
შავი ზღვის გარემოსდაცვითი საკითხები 
გეოგრაფიულად შავი ზღვა ოკეანეებისგან იზოლირებულია. კონტინენტური ევროპის 

დაახლოებით ერთი მესამედი მის აუზს მიეკუთვნება. აქედან გამომდინარე, სანაპირო წყლების 
დაბინძურება და მასში ჩამდინარე მდინარეების წყლის ხარისხი და მოცულობა მნიშვნელოვნად 
განაპირობებს ზღვის ეკოლოგიურ მდგომარეობას. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დიდი წყალშემკრები აუზისა და ოკეანესთან შეზღუდული კავშირის გამო შავი ზღვა ძალზე 

მგრძნობიარეა ანთროპოგენული ზეგავლენის მიმართ. 
შავი ზღვის დაბინძურებამ და მისი რესურსების ჭარბმა გამოყენებამ უკანასკნელი 50 წლის 

განმავლობაში წყლის ხარისხისა და ეკოსისტემის მკვეთრი დაქვეითება გამოიწვია. 
ძირითადად ეკოლოგიური სიტუაციის გამწვავება ორმა ფაქტორმა განაპირობა:  
1. შავი ზღვის ზედა ფენის მდგომარეობა; 
2. ზღვის დაბინძურება მის ნაპირებზე განლაგებული სამრეწველო-საპორტო ობიექტებითა და 

მდინარეების მიერ ჩამოტანილი დამაბინძურებელი აგენტებით. 
შავ ზღვაში წყლის მარილიანი მასა ორ ფენად იყოფა: 100-150 მ სისქის ზედაპირული ფენა ნაკლებ 

მარილიანია (1,8% მარილიანობა, შედარებისთვის ოკეანის 
მარილიანობა 3% შეადგენს) და შესაბამისად, მსუბუქია მის 
ქვეშ მდებარე წყლის მასაზე (ზღვის სიღრმე 2200 მეტრია), 
ამიტომ შავ ზღვაში მიმდინარეობს წყლის სუსტი 
ვერტიკალური ცირკულაცია და ფენების შერევა თითქმის არ 
ხდება. მეცნიერთა აზრით, ასობით წელია საჭირო, რომ შავ 
ზღვაში წყალგაცვლის პროცესი შეიცვალოს: ფსკერულმა 
წყალმა ადგილი დაუთმოს ხმელთაშუა ზღვიდან შემოსულ 
ახალ წყალს. გაანგარიშებით წყლის სრული ვერტიკალური 
მიმოცვლისათვის 130-140 წელიწადია საჭირო. 

ვერტიკალურ ცირკულაციას უფრო მეტად წყლის ზედა 
ფენები ინარჩუნებს, ამიტომ ჟანგბადით მხოლოდ ზედა - 50 მ 

შავი ზღვის ზოგიერთი პარამეტრები 
ფართობი 420 325 კმ2 
მაქსიმალური სიგძე (პარალელზე) 1150 კმ 
მაქსიმალური სიგანე (მერიდიანზე) 580 კმ 
მინიმალური სიგანე 265 კმ 
სიღრმე: 
- მაქსიმალური 
- საშუალო 

 
2258 კმ 
1271 კმ 

წყლის მოცულობა ზღვაში 537 000 კმ3 
სანაპირო ხაზის სიგრძე  3400 კმ 
მარილიანობა: 
- ცენტრალურ ნაწილში 
- სიღრმეში  

 
1,7-1,8 % 
2,2-2,3 % 

წყლის ტემპერატურა: 
- ზაფხულში 
- ზამთარში 

 
+24-26 °C 
+9-11 °C 



სისქის წყლის ფენაა მდიდარი. 50 მ-ის ქვემოთ ჟანგბადის რაოდენობა მცირდება და უკვე 200 მ-ის 
სიმაღლეზე სრულიად უმნიშვნელო ხდება. სწორედ ამ სიღრმეზე ორგანიზმების 
ცხოველმოქმედების შედეგად ჩნდება გოგირდწყალბადი. მისი რაოდენობა სიღრმესთან ერთად 
მატულობს: 200 მ სიღრმეზე- 0,47 სმ3 /ლ, 200 მ სიღრმეზე კი - 5,8 სმ3 /ლ. 

ამრიგად,  შავ ზღვაში სიცოცხლე შედარებით თხელ ზედაპირულ ფენაშია წარმოდგენილი, უფრო 
ღრმად კი გოგირდწყალბადის შემცველი ფენაა, სადაც ცოცხალი ორგანიზმი პრაქტიკულად ვერ 
ძლებს. ორფენოვანია შავი ზღვის ხმელთაშუა ზღვასთან შემაერთებელი წვრილი ყელიც – ბოსფორის 
სრუტე. სრუტის ქვედა 
დინებით შავ ზღვაში 
ხმელთაშუა ზღვის 
შედარებით მარილიანი 
წყალი შემოდის 
(წელიწადში 300 კმ3), 
ზედა დინებით კი შავი 
ზღვის ნაკლებად 
მარილიანი წყალი 
მარმარილოს და ეგეოსის 
ზღვების გავლით 
ხმელთაშუა ზღვაში გაედინება (წელიწადში 600 კმ3). 

შავი ზღვის აუზში განლაგებულია მრავალი ქალაქი და ათასობით სამრეწველო საწარმო. 

მთელი ამ ტერიტორიის ბიოლოგიური თუ ქიმიური ნარჩენი ჯერ მდინარეში, შემდეგ კი შავ 
ზღვაში ხვდება. შავ ზღვაში ჩაედინება მდინარეები, რომლებიც ევროპის 20-მდე ქვეყნის 
ტერიტორიას გადიან. 

შავ ზღვაში მდინარეებით ჩაედინება სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ქიმიური ნაერთები, 
სასუქები, მცენარეთა ზრდის რეგულატორები, ნავთობი (ტრანსპორტირებისა და გადამუშავების 
შედეგად) და სხვ.  

მდინარეების მიერ დიდი 
რაოდენობით საკვები 
ნივთიერებების  შემოტანამ 
(ევტროფიკაცია) გამოიწვია 
ფიტოპლანქტონის მომრავლება, 
რამაც თავის მხრივ შეაფერხა 
მზის სინათლის ჩაღწევა 

წყალმცენარეებამდე. 
ევროფიკაციამ გამოიწვია 
ერთდროს უაღრესად მდიდარი 
ეკოსისტემის დეგრადაცია, 
განადგურდა ფსკერის 
ორგანიზმები, შეიცვალა ზღვის 
ფლორისა და ფაუნის სახეობათა 
შეფარდება. დაეცა ზღვის ფაუნის 

წყარო: Oceancolour http://marine.jrcec.europa.eu/ 
 



კომერციული ღირებულებაც. მაგალითად, 1960 წელს ზღვაში დარეგისტრირებული იყო თევზის 26 
სარეწი სახეობა, დღესდღეობით კი მათი რაოდენობა მხოლოდ ოთხია. 

გარდა ევტროფიკაციისა, შავი ზღვის გარემოს დეგრადაციის მიზეზებია წყლის ქიმიური 
დაბინძურება (მათ შორის ნავთობის ჩაღვრების შედეგად), ზღვის ფაუნის გადამეტებული რეწვა და 
უცხო სახეობათა შემოჭრა ზღვაში. 

გაუწმენდავი ურბანული ჩამდინარე წყლების ზღვაში ჩაშვება და მუნიციპალური ნარჩენებით 
დაბინძურება შავი ზღვის სანაპირო წყლების ყველაზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.  

 
წყარო: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas 

სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ზღვის მუნიციპალური ნარჩენებით დანაგვიანება. ზღვაში 
ჩამდინარე მდინარეების კალაპოტებში და სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორიებზე მუნიციპალური 
ნარჩენების უკონტროლო განთავსება სანაპირო ზოლებისა და წყლების დანაგვიანებას იწვევს. ეს, 
თავის მხრივ, საფრთხეს უქმნის გარემოს, ზღვის ცოცხალ ორგანიზმებს და ადამიანის 
ჯანმრთელობას.   

 
წყარო: http://emblasproject.org 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas
http://emblasproject.org/
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