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აბსტრაქტი 
 

ბოლო ათწლეულში ბორჯომის ხეობის თითქმის ერთსადაიმავე არეალში დაფიქსირდა 
ორი საკმაოდ მასშტაბური ტყის ხანძარი. პირველ შემთხვევაში ხანძარი უკავშირდება 
რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალების მოქმედებას 2008 წლის აგვისტოს ომის 
დროს; ხოლო მეორე შემთხვევის ზუსტი გამომწვევი მიზეზი, რომელიც 2017 წლის 
აგვისტოში მოხდა, ისევ უცნობია, თუმცა ამჯერადაც განადგურდა ტყის, ქვეტყის და 
ბალახოვანი საფარის საკმაოდ დიდი ფართობი. 

გამომდინარე რეგიონის რთული რელიეფისა და ხანძრების მასშტაბებისა, საკმაოდ 
რთულდება ზარალის ზუსტი და შედარებით სწრაფი შეფასება. ამიტომ ჩემი კვლევის 
მიზანი იყო მეჩვენებინა თუ რა რესურსები არსებობს ტყის და ველის ხანძრების 
არეალის და დამწვარი რესურსების კატეგორიების განსასაზღრად დისტანციური 
ზონდირების საშუალებით და მოვლენიდან რამდენად სწრაფადაა ხელმისაწვდომი 
მასალები. ასევე დავითვალე 2008 წელს დამწვარი ტერიტორიის ფართობი და სახეობები 
და შევადარე 2017 წელს ნახანძლარ არეალს. შედეგად დავადგინე დამატებით რა 
ფართობის ტყე დაიწვა 2017 წელს, რა ტერიტორიაზე მოხდა ხელახალი წვა და სხვა 
მონაცემები. 

აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის ხანძართან დაკავშირებით, ოფიციალური მონაცემები 
მნიშვნელოვნად აცდა ჩემს მიერ დათვლილ ფართობებს. ჩემი ვარაუდით ამ 
ცდომილების წყარო არის გამოყენებული მეთოდები და ტექნოლოგიები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


