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2 თებერვალი ჭარბტენიანი ტერიტორიების
საერთაშორისო დღეა!

წყლის კრიზისი რეალური და მზარდი საფრთხეა.
ადამიანები იმაზე მეტი რაოდენობის წყალს
მოვიხმართ, ვიდრე ბუნებას შეუძლია აღიდგინოს. 
 ზიანდება და ნადგურდება ჭარბტენიანი ტერიტორიები
– ეკოსისტემა, რომელზეც ჩვენი სასმელი წყალი და
სიცოცხლე ყველაზე მეტადაა დამოკიდებული.

სწორედ ამიტომ, "საბუკო" შეუერთდა საერთაშორისო
კამპანიას და ცნობიერების გაზრდის მიზნით,
მოსწავლეებისათვის კონკურსი მოაწყო. 

წლევანდელი თემა მტკნარი წყალი იყო. მონაწილეებმა
შექმნეს ნახატები ჭარბტენიანი ტერიტორიების
შესახებ.აღწერეს პრობლემები (მაგ: სახეობების,
ჰაბიტატების დაკარგვა, დაბინძურება და ა.შ),
ჭარბტენიანი ტერიტორიების სილამაზე და
მნიშვნელობა. აღწერეს, თუ რატომ შეარჩიეთ ეს თემა,
რატომ არის ის მათთვის  მნიშვნელოვანი, რაში ხედავენ
გამოსავალს.

დიდი სიხარულით გიზიარებთ ჩვენი მონაწილეების
ნამუშევრებს!

https://www.sabuko.org

https://www.facebook.com/sabuko.org/

https://www.worldwetlandsday.org/

https://www.ramsar.org/
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კონკურსის გამარჯვებულები
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ბასილი ტყემალაძე
13 წლის, თბილისი

ჭარბტენიანი ტერიტორიების მომავალი
 
"ამ ნახატში აღწერილია ხონთქრის ქათმები,რომლებიც
მიგრაციის პერიოდში ჭოროხის დელტაზე უნდა
შეჩერებულიყვნენ, მაგრამ იქ ახალგაშენებული ქალაქი
დახვდათ. ჭარბტენიან ტერიტორიებს დიდი საფრთხე
ემუქრება და თუ ჭარბტენიანი ტერიტორიები გაქრება,
ძალიან ბევრ სახეობას გაქრობა ელის."



ნიკა დავითაშვილი
11 წლის
ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ

კონკურსის გამარჯვებულები
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ნინო სამნიაშვილი
ჭარბტენიანი ჭაობების მნიშვნელობა

ს.ს.ი.პ. დავით სარაჯიშვილის   სახელობის N16 საჯარო სკოლის
ეკო კლუბი   “ოჩოპინტრე-პატარა მოგზაურები”

 

კონკურსის გამარჯვებულები
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ქრისტინე გოჩიაშვილი 
13 წლის
ეკოსისტემა საფრთხეშია

"ჭარბტენიანი ტერიტორიების თემა ჩვენ დროში ძალიან
საყურადღებო და მნიშვნელოვანია. , რადგან ის თანდათან
ნადგურდება და უკვე მინიმუმამდეა დაყვანილი, რაც ქალაქების
განვითარებამ, ინდუსტრიამ ჰესებმა და სხვა მიზეზებმა
გამოიწვია. გამოსავალი ადამიანის მიერ ამ ტერიტორიაზე
ზრუნვა და მისი აღდგენისათვის ყველაფრის გაკეთებაა. ჩვენ
აღარ უნდა ვანადგუროთ ისინი. პირიქით, ხელი უნდა შევუწყოთ
მათ გაზრდას სხვადასხვა საშუალებებით. ამისი მრავალი
საშუალება სხვადასხვა ქვეყანას უკვე აქვს და ჩვენც მათ
მსგავსად უნდა მოვიქცეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს
ტერიტორიები სწრაფად განადგურდება და საფრთხეში მთელი
დედამიწა აღმოჩნდება."

კონკურსის მონაწილეები
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გიორგი აბდალაძე
14 წლის
ჭარბტენიანი ტერიტორიები და წყალი

"ჭარბტენიანი ტერიტორიები მუდმივად ან
სეზონურად დატბორილი ტერიტორიებია,
რომლებიც ხმელეთის მხოლოდ 6%-ს შეადგენენ,
თუმცა დიდ როლს ასრულებენ. ჭარბტენიანი
ტერიტორიები ქმნიან თევზსაშენებს, საძოვრებს
მსხვილი რქოსანი საქონლისთვის, ისინი
არეგულირებენ წყლის რეჟიმს. 
როგორც უკვე ვიცით, ჭარბტენიანი ტერიტორიების
საერთაშორისო დღეა 2 თებერვალი, რომელიც
პირველად 1997 წელს აღინიშნა და მას შემდეგ
ყოველწლიურად აღინიშნება. 1997 წლიდან
ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებს და კოლხეთის
ეროვნულ პარკს საერთაშორისო მნიშვნელობის
მქონე ჭარბტენიანი ტერიტორიების სტატუსი
მიენიჭა.
სწორედ ჭარბტენიანი ტერიტორიები გვიცავენ
წყალდიდობებისგან, ფილტრავენ წყალს,
არეგულირებენ კლიმატს და ასევე ჭარბტენიანი
ტერიტორიებია ცხოველების უმრავლესობის
საცხოვრებელ ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ
მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში მიღებულია
კონვენცია ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის
შესახებ, მაინც ხშირია ადამიანების მიერ მათი
დაბინძურება. ასევე ხშირად აშრობენ მათ, რაც, რა
თქმა უნდა, კატასტროფაა. მათმა საგრძნობლად
შემცირებამ უამრავი პრობლემა შეიძლება
წარმოშვას დედამიწაზე. ამიტომ ყველაზე მეტად
უნდა მოვუფრთხილდეთ მათ და მივაქციოთ
ყურადღება."

კონკურსის მონაწილეები
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ანასტასია დაშნიანი,
11 წლის, 
თბილისი
მტკნარი წყალი
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სალომე შენგელაია, 16 წლის
თბილისი, სსიპ ი.ჭავჭავაძის N23 საჯარო სკოლა
წყალი- სიცოცხლის საწყისი

"წყალი უნიკალური და უპირველესი ბუნებრივი რესურსია, რომელიც ადამიანური, ცხოველური თუ
მცენარეული არსის საწყისია დედამიწაზე.
წყალი შედის ადამიანის ორგანიზმში, გვხვდება სამივე აგრეგატულ მდგომარეობაში და ქმნის უკვდავ
ჯაჭვს, რომლითაც საზრდოობს ან სარგებელს იღებს ყველა ცოცხალი ორგანიზმი. მიუხედავად მისი
ფართოდ გავცელებისა, სასმელი, ანუ მტკნარი წყლების რესურსები დღითიდღე მცირდება.
დღესდღეობით ის სამყაროს ყველაზე ფასეულ რესურს წარმოადგენს. 
თანამედროვე საზოგადოებაში, მტკნარი წყლების ნაკლებობას წელიწადში მილიონამდე ადამიანი
ემსხვერპლება. სტატისტიკის თანახმად, ძალიან მალე ეს რიცხვი სამჯერ გაიზრდება, რასაც მთელი რიგი
ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემები მოყვება, მათ შორის სასმელ წყლებზე ფასების მატება. 
მაშინ, როდესაც შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებში ახალგაზრდები, მათ შორის ბავშვები სასმელი წყლის არ
არსებობის გამო იღუპებიან, განვითარებულან განვითარებად ქვეყნებში ადამიანები წყლის უსარგებლო

ფლანგვას არ ერიდებიან. მსგავსი გლობალური უთანასწორობის წინააღმდეგ აუცილებელია თითოეული

ინდივიდის ჩართვა მოცემულ საკითხებში. ყველაზე მცირედი, რისი გაკეთებაც შეიძლება მაშტაბური
პრობლემის გადასაჭრელად, არის სასმელი წყლის დაზოგვა და მხოლოდ საჭირო ვითარებაში

გამოყენება. სასმელი წყალი უსარგებლო ხდება დაბინძურების შემთხვევაშიც. მიუხედავად იმისა, რომ
მტკნარი წყლების რესურსები დედამიწაზე არც თუ ისე მცირეა, დღეს ის სასმელად არ გამოდგება.
მსგავსი სავალალო შედეგები ადამიანთა დაუდევარი ბუნებისგან მომდიანერობს.
ის ღირებული რესურსები, რომელიც ერთი შეხედვით ყველაზე მეტი ან ამოუწურავია, არ გაფრთხილების

შემთხვევაში მალევე გაქრება."

კონკურსის მონაწილეები
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კონკურსის მონაწილეები

ლანა მეგრელიშვილი, 
10 წლის, 
ქვემო ქართლი 

ანა ზაქუტაშვილი,
13 წლის
თბილისი
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კონკურსის მონაწილეები

ლუკა ფილფანი,
13 წლის
ჭარბტენიანი ტერიტორიები

ლილია რომანაძე,
 14 წლის
ქობულეთი

დაუდევარი საზოგადოება
"ჩემი ნახატით მინდოდა გადმომეცა ჩემი ტკივილი,
ტკივილი რომელიც არაერთ ადამიანს აწუხებს.ნახატზე
დახატულია ქობულეთის დაცული ტერიტორია კერძოდ
კი ისპანის ჭაობი.      ამ ჭაობში არაერთი გადაშენების
პირას მყოფი ცხოველი თუ მცენარეა.ზოგჯერ კი ჩვენი
დაუდევრობით მას ზიანს ვაყენებთ. ჩემს ნახატში
გადმოცემულია ნახევრად დამწვარი ჭაობი,ნაწილი კი
ჯერ კიდევ ,,ცოცხალი“და სილამაზი აღსავსე.  
ნახატში იშვიათი მცენარეები დავხატე:ლაქაში და
წყლის შროშანი. დამეთანხმებით,რომ ჭაობი ამ ორი
ულამაზესი მცენარის გარეშე არაფერია.ლაქაში
მცენარეა, რომელიც ჭარბი ტენის მოყვარულია,აქვს
გრძელი და მაღალი ღერო. იზრდება ტბებსა და
მდოვრე მდინარეების ნაპირზე.
მე დიდი იმედი მაქვს რომ,ადამიანები თავიანთი
დაუდევრობით  და შეცდომებით არ მიაყენებენ ზიანს
სხვადასხვა ტბებსა თუ ჭაობებს, და ასევე ულამაზეს
ტბეებს.
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კონკურსის მონაწილეები

ირაკლი ბაინდურაშვილი
12 წლის

გორი

ირაკლი ჩხაიძე
10 წლის
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კონკურსის მონაწილეები

ანასტასია მეძველია
10 წლის

ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვა

"ჭარბტენიანი ტერიტორიების/მტკნარი წყლების დაცვა, საჭიროა, რადგან
ისინი ინახავენ მტკნარი წყლების მარაგს დედამიწაზე და ბუნებრივად
ფილტრავენ მას; აკავებენ სტიქიურ მოვლენებს როგორიც არის
წყალდიდობა ან ქარიშხალი.თუმცა  ერთი წუთის განმავლობაში თითოეულ
მტკნარ წყალში(ტბა,ტბორი) მილიონობით ნარჩენი ხვდება რაც მასში
მცხოვრები ორგანიზმების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის, ნარჩენები
პირდაპირ ორგანიზმში არ მიდის, ის ჯერ მათ საკვებზე ხვდება და შედეგად
გადაუმუშავებელი მასა იგივე,,პლასტმასა” ხვდება ორგანიზმში. ჩემი
მოსაზრებით,  უნდა გამოიყოს მოხალისეთა ჯგუფი რომელიც შეეცდება
პლასტმასისგნ გაწმინდოს მცირე წყალსატევები და ტბები.ამ ჯგუფის
გადაადგილება მოხდება ფურგუნითა და კარვებით რომელიც ხელს
შეუწყობს ლაშქრობის ხანგძლივობას და საქმის უფრო მარტივად გაკეთებას.
ჭარბტენიანი ტერიტორიები/წყლები მიწის გაფხვიერებას, მცენარეების
აღმოცენებას უწყობს ხელს. უნდა შევეცადოთ, რომ ის მეტი რაოდენობით
წარმოვქმნათ."
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კონკურსის მონაწილეები

ცირა ქობულაძე,
ბათუმი
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მარიამ გუმბერიძე

მარიამ გუმბერიძე
14 წლის
ქობულეთი

გედები დაისის ფონზე

"ჩემი ნახატით მინდა წარმოგიდგინოთ კოლხეთის ერთ-ერთი დაცული
ტერიტორია,ნახატზე ,,გედები დაისის ფონზე“ კარგადაა ასახული ჭაობის
ხიბლი და სილამაზე. ჭაობები გამოირჩევა იქ მობინადრე სხვადასხვა
მცენარეებით და ფრინველებით.ჭაობში ხარობს: ბატები,სისინა და
მყივანა გედი,ხავსები,დროზერები და სხვა მრავალი ფრინველი და
მცენარე.
ჩემს ნახატზე მკაფიოდ ჩანს ერთ-ერთი მობინადრე ფრინველი (გედი) და 
 ჭაობის მცენარე (ლაქაში). გედების სხეულის სიგრძე 180სმ-ია, წონა 13
კგ,აქვთ გრძელი კისერი,კარგად  ფრენენ და ცურავენ, ცუდად დადიან ვერ
ყვინთავენ. გვარში 7 სახეობაა, 5 სახეობა ევროპაშია  გავრცელებული.
ლაქაში კი ერთლებლიანი მრავალწლოვანი ბალახოვანი
ოჯახისაა.სიმაღელ 70სმ(4 მეტრს აღწევს). საქართველოში ოთხი სახეობაა.
ლაქაში იზრდება ტბებისა და მდოვრე სანაპიროებზე.საქართველოში
უფრო გვხვდება ორი სახეობა: Typha latifelio და Typha angustipelia, რომლებიც
ქმნიან ფიტოცენოზებს კოლხეთისა და სხვა დაბლობების
მდინარისპირული ლარტაფების წყალუხვ ადგილებში ბაზალეთისა და
ლისის ტბების სანაპიროზე."



 
"ნახატი ,,მშვენიერი ჭაობი“ გადმოვეცი ქობულეთის დაცული ტერიტორიის
ისპანის ჭაობის მშვენიერება. ისპანი II მსოფლიო მნიშვნელობის
უნიკალური პერკოლაციური გუმბათისებრი ჭაობია, რომელიც მხოლოდ
წვიმის წყლით საზრდოობს. ნახატზე წარმოდგელია სხვადასხვა
მცენარეები და ფრინველები: ლაქაში, დუმფარა/წყლის შროშანი.
დუმფარა მრავალწლოვანი ბალახოვანი წყლის მცენარეების გვარისაა.
მოეკუთნება დუმფარისებრთა ოჯახს. გვარი 40-ზე მეტ  სახეობას
აერთიანებს. საქართველოში ორი სახეობა იზრდება: Nymphaea candida და
nymphaea alba. გავრცელებულია მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში.
იზრდება ტბებში, მდორე მდინარეებში, გუბეებში და ჭაობებში. შორეულ
წარსულში დუმფარას გედი ყვავილს უწოდებდნენ. ძველ საბერძნეთში იგი  
სილამაზის და მჭერმეტყველობის სიმბოლო იყო. სლავურ ხალხში კი
დუმფარა ძველთაგანვე ალის ყვავილად ითვლება. ლაქაშების სიმაღლე
70სმ (4 მეტრს აღწევს), აქვთ ფართო ან  ვიწრო ხაზური ,,კიდემთლიანი
ფოთლები. 20 სახეობაა გავრცელებული მთელ დედამიწაძე.
საქართველოში კი ოთხი სახეობა გვხვდება.
წეროები დიდი ზომის ფრინველები არიან, სხეულის სიგრძე 90-155სმ,
ფრთის შლილი 150-240სმ, ხოლო მასა კი 2000-12000 გრ. ძირითადად
ბინადრობენ ნოტიო ადგილებში, წყალსაცავებისპირა ლერწმებში,
ჭაობებში, ასევე ველებზე, მდინარეების ხეობებში და ტყეებში. ეს იმ
ყვავილებისა და წეროს მცირე ინფორმაციაა რაც ნახატზეა
წარმოდგენილი."

15

მარიამ გუმბერიძე

,,მშვენიერი ჭაობი“
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მარიკა აბაშიძე

მარიკა აბაშიძე,
15 წლის,
ქობულეთი
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მარიამ აბულაძე

მარიამ აბულაძე,
14 წლის,
ქობულეთი
ისპანის შავი ფრინველი

"ორი თებერვალი მსოფლიო ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის დღეა!
ქობულეთის სანაპიროდან 2კმ-ში უნიკალური ქობულეთის დაცული
ტერიტორიები მდებარეობს. ამ უმშვენიერეს ადგილს 1999 წელს
საერთაშორისო მნიშვნელობა მიენიჭა.
ტერიტორია მნიშვნელოვანი საარსებო გარემოა გადამფრენი, მობუდარი
და  მოზამთრე წყლის ფრინველთა სახეობებისათვის. რომარა ისპანის
ჭაობი ასეთი იშვიათი და მნიშვნელოვანი სახეობები  გადაშენდებოდნენ.
 ორ თებერვალს ჩვენ დავათვალიერეთ ისპანის ჭაობი, ხავსები
და აქ მყოფი ცოცხალი არსებები.ჩემი ჩანახატით სწორედ, რომ მინდოდა
გადმომეცა ჭაობის
სილამაზე. ნახატზე დახატულია ისპანის ჭაობის ტერიტორიაზე
მყოფი,გადაშენების პირას  მისული ფრინველი შავი ყარყატი.მას თეთრი
ყარყატისაგან განსხვავებით არ უყვარს ადამიანებთან მეზობლობა და
უპირატესობას მიყრუებულ. მაღალმთაში ბინადრობს მხოლოდ
წყალსატევებთან, ტბა, მდინარე, ჭაობი ახლოს."



18

მარიამ აბულაძე

აქ მყოფ თითოეულ ცხოველს ყოველდღიურად მონადირე ანადგურებს.
ტერიტორიაზე არაერთი წარწერაა მათთვის, მაგრამ ისინი ყოველთვის
გულგრილად აქცევენ გვერდს და ბუნებას ართმევენ სილამაზეს, სიცოცხლეს
ცხოველთა დახოცვით.
ნახატში დახატულია მცენარეები: ლაქაში და წყლის შროშანი, რომლებიც
ამშვენებს ისპანის ჭაობს. წყლის შროშანი საოცარი ყვავილია, თეთრ
ჭურჭელში. სხვებისგან განსხვავებული მცენარე ბევრი ფერისაა: თეთრი,
ვარდისფერი,ლურჯი...  მას აქვს ტყავისებრი, გრძელყუნწიანი წყალზე
მოტივტივე ფოთლები და დიდი ყვავილი. 40 სახეობიდან ორი
საქართველოშია გავრცელებული. ლაქაში მრავალწლოვანი
ბალახოვანი მცენარეა, მისი ოთხი სახეობა საქართველოშია გავრცელებული,
აქედან კი ორი სახეობა მრავლადაა კოლხეთისა და სხვა დაბლობების
პირას."

ჭაობის ლამაზმანები

"ამ ნახატით მინდოდა გადმომეცა
ჭარბტენიანი ტერიტორიის (ისპანის
ჭაობის) სილამაზე, ასევე მობინადრე
ცხოველებისა და მცენარეების
სილამაზე.
ჭაობი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ადგილია დედამიწაზე. რა მოხდება თუ
ჭაობი არ იარსებებს? ჭაობი რომ არა
გადაშენდებოდა ისეთი იშვიათი
მცენარეები და ცხოველები, რომლებიც
განსაკუთრებულია. 
ისპანის ჭაობი პირველ რიგში
განსაკუთრებულია წყლის ფრინველთა
და მცენარეთა მრავალფეროვნებით,
შემდეგ კი ჭარბტენიანობით.
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გმადლობთ

მადლობას ვუხდით თითოეულ მონაწილეს, პედაგოგსა და მშობელს
მუშაობისა და არაჩვეულებრივი იდეებისთვის! გისურვებთ წარმატებებსა და
ახალ, საინტერესო აღმოჩენებს.
ასევე დიდი მადლობა ს.ს.ი.პ. დავით სარაჯიშვილის   სახელობის N16 საჯარო
სკოლის ეკო კლუბ:   “ოჩოპინტრე-პატარა მოგზაურებს", რომლებმაც
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების
პრეზენტაციები გამოგვიგზავნეს.

პატივისცემით,
"საბუკოს" გუნდი


