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წინასიტყვაობა

ამ მცირე მოცულობის წიგნის შექმნის იდეა და მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკუთვნის 
შესანიშნავ პიროვნებას ბორის გიორგის-ძე ალექსანდროვს, ვისთან ერთადაც მაკავშირებს 
მუშაობისა და მეგობრობის მხოლოდ 32 ბედნიერი წელი.   

ბორის ალექსანდროვი იყო განსაკუთრებული ადამიანი, ჭეშმარიტი მეცნიერი, შესანიშნავი 
და მრავალმხრივი  მკვლევარი, თავისი წინამორბედების შეხედულებათა მიმდევარი, რომელიც 
დაინტერესებული იყო საზღვაო მეცნიერებების მრავალი მიმართულებით, იცოდა რა ზღვის 
ბიოლოგიის თითოეული ასპექტი უმცირესი დეტალების ჩათვლით. სამეცნიერო დარგში 
მუშაობა ბორის ალექსანდროვის  ბავშვობის ოცნება იყო და მან ზღვის ბიოლოგების კლასიკური 
სკოლის კანონებზე დაყრდნობით მოახდინა ამ ოცნების რეალიზება, რასაც აკეთებდა დიდი 
სიამოვნებითა და მისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული შარმით. 

მისი ყველა სამეცნიერო ნაშრომი - წიგნები, სტატიები და პრეზენტაციები ეყრდნობოდა   
დიდი რაოდენობის მონაცემთა ზედმიწევნით ანალიზს და სიღრმისეულ ცოდნას. ეს მისი 
საყვარელი საქმე იყო და დიდი ენთუზიაზმით ეკიდებოდა მას. აუცილებლად აღსანიშნავია, 
რომ ბორის ალექსანდროვი თავის მასწავლებელ იუვენალი ზაიცევთან ერთად (რომელიც 
სამწუხაროდ გარდაიცვალა ბორის ალექსანდროვის ტრაგიკული სიკვდილიდან ერთი თვის 
შემდეგ), იყვნენ მეცნიერების აქტიური პოპულარიზატორები და გასაგებ ენაზე ხსნიდნენ შავ 
ზღვაში მიმდინარე რთულ ბუნებრივ პროცესებსა და მოვლენებს. ამ ორი განსაკუთრებული 
პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანის დამსახურებით შავი ზღვის ქვეყნებში გამოჩნდა ბევრი 
ხარისხიანი სატელევიზიო პროგრამა, ვიზუალური მონაცემები და პუბლიკაციები შავი ზღვის 
შესახებ. იუვენალი პეტრეს-ძე ზაიცევისა და ბორის გიორგის-ძე ალექსანდროვის დამსახურება 
ფართო მასების განათლების თვალსაზრისით შეუფასებელია. 

ეს წიგნი-ბორის ალექსანდროვის ნიჭის კიდევ ერთი დასტურია. ბევრი შეისწავლიდა შავ 
ზღვას, ბევრი ახდენდა საინტერესო ფაქტებისა და მოულოდნელი მოვლენების აღწერას, თუმცა 
ბატონი ბორისის მეცნიერული „მოთხრობების“ მიმართ  მკითხველი გულგრილი ვერ დარჩება. 
მისმა მეგობრებმა და კოლეგებმა შეავსეს ის რისი დასრულებაც მან ვერ მოასწრო. 

სამწუხაროა იმის გააზრება, რომ შავმა ზღვამ ი. პ. ზაიცევისა და ბ. გ. ალექსანდროვის სახით 
დაკარგა ორი ერთგული დამცველი და დიდებული მკვლევარი. ადამიანებს შორის ცოტაა 
თავისი საქმისადმი ისეთი თავდადებული, რომელიც მართებულად და თანმიმდევრულად 
ახორციელებს იმ საქმეს, რასაც მიუძღვნა საკუთარი ცხოვრება.  

დაე, ეს წიგნი იყოს მათი მოსაგონარი, რომელიც  ხსნის შავი ზღვის ზოგიერთ საიდუმლოს 
და  უბიძგებს ახალგაზრდა თაობას მისი შემდგომი შესწავლისა და დაცვისაკენ.  

  
ვლადიმერ მამაევი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა

* * *
თქვენს წინაშე წარმოდგენილია ბორის ალექსანდროვის სამეცნიერო პოპულარული 

ნაშრომი, რომელიც მისი კოლეგებისა და თანამოაზრეების ძალისხმევით იქნა დასრულებული 
და გამოიცა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის საორგანიზაციო ფინანსური 
მხარდაჭერით.  „შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაუმჯობესება: შერჩეული 
ღონისძიებები“ (EMBLAS-Plus), რომლის ლიდერი და პარტნიორი ზღვის თანასაზოგადოების 
მონიტორინგის საკითხებში მრავალი წლის მანძილზე იყო  ბორის ალექსანდროვი.

ეს წინგი განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრეებისათვის, რომელთაც აინტერესებთ, 



თუ  როგორ არის მოწყობილი ჩვენს ირგვლივ არსებული სამყარო და როგორ შეიძლება 
უბრალოდ ნაპირზე მოღწეულ ტალღაში შეჭვრეტით გავიგოთ თუ რა საიდუმლოს ინახავს 
ზღვა ამ საფარის ქვეშ. შავ ზღვაში არსებული სიცოცხლის შესახებ საინტერესო, მაგრამ ერთი 
შეხედვით ერთმანეთთან ნაკლებად დაკავშირებული მოკლე ცნობები, როგორც მთლიანი 
მოზაიკის  ცალკეული ნაწილები გვაცნობენ ჩვენი ცისფერი პლანეტის საიდუმლოებებს. 

გალინა მინიჩევა, უკრაინის ეროვნული სამეცნიერო აკადემიის ზღვის ბიოლოგიის
ინსტიტუტი 

პუბლიკაციის მომზადებაში მონაწილეობდნენ:  ბ. ალექსანდროვი , ო. ანდრიანოვა, 
ბ. ბოლშაკოვი, ო. ბონდარენკო, კ. ვიშნიაკოვა, ო. გარკუშა, პ. გოლდინი, ვ. დემჩენკო, 
ე. დიკი, ი. დიხანოვი, ს. დიატლოვი, ა. ზოტოვი, ი. კვაჩი, ვ. კომორინი, ვ. მამაევი, 
ო. მანტუროვა, ე. მარუშევსკაია, გ. მინიჩევა, ი. მიხალევი, ი. სინეგუბი, ი. სლობოდნიკი, მ. სონი, 
ს. ხუტორნოი, ი. ჩერნიჩკო. მხატვარი: ი. პუსტოვარი

პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირის პროექტის 
ფინანსური მხარდაჭერით - გაეროს განვითარების პროგრამა „შავი 
ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაუმჯობესება:  შერჩეული 
ღონისძიებები“ (EMBLAS-Plus). პუბლიკაციის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია მისი ავტორები და იგი ევროკავშირისა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის ოფიციალურ პოზიციას არ 
გამოხატავს. 

© European Commission, UNDP.

თანადაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ

ქართულ ენაზე პუბლიკაცია თარგმნა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობის, 
აკვაკულტურისა და წყლის ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა: 
ც.გვარიშვილი,  თ.ჯოგლიძე, დ.ჟღენტი,  მ.მგელაძე, ე.მიქაშავიძე, მ.ვარშანიძე, რ.გორაძე, 
რ.მიქელაძე, მ.ცეცხლაძე, პ.ვადაჭკორია, ი.მირიანაშვილი.
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1. არის  თუ არა შავი ზღვა  ყველაზე  ახალგაზრდა  
დედამიწაზე?

ზოგჯერ გვესმის გამოთქმა, რომ შავი ზღვა  ჩვენი პლანეტის  ერთ-ერთი ყველაზე 
ახალგაზრდა  ზღვაა.  ეს  შესაძლოა აიხსნას იმით, რომ  5-7 ათასი წლის წინ  ბოსფორის სრუტის  
გახსნით  შავი ზღვა შეუერთდა ხმელთაშუა ზღვას და შეიძინა ამჟამად ჩვენთვის ცნობილი 
სანაპიროების  მოხაზულობა. თუმცა, თუკი გავაანალიზებთ მისი ფლორისა და ფაუნის  
შემადგენლობას, მაშინვე დავინახავთ, რომ  შავი ზღვის ასაკი გაცილებით მეტია, რადგან  ის 
დასახლებულია უძველესი სახეობებით, რომელთა ნაწილი სხვაგან არსად გვხვდება, ისინი 
ევოლუციამ შექმნა მრავალი ათასეული წლით ადრე. ბიოლოგებს  ეთანხმებიან გეოლოგებიც: 
შავი ზღვის მაქსიმალური სიღრმის - 2212 მ-ის პირობებში ზღვის რბილი ნალექების  სისქე 
ბაზალტურ ქანებამდე შეადგენს 16 კმ. ასეთი სისქის ნალექების ფორმირებას კი არაერთი 
მილიონი წელი სჭირდება.როგორ შეიძლება, ერთი შეხედვით, ასეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო  
ფაქტების თანაარსებობა აიხსნას?

დიდი ხნის განმავლობაში, 250-იდან 40 მლნ. წლის წინ, (მეზოზოური ერის იურულ 
პერიოდში და ნეოგენამდე) ატლანტისა და წყნარ ოკეანეებს ტეტისის ოკეანე აერთიანებდა, 
რომლის ნაწილიც  იყო შავი ზღვა. კონტინენტების მოძრაობის შედეგად და მთათა სისტემების 
ფორმირებისას ალპური მთათაწარმოქმნის პერიოდში ტეტისის ოკეანე დაიყო რამდენიმე ზღვის 
აუზად, რომლებიც ზოგჯერ ერთდებოდნენ, ზოგჯერ  კვლავ კარგავდნენ კავშირს ატლანტის 
ოკეანესთან. თანამედროვე მდგომარეობამდე, შავი ზღვა ოთხჯერ მოექცა მკვეთრად მტკნარი 
და სამჯერ ზღვის წყალსატევების სისტემაში. უკანასკნელად მომავალი შავი ზღვა შეუერთდა 
ხმელთაშუას და ამ უკანასკნელით რისული შუაგამყინვარების პერიოდში, დარდანელის 
სრუტის მეშვეობით (ჩამოყალიბდა 150-100 ათასი წლის წინ) - ოკეანეს. შემდეგ იყო  მორიგი 
მტკნარი პერიოდი- ახალევქსინური ზღვა-ტბა, სწორედ ის 5-7 ათასი წლის წინ, სავარაუდოთ, 
მიწისძვრის შედეგად, ბოსფორის სრუტით შეუერთდა ხმელთაშუა ზღვას. ბოსფორის ნაპირებს 
შორის   იყო ბუნებრივი დამბა, რადგან წყლის დონე ახალევქსინურ ზღვა - ტბაში უფრო 
დაბალი იყო, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვაში. ამ ბუნებრივი დამბის გარღვევის შედეგად ზღვის 
წყალი გიგანტური ტალღის სახით ჩაიღვარა შავ ზღვაში. აღსანიშნავია,რომ  ამ დროისათვის 
შავი ზღვის  სანაპიროები უკვე მჭიდროდ იყო დასახლებული. 

ისტორიკოსების ნაწილს მიაჩნია, რომ სწორედ ბოსფორის წარმოქმნა და  შავი ზღვის 
წყლის დონის სწრაფი მატება გახდა ბიბლიაში აღწერილი დიდი წყალდიდობის წინაპირობა.

ასეთი, არც თუ ისე მარტივი გეოლოგიური ისტორიის შედეგად  შავი ზღვის ბინადრებს 
ყოფენ განსხვავებული წარმოშობის მქონე რამდენიმე ჯგუფად:

•  ბორეალურ-ატლანტური ანუ კელტური რელიქტები - რაოდენობრივად მცირე - 1% 
ნაკლები ცივწყლიანი ფორმები, მაგ: წითელი წყალმცენარე ფილოფორა; ქარსალა, მერლანგა, 
გლოსსა, შავი ზღვის ორაგული (კუმჟა), ზღვის ღორი, ღრმაწყლის  კიბოსნაირი  კალანუსი 
და სხვა; ყველა ესენი შემდგომ შავ ზღვაში (იმჟამად - კარანგატის ზღვა) მოხვდნენ რისული 
შუაგამყინვარების პერიოდში.

•  პონტო-კასპიური რელიქტები - დაახლოებით 9,6%-შავი, აზოვისა და კასპიის ზღვების 
ენდემური სახეობებია. მათი ფორმირება  მოხდა სარმატისა და პონტოს  ზღვა-ტბების  
მაქსიმალური გამტკნარების პერიოდში; მთელ რიგ მოლუსკებთან (დრეისენა), 
პოლიქეტებსა (ჰიპანია) და კიბოსნაირებთან  (პონტოგამარუსი) ერთად, რომელთა 
უმრავლესობა შემორჩა შავიზღვისპირა ლიმანებს, მათ მიეკუთვნება  ზუთხისებრი 
თევზები, გრძელმარწუხებიანი კიბო, მრგვალი ღორჯო და სხვა მრავალი. ბოსფორის  
გარღვევის შემდეგ მათ მოუხდათ გადაადგილება დელტაში, ესტუარიებსა და  ზღვის 
მეტად გამტკნარებულ  ადგილებში.

• მტკნარი წყლის  სახეობები - საერთო სახეობრივი შემადგენლობის  დაახლოებით 10%, 
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რომლებიც არსებობენ 3% - იანი მარილიანობის პირობებში, ესენია ლურჯ- მწვანე და 
მწვანე წყალმცენარეების (კლადოფორა, ულოთრიქსი) ნაწილი, ციბრუტელასებრების 
თითქმის ყველა სახეობა, ოლიგოქეტები, წურბელები და სხვა; თევზებიდან - ფარგა და 
ქარიყლაპია, რომლებიც არც თუ იშვიათად შედიან ზღვაში  დუნაიდან და დნეპრო-ბუგის 
ლიმანებიდან. 

• ხმელთაშუა ზღვის სახეობები - ფლორისა და ფაუნის დაახლოებით 80%, რომელთა 
უმრავლესობა  შავი და ხმელთაშუა ზღვების  შეერთების შედეგად წარმოიშვნენ. ესენია: 
მურა წყალმცენარე - ცისტოზირა, მიდია, ხამანწკა, კიბოების ყველა სახეობა, ზღვის 
ცხენთევზა, კეფალი, სტავრიდა, სარღანი, ქაფშია, კამბალა-კალკანი, კატრანი, სკაროსი, 
ზღვის კატა და ზღვის მელია, დელფინები - აფალინა და თეთრგვერდა და სხვა მრავალი.

ამრიგად, შავი ზღვა არა ყველაზე ახალგაზრდა, პირიქით - ერთერთი  ყველაზე 
უძველესი ზღვაა. მისი ისტორია შორეულ მეზოზოურ ერაში გამქრალი ტეტისის ოკეანიდან 
მომდინარეობს.

მტკნარი წყლის სახეობები:

ახალი ევქსინის ზღვა 
5-7 ათასი წელი ჩვენს ერამდე

    ჩრდილოეთ 
ამერიკა

გონდვანა

ტეტისის 
ოკეანე პალეო-

პაციფიკა

ბორეალური ოკეანე

ევრაზია

3. ცისტოზირა2. ზღვის ცხენთევზა1. მიდია

ულოტრიქსი

1. დრეისენა

2. კუმჟა1. ფილოფორა

ბორეალურ-ატლანტიკური წყლები:

პონტო-კასპიური
რელიქტები:

ხმელთაშუა ზღვის
სახეობები:

2. ზუთხი



თრაკიელები

ბერძნები

VIII-IX საუკუნე ჩვენს
ერამდე

სკვითები
სკვითები

დნესტრი

დუნაი

დნეპრი

კუნძული აჰილა
(კუნძული ზმეინი)

სარმატები

შავი ზღვა 

2. რატომ არის შავი ზღვა - შავი?

ჩვენი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში მცხოვრებმა რომაელმა გეოგრაფმა და 
პირველი გეოგრაფიის ავტორმა პომპონი მელამ, გამოსცა წერილობითი მტკიცებულება შავი 
ზღვის სახელწოდების წარმომავლობასთან დაკავშირებით. მან დაწერა, რომ დასაწყისში 
ბერძენი  მოგზაურები მას უწოდებდნენ „სკვითურს“, ხოლო, ადგილობრივ მოსახლეობასთან 
მრავალჯერადი შეტაკების შემდეგ დაარქვეს „არასტუმართმოყვარე“ ან ბერძნულად „პონტოს 
აქსინოს“ („პონტ“ ბერძნულად ნიშნავს „ზღვას“).

შტორმული ქარბუქისა და  დაუძლეველი ნისლის გარდა ბერძნებს უწევდათ მტრულად 
განწყობილ ადგილობრივ მოსახლეობასთან გამკლავებაც. სწორედ ამიტომ „გველის“ 
კუნძულზე, რომელიც მდებარეობდა ბერძენი მეზღვაურების გზაზე, იყო აღმართული  
აჰილუ პონტარჰუს ტაძარი („პონტარჰ“-ი ზღვის მფარველი). აქ ისინი მსხვერპლს წირავდნენ 
ღმერთებს, რომ მათი გზა არ შეეფერხებინა მტრულად განწყობილ ადგილობრივ მოსახლეობას, 
მაგალითად, სკვითებს  და  ტაურებს. მოგვიანებით, როცა ბერძნებმა შეძლეს ადგილობრივი 
მოსახლეობის დარწმუნება იმაში, რომ მათთან ურთიერთობა მომგებიანია,ზღვას დაარქვეს 
„პონტო ევქსინური“, რაც უკვე ნიშნავდა „სტუმართმოყვარე ზღვას“. 

ამრიგად, პირველი შედარებით დამაჯერებელი ვერსია იყო დაკავშირებული იმასთან, 
რომ სახელწოდება „შავი“ დაკავშირებულია რაღაც ავთან და ნეგატიურთან. ძველმა ბერძნებმა, 
რომლებიც ფლობდნენ დამწერლობას, გადასცეს მათი საიდუმლოებები რომაელებს. დანარჩენი 
ვერსიები დაკავშირებულია მხოლოდ ვარაუდებთან. მაგალითად, არსებობს ასეთი ახსნა, რომ 
გოგირდწყალბადით ლითონის დაჟანგვის გამო ზღვას უწოდეს „შავი“, მაშინ როდესაც იგი 
პირველად აღმოჩენილ იქნა 1865 წელს ე.ი. დამკვიდრებულ სახელწოდებასთან შედარებით 
გაცილებით გვიან. არსებობს ვარაუდი, რომ ზღვას ასე უწოდეს დიდი სიღრმის გამო, 
რომელიც  მუქ შეფერილობას აძლევს მის წყლებს. ამასთან დაკავშირებით გასაკვირია, რომ 
არანაკლებ ღრმა ეგეოსის ზღვას ბერძნები, ბულგარელები და თურქები უწოდებენ „თეთრს“,  
ისევე, როგორც მთელ ხმელთაშუა ზღვას. ქერჩის სრუტეში, წარმოშობით ხმელთაშუა ზღვის 
თევზს, მაგალითად, სკუმბრიას და სტავრიდას უწოდებდნენ „თეთრთევზას“ ან თევზს თეთრი 
ზღვიდან. ამრიგად ,შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ალბათობით შავი ზღვის სახელწოდება 
ეკუთვნის ძველ ბერძნებს. 

ემოციურობის ილუსტრირებისათვის, რომელიც განსაზღვრავს დანახულის აღქმას, 
შეიძლება შესანიშნავი ფაქტის მოყვანა. ცნობილი ნეაპოლური შლაგერი «O Sole Mio», რომელიც 
აქებს და ადიდებს მზის ამოსვლას, დაწერილი იქნა ხმელთაშუა ზღვიდან გაცილებით შორს, 
ოდესის სანაპიროზე 1898 წელს ედუარდო დი კაპუას მიერ. აქ, ნეაპოლური ყურესაგან 
განსხვავებით, „მზე ამოიმართება ზღვიდან“, სიმღერის ავტორმა კი, წყლის ზედაპირზე მზის 
სხივების თამაშით ტკბობისას დაწერა დაუვიწყარი მელოდია.   
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ზღვის მელა

3. რატომ განსხვავდება ტემპერატურა შავი ზღვის 
სხვადასხვა სიღრმეზე?

	
შავი ზღვა შეიძლება შევადაროთ ნამცხვარს, სადაც თითოეული შრე განსხვავებულია. 

ზღვის ღრმა შრეების ტემპერატურა წლის განმავლობაში +8-9 0C, ხოლო ზედაპირული 
წყლები 50 მ სიღრმემდე შესაძლოა სწრაფად და არსებითად შეიცვალოს. ამავდროულად, 
წყლის განსხვავებულ მასებს შორის არსებობს კიდევ ერთი - ე.წ. ცივი,  შუალედური შრე. 
აქ წყალი უფრო ცივია, ვიდრე სიღრმეში, ტემპერატურა კი ყოველთვის +8 0C დაბალია და 
+5 0C მეტი. ცივი შუალედური შრეები მსოფლიო ოკეანის სხვა რაიონებშიც აღინიშნება, 
მაგრამ მხოლოდ ცალკეულ სეზონებზე, ხოლო შავ ზღვაში - მთელი წლის მანძილზე. 500 
მ-ის სიღრმეზე ტემპერატურა +8,9 0C, ხოლო ფსკერამდე (2200მ. მეტი) მხოლოდ 0,2 0C-ით 
იცვლება. ამავდროულად, ის კი არ კლებულობს, როგორც ყველგან მსოფლიო ოკეანეში, 
არამედ  + 9,1 0C - მდე იზრდება.  სავარაუდოდ, ეს გამოწვეულია შავი ზღვის ქვაბულში სუსტი 
წყალმონაცვლეობის პირობებში დედამიწის ქერქიდან სითბოს ნაკადის ზეგავლენით.  

რაში მდგომარეობს შავი ზღვის „ფენოვანი ნამცხვრის“ საიდუმლო? წყალი შავ ზღვაში  
მარმარილოს ზღვიდან ბოსფორის სრუტის გავლით და მდინარეებით  ჩაედინება. ბოსფორის 
წყალი უფრო მარილიანია, შესაბამისად, მაღალი სიმკვრივისაა  შავი ზღვისა და მითუმეტეს, 
მტკნარ წყალთან შედარებით. ბოსფორის სრუტით წყლის მძიმე მასები ციცაბო კონტინენტური 
დახრილობით ფსკერზე ჩაედინება, ამ დროს კი მტკნარი წყალი ფარავს ზედაპირს. 
ამავდროულად, ზედაპირული წყლების სიმკვრივე დამოკიდებულია ტემპერატურაზე: რაც 
უფრო თბილია წყალი, მით ნაკლებია სიმკვრივე და იგი უფრო მსუბუქია. ზამთარში წყალი 
ცივდება, რის გამოც მძიმდება და ქვემოთ ეშვება. ზაფხულში ზედაპირული წყალი თბილია 
და მსუბუქი, „განფენილია „უფრო მკვრივი და ცივი   წყლის შრეებზე. აღრევა  მხოლოდ 
გამტკნარებულ ზედაპირულ შრეს მოიცავს, სიღრმეში კი ბოსფორის მარილიანი და მკვრივი 
წყლებია, რომლებიც წარმოქმნიან „თხევადი ფსკერის“ მსგავს გადაულახავ  ბარიერს. 
სიღრმესთან დაკავშირებული წყლის თავისებურებების ცვლილებები არაერთგვაროვანია: 
ზედაპირიდან 50-100 მ-მდე მარილიანობა სწრაფად იცვლება – 17-იდან 21 პრომილამდე, 
ხოლო ქვემოთ, ფსკერამდე ერთგვაროვნად -30 პრომილამდე (მარმარილოს ზღვის წყლის 
მარილიანობა). ასე წარმოიქმნება ორი განსხვავებული ტიპის წყალი: ზედაპირული 
გამტკნარებული შრე - უპირატესად მდინარეული და ფსკერული მარილიანი -„ბოსფორული“ 
წარმოშობით.

მკითხველს შესაძლოა შეექმნას მცდარი შთაბეჭდილება, რომ ღრმა და ზედაპირული 
წყლის მასებს შორის  არავითარი  აღრევა  არ ხდება. ეს მთლად ასე არ არის - მათ შორის ნელი, 
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გამტკნარებული ზედაპირული შრე
მინ +7 °C; მაქს +24 °C

ფსკერისპირა მარილიანი  შრე
მინ +8 °C; მაქს +9 °C

ზედა ზღვარი +8 °C

0 მ

50 მ

100 მ

2210 მ

Нижняя граница +8ºС

ცივი შუალედური  შრე
მინ +5 °C; მაქს +7 °C

ქვედა ზღვარი +8 °C

აღრევის გზით, დიფუზურად მიმდინარეობს წყალმონაცვლეობა და თანდათან ღრმა წყლები 
გამოდევნიან ზედაპირულ წყლებს. გამოდევნილი წყლების ნაწილი ორთქლდება, ნაწილი 
კი ზედაპირულად ბოსფორის სრუტით ჩაედინება მარმარილოს ზღვაში, ხოლო მძიმე და 
მარილიანი ღრმა წყლები შედის შავ ზღვაში. ორი დინება გაყოფილია როგორც ორი სართული 
და მეტროს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო   შემხვედრი ესკალატორი. ამგვარად, შავ ზღვაში 
ყველა წყალი განიცდის განახლებას, და რომელიღაც, წყლის პირობითი მოლეკულა გაივლის 
400 წლის განმავლობაში გზას ბოსფორიდან ზღვის ფსკერამდე, შემდეგ მის ზედაპირზე და 
უკან ბოსფორში.    

ილუზიამ „შავი ზღვის ტორტის“ ფენების აბსოლუტური დაყოფის შესახებ თითქმის 
ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხე შექმნა. 1960-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მოიფიქრეს 
გეგმა ქვეყნის ყველა ატომური ელექტროსადგურის რადიაქტიული ნარჩენების შავი ზღვის 
ფსკერზე დამარხვის შესახებ.  საბედნიეროდ, დროულად გამოავლინეს, რომ შავი ზღვის 
წყლები  მჭიდრო  ურთიერთკავშირში იმყოფებიან  და პროექტი შეაჩერეს, რომელიც  ზღვის 
კვდომასა და  გიგანტურ  „ თხევად ჩერნობილად“ გარდაქმნას  გამოიწვევდა.
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4. სინამდვილეში შავი ზღვა მკვდარია თუ უფრო ცოცხალი? 

შავ ზღვაში ცოცხალ ფორმათა მრავალფეროვნება კონცენტრირებულია წყლის ზედა 
ფენაში, რომელიც ჟანგბადითაა გაჯერებული. ამასთან, შავი ზღვის მოცულობის დაახლოებით 
87% არ შეიცავს ჟანგბადს. ბოლო 20 წლის განმავლობაში გოგირდწყალბადოვანი ფენა ამოიწია 
20-25 მეტრით, და ახლა უჟანგბადო ზონა იწყება 90-160 მეტრის სიღრმიდან. მთელი ზღვის 
აკვატორიაში ზედა ჟანგბადოვანი ფენის სისქე არაერთგვაროვანია. არსებობს მთელი რიგი 
დინებები, რომლებიც გასდევენ კონტინენტურ ფერდობს და  ქმნიან დასავლურ და აღმოსავლურ 
ციკლონურ წრებრუნვებს. 2016-2017 წლებში EMBLAS-ის პროექტის მიმდინარეობისას, 
აღმოჩენილ იქნა, რომ ამ წრებრუნვების ცენტრში ჟანგბადოვანი ფენის ქვედა საზღვარი იმატებს 
54 მეტრომდე და ქმნის ე. წ. ნახშირბადოვან გუმბათებს. 

სულფატმარედუცირებელი ბაქტერიების მიერ ცხოველური და მცენარეული ნაწილაკების 
ხრწნის შედეგად წარმოიქმნება გოგირდწყალბადი. ზღვის წყალში გოგირდწყალბადის 
კონცენტრაცია სიღრმესთან ერთად მატულობს წნევის მატების პროპორციულად. განსხვავება 
მარილიანობასა და სიმკვრივეში გოგირდწყალბადოვან ფენას არ აძლევს ჟანგბადოვან ფენასთან 
ძლიერ შერევის საშუალებას - მათ შორის არსებობს გარდამავალი ფენა, მაგრამ ზღვის სიღრმის 
მასშტაბთან შედარებით იგი ძალიან თხელია, სულ რაღაც  ორი ათეული მეტრი. 

უჟანგბადო ფენას ხშირად უწოდებენ უსიცოცხლოს. მართლაც, იგი სასიცოცხლოდ 
უვარგისია თევზების, დელფინებისა და უხერხემლოებისთვისაც კი.  მაგრამ სიცოცხლე იქ არის 
და თანაც საკმაოდ მრავალფეროვანი! აქ არსებობას ახერხებს ცოცხალის ორი უძველესი განშტოება 
- ბაქტერიები და არქეები. მათთვის ეს ერთგვარი „ნაკრძალია“ - რადგან ჩვენს პლანეტაზე სხვაგან 
არსად არ არის ასეთი დიდი მოცულობის წყალი, სადაც წარმოდგენილი სასიცოცხლო პირობები 
ზუსტად ემთხვევა ადრეულ დედამიწაზე არსებულ პირობებს, როცა მცენარეებს ჯერ არ 
„გამოუგონიათ“ ფოტოსინთეზი, რომლის შედეგადაც ჩამოყალიბდა ჟანგბადოვანი ატმოსფერო.  

EMBLAS-ის პროექტის მსვლელობისას ეს „ნაკრძალი“ გამოიკვლიეს მეტაგენომური ანალიზის 
მეშვეობით (ე.ი. სინჯში მოხვედრილი ყველა მიკრობის დნმ-ის წაკითხვით). აღმოჩნდა, რომ შავ 
ზღვაში მასიურადაა წარმოდგენილი არქეებისა და ბაქტერიების  ათობით სახეობები და გვარები, 
რომლებიც მსოფლიო ოკეანის სხვა ადგილებში გვხვდება ძალიან მცირე რაოდენობით, ძალიან 
სპეციფიკურ დასახლებებში, როგორებიცაა წყალქვეშა გეოთერმული გამოსასვლელები  ( ე.ი. 
გეიზერები, რომლებიც განლაგებულია ოკეანური ქედის ზონებში) ნორვეგიულ დახურულ 
ფიორდებში და ა.შ.

ასე რომ ჩვენი ზღვა გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას ჩავიხედოთ დედამიწის 
შორეულ წარსულში და მივიღოთ გარკვეული გამოცდილება სხვა პლანეტებზე (რომელთა 
უმრავლესობაზეც არ არის ჟანგბადოვანი ატმოსფერო) არსებული სავარაუდო სიცოცხლის 
უკეთ შესასწავლად. მუხედავად იმისა, რომ შავი ზღვის დიდი ნაწილი ითვლება უჟანგბადო, 
გოგირდწყალბადის შემცველ გარემოდ, იგი გაცილებით უფრო ცოცხალია ვიდრე მკვდარი - და 
სრულიად უნიკალური. 

ზღვის ცალკეული უბნები თუმცა ზოგჯერ მართლაც გადაიქცევა მკვდარ ზონად. 
საუბარია ჩრდილო-დასავლეთის შელფის ნამდვილ უბედურებაზე ე.წ. „უჟანგბადო ხუთვაზე“. 
ძალიან უხვად განვითარებული ერთუჯრედიანი ზღვის მცენარეების ერთბაშად კვდომის 
შემდეგ გროვდება დიდი რაოდენობით ორგანული ნივთიერებები, რომლის  დაჟანგვაზე 
იხარჯება წყალში გახსნილი მთელი ჟანგბადი. წყალმცენარეთა მასიური „ყვავილობის“ 
მიზეზს წარმოადგენს - ევტროფირებული წყლები ე.ი. ზღვაში მდინარეების დინებით აზოტის 
შენაერთებისა და ფოსფორის გადამეტებული რაოდენობით მოხვედრა. ХХ საუკუნის 70-80-
იან წლებში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში „უჟანგბადო ხუთვით“ იქნა მოცული 
70 ათასი კმ2 ფართობის აკვატორია.  აღნიშნული მოვლენის  მასშტაბები ახლა საბედნიეროდ 
შემცირებულია, მაგრამ იშვიათობით მაინც არ გამოირჩევა. ნაპირიდან მისი შემჩნევა შეიძლება 
გოგირდწყალბადის სუნის შეგრძნებით, წყლის მოთეთრო შეფერილობითა და ზღვის სანაპირო 
ზონაში ახალდაღუპული თევზის გამოჩენით. ასე რომ, თუ რამდენად ცოცხალია ჩვენი ზღვა  - 
დამოკიდებულია ჩვენზე და იმაზე, თუ როგორ ზემოქმედებას ვახდენთ მასზე... 



ჟანგბადის შემცველი შრე
მინ = 54 მ; მაქს = 160 მ

გოგირდწყალბადი
ანაერობული 
ბაქტერიები 
საპროტროფები

დეტრიტი 
(ორგანული ნარჩენები)

მინერალური 
ნივთიერებები

გარდამავალი ზონა

O²

H S²

22
10

 მ
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5. შესაძლოა კი შავ ზღვაზე ხანძრის გაჩენა?
 

საბავშვო მწერალმა კორნეი ჩუკოვსკიმ  ზღვაზე მოსალოდნელი „ხანძრის“ შესახებ თითქოს 
ერთი წლით ადრე  იწინასწარმეტყველა. თავის ცნობილ ლექსში „აურზაური“ (1926) ის წერდა 
«…А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли…»“. 1927 წლის 11 
სექტემბერს  22:15 ყირიმში მოხდა 8-9 ბალიანი მიწისძვრა. სამხრეთი სანაპიროს მრავალ ქალაქს 
მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა. შეშინებულმა მაცხოვრებლებმა სტიქიურ უბედურებასთან 
გამკლავებისას ვერ შეამჩნიეს ექსტრაორდინალური მოვლენა, რომელიც ამ დროს მოხდა 
ზღვაზე. შავი ზღვის დასავლეთ სანაპიროს სამმა შუქურამ  შეამჩნია უდიდესი ცეცხლოვანი 
ზოლი  ნაპირიდან 30 მილის (55 კმ.) დაშორებით სევასტოპოლსა და ლუკულის კონცხს შორის.  
ეს მოვლენა აღწერილ იქნა  გეოლოგის, პროფესორ ს.პ. პოპოვის მიერ. გამოითქვა მოსაზრება, 
რომ ეს იყო გაზის-მეთანის აალების შედეგი, რომელმაც გამოაღწია 200 მეტრის სიღრმეზე 
არსებული კონტინენტური დაქანების მქონე ფსკერის ნაპრალებიდან. დასანანია,  რომ გემი, 
რომელიც გაიგზავნა ამ მოვლენის აღსაწერად, მოვარდნილი შტორმის გამო ხერსონის 
შუქურასთან იქნა გამორიყული. 

პირველი  ცნობები მეთანის  გაზგამომყოფი დინების შესახებ „ ცივი გამონაყარის“ სახით 
(განსხვავებით ცხელი ჰიდროთერმული წყაროებისაგან - ე.წ. „მწეველებისაგან“) დაიბეჭდა 1976 
წელს შეერთებულ შტატებში მექსიკის სრუტის შელფზე ჩატარებული კვლევების შედეგად. 
შავ ზღვაში კი ეს მოვლენა 1989 წელს პირველად დაფიქსირდა. აღმოჩენამ   დიდი  რეზონანსი 
გამოიწვია, როგორც ახალმა ქემოეკოლოგიურმა ფაქტორმა, როდესაც ზღვის ფსკერზე ხდება 
განსაკუთრებული სიცოცხლის ფორმირება, რომელიც უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორია 
გაზის წარმოშობის ახალი ადგილმდებარეობის აღმოჩენაში. 

მეთანის  გაზგამოყოფის  რაიონები – განსაკუთრებული წარმონაქმნებია ზღვის ფსკერზე, 
რომლებიც კალციუმის კარბონატისაგან შექმნილ ნახევარმეტრიანი სიმაღლის მქონე 
ვულკანებს  მოგვაგონებს. შავ ზღვაში მეთანი  განთავსებულია  იმ სიღრმეზე, სადაც ჟანგბადი 
არ  არსებობს. აქ აღმოჩენილია ბაქტერიები, რომლებიც ახდენენ მეთანის უტილიზაციას 
ორგანული ნივთიერებების წარმოსაქმნელად. ამ ბაქტერიების სუფთა კულტურის  მიღება 
ჯერჯერობით ვერ   მოხერხდა.

როგორც აღმოჩნდა, შავ ზღვაში სხვადასხვა სიღრმეზე მეთანური გაზგამომყოფი 
ჩადინებები საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული. 2007 წელს რუმინეთის შელფზე  დუნაის 
დელტის მოპირდაპირედ, ჩამოყალიბდა  ზღვის ახალი ნაკრძალი  დასახელებით „წმინდა 
გიორგის გირლას მეთანოგენური სტრუქტურები“, რომელმაც დაცვის ქვეშ მოაქცია მეთანური 
გამოყოფის ახალი ბიოტოპი ყველა უნიკალური ორგანიზმით, რომელთა შემადგენლობა ჯერ 
კიდევ შეუსწავლელია.

 ამგვარად, დასაწყისში დასმულ კითხვას შეიძლება  ვუპასუხოთ დამაჯერებლად: ზოგჯერ 
ზღვაც შეიძლება იწვოდეს, თუ მის  ფსკერზე  იმალება მეთანის მარაგები!
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6. რით ემუქრება  შავ ზღვას კლიმატის ცვლილება?

ანტიკურ ეპოქაში, ჩვენს ერამდე VII—VI საუკუნეებში ჩრდილოეთ ზღვისპირეთში 
საშუალო ტემპერატურები 1,5-2 0C უფრო დაბალი იყო, ვიდრე დღეს, ხოლო კლიმატი ბევრად 
უფრო ნესტიანი. ამავდროულად, შავი ზღვის დონე თანამედროვესთან შედარებით 2-10  
მეტრით უფრო დაბალი, რის გამოც სანაპირო ზოლი, დღევანდელთან შედარებით, უფრო  
უსწორმასწორო იყო. დღეისათვის წყლის ქვეშ არსებული ანტიკური დასახლების მაგალითს 
წარმოადგენს  დიდი ქალაქი ოლბია, რომლის მოსახლეობა შეადგენდა 15 ათას ადამიანს.   

გლობალური დათბობის ერთ-ერთი საშიშროება ზღვის დონის ამაღლებაა: უპირველესად 
დნება ყინულები, მსოფლიო ოკეანეში ჩაედინება დამატებითი მოცულობის წყლები, 
ამავდროულად დათბობისას წყალი ფართოვდება. ასე, რომ ოდესამ და  შავიზღვისპირა  სხვა 
ქალაქებმა  შესაძლოა  გაიზიარონ ჩაძირული  ოლბიას ბედი, თუმცა ეს შეიძლება მოხდეს  არა 
1 ან 100 წლის, არამედ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში.

თუმცა შავი ზღვის დონის მატების  ტენდენციის ფონზე, რომელიც მსოფლიო ოკეანის 
დონის მატებასთან შესაბამისობაშია (0,1 – 0,2 სმ /წ.), შავ ზღვას აქვს  წყლის დონის მერყეობის 
თავისი ციკლები. მაგ: 1990 -იანი წლების ბოლოდან  2015 წლამდე შავი ზღვის დონემ საშუალოდ 
1სმ-ით დაიწია. ეს შეიძლება გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს უკავშირდებოდეს. რაც 
უფრო თბილია ზღვა, მით მეტი წყალი ორთქლდება მისი ზედაპირიდან. გარდა ამისა, რაც 
უფრო თბილი და მშრალია წელი, მით ნაკლები წყალი ხვდება ზღვაში  მდინარეებიდან.

ამჟამად, მდინარეების ნაკადი შავ ზღვაში გაცილებით ნაკლებია,ვიდრე 100 წლის წინ, 
რადგან მდინარეების - დნეპრის, ბუგის, დნესტრისა და დუნაის წყლების ნაწილი მიმართეს  
მინდვრების მოსარწყავად. ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის მოხმარება ხმელეთზე 
მატულობს, ხოლო მისი ნაკადი მდინარეების სათავეებში მცირდება. ასე რომ, აორთქლების 
კომპენსირებისთვის შავი ზღვა ყოველწლიურად ვერ ივსება წყლის ახალი ნაკადით და 
შედეგად მარილიანობა მატულობს. ასეთი გამარილიანება ( დათბობასთან ერთად!) შავ ზღვას 
ხდის უფრო მიმზიდველსა და მისაწვდომს ხმელთაშუა ზღვის ბინადრებისთვის. 

სანაპიროს თხელწყლიან რაიონებში წყლის გათბობამ  შეიძლება დააქვეითოს წყალში 
ჟანგბადის ხსნადობა. წარმოიქმნება „მკვდარი წყლების“ მთელი რიგი ლაქები, სადაც 
ჟანგბადის ძალიან დაბალი შემცველობა  თევზების, კიბოების და მოლუსკების მასიურ  
კვდომას გამოიწვევს,  ისინი, პირდაპირი მნიშვნელობით, იხუთებიან. 

კლიმატის ცვლილებები  გავლენას ახდენს შავი ზღვის გოგირდწყალბადოვან შრეზე 
და უჟანგბადო ღრმა წყლების დონის თანდათან ზედაპირულ შრეებში მატების  ერთ-
ერთ  მთავარ მიზეზად  მიიჩნევა. მაგრამ ამ  ზეგავლენის მექანიზმი ჯერ კიდევ ნაკლებად 
შესწავლილია და მეცნიერები ჯერჯერობით ვერ ხსნიან ამ პროცესების განვითარებას, 
კერძოდ, თუ როგორ გავლენას ახდენს დათბობა გოგირდწყალბადოვანი ფენის ზედაპირული 
შრეებისკენ შეღწევადობაზე. ამჟამად,  ამ საკითხის შესწავლა  შავი ზღვის კვლევების ყველაზე 
აქტუალურ ამოცანად  ითვლება.



ზღვის თავკომბალა კუ
ICHTHYOCOCCUS OVATUS

ფარნისთვალა

დატბორვის ზონა დროებითი ჩაძირვების გათვალისწინებით (პროგნიზი 2100 წლამდე)

ოჩაკოვი

დნეპრის ესტუარი

ხერსონიბელოზიორკა
ალიოშკი

ანტონოვკა

შიშველი
 ნავმისადგომი

„შავი ზღვის“
ბიოსფერული ნაკრძალი

სკადოვსკი
ლაზურნოე

https://ecoaction.org.ua/ukrainski-mista-mozhut-buty-pidtopleni-do-2100.html
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7. რა შესაძლო გავლენას ახდენს  წყლის ქიმური 
შედგენილობა სიცოცხლეზე ზღვაში?

საინტერესოა, რომ ქიმიურ ნივთიერებათა სხვადასხვა ჯგუფებმა შეიძლება სრულიად 
განსხვავებული ზეგავლენა მოახდინოს ზღვაში მობინადრე ორგანიზმებზე. თუკი ზღვის 
გარემოში განსაზღვრულ კონცენტრაციაზე  მაღალი ოდენობით  მოხვდება სამრეწველო 
ქიმიკატები, ნავთობპროდუქტები, მძიმე მეტალები, ზედაპირულად-აქტიური ნივთიერებები, 
პესტიციდები და ა.შ. ისინი მოახდენენ დამღუპველ გავლენას ყველა ცოცხალზე, ხელს შეუშლიან 
ზღვის ბინადართა განვითარებისა და გამრავლების ციკლს. პროექტ EMBLAS-ის ფარგლებში 
40 ათასზე მეტი დამაბინძურებელი ნივთიერების   გამოსავლენად, განხორციელებული იქნა 
ცოცხალი ორგანიზმების, წყლისა და  ფსკერული ნალექის სკრინინგი, შედეგად აღმოჩენილი 
იქნა 124 ნივთიერება, მათ შორის, პესტიციდები, ანტიპირენები, მზის დამცავი კრემების 
კომპონენტები და ა.შ. მკვდარი დელფინების ქსოვილებში ნაპოვნი იქნა პოლიბრომინირებული 
ეთერების, ქლორის შემცველი პესტიციდების (მაგ: “დდტ“-დიქლორ-დიფენილ-
ტრიქლოროეთანი), დიოქსინისა და ვერცხლისწყლის მნიშვნელოვანი კონცენტრაციები. ყველა 
ასეთი ნივთიერებისათვის ხორციელდება ტოქსიკურობის ზღვარის დადგენა, და თუ ის ხშირად 
და ბევრ ადგილზე მატულობს, აუცილებელი ხდება ამ ნივთიერებათა ამოღება წარმოებიდან ან 
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი მექანიზმის სრულყოფა.  

ნივთიერებათა სხვა ჯგუფი - აზოტისა (NO2, NO3, NH4) და ფოსფორის (PO4) სხვადასხვა 
არაორგანული ნაერთები, რომელთაც უწოდებენ „ბიოგენებს“ ან „მკვებავებს“ და ასევე 
ორგანული ნივთიერებები - მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბუნებრივ პროცესებთან და 
ზღვის მობინადრეებზე შესაძლოა იქონიონ როგორც პოზოტიური, ასევე ნეგატიური გავლენა. 
როგორც წესი, ისინი ზღვაში ხვდებიან მდინარის ნაკადთან ერთად, რაც შეიძლება იყოს მაღალი 
პროდუქტიულობის გამომწვევი. თუმცა, თუ თქვენი ჩაის ფინჯანში ორის ნაცვლად აღმოჩნდება 
ოცდაორი კოვზი შაქარი, მაშინ გართულებები გარდაუვალია.    

ამიტომ განსაკუთრებით მწვავედ დგას ევთროფიკაციის პრობლემა (საკვებ ნივთიერებათა 
სიჭარბე) შავ ზღვიში მდინარეების შესართავებთან, კონკრეტულად ჩრდილო-დასავლეთ 
ნაწილში, სადაც ევროპის სამი უმსხვილესი მდინარე: დუნაი, დნესტრი და დნეპრი ჩაედინება. 
აზოტისა და ფოსფორის მაღალ კონცენტრაციათა ზალპური გამოსროლა იწვევს ბიოლოგიურ 
პროდუქციათა აფეთქებას, რამაც შედეგად შეიძლება გამოიწვიოს ხუთვა - წყალში არსებული 
მთელი ჟანგბადი იხარჯება ორგანულ ნივთიერებათა დაჟანგვაზე და ჰიდრობიონტების დიდი 
ნაწილი, განსაკუთრებით ისინი, რომელებიც სწრაფად ვერ გადაადგილებიან - იღუპებიან.  

თუ ბიოგენური ნივთიერებები ჭარბი რაოდენობით ხვდება ზღვაში სისტემატიურად, 
მაშინ ზღვის მთელი ბოილოგიური სტრუქტურა იცვლება. ქრება მსხვილი მრავალუჯრედიანი 
მცენარეები და ცხოველები, რომლებიც კარგი ეკოლოგიური მდგომარეობის ინდიკატორებია. 
მათ ნაცვლად მოდის მცირე ზომის, სწრაფი გამრავლების უნარის მქონე სახეობები, რომლებიც 
ქმნიან დიდ ერთგვაროვან დაჯგუფებებს და ასეთი ზღვა სწრაფად კარგავს მიმზიდველობას. 

შავი ზღვის ჩრდილო - დასავლეთ ნაწილში ევთროფიკაციის ყველაზე მაღალი დონე 
შემჩნეული იქნა გასული საუკუნის დასაწყისამდე 1960-იან წლებში. მრავალუჯრედიანი წაბლა 
წყალმცენარის ცისტოზირას (Cystоseira barbata) წყალქვეშა ტყეები ჩანაცვლებული იქნა ვიწროდ 
დატოტვილი ბამბის მსგავსი მწვანე წყალმცენარეების გროვებით. ძვირფასი მსხვილი თევზები 
როგორებიცაა სკუმბრია (Scomber scomber), სტავრიდა (Trachurus mediterraneus ponticus), 
ლუფარი (Pomatomus saltatrix) თითქმის გაქრა. ისინი ჩაანაცვლეს ნაკლებად ფასეულმა პატარა 
სახეობებმა: ქაფშიამ (Engraulis encrasicholus ponticus), ქარსალამ (Sprattus sprattus phalericus), 
ათერინამ (Atherina mochon pontica).

EMBLAS-ის პროექტის მონაცემების მიხედვით ამ ეტაპზე უკვე დაიწყო კარგი ეკოლოგიური 
მდგომარეობის მაჩვენებელი, მცენარეთა და ცხოველთა ინდიკატორული სახეობების აღდგენის 
პროცესი. მაგალითად, წითელი  წყალმცენარე  ფილოფორა (Phyllophora crispa)  (რომლისგანაც 
გამოყოფენ აგარაგარს), რომელიც ჩრდილო - დასავლეთ შელფზე ქმნის განთქმულ „ველებს“. 
სანაპირო ზონაში დამსვენებელთა გასახარებლად ისევ შეიძლება კიბორჩხალების, გარნელებისა 
და ზღვის ცხენების ნახვა.
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8. არის კი ზღვაში მეტისმეტი ხმაური?

ჩვენთვის ცნობილია ზღვის ხმაური - ტალღების ალერსიანი ჩურჩული, ზოგჯერ 
შეცვლილი ქარიშხლის გრუხუნით. ჩვენ ზღვის სიღრმე წარმოგვიდგენია მდუმარე, ხოლო 
ყველა ზღვის ბინადარი - წყნარი და უხმაურო. თუმცა ჰიდროფონის (წყალქვეშა ხმების 
მოსასმენი მოწყობილობა) გამოგონების შემდეგ ცხადი გახდა, რომ გავრცელებული გამოთქმა 
„მუნჯი, როგორც თევზი“ სრულიად მცდარია, თევზები სინამდვილეში არანაკლები 
„მოლაპარაკეები“, თუნდაც „ხმაურიანები“ არიან ვიდრე ჩიტები! ამჟამად შეგროვებულია 
ზღვის ბინადართა ხმების ათასი ჩანაწერი და ისინი ძალიან მრავალფეროვანია - ეს არის 
წკაპუნი, სტვენები, წრიპინი და ჭრიალი: ისინი არის სხვადასხვა სიხშირის, ხმისა და რიტმის.  

ხმოვანი კომუნიკაციის ყველაზე რთული სისტემები აქვთ არა თვეზებს, არამედ  ზღვის 
ძუძუმწოვრებს - ვეშაპებს და დელფინებს.  ვეშაპისნაირები გამოსცემენ გაცილებით უფრო 
ფართო დიაპაზონის ხმებს, ვიდრე ადამიანის ყურს შეუძლია აღიქვას, ინფრაბგერიდან 
ულტრაბგერამდე, მათი სიგნალები ლაგდებიან ძალიან ბევრი ინფორმაციის შემცველ 
რთულ შეტყობინებებად. ვეშაპისნაირების „ურთიერთობის“ თანდათანობითი შესწავლისას, 
მეცნიერები მასთან მიმართებაში ხშირად იყენებენ „დიალექტის“ მცნებას. აღმოჩნდა, რომ 
ხმოვანი სიგნალები განსხვავებული აქვთ არა მხოლოდ სხვადასხვა სახეობის ვეშაპებს, არამედ 
იგი განსხვავდება ერთი სახეობის ცალკეულ პოპულაციებშიც კი. ამასთან, ეს გადაეცემა 
შთამომავლობას არა მარტო გენეტიკურად, არამედ  ზუსტად ისე, როგორც ადამიანური ენა 
და დიალექტები უფროსისაგან-უმცროსს სწავლის პროცესში. 

კბილებიანი ვეშაპები (რომელთაც დელფინების გარდა მიეკუთვნება, მაგ, კაშალოტი 
და დინგნისკარტასებრნი ვეშაპები) იყენებენ ულტრაბგერას ექოლოკაციისთვის - ესე 
იგი, იყენებენ მაღალი სისუფთავის სიგნალებს სივრცეში ორიენტირებისთვის და საკვების 
მოსაძებნად. გარე სამყაროს აღქმა კბილებიან ვეშაპებს ძირითადად იმ გამოსახულებების 
შედეგად ეუფლებათ, რომელსაც ექოლოკაცია ქმნის. ისინი სამყაროს მათთვის 
დამახასიათებელი „ ბგერითი სურათი“-თ აღიქვამენ.

ზღვაში მობინადრე ორგანიზმები ადამიანის მიერ გამოწვეული არაბუნერივი ხმაურის 
გამო (როგორც გემების ძრავის წყალქვეშა ფონური ხმაური) გაცილებით უფრო იტანჯებიან, 
ვიდრე ჩვენ თავად ქუჩისა და სამრეწველო ხმაურისგან. 300 მ სიგრძის კონტეინერების 
მზიდი გემი ქმნის 190 დბ-მდე ხმაურს, მსხვილი ტანკერი - 177 დბ-ს, თევზსაჭერი გემი – 156 
დეციბელს. ინტენსიური ნაოსნობის რაოინებშიც საავტომობილო მაგისტრალსა და ქალაქის 
ქუჩებში არსებული ხმაურის მსგავსი უწყვეტი წყალქვეშა ხმაურია. ყველაზე ცუდი ის 
არის, რომ იგი განსაკუთრებით ძლიერია 20-300 ჰერცის სიხშირის დიაპაზონში, რომელსაც 
ურთიერთობისთვის იყენებენ მსხვილი ულვაშებიანი ვეშაპები. თუმცა ზღვაში მცხოვრები 
ორგანიზმები სისტემატურ ხმაურზე ადაპტირებას ახდენენ, როგორც ადამიანები, რომლებიც 
ეჩვევიან ქალაქის ხმაურს, ამიტომ, პორტების განუწყვეტელი მუშაობის მიუხედავად, 
თევზები იქ ძველებურად არიან.  

ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ე.წ. იმპულსური ხმები, როდესაც წარმოიქმნება 
დიდი ძალის მოკლე სიგნალი - შიშის მომგვრელი, დამაყრუებელი და კონტუზიის გამომწვევი. 
მაგალითად, წყალქვეშა სეისმური დაზვერვისას სასარგებლო წიაღისეულის მოსაპოვებლად 
გამოყენებულმა პნევმატურმა ტყვიებმა შეიძლება   გამოწვიოს ისეთი იმპულსები, რომელთა 
ხმაც აღემატება კოსმოსური რაკეტის გაშვების დროს გამოცემულ ხმას.   საშუალო სისუფთავის 
რადიოლოკატორის აკუსტიკური სიგნალი, აღემატება ძუძუმწოვრების მიერ ხმის უსაფრთხო 
აღქმის ლიმიტს და აღწევს 230 დბ-ს. ამიტომ სამხედრო წვრთნების დროს ან სეისმური 
დაზვერვისას ზღვის ძუძუმწოვრების შიდა ყურის აკუსტიკური ტრავმები შეიძლება იყოს 
ნაპირზე მათი „სუიციდალური“ გამორიყვის ერთერთი მიზეზი. ისინი განიცდიან ტკივილს 
და შიშს, ასევე მათ უზიანდებათ ხმის აღქმის მექანიზმი, რის გამოც კარგავენ ორიენტირების 
უნარს  და ვეღარ არჩევენ სად არის ზღვა და სად არის ნაპირი. 

ადამიანის მიერ ზღვის შელფის აქტიურ ათვისებას და სანაპირო მშენებლობას ასევე 
შეაქვს  წვლილი ზღვის ხმოვან დაბინძურებაში. მშენებლობის დროს ყველაზე ძლიერი 



იმპულსური ხმაური წარმოიქმნება ხიმინჯების ჩასაფლობი და ფსკერჩამაღრმავებელი 
სამუშაოების დროს. ამ დროს ხმაურის პიკური დონეები მნიშვნელოვნად აღემატება ბევრი 
სახეობის თევზის მიერ ხმის აღქმის უსაფრთხო ლიმიტებს. თევზები შეეგუა ფონურ ხმაურს, 
სხვა საქმეა - მძლავრი იმპულსური განმუხტვა. პირველ რიგში სწორედ ამისგან უნდა 
დავიცვათ ზღვის ცხოველები.  

ჩვენ გავიზიარეთ ახლახან ,თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს ანთროპოგენული წყალქვეშა 
ხმაური ზღვის ბინადართათვის. ამიტომ ევროკავშირის გარემოსდაცვით უახლეს 
დოკუმენტებში, კონკრეტულად ზღვის სტრატეგიის ჩარჩო-დირექტივაში, წყალქვეშა 
ანთროპოგენული ხმაური ზღვის წყლების „ტრადიციულ“ ქიმიურ დამაბინძურებლებთანაა 
გათანაბრებული. ევროპის ქვეყნები ზღვის ხმაურის სისტემატურ მონიტორნგს იწყებენ 
და ამუშავებენ მის შესამცირებლად სხვადასხვა ხერხებს.  შავ ზღვაში წყალქვეშა ხმაურის 
მონიტორიგი პირველად დაიწყო ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა - ბულგარეთმა და 
რუმინეთმა, სადაც 2017-2018 წლებიდან წყალქვეშა ხმაურის შეფასება  შეიტანეს ზღვის 
ეკოსისტემების ეროვნული მონიტორინგის პროგრამაში; შავი ზღვის სხვა ქვეყნები ახლა 
ქმნიან მსგავს პროგრამებს, კერძოდ, უკრაინისა და საქართველოსათვის. ისინი იქნა 
შემუშავებული EMBLAS- ის პროექტის ფარგლებში.
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9. რით ემუქრება მყარი ნარჩენები შავ ზღვას?

XXI-ე საუკუნეში შავი ზღვა აღმოჩნდა დაბინძურების ახალი სახეობის წინაშე - ეს 
ზღვის მყარი ნარჩენებია. უდაოა, რომ ადრეც ხვდებოდა ზღვაში თევზსაჭერი ბადეების  
ნარჩენები, , ავტომობილის საბურავები, ჩაძირული გემები და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო 
20 წლის განმავლობაში პლასტმასის მოხმარების მატებასთან ერთად, ოკეანეებში მყარი 
ნარჩენების  ოდენობა ასჯერ გაიზარდა - ყოველწლიურად ოკეანეში ხვდება დაახლოებით 
8 მილიონი ტონა პლასტმასი. წრიული დინებები მის კონცენტრირებას გარკვეულ ადგილას 
ახდენენ და შედეგად წარმოიქმნება «ნაგვის კუნძულები», რომლებიც პირდაპირი გაგებით 
არ არის კუნძული, იგი უფრო მოგვაგონებს «პლასტიკურ ბულიონს».  შავი ზღვა  მეტადაა 
დაბინძურებული ხმელთაშუა ზღვასთან შედარებით, მასში ჩამდინარე დიდი მდინარეების 
შენატანისა და ზღვის  შედარებით ჩაკეტილობის  გამო. 

შავ ზღვაში  ნაგვის 85%-ი შეადგენს სხვადასხვა ტიპის პლასტმასის ფრაგმენტები. 
წყლის ზედაპირზე მცურავი, მსუბუქი პლასტმასის ბოთლები და ჩანთები, ულტრაიისფერი 
გამოსხივების და ტემპერატურის ზემოქმედების შედეგად, თანდათან იშლება მცირე   
ფრაგმენტებად, რომლებიც საბოლოოდ ილექებიან წყლის ფსკერზე, სადაც ბინადრობენ 
წყლის ორგანიზმები. 

რატომ არის ნაგავი პრობლემა ზღვის ეკოსისტემებისთვის? პირველ რიგში, ზღვის 
ბინადრები მას ხშირად აღიქვამენ, როგორც საკვებს, ყლაპავენ მას და ნაგავი კეტავს მათ 
საჭმლის მომნელებელ სისტემას.  შავ ზღვაში, ამისაგან განსაკუთრებით ზიანდებიან  თოლიები. 
მეორეს მხრივ, ხშირად პლასტმასი ახდენს  ორგანული დამაბინძურებელი ნივთიერებების 
ადსორბციას, რომლებიც შემდეგ ხვდებიან ზღვის ბინადართა ორგანიზმში და იწვევენ მათ 
მოწამვლას. მესამე - ცხოველები შესაძლოა გაიხლართონ, დაიკარგონ და დაიხოცონ ნაგავში. 
დელფინი პლასტიკური პაკეტების ნარჩენებით  ფარფლზე ან  ქაფშია გაჭედილი ერთჯერად 
ხელთათმანში  - ასეთია შავი ზღვის სამწუხარო რეალობა. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა თვალით შესამჩნევი დიდი ზომის მყარი 
ნარჩენებისა, არის მიკროსკოპული, რომლებიც ზომით ერთუჯრედიან წყალმცენარეებს 
უტოლდება, მათ მიკროპლასტიკური ნარჩენები ეწოდება. ეს ნარჩენები ზღვაში ხვდება, 
მსხვილის   დაშლის შედეგად, მაგალითად, პლასტმასის შეფუთვები ან უშუალოდ მათი 
დაქუცმაცებული ნაწილები. მიკროპლასტიკური ნარჩენების 2/3 მეტი წარმოიქმნება 
საბურავების ცვეთის შედეგად და ჩამოირეცხება ავტომაგისტრალებიდან, ასევე დაახლოებით 
1/4 ხვდება კანალიზაციაში სინთეტიკური ქსოვილების რეცხვისას, რომელთაც ექერცლებათ 
მიკრობუსუსები.  საყოფაცხოვრებო ქიმიურ საშუალებებში, ასევე მალამოებში, სკრაბებში და 
კბილის პასტებში,  ხშირად ამატებენ პლასტმასის მცირე გრანულებს, რომლებიც აგრეთვე 
ხვდებიან კანალიზაციაში.  შავი ზღვის ფსკერზე EMBLAS-ის პროექტში მონაწილე მეცნიერებმა 
უკვე დააფიქსირეს მიკროპლასტიკური ნალექები.

 მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში პლასტიკური ნარჩენები 
(ნაგავი) ოკეანეებისა და ზღვების დიდ პრობლემად იქცა, ზღვის ბიოლოგები განიხილავენ მას, 
როგორც ახალ საცხოვრებელ ადგილს ზღვის ორგანიზმებისთვის. ყველაფერი, რაც ზღვაში 
ხვდება, ადრე თუ გვიან განიხილება, როგორც ჰიდრობიონტების საცხოვრებელი ადგილი. 
სუბსტრატის ზედაპირზე, პირველ რიგში, ვითარდება თხელი აპკი, რომელიც შედგება 
ბაქტერიებისა და მიკრო წყალმცენარეებისგან. იგი გარდაქმნის უსიცოცხლო უდაბნოს წვრილი 
ცხოველების (მაგ, ინფუზორიები) საუკეთესო საბინადრო ადგილად, აწვდის რა საკვებს. 
ამის შემდეგ, მომზადებულ ზედაპირზე თანდათან ილექება წყალმცენარეები, ემაგრება 
მოლუსკის ლარვები, ან ჩნდებიან მცირე ზომის კიბორჩხალები და სხვა ცხოველები.  თუმცა, 
პლასტიკის მავნე ზეგავლენა ამით არ კომპენსირდება, ეს უფრო უნდა განვიხილოთ როგორც 
ბუნების „სასოწარკვეთილი“ მცდელობები დამოუკიდებლად „გადაამუშაოს“ და უსაფრთხო 
გახადოს ჩვენ მიერ გადაგდებული არაბუნებრივი მასალები, ამიტომ ყველა ადამიანის წინაშე 
მდგარი უპირველესი ამოცანაა - შეამციროს მყარი ნარჩენების ზღვაში მოხვედრა, რაც ნიშნავს 
ერთჯერადი პლასტმასის ჭიქების, ჩანთებისა და შესაფუთი მასალების ნაკლებ გამოყენებას. 



წრებრუნვები ნარჩენების გროვები
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10. რამდენად ბევრი ორგანიზმი ბინადრობს შავ ზღვაში?
მეზობელ ზღვებთან შედარებით შავ ზღვაში გაცილებით ნაკლები მობინადრეებია. 

თუ ხმელთაშუა ზღვაში ცნობილია დაახლოებით 10 000 სახეობა, შავ ზღვაში სახეობათა 
თითქმის ორჯერ ნაკლები რაოდენობაა (დაახლოებით 5600). თუმცა ამით შავი ზღვა არ ხდება 
ნაკლებადდასახლებული ან „უსიცოცხლო“. პირიქით, ცოცხალი ორგანიზმების რაოდენობის, 
პროდუქტიულობისა და ბიომასის მიხედვით შავი ზღვა ხმელთაშუა ზღვასთან შედარებით 
მნიშვნელოვნად წინ არის. სახეობრივი მრავალფეროვნების შედარებითი სიმცირის მიზეზს პირველ 
რიგში წარმოადგენს მარილიანობის დაბალი მაჩვენებელი (ორჯერ მცირე, ვიდრე ოკეანეში), ასევე 
ტემპერატურული  რეჟიმი (ცივი ზამთრები), რომელიც არახელსაყრელია, მაგალითად, მუცელფეხა 
მოლუსკებისთვის, ზღვის ვარსკვლავებისთვის და ზღარბებისთვის, ომარებისთვის და სხვა ბევრი 
ცხოველისთვის, რომლებიც შეგუებული არიან ოკეანურ მარილიანობასა და სუბტროპიკულ 
კლიმატს. 

რა თქმა უნდა, შავი ზღვის ბინადართა დიდი ნაწილი - პატარა ორგანიზმებია, რომლებსაც 
ყოველთვის ვერ დავინახავთ შეუიარეღებელი თვალით: ერთუჯრედიანი წყალმცენარეები 
(მათი რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 2800 სახეობას!), უმცირესი კიბოსნაირები (390 
სახეობა), ზღვის სოკოები (აღწერილია 175 სახეობა, მაგრამ ამ ძნელად შესასწავლ ჯგუფში 
ყოველ წელს ახალი სახეობების აღმოჩენა ხდება). შედარებით დიდი ზომის წყალმცენარეებისა  
და უმაღლესი მცენარეების ჯგუფში 453 სახეობაა. მაკროსკოპულ უხერხემლოთა შორისაა 
მოლუსკები (ორსაგდულიანები და მუცელფეხიანები), გარნელები და კიბორჩხალები,  ასევე 
კიბო-განდეგილი - დიოგენე. 

ამ კიბორჩხალას ადრე შავი ზღვის მოლუსკების მცირე ზომის ნიჟარები ეკავა, რის გამოც 
თავადაც არ იყო დიდი ზომის, მაგრამ დიდი მტაცებელი ლოკოკინა რაპანას ჩასახლების შემდეგ 
სწრაფად აითვისა ახალი „კომფორტული აპარტამენტები“ და თავადაც გაიზარდა ზომაში - 
აღმოჩნდა, რომ მას ზღუდავდა „საცხოვრებელი ფართი“. საინტერესოა დიოგენესა და აქტინიას 
(შავ ზღვაში მარჯნის ერთადერთი წარმომადგენელი) კავშირი. კიბო-განდეგილი ირჩევს მისთვის 
სასურველ აქტინიას და ასახლებს საკუთარი „სახლის“ „სახურავზე“: აქტინიას საცეცეები იცავს 
დიოგენეს მტრისაგან, ხოლო რბილტანიან  მარჯანს წილად ხვდება საჭმლის ნარჩენები და უფასო 
ტრანსპორტი. 

შავ ზღვაში ბინადრობს 200 სახეობაზე მეტი თევზი, ამავდროულად აბორიგენული სახეობები 
არის 150-ზე მეტი, დანარჩენი - ჩასახლებულები და „სტუმრები“ სხვა წყალსაცავებიდან. 
მაგალითად, პილენგასი-კეფალი იაპონური ზღვიდან, რომელიც კარგად შეეგუა აზოვისა და შავი 
ზღვის აუზების გარემოს. მასობრივი და ღირებული სარეწაო სახეობებია - ქაფშია, ქარსალა, ქაშაყი. 
მრავალფეროვანია უცნაური  ზღვის ფინიები (10 სახეობა),კაშკაშა ტუჩოსნები (10 სახეობა) და 
ღორჯოები (30 სახეობაზე მეტი), რომელთაც მიეკუთვნება  შავი ზღვის ყველაზე პატარა თევზი- აფია 
ან  ღორჯობლანკეტი. გვხვდება ასევე ხრტილოვანი თევზები - შავ ზღვაში მუდმივად მცხოვრები 
ერთადერთი ზვიგენი კატრანი და სკაროსები - ზღვის მელა და ზღვის კატა.  შავი ზღვის ყველაზე 
დიდი თევზი - სვია, შვიდ ზუთხისებრთა ერთერთი წარმომადგენელია (შავ ზღვაში).  

შავი ზღვის ეკოსისტემის კვებითი ჯაჭვის უმაღლეს რგოლს  წარმოადგენს   3 მთავარი 
მტაცებელი სახეობა -  თეთრგვერდა დელფინი,  აფალინა და ასევე ზღვის ღორი.  საშუალო ზომისა 
და  კონტრასტული შეფერილობის თეთრგვერდას ნახვა შეიძლება ძირითადად ღია ზღვაში, სადაც 
ეს სწრაფი მტაცებლები დიდი ჯოგების სახით დაყვებიან მცირე ზომის თევზებს. აფალინა - შავი 
ზღვის ძუძუმწოვრების ყველაზე დიდი ზომის წარმომადგენელია, მას ხშირად ხედავენ სანაპირო 
ზონებში. ისინი აქტიურები და ცნობისმოყვარეები არიან, უყვართ თამაში და შეუძლიათ ნაპირთან 
ახლოს მისვლა, წყლიდან ამოხტომა და ნამდვილი შოუს მოწყობა. პატარა ზომის და უფრო 
შეუმჩვენელი ზღვის ღორები მთელი წლის განმავლობაში ცხოვრობენ შავ ზღვაში, ხოლო მათი 
ნაწილი ყოველ გაზაფხულზე მიყვება რა ქაფშიების ჯოგს, ქერჩის სრუტეს გავლით შედის აზოვის 
ზღვაში გამოსაზაფხულებლად,  შემოდგომაზე კი გამოსაზამრთლებლად ბრუნდება უფრო თბილ 
წყლებში.

შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნება არ რჩება შეუცვლელი. ზოგი სახეობა ხდება იშვიათი და 
გადაშენების პირას მყოფი, ამავდროულად ჩამონათვალი შეიძლება გაიზარდოს სხვა ორგანიზმების 
ხარჯზე. ამაზე მოქმედებს კლიმატის გლობალური ცვლილებები - ზღვა ცოტათი თბილი და 
მარილიანი ხდება, რაც ხდის მას უფრო შესაბამისს საცხოვრებლად ერთი სახეობისთვის  და 
ნაკლებად კომფორტულს მეორესთვის. ამავდროულად მეცნიერები ახდენენ სულ ახალი სახეობების 
აღმოჩენას, რაც აქამდე ცნობილი არ იყო შავი ზღვის რეგიონისთვის ან ზოგადად მეცნიერებისთვის. 



წვრილი კიბოსნაირების 390 სახეობა 

თევზის 201 სახეობა

მაკროფიტების 453 სახეობა
 

2780  სახეობის ერთუჯრედიანი წყალმცენარეები

ზოობენთოსის 1677 სახეობა 
(მოლუსკები, კიბორჩხალები, ჭიები)

ძუძუმწოვართა სამი სახეობა

Tripos muelleri Chaetoceros sp

ზღვის სოკოების 175 სახეობა 

Chaetomium
globosum
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11. რატომ   არის  შავ ზღვაში   დიდი რაოდენობით  
ხიზანი სახეობები?

პონტო ევქსინსური - სტუმართმოყვარე  ზღვაა.  და ეს ეხება არა მარტო მეზღვაურებს, 
არამედ ზღვის ეგზოტიკურ ბინადრებსაც. მრავალი მათგანისათვის, შემთხვევით თუ 
მიზანმიმართულად დასახლებული ახალ  გარემო  პირობებში, შავი ზღვა  აღმოჩნდა საუკეთესო 
სახლი, ვიდრე ისტორიული სამშობლო (ანუ, როგორც ბიოლოგები  ამბონენ, ბუნებრივი არეალი). 
ისინი ახალ  სამშობლოში უბრალოდ შეუმჩნევლად  აღწევენ ადგილობრივ ეკოსისტემაში, 
სადაც მნიშვნელოვნად არაფერს ცვლიან. მაგ: მოლუსკი მია (Mia arenarea) ჩრდილო 
ატლანტიკიდან  და  ანადარა (Anadara kagoshimensis) ინდონეზიიდან გადმოსახლდნენ  შავ 
ზღვაში  და ამჟამად  ფაუნის ორგანულ ნაწილს  წარმოადგენენ. არცთუ  იშვიათად,  ხიზნები  
ძალიან სწრაფად მრავლდებიან, ამ დროს  მათ შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ  ადგილობრივ  
სახეობებს, მთლიანად გამოჭამონ ადგილობრივი ფლორა და ფაუნა და თავად გახდნენ ფაუნის 
სრულყოფილი შემადგენელი ნაწილი, რადგან ადგილობრივი ფაუნა მოუმზადებელი არის 
ახალი „მეზობლის“ძლიერი ზეწოლის მიმართ.  ასეთ სახეობებს  ინვაზიურებს  უწოდებენ. შავი 
ზღვის ისტორიაში  ბიოინვაზიის არაერთი  მაგალითია -  წყნარი ოკეანიდან შემოსახლებული 
კეფალი პილენგასი (Liza haematocheilus), რომელმაც ადგილობრივი სახეობის კეფალს გაუწია რა 
ძლიერი კონკურენცია, გამოიწვია  მათი რაოდენობრივი შემცირება, რის გამოც  შავიზღვისპირა  
ზოგიერთმა ქვეყანამ კეფალი დაცულ სახეობებს მიაკუთვნა. 1940-იანი წლების ბოლოს იაპონიის 
ზღვიდან შემოტანილმა მტაცებელმა მუცელფეხიანმა მოლუსკმა რაპანამ (Rapana venosa) შავი 
ზღვის ხამანწკების პოპულაცია მთლიანად გაანადგურა  და  ძლიერ შეარყია  მიდიების მარაგი.

მაგრამ შავი ზღვის ეკოსისტემას ყველაზე ძლიერი დარტყმა  შემთხვევით შემოსახლებულმა  
სავარცხლურამ - მნემიოფსისმა  (Mnemiopsis leidyi) მიაყენა, რომელიც შავ ზღვაში პირველად 1980-
იანი წლების ბოლოს  აღინიშნა.  ეს ლაბსხეულიანების ტიპიური  სახეობა (როგორც მედუზებში 
მისი სხეულის მასის 99% წყალია) - აქტიური მტაცებელია, რომელიც ზოოპლანქტონით, 
ქვირითითა და  თევზების  ლარვებით იკვებება. ამ სახეობის ბუნებრივი  არეალი  - ჩრდილო 
ამერიკის ატლანტიის  ნაპირების  გამტკნარებული  უბეებია.  ის ხასიათდება ისეთი მაღალი 
პროდუქტიულობითა და ზრდის  ტემპით, რომ  1980-იანი წლებში მნემიოფსისის საშუალო 
ბიომასა შავ ზღვაში  1 მილიარდ ტონას მიუახლოვდა.

ასეთი რაოდენობით  ის აღმოჩნდა პელაგიური თევზების კვებითი კონკურენტი, ხოლო 
როგორც მათი ქვირითისა და ლიფსიტების მომხმარებელი -  პირდაპირი მტერიც, რამაც 1989-
1990 წლებში გამოიწვია ქაფშიის ან ევროპული ანჩოუსის (Engraulis encrasicolus) ჭერილის 
კატასტროფული შემცირება. 1990-იანი წლების ბოლოს შავ ზღვაში ასევე შემოსახლდა  
ჩრდილოამერიკული სავარცხლურების მეორე სახეობა - ბეროე (Beroe ovata), რომელიც 
ბუნებრივ არეალში მნემიოფსისით იკვებება, ამ უკანასკნელის რაოდენობა მნიშვნელოვნად 
შემცირდა (ბეროე ყოველწლიურად ანადგურებს მნემიოფსისის პოპულაციის თითქმის 
მეოთხედს) და შედეგად ქაფშიის პოპულაციამ  აღდგენა დაიწყო. 

შავ ზღვაში ახალი სახეობები  რამდენიმე  გზით  ხვდებიან.  უპირველესად, ხმელთაშუა 
ზღვიდან ბოსფორის სრუტით ბუნებრივი მიგრაციის გზით. ასე ჩამოყალიბდა  მთლიანი  
თანამედროვე  ფაუნის მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით  80 %), რომელთაც  ჩვენ  ამჟამად 
„ძირითად“ შავზღვისეულად მივიჩნევთ, და ასეთი მიგრაციის პროცესები გრძელდება.  თუმცა  
შავი და  ხმელთაშუა  ზღვების  შეერთებამდე  ( ე.ი.5-7 ათასი წლის წინ - გეოლოგიური დროის 
არც თუ ისე დიდ  მასშტაბში) მასში სახლობდნენ ნახევრად მტკნარი წყლის სახეობები,  
რომლებიც ამჟამად  შემორჩენილია  კასპიის ზღვაში  და შავი ზღვის  შედარებით  მტკნარ 
ადგილებში, რომლებსაც უწოდებენ - „პონტოკასპიურ   რელიქტებს“ (ნათელი მაგალითია - 
ზუთხისებრი  თევზები).

უცხო სახეობების ზღვებში მოხვედრა ასევე გემების ბალასტური წყლებით ხდება. სწორედ 
ასე  აღმოჩნდნენ შავ ზღვაში  რაპანაც, მნემიოფსისიც, ბეროეც და მრავალი სხვა სახეობაც. 
შავ ზღვაში  საუკეთესოდ  არსებობენ სახეობები, რომლებიც თავიანთ ‘სახლში“ დელტებისა 



ბეროე

მნემიოფსისი

პილენგასი

და მდინარეების ესტუარიებში სახლობენ, სადაც ხდება მტკნარი და მარილიანი წყლების 
შერევა. შავი ზღვის მარილიანობა ორჯერ უფრო დაბალია ოკეანესთან შედარებით, ამიტომ 
გამტკნარებულ წყლებში მცხოვრები სახეობები აქ მოხვედრისას  აღმოაჩენენ რა  „გიგანტურ 
ესტუარიებს“ ღებულობენ თავისი სახლისაგან  მკვეთრად განსხვავებულ  პირობებს მასიური 
გამრავლებისათვის.

ამგვარად,  შავი ზღვა არა მხოლოდ  „იტანჯება“  დაუპატიჟებელი სტუმრებისაგან, არამედ 
თავადაც გახდა  სხვა ქვეყნებისათვის  ბიოლოგიური ინვაზიის წყარო.  ნაოსნობას  ხომ 
მსოფლიოს ყველა ქვეყანა ეწევა და გემების ბალასტური წყლები ახდენენ ფლორისა და ფაუნის 
გაცვლას ათასობით კილომეტრით დაშორებულ ზღვებს  შორის. ასეთნაირად, ჩრდილოეთ 
ამერიკაში, უდიდეს ტბებში ჩასახლდნენ და მოევლინენ უბედურებად სწორედ  შავი ზღვის  
სახეობები (პონტოკასპიური რელიქტები) - ორსაგდულიანი მოლუსკები  დრეისენას  გვარიდან  
(Dreisena polymorpha, Dreisena bugensis) და  მრგვალი  ღორჯო (Neogobius melanostomus). 
უკანასკნელ წლებში მრგვალი ღორჯო დასახლდა აგრეთვე  ბალტიის ზღვაში, სადაც იქცა 
ასევე აგრესიულ მასიურ ინვაზიურ სახეობად, რაც უარყოფითად აისახა  ბალტიის ქვეყნების  
თევზჭერის წარმოებაზე.
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12. როგორი მედუზები ბინადრობენ შავ ზღვაში და ბევრია 
თუ არა მათ შორის შხამიანები ?

	
შავ ზღვაში გვხვდება  30  სახეობის მედუზა, რომელთა  შორის  უმრავლესობა  (26 

სახეობა) - წვრილია, 1-20 მმ დიამეტრით. მსხვილ წარმომადგენლებს განეკუთვნებიან  ფართოდ 
გავრცელებული მთვარის იგივე ყურებიანი მედუზა აურელია  (Aurelia aurita)  - დიამეტრით 20  
სმ-მდე,  ძირპირა (Rhizostoma pulmo) - დიამეტრით  60 სმ  და  ძალიან იშვიათი ლუცერნარია 
(Lucernaria companula). 2009 წელს შავ ზღვაში პირველად  ბოსფორთან ახლოს თურქეთის 
სანაპიროზე აღმოაჩინეს ხმელთაშუა ზღვის მედუზა  ქრიზაორა (Chrysaora hysoscella).  მასზე 
შეხებისას ადამიანს კანზე რჩება მკვეთრი წითელი შეფერილობა, როგორც ქიმიური დამწვრობის 
შედეგი. საბანაო სეზონზე ქრიზაორას  გამოჩენისას  ცურვა  იკრძალება. აურელია იშვიათად 
იწვევს მსუბუქ დამწვრობას,  რომელიც 1  სთ-ის განმავლობაში  ქრება, ხოლო უფრო მსხვილ  
ძირპირას   შეუძლია  მოგაყენოს  უფრო მტკივნეული, მაგრამ  სიცოცხლისათვის უსაფრთხო 
დაზიანება  კანზე,  რომელიც  რამდენიმე დღეში  ქრება.

ყველა მედუზა მტაცებელია და  წვრილი პლანქტონური  ცხოველებით  იკვებება.  საკვებს 
პირით იჭერენ და  მის ნარჩენებს უწყვეტლივ იშორებენ, აქვე პირის ღეროზე  მიმაგრებულია  
სასქესო  უჯრედების  მაპროდუცირებელი სასქესო ჯირკვლები, რომლებიც  გამრავლებაში 
მონაწილეობენ. მედუზების უმეტესი სახეობისათვის დამახასიათებელია  სქესობრივი და 
უსქესო თაობების მონაცვლეობა. „უფროსი„  მედუზები ცალსქესიანი  ცხოველებია (სქესიანი  
თაობა).  მათი განაყოფიერება მიმდინარეობს  წყალში აქტიურად  მოძრავი სასქესო უჯრედების 
შერწყმით, რის შემდეგაც წარმოიქმნებიან ლარვები - პლანულები. ისინი  ცურავენ  წყლის  
სისქეში და მოგვიანებით ემაგრებიან  ზღვის ფსკერის  მყარ ზედაპირს. მათგან წარმოიქმნებიან 
პოლიპები (უსქესო  თაობა), რომლებიც მიმაგრებულ  ცხოვრებას  ეწევიან.  მათ შეუძლიათ 
რაოდენობრივი მატება  უჯრედების დაკვირტვის  გზით.

პოლიპები  იზრდებიან,  იყოფიან და  წარმოქმნიან  სტრობილებს  - ერთმანეთზე დალაგებულ 
და ცენტრალური  ღერძით  ერთმანეთთან  შეერთებულ  „თეფშების“  (ახალგაზრდა მედუზებში, 
ისინი  ქოლგების ჩაღრმავებული მხრით ზემოთაა მიმართული) გროვებს.  საინტერესოა,  რომ 
რაც უფრო  წვრილია  სქესობრივი თაობა,  მით მსხვილია  უსქესო.  აურელიასა  და  ძირპირას  
პოლიპები  სიმაღლით დაახლოებით 2  სმ-ია, მაშინ,  როდესაც უფრო გავრცელებული შავი 
ზღვის მედუზის, მაგალითად,  ობელიას (Obelia longissimi) პოლიპების  დანაზარდების  
სიმაღლე  30 სმ-ს  აღწევს,  მოგვაგონებს  გაუფერულებულ  წყალმცენარეებს და არა  ცხოველებს.  
ამასთანავე,  მედუზა  ობელიას  ქოლგის  დიამეტრი   4 მმ-ია და წყლის  სისქეში  ისინი ჩვენთვის 
პრაქტიკულად შეუმჩნეველია. თაობათა  მონაცვლეობის ციკლი ყოველწლიურად მეორდება. 
შესაძლოა, ამასთანაა კავშირში  ზღვაში  მედუზების განვითარების არაპროგნოზირებადი 
აფეთქებები, რადგან მათი რაოდენობა  დამოკიდებულია   როგორც  ზღვის ფსკერზე, ასევე  
წყლის  სისქეში საარსებო პირობებზე. ძირპირას  რაოდენობის  მასიური  „აფეთქებები“აღინიშნა 
1970-იან  წლებში,  აურელიასი კი - 1980 -ში  და ეს ახსნეს  წყალში  ორგანული  ნივთიერებების  
მატებით,  ე.წ.  ანთროპოგენული  ევტროფირებით.  1980-იან წლებში შავ ზღვაში  აურელიის 
მარაგმა  300-500 მლნ. ტ. მიაღწია.  ასეთი რაოდენობის მედუზებთან  ბრძოლის მეთოდების  
ძიებისას,   შესაძლოდ მიიჩნიეს ზემდგრადი ბეტონის გამოყენება, აგრეთვე მედუზებისგან 
დამზადებული მშრალი ფხვნილის გამოყენება  მაღალი მდგრადობის მქონე მეტალის  
შესადუღებლად.  თუმცა, შავი ზღვის ეკოსისტემა  მალე დასტაბილურდა და მედუზებმაც-  
„უკან დაიხიეს“.

შავი ზღვის  ირგვლივ  მცხოვრები  ხალხები  ვერ მიეჩვივნენ, რომ მედუზები აღიქვან 
როგორც საკვები პროდუქტი. თუმცა აღმოსავლურ სამზარეულოში აურელიაც და  ძირპირაც 
შედიან ტრადიციული  ზღვის პროდუქტების რიცხვში რომანტიული სახელწოდებით -  
„ბროლის  ხორცი“. მედუზებს ამარილებენ,  წვავენ, ახმობენ, აკონსერვებენ. ამჟამად მსოფლიოში 
ყოველწლიურად 250 ათას ტონამდე  მედუზას  მოიპოვებენ.

 



ლუცერნარია

ძირპირა

ქრიზაორა

ზრდასრული
მედუზა

პლანულა

პოლიპი

ეფირა - სციფოიდური 
მედუზების ლარვა

აურელია
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13. როგორი ბედი აქვს ცხენთევზას?

შავ ზღვაში მობინადრე, გრძელდინგა ზღვის ცხენთევზა (Hippocampus guttulatus) - საოცარი 
არსებაა. ამ პატარა თევზის სხეული დაფარულია მყარი რქოვანი ფირფიტებითა და სხვადასხვა 
გამონაზარდებით, რაც ეხმარება მას შენიღბვაში და მტაცებლებისგან თავის დაცვაში. 
თავისებური ჯავშანი გამოირჩევა სიმაგრითა და არ კარგავს თვისებებს გამოშრობის შემდეგაც 
კი. სხეულის უჩვეულო ფორმა და თავი - გამოწეული დინგით ნამდვილად ჩამოგავს ჭადრაკის 
ცხენის ფიგურას. 1960-იან წლებში შავი ზღვის თითქმის ყველა სანაპიროს თხელწყლიან 
ადგილებში და ქერჩის სრუტეში შესაძლებელი იყო ცხენთევზას დანახვა, თუმცა სწორედ 
ეგზოტიკური იერი გახდა მისი თითქმის მთლიანი გადაშენების მიზეზი. 

ზღვის ცხენთევზა გამოირჩევა ნაკლებად მოძრავი სანაპირო ცხოვრების ნირით და ამიტომ 
იგი 1980-90-იან წლებში მტაცებლური ჭერის მიმართ აღმოჩნდა დაუცველი. ყოველწლიურად 
ათი ათასობით თევზს აშრობდნენ სუვენირების სახით ტურისტებისთვის და ზღვის ცხენთევზა 
თითქმის გაქრა კურორტების სიახლოვეზე. ამიტომ 1994 წელს შავი ზღვის ცხენთევზა 
შეიყვანეს უკრაინის წითელ წიგნში, ხოლო მისი ჭერა აიკრძალა. მიღებული ზომების შემდეგ 
მისმა რიცხოვნობამ მოიმატა, შედეგად  იგი  2009 წლის წითელი წიგნის  გამოცემიდან ამოიღეს.

ზღვის ცხენთევზა მიეკუთვნება ნემსთევზასებრთა ოჯახს, მისი უახლოესი 
ნათესავია - ნემსთევზა, მაგრამ მისგან განსხვავებით, ცხენთევზა წყალში თითქმის სულ 
იმყოფება  ვერტიკალურ მდგომარეობაში, რაც უზრუნველყოფილია საცურვი ბუშტის 
უნიკალური სტრუქტურით, რომელიც განლაგებულია მთელი სხეულის გასწვრივ და თავის 
ნაწილისაგან გაყოფილია ტიხარით. საცურავი ბუშტის თავის ნაწილი მუცლისაზე უფრო 
დიდია, რაც უზრუნველყოფს ცხენთევზას ცურვის დროს ვერტიკალური მდგომარეობის 
შენარჩუნებას.

ამასთან ცხენთევზას შეუძლია თავის მოძრაობა ზემოთ და ქვემოთ - რაც უნიკალური 
უნარია თევზისთვის. ცხენთევზების გამრავლების პროცესი ასევე უკიდურესად თავისებურია. 
ტოფობის დროს თევზები ეხებიან ერთმანეთს მჭიდროდ ჩაჭიდულები მოქნილი კუდებით, 
შემდეგ მამრი ხსნის მუცელზე არსებულ სპეციალურ ჩანთას და მდედრი ალაგებს მასში 
ქვირითს, რომელთა რაოდენობა შეიძლება აღწევდეს ათასს. შემდგომ შთამომავლობას ატარებს 
მამრი და იჩეკება სავსებით განვითარებული ლიფსიტები. ახალდაბადებული ცხენთევზები 
საცურავი ბუშტის შესავსებად მიემართებიან წყლის ზედაპირისკენ   „ყლუპი“ ჰაერისთვის, 
შემდეგ ბრუნდებიან და კიდევ გარკვეულ დროს ატარებენ მამასთან, რომლის ჩანთაშიც მათ 
შეუძლიათ საფრთხისგან თავის დაცვის მიზნით დამალვა. ცხენთევზა ასევე არის - ნამდვილი 
ქამელეონი! რეპტილიების მსგავსად მას შეუძლია თვალების დამოუკიდებლად მოძრაობა 
სხვადასხვა მიმართულებით, რაც უზრუნველყოფს მხედველობის 300 გრადუსიან კუთხეს და 
მას შეუძლია შეფერილობის შეცვლა. ამით იგი ახერხებს შენიღბვას წყალმცენარეებში ან ქვებს 
შორის.

დღეისათვის ზღვის ცხენთევზას ბედი ნელნელა იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს. გასული 
საუკუნის ბოლოს ეს საოცარი სანაპირო თევზი შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში 
თითქმის გადაშენებული იყო, მაგრამ დღეს მისი ნახვა შეიძლება ოდესის სანაპიროზეც კი. 
თუმცა ღირსშესანიშნაობების მოყვარულებს უნდა ახსოვდეთ, რომ შავი ზღვის ამ სიმბოლოს 
ბედი დამოკიდებულია არა მარტო ზღვის ეკოსისტემის მდგომარეობაზე, არამედ ჩვენს მიერ 
განხორციელებულ გონივრულ საქციელზე.
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14. რა საოცარი თავისებურებები აქვს შავი ზღვის ზვიგენს?

შავი ზღვის კატრანი (Squalus acanthias ponticus) - ერთადერთი ზვიგენია,რომელიც 
მუდმივად  ბინადრობს შავი ზღვის აუზში. პრაქტიკულად  იგი გვხვდება შავ ზღვაში 
ყველგან და აზოვის ზღვის სამხრეთ ნაწილშიც კი.  წაგრძელებული  დინგის გამო, თავი 
მიუგავს  ძაღლის დრუნჩს, ამიტომაც ამ თევზს კიდევ უწოდებენ ზღვის ძაღლს, ხოლო 
ზურგის ორთავე ფარფლების  ფუძესთან  მძლავრი ქიცვების გამო კატრანმა მიიღო კიდევ 
ერთი - ეკლიანი ქიცვიანი ზვიგენის სახელი.  ადამიანზე კატრანის თავდასხმის შემთხვევები 
უცნობია, ამიტომ იგი საშიშია ადამიანისათვის მხოლოდ ამ ქიცვების/ ეკლების ფუძესთან 
განლაგებული შხამიანი ჯირკვლების გამო: მათგან მიყენებული ნაკაწრი და ნაჩხვლეტი 
შეიძლება იყოს  მტკივნეული და შეხორცების პროცესი ხანგრძლივი. 

ზვიგენების სხვა წარმომადგენლებთან შედარებით კატრანს გააჩნია სხეულის არცთუ 
დიდი ზომები. იგი იშვიათად აღწევს  სიგრძეში 1,5 მეტრზე და ჭონაში 10 კილოგრამზე 
მეტს.  ეს თევზები ცოცხლობენ 25 წელი, გამრავლებისათვის  მწიფდებიან შედარებით 
გვიან - 13-14 წლის ასაკში. შეჯვარება მიმდინარეობს  დიდ სიღრმეებზე, ემბრიონები 
ვითარდებიან დედის სხეულში და დიდი ხნის (18 თვემდე) შემდეგ ჩნდებიან  გარეგნულად 
მშობლების მსგავსი, უკვე ფორმირებული 30 სანტიმეტრიანი ზვიგენები. ამ პროცესს 
კვერცხცოცხალმშობობა ეწოდება. 

ეკლიანი ზვიგენის  გვარისა და ოჯახის სახელწოდება (რომელსაც ის მიეკუთვნება) 
წარმოშობილია ლათინური სიტყვა squalidus-იდან - „დაფარული უხეში ტყავით“. 
საქმე იმაშია, რომ შავი ზღვის ზვიგენის სხეული დაფარულია ქერცლებით, რომლებიც 
აგებულებითა და სიმტკიცით თავისთავად წარმოადგენენ კბილების მსგავს ქიცვებიან 
ფირფიტებს. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ კატრანის მთელი სხეული მთლიანად 
მოფენილია  მახვილი და ერთმანეთთან მჭიდროდ ჩაწყობილი  კბილებით,   რის გამოც 
კანი შეიძლება მოგვეჩვენოს შედარებით გლუვი,  თუ ხელს გავატარებთ თავიდან კუდამდე 
- და პირიქით უხეში, როგორც ზუმფარას ქაღალდი (თუ გავატარებთ ხელს საპირისპირო 
მიმართულებით).

კატრანს, როგორც სხვა ზვიგენებს, არ აქვს საცურავი ბუშტი და წყლის სისქეში 
გაჩერებაში  მას ეხმარება უზარმაზარი ღვიძლი, რომელმაც შეიძლება მიაღწიოს თევზის 
მასის მეოთხედს. ეკლიანი ზვიგენის ღვიძლში ბევრი ცხიმია, რომელთაც აქვთ დაბალი 
სიმკვრივე, რაც თევზს წყალზე მსუბუქს ხდის. სწორედ A და D ვიტამინების ჯგუფით  
მდიდარი კატრანის ღვიძლის ცხიმები გამოიყენება, როგორც ძვირფასი ნედლეული 
ფარმაკოლოგიასა და მედიცინაში, 

სამწუხაროდ  გვიანი მომწიფება და გამრავლების ნელი ციკლი, მათ შორის ორსულობის 
ძალიან ხანგრძლივი ვადა კატრანს ხდის ჭერისადმი განსაკუთრებულად მგრძნობიარეს. 
ამ ზვიგენებს დიდი რაოდენობით იჭერენ იაპონიაში, ჩინეთში, ინგლისში, ნორვეგიასა 
და სხვა ქვეყნებში.  ბოლო წლებში შავი ზღვის სხვა სახეობის  თევზების ჭერისას, სარეწაო 
ჭერილებში კატრანი ხშირად გვხვდება, როგორც თანჭერილი, ხოლო მისი რიცხოვნობა 
ბოლო ათწლეულში მნიშვნელოვნად შემცირდა. ბუნების დაცვის საერთაშორისო 
კავშირის კლასიფიკაციის თანახმად, შავი ზღვის კატრანის სტატუსი აღნიშნულია როგორც 
„მოწყვლადი სახეობა“, რაც მიუთითებს მის დაცვის აუცილებლობაზე.
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ჩვეულებრივი მცირე ზოლიანი ვეშაპი

15. არის თუ არა ვეშაპი შავ ზღვაში?

სიტყვა «ვეშაპი» როცა გვესმის, ჩვენს წარმოსახვაში წარმოვიდგენთ ოკეანის გიგანტს, 
რომელიც ნელა გადაადგილდება ანტარქტიკიდან ან არქტიკიდან ტროპიკებში და ბრუნდება 
უკან. მართლაც, ამჟამინდელი  ულვაშებიანი ვეშაპები – ყველაზე დიდი ზომის ცოცხალი 
არსებებია, რომლებიც ოდესღაც სახლობდნენ ჩვენს პლანეტაზე. (ლურჯი ვეშაპის სიგრძე 
აღწევს 30 მეტრს და მეტს, წონა კი დაახლოებით 150 ტონას! ამასთანავე მთლიანი ვეშაპის აწონვა 
ვერავინ შეძლო - არსებობს კი ამ ზომის სასწორი? მსოფლიო ოკეანეში ულვაშებიანი ვეშაპების 
გარდა ბინადრობენ  დიდი და პატარა კბილებიანი ვეშაპები. მათ მიეკუთვნება მაგალითად, 
კაშალოტები, დინგნისკარტისებრნი, მარტოკბილა, დელფინები (ყველაზე დიდი დელფინი 
- ცელნამგალაა) და ყველაზე პატარა - ზღვის ღორები. ულვაშებიან და კბილებიან ვეშაპებს 
ერთი საერთო წინაპარი ჰყავდათ. ვეშაპისნაირები წყლის ძუძუმწოვრებია: სუნთქვისთვის 
მათ ჭირდებათ ატმოსფერული ჰაერი, რის გამოც ამოდიან წყლის ზედაპირზე, ნაშიერს რძით 
კვებავენ, სხეულზე ზოგჯერ აღენიშნებათ ბეწვები - ბეწვიანი საფარველის ნარჩენები.

შავ ზღვაში მუდმივად ბინადრობს ვეშაპისნაირთა სამი სახეობა - დელფინი აფალინა 
(Tursiops truncatus), ჩვეულებრივი მოკლედინგა დელფინი ან თეთრგვერდა (Delphinus delphis) 
და ზღვის ღორი (Phocoena phocoena). ზღვის ღორი დედამიწაზე მცხოვრებ ვეშაპისნაირებს 
შორის, შავ ზღვაში - ყველაზე პატარაა: ზრდასრული ორგანიზმები ზოგჯერ აღწევენ 110 
სმ, ხოლო წონით - 25 კილოგრამს. შავ ზღვაში მცხოვრები ყველა ვეშაპისნაირი იკვებება 
თევზით: ზღვის ღორი - ღორჯოთი, აფალინა - კამბალით და კეფალით, ყველა ისინი 
სიამოვნებით მიირთმევენ ქაფშიას, ქარსალას, სტავრიდას და მერლანგას. თეთრგვერდები 
ათასობით ინდივიდისგან შემდგარ ჯოგებს ქმნიან, აფალინები, უპირატესად, შედარებით 
მცირე ჯგუფებად იკრიბებიან, ხოლო ზღვის ღორები ერთად იშვიათად გროვდებიან - 
მაგალითად, ზღვის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადაადგილების დროს. ბოლოდროინდელმა 
კვლევებმა, მათ შორის პროექტ EMBLAS-ის ფარგლებში, ცხადყო, რომ ზაფხულში ყველაზე 
დიდი დაჯგუფება ვეშაპისნაირების კონცენტრირებულია თურქეთის  და ბულგარეთის  
წყლებში, მათ შორის ბევრია დუნაის დელტასა და კუნძულ ჯარილგაჩის მახლობლად. 
მაგრამ წელიწადის ცივ სეზონზე, დელფინები გვხვდებიან საქართველოს წყლებში და სოჭი-
ტუაფსეს ტერიტორიაზე (იქ გამოსაზამთრებლად თავმოყრილი თევზების სიმრავლის გამო).

რას წარმოადგენენ ულვაშებიანი ვეშაპები? პირველ რიგში, ჩვენს ზღვებში ისინი  
აღმოაჩინეს მილიონობით წლის წინ, როდესაც შავი ზღვის ადგილას მდებარეობდა 
აღმოსავლეთ პარატეტისად წოდებული ზღვა. პალეონტოლოგები პოულობენ ათასობით 
მათ ნამარხ ძვლებს უკრაინასა და მოლდოვაში. ისინი ჯუჯა ვეშაპი-ცეტოტერიები იყვნენ, 
რომელთა  სხეულის სიგრძე მხოლოდ სამ მეტრს აღწევდა, ახლანდელი დელფინების 
მსგავსად, ისინიც იკვებოდნენ პატარა თევზებით, პირდაპირ ყლაპავდნენ მათ დიდი იხვივის 
მსგავსად. ცეტოტერიების უახლოესი თანამედროვე ნათესავია - ჯუჯა გლუვი ვეშაპი: 
ახლა ის ცხოვრობს სამხრეთ ნახევარსფეროში, თუმცა წარსულში გვხვდებოდა ხმელთაშუა 
ზღვაში. შავ ზღვაში ულვაშიანი ვეშაპები გვხვდებოდნენ ისტორიულ დროშიც. ბულგარეთის 



ზღვის ღორი

აფალინა

თეთრგვერდა

უძველესი დასახლების გათხრებისას, არქეოლოგების მიერ ნაპოვნი იყო ჩვეულებრივი 
მცირე ზოლიანი ვეშაპის (Balaenoptera acutorostrata) ძვლები, ასაკი ხუთი-ექვსი ათასი წელია. 
1880 წელს მცირე ზოლიანი ვეშაპი ხმელთაშუა ზღვიდან შევიდა  შავ ზღვაში და გამოირიყა 
საქართველოში ბათუმის სანაპიროზე. მისი ჩონჩხი დღემდე ინახება საქართველოს ეროვნულ 
მუზეუმში.

შეიძლება თუ არა განმეორდეს მსგავსი შემთხვევა? ვინ იცის! ვთქვათ, 2009 წელს, 
არქტიკიდან ნაცრისფერ ვეშაპი, წყნარი ოკეანის ნაცვლად აღმოჩნდა ატლანტის ოკეანეში და 
იქედან - ხმელთაშუა ზღვაში, სადაც ისინი ათასი წლის განმავლობაში არ უნახავთ. ასე რომ, 
ჩვენს სანაპიროებზე ულვაშებიანი ვეშაპი შესაძლოა მომავალშიც აღმოჩნდეს.
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16. რომელი   კიბოები   ბინადრობენ  შავ  ზღვაში?

კიბოების გარეშე შეუძლებელია ზღვის სანაპიროების წარმოდგენა. ეს  შრომისმოყვარე 
„ზღვის  სანიტრები„ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მკვდარი თევზების, მოლუსკების და სხვა 
მომაკვდავი ნარჩენების უტილიზაციაში. კიბოები  გადაადგილდებიან ფსკერზე გვერდულად, 
ამასთან ხშირად შეუძლიათ ნაპირზე გამოსვლა, უმეტესად  ღამით და გარკვეული დროით 
ჰაერით  სუნთქვა. კიბოების  ოჯახის წარმომადგენლებმა კიბო - მცურავებმა, მას შემდეგ, რაც 
უკანა წყვილი ფეხები  გაუფართოვდათ ფარფლებად, სიარულის გარდა აითვისეს ცურვაც.. შავ 
ზღვაში  ასეთი  „მცურავი“ კიბო, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, იყო მხოლოდ პატარა კიბორჩხალა-
ქვიშის მოცურავე (Liocarcinus holsatus).  

გასული  საუკუნის  შუა წლებამდე შავ ზღვაში  ცნობილი იყო  18  სახეობის  კიბო. ამათგან 
ყველაზე მსხვილი იყო  ქვის  კიბორჩხალა (Eriphia verrucosa), ჯავშნის  სიგრძით  88 მმ. დიდი 
ზომების გამო, ქვის კიბორჩხალას შეუძლია არა მხოლოდ ზღვის გასუფთავება, არამედ მცირე 
ზომის თევზებზე, ჭიებზე და ლოკოკინებზე ჩასაფრებით  ნადირობა.

ბალახის კიბორჩხალაც (Carcinus aestuarii) თითქმის იგივე ზომას აღწევს. შავი ზღვის 
ორივე ”მთავარი” კიბორჩხალას სახელწოდება ასახავს მათი ეკოლოგიისა და ქცევის  
თავისებურებებს - პირველი სახეობა უპირატესობას  ქვიან  ფსკერს  ანიჭებს და შეფერილობა  
იდეალურად  ნიღბავს  კენჭებსა და ლოდებზე, ხოლო მეორეს ურჩევნია  წყალმცენარეებსა და 
ზღვის ბალახებში დამალვა, რაშიც ეხმარება ჯავშნის მწვანე  შეფერილობა.  თუმცა,  ბალახის  
კიბორჩხალას ლათინური დასახელებაც შემთხვევითი არ არის - ის  შეგვახსენებს, რომ ეს 
სახეობა უპირატესობას ზღვის შედარებით გამტკნარებულ  უბნებს  ანიჭებს მდინარეების  
დელტებისა და ესტუარიების  ჩათვლით.

სამწუხაროდ, რაც უფრო დიდია კიბორჩხალა, მით უფრო სავარაუდოა, რომ ადამიანის 
მსხვერპლი გახდება. 18 სახეობის კიბორჩხალებიდან  6  უფრო მსხვილია. ესენია: უკვე 
დასახელებული  ქვისა და ბალახის  კიბორჩხალები, მარმარილოს (Pachygrapsus marmoratus),  
კიბორჩხალა-ქსანტო (Xantho poressa), “ბუსუსებიანი“ კიბორჩხალა (Pilumnus hirtellus), აგრეთვე 
(არა უშუალოდ ზღვაში, არამედ მასში ჩამდინარე ჩქარ,  ქვებიან მდინარეებში ბინადარი) 
მტკნარი  წყლის  კიბორჩხალა (Potamon potamios), ისინი   შავი  ზღვის მრავალი ქვეყნის  
წითელ   წიგნშია შეყვანილი. ქვიანი სანაპიროს ბინადარი - მარმარილოს  კიბორჩხალა, იკვებება 
რა ქვებზე არსებული დანაზარდებით, სიცოცხლის  თითქმის ნახევარს მიწის სერფინგის 
ზონაში ატარებს, მხოლოდ დროდადრო  ჩაიძირება წყალში ლაყუჩების  დასასველებლად.  ეს 
კიბორჩხალა  EMBLAS-ის  პროექტის  შემუშავებისას  შეტანილ  იქნა  ზღვის  სანაპირო ზოლის 
კარგი ეკოლოგიური მდგომარეობის  მაჩვენებელ  ინდიკატორთა  სიაში.  სამწუხაროდ, ეს 
სახეობა ლამაზი,  ბრწყინავი „მარმარილოს“ ნიჟარით, ხშირად სუვენირული ინდუსტრიის 
მსხვერპლი  ხდება. 

შავი ზღვის კიბორჩხალები თავისებურად  საინტერესონი  არიან:  ასე,  კიბორჩხალა-ქსანტო 
აუცილებლობის  შემთხვევაში  ეფლობა სილაში და მრავალი კვირის განმავლობაში  შეუძლია  
საკვების გარეშე  გადაიტანოს  „ მძიმე პერიოდები“, ხოლო კიბორჩხალა-უხილავი (Macropodia 
longirostris)  მრავალი სახეობის  ცოცხალი წყალმცენარის  პატარა  ბუჩქებით ინიღბება. ერთ-
ერთი ყველაზე მცირე ზომის სახეობაა - Brachinotus sexdentatus, რომელიც სანაპირო ზოლის 
შლამიან და შლამ-სილიან გრუნტში ბინადრობს, მისი კვარდრატული ჯავშნის სიგრძე არ 
აღემატება 20 მმ-ს. ქართული სახელწოდება უცნობია. 

უკანასკნელი ნახევარი საუკუნის განმავლობაში  შავი ზღვის კიბორჩხალების სია 
გაიზარდა  ეგზოტიკური  ხიზნების  3  სახეობით:  ამერიკული  ცისფერი კიბორჩხალა 
(Callinectes sapidus) - კიბოების  გვარის  ყველაზე მსხვილი წარმომადგენელი,  კიბორჩხალები 
- მცურავები (პირველად  აღმოჩნდა 1967 წ.),  კიბორჩხალები - სირპუსები (Sirpus zariqieyi) 



37

(1982 წ.)  და  ჩინური  კიბორჩხალა - ერიოხეირები (Eriocheir sinensis) (1998 წ). ამჯერად ზომის 
მიხედვით ცისფერ  კიბოს   მიეკუთვნა   „პირველობის  პალმა“-  მისი  ნიჟარა აღწევს  20  სმ. 
სხვათა შორის, ის  შავ  ზღვაში  დასახლდა , მაგრამ მასიური სახე  ვერ  მიიღო და  ადგილობრივ  
ეკოსისტემაში მისი დამკვიდრება პრაქტიკულად  არ შეიმჩნევა.

სხვა არის - ბუსუსებიანი კიბორჩხალა:  ეს  სახეობა მასიურად სახლობს ზღვის  
გამტკნარებულ უბნებში (და მტკნარი წყლების დინების საწინააღმდეგოდაც  გადაადგილდება), 
თიხიან  ნაპირებზე  თხრიან  სოროებს და ნაპირდაშლის მნიშვნელოვან ფაქტორს  წარმოადგენენ.  
საინტერესოა, რომ  ბალახის  კიბო იაპონიაში შემთხვევითაა  მოხვედრილი და  იქ  მასიურ 
ინვაზიურ სახეობად  ჩამოყალიბდა, ხოლო შავ ზღვაში  გადაშენების  პირას მყოფ  იშვიათ 
სახეობად.   

ცისფერი
კიბორჩხალა

“ბუსუსებიანი“ კიბორჩხალა

მარმარილოს კიბორჩხალაკიბორჩხალა-ქსანტო

ჩინური  კიბორჩხალა 
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17. რატომ ანათებს ზღვა სიბნელეში?

უძველესი დროიდან ადამიანები აკვირდებოდნენ საიდუმლოებით მოცულ ღამის ზღვის 
ნათებას. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო ერთგვაროვანი მოთეთრო/რძისებრი  ნათება, რომელიც 
იყო განფენილი ზღვაში, სხვა შემთხვევებში - გემის ნაკვალევის , ზოგჯერ კი - ზღვის სისქეში 
გამავალი ნაპერწკლების ან ნათებების მსგავსი. მეცნიერები ვერ ხსნიდნენ ამ საიდუმლო 
მოვლენას.  ხდებოდა სხვადასხვა ვარაუდების წამოწევა, სანამ ХVIII საუკუნეში არ ახსნეს 
მისი ბიოლოგიური საფუძველი, რითაც აჩვენეს, რომ ზღვის იდუმალი ნათების მიზეზი არის 
ბიოლუმინესცენცია,  ანუ ცოცხალი ორგანიზმების უნარი გამოასხივონ შუქი. ბიოლოგიური 
ნათება შეიძლება გამოიწვიოს, როგორც სხვადასხვა ზომის პლანქტონურმა ორგანიზმებმა, ასევე 
მიკროსკოპულმა ბაქტერიებმაც.     

შავი ზღვისთვის ყველაზე ცნობილი და შესწავლილი ბიოლუმინესცენტული ორგანიზმი 
არის ზღვის ციცინათელა ან ნოქტილუკა (Noctiluca scincillans). მას ფიტოპლანქტონს 
მიაკუთვნებენ, ისევე, როგორც დინოფიტური პლანქტონური წყალმცენარეების (Dynophyta) 
სხვა წარმომადგენლებს. თუმცა ამ მსხვილმა, ზომით 0.5-2 მმ, ზოგჯერ კი 3მმ-მდე,  სფერული 
ფორმის  წყალმცენარემ დაკარგა ფოტოსინთეზის უნარი და გახდა მტაცებელი, სამაგიეროდ მის 
ციტოპლაზმაში არსებული ცხიმის ნაწილაკების  მეშვეობით იგი ზღვის სისქეში ტივტივებს. 
ქლოროფილისგან (რომელიც აღარ ესაჭიროება), ჩამოყალიბდა საინტერესო წარმონაქმნი, 
რომელიც დაჟანგვის შედეგად გამოყოფს სინათლის კვანტს და იწვევს ზღვის ციცინათელას 
ნათებას მასზე მექანიკური ან ქიმიური ზეგავლენის დროს. ქლოროფილის ამ წარმონაქმნს 
(გამომდინარე იქედან, რომ ზღვის ნათება იწვევდა „ინფერნალურ“ ასოციაციებს) უწოდეს 
„ლუციფერინი“, ხოლო მის დამჟანგველ სპეციალურ ფერმენტს -„ლუციფერაზა“. 

ზაფხულის დასასრულს შეიძლება ხშირად დავაკვირდეთ იმას, თუ როგორ ანათებს შავი 
ზღვის ნაპირი, ან როგორ ტოვებს ნათების კვალს ნავი, წყლის სისქეში შეიძლება დავინახოთ 
მბზვინვარე ხაზები, რომელსაც ტოვებენ მცურავი თევზები. არსებობს ძველი ყირიმული ლეგენდა 
იმის შესახებ, რომ გემების ნიჩბების მოძრაობით გამოწვეულმა ტალღების ნათებამ როგორ არ 
მისცა შესაძლებლობა ბერძნულ ფლოტს, შეუმჩნეველად მისულიყო ტავრიდის ნაპირამდე. 
თუ ამ ლეგენდას აქვს ისტორიული საფუძველი, მაშინ, დიდი ალბათობით, ზუსტად ზღვის 
ციცინათელამ გადაარჩინა ტავრები მოულოდნელი თავდასხმისგან. ეს არ არის ერთადერთი 
შემთხვევა, როდესაც ბიოლუმინესცენცია ეხმარებოდა ადამიანებს. რადიოლოკაციის გახსნამდე 
მას შეეძლო გემის გადარჩენა, მისი საშუალებით მეზღვაური ამჩნევდა სანაპიროს სიახლოვეს, 
რიფებს ან მეჩეჩებს. მეთევზეები კი ღამით თევზაობის დროს, ძალიან ხშირად ახერხებდნენ 
თევზების გროვების აღმოჩენას სწორედ სიღრმეში ნათების მეშვეობით. 

ზღვის ციცინათელა გვხვდება შავი ზღვის შორეულ საზღვრებს იქეთაც და ახლა უფრო 
მეტია მისი გავრცელების არეალი. მეცნიერები ამ ფაქტს უკავშირებენ გლობალურ დათბობას. 
ის ზემოქმედებას ახდენს ოკეანურ დინებებზე, რაც თავის მხრივ მოქმედებს პლანქტონური 
ორგანიზმების გავრცელებაზე.
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18. რატომ „ სეირნობს“ პლანქტონი სიღრმიდან ზედაპირისაკენ და  
პირიქით?

პლანქტონს  მიეკუთვნება  ყველა ორგანიზმი, რომლებიც ვერ ეწინააღმდებიან დინებას. 
როგორც წესი, ისინი ძალიან პატარებია (ლაბსხეულიანების - მედუზებისა და სავარცხლურების 
გამოკლებით). პლანქტონი იყოფა ფიტოპლანქტონად - მიკროწყალმცენარეები და  
ზოოპლანქტონად - წვრილი ცხოველები, რომელთა შორის უმეტესობა კიბოსნაირებია. 
ზოოპლანქტონის მრავალი სახეობა დღეღამის  განმავლობაში ეწევა  ძალიან გრძელ (მათი 
სხეულის ზომების მიუხედავად) ვერტიკალურ მიგრაციებს.  დღისით ისინი წყლის სისქის 
ღრმა შრეებში ჩერდებიან, ხოლო  შებინდებისას იწყებენ მოძრაობას ზემოთ და მიაღწევენ რა 
ზედაპირს,  განლაგდებიან წყლის  თხელ ზედა შრეში, გარიჟრაჟზე კი  კვლავ  ბრუნდებიან 
სიღრმეში.

შავ ზღვაში  შედარებით გამოკვეთილ დღეღამურ მიგრაციებს ეწევიან  ნიჩაბფეხიანი 
კიბოსნაირები - კალანუსი (Calanus euxinus) და ფსევდოკალანუსი (Pseudocalanus elongatus). 
ისინი 100-150 მ-ის სიღრმიდან ფიტოპლანქტონით  მდიდარ ზედაპირულ წყლებში ამოდიან. 
დღის განმავლობაში მიგრირებენ აგრეთვე სხვა ნიჩაბფეხიანებიც, მაგ: ოიტონა (Oithona 
similis), ცენტროპაგესი (Centropages ponticus) და კიბოსნაირი ორგანიზმებისაგან შორს მდგომი, 
მაგალითად, მტაცებელი ზღვის ისარი (Parasagitta setosa).

მეცნიერების აზრით, ვერტიკალური მიგრაციების ბიოლოგიური  მიზნობრიობა იმაში 
მდგომარეობს, რომ ღამით პლანქტონი ნაკლებად შესამჩნევია მტაცებლებისათვის. თუმცა 
ზოგიერთი მიგრანტი წყალში ანათებს  და საკუთარ თავს გასცემს  დღეღამის ბნელ  პერიოდშიც  
კი. გარდა ამისა,  მრავალი მტაცებელი თავადაც ეწევა  დღეღამურ ვერტიკალურ მიგრაციებს. 
არსებობს ვერსია იმის შესახებ, რომ სხვადასხვა სიღრმეზე განსხვავებული სიჩქარის დინების 
დროს ვერტიკალური მიგრაციები ხელშემწყობი პირობაა კიბოსნაირების პოპულაციების 
მიგრირებისათვის, რომლის გარეშეც ზოოპლანქტონის მოჭარბებული რაოდენობა, დიდი 
ალბათობით, გამოიწვევს ფიტოპლანქტონის  ტოტალურ გამოჭმას.  შეიძლება  ასეთი ანალოგის 
გატარება - ჩლიქოსანი ცხოველების  ჯოგები, რომლებიც მუდმივად   გადაადგილდებიან, 
თავიანთ „საძოვრებს“ იცავენ  მთლიანი გამოჭმისაგან. ზოოპლანქტონისათვის ენერგეტიკულად  
მომგებიანია დღეღამის გარკვეული  ნაწილი გაატაროს პელაგიალის შრეების ღრმა, ცივ 
წყლებში, სადაც ნივთიერებათა  ცვლის პროცესები შენელებულია. 

როგორ  ხვდება პლანქტონი თუ როდის არის მისი  ამოსვლის   ან  ჩაშვების დრო ?
მზის დაბნელებისას, 1954 წლის 30 ივნისს, როდესაც  მზის დისკი  დაიხურა და ზღვის 

ზედაპირის  განათება  17-ჯერ  შემცირდა, სევასტოპოლის ნავსაყუდელში პლანქტონური 
ორგანიზმების 70%  14-5 მ-ის სიღრმიდან სასწრაფოდ გადაადგილდნენ 5-0 მ-ის შრეში.  
მოგვიანებით, ასეთივე მოვლენა აღინიშნა ზოოპლანქტონის ყველა სახეობაში,  რაც მიუთითებს  
განათებულობაზე, როგორც  ვერტიკალური მიგრაციების მარეგულირებელ ძირითად 
ფაქტორზე .

რა მოხდება, თუ ხანგრძლივი დროით, ვთქვათ, 3-4 კვირაში, განათებულობა არ შეიცვლება? 
ზოოპლანქტონი გაყვება კი დღეღამური ვერტიკალური მიგრაციების შეჩვეულ რიტმს? ასეთ 
შემთხვევას აკვირდებოდნენ  არქტიკაში  პოლარული ზაფხულის პერიოდში, როდესაც მზე არ  
ეფარება ჰორიზონტს დღეღამის მანძილზე. აღმოჩნდა, რომ პოლარული დღის განმავლობაში 
ზოოპლანქტონი ერთი და იგივე  სიღრმეზე ჩერდება, არ მიგრირებს,  მაშინ როცა შემოდგომაზე, 
დღისა და ღამის პერიოდების ცვლილებისას, კვლავ   დღეღამურ მიგრაციებს  ეწევა.  

აღსანიშნავია, რომ პლანქტონის გარდა  ზღვაში  რამდენიმე მსხვილი ეკოლოგიური 
ჯგუფიც  არსებობს. ნექტონი - აქტიური მცურავები, რომლებიც თავად ირჩევენ    მოძრაობის 
მიმართულებას. შავ ზღვაში უპირველესად ესაა პელაგიური  (ღია ზღვაში და არა  ფსკერთან 
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მცხოვრები) თევზები და ვეშაპისნაირები. 
ბენთოსი ეწოდება ზღვის იმ ორგანიზმებს, რომელთა მთელი სიცოცხლე ან მისი უმეტესი 

ნაწილი ზღვის ფსკერზე მიმდინარეობს. ის შეიძლება დავყოთ ფიტო- (წყალმცენარეები) და 
ზოობენთოსად (ზღვის ფსკერზე მობინადრე ცხოველები). რაც შეეხება ფსკერისპირა თევზებს, 
როგორებიცაა კამბალა, სკაროსები, ღორჯოები, ზღვის ფინიები,  სკორპენა - მათ შეუძლიათ 
აქტიური ცურვა,  უმეტესად  ფსკერისპირა წყლის თხელ შრეში ან გაჩერება უშუალოდ ფსკერზე, 
ამიტომ  მათ მიმართ  იყენებენ ტერმინებს  ნექტობენთოსი ან  ბენთონექტონი.

პერიფიტონი - დანაზარდი ორგანიზმების თანასაზოგადოება, რომლებიც ბუნებაში 
უპირველესად სახლდებიან ზღვის ბალახებისა და მაკროსკოპული წყალმცენარეების  
ზედაპირებზე, ზღვის კუების ჯავშანზე,  ვეშაპების კანზე.  ცალკე გამოყოფენ  ნეისტონს  
ანუ იგივე პლეისტონს. ესენია წყლისა და ჰაერის გამყოფ ზედაპირულ  აპკში   მცხოვრები 
ცხოველები.  ამგვარად, ჩვენი შავი ზღვა  -  ძალიან საინტერესოა!



42

19. ზღვის  ქაფი ეხმარება თუ არა  სიცოცხლის 
განვითარებას ?

ზღვის ქაფი  წარმოიქმნება ოკეანეებისა და ზღვების სანაპირო ზოლში წყლისა და 
ჰაერის განცალკევების ზღვარზე. იგი შედგება სხვადასხვა სახის არაორგანული და 
ორგანული ნივთიერებებისაგან, რომლებიც აბსორბირდებიან გაზის ბუშტუკების სახით 
და წყლის სიღრმიდან ამოდიან ზედაპირზე. რა თქმა უნდა, ზღვის ქაფი ასევე შეიცავს 
მკვდარ პლანქტონურ ერთუჯრედიან  წყალმცენარეებს. წყალმცენარეების პიგმენტების ჯერ 
კიდევ გაუხრწნელ ნარჩენებს შეუძლიათ ღია მწვანედან ვარდისფრამდე შეაფერადონ ქაფი. 
ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახეობის წყალმცენარეები ჭარბობენ  წყლის სისქეში - 
მწვანეები, დიატომოვანები, პერიდინეები თუ სხვა  ჯგუფის  წარმომადგენლები. თუმცა 
ხშირად ზღვის ქაფს აქვს  ჭუჭყიანი რუხი ფერი და  მოგვაგონებს თეთრეულის რეცხვის 
შედეგად წარმოქმნილ ქაფს.

არსებობს მითი ძველბერძენ სიყვარულის ღმერთ აფროდიტაზე, რომელიც  დაიბადა 
წყლის ქაფისაგან. სახელი აფროდიტა წარმოდგება სიტყვისაგან - ἀφρός - ქაფი. ინგლისელი 
მეცნიერის ჯონ ბერნალის ჰიპოთეზის თანახმად, ზღვის ქაფი - სიცოცხლის აკვანია  
დედამიწაზე, რადგან  ქაფში კონცენტრირებულია წყლის სისქეში გახსნილი ორგანული 
ნივთიერებები. ბერნარი ანალოგიას ავლებს და სიცოცხლის წარმოშობას დედამიწაზე 
ადარებს  აფროდიტას გამოსვლას ზღვის ქაფიდან.

ჰიდრობიოლოგების საკვლევ ობიექტებს დიდი ხნის განმავლობაში, უმთავრესად, წყლის 
სისქე და წყალსატევების ფსკერი წარმოადგენდა.  ზღვებისა და ოკეანეების ზედაპირული 
შრე უსიცოცხლოდ ითვლებოდა, როგორც წყლის სისქის რამდენიმე სანტიმეტრიანი 
ზედაპირი  და ზღვის ქაფი,  რომლებიც ექვემდებარებიან მზის  რადიაციისა და ტალღების 
აღრევის ზეგავლენას.  თუმცა 1964 წელს უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის  აკადემიკოსმა  
ი. პ. ზაიცევმა  დაიწყო   შავ ზღვის   ზედაპირულ  აპკში სიცოცხლის სისტემატური შესწავლა  
და გაარკვია, რომ წყლის სისქის ზედა 5-სანტიმეტრიან შრეში ცხოვრობს კიბოსნაირი 
ორგანიზმების  უმრავლესობა, რომლებიც  შეეგუენ ზღვისა და ატმოსფეროს  საზღვარზე  
არსებულ  გარემო პირობებს.  სწორედ  წყლისა და ჰაერის საზღვარზე არსებულ ამ  თხელ 
შრეში მიმდინარეობს  მრავალი სახეობის თევზის  კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სტადიის - 
მცურავი  ქვირითისა და ლარვების  განვითარება. უხერხემლოების უმრავლესობა კი უშუალოდ 
ნეისტონში ცხოვრებასთანაა შეგუებული.  ეს იყო აღმოჩენა  -  „ზაიცევის  ჰიპონეისტონი“- 
სიცოცხლე  უშუალოდ  წყლის ზედაპირზე.  ორგანიზმების მზგავსი თანასაზოგადოებები  
შემდგომში აღმოჩენილ იქნა სხვა  ზღვებსა და ოკეანეებშიც.

ზღვებისა და ოკეანეების ზედაპირული აპკი ატმოსფეროდან და წყლის სისქიდან  
მუდმივად მარაგდება  ორგანული  ნივთიერებებით.  მისი წყალობით წარმოიქმნება 
აპკი, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით  ორგანულ ნივთიერებებს. ისინი წყალში 
ზღვის ბინადართა ცხოველქმედების შედეგად ხვდებიან. საკვები ნივთიერებების  
მაღალი  კონცენტრაცია ზედაპირულ ჰიპონეისტონურ შრეში, ხელს უწყობს ბაქტერიების,  
უმარტივესების,  კიბოსნაირების  და თევზების მოზარდების  ინტენსიურ  განვითარებას.

დადგენილია, რომ  ზღვის აპკი  მასტიმულირებელ  ეფექტს  ახდენს  მცენარეებისა და 
ცხოველების  ზრდასა  და განვითარებაზე.  ეს დაადასტურა  ზღვის ორგანიზმებზე (ლურჯ-
მწვანე წყალმცენარეები,  კიბოსნაირები, თევზების  ქვირითი) და  ხმელეთის  მცენარეებზე 
(ქერი, შვრია, ხორბალი) ჩატარებულმა მრავალრიცხოვანმა  ექსპერიმენტებმა. აპკი შეიცავს 
ათჯერ და ასჯერ უფრო მეტ ორგანულ და მინერალურ ნივთიერებებს, ვიდრე წყალი.   
აკადემიკოსმა  ი. პ. ზაიცევმა გააკეთა დასკვნა, რომ ზღვის ქაფი შეიცავს  ბიოლოგიურად  
აქტიურ  ნივთიერებებს, თუმცა   ზღვის  ზედაპირულ- აქტიური ნივთიერებებით დაბინძურების  
შემთხვევაში ,ქაფის ეს თვისება   ქრება.  ამიტომ  ზღვაში სარეცხი  საშუალებების   მოხვედრის 
თავიდან  აცილების შემთხვევაში, ზღვის ქაფს შეიძლება   „სიცოცხლის  წარმომშობი“ ეწოდოს.
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20. რამდენ ხანს  ცოცხლობენ  მიდიები და  როგორ 
სახლდებიან ახალ ტერიტორიებზე? 		

ოდესისი უნივერსიტეტის ჰიდრობიოლოგიის კათედრის პროფესორმა ს. ბ. გრინბარტმა 
სტუდენტებთან მეცადინეობისას დემონსტრირება გაუკეთა განსაკუთრებული სიდიდის 
მიდიას, ნიჟარების  ზომით  14,3 სმ, რომელიც მან  ჰერკულესისნაირთა  (herculea)  სახესხვაობასაც  
კი მიაკუთვნა.  პროფესორთან მიდია  აღმოჩნდა 1939 წელს გემ „პატაგონია“ - ზე დანაზარდების 
შესწავლისას (გემი შავ ზღვაში ჩაიძირა 1915 წელს). ზღვის ფსკერიდან გემი 24 წლის შემდეგ 
ამოიყვანეს, ამავდროულად უცნობია, თუ როდის  მიეკვრა მოლუსკი გემის  კორპუსს. ადრე 
მოლუსკების  ასაკს  მათი სიგრძითა და ნიჟარის ფირფიტებზე არსებული კარგად შესამჩნევი 
რადიალური რგოლების მიხედვით ადგენდნენ. თუმცა, მიკროსკოპით ნიჟარების შესწავლისას  
დადგინდა  ასეთი მიდგომის  მცდარობა. ვ. ნ. ზოლოტარიოვმა  შეიმუშავა  ნიჟარის გახერხვის 
ახალი მეთოდი. ასაკის მატებისას მოლუსკი წყვეტს  სიგრძეში ზრდას  და  როგორღაც წინა 
დაბოლოების შემოკეცვით იმატებს სისქეში. სამწუხაროდ, ს. ბ. გრინბარტის გიგანტური  
მიდიის შენახვა ვერ მოხერხდა, თუმცა ახალი მეთოდით  ჩატარებულმა  გაზომვებმა  უჩვენეს, 
რომ შავ ზღვაში დარეგისტრირებული  მიდიის  ასაკი - 28 წელია. მიდიის სიგრძე, რომელიც 
1984 წელს  ჯარილგაჩის  ყურეში  აღმოაჩინეს  იყო 11,4 სმ,  3 სმ - ით მოკლე «herculea»-თან  
შედარებით. ამგვარად, ზღვრულ  ასაკამდე  აღწევს მოლუსკების მცირე რაოდენობა.  შავ 
ზღვაში მოლუსკების  საშუალო ასაკი  5-6 წელია.

შავი ზღვის სხვადასხვა  რაიონში  განსხვავებულ  დროში მობინადრე მკვდარი მიდიების 
ასაკის შესწავლით (მათი ნიჟარების ფირფიტების  ზომების მიხედვით), შესაძლოა მივიღოთ 
ინფორმაცია ამ რეგიონებში ეკოლოგიური პირობების  ცვალებადობის  შესახებ. მიდიები, 
როგორც ყველა  ცივსისხლიანი მოლუსკები, მით უფრო დიდხანს ცოცხლობენ, რაც უფრო ცივა 
და ცოტაა საკვები. ამგვარად, შავ ზღვაში  ერთერთი ყველაზე გავრცელებული მოლუსკების - 
მიდიების ფირფიტები - არა მარტო სავიზიტო ბარათია შავი ზღვისპირეთისათვის, არამედ 
ერთგვარი  საიმედო  ბიოლოგიური  ხელსაწყო ზღვის  ეკოსისტემების   მდგომარეობის  
დასადგენად. 

როგორ იპყრობენ მიდიები ახალ ტერიტორიებს, თუკი ისინი ეწევიან მიმაგრებულ 
ცხოვრებას?  ამ მოლუსკების   პორციული ქვირითობა შავ ზღვაში  ჩვეულებრივ  დეკემბერ 
- იანვარში  მიმდინარეობს.  ერთი ქვირითობის პერიოდში  მდედრს შეუძლია  დაყაროს  
რამდენიმე მილიონი მომწიფებული კვერცხუჯრედი, თუმცა მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილი  
ჩამოყალიბდება სრულყოფილ  მიდიად.  გარეგანი  განაყოფიერებით მიღებული  ლარვები 
ხდებიან პლანქტონის ანუ უწვრილესი ორგანიზმების თანასაზოგადოების ნაწილი, რომლებიც 
პასიურად  გადაიტანება  ზღვის  დინებებით.  ვიდრე  დინებებს ის მიაქვს ასობით და ათასობით 
კილომეტრზე, ლარვა თანდათან იკვებება  ერთუჯრედიანი წყალმცენარეებით და იზრდება. 
თანდათან მას უყალიბდება ქსოვილები მომავალი ორგანოებისათვის და ჩნდება ფეხი, 
რომელიც „აფრის“ როლს  ასრულებს  წყლის  სისქეში და  მას აძლევს  მანევრირების  საშუალებას. 
განვითარების  შემდგომ  სტადიაზე  მთელი ლარვა  გადაბრუნდება  „თავით ქვემოთ“, „აფრა“  
ქრება, სანაცვლოდ წარმოიქმნებიან  მომავალი  კუნთები - ჩამკეტები, რომლებზედაც  შემდეგ 
სტადიაზე  დაეზრდებიან  ნიჟარის  ფირფიტები.   ნიჟარის  ჩამოყალიბების  ეტაპზე (და ეს 
ჩვეულებრივ  მისი სიცოცხლის დაწყებიდან 1,5-2 თვის შემდეგ) ლარვები უკვე აღარ ცურავენ 
და ცდილობენ  სამუდამოდ მიემაგრონ  ქვიან სუბსტრატს, წარმოქმნიან რა    მიდიის მთელ რიგ 
რიფებს.



ზრდასრული 
ცალსქესიანი
ინდივიდები

ზიგოტა

მიდიის გამრავლება და განვითარება

მცურავ ლარვასთან
ერთად განვითარება

ახალგაზრდა 
მოლუსკები
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21. როგორი ზეგავლენა  მოახდინა   რაპანამ  ზღვისა  და 
ადამიანის   ცხოვრებაზე ?

რაპანა  (Rapana venosa) -  შავი ზღვის  ყველაზე მსხვილი  მოლუსკია, რომლის სიგრძე 
აღწევს 19 სმ და  ნიჟარის წონა  300 გრ. იგი  მეორე მსოფლიო ომის  შემდეგ, 1946 წელს 
პირველად იქნა დარეგისტრირებული ნოვოროსიისკის ნავსაყუდელში. ვარაუდობენ, 
რომ  რაპანამ  აქ იაპონიის ზღვიდან გემების ბალასტურ წყლებთან ერთად  შემოაღწია.  
გაუმაძღარმა  მტაცებელმა, რომელსაც  შავ ზღვაში პრაქტიკულად  ბუნებრივი მტერი არ 
ჰყავს (ბუნებრივ არეალში  რაპანით  ზღვის  ვარსკვლავები იკვებებიან, მაგრამ შავ ზღვაში  
წყალი მათთვის ძალიან  მტკნარია), უკვე  რამდენიმე  წელში გაანადგურა აფხაზეთში,  
გუდაუთის სახამანწკე თავთხელზე არსებული ხამანწკები, სადაც კონცენტრირდებოდა  
მათი  მსხვილი მარაგები, რომელიც დღეს  ყველა  შავიზღვისპირა  ქვეყნების   წითელ 
წიგნშია  შეტანილი.  საბედნიეროდ, სიტუაცია  იცვლება და უკვე ცნობილია  პოზიტიური 
ფაქტები, რომლებიც მოწმობენ  ხამანწკების პიპულაციების აღდგენას საქართველოს  
სანაპიროებზე. 

სადღეისოდ რაპანა ეგზოტიკურ ხიზნებს  შორის  ფსკერული ბიოცენოზების ყველაზე 
აგრესიულ  მეპატრონედ იქცა  და შევიდა შავი ზღვის  მასიური მოლუსკების  რიცხვში. 
დუნაის დელტიდან  დნეპრამდე  ზღვის  გასწვრივ  თუ გაივლით  თუნდაც  რამდენიმე  ასეულ 
მეტრს, სილიან ნაპირზე აუცილებლად აღმოაჩენთ გაურკვეველი სახეობის თეთრიდან ღია 
იისფერ შეფერილობამდე პატარა კაუჭისმაგვარი ფორმის (3–4 სმ.)   ტოპრაკებს.  ეს რაპანის  
ჭოტებია (თითოეული შიცავს 200-დან 1000-მდე კვერცხს) - და იგი მათი  მშობლების კარგ 
პირობებში არსებობის დასტურია.  

რაპანა, გაუსწორდა  რა  ხამანწკებს, ახლა  სერიოზულ საფრთხეს  წარმოადგენს   მისი 
მთავარი საკვები ობიექტის - მიდიებისათვის.  ამჟამად, რაპანის მთლიანი  რიცხოვნობა 
იზრდება, ხოლო მისი ერთადერთი „მტაცებელი“ და რაოდენობის  მაკონტროლებელი 
არის ადამიანი. მაგ: თურქეთში ყოველწლიურად აწარმოებენ ამ დელიკატური  მოლუსკის  
1000 ტ  ხორცს, ხოლო უკრაინაში რაპანა  ჭერილის  მიხედვით  პირველ  ადგილზეა და 
მრავალჯერ აღემატება ყველა სარეწაო თევზების ჭერილს. კარგი საკვები ხარისხის 
მქონე ხორცით და  ნიჟარების  დეკორატიულობით, რაპანა შავი  ზღვის  ბოორესურსების 
პოპულარული ობიექტია, რამაც  გამოიწვია  ახალი  პროფესიის  - „ რაპანის  შემგროვებლების“  
ჩამოყალიბება. დღეისათვის მოლუსკის კუნთოვანი ფეხი - მოთხოვნადი საქონელია 
შავიზღვისპირა მრავალრიცხოვანი რესტორნებისა და სასადილოებისათვის, ხოლო  
ნიჟარის  შიდა  მკვეთრი ფორთოხლისფერი  ფენა  და ლამაზი სპირალისებური ფორმა - 
პოპულარული მასალაა სუვენირების  მოყვარულთათვის, როგორც   შავი ზღვის  სახსოვარი.

საინტერესოა, რომ რაპანის რაოდენობის მატების  ტენდენციის  შენარჩუნების 
მიუხედავად, სანაპიროზე შეუძლებელია მოიპოვო 2 სმ-ზე მცირე ზომის ნიჟარები. 
შესაძლოა, მის ლარვებს, რომლებიც ეწევიან პლანქტონურ ცხოვრებას, ფსკერულ  
ცხოვრებაზე  გადასვლისას აქვთ  მყიფე  ნიჟარა და ადრეული  სიკვდილის შემთხვევაში 
ტალღებით გადაითელებიან მანამდე, ვიდრე  გამოირიყებიან  ნაპირზე.  ამის  დასტურია,  
ბუნებრივ  და ხელოვნურ  სუბსტრატებზე წვრილი ცოცხალი რაპანების დიდი რაოდენობის 
არსებობა.  თუმცა  ზრდასრული რაპანების  ნიჟარები ტურისტებისათვის  არა მარტო 
სასურველ სუვენირებს წარმოადგენენ, არამედ ისინი ახალი  „სახლებია“ დიოგენის გვარის 
(Diogenes pugilator) წარმომადგენელ კიბო - განდეგილისათვის.  ადრე  მისი „საცხოვრებელი 
ფართი“ იყო წვრილი მუცელფეხა მოლუსკების ტრიტიების (Nassarius reticulatus) 
ნიჟარები  და კიბო რჩებოდა პატარა ზომის, რადგან თავშესაფარზე   უფრო დიდი ხომ 
ვერ გაიზრდებოდა, სხვაგვარად საშიშროების შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა მასში 
დამალვა. რაპანის ნიჟარის ათვისებით დიოგენის ზომები  მნიშვნელოვნად გაიზარდა 
ახალშეძენილი  „კომფორტული აპარტამენტების“ მეშვეობით.



ხამანწკამიდია

რაპანა

კიბო-განდეგილი  
დიოგენე

რაპანის ქვირითის
განლაგება ქვაზე



იქთიოზავრი

22. საიდან აღმოჩნდნენ და როგორ ცხოვრობენ  
ზუთხისებრი  თევზები  შავ  ზღვაში?

შავი ზღვის  ერთ-ერთი ყველაზე „ძირძველი“ და ამავე დროს  ყველაზე  დიდი ზომის 
მაცხოვრებლები  არიან  ზუთხისებრი  თევზები.  ამ ჯგუფის წინაპრები  პირველად გამოჩნდნენ 
200 მლნ.-ზე მეტი  წლის  წინ.  ის  სახეობები, რომლებიც  ძალიან  ჰგავდა  ჩვენს  თანამედროვე  
ზუთხებს, ბინადრობდნენ  ძველ ტეტისის  ზღვაში (საიდანაც  მოგვიანებით  ჩამოყალიბდა  შავი, 
აზოვისა და კასპიის  ზღვები  იხტიოზავრებთან და  პლეზიოზავრებთან  ერთად).  ამ ჯგუფმა  
თავისი  უდიდესი  აღმავლობა   განიცადა  იმ დროს,  როდესაც  მომავალი  შავი ზღვა იყო ძალზე 
გამტკნარებული და ოკეანედან  კასპიის ზღვის მსგავსად  უაღრესად  იზოლირებულ  ტბას  
წარმოადგენდა.  

შავ ზღვაში შვიდი სახეობის ზუთხისებრი  ცხოვრობს, რომელთაგან ყველაზე დიდია  სვია 
(Huso Huso), რომელიც სიგრძით 4 მეტრზე მეტია, წონით  1,5  ტ.-ს  აღწევს და ზოგჯერ 100 წელზე 
მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობს.  დანარჩენი  6  სახეობა  კი  ზუთხების (Acipenser)  გვარს 
ეკუთვნის.

ზუთხისებრნი არიან გამსვლელი თევზები, ანუ მათი ზრდასრული ცხოვრება ზღვაში 
მიმდინარებს, მაგრამ გამრავლებისათვის ისინი მდინარეებში შედიან. ადრე მათი  გამრავლებისკენ 
მიმავალი  გზა  მდინარეების  სათავეებს აღწევდა (თითქმის  კიევსა და ვენამდე), მაგრამ  მე-20  
საუკუნეში  შავი ზღვის  აუზის  ყველა  დიდი მდინარე გადაიკეტა  ჰიდროელექტროსადგურების 
კაშხლებით და ხელმისაწვდომი საქვირითე ადგილები  მხოლოდ ერთეულები  დარჩა.  
მოზრდილი ზუთხები  მარილიან წყალშიც  თავს კარგად  გრძნობენ, მაგრამ   ახალგაზრდა  
ზუთხები  გადარჩებიან  მხოლოდ დაბალმარილიანი წყლის  პირობებში,  ამიტომ  ზუთხისებრთა  
„საბავშვო  ბაღი“ ამჟამად  შემოიფარგლება  მდინარეების  დელტებითა და ესტუარიებით.

ახლახან,  მთელი აზოვის ზღვა გამოსადეგი იყო ახალგაზრდა ზუთხების  გამოსაკვებად, 
მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში აზოვის ზღვა გამარილიანდა, ხოლო ხელსაყრელი 
პირობები შენარჩუნდა მხოლოდ ტაგანროგის ყურეში. ასე, რომ ზღვა და მდინარეები, რომლებიც 
მილიონობით წლის განმავლობაში იყო  კომფორტული სახლი შავი ზღვის უმსხვილესი 
თევზებისთვის, ჩვენს საუკუნეში პირველად  გახდა   ადამიანების ზეგავლენის  წყალობით 
არცთუისე სტუმართმოყვარე. 

ჩვეული ბიოტოპების გაუჩინარების პარალელურად, ზუთხისნაირებზე იმოქმედა 
გადაჭარბებულმა ჭერებმა - ძირითადად ბრაკონიერობამ, რადგან მათი ხორცი და რაც მთავარია, 
შავი ხიზილალა განსაკუთრებით ფასეულ დელიკატესებად მიიჩნევა (სხვათა შორის, ეს ის 
ზუთხებია, რომლებიც შავი ზღვიდან, როგორც ღირებული საექსპორტო პროდუქტი, გაჰქონდათ 
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ბელუგა

ევროპული ზუთხი

დაკარგული შენარჩუნებული

ზუთხისებრთა საარსებო გარემო ტარაღანას მაგალითზე 
(IUCN-ის მონაცემებით)

ჯერ კიდევ  ძველ ბერძნებს). გასაკვირი არაა, რომ შავი ზღვის ზუთხის 7-ვე სახეობას გადაშენების 
საფრთხე ემუქრებოდა და ამიტომ იგი შეყვანილია  შავი ზღვის ყველა ქვეყნის წითელ წიგნში.

შემცირდა ევროპული ზუთხის (Acipenser sturio) რიცხვი. დღეს ეს სახეობა შეტანილია 
ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის წითელ ნუსხაში, როგორც სახეობა, რომლის 
პოპულაცია კრიტიკულ მდგომარეობაშია, ამასთან რამდენიმე წლის წინ შავ ზღვაში მისი 
პოპულაციის  სრული გადაშენებაც კი ოფიციალურად გამოცხადდა.

2017 წელს  პროექტ EMBLAS-ის კვლევებში კარგი სიახლე  იყო  შავი ზღვის სანაპირო 
წყლებში ევროპული ზუთხის დნმ-ის  აღმოჩენა . მსგავსი სიტუაციაა სვიას  პოპულაციასთან 
მიმართებაშიც, რომელიც ასევე  გადაშენების  ზღვარზეა  და უკვე თითქმის  „დამარხულად 
ითვლებოდა“. ზღვის  წყალში  დნმ-ის  ანალიზები (აგრეთვე უახლოეს პერიოდში მომხდარი 
შემთხვევა, როდესაც საზღვრის მცველებმა დააკავეს ბრაკონიერები, რომლებმაც ნახევარ-
ტონიანი სვია  დაიჭირეს), გადაშენების, რომ ამ უნიკალური  თევზების რაღაც რაოდენობა კიდევ  
ბინადრობს  შავ ზღვაში. 

შავი ზღვის ყველა ქვეყნის მეგობრული ძალისხმევა აუცილებელია იმისათვის, რომ   
ყველაზე უძველესმა თევზებმა, რომლებიც გადაურჩნენ ყველა გეოლოგიურ კატასტროფას, 
ჩვენს თვალწინ არ გაიზიარონ თანატოლი იქტიოზავრების ბედი.
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23. რის მოშენებას ახდენენ შავ ზღვაში?

აკვაკულტურაში იგულისხმება წყლის ორგანიზმების მოშენება, ხოლო მარიკულტურა, 
როგორც მისი კერძო შემთხვევა - არის ისეთი საქმიანობა, რომლის დროსაც ზღვის 
ჰიდრობიონტების მოშენებას ახდენენ როგორც ბუნებრივ (ზღვები, ესტუარიები), ასევე 
ადამიანის მიერ შექმნილ მარილიანი წყლის შემცველ სხვადასხვა რეზერვუარებში (ტბორები, 
აუზები, ჩასასმელი გალიები).

აკვაკულტურა საკმაოდ ადრე ჩამოყალიბდა - ჩინეთში 4 ათასი წლის წინ. აქ გამოჰყავდათ 
მტკნარი წყლის თევზები სპეციალურ ტბორებში. რომის იმპერიის პერიოდში ხმალთაშუა 
ზღვის სანაპიროზე ახდენდნენ კეფალის მოშენებას, ხოლო მოლუსკების ნიჟარებისგან 
ხელოვნური მარგალიტების გამოყვანის პრაქტიკას ეწეოდნენ XIII საუკუნიდან. მიდიებისა 
და ხამანწკების მეურნეობა - საზღვაო ფერმერობის ერთერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია.  

დღეისათვის მიღებულია იმის თქმა, რომ მარიკულტურა გადაარჩენს მსოფლიოს. ეს 
დაკავშირებულია გლობალურ პრობლემებთან და პლანეტაზე ადამიანთა რაოდენობის 
ზრდის მაღალ ტემპთან. სხვადასხვა ჰიდრობიონტების, კერძოდ თევზების, მოლუსკებისა 
და წყალმცენარეების ხელოვნურმა გამოზრდამ შეიძლება გადაწყვიტოს საკვებთან 
დაკავშირებული პრობლემები. 

ამჟამად ზღვის მრავალი ცოცხალი რესურსი, რომელსაც ადამიანი აქტიურად მოიპოვებს, 
გადაშენების ზღვარზეა და დაბალი რიცხოვნობის გამო უახლოეს მომავალში შეიძლება 
საერთოდ დაკარგოს სამრეწველო ღირებულება.

შავი ზღვა თევზებისა და მოლუსკების ხელოვნურ მოსაშენებლად შესაფერისი ობიექტია. 
1960-1970-იან წლებში მეცნიერები აქტიურად ახორციელებდნენ მიდიების, ხამანწკების, 
კეფალის, კამბალას, წითელი წყალმცენარე ფილოფორას ხელოვნურ მოშენებასთან 
დაკავშირებულ ექსპერიმენტებს. 

ახლა შავი ზღვის რეგიონში მარიკულტურის ყველაზე განვითარებულ და ფართოდ 
გავრცელებულ ობიექტს წარმოადგენს შავი ზღვის მიდია (Mytilus galloprovincialis). მიდიის 
ფერმა (კოლექტორები) არის კონსტრუქცია, რომელიც შედგება  კაპრონის ბაგირისგან, 
ტივტივებისა და ტვირთებისგან, ეს უკანასკნელი ახდენს წყალქვეშა კლდეების იმიტირებას, 
რომელზეც სხდება ზღვის წყლის მიერ მოტანილი მიდიის ლარვები. 

ყინულის საფარისა და წყლის შედარებით კარგი ხარისხის არარსებობის გამო 
განსაკუთრებით ეფექტურია მიდიის მეურნეობები ყირიმის სანაპირობთან. ბოლო დროს 
ხამანწკების მოშენებაზე სპეციალიზირებული ფერმები ინტენსიურად ვითარდება. 
მიდიებისგან განსხვავებით, ხამანწკების მოშენება უფრო რთული და შრომატევადი პროცესია, 
ამიტომ  ფერმების უმრავლესობა ყიდულობს უკვე წამოზრდილ მოლუსკებს და ახდენს მათ 
შემდგომ გამოზრდას ხამანწკების სპეციალურ  გამოსაზრდელ  ოჩხებში. 

შავ ზღვაში თევზის მოშენების გამოცდილებას ასევე აქვს გრძელი ისტორია. ზღვის 
ზოგიერთ ესტუარიებში საკვების მოსაპოვებლად ახალმოზარდი სინღილის, კეფალის, 
ცხვირმახვილას შემოსვლის შემდეგ, კეტავდნენ იმ არხებს, რომლებიც აკავშირებდა 
წყალსაცავებს შავ ზღვასთან.  აქ თევზი იკვებებოდა ბუნებრივი საკვებით და აქტიურად 
იზრდებოდა, ხოლო შემოდგომაზე მას იჭერდნენ. რეგიონში ასევე იყო კამბალა კალკანისა და 
გლოსას მოშენების მცდელობები, მაგრამ მაინც  სამეურნეო მაშტაბებს ვერ მიაღწიეს. 

შავ ზღვაში, თევზის საზღვაო აკვაკულტურაში ლიდერი არის თურქეთი, სადაც ბოლო 
20 წელია აქტიურად ვითარდება მარიკულტურა ოჩხების (სპეციალური მოწყობილობა) 
გამოყენებით და ჰიდრობიონტების მოშენება ზღვის იზოლირებულ უბეებსა და ყურეებში. 
ძირითად ობიექტებს წარმოადგენს დორადო, ლავრაკი, ზღვის კარჩხანა, კბილანა და 
თევზების სხვა სახეობები. 
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24. რითია დაკავშირებული შავი ჩვამა ზღვასთან?

უცნაურია, მაგრამ მსოფლიო ფაუნის ჩვამათა უმეტესობა შეფერილია სამგლოვიარო 
ფერებში. ჩვამათა სამი ტიპი ცხოვრობს სამხრეთ უკრაინაში: მსხვილი (Phalacrocorax 
carbo), ქოჩრიანი (Ph. Aristotelis) და პატარა (Ph. Pygmeus), მათი ბუმბულის შეფერილობა 
პრაქტიკულად შავია და ხასიათდება მეტალური ბზინვარებით. მხოლოდ სიცოცხლის 
პირველი წლის განმავლობაში  ახალგაზრდა ფრინველებს  აქვთ  «გულისპირი» შემოსილი 
მოთეთროდ. ზღვისპირა მეთევზეები არცთუ ისე იშვიათად ჩვამებს უწოდებენ  ახალგაზრდა 
დიდ ხარხარა თოლიებს წაბლისფერი ეკიპირებით. ეს ფრინველები მუდმივად ტრიალებენ 
მეთევზეების მახლობლად თევზის გადატვირთვისას. თუ რატომ უწოდებენ ჩვამებს, ნათელი 
ხდება სიტყვის ეტიმოლოგიიდან - «ჩვამური» - ხულიგნობა, მათხოვრობა ან ნადავლის 
სხვისთვის წართმევა. მეთევზეებს ხშირად უწევთ იმის დანახვა, თუ როგორ შეუძლიათ ამ 
თოლიებს თავხედურად მოიპარონ ბადეებში ახლად დაჭერილი თევზი, ან სხვა თოლიას 
ნისკარტიდან გამოსტაცოს საკვები.

მცირე ზომის ჩვამა განსხვავდება დიდისგან არა მხოლოდ ორჯერ ნაკლები ზომით, 
არამედ შოკოლადისფერი კისრითა და თავით. გარდა ამისა, იგი პრაქტიკულად არ ტოვებს 
დიდი მდინარეების დელტებს და სანაპიროზე პატარა ჩვამას ნახვა იშვიათობას წარმოადგენს. 
კიდევ ერთი სახეობა - ქოჩრიანი ჩვამა, ბინადრობს ექსკლუზიურად ზღვის სანაპიროს 
კლდოვან ნაპრალებზე. მიუხედავად იმისა, რომ გამოუცდელ ადამიანს არ შეუძლია გაარჩიოს 
დიდი ჩვამა პატარისგან, ალბათობა იმისა, რომ შეხვდე მას შავი ზღვის მონაკვეთზე, გარდა 
ყირიმის, ბულგარეთისა და თურქეთის სანაპიროებისა, ძალიან  მცირეა.  

აღსანიშნავია, რომ შავი ჩვამას მართებული სახელი - დიდი ჩვამაა. მისი ბედი 
მნიშვნელოვნად შეცვალა ადამიანის ეკონომიურმა საქმიანობამ, რომელიც დაიწყო 1970-
იანი წლებიდან, რეგიონში  სატბორე  მეურნეოებების აქტიური განვითარებით. დიდმა 
ჩვამამ მოულოდნელად მიიღო „სარგებელი“  მოსახერხებელი საკვები ბაზის სახით.  უნდა 
ვაღიაროთ, რომ შეუძლებელია ფრინველების ძალისხმევის შედარება ღრმა და გამდინარე 
ტბებში თევზის დაჭერასა და თითქმის  თევზით ‘’გაჭედილ’’ტბორში კომიკურ ნადირობასთან. 
გასული საუკუნის ბოლოსთვის დიდი ჩვამას პოპულაცია სწრაფად გაიზარდა. აღმოჩნდა, 
რომ დიდი ჩვამა შეუპოვრად აშენებს ბუდეებს არა მხოლოდ მაღალ ხეებზე, არამედ ბრტყელ 
კუნძულებზეც, მთავარია, რომ მომავალი კოლონიის ადგილმდებარეობა სიახლოვეში 
უნდა იყოს თევზების ტბორებთან. მეთევზეების და თევზის მწაროებლების მიერ ჩვამაზე 
დევნამ აიძულა ფრინველები «გაეხსენებინათ» ხეებზე ბუდობის შესახებ. მაგრამ ამჯერად 
გამოყენებულ იქნა არა მხოლოდ დელტას ჭალის ტყეები, არამედ სანაპიროებზე  წყლის 
ნებისმიერი დანიშნულების ადგილები.

შედეგი აღმოჩნდა სამწუხარო. დიდი ჩვამას ექსკრემენტებში არსებული შარდმჟავა    
«ათეთრებს» ბუდეების ქვეშ არსებულ ხეებს. მწვანე ფოთლები ქრება და საბოლოოდ, 
ხეები იღუპებიან. გამოდის, რომ დიდი ჩვამა თავისი ექსკრემენტებით, „ახმობს იმ ტოტს, 
რომელზედაც ზის“, ამიტომ იგი წლიდან წლამდე უნდა ეწეოდეს საცხოვრებელი ადგილის 
მონაცვლეობას. ამგვარი გადაადგილებებით შემცირდა შავი ჩვამას  რაოდენობის  სწრაფი 
ზრდა, თუმცა ახლა ის ადრინდელივით მაღალია. ჩვეული სურათი, რომელიც აღწერს 
ნავმისადგომზე, ჩაძირულ ბარჟებზე და ზღვისზედა სხვა ნაგებობებზე შემომსხდარი შავი 
ჩვამების სილუეტებს  გაშლილი ფრთებით, რჩება ჩვენს მეხსიერებაში.



მცირე ჩვამა
ქოჩორა ჩვამა

დიდი ჩვამა
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1

სარგასის ზღვა1

სარგასუმი

25. რა საერთო აქვთ სარგასისა და შავ ზღვებს?

სარგასისა და შავი ზღვები წარმოადგენენ მიუმაგრებელი  მაკროწყალმცენარეების  
გროვების ყველაზე დიდ უნიკალურ ადგილებს მსოფლიოში. სარგასის ზღვაში  ეს არის მურა 
წყალმცენარე სარგასუმი  (Sargassum  bacciferum), რომელიც წყლის ზედაპირზე  სპეციალური 
საჰაერო ბუშტებით (სკაფიდიები) დაცურავს და  ყურძნის მტევანს მოგვაგონებს. კოლუმბმა  
ამერიკის ნაპირებისაკენ პირველი მოგზაურობისას,  ატლანტის ოკეანეში აღმოაჩინა  ამ 
წყალმცენარეების გროვა. (შეგახსენებთ, რომ სარგასის ზღვა მდებარეობს ატლანტის 
ოკეანეში  და  ნაპირები არა აქვს - მათ მაგივრად მას ოთხი  ატლანტური დინება აკრავს: 
გოლფსტრიმი, ჩრდილო - ატლანტიკური, კანარიული და ჩრდილო - ეკვატორიული). შავ 
ზღვაში  წითელი  წყალმცენარეების სამი სახეობაა  ფილოფორას  (Phyllophora) გვარიდან, 
ისინი ისე თავისუფლად  მოძრაობენ ზღვის ფსკერზე,  როგორც სტეპებში „მოგზაურობენ“ 
ქვიშიანი ველები.

შავი ზღვის ჩრდილო - დასავლეთ ნაწილში 20-60 მეტრ სიღრმეებზე გვხვდება 
წყალმცენარეების გროვები, რომელთა 80% ნეკნისებური ფილოფორა (Phyllophora crispa) 
შეადგენს. იგი პირველად 1908 წელს აღწერილ იქნა  ს.ა. ზერნოვის მიერ და მის ნაწილს  
ზერნოვის ფილოფორის მდელო ეწოდა. ასე, რომ  სარგასის ზღვასა და  ფილოფორას 
შორის საერთო სამი  გარემოებაა: წყალმცენარეები  ეწევიან თავისუფალი ცხოვრების ნირს, 
მათი  გროვების  საზღვრები  წარმოქმნიან წრიულ დინებას და  მთავარი - წყალმცენარეები  
წარმოადგენენ მთელი რიგი მცენარეული და ცხოველური თანასაზოგადოების საფუძველს.

შავ  ზღვაში  ფილოფორას მდელოს თანასაზოგადოების შემადგენლობაში  ითვლიან  
30 სახეობის ერთუჯრედიან და მრავალუჯრედიან  წყალმცენარეს, 100-მდე სახეობის  
უხერხემლოებს (ღრუბელები, ჭიები, კიბოები, მოლუსკები, ხავსები და სხვა) და 40-მდე 
სახეობის თევზს. ფილოფორას გარემოში მცხოვრები ცხოველების  უმრავლესობას წითელი 
თავდაცვითი შეფერილობა აქვთ, მაგალითად,  ღრუბელებს, კიბოსნაირებს, კანეკლიანებსა 
და თევზებს. წითელი პიგმენტაცია აქვთ ზღვის ნაგვერდალას, შოლტა-ღორჯოს, წვრილ 
მისაწოვრიან თევზებს, აღმოჩენილია აგრეთვე „ფარფლწითელა“ ქაშაყი და სკუმბრია.  
ზერნოვის ფილოფორის ველის  ერთი, ჯერ კიდევ აუხსნელი  საიდუმლო  არის  ის,  რომ   
წყალმცენარეების   გროვაში წყლის  ტემპერატურა  4-5 0C  უფრო  მაღალია, ვიდრე წყლის 
ქვედა  შრეში. სავარაუდოდ,  ფილოფორას მასაში სითბო  გროვდება  ინტენსიურად მიმდინარე 
ბიოენერგეტიკული პროცესების შედეგად.



ოდესა ხერსონი

აზოვის
ზღვა

შავი ზღვა

1

ზერნოვის ფილოფორას ველი 
ფართობი: 402 500 ჰა (შავ ზღვაში ზომით 
ყველაზე დიდი გარემოსდაცვითი ტერიტორია)
სტატუსი: ზოგადსახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის ბოტანიკური ნაკრძალი 2008 
წლიდან.  

ფილოფორას მცირე ველი
ფართობი: 38 500 ჰა
სტატუსი: ზოგადსახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის ბოტანიკური ნაკრძალი 2012 
წლიდან.
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2

2

ზღვის ფინია

ზღვის 
ცხენთევზა

ფილოფორა

“ბუსუსებიანი“ კიბორჩხალახონთქარა

კოპლებიანი ტუჩოსანი

გასული ასწლეულის ბოლომდე  ევტროფიკაციის  გამო (რაც წყლის გამჭვირვალობის 
შემცირებით მიმდინარეობს), ფილოფორას მარაგები საგრძნობლად შემცირდა. მისი 
გავრცელების დიდ ფართობზე სინათლის შუქი ფსკერამდე ვეღარ აღწევდა. თუ დასაწყისში 
ზერნოვის ფილოფორას ველის  ფართობი 11 ათას კმ2 შეადგენდა, ხოლო მისი მარაგები 
სავსებით საკმარისი იყო, რომ 70 წლის (1990 წლების დასაწყისამდე) განმავლობაში 
ყოველწლიურად 15-20 ათასი ტონა წყალმცენარე  მოეპოვებინათ იოდის მისაღებად და აგარ-
აგარის დამზადებისათვის,  1996 წელს  წყალმცენარის მოპოვება  შეწყდა, ხოლო 2008 წელს 
შეიქმნა  ყველაზე დიდი ფართობის მქონე (402 500 ჰა) ზღვის დაცული აკვატორია შავ ზღვაში - 
ზოგადსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბოტანიკური ნაკრძალი - «ზერნოვის ფილოფორას  
ველი», ხოლო 2012 წელს - კარკიტინის ყურეში კიდევ ერთი დაცული ლანდშაფტი 
„ფილოფორას მცირე ველი„ - ფართობით 38500 ჰა. ახალი ათასწლეულის დაწყებიდან 
ევროპული ქვეყნების ძალისხმევის შედეგად მდ. დუნაის  აუზის  გაწმენდის შემდეგ  
მიმდინარეობს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ შელფზე დაკვირვებები ბიოლოგიური 
თანასაზოგადოებების აღდგენით პროცესებზე. თუ 1989 წელს ზერნოვის ფილოფორას 
ველზე აღინიშნებოდა  მრავალუჯრედიანი ფსკერული წყალმცენარეების  მინიმალური 
რაოდენობა - 7 სახეობა, 2017 წლისათვის  ფლორისტული სიმდიდრე  კვლავ გაიზარდა 30 
სახეობამდე  და მიაღწია 1960-იანი წლების დონეს. უკანასკნელ ათწლეულში ფილოფორას 
ველის  ჩრდილო საზღვარი გაფართოვდა და ამაღლდა სანაპირო ზონისკენ  15-20 მეტრის  
სიღრმის ნიშნულამდე.
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26. რატომ  მიემართებოდნენ  ბერძნები ხმელთაშუა 
ზღვიდან შავ   ზღვაში თევზის დასაჭერად?

ჩვენს ერამდე 600 და 560 წლებს შორის შავი ზღვის ჩრდილო და დასავლეთ სანაპიროზე 
ერთდროულად ჩამოყალიბდა რამდენიმე ძველბერძნული კოლონია. დუნაის (ისტრა) 
დელტაში გაჩნდა ქალაქები: ისტრი, ტომი, ოდესი, ხოლო დნესტრის დაბლობებში - ტირა 
(შემდგომში აკერმანი), მდ. ბუგის (გიპანისი) და დნესტრის  (ბორისფენა) - ოლვია („სიუხვის 
ქალაქი“). ბერძენი ზღვაოსნები ძირითადად  განლაგდნენ  შავი  ზღვის ჩრდილოეთ 
სანაპიროზე მსხვილი და ძვირფასი  თევზებით მდიდარი  მდინარეების შესართავებთან, 
რომელთა ლიმანები გემების  ნავსაყუდელს წარმოადგენდა.

პლინიუს უფროსი თავის ენციკლოპედიაში წერდა: „ყველა სახეობის თევზი უჩვეულოდ 
სწრაფად იზრდება, განსაკუთრებით პონტოში.  ამის მიზეზია მასში ჩამდინარე მრავალი 
მდინარის  მტკნარი წყალი. ე.წ. ამიას  (თევზის სახეობა) ზრდა ყოველდღიურად შესამჩნევია; იგი 
თინუსებთან და პელამიდებთან ერთად, უფრო სასიამოვნო საკვების ძებნაში შედის პონტოში, 
თითოეული ჯიში თავისი განსაკუთრებული ლიდერის წინამძღოლობით (ჯოგებად).  ასევე 
არისტოტელე წიგნში „ცხოველების  ისტორია„ წერდა: „თევზების უმრავლესობა ზაფხულში  
მიცურავს  პონტოში: მრავალი მდინარის გავლენით მასში წყალი ტკბილია და მდინარეებს 
იქ ჩააქვს დიდი რაოდენობით საკვები. გარდა ამისა, მრავალი თევზი შედის მდინარეებში და 
ნებივრობს, როგორც მდინარეებში ისე ტბებში. მაგ: ამია და კეფალი. ღორჯოები  მდინარეებში 
ხდებიან უფრო ცხიმიანები, და საერთოდ, ტბებით მდიდარი ადგილები საუკეთესო 
თევზებითაა დასახლებული”.  

ამგვარად, ჩვენს ერამდე VII საუკუნეში ძველმა ბერძნებმა აქტიურად დაიწყეს 
თევზჭერისათვის შავი ზღვის ათვისება. ბიზანტიის კოლონიები დღევანდელი სტამბოლის, 
ტრაპეზუნდის (ამჟამად  ტრაპზონი) და პანტიკაპეას (ამჟამად ქერჩი) იქცნენ თინუსის სარეწაო 
ცენტრებად. შემდეგ, როდესაც ყირიმში განვითარდა ბერძნული კოლონიები, მოსახლეობამ 
დაიწყო კამბალა კალკანის, პელამიდას, კეფალის,სკუმბრიას და შავი ზღვის სხვა თევზების 
რეწვა.  მდინარეების შესართავებთან და  აზოვის  ზღვაში იჭერდნენ კობრს, ლოქოს, ფარგას 
და რა თქმა უნდა - ზუთხებს. ეს რეწვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო  ოლვიისა და 
პანტეკაპიასათვის.  

და რა თქმა უნდა, ქაფშია! ქვის ცისტერნები, რომელშიაც ამარილებდნენ და  აჩერებდნენ 
ქაფშიას შემორჩენილია ძველბერძნულ დასახლებებში, იგი განსაკუთრებით ბევრია ქერჩის 
სრუტის  ნაპირებთან. ძველი  ბერძნების შავი ზღვის თევზებისადმი განსაკუთრებული 
დამოკიდებულება აიხსნება მათი გემოვნური თვისებებისა და  სიუხვის გამო. შავი ზღვის 
ჩრდილო - დასავლეთ ნაწილის გამტკნარებული  მცირეწყლიანი  უბნები და აზოვის ზღვა 
- ძვირფასი სანასუქე ადგილები იყო  და  დიდი რაოდენობით თევზს იზიდავდა. თინუსები 
ყოველწლიურად  ხმელთაშუა ზღვიდან  შედიოდნენ აზოვის ზღვაში, მიგრირებდნენ რა  
შავი  ზღვის  სამხრეთი  სანაპიროს გასწვრივ. აზოვი-შავი ზღვის  თავისებური  ბუნებრივი 
„სასადილო“ მათი ზრდისა და ცხიმის დაგროვების ხელშემწყობი  იყო.  ამიტომ  ერთი და იგივე 
თევზების  გემოვნებითი ხარისხი, რომლებიც ხმელთაშუა და  შავ ზღვებში  ბინადრობდნენ,  
შეუდარებლად მაღალი იყო ანტიკური  მსოფლიოს ჩრდილოეთ მხარეებში.

სწორედ ძველი ბერძნები აღმოჩნდნენ პირველი „მრეწველი“ მეთევზეები. ისინი 
იყენებდნენ ჭერის სხვადასხვა იარაღებს (თევზსაჭერ, ტივტივა, ჩასადგმელ ბადეებს, 
ხაფანგებს) და სპეციალურ  თევზსაჭერ გემებს. მაგალითად, მათ პირველად დაიწყეს ნაპირზე 
მოსასმელი ბადის-დალიანის და კეფალების საჭერი ხალიჩის (კარავა) გამოიყენება, რომელთა 
კონსტრუქცია  დღემდე  თითქმის არ შეცვლილა.

დღეისათვის შავ ზღვაში დიდი რაოდენობით თევზის ჭერა  გრძელდება. უკანასკნელ 
წლებში ზღვაში დაახლოებით 400 ათას ტონა წყლის ბიორესურსებს მოიპოვებენ. თევზჭერაში 
ლიდერი შავი ზღვის ქვეყნებს შორის  -  თურქეთია, რომელიც შავ ზღვაში მთლიანი თევზის 
რაოდენობის თითქმის ნახევარზე მეტს იჭერს. სამწუხაროდ, ჭარბჭერის შედეგად დიდი ხანია 
გამქრალია შავ ზღვაში  სკუმბრია და თინუსი. ამჟამად,  ზღვის დასავლეთ ნაწილში  მეთევზეთა  
ჭერილებში  ჭარბობს ინვაზიური სახეობა - მოლუსკი  რაპანა. უკრაინაში 2019 წელს რაპანას 
ჭერილი  11 ათასი  ტონა იყო, ხოლო თევზის (ძირითადად ქარსალა) - მთლიანად მხოლოდ 
1,9 ათასი ტონა.
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27. რატომ  არის  სტამბმოლში  უფრო მეტი  თოლიები, 
ვიდრე ოდესაში ? 

თოლიები - საოცარი  ფრინველებია, თუნდაც იმიტომ, რომ  ადამიანს  ისინი  თავისი  
„სურვილისამებრ” იყენებენ: ხან ითმენენ მის სიახლოვეს, იღებენ რა მისგან სარგებელს, ხან 
კი ბუდობის პერიოდში პრინციპულად გაურბიან, ირჩევენ რა იზოლირებულ ადგილებს 
კუნძულებზე ან კლდოვან ფერდობებზე. ოდესის სანაპიროზე შეხვდებით ათამდე სახეობის  
თოლიას, რომლებიც სხვადასსხვა  სეზონზე  მოინახულებენ  სტუმართმოყვარე  ნაპირებს  
ლუზანოვკიდან  დიდი  შადრევანის   კონცხამდე. 

ყველაზე  მსხვილი  იმათგან  -  ყვითელფეხა, იგივე ხარხარა თოლიაა (Larus cachinnans),  
რომლის გაშლილი ფრთების  სიგრძე  1 მ-ზე მეტია.  მისი ხმამაღალი  „ხარხარი“თან  სდევს  
საპორტო  ქალაქების  ბორცვებსა და ნავმისადგომებს.  დიდი ხანია  შეეჩვივნენ  მსხვილი  
მოჩხუბარე  თოლიების  ცქერას  ესპანეთის, პორტუგალიის, იტალიის,  ხორვატიის ზღვების 
სანაპიროებზე, სადაც ადამიანები  გართობისათვის  მათ სპეციალურად  უყრიან საკვებს. 
მოხარხარე-თოლია  არ გამოირჩევა  „არისტოკრატული“ მანერებით, ისინი  მეთევზეებს არ 
შორდებიან,  იცქირებიან  ჭერილით  სავსე  სათლებში  და ხშირად ართმევენ მონაგებს. და 
თუ  უეცრად დიდი რაოდენობით საკვები გაჩნდა,  უნდა  ელოდოთ  ხმამაღალი  ყიჟინით  
მოჩხუბარე  თოლიების  მთელ   გროვას.

მაგრამ ყველაზე ხმაურიანი არის ტბის თოლია, იგივე ჩვეულებრივი თოლია (L. 
Ridibundus) ხარხარას უფრო პატარა ნათესავი. ტბის  თოლია  მრავლდება არა ზღვის  
სანაპირო კუნძულებზე, არამედ დელტების მტკნარ ტბებში, ამიტომ მოზრდილი  
ფრინველები ოდესის ნაპირებთან მხოლოდ მშობლის მოვალეობის მოხდის შემდეგ ივლისის 
დასაწყისიდან ჩნდებიან, და მომდევნო  წლის აპრილამდე, თუ ზამთარი ძალიან სუსხიანი 
არ არის, „წრებრუნვას“ ეწევიან  სანაპიროს გასწვრივ. სწორედ ისინი მოხარხარეებთან 
ერთად აცილებენ სასეირნო კატარღებს ტურისტებისგან  გამასპინძლების  მოლოდინში.  
ახალგაზრდა ფრინველებს, რომლებიც თავისა და ფრთების ბუმბულის უფრო მუქი 
შეფერილობით  გამოირჩევიან,  შეუძლიათ მთელი წელი გაატარონ ოდესის  სანაპიროზე. 

თუმცა  დავუბრუნდეთ  ჩვენს  კითხვას. თოლიების  რაოდენობა  ოდესის სანაპიროზე, 
განსაკუთრებით პორტთან ან ნავთობტერმინალთან, ნამდვილად ნაკლებია, ვიდრე 
სტამბოლის  ზღვის  სანაპიროს ნებისმიერ ადგილას. მთელი წლის განმავლობაში  სტამბოლში, 
უბრალოდ, მეტი სახეობის თოლიები მკვიდრობენ.  ოდესისაგან განსხვავებით,  აქ გვხვდება  
სომხური თოლია (L. Armenicus), და ოდუენის თოლია (L. audouinii). შავიზღვისპირა  
ქალაქების  მთავარი ბინადარი -  „ხარხარა თოლიები“- ს გარდა, სტამბოლში ასევე უჩვეულოდ  
გავრცელებულია  ხმელთაშუა  ზღვის  თოლია (L. michahellis). ეს სახეობა  ბუდობს  კლდეებზე 
და ამიტომ  ადვილად  აითვისა სტამბოლის  სახლების  სახურავები, რის შედეგადაც  მათი 
რაოდენობა საგრძნობლად  გაიზარდა. მათგან განსხვავებით,  ოდესის  ხარხარა  თოლიებს 
კი  ბუდეების გაკეთება შავიზღვისპირა   პლაჟებზე  ურჩევნიათ, ხოლო  ქალაქებში სახლების  
სახურავებზე მათი ბუდობის შემთხვევები ძალიან იშვიათია. 

გარდა ამისა, მარმარილოს ზღვაში მრავალი კუნძულია, რომელთა კლდეებზე  
ისინი ბუდობენ. მეორე გამოცანა ადამიანის სამეურნეო საქმიანობაშია: სტამბოლის  
მრავალრიცხოვან ნავმისადგომებთან დგანან პატარა თევზსაჭერი გემები, საიდანაც  წყალში 
ხვდება სასურველი ნარჩენები, რომლებითაც სარგებლობენ  ფრინველები. აქ ზღვა უფრო  
თბილია, ხოლო წვრილი  თევზებისა და  მელანთევზას გროვები, მარტივად მოსაპოვებელია 
თოლიებისათვის. ამიტომაც შეარჩიეს და გაითავისეს ეს მათთვის ბარაქიანი ადგილები. 

დაბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ  ჯერ  კიდევ  50 წლის  წინ  აზოვი-შავი ზღვის  რეგიონის 
მრვალრიცხოვანი მოხარხარე თოლია, როგორც წესი, აქვე, სანაპიროზე ატარებდა ზამთარს. 
თუმცა, ამჟამად ადგილობრივი ფრინველების უმეტესობა,  განსაკუთრებით ახალგაზრდები, 
ზამთარში ჩრდილო და დასავლეთ ევროპის ნაგავსაყრელებზე მიფრინავენ, სადაც ბევრია 
საკვები, და ხალხი - მომთმენი, ან სამხრეთით  ისრაელში, იტალიაში და ან იგივე  თურქეთში. 



ტბის თოლია

ყვითელფეხა თოლია
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28. რომელი  მოულოდნელი აღმოჩენებია  ცნობილი  შავ  
ზღვაში ?

მასიური  საინფორმაციო საშუალებები  დროდადრო  გვაწვდიან ინფორმაციას  შავ ზღვაში ამ 
რეგიონისათვის უჩვეულო სახეობის ცხოველების გამოჩენის შესახებ. ასე მაგალითად, ყირიმის 
ნაპირებთან გვხვდებიან ისეთი თევზები, როგორებიცაა თევზი -  პეპელა (Heniochus acuminatus) 
და მტაცებელი წითელი ბარაკუდა (Sphyraena pinguis). ბარაკუდა ჯერ სუეცის არხით მოხვდა 
ხმელთაშუა ზღვაში, სადაც განიცადა საბოლოო ნატურალიზაცია, ხოლო შემდეგ  ბოსფორის 
სრუტით  შეაღწია შავ ზღვაში.  ტროპიკული  მარჯნის თევზი - პეპელა ერთხელ, მხოლოდ 
2003 წელს იქნა აღნიშნული; სავარაუდოდ, იგი  გემების  ბალასტური წყლებით მოხვდა 
ყირიმის  სანაპირო წყლების აკვატორიაში ინდოეთის ან წყნარი ოკეანეებიდან, ან უბრალოდ 
აკვარიუმიდან გაუშვეს, ვინაიდან ის  აკვარიუმების პოპულარული ობიექტია. 2013 წელს 
ყირიმის სამხრეთ-დასავლეთით დაიჭირეს კბილებიანი გრუპერი (Epinephelus caninus) 
და გაუშვეს აკვარიუმში, სადაც ზღვის წყალში თითქმის წლამდე  იცოცხლა! კბილებიანი 
გრუპერი - მსხვილი მტაცებელია, რომელიც 75 წლამდე  ცოცხლობს და ბინადრობს 
აღმოსავლეთ ატლანტიკის წყლებში, ხმელთაშუა ზღვაში და შესაძლოა დროდადრო  
მოქცევების  გადალახვით თავად მოეღწია  შავ ზღვამდე. 2016 წელს თურქეთის ქ. რიზესთან 
ახლოს, მეთევზეებმა  წყლის  ზედაპირზე  აღმოაჩინეს  ყველასათვის  ცნობილი  თევზი -  
მთვარე (Mola mola). ეს შავი ზღვისათვის იყო პირველი აღმოჩენა.  სავარაუდოდ, შავ ზღვაში 
თევზი  მოხვდა  ეგეოსის ზღვიდან მოქცევების  სისტემით. 

კიდევ უფრო საინტერესო იყო ცნობები ყირიმის ნაპირებთან სელაპის არსებობის 
შესახებ - ამან  საიმედო გახადა ხმელთაშუა ზღვის სელაპი - მონარქის (Monachus monachus) 
გამქრალი პოპულაციის აღდგენა, რომელიც შავ ზღვაში ბოლო ნახევარი საუკუნის მანძილზე  
ვერ აღმოაჩინეს. თუმცა  არცერთი დადასტურებილი შემთხვევაც არ დარეგისტრირებულა.  
საიტერესოა, რომ აღმოსავლეთ ყირიმის ნაპირებთან არსებულ   წყალქვეშა გამოქვაბულში 
აღმოჩენილ და ფოტოგრაფირებულ იქნა მდედრი რუხი სელაპი (Halichoerus grypus), რომელიც 
დიდხანს ეგონათ  სელაპი- მონარქი.  სავარაუდოდ, ის  გამოიპარა  ან გამოუშვეს  ტყვეობიდან.  
შავ ზღვაში  ამ სელაპმა  გაატარა 15 წელი, მისი შემდგომი ბედი  უცნობია.

შავ ზღვაში შემთხვევით მოხვედრილი ეგზოტიკური სახეობების სია შეიძლება  
დიდხანს გაგრძელდეს. ზოგიერთი ეგზოტები  კი  ეჩვევიან გარემოს - გავიხსენოთ  რაპანის   
ან კიდევ  შლამის კიბოს (Dyspanopeus sayi) ისტორია, რომელიც აღმოაჩინეს 2009 წელს. 
მისი სამშობლო - ჩრდილო ამერიკის  ატლანტიის  სანაპიროებია,  მაგრამ  ამჟამად იგი  
აქტიურად სახლდება პლანეტის  ყველა წყალსატევში.  

განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს შავ ზღვაში  ზღვის კუების  გახშირებული  ჭერა. 
მე-16 საუკუნის ისტორიული მონაცემებით, სტამბოლიდან ბულგარეთის ჩრდილო  
სანაპიროებამდე იყო მათი მასიური ბინადრობის რაიონები. მუდმივი მეცნიერული 
დაკვირვებების  დაწყებიდან  მწვანე კუს (Chelonia mydas) და - თავკომბალა კუს (Caretta caretta)
აღმოჩენის (ბულგარეთში, რუმინეთსა და თურქეთში) მხოლოდ ერთეული შემთხვევები 
იყო ცნობილი დიდი ხნის განმავლობაში.  აცივებამ  შუა საუკუნეებში და  ადამიანების 
მიერ  ზღვის სილიანი ნაპირების ათვისებამ, სადაც კუები კვერცხებს დებენ, შავი ზღვის 
ნაპირები მათი გამრავლებისათვის გამოუსადეგარი გახადა. თუმცა უკანასკნელ  წლებში,  
მათი  არსებობა ხშირად რეგისტრირდება  თურქეთის ნაპირებთან, ხოლო  2019 წელს  ერთი 
მათგანი პირველად დაიჭირეს საქართველოში. შესაძლოა, კლიმატის ცვლილებამ  შავი ზღვა  
კვლავ  მიმზიდველი გახადოს  ამ  რეპტილიებისათვის (იგივე ქვეწარმავლებისათვის).



ბარაკუდა

თევზი-მთვარა
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სელაპი-მონაქი,
თეთრმუცელა სელაპი

ზღვის თავკომბალა კუ,
კარეტა

შლამის კიბორჩხალა



დასკვნა

ძვირფასო მკითხველო, აი უკვე გადაფურცლე ამ მცირე მოცულობის წიგნის ბოლო 
გვერდი. ავტორების მსგავსად, შენს სიყვარულში შავი ზღვის მიმართ ეჭვი არ გვეპარება. 
ჩვენ ვეცადეთ  შენი  სიყვარული შეგვევსო ახალი ინფრომაციით, იმის შესახებ თუ როგორ 
არის მოწყობილი ეს განუმეორებელი, უნიკალური ეკოსისტემა და სხვა ზღვებისაგან 
რადიკალურად განსხვავებული მსოფლიო ოკეანის ნაწილი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ შევძელით 
შავი ზღვის შესახებ ყველა საჭირო და შესაძლო ინფორმაციის თავმოყრა ერთ წიგნში, მაგრამ 
ვიმედოვნებთ, რომ მასში სიცოცხლის შესახებ საინტერესო ფაქტების ეს მოკლე ისტორიათა 
კალეიდოსკოპი გააღვიძებს შენში ინტერესს  შავი ზღვის საიდუმლოებათა შემეცნებაში. შენ, 
როგორც მომავალ მკვლევარს, გელოდება ჩვენი პლანეტის ძვირფასი მარგალიტის დაცვისა 
და შესწავლის გრძელი და საინტერესო გზა. 




