
2019 წლის ივნისი

რა არის MARLITER?
MARLITER არის პროექტი საზოგადოების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის 
გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მონაცემებსა 
და მონაცემთა ინსტრუმენტებზე შავი ზღვის 
აუზში საზღვაო ნარჩენების შემცირების 
ხელშეწყობისათვის. პროექტის ფარგლებში 
უნდა შეიქმნას ინტერნეტზე დაფუძნებული 
ინტერაქტიული პორტალი შავი ზღვის 
რეგიონის კარტოგრაფიული 
მონაცემებისათვის. პორტალი მოიცავს ზღვის 
გარემოს პირობების ციფრულ რუკებს, 
სანაპირო არეალების კარტოგრაფიულ 
რუკებს, მთელი რეგიონის ეკოლოგიურ და 
აბიოტურ პარამეტრებს, დაცული 
ტერიტორიების რუკებს, ამჟამინდელ 
კლიმატურ პირობებსა და კლიმატის მომავალი 
ცვლილების პროგნოზს. ეს ინსტრუმენტი ასევე 
მოგვცემს საზღვაო ნარჩენების გავრცელების 
რუკებსა და მოდელებს. ICT (საინფორმაციო 
ტექნოლოგია) ინსტრუმენტი ასევე მოგვცემს 
საზღვაო ნარჩენების გავრცელების 
(მოძრაობის) რუკებსა და მოდელებს. 
პროექტის მნიშვნელოვანი პროდუქტი იქნება 
GIS (გეოგრაფიული ინფორმაციის სისტემა) 
ინსტრუმენტთა კომპლექტი, რომელიც მოიცავს 
ფორუმს და პოლიტიკური ორიენტაციისა და 
არაფორმალური განათლების საკომუნიკაციო 
პლატფორმას. 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მონაცემები 
შავი ზღვის აუზისათვის და საზღვაო ნარჩენების 
შემცირება

საზღვაო ნარჩენი არის ნებისმიერი წარმოებული ან გადამუშავებული მყარი მასალა, 

გადაგდებული, განთავსებული ან მიტოვებული ზღვის და სანაპირო გარემოში. საზღვაო 
ნარჩენი არის რთული ტრანსსასაზღვრო და მრავალწახნაგოვანი საკითხი თავისი 

მნიშვნელოვანი როლით როგორ ზღვისა და სანაპირო გარემოს, ასევე ადამიანის 

ქმედებებისათვის.   საზღვაო ნარჩენების წარმოშობა დაკავშირებულია მრავალ, ხშირად 

დაუდგენელ წყაროებთან. მას უარყოფითი ზემოქმედების ფართო სპექტრი აქვს - 

როგორც გარემოზე (საფრთხეში მყოფი სახეობები და ჰაბიტატები, პლასტმასით 

დაბინძურება), ასევე ეკონომიკაზე (თევზრეწვა, ტურიზმი) და სოციალურ გარემოზე 

(ესთეტიკური, საზოგადოების ჯანმრთელობა). საზღვაო ნარჩენი გლობალური 

შეშფოთების საგანს წარმოადგენს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ოკეანეებსა და ზღვებში 

არსებულ სიცოცხლეს. ზღვის გარემოში საზღვაო ნარჩენების შემცირება პრიორიტეტულ  

გამოწვევადაა აღიარებული ადამიანის ჯანმრთელობისა და ეკოსისტემის დაცვის მიზნით. 

საზღვაო ნარჩენები, კერძოდ პლასტიკატი და მისი შემცირება საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო 

დირექტივის (MSFD),  პლასტიკატისთვის ევროკავშირის უნარჩენო ეკონომიკის  
სტრატეგიისა და ევროკავშირის ნარჩენების კანონმდებლობის პოლიტიკური ქმედების 

ცენტრალურ ნაწილს იკავებს. 

რა არის საზღვაო ნარჩენები?

იმის გამო, რომ შავი ზღვა შედარებით პატარაა, მაგრამ ამავე დროს ღრმა, თითქმის 

მთლიანად დახურული,  და განიცდის მრავალ წნეხს როგორც ხმელთზე განლაგებული, 

ასევე ზღვაში მოთავსებული წყაროებიდან, იგი განსაკუთრებით მოწყვლადია 

დაბინძურების მიმართ. მდგომარეობა კიდე უფრო მძიმდება ძალიან დიდი წყალშემკრები 

აუზის გამო, რომელიც 20-ზე მეტი ქვეყნის ტერიტორიაზე დაახლოებით 2 მილიონ 

კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს; უკიდურესად შეზღუდულია წყლის მიმოცვლა 

მსოფლიო ოკეანესთან; მაღალია ზღვაში შემავალი მდინარეების  ხარჯი და ჩამდინარე 

წყლები მჭიდროდ დასახლებული სანაპიროებიდან; ტურიზმი; თევზრეწვა; გემთმავლობა 

და სხვა შენატანი სანაპირო პორტებიდან, სამრეწველო ზონებსა და ურბანული 

ტერიტორიებიდან. მონაცემები მეტყველებენ, რომ შავ ზღვაზე სერიოზულ ზეგავლენას 

ახდენს პლასტიკატის ნარჩენები პლაჟებზე, წყლის ზედაპირსა და შელფზე. 
პოლიეთილენის პარკებსა და პლასტიკატის ერთჯერად საგნებთან ერთად პლაჟებზე 

დიდი რაოდენობით  გვხვდება სიგარეტის ნამწვავები.

შავი ზღვის მდგომარეობა

საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგი ახალი ინტერაქტიული ინსტრუმენტი დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა

საერთო საზღვრები. პრობლემის ერთობლივად გადაჭრა 



უკანასკნელი წლების განმავლობაში 
ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო 
დონორების დახმარებით აქტიურად   იკრიბება 
მონაცემები და ინფორმაცია შავ ზღვაში 
საზღვაო ნარჩენების მოცულობისა და 

გავრცელების თაობაზე. ევროკავშირის 
ქვეყნებში საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო 
დირექტივის პროტოკოლების გამოყენებით  

ხორციელდება კვლევები და მონიტორინგი, 

რომლის მიზანია საბაზისო შეფასების მოხდენა. 
სხვა ზღვისპირა ქვეყნები მუშაობენ ზღვის 
გარემოს მონაცემებზე ხელმისაწვდომობის და 
გაცვლის გაუმჯობესებაზე ეროვნული და 
ერთობლივი რეგიონალური მონიტორინგის 

პროგრამებიდან, რომლებიც შესაბამისობაშია 
საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივასა 

(MSFD) და წყლის ჩარჩო დირექტივასთან (WFD) 
და შავი ზღვის ინტეგრირებული 
მონიტორინგისა და შეფასების პროგრამიდან 

(BSIMAP). მონაცემებისა და მართვის საერთო 
მეთოდოლოგიები მთელი აუზის მასშტაბით 
საშუალებას მოგვცემს უკეთ გავიგოთ რა 
კავშირია ზღვის ეკოსისტემზე არსებულ 

ზეწოლებსა და ზემოქმედებას შორის, 
დადგინდეს საზღვაო ნარჩენების 

აკუმულირების ზონები (ცხელი წერტილები) და 
პრაქტიკულად გამოვიყენოთ ცოდნა 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მონიტორინგი და 
მის შედეგად მიღებული მონაცემები დაეხმარება 

მეცნიერებს, გადაწყვეტილების მიმღებებსა და 
მმართველებს უკეთ გაიგონ ზღვის ნარჩენებით 

დაბინძურების ბუნება, დასახოს მისი შემცირების 
მიზნები და დაგეგმოს პრევენციისა და 

შემცირების ღონისძიებები. 

მონაცემები საზღვაო ნარჩენების 
თაობაზე

მონაცემები და ინფორმაცია ICT ინსტრუმენტისათვის

მონიტორინგის სტატუსი 

• ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, მონაცემები და გამოცდილება (ცოდნა) 

გარემოს მდგომარეობის შესახებ: მონაცემები ბიოტურ და აბიოტურ 
კომპონენტებზე

კანონმდებლობა

• ხელმისაწვდომი ლიტერატურისა და ზღვაში მოხვედრილ მყარ ნარჩენებთან 
დაკავშირებული მდგომარეობის შესახებ ქვეყნისათვის დამახასიათებელი 

(სპეციფიკური) ინფორმაციის  განზოგადება (სინთეზი)

ზღვაში მოხვედრილი მყარი ნარჩენების და გარემოს მდგომარეობა

• იდენტიფიცირებული ეროვნული დონის თავისებურებები და ხარვეზები 

გამოცდილებასა და ინფორმაციაში, მონაცემებსა და ექსპერტულ ცოდნაში, 
რომელიც ეხება ზღვაში მოხვედრილი მყარი ნარჩენების საკითხებს 

• ეროვნული კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი დოკუმენტების 

მიმოხილვა, რომლებიც ეხება ზღვაში მოხვედრილ მყარ ნარჩენებს, 

ზოგადად ნარჩენებს, ტერიტორიულ დაგეგმარებას (ხმელეთი და ზღვა); 

ლურჯ ზრდას; მწვანე ინფრასტრუქტურას

დაინტერესებული მხარეები

სტრატეგიები, პრაქტიკები, მიღებული ზომები

• სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები, პოლიტიკის გასატარებელი  ინსტრუმენტები 
და მიღებული ზომები

• ზღვაში მოხვედრილ მყარ ნარჩენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 
ბაზის შეჯამებული და სინთეზირებული ისტორიული განვითარება

• ნარჩენების მართვისა და ზღვაში მოხვედრილი ნარჩენების შემცირების 
პროცესში ჩართული ჯგუფების დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი

• საუკეთესო პრაქტიკები პოლიტიკის დონეზე გამოცდილებისა და 
პრობლემების გადაჭრის გზების შესათავაზებლად

• დაინტერესებულ მხარეთა მიერ შეტანილი წვლილი

• ზღვაში მოხვედრილი მყარი ნარჩენების მონიტორინგის  მეთოდოლოგიური 

ინსტრუმენტების, მიდგომების, მისადაგებული პროტოკოლების მიმოხილვა 

სივრცით, დროით  და ადმინისტრაციულ დონეზე

რეკომენდაციები

• შემოთავაზებები და მეთოდური რეკომენდაციები  მონიტორინგის სქემების 
დაგეგმვისა და ორგანიზების ოპტიმიზაციისათვის

• პოლიტიკის განხორციელებისა და საზოგადოების ინფორმირების საქმეში 
არსებულ საუკეთესო გამოცდილებაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები

• ზღვის ნარჩენების შემცირებასა და  მისგან დაბინძურების პრევენციასთან 
დაკავშირებული კარგი პრაქტიკების მაგალითები 

• მონიტორინგის ეროვნული დონის და ტრანსნაციონალური ღონიძიებები

• რეკომენდაციათა ჯგუფები (გრძელვადიანი/მოკლევადიანი პერიოდი, 

ტერიტორიული სკალა, ხარჯები–ძალისხმევა, გამოყენება,  ა.შ.)

როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მონაცემები 

საზღვაო ნარჩენების შესახებ? რეგულარული 
მონიტორინგი საშუალებას გვაძლევს 
თვალყური ვადევნოთ საზღვაო ნარჩენების 
პრევენციის მიზნით განხორციელებული 
ღონისძიებების მიღწევებს და დავსახოთ 

სამომავლო ღონისძიებები. სტანდარტიზებული 

და სანდო მონაცემები საზღვაო ნარჩენების 
შესახებ შეიძლება გამოვიყენოთ სწორი 

პოლიტიკის წარმოების, განათლებისა და 

გავრცელებისათვის.

ხელმისაწვდომი მონაცემები - 
სამომავლო შესაძლებლობა
რა შეგვიძლია გავარკვიოთ საზღვაო 

ნარჩენების შესახებ? რამდენად დიდია საზღვაო 
ნარჩენების პრობლემა და როგორ იცვლება 

იგი დროთა განმავლობაში? რა ტიპის საზღვაო 

ნარჩენია ყველაზე გავრცელებული რეგიონში? 
ჩვენ გვჭირდება მასალის შეკრება რეგიონში 
არსებული საზღვაო ნარჩენების მოცულობისა 

და ტიპების თაობაზე. დიდი, სტანდარტიზებული 

მონაცემთა კრებულის მეშვეობით, შევძლებთ 
პასუხი გავცეთ კვლევების მნიშვნელოვან 

კითხვებს ზღვის გარემოში ნარჩენების ტიპების, 

მოცულობისა და წყაროების თაობაზე. 

ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა შავი ზღვის აუზი 2014-2020
გამოცემა რედაქტირებულია შავი ზღვის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის მიერ

ვარნა, 2019 წლის ივნისი

ერთობლივ სამოქმედო პროგრამა შავი ზღვის აუზი 2014-2020-ს ერთობლივად აფინანსებენ ევროკავშირი ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის მეშვეობით და მონაწილე ქვეყნები: 

ბულგარეთი, თურქეთი, მოლდოვის რესპუბლიკა, რუმინეთი, საბერძნეთი, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა

ეს გამოცემა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური ხელშეწყობით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ შავი ზღვის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი და 
არ გამოხატავს ევროკავშირის შეხედულებებს

 

საერთო საზღვრები. პრობლემის ერთობლივად გადაჭრა 
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