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შინაარსი: 

• GIZ/IBiS პროგრამა – კომპონენტი ტყის მონიტორინგის 

ეროვნული სისტემის განვითარება 

• ტყის ეროვნული ინვენტარიზაცია – მიზნები, მოსალოდნელი 

შედეგები 

• ტყის ეროვნული ინვენტარიზაცია: მოსამზადებელი ფაზა 

• ცვლადების მოკლე აღწერა 
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ეროვნული ტყის მონიტორინგის სისტემის 
განვითარება 

• ტყის პირველი ეროვნული ინვენტარიზაციის განხორციელება 

• ტყის მართვის  დაგეგმვის გაუმჯობესებული აღრიცხვის  

განხორციელებასა  

• ტყის საინფორმაციო და მონიტორინგის სისტემის შექმნა 

 

მკაფიო ფოკუსირება ინსტიტუციური და ადამიანური 

შესაძლებლობების განვითარების კომპონენტზე 
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NFI-ის მიზნები 

• კანონმდებლობის დახვეწა, პოლიტიკური და სტარტეგიული 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა სანდო ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; 

• ანგარიშგების წარმოება: ეროვნულ, რეგიონულ და გლობალურ 
დონეზე; 

• ქვეყანაში ტყის მახასიათებლების ცვლილებებზე დაკვირვება და 
ტყის მართვის პროგრესის შეფასება; 

• კვლევითი პოტენციალის განვითარება; 

 

NFI -ის მიზანს არ წარმოადგენს სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების 
დაგეგმვა რეგიონულ და სატყეო უბნის დონეზე. 
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რეგიონული და გლობალური მოთხოვნები 
ანგარიშგებისთვის 

• ევროპის ტყეების - Forest Europe; 
 
• გლობალური ტყის რესურსის შეფასება - UN-FAO-FRA-

Global Forest Resources Assessment (FRA); 
 
• გაეროს სატყეო ფორუმი - UNFF 
 
•  UNFCCC - (United Nations Framework Convention on 

Climate Change) 
 
• კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ - CBD 
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რატომ ეროვნული დონის ინვენტარიზაცია? 

რატომაა მნიშვნელოვანი?  

NFI 
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  NFI  საერთაშორისო ანგარიშგებისთვის; 
  ქვეყნის საჭიროებები; 
  გრძელვადიანი მონიტორინგის 
მექანიზმი  
 
 

 

  
რატომ ეროვნული დონის ინვენტარიზაცია? 

 მაგრამ ასევე  
 
 NFI - ის მრავალმხრივი 
მიზნები   

 ბიომრავალფეროვნება  
 სიჯანსაღე 
პროდუქტიულობა 
 კანონმდებლობა და 
პოლიტიკა  
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 საქართველოს ტყის მდგომარეობის შესახებ განახლებული ინფორმაცია; 
 
 ახალი გამოცდილება; 
 
 ახალი ტექნოლოგიები ზონდირებისა და საველე მონაცემების 
შეგროვებისათვის; 
 
 მაღალი ხარისხის და სიზუსტის ტყის აღრიცხვის ინსტრუმენტები; 
 მობილური ტექნოლოგიები;  

 კვლევითი პოტენციალის განვითარება; 

ტყის აღრიცხვის მეთოდოლოგიისა და კანონმდებლობის განვითარება; 

 

რატომ ეროვნული დონის ინვენტარიზაცია?  

29.11.2017 
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NFI ფაზები  

ინფორმაცია 
საჭიროებებზე 

მეთოდოლოგია განხორციელება  მონაცემთა ანალიზი 

Open Foris  
collect 

Open Foris  
mobile 

     Open Foris  
Collect Earth 
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Seite 11 

ცვლადები 

State 

Regeneration 
Wood 
resources 

Biodiversity 

Damages, etc. 

sample plot 
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More than 75 Variables 
 

 
ტყის კატეგორია 
ტყის ტიპი 
ტყის წარმოშობა 
სახეობრივი შემადგენლობა 
ვერტიკალური სტრუქტურა 
მოზარდ-აღმონაცენი 
ასპექტი 
ფერდობის ექსპოზიცია 
ვარჯის შეკრულობა 
დაზიანება 
ძოვება 
წითელი ნუსხა 
მიწის დაფარულობის ტიპი და  
პროცენტულობა 
 
 
 

 
          ნიადაგის ეროზია 
          ჰუმუსი 
          ხეთა სახეობები 
          ძირკვის დიამეტრი და ისტ. 
          ხის სიმაღლე 
          ტაქსაციური დიამეტრი 
          ხის შემატება (დ) 
          ხის ასაკი 
          ზეხმელი ხეები 
          ჰაბიტატი ხეები 
          გადატეხილი ხეები 
          ძირნაყარი 
          არამერქნული 
          ... 
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  NFI ინსტრუმენტები 

Open Foris -  ინსტრუმენტების და მეთოდების  უფასო 
და ღია წყარო  მონაცემთა შეგროვების, ანალიზისა  

http://www.openforis.org 
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NFI-ის ძირითადი მოსალოდნელი შედგები 
საქართველოსთვის 

• საქართველოს ტერიტორიაზე ტყით დაფარული ფართობები; 

• სახეობრივი მრავალფეროვნება; 

• ხნოვანების კლასები; 

• ბონიტეტი; წარმოშობა; 

• მარაგი - სულ და 1 ჰა. - ზღვის დონისა და ექსპოზიციის 
მიხედვით; 

• შემატება - სულ და 1 ჰა; 

• ტყის სტრუქტურა; დაზიანებები;  

• ტყის ტიპები; მოზარდ-აღმონაცენი; ქვეტყე;  

• არამერქნული. 

• კარბონი; 
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NFI კლასტერები და ფართობის დიზაინი  

N

S

W E

r=10m
15cm< DBH ≥30cm

r=5m
8cm≤ DBH ≥15cm

r=15m
DBH >30cm

Regeneration
r=1.5m
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მადლობა ყურადღებისთვის 
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