
 

 

გვერდი 1 

EuroFire materials were translated in 2012 into Georgian language with the support of the Organization for 

Security and Co-operation in Europe (OSCE) within the framework of an Environment and Security 

(ENVSEC) Initiative (www.envsec.org) project. 

EuroFire მასალები ითარგმნა ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 

(ეუთო) მიერ, გარემოსა და უსაფრთხოების (ENVSEC) ინიციატივის ფარგლებში. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო   

მოდული EF6: 

 

სწავლება: მცენარეებისთვის ცეცხლის წაკიდების მეთოდების 

გამოყენება 

 

  

 

შესავალი: 

 

მიმდინარე სწავლება წარმოადგენს დამხმარე მასალას EuroFire-ის მე-2 დონის კომპეტენტურობის 

სტანდარტისთვის EF6: მცენარეებისთვის ცეცხლის წაკიდების მეთოდების გამოყენება 

 

მიმდინარე დოკუმენტი განკუთვნილია იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც მოეთხოვებათ ხელით 

სამართავი, ცეცხლგამჩენი მოწყობილობების გამოყენება, მცენარეული საწვავის განადგურების 

მიზნით. სწავლება შეესაბამება ისეთ შემთვევებს, როცა ცეცხლის წაკიდების სამუშაოების 

შესრულება მარტივია, რისკისა და სირთულის დონე – დაბალი, ცეცხლი არ წარმოადგენს 

განსაკუთრებულ პრობლემას, ხოლო მეხანძრე უშალო მეთვალყურეობის ქვეშაა. 

 

ცეცხლის წაკიდების მეთოდები წარმოადგენენ რეგლამენტირებულ მოქმედებებს. სავალდებულოა, 

დაცული იქნას, ცეცხლის წაკიდების მეთოდებთან დაკავშირებული ყველა საერთაშორისო და 

ადგილობრივი კანონი. ამასთანავე, სამუშაოს განხორციელებამდე, შესაძლოა, საჭირო გახდეს 

ადგილობრივი მიწის მესაკუთრეებთან კონსულტაცია ან მათგან ნებართვის მიღება.  

 

ტრენინგის მიმდინარე მოდულის სწავლება შესაძლოა მიწოდებულ იქნას ფორმალური სწავლების, 

მენტორინგის (სწავლების მეთოდი, როცა ახალგაზრდა ხდება გამოცდილი სპეციალისტის 

პრაქტიკანტი) და წვრთნის მეთოდების კომბინაციით. თვითშესწავლა უნდა შემოიფარგლოს 

შესასწავლი მასალის ათვისებითა და გააზრებით, ხოლო ნასწავლის პრაქტიკული გამოყენება 

საჭიროა, განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ უშუალო მეთველყურეობის ქვეშ. ამ 

მოდულისთვის განკუთვნილი ნომინალური/აზრობრივი/მართვადი სასწავლო დრო შეადგენს 20-30 

საათს. 



 

 

გვერდი 2 

 

 

 
 

 

EuroFire გახლავთ საპილოტო პროექტი. სატრენინგო მასალა შეფასდება, როგორც მიმდინარე 

პროცესის ნაწილი. უკუკავშირის (გამოხმაურების) ფორმა თანდართულია შემდგომ ვებ-გვერდზე: 

www.euro-fire.eu 

 

აღნიშნული მასალის სამიზნე აუდიტორიაში იგულისხმებიან ის ადამიანები, რომლებიც 

მოღვაწეობენ სახანძრო სამსახურში, საფერმერო და სატყეო, სამონადირეო მეურნეობის მართვის, 

ბუნების დაცვის, მიწით სარგებლობისა და რეკრეაციული მართვის სფეროში. ამ ადამიანების 

ფუნქციაში შედის მცენარეებით დაფარულ ტერიტორიაზე მოდებული ხანძრის მართვაში 

მონაწილეობის მიღება, როგორც სრული სამუშაო დროის განმავლობაში, ისე ნახევარი განაკვეთით. 

 

EuroFire-ის კომპეტენტურობის სტანდარტებთან და რისკის მართვასთან ურთიერთკავშირი  

 

სწავლების მოსალოდნელი შედეგების მთელი დიაპაზონის გასაგებად EuroFire-ის 

კომპეტენტურობის სტანდარტების განხილვაა საჭირო. სტანდარტების სეგმენტები შემდეგნაირია: 

სასწავლო მოდულის სათაური, ქვეთავის დასახელება (ან დასახელებები), სასწავლო მოდულის 

შესავალი, საკვანძო სიტყვები და ფრაზები, ასევე ის, რისი განხორციელების უნარიც უნდა 

შეგწევდეთ, ქვეთავის შინაარსი და ის, რაც უნდა იცოდეთ და გესმოდეთ. 

 

EuroFire-ის კომპეტენტურობის სტანდარტებისთვის განკუთვნილი ყველა დამხმარე მასალა ისეა 

ჩამოყალიბებული, რომ გამარტივდეს სწავლების მიწოდება. დასაშვებია, კონკრეტული სამიზნე 

ჯგუფის შესაბამისად, მათი ადაპტირება ან შეცვლა. მიმდინარე მოდულის სასწავლო მასალა  

გამოყენებულ უნდა იქნას სხვა მოდულების დამხმარე მასალებთან ერთად იმისათვის, რომ 

მიღწეულ იქნას სტანდარტებით გათვალისწინებული ყველა სასწავლო შედეგი.  

 

არსებობს ევროკავშირის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინსტრუქცია, რომელიც 

ევროკავშირის თითოეულ ქვეყანაში დადგინდა, როგორც ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

სპეციფიკური კანონმდებლობა. აღნიშნული კანონმდებლობა ჩამოყალიბდა იმისათვის, რომ 

სამუშაო ადგილზე ხელი შეეწყოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვას და შემცირდეს 

სამუშაოსთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევებისა და დაავადებების რაოდენობა. თქვენი 

ადგილმდებარეობის, დაწესებულებისა თუ ორგანიზაციის ფარგლებში, სავალდებულოა, დაცულ 

იქნას აუცილებელი უსაფრთხოების კანონმდებლობა, რისკის მართვის პოლიტიკა და 

პროცედურები.  

 

მოსამზადებელი (წინასწარი) სწავლება: 

 

  EF1 – დარწმუნდით, რომ მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის ადგილას თქვენი 

ქმედება ხელს უწყობს თქვენთვის და გარშემომყოფთათვის საფრთხის შემცირებას 

  EF2 – მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის მართვის მეთოდებისა და ტაქტიკის 

გამოყენება 

http://www.euro-fire.eu/
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დამატებითი (აუცილებელი) სწავლება:  

  EF3 – მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის დროს ბრიგადის წევრებთან და 

ზედამხედველთან ინფორმაციის გაცვლა (საჭიროებს დამუშავებას) 

EF4 – მცენარეულ საფარზე გავრცელებულ ხანძართან ბრძოლისთვის ხელის 

ინსტრუმენტების გამოყენება 

EF5 – მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის წყლით მართვა (საჭიროებს 

დამუშავებას)  

 

სასწავლო მიზნები: 

 

მიმდინარე სასწავლო მოდულის ათვისების შემდეგ, თქვენ უნდა შეძლოთ: 

 

1. ცეცხლგამჩენი და დამხმარე მოწყობილობების სარგებლობისათვის მომზადება, 

მცენარეულ საფარზე გავრცელებულ ხანძართან ბრძოლისათვის 

2. ცეცხლგამჩენი მოწყობილობების გამოყენება, ცეცხლის დანთების კონკრეტული 

გეგმების შესაბამისად 

 

 

საკვანძო სიტყვები და ფრაზები: 

 

ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი, ამოწვა/გადაწვა, უკუწვა, შემხვედრი ცეცხლის წაკიდება,  

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი (მინერალიზირებული ზოლი), ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი 

მოწყობილობა, ხანძრის გარემო, ხანძრის მოქმედება, საწვავ მასალაში ტენიანობის შემცველობა, 

საწვავი მასალის მარაგი, საწვავი მასალის სახეობა, ცეცხლის წაკიდების მეთოდები, 

კონტროლირებული წვა. 

 

გამოყენება: 

 

მცენარეებისთვის ცეცხლის წაკიდების მეთოდები შემდგომი ოპერაციების განხორციელებისას 

გამოიყენება:  

 

 ამოწვა/გადაწვა 

 უკუწვა 

 შემხვედრი ცეცხლის წაკიდება 

 კონტროლირებული წვა 

 

ცეცხლის წაკიდება, ხანძართან ბრძოლის მშრალი მეთოდია. ის ხანძარს საწვავი მასალების დაწვითა 

და განადგურებით აქრობს. ამ მიზნით დანთებული ცეცხლი საჭიროა, შენარჩუნდეს კონტროლის 

ფარგლებში ანუ ხანძრის მოქმედება - ცეცხლის ალის სიმაღლის თვალსაზრისით, გავრცელების 



 

 

გვერდი 4 

 

 

 
 

სიჩქარე და ხანძრის ინტენსივობა უნდა იყოს იმდენად დაბალი, რომ ბრიგადებმა შეძლონ ამ 

ამოცანასთან გამკლავება.  

 

უმჯობესია, ცეცხლის წაკიდების მეთოდები და დაწვის გეგმა, ისე იქნას შემუშავებული, რომ 

შედეგად ხანძრის სასურველი მოქმედება მივიღოთ. ხშირად, ხანძრის მოქმედებას ჰყოფენ დაბალი 

და მაღალი ინტენსივობის კატეგორიებად. მსგავსი კლასიფიკაცია გულისხმობს შემდგომი 

საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების შემცირებას ან გაზრდას: საწვავი მასალების, ქარის, 

ფერდობის დაქანების ან ფერდობის გვერდის გავლენა ხანძრის მოქმედებაზე ან მისი გავრცელების 

სიჩქარეზე.  

 

1. ცეცხლგამჩენი და დამხმარე მოწყობილობების სარგებლობისათვის მომზადება, მცენარეულ 

საფარზე გავრცელებულ ხანძართან ბრძოლისათვის 

 

ცეცხლგამჩენი მოწყობილობები: 

 

ესენი გახლავთ ცეცხლის დასანთები მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია 

ამოწვა/გადაწვისთვის, უკუწვისთვის, შემხვედრი ცეცხლის წაკიდებისთვის ან კონტროლირებული 

წვისთვის. თითოეულ მათგანს აქვს, როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები: 

 

 
სურათი 1.1 დიზელის სანთურა 

 

დიზელის ფითილიანი მოწყობილობა მარტივი ინსტრუმენტია. ის ორი ძირითადი ნაწილისგან 

შედგება: 

 

სანთურა მონაკვეთი, სადაც ფითილის გავლით გადმოიღვრება დიზელის საწვავი და 

ბოლოში იწვის 

 

ავზი მეტალისგან დამზადებული ცილინდრი, რომელსაც აქვს ტარი და ჩასასხმელი 

ხვრელის ხუფი 

 

ტარი 

დიზელის სანთურა 

სანთურა/ 

ფითილი 

ავზი 

ჩასასხმელი ხვრელის ხუფი 
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ამ მოწყობილობაში გამოიყენება დიზელის საწვავი. ის გამოყოფს დაბალ ცეცხლს, რაც შესაფერისია 

მშრალი საწვავი მასალის შემცველი ადგილების ამოსაწვავად. საწვავით შევსება ხდება აპარატის 

ვერტიკალურ მდგომარეობაში მოთავსებით, ძაბრის ან დამხმარე ტუჩის მეშვეობით. ამ 

პროცედურის დროს დაღვრილი საწვავი აუცილებლად უნდა მოიწმინდოს და მომშრალდეს მის 

გამოყენებამდე. თავიდან უნდა აიცილოთ ავზზე პირდაპირი სითბური ზემოქმედება ან დიზელის 

სათადარიგო კონტეინერი.  

 

 

 
 

სურათი 1.2 ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი მოწყობილობა 

 

ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი მოწყობილობა გახლავთ ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ინსტრუმენტი. 

ის სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: 

 

სანთურა მონაკვეთი, სადაც ტუჩიდან  გადმოიღვრება საწვავი მასალაზე (ფითილზე), 

რაც მის წვას უწყობს ხელს 

 

მილი მეტალის მილი მოხვეული მონაკვეთით, მარყუჟით, რომელიც ხელს უშლის 

ცეცხლის უკუდარტყმას და აალებას, დაბოლოებაზე არსებული 

ცეცხლმოკიდებული საწვავის მხრიდან 

 

ავზი სახელურიანი მეტალის ცილინდრი, ჩასასხმელი ხვრელის ხუფით და საჰაერო 

მილით 

 

ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი მოწყობილობა საწვავად იყენებს დიზელისა და ბენზინის შენარევს. 

დიზელის ნაცვლად დასაშვებია ნავთის ჩასხმა. ამ აპარატს შეუძლია დასველებული საწვავი 

მასალის აალება, როგორც წერტილოვანი, ისე ხაზობრივი მეთოდით. ამ მოქნილი მოწყობილობით 

შესაძლებლობა გეძლევათ მიმართოთ ცეცხლის წაკიდების მეთოდების უმეტეს ნაწილს.  

 

დიზელისა და ბენზინის შენარევის სასურველი პროპორციებია: 

 

ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი მოწყობილობა 

სახელური 

საჰაერო მილი 

ფითილი 

ჩასასხმელი ხვრელის ხუფი 

საწვავის რეზერვუარი 

საჰაერო სარქველი 

ცეცხლის ალის უკუდარტყმის 

რეგულატორი 
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მშრალი საწვავი მასალის შემთხვევაში 4:1 (სტანდარტული პროპორცია) 

ტენიანი საწვავი მასალის შემთხვევაში 3:1 

 

ცეცხლგამჩენ წვეთოვან მოწყობილობაში საწვავის ჩასხმა ან მისი საწვავით შევსება: 

 

1. საწვავის შევსებამდე, საჭიროებისამებრ, დააცადეთ აპარატს გაგრილება 

2. ბენზინის ანაორთქლი უხილავია და შესაძლოა, დაღვრის ან ჩასხმის ადგილიდან გარკვეულ 

მონაკვეთზე გადაადგილდეს. ხანძრიდან და სხვა აალებადი წყაროებიდან ყოველთვის 

უსაფრთხო დისტანცია დაიცავით.  

3. წინასწარ მოამზადეთ საწვავის შენარევი და შეინახეთ შესაბამისი სანიშნე წარწერის მქონე 

კონტეინერში. 

4. ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი მოწყობილობა, წინასწარ მომზადებული საწვავის შენარევით, 

დაახლოებით, ¾ დონემდე ძაბრის ან დამხმარე ტუჩის მეშვეობით შეავსეთ, რათა მაქსიმალურად 

დაიზღვიოთ თავი სითხის დაღვრისგან. გამოყენებამდე, მოწმინდეთ და მოამშრალეთ 

ნებისმიერი დაღვრილი საწვავი. 

5. აპარატის მილი ისე მოათავსეთ, რომ მეტალის მარყუჟი  სახელურის საწინააღმდეგო გარე 

მიმართულებით იყურებოდეს. 

6. საწვავი ჩასხმის შემდეგ ხუფი საიმედოდ მოუჭირეთ. დარწმუნდით, რომ მოსახუფი კარგად არის 

მოჭერილი. გამოყენებამდე, მოწმინდეთ და მოამშრალეთ ნებისმიერი დაღვრილი საწვავი. 

7. არ დაუშვათ საწვავის კანზე მოხვედრა. თუ საწვავი თვალებში მოგხვდათ, დაუყონებლივ 

გამოირეცხეთ სტერილური წყლით და რაც შეიძლება მალე მიმართეთ სასწრაფო დახმარებას.  

 

 

 
სურათი 1.3 აირის სანთურა 

 

თხევადი აირით დატენილი აირის სანთურა სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: 

 

მილი მეტალის მილი რგოლისებრი დაბოლოებით, რომელიც აირის 

მიმართულებას აკონტროლებს 

აირის სანთურა 

ჩამრთველი/ 

გამომრთველი  

აირის ავზი 

აირსაქშენი 

ნაპერწკლის სანთებელა 
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ნაპერწკლის სანთებელა ცეცლგამჩენი მოწყობილობა 

 

აირის ავზი   თხევადი აირის შემცველი კონტეინერი 

 

აირის სანთურა ითვლება გამასუფთავებელ მოწყობილობად, რომელიც წერტილოვანი 

ცეხლმოკიდებისთვისაა შესაფერისი. თუმცა, საჭიროა წინდახედულობა, რათა თავიდან აიცილოთ 

კონტეინერის დაზიანება, გახვრეტა ან გადახურება. აუცილებელია, ყოველთვის მიჰყვეთ 

მწარმოებლის მიერ დადგენილ მითითებებს. 

 

ცეცხლგამჩენი მოწყობილობების და სათადარიგო საწვავის ტრანსპორტირება და შენახვა: 

 

1. ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი მოწყობილობის ყველა სარქველი საჭიროა იყოს მოხუფული, ხოლო 

ფითილი – ჩამქრალი. 

2. ცეხლგამჩენი წვეთოვანი და დიზელის ფითილიანი მოწყობილობები, ტრანსპორტირებისას და 

შენახვისას, უნდა მოათავსოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, საწვავის დაღვრის თავიდან 

ასაცილებლად.  

3. აირის სანთურები და ავზები აუცილებელია, ტრანსპორტირებამდე დამაგრდეს უსაფრთხო 

პოზიციაში. ხოლო აირის ცარიელი ავზების განთავსება საჭიროა უსაფრთხო ადგილას, 

მწარმოებელის მიერ დადგენილი ინსტრუქციის დაცვით. 

4. საწვავის კონტეინერები სპეციალურად ბენზინის ან დიზელის გამოყენებისთვის უნდა იყოს 

ვარგისი. ისინი საჭიროა იყვნენ კარგ მდგომარეობაში, ნათლად მარკირებული წარწერით და 

მჭიდრო მოსახუფი თავსახურებით. 

5. საწვავი მასალა ხანძრიდან გარკვეული დისტანციის დაშორებით შეინახეთ, რათა თავიდან 

აიცილოთ ანაორთქლის აალება. აირჩიეთ ადგილი, რომელიც დაცულია მზის სხივების 

პირდაპირი ზემოქმედებისგან, ასევე წყლის ნაკადისგან და არხებისგან.  

 

პირადი დამცავი აღჭურვილობა (პდა) 

 

იმ ადამიანისთვის განკუთვნილი პირადი დამცავი აღჭურვილობა, რომელიც ცეცხლწაკიდების 

სამუშოებს ახორციელებს, აღწერილი სასწავლო მოდულში EF1:  „დარწმუნდით, რომ მცენარეულ 

საფარზე გავრცელებული ხანძრის ადგილას თვენი ქმედება ხელს უწყობს თქვენთვის და 

გარშემომყოფთათვის საფრთხის შემცირებას“.  
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სურათი 1.4 პირადი დამცავი აღჭურვილობა 

 

2. ცეცხლგამჩენი მოწყობილობების გამოყენება დადგენილი გეგმის თანახმად: 

 

ცეცხლის წაკიდებისა და ჩაქრობის პროცესი ცეცხლგამჩენი წვეთოვანი მოწყობილობისთვის და 

დიზელის სანთურისთვის: 

 

1. მიმართეთ ფითილი მიწის იმ მონაკვეთისკენ, საიდანაც ცეცხლის წაკიდება უნდა დაიწყოთ. ეს 

შესაძლოა იყოს ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი ან გასანადგურებელი საწვავი მასალა.  

2. ნება დართეთ საწვავს ფითილზე გადმოიღვაროს. ამასთანავე, საჰაერო მილი და ნებისმიერი 

ონკანი იმ საკმარის დონემდე უნდა იყოს გახსნილი, რომ მოხდეს სითხის მიწოდება. 

3. გაჟღენთილ ფითილს ასანთით ან სანთებელით ცეცხლი წაუკიდეთ. ახლა კი ფითილი მიწისკენ 

დაშვებული გეჭიროთ, რათა ცეცხლგანჩენის ფუნქცია შეასრულოს.  

4. გააკონტროლეთ ბენზინის/დიზელის შენარევის ფითილზე და გასანადგურებელ მცენარეებზე 

გადმოღვრილი რაოდენობა. ნაკადის სიმძლავრე სარქველის, ონკანის ან საჰაერო მილის 

მეშვეობით, საჭიროებისამებრ, დაარეგულირეთ. 

5. შეარჩიეთ და გამოიყენეთ ის საწვავი მასალა, რომელიც ცეცხლწაკიდების გეგმაშია 

განსაზღვრული, მაგრამ დარწმუნდით, რომ სხვა საწვავი მასალები პარალელურად არ არის 

აალებული. 

6. ცეცხლის წაკიდების პროცესის დასრულების შემდეგ, ყურადღებით მოათავსეთ მოწყობილობა 

ვერტიკალურ მდგომარეობაში, დაკეტეთ ნებისმიერი ონკანი ან საჰაერო მილი და დატოვეთ 

დაბალ ცეცხლზე. შემდეგ კი ჩააქრეთ, სულის შებერვით ან ხელთათმანიანი ხელით.  

7. არ ჩააქროთ ფითილი მიწაში მოთავსებით. ეს დააზიანებს სანთურას.  

საჭირო აღჭურვილობა შეიცავს 

შემდგომს: 

 

 ჩაფხუტი 

 სათვალეები / წინაფრა (ქუდისა) 

 ცეცხლგამძლე სამოსი 

 გამძლე ფეხსაცმელი 

 ხელთათმანები 

 წლის ბოთლი 
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ცეცხლის წაკიდებისა და ჩაქრობის პროცესი აირის სანთურისთვის 

 

1. მიმართეთ მილი მიწის იმ მონაკვეთისკენ, საიდანაც ცეცხლის წაკიდება უნდა დაიწყოთ. ეს 

შესაძლოა იყოს ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი ან გასანადგურებელი საწვავი მასალა.  

2. გახსენით აირის სარქველი. 

3. დააწექით ნაპერწკლის სანთებელას. 

4. საჭიროებისამებრ, დაარეგულირეთ აირის ნაკადი. 

5. შეარჩიეთ და გამოიყენეთ ის საწვავი მასალა, რომელიც ცეცხლწაკიდების გეგმაშია 

განსაზღვრული, მაგრამ დარწმუნდით, რომ სხვა საწვავი მასალები პარალელურად არ არის 

აალებული. 

6. ცეცხლის წაკიდების პროცესის დასრულების შემდეგ, მყარად დაიჭირეთ მოწყობილობა, მაგრამ 

მილი არ მიმართოთ საწვავი მასალისკენ, ადამიანებისკენ ან რაიმე მოწყობილობისკენ, დაკეტეთ 

აირის სარქველი და დააცადეთ ჩაქრობა.  

 

ცეცხლის წაკიდების პროცესის განხორციელება 

 

ცეცხლის წაკიდების პროცესის, როგორც ხანძრის ჩაქრობის მეთოდის ან კონტროლირებული წვის 

დროს, წარმატებით განხორციელებაში იგულისხმება ხანძრის მოქმედების სასურველი შედეგის 

მიღწევა.  

 

ხანძრის სასურველი მოქმედება, ეს გახლავთ ცეცხლის წაკიდებისა და ხანძრის მდგომარეობის 

კომბინაციის შენარჩუნება იმ ფარგლებში, რომლის გაკონტროლების საშუალებასაც არსებული 

ჩამხშობი რესურსები გაძლევთ. 

 

როგორ ეს აღწერილია სასწავლო მოდულის EF2: მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის 

მართვის მეთოდებისა და ტაქტიკის გამოყენება, სატრენინგო მასალაში, ხანძრის მოქმედება 

განისაზღვრება მრავალი ფაქტორის კომბინაციით, რაც დაკავშირებულია საწვავ მასალასთან, 

ამინდთან და ტოპოგრაფიასთან. აღნიშნული ზემოქმედი ფაქტორები გავლენას ახდენს, როგორც 

მცირე, ისე დიდ ტერიტორიებზე. 

 

ხანძრის მოქმედება აღნიშნულ კონტექსტში გამომდინარეობს: 

 

 გავრცელების სიჩქარიდან 

 ცეცხლის ალის სიმაღლიდან და ხანძრის ინტენსივობიდან 

 ამომწვარი ადგილების რაოდენობის ზრდიდან 

 ამოწვა/გადაწვის საერთო დროიდან 
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ცხრილი-1: ხანძრის გარემოს გავლენა ცეცხლის წაკიდების მეთოდებზე 

 

ხანძრის მოქმედების 

ფაქტორი 

აღწერილობა ზეგავლენა 

საწვავი მასალის ფაქტორი:   

სახეობა ბალახი, მარცვლეული, ბუჩქნარი, 

ხე-ტყე, ტორფი და ფესვები 

ნიადაგში გაღვივებული, 

ზედაპირული და კენწეროებში 

გავრცელებული ხანძრის 

პოტენციალი 

რაოდენობა ტონები/ჰექტარები ხანძრის ინტენსივობა 

ორგანიზება საჰაერო და მიწის ზედაპირიდან 

აწეული ან მყარი და მიწაზე 

არსებული 

ხანძრის გავრცელების სიჩქარე 

და ინტენსივობა, მბჟუტავი 

ცეცხლის პოტენციალი 

საწვავ მასალაში 

ტენინაობის შემცველობა 

სად, რითი და როგორ უნდა 

მოხდეს ცეცხლის წაკიდება 

საწვავ მასალებში ტენიანობის 

შემცველობა აკონტროლებს 

ცეცხლის წაკიდებას, არსებულ 

საწვავ მასალას და ენერგიის 

გამონთავისუფლების სიჩქარეს 

ამინდის ფაქტორები:   

ქარი სიმძლავრე და მიმართულება სად უნდა მოხდეს ცეცხლის 

წაკიდება, რას უნდა ავარიდოთ 

თავი 

ტემპერატურა და 

შედარებითი ტენიანობა 

საწვავი მასალის სიმშრალე დღის/ღამის მონაკვეთი, 

რომელიც ყველაზე 

შესაფერისია 

ცეცხლწაკიდებისთვის 

ატმოსფერული 

სტაბილურობა 

ცვალებადი ქარი აალების პოტენციალი 

ტოპოგრაფიული 

ფაქტორები: 

  

ფერდობის დაქანება ცეცხლის წაკიდების პოტენციური 

ადგილები 

ფერდობის საქარე გვერდი, 

ფერდობის წვერი, ფერდობის 

შუა ნაწილი და ქვედა 

მონაკვეთი (ძირი) 

ფერდობის გვერდი საწვავი მასალების სიმშრალე და 

გახურება 

დღის მონაკვეთი 

 

ხანძრის ჩახშობის ფაზები, რომლეთა დროსაც ცეცხლის წაკიდების პროცედურები გამოიყენება, 

გახლავთ: ხანძრის გავრცელების შეჩერება და ლოკალიზაცია. პარალელური და არაპირდაპირი 

იერიში – ხანძრის ჩახშობის მთავარი სტრატეგიებია, ცეცხლის წაკიდების მეთოდის გამოყენებით, 

ხანძრის გავრცელების შეჩერების ფაზაში.  

 

ცეცხლის ალის სიმაღლე, რომელსაც ჩვეულებისამებრ ცეცხლჩამხშობი მოწყობილობები და 

მეთოდები უმკლავდებიან, გახლავთ: 
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ცხრილი-2. ხანძრის საშიშროებას, ცეცხლის ალის სიმაღლესა და ტაქტიკურ მნიშვნელობას შორის 

კავშირი 

 

ცეცხლის ალის 

სიმაღლე (მ) 

მნიშვნელობა 

0 – 0,5 ჩვეულებისამებრ, ასეთი ხანძარი თავისთავად ჩაქრება 

0,5 – 1,5 ხანძრის ინტენსივობის დონე დაბალია 

ხანძრის გასაკონტროლებლად, დასაშვებია, ხელის ინსტრუმენტების 

გამოყენება პირდაპირი იერიშის დროს  

1,5 – 2,5 ხანძრის ინტენსივობის დონე ძალზედ მაღალია იმისათვის, რომ 

ვისარგებლოთ ხელის ინსტრუმენტებით პირდაპირი იერიშისას 

შესაძლოა, საჭირო გახდეს წყალი ან ბულდოზერი 

რეკომენდირებულია ფლანგის მხრიდან / პარალელური იერიში 

2,5 – 3,5 ხანძრის ინტენსივობის დონე ძალზედ მაღალია იმისათვის, რომ 

განხორციელდეს პირდაპირი იერიში ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის 

მხრიდან 

შესაძლოა, საჭირო გახდეს წყლის გადმოცლა ვერტმფრენიდან ან საჰაერო 

ხომალდიდან/თვითმფრინავიდან 

ფლანგის მხრიდან/პარალელური იერიში, ადგილობრივ მონაკვეთზე 

არსებული ცეცხლის ალის სიმაღლეზეა დამოკიდებული 

3,5 – 8 უაღრესად ინტენსიური ხანძარი 

უკუწვამ და საპირისპირო ცეცხლმა შესაძლოა ხანძრის სათავე/თავის 

მონაკვეთი შეაჩეროს 

ადგილობრივ მონაკვეთზე არსებული ცეცხლის ალის სიმაღლიდან 

გამომდინარე, რეკომენდირებულია ფლანგის მხრიდან/პარალელური 

იერიში ან არაპირდაპირი იერიში 

8+ ხანძრის მოქმედება ექსტრემალურია 

რეკომენდირებულია თავდაცვითი სტრატეგიები  

 

*სხვა ფერით მონიშნული უჯრები გვიჩვენებს, ხანძრის საშიშროების იმ დიაპაზონს, როდესაც 

ცეცხლის წაკიდების მეთოდები ხანდახან ხელსაყრელია.  

 

სანამ ცეცხლის წაკიდების ნებართვა გაიცემა, აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას, კონტროლის 

ჩარჩოები და ყველა ხელმისაწვდომი რესურსები. 

 

სასარგებლოა, გადახედოთ ტიპიური ხანძრის ფორმას, იმ ადგილების გამოსავლენად, სადაც 

ცეცხლწაკიდება შესაძლებელია: 
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სურათი 2.1 მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის ფორმა 

 

სურათი გვიჩვენებს ტიპიურ ხანძარს ზემოდან და გვერდიდან, რომლის დროსაც ცეცხლის ალის 

სიმაღლე იცვლება პერიმეტრის ფარგლებში. ამგვარი ფორმა დამახასიათებელია ისეთი 

ხანძრისთვის, რომელზეც ზემოქმედებას ახდენს საშუალო სიჩქარის ქარი ან საშუალო დაქანების 

ფერდობი. სწორედ ეს გახლავთ ხანძრის მოქმედებაზე ზემოქმედი ძირითადი საფრთხის 

ფაქტორები. იმისათვის, რომ ხანძარი კონტროლის ჩარჩოების ფარგლებში შევინარჩუნოთ, 

დასაშვებია, საჭირო გახდეს ერთი ან მეტი ზემოქმედი ფაქტორის მოშორება ან თავიდან აცილება.  

 

იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ ხანძრის მცირე ტერიტორიაზე გავრცელებას და კონტროლის 

ფარგლებში მოვათავსოთ, გარკვეულ მონაკვეთს ცეცხლი უნდა წაეკიდოს: ქარის საწინააღმდეგო 

მიმართულებით, ფერდობის დაქანებაზე ქვედა მიმართულებით, ქარის ან დაქანების 

მიმართულების გასწვრივ ან ტერიტორიის მცირე ზომის მონაკვეთებში. ცეხლის წაკიდება ასევე 

დასაშვებია დღის სხვადასხვა მონაკვეთში, სხვადასხვა ფერდობზე, რათა თავიდან ავიცილოთ მზე 

(ფერდობის გვერდი) ან ღამის მონაკვეთში, გრილ ამინდში. საწვავის ამა თუ იმ სახეობებისა და 

მარაგის დაწვა, ასევე, სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მეთოდითაა შესაძლებელი.  

 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერები და ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტები 

 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოპოვება შეგიძლიათ 

სასწავლო მოდულში EF4: მცენარეულ საფარზე გავრცელებულ ხანძართან ბრძოლისთვის ხელის 

ინსტრუმენტების გამოყენება. 

 

ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი გახლავთ ადგილი, სადაც არ მოიპოვება ან მცირე რაოდენობით 

აღინიშნება აალებადი საწვავი მასალა. აღნიშნული პუნქტები ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერების 

დასაცავად გამოიყენება. ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი ხშირად განთავსებულია ისეთ მონაკვეთში, 

ფლანგი 

ფლანგი 

სათავე/თავის 

მონაკვეთი 

ქარის მიმართულება/ 

ფერდობის ზემო 

მიართულებით 

ქუსლი/უკანა ნაწილი 

ცეცხლის წაკიდების 

პუნქტი 

ხანძრის სათავე / თავის 

მონაკვეთი ხანძრის ფლანგი ხანძრის უკანა მონაკვეთი 
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სადაც გზა ან მდინარე ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერს ან მინერალიზირებულ ზოლს უერთდება. ის 

ასევე შესაძლოა იყოს ქვიანი ტერიტორია, გუბე ან სხვა ადგილი საწვავი მასალის გარეშე.  

 

ასაშენებელი ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი სხვადასხვა სიგანის შეიძლება იყოს. ეს 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სიმაღლისაა გარშემო არსებული მცენარეული საფარი, რა კუთხით 

უახლოვდება ცეცხლი დამცავ ზოლს, რა სიმაღლისაა ცეცხლის ალი ან რამდენად იზრდება 

ამომწვარი ადგილების (ცეცხლის კერა) რაოდენობა.  

 

ფლანგის ან უკანა მხრიდან გავრცელებადი ხანძრის შესაჩერებლად, ცეცხლსაწინააღმდეგო 

ბარიერის სიგანე უნდა იყოს 1 ½-ჯერ უფრო განიერი, ვიდრე გარშემორტყმული მცენარეების სიგანე.  

ამასთანავე, ბარიერის სიგანე საჭიროა, იყოს 2 ½-ჯერ უფრო განიერი, ვიდრე ცეცხლის ალის 

სიმაღლე. 

 
 

სურათი EF4 3.4 ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის სიგანე მცენარეების სხვადასხვა სახეობისას 

 

აუცილებელია, ყურადღება გაამახვილოთ გაღვივებულ ნახშირზე, რომელიც ბარიერს კვეთს და 

ახალი ხანძრის კერას წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია, გყავდეთ დამკვირვებლები, რათა 

უთვალთვალონ ხანძრის მოქმედებას და ადამიანები, რომლებიც ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის 

მიდამოებში დაზვერვას აწარმოებენ. 

 

 

 

 

ხეები 1 ½ x სიმაღლე - გაიჩეხოს 

ბუჩქნარი 1 ½ x სიმაღლე - გაიჩეხოს და გასუფთავდეს 

ბალახი 1 ½ x სიმაღლე - გაიჩეხოს და გასუფთავდეს 
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ცეცხლის წაკიდების მეთოდები  

 

ცეცხლის წაკიდების მეთოდების სახეობები, რომლებიც გამოიყენება ხანძრის მოქმედების 

სასურველი შედეგის მისაღწევად მოიცავენ: უკანა/ზურგის, ფლანგის, წერტილოვანი, ეტაპობრივი 

და ფრონტალური/მოწინავე ეტაპობრივი ცეცხლი. ცეცხლწაკიდების მეთოდები ორ დონეზე 

სრულდება. პირველი გახლავთ, მეთოდის დამოუკიდებლად გამოყენება, ხოლო მეორე – 

ხორციელდება გუნდურად ან როგორც ცეცხლწაკიდების ნიმუში. 

 

ნებისმიერი ცეცხლწაკიდების პროცედურის განხორციელების დაწყებისას და პროცესის 

მსვლელობის განმავლობაში, მიმდინარეობს იმ ზემოქმედი საფრთხის ფაქტორების განუწყვეტლივ 

შეფასება, რომლებიც ტერიტორიაზე გავრცელებული ხანძრის მოქმედებაზე ახდენენ გავლენას, 

ესენია: ქარი, ფერდობის დაქანება, საწვავი მასალა და ფერდობის გვერდი. ისმევა შემდგომი 

კითხვები: ხელს უწყობენ აღნიშნული ფაქტორები ხანძრის მოქმედების გამწვავებას, შეთანხმებული 

მოქმედების შედეგად, თუ ამცირებენ მის აქტიურობას? ხანძრის გავრცელებისას შეიცვლება 

სახიფათო ფაქტორთა მდგომარეობა თუ იგივე დარჩება? 

 

ყოველი ცეცხლწაკიდების პროცედურა საჭიროა, ქმნიდეს და ინარჩუნებდეს ხანძრის სასურველ 

მოქმედებას, რაშიც იგულისხმება ხანძრის ინტენსივობა და სიმწვავე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

გავრცელების სიჩქარე, ცეცხლის ალის სიმაღლე და საწვავი მასალის რაოდენობა მისაღები უნდა 

იყოს. აუცილებელია, თითოეული წაკიდება ამ ფაქტორებზე ზეგავლენას ახდენდეს: 

 

 ფერდობზე ქვედა ან ზედა მიმართულებით ცეცხლის წაკიდების შედეგად 

 ქარის მიმართულებით ან საწინააღმდეგო მიმართულებით ცეცხლის წაკიდების შედეგად 

 ბევრი მცირე ზომის ტერიტორიისთვის ან რამოდენიმე დიდი მონაკვეთისთვის ცეცხლის 

წაკიდების შედეგად 

 ფერდობის გაგრილებულ გვერდზე ან მის შედარებით თბილ გვერდზე ცეცხლის წაკიდების 

შედეგად 

 

ამოწვა/გადაწვის პროცესის ხანგრძლივობა და ხანძრის ინტენსივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა 

ცეცხლგამჩენ ინსტრუმენტებს და ცეცხლწაკიდების მეთოდებს აირჩევთ კონკრეტულ სიტუაციაში.  

 

ზურგის ცეცხლი 

 

ზურგის ცეცხლი ინთება ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ფერდობზე ქვემო მიმართულებით 

ან ორივე ვარიანტის კომბინაციით. ამგვარად, გავრცელების სიჩქარე და ცეცხლის ალის სიმაღლე 

იკლებს. ქარისა და ფერდობის დაქანების სახიფათო ფაქტორების მოშორებით, ხანძარი აღარ 

იმყოფება იმ შეთანხმებული მოქმედების ზემოქმედების ქვეშ, რაც მის მოქმედებას ხელს უწყობდა. 

წვა უკვე დაბალი ინტენსივობით გაგრძელდება. 
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სურათი 2.2 ერთი მეხანძრის მიერ დანთებული ზურგის ცეცხლი 

 

 
სურათი 2.3 გუნდის მიერ დანთებული ზურგის ცეცხლი 

 

 

ფლანგის ცეცხლი 

 

ფლანგის ცეცხლის დანთება ქარის ან ფერდობის დაქანების საწინააღმდეგო მიმართულებით ხდება, 

რის შედეგადაც ხანძრის გავცელება მიმდინარეობს გვერდების მიმართულებით ან ფერდობის 

გარდიგარდმო. გავრცელების სიჩქარე და ცეცხლის ალის სიმაღლე იქნება უფრო მაღალი, ვიდრე 

იგივე სიტუაციაში განხორციელებული ზურგის ცეცხლის შემთხვევაში, ვინაიდან ხანძრის 

მოქმედებაზე ზეგავლენი ფაქტორები უფრო შეთანხმებულად მოქმედებენ. წვის ინტენსივობა, უკვე 

დაბალ და საშუალო დონეებს შორის მერყეობს.  

 

ცეცხლის წაკიდების 

მიმართულება 

ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 

ქარის 

მიმართულება 

ზურგის ცეცხლის 

მიმართულება 

ცეცხლის წაკიდების მიმართულება 

ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 

ცეცხლის წაკიდების მიმართულება 
ქარის მიმართულება/ 

ფერდობის ზემო 

მიმართულებით 

ზურგის ცეცხლის 

მიმართულება 
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სურათი 2.4 ერთი მეხანძრის მიერ დანთებული ფლანგის ცეცხლი 

 

 
 

 

 

სურათი 2.5 გუნდის მიერ დანთებული ფლანგის ცეცხლი 

 

წერტილოვანი ცეცხლი 

 

გავრცელების საწყის პერიოდში, ცეცხლის წაკიდების პირველი წერტილიდან ინტენსივობა 

დაბალია. შეგიძლიათ განახორციელოთ რამოდენიმე წერტილოვანი ცეცხლწაკიდება, ბადისებრი 

განლაგებით, რათა ხანძრის ინტენსივობა შეამციროთ. 

 

თუმცა, იმ მონაკვეთში, სადაც ორი ხანძარი ერთიანდება, კომბინირებული კონვენციური სვეტები 

ძლიერდებიან და ინტენსივობას ზრდიან. შედეგად ამრავლებენ გაღვივებულ ნახშირს და ამომწვარ 

ადგილებს, რომლებიც ცეცხლის პოტენციურ კერას წარმოადგენენ. ეს პროცესი ცნობილია, როგორც 

შეერთების ეფექტი. შუალედების დატოვებისას წინდახედულობა გამოიჩინეთ, რათა თავიდან 

აიცილოთ ხანძრის გადაჭარბებული ინტენსივობა და შეერთების ეფექტის შედეგად ამომწვარი 

ცეცხლის წაკიდების დასაწყისი 

ცეცხლწაკიდების პუნქტები 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 

ქარის მიმართულება/ 

ფერდობის ზემო 

მიმართულებით 

ფლანგის ცეცხლის 

მიმართულება 

ფლანგის ცეცხლის მიმართულება 

ცეცხლის წაკიდების დასაწყისი 

ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 

ქარის მიმართულება/ 

ფერდობის ზემო 

მიმართულებით 

ცეცხლი წაუკიდეთ ქარის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით 

სიარულისას ან ფერდობის 

დაქანებაზე დაშვებისას 
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ადგილების (ცეცხლის კერა) პოტენციური საშიშროება. უმჯობესია, ცეცხლი წაუკიდოთ ნაკლებ 

წერტილებს, ვიდრე ზედმეტად ბევრს.  

 

 
 

 

 

სურათი 2.6 ცეცხლის წაკიდება ერთი წერტილიდან 

 

 
 

სურათი 2.7 ცეცხლის წაკიდება ბადისებრი განლაგებით 

 

ეტაპობრივი ცეცხლი 

 

ეტაპობრივი ცეცხლი – როდესაც ცეცხლის წაკიდება საწვავი მასალების ვიწრო ზოლებზე ქარის 

მიმართულების ან ფერდობის დაქანების გასწვრივ ხდება, რის შედეგადაც ხანძარი წინ ნაბიჯ-ნაბიჯ 

მიიწევს და ფრონტალურ (მოწინავე) ცეცხლად გარდაიქმნება. როგორც კი ეს უკანასკნელი 

გაფართოვდება, განსაკუთრებით ქარის ან ფერდობის დაქანების ხელშეწყობით, ცეცხლის ალის 

სიმაღლე და გავრცელების სიჩქარე მოიმატებს.  

 

ქარის მიმართულება/ 

ფერდობის ზემო 

მიმართულებით 

ცეცხლწაკიდების 

წერტილი/პუნქტი 

ცეცხლის წინა მხარე/ფრონტი 

 ცეცხლის ყველაზე მაღალი ალი 

 გავრცელების ყველაზე მაღალი 

სიჩქარე 

 გადაწვის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი 

ფლანგის მხარე 

 ცეცხლის ალის ზომიერი 

სიმაღლე 

 გავრცელების ზომიერი სიჩქარე 

 გადაწვის გარკვეული დონე 

ქარის მიმართულება/ 

ფერდობის ზემო 

მიმართულებით 

ცეცხლსაწინააღმდეგო 

ბარიერი 

ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტი ზურგის ცეცხლი 

ხელსაყრელი 

საყრდენი პუნქტი 

ცეცხლწაკიდების 

მიმდინარეობა 1 / 2 / 3 
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სურათი 2.8 ეტაპობრივი ცეცხლი 

 

ეტაპობრივი ცეცხლის დანთებისას, მოკლე დაშორებების შემთხვევაშიც კი, ხანძრის მოქმედებაზე 

ზემოქმედი რამდენიმე სახიფათო ფაქტორი შეთანხმებულად იმოქმედებს და მაღალ ინტენსივობას 

წარმოქმნის. ამ მეთოდის გამოყენებისას წინდახედულობა გმართებთ. 

 

 
 

 

 

სურათი 2.9 გუნდის მიერ დანთებული ეტაპობრივი ცეცხლი 

 

ფრონტალური/მოწინავე ეტაპობრივი ცეცხლი 

 

ფრონტალური/მოწინავე ეტაპობრივი ცეცხლწაკიდება იქ ხორციელდება, სადაც საწვავი მასალების 

ზოლს ცეცხლი ეკიდება და წვა ქარის ან ფერდობის დაქანების მიმართულებით მიმდინარეობს. ეს 

მეთოდი გამოიყენება წვის ცუდ პირობებში ან იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას ხანძრის მაღალი 

ინტენსივობა, წვის კარგ პირობებში. პროცესი ხშირად იწყება მონაკვეთის ბოლოში 

ცეცხლსაწინააღმდეგო რღვეულის შექმნით, ქარის მიმართულებით და ზურგის ცეცხლის 

ქარის მიმართულება 

მოწინავე ცეცხლი 

 ცეცხლის ყველაზე მაღალი ალი 

 გავრცელების ყველაზე მაღალი 

სიჩქარე 

 გადაწვის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი 

  

ხანძრის მიმართულება 

ზურგის ცეცხლი 

 ცეცხლის ალის დაბალი სიმაღლე 

 გავრცელების დაბალი სიჩქარე 

 გადაწვა არ აღინიშნება 

ხანძრის მიმართულება 

ცეცხლწაკიდების საწყისი 

ცეცხლწაკიდების 

მიმდინარეობა  2 / 3 

ცეცხლწაკიდების საწყისი წერტილი ქარის მიმართულება/  

ფერდობის ზემო მიმართულებით 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 

ცეცხლწაკიდება 

იწყება აქედან 

ხელსაყრელი 

საყრდენი პუნქტი 

ცეცხლწაკიდების მიმდინარეობა  1 

მთელი ნაპირის გასწვრივ 

ზურგის ცეცხლი 
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გამოყენებით. ეს ტექნიკა ყველაზე სახიფათო იმის გამო გახლავთ, რომ შესაძლოა ხანძარზე 

კონტროლის დაკარგვა.  

 

 

 

 
 

 

 

სურათი 2.10 გუნდის მიერ დანთებული ფრონტალური/მოწინავე ეტაპობრივი ცეცხლი 

 

წერტილოვან და ფრონტალურ/მოწინავე ეტაპობრივ ცეცხლს შორის არსებული განსხვავება 

 

ხანძრის მოქმედების სასურველი შედეგის მიღება დამოკიდებულია, როგორც სათანადო 

ცეცხლწაკიდების ადგილის, ისე მეთოდის შერჩევაზე. 

 

ხანძრის მოქმედებაში არსებული განსხვავებანი, რომლებიც წერტილოვანი ცეცხლისა და 

ფრონტალური/მოწინავე ეტაპობრივი ცეცხლის შემთხვევაში გვხდება, მკაფიოდ არის გამოკვეთილი.  

 

ხანძრის სასურველი მოქმედება, რაც გულისხმობს მის დაბალ, ზომიერ თუ მაღალ ინტენსივობას და 

სწრაფ თუ ნელ გავრცელებას, გვკარნახობს რა დონეზეა საჭირო ზურგის, ფლანგის და 

ფრონტალური ეტაპობრივი ცეცხლწაკიდება.  

 

ცეცხლის წაკიდება პარალელული იერიშის განხორციელებისას – ამოწვა/გადაწვა 

 

ზომიერი ხანძრის გავრცელების ადგილას, სადაც ცეცხლის ალის სიმაღლე 3 მეტრს აღემატება, 

პირდაპირი იერიშის განხორციელება რთული ხდება. საჭიროა, ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის 

მხრიდან, პარალელური იერიშის მიტანა, ხანძრის ნაპირიდან გარკვეული დისტანციის მოშორებით.  

 

უსაფრთხო ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის შექმნის უმეტესი მეთოდი შედარებით ნელი ტემპით 

ხორციელდება, ამასთანავე, რაც უფრო განიერი დამცავი ზოლია საჭირო, მით უფრო მეტ დროს 

წაიღებს აღნიშნული პროცედურის შესრულება. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ ცეცხლი წაუკიდოთ 

ცეცხლწაკიდების მიმდინარეობა  1/ 2 / 3 

ცეცხლწაკიდების საწყისი წერტილი 

ქარის მიმართულება/  

ფერდობის ზემო 

მიმართულებით 

ხელსაყრელი 

საყრდენი პუნქტი 
ზურგის ცეცხლი 

ფლანგის ცეცხლი 

ცეცხლწაკიდების 

საწყისი წერტილი 

ფრონტალური/მოწინავე ცეცხლი 
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დაბალი ალის მქონე ფლანგის ან ზურგის ცეცხლს, ვიწრო ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის 

მოპირდაპირე მხარეს. ეს აჩქარებს დამცავი ბარიერის აშენების პროცესს. ცეცხლსაწინააღმდეგო 

ბარიერსა და ხანძარს შორის არსებული საწვავი მასალა ნადგურდება. ეს ტექნიკა ცნობილია, 

როგორც ამოწვა/გადაწვა. ხშირ შემთხვევაში, ის პარალელური იერიშის სტრატეგიის ნაწილს 

წარმოადგენს.  

 

 
  

სურათი 2.11:  ამოწვა/გადაწვა პარალელური იერიშისას 

 

ამოწვა/გადაწვის მეთოდის ძირითადი მიზანი ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერსა და ხანძარს შორის 

საწვავი მასალის განადგურებაა. ის ასევე ამცირებს ხანძრის ნარჩენების ჩაქრობის სამუშაოების 

ხანგრძილივობას, ხელს უწყობს ამომწვარ ადგილებში გაღვივებული ცეცხლის ხანძრის 

პერიმეტრთან შეერთებას და აგანივრებს მინერალიზირებულ ზოლს. აღნიშნული მეთოდი ხშირად 

უსაფრთხო ზონის შესაქმნელად იხმარება.   

 

ცეცხლის ჩახშობის სხვა მეთოდების მსგავსად, ამ შემთხვევაშიც, ხანძართან მიახლოების ყველაზე 

უსაფრთხო გზას წარმოადგენს ზურგის ან ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტის მხრიდან მიდგომა. თუ 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებობს ბუნებრივი ან ხელოვნურად შექმნილი ცეცხლსაწინააღმდეგო 

ბარიერები, მაშინ შეგიძლიათ დაიწყოთ ამოწვა/გადაწვის პროცედურები დამცავი ზოლის 

გასაფართოებლად. საჭიროა, დამკვირვებლმა უთვალთვალოს მოახლოებულ ხანძარს. ასევე 

აუცილებელია, მოხდეს ტერიტორიის დაზვერვა და ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის გარეთ 

არსებულ ამომწვარ ადგილებზე (ცეცხლის კერა) დაკვირვება.  

 

ცეცხლის წაკიდება არაპირდაპირი იერიშის განხორციელებისას – უკუწვა და შემხვედრი ცეცხლის 

წაკიდება 

 

თუ ხანძარი სწრაფად ვრცელდება და ცეცხლის ალი მაღალია, ძალზედ საშიში იქნება პირდაპირი 

იერიშის მიტანა. დასაშვებია, დისტანციაზე არსებულ ხანძარს ნება დართოთ, გაიაროს გარკვეული 

მანძილი მანამდე, სანამ მის შესაჩერებლად ყველაზე ხელსაყრელი მონაკვეთის შერჩევის პროცესში 

ძირითადი 

ხანძარი 
ქარის 

მიმართულება 

ხელსაყრელი 

საყრდენი პუნქტი 

ცეცხლწაკიდების მიმდინარეობა 
ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 
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ხართ. ასეთ შემთხვევაში, საუკეთესო მეთოდი, ხშირად, უსაფრთხო დისტანციის დაშორებით, 

ხანძრის ნაპირიდან განხორციელებული არაპირდაპირი იერიშია.  

 

უკუწვა: 

 

მეთაური ან პასუხისმგებელი ხელმძღვანელი დაადგენს ძირითადი ხანძრის გავრცელების სიჩქარეს 

და აირჩევს ხელსაყრელ ადგილს, საიდანაც სამუშაოები დაიწყება. შერჩეული მონაკვეთი, 

აუცილებელია, საშუალებას აძლევდეს მეხანძრეებს, დაასრულონ უკუწვის ოპერაცია. 

 

ცეცხლის წაკიდება უნდა დაიწყოს ყელსაყრელი საყრდენი პუნქტიდან ან ცეცხლსაწინააღმდეგო 

ბარიერის საწვავი მასალის მონაკვეთიდან. შემდეგ კი ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის გასწვრივ 

ცეცხლი ინთება. მიმდინარეობს ბარიერსა და ხანძარს შორის არსებული საწვავი მასალის 

თანდათანობით დაწვა, ჩვეულებისამებრ, დაბალი ინტენსივობის მქონე შემხვედრი ცეცხლით. 

პროცესის დაჩქარების მიზნით, შემდგომი ცეცხლწაკიდების პროცედურა შესაძლოა 

განხორციელდეს პირველ ამომწვარ ზოლსა და ხანძარს შორის.  

 

პროცესის მიმდინარეობისას ყველა მომუშავე მეხანძრეს უნდა შეეძლოს გაქცევის მარშრუტებისა და 

უსაფრთხო ზონების გამოყენება. ამასთანავე, დაუშვებელია ცეცხლის წაკიდება ქარის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით ან გუნდის სხვა წევრების ქვემოთ.  

 

 
 

სურათი 2.12 უკუწვა 

 

შემხვედრი ცეცხლის წაკიდება (ზურგის ცეცხლი): 

 

უკუწვის ოპერაციის მსგავსი პროცედურა, იმ განსხვავებით, რომ ცეცხლწაკიდება ხორციელდება 

ძირითადი ხანძრის წინ ისე, რომ ამ უკანასკნელის მხრიდან მომდინარე ჰაერის ნაკადმა უბიძგოს 

შემხვედრ ცეცხლს ძირითადი ხანძრის მიმართულებისკენ. ამან შესაძლოა, შეამციროს ძირითადი 

ხანძრის საწვავი მასალით მომარაგება, კონტროლირებულ პირობებში. აღნიშნული ტაქტიკა 

საჭიროებს დროის გულდასმით დაგეგმვას და სხვა სახანძრო სამუშაოებთან სათანადო შეთანხმებას.  

 

ცეცხლწაკიდების 

მიმართულება 

ქარის მიმართულება/ 

ფერდობის ზემო 

მიმართულებით 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 

ხელსაყრელი საყრდენი 

პუნქტი 

ცეცხლწაკიდების 

მიმდინარეობა 1 / 2 / 3 

ცეცხლწაკიდება მთელი 

ნაპირის გასწვრივ  
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შემხვედრი ცეცხლის წაკიდება, ხშირ შემთხვევაში, ძალზედ სახიფათო პროცედურაა. ის დასაშვებია, 

საშიში აღმოჩნდეს, არასასურველ პირობებში განხორციელებისას და ხანძრის საერთო ვითარების 

გაუთვალისწინებლობისას. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული მეთოდით სარგებლობა 

შესაძლებელია მხოლოდ პასუხისმგებელი პირის მეთვალყურეობის ქვეშ.  

 

 
სურათი 2.12 შემხვედრი ცეცხლის წაკიდება 

 

ხანძარზე პასუხისმგებელმა პირმა საჭიროა, დაამტკიცოს და ნებართვა გასცეს ცეცხლის წაკიდების 

ყველანაირი მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ხოლო ოპერაცია უნდა განხორციელდეს 

უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ.  

 

კონტროლირებული წვა 

 

კონტროლირებული წვა გახლავთ გეგმის მიხედვით ცეცხლწაკიდება, დადგენილი გარემო 

პირობებისა და გარკვეული საზღვრების ფარგლებში იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას რესურსების 

მართვის მიზნები. მიზნების დიაპაზონი მოიცავს: 

 

 ცეცხლსაწინააღმდეგო რღვეულების შექმნას 

 საწვავი მასალის მარაგის შემცირებას  

 ცხოველთა კეთილდღეობისათვის ბუნებრივი გარემოს გაუმჯობესებას 

 ახალი სასოფლო-სამეურნეო მიწების გამოყოფას 

 საძოვარი ტერიტორიების გაუმჯობესებას 

 ზედაპირული მცენარეული საფარისა და ნაგვის მოშორებას, რათა ხელი შეეწყოს ხეებისა და 

ბუჩქნარის ბუნებრივი რეგენერაციის პროცესს 

 მცენარეთა ხელახალ დათესვა-დარგვამდე, გაკაფვისა თუ გაჩეხვის შემდეგ არსებული 

ნარჩენების და ტოტების მოშორებას 

 ნიადაგის ბუნებრივი განოყივრებისთვის ხელშეწყობას 

 კულტურული ღია ლანდშაფტების შენარჩუნებას 

 სასოფლო-სამეურნეო სისტემების მნიშვნელოვანი ნიმუშების დაცვას 

ქარის მიმართულება 

ცეცხლწაკიდების 

მიმდინარეობა 1  

ძირითადი 

ხანძარი 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერი 

უკუწვა 

ცეცხლწაკიდების 

მიმდინარეობა 2  

შემხვედრი ცეცხლი 
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 ხანძრის ბუნების შესწავლის მხარდაჭერას 

 

მოხდება ხანძრის სასურველი მოქმედებისა და მისი ინტენსივობის მანიპულირება, რათა 

განხორციელებულ იქნას მიწათსარგებლობის მიზნები. როგორც ცეცხლის წაკიდების სხვა 

მეთოდების დროს ხდება, ხანძრის სასურველი მოქმედების მიღწევა შესაძლებელია ამა თუ იმ 

ფაქტორების ზემოქმედების დონის გაზრდით ან შემცირებით, ასევე ცეცხლწაკიდების სხვადასხვა 

მეთოდების შერჩევით. ჩვეულებისამებრ, შედეგად მივიღებთ წვის შემდგომ ძირითად კატეგორიებს: 

 

დაბალი ინტენსივობის მქონე წვა: 

 

ძირითადად, საჭიროა იმ სიტუაციებში გამოყენება, როცა მიზანს ზედაპირული საწვავი მასალის 

გარკვეული ნაწილის განადგურება წარმოადგენს ისე, რომ საშუალო და ზედა იარუსზე 

გავრცელებული მცენარეები მცირედი დოზით დაზიანდნენ. ასეთი პროცედურები ხელსაყრელია 

სახიფათო ფაქტორების აღმოსაფხვრელი პროგრამებისთვის და ზოგიერთი ეკოლოგიური 

მიზნისთვის, სადაც მხოლოდ ქვედა იარუსებზე არსებული საწვავი მასალისა და მცენარეების 

მოდიფიკაციაა აუცილებელი.  

 

მაღალი ინტენსივობის მქონე წვა: 

 

როგორც წესი, გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როცა მიზანს წარმოადგენს: 

 

 საწვავი მასალის მაქსიმალური მარაგის მოშორება 

 გარკვეული სამიზნე ჯიშების მაქსიმალური განადგურება 

 

მაღალი ინტენსივობის მქონე კონტროლირებული წვის გამოყენების მაგალითებია: 

 

 ბუჩქნარისა და ხეების გარკვეულ ტერიტორიაზე შემოჭრის გაკონტროლება 

 ხეების ნარჩენების დაწვა (სახიფათო ფაქტორის შემცირება, რეგენერაციის ხელშეწყობა) 

 სხვა ეკოლოგიური მიზნები (ფლორის და ფაუნის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება) 

 

ცხრილი-3: ცეცხლის წაკიდების მეთოდების შეჯამება 

 

ცეცხლის წაკიდების 

მეთოდი 

მახასიათებლები სახიფათო ფაქტორები 

ზურგის  ცეცხლი წაუკიდეთ ქარის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით 

ან ფერდობის დაქანების ქვედა 

მიმართულებით, რათა შედეგად 

მიიღოთ ნელა გადაადგილებადი, 

დაბალი ინტენსივობის ცეცხლი. 

ქარის მიმართულებისა და 

სიჩქარის შეცვლის პოტენციალი, 

ამომწვარი ადგილების მომატება 

(ცეცხლის კერა) 

ფლანგის  ცეცხლი წაუკიდეთ ქარის ქარის მიმართულებისა და 
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მიმართულების ან ფერდობის 

დაქანების გასწვრივ, ოდნავ 

მაღალი ინტენსივობის ცეცხლი.  

სიჩქარის შეცვლის პოტენციალი, 

ამომწვარი ადგილების მომატება 

(ცეცხლის კერა) 

წერტილოვანი  ხშირად, ცეცხლწაკიდება 

ხორციელდება ბადისებრი 

განლაგებით, დაშორებებს შორის 

არსებული დისტანცია 

არეგულირებს ზურგის, ფლანგის 

ან ფრონტალური/მოწინავე 

ცეცხლის გაფართოებას, ასევე 

შეერთების ეფექტს. მცირე 

დაშორებების შედეგად 

მივიღებთ ცეცხლის უფრო მაღალ 

ინტენსივობას და ამომწვარი 

ადგილების რაოდენობის ზრდას 

(ცეცხლის კერა) 

მაღალი ინტენსივობის ცეცხლისა 

და ამომწვარი ადგილების 

რაოდენობის ზრდას (ცეცხლის 

კერა) პოტენციალი, შეერთების 

ეფექტის შედეგად 

ეტაპობრივი  ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის 

გასწვრივ ზოლებად 

წაკიდებული ცეცხლი. ზოლის 

სიგანე აკონტროლებს ცეცხლის 

ინტენსივობას. დასაშვებია 

ცეცხლწამკიდებელი ბრიგადის 

გამოყენება. 

გუნდის წევრებს შორის 

ინფორმაციული კავშირის 

გაწყვეტა. ცეცხლწაკიდება 

სინქრონიზირებილად აღარ 

მიმდინარეობს.  

ფრონტალური/მოწინავე 

ეტაპობრივი 

ცეცხლწაკიდება 

გამოიყენება წვის ცუდ 

პირობებში ან მაღალი 

ინტენსივობის ცეცხლის 

მისაღწევად, წვის კარგ 

პირობებში. ოპერაციები ხშირად 

იწყება ცეცხლის რღვეულის 

ამოწვა/გადაწვით, შემხვედრი 

ცეცხლის წაკიდების მეთოდის 

გამოყენებით. 

კონტროლის დაკარგვის დიდი 

რისკი და ცეცხლის მაღალი 

ინტენსივობა. 

 

გუნდურად მუშაობა 

 

ცეცხლწაკიდების სამუშაოების ხელმძღვანელთან მუშაობა: 

 

ხანძართან საბრძოლველად ცეცხლის გამოყენებისა და კონტროლირებული წვის სამუშაოებს თან 

სდევს რისკის ელემენტი. რისკის დონე მნიშვნელოვნად მცირდება, თუ პროცედურების 

შესრულებას შესაბამისად მომზადებული გუნდი ახორციელებს.  

 

კარგი გუნდური მუშაობა ნიშნავს ერთმანეთისთვის მუშაობას და გუნდის წევრებთან თუ 

ხელმძღვანელთან მუდმივი ინფორმაციული კავშირის ქონას. ხელმძღვანელების მიერ გაცემული 

ზუსტი ინსტრუქტაჟი წარმატების საწინდარია. ხოლო სწავლების სწრაფი ათვისება იმ ადამიანთა 
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აუცილებელ შესაძლებლობას წარმოადგენს, ვინც ცეცხლის ჩაქრობის სამუშაოებშია ჩართული, 

იქნებიან ისინი ცეცხლწამკიდებელი, თუ ცეცხლჩამხშობი ოპერაციების შემსრულებელი ბრიგადის 

წევრები. 

 

ცხრილი-4: კონტროლირებული წვის პროცედურებისთვის განკუთვნილი ინსტრუქტაჟის სქემა: 

 

სასწავლო ქვეთავი აღწერილობა 

1. საერთო ვითარება არსებული ტერიტორიის ზოგადი გეოგრაფიული მიმოხილვა, ამინდის 

პროგნოზი, განსაკუთრებით კი მოსალოდნელი ყურადსაღები 

ცვლილებები, ხანძრის მიმდინარე და მოსალოდნელი საშიშროების 

მაჩვენებლი, შესასრულებელი ოპერაციის კონტექსტი. 

2. მიზნები ცეცხლწაკიდების სამუშაოების საერთო მიზანი და ეტაპობრივად 

განსახორციელებელი უფრო დეტალური მიზნები. 

3. ცეცხლის წაკიდების 

მეთოდი 

ცეცხლის წაკიდების მეთოდის სახეობა, რომლის გამოყენებაც საჭიროა 

მიზნების მისაღწევად. ასევე საკვანძო საკონტროლო პუნქტების 

ცხრილი და განრიგი. 

4. ლოკალიზაციის გეგმა ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერები, მაკონტროლებელი ბრიგადები, 

რესურსების განთავსება, კვამბლის მოქმედების მართვა და ა.შ. 

5. ამოცანები პროცედურების დროს განსახორციელებელი ინდივიდუალური და 

გუნდისთვის განკუთვნილი ამოცანები. 

6. ხელმძღვანელობა და 

ინფორმირება 

ხანძრის ველზე ყველამ უნდა იცოდეს, თუ ვის უნდა ჩააბაროს 

ანგარიში და ვინ არიან ხელმძღვანელები. ასევე საჭიროა იმის ცოდნა, 

თუ რომელი მეთოდი უნდა იქნას გამოყენებული მეწყვილესთან და 

გუნდის სხვა წევრებთან კავშირის დასამყარებლად და როგორ უნდა 

გავრცელდეს ინფორმაცია, რომ ხელმძღვანელამდე მიაღწიოს.  

7. სახიფათო ფაქტორები გამოავლინეთ და გამოჰყავით ყველა სახიფათო ფაქტორი, რომლებიც 

სავარაუდოდ სამუშაო ტერიტორიაზე შეგხვდებათ. 

8. უსაფრთხო ზონები და 

გაქცევის მარშრუტები 

თუ ხანძრის მოქმედება სწრაფად შეიცვლება და საშიში გახდება, ყველა 

მეხანძრემ უნდა იცოდეს უსაფრთხო ზონებამდე მისასვლელი გაქცევის 

მარშრუტები. 

9. გაუთვალისწინებელი 

შემთხვევების დროს 

მოქცევის გეგმა 

მოქცევის გეგმა შემდეგნაირი სიტუაციებისთვის: ბუნებაში 

გავრცელებული ხანძარი კონტროლის ფარგლებს გასცდა, უბედური 

შემთხვევა/ტრამვები, ინფორმაციული კავშირის დაკარგვა, ხანძარმა 

საკონტროლო პუნქტებამდე მიაღწია და ა.შ. 

 

კარგი გუნდური მუშაობის კიდევ ერთი საკვანძო ასპექტი, ყოველთვის მეწყვილესთან ან გუნდის 

სხვა წევრთან ერთად მუშაობაა. მსგავსი მოქმედება ხელს უწყობს მუდმივად კავშირზე ყოფნას, 

უსაფრთხოებას და ზოგადად შედეგიან მუშაობას.  
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LACES 

 

LACES განმარტება შემდეგნაირია:  

 

L Lookouts - დამკვირვებლები 

A Awareness - საქმის კურსში ყოფნა 

C Communications - ინფორმაციის გაცვლა 

E Escape Routes - გაქცევის მარშრუტები 

S Safety zones - უსაფრთხო ზონები 

 

ცეცხლგამჩენი გუნდის წევრად მუშაობისას, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ძალზედ 

მნიშვნელოვანია, აღნიშნული მითითებების დაცვა.  

 

გარემოში არსებული ზოგადი დაბრკოლებები ცეცხლწაკიდებისთვის 

 

კვამლი 

 

ცეცხლის წაკიდების პროცედურების განხორციელებისას, რაღა თქმა უნდა, კვამლი იარსებებს. 

კვამლს შეუძლია გამოიწვიოს დეზორიენტაცია, დაბნეულობა და შედეგად გზა აგებნეთ. ძალზედ 

მნიშვნელოვანია, ყოველთვის იცოდეთ, სად იმყოფებით, გქონდეთ მუდმივი კავშირი გუნდის სხვა 

წევრებთან და უშუალო ხელმძღვანელთან.  

 

კონტროლირებული წვის შედეგად წარმოქმნილმა კვამლმა დასაშვებია, შეზღუდოს ხილვადობა 

ახლოს განლაგებულ საზოგადოებრივ გზებზე. ამიტომ ამ გზებზე აუცილებელია, მიმდინარე 

ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის ამსახველი ნიშნების განთავსება.  

 

კვამლი ასევე შესაძლოა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის ან ჯანმრთელობის გარკვეული 

პრობმლემების მქონე პირებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს. 

 

ეკოლოგიური დაბრკოლებები 

 

ბევრი ადგილი, სადაც ხანძარი ვრცელდება ან ტარდება კონტროლირებული წვის სამუშაოები, 

წარმოადგენს დაცულ ტერიტორიას ან ნაკრძალს. ასეთ შემთხვევაში, აუცილებელია მიწის 

მმართველებთან კონსულტაცია დადგენილ გეგმებთან დაკავშირებით მანამდე, სანამ გამოყენებულ 

იქნება ცეხლჩახშობის შეუფერებელი მეთოდები, მაგალითად, სინთეტიკური ქაფის კონცენტრატი.  

 

ცეცხლწაკიდების ოპერაციების დროს გასათვალისწინებელი ზოგადი წესები  

 

 ცეცხლწაკიდების პროცედურა ყოველთვის ხელსაყრელი საყრდენი პუნქტიდან ან 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერიდან დაიწყეთ. 
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 დარწმუნდით, რომ კარგად გაიგეთ მითითებები და ზუსტი ინფორმაცია გაქვთ 

ცეცხლწაკიდების მიზნის, გამოსაყენებელი მეთოდების, სახიფათო ფაქტორების, 

მაკონტროლებელი ზომების და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს ქცევის წესების 

შესახებ.  

 შეატყობინეთ გუნდსა და უშუალო ხელმძღვანელს ხანძრის მოქმედებაში არსებული 

ნებისმიერი ცვლილების ან გეგმით გაუთვალისწინებელი ვითარების შესახებ. 

 ცეცხლი წაუკიდეთ ფერდობის დაქანების ქვედა მიმართულებით, როცა ამის შესაძლებლობა 

გაქვთ. 

 ცეცხლი წაუკიდეთ ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით, როცა ამის შესაძლებლობა გაქვთ. 

 მუშაობა დაიწყეთ სათავეში/თავის მონაკვეთში, გადაადგილდით ფლანგისკენ და 

დაასრულეთ ქუსლის/უკანა მონაკვეთში, თუ ამის შესაძლებლობა გაქვთ. 

 როცა ამის შესაძლებლობა გეძლევათ, ცეცხლის წაკიდება ქედის უკანა გვერდიდან (და არა 

კენწეროდან) დაიწყეთ. 

 მთის უნაგირის ორივე მხრიდან ერთდროულად განახორციელეთ ცეცხლწაკიდება, ორივე 

მიმართულებით.  

 ცეცხლის წაკიდების მეთოდი სიტუაციის შესაბამისად დაარეგულირეთ.  

 თუ პირობები ხელსაყრელია, ცეცხლწაკიდება დაუყონებლივ დაიწყეთ; შემდეგ შეიძლება, 

ძალზედ გვიანი იყოს. 

 ვიწრო ზოლებს ისე წაუკიდეთ ცეცხლი, რომ პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში, მისი 

გაკონტროლების საშუალება გქონდეთ. 

 წვის სიჩქარე უნდა შეესაბამებოდეს მისი გავრცელების შეჩერების შესაძლებლობას; ნუ 

წაუკიდებთ იმაზე მეტ ცეცხლს, ვიდრე ამის გაკონტროლება შეგიძლიათ.  

 

ცეცხლწაკიდების ყველა სამუშო, ხანძრის გავრცელების ადგილზე, ტერიტორიის წინასწარ 

მომზადებას მოითხოვს, მაგალითად, ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერის ან ცეცხლის რღვეულის 

შექმნას.  

 

მათი დაგეგმვა საჭიროა ისე, რომ ბუნებრივ ცეცხლსაწინააღმდეგო ბარიერებთან მოხდეს 

ჩანაცვლება.  

საინფორმაციო წყარო: 

 

Australasian Fire Authorities Council Limited. (2005). Respond to wildfire. East 
Melbourne Victoria: AFAC Limited. 
 
National Rural Fire Authority. (2005). Carry out prescribed burning. Wellington, New 
Zealand. 
 
Teie, W. C. (2005). Firefigher’s handbook on wildland firefighting (Strategy, Tactics, and 
Safety). Rescue, California, United States of America: Deer Valley Press. 
 
Teie W.C. (1997), Fire officers handbook on wildland firefighting, Rescue, California 



 
 
 

 

პასუხისმგებლობის 

შეზღუდვის  განაცხადი 

 

 

 

 

გაღებულ იქნა ყველანაირი ძალისხმევა იმისათვის, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია (შემდგომში 

„ინფორმაცია“) ყოფილიყო ზუსტი და დაფუძნებულიყო იმ თანამედროვე პრაქტიკებზე, რომლებიც 

გლობალური ხანძრის მონიტორინგის ცენტრის, სახანძრო და სამაშველო სამსახურის საერთაშორისო 

ასოციაციისა და შ.პ.ს. სოფლის გარემოს განვითარების ინიციატივის (სამივე ერთად წარმოადგენს 

EuroFire-ის პროექტის პარტნიორებს) მიერ მიჩნეულია, როგორც ყველაზე შესაფერისი, იმ 

დროისათვის, როცა ისინი შემუშავდა. შინაარსი არ შეიცავს ამომწურავ ინფორმაციას და 

ექვემდებარება გადახედვას. 

ინფორმაცია მოწოდებულია მხოლოდ ზოგადი მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს ისეთ 

ინფორმაციას, რომელსაც უნდა დაეყრდნოთ სპეციფიკური მიზნების განხორციელებისათვის. 

ინფორმაცია ისეა შედგენილი, რომ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს ნებისმიერი ჯგუფის საკუთარ 

წესებთან, წესდებასთან ან რეკომენდაციებთან ერთად და ასევე შესაბამისი ნებისმიერი 

პროფესიონალი პირების რჩევების თანხლებით. აღნიშნული ინფორმაციის წამკითხველი ცალკეული 

პირებისა თუ ჯგუფების პასუხისმგებლობაა დარწმნუნდნენ, რომ კონკრეტულ აქტივობასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი რისკი სრულადაა გათვალისწინებული.  

EuroFire-ის პროექტის პარტნიორები და მათი თანამშრომლები თუ აგენტები, გამორიცხავენ საკუთარ 

თავზე პასუხისმგებლობის აღებას (კანონით მაქსიმალურად დასაშვებ დონეზე) წარმოდგენილ 

ინფორმაციაში არსებული ნებისმიერი შეცდომისთვის, დაუდევრობისთვის ან დამაბნეველი 

განცხადებებისთვის; ასევე ნებისმიერი დანაკარგვისთვის, ზარალისთვის ან უხერხულობისთვის, იმ 

ადამიანთან მიმართებაში, რომელიც აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოქმედებდა. 

ინფორმაცია დაცულია საავტორო უფლებების და ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით და 

სანამ სპეციალური განცხადებით ან სხვა საშუალებით წერილობით არ გაიცემა უფლება, მანამდე 

შეგიძლიათ ისარგებლოთ ინფორმაციით და კოპირება გაუკეთოთ მხოლოდ და მხოლოდ პირადი, 

არაკომერციული მიზნებისთვის, შესაბამისი დასტურის საფუძველზე.] 

ინფორმაციის მიწოდება და თქვენს მიერ მისი გამოყენება უნდა რეგულირდებოდეს შოტლანდიის 

კანონმდებლობის შესაბამისად. განურჩევლად ყველა მომხმარებელი ვალდებულია, დაექვემდებაროს 

შოტლანდიის სასამართლოს კანონმდებლობას, ნებისმიერი სარჩელისა თუ სხვა ქმედებების 

შემთხვევაში, რომლებიც ინფორმაციასთან ან მის გამოყენებასთან არის დაკავშირებული.  
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