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ბუნება



ადამიანის გავლენა ბუნებაზე

ამას მოწმობს არაერთი მაგალითი: 
❖ ყოველწლიურად იჭრება 3.5-დან  7 

ბილიონამდე ხე;
❖ ბოლო 200 წლის განმავლობაში 

წყალქვეშა სამყაროს თითქმის 60% 
გაქრა;

❖ ადამიანის დაუდევრობით ყოველი 4 
სახეობიდან 1 არის გადაშენების 
პირას;

❖ განადგურებულია ტყის 68%;

ბოლო 200 წლის განმავლობაში 
დედამიწას წარმოუდგენელი სისწრაფით 
ვანადგურებთ. 



გლობალური დათბობა

მტკნარი წყლის ამოწურვამდე 
დარჩენილია:

19 წელი

ტყის რესურსის ამოწურვამდე 
დარჩენილია:

78 წელი

ოკეანეში თევზების 
გაქრობამდე დარაჩენილია:

26 წელი

ოკეანეში დარჩენილი 
სიცოცხლის პროცენტი:

46.5%

ადამიანები დაუდევრად ვიყენებთ ბუნებრივ 
რესურსებს. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ არ შევცვლით 
ცხოვრების წესს, ნელ-ნელა ეს რესურსები 
ამოიწურება.



საკვები, რომელსაც 
უნდა მოვერიდოთ

შაქარი

შოკოლადი

ყავა

სამრეწველო ხორცი 
განსაკუთრებით ძროხის 
და ცხვრის

პალმის 
ზეთი

მინერალური 
წყალი

ორაგული

ბანანი

მანგო

ატამი

ყველი

ჩამოთვლილებს აქვთ ერთი 
ან რამოდენიმე უარყოფითი 
გავლენა გარემოზე:
➔ მზარდი ქიმიკატები
➔ წყლის მოთხოვნილება
➔ გარემოზე ზეგავლენა
➔ ცხოველების 

რესურსების მოპარვა
➔ გავლენა სათბურებზე

დაკონსერვებული 
თინუსი
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მონაცემები

ინფორმაცია კვების შესახებ



Pictures from foodfootprint.nl



ოკეანე



ფაქტები ოკეანეს შესახებ:

● დედამიწის ზედაპირის 70% წყლით არის დაფარული;
● შესწავლია მხოლოდ 5%
● წყლის ქვეშ უფრო მეტ არტეფაქტს აღმოაჩენთ ვიდრე, 

მსოფლიოს ყველა მუზეუმში ერთად;
● ჩვენ ჯერ კიდევ სრულად არ ვიცნობთ წყალქვეშა 

სამყაროსა და მათ ბინადრებს;
● ჟანგბადის 70%-ს სწორედ, რომ ოკეანე აწარმოებს;
● შესაძლებელია ოკეანეს ქვეშ მდინარეებისა და ტბების 

აღმოჩენა;
● წყნარი ოკეანე არის ყველაზე დიდი ოკეანე მსოფლიოში, 

რომელიც დაახლოებით 25.000 კუნძულს მოიცავს. 



მსოფლიოს მარჯნის რიფების ნახევარზე მეტი დაკარგული 
ან დაზიანებულია.

2070 წლისთვის, მარჯნის რიფები შეიძლება მთლიანად 
გაქრეს.

როდესაც ზღვის ტემპერატურა იმატებს ის კლავს 
წყალმცენარეებს, რომლებიც აწარმოებენ საკვებს 
მარჯნებისათვის.

არა მარჯანი = არა თევზი. ოკეანეში მცხოვრები 300 
მილიონი ადამიანი დაკარგავს საკვების წყაროს.

მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ზღვის ფრინველთა 60 
პროცენტმა შეჭამა პლასტმასის ნაჭრები, მათი რიცხვი კი 
2050 წლისთვის 99 პროცენტამდე გაიზრდება.

პლასტიკური დაბინძურება გავლენას ახდენს სულ მცირე 
700 საზღვაო სახეობაზე. კვლევებზე დაყრდნობით, რომ 
ყოველწლიურად მინიმუმ 100 მილიონი ზღვის 
ძუძუმწოვარი იღუპება პლასტიკური დაბინძურებისგან.



გამოგონებები ოკეანეს 
გადასარჩენად:
კლიმატის საკითხებით 
დაინტერესება ნებისმიერ 
ასაკშია შესაძლებელი. ამის 
ერთ-ერთი მაგალითი  "Ocean 
Cleanup" - ის აღმასრულებელი 
დირექტორიბოიან სლატია. ის 
ოკეანეში არსებული 
ნარჩენებით 16 წლის ასაკში 
დაინტერესდა. ხოლო 18 წლის 
ასაკში საკუთარი კომპანია 
დააფუძნა



საცხოვრებელი



მცირე ცვლილებები გარემოზე 
ზრუნვისთვის

💡LED განათების გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ 
მოიხმართ ნაკლებ ენერგიას. ამით თავიდან აიცილებთ 
ნათურების ხშირ ცვლას და გამოიყენებთ მათ ბევრად 
ეფექტურად.

გამოიყენეთ ბუნებრივად მოყვანილი ბოსტნეული და 
უპირატესობა მიანიჭეთ სეზონურ ხილს🍎🥕

ახლის ნაცვლად შეიძინეთ მეორადი ტანსაცმელი, ავეჯი, ჭურჭელი 

გამოყავით ნარჩენების გადასახარისხებელი კუთხე. 

დაზოგეთ სუფთა წყალი🚿



● წაიღეთ ჩანთა სახლიდან;
● ქსოვილის ჩანთები არის მრავალჯერადი გამოყენების, გამძლე და 

გადამუშავებადი
● უპირატესობა მიანიჭეთ გამჭირვალე და არაფერად შეფუთვებს.
● შეარჩიეთ ქაღალდისა და მუყაოს შეფუთვა პლასტმასისა და ლითონის 

ნაცვლად
● შეიძინეთ არაგენმოდიფიცირებული საკვები;
● შეიძინეთ ერთი დიდი პაკეტი, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის

სურსათი და შოპინგი



შეაკეთე, არ გადააგდო!
ნივთების შეკეთება უფრო 
ეკოლოგიურად სუფთაა, ვიდრე 
უბრალოდ მათი გადაყრა. 
ინტერნეტი გვაძლევს 
შესაძლებლობას მოვიძიოთ 
შეკეთების ინსტრუქცია.
ხოლო იმ შემთხვევაში თუ 
განახლება შეუძლებელია მაშინ 
შეეცადეთ შექმნათ ახალი ნივთი. 



ტანსაცმელები

★ გაცვალეთ ნივთები 
★ მიეცით საბნები ცხოველთა თავშესაფარს.
★ დატოვეთ ტანსაცმელი მეორად 

მაღაზიებში.
★ გაეცით ტანსაცმელი 

უსახლკაროებისთვის.
★ შექმენი ნაჭრის ჩანთა.
★ ძველი ქსოვილისგან შეკერეთ ახალი 

ტანსაცმელი.
★ იყავით კრეატიულები ან დაიხმარეთ 

ინტერნეტი

არ 
გადააგდო, 
შექმენი 
ახალი



ცხოვრების სტილი
➔ შეძლებისდაგვარად შეამცირეთ ნარჩენების 

წარმოება;
➔ დაიწყე პატარა ნაბიჯებით:
➔ გაეცი ნივთები, რომელსაც არ იყენებ;
➔ იცხოვრე მინიმალისტური ცხორებით;

❖ უარი - უარი თქვით შეფუთვაზე;
❖ შეამცირეთ - ნუ იყიდით არასასურველ ნივთებს;
❖ ხელახლა გამოყენება - შესძინეთ ნივთებს ახალი სიცოცხლე. შეიძინეთ 

მრავალჯერადი გამოყენების პროდუქტები, როგორიცაა თერმოსი;
❖ ნარჩენების 80 პროცენტი ორგანულია.



რეკომენდაციები:
● ბრინჯის წყალი კარგია მცენარეებისთვის
● კვერცხის ნაჭუჭი უხდება მცენარეებისთვის
● სტაფილო შეინახეთ წყალში
● გაყინეთ ჯანჯაფილი ყინულის უჯრაში
● პლასტმასის და მინის ქილები გაიყენეთ 

მრავალჯერადად
● იმისათვის, რომ მწვანილმა და ზეითუნის ზეთმა 

დიდხანს გაძლოს მოათავსეთ ყინულის უჯრებში, 
● ქიმიკატების ნაცვლად საწმენდად გამოიყენეთ 

ლიმონის წვენი, საცხობი სოდა და ძმარი
● შეინახეთ ხილი და ბოსტნეული ქილებში



● რა ხდება შვედეთში

შვედე
თში ნ

არჩენ
ების 

მხოლ
ოდ 1% იგზა

ვნება
 

ნაგავ
საყრე

ლზე.

დაწვის შედეგად, 
ნარჩენების 52% 
ენერგიად 
გარდაიქმნება, 
ხოლო 47% 
გადამუშავდება.

ნარჩენების 
გადამუშავებით 
წარმოქმნილი 
ენერგია 
უზრუნველყოფს 
ერთი მილიონი 
სახლის გათბობას 
და 
ელექტროენერგიას 
250,000 -მდე 
ოჯახისთვის.

შვედეთში ბავშვებს 
ადრეული ასაკიდან 
ასწავლიან 
ნარჩენების 
გადამუშავებას. 
გარდა ამისა აქვთ 
დღე, როდესაც 
ბავშვები მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით 
აწყობენ 
დასუფთავების 
დღეს. 



მოერიდეთ აღნიშნულ ნივთიერებებსა და 
პროდუქტებს

❖ მიკრობები, ჰიგიენის ნივთებში
➢ შეუძლიათ წყლის ფილტრის გავლა და ოკეანეს დაბინძურება

❖ CFL განათება
➢ შეიცავს საშიშ ელემენტებს

❖ სარეცხი ნივთიერებები
➢ განსაკუთრებით საშიშია მათი შერევა;
➢ შეეცადეთ იპოვოთ მათი ეკო მეგობრული შემცვლელი;

❖ ელემენტები
➢ ბატარეები დროდადრო ჟონავს
➢ არასწორი დატენვის შემთხვევაში კი LiPos შეიძლება 

აფეთქდეს
❖ ტყავის შემცვლელი ნივთები

➢ შეიცავს საშიშ ელემენტებს
❖ კაბელები

➢ შეაერთეთ ისინი სწორედ
➢ ზოგიერთი მათგანი შეიცავს რადიოაქტიურ მასალას

❖ ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის მასალა



მადლობა, რომ გაეცანით ჩვენს ეკო 
სახელმძღვანელოს

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ: 
droni.org

შექმნნილი შვედი მოხალისეების მიერ:

Alexi Högkvist Lundberg  Simon Johansson
Mahdad Borhani  Djem Aydogan

ავთანდილ ვარდიაშვილის დახმარებით

ქართულად თარგმნა: ნინა ხუჭუა

ივლისი/აგვისტო 2021          დრონის ოფისი     
თბილისი/საქართველო


