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პირადი გამოცდილება
Personal experience

• Member of the task force to initiate Poland’s National Forest Inventory (2005-
2010)

• Responsible for NFI data processing and software development (since 2005)

• Responsible for the Forest Data Bank (since 2010)
• Member of editorial board of the yearly statistical report on State Forests (since 2002)

• სახელმწიფო ტყეების შესახებ ყოველწლიური სტატისტიკური მოხსენების სარედაქციო საბჭოს
წევრი (2002 წლიდან) 

• Member of UNECE/FAO ToS-es:
– Forest Products Statistics (since 2013)

– Monitoring of Sustainable Forest Management (since 2015)

– Forest Sector Outlook (since 2018)

• Member of the FOREST EUROPE Expert Group on Implementation of Updated pan-
European Indicators for Sustainable Forest Management (since 2017)
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პოლონეთის ტყეები
Polish forests

პოლონეთის ტყეები Polish forests

ფართობი: 9.23 მლნ ჰა, ტყის საფარი : 29.5%

Area: 9.23 mil. ha, forest cover: 29.5%

საჯარო ტყეები Public forests

7.46 მლნ ჰა 7.46 mil. ha

სახელმწიფო ხაზინა State Treasury

7.37 მლნ ჰა 7.37 mil. ha

სახელმწიფო ტყეები State Forests

7.10 მლნ ჰა 7.10 mil. ha
. . .

.

კერძო ტყეები
Private forests

1.77 mil. ha

National parks
0.19 mil. ha

Agricultural
Property Agency
0.03 mil. ha

Other
0.05 mil. ha

Communal
0.08 mil. ha
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ტყის მდგრადი მართვა პოლონეთში
1989 წლის შემდეგ SFM in Poland after

1989
• Paradigm shift from 

production-oriented to 
multifunctional sustainable
forest management

• Forest Act (1991)
• National Forest Policy (1997)
• National Forest Inventory 

(2005-)
• Forest Data Bank (2011-)
• National Forest Program 

(completed in 2015, not 
adopted)
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• პარადიგმის ცვლა
წარმოებაზე
ორიენტირებული ტყის
მართვიდან
მულტიფუნქციური
მდგრადი ტყეების
მართვამდე

• ტყის აქტი (1991)
• ეროვნული ტყის პოლიტიკა

(1997)
• ეროვნული სატყეო

ინვენტარიზაცია (2005-)
• ტყის მონაცემთა ბანკი (2011-)
• ეროვნული ტყის პროგრამა

(დასრულდა 2015 წ., არ არის
მიღებული)



ტყის მართვის პრინციპები პოლონეთში
Principles of forest management in Poland

• Conservation of forest 
ecosystems and environment 
functions they fulfil

• Protection of forests, especially 
of natural character

• Protection of soils, waters, 
degradation-susceptible areas, 
areas of socio-cultural 
importance

• Timber production 
• Production of other (secondary) 

products
• Open access and use by all 

interested parties 
(infrastructure to support 
education, recreation, hunting 
etc.) 
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• ტყის ეკოსისტემების და მათი
გარემოსდაცვითი ფუნქციების დაცვა

• ტყეების დაცვა, განსაკუთრებით
ბუნებრივი ტყეებისა

• ნიადაგების, წყლების, დეგრადაცია-
მგრძნობიარე ტერიტორიებისა და
სოციო-კულტურულად
მნიშვნელოვანი არეალების დაცვა

• მერქნის წარმოება
• სხვა (მეორადი) პროდუქციის

წარმოება
• ხელმისაწვდომობა და გამოყენების

შესაძლებლობა ყველა
დაინტერესებული მხარის მიერ
(ინფრასტრუქტურა რომელიც ხელს
უწყობს განათლებას, დასვენებას, 
ნადირობას და სხვა)



ტყის
მდგრადი

მართვა
Sustainable

forest
management

ტყის
საფარის
გაზრდა

Forest cover
increase

ტყის
მრავალფუნქციური

მართვა
Multifunctional forest

management

ტყის წშესაბამისი
მართვა

Proper forest
management

ტყის სარეკლამო
კომპლექსი Forest

promotional
complexes

სატყეო
მეურნეობის

სერტიფიცირება
Forestry certification

სატყეო
მეურნეობის
ეკოლოგიზაც

იის დონის
გაზრდა

Increasing level
of forestry

ecologisation

ტყის
მონიტორინგი

Forest monitoring ტყეების
ხელმისაწვდ

ომობა
Open access

to forests

დამცავი
ტყეები

Protective
forests

ბუნების
კონსერვაციის

არეალები
ტყეების შიგნით

Nature 
conservation areas

within forests

სატყეო
განათლებაF

orest
education
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Selected indicators in annual report on 
condition of forests 

• Forest resources
– General info (forest area, ownership structure, average age, species composition, age structure, area of renewals, 

National Afforestation Program, standing volume, average volume, volume increment)
• Forest functions

– Environmental (area of protective forests, biomass content )
– Social (area of Forest Promotional Complexes, length of tourist (bike, horse etc.) trails, no. of forest parking sites, 

camping sites etc., no. of available places in various facilities , hotels, conference centres, hunting lodges etc.), total 
garbage volume removed from forests, cost of garbage removal

– Productive (fellings volume, share of sanitary cuts,  ratio of fellings against total allowable cut, share of clear cuts in 
total fellings, area of clear cuts, ratio of fellings against gross annual increment)

– Landscape and nature conservation (no. and area of nature conservation designed areas on forested land (national 
parks, nature reserves, landscape parks etc.),  area of Natura 2000 on forested land, number of animal protection 
areas in forests (bird nests, animal and plant habitats etc.), no. and area of excluded seed stands, no. of animal 
rehabilitation centres, botanical gardens, arboreta etc., results of periodic Nature Monitoring, Forest Bird Index

– Promotion of sustainable forest management (no. of participants in educational activities, amount of financing of 
educational activities)

• Threats
– Abiotic (area of calamities)
– Biotic (area of damaged stands, area under pest containment activities, volume felled due to sanitary cuts)
– Anthropogenic (area affected by forest fires, no. of forest fires)
– Forest damage (results of forest monitoring (part of the National Environment Monitoring) e.g. concentration of SO2

and NO2,  defoliation, etc.
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ტყის მიწების მართვა პოლონეთში
Forest land management in Poland
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Level
დონე

Country
ქქვეყანა

Region
რეგიონი

Local
ადგილობრივი

Long-term
გრძელ-
ვადიანი

Forest policy of the 
state
სახელმწიფოს
სატყეო პოლიტიკა

Regional strategies of zoning
and environmental
protection
ზონირებისა და გარემოს
დაცვის რეგიონული
სტრატეგიები

Land use planning
მიწის
გამოყენების
დაგეგმარება

Mid-term
საშუალო-
ვადიანი

National Forest
Inventory
ტყის ეროვნული
ინვენტარიზაცია

Forest management 
plan 
ტყის მართვის
გეგმა

Short-term
მოკლე-
ვადიანი

Report on the state of the 
forests in Poland მოხსენება
ტყის მდგომარეობის
შესახებ პოლონეთში

Yearly management 
and felling plans
მართვისა და ჭრების
ყოველწლიური გეგემები

Forest Data Bank – reports and forecasts
სატყეო მონაცემთა ბანკი - მოხსენებები და პროგნოზები



Forest management planning in Poland
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Ownership type Forest owned by the State Treasury Other forests

Supervision Minister of the Environment County Office (poviat)

Principal planning 
document

Forest Management Plan Protection plan Simplified Forest 
Management Plan

Area 78% 2% 2% 18%

Managing entity Forest inspectorates of 
the State Forests NFH

Other governmental:
• Maritime Office
• Office of the 

President of the 
Republic 

• companies with 
State Treasury 
shareholding

• military

National parks • Private owners
• Cooperatives
• Municipalities 

(gmina)
• County Offices 

(poviat)

Forest 
management 
planning data 
available

Digital, detailed, high 
quality, up-to-date, 
standardized
GIS

Usually digital, 
detailed, high quality, 
FMP (at most 10 years 
old), standardized, 
usually GIS

Usually digital,
detailed, varying 
quality, at most 20 
years old, no 
common standard, 
usually GIS

Analog and digital, 
simplified, inconsistent 
quality, SFMP (usually 
not older than 10 
years), no common 
standard, sometimes 
GIS, no full coverage



Information sources
• State Forests Holding (~80% of forest area)

– Forest management plans: detailed, standardized, high quality, GIS

• County administration (communal and private forests)
– Simplified forest management plans: more general, no standard, low quality, small areas, no 

GIS

• National Parks, Maritime Office, Office of the President of the Republic, etc.
– Forest management plans: rather detailed, not standardized, various quality

• National Forest Inventory
– Continuous

• National forest health monitoring program (part of the National Monitoring of the 
Environment)

– Continuous basic program, ICP-Forest

• Central Statistical Office
– Questionnaires, sustainable development indicators

• Forest Data Bank

10



Information sources
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Regulatory

Planning

Management

Analysis, 
data 
publication
and 
reporting



Information sources
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Regulatory

Planning

Management

Analysis, 
data 
publication
and 
reporting



Standing volume underestimation in private
forests before NFI
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All forests (Central Statistical Office)

All forests (NFI)

State Forests (NFI)

State Forests (stand-wise inventory)



Standing volume underestimation in private
forests before NFI
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All forests (Central Statistical Office)

All forests (NFI)

State Forests (NFI)

State Forests (stand-wise inventory)

Difference
~5%

Difference
???



მთლიანი წლიური ნამატი
Gross annual increment

• Large discrepancy between
increment calculated from 
stand-wise inventory and 
NFI

• Reasons: 
– Outdated yield tables
– Climate change
– Long-term nitrogen

depositions
• NFI to the rescue
• Plans for new growth

models based on NFI 
measurements and 
repeated ALS measurements

15

• დიდი განსხვავება stand-wise
ინვენტარიზაციით
გამოთვლილ ნამატსა და NFI-ს
შორის

• მიზეზები:
– მოძველებული ცხრილები
– კლიმატის ცვლილება
– გრძელვადიანი აზოტის

დეპოზიტები
• NFI როგორც გამოსავალი
• ახალი ზრდის მოდელების

გეგმები, რომლებიც ეფუძნება
NFI გაზომვებს და
განმეორებით ALS გაზომვებს



ინფორმაციის შეგროვება - მიწათსარგებლობა

Information gathering – land use
• Issues:

– Land register system is
decentralized

– National statistics in forestry is not 
based on land register but on 
statistical questionnaires

– Significant area of private forests is
not registered

– Discrepancy between NFI 
estimates and land register

• Solutions:
– Cross-check between national

statistics data, forest inventory
data and NFI data

– Close cooperation with the Central 
Statistical Office

– Independent forest cover
assessment based on remote
sensing information (NFI is based
on on-the-ground sampling only)

16

• საკითხები:
– მიწის რეგისტრაციის სისტემა

დეცენტრალიზებულია
– სატყეო მეურნეობის სტატისტიკური მონაცემები

არ ემყარება მიწის რეესტრს, არამედ
სტატისტიკურ კითხვარს

– კერძო ტყეების მნიშვნელოვანი ტერიტორია არ
არის რეგისტრირებული

– განსხვავებები NFI- ს შეფასებისა და მიწის
რეესტრს შორის

• გადაწყვეტილებები:
– გადამოწმება ეროვნულ სტატისტიკურ

მონაცემებს შორის, ტყის ინვენტარიზაციის
მონაცემები და NFI მონაცემები

– მჭიდრო თანამშრომლობა ცენტრალური
სტატისტიკურ სამსახურთან

– დამოუკიდებელი სატყეო საფარის შეფასება
დისტანციური ზონდირების ინფორმაციის
საფუძველზე (NFI ეფუძნება მხოლოდ ადგილზე
შერჩევას)



ინფორმაციის შეგროვება - მიწათსარგებლობა

Information gathering – land use
• Recommendations:

– Consistency between land register 
system, national statistics and forest
inventory and management

– Land cadaster system should be 
country-wide and under the control of 
a single government agency

– National statistics on land use and 
forest cover should be based on land 
cadaster data

– Process of periodic checking of land 
use statistical data quality based on 
independent source of information on 
forest cover

– Economic incentives to keep land 
register up to date
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• რეკომენდაციები:
– მიწის რეგისტრაციის სისტემის, ეროვნული

სტატისტიკისა და ტყის ინვენტარიზაციისა
და მართვის შესაბამისობა

– მიწის კადასტრის სისტემა უნდა იყოს
ქვეყნის მასშტაბით და ერთი სამთავრობო
სააგენტოს კონტროლის ქვეშ

– მიწათსარგებლობის და ტყის დაფარვის
ეროვნული სტატისტიკა უნდა დაეფუძნოს
მიწის კადასტრის მონაცემებს

– მიწის გამოყენების სტატისტიკური
მონაცემების ხარისხის პერიოდული
შემოწმების პროცესი ტყის დაფარვის
შესახებ ინფორმაციის დამოუკიდებელი
წყაროს საფუძველზე

– ეკონომიკური წახალისება მიწის კადასტრის
განახლებისთვის



ინფორმაციის შეგროვება - თანმიმდევრულობა და საიმედოობა
Information gathering – consistency and reliability

• Forest management plan 
data standardization

• Provide free software, 
database format, GIS 
standard and interchange
format
– In Poland: 

• 80% of forests have a 
management plan 
developed in a unified
format (GIS and descriptive
data)

• Remaining 20%: free
software for FMP makers, 
free guidelines and 
technical standards, 
national park data is the 
least standardized
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• ტყის მართვის გეგმა მონაცემთა
სტანდარტიზაცა

• უზრუნველყოს უფასო
პროგრამული უზრუნველყოფა, 
მონაცემთა ბაზის ფორმატი, GIS 
სტანდარტი და გაცვლის ფორმატი

• პოლონეთში:
– ტყეების 80% -ს აქვს ერთიანი

ფორმატით შემუშავებული მართვის
გეგმა (GIS და აღწერითი მონაცემები)

– დარჩენილი 20%: ხლემისაწვდომი
პროგრამული უზრუნველყოფა FMP 
შემქმნელებისთვის, ხელმისაწვდომი
სახელმძღვანელო პრინციპები და
ტექნიკური სტანდარტები, ეროვნული
პარკის მონაცემები ყველაზე ნაკლებ
სტანდარტიზებულია
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Free sofware
• Data entry
• Calculations
• Reports
• Data interchange

Guidelines and data standards
• Inventory rules and techniques
• Reporting
• Cartography
• Data formats

ინფორმაციის შეგროვება - თანმიმდევრულობა და საიმედოობა(FMP)
Information gathering – consistency and reliability (FMP)



ინფორმაციის შეგროვება - თანმიმდევრულობა და საიმედოობა(FMP)
Information gathering – consistency and reliability (FMP)
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ინფორმაციის შეგროვება - თანმიმდევრულობა და საიმედოობა(FMP)
Information gathering – consistency and reliability (FMP)



ინფორმაციის მართვა და გამოყენება
Information management and usage

• Single point of access
to information related
to forests (Forest Data 
Bank)
– Public access
– Providing data to 

decision makers and 
national
correspondents

– Dissemination of 
information and public 
communication
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• ტყეებთან დაკავშირებული
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის ერთი
წერტილი (ტყის მონაცემთა
ბანკი)
– საჯარო წვდომა
– გადაწყვეტილების

მიმღებთათვის და
ეროვნული
კორესპონდენტებისთვის
ინფორმაციის მიწოდება

– ინფორმაციის გავრცელება
და საზოგადოებრივი
კომუნიკაცია
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ინფორმაციის მართვა და გამოყენება (ტყის მონაცემთა ბანკი)

Information management and usage (Forest Data Bank)



ინფორმაციის მართვა და გამოყენება
Information management and usage

• System of sunstainable development 
assessment (Central Statistical Office)

– Different aims and criteria of sustainable
forest management on different levels

– Local level (forest management entities) 

• Assessment of management outcomes

• Clarification of issues related to forest 
certification

– Regional and national level

• Monitoring of changes (pace and 
direction)

• Assessment of the level of sustainability 
of forest management

• Identification of main threats and
weaknesses

• Tools for assessing the degree of 
implementation of accepted programs
and forest policy strategies or for 
developing such programs and strategies

24

• მდგრადი განვითარების შეფასების სისტემა
(ცენტრალური სტატისტიკური სამსახური)

• ტყის მდგრადი მართვის სხვადასხვა მიზნები
და კრიტერიუმები სხვადასხვა დონისთვის

• ადგილობრივი დონე (ტყის მართვის
ორგანოები)

– მართვის შედეგების შეფასება

– ტყის სერტიფიცირების საკითხებთან
დაკავშირებული საკითხების დაზუსტება

• რეგიონალური და ეროვნული დონე

– ცვლილებების მონიტორინგი (ტემპი და
მიმართულება)

– ტყის მართვის მდგრადობის დონის შეფასება

– ძირითადი საფრთხეების და სისუსტეების
იდენტიფიცირება

• მიღებული პროგრამებისა და ტყის პოლიტიკის
სტრატეგიის განხორციელების ხარისხის
შეფასების ან პროგრამებისა და სტრატეგიის
შემუშავების ინსტრუმენტები



• SFM indicators are used
in forest management 
certification (FSC, PEFC)

• Eurostat indicators of 
sustainable development 
– Natural resources
– Land use

• International reporting
– FRA (FAO)
– SoEF (Forest Europe)
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ინფორმაციის მართვა და გამოყენება
Information management and usage

• ტყის მდგრადი მართვის
ინდიკატორები
გამოიყენება ტყის მართვის
სერტიფიკაციაში (FSC, 
PEFC)

• ევროსტატის მაჩვენებლები
მდგრადი
განვითარებისთვის
– ბუნებრივი რესურსები
– მიწათსარგებლობა

• საერთაშორისო
ანგარიშგება
– FRA (FAO)
– SoEF (Forest Europe)



Institutionalising C&I systems
• Keeping the system running

– Organizational stability
• State Forests Holding (information system)
• Bureau for Forest Management and Geodesy (Forest Data Bank, National Forest Inventory, 

forecasting)
• Forest Research Institute (reporting on the state of forests, international reporting)

– Stable funding
• State Forests Holding (principal funding, self-sustaining public entity)
• National Fund for Environment Protection
• State budget

– Constant indicator monitoring
• Condition of forests is annually debated by the parliament

• Integrate with the national statistics
– NFI is now the principal source of national and international statistics
– Close cooperation with the Central Statistical Office

• Integrate SFM C&I in the legislation
– National Forest Policy (1997)
– Consistency of C&I with national forest policy priorities and aims
– National Forest Program (not in force)
– National official set of C&I 26



გამოწვევები Challenges
• Ongoing public 

discussion on priorities
of sustainable
development and 
balance between
environmental, social
and economic aspects

• Lack of social
consensus regarding
forest-related policies

• Multifunctional forests
or functional
separation?
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• მიმდინარე საჯარო განხილვა
მდგრადი განვითარების
პრიორიტეტებისა და
გარემოსდაცვითი, 
სოციალური და
ეკონომიკური ასპექტების
ბალანსის შესახებ

• ტყეებთან დაკავშირებული
პოლიტიკის შესახებ
სოციალური კონსენსუსის
არარსებობა

• მრავალფუნქციური ტყეები
თუ ფუნქციური დაყოფა?



Dr. Andrzej Talarczyk
Chief Information Officer

Bureau for Forest Management and Geodesy, Poland
ტყის მართვისა და გეოდეზიის ბიურო, პოლონეთი

Andrzej.Talarczyk@zarzad.buligl.pl
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