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შესავალი: რა ტომ არის აქ ტუ ა ლუ რი 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სა კითხი?

რას ვუ წო დებთ ნარ ჩენს?

ნარჩენი არის ყვე ლა ფე რი ის, რა მაც მი სი 
მფლო ბე ლის თ ვის და კარ გა თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე-
ბა, არ არის სა ჭი რო და ამის გა მო  მას სურს ან  
გან ზ რა ხუ ლი აქვს  მი სი მო შო რე ბა.  

რო გორც წე სი, სა ბო ლო ოდ ყვე ლა ნივ თი, 
რო მელ საც ჩვენ გა მო ვი ყე ნებთ, ნარ ჩე ნე ბად იქ-
ცე ვა.  

ისე თი ნარ ჩე ნე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო იქ მ ნე ბა 
ჩვენს სახ ლებ ში, სკო ლებ ში, პა ტა რა მა ღა ზი ებ-
სა თუ დი დი მარ კე ტებ ში, ად მი ნის ტ რა ცი ულ შე-
ნო ბებ სა და ოფი სებ ში მუნიციპალურნარჩენებს
წარ მო ად გე ნენ. ნარ ჩე ნებს, რომ ლე ბიც წარ მო-
იქ მ ნე ბა ჩვენს ოჯა ხებ ში საყოფაცხოვრებონარ
ჩენებს უწო დე ბენ. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები შედ გე ბა 
სამ ზა რე უ ლოს ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის-

გან, სახ ლის და სუფ თა ვე ბის შე დე გად მი-
ღე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გან, ტან საც მ ლის ნარ-
ჩე ნე ბის გან, ქა ღალ დი სა და მუ ყა ოს გან. სა-
ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნებ ში მზარ დი წი ლი 
უკა ვია პლას ტიკს და ასე ვე ისეთ სხვა მა სა-
ლებს, რო გო რი ცაა შუ შა, რე ზი ნი, ტყა ვი და 
მე ტა ლი.

ნარჩენებს,რომლებიცწარმოიქმნებასხვადას
ხვა დანიშნულების საწარმოებში, საწარმოო
ნარჩენებსუწოდებენ.

ნარ   ჩე  ნე  ბის წარ   მოქ   მ   ნა

ინ   დუს   ტ   რი  უ  ლი რე  ვო  ლუ  ცი  ი  დან დაწყე  ბუ  ლი,  
ორ სა  უ  კუ  ნე  ზე  მე  ტი ხნის გან   მავ   ლო  ბა  ში   წარ  -
მოქ   მ   ნი  ლია  უზარ   მა  ზა  რი რა  ო  დე  ნო  ბის ნარ   ჩე  ნე -
ბი, რო  მელ   თა რა  ო  დე  ნო  ბა  უკა  ნას   კ   ნელ წლებ   ში 
მკვეთ   რად იზ   რ   დე  ბა.

მსოფ   ლიო ბან   კის მო  ნა  ცე  მე  ბით 2016 წელს 
მხო  ლოდ მუ  ნი  ცი  პა  ლუ  რი ნარ   ჩე  ნე  ბის წარ   მოქ   მ  -
ნამ შე  ად   გი  ნა 2,01 მლრდ ტო  ნა.

მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ  მა  ღალ   გან   ვი  თა -
რე  ბუ  ლი ეკო  ნო  მი  კის ქვეყ   ნე  ბის მო  სახ   ლე  ო  ბა  
მსოფ   ლიო მო  სახ   ლე  ო  ბის მხო  ლოდ 16%-ს შე -
ად   გენს,  მათ წილ   ზე   მსოფ   ლი  ო  ში წარ   მოქ   მ   ნი -
ლი ნარ   ჩე  ნე  ბის 34% მო  დის. თუმ   ცა,  უკა  ნას   კ   ნელ 
წლებ   ში გან   ვი  თა  რე  ბა  დი ქვეყ   ნე  ბის წვლი  ლიც 
სულ უფ   რო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ხდე  ბა ნარ   ჩე  ნე  ბის 
წარ   მოქ   მ   ნა  ში.  

მო  სა  ლოდ   ნე  ლი  ა, რომ მომ   დევ   ნო 30 წლის 
გან   მავ   ლო  ბა  ში, მსოფ   ლი  ო  ში ურ   ბა  ნი  ზა  ცი  ის ტემ  -
პე  ბი  სა და მო  სახ   ლე  ო  ბის სწრაფ ზრდას   თან ერ  -
თად, მუ  ნი  ცი  პა  ლუ  რი ნარ   ჩე  ნე  ბის ყო  ველ   წ   ლი  უ -
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რი წარ   მოქ   მ   ნა გა  იზ   რ   დე  ბა 3,4 მლრდ ტო  ნამ   დე, 
რაც დი  დი პრობ   ლე  მე  ბის წი  ნა  შე და  ა  ყე  ნებს რო -
გორც ქვეყ   ნე  ბის მთავ   რო  ბებს, ისე ად   გი  ლობ   რივ 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბებს. 

რა რაოდენობის ნარჩენებს 
წარმოვქმნით?

მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, 2016 წელს 
მსოფ ლი ო ში წარ მოქ მ ნი ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბამ 2,01 მლრდ ტო ნა შე ად-
გი ნა, რაც ნიშ ნავს იმას, რომ ყო ველ დღი უ რად 
სა შუ ა ლოდ ერ თი ადა მი ა ნი წარ მოქ მ ნი და 0,74კგ 
ნარ ჩენს.

ევ რო პი სა და ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებ-
ში მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მ ნა 2016 
წელს შე ად გენ და 392 მლნ ტო ნას, რაც ნიშ ნავს, 

რომ ამ ქვეყ ნებ ში თი თო ე ულ ადა მი ან ზე ნარ-
ჩე ნე ბის წარ მოქ მ ნა შე ად გენ და 1.18 კგ ყო ველ-
დღი უ რად. 

სა ქარ თ ვე ლოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ეროვ-
ნუ ლი სტრა ტე გი ის მო ნა ცე მე ბით, ქვე ყა ნა ში მუ ნი-
ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის ყო ველ წ ლი უ რი წარ მოქ-
მ ნა შე ად გენს  800 000 ტო ნას. 

2016 წლის მო ნა ცე მე ბით  ერ თი სუ ლი მო სახ-
ლე წლის გან მავ ლო ბა ში :   სა ქარ თ ვე ლო ში სა-
შუ ა ლოდ  318,4 კგ ნარ ჩენს წარ მოქ მ ნის, ხო ლო 
მოლ დო ვა ში  - 655,4 კგ., რუ მი ნეთ ში კი - 261 კგ.
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არსებული პროგნოზით  მოსახლეობა
ქალაქებშიგაიზრდებადადღესარსებული
3მლრდდან2025წელსიქნება4,3მლრდ.
ესნიშნავს,რომწარმოქმნილინარჩენების
რაოდენობა 2025 წლისათვის გაორმაგდე
ბა.
1950 წელს ქალაქებში ცხოვრობდა მსოფ
ლიომოსახლეობის29%,2008წელსქალა
ქებისმოსახლეობამ თითქმისგადააჭარბა
სოფლისმოსახლეობას.
ნავარაუდებია,რომ2050წლისათვისქალა
ქებშიიცხოვრებსმსოფლიოსმოსახლეობის
70%(გაერო).

ნარ ჩე ნე ბის წლი უ რი  წარ მოქ მ ნა ერთ სულ 
მო სახ ლე ზე სა ქარ თ ვე ლო ში, მოლ დო ვა სა და 

რუ მი ნეთ ში, 2016.
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რა შე მად გენ ლო ბი საა 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი?

ძი რი თა დად, მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი  შე ი-
ცავს ნარ ჩე ნე ბის ისეთ სა ხე ო ბებს, რო გო რი ცა ა:  
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი სა და მწვა ნე ნარ ჩე ნე ბი, 
სხვა დას ხ ვა პლას ტი კი, ქა ღალ დი და მუ ყა ო, მი-
ნა, ლი თო ნი და სხვა.

 გლო ბა ლურ დო ნე ზე, მსოფ ლიო ბან კის 2016 
წლის მო ნა ცე მე ბის შე სა ბა მი სად, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ნარ ჩე ნე ბის შე მად გენ ლო ბა ში ყვე ლა ზე დი დი 
წი ლი - 44%   საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის ნარ ჩე ნებ-
სა და მწვა ნე ნარ ჩე ნებ ზე მო დის. ისე თი სა ხის 
ნარ ჩე ნე ბი, რო გო რი ცაა პლას ტი კი, ქა ღალ დი 
და მუ ყა ო, ლი თო ნე ბი და მი ნა, ჯამ ში შე ად გე ნენ 
38%. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ  ნარ ჩე ნე ბის და-
სა ხე ლე ბუ ლი სა ხე ო ბე ბის პრო ცენ ტუ ლი შემ ც ვე-

ლო ბა სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნებ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. 
ეს და მო კი დე ბუ ლია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის დო ნე ზე, კულ ტუ რულ თა ვი სე ბუ რე-
ბებ ზე და ა.შ.

გლობალური ნარჩენების შემადგენლობა, 2016.

ყოველწლიურადოკეანეებში8მილიონ
ტონამდე პლასტიკი ხვდება, საიდანაც 236
ათასი ტონა არის მიკროპლასტიკი, მცირე
ზომისპლასტიკისნამსხვრევები.

ნარჩენები და გარემო
რა გავლენას ახდენს ნარჩენები 
კლიმატის ცვლილებებზე?

ნარჩენები არის სათბურის აირების წარმო-
ქმნის ერთ-ერთი წყარო. ძირითადად, სათ ბუ-
რის აირების ემისია ხდება ღია ტიპის ნა გავ-
საყრელებიდან, სადაც არ წარმოებს ნა გავ-
საყრელზე წარმოქმნილი აირების შეკრება. 
ორ განული ნარჩენების ლპობის შედეგად ნაგავ-
საყრელებიდან გამოიყოფა მეთანი, რომელსაც 
გააჩნია CO2 -ზე ბევრად უფრო ძლიერი დათბო-
ბის პოტენციალი.

სათბურის აირები ასევე წარმოიქმნება მოუ-
წესრიგებელი, სტიქიური ნაგავსაყრელებიდან 
და ნარჩენების წვის შედეგად. დღისათვის 
გლობალური სათბურის აირების 5%-ს ემისიის 
წყაროს სწორედ ნარჩენები წარმოადგენენ 
(World Bank 2018a; Hausfather 2017).

სათბურის აირების ემისიის შემცირების 
გზაა ნარჩენების შემცირება, ხელმეორედ 
გამოყენება და გადამუშავება, ნაგავსაყრელზე 
წარმოქმნილი აირების უტილიზაცია. ნარჩენების 
კომპოსტირება ასევე კარგი საშუალებაა მეთანის 
წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად. 

ნარჩენები ზღვებსა  
და ოკეანეებში

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე მდი ნა რე ე ბი სა და 
ზღვის და ბინ ძუ რე ბა ნარ ჩე ნე ბით, გან სა კუთ რე-

ბით, პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბით - არის ერ თ -ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა. ზღვებ სა და ოკე ა ნე-
ებ ში არ სე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის 90%-ს პლას ტი კი წარ-
მო ად გენს. მა გა ლი თად, უახ ლე სი გა მოკ ვ ლე ვე-
ბის შე დე გად (EMBLAS-Plus), შავ ზღვა ში ნა პოვ ნი 
ნარ ჩე ნე ბი დან 87%  პლას ტი კი ა. პლას ტი კი ხან გ-
რ ძ ლი ვად ინარ ჩუ ნებს მდგრა დო ბას გა რე მო ში, 

რი თაც დიდ საფ რ თხეს უქ მ ნის ცოცხალ ორ გა ნიზ-
მებს, მდი ნა რე ე ბი სა და ზღვე ბის ბი ნად რებს. 

კი დევ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას მიკ-
როპ ლას ტი კი წარ მო ად გენს, რო მე ლიც  ზღვის 
პრო დუქ ტებ თან (თევზი, მო ლუს კე ბი) ერ თად 
ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ შიც კი შე იძ ლე ბა მოხ ვ დეს.

პლას ტი კი ზღვებ სა და ოკე ა ნე ებ ში ძი რი თა-
დად მდი ნა რე ე ბი დან და სა ნა პი რო ე ბი დან ხვდე-
ბა, ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის მო უ წეს რი გე ბე ლი 
სის ტე მე ბი სა და ზო გი ერ თი მო ქა ლა ქე ე ბის და ბა-
ლი ცნო ბი ე რე ბის გა მო. 

მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ  მო სახ ლე ო ბის ზრდი-
სა  და პრო დუქ ტე ბის მოხ მა რე ბის გა ფარ თო ე ბის 
გა მო ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბა ზღვებ სა და ოკე ა-
ნე ებ ში გა იზ რ დე ბა.
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რა დრო სჭირ დე ბა გა რე მო ში 
ნარ ჩე ნე ბის დაშ ლას?

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი შედ გე ბა სხვა-
დას ხ ვა სა ხის ნარ ჩე ნე ბი სა გან, რო მელ თაც  გა-
რე მო ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი დაშ ლის დრო გა აჩ ნი-
ათ. დაშ ლის პრო ცე სის მი ხედ ვით ან ს ხ ვა ვე ბენ 
ბი ო დეგ რა დი რე ბად და არა ბი ო დეგ რა დი რე ბად 
ნარ ჩე ნებს.

ყოველერთწუთშიოკეანეებში ხვდება
იმდენი პლასტიკი, რამდენსაც დაიტევდა
ერთინაგავმზიდიმანქანა.

So
ur

se
: e

co
wa

tc
h.

co
m

რაარისბიოდეგრადაცია?

 ბიოდეგრადაცია ეწო დე ბა ორ გა ნუ ლი 
ნარ ჩე ნე ბის დაშ ლას მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის 
ზე მოქ მე დე ბით  ჟან გ ბა დის თა ნა ო ბი სას ან 
უჟან გ ბა დო ბის პი რო ბებ ში. 

ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბი ა: საკ ვე ბის 
ნარ ჩე ნე ბი, ბა ღის და პარ კის ორ გა ნუ ლი 
ნარ ჩე ნე ბი, ქა ღალ დი და მუ ყა ო.

ნარჩენების დაშლისთვის საჭირო დრო

ქაღალდის
ხელსახოცი

შალის
წინდა

23
კვირა

15
წელი

200500
წელი

450
წელი

500
წელი

2001000
წელი

1000000
წელი

510
წელი

2540
წელი

50
წელი

5080
წელი

5080
წელი

34
კვირა

1
თვე

1,5
თვე

2
თვე

6
თვე

ალუმინის
ქილა

პლასტიკის
ბოთლი

პოლიეთილენის
პარკი

მინის
ბოთლი

ბავშვის
ერთჯერადი

საფენი

სიგარეტის
ნამწვი

ტყავის
ფეხსაცმელი

პენოპლასტის
ჭიქა

რეზინის
საბურავი

პოლიეთილენის
კონტეინერი

ბანანის
ქერქი

ქაღალდის
პარკი

გაზეთი

ვაშლის
ნარჩენი

ფორთოხლის
ქერქი
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რო გორ ვმარ თოთ ნარ ჩე ნე ბი?

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თ ვის ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მ ნა, სა უ კე თე-
სო ქმე დე ბის შერ ჩე ვა და პრი ო რი ტე ტე ბის სა ხით 
წარ მოდ გე ნა XX სა უ კუ ნის 70-იანი წლე ბი დან 

იღებს სა თა ვეს. 
XX სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბი დან ნარ ჩე ნე ბის 

მარ თ ვის მიდ გო მე ბის წარ მოდ გე ნი სათ ვის გა-
მო ი ყე ნე ბა იერარ ქი უ ლი პი რა მი და, რო მე ლიც 
ნათ ლად ასა ხავს ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სა სურ-
ველ და ნაკ ლე ბად სა სურ ველ ქმე დე ბებს. 

გა დაბ რუ ნე ბუ ლი პი რა მი და ერ თ გ ვა რი სიმ-
ბო ლუ რი გა ნაცხა დია იმი სა, რომ ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვა ში ყვე ლა ზე მე ტად სა სურ ველ ქმე დე ბებს 
(3R-ის პრინ ციპს შე სა ბა მი სად) დი დი წი ლი და-
ეთ მოს, ხო ლო ყვე ლა ზე არა სა სურ ველ ქმე დე-
ბას (ნაგავსაყრელებზე გამ თავ სე ბას) - ნაკ ლე ბი. 

ნარ ჩე ნე ბის ნა გავ საყ რე ლებ ზე გან თავ სე-
ბა ყვე ლა ზე არა სა სურ ვე ლი ქმე დე ბა ა, რად გან 
ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბა ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში 
რის კის შემ ც ვე ლია გა რე მოს თ ვის. 

დღე ი სათ ვის, ყვე ლა ზე სა სურ ველ ქმე დე ბე ბად ნარ ჩე ნე ბის მი მართ  ით ვ ლე ბა:

ნარჩენებისწარმოქმნისშემცირება  (Reduce),

ნარჩენებისხელახალიგამოყენება (Reuse) და

ნარჩენებისრეციკლირება (Recycle).

ამ სა სურ ველ ქმე დე ბებს ერ თად  3Rისპრინციპს უწო დე ბენ.
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სუ რათ ზე წარ მოდ გე ნი ლია მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გლო ბა ლუ რი 17 მი ზა ნი და მა თი კავ ში რი 
მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვას თან.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა 
და მდგრა დი გან ვი თა რე ბა

დღეს ცი ვი ლი ზე ბუ ლი მსოფ ლიო ერ თხ მად 
აღი ა რებს მდგრად გან ვი თა რე ბას, რო გორც  
ერ თა დერთ გზას უსაფ   რ თხო მო  მავ   ლი სა და 
კე თილ დღე ო ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  სათ   ვის. 2015 
წლის 25 სექ ტემ ბერს გა ე როს 193 წევ რი ქვე ყა-
ნა შე თან ხ მ და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის 
წეს რი გის დო კუ მენ ტ ზე, სა თა უ რით - „ჩვენი სამ-
ყა როს გარ დაქ მ ნა: 2030 წლის დღის წეს რი გი 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სათ ვის“, რო მე ლიც შე ი-
ცავს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 17 მი ზან სა და 169 

ამო ცა ნას.
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გლო ბა ლუ რი 17 მი-

ზა ნი მო ი ცავს სო ცი ა ლურ, ეკო  ნო მი კურ და გა რე-
მოს დაც ვით მი მარ თუ ლე ბებს.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვას თან ყვე ლა ზე მჭიდ რო 
კავ შირ შია მიზანი 12   გონივრული მოხმარება
და წარმოება. ამ მიზ ნის ერ თ -ერ თი ამო ცა ნაა 
2030 წლის თ ვის შემ ცი რე ბუ ლი იქ ნას ნარ ჩე ნე ბის 
წარ მოქ მ ნა მა თი პრე ვენ ცი ის, შემ ცი რე ბის, რე-
ციკ ლი რე ბი სა და ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის გზით.
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ყოველწლიურად წარმოებული 
სასურსათო პროდუქციის ერთი 

მესამედი - ექვივალენტური 1,3 მლრდ 
ტონა- ფუჭდება, მაშინ როდესაც 1 

მლრდ ადამიანი რჩება არასათანადოდ 
ნაკვები და 1 მლრდ -მშიერი წვება 

დასაძინებლად.

გონივრულიმოხმარება
დაწარმოება

საყოფაცხოვრებო სექტორი 
ხარჯავს გლობალური ენერგიის 

29%-ს, რაც იწვევს CO2-ის 
გაფრქვევების 21%-ს.

მსოფლიოს მტკნარი წყლის 
მარაგების, როგორიცაა მდინარეები 

და ტბები, დაბინძურება უფრო 
სწრაფია, ვიდრე მათი გაწმენდისა და 
გადამუშვების ბუნებრივი პროცესები.
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შევამციროთ მწარმოებლების, 
საცალო გაყიდვებისა 
და  მომხმარებლების მიერ 
წარმოქმნილი საკვების ნარჩენები

დავნერგოთ ენერგოეფექტურობა, 
რომ გავაკეთოთ 120 მლრდ 
დოლარის ეკონომია 
ყოველწლიურად და აღვკვეთოთ 
16 მლრდ ტონა CO2  გაფრქვევა 
შემდგომ 25 წელიწადში

შევამციროთ ნარჩენებია და 
ქიმიური ნივთიერებების მოხვედრა 
ჰაერში, წყალსა და ნიადაგში.
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რას წარ მო ად გენს 3R  პრინ ცი პი?
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბა -
REDUCE

შემცირება (Reduce) – ამ ქმე დე ბის მი ზა ნია 
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბა მა თი წარ მოქ მ ნის წყა-
როს თან. შემ   ცი  რე  ბის ქვეშ იგუ  ლის   ხ მე  ბა არა 
მხო ლოდ ნარ   ჩე  ნე  ბის სა  ერ   თო რა  ო  დე  ნო  ბის 
შემ   ცი  რე  ბა, არა მედ მა  თი ტოქ   სი  კუ  რო  ბის ან სხვა 
მავ   ნე თვი  სე  ბე  ბის შემ   ცი  რე  ბაც.  

ნარ   ჩე  ნე  ბის შემ   ცი  რე  ბა, მა გა ლი თად,  მი  იღ   წე -
ვა მწარ   მო  ებ   ლე  ბი  სა და მომ   ხ მა  რებ   ლე  ბის მი ერ 
ისეთ პრო  დუქ   ტებ   სა და შე ფუთ   ვა ზე გა დას ვ ლით, 
რო  მელ   საც მივ   ყა  ვართ ნარ   ჩე  ნე  ბის რა  ო  დე  ნო -
ბის შემ   ცი  რე  ბამ   დე. 

ნარჩენების ხელახალი 
გამოყენება - 
REUSE

ხელახალიგამოყენება(Reuse) – ამ ქმე დე ბის 
მი ზა ნია მა სა ლის, პრო დუქ ტის ან / და მი სი კომ-
პო ნენ ტის  ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბა მა თი ნარ ჩე-
ნად გა დაქ ცე ვის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად.

რა თქმა უნ   და, ნარ   ჩე  ნე  ბის წარ   მოქ   მ ნის სრუ -
ლად აღ   კ ვე  თა შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, ამი  ტომ მნიშ   ვ ნე -
ლო  ვა  ნი რო  ლი ენი  ჭე  ბა წარ   მოქ   მ ნი  ლი ნარ   ჩე  ნე -
ბის ხე  ლა  ხალ გა  მო  ყე  ნე  ბას.

ხელ  ა ხა  ლი გა  მო  ყე  ნე  ბა ნიშ   ნავს სხვა  დას   ხ ვა 
საგ   ნე  ბი  სა და მა  სა  ლე  ბის ხან   გ რ ძ ლივ გა  მო  ყე  ნე -

ბას ახა  ლი შემ   ც ვ ლე  ლე  ბის შე  ძე  ნის გა  რე  შე. ეს 
მიდ გო მა გუ  ლის   ხ მობს ხან   გ რ ძ ლი  ვი და მრა  ვალ  -
ჯე  რა  დი საგ ნე ბი  სა და მა  სა  ლე  ბის შე  ძე  ნას, და  ზი  ა -
ნე  ბუ  ლი საგ   ნე  ბის შე  კე  თე  ბა- გა  ახ   ლე  ბას სა ა.შ.

უნ და გვახ სოვ დეს, რომ თუ ნარ ჩე ნე ბი ერ თის-
თ ვის უსარ გებ ლო ნა გა ვი ა, მე ო რეს თ ვის შე საძ-
ლოა სა სურ ვე ლი სა გა ნი აღ მოჩ ნ დეს. 

ნარ ჩე ნე ბის რე ციკ ლი რე ბა -
RECYCLE

რეციკლირება (Recycle) – აღ დ გე ნი თი ქმე დე-
ბა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ნარ ჩე ნი გარ და იქ მ-
ნე ბა ისეთ პრო დუქ ტად, მა სა ლად ან ნივ თი ე რე-
ბად, რო მე ლიც გან კუთ ვ ნი ლია თავ და პირ ვე ლი 
და ნიშ ნუ ლე ბით ან სხვა მიზ ნით გა მო ყე ნე ბის თ ვის.

 რე ციკ ლი რე ბა ნიშ   ნავს წარ   მო  ე  ბის გან   მე  ო  რე -
ბად პრო  ცესს, რომ ლის შე დე გად მი ი ღე ბა ისევ 
იგი ვე, პირ   ვე  ლა  დი ან რა ი მე სხვა პრო  დუქ   ტი.

რე ციკ ლი რე ბა უფ   რო მე  ტად ეკო  ნო  მი  უ  რი მე -
თო  დი  ა, ვიდ   რე იგი  ვე პრო დუქ ტის წარ   მო  ე  ბა ახა -
ლი ნედ   ლე  უ  ლი  დან.

რე ციკ ლი რე ბის თა  ნა  მედ   რო  ვე ტექ   ნო  ლო  გი -
ე  ბი სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა გა  და  ვა  მუ  შა  ოთ სა  ერ   თო 
ნარ   ჩე  ნე  ბის 90%. სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის 
უდი დე სი წი ლი ექ ვემ დე ბა რე ბა რე ციკ ლი რე ბას 
ანუ გა და მუ შა ვე ბას. მათ შო რის ძი რი თა დი ა: მი-
ნა, პლას ტი კი, მე ტა ლი, ქა ღალ დი და ორ გა ნუ-
ლი ნარ ჩე ნე ბი. 

ძი  რი  თა დად, პრობ   ლე  მას წარ   მო  ად   გენს არა 
რე ციკ ლი რე ბის ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი, არა  მედ რე ციკ-
ლი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბა ანუ გა  მო -
ცალ   კა  ვე  ბა  და  ნარ   ჩე  ნი ნარ   ჩე  ნე  ბი  სა  გან. 

რა გა ვა კე თოთ 
ნარ ჩე ნე ბის შე სამ ცი რებ ლად?

 თავი ავარიდოთ არასაჭირო შეთუთვებს.
მაღაზიაშიმრავალისაგანიიფუთებამხო
ლოდმყიდველისყურადღებისმისაპყრო
ბად.

 უპირატესობა მივანიჭოთ მრავალჯერადი
გამოყენებისნივთებს.

 უპირატესობა მივანიჭოთ მინიმალურ შე
ფუთვას.

 უპირატესობა მივანიჭოთ შეფუთვებს,
რომლებიცშეიძლებამეორადადგამოვი
ყენოთანგადავამუშაოთ.

 უპირატესობა მივანიჭოთრეციკლირებად
და ეკოლოგიურად უსაფრთხო შესაფუთ
მასალებს.

 გამოვიყენოთმრავალჯერადიჩანთებიდა
უარივთქვათპლასტიკისერთჯერადპარ
კებზე

რე ციკ ლი რე ბის 
სა ერ თა შო რი სო ნი შა ნი

ესნიშანი1970წელსშეიქმნაამერიკელისტუ
დენტისჰარიანდერსონისმიერ.

რაიმე ნივთზე დატანილი ასეთი ნიშანი ნიშ
ნავს იმას, რომ ის წარმოებულია ან ხელ
მეორედ გადამუშავებული ნედლეულიდან
(Recycled), ან დამზადებულია ისეთი მასა
ლისგან, რომელიც მეორად გადამუშავებას
(რეციკლირებას)ექვემდებარება(Recyclable).

ხშირადამნიშნისარსებობაბევრადამარტი
ვებსნარჩენებისსეპარირებისპროცესსდა
ხარისხებასსახეობებისმიხედვით.
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ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბა

ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის ერ თ -ერ თი თა ნა-
მედ რო ვე მიდ გო მაა სე პა რი რე ბა ნარ ჩე ნე ბის 
წარ მოქ მ ნის წყა როს თან, რაც ნიშ ნავს იმას, რომ 
ნარ ჩე ნე ბის წარ მომ ქ მ ნე ლი თა ვად ახორ ცი ე-
ლებს ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის ხე ბას სა ხე ო ბე ბის მი-
ხედ ვით და მათ შემ დ გომ გან კარ გ ვას. კერ ძოდ, 
შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას შემ დე გი 
ქმე დე ბე ბი:
• რე ციკ ლი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის მიმ ღებ პუნ   ქ-

ტებ ში მი ტა ნა და ჩა ბა რე ბა;
• რე ციკ ლი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის გან კარ გ ვა შე-

სა ბა მი სი ანაზღა უ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ;
• სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით გან   ცალ   კა  ვე  ბუ  ლი ნარ-

ჩე ნე ბის (მაგალითად, ქა ღალ დი, პლას ტი კი, 
მი ნა, ლი თო ნი) გან თავ სე ბა სპე  ცი  ა  ლუ რ კონ  -
ტე  ი  ნე  რე  ბ ში.
რა თქმა უნ და, აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბე ბის გან-

ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ჭი როა იქ, სა დაც თქვენ 
ცხოვ რობთ, არ სე ბობ დეს შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბი 
(ფუნქციონირებდეს ნარ ჩე ნე ბის მიმ ღე ბი პუნ ქ ტე-
ბი ან არ სე ბობ დეს სპე ცი ა ლუ რი კონ ტე ი ნე რე ბი 
რა ციკ ლი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის შე საგ რო ვებ ლად).

3R პრინ ცი პი ქა ღალ დის თ ვის
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ქა ღალ დი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ-
ლი რე ციკ ლი რე ბა დი მა სა ლა ა. ხის მა სა ლი სა-
გან ქა ღალ დის წარ მო ე ბის ის ტო რია ძვე ლი ჩი-
ნე თი დან იწყე ბა, მაგ რამ მხო ლოდ XIX სა უ კუ ნის 
ბო ლოს გაჩ ნ და ტექ ნო ლო გი ე ბი, რომ ლე ბიც იძ-
ლე ო და ხის მა სა ლი დან ქა ღალ დის წარ მო ე ბის 
სა შუ ა ლე ბას. 

ქა ღალ დის რე ციკ ლი რე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
მაქ სი მუმ 5-7-ჯერ, ამის შემ დეგ ცე ლუ ლო ზის 
ბოჭ კო ე ბი ძა ლი ან მოკ ლ დე ბა, შე ჭი დუ ლო ბის 

ხა რის ხი მცირ დე ბა ისე, რომ მის გან ახა ლი ქა-
ღალ დის მი ღე ბა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი 
ხდე ბა.

ქა ღალ დის რე ციკ ლი რე ბის პრო დუქ ტე ბი ა: ქა-
ღალ დის ნა წარ მი (სხვადასხვა სა ხის), სა ი ზო ლა-
ციო მა სა ლა, კვერ ცხის ჩა სა დე ბი მუ ყა ო, ქოთ ნე ბი 
ნარ გა ვე ბი სათ ვის, ეთა ნო ლი, ქა ღალ დის ბრე კე-
ტე ბი (როგორც დამ ხ მა რე საწ ვა ვი სა შუ ა ლე ბა). 
ქა  ღალ   დის ნარ   ჩე  ნე ბს ასე  ვე იყე ნე ბენ სამ   შე  ნებ  -
ლო თბო  სა  ი  ზო  ლა  ციო მა  სა  ლე  ბის წარ   მო  ე  ბა  ში. 

რო გორ გან ვა ხორ ცი ე ლოთ 3R პრინ ცი პი ქა ღალ დის შემ თხ ვე ვა ში?
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16 3R პრინ ცი პი პლას ტი კის თ ვის
პლას   ტი კის ინ   ტენ   სი  უ  რი გა  მო  ყე  ნე  ბა XX სა-

უ კუ ნის 60-ია ნი წლე  ბი  დან და  ი  წყო. პლას ტი-
კე  ბი  სა და პლას   ტი  კუ  რი შე  სა  ფუ  თი მა  სა  ლე  ბის 
წარ   მო  ე  ბა გა  ნა  პი  რო  ბა ია  ფი ნავ   თობ   ქი  მი  უ  რი 
პრო  დუქ   ცი  ი  სა და ახა  ლი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის და -
ნერ   გ ვამ. 

ბო ლო 50 წლის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კა ში პლას ტი კის რო ლი და მნიშ ვ ნე-
ლო ბა მუდ მი ვად იზ რ დე ბო და. პლას ტი კის გლო-
ბა ლუ რი წარ მო ე ბა 1960-იანი წლე ბის შემ დეგ  
30-ჯერ გა ი ზარ და და 2015 წელს 322 მლნ ტო ნა 

შე ად გი ნა. ნა ვა რა უ დე ვი ა, რომ უახ ლო ეს 20 წე-
ლი წად ში ის კვლავ გა ორ მაგ დე ბა.

პლას ტი კის გა მო ყე ნე ბის სფე რო მრა ვალ ფე-
რო ვა ნი ა. არ სე ბობს პლას ტი კე ბის 150 სა ხე, მათ-
გან 30 % - სხვა დას ხ ვა პო ლი მე რე ბის ნა რე ვე ბი ა. 

დღე ი სათ ვის პლას ტი კე ბი გა მო ი ყე ნე ბა მრა-
ვა ლი ფუნ ქ ცი ით, რაც ხელს უწყობს სა ზო გა დო-
ე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა დაჭ რას. 
კერ ძოდ, მათ შო რი საა მსუ ბუ ქი და ინო ვა ცი უ რი 
მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა მან ქა ნებ სა 
და თვით მ ფ რი ნა ვებ ში, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 

გოფრირებულიმუყაო არაგოფრირებული
მუყაო

ქაღალდი
ჟურნალ-გაზეთები, წიგნები, შესაფუთი 

ქაღალდები, ქაღალდის ჩანთები

საერთაშორისო უნივერსალური რეციკლირების კოდები 
ქაღალდისა და მუყაოსათვის

17  ხე = 1  ტო ნა

ქა ღალდს

გახსოვდეთ!
1ტონაპირველადიქაღალდისწარმოებისათვისსაჭიროა

17ზრდასრულიხისმოჭრა.



17

სა ი ზო ლა ციო სა შუ ა ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ი-
ყე ნე ბა ენერ გე ტი კა ში, ბი ო შე თავ სე ბა დი პლას ტი-
კის მა სა ლე ბი და 3D ბეჭ დ ვა. 

გან საზღ ვ რუ ლი თვი სე ბე ბის მი სა ნი ჭებ ლად 
პო ლი მე რებ ში შეჰ ყავთ სხვა დას ხ ვა ქი მი უ რი და-
ნა მა ტე ბი, რო მელ თა შო რის ზო გი ერ თი წარ მო-
ად გენს ტოქ სი კურ ნივ თი ე რე ბას. ამი ტომ, პლას-
ტი კე ბის რე ციკ ლი რე ბა, მა თი შე მად გენ ლო ბის 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბის გა მო ძალ ზედ რთუ ლი 
პრო ცე სი ა.

პლას ტი კე ბის გა მო ყე ნე ბა ში ყვე ლა ზე დი დი 
წი ლი მო დის შე სა ფუთ მა სა ლებ ზე, რო მელ თაც 
გა აჩ ნი ათ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბი: პრო დუქ-
ტე ბის დაც ვა და შე ნახ ვა, შეკ ვ რა და დის ტ რი ბუ-
ცი ა, და ფა სო ე ბა და მომ ხ მა რე ბელ თა ინ ფორ-
მი რე ბა. დღეს მსოფ ლი ო ში წარ მო ე ბუ ლი პლას-

ტი კე ბის 41% გა მო ი ყე ნე ბა შე სა ფუთ მა სა ლე ბად, 
ხო ლო ამ რა ო დე ნო ბი დან 47% იხარ ჯე ბა საკ ვე-
ბი პრო დუქ ტე ბის შე ფუთ ვა ზე. პლას ტი კებ მა გან-
სა კუთ რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა ჰპო ვეს სას   მე  ლე  ბის, 
მცე  ნა  რე  უ  ლი და სხვა სა  ხის ზე  თე  ბის, პარ   ფი  უ  მე -
რულ   - კოს   მე  ტი  კუ  რი და სხვა  დას   ხ ვა და  ნიშ   ნუ  ლე -
ბის პრო  დუქ   ტე  ბის შე  სა  ფუ  თად. 

ბა  ზარ   ზე პირ   ვე  ლად პლას   ტი  კუ  რი ორ   ლიტ  -
რი  ა  ნი ბოთ   ლის ტა  რა 1978 წელს გა  მოჩ   ნ და. 
1981 წლამ   დე მსოფ   ლიო ბა  ზარ   ზე დო  მი  ნი  რებ  -
და მრა  ვალ   ჯე  რა  დი გა  მო  ყე  ნე  ბის მი ნის ჭურ   ჭელ  -
ში მო  თავ   სე  ბუ  ლი პრო  დუქ   ტე  ბი (ალ კო ჰო ლუ რი, 
უალ   კო  ჰო  ლო და სხვა სა  ხის გა  მაგ   რი  ლე  ბე  ლი 
სას   მე  ლე  ბი), ხო  ლო 1981 წლი  დან  თან და თა ნო-
ბით ანაც ვ ლებს პლას ტი კის ერ   თ ჯე  რა  დი გა  მო  ყე -
ნე  ბის ჭურ   ჭე ლი.

პლას ტი კის მარ კი რე ბა

სა ყო ფაცხოვ რე ბო და ნიშ ნუ ლე ბის შე სა ფუ თი 
პლას   ტი კის ად ვი ლად იდენ ტი ფი ცი რე ბის თ ვის, 
სე პა რი რე ბი სა და რე ციკ ლი რე ბი სათ ვის „პლას-
ტი კე ბის წარ   მო  ე  ბის სა  ზო  გა  დო  ე  ბის“ (SPI) მი  ერ  

1988 წელს გა ნი საზღ ვ რა პლას ტი კის ტი  პი და კო -
დე  ბი.  SPI კო  დე  ბი ფარ   თოდ გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა შე  სა -
ფუ  თი მა  სა  ლე  ბის აღ   ნიშ   ვ ნი  სათ   ვის. ას  ე თი პრაქ  -
ტი  კა არის სა  ვალ   დე  ბუ  ლო მრა  ვალ ქვე  ყა  ნა  ში.
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პლასტიკის სახე და მასალა, ისტორია 
და გამოყენება

საერთაშორისო უნივერსალური 
კოდი და ძირითადი 

პროდუქციის სახეები

პოლიეთილენტერეფტალატი

პლას ტი კის ბოთ ლე ბი სას მე ლე ბი სათ ვის.
გაჩ ნ და 1978 წელს და გა მო ი ყე ნე ბა სას მე ლი წყლი სა 
და სხვა სას მე ლე ბი სათ ვის.

პო ლი ე თი ლე ნი მა ღა ლი 
სიმ კ ვ რი ვის ანუ და ბა ლი დაწ ნეხ ვის

გა მო ი ყე ნე ბა სა რეცხი სა შუ ა ლე ბე ბის, რძის ბოთ ლე ბი-
სათ ვის; სა თა მა შო ე ბი სათ ვის.

პო ლი ვი ნილ ქ ლო რი დი

გა მო ი ყე ნე ბა 1927 წლი დან. 
გა მო ი ყე ნე ბო და ხორ ცის პრო დუქ ტე ბის გა სახ ვე ვად. 
მის გან ასე ვე ამ ზა დებ დ ნენ ბოთ ლებს მცე ნა რე უ ლი ზე-
თი სათ ვის. 1973 წელს გაჩ ნ და ცნო ბე ბი კან ცე რო გე ნუ-
ლი ნივ თი ე რე ბე ბის (დიოქსინების) შე სა ხებ, რომ ლე ბიც 
გა და დი ან ცხიმ ში მა თი  PVC ჭურ ჭ ლებ ში შე ნახ ვის გა-
მო. აღ ნიშ ნუ ლის შემ დეგ მი სი გა მო ყე ნე ბა მკვეთ რად 
შე იზღუ და. ამ ჟა მად ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბა ტექ ნი კუ-
რი და ნიშ ნუ ლე ბის მი ლე ბის, არა საკ ვე ბი და ნიშ ნუ ლე-
ბის ბოთ ლე ბის სა ხით.

პო ლი ე თი ლე ნი და ბა ლი
სიმ კ ვ რი ვის ანუ მა ღა ლი დაწ ნეხ ვის

გა მო ი ყე ნე ბა მე ო რე მსოფ ლიო ომის დრო ი დან. 60-
იანი წლე ბი სათ ვის მთლი ა ნად შეც ვა ლა ცე ლო ფა ნი.
გა მო ი ყე ნე ბა გამ ჭ ვირ ვა ლე შე სა ფუთ მა სა ლად, პა კე-
ტე ბად და ა.შ. 

პო ლიპ რო პი ლე ნი

ზო მი ე რად ხის ტი მა სა ლა ა. მის გან ამ ზა დე ბენ ერ თ ჯე-
რად შპრი ცებს, ჭურ ჭელს ცხე ლი კერ ძე ბი სათ ვის, გა-
მო ი ყე ნე ბა იოგურ ტის კონ ტე ი ნე რე ბი სათ ვის, შაქ რის 
ტომ რე ბი სათ ვის, ავ ტო მო ბი ლე ბის ნა წი ლე ბი სა და 
ინ დუს ტ რი უ ლი ფიბ რი ლე ბის და სამ ზა დებ ლად. ასე ვე 
ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა ისე თი ჭურ ჭ ლის და სამ ზა დებ-
ლად, რო მე ლიც ჰერ მე ტი ზირ დე ბა ფოლ გით.

პო ლის ტი რო ლი

ერ თ ჯე რა დი ჭურ ჭე ლი სწრა ფი კვე ბის ობი ექ ტე ბი სათ-
ვის (fast-food), სა თა მა შო ე ბის, ვი დე ო- კა სე ტე ბის, სა ი ზო-
ლა ციო მა სა ლე ბი სა და კონ ტე ი ნე რე ბის და სამ ზა დებ-
ლად.. მა თი დამ ზა დე ბი სათ ვის იყე ნე ბენ ქლო რი რე-
ბულ ფრე ო ნებს, რომ ლე ბიც აზი ა ნე ბენ ოზო ნის შრეს.

სხვა პლას ტი კი

ხში რად იგი წარ მო ად გენს მრა ვალ ფე ნი ან შე სა ფუთ მა-
სა ლას ან  სხვა დას ხ ვა ტი პის პლას ტი კე ბის ნა რევს. 

ანPET

ანPEHD

ანPVC

ანPELD
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პლას ტი კის რე ციკ ლი რე ბა

თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბა ში პლას ტი კის ნარ-
ჩე ნე ბის მარ თ ვა ერ თ -ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა-
კითხი ა. 

პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის ძი-
რი თა დი მი მარ თუ ლე ბაა მა თი რე ციკ ლი რე ბა 
(გადამუშავება). თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე-
ბის გა მო ყე ნე ბით პლას ტი კის რე ციკ ლი რე ბის 
შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია მი ვი ღოთ სხვა დას ხ ვა 
სა ხის პრო დუქ ცი ა: მი ლე ბი, კას რე ბი, სა თა მა შო-
ე ბი, ავე ჯი, საბ ნე ბი, ტან საც მე ლი და ფეხ საც მე-

ლე ბი და სხვა.
პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბის რე ციკ ლი რე ბა ძი რი-

თა დად ტარ დე ბა მე ქა ნი კუ რი რე ციკ ლი რე ბის 
გზით, რაც შე რე უ ლი პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბის შემ-
თხ ვე ვა ში მო ი ცავს შემ დეგ პრო ცე სებს: პირ ვე-
ლა დი და ხა რის ხე ბა და იდენ ტი ფი კა ცი ა, და ქუც-
მა ცე ბა,  რეცხ ვა, შრო ბა და გრა ნუ ლა ცი ა. 

პირ ვე ლა დი და ხა რის ხე ბა ით ვა ლის წი ნებს 
ნარ ჩე ნე ბის უხეშ და ყო ფას ისე თი თვი სე ბე ბის მი-
ხედ ვით, რო გო რი ცა ა: ფე რი, ზო მე ბი, ფორ მე ბი, 
პლატ მა სის სა ხე.
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ნედლი ნავთობის კომპონენტები 
იყოფა დისტილაციის გზით. 
პლასტიკის ძირითად ნედლეულს 
ეწოდება ნაფტა.

მცირე მოლეკულები 
წარმოიქმნება ნაფტას 

კრეკინგის შედეგად, მათ შორის, 
ეთანი,პროპენი და ბუტანი.

პოლიმერის ჯაჭვების 
ურთიერთკავშირი განსაზღვრავს მათ 
პლასტიკურობას: თერმოპლასტი (T) 

-დუროპლასტი (D).

პლასტიკის გრანულები ცხელდება 
და გარდაიქმნება ბლანტ მასად, 
რომელიც იბერება და იწელება 

ფორმაში. მასა უნდა გაცივდეს, რათა 
შეინარჩუნოს ფორმა.

PET ბოთლი. პოლიეთილენ 
ტერეფტალატი დღესდღეობით არის 

პოლიესტერის ძირითადი ტიპი

PET ბოთლების 
წინასწარი გადარჩევა

ოპტიკურ-ელექტრული 
სეპარირება ფერების 

მიხედვით

დაქუცმაცება 
ე.წ.ფანტელებად

რეცხვამასალის 
სეპარირება 
სიმკვრივის 
მიხედვით. 

- შრობის პროცესი.

ფანტელების 
ოპტიკურ-

ელექტრული 
სეპარირება 

ფერების 
მიხედვით

ფანტელების 
ავტომატური 

სეპარირება ფერების 
მიხედვით, შემდგომი 
გადამუშავებისათვის.

ექსტრუდერი 
ამუშავებს 

ფანტელებს 
გრანულებად

ბოჭკოს წარმოება

რეციკლირებული მასალის 
20%% მიდის ახალი ბოთლების 
წარმოებაში.

თერმოფორმირებული 
ფირები

რეციკლირებული PET 
არის მასალა, რომელიც 
გამოიყენება  ე.წ. 
fleece პულოვერების 
წარმოებისათვის

ეს მოკლე მოლეკულები (მონომერები) 
განსაკუთრებულად რეაქტიურებია, 

უკავშირდებიან ერთმანეთს და 
ქმნიან გრძელ მოლეკულურ ჯაჭვებს 

(პოლიმერებს).

პლასტიკის ბოთლის სასიცოცხლო ციკლი: 
რეციკლირების ვარიანტები
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პლას ტი კის შე ფუთ ვის რე ციკ ლი რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, 2016 წ.
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რო გორ შე ვამ ცი როთ პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბი?

არ გამოიყენოთ პლასტიკის 
ერთჯერადი ნივთები

შეიძინეთ პროდუქტები 
პლასტიკის შეფუთვის გარეშე

მინიმუმამდე დაიყვანეთ სარეცხი 
საშუალებების გამოყენება.

შეუკვეთეთ ისეთი სახარჯი 
ნივთები, რომლებიც პლასტიკის 

ნაკლები შეფუთვითაა.

შეამცირეთ პლასტიკის 
გამოყენება ოფისებში 

შეიძინეთ მეორადი გამოყენების 
ნივთები, ვიდრე ახალი ნივთები.

უპირატესობა მიანიჭეთ 
პროდუქციას, რომელიც 

წარმოებულია რეციკლირებული 
მასალისგან

ორგანიზება გაუკეთეთ პარკების, 
მდინარეებისა და სანაპიროების 

დასუფთავების აქციებს

გამოიყენეთ სამზარეულოს 
მრავალჯერადი მოხმარების 

ნივთები

პლას ტი კის ხელ მე ო რედ გა მო ყე ნე ბა
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არ სე ბობს სპე  ცი  ფი  კუ  რი სა  ხის ნარ   ჩე  ნე ბი, 

რომ   ლებ  იც  გა  რე  მო  ზე უარ   ყო  ფი  თი ზე  მოქ   მე -
დე  ბის შემ   ცი  რე  ბის მიზ   ნით გან   სა  კუთ   რე  ბუ ლ 
ყუ  რა  დღე  ბას სა ჭი რო ე ბენ. ასეთ ნარ ჩე ნებს 
მი ე კუთ ვ ნე ბა: შე  სა  ფუ  თი მა  სა  ლე  ბი, მწყობ   რი -
დან გა  მო  სუ  ლი სატ   რან   ს პორ   ტო სა  შუ  ა  ლე  ბა  ნი, 
ელექ   ტ რო  ბა  ტა  რე  ე  ბი, ელექ   ტ რუ  ლი და ელექ   ტ-
რო  ნუ  ლი ნარ   ჩე  ნე  ბი (შემდგომში E-ნარჩენები).

 E-ნარჩენები ეწო დე ბა ყვე ლა ნივთს, რო-
მელ საც გა აჩ ნია ელექ ტ რუ ლი სა დე ნი, ჩა სარ-
თა ვი ან აკუ მუ ლა ტო რი.

3R პრინ ცი პი ელექ ტ რუ ლი და  
ელექ ტ რო ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის (E-WASTE)

დღეს პლანეტის თითოეულ 

ადამიანზე მოდის 6 კგ 

E-ნარჩენები.

ამ ნარჩენების 50% მოდის 

ევროპის ქვეყნებსა და აშშ-ზე.

რაგანსხვავებააელექტრულდა
ელექტრონულაღჭურვილობასშორის?

ელექტრული ხელსაწყოები არი ან ელექ ტ-
რუ ლი დე ნის გამ ტა რე ბი და ამა რა გე ბენ ხელ-
საწყოს ელ ქ ტ რო ე ნერ გი ით (ჩამრთველი, 
ძრა ვა, ელექ ტ რო ნა თუ რა), რო მე ლიც გა-
და იქ ცე ვა სით ბოდ, მე ქა ნი კურ ენერ გი ად ან 
სი ნათ ლედ. ელექ ტ რუ ლი ხელ საწყო ე ბი არ 
არი ან აღ ჭურ ვილ ნი ე.წ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღე ბი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით.
ელექტრონულ ხელსაწყოებში შე საძ ლე ბე-
ლია სიგ ნა ლის შეწყ ვე ტა ან მი სი რე გუ ლი რე-
ბა (მაცივარი, სა რეცხი მან ქა ნა, მიკ რო ტალ-
ღუ რი ღუ მე ლი, მტვერ სას რუ ტი). ცხა დი ა, 
რომ მოწყო ბი ლო ბა ში ხში რად ორი ვე კომ-
პო ნენ ტის (ელექტრულის და ელექ ტ რო ნუ-

ლის) კომ ბი ნი რე ბა ხდე ბა.
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E-ნარჩენები წარ მო ად გენს ერ თ -ერთ ყვე-
ლა ზე სწრა ფად ზრდად ნარ ჩე ნებს მსოფ ლი-
ო ში. 2017 წელს წარ მოქ მ ნი ლი E-ნარჩენების 
რა ო დე ნო ბა შე ად გენ და 44.7 მლნ ტო ნას, 2018 

წლი სათ ვის - და ახ ლო ე ბით 50 მლნ ტო ნას. 
არ სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის 

ფონ ზე ელექ ტ რო ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ-
მ ნის პროგ ნო ზი რე ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა, თუმ-

Eნარჩენებსგანეკუთვნებაშემდეგიკატეგორიები:

• მსხვი ლი და წვრილ მა ნი სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბი;

• სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო აღ ჭურ ვი ლო ბა;

• სა ყო ფაცხოვ რე ბო აპა რა ტუ რა;

• გა მა ნა თე ბე ლი აღ ჭურ ვი ლო ბა;

• ელექ ტ რუ ლი და ელექ ტ რო ნუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი (გარდა მსხვი ლი სტა ცი ო-
ნა ლუ რი ინ დუს ტ რი უ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა);

• სა თა მა შო ე ბი, გა სარ თო ბი და სპორ ტუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბა;

• სა მე დი ცი ნო აღ ჭურ ვი ლო ბა (გარდა იმ პ ლან ტი რე ბუ ლი და ინ ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ტე ბი სა);

• მო ნი ტო რინ გი სა და კონ ტ რო ლის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი;

• ავ ტო მა ტუ რი შე მას ხუ რებ ლე ბი.
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ცა, ექ ს პერ ტე ბის წი ნას წა რი შე ფა სე ბით, მო-
სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 2021 წელს წარ მოქ ნი ლი 
E-ნარჩენების რა ო დე ნო ბა შე ად გენს  52 მი ლი-
ონ ტო ნას. პროგ ნო ზის მი ხედ ვით,  2020 წელს 
ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოწყო ბი ლო ბე-
ბის რა ო დე ნო ბა იქ ნე ბა 20-50 მლრდ, რაც პლა-
ნე ტა ზე მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა ზე 
3-7-ჯერ მე ტი ა. რო გორც წე სი, ყვე ლა მოწყო ბი-
ლო ბას გა აჩ ნია ე.წ. სი ცოცხ ლის (მოხმარების) 
ხან გ რ ძ ლი ვო ბა, რომ ლის შემ დე გაც მოწყო ბი-
ლო ბა ნარ ჩე ნად გა და იქ ცე ვა.

წარ მოქ მ ნი ლი E-ნარჩენების 50% არის პერ-
სო ნა ლუ რი მოხ მა რე ბის მოწყო ბი ლო ბე ბი, რო-
გო რი ცაა კომ პი უ ტე რე ბი, სმარ ტ ფო ნე ბი, ტაბ-
ლე ტე ბი, ტე ლე ვი ზო რე ბი და ა.შ., ხო ლო და-

ნარ ჩენს შე ად გენს დი დი გა ბა რი ტე ბის  მქო ნე 
სა ყო ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კა, რო გო რი ცაა გათ-
ბო ბი სა და გაგ რი ლე ბის მოწყო ბი ლო ბე ბი. 

სამ წუ ხა როდ, და ახ ლო ე ბით 40 მლნ ტო ნა 
ელექ ტ რო ნუ ლი ნარ ჩე ნი    ყო ველ წ ლი უ რად 
იყ რე ბა ნა გავ საყ რე ლებ ზე, იწ ვე ბა ან უნე ბარ თ-
ვოდ მუ შავ დე ბა, რაც გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბას 
და რე სურ სე ბის გან ლე ვას იწ ვევს.

მსოფ ლი ო ში რე ციკ ლი რე ბის წი ლი და ბა-
ლი ა. ევ რო კავ შირ ში, რო მე ლიც ელექ ტ რო-
ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის რე ციკ ლი რე ბის ლი დე რი ა, 
სა თა ნა დოდ გროვ დე ბა და რე ციკ ლირ დე ბა 
E-ნარჩენების მხო ლოდ 35%, ხო ლო მთელ 
მსოფ ლი ო ში - 20%. და ნარ ჩე ნი 80% იმარ თე ბა 
შე უ სა ბა მოდ და ძი რი თა დად გან თავ ს დე ბა ნა-
გავ საყ რე ლებ ზე. E-ნარჩენები არ არის ბი ო დეგ-
რა დი რე ბა დი. 

E-ნარჩენების ნა კა დი კომ ლექ სუ რი შედ გე-
ნი ლო ბი სა ა, რო მე ლიც შე ი ცავს პე რი ო დუ ლი 
სის ტე მის 60 ქი მი ურ ელე მენტს. გარ კ ვე ულ შემ-
თხ ვე ვებ ში E-ნარჩენები შე იძ ლე ბა შე ი ცავ დეს 
სა ხი ფა თო ქი მი ურ ნივ თი ე რე ბებს, რაც მა თი 
მარ თ ვის აუცი ლებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს.

E-ნარჩენები შედ გე ბა სხვა დას ხ ვა ღი რე ბუ-
ლი მა სა ლი სა გან, რო გო რი ცაა ოქ რო, ვერ ცხ-
ლი, სპი ლენ ძი, პლა ტი ნა, პა ლა დი უ მი და სხვა. 
1 ტ სმარ ტ ფო ნი შე ი ცავს 100-ჯერ მეტ ოქ როს, 
ვიდ რე 1 ტ  ოქ როს სა ბა დოს სამ თო ქა ნი. 

2017 წელს გა ი ყი და 1.46 მლრდ სმარ ტ ფო-
ნი. რე ა ლუ რად, თი თო ე უ ლი მათ გა ნი შე ი ცავს 
100 დო ლარ ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის ელექ ტ რულ 
კომ პო ნენ ტებს.

E-ნარჩენების რე ციკ ლი რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია რო გორც ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბის, ისე 
მათ ში არ სე ბუ ლი ძვი რადღი რე ბუ ლი მე ტა ლის 
ამო ღე ბი სა და მი სი შემ დ გო მი გა მო ყე ნე ბის   
თვალ საზ რი სი თაც. ამო ღე ბუ ლი ლი თო ნი გა-
მო ი ყე ნე ბა ნედ ლე უ ლის სა ხით ახა ლი პრო დუქ-
ცი ის  წარ მო ე ბის პრო ცეს ში

ევ რო კავ ში რის რე გუ ლა ცი ე ბი მაქ სი მა ლუ-
რად უწყობს ხელს E-ნარჩენების შემ ცი რე ბას, 
მი სი რე ციკ ლი რე ბი სა და ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე-
ბის ხელ შეწყო ბის გზით. 

2005 წლის 13 აგ ვის ტო დან ელექ ტ რუ ლი და 
ელექ ტ რო ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის ევ რო კავ ში რის დი-
რექ ტი ვის (WEEE) მი ხედ ვით მოქ მე დებს შემ დე-
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გი რე გუ ლა ცი ე ბი: 
• სა ბო ლოო მომ ხ მა რებ ლებს და დის ტ რი ბუ-

ტე რებს შე უძ ლი ათ უსას ყიდ ლოდ და აბ რუ-
ნონ უკან ასე თი ნარ ჩე ნე ბი;

• ახა ლი პრო დუქ ტე ბის დის ტ რი ბუ ტო რე ბი 
ვალ დე ბულ ნი არი ან, რომ იმა ვე ტი პის პრო-
დუქ ტის ნარ ჩე ნე ბი ჩა ი ბა რონ უსას ყიდ ლოდ;

• მწარ მო ებ ლებს შე უძ ლი ათ შექ მ ნან და ოპე-
რი რე ბა გა უ წი ონ ნარ ჩე ნე ბის ინ დი ვი დუ ა-
ლურ ან კო ლექ ტი ურ უკან დაბ რუ ნე ბის სის-
ტე მებს.

• თუ და ბინ ძუ რე ბუ ლი ნარ ჩე ნი წარ მო ად გენს 
საფ რ თხეს პერ სო ნა ლი სათ ვის, მა შინ მწარ-
მო ებ ლებს შე უძ ლი ათ უარი თქვან ასე თი 
ნარ ჩე ნის მი ღე ბა ზე;

• ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში შეგ რო ვე ბუ ლი E-ნარ ჩე-

ფაქტებიდაციფრები

• დღეს დღე ო ბით, E-ნარჩენების რე ციკ-
ლი რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 20%-ია.

• 1 მლნ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის რე-
ციკ ლი რე ბის შე დე გად მი ი ღე ბა 16 ტ 
სპი ლენ ძი, 350 კგ ვერ ცხ ლი, 34 კგ ოქ-
რო და 15 კგ პა ლა დი უ მი.

• 1 მლნ ცა ლი ლეპ ტო პის რე ციკ ლი რე-
ბა ზო გავს ენერ გი ას, რო მე ლიც საკ-
მა რი სი იქ ნე ბა 3 657 საცხოვ რე ბე ლი 
სახ ლის ელექ ტ რო მო მა რა გე ბი სათ-
ვის წე ლი წად ში.

Source: Global E-waste Monitor, 2017, World Economic Forum,  
A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot, 2019
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Eნარჩენებისრეციკლირებასამიძირითადიეტაპისაგანშედგება:

1. შერ ჩე ვი თი დაშ ლა: ძვი რადღი რე ბუ ლი და /ან სა ხი ფა თო მა სა ლის გა მო ცალ კა ვე ბა;
2. გა ნახ ლე ბა: მე ქა ნი კუ რი ან მე ტა ლურ გი უ ლი და მუ შა ვე ბის გზით მა სა ლის შე მად გენ ლო ბის გა ნახ-

ლე ბა;
3. რა ფი ნი რე ბა: ბო ლო ეტა პი, რო დე საც ხდე ბა მი ღე ბუ ლი მა სა ლის ხე ლა ხა ლი გა და მუ შა ვე ბა 

(გაწმენდა) ქი მი უ რი ან მე ტა ლურ გი უ ლი (პირომეტალურგიული ან ჰიდ რო- მე ტა ლურ გი უ ლი) მე-
თო დით.

ნები უნ და ჩა ბარ დეს უფ ლე ბა მო სილ ორ გა-
ნი ზა ცი ებს;

• მწარ მო ე ბელ მა უნ და გა მო ი ყე ნოს გა და მუ შა-
ვე ბი სა და რე ციკ ლი რე ბის სა უ კე თე სო პრაქ-
ტი კა, რაც გუ ლის ხ მობს ნარ ჩე ნე ბის სითხი სა-
გან დაც ლას, შე ნახ ვას და შერ ჩე ვით გა და მუ-
შა ვე ბას დი რექ ტი ვე ბის მი ხედ ვით;

• წევ რი ქვეყ ნე ბი უნ და აწარ მო ებ დ ნენ ჩა ნა წე-

რებს, თა ვი ანთ ტე რი ტო რი ა ზე და ბა ზარ ზე 

გა ტა ნი ლი, შეგ რო ვე ბუ ლი, რე ციკ ლი რე ბუ-

ლი და აღ დ გე ნი ლი E-ნარჩენების რა ო დე-

ნო ბი სა და კა ტე გო რი ე ბის შე სა ხებ;

• ევ რო კავ ში რი გან საზღ ვ რავს სა ჯა რი მო სან-

ქ ცი ებს დი რექ ტი ვე ბის პი რო ბე ბის დარ ღ ვე-

ვის შემ თხ ვე ვა ში.
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ესსაინტერესოა!

2020 წლის ზაფხულ ში იაპო ნია მას პინ ძ ლობს ოლიმ პი ურ და პა რა ო-
ლიმ პი ურ თა მა შებს (ტოკიო 2020). ამ თა მა შე ბი სათ ვის სა ჭი როა დამ ზად-
დეს და ახ ლო ე ბით 5000 ცა ლი ოქ როს, ვერ ცხ ლი სა და ბრინ ჯა ოს მე და-
ლი.

ოლიმ პი ა დის მას პინ ძ ლებ მა გა დაწყ ვი ტეს მედ ლე ბი და ემ ზა დე ბი ნათ 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი სა და მცი რე ელექ ტ რო ნუ ლი მოწყო ბი ლო ბე-
ბი დან ამო ღე ბუ ლი რე ციკ ლი რე ბა დი მე ტა ლე ბით. 

ორი წლის გან მავ ლო ბა ში - 2017 წლის 1 აპ რი ლი დან 2019 წლის 31 მარ ტამ დე, მთე ლი იაპო-
ნი ის მას შ ტა ბით,  მუ ნი ცი პა ლუ რი მმარ თ ვე ლო ბე ბის მი ერ (1621 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) შეგ როვ და 78 
985 ტო ნა მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი და მცი რე ელექ ტ რო ნუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი, ხო ლო ფირ მა 
NTT docomo  მა ღა ზი ა თა ქსელ მა და მა ტე ბით შე აგ რო ვა და ახ ლო ე ბით 6,21 მლნ მო ბი ლუ რი ტე-
ლე ფო ნი. ამ ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბით მი ღე ბულ იქ ნა რე ციკ ლი რე ბუ ლი 32 კგ ოქ რო, 3500 კგ 
ვერ ცხ ლი და 2200 კგ ბრინ ჯა ო, რომ ლი თაც ტო კი ოს 2020 ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბის საპ რი ზო მედ-
ლე ბი დამ ზად დე ბა.
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ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის 
რე ციკ ლი რე ბა/ კომ პოს ტი რე ბა

რაარისკომპოსტირება?
კომ პოს ტი რე ბა წარ მო ად გენს ორ გა ნუ ლი 

ნარ ჩე ნე ბის დაშ ლის ბუ ნებ რივ პრო ცესს, რო-
მე ლიც მიმ დი ნა რე ობს მა ღალ ტემ პე რა ტუ რა ზე 
(65°C) და ნეს ტი ან გა რე მო ში. კომ პოს ტი რე ბის 
პრო ცესს ხელს უწყო ბენ გა რე მო ში არ სე ბუ ლი 
დი დი რა ო დე ნო ბის სხვა დას ხ ვა ცოცხა ლი ორ-
გა ნიზ მე ბი, რო მელ თა  საქ მი ა ნო ბი სა და კვე ბის 
შე დე გად ხდე ბა სა კომ პოს ტე ნედ ლე უ ლის გა და-
მუ შა ვე ბა კომ პოს ტად. 

კომ პოს ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბით ისე თი ორ გა-
ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბი, რო გო რი ცაა ბოს ტ ნე უ ლი სა 
და მწვა ნი ლის ნარ ჩე ნე ბი, ხის ტო ტე ბი, ჩა მოც-
ვე ნი ლი ფოთ ლე ბი, ნა ხერ ხი, გარ და იქ მ ნე ბა 
მუქ, ფხვი ერ მა სად, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ნი-
ა და გის ხა რის ხობ რი ვი გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის და 
ამ ცი რებს ან სა ერ თოდ გა მო რიცხავს სა სუ ქე ბის 
გა მო ყე ნე ბას.  

არ სე ბობს კომ პოს ტი რე ბის ორი მე თო დი - 
ანა ე რო ბუ ლი (დაშლა მიმ დი ნა რე ობს ჟან გ ბა დის 
გა რე შე) და აერო ბუ ლი (დაშლა მიმ დი ნა რე ობს 
ჟან გ ბა დის თან ხ ლე ბით).

კომპოსტირებისუპირატესობა
კომ პოს ტის დამ ზა დე ბა და გა მო ყე ნე ბა მნიშ-

ვ ნე ლოვ ნად აუმ ჯო ბე სებს ნი ა და გის ნა ყო ფი ე-
რე ბას, ამა რა გებს მას მცე ნა რის კვე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო  ელე მენ ტე ბით და ამ ცი რებს აგ რო ქი მი-
კა ტე ბის გა მო ყე ნე ბის აუცი ლებ ლო ბა სა და რა ო-
დე ნო ბებს.

კომ პოს ტი არის ორ გა ნუ ლი სა სუ ქი, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს  მუ ქი ფე რის 

ფხვი ერ  ერ თ გ ვა რო ვან, საკ ვე ბი ნივ თი ე რე-
ბე ბით მდი დარ ნივ თი ე რე ბას, რო მე ლიც მი-
ი ღე ბა ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის ბი ო ლო გი უ რი 
დაშ ლის პრო ცეს ში მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის, 
რე დუ ცენ ტე ბი სა და დეტ რი ტო ფა გე ბის ზე-
მოქ მე დე ბით.
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კომ პოს ტი ძა ლი ან კარ გი გზაა ერ თის მხრივ, 
ბი ო ლო გი უ რი ნარ ჩე ნე ბის “მოსაცილებლად” და 
მე ო რეს მხრივ, მი წის გა სა ნო ყი ე რებ ლად.

კომპოსტირებისპროცესი
ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბი დან კომ პოს ტის მი ღე-

ბა არ  სა ჭი რო ებს  რა ი მე რთუ ლი მოწყო ბი ლო-
ბე ბი სა  და ძვი რად ღი რე ბუ ლი და ნა მა ტე ბის გა-
მო ყე ნე ბას.  

ორ გა ნუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის პირ ვე ლად დაშ-
ლას ბაქ ტე რი ე ბი ას რუ ლე ბენ, რომ ლე ბიც სწრა-
ფად მრავ ლ დე ბი ან გარ კ ვე ულ პი რო ბებ ში. 
კომ პოს ტი რე ბის პრო ცეს ში  სხვა ორ გა ნიზ მე ბიც 
მო ნა წი ლე ო ბენ, ესე ნი ა: სო კო ე ბი, ჭი ე ბი და სხვა-
დას ხ ვა მწე რე ბი. ამ ორ გა ნიზ მე ბი სათ ვის სა კომ-
პოს ტე გრო ვა  არაჩ ვე უ ლებ რივ „სამზარეულოს“ 
წარ მო ად გენს. ჭი ე ბი ორ გა ნულ ნივ თი ე რე ბებს 
ძა ლი ან სწრა ფად გა და ა მუ შა ვე ბენ და გარ დაქ მ-
ნი ან მათ ისეთ ნივ თი ე რე ბე ბად, რო მელ თაც ად-
ვი ლად ით ვი სე ბენ მცე ნა რე ე ბი.   

რისგანმზადდებაკომპოსტი?
კომ პოს ტის და სამ ზა დებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა 

ე.წ. „მწვანე“ და „მუქი“ კომ პო ნენ ტე ბი. 
“მწვანე” კომ პო ნენ ტე ბი ხა სი ათ დე ბა აზო ტის 

(N) მა ღა ლი შე მად გენ ლო ბი თა და ტე ნი ა ნო ბით. 
“მწვანე” კომ პო ნე ნეტს მი ე კუთ ვ ნე ბა:  ბოს ტ ნე უ-
ლის, ხი ლი სა და მწვა ნი ლის ნარ ჩე ნე ბი,  მწვა ნე 
ბა ლა ხი, ფოთ ლე ბი, მ ცე ნა რე თა მწვა ნე ტო ტე ბი, 
წყალ მ ცე ნა რე ე ბი, ყა ვი სა და ჩა ის ნა ლე ქი.

“მუქი” კომ პო ნენ ტე ბი ხა სი ათ დე ბა ნახ შირ ბა-
დის (C) დი დი პრო ცენ ტუ ლი შემ ც ვე ლო ბით და  
არის გამ ხ მარ ან მშრალ მდგო მა რე ო ბა ში. მუქ 
კომ პო ნენ ტებს მი ე კუთ ვ ნე ბა: ხმე ლი ტო ტე ბი, 
ფოთ ლე ბი, თი ვა, ხმე ლი ბა ლა ხი ან მცე ნა რე ე ბი, 
ქა ღალ დი, მუ ყა ო, ნა ხერ ხი.

მოწყობილობაკომპოსტირებისათვის
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პოს ტი რე ბის დროს 

კომ პოს ტი შე იძ ლე ბა  და ვამ ზა დოთ  გრო ვის სა-
ხით,   გა მო ვი ყე ნოთ  ყუ თი ან სპე ცი ა ლუ რი ნა გე-
ბო ბა. უფ რო მო სა ხერ ხე ბე ლია  ყუ თის გა მო ყე ნე-
ბა, ვი ნა ი დან გრო ვას თან შე და რე ბით ის უფ რო 
ინა ხავს სით ბო სა და ტენს,  და სამ ზა დებ ლა დაც 
იოლი ა. ასე ვე შე იძ ლე ბა მზა სა კომ პოს ტე ყუ თე-
ბის შე ძე ნა.

კომპოსტირებისათვისადგილისშერჩევა

• ად გი ლი უნ და იყოს  ნა წი ლობ რივ დაჩ რ დი-
ლუ ლი;

•  საცხოვ რე ბე ლი შე ნო ბე ბი დან და შო რე ბუ ლი 
უნ და იყოს 50 მ-ით

• თა ვი სუ ფა ლი უნ და იყოს გრო ვას თან  მი სას ვ-
ლე ლი გზა,  რა თა არ შე ფერ ხ დეს ახა ლი სა-
კომ პოს ტე  მა სა ლის  და მა ტე ბა;

• სურ ვე ლია ახ ლო მახ ლო იყოს წყა ლი;
• უნ და იყოს დრე ნი რე ბის კარ გი სა შუ ა ლე ბა, რა-

თა კომ პოს ტ ში  წყა ლი არ დაგ როვ დეს , რაც 
გა მო იწ ვევს დაშ ლის პრო ცე სის შნე ლე ბას.

მზაკომპოსტისგამოყენება
კომ პოს ტი   არ არის სა სუ ქი, თუმ ცა ის შე ი ცავს 

მკვე ბავ ნივ თი ე რე ბებს, რომ ლე ბიც ხელს უწყო-
ბენ მცე ნა რის ზრდას. მი სი გა მო ყე ნე ბით აღარ 
არის სა ჭი რო ხში რი მორ წყ ვა და ქი მი უ რი სა სუ-
ქე ბის გა მო ყე ნე ბა. კომ პოს ტის და მა ტე ბა ნი ა დაგ-
ში ხელს უწყობს  ტე ნი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და   
მცე ნა რის ფეს ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას  საკ ვე ბი 
ნივ თი ე რე ბე ბით. კომ პოს ტი  შე იძ ლე ბა და ე მა-
ტოს სა ქოთ ნე მი წას ოთა ხის მცე ნა რე ე ბი სათ ვის.

კომ პოს ტი რე ბა არის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე-
ნე ბის მო ცუ ლო ბის შე სამ ცი რებ ლად  და გა რე მოს დაც ვი სათ ვის.
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ჩაატარეთ ექსპერიმენტები 
და კვლევები

კვლევა დაგეგმეთ 
და ჩაატარეთ მასწავლებლის ხელმძღვანელობით

რამ დე ნად ბი ო დეგ რა დი რე ბა დია სხვა დას ხ ვა მა სა ლე ბი?

იცით რო მე ლი პრო დუქ ტია ბი ო დეგ რა დი რე-
ბა დი? 

ხში რად პრო დუქ ტის ბი ო დეგ რა დი რე ბის შე-
სა ხებ ინ ფორ მა ცია და ტა ნი ლია შე ფუთ ვა ზე. ამ 
მხრივ ინ ფორ მი რე ბულ მომ ხ მა რე ბელს შე უძ-
ლია აირ ჩი ოს რო მე ლი პრო დუქ ტი შე ი ძი ნოს.  

ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გად თქვენ შე გიძ ლი ათ 
გა მო იკ ვ ლი ოთ თუ რამ დე ნად ბი ო დეგ რა დი-
რე ბა დია პრო დუქ ტი ნი ა დაგ ში.  რამ დე ნად გან-
საზღ ვ რავს ეს თქვე ნი, რო გორც მყიდ ვე ლის არ-
ჩე ვანს? 

ექ ს პე რი მენ ტის მიმ დი ნა რე ო ბა
1. შე არ ჩი ეთ იმ მა სა ლე ბის ტი პე ბი, რომ ლის  

ტეს ტი რე ბა საც აპი რებთ. თქვენ შე გიძ ლი ათ 
შე არ ჩი ოთ ნე ბის მი ე რი ტი პის ერ თ ჯე რა დი გა-
მო ყე ნე ბის ნივ თი, რო მე ლიც დამ ზა დე ბუ ლია 
სხვა დას ხ ვა მა სა ლი სა გან. 

სა სურ ვე ლია აირ ჩი ოთ ისე თი ნივ თი, რო მელ საც 
ექ ნე ბა სულ ცო ტა ხუ თი სხვა დას ხ ვა ნი მუ ში. 
მა გა ლი თად სხვა დას ხ ვა სა ხის ერ თ ჯე რა დი 
ჭი ქე ბი.

მასალებიდა
აღჭურვილობა

• ნი ჩა ბი
• ხელ თათ მა ნი
• პირ ბა დე
• ეზო ან სხვა ად გი ლი ნივ თე-

ბის დრო ე ბით და სა მარ ხად
• ნი ა და გი
• მო სა ნიშ ნი ჩხი რე ბი
• მუდ მი ვი მარ კე რი

• სხვა დას ხ ვა პრო დუქ ცია და 
მა სა ლე ბი:
o სა ფე ნე ბი: ქსო ვი ლო ვა ნი, 

პამ პერ სი
o ფირ ფი ტე ბი და ჭი ქე ბი: 

ქა ღალ დი, ცვი ლით და-
ფა რუ ლი ქა ღალ დი, პო-
ლის ტი რე ნი, სხვა დას ხ ვა 
პლას ტი კი.

o ქა ღალ დი: რვე უ ლი ქა-
ღალ დი, სა ჩუქ რის შე სა-
ფუ თი ქა ღალ დი, ჟურ ნა-
ლის ქა ღალ დი, სამ შე ნებ-

ლო ქა ღალ დი, სხვა დას ხ-
ვა სა ხის მუ ყაო

o ხე: წი თე ლი ხე, ფიჭ ვი, 
ბამ ბუ კი, ნაძ ვი 

o ჩან თე ბი: ქა ღალ დის ჩან-
თე ბი, პო ლი ე თი ლე ნის 
სა სურ სა თო ჩან თე ბი, ნარ-
ჩე ნე ბის ჩან თე ბი.

o ნე ბის მი ე რი სხვა სა მომ-
ხ მა რებ ლო პრო დუქ ტი, 
რო მე ლიც დამ ზა დე ბუ ლია 
სხვა დას ხ ვა მა სა ლე ბის-
გან.
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და ა მუ შა ვეთ მო ნა ცე მე ბი და გა მო ი ტა ნეთ დას კ ვ ნე ბი 

უპა სუ ხეთ კითხ ვებს: 
• რო მე ლი მა სა ლა არის უფ რო მე ტად დეგ რა დი რე ბა დი? ყვე ლა ზე ცუ დად დეგ რა დი რე ბა დი? 
• რო მე ლი მა სა ლა და იშ ლე ბა ყვე ლა ზე კარ გად ნა გავ საყ რელ ზე? 
• რო მე ლი მა სა ლი სა გან დამ ზა დე ბულ ნივ თებს შე ი ძენ დით და რა ტომ?

2. ჩხირ ზე მდგრა დი მარ კე რით და ა წე რეთ ნი მუ-
შის ნო მე რი და ჩა ი ნიშ ნეთ.

3. შე არ ჩი ეთ ჩა სა მარ ხი ნი მუ შე ბის ად გი ლი, 
რომ ლე ბიც არ არის სატ რან ს პორ ტო გზა ზე, 
მა გა ლი თად  ღო ბეს თან ახ ლოს, ეზოს ან ბა-
ღის კუთხე ში.

4. აიღეთ შე სა ბა მი სი ნე ბარ თ ვა უფ რო სე ბი სა გან 
ან მშობ ლე ბი სა გან. ამოთხა რეთ ორ მო, მა გა-
ლი თად 5 ნი მუ შის და სა მარ ხად - სიღ რ მით 30 
სმ, სი გა ნე- 30 სმ, სიგ რ ძე 60 სმ. 

5. ჩა მარ ხეთ ნი მუ შე ბი მარ კი რე ბულ ჩხირ თან 
ერ თად.

6. ნი მუ შე ბი და ტო ვეთ სულ მცი რე 3 კვი რის, უმ-
ჯო ბე სია 6 კვი რის გან მავ ლო ბა ში. 

7. მოც დის დრო ის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ა ყა ლი-
ბეთ თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი მო სა ლოდ ნელ შე-
დეგ ზე. ასე ვე შე ი მუ შა ვეთ მე თო დი, რომ ლი-
თაც შე ა ფა სებთ ნი ა დაგ ში თქვე ნი ნი მუ შე ბის 
დაშ ლას. შე გიძ ლი ათ შე ი მუ შა ოთ შკა ლა, 
რომ ლი თაც რიცხობ რი ვად შე ა ფა სებთ ნი მუ-
შის მდგო მა რე ო ბას. მა გა ლი თად 1-დან 10-
მდე შე გიძ ლი ათ შე ა ფა სოთ დარ ჩე ნი ლი მა-
სა ლის მი ხედ ვით.

8. გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ ამოთხა რეთ ნი მუ-
შე ბი ნიჩ ბის გა მო ყე ნე ბით და შე ა ფა სეთ მა თი 
მდგო მა რე ო ბა და ჩა ი ნიშ ნეთ მო ნა ცე მე ბი.
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ნიადაგში ნიმუშების დეგრადაციის შეფასების ცხრილის ერთ-ერთი ვერსია.
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რო მე ლი სა ხის პლას ტი კი არის ყვე ლა ზე მე ტად წარ მოდ გე ნი ლი                                 
ზღვის სა ნა პი რო ე ბის ნარ ჩე ნებ ში?

ამ პრო ექ ტის მი ზა ნია გა მო ვიკ ვ ლი ოთ თუ რა 
სა ხის ნარ ჩე ნე ბით ბინ ძურ დე ბა ზღვის სა ნა პი რო 
და გა ვა კე თოთ დას კ ვ ნე ბი გა რე მოს და ბინ ძუ რე-
ბის თა ვი დან აცი ლე ბის გზებ ზე. 

მე თო დე ბი და მა სა ლე ბი
1. შე არ ჩი ეთ სა ნა პი რო ად გი ლი და გან საზღ ვ-

რეთ ნარ ჩე ნე ბის აღე ბის ზუს ტი დრო და დღე-
ე ბი.

2. ჩა მო ა ყა ლი ბეთ ნარ ჩე ნე ბის ის სა ხე ე ბი, რომ-
ლის მი ხედ ვით მო ახ დენთ ნარ ჩე ნე ბის სე პა-

რი რე ბას. მა გა ლი თად: ქა ღალ დი, პლას ტი კი, 
მი ნა, სი გა რე ტის ნამ წ ვი, მე ტა ლი (მათ შო რის 
ალუ მი ნი). 

3. ჩა მო ა ყა ლი ბეთ თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი. რო მე-
ლი სა ხის ნარ ჩე ნე ბი იქ ნე ბა ყვე ლა ზე მე ტი 
თქვენს მი ერ შერ ჩე ულ სა ნა პი რო ზე? 

4. შერ ჩე უ ლი დღე ე ბი სა და ინ ტერ ვა ლის მი-
ხედ ვით დღი უ რი ნარ ჩე ნე ბი   გა ნა ცალ კა ვეთ 

თქვენს მი ერ შერ ჩე უ ლი სა ხე ე ბის მი ხედ ვით.
5. აწო ნეთ თი თო ე უ ლი სა ხის დღი უ რი ნარ ჩე ნი 

და ჩა ი ნიშ ნეთ მო ნა ცე მე ბი სპე ცი ა ლუ რად შექ-
მ ნილ ცხრილ ში.

6. იან გა რი შეთ მა თი პრო ცენ ტუ ლი შემ ც ვე ლო ბე-
ბი მთლი ა ნად შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბი დან. 

7. შე ა ჯა მეთ მო ნა ცე მე ბი და გა ა კე თეთ დას კ ვ ნე-
ბი. უპა სუ ხეთ კითხ ვებს: რა ტომ ბინ ძურ დე ბა 
სა ნა პი რო? რო მე ლი სა ხის ნარ ჩე ნე ბია წარ-
მოდ გე ნი ლი? რა სა ხის ღო ნის ძი ე ბე ბია სა ჭი-
რო და ბინ ძუ რე ბის აღ კ ვე თის და /ან შემ ცი რე-
ბი სათ ვის?

მასალებიდააღჭურვილობა

• ნარჩენების შესაგროვებელი პარკები
• სასწორი
• მარკერი
• ხელთათმანები
• პირბადე
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რო მე ლი სა ხის ქა ღალ დი იშ ლე ბა ყვე ლა ზე სწრა ფად?

ქა ღალ დი სა გან სხვა დას ხ ვა სა ხის პრო დუქ-
ცია მზად დე ბა - ჟურ ნალ - გა ზე თე ბი და წიგ ნე ბი 
და რვე უ ლე ბი. ქა ღალდს ვი ყე ნებთ სა ო ფი სედ - 
ტექ ს ტის ბეჭ დ ვი სათ ვის, შე სა ფუთ მა სა ლად - შე-
სა ფუ თი ქა ღალ დი და სხვა დას ხ ვა სა ხის მუ ყა ო.

ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გად თქვენ შე გიძ ლი ათ 
გა მო იკ ვ ლი ოთ სხვა დას ხ ვა სა ხის ქა ღალ დის 
დაშ ლის დრო და შე ა ფა სოთ თუ რამ დე ნად ბი ო-
დეგ რა დი რე ბა დია იგი ნი ა დაგ ში.  

ჩა მო ა ყა ლი ბეთ თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი: რო მე-
ლი სა ხის ქა ღალ დი და იშ ლე ბა სწრა ფად. მო ი-
ძი ეთ ინ ფორ მა ცია ქა ღალ დის ბი ო დეგ რა დი რე-
ბის ვა დე ბის შე სა ხებ.

ექ ს პე რი მენ ტის მიმ დი ნა რე ო ბა
1. შე არ ჩი ეთ ქა ღალ დის პრო დუქ ცი ა, რომ ლის  

ტეს ტი რე ბა საც აპი რებთ. 
2. ჩხირ ზე მდგრა დი მარ კე რით და ა წე რეთ ნი მუ-

შის ნო მე რი და ჩა ი ნიშ ნეთ.
3. შე არ ჩი ეთ ჩა სა მარ ხი ნი მუ შე ბის ად გი ლი, 

რომ ლე ბიც არ არის სატ რან ს პორ ტო გზა ზე, 
მა გა ლი თად  ღო ბეს თან ახ ლოს, ეზოს ან ბა-
ღის კუთხე ში.

4. აიღეთ შე სა ბა მი სი ნე ბარ თ ვა უფ რო სე ბი სა გან 
ან მშობ ლე ბი სა გან. ამოთხა რეთ ორ მო, მა გა-
ლი თად 5 ნი მუ შის და სა მარ ხად - სიღ რ მით 30 
სმ, სი გა ნე- 30 სმ, სიგ რ ძე 60 სმ. 

5. ჩა მარ ხეთ ნი მუ შე ბი მარ კი რე ბულ ჩხირ თან 
ერ თად.

6. მო ძი ე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით გა დაწყ-
ვი ტეთ რამ დე ნი ხნით და ტო ვებთ ნი მუ შებს ნი-
ა დაგ ში. 

7. მოც დის დრო ის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ა ყა ლი-
ბეთ თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი მო სა ლოდ ნელ შე-
დეგ ზე. ასე ვე შე ი მუ შა ვეთ მე თო დი, რომ ლი-
თაც შე ა ფა სებთ ნი ა დაგ ში თქვე ნი ნი მუ შე ბის 
დაშ ლას. შე გიძ ლი ათ შე ი მუ შა ოთ შკა ლა, 
რომ ლი თაც რიცხობ რი ვად შე ა ფა სებთ ნი მუ-
შის მდგო მა რე ო ბას. მა გა ლი თად 1-დან 10-
მდე შე გიძ ლი ათ შე ა ფა სოთ დარ ჩე ნი ლი მა-
სა ლის მი ხედ ვით.

8. გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ ამოთხა რეთ ნი-
მუ შე ბი ნიჩ ბის გა მო ყე ნე ბით. შე ა ფა სეთ მა თი 
მდგო მა რე ო ბა და ჩა ი ნიშ ნეთ მო ნა ცე მე ბი. 

მასალებიდააღჭურვილობა

• ნიჩაბი
• ხელთათმანი
• პირბადე
• ნიადაგი
• მოსანიშნი ჩხირები
• მარკერი
• სხვადასხვა სახის ქაღალდის 

პროდუქცია

და ა მუ შა ვეთ მო ნა ცე მე ბი და გა მო ი ტა ნეთ დას კ ვ ნე ბი 
უპა სუ ხეთ კითხ ვებს: 

• რო მე ლი ქა ღალ დი და ი შა ლა ყვე ლა ზე სწრა ფად? რა ტომ? 
• რო გორ უნ და მო ვიქ ცეთ ქა ღალ დის ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის?
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პლასტიკის სეპარირება სიმკვრივის მიხედვით 

პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბას გან სა-
კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს რე ციკ ლი რე ბის 
პრო ცეს ში. სხვა დას ხ ვა სა ხის პლას ტი კის შე რე-
ვის შე დე გად რე ციკ ლი რე ბუ ლი პრო დუქ ცია ან 
და ბა ლი ხა რის ხი საა ან პრაქ ტი კუ ლად მა თი შე-
რე ვა და უშ ვე ბე ლი ა. 

ამ ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გად თქვენ გა ი გებთ 
თუ რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს პლას ტი კის სიმ კ ვ რი-
ვეს სე პა რი რე ბის დროს.

პლას ტი კის ბოთ ლ ში ჩა მოს ხ მუ ლი წყა ლი ნე-
ბის მი ერ ჩვენ თა განს და უ ლე ვი ა. და ფიქ რე ბულ-
ხართ, რა სა ხის პლას ტი კი გა მო ი ყე ნე ბა წყლის 
შე სა ფუ თად? 

კარ გად და აკ ვირ დით ბოთ ლის ფსკერ ზე და 
ბოთ ლის თავ სა ხურ ზე და ტა ნილ ნიშ ნებს. რა გან-
ს ხ ვა ვე ბაა მათ შო რის? რა სა ხის პლას ტი კე ბია 
ისი ნი? 

რო გორ შე იძ ლე ბა გა ვა ცალ კა ოთ პლას ტი-
კის ბოთ ლი და მი სი თავ სა ხუ რი ერ თ მა ნე თის გან, 
რო ცა ისი ნი ნარ ჩე ნე ბად გროვ დე ბა და დაწ ნე ხი-
ლი სა ხით მი ე წო დე ბა რე ციკ ლი რე ბის სა წარ მოს.

ჩა მო ა ყა ლი ბეთ თქვე ნი მო საზ რე ბე ბი, თუ რო-
გორ შე იძ ლე ბა გან ვა ცალ კა ოთ #1 PET და #2 
HDPE ერ თ მა ნე თი სა გან.

სხვა დას ხ ვა სა ხის პლას ტიკს სხვა დას ხ ვა სიმ-
კ ვ რი ვე აქვს. 

ცხრილ ში მო ცე მუ ლია ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბუ-
ლი 6 სა ხის პლას ტი კის სიმ კ ვ რი ვე ე ბი.

ცხრილ ში მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ-
ვით შე საძ ლე ბე ლია გა მოვ ყოთ პლას ტი კე ბის 

ორი ჯგუ ფი. შე ას რუ ლეთ და ვა ლე ბა და და აჯ გუ-
ფეთ პლას ტი კე ბი ორ პი რო ბით ჯგუ ფად.

პლასტიკისსახე

სიმკვრივე,კგ/მ3 1.341.39 0.960.97 1.371.39 0.910.93 0.900.92 1.05

ექ ს პე რი მენ ტის მიმ დი ნა რე ო ბა

1. აიღეთ სხვა დას ხ ვა სა ხის პლას ტი კის ნარ ჩე-
ნი. მარ კი რე ბის მი ხედ ვით წი ნას წარ გან საზღ-
ვ რეთ თუ რა სა ხის პლას ტი კი ა. პლას ტი კის 
სინ ჯე ბი ისე შე არ ჩი ეთ, რომ შეძ ლოთ თი თო-
ე უ ლი სა ხის პლას ტი კის ვი ზუ ა ლუ რი გარ ჩე ვა. 
ჩა ი ნიშ ნეთ თი თო ე უ ლი ნი მუ შის ფე რი და გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი ნი შან - თ ვი სე ბა.

2. და ჭე რით თი თო ე უ ლი პლას ტი კი მცი რე ზო-

მის ნა წი ლე ბად (1სმX1სმ ან 0,5სმX0,5სმ). 
3. მო ამ ზა დეთ სა მი კონ ტე ი ნე რი. პირ ველ ში ჩა-

ას ხით 250 მლ სუფ თა წყა ლი და გახ სე ნით 
მას ში 10გ სუფ რის მა რი ლი, მე ო რე ში - 250 მლ 
წყა ლი, მე სა მე ში - 250 მლ ზე თი.

4. პირ ველ კონ ტე ი ნერ ში ჩა ყა რეთ თი თო ე უ ლი 
სა ხის პლას ტი კის ნი მუ შის 2-2 ცა ლი. აური ეთ 
წკი რით და და ე ლო დეთ 1წთ. და აკ ვირ დით 
რო მე ლი მათ გა ნი ჩა ი ძი რა და რო მე ლი ამო-
ტივ ტივ და. ჩა ი ნიშ ნეთ მო ნა ცე მე ბი.

5. ამო ტივ ტი ვე ბუ ლი ნი მუ შე ბი გა და ი ტა ნეთ მე-



35

ო რე კონ ტე ი ნერ ში და აური ეთ წკი რით. ასე-
ვე და ე ლო დეთ 1წთ. და აკ ვირ დით რო მე ლი 
მათ გა ნი ჩა ი ძი რა და რო მე ლი ამო ტივ ტივ და. 
ჩა ი ნიშ ნეთ მო ნა ცე მე ბი.

6. ამო ტივ ტი ვე ბუ ლი ნი მუ შე ბი გა და ი ტა ნეთ მე-
სა მე კონ ტე ი ნერ ში. ური ეთ წკი რით და ასე-
ვე და ე ლო დეთ 1წთ. და აკ ვირ დით რო მე ლი 
მათ გა ნი ჩა ი ძი რა და რო მე ლი ამო ტივ ტივ და. 
ჩა ი ნიშ ნეთ მო ნა ცე მე ბი.

7. გა ი მე ო რეთ 4-6 პუნ ქ ტი კი დევ 2-ჯერ მომ ზა-
დე ბუ ლი სინ ჯე ბის სხვა და ნარ ჩე ნი ნი მუ შე ბის 
გა მო ყე ნე ბით. 

მასალებიდააღჭურვილობა

• ექვსი სახის პლასტიკის ნარჩენი 
• გამჭვირვალე კონტეინერი - 3 ცალი
• სუფთა წყალი - 500 მლ
• მზესუმზირის ზეთი - 250 მლ
• სუფრის მარილი - 10 გ
• პინცეტი
• წკირი - 3 ცალი

პროექტები,მოსწავლეთაჯგუფებშისამუშაოდ
გა ნა ხორ ცი ე ლეთ მას წავ ლებ ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით

• შეგვიძლიათუარაშევამციროთნარჩენებიჩვენსსკოლაში?
• რომელიქმედებებიშეუწყობსხელსსკოლაშიდაყოფაცხოვრებაშიწარმოქმნილინარჩე

ნებისშემცირებას?
• რომელიღონისძიებებითშეძლებსმუნიციპალიტეტიგააუმჯობესოსპლასტიკის(ქაღალდის,

მინის,Eნარჩენების)ნარჩენებისსეპარირება?

და ა მუ შა ვეთ მო ნა ცე მე ბი და გა მო ი ტა ნეთ დას კ ვ ნე ბი 

· შე ად გი ნეთ ცხრი ლი და ასა ხეთ რო მე ლი სა ხის პლას ტი კი სე პა რირ და თქვენს მი ერ მომ ზა დე ბუ-
ლი სითხე ე ბის გა მო ყე ნე ბით.

· რო მე ლი სა ხის პლას ტი კე ბის სე პა რი რე ბა აღ მოჩ ნ და ყვე ლა ზე რთუ ლი? რა ტომ?
· რო გორ მო ახ დენ დით დაწ ნე ხი ლი პლას ტი კის ბოთ ლე ბი სა და მი სი თავ სა ხუ რე ბის ერ თ მა ნე თის-

გან სე პა რი რე ბას სა წარ მოო პი რო ბებ ში? შე ი მუ შა ვეთ სქე მა.
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