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კდი ეროვნული ნუსხები ტყის მდგრადი მართვისათვის -

5 ნაბიჯი ინიცირებიდან ტყის მდგრადი მართვის შესახებ ანგარიშგებამდე

National sets of C&I for SFM –

5 steps from initiation to report on SFM

1  National memorandum of

understanding

2  Participatory stakeholder process

to develop a set of C&I for SFM

3  Monitoring of the respective data

and information

4  Reporting of the collected

data and information

5  Assessment of SFM based on 

the available data and

information

1  ეროვნული ურთიერთგაგების მემორანდუმი

2  დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა ტყის

მდგრადი მართვისათვის კდი ეროვნული ნუსხის

შემუშავების პროცესში

3  შესაბამისი მონაცემებისა და ინფორმაციის

მონიტორინგი

4  შეგროვებული მონაცემებისა და ინფორმაციის

რეპორტინგი

5  ტყოს მდგრადი მართვის შეფასება ხლემისაწვდომ

მონაცემებზე და ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 
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FOREST EUROPE-ის კდი ნუსხა
FOREST EUROPE C&I set

 6 Criteria
 11 qualitative indicators
 34 quantitative indicators

 Background document with
factsheets

 Definitions document
 FOREST EUROPE, 

UNECE, FAO databases

 SoEF Reports

 6 კრიტერიუმი
 11 ხარისხობრივი ინდიკატორი
 34 რაოდენობრივი ინდიკატორი

 ფონური დოკუმენტი და
საინფორმაციო ფურცლები

 განსაზღვრებების (დეფინიციების) 
დოკუმენტი

 FOREST EUROPE, UNECE, FAO-ს
მონაცემთა ბაზები

 SoEF ანგარიშები



FOREST EUROPE ფონური დოკუმენტი
FOREST EUROPE Background doc

Purpose: It comprises detailed 
information on 

• rationales, 
• international data providers, 
• measurement units, 
• current periodicity of data 

availability, 
• reporting notes and 
• related terms and definitions 

of the indicators

 presented in the framework of 
the six Criteria and structured 
following a linkage between the 
qualitative and the quantitative 
indicators.

მიზანი: იგი შეიცავს შემდეგ დეტალურ
ინფორმაციას:

• დასაბუთება, 
• საერთაშორისო მონაცემთა

მიმწოდებლები, 
• საზომი ერთეულები, 
• მონაცემთა ხელმისაწვდომობის

ამჟამინდელი პეიოდულობა
• ანგარიშის შენიშვნები, და
• ინდიკატორთან დაკავშირებული

ტერმინები და განსაზღვრებები

წარმოდგენილი 6 კრიტერიუმის
ფარგლებში და დალაგებული ხარისხობრივ
და რაოდენობრივ ინდიკატროთა შორის
კავშირების მიხედვით. 



Genesis: 

Elaborated in 2002/2003

Revised in 2015

In 2018 again revised and consolidated with the 
information contained in the 

• reporting questionnaires for the Joint 
FOREST EUROPE/UNECE/FAO 
Questionnaire on Pan-European 
quantitative Indicators for SFM (Feb. 2018) 
and the 

• FOREST EUROPE/UNECE/FAO Reporting 
format for progress towards Goals for 
European Forests and the European 2020 
Targets for Forests and the

• Questionnaire on the pan-European 
Qualitative Indicators for SFM (Feb. 2018) 
and with the 

• recommendations of the Advisory Group 
on the Preparation of the State of Europe’s 
Forests Report 2020.

FOREST EUROPE ფონური დოკუმენტი (გაგრძელება)
FOREST EUROPE Background doc. cont.

გენეზისი: 

შემუშავებულია 2002/2003 წლებში

განახლდა 2015 წელს

2018  წელს კვლავ განახლდა და მასში გაერთიანდა
ინფორმაცია რომელსაც შეიცავდა: 

• ერთობლივი FOREST EUROPE/ UNECE / FAO  
ანგარიშგების კითხვარები

• პან-ევროპული ტყის მდგრადი მართვის
რაოდენობრივი ინდიკატორების შესახებ
კითხვარი (თებ 2018), ასევე

• FOREST EUROPE/UNECE/FAO ანგარიშგების
ფორმატი ევროპის ტყეებისა და ევროპის
მიზნები ტყეებისათვის 2020 წლისათვის ასევე

• პან-ევროპული ტყის მდგრადი მართვის
ხარისხობრივი ინდიკატორების შესახებ კითხვარი
(თებ 2018), და მასთან

• მრჩეველთა ჯგუფის რეკომენდაციები ევროპის
ტყეების მდგომარების შესახებ 2020 წლის
ანგარიშის მომზადების შესახებ. 



Developing an indicator fact sheet is also a good way of 
thinking through the requirements for and elements of an 
effective indicator and its subsequent use. It also helps to 
‘screen’ the indicator against usefulness and feasibility in 
case adjustments have to be made. 

საინფორმაციო ფურცლები
FACTSHEETS

ინდიკატორის საინფორმაციო ფურცლის შემუშავება
კარგი გზაა რათა გამოიკვეთოს ეფექტური ინდიკატორის
და მისი შემდგომი გამოყენების მოთხოვნები და
სამშენებლო ბლოკებები. ეს ასევე ხელს უწყობს
ინდიკატორის “სკრინინგს” მისი სარგებლობისა და
მიზანშეწონილობის წინააღმდეგ, თუ კორექტირება უნდა
მოხდეს.



საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი
Factsheet template

Each indicator is structured 
according to the following headings:

Qualitative indicators: 
• indicator; 
• rationale; 
• descriptive questions and 
• related definitions.

Quantitative indicators: 
• indicator; 
• rationale; 
• international data sources; 
• measurement units; 
• current periodicity of data 

availability; 
• reporting notes; and 
• related definitions.

თითოეული ინდიკატორი სტრუქტურაში
ჯდება შემდეგი სათაურების მიხედვით:

ხარისხობრივი ინდიკატორები:
• ინდიკატორი;
• დასაბუთება;
• აღწერითი კითხვები; და
• დაკავშირებული განმარტებები.

რაოდენობრივი მაჩვენებლები:
• ინდიკატორი;
• დასაბუთება;
• საერთაშორისო მონაცემთა წყაროები;
• საზომი ერთეულები;
• მონაცემთა ხელმისაწვდომობის

მიმდინარე პერიოდულობა;
• ანგარიშგების შენიშვნები; და
• დაკავშირებული განმარტებები.



Indicator
The indicator name represents 
the brief reference to the full text 
of the indicator.

Note: The full text of the 
indicators does not make 
reference to “change”. 

However, change which is derived 
from the comparison of data 
from two different points in time 
should always be taken into 
account. Change is usually to be 
understood as "average change 
per year“

საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი - განმარტებები
Factsheet template  - explanations

ინდიკატორი
ინდიკატორის სახელი წარმოადგენს
მოკლე მინიშნებას ინდიკატორის სრულ
ტექსტზე.
შენიშვნა: ინდიკატორების სრული
ტექსტი არ მიანიშნებს "ცვლილებაზე". 
თუმცა, ცვლილება, რომელიც
მიღებულია დროის ორ განსხვავებული
წერტილიდან მიღებული მონაცემების
შედარებით, ყოველთვის უნდა იყოს
გათვალისწინებული. ცვლილებაში, 
როგორც წესი, იგულისხმება, "საშუალო
ცვლილება წელიწადში"



საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი -
განმარტებები, გაგრძ.

Factsheet template explanations cont.
International data sources
Relevant main international data 
sources and providers are listed. The 
ultimate source of data is the 
national level (national statistics, 
national inventories and other 
national data providers). 
Data/information on indicators 2.1, 
2.2, 2.3, 3.2, 4.6, 4.7, 4.10, 6.2, 6.3, 
6.5, 6.7 and 6.8 will be provided by 
International Data Providers (EC JRC, 
ICP Forests, Bioversity International, 
EUROSTAT, UNECE/FAO).

საერთაშორისო მონაცემთა წყაროები
აქ ჩამოთვლილია ძირითადი საერთაშორისო
საინფორმაციო წყაროები და მომწოდებლები. 
მონაცემთა საბოლოო წყარო ეროვნული დონეა
(ეროვნული სტატისტიკური მონაცემები, 
ეროვნული ინვენტარიზაცია და ეროვნულ
მონაცემთა სხვა მომწოდებლები). ეროვნული
დონის მითითება არ არის ნათლად
მინიშნებული თითოეული
ინდიკატორისთვის. მონაცემები/ინფორმაცია
ინდიკატორებისთვის 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.6, 4.7, 
4.10, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7 და 6.8 მოწოდებული
იქნება საერთაშორისო მონაცემთა
მომწოდებლებისგან (EC JRC, ICP Forests, 
Bioversity International, EUROSTAT, UNECE/FAO).



Measurement units
This para provides the measurement 
units of the indicator for the status 
and for changes. 

Current periodicity of data 
availability
The periodicity of data source may 
differ between countries and / or 
between different figures or 
parameters within an indicator. Some 
of the information is usually 
associated with periodic cycles of the 
national forest inventories (NFI), the 
classical periodicity of 10 years.  
However countries with continuous 
NFI may provide annual estimates.

საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი -
განმარტებები, გაგრძ.

Factsheet template - explanations cont.

საზომი ერთეულები
ამ ნაწილში მოცემულია ინდიკატორის საზომი
ერთეულები როგორც მისის სტატუსისათვის
ასევე ცვლილებებისთვის. 

მონაცემთა ხელმისაწვდომობის ამჟამინდელი
პერიოდულობა
მონაცემთა წყაროს პერიოდულობა შეიძლება
განსხვავდებოდეს ქვეყნებსა და/ან
ინდიკატორის შიგნით სხვადასხვა რიცვებსა ან
პარამეტრებს შორის. ზოგიერთი ინფორმაცია, 
როგორც წესი, უკავშირდება ეროვნულ
სატყეო ინვენტარიზაციას (NFI), ჩვეულებრივ
10 წლიანი პერიოდულობით, თუმცა უწყვეტი
ინვანტარიზაციის მქონე ქვეყნებს შეუძლიათ
ყოველწლიერუ შეფასების მოწოდება. .



Reporting notes
They refer to classification 
categories as well as to 
instructions on how to 
collect the respective data 
which are not obvious from 
the wording of the full text 
of the indicator.

საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი -
განმარტებები, გაგრძ.

Factsheet template - explanations cont.

ანგარიშგების შენიშვნები
ეხება კლასიფიკაციის
კატეგორიებს, აგრეთვე
ინსტრუქციებს თუ როგორ
უნდა შეგროვდეს შესაბამისი
მონაცემები, როცა ეს არ არის
ნათლად ჩამოყალიბებული
ინდიკატორის სრულ ტექსტში.



Related definitions
The underlying terms and 
definitions related to the indicator 
are listed. 

A glossary of the concepts, 
definitions and explanations is 
given in the supplementary 
document "Relevant Definitions 
Used for the Updated Pan-
European Indicators for 
Sustainable Forest Management".

საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი -
განმარტებები, გაგრძ.

Factsheet template - explanations cont.

მსგავსი განმარტებები
ჩამოთვლილია ინდიკატორის
ძირითადი პირობები და
განმარტებები. ცნებების, 
განმარტებების და ახსნების
ჩამონათვალი მოცემულია
დამატებით დოკუმენტში
“მნიშველოვანი დეფინიციები, 
გამოყენებული ტყის მდგრადი
მართვის განახლებული პან-
ევროპული ინდიკატორებისთვის”.



Indicator 1. National Forest Programmes or equivalent

Rationale: An effective forest policy is the base to 
implement and achieve the sustainable management of 
the forests and the forest sector. The forest governance/
policy framework includes the existence of a National 
Forest Programme (NFP) process, or equivalent process, 
and existence, quality and implementation of related 
policies instruments/documents, which contributes to 
govern and guide the SFM. A NFP or equivalent 
constitutes a participatory, holistic, inter-sectoral and 
iterative process of policy planning, implementation, 
monitoring and evaluation at national and/or subnational 
level in order to proceed towards the further 
implementation of SFM and to contribute to sustainable 
development. It addresses national needs and contributes 
to the implementation of forest-related global 
commitments and internationally agreed actions. It is a 
tool to identify and address cross-sectoral issues of 
relevance to forests and sustainable forest management; 
and assess gaps and inconsistencies in forest-relevant 
policies, programmes, strategies and legislation and in 
overall national sustainable development strategies and 
other relevant processes and strategies in order to take 
action to minimise them. Within the NFP process, or 
equivalent process, policy issues are addressed at the 
national and/or sub-national level in accordance with the 
principles of the process. These issues are derived from 
various levels, from local to global, and include the 
national and/or subnational implementation of relevant 
forest related commitments, such as the outcomes of the 
UNFF, UNCBD, UNFCCC and UNCCD, coordinating across 
sectors to support SFM.

საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი - ხარისხობრივი ინდიკატორი
Factsheet template - qualitative indicator

ინდიკატორი 1. ეროვნული სატყეო პროგრამები ან ექვივალენტი
დასაბუთება: ეფექტური სატყეო პოლიტიკა არის ტყისა და სატყეო
სექტორის მდგრადი მართვის განხორციელებისა და მიღწევის
საფუძველი. ტყის მართვის პოლიტიკური ჩარჩო მოიცავს ეროვნული
სატყეო პროგრამის (NFP) პროცესის ან ეკვივალენტური პროცესის
არსებობას და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკის ინსტრუმენტების / 
დოკუმენტების არსებობას, ხარისხს და განხორციელებას, რაც ხელს
უწყობს ტყის მდგრადი მართვის (SFM) ხელმძღვანელობას. NFP ან
ეკვივალენტი წარმოადგენს ეროვნული ან/და სუბ-ეროვნული დონის
პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორციელების, მონიტორინგისა და
შეფასების მონაწილეობრივ, ჰოლისტიკური, სექტორთშორისი და
ინტერაქტიური პროცესი პროცესი ტყის მდგრადი მართვის
განხორციელების მიმართულებით და მდგრადი განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით.  იგი პასუხობს ეროვნულ მოთხოვნებს და ხელს
უწყობს ტყეებთან დაკავშირებული გლობალური ვალდებულებების
შესრულებას და საერთაშორისო შეთანხმებულ ქმედებებს. ის გახლავთ
ინსტრუმენტი ტყეების და ტყის მდგრადი მართვის საკითხების
შესაბამისი საეტქორთაშორისი საკითხების იდენტიფიცირებისა და
მათი გადაწყვეტისთვი; ტყეებთან დაკავშირებული პოლიტიკის, 
პროგრამების, სტრატეგიებისა და კანონმდებლობი, ასევე ეროვნულ
მდგრადი განვითარების სტრატეგიებში და სხვა შესაბამის პროცესებსა და
სტრატეგიებში ხარვეზები და შეუსაბამობების გამოსავლენად და
აღმოსაფხვრელად. ეროვნული სატყეო პროგრამის ან ეკვივალენტური
პროცესის ფარგლებში, პოლიტიკის საკითხები განიხილება ეროვნულ
და/ან სუბ-ეროვნულ დონეზე პროცესის პრინციპების შესაბამისად. ეს
საკითხები სხვადასხვა დონეზეა, ადგილობრივდან გლობალურამდე და
მოიცავს ტყესთან დაკავშირებული ვალდებულებების ეროვნულ ან/და
სუბ-ეროვნულ განხორციელებას, როგორიცაა UNFF, UNCBD, UNFCCC და
UNCCD შედეგები და კოორდინაცია ტყის მდგრადი მართვის
მხარდასაჭერად.



Descriptive questions for Indicator 1. National 
Forest Programmes or equivalent
• Existence of NFP or equivalent process 
• Main formal decision making body of the 

process
• Significant changes related to the NFP or 

equivalent process since 2014
• Key lessons learned on the NFP process or 

similar
• Main forest policy document other than law 

(such as NFP, forest policy statement, strategy 
or other)

• Inclusion of FOREST EUROPE instruments in 
the main forest policy document 

• Evaluation of the implementation of NFP or 
similar process 

• Binding status of the main (other than law) 
forest policy document

• Allocation of financial resources for the 
implementation of NFP or equivalent 
document/process)

• Significant changes related to the main forest 
policy document during last five years

• Existence of other overall policy 
instruments/documents from the sector or 
other sectors that explicitly encourage SFM 
or address key forest policy issues

საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი - ხარისხობრივი ინდიკატორი, 
გაგრძ. 

Factsheet template - qualitative indicator cont.
აღწერითი კითხვები:
• ეროვნული სატყეო პროგრამის (NFP )ან ექვივალენტური

პროცესის არსებობა
• პროცესის ძირითადი ოფიციალური გადაწყვეტილების

მიმღები ორგანო
• მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაკავშირებული NFP  ან

ექვივალენტურ პროცესთან 2014 წლის შემდეგ
• NFP ან მსგავსიპროცესის ძირითადი გაკვეთილები
• ძირითადი სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტი, გარდა

კანონისა (როგორიცაა NFP, სატყეო პოლიტიკის განცხადება, 
სტრატეგია ან სხვა)

• FOREST EUROPE-ის ინსტრუმენტების ჩართვა ძირითად
სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტში

• NFP ან მსგავსი პროცესის განხორციელების შეფასება
• სატყეო პოლიტიკის ძირითადი დოკუმენტის (გარდა

კანონისა) სავალდებულო სტატუსი
• NFP- ის ან ექვივალენტის დოკუმენტის / პროცესის

განხორციელებისათვის ფინანსური რესურსების
განაწილება

• სატყეო პოლიტიკის ძირითადი დოკუმენტთან
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ცვლილებები ბოლო
ხუთი წლის განმავლობაში

• სხვა საერთო პოლიტიკის ინსტრუმენტების / 
დოკუმენტების არსებობა სექტორის ან სხვა
სექტორებისგან, რომლებიც პირდაპირ ხელს უწყობენ ტყის
მდგრად მართვას ან პასუხობენ სატყეო პოლიტიკის
ძირითად საკითხებს



Factsheet template - qualitative indicator cont.

Related definitions:
Forest governance; 
National Forest Programme, 
Forest policy, 
National forest policy/ strategy 
document or statement, 
Sub-national forest 
policy/strategy documents or 
statements; 
Forest Institutional Framework; 
Law (or act or code), 
Institutional framework.

მსგავსი განმარტებები:
ტყის მართვა; ეროვნული სატყეო
პროგრამა, სატყეო პოლიტიკა, 
ეროვნული სატყეო პოლიტიკა / 
სტრატეგია დოკუმენტი ან
განცხადება, ეროვნული სატყეო
პოლიტიკის / სტრატეგიის
დოკუმენტები ან განცხადებები; 
ინსტიტუციური ჩარჩო; კანონი (ან
აქტი ან კოდექსი), ინსტიტუციური
ჩარჩო.



საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი -
რაოდენობრივი ინდიკატორი.

Factsheet template - quantitative indicator 
CRITERION 1: MAINTENANCE 
AND APPROPRIATE 
ENHANCEMENT OF FOREST 
RESOURCES AND THEIR 
CONTRIBUTION TO GLOBAL 
CARBON CYCLES

Indicator 1.1: Forest area

Full text: Area of forest and 
other wooded land, classified 
by forest type and by 
availability for wood supply, 
and share of forest and other 
wooded land in total land area

კრიტერიუმი 1: ტყის რესურსების
შენარჩუნება და გამუმჯობესება და მათი
წვლილი გლობალური ნახშირბადის ციკლში

ინდიკატორი 1.1: ტყის ფართობი

სრული ტექსტიt: ტყეების და სხვა ტყოს
მიწების ფართობი, კლასიფიცირებული
ტყეების ტიპის და მერქნის
ხელმისაწვდომობის მიხედვით , და ტყეებისა
და სხვა ტყის მიწების წილი მთლიან
ფართობში. 



Forest area
Rationale: Forest and other wooded land area 
contribute to various aspects of sustainable 
development. They enrich the landscape and 
are habitats for wild flora and fauna. They are 
places for leisure and recreation and are the 
economic basis for timber production as well 
as contributing to rural development, tourism 
and regeneration.
Changes in forest area are caused by 
afforestation, reforestation and deforestation 
and are a substantial indicator for SFM and the 
role of forests in the global carbon cycle.
Area of forest and other wooded land are key 
attributes in any forest survey, as many 
attributes describing forest ecosystems and 
SFM are presented as figures on a per hectare 
reference or in area related proportions.
This indicator is mainly linked to indicators 1.2, 
1.4, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 5.1.

საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი - რაოდენობრივი
ინდიკატორი, გაგრძ.

Factsheet template - quantitative indicator cont.
დასაბუთება: ტყისა და სხვა ტყის მიწების ფართობები
ხელს უწყობს მდგრადი განვითარების სხვადასხვა
ასპექტს. ამდიდრებენ ლანდშაფტს და ველური
ფლორისა და ფაუნის ჰაბიტატებს წარმოადგენენ. 
ისინი ასევე დასვენებისა და რეკრეაციის ადგილებია
და მერქნის წარმოების ეკონომიკური საფუძველი, და
ხელს უწყობენ სოფლის განვითარებას, ტურიზმსა და
რეგენერაციას.
ტყის ფართობებზე ცვლილებები გამოწვეულია ტყის
გაშენებით, ტყის აღდგენითა და ტყის გაქრობით და
წარმოადგენს ტყის მდგრადი მართვისა და
გლობალური ნახშირბადის ციკლის მნიშვნელოვან
ინდიკატორს. ტყეების და სხვა ტყის მიწების
ფართობი ძირითადი ატრიბბუტია ტყეების
ნებისმიერ კვლევაში, რადგან ტყის ეკოსისტემებისა
და ტყის მდგრადი მართვის აღწერის მრავალი
ატრიბუტი წარმოდგენილია როგორც რიცხვი ერთ
ჰექტარზე ან ფართობთან დაკავშირებული
პროპორციებით. ეს ინდიკატორი ძირითადად
დაკავშირებულია ინდიკატორებთან 1.2, 1.4, 2.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 5.1.



საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი - ხარისხობრივი
ინდიკატორი, გაგრძ.

Factsheet template - quantitative indicator cont.
International data sources:
FRA/CFRQ
FOREST EUROPE/UNECE/FAO

Measurement units:
Status: ha  
Changes: ha/yr
Status: % of total land area
Changes: % of total land 
area/decade

Current periodicity of data 
availability: Usually associated 
with NFI, typically 10 years, 
countries with a continuous NFI 
can provide annual estimates.

საერთაშორისო მონაცემთა წყაროები:
FRA/CFRQ
FOREST EUROPE/UNECE/FAO

საზომი ერთეულები:
სტატუსი: ჰა
ცვლილებები: ჰა/წ
სტატუსი: მთლიანი მიწის ფართობის %
ცვლილება:მთლიანი მიწის ფართობის % /10 
წელი

მონაცემთა ხელმისაწვდომობის ამჟამინდელი
პერიოდულობა: ჩვეულებრივ უკავშირდება
ეროვნულ ტყის ინვენტარიზაციას, ტიპიურად
10 წელიწადში ერთხელ, ქვეყნებს, რომლებსაც
უწყვეტი ინვენტარიზაცია აქვთ, შეუძლიათ
ყოველწლიური შეფასების მოწოდება



საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი - ხარისხობრივი
ინდიკატორი, გაგრძ.

Factsheet template - quantitative indicator cont.
Reporting notes: Separate figures to be 
reported on:
• Area of forest, of other wooded land and 

total:
• …of which available for wood supply 

(FAWS)
• Area of other wooded land 
• Area of total forest and other wooded land
• Area of other land

• … of which with tree cover
• Area of forest, classified by forest type 
• Forest type to be reported as 

“predominantly coniferous forest”, 
“predominantly broadleaved forest” and 
“mixed forest”.

Related definitions:
Forest, Other wooded land, Forest available 
for wood supply, Other land, Forest type, 
Predominantly coniferous forest, 
Predominantly broadleaved forest, Mixed 
forest.

ანგარიშგების შენიშვნები: ცალკეული ციფრები
უნდა იყოს აღწერილი:
• ტყის ფართობი, სხვა ტყის მიწები და მთლიანი

ფართობი:
• … რომელთაგანაც სამეურნეო

დანიშნულებისაა
• სხვა ტყის მიწების ფართობი
• ტყის მთლიანი ფართობი და სხვა ტყის მიწებია
• სხვა მიწების ფართობი

• ...რომელთაგან ტყის საფარი
• ტყის ფართობი, კლასიფიცირებული ტყის ტიპის

მიხედვით
• ტყის ტიპი რომელიც უნდა იყოს აღწერილი

როგორც “ძირითადად წიწვოვანი ტყე", 
“ძირითადად ფართოფოთლოვანი ტყე”, 
"შერეული ტყე".

მსგავსი განმარტებები:
ტყე, სხვა ტყის მიწები, სამეურნეო ტყე, სხვა მიწები, 
ტყის ტიპი, ემეტესწილად წიწვოვანი ტყე, 
უმეტესწილად ფოთლოვანი ტყე, შერეული ტყე.



საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი -
რაოდენობრივი ინდიკატორი, გაგრძ.

Factsheet template - quantitative indicator cont.
International data sources:
FRA/CFRQ
FOREST EUROPE/UNECE/FAO

Measurement units:
Status: ha  
Changes: ha/yr
Status: % of total land area
Changes: % of total land 
area/decade

Current periodicity of data 
availability: Usually associated 
with NFI, typically 10 years, 
countries with a continuous NFI 
can provide annual estimates.

საერთაშორისო მონაცემთა წყაროები:
FRA/CFRQ
FOREST EUROPE/UNECE/FAO

საზომი ერთეულები:
სტატუსი: ჰა
ცვლილებები: ჰა/წ
სტატუსი: მთლიანი მიწის ფართობის %
ცვლილება:მთლიანი მიწის ფართობის % /10 
წელი

მონაცემთა ხელმისაწვდომობის ამჟამინდელი
პერიოდულობა: ჩვეულებრივ უკავშირდება
ეროვნულ ტყის ინვენტარიზაციას, ტიპიურად
10 წელიწადში ერთხელ, ქვეყნებს, რომლებსაც
უწყვეტი ინვენტარიზაცია აქვთ, შეუძლიათ
ყოველწლიური შეფასების მოწოდება



საინფორმაციო ფურცლის შაბლონი -
რაოდენობრივი ინდიკატორი გაგრძ.

Factsheet template - quantitative indicator cont.
Reporting notes: Separate figures to be 
reported on:
• Area of forest, of other wooded land and 

total:
• …of which available for wood supply 

(FAWS)
• Area of other wooded land 
• Area of total forest and other wooded 

land
• Area of other land

• … of which with tree cover
• Area of forest, classified by forest type 
• Forest type to be reported as 

“predominantly coniferous forest”, 
“predominantly broadleaved forest” and 
“mixed forest”.

Related definitions:
Forest, Other wooded land, Forest available 
for wood supply, Other land, Forest type, 
Predominantly coniferous forest, 
Predominantly broadleaved forest, Mixed 
forest.

ანგარიშგების შენიშვნები: ცალკეული ციფრები
უნდა იყოს აღწერილი:
• ტყის ფართობი, სხვა ტყის მიწები და მთლიანი

ფართობი:
• … რომელთაგანაც სამეურნეო

დანიშნულებისაა
• სხვა ტყის მიწების ფართობი
• ტყის მთლიანი ფართობი და სხვა ტყის მიწებია
• სხვა მიწების ფართობი

• ...რომელთაგან ტყის საფარი
• ტყის ფართობი, კლასიფიცირებული ტყის ტიპის

მიხედვით
• ტყის ტიპი რომელიც უნდა იყოს აღწერილი

როგორც “ძირითადად წიწვოვანი ტყე", 
“ძირითადად ფართოფოთლოვანი ტყე”, 
"შერეული ტყე".

მსგავსი განმარტებები:
ტყე, სხვა ტყის მიწები, სამეურნეო ტყე, სხვა მიწები, 
ტყის ტიპი, ემეტესწილად წიწვოვანი ტყე, 
უმეტესწილად ფოთლოვანი ტყე, შერეული ტყე.
e



ავსტრიის კრიტერიუმებისა და ინდიკატორები ნუსხა
The Austrian set of indicators

• 7 criteria → 6 FOREST 
EUROPE criteria, 
1 additional  criterion 
(Austria's international 
responsibility for SFM)

• 65 indicators →
32 FOREST EUROPE ind., 
33 national ind.

• The indicators are related to 
the goals of the Austrian 
Forest Strategy 2020

• Actual data for 60 
indicators

• 7 კრიტერიუმი → 6 FOREST EUROPE 
კრიტერიუმი, 1 დამატებითი
კრიტერიუმი (ავსტრიის
საერთაშორისო ვალდებულება ტყის
მდგრადი მართვისათვის) 

• 65 კრიტერიუმი → 32 FOREST 
EUROPE კრიტერიუმი, 33 ეროვნული
კრიტერიუმი

• ინდიკატორები დაკავშირებულია
ავსტრიის სატყეო სტრატეგია 2020-
თან

• ფაქტობრივი მონაცემები 60 
ინდიკატორისთვის



ავსტრიის კდი ნუსხა - საინფორმაციო ფურცლები
The Austrian set of indicators - factsheets

Short and
long name

Relation to goals and targets of national strategy



ავსტრიის კდი ნუსხა - საინფორმაციო ფურცლები (გაგრძელება) 
The Austrian set of indicators – factsheets cont.



ავსტრიის კდი ნუსხა - საინფორმაციო ფურცლები (გაგრძელება) 
The Austrian set of indicators – factsheets cont.



Soll-Größen     Targets/tresholds
1) Keine Abnahme der österreichischen Gesamt-Waldfläche (Referenzjahr 2000/02).
2) Waldflächenzunahme in waldarmen Regionen (Referenzjahr 2000/02).

Indikative Bewertung der Soll-Größenerreichung      Assessment
Eine genügend große Waldfläche ist Voraussetzung dafür, dass der Wald seine vielfältigen Funktionen 
(Nutz-, Schutz-, Erholungs-, Wohlfahrts-) erfüllen kann.
Zu 1)  Die Sollvorgabe “Keine Abnahme der österreichischen Gesamt-Waldfläche“ wurde erreicht, da 
die Waldfläche Österreichs seit Jahrzehnten zunimmt. Sie liegt derzeit bei 3,99 Mio. ha und bedeckt 
47,6 % der gesamten Staatsfläche. Im Vergleich zur ersten Inventurperiode 1961/70 hat die 
Waldfläche bis heute um 300°000 ha zugenommen. Allerdings nahm die Geschwindigkeit der 
Zunahme in den letzten Inventurperioden ab. Eine Waldflächenzunahme in waldarmen Regionen ist 
intendiert um vor Erosion zu schützen und als Erholungswald zur Verfügung zu stehen.
Zu 2)  Die Sollvorgabe “Waldflächenzunahme in waldarmen Regionen“ von 2000/02 bis 2007/09 
wurde nicht erreicht, da sich die Waldanteile in den waldarmen Bezirken rund um die größeren 
österreichischen Städte, v.a. nördlich und östlich von Wien sowie rund um Linz und Wels sowie im 
Burgenland in dem relativ kurzen Beobachtungszeitraum nicht veränderten. Dies begründet sich auch 
darin, dass in agrarisch geprägten Gebieten die aus der Landwirtschaft erzielbaren Erträge deutlich 
höher als die Erlöse aus forstlicher Bewirtschaftung sind. In den Ballungsräumen gibt es außerdem 
eine starke Nutzungskonkurrenz durch Siedlungs-, Betriebs und Verkehrsflächen. Es gab in 5 Bezirken 
Waldflächenzunahmen diese befinden sich jedoch lt. Waldbericht (BMLFUW, 2015) hauptsächlich auf 
ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen, wie Almen, Weiden, Mähwiesen und 
Extremstandorten wie Mooren, Schutt- und Schotterflächen, Blockhalden und Böschungen und nicht 
in den o.g. waldarmen Bezirken.

ავსტრიის კდი ნუსხა - საინფორმაციო ფურცლები (გაგრძელება) 
The Austrian set of indicators – factsheets cont.



დასკვნები ავსტრიის კდი ნუსხისა და მისი სამიზნეების
შესახებ ტყის მდგრადი მართვის პროგრესის შეფასებისთვის
Conclusions on Austrian C&I set and its targets to assess

progress towards SFM
• Most data is presented in time series, 

e.g. based on the past 3 national forest 
inventories

• Agreed 128 targets for 63 indicators
 Results of the indicative assessments 

of the chronological indicator 
development (not for the evaluation of the 
state):
 About half of the 128 targets were

reached
 1/5 of the targets were not reached

 need for action!
 44 targets could not be assessed as

the time frames were not yet
reached or no actual data was 
available, or no clear trend was 
visible.

The factsheet report replaces the former
report on SFM in Austria

• მონაცემთა უმეტესობა წარმოდგენილია
დროის სერიებში, მაგ. ეყრდნობა 3 
უკანსაკნელ ეროვნულ ტყის
ინვენტარიზაციას

• შეთანხმებულ იქნა 128 სამიზნე 63 
ინდიკატორისთვის

 ქრონოლოგიური ინდიკატორის
განვითარების ინდიკატორული შეფასების
შედეგები (არა მდგომარეობის შეფასებისთვის):
 128 სამიზნედან დაახლოებით ნახევარი

მიღწეულ იქნა
 სამიზნეთა 1/5 არ არის მიღწეული

საჭიროა ქმედება!
 44 სამიზნის შეფასება შეუძლებელია, 

რადგან ჯერ დროის ჩარჩოები არ
გასულა ან არ არსებობს ფაქტობრივი
მონაცემები, ან არ ჩანს აშკარა
ტენდენცია.

 საინფორმაციო ფურცლებით ანგარიშმა
ავსტრიაში ჩაანაცვლა ტყის მდგრადი
მართვის ყოფილი ანგარიში



მადლობა ყურადღებისთვის
Thank you for your attention!

Dr. Stefanie Linser,
Institute of Forest, Environmental, and Natural Resource Policy
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
stefanie.linser@boku.ac.at

mailto:bernhard.wolfslehner@efi.int
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