სახეობის, 

©Agricola NGO

დუნაის ბიოსფერული ნაკრძალის საიტი



www.bio-learn.org 17

Project funded by
EUROPEAN UNION

Project funded by
EUROPEAN UNION

Project funded by
EUROPEAN UNION

371 გვარისა და 27 ოჯახის ვასკულარულ მცენარეს, 
რომელთაგან ფაუნას სახეობების რაოდენობის მიხედვით 
დუნაის დელტა არის ალბათ ყველაზე მდიდარი 
თანამედროვე ევროპაში. 350 სახეობაზე მეტი ფრინველი 
იქნა აღრიცხული ნაკრძალში. მათ შორის დაახლოებით 1000 
მცირე ჩვემა და 360 წყვილი ფართოცხვირა იხვი. ათასობით 
თეთრი პელიკანი სტუმრობს ამ ადგილებს გამოსაკვებად. 
ნაკრძალის ტერიტორიაზე აგრეთვე აღრიცხულია 107 
სახეობის თევზი. მათ შორის ევროპის წითლი წიგნის 
ყველა 7 სახეობა, ძუძუმწოვარები წარმოდგენილნი არიან 
მხოლოდ 45 სახეობით, რომელთაგან 7 შედის ევროპის 
წითელ წიგნში, 19 კი უკრაინის წითელ წიგნში. ზოგიერთი

მათგანისთვის, როგორიცაა მაგალითად ევროპული 
ტაუდასი და ველური კატა, დუნაის დელტა ევროპული 
მასშტაბით მათი გადარჩენისთვის ძალიან მნიშვბელოვანი 
ადგილია.

კილიისკეს შესართავი, მდ დუნაის შენაკადის დელტა 
მდებარეობს შავი ზღვის გასწვრივ, რუმინეთის საზღვართან 
ახლოს. ის შედგება მრავალრიცხოვანი არხებისაგან, 
ალუვიული კუნძულებისაგან, ჭაობიანი ადგილების, 
ჭალის ტყეების, მტკნარი წყლის ტბებისა და ქვიშიანი 
დიუნებისგან, რომლებიც გარს ერტყმიან ყურეებს.

მცენარეული საფარი მოიცავს ჰიდროფილურ 
თანასაზრდოობებს, ლერწმისა და ისლის ჭაობებსა და 
დიუნების თანსაზრდოებებს. საიტი ინახავს უამრავ იშვიათ, 
რელიქტური და ენდემური სახეობის მცენარეს. აქ ბუდობენ 
საფრთხის ქვეშ მყოფი წყლის ფრინველები ხუჭუჭა ვარხვი 
და თერთვალება ყურყუმელა. აქვე იზამთრებს აგრეთვე 
საფრთხის ქვეშ მყოფი წითელგულა ბატი.

ეს საიტი არის ჰაბიტატი დიდი რაოდენიბით ბევრი 
სახეობის წყლის ფრინველს გამოზამთრების, მიგრაციის, 
გამრავლებისა და ბუმბულის გამოცვლისათვის. ის 
უზრუნველყოფს ადგილებით თევზებსა და ამფიბიებს 
გამრავლებისა და ლიფსიტების წამოზრდისათვის. 
ადამიანთა აქტივობები მოიცავს ნადირობას, თევზაობას, 
შინაური მსხვილფეხა საქონლის მწყემსვას, თივის 
დამზადებას და რეკრიაციას.

სასიკის ტბა ხელოვნურად ნაჩურნდება 
ტუმბვის საშუალებით. როგორც მტკნარი 
წყლის არეალი, საიტი შედგება დუნაის 

დელტასა და შავ ზღვასთან ახლო მდებარე 
რეზერვუარისაგან და მოიცავს აგრეთვე 

ჭალის ტერიტორიების ნაირსახეობას 
(რამსარის საიტის ინფორმაციული 

სერვისი).
მცენარეული საფარი შედგება ხმელეთისა 
და წყლის მცენარეებისაგან, მარილიანი 

მდელოებისაგან, ის აგრეთვე შეიცავს 
ეროვნულად იშვიათ და რელიქტურ 

სახეობებს. ეს ჭარბტენიანი ტერიტორია 
მნიშვნელოვანია უამრავი მიგრაციულ 

და ბუმბულის ცვლის პერიოდის წყლის 
ფრინველთა სახეობებისათვის და 

უზრუნველყოფს 100 000-მდე ინდივიდუმის 
სეზონურ კონცენტრაციას (რამსარის საიტის 

ინფორმაციული სერვისი). აქ ვხვდებით 
საფრთხის ქვეშ მყოფი თეთრი პელიკანის 
დიდ რაოდენობას და წითელგულა ბატის 
სახეობებს. აქვე არსებობს თევზის უამრავი 

სახეობაც (რანსარის საიტის ინფორმაციული 
სერვისი). ადამიანთა აქტივობებში შედის 
თევზჭერა მეთევზეობა, მესაქონლეობა, 

გარემოს შესწავლა, რეკრიაცია, მეცნიერული 
კვლევები. საიტი რელიგიური და 
არქოლოგიური მნიშვნელობისაა.

29 ივნისი - დუნაის დღე

დუნაის დღე ზეიმით აღინიშნება 29 ივნისს. ეს არის თარიღი, 
როდესაც ხელი მოეწერა მდ. დუნაის დაცვის კონვენციას. ამ 
დღის მისია არის ის, რომ ყურადღება მიექცეს მდინარისა და 

მისი შენაკადების მნიშვნელობასა და მათ დაცვას. ამ კამპანიის 
ორგანიზატორი ევროპულ დონეზე არის მდ. დუნაის დაცვის 

საერთაშორისო კომისია.
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კოლხეთი არის მსოფლიოს მრავალფეროვნების 36 
ცხელ ადგილს შორის. კოლხეთის ეროვნული პარკი 
მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში. მას უკავია 

პალიასტომისა და შავი ზღვის სანაპიროს აღმოსავლეთი 
ზოლი. ეროვნული პარკი, რომლის ტერიტორიაზეც 
მდებარეობს ტბა, დაარსდა 1999 წელს, კოლხეთის, როგორც 
საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი 
ეკოსისტემების დასაცავად. პარკის 28 571 ჰექტარი ფართობი 
უკავია ხმელეთს, 15 742 ჰექტარი კი ზღვას.

კოლხეთის დაბლობის ვრცელი ნაწილები წარმოადგენენ 
ჭარბტენიან ტერიტორიებს თბილი და სველი კლიმატის 
და მდინარეების გამო, რომლებიც მოედინებიან 

კავკასიონის მთებიდან შავი ზღვის მიმართულებით. ამ 
ტერიტორიის უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს ტორფნარი. 
კოლხეთის დაბლობი ხასიათდება ომბროთროპული 
(სფაგნუმდომინანტური) და მინეროთროფული ტორფნარის 
დიდი მრავალფეროვნებით. ამ არეალის განსაკუთრებული 
მახასიათებლებისა და მისი ტორფნარების საფუძველზე 
შეგვიძლია ვაღიაროთ, რომ კოლხეთის დაბლობი 
წარმოადგენს სპეციფიურ, განსაკუთრებულ ტორფნარის 
რეგიონს ევრაზიის ტერიტორიაზე.

გლობალური მნიშვნელობის ჭარბტენიან ჰაბიტატებს, 
კოლხეთის ტერიტორიაზე წარმოადგენენ სფაგნუმის 
ჭაობები, ბუნებრივი მცირეწყლიანი ტბორები და 
დაჭაობებული ტყეები. ექსტრაორდინარულ ჰაბიტატებს 
კი წარმოადგენენ პერკოლაციური ჭაობები (რომლებიც 

იკვებებიან მხოლოდ წვიმის წყლით). ასეთებია ისპანი 2 
და იმნათის ჭაობი. კოლხეთის დაბლობის ტორფნარები 
შეადგენს საქართველოს ტორფნარის მთავარ ნაწილს. 
ამ ტორფნარების მრვალფეროვნება და ჯერ კიდევ 
ნაწილობრივ ხელშეუხებელი ჭაობები, ამ უძველეს 
კულტურულ ლანდშაფტში უნიკალურს ხდის ამ გარემოს.

პერკოლაციურ ჭაობებში წყლის დონე ოდნავ იწვევს 
ქვევით და ჭაობი რჩება მცირედ დამშრალი, დიდი ფორებით 
და ელასტიური, რადგან ურთიერთკავშირში მყოფი მაღალი 
ჰიდრავლიკური გამტარიანობის საფუძველზე ხდება 
წყლის მნიშვნელოვანი გადინება მთელი ამ ტორფნარის 
გავლით. პერკოლაციური ჭაობები შეიძლება აღმოვაჩინოთ 

ისეთ ადგილებში, სადაც წყლის მარაგის განაწილება ხდება 
არათანაბრად. კოლხეთის დაბლობზე ომბროგენული 
პერკოლაციური ჭაობები (რომელიც იკვებება მხოლოდ 
წვიმის წყლით) გვხვდება იმიტომ, რომ:
1. კლიმატი არის ძალიან სველი და ზედმეტი ნალექები 

თანაბრად ნაწილდება მთელი წლის განმავლობაში;
2. გუმბათისებრ ტორფნარს აქვს გამოზნექილი ფორმა;
3. არ არსებობს აშკარა ბორცვები და ხვრელები იმიტომ რომ 

ზედაპირის უზორები (მოხაზულობა) დამოკიდებულია 
გვერდითი წყლების დინებაზე;

4. მცენარეული საფარი არის მჟავე და ალბათ უფრო მეტი 
სინოყივრის მომთხოვნი, ვიდრე ეს არის „ნორმალურ“ 
ტორფნარებში, რეოტროპული ზემოქმედების გამო;

5. ტორფნარი თითქმის არ იშლება დიდ სიღრმეში. 

 კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ჭარბტანიანი ტერიტორიები

© I . Matchutadze

კოლხეთის ჭარბტენიანი საიტი
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ტორფნარის ძირითადი საფრთხეები:
4	 საოჯახო ნარჩენები;

4	მსხვილფეხა საქონლის ძოვება (მწყემსვა);

4	ინდუსტრიული ინფრასტრუქტურის ნაგებობები მაგალითად, შავი ზღვის ტერმინალის 
ნავსადგური;

4	დაბალი საზოგადოებრივი ცნობიერება კოლხეთის სფაგნუმიანი ჭაობების გლობალურ 
მნიშვნელობის შესახებ;

4	კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ევტროფიკაცია პალიასტომის ტბაში.

4	კოლხეთს ეროვნული პარკის ჭაობებში აღმოჩენილი დაბინძურების წყაროები და 
დამაბინძურებლები არის ნარჩნები, რომლებიც ხვდებიან პარკში მდინარეების: რიონის, 
სუფსის, ჩოლოქის, აჭარის წყლის გავლით.

ტორფნარში შეიძლება მოხდეს ექსტრემალურად მაღალი 
რყევა 25 სმ-მდე.
კოლხეთის ჭარბტენიან ტერიტორიებს გააჩნიათ თავიანი 

ეკოსისტემური სერვისების მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური 
და ეკონომიური ღირებულება, ისეთი, როგორიც არის 
ადგილობრივი, რეგიონული და გლობალური კლიმატური 
და ჰიდროლოგიური რეჟიმის რაგულაცია, ჰაბიტატების 
კონცერვაცია და კულტურული სერვისები. ამიტომ არის, 
რომ პარკს გააჩნია განსაკუთრებული ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური ღირებულება კოლხეთის დაბლობისათვის.

1997 წლიდან კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი 
ადგილები ისპანი 2, იმნათი. ტეხურა, ნაბადა, ანაკლია და 
პალიასტომის ტბა დაცულია რამსარის კონვენციით. 2000 
წელს კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ტერიტორიები 
გახდა დაცული, აგრეთვე კოლხეთის ეროვნული პარკისა 

და ქობულეთის არეალების ჩათვლით.
კოლხეთის ჭაობის ფლორა (ხავსები, გვიმრები, 

ვასკულარული მცენარეები) შედგება 175 სახეობისგან. 
კოლხეთის დაბლობის ჭაობიან ჰაბიტატებში აღრიცხულ 
იქნა 276 სახეობის მიგრაციული, წყლისა და ბუდობის 
ფრინველი. აქედან 74 არის წყლის სახეობის ფრინველი, 
63 ბუდობის სახეობის. ზოგიერთი შეყვანილია წითელი 
წიგნის ფრინველთა სიაში: წრიპინა ღერღეტი, წითელთავა 
ყურყუმელა, ტურპანი, პატარა ქარიშხალა, ხუჭუჭა ვარხვი; 
ოხტიოფუნიდან - სვია, ატლანტური ზუთხი, ტარაღანა, 
რუსული ზუთხი, სპარსული ზუთხი, შავი ზღვის 
ორაგული.

კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიები დაცულია 
ბერნის კონვენციისა და ემერალდის ქსელის მიერ.
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 თბილისის ეროვნული პარკი

თბილისის ეროვნული პარკი არის ერთ-ერთი საქართველოს 9 
ეროვნულ პარკს შორის. ის მდებარეობს თბილისის ჩრდილოეთით. 
ეს ეროვნული პარკი დაარსდა 1973 წელს, ადრე არსებული 
საგურამოს ეროვნული ნაკრძალის ბაზაზე (რომელიც დაარსდა 1964 
წელს) და წარმოადგენს უძველეს ეროვნულ პარკს საქართველოში. 
პარკის ფართობი შეადგენს 243 კმ2.

თბილისის ეროვნული პარკი მდებარეობს ზომიერი ტენიანობის 
სუპრტროპიკული კლიმატის ზონაში. აქ იკვეთება 4 ტიპის 
კლიმატი, რაც გამომდინარეობს რელიეფის თვისებებიდან. ამ 
ტერიტორიაზე წარმოდგენილია დაბალი და საშუალო სიმაღლის 
მთიანი ლანდშაფტები, რცხილის, მუხისა და წიფლის შერეული 
თანასაზოგადოებით. ამიტომაც თბილისის ეროვნული პარკი 
წარმოადგენს დაცული ტერიტორიების გაერთიანებული ქსელის 
მნიშვნელოვან სეგმენტს კავკასიაში.

თბილისის ეროვნული პარკი
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წყალსაცავები თბილისის ეროვნულ პარკში

2 თებერვალი - ჭარბტენიანი ტერიტორიების მსოფლიო დღე
1971 წლის 2 თებერვალს ირანის ქალაქ რამსარში ხელი მოეწერა ჭარბტენიანი 
ტერიტორიებიის კონვენციას. ეს არის პირველი საერთაშორისო შეთანხმება ბუნებრივი 
რესურსების კონსერვაციისა და მათი მდგრადი გამოყენაბის შესახებ. თავდაპირველად 
რამსარის კონვენცია შედგა როგორც საერთაშორისო მოლაპარაკება იმისათვის, რომ დაეცვათ 
ჭარბტენიანი ადგილები, როგორც ჰაბიტატები წყლის ფრინველებისათვის.
მას შემდეგ კონვენციის შესაძლებლობები გაფართოვდა, მოიცვა რა ჭარბტენიანი 
ტერიტორიების კონსერვაციისა და გონივრული გამოყენების ყველა ასპექტი და აღიარა 
რა ისინი, როგორც სასიცოცხლო ეკოსისტემები ბიოლოგიური მრვალფეროვნების 
კონსერვაციისათვის, წყლის მენეჯმენტისა და ადმიანთა ჯანმრთელობისთვის.

თბილისში 
არსებობს სამი 

წყალსაცავი; თბილისის 
ზღვა (ხელოვნური წყლის 

რეზერუარი), კუს ტბა (ბუნებრივი) და 
ლისის ტბა (ბუნებრივი). ლისის ტბა არის 

ევტროფიცირებული წყალსაცავი, რომელიც 
გარშემორტყმულია მცირე ჭაობიანი არეალით.
ამ ადგილებს თბილისისთვის რეკრიაციული 

მნიშვნელობა აქვს. თუმცა იქვე არის 
ჭაობიანი არეალები, რომლებიც 

საჭიროებს დაცვას თავიანთი 
სადრენაჟე ფუნქციის გამო.
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რომელიც მუშაობს ზღვებისა და 
მდინარეების დაბინძურებაზე?

ზღვის ფსკერის პლასტიკური დამაბინძურებლები
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ზღვის 
დამაბინძურებლები
ევროკავშირის ზღვის სტრატეგიის ჩარჩო 

ხელშკრულების დირექტივის (MSFD, 
2008/56/EC) მიხედვით ზღვის მუდმივი 

დამაბინძურებლები არიან წარმოებული ან 
გადამუშავებული, გამოყენებული მყარი 

მასალები, რომლებიც განზრახ ან შემთხვევით, 
ქარის, წვიმების ან საკანალიზაციო სისტემების 

გზით ხვდებიან ზღვაში ან სანაპიროს 
მიდამოებში. ტერმინი დამაბინძურებელი 

ამ შემთხვევაში აღნიშნავს ნებისმიერ ნივთს, 
ჩაგდებულს ზღვაში, ტბაში, მდინარეში და 

სანაპიროზე, რომელიც არის ადამიანის მიერ 
შექმნილი და არა ბუნებრივი პროდუქტი.
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 დასუფთავების 
ორგანიზება

 ზღვის 
დამაბინძურებლების 
მონიტორინგი 

დაიწესე მუდმივად (სულ მცირე 
წელიწადში ორჯერ ან თუნდაც ყოველ 
თვეში) დასუფთავების ორგანიზება, 
იმისათვის რომ მუდამ სუფთა გარემო 
შეინარჩუნო!
n შენ შეგიძლია აითვისო სანაპირო ან 

ჭარბტანიანი ადგილიც კი!!!

n ჩართე და დააკავე მეტი ხალხი შენს 
აქტივობებში!!!

n შექმენი მოსაწვევები 
სხვა პედაგოგებისა და 
სტუდენტებისთვის და აქციე ის ღია 
საჯარო მოვლენად! არ დაგავიწყდეს 
სოციალური მედიის ძალა შენი 
მესიჯის გავრცელებისთვის. 
სტუდენტებმა, რომლებიც 
მონაწილეობენ კამპანიაში - 
„ნაგავი არ უნდა იყრებოდეს“, 
უნდა მიიტანონ ის განკუთვნილ 
ადგილას. მოძებნე გზები მათი 
ადგილობრივად დასაქმებისთვის.

n გამოიყენე ზღვის დამაბინძურებლების 
მეთვალყურეობის მობილური 
აპლიკაცია, რათა თვალყური 
ვადევნოთ ნარჩენებს დასუფთავების 
დროს, ან მონიტორინგი გაუწიოთ 
საჯარო ღონისძიებას! შენ იოლად 
შეგიძლია გადასცე მონაცემები 
აპლიკაციის საშუალებით და 
უკან მიიღო მონაცემები შენი 
აქტივობის შედეგების შესახებ. 
შენ შეგიძლია დაამუშავო 
მონაცემები სტუდენტებთან 
ერთად, ვიდრე გადააგზავნი მათ. 
აპლიკაცია უნზრუნველგყოფს 
პრეზენტაციისათვის საჭირო 
საკომუნიკაციო მასალით.
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სანაპიროზე დაყრილი ნარჩენები
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ზღვის კვლევისა და 
განვითარების ეროვნულმა 

ინსტიტუტმა, როგორც 
პოლიტიკურად 

ორიენტირებული პროექტის - 
„სამხრეთ ევროპული ზღვების 
გარემოს კვლევა“ - მონაწილემ, 

ერთი წლის განმავლობაში 
რუმინელ სტუდენტებთან 

ერთად მონიტორინგი გაუწია 
სამ სანაპიროს! მათ აღმოაჩინეს, 

რომ სანაპიროზე ძირითადი 
დამაბინძურებლებია 

სიგარეტის ნამწვავები და 
პლასტიკური კონტეინერები.

ზღვის დამაბინძურებლების შეგროვება, დახარისხება და მონიტორინგი

© iSea
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n მიიღე მონაწილეობა მსოფლიო დასუფთავების დღისადმი 
მიძღვნილ კამპანიაში! ორგანიზაციის „პლასტიკ ოუშენ 
ინტერნაშიონა“-ს სიუჟეტი გვაჩვენებს, როგორ აღწევს 
პლასტიკური დამაბინძურებლები ხმელეთიდან 
ზღვაში და რატომ არის ნარჩენები ზღვის პოტენციური 
დამაბინძურებელი! იხილე „რას დავუტოვებთ ჩვენ 
მომავალ თაობებს“ - შავი ზღის აუზის გარემოსა და წყლის 
სამინისტროს დირექტორატიდან!

პლასტიკის რაოდენობა, რომელიც შედის მსოფლიო ოკეანეში ყოველ ნახევარ წუთში

წყნარ ოკეანეში, ჰავაისა და კალიფორნიას შორის 
არსებობს უზარმზარი ე. წ. „პლასტიკური კუნძული“, 
რომელიც სამჯერ უფრო დიდია, ვიდრე საფრანგეთი 
და რომელიც კვლავაც განაგრძობს ზრდას. ზღვისა 
ჰაერის დინების გამო მისი ლოკაცია მუმივად 
იცვლება.
ეს პლასტიკური კონტინენტი არის უდიდესი 
მსოფლიო ოკეანეში არსებულ ხუთ „პლასტიკურ 
კუნძულს“ შორის. პლასტიკური კონტინენტი 
აღმოჩენილ იქნა შემთხვევით 1997 წელს კაპიტან 
ჩარლზ მურის მიერ, რომელიც ჩატარებული 
რეისის შემდეგ ბრუნდებოდა კალიფორნიაში. 
მისი ეკიპაჟი წააწყდა ნარჩენების ამ გროვას შუა 

ოკეანეში. მას შემდეგ მიმდინარეობს მისი კვლევა 
და გასასუფთავებელი გზების ძიება. გიგანტური 
კუნძული ფორმირებულია წებო-პლასტიკის 
ნარჩენებისგან, რომელიც ხვდება ოკეანეში სხვადასხვა 
გზით. ისინი შემოაქვს მდინარეებს, სანაპიროებიდან 
მაღალ ტალღებს, ზღვის უკუქცევას და გემებს.
ოკეანეებში ყოველწლიურად იყრება 12,7 მილიონ 
ტონამდე პლასტიკური ნარჩენი მათგან 1,15-2,41 
მილიონი ტონა შედის მდინარეების საშუალებით. 
ზოგიერთი ნარჩენის ხვედრითი წონა ნაკლებია, 
ვიდრე წყლის. ამიტომაც ასეთი ნარჩენები 
ტივტივებენ წყლის ზედაპირზე. ქარსა და დინებებს კი 
ისინი მიაქვთ ათასობით კილომეტრების მანძილზე.
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მობი - დაკი არის ნამდვილი ამბავი! 28 800 რეზინის აბაზანის 
სათამაშო დაიკარგა ზღვაში. სათამაშოები გადაიყარა საკონტეინერო 

გემის გემბანიდან წყნარ ოკეანეში 1992 წ. 10 იანვარს და შემდეგ ისინი 
ნაპოვნი იქნა დედამიწის ირგვლივ მდებარე სანაპიროებზე. ეს მოვლენა 
გამოყენებულ იქნა ოკეანოგრაფების (მათ შორის კურტის ემბესმეიერის) 

მიერ, ოკეანის დინების დასადგენად.

პლაჟზე გამორიყული პლასტიკური სათამაშო (სამხრეთ საბერძნეთი)

 ზღვის დამაბინძურებლების ტიპები
მასალის სახეობის შესაბამისად არსებობს ზღვის დამაბინძურებლების სხვადასხვა 
კატეგორიები და კლსიფიკაციები: ხელოვნური პოლიმერი, პლასტიკი, რეზინა, მინა, 
კერამიკა და ა. შ. ეს კლასიფიკაცია ფართოდ გამოიყენება ოკეანეების სხვადასხვა ნაწილებში 
ჩატარებული დაკვირვებების ურთიერთშესაბამისობისთვის.

n დაამონტაჟე ყუთები სხვადასხვა სახის ნარჩენისთვის და დაახარისხე ნარჩენი.

n ასწავლე სტუდენტებს სწორი სეპარაციის/დახარისხების, გადამუშავების ან მეორადი 
გამოყენების ტექნოლოგიები.

n მიაწოდე ინფორმაცია „მდგრადი განვითარების მიზნების“ შესახებ. მიზანი 12 
-მდგრადი მოხმარება და წარმოება.

n მუდამ გახსოვდეს რომ ნარჩენების ეფექტური გამოყენება ნიშნავს მათ შემცირებას!

n მოითხოვე გადამუშავების რეინჯერები. მოახდინე სერტიფიცირება მათ მიერ 
გაწეული ძალისხმევისა და მცდელობებისათვის.

დახარისხება/გადამუშავება

© iSea
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ჭარბტენიანი ადგილი, რომელიც 

სუფდავდება მოხალისეების მიერ

დარეკეთ რეციკლირების სამსახურებში და 
დაადასტურეთ მათი ძალისხმევა !!!

საბერძნეთში „იარე გლობალური ნაბიჯით“ 
პროექტის ფარგლებში სტუდენტებმა შეაგროვეს, 

განაახლეს და გამოყენებადი გახადეს 16 000 
ერთეული ძველი, გადამუშავებადი ნივთი.

„მწვანე ლეგოს სკოლის“ პროექტის ფარგლებში - 
DMGKN, მათემატიკისა და მეცნიერების სკოლის 
გუნდი - „იფიქრე გლობალურად და იმოქმედე 

აგილობრივად“ მონიტორინგს უწევს ნარჩენების 
რაოდენობას, რომელიც გროვდება სახლში, სკოლაში 

და სათამაშო მოედნებზე. მათი მიზანია თავიანთი 
სკოლის ტერიტორიაზე დაიწყოს ნარჩენების 

სეპარირებული შეგროვება. სურთ რა ნულოვანი 
ნარჩენები, ისინი თავად უკავშირდებიან ნარჩენების 
გამტან კომპანიას. მათ მიერ სეპარირების შედეგად 

მიღებული ფული გამოყენებული იქნება 30 
პრინტერის მოწყობილობის საყიდლად, რომლის 
საშუალებითაც მათ შეეძლებათ შექმნან ნაწილები 

რობოტისათვის, STEM პროექტისთვის.

ორმოც მაღალი კლასის მოსწავლეს 
ბულგარეთში, რომლებიც მონაწილეობდნენ 

პროექტში erasmus+green, ბიზნეს იდეების 
გენერირებისათვის მიეცათ გამოწვევა, 

რომ რომ მოეხდინათ ისეთი ბიზნეს იდეის 
გენერირება, რომელიც ხელს შეუწყობდა 

წრიული ეკონომიური კანონების (საფუძვლების, 
პრინციპების) განხორციელებას. ექსპერტებმა 
მწვანე მეწარმეთა სფეროდან პრიზი მისცეს 
მოსწავლეთა გუნდს, რომელმაც შესთავაზა 

ახალი შესაძლებლობები საოჯახო ნარჩენების 
გადამუშავებისათვის, ინოვაციური ნაგვის ყუთის 

საშუალებით.

ადოვერის საშუალო სკოლის მოსწავლეებმა 
თავიანთ კაფეტერიაში განახორციელეს 
კომპოსტის დამუშავების პროექტი. მათ 

დაამოტაჟეს რვა სეპარაციული სადგური,
დაიქირავეს სკოლის შემადგენლობა და 

შეამცირეს თავიანთი ნარჩენების რაოდენობა 
თითქმის 50%-მდე.

გაიგე მეტი იმ გზებისა და საშუალებების შესახებ, 
რომლებსაც ისინი მიმართავედნენ ყველა 

გამოწვევაზე.

©Agricola NGO
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 პლასტიკით დაბინძურება
ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურება აღიარებულია, როგორც 
მთავარი გლობალური საშიშროება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ზღვებისა 
და ოკეანეების ეკოსისტემებს, ბიომრავალფეროვნებას, ველური ცხოველების 
კონსერვაციას და იწვევს სოციალურ და ესთეტიკურ პრობლემებს, ასევე 
უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით მეთევზეობაზე, 
აკვაკულტურაზე, რეკრიაციაზე და მემკვიდრეობით ღირებულებებზე. გაიგე მეტი 
დოკუმენტურ ფილმში პლასტიკის (პლასტმასის) საუკუნე და პლასტიკის ოკეანე!

n წაიკითხე „პლასტმასის წვნიანი“ - ოკეანის დაბინძურების ატლასი (2019), რომელშიც მაიკალ 
როსკამ ამბინგი გვიჩვენებს პრობლემის მასშტაბურობას. პლასტმასის ნარჩენები არის მთელ 
პლანეტაზე, ცივილიზაციიდან ყველაზე დაშორებულ ადგილებშიც კი. „პლასტმასის წვნიანი“ 
მისი გასაოცარი ფოტოებითა გრაფიკებით გამოწვევაა ყველა ასაკის მკითხველისათვის.

ვიცხოვროთ ნულოვანი ნარჩენებით!

შეთავაზება შენი საკლასო ოთახის ნულოვანი 
პლასტიკის ოთახად გარდაქმნისთვის

გარდაქმენი შენი საკლასო ოთახი  ნულოვანი  პლასტიკის ოთახად

ჩანაცვლება

არ გამოიყენო

5 მილიარდი პლასტიკური 
პარკი გამოიყენება 
ყოველწლიურად

1 მრავალჯერადი 
გამოყენების 
ბოთლი

პრიალა 
გადასაკრავები

სახატავი 
მარკერები

წიგნის 
პლასტიკური 
გადასაკრავი

ერთჯერადი 
დანა-ჩანგალი

ბუშტები

835 ერთჯერადი გამოყენების 
ბოთლი

540 ერთჯერადი გამოყენების  
ლანჩის პაკეტი

1172 ერთჯერადი გამოყენების პლასტიკური  საწრუპი მილი

450 ერთჯერადი  პლასტიკური პაკეტი

1 მრავალჯერადი 
გამოყენების 
საკვების 
კონტეინერი

1 მრავაჯერადი 
გამოყენების 
საწრუპი მილი

1 მრავალჯერადი 
გამოყენების 
ჩანთა

პლასტიკური ბოთლების 
რაოდენობა, რომლებიც 
იყრება ნაგვის ყუთებში 
და საბოლოოდ ხვდება 

ოკეანეებში 2,5-ჯერ აღემატება 
დედამიწის მოსახლეობას

დაახლოებით 8 მილიონი  
ტონა პლასტიკი, რომელიც 
ყოველწლიურად ხვდება 

ოკეანეში, საკმარისია, რომ 
დაფაროს მთელი დედამიწის 

სანაპირო ზოლები

ყოველწლიურად სულ 
მცირე 100 მილიონი 
ძუძუმწოვარი და 1 

მილიონი ფრინველი 
იღუპება  პლასტიკისაგან

200-ზე მეტი ოკეანის 
სხვადასხვა სახეობა იქნა 
აღმოჩენილი, რომელიც 

ჩახლართული იყო  
მიტოვებულ სათევზაო 

ხელსაწყოებში

ნულოვანი პლასტიკი
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n მოსთხოვე სტუდენტებს რომ შეცვალონ თავიანთი 
ერთჯერადი პლასტმასის წყლის ბოთლები, საკვების 
შესახვევები, საწრუპები და პარკები მრავალჯერადი იგივე 
ნივთებით.

n აკრძალე პრიალა გადასაკრავები, პლასტმასის სანიშნები, 
ერთჯერადი დანა-ჩანგალი შენს კლასში.

n	  აღმოაჩინე შენი სკოლის მოსწავლეებთან ერთად თუ 
რამდენი პლასტიკური ნარჩენი იყრება სკოლის აქტივობის 
შედეგად. მოძებნე გადაწყვეტის გზები თქვენი სკოლის 
ნარჩენების შესამცირებლად და გადააქციეთ თქვენი 
კლასი ნულოვანი პლასტიკატის ადგილად. ყველა ამ 
აქტივობით, თქვენ ასრულებთ ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიის ინსტრუქციებს პლასტიკური ნამსხვრევებისა და 
მოკროპლასტიკების წინააღმდეგ.

აქტივობის ფურცელი კლასში გამოფენილი პლასტიკური ნივთების დასათვლელად და მათი შეცვლა ნარჩენების შემცირების მიზნით

სახელმძღვანელო 
მასწავლებლებისთვის

პლასტიკის 
ნარჩენები

შეთავაზების 
აღნიშვნა

შეავსე შემდეგი ფორმა

თხოვე მოსწავლეებს 
ჩამოთვალონ 

პლასტიკის ნივთები, 
რომლებსაც ისინი 

დღის განმავლობაში 
ყრიან ნაგავში ან ნაგვის 

ურნებში და ჩაწერე 
ისინი  პირველ სვეტში

იმსჯელე თითოეულ 
მათგანზე შესაძლო 
გადაწყვეტილების 

მისაღებად

ჩაწერე მეორე სვეტში 
წინა მსჯელობიდან 

გამომდინარე 
შეთავაზებები

გამოიყენე შედეგები, რათა 
განავითარო რჩევების 
და/ან შეთავაზებების 
ჩამონათვალი, რომ 

შემცირდეს გადაგდებული 
პლასტიკის რაოდენობა 
შენი საკლასო ოთახის 

საშუალებით

გადაწყვეტილებები შეიძლება გამომდინარეობდეს 
შეკითხვებიდან: არის იქ მრავალჯერადი 

გამოყენების ნივთი, რომელიც შენ შეგეძლო 
გამოგეყენებინა მის ნაცვლად (მაგალითად, 
გამოიყენო მრავალჯერადი წყლის ბოთლი 

ერთჯერადი პლასტიკური ბოთლის ნაცვლად)? 
როგორ შეგეძლო ის მრავალჯერადად 

გამოგეყენებინა გადაგდების ნაცვლად?

იმ შემთხვევაში, თუ ერთჯერადი გამოყენების 
პლასტიკური ნივთები არ შეიძლება 

ჩანაცვლდეს მრვალჯერადით, გამოიკვლიე, 
რეალურად გჭირდება თუ არა ისინი 

(მაგალითად, შეგიძლია აიკრძალო საწრუპნი 
მილის გამოყენება თუ შენ არა გაქვს ეს 
მრავალჯერადი გამოყენების ნივთი).

მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ 
ვებგვერდს ISea

ჩვენ გარდავქმნით საკლასო ოთახს 
ნულოვანი პლასტიკის ოთახად

ყოველწლიურად დაახლოებით 8 მილიონი ტონა პლასტიკი ხვდება ჩვენს 
ოკეანეებში, რაც  საფრთხეს უქმნის 100 მილიონზე მეტ ზღვის სახეობას

მოდით, დავიწყოთ 
ბრძოლა პლასტიკით 

დაბინძურების 
საწინააღმდეგოდ

ჩვენ გარდავქმნით 
საკლასო ოთახს 

ნულოვანი 
პლასტიკის 

ოთახად

და ბოლოს, თუ 
აღმოჩნდა, რომ საკლასო 
ოთახის ურნაში თქვენ 

აღმოაჩინეთ ერთჯერადი 
გამოყენების პლასტიკი, 

რომელიც არ არის 
შესაძლებელი ჩანაცვლდეს 

მარავალჯერადი 
გამოყენების ნივთით, 
შენ უნდა გამოიკვლიო 
შეძლება თუ არა მისი 

გადამუშავება.
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1907 წ ბელგიელმა/ამერიკელმა გამომგონებელმა 
ლეო ბაეკელენდმა შექმნა ფენოლის ფისის 
გადამუშავებისა და წარმოების ტექნოლოგია. 
მისი სახელის საპატივცემულოდ, ბაკელიტი 
გახდა პირველი, ონდუსტრიულად წარმოებული 
სინთეტური პლასტმასი.
ჰერმან სტიდინგერი ითვლება პოლიმერული 
ქიმიის ფუძემდებლად. 1920 წ. მან გამოაქვეყნა 
სტატია „პოლიმერიზაციაზე“, რომელიც 
გახდა ფუნდამენტური თანამედროვე 
მეცნიერებისათვის, 1998 წელს ბაზარზე 
გამოჩნდა ახალი სინთეზური ნეილონის 
ქსოვილი. 1997 წ. გერმანელმა პოლ სკლეკმა 
შექმნა კაპრონი, რომელიც მასიურ წარმოებაში 
შევიდა მხოლოდ ერთი წლის შმდეგ. 20-ე 

საუკუნის მეორე ნახევარში პოლიმერული 
ქიმია პლასტმასიის წარმოების მკვეთრ 
ზრდასთან ერთად განვითარდა სწრაფად. 
თერმოპლასტიკური ტექნოლოგიების 
განვითარებასთან ერთად დაიწყო სხვადასხვა 
სახის ნივთიერებებისა და პლასტმასებისაგან 
იაფი ნივთების წარმოება, რომლებიც 
ანაცვლებენ მასობრივი წარმოების ინდუსტრიის 
ტრადიციულ მასალებს. იმ დროისათვის 
პლასტმასის წლიური მოხმარება ერთ სულ 
მოსახლეზე დასავლეთ ევროპაში იყო 92 კგ., 13კგ. 
- აღმოსავლეთ ევროპაში, 130 კგ. -ჩრდილოეთ 
ამერიკაში, 19 კგ. - ლათინურ ამერიკაში, 80 კგ. - 
იაპონოაში, 13კგ. - სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში 
და 8კგ. - ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში.

პირველი სინთეზური პლასტმასი

ბულგარეთში, 13-ზე მეტ 
რაიონში მდებარე 30 საბავშვო 
ბაღმა პროექტის - „მე ვირჩევ 

მრავალჯერად ჭიქებს“ - 
შედეგად უარი თქვა პლასტმასის 
ჭიქების გამოყენებაზე. ჭიქების 
მოთხოვნილი რაოდენობა იყო 

გასაოცარი - დაახლოებით 
150 პლასტმასის ჭიქა ერთ 
დღეში 30 ბავშვისათვის 
და ასე გრძელდებოდა 

ყოველდღე. შემდეგ მათ 
მიიღეს გარემოსდაცვითი 

ორგანიზაციების მხარდაჭერა 
„პლასტმასისგან თავისუფალ 

გლობალური კამპანიის“ 
საშუალებით. გაიზარდა 

მოქალაქეთა ინიციატივა, რომ 
გამხდარიყვნენ კამპანიის - 
„მე ვირჩევ მრავალჯერად 

ჭიქებს“ მონაწილე, რომლის 
განხორციელებაც მიმდინარეობს 
გარემოს დაცვისა და მდგრადი 

განვითარების სათემო ცენტრისა 
(OCOSUR - ვარნა) და „ჭიქების 

იმპლემენტაცია და წარმოება”-ს 
(ZERA) თანამშრომლობით.

„ხუთი სკოლის მცდელობა 
პლასტმასის შემცირების პრობლემის 

გადაჭრაზე“ - პროგრამით, 
რომელიც ითვალისწინებს მდგრადი 
განვითარების მიზნებს (მიზანი 12 - 

მდგრადი მოხმარება და წარმოება და 
მიზანი 13 - კლიმატის ცვლილების 

საწინააღმდეგო ქმედებები), 
სკოლები ცდილობენ 10 კვირის 

განმავლობაში შცვალონ თავიანთი 
ერთჯერადი პლასტმასის ჭურჭელი 

ნარჩენების მართვის სისტემის ახალი 
ინიციატივის შესაბამისად. ისინი 

ცდიან ანაზღაურებადი გადასახადის 
სქემას, რომელშიც შედის ლანჩის 
ავტომატური გამყიდველები ან 

სკოლის სასადილოები, რომლებიც 
ლანჩს აწვდიან მრავალჯერად 
გამოყენების კონტეინერებით. 

მოსწავლეებს უკან უბრუნდებათ 
მცირე რაოდენობა თავიანთი ლანჩის 

გადასახადებიდან, თუ ისინი უკან 
დააბრუნებენ კონტეინერებს ლანჩის 
დასრულების შემდეგ. ისინი აგრეთვე 
ცდიან დისკაუნტის (ფასდაკლების) 

გეგმას, რომლის მიხედვითაც 
სტუდენტები გადაიხდიან ოდნავ 

ნაკლებს, თუ ისინი მოიტანენ 
მრავალჯერადი გამოყენების 

კონტეინერებს სახლიდან.

ქ. ფრამინგემის 
ორგანულ ნაერთთა 

ნაკეთობების 
მრავალჯერადი 

გამოყენების პროგრამის 
სკოლაში ერთჯერადი 
ფენოპლასტის საგნები 

და პლასტმასის 
სამზარეულოს 

ნივთები შეიცვალა 
მრავალჯერადი 

გამოყენების სინებითა 
და ვერცხლის 

ჭურჭლით. ნარჩენების
დამშლელი ჭურჭლის 

სარეცხი მანქანა 
დამონტაჟდა ოთხ 
დაწყებით საჯარო 
სკოლაში და ამით 
16 ტონაზე მეტი 
პლასტმასისა და 

ორგანული ნარჩენის 
წარმოქმნა იქნა 
აცილებული!!!
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როლური თამაში

 ზღვის დაბინძურების 
წყაროები

n დაყავი სტუდენტები ჯგუფებად. თვითოეული ჯგუფი მომედებს სხვადასხვა 
დაინტერესებულ ჯგუფთან: სანაპიროზე მოსიარულეებთან, ნავის ეკიპაჟთან, 
მეთევზეებთან, ადგილობრივ თემთან, ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან ან 
სხვა ჯგუფებთან, მათ მიერ ჩატარებულ აქტივობების შესაბამის არეალში.

n მოსთხოვე ყოველ ჯგუფს, მოძებნოს გზები მათ მიერ დაგროვილი სხვადასხვა ტიპისა და 
რაოდენობის ნარჩენების წარმოქმნის პრობლემის გადასაჭრელად.

n	 თვითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს: ძირითადი ნარჩენების რაოდენობა, 
რომლებსაც ისინი აგროვებენ თავიანთი აქტივობების შედეგად, ინფორმაცია იმ 
საშუალების შესახებ, რითიც ისინი უმკლავდებიან ნარჩენებს, მოსაზრება და 
შეთავაზებები ნარჩენების პრევენციისა და შემცირების შესახებ.

n		სხვდასხვა ჯგუფებმა შეიძლება დაასრულონ სინერგიით და საერთო ვალდებულებებით.

ზღვაში არსებული მყარი 
ნარჩენების მთავარი 
მახასიათებელია ის, 

რომ ისინი ხმელეთიდან 
ხვდებიან ზღვაში. ე. წ. 

ზღვის წყაროებიდან (ზღვის 
ტრანსპორტი და თევზჭერა) 

წარმოქმნილი ნარჩენები 
შეადგენენ დაახლოებით 20%-ს. 
განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიექცეს, გადაგდებულ, 

დაკარგულ ან მიტოვებულ 
სათევზჭერო აღჭურვილობას, 

განსაკუთრებით სათევზაო 
ბადეებს, რომლებიც 

სერიოზულ საფრთხეს 
უქმნიან თევზების, ზღვის 

ძუძუმწოვრების, კუებისა და 
ფრინველების სიცოცხლესა და 

ჯანმრთელობას.

© iSeaiSea

თევზი, რომელმაც დადო ქვირითი გადაგდებულ ქილაში.
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საბერძნეთში საბავშო ბაღმა მიაღწია ნულოვან 
ნარჩენებს. ეს არის ექსპერიმენტულ საგანმანათებლო 

პროექტი, რომელიც ასწავლის სტუდენტებს, 
მასწავლებლებს მშობლებს და ადგილობრივ 

მოსახლეობას ნულოვანი ნარჩენებით ცხოვრების 
სტილს. ნულოვანი ნარჩენების სწავლების მიზნით 
დაინერგა პარკეტის თამაშები მოსწავლეებისთვის, 

სემინარები მშობლებისათვის, ნულოვანი 
ნარჩენებისადმი მიძღვნილი წვეულებები ყველასათვის 

და სხვა ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობები.

სხვა სკოლებიც უნდა 
გათავისუფლდნენ ნარჩენებისგნ!!!

წმ. ტერეზას დაწყებითი კათოლიკური 
სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც ჰქონდათ 
ფესტივალის დროს გარემოს დაბინძურების 
გამოცდილება ბუშტების გაშვების შედეგად, 

მივიდნენ პირდაპირ გადაწყვეტილების 
მიმღებებთან და მოსთხოვეს მათ ჰელიუმის 

ბუშტების აკრძალვა ჰელდონის ქუჩის 
ფესტივალის დროს, მათ გაიმარჯვეს!!! 
ფესტივალის დღის წესრიგი შიცვალა!

 მიკროპლასტიკების მოგზაურობა
მსოფლიო ოკეანისაკენ პლასტიკის გზა უმეტესად 
იწყება ხმელეთიდან, და არა აუცილებლად 
პლიაჟიდან და სანაპიროდან. მდინარეები ჩაედინება 
ზღვებში ასევე საკანალიზაციო სისტემები 
ამთავრებენ თავის გზას ზღვებში. პლასტიკის 
ნაწარმი აღწევს კანალიზაციის მილებში, საიდანაც 
ისინი მიემართებიან ზღვებისა და ოკეანებისაკენ. ამ 
გზით ზღვის სანაპიროებიდან საკმაოდ დაშრებული 
ადგილებიდან ისინი ხვდებიან ოკეანეებსა 
და ზღვებში. მიუხედავად მათი ხანგრძლივი 
არსებობისა და გამძლეობისა, ტალღებისა და ქარის 
მექანიკური ფაქტორებისა და მზის ულტრაიისფერი 
გამოსხივების ზეგავლენით პლასტიკური საგნები 
ხდებიან ძალიან მყიფე და მსხვრევადი. ისინი 

იმსხვრევიან პატარ-პატარა ნაწილებად, რომლებსაც 
ეწოდება მიკროპლასტიკები.

მიკროპლასტიკები არიან პატარა პლასტმასები, 5 
მმ-ზე ნაკლები დიამეტრით, რომლებიც ძირითადად 
იყოფიან ორ ქვეკატეგორიად: პირველადი 
მიკროპლასტიკები წარმოებულია მრავალ ისეთ 
პროდუქტში გამოსაყენებლად როგორიც არის 
კბილის პასტა, პირადი ჰიგიენის კრემები, კოსმეტიკა 
და სხვა. მეორადი მიკროპლასტიკები მიიღება 
დიდი პლასტიკური ნივთების ფრაგმენტაციის 
ანუ დამსხვრევის შერეგად. მიკროპლასტიკები 
ოკეანეში არსებული პლასტიკის მნიშვნელოვან 
ნაწილს წარმოადგენენ და ქმნიან საშიშროებას 
ოკეანის ცხოვრებას, ეკოსისტემებს და ადამიანის 
ჯანმრთელობისთვის!

© National Oceanic and Atmospheric Administration

ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ პლასტიკების ფრაგმენტაციას
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პლასტიკური ნაწილაკების არსებობა მსფლიო ოკეანეში კარგად არის ცნობილი, მაგრამ ბოლო 
პერიოდის კვლევებმა აჩვენა, რომ პლასტიკის ნაწილაკები და ძაფები არის ყველგან, წვიმის წყალშიც 
კი. პლასტიკის წვიმა მოდის პრაქტიკულად ყველგან. უკანასკნელი გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ხალხი 
მისდაუნებურად მოიხმარს მიკროპლასტიკის საშუალოდ 200 ერთეულს ყოველ კვირა ან 21 გრ. ყოველ 
თვე, რაც წელიწადში შეადგენს 50 ათას ერთეულს! ორჯერ მეტი პლასტიკი შთაინთქმება სასმელი წყლის 
საშუალებით. მიკროპლასტიკის სხვა წყაროებია ზღვის პროდუქტები, ლუდი, ზღვის მარილი.

პლასტიკის ის რაოდენობა, რომელსაც შეუძლია ჩვენს ჯანმრთელობას ავნოს, 
ჯერ ისევ უცნობია!

გამოიყენე ლაბორატორია სტუდენტებთან ერთად მიკროპლასტიკების აღმოსაჩნად.

n შეაგროვე წყალი უახლოესი მდინარიდან, ან ტბიდან, გამოიყენე ყავის ფილტრი მის 
გასაფილტრად და სტუდენტებთან ერთად გამოიკვლიე მიკროპლასტიკებზე მიკროსკოპით 
ან სტერეოსკოპით.

n		წყლის ნაცვლად შეგიძლით შეაგროვოთ ქვიშა უახლოესი ზღვის სანაპიროდან, ტბის ან 
მდინარის ნაპირიდან.

n	 შეგიძლიათ დააკვირდეთ კისმეტიკურ პროდუქტებსაც კი, როგორიც არის თხევადი საპონი 
და კბილის პასტა.

ნახე სიუჟეტი მიკრობურთულებზე პროექტის - „შტატის მონათხრობის“ მიხედვით,
რომ გაიგო კოსმეტიკურ ნაწარმში მიკრობურთულების შესახებ.

პლასტიკის ოკეანე, 2016 (1სთ. 40წთ) ნეტფლიქსი, დოკუმენტური ფილმი, რომელიც წარმოადგენს უახლოეს მეცნიერულ 
მონაცემებს, აჩვენებს თუ როგორ იმსხვრევიან პლასტიკები პატარა ნაწილებად, როდესაც ხვდებიან ოკეანეებში და 
შედიან კვებით ჯაჭვში, სადაც მაგნიტივით იზიდავენ ტოქსინებს. ეს ტოქსინები ხვდება ზღვის ორგანიზმების 
ცხიმოვან ქსოვილებში და საბოლოოდ კი ჩვენს ორგანიზმში.

www.theguardian.cowww.theguardian.com

მიკროპლასტიკები, რომლებიც გამოყოფილია ზღვის მარილიდან!
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 საზღვაო ნარჩენის ზემოქმედება
გარდა პრობლემის წმინდად ესთეტიკური სპექტრისა, ნარჩენები, რომლებიც ხვდებიან ზღვებსა 
და სხვა წყალსატევებში, ზიანს აყენებენ ბიომრავალფეროვნებას. უმეტეს შემთხვევებში ისინი 
არიან მიზეზი ცხოველების გახლართვისა და დაჭერისა სხვადასხვა საგნებში, რაც იწვევს 
მათი კიდურების ჯეროვანი ფუნქციონირების უნარის დაკარგვას, ხრჩობას და საბოლოოდ 
სიკვდილს. ნახე საზღვაო ნარჩენის ზემოქმედება მარლისკოს პროექტიდან.

ზღვის ცხოველებისთვის უზარმაზარ საშიშროებას წარმოადგენს ე. წ. მოტივტივე 
„სათევზაო აღჭურვილობის აჩრდილები“ - სათევზაო ბადეები, ანკესები და 
ხაფანგები, რომლებიც უმეტესწილად დაკარგულები არიან ზღვაში სხვადასხვა 
მიზეზით. ისინი მიაქვს ძლიერ შტორმს ან ფსკერის ტრალირებას, რის 
შედეგადაც ტივტივებენ წყლის სვეტებში ან წამოცმულები არიან რიფებზე, 
ზღვის ფსკერზე. მათი პოვნა და მოხსნა ძალიან ძნელია, ბევრ არეალში ასეთი 
დაკარგული სათევზაო აღჭურვილობები რჩებიან ზღვის გარემოში ათწლეულების 
განმავლობაში, ქმნიან რა გრძელვადიან საშიშროებას ცოცხალი ბუნებისათვის.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ბოლო პერიოდის კვლევის მიხედვით 
ზვიგენების, დელფინების და ზღვის 
გოჭების, ისევე როგორც ზღვის ფრინველების 
14%-ზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს 
ზღვის დამაბინძურებლების მიღება (ყლაპვა), 
დანარჩენები კი იხლართებიან მათში, რასაც 
მოსდევს შიმშილი და ტანჯვით სიკვდილი.

დელფინის კუდი იხლართება პლასტიკის ნარჩენებში

სულ მცირე 100 მილიონი ძუძუმწოვარი 
იღუპება ყოველწლიურად პლასტიკით 
დაბინძურების შედეგად 

ნულოვანი პლასტიკი



www.bio-learn.org 35

Project funded by
EUROPEAN UNION

Project funded by
EUROPEAN UNION

Project funded by
EUROPEAN UNION

რაც შეეხება ჭარბტენიან ტერიტორიებს, აქაც ე. წ. „თევზის მოწყობილობები“ - დაკარგული ან 
გადაგდებული ნიჟარითა და კაუჭებით აღჭურვილი ანკესები, წარმოადგენენ სერიოზულ საფრთხეს. 
მათ ხშირად ყლაპავენ გედები და სხვა ფრინველები, რომლებიც ეძებენ საკვებს წყალში. ეს იწვევს 
მათ ორგანიზმში ფარულ სისხლდენას ან ხანგრძლივ შიმშილს და ასევე მოწამლვას, რაც საბოლოოდ 
მთავრდება მათი სიკვდილით.

n	 მოიძიე საგანმანათლებლო წყაროები ოკეანეზე, რათა ასწავლო, თუ რა ზეგავლენა აქვს 
ოკეანეს ადამიანზე და რამდენად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ზეგავლენა 
ოკეანეში სიცოცხლის სტაბილურ განვითარებაზე. შენ შგიძლია მოიპოვო პროექტები, 
სხვადასხვა საშუალებები, მეთოდები, რეპორტები და მასალები ოკეანის საგანმანათებლო 
პორტალის სამთავრობათაშრისო ოკეანოგრაფიის კომისიიდან.

n	 შეუერთდი ევროპული ლურჯი სკოლის ქსელს და გახადე შენი სტუდენტები ოკეანისა და 
ზღვების შეცვლისა და მდგრადი განვითარების წარმომადგენებლად!

n	 მოძებნე მდგრადი განვითარების მიზანი 14 (ოკეანისა და ზღვის რესურსები) და 
საგანმანათლებლო მასალები მოწოდებული UNESCO-ს მიერ, რათა აუხსნა იმ 
საშიშროების შესახებ, რომელიც ემუქრება ზღვის ორგანიზმებს დაბინძურების გამო.

n	 ნახე „როგორ ვნებს შავ ზღვას ნარჩენები“ (UNDP EBLAS პროექტის ნაწილი) და გაიგე იმის 
შესახებ, თუ რა უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ზღვის დამაბინძურებლები შავ ზღვაზე, 
ბუნებრივ ჰაბიტატებზე, კვებით ჯაჭვებზე და სხვა.

n	 ნახე, „როგორ ხვდება პლასტმასი ჩვენს საკვებში“ - პლასტმასის ოკეანიდან!

n	 შეუერთდი ბუნებრივი კონსერვაციისა და ვიზიტორების ცენტრის მიერ დანერგილ 
გარემოს საგანმანათლებლო პროექტს შენს ადგილობრივ ჭარბტენიან ტერიტორიაზე, 
რათა განავითარო ურთიერთობა სტუდენტებსა და ბუნებას შორის და ხელი შეუწყო მის 
დაცვას სტუდენტების მიერ.

©Green Balkans

თოკში გაბმული ფეხი
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 3R-ის ისტორია

გინახავთ ეს ლოგო? ეს არის 
სიმბოლო, რომელიც ხშირად 

გამოიყენება შეფუთვაზე 
ზოგიერთ ევროპულ 

ქვეყანაში და ეს ნიშნავს, 
რომ მწარმოებელმა გაიღო 
ფინანსური კონტრიბუცია 
ნარჩენების აღდგენის, ან 

გადამუშავებისათვის.

ის დაკავშირებულია ე. წ. 3R 
ინიციატივასთან. ეს არის 
ფართოდ გამოყენებული 
აბრივიატურა ნარჩენების 

მენეჯმენტის იერარქიისათვის: 
შემცირება, ხელმეორედ 

გამოყენება, გადამუშავება.

შემცირება ნიშნავს ჩვენს მიერ 
წარმოქმნილი ნარჩენების 

რაოდენობის მინიმუმამდე 
დაყვანას. ხელმეორედ 

გამოყენება ნიშნავს, ვიპოვოთ 
გადასაგდები ნივთისათვის 

ახალი დანიშნულება, რათა არ 
მოგვიხდეს მისი გადაგდება. 

გადამუშავება კი ნიშნავს 
ნარჩენებისგან ახალი მასალის, 

ან საქონლის წარმოებას.

იმისათვის, რომ მსოფლიოს ყურადღება გამახვილებულიყო გარემოს დაცვის საკითხებზე, 
დაარსდა დედამიწის დღე - ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც აღინიშნება 22 აპრილს. 
ის პირველად აღინიშნა 1970 წელს,

ამან მისცა მიზეზი ამერიკულ კონტეინერების კორპორაციას, მუყაოს დიდ 
საწარმოს, ჩაეტერებინა კონკურსი ხელოვნებისა დიზაინის კოლეჯის 
სტუდენტებისათვის გარემოს

დაცვის საკითხების ცნობიერების ასამაღლებლად. კონკურსი 
მოიგო ჰარი ანდერსონმა, 23 წლის სტუდენტმა სამხრეთ 
კალიფორნიის უნივერიტეტიდან, რომელმაც გამოიყენა 
ლოგო, რომელიც ახლა ცნობილია, როგორც რეციკლირების 
(გადამუშავების) უნივერსალური სიმბოლო. ალბათ ეს 
სიმბოლო შთაგონებული იყო იმ დროს არსებული მსგავსი 
გადასამუშავებელი, ან ადრეული 1960-იანების სიმბოლოებით, 
მაგალითად ისეთი სიმბოლოთი, რომელიც შედგებოდა ორი 
ისრისაგან, რომლებიც ერთმანეთს მისდევდნენ წრეში და 
რომელიც ფოლკსვაგენმა მოათავსა ზოგიერთი მანქანის ნაწილზე.

თუ ჩვენ გვგონია, რომ არ არის მნიშვნელოვანი, რა მოუვა 
ნარჩენების იმ რაოდენობას, რომელსაც ვყრით ყოველი ჩვენთაგანი 
ნაგვის ყუთში, ეს არაწორია! დაფიქრდი, რა რაოდენობის ნარჩენები 
გენერირდება (გროვდება) ყოველ დღე 6,7 მილიარდი მოსახლეობის მიერ ჩვენს 
პლანეტაზე. უზარმაზარი ნაგავია, არა? ჩვენ თუ გავაგრძელეთ ამ რაოდენობის ნარჩენების 
წარმოქმნა ადგილი აღარ გვექნება მის შესანახად! 3R დაგვეხმარება ნარჩენების რაოდენობის 
შემცირებაში. ფაქტიურად ყოველ ჩვენგანს მარტივი და პრაქტიკული ექსპერიმენტების 
საშუალებით შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ პლასტიკური ნარჩენების რაოდენობა, რომელსაც 
ჩვენ ვაგდებთ ყოველდღე:

შეაგროვე და ჩაატარე ნარჩენების სეპარირება. განსაზღვრე ნაგვის ყუთები ნარჩენების 
სხვადასხვა კატეგორიისათვის - პლასტიკის, ქაღალდის, მეტალის, მინის ორგანული და 
არაორგანული ნარჩენებისათვის. ყოველი დღის ბოლოს დააკვირდი, რომელ ყუთშია 
ყველაზე მეტი ნარჩენი. ეს მარტივი ექსპერიმენტი გვიჩვენებს, რამდენი პლასტიკური პაკეტი 

რეციკლირების/

გადამუშავების სიმბოლო
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სტუდენტების მიერ 

შექმნილი მოზაიკა ბოთლის 

თავსახურებისაგან, 

კარმელი, აშშ.

ხელოვნების ნიმუშის შექმნა 

პლასტმასის ბოთლებისგან

და ფუთა მიდის ჩვენს ნაგავში ისე, რომ ჩვენ არანაირ ყურადღებასაც კი არ ვაქცევთ ამ ფაქტს. ნარჩენების 
აღრიცხვა გვიჩვენებს, რომ პრობლემა რეალურია.

შევქმნათ ხელოვნების ნიმუშები და არა ნარჩენები!
ხელოვნების პროექტების საშუალებით შესაძლებელია გზავნილების გავრცელება. რომ იმოქმედოთ 

„მწვანედ და ცისფრად/ლურჯად“, უნდა გამოიყენო შენს არეალში ნაპოვნი გადაგდებული ნივთი/
ნარჩენი აპლიკაციის ან ფრესკის (კედლის მოხატულობა) შესაქმნელად. მოამზადე პროექტი შენს 
სკოლაში და წარუდგინე ის დირექტორს, მოიპატიჟე მოსწავლეები (სტუდენტები) სხვა კლასებიდან შენს 
პროექტში ჩასართავად და იმუშავეთ ერთად. გააზიარე შედეგი სოციალური ქსელში ჰეშთეგით.
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საერთაშორისო Erasmus პროექტის: “ბავშვები პლასტიკით დაბინძურების წინააღმდეგ“ ფარგლებში, სტუდენტებმა 
გადამუშავებული პლასტიკის მასალით შექმნეს სამკაულები, მოდური ნივთები, სათამაშები, ყვავილების ქოთნები, 
ავეჯი სკოლის ბიბლიოთკისთვის, ფრინველების სახლები და კოტონის ჩანთები (ძველი ზეწრებიდან). ეს ყველაფერი 
მიიღება ეკოლოგიური მოტივაციისა და შთაგონების შედეგად. სტუდენტები აგრეთვე დაესწრნენ სამუშაო შეხვედრებს, 
სადაც გამოიყენეს მიკროსკოპები და ანალიზი გაუკეთეს წყლის ნიმუშებს ყოველი სოფლიდან, რომელიც მონაწილეობდა 
პროექტში და დარგეს ხეები სკოლის ეზოში.

საერთო აქტივობებისთვის, ან საკუთარი შემოქმედებისთვის სტუდენტებმა უნდა 
შეაგროვონ ყველა სახის ნარჩენი სახლში, რისი გამოყენებაც შეიძლება კრეატიულად.

n გააკეთე ნახატის ან ფოტოს ჩარჩო სამზრეულოს ან ტუალეტის ქაღალდის რულონიდან დარჩენილი 
ცარიელი მუყაოსაგან, პლასტმასის ჭიქებისა და ბოთლებისაგან. აარჩიე საკუთარი დიზაინი და ფერი. 
შეგიძლია შეღებო მუყაოს ნაწილები ნებისმიერ ფერად, რომელიც მოგწონს. 

n		 ყუთები მონეტების, ღილების და სხვა პატარა ნივთბის შესანახად. ამოჭერი პლასტმასის ბოთლების 
ძირები ბოთლებიდან, რომელსაც აგდებ. შეღებე ისინი მხიარულ ფერებში და ააწყვე ისინი ისე, რომ 
გამოიყურებოდეს ხილის მსგავსად. გაუკეთე სახელურები და ფოთლები გადაგდებული მწვანე 
ჩანთების ან ქაღალდისაგან. შეგიძლია გაუკეთო განაჭერი (ნაპრალი), რომელშიც ჩაყრი ხურდებს და 
გამოიყენებ ამ შექმნილ ვაშლს, როგორც ყულაბას.

n		 პლასტმასის ბოთლებისაგან აკრილის საღებავების და სხვა დამატებითი მასალის საშუალებით, 
როგორიცაა მაგ. ლენტები ჩანთებისაგან, არასაჭირო ღილები, ფოლგა და სხვა, შეგიძლია გააკეთო 
ვაზები ან ყვავილის ქოთნები.

n		 შენ შეგიძლია გააკეთო ჩიტების საკვები ადგილი პლასტმასის ბოთლებიდან და სხვა ხელმისაწვდომი 
მასალისგან, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს მგალობელი ჩიტების პოპულაციას გამოზამთრებაში, 
არასასიამოვნო ამინდის პირობებში. შეგიძლია გამოიყენო ერთჯერადი დანა-ჩანგალი, პლასტმასის 
კოვზები, კაბები, მანტოები ან სხვა აქსესუარები პლასტიკური პარკებიდან. 

მუყაოს დეკორაციები 

www.krokotak.com



www.bio-learn.org 39

Project funded by
EUROPEAN UNION

Project funded by
EUROPEAN UNION

Project funded by
EUROPEAN UNION

n		 გამოიყენე შენი წარმოსახვა, რომ შექმნა ტანსაცმელი ან აქსესუარი (დიადემა, შარფი, ქამარი, 
მოსასხამი, ქუდი ან ლენტები) პლასტიკური ჩანთებისაგან სხვადასხვა ფერებში.

n	ჩაატარე კონკურსი: “მისტერ და მისის Biolearn“, კლასში საუკეთესო იდეის გამოსამჟღავნებლად, ან 
ორგანიზება გაუკეთე წვეულებას შექმნილი სამოსისა და ნივთების წარდგინებით, დაპატიჟე სხვა 
კლასები, გაუზიარე და გაუცვალე მათ იდეები და გამოცდილებები.

n გამოიყენე შენთვის ხელმისაწვდომი ნარჩენები სათამაშოების, მოსართავების გასაკეთებლად 
მაგალითად შობის, დაბადების დღისთვის, აღდგომისა და სხვა დღესასწაულისთვის;

n გაუკეთე ორგანიზება წვეულებას და მორთე გარემო ასეთი სათამაშოებით, ან გაცვალეთ ამ სახის 
მასალისგან დამზადებული საშობაო საჩუქრები;

n შეგიძლია დაამზადო ნაჭრის სათამაშოები ძველი და გამოუსადეგარი ტანსაცმლისგან, წინდების, 
პირსახოცებისა და სხვა სახის ნაჭრებისგან. შექმენი კაბები და წინსაფრები პლასტიკის ჩანთებისგან, 
ქუდები - პლასტმასის ჭიქებისგან, შეგიძლია გამოიყენო ღილები და ბუნებრივი მასალაც კი 
დეტალებისთვის. მორთე ისინი ლენტებით, გასაქანი მიეცი შენს ფანტაზიას. არ შეჩერდე და იდეის 
მიხედვით აქციე ისინი აქსესუარებად თხილამურების, ციგების, სახლებისთვის და სხვა. გამოიყენე 
ამისთვის ბოთლები, თავსახურები, პლასტმასის კონტეინერები...

ნარჩენებისგან შექმნილი მოსართავები - www.krokotak.com
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n არ გადააგდო პლასტმასის მოსარევები, გამოიყენე ისინი ფოტოების ჩარჩოების, ყვავილების, 
ქოთნების, ფანქრების პენალის დასამზადებლად;

n შექმენი პლასტიკის ნარჩენებისგან სამკაულები და ორნამენტები, ყელსაბამები, საყურეები, 
სამაჯურები. გამოიყენე ბოთლებისა და ჭიქების ნამსხვრევები, მოამრგვალე და გლუვი გახადე მათი 
კიდეები ფრჩხილის ქლიბის გამოყენებით;

n ორგანიზება გაუკეთე სკოლის საქველმოქმედო ბაზარს, სადაც გამოტანილი იქნება მთლიანად 
ნარჩენების მასალისგან დამზადებული სათამაშოები, მოსართავები და სამკაულები. გააზიარე შენი 
მიღწევები სკოლის მედიაში ჰეშტეგის საშუალებით.

პლასტიკის 

ნარჩენებისგან 

დამზადებული 

ყვავილები

ძველი 

ტანსაცმლისგან 

დამზადებული 

სათამაშოები
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ხარ შენ სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან 
მომუშავე ორგანიზაცია?
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ხარ შენ 
სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან 
მომუშავე 

ორგანიზაცია?

შეაგროვე 
ინფორმაცია;

განსაზღვრე 
სასურველი 

შედეგი;

გამოიყენე 
ლობირება;

მოითხოვე 
გარემოსდაცვის 

წესების დარღვევის 
შემცირება;

ორგანიზება 
გაუკეთე 

რეფერენდუმს, 
განავითარე შენი 

კამპანია.

აირჩიე 
საუკეთესო 
სტრატეგია;

მისდიე 
დაინტერესებული 
მხარის ანალიზს;

მოიპოვე 
საზოგადოების 

მხარდაჭერა;

ითანამშრომლე 
ისტიტუტებთან;

მისდიე 
„ბალკანეთის 

ველური ბუნების 
საზოგადოების“ მიერ 

წარმოდგენილ საფეხურებს 
გარემოსდაცვითი 

კამპანიის 
ორგანიზებისთვის.
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n	 დასუფთავების ღოისძიების დროს გროვდება ნივთები და განიხილება 
მათი შესაძლო;

n		მონაწილეები შეგროვილი საგნებიდან ქმნიან ხელოვნების ნიმუშებს და 
ამზადებენ დასუფთავების აქტივობის პოსტერებს;

n		ორგანიზდება მონაწილეთა გუნდების შეჯიბრებები ნარჩენების ყველაზე 
დიდი რაოდენობით შეგროვების მიზნით;

n		სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება, შეხვდნენ ადგილობრივ 
ავტორიტეტებს, წარადგინონ თავიათი წინადადებები და განიხილონ 
ზღვის დაბინძურების საკითხები;

n		ისინი ვიდეოზე ასახავენ ზღვის დაბინძურებას;

n		გაუკეთეთ ორგანიზება ვიდეოკონკურსს, რათა დააკავო უმცროსი თაობა 
ზღვის დაბინძურების თემით და წაახალისო ისინი, რომ იფიქრონ ზღვის 
დაბინძურების წყაროებზე, მათ მავნე ზეგავლენაზე და გამოწვეული 
პრობლემების გადაჭრაზე.

აგრიკოლას არასამთავრობო ორგანიზაცია (უკრაინა) 
ადგილობრივ კომუნებთან და სკოლებთან ერთად მუშაობს 

დუნაისა და დნეპრის შესართავების დაბინძურების 
საკითხებზე.

გარემოსდაცვითმა ორგანიზაციამ ISEA, 2017 წლიდან დაწყებული ნარჩენებისგან დასუფთავების 
კამპანია გადააქცია ნულოვანი ნარჩენების კამპანიად, შეცვალა რა ყველა ერთჯერადი მასალა 
მრავალჯერადი, გამძლე მასალით (ჩანთები, ხელთათმანები...) და ამით აჩვენა პრაქტიკის კარგი მაგალითი. 
ისინი მოხალისეებს ასწავლიან მონაცემების შეგროვებას, ანაწილებენ სკოლებში დასასუფთავებელი 
ინსტრუმენტების კომპლექტებს, ყველა მრავალჯერადი აღჭურვილობის ჩათვლით და აძლევენ საჭირო 
ინსტრუქციას დასუფთავების იმპლემენტაციისთვის. 

ბულგარეთში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მათმა მხარდამჭერებმა აქტიურად ჩართვის 
მიზნით საერთო ძალისხმევით დაიწყეს კამპანია „ბულგარეთის ბუნებისთვის“. იგივე სახელწოდებით 
- „ბულგარეთის ბუნებისთვის“ შექმნილ კოალიციას, რომელსაც წარმოუდგენელი მიღწევები აქვს, 2006 
წლიდან მოყოლებული, ბევრი გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია შეუერთდა. 
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შენ ხარ პროფესიონალი 
მეთევზე?
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თევზაობა ნარჩენების ასაკრეფად
პროექტი „შეგიძლია ითევზაო (FFL)“ მიზნად ისახავს ზღვის დამაბინძურებლების 
შემცირებას, მისი ერთერთი მთავარი მხარდამჭერის მონაწილეობით თევზჭერის 
ინდუსტრიიდან. სათევზაო ნავები აგროვებენ ბადეში მოხვედრილ ნარჩენებს. პროექტი 
აქტიურადაა ჩართული „შავი ზღვის დამაბინძურებლების რეგიონული აქტივობის გეგმაში“.

შეგიძლია დაუკავშირდე კომპეტენტურ ნაციონალურ და ინტერნაციონალურ 
ორგანიზაციებს და შეუერთდე FFL პროექტს. ზოგიერთი პროექტი ფარავს შეგროვებისა და 
განადგურების ხარჯებსაც კი და უთითებს თევზჭერის ინდუსტრიას მის ვალდებულებებზე 
ჯანმრთელი გარემოს შექმნისთვის!

შეაგროვე 
ნარჩენი;

შეინახე ისინი 
გემბანზე 
ჩანთებში;გამოიტანე 

ნაპირზე 
და მიიტანე 

განკუთვნილ 
ადგილზე.

აწონე და 
დაარეგისტრირე 
FFL გაიდლაინზე 

განთავსებულ 
ფორუმზე;

შენ ხარ 
პროფესიონალი 

მეთევზე?
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ფსკერის ტრალირების დროს „დაჭერილი“ ზღვის ნარჩენი

გაეცანი ბედნიერ თევზს - „ნარჩენებისგან თავისუფალი ოკეანის“ მიერ დაწყებულ პროექტს. ეს არის 
აპარატურები, შექმნილი ზღვის ზედაპირიდან ნარჩენების ასაკრეფად, რათა არ დაზიანდეს ზღვის გარემო. 
პროექტი მიზნად ისახავს ოკეანის გაწმენდას, წყალში მოტივტივე ნარჩენების შგროვებას და მათ ხმელეთზე 
დაბრუნებას გადამუშავებისა და დახარისხებისთვის. კიდევ ერთი პროექტია „ზღვის გუშაგი (დარაჯი)“. 
პროექტი ხორციელდება თურქული პლასტიკის მწარმოებელთა კვლევის, განვითარებისა და განათლების 
ფონდისა (PAGEV) და დაქირავებული თევზმჭერი კომპანიის მიერ.

თევზჭერა ენერგიისთვის
უდიდესი პრობლემაა მიტოვებული და/ან დაკარგული თევზმჭერი მოწყობილობები, რომლებშიც 
იხლართება და კვდება ათასობით ზღვის ცხოველი. ისინი საშიშროებას წარმოადგენენ ნავიგაციისთვისაც. 
2008 წელს შეიქმნა „თევზჭერის ენერგიის პროგრამა“, რომელიც დაფუძნებული იყო პავაის 
ექსპერიმენტალურ პროგრამაზე. პროგრამა მიზნად ისახავდა, ეჩვენებინა სწორი მიმართულება, რაც 
მდგომარეობდა ახალი და კრეატიული მეთოდების გამოყენებაში მასალის გადამუშავებისას და დარჩენილი 
არაგადამუშავებადი მასალის ენერგიად გადაქცევაში. პროგრამა ხორციელდება NOAA-ს, კონვანტას ენერგიის 
კორპორაციის, „თევზისა და ველური ბუნების ფონდის“ და „შნიტზერ სტილის“ თანამშრომლობით. 
პროგრამა სთავაზობს თევზჭერის თემებს (კომუნებს), თავიანთი მოძველებული, ან წყობიდან გამოსული 
თევზმჭერი მოწყობილობის უსასყიდლო უტილიზაციას. როგორც კი ამოაქვთ ისინი ზღვიდან, ხდება 
მათი ტრანსპორტირება კონვატას უახლოეს ობიექტზე - „ენერგია ნარჩენებიდან“. დაახლოებით 1 ტონა 
გადაგდებული მოწყობილობა საკმარისია სახლში 25 დღის განმავლობაში მოხმარებისთვის საჭირო 
ელექტროენერგიის საწარმოებლად. 
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KDYT 10 ზღვის დამასუფთავებელი ნავი არის ნავის მოდელი, რომელიც განვითარდა და შეიქმნა “EDS 
ზღვის კომპანიის“ მიერ. მისი დანიშნულება იყო შავ ზღვაში, უმეტესად კი ბოსფორის სრუტეში მუშაობა. 
ის აგროვებს პლასტიკის ნარჩენებს და სხვა მოტივტივე ნარჩენს ზღვის ზედაპირიდან, ტრანსპორტირებას 
უკეთებს მათ სანაპიროზე და მიაქვს შესაბამის ნაგავსაყრელზე. 

მწარმოებლებს ეკისრებათ უდიდესი პასუხისმგებლობა!!!
11290-მა ბავშვმა ბულგარეთის 6 ქალაქიდან პროექტის „ძველი ქაღალდი ახალი წიგნისთვის“ 

მიმდინარეობის პერიოდში გადასამუშავებლად ჩააბარა 62,5 ტონა ქაღალდი. სამაგიეროდ ახალგაზრდა 
აქტივისტებმა საჩუქრად მიიღეს 12 870 ახალი წიგნი. 

ტურიზმის ბიზნესი
შეინარჩუნე შენი ქვიშა და პლაჟი პლასტიკის გარეშე!

n		დაატრენინგე შენი შტატი, თუ როგორ გამოიყენონ ნაკლები პლასტიკი;

n		შეცვალე დადგენილი პრაქტიკა ერთჯერადი პლასტიკის გამოყენების თავიდან 
ასაცილებლად;

n		გაზარდე ცნობიერება მუდმივ მაცხოვრებლებსა და ტურისტებს შორის, რათა მოიპოვო მათი 
მხარდაჭერა;

n		ურჩიე ადგილობრივ მოსახლეობას, უარი თქვას ერთჯერადი ჭურჭლის გამოყენებაზე.

ერთჯერადი პლასტიკის გამოყენებაზე უარის თქმის ინიციატივა აერთიანებს ტურისტებს, 
ტურისტულლ ბიზნესსა და მუდმივ მაცხოვრებლებს. ამ სიტუაციაში „პლასტიკიდან 
თავისუფალი სასტუმროს ტრენინგ ინსტრუმენტი“ თავის მხრივ სთავაზობს სასტუმროებს 
დახმარებას, რათა შეამცირონ მათი მუშაობის შედეგად წარმოქმნილი ერთჯერადი გამოყენების 
პლასტიკის ნარჩენების რაოდენობა. ასევე საშუალებას აძლევს მათ, გააკეთონ გაცვლები და 
გააგზავონ თავიანთი შტატი კიპროსზე განათლების მისაღებად.

გახდი #ნულოვანი პლასტიკის მქონე დაივინგცენტრი!

n	 დანერგე წყალქვეშა დასუფთავების ღონისძიებები ზღვის ნარჩენის პირდაპირი ამოღებისა 
და ცნობიერების ამაღლებისთვის;

n ჩაატარე ყვინთვები მონაცემების შესაგროვებლად;

n აკრძალე/შეცვალე ერთჯერადი პლასტიკები და ნაწარმი, რომელიც შეიცავს მიკროპლასტიკს; 

n მიაწოდე ინფორმაცია ვიზიტორებს მიკროპლასტიკისა და პლასტმასით ზღვის 
დაბინძურების საშიშროების შესახებ;

n გახდი მოქალაქეთა მეცნიერული ერთობის პროექტის წევრი და გაიარე ტრენინგი 
მონაცემების შეგროვებაზე იმ ინსტრუმენტებისა და მასალების საშუალებით, რომლითაც 
უზრუნველგყოფთ პროექტი.
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ხარ შენ მომხმარებელი? 
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როგორ შევწყვიტოთ პლასტმასის გამოყენება

წაიკითხე, „როგორ შევწყვიტოთ პლასტიკის გამოყენება“ -მსოფლიოს გადარჩენის 
სახელმძღვანელო (გზამკვლევი, მაკკალუმ ვილი, 2019). აქ მოცემულია მარტივი და იოლი ქმედებები, 
რომელთა შედეგად ყოველი ჩვენგანის ცხოვრება გახდება უფრო პასუხისმგებლიანი გარემოს 
მიმართ. ეკოლოგიისა და ბიოლოგიის წამყვანი ექსპერტების შოკისმომგვრელი თვალსაზრისისა და 
სტატისტიკის გაცნობის საფუძველზე ავტორი ახერხებს მკითხველის ყურადღების მიპყრობას ისეთ 
მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიცაა ნარჩენების შემცირება, რომელთა დაგროვებაში მონაწილეობს 
თითოეული ჩვენგანი, ვაგდებთ რა ნარჩენებს ზღვაში თუ დაჭაობებულ ტერიტორიაზე.

ნულოვანი 
ნარჩენებით 
ცხოვრების 

წესი

გამორთე ყველა 
ელექტრომოწყობილობა, 
როდესაც მათ არ იყენებ;

არ გამოიყენო ერთჯერადი 
პლასტმასის ჭურჭელი. 

გააკეთე გონივრული არჩევანი 
უფრო გამძლე და მდგრად 

მასალაზე;

შეცვალე 
პლასტიკური 

საწრუპები მუყაოსა 
და მეტალის 
საწრუპებით;

ეცადე გადაამუშავო 
და კომპოსტირება 

გაუკეთო წარმოქმნილ 
ნარჩენებს;

შეცვალე 
ერთჯერადი 

ჰიგიეური 
პაკეტები სახლში, 

სამსახურსა და 
სკოლაში;

გამოიყენე 
მრავალჯერადი 

ჩანთები 
(პარკები);

დაიწყე პირადი მაგალითის ჩვენებით!
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„ევროპის ზღვის დღე 2020“ ფარგლებში ჩატარებული დასუფთავების აქციის 
შემდეგ მოსახლეობას ურიგდება მრავალჯერადი ჩანთები

ივაჭრე 
ეკომეგობრულად

საკვების დატაცებას 
მოყვება შედეგები როგორც 
ეკონომიკისთვის, ასევე 
გარემოსთვის. გარდა იმისა, 
რომ წარმოიქმნება ნარჩენები, 
იფლანგება რესურსები ისეთი 
წარმოებისთვის, რომლის 
გამოც ხშირად ველურ 
ბუნებას ვართმევთ მიწას. არის 
რამდენიმე მარტივი ქმედება, 
რამაც შეიძლება შეზღუდოს ეს 
საზიანო შედეგები. რა არის ეს? 

n არასდროს ივაჭრო წინასწარ შედგენილი სიის გარეშე;

 ჩამოწერე მხოლოდ ის პროდუქტები, რომლებიც გჭირდება რეალურად. მაღაზიაში 
იხელმძღვანელე ამ სიით, რათა არ ჩავარდე ცდუნებაში და არ იყიდო განურჩევლად 
ყველაფერი მათი მომხიბვლელობის, შეფუთვის, რეკლამისა და ა.შ. მიხედვით;

n	 ფრთხოლად იყავი შემოთავაზებებთან;

 ოთხი სამის ნაცვლად - ეს შეიძლება იყოს, როგორც ეკონომიკურად საზიანო, ასევე ფუჭი 
არჩევანი. დაფიქრდი გჭირდება თუ არა ეს რაოდენობა და რა ხნის განმავლობაში უნდა 
გამოიყენო ის. ახალი/გაუყინავი პროდუქტის შემთხვევაში იდეა საკმაოდ ცუდია, რადგანაც 
არსებობს მაღალი ალბათობა იმისა, რომ დამატებითი პროდუქტი წავა ნაგავში;

n		ერიდე ზედმეტად შეფუთულ პროდუქტს;

 შეძლებისდაგვარად არრჩიე პროდუქტი, რომელიც არაა შეფუთული რამდენიმე შესაფუთი 
შრით - ქაღალდით, პლასტიკით, და ა.შ. ნუ მოიხიბლები ინდივიდუალურად (ცალ-ცალკე) 
შეფუთული პეჩენიებითა და სხვა პროდუქტით. ისინი პრაქტიკულობის მიუხედავად ქმნიან 
მეტ ნარჩენს;

n		ნუ ყიდულობ პლასტიკის პარკებს;

 შეცვალე ისინი გრძელვადიანი ნაჭრის ალტერნატივით;

n არ ივაჭრო, როცა მშიერი ხარ.

 შეიძლება სასაცილოდ ჟღერდეს, მაგრამ თუ სუპერმარკეტში შეხვალ მშიერი, შენი კალათა 
აივსება უამრავი არასაჭირო პროდუქტით.
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Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net

SULAK ALANLAR
VE ÖNEMİ

Eğitmen Kitapçığı

Adopt a Beach UNEP (2018) Regional Meeting on Marine Litter Best Practices

Trash shouldn’t splash www.trashshouldntsplash.org

Walk the Global Walk www.walktheglobalwalk.eu

Andover High School’s Cafeteria Program www.thegreenteam.org

The Green LEGO School www.sdw-blog.eun.org

GREENT Erasmus+ project www.greentproject.eu

#zeroplastic awareness raising campaign www.isea.com.gr

I choose reusable glasses www.interregeurope.eu/plasteco

School Organics Diversion & Reusable Tray Program www.mass.gov

Five School’s Trial to Reduce Plastics www.pacific.undp.org

Become Kookoonari project www.kookoonari.org

Litter Free Schools www.taronga.org.au

Marlisco www.marlisco.eu

Network of European Blue Schools www.webgate.ec.europa.eu

Kids Against Plastic Pollution www.facebook.com/kidsagainstplasticpollution

For the Nature in Bulgaria www.forthenature.org

Fishing for Litter www.isea.com.gr/fishing-for-litter-project

Happy Fish www.mutlubaliklar.com

Fish for Energy www.nfwf.org/programs/fishing-energy

KDYT 100 Marine Cleaning Boat www.epsmarine.com

Old Paper for New Book www.ecopack.bg

Keep your sand beach plastic free www.sandseaplasticfree.org

#zeroplastic diving centers www.isea.com.gr

Dive Against Debris www.project aware.org/diveagainstdebris
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 1. გარემოსდაცვითი ორგანიზაციაა, წყლის ეკოსისტემების დასაცავად;
 2. ევროს დელტას და სამოთრაკის დაცული ტერიტორიის მართვის ორგანო
 3. მჭვანე ბალკანეთი, არასამთავრობო ორგანიზაცია
 4. ევროპის კომისია, ერთობლივი კვლევის ცენტრი
 5. Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
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ა. ჩარიტოუ., ე. მაკრიგიანი., გ. მეშკოვა., ა. ადამო. (2021) თრენინგისა და საუკეთესო პრაქტიკის საგანმანათლებლო 
სახელმძღვანელო მდინარეების მიერ ჩამონატანი ნარჩენებისაგან ზღვების დაბინძურების შესამცირებლად.
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მისამართი: Gaziömerbey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı 
Hükümet Konağı 22700 ენეზი / ედირნე
ტელეფონი: +90 284 811 60 06
ელ.ფოსტა: enezkaymakamligi@gmail.com 
ვებგვერდი:  www.enez.gov.tr 
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ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა შავი ზღვის აუზი 2014-2020
ეკოცნობიერება შავი ზღვის აუზის ღირსშესანიშნავი ჭარბტენიანი გარემოს 

დაბინძურების შესაჩერებლად 2021

შავი ზღვის აუზის საოპერაციო პროგრამის 2014-2020 თანდაფინანსება ხორციელდება 
ევროკავშირის მიერ ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტებისა და მონაწილე ქვეყნების - 
სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, საბერძნეთი, მოლდავეთი, რუმინეთი, თურქეთი, 

უკრაინა - მეშვეობით.

პროექტი „ბიოსწავლება“ (Eco-Conscious Minds to Save the Valuable Wetland 
Environment of the Black Sea – BioLearn) ხორციელდება ევროკავშირის ევროპის 

სამეზობლო ინსტრუმენტების საოპერაციო პროგრამის ტრანსსასაზღვრო სამეზობლო 
თანამშრომლობა შავი ზღვის აუზში 2014-2020 (European Union ENI Joint Operational 

Programme Black Sea Basin 2014-2020”) მხარდაჭერით.

პუბლიკაცია დაფინანსებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით. პუბლიკაციის შინაარსზე 
უშუალოდ პასუხისმგებელია პროექტი „ბიოსწავლება“ და მისი შინაარსი არ ასახავს 

ევროკავშირის მოსაზრებებს.


