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შეკითხვები

ტყის ეროვნული აღრიცხვა(ტეა)



ეს პუბლიკაცია მომზადდა გერმანიის ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური 
სამინისტროს (BMZ) სახელით, გერმანიის საერთა
შორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ 
განხორციელებული პროგრამის  „ბიომრავალფე როვნე
ბის ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ (IBiS) 
ფარგლებში.

ავტორები:
ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვის და მონიტორინგის 
სამუშაო ჯგუფი

ფოტოები: 
ბენედიქტ იბელე, ერიხ მისი, ლაშა გიგაური
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ტყის ეროვნული აღრიცხვა არის პროცესი, 
რომლის განმავლობაშიც ხორციელდება ტყე
ს თან დაკავშირებული ინფორმაციის სისტემა
ტურად შეგროვება. პროცესის  ფარგლებში 
მოპოვებული ინფორმაცია ტყის რესურსების 
შეფასებისა და მონიტორინგისთვის ანალიზ
დება და ჯამდება ქვეყნის მასშტაბით. ტყის 
ეროვნული აღრიცხვა ციკლურ ხასიათს ატა
რებს და როგორც წესი მეორდება ყოველ 10 
წელში ერთხელ, თუმცა მისი განმეორებადობა 
დამოკიდებულია ქვეყნის საჭიროებებზე.

ტყის ეროვნული აღრიცხვა ფარავს ყვე ლა 
ტიპის ტყეს, რომელიც პასუხობს ტყის ეროვ
ნული აღრიცხვის საველე სახელმძღვა
ნელო დოკუმენტში გამოყენებულ ტყის 
განსაზღვრებას, განურჩევლად ტყის კატე
გო რიის, მართვის ტიპის, მართვის ორგანოს 
და საკუთრების სტატუსის. ტყის ეროვნული 
აღრიცხვა გვაწვდის ინფორმაციას, რომელიც 
აღწერს ტყის რესურსებს დროის განსაზღვრულ 
მომენტში.

რა არის ტყის ეროვნული 
აღრიცხვა?  

1 
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ტყის ეროვნული აღრიცხვის მიზანია სის ტე
მურად (წინასწარ განსაზღვრული ინტერ ვა
ლით) შეგროვილი ინფორმაციის, სტატისტი
კური მეთოდების გამოყენებით, გაანალიზოს,  
ტყის ძირითადი მახასიათებლები როგორე
ბიცაა: ტყის ფართობი, ბიოლოგიური მრა
ვალ ფეროვნება, ტყის სტრუქტურა, ტყის 
დე გრა დაციის სტატუსი, მერქნის მარაგი, ძირ
ნა ყარი მერქნის მარაგი, ტყის განახლება,  
ტოპოგრაფიული და სხვა მნიშვნელოვანი 
მახა სიათებლები. 

ტყის ეროვნული აღრიცხვის შედეგად მი
ღებული მასალები გამოიყენება სატყეო სექ
ტორში ეფექტური გადაწყვეტილებების მი
საღებად, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ტყის 
რესურსების მდგრადი გამოყენება და ტყის 
დინამიკის მონიტორინგი. ტყის ეროვნული 
აღრიცხვის სხვა მნიშვნელოვან ასპექტს წარ
მოადგენს სატყეო სფეროში სამეცნიერო 
კვლე ვების წახალისება და საერთაშორისო 
ანგარიშგება (მაგალითად გაეროს სურსათის 
და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის გლო
ბალური ტყის რესურსების შეფასება  UN FAO/
FRA და სხვა). 

რატომ არის საჭირო ტყის 
ეროვნული აღრიცხვა?

2 როგორია ტყის 
ეროვნული აღრიცხვის 
განხორციელების 
საფეხურები?

3 

ტყის ეროვნული აღრიცხვის განხორცი
ელების ძირითადი საფეხურებია: 1) მე
თოდოლოგიის შემუშავება, რომელიც 
თანხვედრაშია ეროვნულ საჭიროებებთან 
და საერთაშორისო დონეზე არსებულ 
ვალ დებულებებთან; 2) ინფორმაციის შე
გრო ვება ტყეში; 3) ინფორმაციის ანალიზი 
და 4) ანგარიშგება.
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რა ინფორმაცია 
გროვდება ტყის 
ეროვნული აღრიცხვის 
დროს?

4 

ტყის ეროვნული აღრიცხვის დროს გროვ
დება ინფორმაცია ტყის რაოდენობ რივი 
და თვისებრივი მასახიათებლების, ტყის 
მრავალფეროვნების, სტრუქტურის, შე
მად გენ ლობის, ფართობის, მარა გის, შე
მატების, ასაკის კლასის, წარ მოშო ბის, 
დეგ რადაციის, ნიადაგის მა ხა სია თებ ლე
ბის და სხვადასხვა ანთროპო გენული და 
ბუნებრივი ზეწოლის შესახებ.

რა ზომის არის ბადე?5 

ტყის ეროვნული აღრიცხვის საველე სა
მუშაოები განხორციელდება ტყით დაფა
რულ ტერიტორიაზე  3.6 x 3.6  კილო
მეტრიანი ბადის  ყველა გადაკვეთის 
წერ ტილზე,  ჯამში საველე სამუშაოები 
გან ხორციელდება დაახლოებით 2000 
კლასტერზე. 
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რა არის 3.6 x 3.6 
კილომეტრიანი ბადის 
შერჩევის საფუძველი? 

6 

გერმანული საკონსულტაციო კონსორციუმის 
(ForestEye Research GmbH და UNIQUE forestry 
and land use GmbH) მიერ გაწეული წინასწარი 
კვლევების შედეგად, რეკომენდაცია გაეწია 3.6 
კილომეტრიანი სიგანის ბადის გამოყენებას 
საქართველოს ტყის ეროვნული აღრიცხვის 
განხორციელებისას. 

ბადის ზომა შეირჩა სტატისტიკური მოსაზრე
ბების, საერთაშორისო გამოცდილების, დრო
ის და ადმინისტრაციული საჭიროებების 

გათ ვა ლისწინებით. ბადის ადაპტირება და/
ან რეგიონულ დონეზე ინტენსიფიკაცია შესაძ
ლებელია, რათა მომდევნო ტყის ეროვნული 
აღრიცხვებიდან მოპოვებული ინფორმაცია 
გაუმჯობესდეს.

რა ფართობისაა (ჰექტრებში) 
მთლიანი შესასწავლი 
ტერიტორია?  

7 

ინფორმაცია გროვდება დაახლოებით 2000 
კლასტერიდან, რომელიც შეესაბამება 423.9 
ჰექტარს და წარმოადგენს საქართველოს ტყის 
ფართობის 0.02%ს.
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როგორ ზოგადდება 
ინფორმაცია იმ ფართობებზე 
სადაც საველე სამუშაოები არ 
ჩატარებულა?

8 

სანიმუშო ფართობზე შეგროვებული ინფორ
მაციის ექსტრაპოლაცია ხდება 1 ჰექტარზე და 
შედეგები ზოგადდება იმ ფართობებზე, რომ
ლებიც არ გაზომილა.

რა სიზუსტის იქნება ტყის 
ეროვნული აღრიცხვის შედეგად 
მიღებული ინფორმაცია 
რეგიონულ და ადგილობრივ 
დონეზე? 

9 

ტყის ეროვნული აღრიცხვა მოგვაწვდის ზუსტ 
ინფორმაციას ეროვნულ დონეზე, ხოლო 
ინფორმაციის სიზუსტე რეგიონულ და სატყეო 
უბნის დონეზე  დამოკიდებულია სატყეო უბნის 
ფართობზე. ინფორმაცია შესაძლებელია 
საკმარისი იყოს სატყეო უბნისთვის, რომელსაც 
გააჩნია დიდი უწყვეტი ტყის ფართობი, 
მაგრამ არ იყოს საკმარისი პატარა სატყეო 
უბნებისთვის. 
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რა განსხვავებაა ინფორმაციას შორის, რომელიც მოპოვებულია ტყის 
ეროვნული აღრიცხვის და დეტალური (სატყეო უბნის) აღრიცხვის დროს? 10 

სატყეო უბნის დონეზე არსებული აღრიცხვის 
მიზანია დეტალური ინფორმაციის მოპო ვე ბა 
კორომის დონეზე, მართვის გეგმის მოსამზა
დებლად, ხოლო  ტყის ეროვნული აღრიცხვა 
მიზნად ისახავს ქვეყნის მასშტაბით ტყეების 
მდგომარეობის ზოგადი სურათის შექმნას, რაც 
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების და ტყის 
გრძელვადიანი მონიტორინგის საფუძველი 
გახდება. 

თავის მხრივ, ტყის ეროვნული აღრიცხვა ვერ 
უზრუნველყოფს ყველა იმ ინფორმაციას, რაც 
სატყეო უბნის დონეზე გადაწყვეტილებების 
მი საღებადაა საჭირო, რადგანაც 3.6 x 3.6 კი 
ლომეტრიანი ბადე ერთი კონკრეტული სა
ტყეო უბნის არასაკმარის ფართობს ფარავს, 
შესაბამისად მოპოვებული ინფორმაცია  ცვლა
დების შესახებ არასაკმარისია სატყეო უბნის 
მართვის დასაგეგმად. 
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რატომ ინიშნება ტყის ეროვნული 
აღრიცხვის დროს სანიმუშო 
ფართობის ცენტრი და რატომაა 
აღნიშნული ინფორმაცია 
კონფიდენციალური?

11 

ტყის ეროვნული აღრიცხვა, როგორც წესი, 
მეორდება ყოველ 10 წელში ერთხელ, რომლის 
მიზანს წარმოადგენს ქვეყნის ტყის რესურსების 
მუდმივი მონიტორინგი და ადეკვატური პო
ლიტიკის შემუშავება. ცვლილებების აღსა
რიცხად და ზოგიერთი ცვლადის შესაფა
სებ  ლად, მაგალითად ჰექტარზე შემატების 
განსა საზღვრად, მნიშვნელოვანია, რომ აღრი
ცხვის განმეორება მოხდეს ზუსტად ერთსა და 
იმავე ადგილას. სწორედ ამიტომ სანიმუშო 
ფართობების ცენტრები ინიშნება და მათ შე
სახებ ინფორმაცია ინახება მონაცემთა ბაზაში. 

ამავდროულად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 
ინფორმაცია სანიმუშო ფართობის ცენტრის 
შესახებ იყოს კონფიდენციალური იმისათვის, 
რომ თავიდან იქნას აცილებული კლასტერებზე 
რაიმე ტიპის ზეგავლენა. ინფორმაციის საჯარო
ობა გავლენას მოახდენდა ტყის ეროვნული 
აღრიცხვის სანიმუშო ფართობების მართვაზე, 
მაგალითად შესაძლებელი იქნებოდა უკანო
ნო ტყის ჭრა სანიმუშო ფართობის გვერდის 
ავ ლით, შედეგად უკანონო ჭრები ვერ აისახე
ბოდა ტყის ეროვნული აღრიცხვის საბოლოო 
მონაცემებში.
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როგორ მუშავდება საველე 
სამუშაოების შედეგად 
მოპოვებული ინფორმაცია? 

12 

ტყის ეროვნული აღრიცხვა, ველზე მონა
ცე   მების შეგროვების და დამუშავების ჩა
თვლით, განხორციელდება გაერთიანებული 
ერე ბის სურსათის და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაციის (UNFAO) მიერ შემუშავებული 
პროგრამის “Open Foris”ის საშუალებით. სა
ვე ლე სამუშაოების დროს ინფორმაციის მო
პოვება ხდება “Collect Mobile” აპლიკაციის 
გამოყენებით, რომელიც იტვირთება ანდრო
იდის სისტემის მქონე პლანშეტებში. მომდევ
ნო ეტაპზე მონაცემები ანალიზისათვის იმ
პორ ტირდება “Open Foris Collect”ში, ხო ლო 
მონაცემების გაწმენდის შემდეგ მათი დამუ
შავებისთვის გამოიყენება პროგრამა “Calc”ი. 

რა არის შეგროვებული 
მონაცემების მოცულობა 
(გიგაბაიტებში)?

13 

• საველე სამუშაოების შედეგად “Collect Mo
bile”ის მიერ შეგროვებული ინფორმაცია, 
ფოტოების ჩათვლით (დაახლოებით 2000 
კლასტერისთვის), დაახლოებით  50 GB მო
ცუ ლობისაა. 

• „Open Foris Collect“დან CSV/excel ფაილებ ში 
ექსპორტირებული ინფორმაცია დაახლო
ებით   0,005 GB მოცულობის იქნება.

რა არის ტყის ეროვნული 
აღრიცხვის ვადები? 

14 

საქართველოში ტყის ეროვნული აღრიცხვა 
განხორციელდება 2019 წლის ოქტომბრის 
ჩათვლით. საერთაშორისო პრაქტიკის გათვა
ლისწინებით ტყის ეროვნული აღრიცხვა უნდა 
განხორციელდეს 10 წელიწადში ერთხელ, 
რა თა შესაძლებელი გახდეს ცვლილებებზე 
დაკვირვება, მაგალითად ტყის ფართობის ან 
მდგომარეობის ცვლილება.
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ტყის ეროვნული აღრიცხვა 
საქართველოს მთლიან 
ტერიტორიას მოიცავს?

15

ტყის ეროვნული აღრიცხვა ითვალისწინებს 
საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, აფ ხა
ზე თის და ცხინვალის რეგიონების ჩა თვლით. 
ვინაიდან აღნიშნულ რეგიონებზე სავე ლე სა
მუ შაოების განხორციელება ვერ ხორციელ
დება, ინფორმაციის წყაროდ გამოყენებული 
იქნება დისტანციური ზონდირების შედეგად 
მი ღებული მონაცემები. 

საქართველოში ტყის ეროვნული აღრიცხვის 
დროს გამოიყენება სატელიტური სურათები 
ინფორ მაციის მისაღებად ისეთი ტყით დაფა
რული ფართობების შესახებ, რომლებიც არ 
გაი ზომა საველე ჯგუფების მიერ. 
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შესაძლებელი იქნება ტყის ეროვნული აღრიცხვის 
ფარგლებში რუკების შექმნა? 

16 

რუკები  ტყის ეროვნული აღრიცხვის ძალიან 
მნიშვნელოვანი შედეგია. ტყის ეროვნული აღ
რიცხვის საველე სამუშაოების შედეგად მო
პოვებული ინფორმაცია გამოიყენება დისტა
ნიცური ზონდირების შედეგად მოპოვებულ 
ინფორმაციასთან ერთად, რის საფუძველზეც 
სხვადასხვა ტიპის ცვლადის განთავსებაა 
შესაძლებელი სხვადასხვა რუკებზე, მაგა
ლითად ტყეების განაწილება, ტყის ტიპები ან 

გარკვეული სახეობების გავრცელება ქვეყნის 
მასშტაბით, ტყის დეგრადაცია, ბიოლოგიური 
მრავალფეროვნება ან მარაგის ზრდა. ვინაი
დან ასეთი ინფორმაციის ხარისხის შეფასება 
წინასწარ შეუძლებელია საბოლოო რუკების 
მომზადება შესაძლებელი გახდება ტყის ეროვ
ნული აღრიცხვის შედეგად მოპოვებული ინ
ფორმაციის დამუშავების შემდეგ.
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ვინ აკეთებს ტყის ეროვნულ 
აღრიცხვას? 

17 

ტყის ეროვნული აღრიცხვა ტარდება საქარ
თველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მე
ურნეობის სამინისტროს მიერ გერმანიის 
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზო
გა დოების (GIZ) მხარდაჭერით. GIZ განსა
კუთრებულ ყურადღებას აქცევს პარტნიორ 
ორგანიზაციაში პერსონალის შესაძლებ ლო
ბების გაძლიერების კომპონენტს, რათა მათ 
შესაძლებლობა მიეცეთ მომავალში ტყის 
ეროვნული აღრიცხვა დამოუკიდებლად გა
ნახორციელონ.  ტყის ეროვნული აღრიცხვის 
წარმატებით განხორციელებისთვის და მისი 
საქართველოში დანერგვისთვის აუცილე ბე
ლია სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე ების, 
სახელმწიფო ორგანიზაციების, უნივერსი ტე
ტების, კვლევითი ინსტიტუტების, კერძო სექ
ტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
ჩართულობა. 
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ვის მიუწვდება ხელი ტყის 
ეროვნული აღრიცხვის შედეგად 
მიღებულ ინფორმაციაზე? 

18 

მიღებული და დამუშავებული ინფორმაციის 
მფლობელია გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო. მიღებული მონა
ცემებისგან გენერირებული სხვადასხვა ტი
პის ინფორმაცია, ეროვნული და სა ერთა შო
რისო ანგარიშგების არხების საშუალე ბით,  
ხელმისაწვდომი გახდება ფარ თო საზო გა
დოებისთვის,  სახელმწიფო დაწესებუ ლებე
ბი სთვის, კვლევითი ინსტიტუტებისა და სხვა 
დაინ ტერესებული მხარეებისთვის.  
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ხშირად დასმული
შეკითხვები

ტყის ეროვნული აღრიცხვა(ტეა)


