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შავი ზღვის ეკოსისტემის დეგრადაციის 
პირველი ნიშნები გასული საუკუნის 60-იან 
წლებში გაჩნდა. მას შემდეგ ეკოლოგიური 
ვითარება უფრო და უფრო გაუარესდა. 
მაგრამ დღეს ადამიანი უკვე მეტი შეგნებით 
ეკიდება გარემოს დაცვას: ნელ-ნელა 
მცირდება მავნე ზემოქმედება ეკოსისტემაზე 
და  უმნიშვნელო, თუმცა იმედისმომცემი 
გაუმჯობესებაც შეინიშნება.

ნაოსნობის, თევზჭერისა და სამეურნეო 
საქმიანობის   გარდა, შავი ზღვა წიაღისეულის 
მოპოვების, ტურიზმის, დასვენებისა და 
სამხედრო მიზნებისთვისაც გამოიყენება. 
გარდა ამისა, ურბანული განვითარება, 
მრეწველობა, ჰიდროელექტრო  და  ბირთვული 
ენერგიის გამოყენება, სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა და ნიადაგის ათვისება დიდად 
ვნებს შავი ზღვის აუზსა და ფსკერს. შავი 
ზღვის ეკოსისტემას საფრთხეს უქმნის:

• ზღვის დაბინძურება (მყარი თუ თხევადი 
მავნე ნარჩენები).

• ზღვის ფსკერის, სანაპიროსა და 
მდინარეების ფიზიკური ცვლილებები.

• ბუნებრივი რესურსების შეუქცევადი 
გამოფიტვა გადამეტებული ექსპლუატაციის 
გამო.

ხელოვნური დაბინძურება შავი ზღვის 
უმთავრესი ეკოლოგიური პრობლემაა, 
რომელსაც ქმნის საყოფაცხოვრებო, 
სამრეწველო, ატმოსფერული და 
მდინარეების მიერ ჩატანილი მავნე 
ნარჩენები, ასევე გემებიდან შეგნებულად 
თუ შეუგნებლად ჩაცლილი ნაგავი.

შავ ზღვას საფრთხეს უქმნის 
ქიმიური (ორგანული მარილები, 
ნავთობპროდუქტები, მდგრადი ორგანული 
დამაბინძურებლები და მიკროელემენტები) 
და რადიაქტიური ნივთიერებები, მყარი 
ნარჩენები და შემოჭრილი (არამკვიდრი) 
ცოცხალი ორგანიზმები.

შავი ზღვის წინაშე მდგარი მთავარი საფრთხეები

მავნე ნარჩენები და გარემოს დაბინძურება

4.1

4.2

შავ ზღვას აბინძურებს სასოფლო-სამეურნეო 
(სასუქები), ცხოველური, საყოფაცხოვრებო 
და სამრეწველო ნარჩენები და ორგანული 
თუ არაორგანული მარილები. მარილები 
ზღვაში ძირითადად მდინარეების 
წყალთან ერთად ჩაედინება. მარილების 
მოჭარბება ერთუჯრედიანი წყალმცენარეების 
სიცოცხლის ხანგრძლივობას ძალიან ამცირებს 
და თავის გადასარჩენად ისინი მეტი 
ინტენსივობით იწყებენ გამრავლებას. 
შესაბამისად იზრდება ფიტოპლანქტონის 

პოპულაცია, რასაც ზღვის ევტროფიკაცია 
(დაჭაობება) მოსდევს.  მკვდარი ორგანული 
ნივთიერებების შლის შედეგად ზღვაში 
ჟანგბადის მოცულობა მცირდება. 
უჟანგბადობას კი მრავალი ცოცხალი 
არსება ეწირება, რაც, ბუნებრივია, დიდად 
ვნებს ბიომრავალფეროვნებას.

ცნობილია, რომ 1972-1990 წლებში., 
უჟანგბადობის გამო, დაიღუპა 60 მლნ ტონა 
ცოცხალი ორგანიზმი, რომლებიც ღრმა 
წყლებში ბინადრობდნენ. თუმცა, როგორც 
კვლევები ცხადყოფს, 1999-2005 წლებში. 
მდინარეების მიერ ზღვაში ჩატანილი 
მარილების მოცულობა შედარებით 
შემცირდა. შედეგად, შავი ზღვის ზოგიერთ 
ნაწილში ვითარება გამოსწორდა.

ნავთობი უმეტესად შავი ზღვის სანაპირო 
ზოლს აბინძურებს, რადგან სწორედ აქაა 
თავმოყრილი მდინარის შესართავები, 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვების  წერტილები, 
პორტები და სამრეწველო ობიექტები. 
გემებიდან ჩაღვრილი ნავთობპროდუქტები 
კი აბინძურებს არა მარტო სანაპირო 
ზოლს, არამედ ზღვასაც. შავ ზღვაში 
ყოველწლიურად თითქმის 111000 ტ 
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ნავთობი იღვრება, რაც, ოფიციალური მონაცემების თანახმად, უმეტესწილად 
დაუდევრობის გამო ხდება. ჩაღვრილი ნავთობი აზიანებს სანაპიროს ეკოსისტემას, 
ანადგურებს თევზის ქვირითსა და ლიფსიტებს; ეს კი პირდაპირ მოქმედებს ზღვის 
ფრინველებზე, რომელთაც კიდევ ერთი საფრთხე ემუქრებათ: თუ ისინი ნავთობში 
ამოითხვარნენ, კარგავენ ფრენისა და ყვინთვის უნარს, ვეღარ ინარჩუნებენ 
სხეულის ტემპერატურას, მათი ბუმბული კარგავს წყალგაუმტარობას და, შედეგად, 
ფრინველები ავადდებიან და იღუპებიან.

მართალია, მძიმე მეტალებით დაბინძურების საფრთხე შავი ზღვის უმეტეს ნაწილს 
დიდად არ ემუქრება, მაგრამ იმ ადგილებში, სადაც სამრეწველო ობიექტებია 
განლაგებული, მაინც დიდი ოდენობით ილექება ქრომი, ტყვია, სპილენძი, 
კობალტი, ნიკელი, დარიშხანი, ვერცხლისწყალი და რკინა. ამ ელემენტებით 
დაბინძურებული გარემო მომწამვლელია ადამიანისთვის, ზღვის ფრინველებისა 
და ძუძუმწოვრებისთვის. მძიმე მეტალები ადვილად აღწევს კვებითი ჯაჭვის ზედა 
რგოლებში. მაგალითად, მათ დიდი ოდენობით იწოვს ზღვის ფსკერზე მობინადრე 
მიდია, რომლითაც სხვა ორგანიზმები იკვებებიან. მომწამვლელი ნივთიერებების 
საკვებთან ერთად მიღება იწვევს ქსოვილების, ორგანოების და ორგანოთა 
სისტემების პათოლოგიებს.

შავი ზღვის სანაპირო ძალიან დაბინძურებულია პლასტიკატის შემცველი მყარი 
ნარჩენებით, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ზღვის ძუძუმწოვრებს, რადგან ისინი 
მათ ყლაპავენ. ძალიან ხშირად ნაპირზე გამორიყული მკვდარი დელფინების 
კუჭში უცხო სხეულებს აღმოაჩენენ ხოლმე.

შავ ზღვას რადიაქტიური საფრთხეც ემუქრება. 1986 წელს. ჩერნობილის ატომური 
ელექტროსადგურის აფეთქების შემდეგ (საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში 
ყოფნის დროს)  რადიაქტიური ნივთიერებები შავ ზღვაში მდინარეებისა და 
ნალექების მეშვეობით მოხვდა. შედეგად დაიღუპა ზღვის უამრავი არსება, თევზის 
ზოგიერთმა სახეობამ კი გამრავლების უნარი დაკარგა.

ქვემოთ, ფოტოებზე ნაჩვენებია შავი ზღვის დაბინძურების შემთხვევები: . 
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უცხო სახეობათა შემოჭრა თითქმის უკონტროლო პროცესია და დიდად 
ვნებს შავი ზღვის ეკოსისტემას. ზღვის უცხო არსებები, რომლებიც 
ბიოლოგიურად   აბინძურებენ გარემოს, შორეული ნაოსნობიდან 
მომავალ გემებთან ერთად შემოდიან შავ ზღვაში (გემების კორპუსებს 
ეკვრიან ან თხევად ბალასტში ხვდებიან). ამჟამად შავ ზღვაში 
კიბორჩხალების, მედუზების, მოლუსკების, რგოლოვანი ჭიებისა 
და ერთუჯრედიანი წყალმცენარეების რამდენიმე უცხო სახეობა 
ბინადრობს. მათ აქ მე-20 საუკუნეში მოიკიდეს ფეხი.

მაგალითად, მედუზა სავარცხლურა (Mnemiopsis leidyi) შემთხვევით 
მოხვდა შავ ზღვაში გასული საუკუნის 80-იან წლებში და გამოუსწორებელი 
ზიანი მიაყენა პელაგიაულურ თევზებს, ძირითადად ქაფშიასა და 
სტავრიდას, რადგან მისი ძირითადი საკვების, ზოოპლანქტონის 
შემცირების გამო, ამ თევზების ქვირითსა და ლიფსიტებს დაერია. ამას 
დაემატა გადამეტებული თევზჭერა და, შედეგად, გასული საუკუნის 90-
იან წლებში თევზების ამ სახეობათა რაოდენობა კატასტროფულად 
შემცირდა.

საინტერესოა, რომ ეს მავნე პროცესი შეაჩერა სავარცხლურას 
მონათესავე მედუზამ, რომლის სახელწოდებაა Beroe ovata. ის შავ 
ზღვაში თხევად ბალასტს შემოჰყვა გასული საუკუნის 90-იან წლებში.  
იმის გამო, რომ სახეობა Beroe ovata მხოლოდ სავარცხლურას სახეობა 
Mnemiopsis leidyi-ით იკვებება, მისი შემოსვლით ბოლო მოეღო Mne-
miopsis leidyi - ის თარეშს შავ ზღვაში.

არამკვიდრ სახეობებს შავ ზღვაში დელფინარიუმებმა და ზღვის 
დიდმა აკვარიუმებმაც გაუხსნა გზა. უცხო ზღვების ძუძუმწოვრები აქ 
სანაპიროსთან ახლოს, ღია თავშესაფრებში ცხოვრობენ და არც თუ 
იშვიათად ახერხებენ ზღვაში გაქცევას. ტყვეობიდან თავი დაუღწევიათ 
თეთრ ვეშაპებს (Delphinapterus leucas), ზღვის ლომებს (Callorhi-
nus ursinus), ზღვის ძაღლებს (Eumetopias jubatus), ჩვეულებრივ 
სელაპებსა (Phoca vitulina) და კასპიურ სელაპებს (Phoca caspica).
 

უცხო (არამკვიდრ) სახეობათა შემოჭრა 
შავ ზღვაში

4.3
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შავ ზღვაზე თევზაობას ათასწლოვანი 
ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ ძველი ბერძენი 
ისტორიკოსი ჰეროდოტე (ძვ. წ. აღ. 484-
425 წწ.) მოიხსენიებდა ქაფშიის, სარდინისა 
და ტარაღანას ქარავნებს, რომლებიც შავ 
ზღვას სერავდნენ. კომერციულად ღირებული 
სახეობების მრავალფეროვნებით შავი ზღვა 
გასული საუკუნეების 70-იან წლებამდე 
გამოირჩეოდა. შემდეგ კი არნახულად იმრავლა 
თევზსაჭერმა გემებმა. 90-იან წლებამდე 
მეთევზეები თევზის ადგილმდებარეობას 
შეუიარაღებელი თვალით ადგენდნენ. 
ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად 
კი ამ მიზნით სონარების გამოყენება 
დაიწყეს და თევზებს თავის დაღწევის 
ყველა შესაძლებლობა მოუსპეს. ამან, 
რასაკვირველია, საგანგაშოდ შეამცირა 
თევზების პოპულაციები. ბოლოდროინდელი 
კვლევები ცხადყოფს, რომ გადამეტებეული 
თევზჭერის გამო თევზების ზოგიერთ სახეობას 
გადაშენების საფრთხე დაემუქრა.

თევზსაჭერი  ბადეები საშიშია დელფინებისთვისაც, 
რომლებიც შემთხვევით ებმებიან ბადეში და ხშირად 
იღუპებიან კიდეც.

თევზსაშენები4.4

მეთევზეები რუსეთში შავი ზღვის სანაპიროზე                                              

სათევზაო ბადეში გაბმული ზღვის ღორი და მისი ნაშიერი 

სერგეი კრ
ივო

ხიჟინის ფ
ო

ტო
შენო

ნ ქრ
აუნოვერ

ისა დ
ა ქავიარ ემფ

თ
ო

რ
ის ფ

ო
ტო (ზღვის ფ

ო
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ბანკი)
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1. რა უქმნის უმთავრეს საფრთხეს შავი ზღვის ბუნებრივ გარემოს?
ამჟამად შავი ზღვის წინაშე ოთხი ძირითადი პრობლემა დგას:

• ევტროფიკაცია (დაჭაობება).
• გამოუსწორებელი ცვლილებები. 
• ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურება.
• ბიომრავალფეროვნებისა და საარსებო გარემოს შეცვლა (უცხო 

სახეობათა შემოჭრის ჩათვლით).

2. რა არის შავი ზღვის რეგიონის წინაშე მდგარი უმწვავესი 
გარემოსდაცვითი პრობლემა?
ჟანგბადის მოცულობის შემცირება, რაც  ადამიანის დაუდევრობითაა გამოწვეული 
(მყარი და თხევადი მავნე ნარჩენები), შავი ზღვის უმთავრეს და უდიდეს პრობლემადაა 
მიჩნეული.

3. შავი ზღვის დაბინძურების რა სახეები არსებობს?
• ქიმიური ნივთიერებები (მარილები, გადაუმუშავებელი ნავთობი, 

ნავთობპროდუქტები, მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლები).
• რადიოაქტიური დაბინძურება.
• მყარი ნარჩენებით დაბინძურება.
• ბიოლოგიური დაბინძურება შავ ზღვაში შემოჭრილი უცხო სახეობების 

სახით.

4. რა შეიძლება ითქვას მარილებით დაბინძურების წყაროებსა 
და შედეგებზე?
მარილებით დაბინძურების უმთავრესი წყაროა ნიტრატებით, ფოსფატებითა 
და ორგანული სასუქით დამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო მიწები, საიდანაც 
ეს მავნე ნივთიერებები მდინარეების მეშვეობით ხვდება ზღვაში. მარილებით 
გამდიდრებულ წყალში ჩქარდება რეპროდუქციული პროცესები, რაც, თავის 
მხრივ, ვნებს ეკოსისტემას. ამ მოვლენას ეწოდება „ევტროფიკაცია“, რასაც თან 
სდევს პლანქტონის დიდი სისწრაფით გამრავლება, წყლის სიბლანტის მატება, 
ფსკერისპირა შრეების ჟანგბადისგან დაცლა, ბენთოსური მცენარეების, თევზებისა 
თუ უხერხემლოების მასობრივი დაღუპვა. 

კითხვები 
და პასუხები 
ნასწავლის 
განსამტკიცებლად
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5. როგორ ხვდება ნავთობი და ნავთობპროდუქტები შავ ზღვაში?
• საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენებთან ერთად.
• მდინარეებიდან.
• წვიმისა და გრუნტის წყლებიდან.
• გემებიდან და ნავთობტერმინალებიდან.
• ჰაერიდან (კვამლი, მტვერი, გამონაბოლქვი აირები).

6. რატომაა საშიში პლასტიკური ნარჩენები ზღვის ბინადრებისთვის?
პლასტიკური ნარჩენები არ იხრწნება, ისინი წლობით ძლებს წყალსა თუ ხმელეთზე 
და ძალზედ საშიშია ზღვის ბინადრებისთვის რადგან:

• მათში იხლართებიან და კვდებიან ზღვის ხერხემლიანები (თევზები, ძუძუმწოვრები 
და ფრინველები) და ზოგიერთი უხერხემლო (მაგ., ართროპოდა).

• მათ ყლაპავენ ზღვის ხერხემლიანები, რაც საჭმლის მომნელებელი სისტემის 
პრობლემებსა და შიმშილით სიკვდილს იწვევს.

• ზღვის წყალი ბინძურდება მათი შიგთავსით.
• ინვაზიური (უცხო) სახეობები მათზე „ამხედრებულები“ შემოიჭრებიან შავ ზღვაში.

7. რატომაა საშიში მიკრობული დაბინძურება ადამიანებისა 
და დელფინებისთვის?
სასურველ საარსებო გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში დაავადების გამომწვევი 
ზოგიერთი ბაქტერია გარკვეული დროის მანძილზე ცოცხლობს ზღვის წყალში და 
საფრთხეს უქმნის დაბინძურებულ წყალში მოცურავე ადამიანებსა და დელფინებს.

8. რატომ ეწოდება შავ ზღვაში შემთხვევით მოხვედრილ 
არსებებს ინვაზიური სახეობები?
ისინი ადვილად ეგუებიან შავ ზღვას, ხშირად უპირატესობასაც მოიპოვებენ და 
გამანადგურებლად მოქმედებენ მკვიდრ სახეობებზე. 
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• თითოეული წყვილისთვის გადაიღეთ პირველი დანართის ასლები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეები დააწყვილეთ და თითოეულ წყვილს დაურიგეთ პირველი დანართის ასლები. ბავშვებს 

სთხოვეთ, იპოვონ და ჩამოთვალონ განსხვავებები ორ ნახატს შორის.
• განსხვავებები დაფაზე ჩამოწერეთ, ნაბიჯ-ნაბიჯ განიხილეთ და იმსჯელეთ ცვლილებების მიზეზებსა და 

დაბინძურების შედეგებზე.

რა განსხვავებებია ნახატებს შორის:
• თევზის სახეობათა შემცირება
• სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
• თევზჭერის სხვადასხვა მეთოდი და საშუალება
• დაბინძურება
• წყალმცენარეები

სადისკუსიო კითხვები
• რა დრო დასჭირდება ზღვას, რომ მეორე ნახატზე გამოსახული მდგომარეობიდან პირველ ნახატზე 

გამოსახულ მდგომარეობას მიაღწიოს?
• რა დრო დასჭირდება ზღვას, რომ პირველ ნახატზე გამოსახული მდგომარეობიდან მეორე ნახატზე 

გამოსახულ მდგომარეობას მიაღწიოს?
• ამ ორი პირობიდან რომელია უფრო რთულად განსახორციელებელი?

ნასწავლის შემოწმება
• შეგიმჩნევიათ მსგავსი ცვლილებები შავ ზღვაში? ჩამოთვალეთ.
• ამჩნევთ, რომ, რაც დრო გადის, შავი ზღვა იცვლება? ჩამოთვალეთ მაგალითები და განმარტეთ.

ნასწავლის განმტკიცება
• შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ შეიძლება გაესაუბროთ ბავშვებს, მეთევზეებსა და ხანდაზმულებს.

ცნობისთვის:

შავი ზღვის ეკოსისტემის დეგრადაციის პირველი ნიშნები 
გასული საუკუნის 60-იან წლებში გაჩნდა. დროთა 
განმავლობაში კი მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა 
უფრო და უფრო გაუარესდა. თუმცა დღესდღეისობით 
ვითარება დადებითად იცვლება. მცირედ, მაგრამ მაინც 
შემცირდა შავი ზღვის ეკოსისტემის ექსპლუატაცია.

ნაოსნობის, თევზჭერისა და სამეურნეო საქმიანობის 
გარდა, შავი ზღვა წიაღისეულის მოპოვების, ტურიზმის, 
დასვენებისა და სამხედრო მიზნებისთვისაც გამოიყენება.
გარდა ამისა, ურბანული განვითარება, მრეწველობა, 

ჰიდროელექტრო და ბირთვული ენერგიის გამოყენება, 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და ნიადაგის ათვისება 
დიდად ვნებს შავი ზღვის აუზსა და ფსკერს. შავი ზღვის 
ეკოსისტემას საფრთხეს უქმნის:

• ზღვის დაბინძურება (მყარი თუ თხევადი მავნე 
ნარჩენები).

• ზღვის ფსკერის, სანაპიროსა და მდინარეების 
ფიზიკური ცვლილებები.

• ბუნებრივი რესურსების შეუქცევადი გამოფიტვა 
გადამეტებული ექსპლუატაციის გამო.

სავარჯიშო    იპოვეთ განსხვავება ორ ზღვას შორის
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ ზღვის დაბინძურების მიზეზები

მასალა:  დანართი 1: სამუშაო ფურცელი „იპოვეთ განსხვავება ორ ზღვას შორის“, 

ფანქარი, ქაღალდი

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებანი, ენა, 

სახვითი ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: დაბინძურება, ზღვის დაბინძურება, მავნე ნარჩენები

ხანგრძლივობა: 30 წუთი
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დანართი 1.: იპოვეთ განსხვავება ორ ზღვას 
შორის 
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დანართი 2: პასუხები 
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სავარჯიშოსთვის მზადება 
• თითოეული წყვილისთვის გადაიღეთ პირველი და მეორე დანართების ასლები.

სავარჯიშოსთვის მზადება 
• ბავშვებს სთხოვეთ, სხვადასხვა საარსებო გარემოს მაგალითები დაასახელონ.
• მოსწავლეები დააწყვილეთ და თითოეულ წყვილს დაურიგეთ პირველი და მეორე დანართების ასლები. 
• სთხოვეთ, ყურადღებით შეისწავლონ პირველი დანართი. შემდეგ მეორე დანართიდან ამოჭრან პატარა 

სურათები და პირველ დანართზე შესაბამის ადგილებზე დააწყონ.
• დავალების შესრულების შემდეგ თითოეულ წყვილთან ერთად განიხილეთ, სად მოხვდა ესა თუ ის ცოცხალი 

არსება და რატომ (იხ.დანართი 3: „პასუხები“).
• ბავშვებს დაუსვით კითხვა: „რომელ ცოცხალ არსებებს ვნებს ქარხნის მიერ მავნე ნარჩენებით დაბინძურებული 

მდინარე?“, დაურიგეთ A4 ზომის სუფთა ფურცლები და სთხოვეთ, ჩამოწერონ პასუხები და ასევე დაწერონ, 
როგორ მოქმედებს დაბინძურებული გარემო თითოეულ ცოცხალ არსებაზე.

• ბავშვების პასუხები და მოსაზრებები მთელ ჯგუფთან ერთად განიხილეთ. შემდეგ საშუალება მიეცით, 
ერთმანეთთან დააკავშირონ დაბინძურება და კვებითი ჯაჭვები (იხ. სახელმძღვანელოს მე-2 ნაწილი).

• დაფის შუაში დაწერეთ „შავი ზღვა“, შემოხაზეთ და წრეს გაუკეთეთ ისრები. ბავშვებს სთხოვეთ, ჩამოთვალონ 
შავი ზღვის ცოცხალი ორგანიზმების საარსებო გარემოს დეგრადაციის მიზეზები და  ისრების გასწვრივ დაწერეთ. 

სადისკუსიო კითხვები 
• განსხვავდებოდა თუ არა თქვენი და თქვენი მეწყვილის აზრები პატარა სურათებისთვის ადგილის მიჩენის 

დროს? რა შემთხვევაში?
• რას ითვალისწინებდით ცოცხალი ორგანიზმების სურათების სათანადო ადგილას მოთავსებისას?
• რატომ ბინადრობენ ცოცხალი ორგანიზმები სხვადასხვა საარსებო გარემოში? 

ნასწავლის შემოწმება 
• ბავშვებს სთხოვეთ, ჩამოწერონ კამბალის, ქაფშიის, თოლიისა და კოკონას საარსებო გარემოები. აირჩიეთ 

ერთ-ერთი და დაწერეთ, რა ემუქრება მის საარსებო გარემოს.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შეგიძლიათ სთხოვოთ, მოიფიქრონ კიდევ რომელი ცოცხალი ორგანიზმების დამატება შეიძლება მე-2 

დანართში.

ბავშვებს დაურიგეთ მე-4 ნაწილის შემაჯამებელი 
„კითხვები და პასუხები ნასწავლის განსამტკიცებლად“

სავარჯიშო    ააწყვეთ სურათი
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ, რომ თითოეული ცოცხალი ორგანიზმი    
   განსხვავებულ საარსებო გარემოში ბინადრობს

ჩამოთვლიან შავი ზღვის ეკოსისტემის დეგრადაციის მიზეზებს
შეძლებენ შავი ზღვის ეკოსისტემის დეგრადაციის შესაძლო გავლენის 
განსაზღვრას

მასალა:  დანართი 1: „ააწყვეთ სურათი“; დანართი 2: „პატარა სურათები“; 

მაკრატელი, წებო, A4 ზომის სუფთა ფურცლები, ფანქარი

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებანი, სახვითი ხელოვნება 
საკვანძო სიტყვა: ჰაბიტატი, ჰაბიტატის დაკარგვა
ხანგრძლივობა: 50 წუთი
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დანართი 1: ააწყვეთ სურათი 
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დანართი 2: პატარა სურათები 

მეთევზე

თოლია

ხეები

წყალმცენარე

გემი

ქაფშია

ძაღლი

კიბორჩხალა

კამბალა

იხვი

ზღვის ვარსკვლავი

ძროხა
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დანართი 3: პასუხები 
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სავარჯიშოსთვის მზადება 
• ამ სავარჯიშოს შესასრულებლად სასურველია ცუდად განათებული ადგილი.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
ცდა:

• კენჭები, სათამაშო თევზი და მცენარე (სასურველია იყოს წითელი) შუშის ჭურჭლის ძირზე მოათავსეთ. ჭურჭელი 
წყლით გაავსეთ.

სადისკუსიო კითხვები 
• არის თუ არა ზღვაში ჟანგბადი?
• როგორ გესმით ჟანგბადის არსებობა?
• როგორ წარმოიქმნება ჟანგბადი ზღვაში? რა არის ამისთვის 

საჭირო?
• ბავშვებს შეახსენეთ, რომ ფოტოსინთეზისა და ჟანგბადის 

წარმოსაქმნელად მცენარეებს მზის შუქი სჭირდებათ.
• ფარანი წყალს დახრილად მიანათეთ და ბავშვებს 

უთხარით, წარმოიდგინონ, თითქოს მზის შუქია.
• ბავშვებს უთხარით, დააკვირდნენ, რამდენად ღრმად 

აღწევს სინათლე წყალში. უთხარით, რომ რაც უფრო 
სუფთაა წყალი, მით ღრმად აღწევს მასში მზის შუქი.

• ბავშვებს გააცანით ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია.   
• ნავთი წყალში ჩაღვარეთ.

სავარჯიშო    გვაბინძურებენ!
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ, რა აბინძურებს შავ ზღვას

ჩამოთვლიან მაგალითებს, თუ რა გავლენას ახდენს დაბინძურებული გარემო 
სიცოცხლეზე შავ ზღვაში

მასალა:  შუშის გამჭვირვალე,  უფერო ჭურჭელი, მსხვილი საწრუპები, წებო, კაკაოს ფხვნილი,  
   წყალი, კენჭები, სათამაშო თევზი (ან რამე ნივთი, რაც თევზის მაგივრობას გასწევს),   
   ცოცხალი მცენარე (ან რამე ნივთი, რაც მის მაგივრობას გასწევს), ფარანი, ბუმბული,  
   კბილის საჩიჩქნი ჩხირები, თეთრი ფურცლები, ნავთი, სარეცხი ფხვნილი, დანართი 1:  
   სამუშაო ფურცელი „მაზუთით დასვრილი ყვითელფეხება თოლია“.

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებანი, სახვითი ხელოვნება 
საკვანძო სიტყვა: ჰაბიტატი, ჰაბიტატის დაკარგვა

ხანგრძლივობა: 50 წუთი

ყოველწლიურად ზღვებსა და ოკეანეებში უამრავი 
მავნე ნივთიერება ხვდება. ნავთობი ერთ-ერთი 
მთავარი დამაბინძურებელია. ნავთობმზიდებიდან 
და ნავთობის მოპოვების ადგილებიდან ნავთობის 
გაჟონვა, ავარიები, დაუდევრობა ნავთობის ზღვაში 
ჩაღვრის ძირითადი მიზეზებია.

ნავთობი ფრინველთა დაღუპვის უმთავრესი 
მიზეზიცაა. შავ ზღვაში ნავთობით ძირითადად 
დაბინძურებულია სანაპირო ზოლი, სადაც ნავთობი 
ძირითადად მდინარეების შესართავებიდან, 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვების წერტილებიდან, 
პორტებიდან და სამრეწველო ობიექტებიდან 
ხვდება. 

გემებიდან შემთხვევით თუ გამიზნულად  

ჩაღვრილი ნავთობი კი აბინძურებს არა მარტო 
სანაპირო ზოლს, არამედ  ზღვის ნაპირიდან 
დაშორებულ ადგილებსაც. ნავთობი ფრინველებს 
ბუმბულზე ეკრობა, შედეგად ისინი კარგავენ 
ფრენისა და ყვინთვის უნარს, ვეღარ ინარჩუნებენ 
სხეულის ტემპერატურას, ბუმბული კარგავს 
წყალგაუმტარობას და, საბოლოოდ, ფრინველები 
ავადდებიან და იღუპებიან. ნავთობით 
დაბინძურებული საკვებით იწამლებიან პლანქტონი, 
თევზები, კიბოსნაირნი, ცხოველები თუ ადამიანები. 
ამას გარდა, როცა ჩაღვრილი ნავთობი სანაპიროს 
მიაღწევს, ის კლდეებსა და ქვიშას ედება და სპობს 
სიცოცხლეს მიქცევა-მოქცევის ადგილებში.

ბავშვებისთვის
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სადისკუსიო კითხვები 
• რა სითხეებს ხედავთ ახლა? 

პასუხი: წყალსა და ნავთს.
• ერევა თუ არა ეს ორი სითხე ერთმანეთს? რატომ? 

პასუხი: ისინი ერთმანეთს არ ერევა განსხვავებული სიმკვრივის გამო.
• რომელი სითხე მოექცა ზევით?

პასუხი: ნავთი.
• ნავთი და ბენზინი რომ ზღვაში ჩაიღვაროს, წყლის ზედაპირზე დარჩება? რატომ?
• რატომ არის ზღვის ეკოსისტემისთვის კარგი/ცუდი, რომ ნავთობი და მაზუთი წყლის ზედაპირზე რჩება? 
• კიდევ როგორ ბინძურდება ზღვები? შენიშვნა: ბავშვების გამონათქვამები დაფაზე ჩამოწერეთ.
• საწრუპები წყლის ნავთიან ადგილებში „ჩაარჭვეთ“, ბავშვებს სთხოვეთ, ვერტიკალურად დაიჭირონ და 

ფრხილად ჩაყარეთ კაკაო და სარეცხი ფხვნილი და ჩაასხით წებო. ბავშვებს სთხოვეთ, დააკვირდნენ, რა 
ხდება ამ დროს. საწრუპების მაგივრად, შეგიძლიათ ძაბრი გამოიყენოთ.

• ბავშვები ნახავენ, რომ წყლის ზედაპირი აიმღვრა.
• ბავშვებს წაუკითხეთ, რომ:

ზღვასა და სანაპიროებზე დაყრილი მყარი 
ნარჩენები ყოველწლიურად უამრავ ფრინველს, 
ზღვის ძუძუმწოვარს, კუსა თუ თევზს კლავს. 
უმეტესობა ამ ნარჩენებისა გემებიდან იყრება, 
ნაწილი მდინარეებს ჩააქვთ ზღვაში.

დიდი ოდენობით საყოფაცხოვრებო ნაგავი ხვდება 
ზღვაში კანალიზაციის სისტემებიდან. გრუნტის 
წყლების მეშვეობით  ზღვას ასევე აბინძურებს 
ნაგავსაყრელებზე გადაყრილი მყარი ნარჩენები 

და მავნე მწერების დასახოცად და მცენარეთა 
შესაწამლად გამოყენებული ნივთიერებები. 
სიცოცხლეს ზღვებსა და ოკეანეებში ასევე ვნებს 
ადამიანის დაუდევრობა და გულგრილობა.

ბავშვებისთვის

სადისკუსიო კითხვები 
• როგორ ფიქრობთ, წყალი დაბინძურებულია?
• როგორ ხვდებით, რომ წყალი დაბინძურებულია? 

წყალს კვლავ მიანათეთ ფარანი და ნახეთ, რა 
სიღრმეზე აღწევს შუქი

• როდის უფრო ღრმად აღწევდა შუქი, 
თავდაპირველად თუ ახლა?

• რა პრობლემას წარმოქმნის ამგვარი ვითარება 
ზღვაში?  

საკანალიზაციო სისტემებით ზღვაში ჩაღვრილი მავნე ნივთიერებები წყალს ამღვრევს, რის გამოც ზღვის 
ორგანიზმები ვეღარ იღებენ საჭირო ოდენობის მზის შუქს და, შესაბამისად, ვეღარ წარმოქმნიან საჭირო 
ოდენობის ჟანგბადს. შედეგად, ორგანული ნივთიერებები ზღვის ზედაპირზე გროვდება.

ბავშვებისთვის
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• ბუმბული, კბილის საჩიჩქნი და ფურცელი წყალში 
ჩაუშვით და შემდეგ ქაღალდის ხელსაწმენდზე 
მოათავსეთ.

შენიშვნა: გამოდგება შალის პატარა ნაჭერიც.

• სხვა ჭურჭელში გამოხდილი წყალი ჩაასხით და  სხვა 
ბუმბული, კბილის საჩიჩქნი  და ფურცელი ჩაუშვით. 
შემდეგ ამოიღეთ და ქაღალდის ახალ ხელსაწმენდზე 
მოათავსეთ.

სადისკუსიო კითხვები 
• როგორ ფიქრობთ, რომელი ჭურჭლიდან ამოღებული ბუმბული, კბილის საჩიჩქნი და ფურცელი გაშრება უფრო 

სწრაფად? განმარტეთ.
• რა გავლენას ახდენს ჩაღვრილი ნავთობი ზღვის ეკოსისტემაზე? იმსჯელეთ.

ნასწავლის შემოწმება
დაფაზე დიდი წრე დახატეთ და ბავშვების მოსაზრებები და შენიშვნები ჩაწერეთ. ეცადეთ, ყველამ მიიღოს 
მონაწილეობა. ბავშვებს შემდეგი კითხვები დაუსვით:

• როგორ ბინძურდება შავი ზღვა?
• როგორ მოქმედებს დაბინძურება შავი ზღვის ორგანიზმებსა და ადამიანზე?
• როგორ შეიძლება შავი ზღვა ჩაღვრილი ნავთობისგან გაიწმინდოს?

ნასწავლის განმტკიცება
• თუ ბავშვების ასაკი საშუალებას გაძლევთ, პირველ დანართზე გამოსახული თოლია აჩვენეთ და ჰკითხეთ, 

როგორ ფიქრობენ, რატომაა ფრინველის სხეულის ზოგიერთი ნაწილი მუქი. პასუხებს რომ მიიღებთ, უთხარით, 
რომ ეს მუქი ლაქები მაზუთია. მოსწავლეებს სთხოვეთ იფიქრონ, რა საფრთხეს უქმნის ჩაღვრილი ნავთობი 
ფრინველებს.

• როგორ შეიძლება შავი ზღვა ჩაღვრილი ნავთობისგან გაიწმინდოს?

ყვითელფეხება თოლია (Larus cachinnans)

მუსტაფ
ა  სიო

ზენის ფ
ო

ტო

დანართი 1: მაზუთით დასვრილი 

ყვითელფეხება თოლია 



170

სავარჯიშო    რას შვრება ეს ხალხი?
მიზანი:  მოსწავლეები მოკლედ განმარტავენ, რა უარყოფითი მხარეები ახლავს 

ზღვის გაწმენდას მასში ჩაღვრილი ნივთიერებებისგან (მაგ., ნავთობისგან) 

შეიმუშავებენ ზღვაში ჩაღვრილი ნივთიერებებისგან (მაგ., ნავთობისგან) 

გაწმენდის შესაძლო მეთოდებს 

მასალა:  1-ლი, მე-2 და მე-3 ფოტოები, ქაღალდი, ფანქარი, პასტელი

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებანი, ენა, სახვითი   
   ხელოვნება, სამსახიობო ხელოვნება 

საკვანძო სიტყვა: დაბინძურება, ბენზინი, ნავთობი

ხანგრძლივობა: 90 წუთი

სავარჯიშოსთვის მზადება
• გადაიღეთ ფოტოების ასლები ნახევარი ჯგუფის სამყოფი ოდენობით.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვები დააწყვილეთ, დაურიგეთ 1-ლი ფოტოს ასლები და უთხარით, 

იმსჯელონ.

• შემდეგ სთხოვეთ, თავიანთი მოსაზრებები დანარჩენებს გაუზიარონ.

• რომ მორჩებიან, გადადით მე-2 და შემდეგ მე-3 ფოტოზე.

• ბავშვებს უთხარით, რომ 1-ლ და მე-2 ფოტოებზე გამოსახულია 
ჩაღვრილი ნავთობისგან ზღვის გაწმენდის სამუშაოები. მე-3 ფოტოზე 
კი ნავთობით დაბინძურებული ადგილი შავ ზღვაში.

• ბავშვები 4-5-კაციან ჯგუფებად დაყავით და სთხოვეთ, 1-ლი და 
მე-2 ფოტოების მიხედვით მოიგონონ ამბავი და გაითამაშონ. მაგ., 
როგორ მიაღწია ნავთობმა ამ მხარეში? როგორი იყო ეს ადგილი 
დაბინძურებამდე? კარგი იქნება, თუ მოთხრობა დაიწერება ამ ამბის 
თვითმხილველის, მაგ., ფრინველის ან მეთევზის, პირით.

• გაითამაშეთ სცენა.

სადისკუსიო კითხვები
• რატომ იღვრება ნავთობი ზღვაში?

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვები 3-კაციან ჯგუფებად დაყავით და მოუყევით, რომ ამ მხარეში 

ავარია განიცადა ნავთობმზიდმა, შედეგად კი მასზე არსებული ნავთობი 
ზღვაში ჩაიღვარა. შემდეგ კი ჰკითხეთ, როგორ უნდა გაიწმინდოს 
ზღვა მასში ჩაღვრილი ნავთობისგან? ყველა ჯგუფმა უნდა გამოთქვას 
პრობლემის გადაჭრის თავისი ვერსია და შეიმუშაოს საკუთარი 
სტრატეგია, აწონ-დაწონოს დადებითი და უარყოფითი მხარეები და 
ზეპირად თუ სურათების მეშვეობით ჩამოაყალიბოს.

• ამ ყველაფერს ჯგუფების მომხსენებლები დანარჩენებს გააცნობენ და 
ყველა ერთად იმსჯელებს პრობლემის გადაჭრის შესაძლო მეთოდებზე.

ნასწავლის განმტკიცება
• შეიძლება ბავშვებთან ერთად ეწვიოთ ამ საკითხზე მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ პირებს.
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ნავთობით დაბიძურებული ქერჩის სრუტე

ნავთობით დაბიძურებული ქერჩის სრუტე
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მაზუთით დასვრილი ფრინველი
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სავარჯიშო    რას გვეუბნება ეს კომიკსები?
მიზანი:  მოსწავლეები იმსჯელებენ, რა მავნე გავლენას ახდენს ზღვაში 

   ჩაღვრილი ნავთობპროდუქტები ცოცხალ არსებებზე 

მასალა:  დანართი 1: კომიკსები; ქაღალდი, ფანქარი, წებო

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებანი, სახვითი ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: კომიკსი, დაბინძურება

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

სავარჯიშოსთვის მზადება
• გადაიღეთ კომიკსების 2-2 ასლი.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვები 3-4-კაციან ჯგუფებად დაყავით. კომიკსები კედელზე დაკიდეთ და ჯგუფებს სთხოვეთ, 

დააკვირდნენ და იმსჯელონ, რა იგულისხმება მათში.

• ახლა ბავშვები დააწყვილეთ და წყვილებს 2-2 კომიკსი და პასტელი დაურიგეთ.

• წყვილებს სთხოვეთ, ცალკე ფურცელზე დახატონ და გამოჭრან წრეები, სადაც ჩაწერენ ტექსტებს 
კომიკსზე აღნიშნული  ერთი სულიერი არსებისა და ერთი უსულო საგნისთვის.

• გამოყავით ადგილი კედელზე შექმნილი კომიკსების გამოსაფენად. კომიკსები იმგვარად დააჯგუფეთ, 
რომ მათი ერთდროულად ჩვენება შეძლოთ.

ნასწავლის შემოწმება
• ყველაზე მეტად რომელი კომიკსი მოგეწონათ? რატომ?

• თქვენ რომ დაგეხატათ კომიკსი ამ თემაზე, რას გაუსვამდით ხაზს?

ნასწავლის განმტკიცება
• ვისაც სურს, შეუძლია, თვითონ დახატოს კომიკსი და შექმნას პლაკატი ამ თემაზე.
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დანართი 1: კომიკსები
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დანართი 1: კომიკსები
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დანართი 1: კომიკსები
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• გაეცანით შესაბამის მონაცემებს განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების შესახებ. საამისოდ ეწვიეთ 

გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) ოფიციალურ ვებ-გვერდს: 
https://en.unesco.org/ 

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს სთხოვეთ, გითხრან, რისთვის მოიხმარენ წყალს. პასუხები დაფაზე დაწერეთ.
• სთხოვეთ, მიახლოებით გამოიანგარიშონ, რამდენ წყალს მოიხმარენ დღეში შინ თუ გარეთ. დავალება რომ 

გაუადვილოთ, უთხარით, რომ ერთ ჭიქაში დაახლოებით 250 მილილიტრი წყალი ჩადის, ანუ 5 ასეთ ჭიქაში 
- 1 ლიტრი.

• სთხოვეთ, უხეშად გამოიანგარიშონ, რამდენ წყალს ხარჯავენ ტუალეტში, თავის, ტანისა და ხელ-
პირის დასაბანად, კბილების გამოსახეხად, ჭურჭლისა თუ სარეცხის გასარეცხად, დასალევად, საჭმლის 
მოსამზადებლად. ბავშვებს შეუძლიათ, ამ მონაცემების საფუძველზე გრაფიკი ააგონ.

• მოსწავლეებს მიეცით დავალება, რომ აღრიცხონ, რამდენ წყალს მოიხმარენ დღეში. საწყაოსთვის შეუძლიათ 
გამოიყენონ დანაყოფებიანი ტოლჩა ან ჭიქა.

• დავალებას რომ შეასრულებენ, სთხოვეთ, მათ მიერ უხეშად დათვლილი მონაცემები აღრიცხულს შეადარონ.
• თითოეულს სთხოვეთ, წყლის მოხმარების საკუთარი დიაგრამა ააგოს. თუ წრიული დიაგრამის აგება 

გაუჭირდათ, შეუძლიათ, სვეტოვანი დიაგრამა გააკეთონ.
• მოსწავლეები დააწყვილეთ და სთხოვეთ, ერთმანეთს გააცნონ თავიანთი დიაგრამები.

სადისკუსიო კითხვები
• საიდან მოედინება წყალი ონკანში?
• სად მოიპოვებენ სასმელ წყალს?
• სად მიედინება სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყალი?
• ვნებს თუ არა გარემოს სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყალი? რატომ?

ნასწავლის შემოწმება
• შესაძლებელია დაბინძურებული წყლის გაწმენდა? როგორ?
• ვნებს თუ არა მოხმარებული წყალი ზღვის ეკოსისტემას? რატომ?

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, ბავშვებს სთხოვოთ, შეისწავლონ სისტემა, რომლის გავლით სამრეწველო თუ 

საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული და შემდეგ გაწმენდილი წყალი ზღვაში ჩაედინება. 
• შეგიძლიათ, ბავშვებთან ერთად წყლის გამწმენდ ნაგებობას/სადგურს ეწვიოთ.

სავარჯიშო    რამდენ წყალს მოვიხმართ?
მიზანი:  მოსწავლეები აღრიცხავენ და ეცოდინებათ, რამდენ წყალს მოიხმარენ დღეში 

   ჩამოთვლიან, რისთვისაა წყალი საჭირო

   დაფიქრდებიან, სად მიდის მოხმარებული წყალი

   გააცნობიერებენ, როგორ ვნებს გარემოს ზღვაში უკონტროლოდ ჩაღვრილი   
   სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყალი 

მასალა:  ფანქარი, ქაღალდი, ჭიქა, ტოლჩა

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, კომპიუტერული მეცნიერებანი, 

   სოციალური მეცნიერებანი, ენა, ტექნოლოგია და დიზაინი, მათემატიკა

საკვანძო სიტყვა: წყლის მოხმარება, გრაფიკი

ხანგრძლივობა: 1 დღე ბავშვისთვის, 20 წუთი ჯგუფისთვის
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სავარჯიშო    ვნებს თუ არა გლობალური დათბობა ზღვებს?
მიზანი:  ბავშვები ჩამოთვლიან ზღვის ეკოსისტემებზე გლობალური დათბობის მავნე 

   ზემოქმედების მაგალითებს 

მასალა:  შუშის დიდი და ღრმა ჯამი, სანთელი ან მაგიდის სანათი, თერმომეტრი, 

   წვრილ-წვრილი ნივთები, რომლებიც წყალმცენარეებისა და ზღვის სხვადასხვა 

   არსებების მაგივრობას გასწევენ, ძუა, ჯოხები, ქაღალდი ნავის გასაკეთებლად,   
   პასტელი, ზღვის ან მდინარის წყალი, ყინული.

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებანი, სახვითი ხელოვნება,   
   მათემატიკა

საკვანძო სიტყვა: გლობალური დათბობა

ხანგრძლივობა: 60 წუთი

სავარჯიშოსთვის მზადება
• თქვენს დამზადებულ „ხელოვნურ ზღვას“ ფოტო 

ჯერ ცდის დაწყებამდე გადაუღეთ, შემდეგ კი მისი 
დასრულებისას. 

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს უთხარით, რომ ზღვაში სიცოცხლე 

ბუნებრივად გრძელდება და სთხოვეთ, 
ჩამოთვალონ, რა პირობებია საჭირო ამ პროცესის 
შესანარჩუნებლად. მათი პასუხები დაფაზე დაწერეთ. 
ზღვის ცოცხალ ორგანიზმებს საარსებოდ სჭირდებათ:
• საკმარისი ოდენობის ჟანგბადი
• სუფთა წყალი
• ადამიანის გონივრული დამოკიდებულება ზღვის 

რესურსებისადმი
• საჭირო ტემპერატურა
• საკმარისი ოდენობის საკვები

• მოსწავლეებს სთხოვეთ, გითხრან პირველი, 
რაც თავში მოსდით „გლობალური დათბობის“ 
გაგონებისას, და ვისგან ან სად გაიგეს ეს ფრაზა.

• უთხარით, რომ მზე სითბოს უმთავრესი წყაროა 
დედამიწაზე. ატმოსფერო ისხლეტს მზის შემოჭრილი 
სხივების უმეტესობას და უკან, კოსმოსში აბრუნებს. 
დანარჩენ სხივებს კი დედამიწაზე ე.წ. სათბურის 
აირები აკავებს.

• ბავშვებს ჰკითხეთ, რა მოხდება, თუ სათბურის 
აირების შემცველობა მოიმატებს. მოისმინეთ 
პასუხები და იკამათეთ.

• მოსწავლეებს უთხარით, რომ სათბურის აირების 
(მაგ., წყლის ორთქლი, მეთანი, ნახშირორჟანგი) 
მატებასთან ერთად დედამიწაზე მოიმატებს 
ტემპერატურა. აუხსენით, რომ ესაა გლობალური 
დათბობის უმთავრესი მიზეზი.

• მოიპოვეთ სხვადასხვა თვალსაჩინოება და 
მოსწავლეებს გლობალური დათბობისა და მისი 
გავლენის შესახებ მოუყევით.

• ბავშვებს სთხოვეთ, იფიქრონ, რა გავლენას ახდენს 
გლობალური დათბობა ზღვებზე. მათი მოსაზრებები 

დაფაზე დაწერეთ და უთხარით, რომ ცდა უნდა 
ჩაატაროთ.

• ზღვის თუ მდინარის წყალი შუშის ჭურჭელში ჩაასხით. 
წყლის დონე მარკერით მონიშნეთ. ბავშვებს კი 
უთხარით, წარმოიდგინონ, რომ ჭურჭელი ზღვაა.

• „ზღვის“ გასამრავალფეროვნებლად ჭურჭელში 
შეგიძლიათ ჩაყაროთ წვრილ-წვრილი ნივთები: 
კენჭები, ნივთები, რომლებიც მცენარეების 
მაგივრობას გასწევს, სათამაშო თევზები, ნავები 
(შეგიძლიათ, ქაღალდის ნავები გააკეთოთ და 
შეღებოთ), ანკესები - ძუამობმული პატარა ჯოხები 
(თევზჭერის სიმბოლო), ყინულის ნატეხები (ვითომ 
აისბერგებია; ამგვარად შეეხებით თემას, როგორ 
დნება აისბერგები გლობალური დათბობის შედეგად).

• ჭურჭელთან დადგით სანათი ან ანთებული სანთლები.
• ბავშვებს აუხსენით, რომ ზღვის ტემპერატურა ძალიან 

მნიშვნელოვანია ეკოსისტემისთვის და რადგან ზღვა 
მზით თბება, ატმოსფერული ტემპერატურის მატებასთან 
ერთად ზღვის წყლის ტემპერატურაც მოიმატებს.

• ბავშვებს უთხარით, წარმოიდგინონ, რომ სანათი 
(თუ სანთლები) მზეა და გამოიცნონ, რა მოხდება 
„ზღვაში“, თუ ტემპერატურა მოიმატებს (ჭურჭელთან  
სანათი/სანთლები 40-50 წუთი მაინც უნდა ენთოს). 
დააკვირდით:
• წყლის დონეს.
• წყლის ტემპერატურას (ისარგებლეთ 

თერმომეტრით).
• ჭურჭლის ტემპერატურას.
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სადისკუსიო კითხვები
• მომთაბარეობენ თუ არა თევზები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში ჰკითხეთ, რატომ.

შენიშვნა: ბავშვებს რომ „ზღვაში“ მომხდარი ცვლილებები დაანახოთ, სათამაშო თევზებს ადგილმდებარეობა 
შეუცვალეთ.

• გადარჩებიან თუ არა ცოცხალი ორგანიზმები, თუ მათ საარსებოდ საჭირო ტემპერატურა შეიცვალა? 
დადებითი პასუხის შემთხვევაში ჰკითხეთ, რატომ.

შენიშვნა: ჭურჭლიდან ამოიღეთ სათამაშო თევზები და ნივთები, რომლებიც წყალმცენარეების მაგივრობას 
სწევენ.

• იზარალებს თუ არა თევზჭერა, თუ ზღვაში თევზების სახეობები შემცირდა?

შენიშვნა: ჭურჭლიდან ამოიღეთ „ანკესები“. იმსჯელეთ, როგორ იმოქმედებს ეს ვითარება ეკონომიკაზე, 
დასაქმებაზე, თევზის მრეწველობაზე

• შეიძლება თუ არა სახეცვლილ ეკოსისტემაში უცხო და/ან მავნე არსებები გაჩნდნენ?

შენიშვნა: ჭურჭელში უცხო სხეული (საშლელი, მძივები ან მისთ.) ჩაუშვით

• ამგვარად, ცდის განმავლობაში „ხელოვნურმა ზღვამ“ თანდათან იცვალა სახე. ამ ცვლილებებზე
ყველამ ერთად იმსჯელეთ.

ნასწავლის შემოწმება
• სავარჯიშოს მიმდინარეობისას ბავშვებს სთხოვეთ, ეფიქრათ, რა გავლენას ახდენს გლობალური დათბობა 

ზღვებზე და მათი პასუხები დაფაზე დაწერეთ. ხელახლა დაუსვით იგივე კითხვა და ახალი პასუხები 
განსხვავებული ფერის ცარცით ან მარკერით დაწერეთ დაფაზე.
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• თითოეული მოსწავლისთვის გადაიღეთ მე-2 დანართის ასლები.

• ბავშვებს სთხოვეთ, გადმოგცენ, რა გაიგეს ამ განმარტებიდან.
• ჰკითხეთ, როგორ ფიქრობენ, რას ნიშნავს ზღვებში შემოჭრილი ინვაზიური სახეობები.
• ხმამაღლა წაიკითხეთ 1-ლი დანართის პირველი ნაწილი.
• ბავშვებს მე-2 დანართი წაუკითხეთ და სთხოვეთ, პირველ კითხვას უპასუხონ. პასუხებზე ყველამ ერთად იმსჯელეთ.
• მოსწავლეებს სთხოვეთ, სავარცხლურა Mnemiopsis leidyi  დახატონ.
• ბავშვებს 1-ლი დანართის მე-2 ნაწილი წაუკითხეთ და სთხოვეთ, მე-2 კითხვას უპასუხონ. პასუხებზე ყველამ ერთად 

იმსჯელეთ.
• მოსწავლეებს სთხოვეთ, სავარცხლურა Beroe Ovata დახატონ.
• ბავშვებს 1-ლი დანართის მე-3 ნაწილი წაუკითხეთ და სთხოვეთ, ცარიელ ადგილას დახატონ, რა შეიძლება მოყვეს 

შავ ზღვაში მედუზა Beroe Ovata-ს მოძალებას.
• მოსწავლეებს აჩვენეთ სავარცხლურას ორი სახეობის (Mnemiopsis leidyi  და Beroe Ovata) ფოტოები.
• ბავშვების ნახატები გამოფინეთ.
• ბავშვებს განუმარტეთ, რომ  შავ ზღვაში მედუზა სავარცხლურას Beroe Ovata-ს სახეობის შემოჭრით დიდად 

შემცირდა თავდაპირველად შემოსული ინვაზიური სახეობების რიცხვი; შესაბამისად, შემცირდა Beroe Ovata -ს 
საკვები და თვით Beroe Ovata -ს რაოდენობაც. უთხარით, რომ, მართალია, ამ ბრძოლის შედეგად შავი ზღვა თავის 
ბუნებრივ სახეს იბრუნებს, მაგრამ, ზოგადად, ეკოსისტემას პირვანდელი წონასწორობის აღდგენა ძალიან უჭირს.

სადისკუსიო კითხვები
• როგორ ხვდებიან უცხო სახეობები შავ ზღვაში?

ნასწავლის შემოწმება
• რა საერთო აქვთ მედუზა სავარცხლურას სახეობებს Mnemiopsis leidyi-ს  და Beroe Ovata-ს?
• რა გავლენა მოახდინეს ამ სახეობებმა თავიანთ ახალ საარსებო გარემოზე?

ბავშვებისთვის

„ინვაზიურ სახეობებს განეკუთვნებიან მცენარეები, ცხოველები, ბაქტერიები და სოკოები, 
რომლებიც თავიანთ ჩვეულ საარსებო გარემოს მოწყდნენ და ახალ ეკოსისტემაში აღმოჩენილნი 
იქაურ მკვიდრ ორგანიზმებს ემუქრებიან“.

სავარჯიშო    შავ ზღვაში ვიღაც შემოიჭრა
მიზანი:  ბავშვები შეძლებენ ინვაზიური სახეობების დახასიათებას

   ეცოდინებათ, რომ ინვაზიური სახეობები გემებს მოყვებიან შავ ზღვაში

   აღწერენ, რა გავლენას ახდენენ ინვაზიური სახეობები შავი ზღვის ეკოსისტემაზე

მასალა:  დანართი 1: „კანიბალი მედუზა - შავი ზღვის იმედი“; დანართი 2: სამუშაო ფურცელი 

   „შავ ზღვაში უცხო მტაცებელია“, სავარცხლურას (Mnemiopsis leidyi და Beroe ovata)  
   სურათები.

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ენა, სახვითი ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: ინვაზიური სახეობები, შავი ზღვა

ხანგრძლივობა: 30 წუთი
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  დანართი 1: კანიბალი მედუზა - 
შავი ზღვის იმედი

ნაწილი I

ნაწილი II

ნაწილი III

არსებობს ცოცხალი არსება, რომელიც გამანადგურებლად მოქმედებს შავი ზღვის 
ეკოსისტემაზე. ეს გახლავთ სავარცხლურა, რომელიც შავ ზღვაში შემოიჭრა და 
ადამიანის გაფუჭებულ საქმეს თავისიც დაამატა. მაგრამ  ეს ერთ დროს საოცრად 
აგრესიული არსება, რომელმაც თავის გარშემო ყველაფერი მოსპო, ახლა საკუთარი 
თავის გადასარჩენად იბრძვის, რადგან მას თავისზე უფრო სასტიკმა ნათესავმა შეუტია.

ამერიკელი მეცნიერის, მონტი გრემის, თანახმად, სავარცხლურა შავ ზღვაში მე-
20 საუკუნის 70-იან წლებში გამოჩნდა. მომატებული სიმლაშის, დაბინძურებისა 
და გადამეტებული თევზჭერის „წყალობით“ აქ მას მშვენიერი სათარეშო გარემო 
დახვდა. კატასტროფა კი 80-იან წლებში დაიწყო, როდესაც სავარცხლურები გემებზე 
„ამხედრებულები“ შემოესიენ შავ ზღვას. სავარცხლურა ძალუმად დაერია პლანქტონს, 
თევზის ქვირითსა და ლიფსიტებს, რომლებითაც სხვა ორგანიზმებიც იკვებებოდნენ, 
და 1989 წელს. მისმა პოპულაციამ 1 მილიარდ ტონას მიაღწია. ამის საპირისპიროდ 
კი,ქაფშიის პოპულაცია  უკიდურესად შემცირდა.

ბიოლოგებმა თავდაპირველად მედუზა სავარცხლურას  Mnemiopsis leidyi-ის  ნათესავისა 
და დაუძინებელი მტრის, Beroe Ovata -ს შავ ზღვაში შემოყვანა გადაწყვიტეს, მაგრამ 
უფრო დიდი კატასტროფის შეეშინდათ და ამაზე ფიქრს თავი დაანებეს. მაგრამ 1997 წელს. 
სურვილი რეალობად იქცა: Beroe Ovata შავ ზღვაში გემით შემოვიდა და ყველაფერი 
თავისთავად მოხდა.

რუსი მეცნიერი ტამარა შიგანოვა თავისი თანაავტორობით შექმნილ ნაშრომში აღნიშნავს: 
„წარმოუდგენელია, მაგრამ სავარცხლურას ახალი სახეობის, Beroe Ovata-ს  შავ ზღვაში 
გამოჩენით საგრძნობლად შემცირდა სავარცხლურა Mnemiopsis leidyi-ის   პოპულაცია, 
ხოლო ზოგმა პლანქტონმა გამრავლებაც კი დაიწყო“. ამერიკელი ბიოლოგი გრემი კი, 
თავის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ამბობს, რომ თუ ახლადმოსული მედუზა Mne-
miopsis leidyi-ს გაანადგურებს, ის თავადაც გადაშენდება, რადგან მისი ერთადერთი 
საკვები სწორედ ეს სახეობაა. მისი თქმით, ამიერიდან დაბინძურებისგან დაცვითა და 
თევზჭერის მოწესრიგებით შავი ზღვის ეკოსისტემა თვითონ აღიდგენს თავს.

ესაა ნაწყვეტი 2000 წ. 9 სექტემბრის „ახალი სამეცნიერო ჟურნალიდან“ (New Scientist Magazine). 
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სავარცხლურა Mnemiopsis leidyi და 
Beroe Ovata 

აჰმეტ ქიდეშის ფოტო სავარცხლურა (Mnemiopsis leidyi)    

ფოტო: www.people.bu.edu სავარცხლურა (Beroe ovata)     
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დანართი 2: „შავ ზღვაში უცხო სახეობა 
შემოიჭრა“

პირველი კითხვა

წაიკითხეთ და შემდეგ მონიშნეთ ის თვისებები, რომლებიც, თქვენი აზრით, 

სავარცხლურა Mnemiopsis leidyi-ს  ახასიათებს:

ადვილად მრავლდება და 
ვითარდება

ადვილად ეგუება ახალ 

გარემოს

ადვილად ეგუება 
ტემპერატურულ ცვლილებებს

ადვილად იკიდებს ფეხს 
შეზღუდულ გარემოში

არღვევს კვებით ჯაჭვს
შეუძლია მრავალგვარ 
გარემოში არსებობა

ვერ უმკლავდება მტერს
უძლურია გლობალური 

დათბობის წინაშე
ვნებს გარემოს 

ბიომრავალფეროვნებას

წარმოიდგინეთ ეს არსება და აქვე დახატეთ.
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დანართი 2: „შავ ზღვაში უცხო სახეობა 
შემოიჭრა“

მეორე კითხვა
წაიკითხეთ და შემდეგ მონიშნეთ ის თვისებები, რომლებიც, თქვენი აზრით, სავარცხლურა Beroe ovata-ს  ახასიათებს:

წარმოიდგინეთ ეს არსება და აქვე დახატეთ.

ადვილად მრავლდება და 
ვითარდება

ადვილად ეგუება ახალ 
გარემოს

ადვილად ეგუება 
ტემპერატურულ ცვლილებებს

ადვილად იკიდებს ფეხს 
შეზღუდულ გარემოში არღვევს კვებით ჯაჭვს შეუძლია მრავალგვარ 

გარემოში არსებობა
ვერ უმკლავდება მტერს უძლურია გლობალური 

დათბობის წინაშე
ვნებს გარემოს 

ბიომრავალფეროვნებას
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დანართი 2: „შავ ზღვაში უცხო სახეობა 
შემოიჭრა“

მესამე კითხვა

რა შეიძლება მოჰყვეს სავარცხლურა Beroe Ovata-ს შავ ზღვაში შემოსვლას? 

ცვლილებები აქვე დახატეთ


