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შავი ზღვის ეკოსისტემა და კვებითი ჯაჭვები2.1

ჩვენი პლანეტის 70% ზღვებსა და ოკეანეებს 
უჭირავს. სიცოცხლე წყლის ამ უზარმაზარ 
სამყაროში მრავალფეროვნებითა და სახეობათა 
რთული ურთიერთდამოკიდებულებით გამოირჩევა. 
წყალქვეშა სიცოცხლეზე მოქმედებს ტალღები, 
მიქცევა-მოქცევები, დინებები, სიმლაშე, 
ტემპერატურა, წნევა და სინათლე. ამას ემატება 
ურთიერთობა ცოცხალ ორგანიზმებს შორის 
(როგორიცაა ბრძოლა არსებობისთვის, საკვების 
მოპოვება და თანაცხოვრება).

ეკოლოგიის თვალსაზრისით, ზღვების შესწავლაში 
მათი 2 ზონად დაყოფა დაგვეხმარება. ესენია 
„ბენთალური ზონა“ - ზღვის (ოკეანის) ფსკერი 
სანაპირო ზოლიდან ზღვის ყველაზე ღრმა 
წერტილამდე, და „პელაგიალური ზონა“ - წყლის 
მასა, რომელიც ავსებს ბენთალურ ზონას. 
განსხვავებული თვისებების მქონე ეს ორი ზონა 
სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმის საცხოვრებელია.

ბენთალურ ზონაში მცხოვრები ორგანიზმები, ანუ 

„ბენთოსი“, ზღვის ფსკერზე ცხოვრების უძრავ ან 
მოძრავ წესს მისდევენ. პელაგიალურ ზონაში კი 
ცხოვრობენ ორგანიზმები, რომლებიც დინებებსა 
და ტალღებს ვერ უმკლავდებიან და პასიურად 
იცვლიან ადგილმდებარეობას. მათ პლანქტონი 
ეწოდებათ. მცენარეული წარმოშობის პლანქტონს 
ფიტოპლანქტონი ეწოდება, ცხოველური 
წარმოშობისას ზოოპლანქტონი, ბაქტერიული 
წარმოშობისას კი ბაქტერიოპლანქტონი. 
პლანქტონური ორგანიზმები ძირითადად 
მიკროსკოპული ორგანიზმებია და შეუიარაღებელი 
თვალით მათი დანახვა შეუძლებელია. თუმცა 
არსებობს გამონაკლისებიც, მაგალითად, 
მედუზა, რომელიც ხშირად გვხვდება შავ ზღვაში, 
თავისი ზომის მიუხედავად, ზოოპლანქტონია. 
ორგანიზმთა ერთობლიობას, რომელიც აქტიურად 
გადაადგილდება პელაგიალურ ზონაში, „ნექტონი“ 
ეწოდება. ქარავნებად მცურავი თევზები, 
როგორებიცაა ქაფშია, სარდინი თუ პელამისი, 
ნექტონური ორგანიზმებია.

ფიტოპლანქტონი: 

ზოოპლანქტონი: 
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ცოცხალ ორგანიზმებსა და მათ საცხოვრებელ გარემოს 
შორის მჭიდრო კავშირია. სწორედ ამ კავშირით 
იქმნება ეკოსისტემა. ბუნებაში უამრავი, სრულიად 
განსხვავებული ეკოსისტემა გვხვდება - აკვარიუმიდან 
ოკეანემდე. სიცოცხლე ეკოსისტემაში დამოკიდებულია 
ენერგიის მიმოქცევასა და კვებით ჯაჭვებზე. თითოეული 
ეკოსისტემა შედგება ცოცხალი ელემენტებისა 
(პროდუცენტები, კონსუმენტები და რედუცენტები) 
და არაცოცხალი ელემენტებისაგან (ორგანული 
და არაორგანული ნივთიერებები და ფიზიკური 
პირობები). უმთავრესი ცოცხალ ორგანიზმებს შორის 
პროდუცენტი მცენარეებია. პროდუცენტები ზღვაში 
ქარხნებივით მუშაობენ და ორგანული ნივთიერებების 
სინთეზს ახდენენ. ცხოველები კონსუმენტები არიან 
და პირველად (ბალახისმჭამელები) და მეორად 
(ხორცისმჭამელები) კონსუმენტებად იყოფიან. 
ეკოსისტემის ცოცხალი ორგანიზმების ბოლო ეშელონს 
შეადგენენ რედუცენტები, კერძოდ კი ბაქტერიები და 
სოკოები, რომლებიც შლიან მკვდარი მცენარეებისა და 
ცხოველების ქსოვილებს. 

საკვები საარსებოდ აუცილებელ ძალას გვაძლევს. 
საკვები, ანუ ენერგიის წყარო, წყალმცენარეებსაც 
სჭირდებათ, რომ ისაზრდოონ. ზღვის ბინადრები 
ენერგიას მათზე მცირე ზომის ორგანიზმების 
შთანთქმით იღებენ. ამგვარად, გამომდინარე 
იქიდან თუ რა რას ჭამს, იქმნება კვებითი ჯაჭვი 
მიკროსკოპული ორგანიზმებიდან დაწყებული დიდი 
ზომის მტაცებლებით დამთავრებული. ზღვაში 
კვებითი ჯაჭვის პირველ რგოლს ერთუჯრედიანი 
მცენარეები (ფიტოპლანქტონი) შეადგენენ. ისინი 
მხოლოდ ზღვის მარილით იკვებებიან. შემდეგ მოდიან 
ზოოპლანქტონური ორგანიზმები, წვრილი თევზები და 
ბოლოს ზვიგენები და დელფინები.

მზის შუქით მიღებული ენერგიის მეშვეობით მცენარეები 
საკვებს  ნახშირორჟანგისა და წყლისგან წარმოქმნიან, 
ანუ წყალმცენარეები საკუთარი საკვების სინთეზს 
ახდენენ. ამ პროცესს ფოტოსინთეზი ეწოდება. ზღვის 
არც ერთ სხვა ბინადარს ამგვარი რამ არ შეუძლია. 

დანარჩენებმა საარსებოდ საკვები უნდა მოიპოვონ. 
უმცირესი ზომის ცხოველები ერთუჯრედიანი 
მცენარეებით იკვებებიან, უფრო დიდები კი შედარებით 
მოზრდილ ორგანიზმებს მიირთმევენ. ამგვარად, 
სასიცოცხლო ენერგია ჯაჭვივით მიემართება 
უმდაბლესიდან უმაღლესი ორგანიზმებისკენ (იხ. 
სურათი 2.1).

თუმცა ამგვარი „აღმასვლის“ დროს ცოცხალ 
ორგანიზმთა ბიომასა თანდათან მცირდება. რაც უფრო 
ვუახლოვდებით დიდ თევზებს, მით უფრო მცირდება 
მოცემულ კვებით რგოლში არსებული ცოცხალი 
ორგანიზმების პოპულაციის რიცხოვნობა. მარტივად 
რომ ვთქვათ, ცოცხალი არსებები ქმნიან ერთგვარ 
პირამიდას. შავ ზღვაში აღნიშნულის ერთ-ერთი 
საუკეთესო ნიმუშია ქაფშია. ერთი კვლევის თანახმად, 
1 კგ ქაფშიაზე მოდის 10 კგ ზოოპლანქტონი და 100 კგ 
ფიტოპლანქტონი. 

შავი ზღვისთვის დამახასიათებელი კვებითი ჯაჭვი 
მოცემულია სურათზე 2.1. პირამიდის ძირში ვხედავთ 
ფიტოპლანქტონს. ფიტოპლანქტონით იკვებებიან 
მიკროსკოპული ცხოველები (ზოოპლანქტონი), 
რომელთაც ჭამენ წვრილი თევზები, მაგ., ქაფშიები. ამ 
უკანასკნელზე კი ნადირობენ მტაცებლები, როგორიცაა 
პელამისი და დელფინი.

ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც შეიძლება კვებით 
ჯაჭვში მოხდეს, ჯაჭვში შემავალ სხვა სახეობებსა 
თუ ჯგუფებზე მოქმედებს. მაგალითად, თუ ქაფშიის 
პოპულაცია გაიზარდა, მაგრამ მისი სამყოფი 
ფიტოპლანქტონი არ მოიპოვება, ქაფშიები შიმშილით 
დაიხოცებიან. მათი რაოდენობის შემცირება კი 
არასახარბიელოდ აისახება უფრო დიდ თევზებზე, 
შედეგად, მათაც შიმშილით სიკვდილი დაემუქრებათ. 
დიდი თევზების რაოდენობის შემცირების შედეგად 
კვლავ გაიზრდება წვრილი თევზების პოპულაციების 
რიცხოვნობა და ა.შ. ამგვარი ცვლილებები შეიძლება 
გამოიწვიოს ბუნებრივმა გარემოებებმა ან ადამიანის 
საქმიანობამ. ზღვის ორგანიზმებს ადამიანი 
ოდითგანვე იყენებს საკვებად. თანამედროვე 

ბენთოსი: 

ცარიელ ორსაგდულიან ნიჟარაში მცხოვრები კიბორჩხალა 

(Diogenes pugilator)

შავი ზღვის მიდია 

(Mytilus galloprovincialis)

ქვის კიბორჩხალა  

(Eriphia verrucosa)
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ბიომრავალფეროვნება2.2

გემებმა და გადამეტებულმა თევზჭერამ დაარღვია 
ეკოსისტემის წონასწორობა. დიდი თევზების 
(მტაცებლების) მოჭარბებული ჭერის შედეგად ბევრ 
ზღვაში საგრძნობლად გაიზარდა წვრილი თევზების 
(მსხვერპლის) პოპულაციები. 

ხმელეთის ორგანიზმების მსგავსად, ზღვის 
არსებები მხოლოდ ერთი საკვები წყაროთი 
არ შემოიფარგლებიან. ასე რომ, თითოეული 
სახეობა გავლენას ახდენს კვების არაერთ ჯაჭვზე. 
მოკლედ რომ ვთქვათ, ზღვაში კვებითი ჯაჭვები 
გადახლართულია და იქმნება კვების ერთიანი 
ქსელი.

გამოთვლილია, რომ დედამიწაზე მცენარეებისა 
და ცხოველების 10 მლნ-მდე სახეობა გვხვდება. 
მართალია, არსებობს მოსაზრება, რომ ზღვებისა და 
ოკეანეების ეკოსისტემები სახეობებით მდიდარია, 
მაგრამ სინამდვილეში ზღვაში მცხოვრები  ცოცხალი 
ორგანიზმების რიცხვი დაახლოებით 300000 - 
აღწევს. მათ განასხვავებს ის, რომ ცხოველთა 
სამყაროს წარმომადგენლების ზოგიერთი სახეობა  
მხოლოდ წყლის ეკოსისტემებში ბინადრობს. 
მაგალითად, ზღვის ვარსკვლავისა და ზღვის ზღარბის 
არც ერთი სახეობა არ გვხვდება ხმელეთზე. 

ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით შავი 
ზღვა, ხმელთაშუასთან შედარებით, მწირია. ამას  
რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის, შავი 
ზღვის ნაკლები სიმლაშე, ცივი წყალი და ჟანგბადით 
მწირი შრე, რაც გამოწვეულია მომწამვლელი 
გოგირდწყალბადის (H2S) მაღალი შემცველობით. 
სწორედ ამის გამოა, რომ სითბოს მოყვარული 
სახეობები და ღრმა წყლის ორგანიზმები, რომლებიც 
მრავლადაა ხმელთაშუა ზღვაში, შავ ზღვაში არ 
გვხვდება. სამაგიეროდ, შავი ზღვა ბიოლოგიურად 
უფრო ნაყოფიერია, ვიდრე ხმელთაშუა. აქ 
ბინადრობს 3774 სახეობა, რომელთა უმრავლესობა 
უხერხემლოები და წყალმცენარეებია (სურათი 
2.2). გარდა ამისა, შავ ზღვაში მცხოვრები მრავალი 
მიკროსკოპული სახეობა (ვირუსები, ბაქტერიები, 
სოკოები, მიკროსკოპული წყალმცენარეები 
და უმარტივესები) მეცნიერულად ჯერ კიდევ 
შესასწავლია. 

სახეობათა შესაძლო წარმოშობაზე დაყრდნობით, 
შავი ზღვის ბინადრებს 5 ჯგუფად ჰყოფენ და ისე 
შეისწავლიან. ეს ჯგუფებია:

• „პონტოს ზღვის გადმონაშთები“, რომლებიც 
წარმოიშვნენ ნაკლებადმლაშე წყლებში ძველ 
გეოლოგიურ ხანებში.

• „ჩრდილოეთის სახეობები“, რომლებიც ცივ 
წყლებში ცხოვრებას შეეგუენ.

• „ხმელთაშუა ზღვიდან წამოსულები“, რომლებიც 
შავი ზღვის სახეობათა 80%-ია.

• „მტკნარი წყლების სახეობები“, რომლებიც 
მდინარეებიდან შემოვიდნენ.

• უცხო სახეობები, რომლებიც, ჩვეულებრივ, 
ოკეანეებსა და მოშორებულ ეკოსისტემებში 
ბინადრობენ, მაგრამ რაღაცნაირად 
დამკვიდრდნენ შავ ზღვაში.

გასული საუკუნის 70-ანი წლებიდან ადამიანის 
საქმიანობამ და მდინარეებმა შავი ზღვის 
ბიომრავალფეროვნებას სერიოზული საფრთხე 
შეუქმნა. პოპულაციები საგრძნობლად შემცირდა 
არამკვიდრი ორგანიზმების შემოჭრის, 
გადამეტებული თევზჭერისა და დაბინძურების 
გამო. ეს არის სახეობათა მრავალფეროვნების 
შეცვლის საუკეთესო ნიმუში. მაგალითად, შავ 
ზღვაში სრულიად გადაშენდა თეთრმუცელა სელაპი. 
ხოლო 80-იან წლებში კომერციული თევზჭერის 
შედეგად დიდად დაზარალდნენ შავი ზღვის 
დელფინები. ზღვის ძუძუმწოვრების პოპულაციები 
მნიშვნელოვნად შემცირდა ადამიანის საქმიანობის 
გამო, კერძოდ, მათი ჰაბიტატის დეგრადაციის და 
საკვების შემცირების გამო. 

სურათი 2.2. შავი ზღვის ცოცხალი ორგანიზმების სახეობების რიცხვი 

სურათი 2.1 გამარტივებული კვებითი ჯაჭვი შავი ზღვის ეკოსისტემაში  

დელფინი

ქაფშია

ზოოპლანქტონი

ფიტოპლანქტონი

თევზები
168 სახეობა

ძუძუმწოვრები
4 სახეობა

სოკოები
175 სახეობა

მცენარეები
1444 სახეობა

უხერხემლოები
1983 სახეობა
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სხვა ზღვების მსგავსად წყალმცენარეები შავ ზღვაშიც 
ხარობენ. ეს ცოცხალი ორგანიზმები, როგორც 
ჟანგბადის წარმომქმნელები, წყლის სამყაროში 
არსებული კვებითი ჯაჭვის საწყის რგოლს შეადგენენ. 
შავი ზღვის წყალმცენარეების მიერ წარმოქმნილი 
ნივთიერებების ოდენობა გაცილებით აღემატება 
დედამიწის ბევრი ზღვის წყალმცენარეების მიერ 
წარმოქმნილს. შავი ზღვის იმ ნაწილებში, სადაც 
სინათლე აღწევს, წყალმცენარეები მრავლადაა, 
შესაბამისად, ამ ადგილებში მეტია განზავებული 
ჟანგბადი. ზღვის ზოგიერთ წყალმცენარეს, რომელიც 
აუცილებელია ცოცხალი ორგანიზმებისთვის, 
ადამიანი საკვებად იყენებს. არსებობს ეკონომიკური 
ღირებულების მქონე წყალმცენარეებიც, რომლებიც 
გამოიყენება მედიცინაში, ფარმაკოლოგიაში, სოფლის 
მეურნეობაში, კოსმეტიკასა და ქიმიურ მრეწველობაში.

ძირითადი ბიოლოგიური მახასიათებლები: 
მორფოლოგიური თავისებურებების გამო, შავი ზღვის 
წყალმცენარეების საარსებო არეები განსხვავებულია.

ერთუჯრედიანი წყალმცენარეები ყველაზე მეტად 
გავრცელებული მცენარეებია წყალმარჩხ სანაპირო 
ზოლში. მათ არ აქვთ ყვავილები, ღეროები, 
ფესვები და ფოთლები. არსებობს მათი უამრავი 
ნაირსახეობა. ისინი, როგორც ფიტობენთოსი, ზღვაზე 
არიან დამოკიდებულნი და  ყველანაირ გარემოში 
ხარობენ, სადაც კი სანაპირო ქვებზე, კლდეებზე, 
ზღვის მოლუსკებსა თუ ზვირთმკვეთებზე მოჭიდებას 
შეძლებენ. ფიტობენთოსური ორგანიზმები ძალიან 
მცირე ზომისაა, ისინი ერთი უჯრედისგან შედგებიან და 
მათი დანახვა შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია. 
ისინი გვხვდება ზღვის ფსკერზე, ქვიშასა თუ ქვებზე. 
ფიტოპლანქტონი  ზღვის მხოლოდ იმ ადგილებში 
არსებობს, სადაც შუქი აღწევს. მისი ოდენობა 
მცირდება, თუ, წყლის დაბინძურებისა თუ ამღვრევის 
გამო, სინათლის ნაკადი იკლებს. ერთუჯრედიანი 
წყალმცენარეები საარსებოდ აზოტისა და ფოსფორის 
შემცველ საკვებ ნივთიერებებს საჭიროებენ. ეს 
ქიმიური ელემენტები უჯრედის მეტაბოლიზმისთვისაა 
მნიშვნელოვანი.

ზღვის ყვავილოვანი წყალმცენარეები ძირითადად 
სანაპირო წყლების ქვიშიან ფსკერზე ხარობენ 
და მდელოსებრ ერთობას ქმნიან, რის გამოც მათ 
ზღვის მდელოებსაც უწოდებენ. ისინი ჰიდროგამიით 
მრავლდებიან, ანუ მათი დამტვერვა წყალქვეშ 
მიმდინარეობს. ზღვის ყვავილოვანი წყალმცენარეების 
6 სახეობიდან ყველაზე გავრცელებულია ზოსტერა. 
ზღვის მდელოებს თავიანთი წვლილი შეაქვთ 
ეკოლოგიური გარემოს წონასწორობის შენარჩუნებაში: 
თავიანთი ფოთლებით ისინი ასუსტებენ ტალღების 
სიმძლავრეს, ფესვებით კი ფსკერს მდგრადობას 
უნარჩუნებენ.

ბენთოსის წყალმცენარეები უმნიშვნელოვანესია 
შავი ზღვის ეკოსისტემისთვის. ისინი კვებითი ჯაჭვის 
პირველ რგოლს შეადგენენ. მათი მთავარი ფუნქცია 
ფოტოსინთეზია. გარდა ამისა, ისინი საკვებით და 
თავშესაფრით უზრუნველყოფენ ფსკერის წვრილ 
თევზებს, კიბოსნაირებს და მოლუსკებს და იცავენ მათ 
მტაცებლებისაგან.

წყალმცენარეები2.2.1

შავი ზღვის სანაპირო, სადაც ფართოდაა გავრცელებული ერთუჯრედიანი 

წყალმცენარეები (ფოტო თანამგზავრიდან)
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საფრთხეები: საარსებო გარემოს ანუ ჰაბიტატის 
დაკარგვა ფიტობენთოსურ სახეობათა წინაშე 
მდგარი ერთ-ერთი უდიდესი საფრთხეა. უნდა 
ითქვას, რომ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ზღვის 
სანაპირო წყლების დაჭაობება (ევტროფიკაცია) 
და სანაპირო ზოლის რღვევა უარყოფითად 
აისახება ერთუჯრედიანი წყალმცენარეების 
მრავალფეროვნებაზე და, გარკვეულ შემთხვევებში, 
მათ სრულ განადგურებას იწვევს.

საკვები ნივთიერებები უმნიშვნელოვანესია 
ერთუჯრედიანი წყალმცენარეებისა და 
ფიტოპლანქტონის ზრდა-განვითარებისთვის. 
თუმცა მოჭარბებული საკვები ნივთიერებები 
სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ეკოსისტემას. 
ერთ-ერთია ევტროფიკაცია. ეს არის მოვლენათა 
ჯაჭვი, როდესაც საკვები ნივთიერებებით მდიდარი 
საყოფაცხოვრებო, სასოფლო-სამეურნეო და 
სამრეწველო ნარჩენები დიდი ოდენობით 
ჩაედინება ზღვაში. შედეგად კი, ფიტოპლანქტონი 
და წყალმცენარეები მომეტებულად მრავლდებიან. 
შავ ზღვაში ევტროფიკაცია გასული საუკუნის 60-იან 
წლებში დაიწყო. ამან იმოქმედა ფიტოპლანქტონის 
სიმჭიდროვეზე, სახეობათა მრავალფეროვნებასა და 
სეზონურ ციკლებზე. ეს არასასურველი ცვლილებები 
კვებითი ჯაჭვის ზედა რგოლებსაც შეეხო და შავი 
ზღვის ჯანსაღი ეკოსისტემა დაარღვია. საკვები 
ნივთიერებების მატებამ უარყოფითად იმოქმედა 
ზღვის მდელოებზეც. აზოტისა და ფოსფორის 
მოჭარბების შედეგად გაიზარდა ფიტოპლანქტონის 

პოპულაციები და ჩამუქდა წყლის სივრცე. ამას 
ემატება ერთი გარემოებაც: წყალმცენარეების 
ერთ-ერთი წარმომადგენელი „ეპიფიტი“  ზღვის 
მდელოების მცენარეთა ფოთლებში ცხოვრობს, 
რითაც აბრკოლებს  ფოტოსინთეზისთვის საჭირო 
სინათლის ფოთლებამდე მიღწევას.

ზოსტერა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 
ყვავილოვანი მცენარეა შავ ზღვაში. შორეულ 
წარსულში მას სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის, 
კერძოდ, საქონლის საკვებად იყენებდნენ. ზღვის 
მდელოების მცენარეებით ტენიდნენ ბალიშებს 
და ფუთავდნენ მყიფე საგნებს. დღესდღეისობით 
ზოსტერას სახეობებს  სხვადასხვა საერთაშორისო 
კონვენცია ( მაგ., „ბერნის კონვენცია“) იცავს.

დაცვა: შავი ზღვის წითელ წიგნში (1997 წ.) 
შევიდა წყალმცენარეთა რვა სახეობა, რომელთაც 
საფრთხე ემუქრებათ. მათ დასაცავად საჭიროა, 
შეწყდეს სანაპირო ზოლის დაბინძურება და 
შემცირდეს აზოტისა და ფოსფორის შემცველობა, 
რომ თავიდან ავიცილოთ წყლის სივრცის ჩამუქება. 
მოკლედ რომ ვთქვათ, უნდა გაუმჯობესდეს 
არსებული ეკოლოგიური პირობები. გარდა ამისა, 
წყალმცენარეებით მდიდარი ზონები „ზღვის დაცულ 
ტერიტორიებად“ უნდა გამოცხადდეს. შედეგად, 
არსებულ სახეობებს შეუნარჩუნდება ჯანსაღი 
საარსებო გარემო, იშვიათი და საფრთხის ქვეშ 
მყოფი სახეობების გენეტიკური მრავალფეროვნება 
კი დაცული იქნება. ამით თავიდან ავიცილებთ 
მრავალ ეკოლოგიურ პრობლემას.

უკრაინის მთავრობამ აამოქმედა ხელშეკრულებები 
წითელი წყალმცენარეების საარსებო გარემოს 
დასაცავად.

შავი ზღვის წითელი წიგნი  
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უხერხემლოები ყველაზე მეტად მრავალფეროვანნი 
არიან შავი ზღვის ცხოველებს შორის. ისინი საკვების 
მთავარ წყაროს წარმოადგენენ თევზების მრავალი 
სახეობისთვის, რის გამოც მნიშვნელოვანი ადგილი 
უჭირავთ კვებით ჯაჭვში. ზოგიერთ მათგანს ადამიანიც 
იყენებს მათი ეკონომიკური ღირებულების გამო. 
უხერხემლოები ზღვის ეკოსისტემის ყველანაირ 
საარსებო გარემოში გვხვდებიან. 

ძირითადი ბიოლოგიური მახასიათებლები: როგორც 
დასახელება მიგვითითებს, ამ არსებებს საერთოდ არ 
აქვთ ხერხემალი, არც ხრტილოვანი, არც ძვლოვანი; 
თუმცა  აქვთ  ფოროვანი ჩონჩხისებრი სტრუქტურა, 
რომლის სიმყარეს კალციუმი, კაჟმიწა და კერატინი 
განაპირობებს. 

ზღვის ღრუბელა (Porifera) ერთ-ერთი ყველაზე 
პრიმიტიული არსებაა შავი ზღვის უხერხემლოთა 
შორის. მის უფორმო სხეულს საერთოდ არ აქვს 
კუნთოვანი ქსოვილი. ის ეჭიდება მყარ წარმონაქმნებს, 
როგორიცაა კლდეები და ლოდები, და  კოლონიებად 

ან განცალკევებით უძრავად ცხოვრობს. ღრუბელა 
მიკროსკოპული ორგანიზმებით იკვებება. საკვების 
მისაღებად ის  წყალს ისრუტავს და შემდეგ სხეულზე 
არსებული უამრავი ნასვრეტის მეშვეობით ფილტრავს. 
შავ ზღვაში ნაპოვნი ზღვის ღრუბელების სახეობები 
ხმელთაშუა ზღვაში მცხოვრები ღრუბელების 
რაოდენობის 1/5 შეადგენს. 

შავ ზღვაში კნიდარიების 35 სახეობა ბინადრობს. მათ 
შორის არიან ანემონები, მედუზები და მარჯანი. ამ 
ჯგუფის უმთავრესი მახასიათებელი შხამიანი, მსუსხავი 
უჯრედები - კნოდოციტებია. შავ ზღვაში აუცილებლად 
შეხვდებით ზღვის ანემონების დიდ პოპულაციებს. მათი 
სხეული ქოლგებს წააგავს და მსუსხავი უჯრედებითაა 
აღჭურვილი. მათთან შეხებისას ადამიანს კანი 
უღიზიანდება და გამონაყარიც უჩნდება. 

უხერხემლოები2.2.2

შავ ზღვაში გავრცელებული მედუზას სახეობა - Aurelia aurita
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მედუზების კიდევ ერთ სახეობას, სავარცხლურას 
(Ctenophora), დიდი სარგებლობა მოაქვს შავი 
ზღვის ეკოსისტემისთვის. მათ პატარა, გამჭვირვალე 
სხეული აქვთ და თავისუფლად ცურავენ ზღვაში, არ 
აქვთ მსუსხავი უჯრედები. სავარცხლურები ეწოდათ 
სხეულზე ერთმანეთისგან თანაბრად დაშორებული 
და გრძივად ჩალაგებული მოსასმელი, 
ბიოლუმინესცენციური (მანათობელი) ფირფიტების 
ანუ სავარცხლების გამო (ლათინური Cten ქართულად 
სავარცხელს ნიშნავს). ბიოლუმინესცენციურობა ამ 
ჯგუფის დამახასიათებელი ნიშანია. ვარაუდობენ, 
რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში Mnemiop-
sis leidyi სახეობის სავარცხლურები შავ ზღვაში 
ჩრდილოეთ ამერიკიდან გემებს შემოყვნენ და 
მალე დაიპყრეს ეკოსისტემა, დაერიენ ქვირითსა 
და ზოოპლანქტონს, რამაც გარკვეული ხნით დიდად 
შეამცირა ქაფშიის პოპულაცია. საინტერესოა, 
რომ კიდევ ერთმა არამკვიდრმა სავარცხლურამ, 

სახელწოდებით Beroe Ovata, რომელიც პირველად 
1997 წ. შენიშნეს და, სავარაუდოდ, ასევე გემებს 
შემოჰყვა შავ ზღვაში, Mnemiopsis leidyi -ზე დაიწყო 
ნადირობა. ესაა ნათელი მაგალითი იმისა, თუ 
როგორ მოქმედებს არამკვიდრ სახეობათა შემოჭრა 
შავი ზღვის ეკოსისტემაზე.

შავი ზღვის უხერხემლოთა შორის ასევე 
აღსანიშნავია ბრტყელი ჭიები (Plathelminthes) – 
ფოთოლივით ბრტყელი, რბილი ორგანიზმები. შავ 
ზღვაში მათი 100-ზე მეტი სახეობა ბინადრობს. ისინი 
ძირითადად ზღვის ფსკერზე სახლობენ, ზოგიერთი 
მათგანი პარაზიტია.

შავ ზღვაში ასევე გვხვდება რგოლოვანი ჭიების 
(Annelida) 300-ზე მეტი სახეობა. მათ მრავალი 
სეგმენტისგან შემდგარი გრძელი სხეული აქვთ 
და ძირითადად ზღვის ფსკერზე, კლდეებსა თუ 
ქვებზე, წყალმცენარეებსა და შლამში ბინადრობენ. 
რგოლოვანი ჭიები კვებითი ჯაჭვის საკმაოდ 
მნიშვნელოვანი ნაწილია - ამ ორგანიზმებით 
იკვებება ღრმა წყლების მრავალი თევზი. შავ 
ზღვაში ფართოდაა გავრცელებული Hediste diver-
sicolor, ე.წ. ”წითელი ან სალათის ფურცლის ჭიები”, 
რომელთაც თევზაობისას სატყუარად იყენებენ. 

მრავალრიცხოვნობის თვალსაზრისით ფეხსახსრიანებიც 
ცხოველთა უდიდესი ტიპია. მათი დამახასიათებელი 
ნიშანი სახსრიანი კიდურებია. ფეხსახსრიანებს 
აქვთ ქიტინის ე.წ. „გარეგანი“ ჩონჩხი  (ჯავშანი), 
რომელიც თავის, მკერდისა და მუცლისგან 
შედგება. კიბოსნაირნი ზღვის ფეხსახსრიანთა 
უმნიშვნელოვანესი ქვეტიპია, რომელსაც 
განეკუთვნებიან კიბორჩხალები და კრევეტები. ესაა 

შავი ზღვის უდიდესი მედუზა - Rhizostoma pulmo 

სავარცხლურა (Mnemiopsis leidyi) 

კიბორჩხალა (Liocarcinus depurator) 
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სახეობები, რომელთაგან ზოგი ღუზასავით უძრავად 
დევს ფსკერზე, ზოგი კი, ზოოპლანქტონის სახით, 
თავისუფლად მოძრაობს ზღვაში.

კიბოსნაირთაგან შემდგარი ზოოპლანქტონი თევზების, 
კერძოდ, ქაფშიის, სარდინისა და ქარსალის მთავარი 
საკვებია, ხოლო ღრმა წყლების თევზები, როგორიცაა 
ხონთქარა და შავი ზღვის მერლანგი, ბენთალური 
ზონის კიბოსნაირებით იკვებებიან.

ფეხსახსრიანთა შემდეგ ყველაზე მრავალრიცხოვანია 
მოლუსკების ტიპი. მოლუსკების სხეული ძირითადად 
უსეგმენტოა და თავის, ფეხებისა და შინაგანი 
ორგანოების პარკუჭისგან შედგება. ხშირად 
მათ კალციუმის კარბონატის ნიჟარებიც აქვთ. 
მოლუსკების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფებია 
მუცელფეხიანები (ლოკოკინები), ორსაგდულიანები 
(საჭმელი მოლუსკები) და თავფეხიანები (რვაფეხები 
და კალმარები). თავფეხიანები შავ ზღვაში არ 
ბინადრობენ, საცხოვრებლად ისინი ძალიან მლაშე 
წყლებს ამჯობინებენ. შავი ზღვის მოლუსკები 
გვხვდებიან თავთხელიდან დაწყებული 60-70 მეტრის 
სიღრმემდე როგორც კლდოვან და წყალმცენარეებიან 
ადგილებში, ისე ფსკერის ქვიშაში. ზოგი ერთი ბეწოა, 
ზოგი კი სიგრძეში 20 სმ-ს აღწევს. ერთ-ერთი ყველაზე 
დიდი მოლუსკი, რაპანა (Rapana venosa), მომხვდური 
ორგანიზმია, რომლიც კარგად ვითარდება ახალ 

გარემოში. გასული საუკუნის 50-იან წწ. ის იაპონიის 
ზღვიდან შემოჰყვა გემებს შავ ზღვაში და, რადგან 
ის ზღვის სიღრმეში მობინადრე ორსაგდულიანი 
მოლუსკებით იკვებება, უარყოფითად იმოქმედა 
კვებით ჯაჭვზე. მაგრამ მისი რბილობი და ნიჟარა 
ეკონომიკურად ღირებული აღმოჩნდა, ადამიანმა მისი 
გადამეტებული ჭერა დაიწყო და დიდად  შეამცირა მისი 
პოპულაცია შავ ზღვაში.

საფრთხეები: სხვა ცხოველების მსგავსად, 
უხერხემლოებიც დიდად ზარალდებიან ადამიანის მიერ 
ზღვის დაბინძურებისა და სანაპიროს დეგრადაციის 
შედეგად. მდინარეებიდან ჩადინებული მოჭარბებული 
საკვები ელემენტებისა და ზღვაში უჟანგბადო 
ადგილების მოჭარბების შედეგად მილიონობით ტონა 
უხერხემლო დაიღუპა.

გასული 25 წლის მანძილზე უხერხემლოთა რაოდენობა, 
თითქოს, არ შემცირებულა; თუმცა მნიშვნელოვნად 
შეიცვალა გარკვეულ სახეობათა ბიომასა (ცოცხალი 
ორგანიზმების წონა მოცემულ არეში). ეკონომიკური 
ღირებულების მქონე მიდიებისა და ლოკოკინების 
გადამეტებული ჭერის გამო, მათი პოპულაციები 
თითქმის მთლიანად განადგურდა. ამას დაემატა 
ოკეანეებისა და ტროპიკული ზღვების ბინადარი 
უხერხემლოები, რომლებიც შავ ზღვაში გემებს 
შემოყვნენ, მკვიდრ სახეობებთან არსებობისთვის 
ბრძოლა გააჩაღეს და დიდად შეამცირეს მათი ბიომასა. 
თევზჭერის არსებულმა მეთოდებმა ზღვის ფსკერის 
სტრუქტურა შეცვალა. ამან უარყოფითი გავლენა 
იქონია თევზებზეც.

დაცვა: შავი ზღვის წითელი წიგნის თანახმად, საფრთხე 
ემუქრებათ ღრუბელას 1, მედუზის 1, რგოლოვანი 
ჭიების 2, კიბოსებრთა 29, მოლუსკების 5 და ზღვის 
ვარსკვლავის 1 სახეობას. თუმცა, მოსალოდნელია, ეს 
მონაცემები გაიზარდოს, რადგან კვლევის შედეგები 
მუდმივად ახლდება.

ბევრი მეცნიერი მოუწოდებს, შემცირდეს ეკონომიკური 
ღირებულების მქონე კიბორჩხალებისა და 
მოლუსკების ჭერა; მოქმედებს საკანონმდებლო 
შეზღუდვებიც, ოღონდ მხოლოდ ზოგიერთი სახეობის 
დასაცავად. დაბინძურებასთან ბრძოლა ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია უხერხემლოთა დასაცავად, 
ზოგიერთი მათგანი ხომ საერთოდ ვერ ეგუება 
ჟანგბადის შემცველობის ვარდნას თავის საარსებო 
გარემოში.

წითელ წიგნში შეტანილ ზოგიერთ უხერხემლოს 
საფრთხე ემუქრება მისი საარსებო გარემოს ანუ 
ჰაბიტატის დაკარგვის გამო. სწორედ ამიტომ შავი ზღვის 
დასაცავად გამოიყენება ისეთი მეთოდები, რომლებიც 
ეკოსისტემის თავისებურებებს ითვალისწინებს.
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თევზები ყველაზე მრავალრიცხოვანი 
ხერხემლიანები არიან მთელს დედამიწაზე. 
მათი 31000 სახეობა არსებობს და ეს რიცხვი 
ყოველწლიურად იზრდება, რადგან ხელუხლებელ 
ადგილებში ჯერ კიდევ მიაკვლევენ ხოლმე მანამდე 
უცნობ სახეობებს. მხოლოდ 2008 წელს. თევზების 
479 ახალი სახეობა აღმოაჩინეს. მიუხედავად 
ამისა, შავი ზღვის თევზები, თუნდაც ხმელთაშუა 
ზღვის თევზებთან შედარებით, სახეობათა 
მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევიან.

ძირითადი ბიოლოგიური მახასიათებლები: 
თევზები სხვადასხვა საარსებო გარემოში 
ბინადრობენ, მათ ვხვდებით ღრმა წყლებშიც და 
თავთხელშიც. მეცნიერება თევზებს 6 კლასად 
ჰყოფს, თუმცა შავ ზღვაში მხოლოდ 3 ჯგუფი 
ბინადრობს. პირველია პრიმიტიული უყბო თევზები. 
მართალია, სარწმუნო ინფორმაცია მათი წინაპრების 
შესახებ არ არსებობს, მაგრამ მიჩნეულია, რომ 
მათი უახლოესი ნათესავები 400 მლნ წლის წინ 
წარმოიშვნენ. მათ სხვა თევზებისგან განასხვავებს 
უყბო, მომრგვალებული მისაწებებელივით პირი. 
უყბოები ზრდასრულ თევზებად გამოჩეკიდან 
მხოლოდ 4-5 წლის შემდეგ ყალიბდებიან, მანამდე 
კი ლიფსიტებად რჩებიან. ზრდასრულთა უმეტესობა 
პარაზიტულ ცხოვრებას ეწევა - ისინი თავიანთი 
მისაწებებელივით პირით უფრო დიდ თევზებს 
ეკრობიან და ასე არსებობენ რამდენიმე წლის 
განმავლობაში. მერე კი გასამრავლებლად მტკნარ 
წყლებს (მდინარეებსა და მცირე უბეებს) მიაშურებენ 
და ამ პერიოდში საერთოდ არ იკვებებიან. როგორც 
მეცნიერები ამტკიცებენ, შავი ზღვის ისედაც 
მცირერიცხოვანი უყბო თევზების პოპულაცია 
საგრძნობლად შემცირებულია და საფრთხე 

ემუქრება. 

შავი ზღვის თევზების მეორე ჯგუფს ხრტილოვანი 
თევზები, ანუ ზვიგენები და  სკაროსები, შეადგენენ. 
ისინიც პრიმიტიული სახეობებია. სხვა თევზებისგან 
მათ განასხვავებს ხრტილოვანი ხერხემალი, 
ლაყუჩების 5 (იშვიათად 6-7) ჭრილი და ჰაერის 
პარკუჭის არმქონე მუცლის ღრუ. შავი ზღვა 
ზვიგენებით მდიდარი არაა. აქ ყველგან შეხვდებით 
ქიცვიან ზვიგენს, რომელიც ზღვის ფსკერთან 
ბინადრობს და სიგრძეში იშვიათად აჭარბებს 120 
სანტიმეტრს. ზურგის ფარფლის წინ  მას ერთადერთი 
შხამიანი წანაზარდი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ 
ხორცით იკვებება, ქიცვიანი ზვიგენი ადამიანისთვის 
საშიში არაა. ის სასარგებლო თევზია, მისი ხორცი 
იჭმევა, ღვიძლიდან კი ზეთსა და ვიტამინებს 
მოიპოვებენ. გადამეტებული თევზჭერის შედეგად 
ქიცვიან ზვიგენებსაც დაემუქრათ საფრთხე.

სკაროსიც ხრტილიანი თევზია. ოღონდ, ზვიგენისგან 
განსხვავებით, მისი სხეული ზურგისა და მუცლის 
გასწვრივ ბრტყელი და განიერია, კუდი კი შოლტს 
მიუგავს. შავ ზღვაში სკაროსების ორი სახეობა 
ბინადრობს: ზღვის კატა (Dasyatis pastinaca) და 
ზღვის მელა (Raja clavata). ზღვის კატას კუდსა და 
სხეულზე ადამიანისთვის საშიში, სულ მცირე, ერთი 
დაკბილული შხამიანი ეკალი აქვს. ზღვის მელასაც 
აქვს ეკლები კუდსა და სხეულზე, თუმცა ისინი 
ადამიანისთვის საშიში არაა. ქიცვიანი ზვიგენის 
მსგავსად, ზღვის მელაც სასარგებლო თევზია და, 
გადამეტებული თევზჭერის გამო, მასაც დაემუქრა 
საფრთხე. შავი ზღვის სკაროსები ფსკერზე, 
ქვიშაში ჩაფლულები ცხოვრობენ და მცირე 
უხერხემლოებითა და თევზებით იკვებებიან. 

ქაფშია (Engraulis encrasicolus)
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ძვლიანი თევზები ყველაზე მრავალფეროვანი ჯგუფია. 
მათი გამორჩეული მახასიათებლებია ძვლოვანი 
ხერხემალი, დაფარული ლაყუჩები და ჰაერის პარკუჭი. 
შავი ზღვის თევზების სიგრძე 5-დან (მაგ., ღორჯო) 
400 სმ-მდე (მაგ., ტარაღანა) მერყეობს. ძვლიანი 
თევზები ყველა საარსებო გარემოში გვხვდებიან. 
ყველაზე გავრცელებული სახეობები (ქაფშია, სარდინი, 
სკუმბრია და ლუფარი) წყლის ზედაპირთან ქარავნებად 
დაცურავენ. შავი ზღვის მერლანგი და ხონთქარა კი 
პირიქით, ღრმა წყლის თევზებია და ზღვის ქვიან თუ 
შლამიან ფსკერზე ბინადრობენ. ზღვის ნესმთევზა და 
ცხენთევზა წყალმცენარეებით დაფარულ ადგილებში 
სახლობენ და გარემოს მიხედვით იცვლიან ფერს ანუ 
ინიღბებიან, რითაც თავს იცავენ მტაცებლებისგან. 
გარდა აღნიშნულისა, არსებობენ ძალიან წვრილი 
თევზები, ე.წ. ზღვის ძაღლები (Blennius), რომლებიც 
ქვებსა და კლდეების ნაპრალებში ცხოვრობენ. ზოგი 
მათგანი ქვებში, მხოლოდ 10 სმ სიღრმეზე ბინადრობს, 
დროდადრო წყლიდან ამოხტება ხოლმე „გასარუჯად“ 
და ისევ უკან ეშვება. კამბალა, ზღვის ენა და ქამბალა 
კალკანი ზღვის ფსკერზე სახლობენ და საინტერესო 
თვისებებით გამოირჩევიან: სანამ ლიფსიტები არიან, 
ჩვეულებრივი თევზებივით, წყალში ცურავენ. შემდეგ 
იზრდებიან, მათი თვალები ზურგისკენ ინაცვლებს და 

სამივე სახეობა ფსკერზე გადადის საცხოვრებლად. 
მათი თეფშივით ბრტყელი სხეული ცალ (თვალების) 
მხარეს შეფერილია, მეორე მხარე კი, ჩვეულებრივ, 
თეთრია. სანადიროდ ისინი ქვიშიდან ამოდიან, 
მსხვერპლს იჭერენ და ისევ ქვიშაში ეფლობიან.

შავი ზღვის ღრმა წყლის თევზები წვრილი 
უხერხემლოებით (ფეხსახსრიანები, მოლუსკები და 
რგოლოვანი ჭიები) იკვებებიან. ქარავნებად მცხოვრები 
ქაფშია და სარდინი ძირითადად ზოოპლანქტონს 
ეტანება. უფრო დიდი სახეობები, როგორებიცაა 
პელამისი და ლუფარი, წვრილ თევზებზე ნადირობენ. 
თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ერთიდაიმავე სახეობის 
ლიფსიტები და ზრდასრული თევზები სხვადასხვა 
საკვებს ამჯობინებენ. შავ ზღვაში იშვიათად გვხვდებიან 
ბალახისმჭამელი სახეობები. ცხოვრების მანძილზე 
თევზები ადგილს იცვლიან გამოსაზამთრებლად, 
გასამრავლებლად და საკვების მოსაპოვებლად.

ზღვის კატა (Dasyatis pastinaca) 
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საფრთხეები:  თევზებს გამოუსწორებელ ზიანს 
აყენებს:

1. გადამეტებული თევზჭერა
2. წყლის დაბინძურება და დაჭაობება                   

(ევტროფიკაცია)
3. არამკვიდრი სახეობები
4. წყლის რეჟიმის შეცვლა მდინარეებში

როგორც ყველა ცოცხალი არსება, თევზებიც  
თავიანთ სახეობათა გადასარჩენად მრავლდებიან. 

სატოფე ადგილებში წყლის ხარისხი სათანადო უნდა 
იყოს იმისთვის, რომ ქვირითი გადარჩეს. შავი ზღვის 
თევზებს საფრთხე ემუქრებათ დაბინძურებისა და 
ქვირითობის პერიოდში თევზაობის გამო. სწორედ 
ეს გახდა შავი ზღვის ეკონომიკურად ღირებული 
თევზების 26 სახეობის (გასული საუკუნის 50-იანი 
წწ.) 5-მდე შემცირების (90-იანი წწ.) მიზეზი.

ქვირითის დასაყრელად შავი ზღვის ქაშაყი და 
ტარაღანა მტკნარ წყლებში გადადიან. მდინარის 
წყლის რეჟიმის ცვლა მათზე უარყოფითად 
მოქმედებს. დამბების მშენებლობამ, დაბინძურებამ 
და საკვები ელემენტების მატებამ დიდად დააკნინა 
მათი საარსებო გარემო. გარდა ამისა, ჰაბიტატის 
დაკარგვის გამო, ზოგიერთი თევზის პოპულაციებში 
აშკარა მერყეობებმა იჩინა თავი.  

ხონთქარა  (Mullus barbatus)

გრძელსაცეცებიანი ზღვის ფინია (Parablennius tentacularis)

კამბალა (Psetta maxima)

ღორჯო (Gobius niger)

ზღვის ნემსთევზა (Syngnathus sp.)
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დაცვა: თითოეულ შავიზღვისპირა ქვეყანაში არსებობს კანონმდებლობა 
თევზჭერის შესახებ. ევროკავშირში გაერთიანებასთან ერთად რუმინეთსა 
და ბულგარეთში ამოქმედდა კანონები თევზჭერის შესახებ, რომლებიც 
ჰარმონიზებულია ევროკავშირის საერთო პოლიტიკასთან თევზჭერის 
სფეროში. შავიზღვისპირა ქვეყნები ცდილობენ, შემდეგი ზომები მიიღონ 
თევზებისა და მათი საარსებო გარემოს დასაცავად შავ ზღვაში:

• სრულად აიკრძალოს თევზაობა საფრთხის ქვეშ მყოფ სახეობებზე 
და აღირიცხოს ისინი. კვლევების საფუძველზე მუდმივად განახლდეს 
მონაცემები მათ შესახებ. 

• აიკრძალოს თევზაობა შეწყვილების პერიოდში.

• დაიხუროს ზოგიერთი სათევზაო ადგილი თევზების გამრავლების 
ხელშესაწყობად და კვების არეების დასაცავად.

• აიკრძალოს ისეთი სათევზაო აღჭურვილობა და მეთოდები, რომლებიც  
თევზების საარსებო გარემოს ვნებს.

• ნებადართულ სახეობებზე განისაზღვროს დასაჭერი თევზების ოდენობა 
და სათევზაო ვადები, ადგილები და აღჭურვილობა (მაგ., ბადის ჭრილები, 
სიგრძე და სიღრმე). 

• დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად დადგინდეს ნარჩენების 
მაქსიმალური მოცულობა, რაც დასაშვებია ზღვაში ჩასადინებლად.

• დაინერგოს ინფორმაციისა და მონაცემთა შეგროვების ქმედითი სისტემა.

• ამოქმედდეს დამცველობითი და კონტროლის სისტემა ყოველივე 
ზემოთქმულის უზრუნველსაყოფად.

ბულგარეთისა და რუმინეთის ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ შავი 
ზღვა ევროკავშირის ინტერესებში მოექცა. მიმდინარეობს მუშაობა, რომ მის 
დასაცავად ამოქმედდეს  ევროკავშირის საერთო პოლიტიკის პრინციპები 
თევზჭერის სფეროში. „ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური 
კომისია” (GFCM), რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაციას (FAO) ექვემდებარება, ცდილობს, შავი ზღვაც თავისი 
კომპეტენციის ფარგლებში მოაქციოს.

„გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის 
სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციაში (CITES) 
მოცემულია შავი ზღვის თევზების ზოგიერთ სახეობათა დაცვის ხერხები.
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შავ ზღვაზე უამრავი ფრინველი ბინადრობს. 
წყლის ნაკლები სიმლაშისა და სიგრილის გამო ის, 
გარკვეულწილად, სხვა ზღვებზე უფრო ნაყოფიერია. 
შავი ზღვა განსაკუთრებით მდიდარია ქარავნებად 
მცხოვრები თევზებით, რაც, თავის მხრივ, ხელს 
აძლევს „მეთევზე“ ფრინველებს. 

გადამფრენი ფრინველები, რომლებიც 
გამოსაზამთრებლად ჩრდილოეთიდან სამხრეთში 
მიფრინავენ, შავ ზღვაზე იყრიან თავს და იკრებენ 
ძალას. რადგან შავი ზღვა ზომიერი სარტყლის 
სამხრეთით მდებარეობს, სხვა ზღვებისგან (მაგ., 
ბალტიის) განსხვავებით, არ იყინება. ამიტომ 
იანვარ-თებერვალში, როცა სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ევროპის ტბები იყინება, იქაური ფრინველები 
თავშესაფრისთვის შავ ზღვას მოაშურებენ 
ხოლმე. ნაკლებად მლაშე შავი ზღვა საკვებით 
უზრუნველყოფს მტკნარი წყლის ფრინველებსაც. 
მოკლედ რომ ვთქვათ, შავი ზღვა მნიშვნელოვანია 
იმ მხრივაც, რომ აქ ყოველთვის მრავლადაა 
როგორც გადამფრენი, ისე მკვიდრი ფრინველი. 

ძირითადი ბიოლოგიური მახასიათებლები: 
შავ ზღვაზე ფრინველთა უამრავი საარსებო 
გარემოა. ფრინველთა უმრავლესობა დიდადაა 
დამოკიდებული ხმელეთზე, სადაც ისვენებენ, 
ძინავთ და წყვილდებიან. სწორედ სანაპირო ზოლის 
თავისებურებები წყვეტს, სად აირჩევს ფრინველი 
საცხოვრისს.

შავ ზღვაში ჩამდინარე დიდი მდინარეები 
ჩრდილოეთის სანაპიროსთან  დელტებსა და 
ლაგუნებს (ზღვასთან დაკავშირებული ნაკლებად 
მლაშე ტბები) ქმნიან, რომელთაგან ყველაზე 
გამორჩეულები აზოვის ზღვასთანაა დაკავშირებული. 
მდინარეების მიერ ჩატანილი ნივთიერებების გამო, 
ამ ადგილებში წყალი ნაკლებად მლაშე, მღვრიე 
და, შესაბამისად, მინერალებით მდიდარია. ეს 
პირობები  შესანიშნავ გარემოს უქმნის თევზებს 
ქვირითის დასაყრელად. თევზების ასეთი დიდი 
კონცენტრაცია  ათასობით თევზიყლაპიასა და 
თოლიას იზიდავს, რომლებიც იქვე ბუდობენ. აქ 
შეხვდებით შავთავა და წვრილნისკარტა თოლიებს. 
შავი ზღვის სამხრეთი სანაპირო კი განსხვავებულია. 
რადგან აქ მთები სანაპიროს მიუყვება, წყალი 
უცებ ღრმავდება და უფრო კამკამაა. თურქეთის 
სანაპიროსთან ამოზიდული კლდოვანი კუნძულები 
ფრინველთა საბუდარია. ამ ადგილებს ეტანებიან 
ჩვამები და ყვითელფეხება თოლიები.

განსაკუთრებით ბევრი ფრინველი იყრის თავს 

მდინარეების შესართავებში. აქ, სადაც მლაშე 
და მტკნარი წყალი ერთმანეთს ერევა, ვარხვები, 
ჩვამები და თევზიყლაპიები კოლონიებს ქმნიან 
და წყვილდებიან. დნეპრი, დნესტრი, დუნაი, 
საქარია, ყიზილირმაქი, იეშილირმაქი და ჭოროხი 
ხელსაყრელ საარსებო გარემოს ქმნიან. სანაპიროს 
გარდა, ზღვის ფრინველების საცხოვრისები 
ღია ზღვაშიც გვხვდება. ზღვის ფრინველი, 
ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა, ზღვაზე იკვებება, 
ისვენებს და ძინავს; ხმელეთზე კი მხოლოდ 
კვერცხებს დებს. ზამთრის დადგომასთან ერთად 
თევზის მრავალი სახეობა, მათ შორის ქაფშია და 
სარდინი, შავი ზღვის ჩრდილოეთიდან თურქეთის 
სანაპიროსკენ მოეშურება. მათ მოყვება უამრავი 
ფრინველი. მათგან ყველაზე მრავალრიცხოვანნი 
არიან ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალები, თოლიები 
და ჩვამები.

შავი ზღვის ზოგიერთი ფრინველი თევზით იკვებება, 
ზოგი უხერხემლოებით, ზოგიც - წყალმცენარეებით. 
თევზებს ეტანებიან მხოლოდ ვარხვები, 
ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალები, თოლიები, ჩვამები 
და თევზიყლაპიები. ქოჩორა ყვინთია ზღვის 
ფსკერზე, შლამში მცხოვრები უხერხემლოებით 
იკვებება; სხვა იხვები კი, მათ შორის სუსხური და 
ამაყა, ფსკერის მოლუსკებს მიირთმევენ. სანაპიროს 
სუფთა წყლების წყალმცენარეებით იკვებებიან 
გედები და მელოტები, კოკონები კი წვრილ 
თევზებსა და უხერხემლოებს ამჯობინებენ. საკვები 
რაციონი წელიწადის დროების მიხედვით იცვლება. 
ზაფხულში, ქვირითობის დროს, შავთავა თოლია, 
რომელიც უკრაინისა და რუსეთის ნაკლებად მლაშე 
სანაპიროებზე ბუდობს, მინდვრებში მწერებზე 
ნადირობს. ზამთარში კი ახსენდება, რომ ზღვის 
ფრინველია და ზღვას უბრუნდება. თოლიები 
კარგად ეგუებიან ადამიანის საქმიანობის შედეგად 
გამოწვეულ ცვლილებებს და საკვების ახალ 
წყაროებს შოულობენ. ბევრი თევზსაჭერ გემებს 
დაყვება და ბადიდან გადმოცვენილ თევზებს ჭამს, 
ზოგი  ზღვის მკვდარ არსებებსა და ნაგავს ეტანება, 
ნაპირზე კი ნაგავსაყრელებსაც კი არ თაკილობს. 
გარდა ამისა, ზოგიერთი მათგანი მინდვრებში 
მომუშავე ტრაქტორებს მისდევს და ხნულიდან 
ამოყრილი ჭიაღუით იკვებება.

ზღვის ფრინველები2.2.4

ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა (Puffinus yelkouan) 

ჩვამა (Phalacrocorax pygmaeus) 
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საფრთხეები: ზღვის ფრინველებზე სავალალოდ მოქმედებს 
ნავთობმზიდი ხომალდების ავარიები. ასობით კოკონა, ჩვამა და თოლია 
ზღვაში ჩაღვრილ ნავთობში იგანგლება და კვდება. რადგან ნავთობი 
შავი ზღვით ჯერ კიდევ აქტიურად გადაიზიდება, ავარიებისა და მათ მიერ 
გამოწვეული არასასურველი შედეგების საფრთხე კვლავ არსებობს. 
გარდა ამისა, ყოველწლიურად უამრავი ფრინველი იხლართება 
და იღუპება სათევზაო ბადეებში. მართალია, ამგვარი შემთხვევები 
სისტემატურად არ აღირიცხება, მაგრამ ნათელია, რომ თევზსაჭერ 
ბადეებს ძალიან ბევრი ქარიშხალა ეწირება, რაც, რასაკვირველია, 
უარყოფითად აისახება მათ პოპულაციაზე.

ზღვის ფრინველები წარმატებით იგერიებენ მტერს და საკმაოდ 
ხანგრძლივადაც ცოცხლობენ, მაგრამ მათი კვერცხები და ბარტყები 
მტრის წინაშე უსუსურები არიან. ქვიშასა და კუნძულებზე მცხოვრებ 
კოლონიებს თავს ესხმიან მელიები, ტურები, გველები და მაწანწალა 
ძაღლებიც კი. ვირთხები, რომლებიც შედარებით გვიან მოხვდნენ 
კუნძულებზე, ჭამენ კვერცხებს და დიდ ზიანს აყენებენ ზღვის ფრინველებს, 
კერძოდ ქარიშხალებს.

მტაცებელი ფრინველები, როგორიცაა შევარდენი და თეთრკუდა 
არწივი, ზამთარში სანაპიროს გასწვრივ ნადირობენ და საფრთხეს 
უქმნიან პატარა თოლიებსა და მელოტებს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 
ზღვის ჯანმრთელი ფრინველი იშვიათად ხდება მტაცებლის საკბილო. 
მათ არც დიდი თევზები, ზვიგენები და დელფინები ეტანებიან.

შავი ზღვის ფრინველებში განსაკუთრებული დაავადებები არ აღინიშნება. 
მათ ვერც საყოველთაოდ მოდებულმა ფრინველის გრიპმა დააკლო 
რამე.

მელოტა (Fulica atra) 

ქოჩორა ყვინთია (Aythya fuligula) 

ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია (Sterna sandvicines) 
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დაცვა: ზღვის ფრინველთა დაცვის ორი 
მთავარი სტრატეგია არსებობს. უნდა 
დავიცვათ ნაკლებად მლაშე ზღვისპირა ტბები 
და კუნძულები, განსაკუთრებით ფრინველთა 
შეწყვილებისა და ბუდობის დროს. თურქეთში 
სხვადასხვა მეთოდით იცავენ შილესა და 
გირესუნის კუნძულებს, კოზლუს სანაპიროსა 
და ფიჭვნარს Çam Poınt-ს. სამწუხაროდ, 
ზამთარში, როცა ფრინველები ღია ზღვასა 
და სანაპიროებზე მიმოიფანტებიან, მათ 
დასაცავად კონკრეტული ტერიტორიის 
დადგენა შეუძლებელია. მაგრამ შეიძლება 
ზოგადად აიკრძალოს ბრაკონიერობა, 
უკანონო თევზაობა და ფრინველებისთვის 
საზიანო სხვა ქმედებები; ასევე შეიძლება 
დაწესდეს შეზღუდვები თევზსაჭერი ბადეების 
გამოყენებაზე. 

ჩვეულებრივ, შავი ზღვის ფრინველებზე არ 
ნადირობენ. ზღვის ფრინველებს იცავს კანონი 
ხმელეთზე ნადირობის შესახებ. გამონაკლისია 
იხვები, ოღონდ მათზე ნადირობა დაშვებულია 
მხოლოდ დადგენილ დროს. ყველა დანარჩენზე 
ნადირობა აკრძალულია და დაწესებულია დიდი 
ჯარიმები. შეწყვილების პერიოდში ფრინველთა 
კოლონიებს საჭიროებისამებრ იცავენ. 
ბუდეების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად 
ამ დროს ადამიანებს კუნძულებზე გადასვლა 
ეკრძალებათ. 

ამჟამად ხუჭუჭა ვარხვი შავი ზღვის მხოლოდ 
10-15 საარსებო გარემოში გვხვდება, ამიტომ 
მიჩნეულია, რომ ის საფრთხის ქვეშაა. ეს 
სახეობა ბინადრობს თურქეთის, ბულგარეთის, 
რუმინეთისა და უკრაინის ზღვისპირა ტბებსა და 
სანაპიროებზე. ხმელთაშუა ზღვის ქარიშხალა 
შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია და, თუ 
მის დასაცავად საჭირო ნაბიჯები დროულად 
გადაიდგმება, ის გადარჩება.

„ფრინველთა დაცვის საერთაშორისო 
ასოციაციამ“ ფრინველთა მნიშვნელოვანი 
საარსებო არეები დაადგინა. ესაა არეები, სადაც 
იშვიათი მკვიდრი სახეობები ბინადრობენ, ან 
ეს გარემო ერთადერთი ეკოსისტემაა, სადაც 
რომელიმე იშვიათი სახეობა გვხვდება.  გარდა 
ამისა, საარსებო არე საგანგაშოდ მიიჩნევა, თუ 
ზღვისა თუ ხმელეთის ფრინველთა გარკვეულ 
ოდენობას არასახარბიელო გარემოში უწევს 
ცხოვრება.

დიდი კოკონა (Podiceps cristatus) 

მცირე წინტალაა (Charadrius dubius) 
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შავ ზღვაში ზღვის ძუძუმწოვართა მხოლოდ ოთხი 
სახეობა ბინადრობს. აქედან სამი დელფინებია. ესენია 
ზღვის ღორი (Phocoena phocoena), აფალინა (Tur-
sops truncatus) და თეთრგვერდა დელფინი (Delphi-
nus delphis). შავი ზღვის მეოთხე ძუძუმწოვარია 
თეთრმუცელა სელაპი (Monachus monachus). შავი 
ზღვის ეკოსისტემის სიჯანსაღე განსაკუთრებით 
დამოკიდებულია კვებითი ჯაჭვის სათავეში მდგომ ამ 
ძუძუმწოვრებზე. რთული წარმოსადგენია, რა შეიძლება 
მოჰყვეს მათ გადაშენებას.

ძირითადი ბიოლოგიური მახასიათებლები: 
დელფინები და სელაპები ის ძუძუმწოვრებია, 
რომელთაც კიდურები დროთა განმავლობაში 
ფარფლებად გადაექცათ და, შედეგად, ზღვის 
ეკოსისტემის ნაწილი გახდნენ. ისინი წყალქვეშ 
ძალიან დიდ ხანს ძლებენ, თუმცა ჟანგბადის 
მისაღებად წყლის ზედაპირზე ამოდიან. დელფინების 
სხვა ძუძუმწოვრებისგან განმასხვავებელი ერთ-
ერთი გამორჩეული ნიშანი თხემზე განლაგებული 
ნესტოებია. ცდებიან, როცა ამბობენ, რომ დელფინები 
ნესტოებიდან „წყალს აფრქვევენ“. სინამდვილეში ეს 
ნესტოებიდან ამოხეთქილი ცხელი ჰაერია. ზოგიერთი 
კი დარწმუნებულია, რომ დელფინი თევზია და არ 
ჯერათ, რომ ის ძუძუმწოვარია.

ზღვის ღორი ნაპირიდან საკმაოდ მოშორებით, ღია 
ზღვაში გვხვდება. ფიქრობენ, რომ ის შავი ზღვის 
კონტინენტური მეჩეჩის მიღმაც კი ბინადრობს. 
ჩვეულებრივ, წელიწადის თბილ დროს ის აზოვის 

ზღვასა და ქერჩის სრუტეში ატარებს; უნახავთ 
ბოსფორის სრუტეშიც და მარმარილოს ზღვაშიც. ეს 
ორივე სრუტე დელფინების ერთგვარი საემიგრაციო 
დერეფნებია. შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთი და 
აზოვისა და მარმარილოს ზღვები მნიშვნელოვანი 
ადგილებია მათი შეწყვილების, მშობიარობისა და 
კვების თვალსაზრისით.

აფალინა შავიზღვისპირა ქვეყნების სანაპირო წყლებში 
გვხვდება. გამონაკლის შემთხვევებში ერთეული 
აფალინები აზოვის ზღვასა და დიდი მდინარეების, 
დუნაისა და დნეპრის, შესართავებსაც სტუმრობენ. 
ჩვეულებრივ, ისინი 10-დან 150 ინდივიდისგან შემდგარ 
ჯგუფებად ცურავენ.

თეთრგვერდა დელფინი ძირითადად ღია ზღვაში 
ბინადრობს, თუმცა თავთხელშიც შეცურავს ხოლმე. 
ის აზოვის ზღვაში არ ცხოვრობს, მაგრამ გვხვდება 
მარმარილოს ზღვასა და ბოსფორის სრუტეში.

ზღვის ძუძუმწოვრები2.2.5

აფალინები (Tursiops truncatus) 
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საფრთხეები: 1983 წელს დელფინებზე ნადირობის აკრძალვამდე შავ ზღვაში 
მათი რაოდენობა უკიდურესად შემცირდა. ვითარება დღესაც სერიოზულია.

წარსულში ადამიანი დელფინზე სხვადასხვა მიზნით ნადირობდა, მაგ., ცხიმის 
(ფარმაკოლოგია), ხორცის (ხორცპროდუქტების წარმოება), ტყავისა (ტყავის 
წარმოება) და სხეულის დანარჩენი ნაწილების (ქიცვიანი ზვიგენის დასაჭერი 
საკვები სატყუარა, ძვლების გასაძლიერებელი საშუალება და წებოს წარმოება) 
გამო.

ყოველწლიურად ათასამდე ზღვის ღორი და ასობით აფალინა იხლართება 
თევზსაჭერ ბადეებში და კვდება. უმეტესობა ცხოველებისა, რომლებიც მეთევზეთა 
ბადეებში ებმება, ზღვის ღორებია და ეს კონტინენტური მეჩეჩის მიღმა ხდება. 
მართალია, შავ ზღვაში მათი დაღუპვის შემთხვევები არ აღირიცხება, მაგრამ 
ფაქტია, რომ ისინი უნებლიედ ეწირებიან კამბალისა და ქიცვიანი ზვიგენის 
დასაჭერად გაშლილ ბადეებს. ზღვის ღორისთვის განსაკუთრებით საშიშია 
აპრილ-ივნისის პერიოდი, როდესაც აქტიურად თევზაობენ კამბალაზე.

გადამეტებული თევზჭერის, ევტროფიკაციისა და არამკვიდრი სავარცხლურების 
ინტენსიური მოძალების შედეგად გასული საუკუნის 90-იან წლებში 8-12-
ჯერ შემცირდა ქაფშიისა და ქარსალის პოპულაციები. ამან, რასაკვირველია, 
უარყოფითად იმოქმედა დელფინებზე, კერძოდ ზღვის ღორზე, და უამრავი 
მათგანი დაიხოცა.

დაცვა:  ამჟამად შავიზღვისპირა ქვეყნებში დელფინებზე კომერციული მიზნით 
ნადირობა აკრძალულია. შავი ზღვის ეკოსისტემის, ბიომრავალფეროვნებისა 
და კონკრეტულად დელფინების დასაცავად ამოქმედდა სახელმწიფო და 
საერთაშორისო კანონები.

დღესდღეისობით შავიზღვისპირა ქვეყნებში დადგენილია დაცვის 60-ზე მეტი 
ზონა და ვითარების გასაუმჯობესებლად შემოთავაზებულია 40 დამატებითი 
ზონის შექმნის იდეა. ზოგიერთ ამ ზონაში ხვდებიან ზღვის ძუძუმწოვრებიც. 
ზღვის ძუძუმწოვრების მეთვალყურეობა და დაცვა შესაძლებელი გახდება, თუ 
დაინერგება მართვის სათანადო მეთოდები და საქმეს ხელს მოკიდებს მცოდნე 
ხალხი.

2007 წელს ACCOBAMS -ის კონვენციის ხელმომწერებმა ზღვის ღორს, 
აფალინასა და თეთრგვერდა დელფინს, როგორც საფრთხის ქვეშ მყოფ 
ძუძუმწოვრებს, დაცული სახეობების სტატუსი მიანიჭეს. იმავე შეხვედრაზე 
დამტკიცდა „შავი ზღვის დელფინების დაცვის გეგმა“.

2008 წელს შავი ზღვის დელფინები ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის 
(IUCN) წითელ წიგნში შევიდნენ (ზღვის ღორი და აფალინა მოხსენიებულია 
როგორც საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობები, თეთრგვერდა დელფინი კი 
აღნიშნულია როგორც სახეობა, რომელსაც ჯერ მხოლოდ ემუქრება საფრთხე).

________________________

1  შეთანხმება ვეშაპისებრთა დაცვის შესახებ შავ და ხმელთაშუა ზღვებსა და ატლანტის ოკეანის წყლებში, რომლებიც მათ ესაზღვრება.
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კითხვები და პასუხები ნასწავლის განსამტკიცებლად

1. რა არის კვებითი ჯაჭვი?

სიცოცხლისთვის საჭირო ენერგიის მისაღებად წყლის ბინადრები მათზე პატარა 
ორგანიზმებით იკვებებიან. ამგვარად, გამომდინარე იქიდან, თუ რა რას ჭამს, იქმნება 
უმცირესი ორგანიზმებით დაწყებული და უდიდესი მტაცებლებით დამთავრებული 
სასიცოცხლო ჯაჭვი. ზღვებში ამ ჯაჭვის უმდაბლეს რგოლს ერთუჯრედიანი 
მცენარეები (ფიტოპლანქტონი) შეადგენენ, რომლებიც მხოლოდ ზღვის მარილებით 
იკვებებიან. ფიტოპლანქტონს მოსდევს ზოოპლანქტონი, შემდეგ მოდიან წვრილი 
თევზები, და კვებით ჯაჭვს აგვირგვინებენ ზვიგენები და დელფინები. 

2. რატომაა შავი ზღვა ხმელთაშუაზე უფრო მწირი?

ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით შავი ზღვა, ხმელთაშუასთან შედარებით, 
მწირია. ეს მეტწილად განპირობებულია წყლის დაბალი ტემპერატურით, დაბალი 
სიმლაშითა და მომწამვლელი გოგირდწყალბადის მაღალი შემცველობით. სწორედ 
ამიტომ ხმელთაშუა ზღვის ბევრი სითბოს მოყვარული ორგანიზმი შავ ზღვაში არ 
გვხვდება.

3. შავი ზღვის ცოცხალი ორგანიზმებიდან რომლებია ყველაზე 
მრავალრიცხოვანი?

შავ ზღვაში ცოცხალი ორგანიზმების 3774 სახეობა ბინადრობს, რომელთა უმეტესობა 
უხერხემლოები და წყალმცენარეებია.

4. რა როლს თამაშობენ ბენთოსური წყალმცენარეები შავი ზღვის ეკოსისტემაში?

ბენთოსური წყალმცენარეები უმნიშვნელოვანესია შავი ზღვის ეკოსისტემისთვის. 
ისინი ხომ, ფოტოსინთეზის მეშვეობით, ჟანგბადსა და სხვა ორგანულ ნივთიერებებს 
გამოიმუშავებენ და ამასთან კვებითი ჯაჭვის პირველ რგოლს ქმიან. გარდა ამისა, 
ბენთოსური წყალმცენარეები საკვებითა და თავშესაფრით უზრუნველყოფენ 
ფსკერის წვრილ თევზებს, კიბოსნაირებსა და მოლუსკებს.

5. რა საფრთხე ემუქრებათ შავი ზღვის თევზებს?

თევზებზე დამღუპველად მოქმედებს ოთხი ძირითადი ფაქტორი: გადამეტებული 
თევზჭერა, წყლის დაბინძურება და ევტროფიკაცია, უცხო სახეობათა მოძალება და 
მდინარეთა წყლის რეჟიმის ცვლა.

კითხვები და 
პასუხები ნასწავლის 
განსამტკიცებლად
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• თუ შეძლებთ, იშოვეთ შავი ზღვის ბინადარი მცენარის ან ცხოველის ნამდვილი ნამარხი ნაშთი; თუ ვერა, 

მოიძიეთ ფოტოები ინტერნეტსა და ჟურნალ-გაზეთებში.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა

• ბავშვებს დაურიგეთ ნამარხი ორგანიზმები ან მათი ფოტოები. სთხოვეთ, შეისწავლონ ისინი და მოგიყვნენ 
მათი მახასიათებლების შესახებ, რომელთაც შენიშნავენ.

• უთხარით, რომ ნამარხი ორგანიზმის მოდელი  უნდა გააკეთონ.
• მოსწავლეებს მიეცით პლასტილინი და სთხოვეთ, სწორ ზედაპირზე 2 სმ სისქეზე გააბრტყელონ.
• სთხოვეთ, მცენარეებისა თუ ცხოველების ნაშთები (ფოთლები, ნიჟარები, ტოტები) პლასტილინის ფენას 

დააჭირონ, რომ პლასტილინზე მათი ანაბეჭდი გამოისახოს. შემდეგ სთხოვეთ, პლასტილინი დანით 
შემოჭრან ნამარხი ნაშთის გამოსახულების გარშემო.

• მოსწავლეებს სთხოვეთ, თავიანთი მოდელებისთვის დაამზადონ ეტიკეტები, სადაც მოცემული იქნება 
შემდეგი:
• ნამარხი ორგანიზმის სახელწოდება
• სად იყო ნაპოვნი
• მისი სავარაუდო ასაკი

• ეტიკეტები შესაბამის მოდელებთან დააწყვეთ და ნამარხი ორგანიზმების ერთგვარი გამოფენა მოაწყვეთ.

ნასწავლის შემოწმება
• რა არის ნამარხი ორგანიზმი?
• რატომაა ნამარხი ორგანიზმის პოვნა მნიშვნელოვანი?
• რომელი სხვა ცოცხალი ორგანიზმის ნამარხი ნაშთების პოვნა შეიძლება შავ ზღვაში?
• რომელი ცოცხალი ორგანიზმის ნამარხი ნაშთების პოვნას ისურვებდით

ნასწავლის განმტკიცება
• მოაწყვეთ ექსკურსია ბუნებისმეტყველების მუზეუმში, პალეონტოლოგიის ინსტიტუტში ან უნივერსიტეტის 

პალეონტოლოგიის კათედრაზე.

ბავშვებისთვის

ნამარხი ორგანიზმები ცოცხალ არსებათა ნაშთებია, რომლებიც უცვლელად ინახება უჰაერო 
გარემოში. ნიჟარების, ძვლების, კბილების, თესლის, ფოთლის ან ცხოველისა თუ მცენარის 
ნამარხი ნაშთები გვაწვდის ინფორმაციას მილიონობით წლის წინ მცხოვრები ორგანიზმების 
შესახებ. პალეონტოლოგია არის მეცნიერების დარგი, რომელიც სწავლობს ნამარხ 
ორგანიზმებსა და მათგან მიღებულ ინფორმაციას.

სავარჯიშო    ვაკეთებთ ნამარხ ორგანიზმებს
მიზანი:  მოსწავლეები გაიგებენ, რას ნიშნავს ნამარხი ორგანიზმები   
   ეცოდინებათ შავი ზღვის ნამარხი ორგანიზმების მახასიათებლები

   გააკეთებენ ნამარხი ორგანიზმის მოდელს სხვა ნიმუშების გამოყენებით

მასალა:  სხვადასხვა ორგანიზმის ნამარხი ნაშთები ან მათი ფოტოები, პლასტილინი,   
                ნატურად გამოსადეგი მცენარე ან თევზი, ქაღალდი, კალამი, ფანქარი, დანა
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, ენა, ხელოვნება, მეცნიერება და ტექნოლოგიები
საკვანძო სიტყვა: ნამარხი ნაშთები
ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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ნამარხი ორგანიზმის სახელწოდება:

სად იყო ის ნაპოვნი:

მისი სავარაუდო ასაკი:
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• მოსწავლეები 5-6-კაციან ჯგუფებად დაყავით. იქონიეთ იმდენი სამუშაო ფურცელი #1 და კონვერტი, 

რამდენი ჯგუფიცაა. კონვერტებში ჩააწყვეთ სამუშაო ფურცელზე გამოსახული ყველა სურათი.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ჯგუფები 2-2 ქვეჯგუფად დაყავით: ფიტოპლანქტონებად და ზოოპლანქტონებად.

• მოსწავლეებს დაურიგეთ A4 ზომის ფურცლები და უთხარით, ორად გაკეცონ.

• სთხოვეთ, ორად გაკეცილი ფურცლის მარცხენა მხარეს დახატონ ის, რასაც მათი ქვეჯგუფის დასახელება 
მოაგონებთ; ანუ თუ მოსწავლე მოხვდა ქვეჯგუფში „ზოოპლანქტონი“, უნდა დახატოს ის, რის ასოციაციასაც 
იწვევს მასში ეს დასახელება. ბავშვებს თავიანთი ნახატების გაფერადებაც შეუძლიათ.

• ბავშვებს უთხარით, ნახატებს თავიანთი სახელები დააწერონ და ჩაგაბარონ.

• ბავშვებს გააცანით ქვემოთ მოცემული ტექსტი: (შეგიძლიათ წაუკითხოთ ან დაურიგოთ, თუ ასლებს 
წინასწარ გადაიღებთ).

• სავარჯიშოს მომზადებისას ბავშვებს წინასწარ მომზადებული კონვერტები დაურიგეთ და სთხოვეთ, 
თქვენს მიერ წაკითხულ ტექსტზე დაყრდნობით ფიტოპლანქტონისა და ზოოპლანქტონის სურათები 
შესაბამისი დასახელების ქვეჯგუფებს დაურიგონ. ჰკითხეთ, რით იხელმძღვანელეს ამ სურათების 
კლასიფიკაციისას.

• ჯგუფებს სთხოვეთ, თავიანთი მომხსენებლები დაასახელონ და  კლასიფიკაციის კრიტერიუმებზე 
იმსჯელონ.

• მსჯელობის შედეგებს მომხსენებლები დანარჩენებს გააცნობენ.
• მოხსენებების დამთავრების შემდეგ ბავშვებს კლასიფიკაციის სწორი კრიტერიუმები გააცანით.

ბავშვებისთვის

პლანქტონი წყლის ორგანიზმებია, 
რომელთაც    წყლის          დინება  გადააადგილებს. 
მცენარეული  წარმოშობის პლანქტონს 
ფიტოპლანქტონი ეწოდება, ცხოველური 
წარმოშობისას - ზოოპლანქტონი.

ფიტოპლანქტონი ზღვაში მცხოვრები 
მიკროსკოპული (ანუ ერთი ბეწო) 
ორგანიზმებია. ამ ერთუჯრედიანი 
არსებების შეუიარაღებელი თვალით 
დანახვა შეუძლებელია. ისინი წყლის 
დინებას გადააქვს ერთი ადგილიდან 
მეორეზე. ფიტოპლანქტონი გაცილებით 
მეტ ჟანგბადს წარმოქმნის, ვიდრე 
ხმელეთის მცენარეები, რომლებიც არც 
გადაადგილდებიან და საკმაოდ დიდებიც 

არიან. მართალია, ფიტოპლანქტონი 
ერთუჯრედიანი ორგანიზმებია, ისინი 
ერთმანეთზე არიან გადაჯაჭვულნი და, 
თუ მიკროსკოპით შეხედავთ, მბრწყინავ 
ვარსკვლავებსა თუ ბრილიანტებს ჰგვანან.

ფიტოპლანქტონი კვებითი ჯაჭვის 
უმდაბლეს რგოლს შეადგენს. ისინი 
მხოლოდ ზღვის მარილით იკვებებიან. 
კვებითი ჯაჭვის მომდევნო რგოლს 
შეადგენენ წვრილი უხერხემლოები ანუ 
ზოოპლანქტონი, მათ მოსდევენ წვრილი 
თევზები, ჯაჭვს კი აგვირგვინებენ დიდი 
სახეობები: ზვიგენები და დელფინები.

სავარჯიშო    როგორია პლანქტონი
  მიზანი:  მოსწავლეები გაიგებენ, რომ პლანქტონი ორ დიდ კლასად,    
   ფიტოპლანქტონად და ზოოპლანქტონად, იყოფა

   მოსწავლეები მიკროსკოპის ქვეშ ერთმანეთისგან გაარჩევენ ფიტო- და   
   ზოოპლანქტონს

მასალა:  A4 ზომის ქაღალდი, პასტელი, სამუშაო ფურცელი #1 – „პლანქტონი“,   
   კონვერტი

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

საკვანძო სიტყვა: პლანქტონი, ფიტოპლანქტონი, ზოოპლანქტონი
ხანგრძლივობა: 50 წუთი
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სადისკუსიო კითხვები
• მნიშვნელოვანია თუ არა პლანქტონი ზღვის ეკოსისტემისთვის? რატომ?

• როგორ ფიქრობთ, სად ბინადრობს პლანქტონი, წყლის ზედაპირზე, საშუალო 
სიღრმეზე თუ ღრმა წყლებში? რატომ?

• ზღვის სანაპიროზე სეირნობისას რა ფერის გეჩვენებათ ზღვა, მომწვანო თუ 
მოლურჯო? როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? პასუხი: მწვანე ფერი 
პლანქტონის სიჭარბეზე მიუთითებს, ლურჯი კი ნაკლებობაზე.

• რა მოსდის მკვდარ პლანქტონს? პასუხი: ზღვის სიღრმეში იძირება.

• არის თუ არა კავშირი მკვდარ პლანქტონსა და შავ ზღვაში 200-ზე მეტი მეტრის 
სიღრმეზე ჟანგბადის შემცველობის ვარდნას შორის? პასუხი:  შავ ზღვაში 
150-200 მეტრის სიღრმეზე ბიომასის (ცოცხალი ნივთიერების) მოცულობა 
საკმაოდ დიდია. 200-ზე მეტი მეტრის სიღრმეზე კი ჟანგბადის შემცველობა 
ეცემა. ასეთი გარემო მხოლოდ  უმნიშვნელო რაოდენობის ბაქტერიებისა და 
ცხოველებისთვისაა ხელსაყრელი. ამას შავი ზღვის ფიზიკური და ბიოლოგიური 
ფაქტორები განაპირობებს. პირველ რიგში, ესაა საკმაოდ სუსტი ვერტიკალური 
დინება, რის გამოც ჟანგბადით მდიდარი ზედაპირული წყლები ვერ ერევა 
ჟანგბადის მცირე შემცველობის მქონე ღრმა წყლებს. გარდა ამისა, როგორც 
აღვნიშნეთ, მკვდარი ერთუჯრედიანი მცენარეები ანუ ფიტოპლანქტონი ზღვის 
სიღრმეში იძირება და იხრწნება. ღრმა წყლების ბაქტერია კი, რომელიც 
განაპირობებს ხრწნის პროცესს,  სრულად შთანთქავს დარჩენილ ჟანგბადს.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს დაურიგეთ ფურცლები სავარჯიშოს დასაწყისში შესრულებული 

ნახატებით და სთხოვეთ, მათი ქვეჯგუფების სახელწოდებიდან გამომდინარე, 
ფურცლის მარჯვენა მხარეს ფიტო- ან ზოოპლანქტონი დახატონ. ნახატები 
გამოფინეთ.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბიოლოგიის მასწავლებლის დახმარებით ბავშვებს მიკროსკოპის ქვეშ აჩვენეთ 

ფიტო- და ზოოპლანქტონი.
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დანართი 1: სამუშაო ფურცელი „პლანქტონი“ (მოსწავლეებისთვის)  

ა ბ გ

დ ე ვ

ზ თ ი
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დანართი 2: სამუშაო ფურცელი „პლანქტონი“ (პასუხები)   

ფიტოპლანქტონი

ფიტოპლანქტონი ფიტოპლანქტონი

ფიტოპლანქტონი

ზოოპლანქტონი
ზოოპლანქტონი

ზოოპლანქტონი

ზოოპლანქტონი

ზოოპლანქტონი

ა ბ გ

დ ე ვ

ზ თ ი
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• ყოველი 2 მოსწავლისთვის გადაიღეთ სამუშაო ფურცლის „პლანქტონი“ თითო ასლი.

• თუ ამ სავარჯიშომდე არ გაგიკეთებიათ სავარჯიშო „როგორია პლანქტონი“, ბავშვებს გააცანით შემდეგი 
ტექსტი:

• 

• ზოომაღაზიაში იყიდეთ ან ვინმესგან ითხოვეთ აკვარიუმი, მიიტანეთ სავარჯიშოს ჩატარების 
ადგილას, მოათავსეთ უსაფრთხო, მაგრამ ყველასათვის დასანახ ადგილას და 3/4 -ზე აავსეთ 
წყლით.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეებს დაურიგეთ სამუშაო ფურცელი „პლანქტონი“.
• უთხარით მათ, რომ უნდა შეადგინოთ „განმარტებათა სქემა“ და დაფაზე გადახატეთ ქვემოთ მოცემული 

ნახატი.
• ბავშვებს დაუსვით პირველი კითხვა „განმარტებათა სქემიდან“ (როგორია პლანქტონი?). ამ კითხვის 

წრეს გაუკეთეთ სათანადო რაოდენობის ისრები, ისრებს კი მიაბით დამატებით წრეები, სადაც ჩაწერთ 
პასუხებს. იგივე გაიმეორეთ სხვა კითხვებზეც. სავარჯიშოს ამ ნაწილით გაიგებთ, რა იციან ბავშვებმა 
პლანქტონის შესახებ.

• „განმარტებათა სქემა“ სავარჯიშოს ბოლომდე უნდა ეხატოს დაფაზე.

ბავშვებისთვის

პლანქტონი წყლის ორგანიზმებია, რომელთაც 
წყლის დინება გადააადგილებს. მცენარეული 
წარმოშობის პლანქტონს ფიტოპლანქტონი 
ეწოდება, ცხოველური წარმოშობისას - 
ზოოპლანქტონი.

ფიტოპლანქტონი ზღვაში მცხოვრები 
მიკროსკოპული (ანუ ერთი ბეწო) ორგანიზმებია. 
ამ ერთუჯრედიანი არსებების შეუიარაღებელი 
თვალით დანახვა შეუძლებელია. ისინი წყლის 
დინებას გადააქვს ერთი ადგილიდან მეორეზე. 
ფიტოპლანქტონი გაცილებით მეტ ჟანგბადს 
წარმოქმნის, ვიდრე ხმელეთის მცენარეები, 
რომლებიც არც გადაადგილდებიან და საკმაოდ 

დიდებიც არიან. მართალია, ფიტოპლანქტონი 
ერთუჯრედიანი ორგანიზმებია, ისინი 
ერთმანეთზე არიან გადაჯაჭვულნი და, 
თუ მიკროსკოპით შეხედავთ, მბრწყინავ 
ვარსკვლავებსა თუ ბრილიანტებს ჰგვანან.

ფიტოპლანქტონი კვებითი ჯაჭვის უმდაბლეს 
რგოლს შეადგენს. ისინი მხოლოდ ზღვის 
მარილით იკვებებიან. კვებითი ჯაჭვის 
მომდევნო რგოლს შეადგენენ წვრილი 
უხერხემლოები ანუ ზოოპლანქტონი, მათ 
მოსდევენ წვრილი თევზები, ჯაჭვს კი 
აგვირგვინებენ დიდი სახეობები: ზვიგენები და 
დელფინები.

როგორია 
პლანქტონი?

პლანქტონი
რა როლს ასრულებს 

პლანქტონი?

სავარჯიშო    ვაკეთებთ პლანქტონის მოდელს
მიზანი:  მოსწავლეები გაეცნობიან, პლანქტონის აგებულების თავისებურებებს

მასალა:  წყლის ვედრო, წყლით სავსე აკვარიუმი (მნიშვნელოვანია, აკვარიუმში იყოს ბალახი),  
   მაჯის საათი წამმზომით, საძერწი თიხა, კბილის საჩიჩქნი, ქაღალდის რულონი, თივა,  
   ხელოვნური ქაფი

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

საკვანძო სიტყვა: პლანქტონი, ფიტოპლანქტონი, ზოოპლანქტონი
ხანგრძლივობა: 50 წუთი
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• ბავშვებს მოუყევით, რომ:

• ბავშვებს სთხოვეთ, უპასუხონ შემდეგ კითხვებს:
ა. გსმენიათ თუ არა, როგორ ერგებიან გარემოს ზღვის ნემსთევზა და კამბალა? თუ 
ბავშვებს კითხვაზე პასუხის გაცემა გაუჭირდათ, მოუყვანეთ მწერების ან კალმარების 
მაგალითები.

ბ. რა სახის ადაპტაცია განიცადა პლანქტონმა, რომ გადაადგილება შეძლებოდა და 
ზღვის ზედაპირთან ახლოს ყოფილიყო? 

• ბავშვები დაყავით 4-5-კაციან ჯგუფებად. თითოეულ ჯგუფს ქვემოთ მოცემული ტექსტი 
მიეცით და უთხარით, რომ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით პლანქტონის მოდელი 

უნდა გააკეთონ.
• ჯგუფებს დაურიგეთ პლანქტონის მოდელის გასაკეთებლად საჭირო მასალა. ბავშვებს 

უთხარით, რომ 20 წუთში უნდა გააკეთონ პლანქტონის მოდელი, რომელიც წყალში 
იძირება. ასევე შეახსენეთ, რომ პლანქტონი, მართალია, არ იძირება, მაგრამ არც 
დამოუკიდებლად ცურვა შეუძლია.

• ჯგუფებს საჭიროებისამებრ მიეცით წყლიანი ვედროები, სადაც პლანქტონის 
მოდელებს გამოცდიან.

• აკვარიუმზე მონიშნეთ წყლის სასურველი დონე და ჩაასხით წყალი.
• გამოიყვანეთ ორი მოხალისე, რომელთაგან ერთი დაინიშნავს, მეორე კი ჩაიწერს 

დროს, თუ რამდენ ხანს იტივტივებს თითეული მოდელი.
• მას შემდეგ, რაც ჯგუფები მოდელებს დაამზადებენ, მოაწყვეთ შეჯიბრი. ოღონდ 

მანამდე ბავშვებთან ერთად შეიმუშავეთ შეჯიბრის პირობები. მაგ., მოდელი, რომელიც 
ცურავს, შეჯიბრს გამოეთიშება, რადგან პლანქტონი არ ცურავს. ხოლო გაიმარჯვებს 
ის მოდელი, რომელიც ყველაზე მეტ ხანს არ ჩაიძირება.

• თითოეულ ჯგუფს სთხოვეთ, ჯერ აღწერონ და მერე ჩაუშვან თავიანთი ნამუშევრები 
აკვარიუმში. ამავდროულად დარწმუნდით, რომ მოხალისეები ინიშნავენ და იწერენ, 
რამდენ ხანს ტივტივებს თითოეული მოდელი. 

ნასწავლის შემოწმება
• მიუბრუნდით „განმარტებათა სქემას“, რომელიც სავარჯიშოს დასაწყისში დახატეთ 

დაფაზე. ბავშვებს სთხოვეთ, კიდევ ერთხელ უპასუხონ კითხვებს. ახალი პასუხები 
სხვა ფერის ფლომასტერით დაწერეთ დაფაზე.

ბავშვებისთვის

ადაპტაცია (შეგუება, მორგება) მემკვიდრეობით 
მიღებული თვისებაა, რომელიც ცოცხალ ორგანიზმს 
თავის საარსებო გარემოში სრულყოფილად ცხოვრების 
საშუალებას აძლევს. მაგ., ცოცხალი ორგანიზმი თავის 
საარსებო გარემოს ერგება შეფერილობით, სხეულის 
მოყვანილობით თუ საფარველით ან თავის დასაცავად 
გამოიმუშავებს შხამს ან გამოყოფს ლორწოს.

თევზები სხვადასხვაგვარად ერგებიან საარსებო 
გარემოს. მაგ., თავისი შეფერილობით ზღვის ჩიქვი 
ისე ოსტატურად ინიღბება და ერწყმის კლდოვან 
ადგილებს, რომ  მისი შემჩნევა პრაქტიკულად 

შეუძლებელია; გარდა ამისა, თავისი ფარფლების 
ეკლებით ის წარმატებით იცავს თავს სხვა 
მტაცებლებისგან. 

ზღვის ნემსთევზა კი ადვილად იმალება ზღვის შლამში 
თავისი წვრილი და გრძელი სხეულის წყალობით. მას 
იმდენად დიდხანს შეუძლია გაუნძრევლად ყოფნა, 
რომ ძნელია, წარმოიდგინო, რომ ცოცხალია. კამბალა 
თავისი ბრტყელი სხეულით ისე ეფლობა ქვიშაში, რომ 
ზედაპირზე მხოლოდ თვალებიღა მოუჩანს. ამგვარად 
შენიღბული კი ადვილად იჭერს თავის საკბილოს.

ბავშვებისთვის

პლანქტონი არ იძირება. ფიტოპლანქტონი წყლის 
ზედაპირიდან 100-ზე მეტი მეტრის სიღრმეზე 
ვერ ცოცხლობს, რადგან ვერ იღებს მზის შუქს 
ფოტოსინთეზისთვის. არც ზოოპლანქტონი 
იძირება, რადგან ის ფიტოპლანქტონით და სხვა 

ზოოპლანქტონით იკვებება. გარდა ამისა, პლანქტონს 
ტივტივში თავისი სხეული ეხმარება: თავისი ბრტყელი 
თუ გრძელი სხეულის, წანაზარდებისა და სხეულის 
სხვა თვისებების წყალობით მას შეუძლია, გაზარდოს 
და/ან შეამციროს თავისი ხვედრითი წონა.
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• სავარჯიშომდე 3-4 დღით ადრე ბავშვებს 

მაწვნის ქილები მოატანინეთ.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს სთხოვეთ, გიპასუხონ კითხვაზე 

„რომელი ცოცხალი ორგანიზმები 
ცხოვრობენ წყალქვეშ?“.

• სთხოვეთ, დაფიქრდნენ და გიპასუხონ, რა 
ხელსაწყოებით აკვირდებიან წყალქვეშ 
მცხოვრებ ორგანიზმებს.

• უთხარით, რომ მათაც შეუძლიათ, წყალქვეშ 
დაკვირვება აწარმოონ.

• წყალქვეშა დაკვირვებებისთვის საჭირო 
ხელსაწყოს დამზადება:

ბავშვებს უთხარით, დანით ფრთხილად 
მოჭრან ქილის ძირი. ყურადღებით იყავით 
და დაეხმარეთ, ვისაც  ამის გაკეთება უჭირს. 
თუ ბავშვები მცირეწლოვანნი არიან, თავად 
დააჭერით ქილებს ძირები.

• ამის შემდეგ ქილას დაახურეთ თავისივე 
გამჭვირვალე თავსახური და, მეტი 
სიმტკიცისთვის, რეზინითაც დაამაგრეთ.

• ხელსაწყო წყალქვეშა დაკვირვებებისთვის 
მზადაა.

• ამ ხელსაწყოთი შეგიძლიათ ზღვის 
ზედაპირთან ახლოს მცხოვრებ 
ორგანიზმებზე დაკვირვება.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს სთხოვეთ, თავისივე დამზადებული 

ხელსაწყოთი დანახული ორგანიზმები 
დახატონ. ნახატები გამოფინეთ.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შეგიძლიათ, სთხოვოთ, 

მოიფიქრონ და სხვადასხვა მასალისგან 
დაამზადონ დასაკვირვებლად გამოსადეგი 
სხვა ხელსაწყო.

სავარჯიშო    ვსწავლობთ შავი ზღვის სანაპიროს
მიზანი:  მოსწავლეები გაეცნობიან, შავი ზღვის სანაპიროს ფლორასა და ფაუნას

მასალა:  მაწვნის ან იოგურტის პლასტიკის ქილა გამჭვირვალე თავსახურით, მჭრელი  
   დანა და (თმის) რეზინი.

თემატური სფეროები: სახვითი ხელოვნება, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ტექნოლოგია და   
   დიზაინი

საკვანძო სიტყვა: დაკვირვება, წყალქვეშა
ხანგრძლივობა: 30 წუთი
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• აირჩიეთ ორი ბავშვი: ერთი იქნება ფიტოპლანქტონი, მეორე  - ზოოპლანქტონი
• სანამ სავარჯიშოს შემდეგ ეტაპზე გადახვალთ, ბავშვებს მოკლედ შეახსენეთ რა არის ფიტოპლანქტონი 

და ზოოპლანქტონი:
• 
• 
• 
• 

• დანარჩენებს სთხოვეთ, წრეში ჩადგნენ და ერთმანეთს ხელები ჩასჭიდონ. უთხარით, რომ ზღვის 
არსებები არიან, ოღონდ არა ფიტო- და ზოოპლანქტონი.

• ფიტო- და ზოოპლანქტონი წრის შუაგულში დააყენეთ და თვალები ისე აუხვიეთ, რომ გარშემო ვერაფერს 
ხედავდნენ.

• ბავშვებს განუმარტეთ თამაშის წესები, რომ ზოოპლანქტონი მონადირეა და თავის მსხვერპლს 
ეძებს. ფიტოპლანქტონი კი მისგან დასხლტომას ცდილობს. ყოველ ჯერზე, როცა ზოოპლანქტონი 
ფიტოპლანქტონს ჰკითხავს, „სად ხარ?“, ფიტოპლანქტონმა უნდა უპასუხოს, „აქ ვარ!“. მან უნდა 
შეიმუშავოს ზოოპლანქტონისგან თავის 
დაღწევის „სტრატეგია“. არ უნდა დაუშვათ, რომ 
ფიტოპლანქტონი და ზოოპლანქტონი წრის 
მიღმა აღმოჩნდნენ.  

• თვალახვეული ფიტოპლანქტონი და 
ზოოპლანქტონი წრის შუაგულში ერთმანეთისგან 
მოშორებით დააყენეთ და დაიწყეთ თამაში.

• აუცილებლად გააფრთხილეთ, რომ 
ზოოპლანქტონი შეეკითხოს ფიტოპლანქტონს, 
„სად ხარ?“, ფიტოპლანქტონმა კი აუცილებლად 
უპასუხოს, „აქ ვარ!“. თამაში დამთავრდება, 
როცა ზოოპლანქტონი ფიტოპლანქტონს 
დაიჭერს. ამის შემდეგ სხვა ორი ბავშვი აარჩიეთ 
და თამაში განაგრძეთ.

სადისკუსიო კითხვები
• რა მოხდება, თუ ზოოპლანქტონი 

ფიტოპლანქტონს ვერ დაიჭერს?
• რა თვისებები დაეხმარება ზოოპლანქტონს 

ფიტოპლანქტონის დაჭერაში?
• რა თვისებები დაეხმარება ფიტოპლანქტონს ზოოპლანქტონისგან თავის დაღწევაში?
• შეიძლება მცენარე იყოს მსხვერპლი ან მტაცებელი?
• შეიძლება ცხოველი ერთდოულად მსხვერპლიც იყოს და მტაცებელიც? დაასახელეთ მაგალითი.

ნასწავლის შემოწმება
• დაასახელეთ მსხვერპლისა და მტაცებლის ურთიერთობის მაგალითები შავ ზღვაში (თითო ბავშვმა ერთი 

მაგალითი მაინც უნდა დაასახელოს).

ბავშვებისთვის

პლანქტონი წყლის ერთუჯრედიანი ორგანიზმებია, რომელთაც წყლის დინება გადააადგილებს. მცენარეული 
წარმოშობის პლანქტონს ფიტოპლანქტონი ეწოდება, ცხოველური წარმოშობისას - ზოოპლანქტონი.

სავარჯიშო    მტაცებლისა და მსხვერპლის ურთიერთობები
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ მსხვერლისა და მტაცებლის ურთერთობების   
   შესახებ ველურ ბუნებაში

მასალა:  ორი თავსაფარი ან ყელსახვევი თვალების ასახვევად

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ფიზიკური ვარჯიში, სამსახიობო ხელოვნება, ენა

საკვანძო სიტყვა: მსხვერპლი, მტაცებელი

ხანგრძლივობა: 30 წუთი
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• A4 ზომის ფურცლებზე (თითო ფურცელზე თითო სიტყვა) დიდად და გარკვევით დაწერეთ 

„ფიტოპლანქტონი“, „ზოოპლანქტონი“, „ქაფშია“, „პელამისი“, „ადამიანი“. სულ სამი ამგვარი 
კომპლექტი უნდა გქონდეთ.

• ბავშვებს გააცანით შემდეგი ტექსტი:

ბავშვებისთვის

საკვები საარსებოდ აუცილებელ ძალას 
გვაძლევს. საკვები, ანუ ენერგიის წყარო, 
წყალმცენარეებსაც სჭირდებათ, რომ 
ისაზრდოონ. ზღვის ბინადრები ენერგიას 
მათზე მცირე ორგანიზმების შთანთქმით 
იღებენ. ამგვარად, გამომდინარე იქიდან 
თუ რა რას ჭამს, იქმნება სასიცოცხლო 
ჯაჭვი უმცირესი ორგანიზმებიდან დიდ 
მტაცებლებამდე. ზღვაში კვებითი ჯაჭვის 
პირველ რგოლს ერთუჯრედიანი მცენარეები 
(ფიტოპლანქტონი) შეადგენენ. ისინი 
მხოლოდ ზღვის მარილით იკვებებიან. შემდეგ 
მოდიან ზოოპლანქტონი, წვრილი თევზები და 
ბოლოს ზვიგენები და დელფინები.

მზის შუქით მიღებული ენერგიის მეშვეობით 
მცენარეები საკვებს  ნახშირორჟანგისა და 
წყლისგან წარმოქმნიან, ანუ წყალმცენარეები 
საკუთარი საკვების სინთეზს ახდენენ. ამ 
პროცესს ფოტოსინთეზი ეწოდება. ზღვის 
არც ერთ სხვა ბინადარს ამგვარი რამ არ 
შეუძლია. დანარჩენებმა საარსებოდ საკვები 
უნდა მოიპოვონ. 

სურათზე მოცემულია შავი ზღვისთვის 
დამახასიათებელი კვებითი ჯაჭვი: უმდაბლესი 
ფიტოპლანქტონით იკვებება ზოოპლანქტონი, 
ზოოპლანქტონით წვრილი თევზები, მაგ., 
ქაფშია, ქაფშიით კი პელამისი და დელფინი.

გამარტივებული კვებითი ჯაჭვი შავი ზღვის ეკოსისტემაში

დელფინი

ქაფშია

ზოოპლანქტონი

ფიტოპლანქტონი

სავარჯიშო    კვებითი ჯაჭვი
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ კვებითი ჯაჭვის შედგენას ერთ საარსებო გარემოში  
   მცხოვრები ორგანიზმების კვებითი ურთიერთობების გათვალისწინებით

მასალა:  ქაღალდი, კალამი, ფანქარი, ნემსი, 1-ლი დანართის („ცოცხალი არსებები   
   დავალაგოთ კვებითი ჯაჭვის თანმიმდევრობით“) ასლები.

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ფიზიკური ვარჯიში, სამსახიობო ხელოვნება,  
   ენა, მათემატიკა

საკვანძო სიტყვა: მსხვერპლი, მტაცებელი, კვებითი ჯაჭვი

ხანგრძლივობა: 60 წუთი
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეები 3-3 კაციან ჯგუფებად დაყავით, დაურიგეთ 1-ლი დანართი 

(„ცოცხალი არსებები დავალაგოთ კვებითი ჯაჭვის თანმიმდევრობით“) და 
სთხოვეთ, თანმიმდევრობით დაალაგონ.  

ქვემოთ მოცემული კვებითი ჯაჭვების მიხედვით, შეამოწმეთ, როგორ 
შეასრულეს დავალება.

1. ბალახი, თაგვი, ბუ, პუმა
2. ბალახი, კალია, გომბეშო, გველი, ქორი
3. ბალახი, კალია, მინდვრის თაგვი, ბუ
4. ზღვის მიკროსკოპული ბალახი, მწერის ჭუპრი, წვრილი თევზი, ქორჭილა, 

თეთრი ყანჩა
5. ფიტოპლანქტონი, ზოოპლანქტონი, ქაფშია, თინუსი, ადამიანი

შენიშვნა: პირველი სამი ჯაჭვი მოცემულია იმიტომ, რომ ბავშვებს არ დაავიწყდეთ 
კვებითი ჯაჭვების არსებობა ხმელეთზეც.

ბავშვებს სთხოვეთ, აირჩიონ ფურცელი, რომელზეც რომელიმე ორგანიზმის 
სახელწოდება წერია და სხეულის წინა მხარეს მიიმაგრონ.

• მოთამაშე, რომელსაც ტანსაცმელზე მიმაგრებული აქვს ფურცელი წარწერით 
„ადამიანი“, იქნება ე.წ. ღერძი და თავის ორივე ხელს საკვების მომხმარებლებს 
სწორი თანმიმდევრობით ჩასჭიდებს: „ფიტოპლანქტონი“, „ზოოპლანქტონი“, 
„ქაფშია“ და „პელამისი“.

• „ორგანიზმები“ მთელს ოთახში დარბიან, „ადამიანმა“ კი ისინი სწორი 
თანმიმდევრობით უნდა დაიჭიროს. მაგ., თუ პელამისს დაიჭერს და მარჯვენა 
ხელს ჩასჭიდებს, პელამისმა უნდა დაიჭიროს და თავისი მარჯვენა ხელი 
ჩასჭიდოს კვებითი ჯაჭვის მომდევნო რგოლის წარმომადგენელს და ა.შ. 
ასევე გრძელდება თამაში მარცხენა ხელითაც.

• ასეთ შემთხვევაში „მარჯვენა“ და „მარცხენა“ კვებითი ჯაჭვები ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებლები იქნებიან.

ქაფშია

ადამიანი

პელამისი
ზოოპლანქტონი ფიტოპლანქტონი
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• მაგრამ თუ „პელამისი“ ვერ დაიჭერს თავის მომდევნოს, „ადამიანი“ 
კი მეორე ხელით  „ქაფშიის“ დაჭერას შეძლებს, მაშინ კვებითი ჯაჭვი 
მარჯვნიდან მარცხნივ გადაიჭიმება.

• თამაში დამთავრდება, როცა ყველა „ცოცხალი ორგანიზმი“ თავის 
ადგილს დაიკავებს კვებით ჯაჭვში.

შენიშვნა: თუ ბავშვების რაოდენობა საშუალებას გაძლევთ, თამაშში 
კვების სხვა ჯაჭვებიც „ჩააბით“.

სადისკუსიო კითხვები
• გინახავთ თუ არა თამაშის მონაწილე ორგანიზმები?

• რა გსმენიათ მათი თვისებების შესახებ?

• შენიშნეთ თუ არა მსხვერპლისა და მტაცებლის ურთიერთობები წინა 
სავარჯიშოსა და კვებით ჯაჭვში? განმარტეთ.

• კვებითი ჯაჭვები ხმელეთზეც არსებობს, თუ მხოლოდ წყალში 
გვხვდება? მოიყვანეთ მაგალითი.

• რით არის ან არ არის მნიშვნელოვანი კვებითი ჯაჭვი ბუნებაში?

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვები წრეში ჩააყენეთ. რომელიმე მათგანმა წამოიძახოს კვებითი 

ჯაჭვის საწყისი რგოლის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სახელი. 
მეორემ დაასახელოს ორგანიზმი, რომელიც პირველით იკვებება. 
თამაში გრძელდება, სანამ კვებითი ჯაჭვის უმაღლეს ორგანიზმებამდე 
არ მიხვალთ. თუ ჯგუფში ბევრი ბავშვია და კვებით ჯაჭვში ყველა 
„ვერ მოხვდა“, ახალი კვებითი ჯაჭვი დაიწყეთ. თუ რომელიმე ბავშვს 
გაუჭირდა სწორი ორგანიზმის დასახელება, სხვები დაეხმარონ.
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კვებითი ჯაჭვის თანმიმდევრობით დავალაგოთ თითოეულ რიგში მოცემული ორგანიზმები. ჯაჭვის შექმნისას 
ცოცხალი არსების სურათის მაგივრად შეგიძლიათ მისი სახელი გამოიყენოთ (იხ. ქვემოთ).

მაგალითი: ადამიანი, სამყურა, ხბო. კვებით ჯაჭვში ისინი შემდეგი თანმიმდევრობით არიან: სამყურა, ხბო, 
ადამიანი.

დანართი 1. ცოცხალი არსებები დავალაგოთ კვებითი 

ჯაჭვის თანმიმდევრობით

მგელი

ბაყაყ
ი

წვრ
ილი 

თევზე
ბი მწერის 

ჭუპრები
მტკნარ

ი 

წყლ
ის 

ქორჭილ
ა წვრ

ილი 

ჭიებ
ი

მიმი
ნო

ადამიანი

მიკროსკოპული 
წყალმცენარეები

გველ
ი
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• მოსწავლეებს უთხარით, ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროს (ინტერნეტი, წიგნები, ჟურნალები 

და სხვ.) მიმართონ. ხელთ იქონიეთ ამ სავარჯიშოსთვის საჭირო მასალა.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს გააცანით შემდეგი ტექსტი:

• მოსწავლეები დააწყვილეთ. თითოეულ წყვილს მიეცით დანართი 1 („კვებითი ქსელი ხმელეთზე“) და 
სთხოვეთ, წერილობით უპასუხონ იქ მოცემულ კითხვებს.

• ამ სავარჯიშოს შესასრულებლად ბავშვებს ნება დართეთ, ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროთი 
(ინტერნეტი, წიგნები, ჟურნალები და სხვ.) ისარგებლონ.

• პირველი დანართის შევსების შემდეგ ჯგუფებმა თავიანთი პასუხები ერთმანეთს გაუზიარონ და იმსჯელონ.

• იმავდროულად, დაფაზე გადაწერეთ პირველ დანართზე გამოსახულ არსებათა სახელები, მათ 
გამოსახულებებს ნუ გადახატავთ. ბავშვების მითითებით სიტყვებს შორის ისრები დახატეთ. თუ შეცდნენ, 

ბავშვებისთვის

ეკოსისტემა ცოცხალი ორგანიზმებისა და მათი 
საარსებო გარემოს ურთიერთკავშირით იქმნება. 
ბუნებაში უამრავი ეკოსისტემაა - აკვარიუმიდან 
დაწყებული, ოკეანით დამთავრებული. აქ 
სიცოცხლე  დამოკიდებულია ენერგიის მიმოქცევასა 
და კვებით ჯაჭვებზე. თითოეული ეკოსისტემა 
შედგება ცოცხალი ორგანიზმებისა (პროდუცენტები, 
კონსუმენტები და რედუცენტები) და არაცოცხალი 
ელემენტებისგან (ორგანული და არაორგანული 
ნივთიერებები და ფიზიკური პირობები). უმთავრესი 
ცოცხალ ორგანიზმებს შორის პროდუცენტი 
მცენარეებია. პროდუცენტები ზღვაში ქარხნებივით 
მუშაობენ და ორგანული ნივთიერებების სინთეზს 
ახდენენ. ცხოველები კონსუმენტები არიან და 
პირველად (ბალახისმჭამელები) და მეორად 
(ხორცისმჭამელები) კონსუმენტებად იყოფიან. 
ეკოსისტემის ცოცხალი ორგანიზმების ბოლო 
ეშელონს შეადგენენ რედუცენტები, კერძოდ 

კი ბაქტერიები და სოკოები, რომლებიც შლიან 
მკვდარი მცენარეებისა და ცხოველების ქსოვილებს. 

ყველა ცოცხალ არსებას, გარდა მცენარეებისა, 
საარსებოდ საკვების მოპოვება ჭირდება. უმცირესი 
ცხოველები ერთუჯრედიანი მცენარეებით 
იკვებებიან, უფრო დიდები კი მათზე მცირე 
ორგანიზმებს ეტანებიან. ამგვარად, სასიცოცხლოდ 
აუცილებელი ენერგია ჯაჭვივით მიემართება 
უმდაბლესიდან უმაღლესი ჯგუფისკენ.

ხმელეთის ორგანიზმების მსგავსად, ზღვის 
არსებები მხოლოდ ერთი საკვები წყაროთი 
არ შემოიფარგლებიან. ასე რომ, თითოეული 
სახეობა გავლენას ახდენს კვების არაერთ ჯაჭვზე. 
მოკლედ რომ ვთქვათ, ზღვაში კვებითი ჯაჭვები 
გადახლართულია და იქმნება კვებითი ქსელი.

სავარჯიშო    კვებითი ქსელი
მიზანი:  მოსწავლეები შექმნიან კვებითი ქსელის მოდელს, სადაც ნაჩვენები იქნება   
   კვებითი ურთიერთობები ხმელეთის ორგანიზმებს შორის

   მოსწავლეები შექმნიან კვებითი ქსელის მოდელს, სადაც ნაჩვენები იქნება   
   კვებითი ურთიერთობები ზღვის ორგანიზმებს შორის

   მოსწავლეები შეძლებენ, იმსჯელონ, რა მოჰყვება კვებითი ქსელის თუნდაც  
   ერთი კავშირის დარღვევას ადამიანის მიერ

მასალა:  დანართი 1: „კვებითი ქსელი ხმელეთზე“; დანართი 2: „კვებითი ქსელი   
   ზღვაში“; ფერადი ფანქრები, პასტელი ან ფლომასტერები, A4 ზომის ფურცლები

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამსახიობო ხელოვნება, ენა, მათემატიკა,   
   კომპიუტერული მეცნიერება

საკვანძო სიტყვა: მსხვერპლი, მტაცებელი, კვებითი ჯაჭვი, კვებითი ქსელი

ხანგრძლივობა: 70 წუთი



71

პირდაპირ კი ნუ გაუსწორებთ, არამედ კითხვებით მიიყვანეთ სწორ პასუხამდე. შემდეგ კი ორგანიზმის სურათიც 
აჩვენეთ.

• მთელს ჯგუფთან ერთად უპასუხეთ სამუშაო ფურცელზე მოცემულ კითხვებს.

• ბავშვებს სთხოვეთ, ისევ დაწყვილდნენ, ოღონდ ამჯერად სხვა მეწყვილეები აირჩიონ.

• თითოეულ წყვილს მიეცით მეორე დანართი („კვებითი ქსელი ზღვაში“) და სთხოვეთ, იგივე სამუშაო ჩაატარონ, 
რაც პირველ დანართზე. ამ სავარჯიშოს შესასრულებლადაც ნება დართეთ, ინფორმაციის სხვადასხვა წყარო 
(ინტერნეტი, წიგნები, ჟურნალები და სხვ.) გამოიყენონ.

• მთელს ჯგუფთან ერთად უპასუხეთ სამუშაო ფურცელზე მოცემულ კითხვებს.

სადისკუსიო კითხვები
• გაიხსენეთ, რა ისწავლეთ სხვა სავარჯიშოებიდან. ახსენით განსხვავება კვებით ქსელსა და კვებით ჯაჭვს შორის.

• რა უფრო მეტია კვებით ქსელში (პირამიდაში), პირამიდის წვერში თუ ძირში მოქცეული ორგანიზმები? რატომ?

• მოსწავლეებს გააცანით ქვემოთ მოცემული ტექსტი და აჩვენეთ ნახატი: 

• როგორ იმოქმედებს კვებით ქსელზე მასში შემავალი რომელიმე ორგანიზმის დასუსტება ან გადაშენება?

მითითება მასწავლებლისთვის: 
კვების პირამიდა დაფაზე დახატეთ

ნასწავლის შემოწმება
• მოსწავლეები დაყავით 3-კაციან ჯგუფებად და თითოეულს 

სთხოვეთ, კვებითი ჯაჭვისა და კვებითი ქსელის მნიშვნელობის 
გამომხატველი სლოგანი მოიფიქრონ, ფერადი ფანქრებით 
(ფლომასტერით, პასტელით) ფურცლებზე დაწერონ და 
აირჩიონ მომხსენებლები, რომლებიც სლოგანს დანარჩენებს 
გააცნობენ.

ბავშვებისთვის

უმცირესი ცხოველები ერთუჯრედიანი მცენარეებით 
იკვებებიან, უფრო დიდები კი მათზე მცირე 
ორგანიზმებს ეტანებიან. ამგვარად, სასიცოცხლოდ 
აუცილებელი ენერგია ჯაჭვივით მიემართება 
უმდაბლესიდან უმაღლესი ჯგუფისკენ. თუმცა 
ამგვარი „აღმასვლის“ დროს საკვების ოდენობა 
თანდათან მცირდება. რაც უფრო ვუახლოვდებით 

დიდ თევზებს, მით უფრო მცირდება ცოცხალი 
ორგანიზმების რაოდენობა. მარტივად რომ ვთქვათ, 
ცოცხალი არსებები ქმნიან ერთგვარ პირამიდას. 
შავ ზღვაში აღნიშნულის ერთ-ერთი საუკეთესო 
ნიმუშია ქაფშია. ერთი კვლევის თანახმად, 1 კგ 
ქაფშიაზე მოდის 10 კგ ზოოპლანქტონი და 100 კგ 
ფიტოპლანქტონი. 

ქაფშია

ზოოპლანქტონი

ფიტოპლანქტონი

კგ

კგ

კგ
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სურათზე:
რომელი ცოცხალი ორგანიზმები არიან პროდუცენტები?

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

რომლები არიან კონსუმენტები?

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

ხატია თუ არა რედუცენტები?

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

რომლები არიან ბალახისმჭამელები?

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

რომლები არიან ხორცისმჭამელები?

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

ხმელეთის კვებითი ქსელის მიხედვით დაასახელეთ მსხვერპლისა და მტაცებლის ურთიერთობის მაგალითები

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

ხმელეთის კვებითი ჯაჭვის მიხედვით დაასახელეთ ხმელეთის კვებითი ჯაჭვის ნიმუშები

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

ამ სურათზე სად მოათავსებდით რედუცენტებს? რატომ?

პასუხი: .......................................................................
...........................................................................

............................

დანართი 1: კვებითი ქსელი ხმელეთზე 

გველის მჭამელი

არწივი

ბუ

ციყვი

ხილი

ბეღურა

კურდღელი
კალია

ბალახი

თაგვი

ამ ნახატზე მოცემულია კვებითი ქსელი, რომელსაც ხმელეთის ცოცხალი ორგანიზმები ქმნიან. თუმცა აქ 

არაა ნაჩვენები ისრები მსხვერპლსა და მტაცებელს შორის, გარდა ერთისა (ბალახი - თაგვი).

თქვენ გევალებათ, ნახატებს შორის სწორად გაავლოთ ისრები და უპასუხოთ კითხვებს. გახსოვდეთ, 

რომ ერთი ცხოველი ერთდროულად შეიძლება მსხვერპლიც იყოს და მტაცებელიც. მუშაობის დროს 

შეგიძლიათ, მიმართოთ ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროს (ინტერნეტი, წიგნები, ჟურნალები და სხვ.)
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სურათზე:
• ზღვის კვებითი ქსელის მიხედვით დაასახელეთ მსხვერპლისა და მტაცებლის ურთიერთობის სხვა მაგალითები.• დაასახელეთ კვებითი ჯაჭვის მაგალითი ზღვის კვებითი ქსელის მიხედვით.

დანართი 2: კვებითი ქსელი ზღვაში 

აფალინა

ფიტოპლანქტონი

ზოოპლანქტონი

მედუზა

პელამისისარპი

ზღვის ბალახი

კიბორჩხალა

შავი ზღვის მერლანგი

ხმელთაშუაზღვის 
ქარიშხალა

ამ ნახატზე მოცემულია კვებითი ქსელი, რომელსაც ზღვის ცოცხალი ორგანიზმები ქმნიან. თუმცა აქ არაა ნაჩვენები ისრები მსხვერპლსა და მტაცებელს შორის, გარდა ერთისა (კიბორჩხალა - შავი ზღვის მერლანგი).
თქვენ გევალებათ, ნახატებს შორის სწორად გაავლოთ ისრები და უპასუხოთ კითხვებს. გახსოვდეთ, რომ ერთი ცხოველი ერთდროულად შეიძლება მსხვერპლიც იყოს და მტაცებელიც. მუშაობის დროს შეგიძლიათ, მიმართოთ ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროს (ინტერნეტი, წიგნები, ჟურნალები და სხვ.)
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დანართი 3 - პასუხები 

დანართი 4 - პასუხები 

გველის მჭამელი
არწივი ბუ

ციყვი

ხილი

ბეღურა

კურდღელი
კალია

ბალახი

თაგვი

აფალინა

ფიტოპლანქტონი

ზოოპლანქტონი

მედუზა

პელამისი
სარპი

ზღვის ბალახი

კიბორჩხალა

შავი ზღვის მერლანგი

ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• წყალმცენარეებისა და აკვარიუმის ქვიშის შეძენა ზოომაღაზიაში შეგიძლიათ.                                                             

აჯობებს, იყიდოთ ელოდეა, რომელიც იაფიცაა და ადვილადაც ეგუება ახალ გარემოს.
სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეები 5-კაციან ჯგუფებად დაყავით და უთხარით, რომ პლასტმასის ბოთლისგან    

აკვარიუმი უნდა გააკეთონ.
• თითოეულ ჯგუფს დაურიგეთ სავარჯიშოსთვის საჭირო მასალა.

ვაკეთებთ აკვარიუმს:
• პლასტმასის 5 ლიტრიან ბოთლს მოაჭერით ზედა ვიწრო ნაწილი. 
• პირველ რიგში აკვარიუმში ჩაყარეთ ქვიშა და შემდეგ ჩარგეთ      
 წყალმცენარეები.
• შემდეგ ფრთხილად ჩაასხით მტკნარი წყალი, რომ ქვიშა არ აირიოს და   
 წყალმცენარეებს ფესვები არ დაუზიანდეთ.
• აკვარიუმი ფანჯრის რაფაზე დადეთ, რომ საკმარისად ეცემოდეს მზის შუქი  
 (აკვარიუმს ნუ დადგამთ გამათბობელზე).

ვაკვირდებით:
• დღეში ერთხელ აკვარიუმში ჩაყავით საწრუპი ჩხირი და ჩაბერეთ. ეს ჰაერის  
 ცირკულაციისთვისაა საჭირო.
• ბავშვები სისტემატურად უნდა აკვირდებოდნენ აკვარიუმს, რომ არ გამოეპაროთ 

იქ მიმდინარე ცვლილებები, როგორიცაა წყალმცენარის ზრდა, ფერის შეცვლა და სხვ. 

სადისკუსიო კითხვები
• იცით თუ არა რომელიმე წყალმცენარე? (მაგ., ლემნა, დუმფარა)
• რატომაა მზე მნიშვნელოვანი მცენარეებისთვის?
• არის თუ არა ჟანგბადი აკვარიუმსა თუ ზღვაში? და თუ არის, ვინ 

მოიხმარს მას?

ნასწავლის შემოწმება
• რა მნიშვნელობა აქვთ წყალმცენარეებს წყლის სხვა 

ორგანიზმებისთვის? (მაგ., წარმოქმნიან ჟანგბადს, 
წარმოადგენენ საკვებს და თავშესაფარს ცოცხალი 
ორგანიზმებისათვის და ა. შ.).

• როგორ ფიქრობთ, შავ ზღვაში სად უფრო მეტია ჟანგბადი, 100-
200 მ სიღრმეზე თუ 200 მეტრზე ღრმად? რატომ?

ნასწავლის განმტკიცება
• მოსწავლეებს სთხოვეთ, თუ სურვილი აქვთ, დამოუკიდებლად გააკეთონ აკვარიუმი.
• შეგიძლიათ, ბავშვებს სთხოვოთ სხვადასხვა წყალმცენარე შეისწავლონ და დააკვირდნენ, როგორ 

იზრდებიან ისინი.
• შავი ზღვის წყალმცენარე შეიძლება მიკროსკოპის ქვეშაც შეისწავლოთ.

შენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 
ნამდვილი აკვარიუმი და მასში მოთავსებული 
მცენარეებისთვის უზრუნველყოთ საკვები 
ნივთიერებებისა და ნახშირორჟანგის მიწოდება. 
საკვები ნივთიერებების და ნახშირორჟანგის 
წყალობით წყლის მცენარეები უფრო 
სწრაფად გაიზრდებიან. თქვენ შეგიძლიათ 
დახმარებისთვის მიმართოთ   მაღაზიებს, სადაც 
აკვარიუმები იყიდება. საკვები ნივთიერებებისა 
და ნახშირორჟანგის მიწოდების გარეშე 
მცენარეები გაცილებით ნელა გაიზრდებიან.

სავარჯიშო    როგორ ხარობენ წყალმცენარეები
მიზანი:  მოსწავლეები თვისებების მიხედვით განასხვავებენ წყალმცენარეებს

   აღწერენ წყალმცენარეთა საარსებო პირობებს

   ახსნიან, რა მნიშვნელობა აქვთ წყალმცენარეებს წყლის სხვა    
   ორგანიზმებისთვის

მასალა:  პლასტმასის 5-ლიტრიანი ბოთლი, მაკრატელი, წყალმცენარეები, წყალი, აკვარიუმი

თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, მათემატიკა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები

საკვანძო სიტყვა: აკვარიუმი, წყალმცენარეები

ხანგრძლივობა: 60 წუთი



76

სავარჯიშოსთვის მზადება
• ელოდეა წყალმცენარეა, რომლის შეძენა ზოომაღაზიაში შეგიძლიათ.
• თუ ორ სინჯარას ვერ იშოვით, შეგიძლიათ, შუშის ორი გამჭვირვალე ჭიქა გამოიყენოთ.
• ორი პატარა ჭიქის ნაცვლად კი შეგიძლიათ, მაწვნის ქილები გამოიყენოთ

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებთან ერთად იმსჯელეთ, სჭირდებათ 

თუ არა წყლის არსებებს ჟანგბადი და როგორ 
წარმოიქმნება ის წყალში.

• ბავშვებს უთხარით, რომ ჩაატარებთ ცდას, 
რათა ნახოთ, თუ როგორ წარმოიქმნება 
ჟანგბადი წყალში.

• ერთიდაიმავე ზომის 2 ელოდეა მოათავსეთ 
სინჯარებში, სადაც ცოტაოდენი წყალი ასხია.

• შემდეგ პატარა ჭიქები სინჯარებს ჩამოაცვით 
და ამოაყირავეთ ისე, რომ წყალი სინჯარიდან 
ჭიქაში არ გადაიღვაროს.

• ერთი ჭიქა მოათავსეთ მზიან ადგილას, 
მეორე კი სიბნელეში(იხ. სურათი).

• რამდენიმე დღეში მზიან ადგილას მდგარ 
სინჯარაში აირი დაგროვდება.

• როცა აირის არსებობა შესამჩნევი გახდება, 
ორივე ჭიქა მოსწავლეებს აჩვენეთ, 
მოუსმინეთ მათ შენიშვნებს და იმსჯელეთ, რა 
განსხვავებაა ორ სინჯარას შორის.

• აანთეთ სანთელი. 
• ერთ-ერთი სინჯარა ამოატრიალეთ და პირი 

თითით დაუცეთ, რომ აირი არ გაიპაროს.
• სინჯარა მიიტანეთ ანთებულ სანთელთან, 

თითი მოაშორეთ და დააკვირდით, რას უზამს 
სინჯარიდან ამოსული აირი ცეცხლს.

სადისკუსიო კითხვები
• შეამჩნიეთ თუ არა აირის ბუშტუკები მზიან 

ადგილას მდგარ სინჯარაში? რა აირია ეს? 
რატომ?

სავარჯიშო    გამრჯე წყალმცენარეები
მიზანი:  მოსწავლეები დარწმუნდებიან, რომ წყალმცენარეები წარმოქმნიან საკმარის  
   ჟანგბადს წყალში მათი არსებობისთვის

   აღწერენ ზღვის წყალმცენარეთა ფუნქციებს

   აღწერენ, როგორ ახდენენ წყალმცენარეები ფოტოსინთეზს

მასალა:  წყალმცენარე ელოდეა, ორი სინჯარა, 2 პატარა ჭიქა, სანთელი, ასანთი,   
   პასტელი, ქაღალდი

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ენა, სახვითი ხელოვნება, მათემატიკა

საკვანძო სიტყვა: ჟანგბადი, წყალმცენარეები

ხანგრძლივობა: 2-3 დღე
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• ბავშვებს განუმარტეთ, რომ:

• წარმოქმნიან თუ არა აირს ხმელეთის მცენარეები? 
თუ პასუხი დადებითია, ბავშვებს ჰკითხეთ, საიდან 
იციან ეს?

• მნიშვნელოვანია თუ არა მზე მცენარეებისთვის? რატომ? 
(ზრდა-განვითარებისთვის, ფოტოსინთეზისთვის და ა.შ.)

• როგორ ფიქრობთ, შავ ზღვაში სად უფრო მეტია 
ჟანგბადი, 100-200 მ სიღრმეზე თუ უფრო ღრმად?

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვები დააწყვილეთ და თითოეულ წყვილს 

სთხოვეთ, ახლახან ჩატარებული ცდა და 
ფოტოსინთეზის საფეხურები დახატონ.

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ ეს ცდა სხვადასხვა წყალმცენარეზე 

ჩაატაროთ და სხვადასხვა ხანგრძლივობით 
გააჩეროთ ისინი სინჯარებში.

ბავშვებისთვის

როდესაც მზიან ადგილას მდგარ სინჯარას ანთებულ 
სანთელთან მიიტანთ, ცეცხლის ალი მოიმატებს. ამის 
მიზეზი სინჯარაში წარმოქმნილი ჟანგბადია.

ჟანგბადი და საკვები, რომლებიც აუცილებელია ჩვენი 
არსებობისთვის, ფოტოსინთეზით წარმოიქმნება. 
ფოტოსინთეზს კი მხოლოდ მწვანე მცენარეები 
ახდენენ. ამ პროცესის დროს ჰაერში არსებული 
ნახშირორჟანგი ჟანგბადად გარდაიქმნება. გარდა 
ამისა, ნახშირორჟანგისა და ნიადაგიდან ფესვების 
მეშვეობით მიღებული წყლისგან მცენარეები 
წარმოქმნიან საკვებსაც. წყალმცენარეები ჟანგბადს 
წარმოქმნიან წყლის სხვა ორგანიზმებისთვისაც.
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• გადაიღეთ პირველი დანართის ფერადი ასლები იმ რაოდენობით, რომ ჯგუფის ¼-ს ეყოს.

• სავარჯიშოს დაწყებამდე შეგიძლიათ, ითამაშოთ სათამაშო ბარათებით „სამახსოვრო თევზების შესახებ“.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ამოჭერით პირველ დანართზე მოცემული თვალსაჩინოებები  პუნქტირის გაყოლებით და ყველა 

მოსწავლეს დაურიგეთ.

• ბავშვებს სთხოვეთ, სურათებს დააკვირდნენ, გამოიცნონ, რა ნაწილები აკლია მათზე გამოსახულ თევზებს 
(ფარფლები, კუდი, ა.შ.) ან წარმოიდგინონ მათი სხეულის მოყვანილობა და დაასრულონ ნახატი. ვისაც 
უნდა, შეუძლია, გააფერადოს კიდეც.

• ბავშვების ნამუშევრები გამოფინეთ, გამოფენას კი დაარქვით სახელი.

• შემდეგ ბავშვებს დაურიგეთ „მათი“ თევზების სრულყოფილი სურათები და ჰკითხეთ, რა იციან მათ 
შესახებ. მოიშველიეთ სათამაშო ბარათები და ბავშვებს მოკლედ მოუყევით თითოეული თევზის შესახებ.

ნასწავლის შემოწმება
• შავი ზღვის რომელი თევზი გაიცანით ამ სავარჯიშოთი?

• რა მსგავსება და განსხვავებაა ამ თევზებს შორის.

სავარჯიშო    აღვადგინოთ სურათი
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავი ზღვის თევზების ფიზიკური თვისებები

მასალა:  დანართი 1: „გავიცნოთ შავი ზღვის თევზები და აღვადგინოთ სურათი“,   
   პასტელი

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სახვითი ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: თევზები, შავი ზღვა

ხანგრძლივობა: 60 წუთი
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დანართი 1: „გავიცნოთ შავი ზღვის თევზები და 

აღვადგინოთ სურათი“

როგორ ფიქრობთ, რა თევზია?

როგორ ფიქრობთ, რა თევზია?

როგორ ფიქრობთ, რა თევზია?

როგორ ფიქრობთ, რა თევზია?
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დანართი 2: პასუხები

ზღვის მელა

ჩვეულებრივი 
კეფალი

ლუფარი

კამბალა
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• მოსწავლეები 4-კაციან ჯგუფებად დაყავით და თითოეულისთვის გადაიღეთ პირველი დანართის ასლები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ჯგუფებს  პირველი დანართის თითო-თითო ასლი დაურიგეთ.

• შემდეგ ეს ჯგუფები 2-კაციან ქვეჯგუფებად დაყავით.

• ბავშვებს უთხარით, რომ უნდა ითამაშონ სათამაშო ბარათებით თევზების შესახებ.

• ჯგუფებს სთხოვეთ, შეთანხმდნენ, რომელი ქვეჯგუფი დაიწყებს თამაშს.

• თითეული ჯგუფის ბარათებზე უნდა ეხატოს 2-2 თევზი.

ნასწავლის შემოწმება
• ამ თამაშის „მონაწილე“ რომელი თევზი გინახავთ? 

სავარჯიშო    სამახსოვრო თევზების შესახებ (სათამაშო ბარათები)
მიზანი:  მოსწავლეები დაასახელებენ შავი ზღვის თევზებს 

მასალა:  დანართი 1: „სამახსოვრო თევზების შესახებ“ (სათამაშო ბარათები)

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სახვითი ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: თევზები, თევზების სახეობები

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

თამაში სამახსოვრო ბარათებით: ბარათები უსისტემოდ დააწყვეთ ნახატით ქვემოთ. მოთამაშე ერთ ჯერზე ორ 
ბარათს ხსნის და, თუ ორივეზე ერთიდაიგივე თევზი (მაგ., ლუფარი) ამოვიდა, მათ განზე გადადებს. ხოლო, თუ 
გახსნილ ბარათებზე სხვადასხვა თევზი ამოვიდა, ბარათებს  კვლავ პირქვე დებს თავიანთ ადგილებზე. თამაში 
გრძელდება, სანამ ისევ არ ამოვა ორი ერთნაირი თევზი. თამაში დასრულდება, როცა ყველა წყვილი ბარათი 
ამოვა.
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დანართი 1: სამახსოვრო თევზების შესახებ - სათამაშო ბარათები 

ლუფარი

ზღვის მელა

სტავრიდა

ქაფშია

ქარსალა
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დანართი 1: სამახსოვრო თევზების შესახებ - 

სათამაშო ბარათები (გაგრძელება) 

ხონთქარა

ქიცვიანი ზვიგენი

ზღვის ჩიქვი

შავი ზღვის მერლანგი

სმარისი
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სავარჯიშოსთვის მზადება 

• თითოეული მოსწავლისთვის გადაიღეთ პირველი დანართის 
ასლები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• სავარჯიშოს დაწყებამდე მოსწავლეებს ჰკითხეთ, შავი ზღვის 

თევზის (წყალმცენარის, უხერხემლოს) რომელი კერძი უყვართ. 
ასევე სთხოვეთ, დაასახელონ კერძი, რომელიც განსაკუთრებით 
უყვართ მათ მხარეში.

• ბავშვებს დაურიგეთ პირველი დანართის ასლები და სთხოვეთ, 
კვირის თავზე შევსებული მოიტანონ. უთხარით, რომ ჩაწერონ 
შავი ზღვის იმ კერძის რეცეპტი, რომელიც მათ ოჯახებში 
მომზადდა.

• თუ ბავშვები მსგავს რეცეპტებს მოიტანენ, შეგიძლიათ 
გაამრავალფეროვნოთ ისინი: მაგ., ქაფშია შეიძლება იყოს 
შებოლილი და შემწვარი, გარნირად შეიძლება გამოვიყენოთ 
ბრინჯი ან შევატანოთ მჭადი; შეიძლება სულაც ზღვის 
კომბოსტოს წვნიანსაც მოუხდეს. არ დაგავიწყდეთ, უთხრათ, 
რომ ერთიდაიგივე კერძი შეიძლება სხვადასხვა წესით 
მომზადდეს.

• ბავშვებს სთხოვეთ, თვალყური ადევნონ კერძის მომზადებას 
თავიანთ ოჯახებში და ისე შეავსონ მათთვის დარიგებული 
რეცეპტის ფურცლები (დანართი 1). ამით ისინი უამრავ 
რამეს ისწავლიან: კერძის დასახელებიდან დაწყებული, მისი 
სასარგებლო თვისებებით დამთავრებული. 

• ბავშვების მოტანილი რეცეპტებით კი შეგიძლიათ, თქვენივე 
დიზაინით, შეადგინოთ „შავი ზღვის კერძების კრებული“. 
თითოეულ რეცეპტს მიუწერეთ მისი ავტორის სახელი და გვარი. 
კრებული შეიძლება კერძების ფოტოებითაც გაამდიდროთ.

ნასწავლის განმტკიცება
• დაასახელეთ შავი ზღვის კერძები.

მასალა
ხანგრძლივობა

მომზადება

კერძის მთავარი თვისებები

კერძის ან მისი მთავარი 
ინგრედიენტის (თევზი, ზღვის 
კომბოსტო, ხამანწკა) ფოტო

რეცეპტის ავტორის სახელი და გვარი

სავარჯიშო    შავი ზღვის კერძების კრებული
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავი ზღვის ბინადართაგან დამზადებული კერძები

მასალა:  დანართი 1: „რეცეპტები“

თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერებები, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სახვითი   
   ხელოვნება, ენა, კომპიუტერული მეცნიერება

საკვანძო სიტყვა: რეცეპტი

ხანგრძლივობა: 1 კვირა
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რეცეპტის ავტორის სახელი და გვარი

კერძის ან მისი მთავარი ინგრედიენტის (თევზი, ზღვის კომბოსტო, ხამანწკა) ფოტო

კერძის მთავარი თვისებები

მომზადება

ხანგრძლივობა

მასალა

დანართი 1: რეცეპტი
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
როგორია თევზის მოყვანილობის სათამაშო ბარათები 

• ბავშვები იმდენ ჯგუფად დაყავით, თევზის რამდენი სახეობაცაა მოცემული ქვემოთ. დაფაზე ყველას 
დასანახად გააკარით დანართი 1 და სათამაშო ბარათები თევზების გამოსახულებით.

• შავი ზღვის თევზები:

 ქაფშია   ჩვეულებრივი კეფალი  კამბალა ტარაღანა

 ლუფარი ქიცვიანი ზვიგენი  ზღვის ენა პელამისი

• ჯგუფებს დაურიგეთ მუყაოს ფერადი ფურცლები, მაკრატლები, ქსოვილის ნაკუწები, პლასტმასის 
ნატეხები და პასტელი და სთხოვეთ, მუყაოს ფურცლებიდან მართკუთხედები გამოჭრან.

• შემდეგ გამოჭრილი მართკუთხედები ორად გაკეცონ და ცალ მხარეს დახატონ თევზი, რომელიც მათ 
ჯგუფს ერგო.

• რომ დახატავენ, სთხოვეთ, მუყაო მათივე დახატული თევზის კონტურზე გამოჭრან. ამგვარად მათ 
ექნებათ თევზის ფორმის გასაშლელი ბარათი.

• შემდეგ სთხოვეთ, გაიხსენონ, 
თავიანთი თევზის ფერი და ფიზიკური 
თვისებები და ბარათის ერთი ნაწილი 
გააფერადონ და დაახატონ საჭირო 
დეტალები (ფარფლები, ლაყუჩები, 
თვალები და სხვ.). ბავშვებს მათ 
ხელთ არსებული მრავალფეროვანი 
მასალით 3-განზომილებიანი 
ბარათების დამზადებაც კი შეუძლიათ.

• ბავშვებს უთხარით, რომ ბარათების 
მომზადებისას შეუძლიათ, 
იხელმძღვანელონ თევზების ზომების 
სქემით ან ისარგებლონ სხვადასხვა 
წყაროთი (ინტერნეტი, ჟურნალები და 
სხვ.).

• ბარათის მეორე ნაწილზე კი სთხოვეთ, 
დაწერონ ინფორმაცია ამ თევზის 
შესახებ. ბარათები რომ ერთგვაროვანი 
იყოს, ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს:

 - თევზის დასახელებას
 - თევზის ზომა-წონას
 - მასზე თევზაობის წესებს
 - სხვა საინტერესო მონაცემებს.

სავარჯიშო    თევზების ზომების სქემა
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ შავი ზღვის თევზების ამოცნობას    
   ჩამოთვლიან მათ მნიშვნელოვან მახასიათებლებს

მასალა:  მუყაოს დაფა ზომით 1,60 სმ 15 სმ-ზე, პასტელი, ფანქარი, სახაზავი, წებო,   
   მუყაოს ფერადი ფურცლები, ფერადი ქსოვილის ნაკუწები და პლასტმასის   
   წვრილ-წვრილი ნამტვრევები, დანართი 1: „შავი ზღვის თევზების ზომები“

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

საკვანძო სიტყვა: თევზები, ფიზიკური მახასიათებლები, ზომები

ხანგრძლივობა: 60 წუთი
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როგორია თევზების ზომების სქემა

• სახაზავის ან სანტიმეტრის მეშვეობით ბარათების 
დასამზადებლად გამოყენებული თევზების ზომები მუყაოს 
დაფაზე დაიტანეთ და მიიღებთ სქემას.

• სქემა როგორც გსურთ, ისე გააფორმეთ, მაგ., გააფერადეთ 
ფონი, შექმენით 3-განზომილებიანი ტალღები, ერთი სიტყვით, 
მიენდეთ თქვენს ფანტაზიას.

• მოსწავლეებთან ერთად შეისწავლეთ პირველ დანართში 
მოცემული თევზების ზომები.

• ბავშვებს სთხოვეთ, მათ მიერ დამზადებული ბარათები თევზების 
ზომებისა და დასახელებების მიხედვით მიაკრან მუყაოს დაფაზე.

• იმ შემთხვევაში, თუ ბარათს გადავშლით,  შევიტყობთ არა მარტო 
თევზის ზომას, არამედ ბევრ სხვა საინტერესო ინფორმაციასაც 
მათ შესახებ. 

ნასწავლის შემოწმება
• დასრულებული სქემა კედელზე გააკარით და ბავშვებთან ერთად 

კიდევ ერთხელ გადაავლეთ თვალი.

• მოსწავლეებს სთხოვეთ, სანტიმეტრით გაზომონ საკუთარი 
სიმაღლე და გადაიყვანონ „თევზებში“ -  მაგ., 1,40 სმ სიმაღლის 
ბავშვი უდრის 7 ქაფშიას, 2 შავი ზღვის მერლანგს და 2 ზღვის 
ენას.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებთან ერთად შეგიძლიათ, მეთევზეს ან თევზის მაღაზიას 

ესტუმროთ და თევზები სანტიმეტრით გაზომოთ.

• თევზის რომელიმე მაღაზიის ხელმძღვანელობასთან 
შეთანხმებით, თევზების სქემა შეიძლება მაღაზიაში დაკიდოთ, 
რაც მყიდველს საშუალებას მისცემს, მეტი გაიგოს ამა თუ იმ 
თევზის შესახებ.

ქიცვიანი ზვიგენი (Squalus acanthias)

ლუფარი (Pomatomus saltatrix)

პელამიდა (Sarda sarda)

ჩვეულებრივი კეფალი (Mugil cephalus)

სმარისი (Spicara maena)
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დანართი 1. შავი ზღვის თევზების 
მაქსიმალური ზომები

აქ მოცემულია მაქსიმალური 
სიგრძე, რომელსაც 
კონკრეტული სახეობის თევზმა 
შეიძლება მიაღწიოს. ბუნებაში 
უმეტესად უფრო მოკლეები 
გვხვდება

თევზები
ქაფშია

პელამისი

კამბალა

ზღვის ჩიქვი

ზღვის ენა

ქამბალა - კალკანი

ლუფარი

სტავრიდა

ხონთქარა

ქარსალა

ზღვის მელა

სმარისი

ჩვეულებრივი კეფალი

წითელთვალა კეფალი 
(კეფალი პილენგასი)

ტარაღანა

შავი ზღვის მერლანგი

ზღვის დრაკონი

ცხენთევზა

სკუმბრია

ზღვის მამალი

ქიცვიანი ზვიგენი

მაქსიმალური 

სიგრძე (სმ)

20

90

45

37

70

60

130

60

30

16

105

25

100

80

220

70

53

15

64

75

160
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• ეს სავარჯიშო ჯერ თავად შეასრულეთ და მერე ბავშვებთან ერთად.
• ბავშვებს რომ საქმე გაუადვილოთ, A3 ზომის ფურცლები გამოიყენეთ.
• თუ ბავშვები საერთოდ არ იცნობენ ორიგამის ტექნიკას, ჯერ რამდენიმე მარტივი ფიგურა გააკეთებინეთ 

(საამისოდ მიმართეთ ინტერნეტს ან ისარგებლეთ სასკოლო მათემატიკის წიგნებით).
სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს ჰკითხეთ, სმენიათ თუ არა ორიგამის (ქაღალდის ფიგურების გაკეთების იაპონური ხელოვნება) 

შესახებ. მოკლედ მოუყევით, რა არის ორიგამი.
• მოსწავლეებს დაურიგეთ ფერადი ფურცლები.
• ბავშვებს ნაბიჯ-ნაბიჯ აჩვენეთ ორიგამის მეთოდი A3 ზომის ფურცლის გამოყენებით. თუ საჭიროა, 

თითოეული ნაბიჯი რამდენჯერმე გაიმეორეთ.
• მოსწავლეებს უთხარით, გაიმეორონ, რაც თქვენ გააკეთეთ. მათ, ვინც შედარებით ადრე დაამთავრებს, 

სთხოვეთ, სხვებს დაეხმარონ.
• ბავშვებს უთხარით, რომ კლასიკურ ორიგამიში კვადრატული 

ფურცელი გამოიყენება და სთხოვეთ თავიანთი მართკუთხა 
ფურცლები კვადრატებად გადააკეთონ (იხილეთ სურ. 1). 

• პირველი დანართის მიხედვით მოსწავლეებთან ერთად გააკეთეთ 
ზღვის კატა.

• ბავშვების ნამუშევრები გამოფინეთ.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს კვლავ დაურიგეთ ფერადი ფურცლები და უთხარით, რომ 

ამჯერად დაუხმარებლად უნდა გააკეთონ ზღვის კატა.

ორიგამი ქაღალდის ფიგურების 
გაკეთების იაპონური ხელოვნებაა. 
ეს სიტყვა მომდინარეობს ორი 
იაპონური სიტყვიდან: „ორი“ 
(დაკეცვა) და „კამი“ (ქაღალდი). 
ორიგამიში ძირითადად 
კვადრატული ფორმის ქაღალდი 
გამოიყენება. ქაღალდი 
სხვადასხვაგვარად იკეცება და 
წებოსა თუ მაკრატლის გარეშე 
იქმნება ფიგურა.

სავარჯიშო    ორიგამის მეთოდით ვაკეთებთ ზღვის კატას
მიზანი:  მოსწავლეები გაიგებენ, რა არის ორიგამი

   ეცოდინებათ ორიგამის მეთოდით ზღვის კატის გაკეთება

მასალა:  ფერადი ფურცლები (იმდენი, რამდენი ბავშვიცაა) 

თემატური სფეროები: სახვითი ხელოვნება, სოციალური მეცნიერება, ენა, ფიზკულტურა

საკვანძო სიტყვა: ზღვის კატა, ორიგამი

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

სურათი 1.
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დანართი 1. ორიგამის მეთოდით ვაკეთებთ ზღვის კატას

ფურცელი 
შუაზე 
გაკეცეთ

გაიმეორეთ 
მე-3 ნაბიჯი 

უნდა მიიღოთ 
ამ სურათზე 
ნაჩვენები 
ფიგურა

კვლავ 
გადაკეცეთ 
წყვეტილ 
ხაზზე

გაადაბრუნეთ 
ფურცელი
ისევ გადაკეცეთ 
წყვეტილ ხაზზე

არ დაგავიწყდეთ, 
ზღვის მელას 
თვალები დაუხატოთ

ფურცელი 
წყვეტილ ხაზზე 
გადაკეცეთ, რომ 
გადანაკეცები 
დაეტყოს 

გახსენით წვერი, 
როგორც 
მოცემულია ამ 
სურათზე, და 
გააბრტყელეთ

კვადრატული 
ფურცელი გაკეცეთ 
ისე, როგორც 
მოცემულია ამ 
სურათზე, რომ  
გადაკეცვის ხაზები 
შეიქმნას

განაკეცი 
ისევ შუაზე 
გაკეცეთ

გახსენით ზედა 
ნაწილი და 
გააბრტყელეთ

გადააბრუნეთ 
ფურცელი
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• თამაშისთვის საჭიროა ცარიელი სივრცე, სადაც იქნება ბავშვებისთვის სამყოფი სკამები. 

• თუ სათანადო რაოდენობის სკამებს ვერ იშოვით, გამოიყენეთ ბალიშები, დასტად შეკრული გაზეთები 
და სხვ.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ქარსალა, ქიცვიანი ზვიგენი, სტავრიდა, ზღვის კატა, ზღვის ენა, ჩვეულებრივი კეფალი, ზღვის ნემსთევზა, 

ზღვის დრაკონი, ლუფარი, ტარაღანა - ამ სიიდან აირჩიეთ იმდენი თევზი, რამდენი 5-კაციანი ჯგუფიც 
გამოვა თქვენი მოსწავლეებიდან. მაგ., თუ 35 მოსწავლე გყავთ, დაგჭირდებათ 7 თევზი (35:5=7). 

• „მოთამაშე“ თევზების სახელები მხოლოდ თქვენთვის ჩამოწერეთ ფურცელზე.

• სკამები წრიულად დააწყვეთ. თითოეული ბავშვი თავის სასურველ სკამზე უნდა დაჯდეს. 

• მოიმარჯვეთ ფურცელი „მოთამაშე“ თევზებით და თითოეულ ბავშვს ყურში ჩასჩურჩულეთ თითო თევზის 
სახელი.

• ბავშვებს გააცანით თამაშის წესები: თქვენ ასახელებთ ერთ რომელიმე თევზს (მაგ., ზღვის ნემსთევზა) 
და ბავშვები, რომელთაც ამ თევზის სახელი ჩასჩურჩულეთ, ფეხზე დგებიან და სხვა ფეხზემდგომთა 
სკამებზე დაჯდომას ცდილობენ. ამ დროს სხვა „მოთამაშე“ თევზების გუნდის წევრები თავიანთ სკამებზე 
სხედან. მაგრამ, როცა წამოიძახებთ „შავი ზღვის თევზების საზოგადოება“, ყველა ფეხზე უნდა წამოხტეს 
და სხვის სკამზე დაჯდომას შეეცადოს.

• მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ თითოეული გუნდი ერთხელ მაინც ადგა სკამებიდან, თქვენ კი 2-3-
ჯერ მაინც წამოიძახეთ „შავი ზღვის თევზების საზოგადოება“, გადადით თამაშის მომდევნო ეტაპებზე.

• აქ განსხვავება ისაა, რომ თითოეულ ეტაპზე სკამები თითო-თითოთი მცირდება.

• კიდევ ერთხელ დაასახელეთ რომელიმე თევზი და წამომდგარ მოსწავლეებს სთხოვეთ, სხვების სკამებზე 
დასხდნენ. ის, ვინც დაჯდომას ვერ მოახერხებს და ფეხზე დარჩება, თამაშს ეთიშება და თან ერთ სკამსაც 
გაიყოლებს. თამაში გრძელდება, სანამ ერთი ბავშვი არ დარჩება. გამარჯვებულია სწორედ ეს მოთამაშე 
და, შესაბამისად, მისი გუნდი.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებმა ჩამოთვალონ „მოთამაშე“ თევზები.

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, ბავშვებთან ერთად ახალი ელემენტები შეიტანოთ თამაშში.

სავარჯიშო    თევზები სკამებზე
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ, შავი ზღვის თევზები დაასახელონ

მასალა:  სკამები (ბალიშები, გაზეთები და სხვ.)

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამსახიობო ხელოვნება, ენა

საკვანძო სიტყვა: თევზების სახეობები

ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• ბავშვებს ჰკითხეთ, მათი აზრით, რა ხელსაწყოები გამოიყენება ჩიტებზე სათვალთვალოდ.

• თუ მოახერხებთ, მოსწავლეებს მოუტანეთ მარტივი ბინოკლი და დაათვალიერეთ, რა ნაწილებისგან 
შედგება.

• ბავშვებს გააცანით სათვალთვალო ბინოკლის ასაწყობად საჭირო მასალები.

• ჩაზნექილი (F = +20) და ამოზნექილი (F = +10) ლინზები მიაწებეთ სადგამებზე და  ერთმანეთისგან 20 
სმ-ის დაშორებით დადგით.

• ბინოკლის ლინზას, რომელიც თვალთან 
მიგვაქვს, ოკულარი ეწოდება, დაშორებულს კი 
ლინზა.

• ამოზნექილი (F = +10) ლინზა თვალთან 
მიიტანეთ, ჩაზნექილი (F = +20) კი ცას  
მიუშვირეთ და დაიწყეთ დაკვირვება. თუ 
ლინზებს იმავე პრინციპით მუყაოს ცილინდრის 
ბოლოებში დაამაგრებთ, მიიღებთ ჭოგრიტს.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს სთხოვეთ, აწარმოონ დაკვირვების ჟურნალი, სადაც ჩიტებზე თვალთვალის შედეგებს ჩაწერენ. 

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, ბავშვებს უთხრათ, თავიანთი მასალების გამოყენებით საკუთარი ბინოკლები ააწყონ.

• შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ და ბავშვებთან ერთად შეუერთდეთ ჩიტებზე მოთვალთვალე ჯგუფებს 
თქვენს მხარეში.

მასწავლებლის საყურადღბოდ: ბინოკლის 
ლინზას, რომელიც თვალთან მიგვაქვს, ოკულარი 
ეწოდება, დაშორებულს კი ლინზა.

დაშორება 
უნდა იყოს 30 
სმ-ზე ნაკლები

F აღნიშნავს ფოკუსის დაშორებას

სავარჯიშო    ვაწყობთ ჩიტებზე სათვალთვალო ბინოკლს
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ მარტივი ბინოკლის გაკეთება 

მასალა:  ლინზები ფოკუსის დაშორებით 10 სმ და 20 სმ, შესაკრავი მავთული, ხის ან   
   ლითონის ერთდაიმავე სიმაღლის სადგამები, რომლებზეც დამაგრდება   
   ლინზები

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, მათემატიკა, ტექნოლოგია და დიზაინი, ენა,  
   სოციალური მეცნიერება

საკვანძო სიტყვა: ჩიტებზე თვალთვალი, ბინოკლი

ხანგრძლივობა: 45 წუთი
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს უთხარით, რომ შავი ზღვის ფრინველის ფრანი უნდა 

გააკეთოთ.

საამისოდ:
• სამი ჯოხი ერთმანეთზე დააწყვეთ (როგორც სურათზეა 

ნაჩვენები) და შუაში ლურსმნით დააჭედეთ.
• ერთმანეთზე დაჭედებული ჯოხები თანაბრად გაშალეთ და 

ბოლოებზე მჭიდროდ მოუჭირეთ კანაფი.
• მიღებული ჩარჩო დაადეთ ქაღალდს და კონტურზე შემოჭერით. 

არ დაგავიწყდეთ 2-სანტიმეტრიანი მარაგის დატოვება!
• ქაღალდი მარაგით მიაწებეთ ჩარჩოს.
• ჯოხების ბოლოებზე დამაგრებული კანაფები ლურსმანზე 

მობმულ კანაფს გადააბით ისე, რომ პირამიდა მიიღოთ.
• ფრანის კუდისთვის გათვალისწინებული კანაფი მიამაგრეთ 

პირამიდის ძირს.
• ბავშვები დააჯგუფეთ და თითოეულ ჯგუფს მიეცით ფერადი 

ფურცლები, მაკრატელი, წებო, კანაფი და მძივები.
• შავი ზღვის ფრინველები (ტბის თოლია, შავჩიჩახვიანი 

ღორიხვა, დიდი კოკონა, ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა, ჩვამა, 
ქოჩორა ყვინთია, მელოტა, წინტალა, ყვითელფეხება თოლია, 
ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია) პატარა ფურცლებზე ჩამოწერეთ, 
გაკეცეთ და ჯგუფებს სთხოვეთ, აირჩიონ. თუ მხოლოდ 
რამდენიმე ბავშვია, მაშინ თითოეულს თითო ფრინველი 
ერგება. 

• ჯგუფებს დაურიგეთ მათი შესაბამისი სათამაშო ბარათები. მაგ., 
თუ ჯგუფს შეხვდა დიდი კოკონა, მიეცით საინფორმაციო ბარათი 
ამ ფრინველის შესახებ.

• ბავშვებს უთხარით, ყურადღებით შეისწავლონ ფრინველის 
ფოტო ან ნახატი, დაამზადონ მისი მოდელი და ფრანზე 
დაკიდონ.

• და ფრანიც მზადაა.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს სთხოვეთ, დაასახელონ, რომელი ფრინველი ერგოთ 

და ჩამოთვალონ მათი თვისებები, რაც ახსოვთ.

ნასწავლის განმტკიცება

• ფრანი შეგიძლიათ გამოსცადოთ, როცა გარეთ ნიავია. ბავშვებს 
შეუძლიათ, საკუთარი ფრანები გააკეთონ.

სავარჯიშო    შავი ზღვის ფრინველის ფრანი
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ, შავი ზღვის ფრინველების ცნობას

   მათემატიკურ გაანგარიშებებს ფრანის გასაკეთებლად

მასალა:  ხის სამი ჯოხი (0,5სმ x 1სმX 70 სმ), მაკრატელი, ფერადი ქაღალდი,   
   ლურსმანი, ჩაქუჩი, სახაზავი, წებო, კანაფი, პასტელი, საღებავები, მძივები

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სახვითი ხელოვნება, ენა, მათემატიკა,   
   ტექნოლოგია და დიზაინი

საკვანძო სიტყვა: ფრინველთა სახეობები

ხანგრძლივობა: 60 წუთი
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• გადაიღეთ პირველი დანართის იმდენი ასლი, რამდენი ჯგუფიცაა. გამოჭერით თითოეული წინადადება 

და ჩადეთ კონვერტებში.

• ბავშვების ასაკის მიხედვით, შეგიძლიათ, გაამარტივოთ ან გაართულოთ წინადადებები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვები 5-6-კაციან ჯგუფებად დაყავით და წრეზე დასვით.

• ბავშვებს უთხარით, რომ გაფუჭებული ტელეფონი უნდა ითამაშოთ და გააცანით თამაშის წესები.

თამაშის წესები:

• პირველი ბავშვი გულში კითხულობს წინადადებას და წაკითხულს ყურში ჩასჩურჩულებს თავის გვერდით 
მჯდომს ისე, რომ სხვებმა არ გაიგონ. მეორე ბავშვი თავის მეზობელს ჩასჩურჩულებს გაგონილს და ა.შ. 
ბოლო მოთამაშე კი ხმამაღლა ჰყვება მასთან მიღწეულ „ამბავს“. შემდეგ პირველი მოთამაშე ხმამაღლა 
კითხულობს წინადადებას. როგორც წესი, თავი და ბოლო განსხვავებულია.

• ამის შემდეგ ბავშვებს აჩვენეთ წინადადების „გმირი“ ფრინველის სურათი. გახსოვდეთ, რომ ყველა 
ჯგუფს სხვადასხვა ფრინველი უნდა შეხვდეს.

სადისკუსიო კითხვები
• მოცემული წინადადებების მიხედვით, რომელია ყველაზე საინტერესო ფრინველი? ჩამოთვალეთ მისი 

თვისებები.

ნასწავლის შემოწმება
• A4 ზომის ფურცლებზე ცალ-ცალკე დაწერეთ ტბის თოლია, შავჩიჩახვიანი ღორიხვა, დიდი კოკონა, 

ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა, ჩვამა, ქოჩორა ყვინთია, მელოტა, წინტალა, ყვითელფეხება თოლია, 
ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია და კედელზე გააკარით. მოსწავლეებს სთხოვეთ, დახატონ კონკრეტული 
ფრინველი ან ჩამოწერონ მისი თვისებები (რაც დაამახსოვრდათ) და მთელს ჯგუფს გააცანით.

ნასწავლის განმტკიცება
• „გაფუჭებული ტელეფონი“ ითამაშეთ პირველ დანართში მოცემული ფრინველების ან  თქვენი 

შეხედულებისამებრ არჩეული 3-4 ფრინველის „მონაწილეობით“. ბავშვებს დაურიგეთ ბარათები, სადაც 
მოცემულია ინფორმაცია კონკრეტული ფრინველების შესახებ, და სთხოვეთ, „გაფუჭებული ტელეფონის“ 
სათამაშოდ სხვა ჯგუფისთვის შეადგინონ მარტივი და მოკლე წინადადებები. ტექსტი შეამოწმეთ და 
ახლა ბავშვების მიერ შედგენილი წინადადებებით ითამაშეთ.

სავარჯიშო    გაფუჭებული ტელეფონი
მიზანი:  მოსწავლეები გაეცნობიან შავი ზღვის ფრინველთა (ტბის თოლია,    
   შავჩიჩახვიანი ღორიხვა, დიდი კოკონა, ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა,   
   ჩვამა, ქოჩორა ყვინთია, მელოტა, წინტალა, ყვითელფეხება თოლია, 
   ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია) თვისებებს

მასალა:  დანართი 1: „გაფუჭებული ტელეფონი“

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

საკვანძო სიტყვა: ტბის თოლია, შავჩიჩახვიანი ღორიხვა, დიდი კოკონა, ხმელთაშუაზღვის   
   ქარიშხალა, ჩვამა, ქოჩორა ყვინთია, მელოტა, წინტალა, ყვითელფეხება   
   თოლია, ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია.

ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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შავ ზღვაზე უამრავი ფრინველი და თევზი 
ბინადრობს, რადგან ის გრილი და ნაკლებად 

მლაშეა

დანართი 1: გაფუჭებული ტელეფონი

ნიმუში: შავ ზღვაზე უამრავი ფრინველი და თევზი ბინადრობს, რადგან ის 
გრილი და ნაკლებად მლაშეა.

ქოჩორა ყვინთია, რომელიც ზღვის ფსკერის წვრილი ორგანიზმებით 
იკვებება, ერთ-ერთი ყველაზე 
გავრცელებული იხვია შავ ზღვაზე.

მელოტა არც იხვია, არც ჩვამა და არც აპკი აქვს თითებს შორის. ის ზღვის წყალმცენარეებით იკვებება და თავს ქათამივით წინ და უკან ამოძრავებს. 

დიდი კოკონა საკუთარ ბუმბულს 
იგლეჯს და ჭამს. ის სულ წყალშია - ძილითაც კი წყალში ძინავს.

ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებში ბინადრობს და თვეობით არ დგამს ფეხს ხმელეთზე. მსხვერპლს ყნოსვით აგნებს.

ჩვამა დღეში 1 კგ თევზს მიირთმევს, სულ ყვინთავს და, შავი ზღვის სხვა ფრინველებისგან განსხვავებით, 
საკმაოდ სველდება კიდეც.

ტბის თოლიის თავი ზამთარში თეთრია, ზაფხულში კი შავი. ის გამუდმებით ყივის და, ძირითადად, სამგზავრო გემებიდან გადაყრილი პურის ნაჭრებით იკვებება.

შავჩიჩახვიანი ღორიხვა ერთ-ერთი ყველაზე ღრმად მყვინთავი ფრინველია და ჩვამას წააგავს. შავ ზღვას მხოლოდ ზამთარში ეწვევა ხოლმე და მთელი ზამთრის განმავლობაში ფეხსაც კი არ დგამს ხმელეთზე.

წინტალა შავიზღვისპირეთის სანაპიროს ყველაზე გავრცელებული ფრინველია. ის ქვიშაში ბინადრობს და კვერცხებსაც ქვიშაში დებს. თუ მის სადგომს საფრთხე დაემუქრა, ფრთამოტეხილივით იწყებს ფართხალს, რომ მტაცებლის ყურადღება თავის თავზე გადაიტანოს.

ყვითელფეხება თოლია შავი ზღვის ყველაზე გავრცელებული ფრინველია. მისი მენიუ საკმაოდ მრავალფეროვანია: მკვდარი თევზებითაც იკვებება და 
საჭმლისთვის ნაგავშიც იქექება, ალბათ იმიტომ, რომ ცუდი მყვინთავია...

ჭრელნისკარტა თევზიყლაპიას თვალები განსაკუთრებულ ნივთიერებას შეიცავს, რის გამოც მას საოცარი მხედველობა აქვს. თევზის დასაჭერად ის დიდი სიმაღლიდან ვარდება წყალში. 
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• დახმარებისთვის შეგიძლიათ, ხატვის მასწავლებელს მიმართოთ.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ჯამში ჩაუშვით 1 კგ ფქვილი, 1 ჭიქა წყალი (თუ საჭირო გახდა, დაამატეთ) და 1,5 ჩაის კოვზი მარილი და 

დაიწყეთ ცომის ზელა. 
• თანდათან დაამატეთ 3 ჩაის კოვზი ზეთი და 2 სუფრის კოვზი ეპოქსიდის წებო და ზილეთ პლასტილინივით 

ან რეზინივით მასის მიღებამდე (საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ ფქვილი). 
• გასაფერადებლად ცომი რამდენიმე ნაწილად გაყავით და სასურველი ფერის საღებავი ფხვნილი 

დაამატეთ. შეგიძლიათ, ფრინველს ფერადი ცომით რელიეფური ფორმა მისცეთ. თუ საღებავი ფხვნილის 
გამოყენებას არ აპირებთ, ცომი მოგვიანებით შეღებეთ აკვარელით.

• ბავშვები 4-5-კაციან ჯგუფებად დაყავით და თითოეულს  თითო საინფორმაციო ბარათი (დანართი 1) 
მიეცით.

• ჯგუფებს დაურიგეთ მუყაოს დაფები და ცომის გუნდები, რომელთაც, ფრინველის ზომის მიხედვით, 2-ად 
ან 4-ად გაყოფთ.

• ჯგუფებს სთხოვეთ, „თავიანთი“ ჩიტები მუყაოს დაფებზე დახატონ.
• და შემდეგ ფერადი ცომისგან ჩიტები გამოძერწონ.
• როცა ძერწვას დაასრულებენ, ცომის ფიგურებს გაშრობა აცალეთ.
• მანამდე ბავშვებს სთხოვეთ, მოამზადონ მცირე საინფორმაციო ბარათები „თავიანთი“ ჩიტების შესახებ.
• როცა ცომის ფიგურები გაშრება, ბავშვებს სთხოვეთ, ისინი აკვარელით შეღებონ.
• როცა საღებავიც გაშრება, ფუნჯი მოიმარჯვეთ და ფიგურები ლაკით დაფარეთ.
• შეარჩიეთ და მოაწყვეთ  ადგილი დასრულებული ნამუშევრების გამოსაფენად ანუ ფრინველთა 

მუზეუმისთვის.
• ჯგუფებს სთხოვეთ, პატარა მოხსენებები წაიკითხონ „თავიანთი“ ჩიტების შესახებ. უთხარით, რომ 

ყურადღებით მოუსმინონ სხვების გამოსვლებს, რაც მომდევნო დავალების შესრულებაში დაეხმარებათ. 
ვისაც უნდა, შეუძლია, მოხსენებების კონსპექტი გააკეთოს.

ნასწავლის შემოწმება
• გამოფენისა და მოხსენებების დასრულების შემდეგ ბავშვები დააწყვილეთ, დაურიგეთ თავსატეხი 

(დანართი 2) და მისი ამოხსნა სთხოვეთ.

ნასწავლის განმტკიცება
• გამოფენის დასათვალიერებლად და მოხსენებების 

მოსასმენად სხვადასხვა ასაკის ბავშვების მოწვევაც 
შეგიძლიათ.

სავარჯიშო    ფრინველთა მუზეუმი
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავი ზღვის ფრინველთა თვისებები

მასალა:  დანართი 1: საინფორმაციო ბარათები ფრინველების შესახებ; 

   დანართი 2:  თავსატეხი; 

   აკვარელი, საღებავი ფხვნილი, მუყაოს დაფები ცომის გასაბრტყელებლად,  
   1 კგ ფქვილი, 1 ჭიქა წყალი, 1,5 ჩაის კოვზი მარილი, 3 ჩაის კოვზი ზეთი,  
               2 სუფრის კოვზი ეპოქსიდის წებო, ჯამი, ფურცლები, ფანქრები

თემატური სფეროები: სახვითი ხელოვნება, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ენა, ტექნოლოგია და  
   დიზაინი, მათემატიკა 

საკვანძო სიტყვა: შავი ზღვა, ჩიტი

ხანგრძლივობა: 90 წუთი



97

დანართი 1. საინფორმაციო ბარათები ფრინველების შესახებ                                         

შავჩიჩახვიანი ღორიხვა (Gavia arctica)
შავჩიჩახვიანი ღორიხვას სხეულის სიგრძე 58-73 სმ-ია. ის წყლის დიდი 

ფრინველია და შორიდან ჩვამას წააგავს. ის ყოველთვის ზღვაში ცურავს. 
მისი სხეული და კისრის ქვედა ნაწილი მოთეთროა, ზედა ნაწილი კი 
მუქი ყავისფერი. შორიდან შავ-თეთრი გეგონებათ. ჩაყვინთვამდე, 
შავჩიჩახვიანი ღორიხვა თავს მალ-მალე ჰყოფს  წყალში თევზის 

შესაგულებლად. კვერცხების დასადებად ჩრდილოეთში მიფრინავს, 
თუმცა მანამდე თავის მოთეთრო-მოყავისფრო ბუმბულს იცვლის და მისი 

გულისპირი დიდებულ შავ ფერს იღებს.  

დიდი კოკონა (Podiceps cristatus)
დიდი კოკონას სხეულის სიგრძე 49 სმ-ია, გაშლილი ფრთებისა კი 88 სმ. 
ცურვისას მოხდენილად უჭირავს გრძელი კისერი, ფრენისას კი მისი კისერი 

და ფეხები სხეულის დონეზე დაბლაა და ღორიხვას წააგავს. ის ძალიან 
სწრაფად იქნევს თავის თეთრ-რუხ ფრთებს. ადვილად შესამჩნევია 
დამდგარ წყალში. ჩასაყვინთად წყლიდან არ ხტება, პირიქით, 
მდორედ, შხეფების გარეშე ეშვება წყალში. ბუდობისას ადვილად 

იცნობთ შავი ქოჩრითა და მოწითალო-მოყავისფრო საყელოთი.

ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა (Puffinus yelkouan)
ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალას სხეულის სიგრძე 33 სმ-ია, გაშლილი 
ფრთებისა კი 82. ეს საკმაოდ პატარა ჩიტია კონტრასტული მუქი და ბაცი 
ფერებით. ფრთებს გამალებით იქნევს და ცოტა კამარასაც კრავს. მისი ზურგი 
ყავისფერია (შორიდან შეიძლება შავადაც მოგეჩვენოთ, განსაკუთრებით თუ 
ბუმბული ახალია), გულმკერდი და მუცელი კი თეთრი. ფრთისქვეშ ბუმბული 
მოთეთროა, ფრთის ზედაპირს კი ყავისფერი ელფერი დაჰკრავს.

ჩვამა (Phalacrocorax carbo)
ჩვამას სხეულის სიგრძე 90 სმ-ია, გაშლილი ფრთებისა კი 140 სმ. ის წყლის 
დიდი ფრინველია მსხვილი და მოკაუჭებული ნისკარტით. ჩვამა ბევრს 
ყვინთავს, თუმცა ჩამომჯდარსა და ფრთაგაშლილსაც ხშირად ნახავთ. 

ბუდობისას ლაპლაპა შავია. ზამთარში  მოზრდილი ჩვამას მხოლოდ 
გულმკერდი და კისერია თეთრი. ახალგაზრდა ჩვამები უფრო 
მოყავისფროები არიან. ეს ფრინველი გამოირჩევა ძლიერი კისრით, 

მსხვილი ნისკარტით, ნისკარტის გამოკვეთილი ფუძითა და მიჯრით 
მიწყობილი ბუმბულით ფრთების კიდეებზე.

ქოჩორა ყვინთია (Aythya fuligula)
ქოჩორა ყვინთიის სხეულის სიგრძე 42 სმ-ია, გაშლილი ფრთებისა კი 70 სმ. ის 

პატარა მყვინთავი იხვია მრგვალი თავითა და დაქანებული „შუბლით“. 
მამლის ქოჩორი დედლისაზე გრძელი და მეჩხერია, დედალს კი 
უკან გადავარცხნილი ქოჩორი კიკინას მიუგავს. მამლის ნისკარტი 
მოლურჯო რუხია, ნისკარტის წვერი კი შავი. დედლის ნისკარტი უფრო 
მუქია და იშვიათად არტყია თეთრი სალტე ნისკარტის ფუძის გარშემო. 

დედალი ყავისფერია. ქოჩორა ყვინთიები სწრაფად დაფრინავენ. 
ზამთარში ისინი გუნდ-გუნდად ფრენას ამჯობინებენ.
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დანართი 1. საინფორმაციო ბარათები ფრინველების შესახებ 
(გაგრძელება)                       

მელოტა (Fulica atra)
მელოტას სხეულის სიგრძე 38 სმ-ია. ისიც წყლის ფრინველია ლაპლაპა 
შავი ან მუქი რუხი ბუმბულით, თეთრი ნისკარტითა და მელოტი თავით. 
იხვებთან შედარებით მისი სხეული უფრო მკვრივი და მომრგვალებულია. 
ასაფრენად საკმაო მანძილს გარბის წყლის ზედაპირზე. მელოტებიც გუნდ-
გუნდად დაფრინავენ, განსაკუთრებით ზამთარში. კვერცხებს მცენარეებითა 
და ლერწმით გარშემორტყმულ მტკნარ ტბებზე დებენ. ისინი ძირითადად 
წყალმცენარეებით მდიდარ წყალმარჩხ ტბებში და ზღვის სანაპიროს 
გასწვრივ გვხვდებიან. 

მცირე წინტალა (Charadrius dubius)
მცირე წინტალას სხეულის სიგრძე 15 სმ-ია, გაშლილი ფრთებისა კი 45 სმ. ეს 
არის პატარა, კოხტა ჩიტი განიერი ფრთებით. როცა ხმელეთზეა, მისი სხეული 

ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია. ახალგაზრდა მცირე წინტალას 
თეთრი „სახე“ და მოყვითალო კისერი აქვს. სხვა წინტალებისგან 
მცირე წინტალა ხმითა და ფრთის ხაზის უქონლობით გამოირჩევა.

ტბის თოლია (Larus ridibundus)
ტბის თოლიის სხეულის სიგრძე 38 სმ-ია, გაშლილი ფრთებისა კი 93 სმ. 
ის საშუალო ზომისაა. მისი მუქი ყავისფერი თხემი ზაფხულში თეთრდება, 
შავ ლაქად რჩება მხოლოდ ის ბუმბული, რომელიც ყურებს უფარავს; 

შედარებით ბაცია თვალებიდან თხემისკენ მიმართული ზოლები. ტბის 
ახალგაზრდა თოლიების ფრთების შეფერილობა ისეთივეა, როგორიც 

ზრდასრულებისა. ის მოხდენილად დაფრინავს. ფრთების ქნევისას 
მისი სხეული ზევით-ქვევით ადი-ჩადის.

ყვითელფეხება თოლია (larus cachinnans)
ყვითელფეხება თოლიის სხეულის სიგრძე 61 სმ-ია, გაშლილი ფრთებისა კი 
125-150 სმ. ამ დიდ და ჩაფსკვნილ ფრინველს გრძელი ნისკარტი და ფეხები, 
ამობურცული გულ-მკერდი  და გაშვერილი „საქარე“ ფრთები აქვს. მოზრდილი 

ფრინველის ზურგი ბაცი ნაცრისფერია, ფეხები კი ყვითელი. ზამთარში მისი 
თავი ოდნავაა შეფერილი. ახალგაზრდები გაცილებით მუქები არიან, თუმცა 

კუდზე და მის გარშემო ქათქათა თეთრ ფონზე იშვიათი ხალები აყრიათ, 
ფრთებქვეშ კი ხშირად შეამჩნევთ მკვეთრ ლაქებს. ყვითელფეხება 

თოლიის ფრთების ბოლოებში შიგადაშიგ თეთრი გამოსჭვივის.

ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია (Sterna sandvicensis)
ჭრელნისკარტა თევზიყლაპიას სიგრძე 38 სმ-ია, გაშლილი ფრთებისა კი 

93 სმ. ის ტბის თოლიის ზომისაა, თუმცა მისგან განსხვავებით, უფრო 
ნაზი ფრთები, პატარა სხეული და გრძელი და წვრილი ნისკარტი 
აქვს. კუდი ჩანგალს მიუგავს. კვერცხის დების პერიოდში მისი 

ნისკარტი და ქოჩორი ლაპლაპა შავია, ნისკარტის წვერი კი 
ყვითელი. ჭრელნისკარტა თევზიყლაპიას ზამთარში ქოჩორი ექუცება 

და მელოტდება. ის საკმაოდ ხმაურიანი ჩიტია, მისი მჭახე „ყი-ყი-ყი“ ძალიან 
შორს ისმის.
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ბავშვებო, იპოვეთ ქვემოთ მოცემულ თავსატეხში ჩამალული 10 ჩიტი, თუმცა მანამდე ამ 
მინიშნებებს უპასუხეთ:
• ჩაყვინთვამდე თავს წყალში ვყოფ, რომ თევზი შევიგულო
• ზღვის მყვინთავი ჩიტი ვარ, წვრილი ნისკარტითა და მოხდენილი კისრით
• ფრთებს გამალებით ვიქნევ და ცოტა კამარასაც ვკრავ
• თევზს რომ დავიჭერ, ხმელეთზე მივფრინავ და ფრთაგაშლილი ვშრები
• პატარა მყვინთავი იხვი ვარ
• თეთრი შუბლი და ნისკარტი მაქვს
• ქვიშაზე სირბილში ადამიანს ვჯობნი
• შორიდან თუ დამინახავთ, აუცილებლად თვალში გეცემათ ჩემი მოელვარე ფრთები
• ჩემი ფრთები ნაცრისფერია, ფრთის ბოლოები შავი, ბოლოების წვერები კი თეთრად 

დაწინწკლული
• ზამთარში ქოჩორი მცვივა და ვმელოტდები

დანართი 2. თავსატეხი
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დანართი 2. თავსატეხის პასუხები

• ჩაყვინთვამდე თავს წყალში ვყოფ, რომ თევზი შევიგულო - შავჩიჩახვიანი ღორიხვა

• ზღვის მყვინთავი ჩიტი ვარ, წვრილი ნისკარტითა და მოხდენილი კისრით - დიდი კოკონა

• ფრთებს გამალებით ვიქნევ და ცოტა კამარასაც ვკრავ - ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა

• თევზს რომ დავიჭერ, ხმელეთზე მივფრინავ და ფრთაგაშლილი ვშრები - ჩვამა

• პატარა მყვინთავი იხვი ვარ - ქოჩორა ყვინთია

• თეთრი შუბლი და ნისკარტი მაქვს - მელოტა

• ქვიშაზე სირბილში ადამიანს ვჯობნი - მცირე წინტალა

• შორიდან თუ დამინახავთ, აუცილებლად თვალში გეცემათ ჩემი მოელვარე ფრთები - ტბის თოლია

• ჩემი ფრთები ნაცრისფერია, ფრთის ბოლოები შავი, ბოლოების წვერები კი თეთრად დაწინწკლული - 

ყვითელფეხება თოლია

• ზამთარში ქოჩორი მცვივა და ვმელოტდები - ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• გადაიღეთ პირველი დანართის საჭირო რაოდენობის ასლები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• დაჭერით მინიშნებები დელფინების შესახებ, ბავშვებს თითო-თითო დაურიგეთ და უთხარით, რომ თითოეულ 

მინიშნებაში აღწერილია დელფინების ზოგიერთი თვისება.

• ყველას დაურიგეთ სახატავი ფურცლები, პასტელი და კალმები.

• ბავშვებს სთხოვეთ, მინიშნებები წაიკითხონ, სურათების უნახავად წარმოიდგინონ და დახატონ დელფინები და 
სახელებიც დაარქვან.

• მოსწავლეების ნახატები დააწყვეთ მინიშნებების მიხედვით (მაგ., პირველი მინიშნების მიხედვით დახატული 
ნახატები ერთად და ა.შ.)

• ბავშვებს ჩამოუთვალეთ მინიშნებებში ნაგულისხმევი დელფინები და ჰკითხეთ, სმენიათ თუ არა მათ შესახებ:

• 1-ლი მინიშნება: ზღვის ღორი

• მე-2 მინიშნება: თეთრგვერდა დელფინი

• მე-3 მინიშნება: აფალინა

• ბავშვებს აჩვენეთ მე-2 დანართი და დელფინების სურათები დაურიგეთ, თან სთხოვეთ, თავიანთ დახატულსა 
და ფოტოებს შორის განსხვავება და მსგავსება იპოვონ. 

სავარჯიშო    შავი ზღვის დელფინები
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდონებათ შავი ზღვის დელფინების სულ მცირე სამი   
   ფიზიკური მახასიათებელი

მასალა:  დანართი 1: მინიშნებები დელფინების შესახებ; დანართი 2: შავი ზღვის   
   დელფინები; პასტელი, სახატავი ფურცლები

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

საკვანძო სიტყვა: დელფინი, შავი ზღვა

ხანგრძლივობა: 60 წუთი
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დანართი 1: მინიშნებები დელფინების შესახებ 

1-ლი მინიშნება

მე-2 მინიშნება

მე-3 მინიშნება

• შავი ზღვის დელფინებს შორის ყველაზე პატარაა. ზრდასრულის 
სიგრძე 1,8 მეტრია.

• სხეული სქელ სიგარას მიუგავს.• დიდი თავი და დინგივით ცხვირი აქვს.• ზურგზე აქვს სამკუთხა ფარფლი განიერი ფუძით.• კუდისა და გვერდების ფარფლების ბოლოები მომრგვალებულია.
• მისი ზურგი რუხი ან ყავისფერია, მუცელი კი თეთრი.• აქვს პატარა, ბლაგვი, ნიჩბისებრი კბილები.

• ამ სახეობის ყველაზე გრძელი დელფინი 2,2 მეტრია.

• აქვს საკმაოდ მოხდენილი სხეული, რომელიც თავისა და კუდისკენ 
ვიწროვდება.

• აქვს საკმაოდ გამოკვეთილი, თუმცა არც თუ ისე გრძელი, ცხვირი და 
გრძელი, ცელის მოყვანილობის ფარფლი ზურგზე.

• ჩვეულებრივ მოყვითალო-მორუხოა, გვერდებზე ქვიშის საათის 
მოყვანილობის ლაქები აქვს;  რუხი, თითქმის შავი ზურგი, თეთრი 
მუცელი და პატარა, დაწინწკლული კბილები აქვს.

• შავი ზღვის დელფინებს შორის ყველაზე დიდია. ყველაზე ზორბა 
ზრდასრულის სიგრძე 3,3 მეტრია.

• ძლიერი სხეული, საშუალო ზომის, მკვრივი, ნაკეციანი ცხვირი 
და ძლიერი, კონუსური კბილები აქვს.

• ზურგის ფარფლი გრძელი და ცელის მოყვანილობისაა.• მისი ზურგი და ფერდები შავიდან რუხისკენ გარდამავალი 
შეფერილობისაა, მუცელი კი თეთრი ან მოვარდისფრო.
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დანართი 2: შავი ზღვის დელფინები 

ზღვის ღორი

აფალინა

თეთრგვერდა დელფინი
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• მოსწავლეები ორ გუნდად გაყავით. თქვენ კი იქნებით მსაჯი.

• ბავშვებს საშუალება მიეცით, თავად აირჩიონ, რომელ 
გუნდში გაერთიანდებიან.

• გუნდებიდან  აირჩიეთ თითო მოხალისე და ერთ-ერთს 
ყურში ჩასჩურჩულეთ (ისე, რომ არავინ გაიგოს) შავი ზღვის 
რომელიმე ბინადრის სახელი.

• შემდეგ სთხოვეთ, დაფაზე გაავლოს იმდენი მოკლე 
ხაზი, რამდენი ასოცაა ამ ცოცხალი არსების სახელში. 
ბავშვები ალბათ მიხვდებიან, მაგრამ მაინც უთხარით, 
რომ ე.წ „ჩამოხრჩობანა“ უნდა ითამაშოთ და შეახსენეთ 
თამაშის წესები 

• გუნდს, რომელსაც პირდაპირ უნდა გამოსაცნობი 
ს ი ტ ყ ვ ი ს 

დასახელება, სამი ცდის უფლება ეძლევა.  მაგრამ თუ 
სამივე უშედეგო აღმოჩნდა, მისთვის განკუთვნილი 
ქულები მოწინააღმდეგე გუნდს დაეწერება.

• მოწინააღმდეგე გუნდი, რომელიც არ თამაშობს, 
ცდილობს მანამ გამოიცნოს სიტყვა, სანამ კაცუნა ბოლომდე დაიხატება. თუ გამოიცნობს, მას 1 ქულა 
ეწერება, თუ ვერ გამოიცნობს, მისი ქულა მეორე გუნდს ენიჭება.

• მას შემდეგ, რაც რომელიმე გუნდი მორიგ სიტყვას გამოიცნობს, სათამაშო ბარათებში შესაბამისი 
ცოცხალი არსების სურათი იპოვეთ და ბავშვებს აჩვენეთ.

• ამის შემდეგ თამაშს აგრძელებს მეორე გუნდის მოხალისე, რომელსაც ამჯერად შავი ზღვის სხვა 
ბინადრის სახელს ჩასჩურჩულებთ.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს სთხოვეთ, ჩამოთვალონ „თამაშის მონაწილე“ ცოცხალი არსებები.

ნასწავლის განმტკიცება
• თამაში უფრო შემეცნებითი გახდება, თუ ბავშვებს შეახსენებთ, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება „თამაშის 

მონაწილე“ ცოცხალი არსებები - ძუძუმწოვრებს, ფრინველებს, მცენარეებსა თუ უხერხემლოებს.

• თუ გირჩევნიათ, ბავშვები, შეგიძლიათ, დააწყვილოთ და ქაღალდზე ათამაშოთ „ჩამოხრჩობანა“.

სავარჯიშო    „რა მქვია მე“
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ შავი ზღვის ბინადართა ცნობას

მასალა:  დაფა, ცარცი

თემატური სფეროები: ენა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები

საკვანძო სიტყვა: თევზები, ფრინველები, ძუძუმწოვრები, მცენარეები

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

რადგან „ჩამოხრჩობანა“ ერთგვარად 
ძალადობრივი შინაარსისაა, მხოლოდ 
კაცუნათი შემოიფარგლეთ და 
„სახრჩობელას“ ნუ დახატავთ; ასევე 
გახსოვდეთ, რომ ბავშვებს სათამაშოდ 
მისცეთ მხოლოდ იმ ცოცხალი 
ორგანიზმების სახელები, რომლებიც 
სათამაშო ბარათებზეა მოცემული
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სავარჯიშოსთვის მზადება 

• დელფინის გაკეთება ჯერ თავად სცადეთ და მერე ასწავლეთ ბავშვებს.

• ფიგურის გასაკეთებლად საჭირო თითოეული მოქმედება ბავშვებს A3 ზომის ქაღალდზე აჩვენეთ.

• თუ მოსწავლეებს ორიგამის გამოცდილება არ აქვთ, 1-2 მარტივი ფიგურა გააკეთებინეთ (იხელმძღვანელეთ 
ინტერნეტით ან სავარჯიშოთი „ორიგამის მეთოდით ვაკეთებთ ზღვის კატას“).

სავარჯიშოს მიმდინარეობა

• ბავშვებს ფერადი ფურცლები დაურიგეთ.

• A3 ზომის ქაღალდზე აჩვენეთ თითოეული ნაბიჯი. საჭიროების შემთხვევაში, ისინი 2-3-ჯერ გაიმეორეთ.

• ბავშვებს უთხარით, ამჯერად თავიანთი ფურცლებით გაიმეორონ ის, რაც თქვენ აჩვენეთ. მათ, ვინც სხვებზე 
ადრე დაამთავრებს სავარჯიშოს, სთხოვეთ, სხვებს დაეხმარონ.

• მოსწავლეებს უთხარით, რომ კლასიკურ ორიგამიში კვადრატული ფურცელი გამოიყენება. ამიტომ სთხოვეთ, 
თავიანთ მართკუთხა ფურცლებს კვადრატის ფორმა მისცენ (სურ. 1).

• გაიმეორეთ პირველ დანართზე მოცემული საფეხურები.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს ახალი ფურცლები დაურიგეთ და სთხოვეთ, დაუხმარებლად გააკეთონ დელფინი.

ნასწავლის განმტკიცება
• ნამუშევრები გამოფინეთ.

ორიგამი ქაღალდის ფიგურების გაკეთების იაპონური ხელოვნებაა. ეს სიტყვა მომდინარეობს ორი იაპონური 
სიტყვიდან: „ორი“ (დაკეცვა) და „კამი“ (ქაღალდი). ორიგამიში ძირითადად კვადრატული ფორმის ქაღალდი 
გამოიყენება. ქაღალდი სხვადასხვაგვარად იკეცება და წებოსა თუ მაკრატლის გარეშე იქმნება ფიგურა.

სავარჯიშო    ორიგამის მეთოდით ვაკეთებთ დელფინს
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ დელფინის გაკეთებას ორიგამის მეთოდით

მასალა:  ფერადი ფურცლები, მაკრატლები 

თემატური სფეროები: სახვითი ხელოვნება, მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებები, ენა, ფიზიკური ვარჯიში

საკვანძო სიტყვა: დელფინი, შავი ზღვა, ორიგამი

ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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დანართი 1: ორიგამის მეთოდით ვაკეთებთ დელფინს 

როგორც სურათზეა ნაჩვენები, 
ფურცელი შუაზე გადაკეცეთ, 
რომ გადანაკეცი კარგად 
დაეტყოს

გახსენით „ჯიბეები“, 
საიდანაც ისრები მოჩანს

კვლავ გადაკეცეთ 
წყვეტილ ხაზზე

კვლავ გადაკეცეთ 
წყვეტილ ხაზზე

დელფინის კუდის გასაკეთებლად 
კუთხე  ისრის მიმართულებით 
მოკეცეთ

გაკეცეთ შუაზე ისრის 
მიმართულებით

დელფინს დაუხატეთ 
თვალები. თუ გნებავთ, 
თვალები ცალკე 
ქაღალდით გააკეთეთ და 
ფიგურას მიაწებეთ 

გადააბრუნეთ 
ფურცელი ისევ გადაკეცეთ 

წყვეტილ ხაზზე

გადაკეცეთ წყვეტილ ხაზზე

ორივე ჯიბე გრძივად 
გაკეცეთ და 
გააბრტყელეთ 

ნახევრების კიდეები შუა 
გადანაკეცთან მიიტანეთ 
და გაკეცეთ  

კიდევ ერთხელ გაკეცეთ 
წყვეტილ ხაზზე
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს დაურიგეთ სახატავი ფურცლები, ფანქრები და პასტელი და უთხარით, რომ დელფინი, კიბორჩხალა, 

ზვიგენი, ზღვის კატა და ცხენთევზა უნდა დახატონ.

• დაფაზე თანმიმდევრობით გადახატეთ დანართებში მოცემული საფეხურები, თან თვალყური ადევნეთ, რომ 
ბავშვები არ ჩამოგრჩნენ.

• ბავშვებს უთხარით, რომ თავიანთი ნახატების გაფერადება შეუძლიათ.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს სთხოვეთ, დაუხმარებლად დახატონ რომელიმე ზემოთ ხსენებული არსება.

ნასწავლის განმტკიცება

• ბავშვებს შეუძლიათ, იმგვარად შეცვალონ, მაგ., დელფინის ფორმები, რომ შავი ზღვის სხვა დელფინი 
გამოუვიდეთ.

• მათ შეუძლიათ, სცადონ და იმავე მეთოდით დახატონ შავი ზღვის ფრინველები ან თევზები.

• ნახატები შეიძლება გაფერადდეს და სანათის აბაჟურის გარსაკრავად გამოდგეს.

სავარჯიშო    ვხატავთ შავი ზღვის ბინადრებს
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ დელფინის მარტივად დახატვას
   მოსწავლეები შეძლებენ კიბორჩხალას მარტივად დახატვას
   მოსწავლეები შეძლებენ ზღვის კატის მარტივად დახატვას
   მოსწავლეები შეძლებენ ცხენთევზას მარტივად დახატვას
   მოსწავლეები შეძლებენ ზვიგენის მარტივად დახატვას
მასალა:  სახატავი ფურცლები, ფანქრები, პასტელი, დაფა, ცარცი, დანართი 1:   
   „ვხატავთ დელფინს“, დანართი 2:       
   „ვხატავთ კიბორჩხალას“, დანართი 3: „ვხატავთ ზვიგენს“,    
   დანართი 4: „ვხატავთ ზღვის კატას“,  დანართი 5: „ვხატავთ ცხენთევზას“.

თემატური სფეროები: სახვითი ხელოვნება, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ტექნოლოგია და დიზაინი

საკვანძო სიტყვა: დელფინი, კიბორჩხალა, ზვიგენი, ზღვის კატა, ცხენთევზა

ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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დანართი 1: ვხატავთ დელფინს 
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დანართი 2: ვხატავთ კიბორჩხალას
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დანართი 3: ვხატავთ ზღვის კატას 
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დანართი 4: ვხატავთ ცხენთევზას 
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დანართი 5: ვხატავთ ზვიგენს 
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[მასწავლებლისთვის: ადამიანი, ლომი, ა.შ.].

[მასწავლებლისთვის: დიდი კოკონა, ქაფშია, დელფინი და სხვ.].

სავარჯიშოსთვის მზადება
• თითოეულ მოსწავლეს დაურიგეთ ფერადი პლასტილინი. იქონიეთ რამდენიმე ბრტყელტუჩა და რამდენიმე 

მეტრი მავთული.
• სავარჯიშომდე ერთი კვირით ადრე ბავშვებს სთხოვეთ, შეაგროვონ (ქაღალდის, ქსოვილის) ნაკუწები და 

სავარჯიშოს დღეს სკოლაში მოიტანონ.
• სავარჯიშოს დაწყებამდე ბავშვების რაოდენობა 7-ზე გაყავით და პატარა ფურცლებზე სათითაოდ დაწერეთ: 

სავარცხლურა, კიბორჩხალა, შავი ზღვის მიდია, მედუზა, თეთრი მიდია, შლამის მიდია, ზღვის ლოკოკინა.
• სავარჯიშოს შესასრულებლად უხერხემლოები აარჩიეთ სათამაშო ბარათებიდან „სიცოცხლე შავ ზღვაში“.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს ჰკითხეთ, რა იციან უხერხემლოთა თვისებების შესახებ. პასუხები ჩაიწერეთ.
• მოსწავლეები 4-5-კაციან ჯგუფებად დაჰყავით. თითოეულს დაურიგეთ პლასტილინი და სთხოვეთ ჟირაფები 

გააკეთონ.
• ჰკითხეთ, უჭირთ თუ არა პლასტილინის ჟირაფის ფეხზე დაყენება. თუ ჟირაფის გასაკეთებლად მხოლოდ 

პლასტილინს იყენებთ, ნახავთ, რომ მისი ფეხზე დაყენება საკმაოდ რთულია. ბავშვებს ჰკითხეთ, რატომ ხდება 
ასე და რა შეიძლება გაკეთდეს ამის გამოსასწორებლად.

• თითოეულ ჯგუფს მიეცით ბრტყელტუჩები და დაჭრილი მავთულები.
• ბავშვებს უთხარით, მავთულისგან ჟირაფის ჩონჩხი გააკეთონ და შემდეგ დაფარონ ის პლასტილინით. 
• ჰკითხეთ, კვლავ უჭირთ თუ არა ჟირაფის ფეხზე დაყენება. იმსჯელეთ.
• ბავშვებს უთხარით, რომ ჟირაფი ხერხემლიანი ცხოველია და ფეხზე დგომაში ხერხემალი ეხმარება.
• გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას და ბავშვებს ხერხემლიანთა მახასიათებლების შესახებ მოუყევით.

სადისკუსიო კითხვები
• ბავშვებს სთხოვეთ, დაასახელონ ხმელეთის ხერხემლიანები.      
• ბავშვებს სთხოვეთ, დაასახელონ  შავი ზღვის ხერხემლიანები. 
• ბავშვებს სთხოვეთ, დაასახელონ ზღვის ან ხმელეთის უხერხემლოები.
• გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას და ბავშვებს უხერხემლოთა მახასიათებლების შესახებ მოუყევით.

ბავშვებისთვის

ხერხემლიანთა გამორჩეული მახასიათებელი მათი ხერხემალია, რომელიც რიგში ჩამწკრივებული მალებისგან 
შედგება. მიუხედავად სიმტკიცისა, ხერხემალი დრეკადია და მოხრა და გაშლა შეუძლია. არსებობს ხერხემალი, 
რომელიც ხრტილოვანი მალებისგან შედგება. უმაღლესი ხერხემლიანების მალები ძვლოვანია.

სავარჯიშო    შავი ზღვის უხერხემლოები
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ უხერხემლოთა მახასიათებლები
   დაასახელებენ შავი ზღვის უხერხემლოებს
   გააკეთებენ შავი ზღის უხერხემლო არსების მოდელს
მასალა:  ფერადი პლასტილინი, მავთულები, ბრტყელტუჩა, სათამაშო ბარათები   
              „სიცოცხლე შავ ზღვაში“, ფურცლები, ფანქრები, დაფა, ცარცი, ფოტოაპარატი,    
   ნაჭრის ტომარა, მაკრატელი, კონვერტები, ნაკუწები და სხვადასხვა 

   წვრილმანი

თემატური სფეროები: სახვითი ხელოვნება, სოციალური მეცნიერებები, ენა, ტექნოლოგია და დიზაინი

საკვანძო სიტყვა: შავი ზღვა, უხერხემლოები

ხანგრძლივობა: 55 წუთი



• ბავშვებს სთხოვეთ, შავი ზღვის უხერხემლოები ჩამოთვალონ.
• პატარა ფურცლები ზედ ჩამოწერილი უხერხემლოებით 

ნაჭრის ტომარაში ჩაყარეთ და მოსწავლეებს ჩამოურიგეთ, 
რომ აირჩიონ.

• სათამაშო ბარათებიდან „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ 
გამოარჩიეთ უხერხემლობი და ხმამაღლა წაიკითხეთ მათი 
თვისებები.

• შემდეგ ბარათები თვალსაჩინო ადგილას გააკარით და 
ბავშვებს სთხოვეთ, ახლოს მივიდნენ და წაიკითხონ, რაც იქ 
წერია, შემდეგ კი ნაკუწებისა და სხვადასხვა წვრილმანისგან 
შექმნან ის უხერხემლო, რომელიც ტომრიდან ამოღებულ 
ფურცელზე ეწერა.

• ნამუშევრები გამოფინეთ და მოსწავლეებთან ერთად 
დაათვალიერეთ. სთხოვეთ, მოყვნენ, რაც  მათ მიერ 
დამზადებული უხერხემლოების შესახებ დაამახსოვრდათ.

• თითოეულ ნამუშევარს ფოტო გადაუღეთ და „შავი ზღვის 
სკივრის საგანმანათლებლო კრებულის“ ვებ-გვერდზე 
ატვირთეთ.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს კიდევ ერთხელ სთხოვეთ, შავი ზღვის 

უხერხემლოები ჩამოთვალონ.

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, შავი ზღვის ცოცხალი უხერხემლოები 

მოიყვანოთ და ბავშვებს ანახოთ, ოღონდ იმ პირობით, 
რომ აუცილებლად დააბრუნებთ თავიანთ საარსებო 
გარემოში.

• მოსწავლეებს ჰკითხეთ, ყველაზე მეტად რა 
აინტერესებთ შავი ზღვის უხერხემლოების შესახებ 
(როგორ მოძრაობენ, რით იკვებებიან და ა.შ.). 
შეგიძლიათ, ბავშვებს ურჩიოთ, თავადვე მოიძიონ 
პასუხები მათთვის საინტერესო კითხვებზე და შემდეგ 
შეხვედრაზე მოყვნენ.

ბავშვებისთვის

უხერხემლოები: 

როგორც დასახელებიდან ხვდებით, ცხოველთა 
სამყაროს ამ არსებებს არც ხრტილოვანი 
და არც ძვლოვანი ხერხემალი აქვთ; თუმცა 
აქვთ კირის, კვარცისა თუ კერატინისგან 
შემდგარი მტკიცე სტრუქტურები. შავი ზღვის 
ბინადართა შორის უხერხემლოები ყველაზე 
მრავალფეროვანი ჯგუფია. მათ მნიშვნელოვანი 
ფუნქცია აკისრიათ კვებით ჯაჭვში - ისინი 
თევზების ძირითადი საკვებია. უხერხემლოები 
ზღვის ეკოსისტემის ყოველგვარ საარსებო 
გარემოში გვხვდებიან. ზოგიერთ სახეობას 
ადამიანიც იყენებს საკვებად და, ეკონომიკური 
ღირებულების გამო, სხვადასხვა ხერხით იჭერს.
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• სავარჯიშოსთვის აირჩიეთ ფართო ადგილი.

• პირველ დანართში მოცემული ტექსტი დაჭერით ყოველ „/“ ნიშნამდე და 
დაჭრილი ფრაზები მოათავსეთ კონვერტებში, რომელთაც დააწერთ „I 
ჯგუფი”, „II ჯგუფი“, „III ჯგუფი“

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• აირჩიეთ თამაშის წამყვანი (სასურველია, იყოს მოხალისე).

• ბავშვებს უთხარით, რომ უნდა ითამაშოთ თამაში შავი ზღვის უხერხემლოების 
შესახებ. თამაშის დაწყებამდე მოსწავლეებს სთხოვეთ, შავი ზღვის 
უხერხემლოები ჩამოთვალონ: სავარცხლურა, კიბორჩხალა, შავი ზღვის 
მიდია, მედუზა, თეთრი მიდია, შლამის მიდია, ზღვის ლოკოკინა. თუ 
რომელიმე გამორჩათ, შეახსენეთ.

• შემდეგ აუხსენით თამაშის წესები: თამაშის წამყვანის გარდა ყველა 
ბავშვი ოთახში თავისუფლად მიდი-მოდის, თუმცა ვისაც თამაშის წამყვანი 
შეეხება, ის ადგილზევე შეშდება. თუ მოახერხებს, თამაშის წამყვანს 
შეუძლია, ერთდროულად რამდენიმე მოთამაშე „გააშეშოს“. „გაშეშებული“ 
მოთამაშის „გაცოცხლება“ შეუძლია მის „ცოცხალ“ თანაგუნდელს, რომელიც 
„გაშეშებულს“ უნდა შეეხოს და თან ხმამაღლა წამოიძახოს შავი ზღვის 
რომელიმე უხერხემლოს სახელი. თუ მოთამაშე არასწორად ან არასრულად 
წამოიძახებს უხერხემლოს სახელს, „გაშეშებული“ ვერ „გაცოცხლდება“. ამას 
თქვენ ადევნეთ თვალყური.

• შემდეგ ბავშვები სამ ჯგუფად დაყავით და წინასწარ მომზადებული 
კონვერტები დაურიგეთ. უთხარით, რომ თუ ფრაზებს სწორად დაალაგებენ, 
მიიღებენ ტექსტს/აბზაცს უხერხემლოთა შესახებ.

• დროდადრო შეამოწმეთ, როგორ ართმევენ ჯგუფები თავს დავალებას. თუ 
უჭირთ, მინიშნებებით დაეხმარეთ.

• მას შემდეგ, რაც ყველა ჯგუფი შეასრულებს დავალებას, სთხოვეთ, აირჩიონ 
მომხსენებლები და სათითაოდ წაიკითხონ ტექსტი.

• ბავშვებთან ერთად იმსჯელეთ მოსმენილზე.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს ჰკითხეთ, რა ემუქრებათ შავი ზღვის უხერხემლოებს და ყურადღებით 

მოისმინეთ მათი პასუხები.

სავარჯიშო    რა საფრთხე ემუქრება შავი ზღვის უხერხემლოებს
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავი ზღვის უხერხემლოები

   ჩამოთვლიან შავი ზღვის უხერხემლოთა წინაშე მდგარ საფრთხეებს

მასალა:  დანართი 1: „რა საფრთხე ემუქრებათ შავი ზღვის უხერხემლოებს“

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებები, სამსახიობო   
   ხელოვნება, ფიზიკური ვარჯიში, ენა

საკვანძო სიტყვა: შავი ზღვა, უხერხემლოები, საფრთხე

ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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დანართი 1: რა საფრთხე ემუქრებათ შავი ზღვის 
უხერხემლოებს 

I ჯგუფი

როგორც სხვა ცოცხალ არსებებზე,/ შავი ზღვის 
უხერხემლოებზეც უარყოფითად მოქმედებს / 
წყლის დაბინძურება/ და სანაპიროს დეგრადაცია. 
ზოგან უხერხემლოებს მდინარეებიდან ჩადინებული 
საკვები ნივთიერებები სპობს./ ზღვის სიღრმეში 
ჟანგბადის მოცულობის შემცირების შედეგად/ შავ 
ზღვაში ყოველწლიურად 0,3-დან 8 მილიონამდე 
უხერხემლო იღუპება.

II ჯგუფი

მართალია, არაა განსაზღვრული,/ ზუსტად რამდენით 
შემცირდა უხერხემლოთა რიცხვი გასული 25 წლის 
მანძილზე,/ მაგრამ დადგინდა, რომ ზოგან გარკვეულ 
სახეობათა რიცხოვნობა/ საგრძნობლად შეიცვალა. 
ამის მიზეზია/ ლოკოკინისა და მიდიის ზოგიერთ 
სახეობათა გადამეტებული ჭერა,/ რამაც არა მარტო 
დააკნინა მათი პოპულაციები და დააზიანა ზღვის 
ფსკერი,/ არამედ უარყოფითად იმოქმედა თევზებზეც.
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დანართი 1: რა ემუქრებათ შავი ზღვის 
უხერხემლოებს (გაგრძელება) 

III ჯგუფი
გარდა ამისა, შავ ზღვაში მომრავლდნენ/ ოკეანეებისა და 
ტროპიკული ზღვების უხერხემლოები./ უმეტესწილად ისინი 
გემებს მოყვებიან/ (გემის თხევად ბალასტში ხვდებიან ან 
გარედან ეკრობიან გემის კორპუსს)/ და მკვიდრ სახეობებს 
საარსებო გარემოში ეცილებიან.
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პასუხები

სრული ტექსტი

როგორც სხვა ცოცხალ არსებებზე, შავი ზღვის 
უხერხემლოებზეც უარყოფითად მოქმედებს წყლის 
დაბინძურება და სანაპიროს დეგრადაცია. ზოგან 

უხერხემლოებს მდინარეებიდან ჩადინებული საკვები 
ნივთიერებები სპობს. ზღვის სიღრმეში ჟანგბადის მოცულობის 
შემცირების შედეგად შავ ზღვაში ყოველწლიურად 0,3-დან 8 

მილიონამდე უხერხემლო იღუპება.

მართალია, არაა განსაზღვრული, ზუსტად რამდენით 
შემცირდა უხერხემლოთა რიცხვი გასული 25 წლის მანძილზე, 

მაგრამ დადგინდა, რომ ზოგან გარკვეულ სახეობათა 
რიცხოვნობა საგრძნობლად შეიცვალა. ამის მიზეზია 

ლოკოკინისა და მიდიის ზოგიერთ სახეობათა გადამეტებული 
ჭერა, რამაც არა მარტო დააკნინა მათი პოპულაციები და 
დააზიანა ზღვის ფსკერი, არამედ უარყოფითად იმოქმედა 

თევზებზეც.

გარდა ამისა, შავ ზღვაში მომრავლდნენ ოკეანეებისა და 
ტროპიკული ზღვების უხერხემლოები. უმეტესწილად ისინი 

გემებს მოყვებიან (გემის თხევად ბალასტში ხვდებიან ან 
გარედან ეკრობიან გემის კორპუსს) და მკვიდრ სახეობებს 

საარსებო გარემოში ეცილებიან.


