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სავარჯიშოსთვის მზადება
• თითოეული მოსწავლისთვის გადაიღეთ მე-2 დანართის ასლები.

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

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

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

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

სადისკუსიო კითხვები
• როგორ ხვდებიან უცხო სახეობები შავ ზღვაში?

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

ბავშვებისთვის

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

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

   ეცოდინებათ, რომ ინვაზიური სახეობები გემებს მოყვებიან შავ ზღვაში

   აღწერენ, რა გავლენას ახდენენ ინვაზიური სახეობები შავი ზღვის ეკოსისტემაზე

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

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

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ენა, სახვითი ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: ინვაზიური სახეობები, შავი ზღვა

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

ნაწილი I

ნაწილი II

ნაწილი III

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

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

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

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

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

აჰმეტ ქიდეშის ფოტო სავარცხლურა (Mnemiopsis leidyi)    

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

პირველი კითხვა

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

სავარცხლურა Mnemiopsis leidyi-ს  ახასიათებს:

ადვილად მრავლდება და 
ვითარდება

ადვილად ეგუება ახალ 

გარემოს

ადვილად ეგუება 
ტემპერატურულ ცვლილებებს

ადვილად იკიდებს ფეხს 
შეზღუდულ გარემოში

არღვევს კვებით ჯაჭვს
შეუძლია მრავალგვარ 
გარემოში არსებობა

ვერ უმკლავდება მტერს
უძლურია გლობალური 

დათბობის წინაშე
ვნებს გარემოს 

ბიომრავალფეროვნებას

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

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

წარმოიდგინეთ ეს არსება და აქვე დახატეთ.

ადვილად მრავლდება და 
ვითარდება

ადვილად ეგუება ახალ 
გარემოს

ადვილად ეგუება 
ტემპერატურულ ცვლილებებს

ადვილად იკიდებს ფეხს 
შეზღუდულ გარემოში არღვევს კვებით ჯაჭვს შეუძლია მრავალგვარ 

გარემოში არსებობა
ვერ უმკლავდება მტერს უძლურია გლობალური 

დათბობის წინაშე
ვნებს გარემოს 

ბიომრავალფეროვნებას
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დანართი 2: „შავ ზღვაში უცხო სახეობა 
შემოიჭრა“

მესამე კითხვა

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

ცვლილებები აქვე დახატეთ




