
 կյանքը գետ�մ

Գ�նազարդիր



 օրգանիզմների գոյ�թյան համար: Շատ բ�յսեր և կենդանիներ հարմարված են ջրի 

մեջ ապրել� և չեն կարող գոյ�թյ�ն �նենալ առանց դրա: Գետերն � ծովերը նաև 

հազվագյ�տ բ�յսերի և կենդանիների բնակավայր են: Նրանց մի մասը ոչնչացման 

եզրին է և ընդգրկված է Կարմիր Գրք�մ:

Սիրեք ջրի բնակիչներին, �ս�մնասիրեք նրանց կյանքը և միջավայրը:

Դժբախտաբար, աղտոտված ջրային միջավայրը վտանգ է ներկայացն�մ նրանց 

կյանքի համար: Թափոնների աղտոտ�մը հատկապես վտանգավոր է:

Մեր փոքրիկ ընկերներ

Ներկիր գետերի և ծովերի բնակիչներին այնպիսի գ�յներով, ինչպես պատկերացն�մ ես դրանց բն�թյան մեջ:

      Եկեք միասին ճանապարհորդենք գետերի 

և ծովերի հիանալի  աշխարհ�մ: Ջ�րը յ�րահատ�կ նյ�թ 

է իր բն�յթով և հատկ�թյ�ններով: Այն անհրաժեշտ է բոլոր կենդանի 

Եկեք միասին հոգ տանենք դրանց մասին:

Մի աղտոտեք շրջակա միջավայրը աղբով:
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Մաք�ր գետ�մ կյանքն աշխ�յժ է
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Ձկներն ինչպես և մարդիկ թթվածնի կարիք �նեն 
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Լոքոն ն�յնպես Սևծովյան ավազանի ջրերի բնակիչ է 
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Ապրելով ծով�մ Թառափը սնվել� համար մտն�մ է գետ
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Իշխանը սիր�մ է սառը ջ�ր
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Ջրի աղտոտ�մը իրական վտանգ է գետի բնակիչների համար
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Եկեք հոգ տանենք գետերի մաքր�թյան համար
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Մաք�ր գետեր�մ բնակվ�մ է նաև Խեցգետինը 
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Պահպանենք գետերը՝ կյանքի անվտանգ�թյան համար
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Գորտերը ն�յնպես ապր�մ են գետեր�մ
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Գետեր�մ մենք կարող ենք գտնել նաև կրիաներ
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Աղտոտված գետեր�մ ձկների կյանքն անչափ դժվար է
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Ահա և տարբեր�թյ�նը մաք�ր � աղտոտված ջրերի միջև 
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Աղտոտված գետեր�մ կյանք չկա
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 Լրացրե՛ք նկարը և գ�նավորե՛ք այն
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Գտե՛ք թե ո°վ է բռնել ձ�կը և գ�նավորե՛ք նրան
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Գ�նավորե՛ք և տեսե՛ք, թե քանի՞ ձ�կ կա ակվարի�մ�մ

1. Կարմիր  

Մ�գ կապ�յտ2.   

Կապ�յտ3. 
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1. Կարմիր   

2. Կապ�յտ

Գ�նավորի՛ր և գտի՛ր ձկանը
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Ավարտե՛ք նկարը
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ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

Ան�ն, ազգան�ն

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆ 
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 Regional Environmental Centre for Caucasus Armenia

The Regional Environmental Centre for the Caucasus (REC Caucasus) is an independent, non-for-profit organisation, established 

by European Union and Governments of South Caucasus countries. The mission of the REC Caucasus is to assist in solving 

environmental problems in the Caucasus region through the promotion of co-operation at national and regional level among 

NGOs, governments, business, local communities, and all other environmental stakeholders, in order to develop a free exchange of 

information, in line with the principles of the Aarhus Convention; and increase public participation in the decision-making 

process, thereby assisting the states of the Caucasus in the further development of a democratic civil society.

Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնը (ԿՏԲԿ) անկախ, շահ�յթ չհետապնդող 

կազմակերպ�թյ�ն է, որը հիմնադրվել է Եվրամի�թյան և Կովկասի երեք երկրների կառավար�թյ�նների կողմից: 

ԿՏԲԿ առաքել�թյ�նն է աջակցել տարածաշրջան�մ բնապահպանական խնդիրների լ�ծմանը ` 

կառավար�թյ�նների, բիզնեսի, տեղական համայնքների, ՀԿ-ների և բնապահպանական շահագրգիռ կողմերի միջև 

ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներ�մ համագործակց�թյան խթանման միջոցով` համահ�նչ 

տեղեկատվ�թյան ազատ փոխանակման Օրհ�սի կոնվենցիայի սկզբ�նքների, ինչպես նաև բարձրացնել 

հասարակ�թյան մասնակց�թյ�նը որոշ�մների կայացման գործընթացին՝ դրանով իսկ աջակցելով Կովկասի 

երկրներ�մ ժողովրդավարական քաղաքացիական հասարակ�թյան հետագա զարգացմանը:

Editors of material are The Imereti Scientists Union Spectri and The Regional

Environmental Center for Caucasus Armenia 

 +995 431248057 (Spectri),Phone:

             +374 11 575148 (REC Caucasus/Armenia),

spectri@gmail.com (Spectri) E-mail: 

             inforeccaucasus@gmail.com (REC Caucasus/Armenia)

 www.wmp.ge (Spectri)Website:

                www.rec-caucasus.am (REC Caucasus/Armenia)

Գրք�յկը նախապատրաստվել է «Սպեկտրի» Իմերեթիի  գիտնականների 

մի�թյան և «Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն»

 հիմնադրամի hայաստանյան մանաճյ�ղի կողմից:

 +995 431248057 (Spectri) Հեռ.

         +374 11 575148 (REC Caucasus/Armenia),

՝ spectri@gmail.com (Spectri)Էլ.փոստ  

                   inforeccaucasus@gmail.com (REC Caucasus/Armenia) 

Վեբ.կայք ՝ www.wmp.ge (Spectri)

                    www.rec-caucasus.am (REC Caucasus/Armenia) 


