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რო გორც წე სი, ნარ ჩე ნებს მი ა კუთ ვ ნე ბენ ისეთ 
ნივ თებს, რომ ლებ მაც და კარ გა სა მომ ხ მა რებ-
ლო თვი სე ბე ბი და რო მელ თა გა დაყ რას, გა ნად-
გუ რე ბას ან სხვა ფორ მით თა ვი დან მო ცი ლე ბას  
ახორ ცი ე ლებს ან მიზ ნად ისა ხავს მი სი მფლო ბე-
ლი. ასე ვე ნარ ჩე ნებს წარ მო ად გენს ქარ ხ ნებ სა და 
ფაბ რი კებ ში სხვა დას ხ ვა პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის 
დროს მორ ჩე ნი ლი  მა სა ლა  ან  ნედ ლე უ ლი.

მოკ ლედ, ნარ ჩე ნე ბი არის ყვე ლა ფე რი ის, რა მაც 
და კარ გა თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე ბა,  არ არის სა ჭი რო 
მი სი მფლო ბე ლი სათ ვის და ამის გა მო სურს მი სი 
გა დაგ დე ბა. 

ნარ ჩე ნებს ასე ვე მი ე კუთ ვ ნე ბა უვარ გი სი მოწყო-
ბი ლო ბე ბი (ტელევიზორები, მან ქა ნე ბი), ძვე ლი 
ტექ ნო ლო გი უ რი და ნად გა რე ბი (მანქანები, სა-
წარ მოო ხა ზე ბი), შე ნო ბე ბი (რომლებიც უნ და და-

ინ გ რეს), ძვე ლი ქარ ხ ნე ბი, და ა ვა დე ბუ ლი ცხო ვე-
ლე ბი, ვა და გა სუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი ან წამ-
ლე ბი. 

თე ო რი უ ლად, თით ქ მის ყვე ლა ფე რი სა ბო ლო ოდ 
ნარ ჩე ნე ბად იქ ცე ვა. 

„ადამიანი ნარ ჩე ნე ბის სამ ყა რო ში ცხოვ რობს. ყვე ლა ფე რი, რა საც ის 

ქმნის თა ვი სი უსას რუ ლოდ   მზარ დი  მოთხოვ ნე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ

ლად და არ სე ბო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ბო ლო ოდ ნარ ჩე ნე ბის კა ტე

გო რი ა ში გა და დის. ...კაცობრიობა არ და ი ღუ პე ბა ატო მურ კოშ მარ ში, 

ის ჩა იხ რ ჩ ვე ბა სა კუ თარ ნარ ჩე ნებ ში.“

ნილს ბო რი

ეს სიტყ ვე ბი ცნო ბილ ფი ზი კოსს, ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ატს, ნილს ბორს, ეკუთ ვ ნის. იმი სათ ვის, რომ 
მი სი ეს გა მო ნათ ქ ვა მი წი ნას წარ მეტყ ვე ლუ რი არ გახ დეს, დე და მი წა ზე მცხოვ რებ მა ყვე ლა ადა მი ან მა 
დღე ი დან ვე უნ და იზ რუ ნოს იმა ზე, რომ რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი ნარ ჩე ნი და უ ტო ვოს შთა მო მავ ლო ბას.

ნარ ჩე ნე ბით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის პრობ ლე მა ყო ველ თ ვის არ სე ბობ და, მაგ რამ დღეს ის გან სა კუთ
რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი ა. ჩვენს ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მყა რად და იმ კ ვიდ რა ად გი ლი ხე ლოვ ნუ რად 
შექ მ ნილ მა მა სა ლებ მა, რომ ლე ბიც ბუ ნე ბა ში არ არ სე ბო ბენ. მა თი უმე ტე სო ბა ბი ო ლო გი უ რად არა დაშ
ლად მა სა ლებს მი ე კუთ ვ ნე ბა. ნარ ჩე ნე ბის სა ხით გა რე მო ში მოხ ვედ რი ლი ასე თი მა სა ლე ბი აბინ ძუ რე
ბენ გა რე მოს, რად გა ნაც მათ არ გა აჩ ნი ათ ბუ ნე ბას თან შერ წყ მის უნა რი.

რა არის ნარჩენი?

ნარ ჩე ნი – ნე ბის მი ე რი ნივ თი ე რე

ბა ან ნივ თი, რო მელ საც მფლო ბე ლი 

იშო რებს, გან ზ რა ხუ ლი აქვს მო ი შო

როს ან ვალ დე ბუ ლია მო ი შო როს.

ნარჩენების მარ თ ვის კო დექ სი.

თა ვი I.ზოგადი დე ბუ ლე ბე ბი.

ნარჩენების კლასიფიკაცია

ნარჩენები 

აირადი

თხევადი

მყარი

წარმოშობის სახის

მიხედვით 

საწარმოო

საყოფაცხოვრებო

სასოფლო

სამეურნეო

სამედიცინო

რადიაქტიული

ფიზიკური მდგომა

რეობის მიხედვით

სახიფათო

არასახიფათო

ინერტული

საშიშროების  

კლასის მიხედვით
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სა ქარ თ ვე ლოს „ნარჩენების მარ თ ვის კო დექ ს ში“ 
სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი გან საზღ ვ რუ-
ლი ა, რო გორც სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის მი ერ წარ-
მოქ მ ნი ლი ნარ ჩე ნე ბი.

ნარ ჩე ნე ბის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კა ტე გო-
რიაა მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი. მუ ნი ცი პა ლუ

რი ნარ ჩე ნე ბი – სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი, 
აგ რეთ ვე სხვა ნარ ჩე ნე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი თა და შე მად გენ ლო ბით სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის მსგავ სი ა.

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 დიდ მარ კე ტებ ში, ად მი ნის ტ რა ცი ულ შე ნო ბებ-
სა და ოფი სებ ში, მყარ სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე-
ნებს (ან მუ ნი ცი პა ლურ ნარ ჩე ნებს)  წარ მო ად გე ნენ. 

სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნე ბი

შედ გე ბა სხვა დას ხ ვა სა ხის ნარ ჩე

ნე ბი სა გან, რომ ლე ბიც მრეწ ვე ლო ბის 

სხვა დას ხ ვა დარ გებ ში წარ მო იქ მ ნე

ბა. და სავ ლეთ ევ რო პა ში სამ რეწ ვე ლო 

ნარ ჩე ნე ბის დი დი ნა წი ლი ძი რი თა დად 

ლი თო ნის, კვე ბის პრო დუქ ტე ბის, სას

მე ლე ბის, ქა ღალ დი სა და ხე ტყის გა

და მუ შა ვე ბი სას წარ მო იქ მ ნე ბა.

სა  ყო ფაცხოვ   რე ბო ნარ   ჩე  ნე  ბის კომ   პო  ნენ  

ტე  ბი ა: ქა  ღალ   დი, მუ  ყა ო, კვე  ბის ნარ   ჩე  ნე  ბი, მერ  -
ქ ნის ნარ   ჩე  ნე  ბი, ლი თო ნე ბი  (შა ვი და ფე რა  დი), 
ტექ   ს ტი  ლი, ძვა  ლი,  მი  ნა, ტყა  ვი, რე  ზი  ნი, ქვე  ბი, 
პო  ლი  მე  რუ  ლი მა  სა  ლე  ბი, არაკ   ლა  სი ფი ცი  რე  ბა -
დი ნარ   ჩე  ნე  ბი.

ნარ ჩე ნებს, რომ ლე ბიც წარ მო იქ მ ნე ბა სხვა დას-
ხ ვა სა წარ მო ებ სა და ქარ ხ ნებ ში, სამ რეწ ვე ლო 

ნარ ჩე ნებს უწო დე ბენ.

რატომ გაიზარდა ნარჩენების რაოდენობა?
გა სულ სა უ კუ ნე ებ ში დღე ვან დელ თან შე და რე

ბით ნარ ჩე ნე ბი ძა ლი ან მცი რე რა ო დე ნო ბით 

წარ მო იქ მ ნე ბო და. ამას ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი 
ჰქონ და, კერ ძოდ, მცი რე იყო მო სახ ლე ო ბის რა ო-
დე ნო ბა დე და მი წა ზე, ნაკ ლე ბი იყო მა თი მოთხოვ-
ნე ბიც, სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბის და საკ მა ყო ფი-
ლებ ლად ბუ ნებ რივ მა სა ლას იყე ნებ დ ნენ, რო მე-
ლიც დრო თა გან მავ ლო ბა ში ნარ ჩე ნე ბად გარ და-
იქ მ ნე ბო და და გა რე მო ში იშ ლე ბო და. ამი ტო მაც 
ნარ ჩე ბი ნაკ ლე ბი იყო.

შუა სა უ კუ ნე ებ ში ნივ თე ბის დამ ზა დე ბას გა ცი ლე-
ბით მე ტი დრო და რე სურ სი სჭირ დე ბო და. წარ-
მო ე ბას არ გა აჩ ნ და სპე ცი ა ლუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა, 
ყვე ლა ფე რი ხე ლით მზად დე ბო და. ამას თა ნა ვე, 
ძნე ლი იყო მზა პრო დუქ ცი ის ერ თი ქვეყ ნი დან ან 
ად გი ლი დან მე ო რე ში გა და ტა ნა. ბევ რი ნივ თი 
ისე თი ძვი რი ღირ და, რომ ხელ მი საწ ვ დო მი იყო 
მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ ძალ ზე მცი რე ნა წი ლი-
სათ ვის. ამი ტო მაც ადა მი ა ნე ბი სა თუ თად უვ ლიდ-
ნენ თა ვი ანთ ნივ თებს, რა თა მათ დიდ ხანს არ და-
ე კარ გათ სა მომ ხ მა რებ ლო თვი სე ბე ბი და ნარ ჩე-
ნე ბად არ ქცე უ ლიყ ვ ნენ. 

დღეს ცხოვ რე ბა გა ცი ლე ბით იოლია - ადა მი ა ნის 
შრო მი სა და ყო ფის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად უამ რა ვი 
მან ქა ნა- და ნად გა რია გა მო გო ნე ბუ ლი. თა ნა მედ-
რო ვე ტრან ს პორ ტი სა ქონ ლის მსოფ ლი ოს ნე-
ბის მი ერ წერ ტილ ში უმოკ ლეს ვა დებ ში გა და ტა ნის 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. მა ღა ზი ე ბი სავ სეა უამ-
რა ვი და სა ხე ლე ბის სხვა დას ხ ვა და ნიშ ნუ ლე ბის 
სა ქონ ლით: საკ ვე ბი, ტან საც მე ლი, სა თა მა შო ე ბი, 
კომ პი უ ტე რუ ლი და სა ყო ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კა, 
წიგ ნე ბი, ავე ჯი და სხვ. ადა მი ნებ მა ცხოვ რე ბის 
ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს საქ მი ა ნო ბად ნივ თე-
ბის შე ძე ნა გა ი ხა დეს, ამი სათ ვის არ იშუ რე ბენ არც 
დროს, არც ფულს და არც ძა ლას. ბევ რი ადა მი-
ა ნი ნივ თებს მხო ლოდ ეს თე ტი კუ რი სი ა მოვ ნე ბი-
სათ ვის ყი დუ ლობს და დი დად არ ფიქ რობს იმა ზე, 
რამ დე ნად ჭირ დე ბა, ან გა მო ად გე ბა ის. თუ მი მო-
ვი ხე დავთ, ვნა ხავთ, რომ ჩვენს ირ გ ვ ლივ ბევ რი 
ისე თი ნივ თი ა, რო მელ თა გა რე შე დაც იოლად ვი-
არ სე ბებ დით.



6 7

კა ცობ რი ო ბა  ყო ველ დღი უ რად  ძალ ზე დი დი 

რა ო დე ნო ბის ბუ ნებ რივ რე სურსს მო იხ მარს. 

ექ ს პერ ტ თა მო ნა ცე მე ბით, მა თი მხო ლოდ 

6% გარ და იქ მ ნე ბა სა სარ გებ ლო პრო დუქ ტად, 

და ნარ ჩე ნი 94% კი ნარ ჩე ნებ ში მი დის. მო-
სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას თან ერ თად იზ-
რ დე ბა მათ მი ერ წარ მოქ მ ნი ლი ნარ ჩე ნე ბის მო-
ცუ ლო ბაც და იც ვ ლე ბა მა თი შე მად გენ ლო ბაც. 
მყა რი  სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის უმე ტეს ნა-
წილს შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი, სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბი  
(ბატარეები, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კა, წამ ლე ბი, 
სხვა დას ხ ვა ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი) შე ად გე ნენ.

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის შე მად გენ

ლო ბა  ბევ რად არის და მო კი დე ბუ ლი ად გილ ზე, 

კლი მატ ზე, წე ლი წა დის დრო ზე, მო სახ ლე ო ბის 

კვე ბით ტრა დი ცი ებ ზე და მათ მა ტე რი ა ლურ 

მდგო მა რე ო ბა ზე. სა  ყო ფაცხოვ   რე  ბო ნარ   ჩე  ნე -
ბის შე მად გენ ლო ბა იც ვ ლე ბა სე ზო ნე ბის მი ხედ-

ვი თაც. კერ ძოდ,  კვე  ბის ნარ   ჩე  ნე  ბის რა ო დე ნო ბა 
იზ რ დე ბა 20-25%-დან (გა ზაფხულ ი) 40-55%-მდე 
(შე მოდ გო მა), რაც და  კავ   ში  რე  ბუ  ლია კვე  ბის  რა -
ცი  ონ   ში ბოს   ტ ნე  უ  ლი სა და ხი  ლის გა  მო  ყე  ნე  ბით.

მყა  რი სა  ყო ფაცხოვ   რე  ბო ნარ   ჩე  ნე ბის  შე მად-
გენ ლო ბა ში შე  დის და  ახ   ლო  ე  ბით 20-40% მა  კუ  ლა -
ტუ  რა, 2-3% შა  ვი და ფე რა  დი ლი  თო  ნე  ბი, 25-40% 
საკ   ვე  ბის ნარ   ჩე  ნე  ბი, 10-15% პლას   ტ მა  სე  ბი, 4-6% 
მი  ნა, 4-6% ქსო  ვი  ლი და სხვა.  რო გორც გა  მოც   დი -
ლე  ბა გვიჩ   ვე  ნებს, სა  ყო ფაცხოვ   რე  ბო ნარ   ჩე  ნე  ბის 
შე მად   გე  ნ ლო  ბა დრო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში იც   ვ ლე  ბა. 
მა გა ლი თად, ბო ლო დროს გან სა კუთ რე ბით გა-
ი ზარ და ქა  ღალ   დი სა და პო  ლი  მე  რუ  ლი მა  სა  ლის 
შემ   ც ვე  ლო  ბა სა  ყო ფაცხოვ   რე  ბო ნარ   ჩე  ნებ   ში.

ტექ ნი კი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სწრა ფი ზრდის 
გა მო სა ყო ფაცხოვ რე ბო  ნივ თე ბი და მოწყო ბი-
ლო ბე ბი მა ლე ძველ დე ბა. ადა მი ა ნე ბი მათ  გა-
მო ი ყე ნე ბენ  მცი რე ვა დით, რად გა ნაც თვლი ან 

მოძ ვე ლე ბუ ლად და ახალს იძე ნენ. აღარ ხდე ბა 
ნახ მა რი ნივ თე ბის  შე კე თე ბა და  გა და კე თე ბა. 
მა გა ლი თად, ისე თი ნივ თე ბი, რო გო რი ცაა ავ ტო-
კალ მე ბი, სან თე ბე ლე ბი, კოს მე ტი კური სა შუ ა ლე-
ბე ბი, წინ დე ბი, სა ა თე ბი, სწა ფად ცვდე ბი ან და 
კარ გა ვენ სა მომ ხ მა რებ ლო თვი სე ბებს, რის შე დე-
გა დაც ისი ნი გა რე მო ში ნარ ჩე ნე ბის სა ხით გვევ-
ლი ნე ბი ან.   ყვე ლა ფე რი ეს გროვ დე ბა გა რე მო ში 
და აბინ ძუ რებს მას.

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბი სა და, 
შე სა ბა მი სად, ნა გავ საყ რე ლე ბის მი ერ და კა ვე-
ბულ ფარ თო ბე ბის ასე თი სწრა ფი  ზრდა თავ სა ტე-
ხად იქ ცა მთე ლი მსოფ ლი ო სათ ვის. სად უნ და წა-
ი ღონ  ყო ველ წ ლი უ რად წარ მოქ მ ნი ლი 22 მი ლი-
არ დი ტო ნა  სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნი,  6 მი ლი-
ო ნი ტო ნა მსხვილ გა ბა რი ტი ა ნი ნახ მა რი  საგ ნე ბი. 
სა ინ ტე რე სო ა, რომ ამ რა ო დე ნო ბის ნარ ჩე ნე ბის  
ერ თ დ რო უ ლად გა ტა ნი სათ ვის სა ჭი რო იქ ნე ბა 
ორი 14 000 კმ სიგ რ ძის სარ კი ნიგ ზო შე მად გენ-
ლო ბა!  ანუ, რო ცა ამ მა ტა რებ ლე ბის ლო კო მო ტი-
ვე ბი შან ხა ის მი უ ახ ლოვ დე ბა,  შუა ვა გო ნე ბი ჯერ 

კი დევ მოს კოვ სა და პე კინს შო რის იქ ნე ბი ან, ხო-
ლო მა ტა რებ ლის ბო ლო ვა გო ნე ბი მხო ლოდ და-
ტო ვე ბენ პა რიზს.

ნარჩენების წარმოქმნა
2011 წლი სათ ვის დე და მი წა ზე 

მო სახ ლე ო ბა 7 მი ლი არდს შე ად გენ

და, რაც 5ჯერ მე ტია 1900 წლის 

მო ნა ცემ ზე. დე მოგ რა ფე ბის აზ რით, 

2050 წლი სათ ვის დე და მი წის მო სახ

ლე ო ბა 89 მი ლი არ დამ დე გა იზ რ დე ბა 

(ძირითადად, მე გა პო ლი სებ ში  

მო სახ ლე ო ბის სიმ ჭიდ რო ვის ზრდის 

ხარ ჯ ზე), შე სა ბა მი სად, მკვეთ რად 

მო ი მა ტებს  მათ მი ერ გა დაყ რი ლი 

ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბაც. 
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ვინ რამდენ ნარჩენს წარმოქმნის?

ყო ველ წ ლი უ რად სა შუ ა ლოდ დე და მი წა ზე და

ახ ლო ე ბით 22·109 ტო ნა სხვა დას ხ ვა სა ხის 

ნარ ჩე ნი წარ მო იქ მ ნე ბა. რო გორც ზე მოთ აღ ვ-
ნიშ ნეთ, ჩვე ნი სა უ კუ ნის 50-იანი წლე ბი სათ ვის მო-
სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა 9 მი ლი არდს მი აღ წევს, 
რაც გა მო იწ ვევს ყო ველ წ ლი უ რად 13100 მი ლი ონ 
ტო ნა ზე მე ტი ნარ ჩე ნის წარ მოქ მ ნას. ეს კი 2009 
წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე 20%-ით მე ტი ა. 

ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა გან სა კუთ

რე ბით შე სამ ჩ ნე ვია ქა ლა ქებ ში. დღე ვან დე-
ლი მო ნა ცე მე ბით, ქა ლა ქებ ში მსოფ ლი ოს მო-
სახ ლე ო ბის 50% ცხოვ რობს. ვა რა უ დო ბენ, რომ 
2050 წლი სათ ვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 70%-ს მი აღ წევს. 
ამას თან, ნა ხე ვარ ზე მე ტი იცხოვ რებს აზი ა ში.

მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, 10 წლის წი ნათ 
ქა ლაქ ში მცხოვ რებ თა რა ო დე ნო ბა 2,9 მი ლი-
არდს შე ად გენ და, თი თო ე ულ მათ გან ზე დღე ში  
სა შუ ა ლოდ 0,64 კგ მყა რი სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ-
ჩე ნი მო დი ო და. დღეს ქა ლაქ ში მცხოვ რებ თა რა-
ო დე ნო ბა მი ახ ლო ე ბით 3 მი ლი არდს შე ად გენს, 
შე სა ბა მი სად გა ი ზარ და ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მ ნის 
მაჩ ვე ნე ბე ლიც და მი აღ წია 1,2 კგ-ს დღე ში. მო სა-
ლოდ ნე ლი ა, რომ 2025 წლი სათ ვის ქა ლა ქებ ში 
მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა და ახ ლო-
ე ბით 4,3 მი ლი არ დი იქ ნე ბა, თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 
ყო ველ დღი უ რად სა შუ ა ლოდ 1,42 კგ მყარ სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩენს წა მოქ მ ნის. ეს კი და ახ ლო-
ე ბით წე ლი წად ში 2,2 მი ლი არ დი ტო ნა ნარ ჩე ნი 
იქ ნე ბა. 

ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მ ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი ყვე ლა 

ქვეყ ნის თ ვის სხვა დას ხ ვაა და მრა ვალ ფაქ

ტორ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. მა გა ლი თად, ევ რო კავ-
ში რის ქვეყ ნებ ში 2009 წლი სათ ვის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბა ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
შე ად გენ და 513 კგ-ს, ხო ლო 2010 წელს - 502 კგ-
ს. 2010 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ლატ ვი ა ში, ჩე ხეთ ში, 
ეს ტო ნეთ სა და პო ლო ნეთ ში 300 კგ-ს შე ად გენ და, 
ხო ლო კვიპ როს ზე, და ნი ა ში, ლუქ სემ ბურ გ სა და 
შვე ი ცა რი ა ში - 700 კგ-ს.                                

ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში ერთ მო სახ ლე ზე დღე ღა-
მე ში 1,6 კგ ნა გა ვი მო დის, ევ რო პა ში - 1,5კგ, აზი ა ში 
- 0,4კგ, ოკე ა ნი ა ში - 0,8; ლა თი ნურ ამე რი კა ში - 0,6, 
აფ რი კა ში 0,5 კგ.

ყო ველ დღი უ რად თი თო ე უ ლი ფრან გი ერთ კი-
ლოგ რა მამ დე სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩენს წარ-
მოქ მ ნის, რაც 2-ჯერ მე ტი ა, ვიდ რე 40 წლის წინ. 

აშ შ - ში თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი დღე ში 2კგ-მდე ნარ-
ჩენს წარ მოქ მ ნის. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით აქ 
ერთ კაც ზე წე ლი წად ში 792 კგ ნარ ჩე ნი წარ მო იქ მ-
ნე ბა. აშ შ - ში წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 230 მი ლი-
ო ნი ტო ნა სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნი წარ მო იქ მ-
ნე ბა.

მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნა საქართველოში, მოლდოვასა და სომხეთში (კგ/კაც/წ)

1. VITAL WASTE GRAPHICS 3. Publication of the Secretariat of the Basel Convention prepared by Zoп Environment Net-
work and GRID-Arendal/ 2012.

2. DESK STUDY on Assessment of the capacity of countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia to produce statis-
tics on measuring sustainable development and environmental sustainability under the UN Development Account project. 
TOPIC 2. Measuring Sustainable Development.

2010 წლისათვის მუნიციპალური 

ნარჩენების  მაჩვენებელი ერთ სულ 

მოსახლეზე საქართველოსათვის  

201 კგ, სომხეთისათვის 119 კგ,  

მოლდოვასთვის  655 კგ.1
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ნარჩენების შემადგენლობა ნარჩენები - გარემოს დამაბინძურებლები
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნებ ში სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ-
ჩე ნე ბის შე მად გენ ლო ბა ძი რი თა დად ერ თ ნა ი-
რი ა. ისი ნი შე ი ცა ვენ მა კუ ლა ტუ რას (საშუალოდ 
მთლი ა ნი მა სის 20-40%), შავ და ფე რად ლი-
თო ნებს (2-5% ზე მე ტი), პლას ტ მასს (1-2%), ტექ-
ს ტილს (4-6%), მი ნას (4-6%) და სხვა  სა ხე ო ბებს 

მცი რე რა ო დე ნო ბით.

მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის 
და ახ ლო ე ბით 66% ბი ო ლო გი უ რი წარ მო შო ბი საა 
(ქაღალდი, კვე ბი თი და ცხო ვე ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი, 
მცე ნა რე ე ბი).

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი მნიშ ვ ნე ლო

ვან გავ ლე ნას ახ დე ნენ ადა მი ა ნის სა არ სე ბო 

გა რე მო ზე - წყალ ზე, ჰა ერ ზე და ნი ა დაგ ზე, რაც  
შე სა ბა მი სად აისა ხე ბა მათ ჯან მ რ თე ლო ბა სა და 
ცხოვ რე ბის ხა რის ხ ზე. ნი ა დაგ ში მოხ ვედ რი ლი ქი-
მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი  იწ ვე ვენ მი სი ფი ზი კუ რი და 
ქი მი უ რი თვი სე ბე ბის თან და თა ნო ბით ცვლი ლე-
ბებს, ნი ა დაგ ში მცირ დე ბა ცოცხა ლი  ორ გა ნიზ მე-
ბის რა ო დე ნო ბა, უარეს დე ბა ნა ყო ფი ე რე ბა, ხში-
რად და მა ბინ ძუ რე ბელ ნივ თი ე რე ბებ თან ერ თად 
ნი ა დაგ ში და ა ვა დე ბე ბის გა მომ წ ვე ვი ბაქ ტე რი ე ბი 
და სხვა მავ ნე ორ გა ნიზ მე ბი  ხვდე ბა.

ქი მი უ რი მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლია ახა ლი  მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც ნი ა-
დაგ ში მოხ ვედ რი სას არ იშ ლე ბი ან. ესე ნი ა: სხვა-
დას ხ ვა სა ხის შე სა ფუ თი მა სა ლა, რე ზი ნი, ლავ სა-
ნი, სინ თე ზუ რი  პო ლი მე რე ბი, სა რეცხი სა შუ ა ლე-
ბე ბი, სა ღე ბა ვე ბი. ისი ნი გა მო ყო ფენ ადა მი ა ნე ბი სა 
და გა რე მო სათ ვის მავ ნე ნივ თი ე რე ბებს.

ნარ ჩე ნე ბის მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბა ჯერ ჯე რო ბით 
მხო ლოდ მცი რე  რა ო დე ნო ბის  ქვეყ ნებ შია დამ-
კ ვიდ რე ბუ ლი. თუმ ცა, ნარ ჩე ნე ბის უტი ლი ზა ცი ის 
ისე თი მე თო დე ბი, რო გო რი ცაა მა თი ნა გავ საყ-
რელ ზე გან თავ სე ბა და დაწ ვა, საკ მა ოდ სა ხი ფა-

თო ა. მა გა ლი თად, ნა გავ საყ რე ლებ ზე გა მო ი ყო ფა 
მე თა ნი - გა ზი, რო მე ლიც  ატ მოს ფე რო ში სით ბოს 
აკა ვებს,  ქმნის სათ ბუ რის ეფექტს და ამით საფ რ-
თხეს უქ მ ნის ჩვენ პლა ნე ტას.

ნარ ჩე ნე ბის დაწ ვის დრო საც გა რე მო ში გა იფ რ ქ ვე-
ვა მავ ნე აირე ბი, რომ ლე ბიც შე ი ცა ვენ ტოქ სი კურ 
მძი მე ლი თო ნებს: კად მი უმს, ვერ ცხ ლის წყალს, 
ტყვი ას. ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში მოხ ვედ რი სას ისი-
ნი გავ ლე ნას ახ დე ნენ სის ხ ლის წარ მოქ მ ნის პრო-
ცე სებ ზე, იწ ვე ვენ  ცვლი ლე ბებს სის ხ ლის შე მად-
გენ ლო ბა ში, ხელს უწყო ბენ კან ცე რო გე ნუ ლი, გე-
ნე ტი კუ რი და სხვა არა სა სურ ვე ლი პა თო ლო გი ე ბის 
გან ვი თა რე ბას. მე თა ნის, ჟან გ ბა დის, ნახ ში რორ-
ჟან გის დი დი რა ო დე ნო ბით გაფ რ ქ ვე ვა ადა მი ა ნის 
ხრჩო ბა სა და სუნ თ ქ ვის  გაძ ნე ლე ბას იწ ვევს.

მსოფლიო მასშტაბით წარმოქმნილი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემადგენლობა

მსოფლიო ბანკის 2009 წლის მონაცემებით1

Organic
46%

Paper
17%

Plastic
10%

Glass
5%

Metal
4%

Other
18%

საინტერესოა ვიცოდეთ, რომ 

XVIIსაუკუნეში ჩვ.წ. აღმდე 

ჩინეთში კანონით ორივე ხელის 

მოკვეთით  ისჯებოდა ადამიანი, 

რომელიც გზაზე ნაგავს დაყრიდა.

გარემოში სხვადასხვა სახის ნარჩენის დაშლის ვადები

ნარჩენების სახეები  დაშლის დრო

ქაღალდი 1თვე

მატყლი 1 წელი

ხის ტოტები 4 წელი

შეღებილი ფიცრები 13 წელი

კონსერვის ქილები 100 წელი

ალუმინის ქილები 500 წლამდე

პლასტმასის ბოთლები 500 წელზე მეტი

მინის ტარა არ იშლება

3. Sustainable Development Network. 
The World Bank. www.worldbank.org/urban.
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სა ყო ფაცხოვ რე ბო ელექ ტ რო ბა ტა რე ე ბი (ელემენტები) შე ი ცავს მთელ რიგ სხვა დას ხ ვა 

ლი თო ნებს. ისე ნი ა: ვერ ცხ ლის წყა ლი, ნი კე ლი, კად მი უ მი, ტყვი ა, ლი თი უ მი, მან გა ნუ

მი, თუ თი ა, რომ ლებ საც  ცოცხალ ორ გა ნიზ მებ ში,  მათ შო რის, ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში 

დაგ რო ვე ბის  უნა რი გა აჩ ნი ათ,   რი თაც   მნიშ ვ ნე ლო ვან ზი ანს აყე ნე ბენ ჯან მ რ თე

ლო ბას. მა გა ლი თად, ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში  შემ თხ ვე ვით მოხ ვედ რი ლი  ერ თი პა ტა რა 

ბრტყე ლი ელე მენ ტი, ე.წ. ტაბ ლე ტი,  30 წთში  ადა მი ანს კლავს.

ერთ პა ტა რა ცი ლინ დ რულ ელე მენტს  20 მ3 ნი ა და გის მძი მე ლი თო ნე ბით და ბინ ძუ რე ბა შე

უძ ლი ა. მა გა ლი თად, ტყის პი რო ბებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ფარ თო ბი  ორი ხის, ორი თხუ ნე ლას, 

ერ თი ზღარ ბის და  რამ დე ნი მე ათა სი წვი მის ჭი ის  სა არ სე ბო გა რე მოს წარ მო ად გენს!

ნაგვის კუნძულები წყნარ

ოკეანეში

მე-20 სა უ კუ ნის ბო ლოს ამე რი კელ მა ოკე ა ნო-
ლოგ მა, ჩარლზ მურ მა, წყნარ ოკე ა ნე ში  პლა ნე-
ტის უზარ მა ზა რი  ნა გავ საყ რე ლი აღ მო ა ჩი ნა. ეს 
„ნაგვის კუნ ძუ ლი“  ოკე ა ნის სის ტე მის დი ნე ბის ხარ-
ჯ ზე  ყო ველ დღი უ რად დიდ დე ბა. ამ სის ტე მის ცენ-
ტ რი პრაქ ტი კუ ლად უძ რა ვია - იქ თავს იყ რის ოკე ა-
ნე ში გა დაყ რი ლი ნა გა ვი. ამ ჟა მად ეს „კუნძული“ ძი-
რი თა დად პლას ტ მა სი სა გან (დაახლოებით 90%) 
შედ გე ბა, რომ ლის მა სა 6-ჯერ მე ტია ამ ტე რი ტო-
რი ა ზე არ სე ბუ ლი პლან ქ ტო ნის მა სა ზე. მას ში თავ-
მოყ რი ლი ნარ ჩე ნი   მი ლი ო ნო ბით ტო ნას იწო ნის, 
ხო ლო მი სი ფარ თო ბი ტე ხა სის შტა ტის ფარ თობს 
უტოლ დე ბა. ოკე ა ნე ებ ში ასე თი კუნ ძუ ლი არა ერ-
თი ა, მა თი ზო მე ბი ძალ ზე სწრა ფად იზ რ დე ბა, ვი-
ნა ი დან ყო ველ დღი უ რად ოკე ა ნე ში და ახ ლო ე ბით  
ორ ნა ხე ვა რი  მი ლი ო ნი ერ თე უ ლი პლას ტ მა სის და 

სხვა სა ხის  ნარ ჩე ნი იყ რე ბა.  იმის გა მო, რომ ეს 
ნარ ჩე ნე ბი ძა ლი ან ნე ლა იშ ლე ბა, იქ მ ნე ბა მძი მე 
ეკო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა, იღუ პე ბი ან  ოკე ა ნის 
ბი ნა და რი ფრინ ვე ლე ბი და თევ ზე ბი, რომ ლე ბიც 
მო ტივ ტი ვე პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნებს - შპრი ცებს, 
კბი ლის ჯაგ რი სებს და ა.შ.  საკ ვე ბად აღიქ ვა მენ 
და ყლა პა ვენ. სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, წყნარ ოკე-
ა ნე ში  ჩაყ რი ლი  ნარ ჩე ნე ბის გა მო  წე ლი წად ში 
და ახ ლო ე ბით 1 მი ლი ონ ზე მე ტი ზღვის ფრინ ვე ლი 
და 100 ათას ზე მე ტი ზღვის ძუ ძუმ წო ვა რი ცხო ვე ლი 
იღუ პე ბა.
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Green Peace ის მონაცემებით, მსოფლიოში  ყოველწლიურად 100 მილიონი ტონა 

პლასტმასის ნაკეთობა მზადდება და მათი 10% მსოფლიო ოკეანეში ხვდება. ამ 

პროცესის შეჩერება მხოლოდ ყველას ერთობლივი ძალისხმევითაა შესაძლებელი. 

ადამიანებმა უარი უნდა ვთქვათ პლასტმასის ბოთლებისა და პაკეტების მოხმარებაზე  

და შევცვალოთ ისინი მინის ტარითა და მრავალჯერადი მოხმარების, ადვილად 

დაშლადი მასალისაგან დამზადებული  ჩანთებით. ყველამ უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ 

კეთილშობილურ საქმეში.

როგორ გადავჭრათ ნარჩენების პრობლება?

ყველაზე კარგი ის ნარჩენია, 

რომელიც არ არის
ნარჩენების მართვის იერარქია

ნარ ჩე ნე ბი უდი დეს საფ რ თხეს წარ მო ად გენს 
ყვე ლა სათ ვის, ამი ტო მაც ამ ჟა მად ძალ ზე აქ ტუ ა-
ლუ რია ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რის გზე ბის ძი ე ბა. 
ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მ ნის მი ნი მი ზა ცი ა, მა თი ოპ-
ტი მა ლუ რი გა და მუ შა ვე ბა და მე ო რა დი გა მო ყე ნე-
ბა აუცი ლე ბე ლია იმი სათ ვის, რომ ერთ მშვე ნი ერ 
დღეს ნარ ჩე ნე ბის გრო ვებ მა არ გვშთან თ ქოს. 

უკა ნას კ ნელ წლებ ში მსოფ ლი ო ში სულ უფ რო 
ფარ თო გავ რ ცე ლე ბა ჰპო ვა 3R-ის კონ ცეფ ცი ამ, 
რო მე ლიც  გან საზღ ვ რავს ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის 
პრი ო რი ტე ტულ მე თო დებს ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე-
ბის მიზ ნით. 3R -ის კონ ცეპ ცია მი უ თი თებს  ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თ ვის ისეთ მე თო დებ ზე, რო გო რი ცა ა:

REDUCE (შემცირება) -  გუ ლის ხ მობს რაც შე იძ-
ლე ბა ნაკ ლე ბი ნარ ჩე ნე ბის წარ მო ე ბას. 
REUSE (მეორადი გა მო ყე ნე ბა) –  გუ ლის ხ-
მობს რე სურ სე ბის ხელ მე ო რედ გა მო ყე ნე ბას. 
RECYCLE (გადამუშავება) – ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა-
ხა ლი გა და მუ შა ვე ბა მათ გან ახა ლი პრო დუქ ცი ის 
მი ღე ბის მიზ ნით.   

უნ და გვახ სოვ დეს, რომ  თუ ნარ ჩე ნე ბი ერ თის თ-
ვის უსარ გებ ლო ნა გა ვი ა, მე ო რი სათ ვის  შე საძ-
ლოა სა სურ ვე ლი სა გა ნი ან ნივ თი აღ მოჩ ნ დეს. 
ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა 
არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ-
რე მა თი გა და მუ შა ვე ბა, ვი ნა ი დან  ნე-
ბის მი ე რი გა და მუ შა ვე ბა ენერ გი ი სა და 
წყლის და ნა ხარ ჯებს მო ითხოვს. თა ნაც, 
ყვე ლაფ რის გა და მუ შა ვე ბაც არ შე იძ ლე ბა. 

ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბის სა სურ ვე ლი 

მე თო დე ბის თან მიმ დევ რო ბა წარ მოქ მ

ნის ე.წ. ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის იერარ ქი ას. 
ასე თი იერარ ქი ა, რო მე ლიც ნა ხატ ზეა მო ცე მუ ლი, 
გუ ლის ხ მობს, რომ პირ ველ რიგ ში უპი რა ტე სო ბა 
უნ და მო ე ნი ჭოს ისეთ ღო ნის ძი ე ბებს, რომ ლე ბიც 
მი მარ თუ ლია ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მ ნის შემ ცი რე-
ბა ზე. შემ დეგ პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს ნარ ჩე-

ნე ბის ხელ მე ო რედ გა მო ყე ნე ბა  და გა და მუ შა ვე ბა. 
ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად პრი ო რი ტე ტუ ლია იმ ნარ ჩე-
ნე ბის გან თავ სე ბა  ნა გავ საყ რელ ზე,  რო მელ თა  
წარ მოქ მ ნა თა ვი დან ვერ  იქ ნა აცი ლე ბუ ლი და 
რომ ლე ბიც არ ექ ვემ დე ბა რე ბი ან მე ო რად გა და-
მუ შა ვე ბას ან გა მო ყე ნე ბას.

ნარჩენების
პრევენცია

ხელმეორედ
გამოყენება

გადამუშავება

ენერგიის
აღდგენა

ნაგავსაყრელზე
განთავსება
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ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და მა სა ლა, რო მელ მაც ფარ-
თო გა მო ყე ნე ბა ჰპო ვა მსოფ ლი ო ში, არის პლას-
ტ მა სი (ანუ პლას ტი კი, რო გორც მას ბო ლო დროს 
უწო დე ბენ), რო მე ლიც ხში რად გა ნახ ლე ბის სიმ-
ბო ლოდ აღიქ მე ბა. პლას ტი კის ერა 1925 წლი დან 
და იწყო. პლას ტი კი ნავ თო ბი დან მი ი ღე ბა, რომ-
ლის მა რა გიც დე და მი წა ზე შეზღუ დუ ლი ა. დღეს 
აღარ არ სე ბობს ყო ფა- ცხოვ რე ბი სა თუ ტექ ნი კის 
სფე რო, სა დაც პლას ტი კით არ იყოს ჩა ნაც ვ ლე-
ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი მა სა ლე ბი. ასე მა გა ლი თად: 
პლას ტიკ მა ჩა ა ნაც ვ ლა ხის მა სა ლა ავე ჯის, სამ შე-
ნებ ლო კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი სა და სა თა მა შო ე ბის  წარ-
მო ე ბა ში, მი ნა და ლი თო ნი - მი ლე ბი სა და შე სა ფუ-
თი მა სა ლე ბის წარ მო ე ბა ში, ნა ტუ რა ლუ რი ბოჭ კო-
ე ბი: ბამ ბა, მატყ ლი, სე ლი - ქსო ვი ლე ბის წარ მო ე-
ბა ში,  კა უ ჩუ კი - ფეხ საც მ ლის, ბრო ლი - ჭურ ჭ ლის, 
ბუმ ბუ ლი -  ბა ლი შე ბის წარ მო ე ბა ში.

პლას ტ მა სე ბის ასე თი პო პუ ლა რო ბა მის მა სიმ სუ-
ბუ ქემ, ეკო ნო მი უ რო ბამ და მთელ მა რიგ მა სა მომ-
ხ მა რებ ლო თვი სე ბებ მა გა ნა პი რო ბეს.  ის მნიშ ვ-
ნე ლო ვან კონ კუ რენ ცი ას უწევს მი ნას, ლი თონ სა 
და კე რა მი კას. ასე მა გა ლი თად, მი ნის ბოთ ლე ბის 
დამ ზა დე ბა ზე 21%-ით მე ტი ენერ გიაა სა ჭი რო ვიდ-
რე პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბის. წარ მო ე ბუ ლი პლას-
ტი კის 41%  შე სა ფუთ მა სა ლად გა მო ი ყე ნე ბა, მათ-
გან 47% კვე ბის პრო დუქ ტე ბის შე ფუთ ვა ზე მო დის.

პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბა სწრა ფად 
იზ რ დე ბა, რაც გა რე მო სათ ვის ერ თ -ერთ ყვე ლა-
ზე სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს. 
ნა გავ საყ რელ ზე მოხ ვედ რილ პლას ტიკ ზე 
ვერ მოქ მე დე ბენ მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბი, 
მა თი დაშ ლა შე იძ ლე ბა 200-დან 1000 
წლამ დე გაგ რ ძელ დეს. მარ თა ლი ა, 
პლას ტ მა სე ბი  კარ გად იწ ვი ან, სით-
ბო საც  დი დი რა ო დე ნო ბით გა მო-
ყო ფენ, მაგ რამ  წვის შე-
დე გად გა მო ყო ფი ლი 
აირე ბი საკ მა ოდ ტოქ-
სი კუ რი ა. სწო რედ ამან 
გა ნა პი რო ბა  პლას ტ მა-
სე ბის ნარ ჩე ნე ბის უტი-
ლი ზა ცი ის პრობ ლე მა. 

პლას ტი კის ნარ ჩე

ნე ბის გა მო ყე ნე ბის 

ძი რი თა დი მი მარ თუ

ლე ბა მა თი გა და მუ

შა ვე ბა ა.

ნარჩენების გადამუშავება

მცირე ისტორიული მიმოხილვა

მო სახ ლე ო ბის უდი დეს მა ნა წილ მა ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბის მე თო დე ბის შე სა ხებ გა სუ ლი სა უ-
კუ ნის 70-იან წლებ ში გა ი გო. თუმ ცა, პირ ვე ლი სა ქა ლა ქო პროგ რა მე ბი ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა-
ტებ ში ჯერ კი დევ 1890-იან წლებ ში ამოქ მედ და, მას შემ დეგ, რაც  ჯორჯ უორინგ უმ ც რო სი (იხ. სუ-
რა თი) ქუ ჩე ბის და სუფ თა ვე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ თა ნამ დე ბო ბა ზე და ი ნიშ ნა. მან თა ვი სი საქ მი ა ნო-
ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ნარ ჩე ნე ბის  შეგ რო ვე ბის ბიზ ნე სის რე ფორ მით და იწყო.  მან  ააგო პირ ვე ლი 
ქარ ხა ნა ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის ხე ბის, ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სა და გა და ყიდ ვი სათ ვის. ჯერ კი დევ 
იმ დროს მი სი გან კარ გუ ლე ბით ნარ ჩე ნებს ოჯა ხებ სა და სა წარ მო ებ ში ახა რის ხებ დ ნენ.

1897 წელს ბე ნე დეტ ტოს ოჯახ მა ამე რი კა ში პირ ვე ლი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ცენ ტ რი გახ ს ნა, სა დაც 
გროვ დე ბო და, იყი დე ბო და ან ხე ლახ ლა გა და მუ შავ დე ბო და ძვე ლი გა ზე თე ბი, ნახ მა რი ტან საც მე-
ლი და სხვა მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის ნარ ჩე ნი.

პლასტმასის მეორადი გადამუშავება
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თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით 
პლას ტი კის ხე ლა ხა ლი გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად შე-
საძ ლე ბე ლია მი ვი ღოთ სხვა დას ხ ვა სა ხის პრო დუქ-
ცი ა, მა გა ლი თად, მი ლე ბი, კას რე ბი, სა თა მა შო ე ბი, 
ავე ჯი, საბ ნე ბი და ა.შ. ზო გი ერ თი სა ხის პლას ტ მა-
სის ბოთ ლი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას კვე ბის 
პრო დუქ ტე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ბოთ ლე ბის და-
სამ ზა დებ ლად. მაგ რამ ამ და ნიშ ნუ ლე ბით პლას ტი-
კის ნარ ჩე ნე ბის გა მო ყე ნე ბა და მო კი დე ბუ ლია მა თი 
და ბინ ძუ რე ბის ხა რის ხ ზე, სა ღე ბა ვე ბი სა და სხვა 
არა სა სურ ვე ლი მი ნა რე ვე ბის რა ო დე ნო ბა ზე.

მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბი სას პლას ტი კის ნა კე თო-
ბებს აქუც მა ცე ბენ, ალ ღო ბენ, მათ გან ამ ზა დე ბენ 
ძა ფებს, რო მელ თა შე მად გენ ლო ბა ში უმა ტე ბენ 
ანა ვარცხნ მატყლს, ზოგ ჯერ აბ რე შუმს. ასე თი ძა-
ფე ბი გა მო ი ყე ნე ბა ხა ლი ჩე ბის, კა ბე ბის, სპორ ტუ-
ლი კოს ტი უ მე ბის და სვიტ რე ბის და სამ ზა დებ ლად. 

ასე მა გა ლი თად, 27 პლას ტი კის ორ ლიტ რი ა ნი 
ბოთ ლის გა და მუ შა ვე ბით მი ი ღე ბა დი დი პუ ლო ვე-
რი, ხო ლო 36 ბოთ ლის გა და მუ შა ვე ბით -  1მ2 ხა-
ლი ჩა. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პლას ტ მა სის 
ნარ ჩე ნე ბის ძალ ზე მცი რე ნა წი ლი გა და მუ შავ დე-
ბა. მა გა ლი თად, საფ რან გეთ ში 5-დან მხო ლოდ 
ერ თი შე სა ფუ თი მა სა ლა გა და მუ შავ დე ბა. გერ მა-
ნი ა ში პლას ტ მა სის მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბის მაჩ-
ვე ნე ბე ლი გა ცი ლე ბით  მა ღა ლი ა.

თა ნა მედ რო ვე მუ ყა ო სა და ქა ღალ დის სა წარ მო ე-
ბი  მა კუ ლა ტუ რი სა გან აწარ მო ე ბენ გოფ რი რე ბულ 

ქა ღალდს, სა ნი ტა რულ - ჰი გი ე ნურ ქა ღალდს, და-
მათ ბუ ნებ ლებს, გა და სა ხუ რავ მა სა ლებს და თვით  
სა ბეჭდ ქა ღალ დ საც კი.  ნედ ლე უ ლად მა კუ ლა ტუ-

რის გა მო ყე ნე ბა ხე- ტყის მა სა ლის გა და მუ შა ვე ბით 
მი ღე ბუ ლი ცე ლუ ლო ზის ეკო ნო მი ის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა. ასე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი ხელს უწყობს  ტყის 
ჭრის შემ ცი რე ბას.

მა კუ ლა ტუ რის გა და მუ შა ვე ბის დროს  და ხა რის ხე-
ბულ ქა ღალდს ალ ბო ბენ დიდ რე ზერ ვუ ა რებ ში და 
ბოჭ კო ე ბად აქუც მა ცე ბენ.  ასე თი ციკ ლის რამ დენ-
ჯერ მე გა მე ო რე ბის შე დე გად ბოჭ კო ე ბი სუფ თავ დე-
ბი ან, შორ დე ბათ სტამ ბის სა ღე ბა ვე ბი და უფე რულ-
დე ბი ან. ასე თი ბოჭ კო ვა ნი მა სა იფილ ტ რე ბა მა ნამ, 
სა ნამ არ გახ დე ბა ვარ გი სი  ქა ღალ დის მი სა ღე ბად. 
ამ რი გად, ნა გავ საყ რე ლე ბის ქა ღალ დის ნარ ჩე ნე-
ბით გა დავ სე ბის  ნაც ვ ლად, მე ო რა დი ნედ ლე უ ლი-
დან  ახა ლი ქა ღალ დი მი ი ღე ბა.

ყოველი 1 ტონა პლასტიკის ნარჩენების 

გადამუშავება 2 ტონამდე ნავთობის 

ეკონომიას იძლევა.

ქაღალდის გადამუშავება

გადაარჩინე

ხეები!
ზოგავს 2000 ლ წყალს

1 ტონა

მაკულატურის

  გადამუშავება

ზოგავს 30

ადამიანისათვის

საკმარის 

ჟანგბადს ზოგავს 1000 კვტ 

ელექტროენერგიას 

გადაარჩენს

10 ხეს
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მინის მეორადი გადამუშავება

პირ ვე ლა დი და მე ო რა დი ნედ ლე უ ლი დან მი ღე-
ბუ ლი მი ნის ბოთ ლე ბის ხა რის ხი ერ თ ნა ი რი ა. 

მი ნის მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბის 

უპი რა ტე სო ბე ბი ა:

•	 მი ნის მე ო რა დი  ნედ ლე უ ლი, ე.წ. მი ნის ლე წი, 
გა ცი ლე ბით და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე ლღვე ბა 
და მი სი ლღო ბი სათ ვის გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი 
ენერ გიაა სა ჭი რო, ვიდ რე ბუ ნებ რი ვი მა სა ლე-
ბი სა გან მი ნის მი ღე ბის დროს.  მე ო რა დი გა და-
მუ შა ვე ბით მი ღე ბუ ლი ერ თი ბოთ ლის წარ მო ე-
ბი სას იზო გე ბა იმ დე ნი ელექ ტ რო ენერ გი ა, რაც 

სა ჭი როა 100ვტ ნა თუ რის 4 სა ა თის გან მავ ლო-
ბა ში გა სა ნა თებ ლად.

•	 მი ნის გა და მუ შა ვე ბა დას რუ ლე ბუ ლი ტექ ნო-
ლო გი უ რი ციკ ლი ა, რომ ლის დრო საც  აღარ 
წარ მო იქ მ ნე ბა არც და მა ტე ბი თი ნარ ჩე ნი და 
არც გვერ დი თი პრო დუქ ტე ბი.

•	 გა და მუ შა ვე ბუ ლი მი ნის ყო ვე ლი ტო ნის წარ მო-
ე ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა დავ ზო გოთ ბუ ნებ რი ვი 
ნედ ლე უ ლი, კერ ძოდ, 650 კგ სი ლა, 186 კგ სო-
და და 200 კგ-მდე კირ ქ ვა.  

•	 მი ნის მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად მი ნის 
ნარ ჩე ნე ბი აღარ ხვდე ბა ნა გავ საყ რე ლებ ზე.

გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბი სათ ვის ალუ მი ნის 
ქი ლე ბის გა მო ყე ნე ბა 1965 წლი დან და იწყეს. მა-
შინ 1000 ცა ლი ქი ლის და სამ ზა დებ ლად 25კგ  
ლი თო ნი იყო სა ჭი რო. ამ ჟა მად თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით ასე თი რა ო დე ნო-
ბის ქი ლა 15 კგ-ს იწო ნის. თა ვი სი დრე კა დი თვი-
სე ბე ბის გა მო ალუ მინ მა თუ ნუ ქი სა და ფო ლა დის 
ქი ლე ბი ჩა ა ნაც ვ ლა.

დღე ი სათ ვის მე ო რად გა და მუ შა ვე ბას ექ ვემ დე-
ბა რე ბა ყო ველ წ ლი უ რად წარ მო ე ბუ ლი ალუ მი-
ნის ქი ლე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი. ეკო ნო მი უ რო ბის 
თვალ საზ რი სით ეს ძალ ზე მომ გე ბი ა ნი ა, ვი ნა ი-

დან მე ო რად გა და მუ შა ვე ბა ზე იხარ ჯე ბა ალუ მი ნის 
ნედ ლე უ ლის წარ მო ე ბი სათ ვის სა ჭი რო ელექ ტ-
რო ე ნერ გი ის მხო ლოდ 5%. პლას ტი კის გან  გან-
ს ხ ვა ვე ბით, რო ცა ყო ვე ლი ხე ლა ხა ლი გა და მუ-
შა ვე ბი სას მი სი თვი სე ბე ბი უარეს დე ბა, ალუ მი ნი 
შე იძ ლე ბა ხე ლახ ლა მრა ვალ გ ზის გა და მუ შავ დეს, 
ვი ნა ი დან მი სი თვი სე ბე ბი უც ვ ლე ლი რჩე ბა. სწო-
რედ ეს გა ნა პი რო ბებს ალუ მი ნის გა და მუ შა ვე ბის 
ეფექ ტუ რო ბას:  ყო ვე ლი გა დაგ დე ბუ ლი ალუ მი ნის 
ქი ლა 2 თვის შემ დეგ ისევ სა ვაჭ რო დახ ლ ზე ბრუნ-
დე ბა.

ალუმინის მეორადი გადამუშავება
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რა შეიძლება დავამზადოთ ნარჩენებისაგან? თანამედროვე ტექნოლოგიები
მი ნის ნარ ჩე ნე ბი

გა  და  მუ  შავ   დე  ბა ახალ ბოთ   ლე  ბად და ქი  ლე  ბად. მი  ნის ლე  წი გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა სამ   შე  ნებ   ლო მა  სა  ლებ   შიც.

ლი თო ნის ქი ლე ბი 

(ფოლადის და ალუ მი ნის)

გა  და  მუ  შავ   დე  ბა სხვა  დას   ხ   ვა სა  ხის ლი  თო  ნის ნა  კე -
თო  ბად.

მა კუ ლა ტუ რა

გა მო ი ყე ნე ბა ახა ლი ქა ღალ დის წარ მო ე ბი სათ ვის. 
და ბალ ხა რის ხი ა ნი მა კუ ლა ტუ რი სა გან ამ ზა დე ბენ 

შე სა ფუთ  მა სა ლებ სა და მუ ყა ოს. ქა ღალ დის ნარ ჩე ნე ბი გა მო ი ყე ნე ბა და ნა მა ტის სა ხით თბო სა ი ზო ლა-
ციო მა სა ლებ ში.

პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბი

ამ ზა დე ბენ ახალ კას რებს, პო ლი ე თი ლე ნის ფი-
რებს, ყუ თებს, თო კებს და ფლი სის სვიტ რებს.

ტექსტილის ნარჩენები

ამ ზა დე ბენ თბო სა ი ზო ლა ციო მა სა ლებს, ლი ნო ლი უ მის და მათ ბუ ნებ ლებს,  ბა გი რებს, თას მებს, ტომ-
რებ სა და შე სა ფუთ მა სა ლებს.

ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბი (ფოთლები, ტო ტე ბი, ბა ლა ხი, საკ ვე ბის ნარ

ჩე ნე ბი და სხვა)

ბუ ნებ რი ვი ბი ო ლო გი უ რი დაშ ლის შე დე გად  მი ი ღე ბა კომ პოს ტი, რო მე ლიც ნი ა და გის  სა უ კე თე სო  ორ-
გა ნუ ლი სა სუ ქი და გა მამ დიდ რე ბე ლი სა შუ ა ლე ბა ა.

ბი ოპ ლას ტი კი 
ანუ ორ გა ნუ-
ლი პლას ტი-
კი პლას ტ მა სის 
ისე თი სა ხე ო ბა ა, 
რო მე ლიც  მი ი ღე-
ბა  ბი ო მა სის ისე თი 
გა ნახ ლე ბა დი რე სურ სე-
ბი დან, რო გო რი ცა ა, მა გა-
ლი თად,  მცე ნა რუ ლი ზე თე-

670 ლითონის ქილა საკმარისია 

1 ველოსიპედის დასამზადებლად.

ეს  ფეხსაცმელი დამზადებულია 

მასალისგან, რომელიც მიღებულია 

პლასტიკის ბოთლების გადამუშავების 

შედეგად. ამისთვის საკმარისია  

პლასტიკის 8 ბოთლი.

ჩვე უ ლებ რივ პლას ტიკს

ბი ოპ ლას ტი კი ცვლის

ბი, სი მინ დის სა ხა მე ბე ლი, და არა ნავ თო ბი სა გან. 
შე გახ სე ნებთ, რომ ჩვე უ ლებ რი ვი პლას ტ მა სე ბი 

მი ი ღე ბა ნავ თო ბის გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად.  
ზო გი ერთ ბი ოპ ლას ტიკს გა აჩ ნია  გა რე მო ში 

დაშ ლის უნა რი. 

სოიო და  მარ ც ვ ლე უ ლი  მცე ნა რე ულ 
კულ ტუ რა თა ორი დი დი ჯგუ ფი ა, რომ-

ლე ბიც ბი ოპ ლას ტი კის მი სა ღე ბად გა-
მო ი ყე ნე ბა. 

ბი ოპ ლას ტი კი ნავ თო ბი დან მი ღე ბუ-
ლი პლას ტ მა სე ბის  ჯერ ჯე რო ბით 

ერ თა დერ თი ეკო ლო გი უ რად 
სუფ თა ალ ტერ ნა ტი ვა ა.
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რისი გაკეთება შეგვიძლია 
ნარჩენების შესამცირებლად?

ნარჩენების შემცირების ბევრი ხერხი არსებობს. 

გაგაცნობთ ზოგიერთ მათგანს.

1. ერ თ ჯე რა დი მოხ მა რე ბის ნივ თე ბის ნაც ვ ლად უპი რა ტე სო ბა მი ვა ნი ჭოთ უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხის 
და გრძელ ვა დი ა ნი მოხ მა რე ბის საგ ნებს. მა გა ლი თად, ვი ყი დოთ ფა ი ფუ რის ჭურ ჭე ლი ერ თ ჯე რა-
დი თეფ შე ბი სა და ჭი ქე ბის ნაც ვ ლად, გა მო ვი ყე ნოთ აკუ მუ ლა ტო რე ბი ერ თ ჯე რა დი ბა ტა რე ე ბის მა-
გივ რად.

2. შე ძე ნი ლი პრო დუქ ტე ბი სათ ვის ვი ქო ნი ოთ  ჩან თა და არ ვი ყი დოთ ყო ველ თ ვის ახა ლი პა კე ტი. 

3. შე ვი ძი ნოთ ჩვენ თ ვის მხო ლოდ  აუცი ლე ბე ლი ნივ თე ბი და არა რეკ ლა მე ბით  თავ ს მოხ ვე უ ლი 
სა ქო ნე ლი.

4. უპი რა ტე სო ბა მი ვა ნი ჭოთ  ისე თი საგ ნე ბი სა 
და ნივ თე ბის შე ძე ნას, რომ ლე ბიც ექ ვემ დე-

ბა რე ბა გა და მუ შა ვე ბას (მინა, ქა ღალ დი, PET 
-ბოთლები), ნაც ვ ლად  იმ ნივ თე ბი სა, რომ-
ლე ბიც  დამ ზა დე ბუ ლია არა გა და მა მუ შე ვა-
დი მა სა ლის გან. 

5. უარი ვთქვათ ზედ მეტ შე ფუთ ვა ზე! შე ვი ძი-
ნოთ  შე უ ფუ თა ვი ან ნაკ ლე ბად შე ფუ თუ ლი 

სა ქო ნე ლი.  შე ვირ ჩი ოთ საგ ნე ბი, რომ ლე-
ბიც შე ფუ თუ ლია  მე ო რა დი მა სა ლე ბი სა გან. 

6. არ გა დავ ყა როთ ჩვენ თ ვის არა სა ჭი რო 
ნივ თე ბი, გა დავ ცეთ ისი ნი იმ  ადა მი ა ნებს, 

რომ ლე ბიც მათ გა მო ი ყე ნე ბენ.

7. გა მო ვი ყე ნოთ არა სა ჭი რო ნივ თე ბი სხვა და-
ნიშ ნუ ლე ბით.

8. სა ნამ გა და ვაგ დებთ, შევ კუმ შოთ  პლას ტი-
კის  ბოთ ლე ბი და შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი.

I

ნარჩენების
დახარისხება

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბი სა 
და უტი ლი ზა ცი ის სხვა თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლო ბას წარ-
მო ად გენს  ნარ ჩე ნე ბის წი ნას წა რი და ხა რის ხე ბა 
ცალ კე ულ ფრაქ ცი ე ბად. მა გა ლი თად, გა მო ცალ-
კე ვე ბუ ლი უნ და იყოს  პლას ტი კი, ქა ღალ დი, ლი-
თო ნი, მი ნა და სხვა.

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი შე იძ ლე ბა და ხა-
რის ხ დეს რო გორც მო სახ ლე ო ბის მი ერ, ასე ვე  
დამ ხა რის ხე ბელ სად გუ რებ ში.

მოსახლეობის მიერ  

დახარისხებული ნარჩენების 

შეგროვება  ყველაზე 

ეფექტური მეთოდია. 

ამისათვის 
გამოიყენება  
სპეციალური 
კონტეინერები, 
რომლებიც 
მოსახლეობისათვის 
მისაწვდომ ადგილებში იდგმება. ადამიანები 
თავიანთ სახლებში აცალკევებენ ნარჩენებს 
ფრაქციებად და შემდგომ ათავსებენ ქუჩებში 
დადგმულ შესაბამის კონტეინერებში, 
მაგალითად, პლასტიკის ნარჩენებს- 
პლასტიკისთვის განკუთვნილ კონტეინერში, 
მაკულატურას- ცალკე კონტეინერში და ა.შ.

დახარისხების მეორე მეთოდია 

დამხარისხებელი სადგურები, სადაც 
ადგილზე ხორციელდება ნარჩენების დაყოფა 
ფრაქციებად. (იხ. სურათი). დახარისხებული  
ნარჩენები  გადაეცემა მეორადი 
გადამუშავებისათვის.
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არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, დე და მი წა ზე ყო ველ წ-
ლი უ რად გროვ დე ბა 230-260 მლდრ ტო ნა ორ გა-
ნუ ლი ნარ ჩე ნი, რომ ლის დი დი ნა წი ლი ხვდე ბა 
გა რე მო ში (ნაგავსაყრელებზე, მდი ნა რე ებ სა და 
ტყეებ ში, სტი ქი ურ ნა გავ საყ რე ლებ ზე და ა.შ.).

ნა გავ საყ რე ლე ბი  სათ ბუ რის აირის წარ მოქ მ ნის 
ძი რი თა დი წყა რო ა, სა დაც დი დი რა ო დე ნო ბით 
გროვ დე ბა ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბი (კვების პრო-
დუქ ტე ბის, ბოს ტ ნე უ ლის, მწვა ნი ლის ნარ ჩე ნე ბი, 
ფოთ ლე ბი, ტო ტე ბი და ა.შ). მაგ რამ  შე საძ ლე-
ბე ლია იგი ვე ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის სა სარ გებ-
ლოდ გა მო ყე ნე ბა, კერ ძოდ, კომ პოს-
ტი რე ბა, რომ ლის შე დე გად მი ი ღე ბა 
ორ გა ნუ ლი სა სუ ქი - კომ პოს ტი.

კომ პოს ტი რე ბა  არის ორ გა

ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის  გა და მუ შა

ვე ბის  ბუ ნებ რი ვი მე თო დი. 
კომ პოს ტი რე ბა წარ მო ად გენს ორ გა ნუ ლი ნარ-
ჩე ნე ბის დაშ ლის 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 ბას ხელს უწყობს გა რე-
მო ში არ სე ბუ ლი დი დი რა ო დე ნო ბის სხვა დას ხ ვა 
ორ გა ნიზ მე ბი. ამ ორ გა ნიზ მე ბის 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 სა სუ ქად. 

კომ პოსტს “შავ ოქ როს” უწო დე ბენ. ის ნი ა და-
გის აღ დ გე ნის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბა ა.

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  ასე ვე ნა კე ლი, თუმ ცა ის არ 

არის მწვა ნე ფე რის.

“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, რო გორც წე სი, არის გამ ხ მარ ან მშრალ 
მდგო მა რე ო ბა ში.

ნარჩენების კომპოსტირება

“მუქი” კომპონენტები ”მწვანე” კომპონენტები

ხმელი ტოტები, ფოთლები
ბოსტნეულის, ხილისა და მწვანილის 

ნარჩენები

თივა, ხმელი ბალახი ან მცენარეები
მწვანე ბალახი,  ფოთლები, მცენარეთა 

მწვანე ტოტები

ქაღალდი, მუყაო სარეველები (თისლის გარეშე)

ნახერხი წყალმცენარეები

წიწვი ყავის ნალექი, ჩაი

კომპოსტირებისათვის არ გამოიყენება: დაავადებული მცენარეები, ცხოველების 

ნარჩენები, ხორცისა და თევზის ნარჩენები, ცხიმები, რძის პროდუქტები, ფერადი 

პოლიგრაფიული ნაწარმი, სამშენებლო ნარჩენები, პლასტმასები, მინა, ლითონის 

ნაწარმი, წამლები, ქიმიკატები, გადაუწვავი ნაკელი
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კომ პოს ტის და სამ ზა დებ ლად არ არის სა ჭი რო 
დი დი ძა ლის ხ მე ვა.  კომ პოს ტის მო სამ ზა დებ ლად 
უნ და შე ირ ჩეს მზის გან, გამ ჭო ლი ქა რი სა გან და-
ცუ ლი ად გი ლი. სა სურ ვე ლია სა კომ პოს ტე ორ მო 
გან თავ ს დეს ამაღ ლე ბულ ად გილ ზე, შე ნო ბე ბი-
დან მი ნი მუმ 3 მეტ რი სა და სას მე ლი წყლის ჭე ბის-
გან მი ნი მუმ 20 მეტ რის  და შო რე ბით.

კომ პოს ტი რე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი კომ პო ნენ-
ტე ბის მო სა თავ სებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა სხვა დას ხ-
ვა სა ხის კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც მზად დე ბა 

ფიც რე ბი სა გან ან მავ რ თულ ბა დი სა გან. ამ და ნიშ-
ნუ ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია სპე ცი ა ლუ რი სა თავ სოს 
აშე ნე ბა ან, კი დევ, არ სე ბუ ლის გა და კე თე ბა. ხში-
რად მო ხერ ხე ბუ ლია ამის თ ვის კას რის გა მო ყე ნე-
ბაც კი. თუ მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, სა კომ პოს ტე ნა რე ვი 
შე იძ ლე ბა პირ და პირ მი წა ზე მოგ როვ დეს, ყო ველ-
გ ვა რი სპე ცი ა ლუ რი კონ ს ტ რუქ ცი ის  გა მო ყე ნე ბის 
გა რე შე.

გა და მუ შა ვე ბის კო დი არის სპე ცი ა ლუ რი ნი შა ნი, 
რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს თუ რა მა სა ლის გა ნაა დამ-
ზა დე ბუ ლი ნივ თი. კო დის არ სე ბო ბა ნივ თ ზე 

ბევ რად ამარ ტი ვებს ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის ხე

ბას  მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბი სათ ვის. ასე თი 
ნიშ ნე ბი, რო გორც წე სი, უკეთ დე ბა  პლას ტი კის, 
მი ნის, ლი თო ნი სა და ქა ღალ დის ნა კე თო ბებს, 
აკუ მუ ლა ტო რებ სა და ბა ტა რე ებს.

ეს ყველამ
უნდა იცოდეს
გადამუშავების კოდები

პლასტიკისთვის

ლითონებისთვის

ნიშანი აღწერა

მუყაო

მკვრივი ქაღალდი

ქაღალდი

პოლიგრაფიული მუყაო

ნიშანი აღწერა

პო ლი ეს ტე რი, ბოთ ლე ბი უალ კო ჰო
ლო სას მე ლე ბი სათ ვის

პლასტიკური ბოთლები, პაკეტები, 
სანაგვე ვედროები

ფან ჯ რის ჩარ ჩო ე ბი, იატა კის სა
ფა რე ბი, ბოთ ლე ბი ქი მი უ რი პრო
დუქ ტე ბის თ ვის.

პაკეტები, ვედროები, მილები

ავ ტო მან ქა ნის ბამ პე რე ბი, მან ქა
ნე ბის სა ლო ნის ში გა დე ტა ლე ბი და 
ზე და პი რე ბი, ელექ ტ რო ხელ საწყო
ე ბის კორ პუ სე ბი, შო კო ლა დის და 
მა კა რო ნის  შე ფუთ ვე ბი, პლას ტ
მა სის ჭი ქე ბი

სათამაშოები, ერთჯერადი 
ჭურჭელი, ყვავილების ქოთნები, 
ვიდეოკასეტები, ჩემოდნები

სხვა პლასტმასის ნაკეთობები

ტე ლე ვი ზო რე ბი სა და მო ნი ტო
რე ბის კორ პუ სე ბი, ყა ვა და ნე ბი, 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი, ელექ ტ რო
ხელ საწყო ე ბის კორ პუ სე ბი,

ნიშანი აღწერა

ფოლადი

ალუმინი

სა ქო ნელ ზე და ტა ნი ლი 
ასე თი ნი შა ნი ნიშ ნავს 
იმი სა, რომ  ის წარ მო ე-
ბუ ლია ან ხელ მე ო რედ 
გა და მუ შა ვე ბუ ლი ნედ-
ლე უ ლი დან (Recycled), ან 

დამ ზა დე ბუ ლია ისე თი მა სა ლი სა გან, რო მე-
ლიც მე ო რად გა და მუ შა ვე ბას ექ ვემ დე ბა რე-
ბა (Recyclable).
ეს ნი შა ნი 1970 წელს შექ მ ნა 23 წლის ამე რი-
კელ მა სტუ დენ ტ მა,  ჰა რი ან დერ სონ მა, ამე-
რი კუ ლი   კომ პა ნი ის Container Corporation of 
America (ამერიკის კონ ტე ი ნე რე ბის კორ პო-
რა ცი ა) სიმ ბო ლოს  კონ კურ სი სათ ვის, რო მე-
ლიც ეძღ ვ ნე ბო და დე და მი წის დღეს.

მეორადი გადამუშავების 

საერთაშორისო ნიშანი

ქაღალდისათვის

კომპოსტირების სწრაფი მეთოდი

კომ პოს ტის დამ ზა დე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა - 3-6 თვე.

სა ჭი როა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას რო მე ლი მე ზე მოთ 
აღ წე რი ლი კონ ს ტ რუქ ცი ა. კონ ს ტ რუქ ცი ის მო ცუ-
ლო ბა – არა ნაკ ლებ 1 მ3.

სა კომ პოს ტე მო ცუ ლო ბის შევ სე ბა შე იძ ლე-
ბა შემ დე გი თან მიმ დევ რო ბით გან ხორ ცი ელ დეს:

• ფსკერ ზე უნ და მო თავ ს დეს ისე თი მა სა ლე ბი, 
რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ კარგ აერა ცი ას. 
კერ ძოდ, ეს ფე ნა შე იძ ლე ბა შე ივ სოს ჩა ლით,  
ხის ტო ტე ბით, ნა ფო ტე ბით, ან პარ კო სა ნი კულ-
ტუ რე ბის ტო ტე ბით, ნამ ჯით ან თი ვით. 

•	 მე ო რე ფე ნა (20-25 სმ): “მწვანე” კომ პო ნენ ტე-
ბი (მწვანე მცე ნა რე ე ბი ან მცე ნა რე უ ლი კვე ბის 
პრო დუქ ტე ბის ნარ ჩე ნე ბი და ა.შ.).

•	 მე სა მე ფე ნა (5 სმ): “მუქი” კომ პო ნენ ტე ბი 
(დაქუცმაცებული ქა ღალ დი, მუ ყა ო, გამ ხ მა რი 
ხის ტო ტე ბი და ა.შ.).

•	 მე ოთხე ფე ნა: მი წა ან გა დამ წ ვა რი ნა კე ლი.
•	 შემ დე გი ფე ნე ბი თან მიმ დევ რო ბით: “მწვანე”-

“მუქი” კომ პო ნე ნე ტე ბი, შე ა ნაც ვ ლეთ “მშრალი” 
და “სველი”, “მყარი” და “რბილი” ფე ნე ბი 
(მაგალითად, ორი ფე ნა “მუქი” და ერ თი ფე ნა 
“მწვანე” კომ პო ნენ ტე ბი).

•	 აღ ნიშ ნუ ლი თან მიმ დევ რო ბით  სრუ ლად უნ და 
შე ივ სოს არ სე ბუ ლი მო ცუ ლო ბა, რის შემ დეგ 
სა თავ სო უნ და გა და ი ხუ როს, რა თა ის და ცუ ლი 
იყოს წვი მის წყლი სა გან. 

არ სე ბობს ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბის სხვა მე-
თო დე ბიც.

მი ღე ბუ ლი კომ პოს ტი  გა-
მო ი ყე ნე ბა რო გორც ორ-
გა ნუ ლი სა სუ ქი, იგი ხელს 
უწყობს მო სავ ლი ა ნო ბას, 
ნა ყო ფი უფ რო სწრა ფად 
მწიფ დე ბა და, რაც მთა-
ვა რი ა, კომ პოს ტით მოყ-
ვა ნი ლი პრო დუქ ტი არის 
ბი ო ლო გი უ რად სუფ თა 
პრო დუქ ტი.

კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ

ლი იქ ნას კომ პოს ტის მო სამ ზა დებ ლად
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1031 წე ლი

და იწყეს ნაგ ვის გა და მუ შა ვე ბა. მა გა ლი თად, 
იაპო ნი ა ში ქა ღალდს გა და ა მუ შა ვებ დ ნენ.

1588 წე ლი

დე დო ფალ მა ელი სა ბედ პირ ველ მა შე ღა ვა თე ბი 
და უ წე სა იმ ადა მი ა ნებს,  ვინც გა და მუ შა ვე ბი სათ-
ვის ქა ღალდს და ძველ ჩვრებს აგ რო ვებ და.

1776 წე ლი

აშ შ - ში და იწყო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და უტი-
ლი ზა ცი ის კამ პა ნი ა. და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის 
ომის დროს შე იქ მ ნა სამ ხედ რო და ნიშ ნუ ლე ბის 
მა სა ლე ბის დე ფი ცი ტი.  ამი ტომ,  აქ ტი უ რად 
და იწყეს ლი თო ნის შეგ რო ვე ბა მე ო რა-
დი გა და მუ შა ვე ბის თ ვის.

მე19 სა უ კუ ნის და სას რუ ლი

ურ ბა ნი ზა ცი ის სწრა ფი ტემ პე ბით ზრდამ გა მო იწ-
ვია ჰი გი ე ნის, რო გორც მეც ნი ე რე ბის, გან ვი თა რე-
ბა.  მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე შე იქ მ ნა და სუფ თა ვე ბის 
სამ სა ხუ რე ბი.

1874 წე ლი

ინ გ ლის ში ად გი ლი ჰქონ და წვა დი ნარ ჩე ნე ბის გან 
ენერ გი ის მი ღე ბის მცდე ლო ბას.

1895 წე ლი

ნი უ -ი ორ კ ში ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის ხე ბის პირ ვე ლი 
სის ტე მა შე იქ მ ნა. მო ქა ლა ქე ებ მა და იწყეს საკ ვე-
ბის ნარ ჩე ნე ბის, ქა ღალ დის, მი ნის, ლი თო ნის 
გან თავ სე ბა ცალ - ცალ კე, სპე ცი ა ლუ რად მოწყო-
ბილ ურ ნებ ში.

1935 წე ლი

და იწყეს ალუ მი ნის ქი ლებ ში ჩა მოს ხ მუ ლი სას მე-
ლე ბის წარ მო ე ბა და ნახ მა რი ქი ლე ბის ხე ლა ხა-
ლი გა და მუ შა ვე ბა.

1950იანი წლე ბი

და იწყეს ნარ ჩე ნე ბის უტი ლი ზა ცი ის მას შ ტა ბუ რი 
კვლე ვე ბი.

1973 წე ლი

აშ შ - ში პირ ვე ლად და იწყეს სას მე ლე ბის პლას ტი-
კურ ბოთ ლებ ში ჩა მოს ხ მა.  ხო ლო თვით ბოთ ლე-
ბის ხელ მე ო რედ გა და მუ შა ვე ბა  მხო ლოდ 1979 
წელს და იწყეს.

1980 წე ლი

მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნა ში ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ-

შა ვე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღეს, ჩათ ვა-
ლეს რა, რომ ეს არის ნარ ჩე ნე ბის უტი ლი ზა ცი ის  
ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი უ ლი მე თო დი.

2008 წე ლი

ჩა ტარ და კვლე ვე ბი ნარ ჩე ნე ბის  რა ო დე ნო ბის 
შე სა ხებ. წე ლი წად ში წარ მო იქ მ ნე ბა 2 მი ლი არ დი 
ტო ნა ნარ ჩე ნი.

პირ ვე ლი კა ნო ნი ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ, რო მე-
ლიც კრძა ლავ და ფან ჯ რი დან ქუ ჩა ში ნაგ ვის 
გა დაყ რას, მი ღე ბულ იქ ნა ათენ ში ჩვ.წ.აღ - მ-
დე 500 წელს. ქა ლა ქი დან 1 მი ლის მან ძილ-
ზე მოწყო ბი ლი იყო ნა გავ საყ რე ლე ბი, სა დაც 
მე ნაგ ვე ებს ქა ლა ქი დან ნარ ჩე ნე ბი უნ და გა ე-
ტა ნათ.

მეორადი გადამუშავების 
ისტორიული ცნობები აუცი ლე ბე ლია  ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ

მ ნის შემ ცი რე ბა, მა თი ოპ ტი მა ლუ რი 

გა და მუ შა ვე ბა და მე ო რა დი  გა მო

ყე ნე ბა, რა თა ერ თხე ლაც ყვე ლა ნი 

ერ თად არ აღ მოვ ჩ ნ დეთ ნარ ჩე ნებ ში 

ჩაფ ლუ ლი. 
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ec.europa.eu/environment/waste/

ec.europa.eu/eurostat

ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Waste_shipment_statistics

www.municipalwasteeurope.eu/aboutwaste

www.zerowasteeurope.eu/

www.plasticseurope.org/

www.eschooltoday.com/wasterecycling/wastemanagementtipsforkids.html

www.epa.gov/epawaste/index.htm

www.grida.no/graphicslib/detail/ahistoryofwastemanagement_118d

www.5gyres.org

სასარგებლო რესურსები
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