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მოდული 5

თავი 5.1. ტყის ხანძარი - ძირითადი 
მიზეზების ანალიზი

ევროკომისიის მიერ წინამდებარე პუბლიკაციის მხარდაჭერა არ წარმოადგენს მის პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 

მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს და ევროკომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი მასში გამოყენებული ნებისმიერ 

ინფორმაციაზე.



მიზნები

ამ თავის მთავარი მიზანია მსმენელს გააცნოს ტყის ხანძრების 
ძირითადი მიზეზები.



სწავლის შედეგები

ამ თავის ბოლოს თქვენ, როგორც მოხალისე, შეძლებთ ახსნათ 
ტყის ხანძრების ძირითადი მიზეზები.



რა არის ცეცხლი?

ცეცხლი არის ქიმიური რეაქცია, რომლის დროსაც ენერგია 
წარმოიქმნება სითბოს სახით. 

● ქიმიური რეაქცია ცნობილია როგორც წვა.

● წვა ხდება მაშინ, როდესაც საწვავი ან სხვა მასალა სწრაფად 
რეაგირებს ჟანგბადთან, გამოსცემს შუქს, სითბოს და ალი.

● ალი წარმოიქმნება წვის რეაქციის დროს ანთების წერტილში და 
არის ცეცხლის ხილული, აირისებრი ნაწილი.

● ცეცხლი ძირითადად შედგება ნახშირორჟანგის, წყლის 
ორთქლის, ჟანგბადის და აზოტისგან.



რისგან შედგება ცეცხლი?
გაზი ეს არის აირები, რომლებიც წარმოიქმნება წვის პროცესის შედეგად. ისინი შეუიარაღებელი 

თვალით უხილავია, მაგრამ ისინი არსებობენ და შეიცავენ ისეთ მომწამვლელ ნივთიერებებს, 
როგორიცაა ნახშირბადის მონოქსიდი.

ენა ეს არის სინათლე, რომელსაც ასხივებს გაზი. სანამ სამი ძირითადი ინგრედიენტი გვაქვს, 
საწვავი, ჟანგბადი და სითბო, ის ჩანს.

სიცხე ეს არის ცეცხლის ის ნაწილი, რომელსაც ადამიანი აღიქვამს  როგორც სითბოს. ჩვეულებრივი 
ცეცხლი ძირითადად იწვის დაახლოებით 1,100 ° C ტემპერატურაზე.

კვამლი კვამლი არის მავნე ორთქლის ღრუბელი, რომელიც შერეულია მყარი ნაწილაკების წვრილ 
ფხვნილთან და ზოგიერთ აირთან. კვამლში შემავალი მყარი ნაწილაკები ქმნიან სუნთქვისა და 
მხედველობის პრობლემას ხანძრის დროს.



ტყის ხანძარი არის ტყეების ნაწილობრივი ან სრული დაწვა ბუნებრივი ან ადამიანური მიზეზებით გამოწვეული 
ხანძრებით. არსებობს ბუნებრივი მიზეზები, როგორიცაა ელვისებური დარტყმა, ვულკანური ამოფრქვევები და 
მაღალი ტემპერატურა. ადამიანის ხელით ტყის ხანძარი, რომელიც გამოწვეულია სიგარეტით და სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტებით.ტყის ხანძარი ერთ -ერთი წამყვანი ფაქტორია, რაც საფრთხეს უქმნის ტყეების 
უწყვეტობას როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მთელ მსოფლიოში. ევროპაში და ძირითადად პარტნიორ 
ქვეყნებში, რომლებიც მდებარეობს ხმელთაშუა ზღვის კლიმატის ზონაში, ყოველწლიურად 10000-ზე მეტი ტყის 
ხანძარი იწვევს ათასობით ჰექტარის ტყის ფართობის განადგურებას, რომელიც გამოწვევულია ადამიანების 
მიერ. ტყის ხანძრებით გამოწვეული ზარალის შესამცირებლად აუცილებელია რადიკალური ზომების მიღება და 
ეფექტური ხანძარსაწინააღმდეგო და საბრძოლო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება (ბილგილი, 2014).

რა არის ტყის ხანძარი? 



ტყის ხანძრები

ტყის ხანძარი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხე 
ევროპაში ტყეებისათვის. საბერძნეთში, იტალიაში, 
პორტუგალიაში, თურქეთსა და საქართველოში არსებული 
ტყის ხანძრების სტატისტიკის თანახმად, ყოველწლიურად 
ამ რეგიონებში საშუალოდ 550,000 ჰა იწვის (დიმიტრიუ და 
სხვები, 2001).ამ ქვეყნებში ტყის ხანძარი ხდება 
ანთროპოლოგიური ან ბუნებრივი მიზეზების გამო. ელვა 
ხანძრის ყველაზე გავრცელებული ბუნებრივი მიზეზია. 
მსოფლიოში ხანძრების უმეტესობა გამოწვეულია 
ადამიანის საქმიანობით.



ველური ტყის ხანძრები

ცეცხლი ასობით წლის განმავლობაში განიხილებოდა როგორც ეკოლოგიური 
კატასტროფა და, უმეტეს შემთხვევაში, სწორად იყო დაკავშირებული ნიადაგის 
ნაყოფიერების შემცირებით, ბიომრავალფეროვნების განადგურებით, 
გლობალური დათბობით და ტყეებით, მიწის რესურსებით და რა თქმა უნდა 
ადამიანების ქონებით.  (Bassi et. al, 2008).
ტყის ხანძარი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც დახურული და თავისუფლად 
გავრცელებული წვა, რომელიც მოიხმარს ბუნებრივ საწვავს. წვა კიდევ ერთი 
სიტყვაა ცეცხლისთვის. როდესაც ხანძარი კონტროლიდან გადის, მას ველური 
ცეცხლი ეწოდება.



ტყის ხანძრის მიზეზები
"მრავალფეროვანი და რთული რეალობა"

ევროპაში ტყის ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერ კიდევ არ არის გაანალიზებული. პირველი მცდელობა 
1933 წელს ჩატარდა. კვლევამ, რომელიც გამოქვეყნდა საერთაშორისო სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტში 
(IIA, 1933) აჩვენა, რომ ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ძირითადად დაკავშირებულია სოფლის 
მეურნეობაში ცეცხლის დაუდევრობით გამოყენებასთან, რკინიგზის ნაპერწკლებთან, ტყეში ქვანახშირის 
მოპოვებასთან, ელექტროგადამცემი ხაზებთან. აღმოჩნდა რომ გაცილებით ნაკლებია, მიზანმიმართული 
ქმედებები.საერთო სახანძრო მიზეზების კლასიფიკაცია, რომელიც შეიქმნა ევროპის ყველა ქვეყნისათვის, 
რათა ცეცხლის ეროვნული მიზეზები ევროპული სახანძრო მონაცემთა ბაზისთვის მიეწოდებინათ, შეიქმნა 
2012 წელს და მიუთითებდა ექვს ზოგად თემაზე:

● უცნობი მიზეზები
● ბუნებრივი მიზეზები,
● უბედური შემთხვევა,
● დაუდევრობა,
● განზრახვა,
● გადახვევა



ტყის ხანძრის უცნობი და ბუნებრივი მიზეზები
"უცნობი მიზეზის" კლასი კვლავ არის მთავარი კატეგორია ბევრ 
ქვეყანაში საბერძნეთის, პორტუგალიისა და თურქეთის 
ჩათვლით (Camia et al., 2013). ეს აიხსნება ანთების წერტილის 
და მიზეზის დადგენის სირთულეებით ან დიდი რაოდენობის 
ხანძრებით ინფორმაციის გარეშე ან გამოუძიებლობით, როგორც 
ეს მოხდა პორტუგალიასა და თურქეთში (Tedim et al, 2015).
"ბუნებრივი მიზეზები" (ანუ გამოწვეული ექსკლუზიურად 
ბუნებრივი პროცესებით) მიუთითებს ძირითადი ხანძრბის 
მხოლოდ მცირე პროცენტზე და უმეტესწილად აიხსნებაელვით, 
რაც შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპის რამდენიმე 
ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში, მაგ, საბერძნეთისთვის.



ტყეში გაჩენილი ხანძრის ადამიანური მიზეზები
Გთხოვთ, არ დაგავიწყდეთ!

ევროპაში ხანძრების უმეტესობა გამოწვეულია ადამიანური 
ფაქტორებით.

ხმელთაშუა ზღვის რეგიონი ლიდერობს 95% –ით 
მსოფლიოში, სადაც ტყის ხანძრები გამოწვეულია 

ადამიანური ფაქტორით.

 ლეონესა და სხვების აზრით. (2013):

”შემთხვევით ან დაუდევრობით გამოწვეულ ხანძრებს, 
როგორც წესი, აქვთ გარკვეული სახის გამეორება, 

კონცენტრაცია, განაწილების ნიმუში და დამოკიდებულება 
ადამიანთა სეზონურ საქმიანობასთან.”



ტყეში გაჩენილი ხანძრის ადამიანური მიზეზები"უბედური 
შემთხვევა"

ტყის ხანძრები „შემთხვევით“ (ანუ არაპირდაპირი გზით 
ადამიანების მიერ ცეცხლის გამოყენების გარეშე) 
ძირითადად დაკავშირებულია ელექტროგადამცემი ხაზების 
გაუმართაობასთან, მატარებლის მუხრუჭებიდან გამომავალ 
ნაპერწკლებთან ან კატასტროფებთან, ძრავებისა და 
მანქანების მიერ გამოყოფილ ნაპერწკლებთან, ან სროლასა 
და აფეთქებასთან. სამხედრო წვრთნების დროს და ა.შ.

ზოგადად, ისინი პასუხისმგებელნი არიან ხანძრის მცირე 
პროცენტის გაჩაღებაზე.



ტყეში გაჩენილი ხანძრის ადამიანური მიზეზები"
დაუდევრობა"

ტყის ხანძრები, რომლებიც გამოწვეულია "დაუდევრობით" (ანუ უნებლიედ 
გამოწვეული ადამიანების მიერ ცეცხლის ან მბზინავი საგნების 
გამოყენებით) უფრო ხშირია და არის ცეცხლის გაჩაღების მთავარი მიზეზი 
ევროპის უმეტეს ქვეყნებში.
ეს ძირითადად ასოცირდება წიწვოვანი ან მცენარეული ნარჩენების 
გროვების დაწვასთან და მცენარეულობის განახლებასთან, რადგან ეს არის 
იაფი და ეფექტური ინსტრუმენტი. ამას გარდა, გასართობმა აქტივობებმა, 
როგორიცაა მწვადი, პიკნიკი და მოწევა, შეიძლება გამოიწვიოს ხანძრის 
გაჩენა. 

 



"განზრახ გაჩენილი ხანძარი"

"განზრახ გაჩენილი ხანძრების" უკან არის სხვადასხვა 
მოტივაცია, რომელიც ძალიან ცუდად არის გაგებული. 
მოგების მიზნით განზრახ ცეცხლის გაჩაღება ევროკავშირის 
ზოგიერთ სახელმწიფოში ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მოტივაციაა, რომელიც ძირითადად საძოვრების გახსნას ან 
განახლებას ან ნადირობას უკავშირდება.
ინტერესები ასევე დაკავშირებულია ფულადი სახსრებთან 
(მაგალითად, სადაზღვევო თაღლითობა) ან არაფულადი 
მოგებასთან (მაგალითად, სეზონური დასაქმების 
შესანარჩუნებლად ცეცხლის დანთებასთან).ცეცხლის 
უპასუხისმგებლო გამოყენება, სახელწოდებით "ხანძრის 
გაღვივება", ზოგიერთ ქვეყანაში აქვს შესაბამისი გამოთქმა და 
აიხსნება ფსიქოლოგიური პრობლემებითა და ფსიქიკური 
დაავადებებით, გასართობებით ან საბავშვო თამაშებით.



ხანძრის გამომწვევი მიზეზების კლასიფიკაციის 
ჰარმონიზებული სქემა EU

სქემა იერარქიულია და შედგება ცეცხლის გამომწვევი 29 
კლასისაგან, 8 ჯგუფისა და 6 კატეგორიისგან



დაუდევრობა,გაუფრთხილებლობა, განზრახვა ან ბუნებრივი 
მიზეზები…

მიუხედავად იმისა, რომ მიზეზები მრავალფეროვანია, ყოველწლიურად ათასობით ჰექტარი მიწა 
ზიანდება ევროპაში ტყის ხანძრების შედეგად. ჟანგბადის წყარო, ტყეები დანებდება ცეცხლს 
ცოცხალ არსებებთან ერთად.ეს ხანძრები წარმოადგენს სერიოზულ პრობლემას ევროპისთვის. 
ხშირად განიხილებოდა, მხოლოდ როგორც კონკრეტული პრობლემა მხოლოდ ხმელთაშუა ზღვის 
ქვეყნებისთვის. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში დამწვარი ტერიტორია ოდნავ შემცირების 
ტენდენციას აჩვენებს 1980 წლიდან (Tedim et al, 2015).



პინის მიხედვით (2007):”ხანძრის მიზეზების არაერთგვაროვნება ხაზს უსვამს ტყის 
ხანძრის რისკის მართვისა და ტყის ხანძრის მართვის ახალი პოლიტიკის 

შემუშავებისას სოციალური პარადიგმის გათვალისწინების აუცილებლობას.ხანძრის 
რისკი დამოკიდებულია სოციალურ ფაქტორებზე და უნდა მოგვარდეს სოციალური 

საშუალებებით. ”

შემდეგი თემა (M5.2) არის ამ თემაზე.



დამატებითი სატრენინგო მასალები

აქ ნახავთ დამატებით რესურსებს და მითითებებს წინა თემებზე:

თუ გსურთ გქონდეთ დამატებითი ინფორმაცია ევროპული ტყის ხანძრის საინფორმაციო სისტემის სახანძრო მონაცემთა ბაზის 
(EFFIS) და ცეცხლის მიზეზების ჰარმონიზებული კლასიფიკაციის სქემის შესახებ ევროკავშირში გთოვთ ეწვიოთ ლინკს !

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ტყის ხანძრების შედეგების შესახებ, გთხოვთ წაიკითხოთ შტრაუსი, დ., ბედნარი, ლ., 
და მიესი, რ. (1989). ტყის ხანძრების ერთი პროცენტი იწვევს ზიანის ოთხმოცდაცხრამეტ პროცენტს ?. ტყის მეცნიერება, 35 (2), 
319-328.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ტყის ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე და ფაქტებზე, გთხოვთ წაიკითხოთ Silva JS, Rego 
FC, Fernandes P, Rigolot E (2010) "სახანძრო ინტეგრირებული მართვისკენ - ევროპული პროექტის FIRE PARADOX შედეგები". 
ევროპის ტყის ინსტიტუტის კვლევის ანგარიში 23: 229 გვ.

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/193c5a15-2233-4755-a347-765aaab12a37/language-en


შეჯამება

ამ თავში თქვენ შეიტყვეთ ტყის ხანძრების ძირითადი მიზეზები. ამ მხრივ თქვენ 
შეისწავლეთ ტყის ხანძრის მნიშვნელობა.

დამატებით ამ თავში თქვენ გაანალიზეთ, რომ ტყის ხანძარი და მისი მიზეზები 
განსხვავებული და რთული რეალობაა.
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