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პროექტის შესახებ 

ბიოსწავლება (ეკოცნობიერება შავი ზღვის აუზის ღირსშესანიშნავ ჭარბტენიან ტერიტორიებში 

დაბინძურების შესაჩერებლად - BSB142) ინიცირებულ იქნა „შავი ზღვის აუზის ერთობლივი 

საოპერაციული პროგრამა 2014-2020” ფარგლებში, სადაც ევროკავშირის დირექტორატი 

წარმოადგენს ეროვნულ ორგანოს და რომელსაც ხელმძღვანელობს ენეზის რაიონის მთავრობა. 

პარტნიორებია შემდეგი ორგანიზაციები: 

1. თურქეთის ენეზის რაიონის მთავრობა 

2. ეროვნული პარკების ედირნეს განყოფილების დირექტორატი დაქვემდებარებლი სოფლის 

მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის სამინისტროს ბუნების დაცვისა და ეროვნული პარკების 

პირველ რეგიონალურ დირექტორატს - თურქეთი 

3. ფონდი „კავკასიის ეკოლოგია“ - საქართველო 

4. არასამთავრობო ორგანიზაცია „აგრიკოლა“ - უკრაინა 

5. მწვანე ბალკანელები / სტარა ზაგორა NGO - ბულგარეთი 

6. ევროსის დელტასა და სამოთრაკის დაცული ტერიტორიების მართვის ორგანო - საბერძნეთი 

პროექტის ძირითადი მიზანია ინფორმაციის მიწოდება, გამოცდილების გადაცემა და 

შესაძლებლობების გაძლიერება პარტნიორებს შორის, გარემოს დაცვისა და განათლების 

საკითხებისადმი ერთობლივი მიდგომების და მეთოდოლოგიების შემუშავება, კამპანიების 

ორგანიზება, რომელიც გაზრდის საზოგადოების ცნობიერებას რათა შეამციროს შავი ზღვის აუზის 

მნიშვნელოვანი ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაბინძურება. 

26 თვიანი პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ძირითადი აქტივობებია: 

1.  გარემოს დაცვის მიმართულებით 4 სასწავლო ცენტრის შექმნა, რომელთაგან ერთი არის გალას 

ტბის სანაპიროზე და უზრუნველყოფს ვიზიტორებისთვის და განსაკუთრებით სტუდენტებისათვის 

გარემოს დაცვის თემებზე ტრენინგის ჩატარებას. 
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დანარჩენი 6 არსებული ცენტრისთვის უზრუნველყოფილი იქნება აღჭურვილობა და  შეიქმნება 10 

სასწავლო ცენტრის ქსელი.  

2. ბულგარეთსა და საბერძნეთში ჩატარებული სემინარები, რომლებიც ფოკუსირდება ჭარბტენიანი 

ტერიტორიების დაცვისათვის წარმატებული ტრენინგისა და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის 

მაგალითების განხილვაზე, გამოცდილების გაზიარება და თრენინგებისათვის მომზადებული 

მასალები  გამოყენებული იქნება ყველა ცენტრში.  ასევე შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგი 

ტრენერებისათვის. 

3. მასობრივი და სინქრონიზირებული დასუფთავების კამპანიების ორგანიზება ჭაობებში 

დაბინძურების შესამცირებლად. 

4. ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვაზე ფოკუსირებული გამოფენისა და ფოტოკონკურსის 

მოწყობა, ჯილდოს დაწესება. 

5. ჭარბტენიანი ტერიტორიის დაბინძურების თემეტიკაზე ნახატების კონკურსისა და გამოფენის 

ორგანიზება სკოლებში. 

პროექტის შედეგები: 

1. 5 ქვეყანაში დაარსდება  გარემოსდაცვითი განათლებისა და საქმიანობის 10 ცენტრი - ”შეაჩერე 

დაბინძურება” და ”დაიცავი ბუნება”, რომელთაგან ერთი მობილურია და  განახორციელებს 

სასწავლო და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს.  

2. მომზადდება ანგარიში შავი ზღვის აუზის 5 ჭაობიან ტერიტორიაზე დამაბინძურებლების 

ბუნებაზე და მათი მაჩვენებლებზე. 

3. მომზადდება სახელმძღვანელო საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებით, რომელიც მოიცავს 

ტრენინგებს და კამპანიებს  ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვაზე. 

4. ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის სასწავლო კომპლექტი, რომელიც შედგება 12 ბუკლეტისგან, 

მომზადდება სპეციალურად სტუდენტებისთვის. ტრენინგების კომპლექტი ასევე გაზიარდება 

ინტერნეტში. 
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5. მას შემდეგ, რაც 10 მონაწილე 2 პარტნიორი ქვეყნიდან გაივლის ტრენერთა ტრენინგს, ისინი 

თითოეულ რეგიონში 25 ადამიანს (სულ 125 ადამიანი) მოამზადებენ და დაარსებულ ცენტრებში 

უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო ღონისძიებების მდგრადობა. 

6. მინიმუმ 15 დაწყებით და საშუალო სკოლაში ჩატარდება ნახატების კონკურსი გარემოს დაცვის 

თემებზე და მოეწყობა ჟიურის მიერ შერჩეული ნახატების გამოფენა. 

7. 5 რეგიონში მოეწობა ფოტოსურათების გამოფენა პროფესიონალი ფოტოგრაფების 

მონაწილეობით. მობილური გამოფენა „შეაჩერე დაბინძურება“ ავტოტრანსპორტით იმოგზაურებს 5 

ქვეყანაში. 

8. გარემოს დასუფთავების კამპანია ერთდროულად ჩატარდება 1500 ადამიანის მონაწილეობით 5 

რეგიონში. 

9. საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის შედეგად, პროექტის შედეგები და 

სამომავლო სამოქმედო გეგმები გაზიარდება საზოგადოებისთვის. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ პროექტის ვებგვერდს: www.bio-learn.org 

http://www.bio-learn.org/


7 
 

 



8 
 

ბროშურის შესახებ 

 

ბროშურა წარმოადგენს ტრენინგის ნაწილს, რომელიც მომზადებულია პროექტის - „BIOLEARN-

BSB142“ ფარგლებში. ეკოცნობიერი მიდგომა შეაჩერებს დაბინძურებას შავი ზღვის აუზის ძვირფას 

ჭარბტენიან ტერიტორიებზე. ბროშურა მომზადებულია ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

მნიშვნელობაზე შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ყურადღების მისაქცევად და შესაბამისად, 

ეკოცნობიერების ასამაღლებლად ჭაობების დაბინძურების თავიდან აცილებისა და 

განვითარებისთვის. 

 

სასწავლო მასალა მიზნად ისახავს 8-14 წლის ბავშვების ცნობიერების ამაღლებას და შედგება ორი 

ნაწილისგან: მასწავლებლის ბროშურა და მონაწილის ბროშურა. ტრენერის ბროშურას აქვს 

დეტალური აქტივობის პროგრამა, ინსტრუქციები, საჭირო ინფორმაცია საგანზე, კითხვები 

შეფასებისთვის  და რეკომენდაციები საქმიანობის გამდიდრებისთვის. 

 

 აქტივობის დაწყებამდე გირჩევთ, ნახოთ ბროშურა მთლიანად და მოემზადოთ თემისთვის 

ბროშურაში მოცემული ინფორმაციის გამოყენებით. 

 

 აქტივობის დასაწყისში მონაწილეებს უნდა დაურიგდეთ საჭირო მასალები და სამუშაო 

ფურცლები. 

 

 აქტივობების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია ფასილიტატორის/ ხელმძღვანელის როლის 

შესრულება და მონაწილეთა აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა. 

 

 სასურველია ბროშურაში მოცემული აქტივობების დასრულება მოკლე დროში. ყველა ეს 

აქტივობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზედიზედ, გარკვეული თანმიმდევრობით, რაც 

დამოკიდებულია განვითარების ეტაპებზე და მონაწილეთა ინტერესის დონეზე. 

 

 დადებითი მხარე იქნება აქტივობების წარმოდგენა ბუნებრივი ინტერპრეტაციით და კითხვა-

პასუხებით, მონაწილეთა ინტერესის შენარჩუნებით, ვიდრე ინსტრუქციის ფორმალური 

დაცვით.   

 

 საქმიანობის მიზნებისგან განსხვავებით, აქტივობის ინსტრუქციის ზუსტად შესრულება ან 

ადაპტირება შესაძლებელია მონაწილის ასაკის, განვითარების სტადიებისა და ინტერესის დონის 

მიხედვით.  
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წყლის ციკლი 
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რა არის წყლის ციკლი? 
 

 

წყალი ჩვენი სიცოცხლის წყარო და ყველაზე ფუნდამეტური რამ არის ჩვენი არსებობისთვის. 

როდესაც ავსტრონავტები მოგზაურობენ სხვა პლანრტაზე, მათი პირველი მისია იქ წყლის 

აღმოჩენაა. ისინი  ფიქრობენ, რომ  თუ იქ წყალია, ალბათ ცოცხალი არსებებიც იქნება, მსგავსად 

ჩვენი დედამიწისა! 

 

სურ. 1. ეს ფოტო გადაღებულია კოსმოსური ხომალდი „აპოლო 17 შატლიდან“ 1972 წელს. ზღვებისა და 

ოკეანეების დიდი ზომის გამო ასტრონავტებმა ჩვენს პლანეტას უწოდეს „ლურჯი პლანეტა“, მისი პირველივე 

დანახვის დღიდან. 

წყალი ჩვენი პლანეტის ყველა კუთხეშია, ოკეანიდან ატმოსფერომდე და ეს წყალი მოძრაობს, 

შეუჩერებელი ციკლით, ზოგჯერ ის არსებობს სითხის სახით ოკეანეებში, ზღვებში, ტბებში, 

მდინარეებში, მიწისქვეშა წყლებში, ზოგჯერ ის დაგროვილია თოვლისა და ყინულის სახით 

პოლუსებსა და მთებზე და წარმოდგენილია მყარი ფორმით. ის ორთქლდება, ერევა ატმოსფეროს 

აირის ფორმით და წარმოქმნის ღრუბლებს. წყლის ამ მთელ მოძრაობას ეწოდება წყლის ციკლი. ეს 

ციკლი მუშაობს 4,5 მილიარდი წელი შეუწყვეტლივ.  
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წყალი, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ, შეიძლება იყოს იგივე წყალი, რომელსაც  ათასობით წლის წინ 

მცხოვრები მამონტები და დინოზავრები სვამდენ! წყალი, რომელსაც ვასხამთ ჭიქაში და ვსვამთ, 

შეიძლება იყოს 4,5 მილიარდი წლის... ოდესმე გიფიქრია ამაზე ამ კუთხით? 

 

წყლის ციკლი ჩვენს პლანეტაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ცოცხალი და არაცოცხალი არსებებისთვის. 

უპირველეს ყოვლისა, წყალი არის ფუნდამენტური რამ ყველა ცოცხალი ორგანიზმის 

სიცოცხლისათვის. მაგ. ადამიანს სჭირდება დღეში საშუალოდ 2,3 ლ. წყალი დასალევად. გარდა 

ამისა, ადამიანის გარდა წყალი აგრეთვე სჭირდება  ყველა ცოვხალ არსებას. წყალი მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს ჩვენი პლანეტის კლიმატზე. ღრუბლების წარმოქმნა, წვიმა, თოვლი, ან მყინვარების 

ფორმირება. ეს ყოველივე შედეგია წყლის ციკლის ჯანმრთელი ფუნქციონერებისა. 
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 წყალი გადაიქცევა მყარი მდგომარეობიდან აირად, როცა იზრდება ტემპერატურა. 

 

 

მყარი, თხევადი, აირი: წყლის სამი მდგომარეობა! 
 

წყალს აქვს 3 სხვსდასხვა მდგომარეობა ჩვენს პლანეტაზე: მყარი, თხევადი, აირი. 

თოვლი და ყინული, ჩამოყალიბებული წყლის გაყინვით დაბალ ტემოერატურაზე, წარმოადგენს 

წყლის მყარ ფორმას. მყინვარები და თოვლი, რომელიც ფარავს მთების მწვერვალებს, გიგანტური 

მყინვარები ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებზე არიან ის ძირითადი ადგილები, სადაც წყალი 

მყარი ფორმით არსებობს. ყველაზე ხშირად ჩვენ წყალს ვხვდებით თხევადი ფორმით და ამ ფორმით 

მოიძებნება ჩვენი პლანეტის ყველა კუთხეში. ოკეანეები, ზღვები, ტბები, მდინარეები, ნაკადულები, 

ჭაობები და მიწისქვეშა წყალიც კი არის  ადგილები, სადაც წყალი ინახება თხევადი ფორმით. 

და ბოლოს, არსებობს წყლის აირისებრი მდგომარეობა. წყლის მოლეკულები, რომელიც ნაწილდება 

ატმოსფეროში წყლის ორთქლის სახით გარს ერტყმის მთელ პლანეტას. ატმოსფერო შედგება 

დაახლოებით 4%  წყლის ორთქლისაგან. ეს შეფარდება  შეიძლება შეიცვალოს ადგილისა და დროის 
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მიხედვით. მაგ. როდესაც შფარდება  არის თითქმის % მშრალ არეალში, ის შეიძლება იყოს 4% 

ტროპიკულ რეგიონში. 

წყალი ჩვენი პლანეტის ყველა კუთხეში არსებობს მყარი, თხევადი და გაზის ფორმით და 

განუწყვეტლივ იცვლის ადგილს წყლის ციკლთან ერთად. წყლის ციკლი  შეუფერხებლად 

გრელდება 4,5 მილიარდი წლის განმავლობაში.  

 

 

 

 

წყლის წვეთიდან წვიმის ღრუბელამდე 
 

 

როგორ შეუძლიათ მთის წვერზე მდებარე მყინვარებს, გარდაიქმნენ ღრუბლებად ცაში? 

წყლის ციკლი იწყება, როდესაც მზის სხივები აღწევს ზედაპირს. ეს სხივები, რომლებიც აღწევენ 

ჩვენს პლანეტას, გვაძლევენ სინათლეს და რადიაციულ სითბოსაც.  
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წყლის ციკლი 

 

 

ასე რომ, ზედაპირი ცხელდება ნელა. როდესაც წყლის მასები ოკეანეებში, ზღვებში, ტბებში 

მდინარეებში ცხელდება, წყალი ორთქლდება და ადის ტმოსფეროში წყლის ორთქლის სახით. 
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ამასთანავე მცენარეები და ხეებიც კარგავენ წყალს თავიანთი ფოთლებიდან და ეს წყალიც იწევს 

ატმოსფეროში წყლის ორთქლის სახით. ამას ეწოდება აორთქლება (ტრანსპირაცია).  

წყლის ორთქლი, რომელიც აღწევს ატმოსფეროს, ადის ატმოსფეროს ზედა შრეებში.  ის მით უფრო 

მეტად ცივდება, რაც უფრო მაღლა ადის, ტრანსფორმირდება თხევად ფორმაში და ქმნის ღრუბლებს. 

ამას ეწოდება კონდენსაცია.  

ღრუბლები, რომლებიც ფორმირდება აორთქლების საპირისპირო მოვლენით, გარს ერტყმის 

დედამიწას. როდესაც წყლის რაოდენობა ღრუბლებში იზრდება, მათი ზომა და წონაც იზრდება. 

როცა ჰაერი წყლით გაჯერდება, ზედმეტი წყალი წვეთავს მიწაზე, როგორც ნალექი, წვიმის, 

თოვ;ლის, ან  სეტყვის ფორმით. 

 

 

ეს ნალექები, რომელიც ეშვება მიწაზე, მიედინება ოკეანეებში, ზღვებში, ტბებში, მდინარეებში, 

ჭაობებში და მიწის ქვეშ. დამდნარი თოვლი მთების მწვერვალებიდან აღწევს ნაკადულებსა და 

მდინარეებამდე, საიდანაც წყალი კვლავ ორთქლდება მზის დახმარებით და ისევ ღრუბელად 

გადაიქცევა. ასე იწყება წყლის ციკლის მეორე ციკლი. ეს ციკლი უწყვეტად გრძელდება ჩვენს 

პლანეტაზე. 
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ჭაობების როლი წყლის ციკლში 
 

 

ჭაობებს აქვთ მნიშვნელოვანი როლი წყლის ციკლში. უპირველეს ყოვლისა, ჭაობების არსებობა 

ამცირებს წყალდიდობებს, გამოწვეულს უხვი ნალექებით და გვიცავს დამანგრეველი შედეგებისგან. 

წყალი, რომელიც აღწევს მიწას ნალექების სახით, ინახება (გროვდება) ჭაობებში. ისინი ქმნიან 

ერთგვარ ბარიერს ხალხით დასახლებულ ადგილების წინ და იცავენ მას წყალდიდობით 

გამოწვეულ დამანგრეველი შედეგებისაგან. 

სურ. 4. ჭაობს აქვს მნიშვნელოვანი ფუნქცია წყლის ციკლში. 

წყლის მასები ჭაობებში იძლევა ღრუბლების წარმოქმნის საშუალებას აორთქლებით და ამით ის 

ეხმარება წყლის ციკლის ფუნქციონირებას. მეორეს მხრივ, ჭაობები ერთგვარ ფილტრებს 

წარმოადგენენ და ისინი თავიანთ დაგროვილ წყალს გაფილტრული სახით მიწის ქვეშ აგზავნიან. 

ამგვარად, ის კვებავს მიწისქვეშა წყლის წყაროებს და მუდმივად ხდება მტკნარი წყლის აუზების 

შევსება. 
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რა ვისწავლეთ ჩვენ? 

 პლანეტაზე მთელი წყლის მხოლოდ 1%-ია  არის გამოყენებადი მტკნარი წყალი. 

 წყალი არსებობს ჩვენი პლანეტის ყველა კუთხეში, მყარი, თხევადი და აირის ფორმით და 

მუდმივად იცვლის ადგილს წყლის ციკლის საშუალებით. 

 წყლის ციკლი გრძელდება 4,5 მილიარდი წელია შეუწვეტლივ. წყალი, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ 

დღეს, შეიძლება იყოს იგივე, რომელსაც მამონტები და დინოზავრები სვამდენ, რომლებიც 

ათასობით წლის ცხოვრობდენ! 

 ჭაობები ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს წყლის ციკლში. ისინი აგროვებენ კიდევაც 

ნალექებისაგან მიღებულ წყალს და ეხმარებიან ახალი ნალექების წარმოქმნას აორთქლების 

საშუალებით. 
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წყლის ციკლის მოდელი 
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შავი ზღვის აუზის ერთობლივი ოპერაციული პროგრამა 2014-2020 
მასალის რედაქტორი ენეზის რაიონის მთავრობა  

 

2014-2020 შავი ზღვის აუზის ერთობლივი ოპერაციული პროგრამა თანადაფინანსებულია 

ევროკავშირის მიერ ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტის საშუალებით 

და მონაწილე ქვეყნების მიერ: სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, საბერძნეთი, 

მოლდოვის რესპუბლიკა,  რუმინეთი, თურქეთი და უკრაინა. 

 

პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე 

პასუხისმგებელია  ენეზის რაიონის გამგებლობას  და  არ ასახავს 

ევროკავშირის შეხედულებებს. 
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