
საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია



 

 
 

 

  

 

 



საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია

სარჩევი

შესავალი ............................................................................................................................................... 2

საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაციის  (სტრატეგიული ზონირების) წესი .................... 3

დანართი 1. შესაბამისობა ტყის მდგრადი მართვისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ეროვნული 
მიზნებთან .............................................................................................................................................. 11
ხშირად დასმული კითხვები და განმარტებები ......................................................................................... 12

გამოყენებული ლიტერატურა .................................................................................................................. 14



2

შესავალი
ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და ბუნებრივი რესუსების გონივრული 
გამოყენების საფუძველს ქმნის. ამ საკითხის მარეგულირებელი საქართველოს კანონმდებლობა არაეფექტურია, 
რაც ხელს უშლის ქვეყნის მდგრად განვითარებას: ტყის ფასეულობების არასათანადაა გათვალისწინებული 
საქმიანობების დაგეგმვისა და განხორციელების დროს; განვითარების/ინფრასტრუქტურულ და გარემოსდაცვით 
პროექტებს შორის ხდება მწვავე კონფლიქტები, რაც, როგორც წესი, ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების 
შეუქცევადი დეგრადაციით მთავრდება; ამასთანავე, ზარალდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-
ეკონომიკური ინტერესები, ფერხდება ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის ჰარმონიული განვითარება. წინამდებარე 
დოკუმენტის მიზანია ამ ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად, საქართველოში კატეგორიზაციის ისეთი 
სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რომელიც ეფუძნება ტყეების ეკოლოგიურ, სოციალურ და ეკონომიკურ 
ფასეულობს. 

მწვანე ალტერნატივა ტყის ფონდისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაციის (სტრატეგიული ზონირების) კონცეფციის 
ადვოკატირებას წლების განმავლობაში ეწევა. წინამდებარე პუბლიკაციაში წარმოდგენილი კონცეფციის პირველადი 
ვარიანტი მწვანე ალტერნატივამ ჯერ კიდევ 2011 წელს წარმოადგინა, როდესაც საქართველოში მიმდინარეობდა 
ახალი ტყის კოდექსის შემუშავების პროცესი. 2013 წელს გამოქვეყნდა დოკუმენტი „საქართველოს ეკოსისტემებისა და 
ბიომრავალფეროვნების ეკონომიკური შეფასება, წინასწარი კვლევა“ (TEEB Scoping Study for Georgia: Main Findings 
and Way-forward, 2013)1, რომლის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სწორედ ტყეების ზონირება იყო. ამ და სხვა 
დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ჩვენი და ჩვენი კოლეგების ძალისხმევის შედეგად, ტყის ფონდისა და სატყეო მიწების 
სტრატეგიული ზონირების - ფუნქციური დაყოფის საჭიროებისა და მისი საფუძვლების შესახებ საკითხები შეტანილი იქნა 
სახელმწიფო პოლიტიკის განმსაზღვრელ არაერთ ოფიციალურ დოკუმენტში. მათ შორის აღსანიშნავია: საქართველოს 
ეროვნული სატყეო კონცეფცია2 და საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა 2014-
20203. ტყეების ზონირება ევროკავშირის წინაშე აღებული ერთ-ერთი ვალდებულებაც გახდა4. 

დოკუმენტზე მუშაობისას ჩვენ შევეცადეთ შეძლებისგადგავად გაგვეთვალისწინებინა საქართველოში აქამდე 
მომზადებული ყველა დოკუმენტი5. დოკუმენტის მომზადების პროცესში ჩართული იყო სხვადასხვა ორგანიზაცია, 
ექსპერტი, საჯარო უწყება, რომლებმაც არაერთი ღირებული რეკომედაცია მოგვაწოდეს. დოკუმენტის პროექტი 
განხილული და მოწონებული იქნა ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში. 

წინამდებარე პუბლიკაცია, პრაქტიკული მოსაზრებებით და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების 
გათვალისწინებით, მომზადდა ნორმატიული აქტის ფორმატში. ის არ წარმოადგენს რაიმე ნორმატიული აქტის პროექტს, 
თუმცა შესაძლებელია დამტკიცდეს მთავრობის დადგენილების სახით ან/და გახდეს ახალი ტყის კოდექსის ნაწილი. 
აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსის ინტეგრირება საქართველოს კანონმდებლობაში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 
როგორც სამეურნეო ტყის ფონდის მდგრადი მართვის მოდელის ჩამოყალიბებას, ისე, დაცული ტერიტორიების ქსელისა 
და „ზურმუხტის ქსელის“ განვითარებას, ვინაიდან შედგენილია ტყის მდგრადი მართვისა და ბიომრავალფეროვნების 
დაცვის ეროვნული მიზნებისა და ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებების გათვალისწინებით6. 

1 იხ. www.teebweb.org. ავტორები: ირაკლი მაჭარაშვილი (მწვანე ალტერნატივა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), მალხაზ 
ადეიშვილი, სალმან ჰუსაინი (აბერდინის კოლეჯი, UNEP), კავიტა შარმა (UNEP). ეს დოკუმენტი სამინისტრომ გაიზიარა და შეიტანა 
თავის 2013-14 წლების ანგარიშში. 
2 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება N1742-Iს, 11.12.2013
3 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N343, 08.05.2014
4 ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ 
სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის 
განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმა
5 იხ. გამოყენებული ლიტერატურა
6 იხ. დანართი 1. „შესაბამისობა ტყის მდგრადი მართვისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ეროვნული მიზნებთან“.
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საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაციის (სტრატეგიული 
ზონირების) წესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. ტყის მდგრადი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციის მთავარი მიზანია. 

მდგრადი მართვა უზრუნველყოფს ტყის ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური ფუნქციების შენარჩუნებას და 
ამ ფუნქციებიდან საზოგადოებისათვის მაქსიმალური სარგებელის მიღებას. ტყის მდგრადი მართვის საფუძველს და 
წინაპირობას ტყისა და სატყეო მიწების დაგეგმარება წარმოადგენს. 

2. ტყისა და სატყეო მიწების დაგეგმარება შემდეგ სამ აუცილებელ ეტაპს მოიცავს:
ა) ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია (სტრატეგიული ზონირება).
ბ) ტყის მართვის გეგმა. 
გ) წლიურ სამოქმედო (საოპერაციო) გეგმა.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ტყისა და სატყეო მიწების დაგეგმარების სამი ეტაპი თანამიმდევრულად 
უნდა განხორციელდეს.

4. ეს წესი ადგენს საქართველოს მთელ ტერიტორიეზე კატეგორიზაციის და სტრატეგიული ზონებად დაყოფის 
პრინციპებს; სხვადასხვა კატეგორიის (სტრატეგიული ზონის) ტყისა და სატყეო მიწების მართვის ძირითად 
ამოცანებსა და რეჟიმებს. 

5. ტყის მართვის გეგმა და/ან წლიური სამოქმედო/საოპერაციო გეგმა უნდა მიესადაგებოდეს ტყისა და სატყეო მიწების 
შესაბამის კატეგორიას (სტრატეგიულ ზონას) და უნდა განხორციელდეს ტყეთმოწყობის (ტყის ინვენტარიზაცის) 
საფუძველზე. 

6. ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაციას (სტრატეგიული ზონირება), მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ახდენს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო სხვა სახელმწიფო უწყებებთან (ეკონიმიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 
დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ეროვნული სატყეო სააგენტო) და შესაბამისი ადგილობივი თვითმმართველობის 
ორგანოებთან თანამშრომლობით. 

7. ტყის მართვის გეგმას და წლიურ სამოქმედო/საოპერაციო გეგმას ადგენს ტყითმოსარგებლე ან ტყის მართვაზე 
პასუხისმეგებელი უწყება, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 2. ტერმინების განმარტება

1. „ევროპის ტყეების“ კლასიფიკაცია - „ევროპის ტყეების დაცვის მინისტრთა კონფერენციის“ (MCPFE) – 
„ევროპის ტყეების“ (Forest Europe), ვენის მეოთხე მინისტერიალის მე-4 რეზოლუციით (“ევროპის ტყეების 
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და მდგომარეობის გაუმჯობესება”) განსაზღვრული ტყეების კლასიფიკაცია. 
MCPFE-ის თითოეულ კლასს შეესაბამება ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების 
კატეგორია, რომელიც გამოყენებულია საქართველოს დაცული ტერიტორიების ქსელის გაგეგმვისა და მართვისას; 
ასევე ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) კატეგორიას და გამოიყენება „ნატურა 2000“ და „ზურმუხტის 
ქსელის“ ტერიტორიების გამოყოფისა და მართვისას. 

ცხრილი 1. ტყეების კლასიფიკაცია MCPFE-ის კლასების მიხედვით და მისი შესაბამისობა ბუნების დაცვის მსოფლიო 
კავშირის (IUCN) და ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) კატეგორიებთან

MCPFE-ის კლასები / მართვის ძირითადი ამოცანა EEA IUCN

კლასი1: მართვის ძირითადი 
ამოცანა - ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაცია 

1.1. აქტიური ჩარევის გარეშე A I
1.2. მინიმალური ჩარევა A  II

1.3. კონსერვაცია აქტიური ჩარევის გზით A IV

კლასი 2: მართვის ძირითადი ამოცანა - ლანდშაფტებისა და ბუნების კონკრეტული 
ელემენტების დაცვა B III, V, VI

კლასი 3: მართვის ძირითადი ამოცანა - დაცვითი ფუნქციების შენარჩუნება (B)

2. ეკოსისტემური სერვისები - ადამიანთა კეთილდღეობის საქმეში ეკოსისტემების მიერ შეტანილი პირდაპირი და 
არაპირდაპირი წვლილი. ეკოსისტემური სერვისები იყოფა ოთხ კატეგორიად: უზრუნველმყოფი (მომამარაგებელი), 
მარეგულირებელი, ჰაბიტატის ანუ დამხმარე და კულტურული: 

ა) უზრუნველმყოფი (მომამარაგებელი) სერვისები - მოიცავს იმ მატერიალურ ან ენერგეტიკულ პროდუქციას, 
რომელსაც უშუალოდ ეკოსისტემა გვთავაზობს, მათ შორის: საკვები (ველური ხილი, თხილი, კენკრა, სოკო, 
საკვები ბალახეული, საკვებად გამოყენებული ფაუნის სახეობები და სხვ.) მასალა (საშეშე და სამასალე მერქანი, 
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ბიოსაწვავი), წყალი (წყალი, როგორც ენერგორესურსი, სასმელი და სარწყავი წყალი), სამედიცინო ნედლეული 
(სამკურნალოდ გამოყენებული მცენარეები, ცხოველები, სოკოები და სხვ.). 

ბ) მარეგულირებელი სერვისები - ეკოსისემების ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესების რეგულირების 
შედეგად ადამიანის მიერ მიღებული პირდაპირი სარგებელი: კლიმატის რეგულაცია და ჰაერის ხარისხი, 
ნახშირბადის შეთვისება, ნარჩენების დაშლა და დეტოქსიკაცია, ჩამდინარე წყლების გაწმენდა, ნიადაგის 
ეროზიის პრევენცია და ნაყოფიერების შენარჩუნება, ბუნებრივი კატასტროფების შერბილება, დამტვერვა, 
ბიოლოგიური კონტროლი. 

გ) ჰაბიტატის/დამხმარე სერვისები - სარგებელი, რომელსაც იღებენ ბუნებაში მობინადრე სახეობები, 
რომელთათვისაც ეკოსისტემა წარმოადგენს მუდმივ ან დროებით საბინადრო გარემოს, თავშესაფარს, 
საკვებისა და წყლის მოპოვების ადგილს. ეკოსისტემა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბუნებაში გავრცელებული 
სახეობების გენეტიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნებისათვის. ჰაბიტატის/დამხმარე სერვისებიდან ადამიანი 
იღებს არაპირდაპირ სარგებელს, ვინაიდან სარგებლობს ბუნებრივი სახეობებით და მათი პროდუქტებით7. 

დ) კულტურული სერვისები - მოიცავენ არამატერიალურ სარგებელს, რომელსაც ადამიანები იღებენ 
ეკოსისტემებისაგან. კულტურული სერვისების სახეობაა ტურიზმი, რეკრეაცია, ფიზიკური და სულიერი 
ჯანმრთელობის შენარჩუნება. ეკოსისტემები წარმოადგენენ შთაგონების წყაროს ხელოვნებისთვის, კულტურისა 
და მეცნიერებისათვის, დაკავშირებულია სულიერ და რელიგიურ ღირებულებებთან. ტრადიციული წმინდა 
ადგილები, საკულტო მცენარეები და გეოლოგიური წარმონაქმნები, ხატის ტყეები - კულტურულ სერვისებს 
განეკუთვნება. 

3. „ზურმუხტის ქსელი“ - ეკოლოგიური ქსელი, რომელიც აერთიანებს „სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის 
მქონე ტერიტორიებს“ ანუ „ზურმუხტის საიტებს“; ქსელის შექმნა დაიწყო ევროპის საბჭოს მიერ, „ევროპის ველური 
ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენციის“ (ბერნის კონვენცია) მოთხოვნების შესასრულებლად. 
„სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიები“ არ წარმოადგენს მკაცრად დაცული 
ტერიტორიებს. ისინი შეიძლება მოიცავდნენ ისეთ დაცულ ტერიტორიებს, როგორიცაა ნაკრძალი, ეროვნული 
პარკი, ბუნების ძეგლი, აღკვეთილი. არ არის მკაცრად შეზღუდული სამეურნეო საქმიანობა, შესაძლებელია 
მოიცავდნენ კერძო პირების მართულ ან საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებს. მართვის ამოცანიდან გამომდინარე, 
შესაძლებელია ზოგიერთი საქმიანობის ნაწილობრივ ან მთლიანი შეზღუდვა. 

4. პროაქტიული გამოქვეყნება - საჯარო უწყების მიერ საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი საჯარო 
ინფორმაციის ოფიციალურ ელექტრონულ რესურსებზე განთავსება მოთხოვნის გარეშე. 

5. სააუზო მართვა - ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან და ეკოსისტემების მდგომარეობაზე ზეგავლენასთან 
დაკავშირებული საქმიანობების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესი, რომლის მიზანია მდინარის აუზის 
(წყალშემკრების) ფარგლებში ეკოლოგიური, ეკონომიკური და კულტურულ/სოციალური წონასწორობის დაცვა. 
სააუზო მართვა წარმოადგენს ინსტრუმენტს, რომელიც ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებებს წყალშემკრების 
სტატუსის დადგენაში, მოკლე და გრძელვადიანი მიზნების განსაზღვრაში, ხარჯისა და სარგებლის შედარებაში, 
დაგეგმილი ქმედებების განხორციელებაში, მონიტორინგსა და ეფექტიანობის შეფასებაში. 

6. ტყისა და სატყეო მიწების8 კატეგორიზაცია - კლასიფიკაცია, რომლის შედეგადაც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 
არსებული ტყისა და სატყეო მიწები, მათი ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური ფუნქციების 
გათვალისწინებით, იყოფა სტრატეგიულ ზონებად - კატეგორიებად და განისაზღვრება ამ ზონების ტერიტორიებზე 
მართვის ძირითადი ამოცანები. 

7. ტყის მდგრადი მართვისა და გარემოს (ბიომრავალფეროვნების) დაცვის ეროვნულ მიზნები და ქვეყნის 
საერთაშორისო ვალდებულებები - საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციით, ბიომრავალფეროვნების 
სტრატეგიითა და მოქმედებათა გეგმით, საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა პროგრამით, ასევე 
საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მიღებული სხვა დოკუმენტებით 
დამტკიცებული და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით აღებული ვალდებულებები.

8. უარყოფითი კუმულატიური ზეგავლენა - დაგეგმილი და მიმდინარე საქმიანობების შედეგად გარემოზე მიყენებული 
და მოსალოდნელი კრებსითი ზეგავლენა.

7 მაგალითად, ტყე არის ველური ფუტკრის საბინადრო გარემო. ტყის ეკოსისტემა ფუტკრისთვის წარმოადგენს თავშესაფარს, ანუ ეს 
სახეობა ეკოსისტემური სერვისით პირდაპირი მოსარგებლეა. ადამიანი ფუტკრისგან იღებს სარგებელს პროდუქტების (თაფლი, ცვილი, 
დინდგელი) და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დამტვერვის სახით; ანუ ტყე, როგორც ფუტკრის ჰაპიტატი, ადამიანს არაპირდაპირ 
სარგებელს აძლევს. მდინარე არის თევზის საბინადრო გარემო, ადამიანი კი სარგებლობს თევზით, როგორც პროდუქტით. ანუ, ამ 
შემთხვევაში მდინარეს, როგორც თევზის ჰაბიტატს, ადამიანისთვის არაპირდაპირი სარგებელი მოაქვს.
8  შენიშვნა: საქართველოს ტყის კოდექსში არის რამდენიმე ტერმინი, რომელიც გულისხმობს ტყესა და სატყეო მიწებს. ესენია სახელმწიფო 
ტყე (მოხსენიებულია 2-ჯერ), საქართველოს ტყის ფონდი (მოხსენიებულია 19-ჯერ), სახელმწიფო ტყის ფონდი (მოხსენიებულია 113-ჯერ), 
სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდი (მოხსენიებულია 5-ჯერ), ადგილობრივი ტყის ფონდი (მოხსენიებულია 3-ჯერ). თავად კოდექსში 
მოცემული ტერმინი „ტყე“ გულისხმობს ტყისა და სატყეო მიწების ერთობლიობას. კანონმდებლობაში ყველაზე ხშირად ტერმინი „ტყის 
ფონდი“ გამოიყენება. ეს საბჭოთა/რუსული ტერმინი საკმაოდ დამაბნეველია (განსაკუთრებით, უცხო ენებზე თარგმნისას), რადგან „ტყის 
ფონდი“ ჩვეულებრივ ნიშნავს ფულად ფონდს, სადაც ხდება ტყის მართვისათვის საჭირო თანხების აკუმულირება. კანონმდებლობაში 
ცხადად უნდა იყოს განმარტებული, თუ თუ რომელი ეკოსისტემა, როგორი სიხშირის, ვარჯის შეკრულობის, სიმაღლის და ა.შ. მერქნიანი 
მცენარეების ერთობლიობა ითვლება ტყედ.
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მუხლი 3. ტყისა და სატყეო მიწების ზონირების (კლასიფიკაციის) მიზანი და ამოცანები

1. ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაციის მიზანია უზრუნველყოფილი იქნას საქართველოს ტერიტორიაზე ტყის 
მდგრადი მართვა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნის შესასრულებლად ტყისა სატყეო მიწების კატეგორიზაციის 
ამოცანებს წარმოადგენს: 

ა) ტყეების ბიომრავალფეროვნებისა და კონსერვაციული ღირებულების დაცვა და შენარჩუნება (კონსერვაცია);

ბ) ტყეების ეკოსისტემური სერვისების შენარჩუნება, აღდგენა, გაძლიება და მდგრადი გამოყენების ხელშეწყობა; 

გ) ტყეების ეკონომიკური პოტენციალის, პროდუქტიულობის, მათ შორის მერქნული და არამერქნული რესურსების, 
ტურიზმისა და რეკრეაციის შესაძლებლობების ეფექტიანი გამოყენება, გრძელვადიანი სარგებლის მიღების 
გათვალისწინებით;

დ) ტყის ეკოსისტემურ სერვისებთან დაკავშირებული ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის (სოფლის მეურნეობა, 
ენერგეტიკა და სხვ.) ჰარმონიული, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის 
უარყოფითი კუმულატიური ზეგავლენისგან ტყის ეკოსისტემების დაცვა;

ე) ტყეების ისტორიული, კულტურული და ტრადიციული სულიერი ღირებულებების გათვალისწინება და დაცვა. 

მუხლი 4. ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაციის და მართვის პრინციპები

1. ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია (სტრატეგიულ ზონირება), ხდება მათი ეკოლოგიური, ეკონომიკური 
და სოციალური ფუნქციებისა და ღირებულებების გათვალისწინებით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მიუხედავად 
მფლობელობისა და მართვის ფორმისა.

2. ყველა ტყეს მრავალფეროვანი ფუნქციები გააჩნია და არის სხვადასხვა ეკოსისტემურ სერვისის მომწოდებელი. 
ამასთანავე, შესაძლებელია, რომ კონკრეტული ფართობისათვის, ზოგიერთი ფუნქცია და ეკოსისტემური სერვისი 
წამყვანი/უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. ტყისა და სატყეო მიწების კონკრეტული მონაკვეთის (ტერიტორიის) ამ 
დოკუმენტის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული რომელიმე კატეგორიისადმი მიკუთვნება ხდება იმის 
მიხედვით, თუ ამ ტერიტორიისათვის რომელია უპირატესი ფუნქცია და მართვის ძირითადი ამოცანა. 

3. ტყის ერთი ფუნქციის გამოყენებამ არ უნდა გამოიწვიოს სხვა ღირებულებების (ეკოსისტემური სერვისების) 
შეუქცევადი დეგრადაცია ან/ და განადგურება.

4. ტყეების კატეგორიზაცია (ზონირება) უნდა შეესაბამებოდეს მიწათსარგებლობის არსებულ და ისტორიულ 
ტრადიციებს და ითვალისწინებდეს ყველა დაინტერესებული მხარის უფლებებს.

5. ტყეების კატეგორიზაციისას გათვალისწინებული უნდა იქნას ბუნებრივი საზღვრები (წყალგამყოფები, 
ჰიდროლოგიური ქსელი). 

6. ტყეების მართვისას9, სადაც ეს შესაძლებელია, უნდა გამოყენებული იქნას სააუზო მართვის პრინციპები; 
შეძლებისდაგვარად, განსაზღვრული უნდა იქნას ტყის თითოეულ ზონაში დაშვებული და აკრძალული საქმიანობების 
ჩამონათვალი.

7. ტყეების კატეგორიზაცია და მართვის ფორმა უნდა შეესაბამებოდეს ტყის მდგრადი მართვისა და გარემოს 
(ბიომრავალფეროვნების) დაცვის ეროვნულ მიზნებს და ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებებს.

8. ტყისა და სატყეო მიწების დაგეგმარების თითოეული ეტაპზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღებოდეს გამჭვირვალედ და 
საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით (გადაწყვეტილებები მიიღება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით).

9. ინფორმაცია დაგეგმარების შესახებ უნდა იყოს საჯარო და ადვილად ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისათვის 
(დაექვემდებაროს პროაქტიულ გამოქვეყნებას).

მუხლი 5. ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია (სტატეგიული ზონირება)

1. ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია შეესაბამება „ევროპის ტყეების“ კლასიფიკაციას, რომლის თანახმადაც, 
ტყეები დაჯგუფებული არიან მათი მართვის ძირითადი ამოცანის შესაბამისად. 

2. მთელი ქვეყნის ტყისა და სატყეო მიწების ფართობი (ტერიტორია) იყოფა შემდეგი კატეგორიის ტყეებად: 

ა) დაცული და კონსერვაციული ტყეები - მართვის მთავარი ამოცანაა ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია.

9 ამ პუნქტში იგულისხმება ტყის მართვის დროს, არა მხოლოდ კატეგორიზაციის დროს
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ბ) კულტურული და სარეკრეაციო დანიშნულების ტყეები - მართვის მთავარი ამოცანაა ლანდშაფტებისა და ბუნების 
კონკრეტული ელემენტების დაცვა; ადგილობრივი თემებისათვის საჭირო რესურსების დაცვა და მდგრადი 
გამოყენება, სარეკრეაციო, რელიგიური და სხვა კულტურული ღირებულებების (ეკოსისტემის კულტურული 
სერვისების) დაცვა. 

გ) დაცვითი ტყეები - მართვის მთავარი ამოცანაა ტყეების დაცვითი ფუნქციების (მარეგულირებელი ეკოსისტემური 
სერვისების) შენარჩუნება და გაძლიერება. 

დ) სამეურნეო/საექსპლუატაციო ტყეები - მართვის მთავარი ამოცანაა ტყის რესურსების მდგრადი გამოყენება და 
ტყეების დაცვითი ფუნქციების შენარჩუნება.

მართვის რეჟიმების განმარტება

1: მართვის ძირითადი ამოცანა - ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია
1.1. აქტიური ჩარევის გარეშე

 არ დაიშვება ადამიანის აქტიური პირდაპირი ჩარევა/ზემოქმედება ეკოსისტემაზე
 იკრძალება ყოველგვარი საქმიანობა, დაშვებულია მხოლოდ ადამიანების შეზღუდული შესვლა, უმნიშვნელო 

ზეგავლენის მქონე მეცნიერული კვლევა, საგანმანათლებლო საქმიანობა და გარემოს მონიტორინგი. 
 მართვის რეჟიმი იდენტურია დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) პირველი კატეგორიის (სახელმწიფო 

ნაკრძალი) ან მსოფლიო კავშირის (IUCN) მეორე კატეგორიის ეროვნული პარკის) მკაცრი დაცვის ზონის და 
ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) A კატეგორიებიისა. 

1.2. მინიმალური ჩარევა

 ადამიანის ჩარევა ბუნებრივ პროცესებში / ეკოსისტემაში მინიმუმანდეა დაყვანილი
 მართვის რეჟიმი იდენტურია დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მეორე კატეგორიის (ეროვნული პარკი) და 

ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) A კატეგორიებიისა.
 აკრძალულია ყველანაირი ქმედება, გარდა ჩამოთვლილისა: 

მოსახლეობის ტყეში ყოფნა
ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება
ჩლიქოსნებისა და სანადირო სახეობების კონტროლი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დასაცავი ტყეების 

ღირებულებას საფრთხე ემუქრება; 
დაავადებებისა და მავნებლების კონტროლი. თუ მოსალოდნელია მავნებლებისა და დაავადებების 

მასიური გავრცელება, შესაძლებელია ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდების გამოყენება, მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ კონტროლის სხვა ადექვატური მექანიზმები არ არსებობს ბუფერულ ზონაში 

რესურსების გამოყენება მხოლოდ ადგილობრივი და მკვიდრი მოსახლეობის სასიცოცხლოდ 
აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მიზნით, ისეთი მოცულობითა და ფორმით, რომ ამ 
მოახდინოს ეკოსისტემის/ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის არსებითი ცვლილება და გულისხმობს 
ბუნებათსარებლობის ტრადიციულ ფორმებს 

არა-დესტრუქციული სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც არ ახდენენ არსებით უარყოფით ზეგავლენას 
ტყისა და სატყეო მიწების მდგომარეობაზე 

გარემოს დაცვის, მოვლა-პატრონობისა და აღდგენის ღონისძიებები
ტურიზმი და საგანმანათლებლო საქმიანობა.

1.3. კონსერვაცია აქტიური ჩარევის გზით და განახლებადი

 დაშვებულია აქტიური მენეჯმენტის მეთოდების გამოყენება, რომლებიც აუცილებელია, 
ბიომრავალფეროვნების/ეკოსისტემის შენარჩუნებისა და აღდგენისათვის. 

 დაშვებულია მოსახლეობის ტყეში ყოფნა და რესურსების გამოყენება მხოლოდ ადგილობრივი და მკვიდრი 
მოსახლეობის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მიზნით, ისეთი მოცულობითა 
და ფორმით, რომ ამ მოახდინოს ეკოსისტემის/ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის არსებითი ცვლილება 

 აკრძალულია რესურსების მოპოვება, ტყის ჭრა, ტყის კულტურების გაშენება, ასევე სხვა საქმიანობა, 
რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს და ან გამოიწვიოს ბიომრავალფეროვნების შეუქცევადი რაოდენობრივი 
და ხარისხობრივი ცვლილებები

2: მართვის ძირითადი ამოცანა - ლანდშაფტებისა და ბუნების კონკრეტული ელემენტების დაცვა 

 მართვის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ლანდშაფტური მრავალფეროვნების, კულტურული, ესთეტიკური, 
სულიერი და ისტორიული ღირებულებების, ასევე იშვიათი ბუნებრივი და ბუნებრივ-კულტურული 
წარმონაქმნების დაცვა და რეკრეაცია 

 ტყის რესურსების ფართომასშტაბიანი სამეურნეო (კომერციული) გამოყენება აკრძალულია; 
 გრძელვადიანი ვალდებულებები და ტერიტორიის დაცვის რეჟიმი მკაფიოდ არის განსაზღვრული;
 შეიძლება აიკრძალოს ტყითსარგებლობა და მოქალაქეთა ტყეში ყოფნა (ან დაწესდეს სხვა შეზღუდვები), თუ 

ეს შეუთავსებელია კონკრეტული ტერიტორიის მართვის მიზანთან (მაგალითად: ბუნების ძეგლი, ხატის ტყეები, 
რელიგიურ ორგანიზაციებზე გადაცემული ფართობები, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მიზნით გამოყოფილი 
ტერიტორიები და სხვ. )

 ყველა ქმედება, რომელიც ნეგატიურად შეიძლება აისახოს ლანდშაფტსა და სხვა ზემოხსენებულ ბუნებრივ 
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მუხლი 6. დაცული და კონსერვაციული ტყეები

1. დაცულ და კონსერვაციულ ტყეებს მიეკუთვნება: 

ა) ტყეები, რომლებიც მდებარეობენ დაცული ტერიტორიების შემდეგ კატეგორიებში: ნაკრძალები, ეროვნული 
პარკები, ბუნების ძეგლები, აღკვეთილები. მათი მართვა ხორციელდება დაცული ტერიტორიების 
კანონმდებლობისა და მენეჯმენტის გეგმების შესაბამისად. 

ბ) ტყეები, სადაც აღინიშნება ბიომრავალფეროვნების ელე მენტების მაღალი კონცენტრაცია გლობალურ, 
რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე (ქვეყნის კანონმდებლობით დაცული სხეობები, IUCN-ის „წითელ ნუსხაში” 
შეტანილი სახეობები და ერთზე მეტი ენდემური სახეობა). მართვისას უზრუნველ ყოფი ლი უნდა იქნეს 
მინიმალური ჩარევა.10 

გ) ბუნებრივი ლანდშაფტის წარმომქმნელი ტყეები (მათ შორის სუბალპური11 და ჭალის ტყეები). მართვისას 
უზრუნველ ყოფი ლი უნდა იქნეს მინიმალური ჩარევა. საჭიროების შემთხვევაში, მართვისას უზრუნველყოფილი 
უნდა იქნეს კონსერვაცია აქტიური მენეჯმენტის გზით. 

დ) ტყეები, რომლებიც მოიცავენ იშვიათ ან საფრთხის ქვეშ მყოფ ეკოსისტემებს (ეკოსისტემები, რომლებიც მაღალი 
ანთროპოგენული ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებიან, მავნებელ-დაავადებათა გავრცელების ან ეპიდემიური 
მდგომარეობის ზონები). მართვისას უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს კონსერვაცია აქტიური მენეჯმენტის გზით. 

2. ამ მუხლით განსაზღვრულ ტყეებს შეიძლება შედიოდეს გრძელვადიანი ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიით გაცემული 
ტყეების ის ნაწილი, რომლებიც მიეკუთვნებიან მაღალი კონსერვაციული ღირებულების ტყეებს, „ტყით სარგებლობის 
ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 
2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებით განსაზღვრული წესით და მართვის გეგმის თანახმად, მათზე 
ვრცელდება შესაბამისი დაცვის რეჟიმი. 

3. ამ მუხლით განსაზღვული კატეგორიების ტყეებში შეიძლება დაარსდეს „ზურმუხტის საიტები“ და იმართებოდეს 
შესაბამისი წესით. 

4. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის ბ, გ, და დ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ტყეები წარმოადგენენ პოტენციურ/
სარეზერვო დაცულ ტერიტორიებს, სადაც დაცული ტერიტორეიბის ქსელის გაფართოება განხორციელდება 
ბიომრავალფეროვნების კონვენციით (ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიითა და მოქმედებათა გეგმით), ბერნის 
კონვენციით, ასევე ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესაბამისად. 

10 განსაზღვრებები აღებულია „ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების 
თაობაზე“ (კერძოდ, 8.12.2010 N376 დადგენილებით შეტანილი ცვლილებები და დამატებები) საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 
11 აგვისტოს N132 დადგენილებით განსაზღვრული მაღალი კონსერვაციული ღირებულების ტყეების მიხედვით 
11 ალპური ზონის მიმდებარე 300 მეტრი სიგანის ტყის არეალი (სუბალპური ტყეები);

ელემენტებზე, მკაცრად უნდა შეიზღუდოს
 დაშვებულია რესურსების გამოყენება მხოლოდ ადგილობრივი და მკვიდრი მოსახლეობის სასიცოცხლოდ 

აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მიზნით, ისეთი მოცულობითა და ფორმით, რომ არ 
მოახდინოს ეკოსისტემის/ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის არსებითი ცვლილება და გულისხმობს 
მხოლოდ ბუნებათსარგებლობის ტრადიციულ ფორმებს. 

3. მართვის ძირითადი ამოცანა - დაცვითი ფუნქციების შენარჩუნება

 მართვის ძირითადი ამოცანაა ნიადაგის, მცენარეული საფარის და ტყის განახლების უნარის შენარჩუნება. 
მართვის დროს გამოყენებული ქმედებები / ღონისძიებები ცალსახად მიმართულია: ნიადაგისა და მისი 
თვისებების, წყლის რაოდენობისა და ხარისხის დაცვაზე და/ან ტყის სხვა ეკოსისტემური ფუნქციების/
სერვისების დაცვაზე; ბუნებრივი კატასტროფებისაგან დასახლებების, ინფრასრუქტურისა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვაზე. 

 მართვის გეგმებსა და სხვა სამართლებრივ დოკუმენტებში მკაფიოდ არის განსაზღვრული ტყის დაცვითი 
ფუნქციები და დაცვისა და გაძლიერების ღონისძიებები. 

 აკრძალულია ნებისმიერი საქმიანობა/ღონისძიება, რომელიც უარყოფითად აისახება ნიადაგისა და 
წყლის ხარისზე და/ან მარეგულირებელ ეკოსისტემურ სერვისებზე. და/ან შესაძლოა შეასუსტოს ტყეების 
დასახლებების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების ბუნებრივი კატასტროფებისაგან პრევენციის 
უნარი.
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მუხლი 7. კულტურული და სარეკრეაციო დანიშნულების ტყეები

1. კულტურული და სარეკრეაციო დანიშნულების ტყეებს განეკუთვნება: 

ა) ტყე, რომელსაც გააჩნია რეკრეაციული და ტურისტული მნიშვნელობა და არ შედის მე-6 მუხლით განსაზღვრული 
ტყეების კატეგორიაში;  

ბ) ტყეები, რომლებსაც აქვთ უაღრესად დიდი მნიშვნე ლო ბა რელიგიური და/ან კულტურული იდენტობის შენარ-
ჩუნებისათვის;

გ) მწვანე ზონისა და საკურორტო ზონის ტერიტორიები;

დ) დასასვენებელი სახლების, პანსიონატებისა და სამკურნალო დაწესებულებების, მინერალური წყაროების 
ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბნები. მანძილი იზღუდება წყალგამყოფით; 

ე) დაცულ ლანდშაფტებსა (IUCN-ის V კატეგორია) და მრავალმხრივი გამოყენების ზონების (IUCN-ის VI) 
კატეგორია) ფარგლებში არსებული ტყეები. 

2. კულტურული და სარეკრეაციო დანიშნულების ტყეების მართვისას, უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ლანდშაფტის, 
მნიშვნელოვანი ბუნებრივი ელემენტების და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნება. შეიძლება აიკრძალოს 
ტყითსარგებლობა და მოქალაქეთა ტყეში ყოფნა (ან დაწესდეს სხვა შეზღუდვები), თუ ეს შეუთავსებელია 
კონკრეტული ტერიტორიის მართვის მიზანთან (მაგალითად: ბუნების ძეგლი, ხატის ტყეები, რელიგიურ 
ორგანიზაციებზე გადაცემული ფართობები, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მიზნით გამოყოფილი ტერიტორიები 
და სხვ.). ყველა ქმედება, რომელიც ნეგატიურად შეიძლება აისახოს ლანდშაფტსა და სხვა ზემოხსენებულ 
ბუნებრივ ელემენტებზე, მკაცრად უნდა შეიზღუდოს. დაშვებულია რესურსების გამოყენება მხოლოდ ადგილობრივი 
და მკვიდრი მოსახლეობის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მიზნით, ისეთი 
მოცულობითა და ფორმით, რომ არ მოახდინოს ეკოსისტემის/ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის არსებითი 
ცვლილება და გულისხმობს მხოლოდ ბუნებათსარგებლობის ტრადიციულ ფორმებს. 

3. ამ მუხლით განსაზღვული კატეგორიების ტყეებში შეიძლება დაარსდეს „ზურმუხტის საიტები“ და იმართებოდეს 
შესაბამისი წესით. 

მუხლი 8. დაცვითი ტყეები12

1. დაცვით ტყეს მიეკუთვნება ტყე, რომელსაც გააჩნია ადამიანების დასახლებების, სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების, წყლის და ინფრასტრუქტურის სტიქიური უბედურებებისგან დაცვის ფუნქცია; რომელიც მდებარეობს 
ისეთ ადგილას, სადაც არსებობს ქარის, წყლის და გრავიტაციის უარყოფითი ზემოქმედების საფრთხე და რომელიც 
მოითხოვს სპეციალურ მართვას ნიადაგის, მცენარეული საფარის და ტყის განახლების უნარის შენარჩუნების 
მიზნით. ტყე ავტომატურად ჩაითვლება დაცვით ტყედ, თუ იგი აკმაყოფილებს ერთ ან რამდენიმე ქვემოთ 
მოცემულ პირობას:

ა) თოვლის ზვავებისა და ღვარცოფების მუდმივი კალაპოტების გასწვრივ 200 მეტრამდე სიგანის ტყის ზოლები;

ბ) 350-ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები; 

გ) უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰექტარამდე სიდიდის ტყით დაფარული ფართობები;

დ) ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშალების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანების მიწის 
ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მეტრამდე სიგანის ტყის ზოლები;

ე) რკინიგზებისა და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მეტრამდე სიგანის ტყის ზოლები; 

ვ) საბაგირო გზებისა და სათხილამურო ტრასების გარშემო არსებული დამცავი ტყის ზოლები;

ზ) მდინარეების, ტბების, წყალსაცავებისა და წყლის არხების გასწვრივ ნაპირიდან 300 მეტრამდე სიგანის ტყის 
უბნები; 

თ) ტყის დამცავი ზოლი, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება ტყის გავრცელების საზღვრის ზონას;

ი) მიწისქვეშა წყლის წარმოქმნისა და შევსების ზონები;

კ) სამკურნალო თვისებების მქონე მინერალური და თერმული წყლების გარშემო არსებული ტყის ზოლები; 

12 განსაზღვრებები შედგენილია შემდეგი დოკუმენტების მიხედვით: ტყის ზონირების დირექტივა, „საქართველოს ტყეების მრავაფუნქციური 
ზონირებისა და მართვის რეჟიმების წესების განსაზღვრის შესახებ“ მეორე სამუშაო ვერსია, სატყეო პოლიტიკის სამსახური თებერვალი 
2015; საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილება „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“
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ლ) მეწყრების, ქვათაცვენისა და გაშიშვლებული უბნების გარშემო არსებული ტყიანი უბნები;

მ) ბუნებრივი გამოქვაბულების გარშემო არსებული ტყის ზოლები;

ნ) ღრმა ხევების, კანიონებისა და ხრამების გარშემო არსებული ტყის უბნები;

ო) რეაბილიტირებული ან მიტოვებული კარიერების გარშემო არსებული ტყის უბნები;

პ) სპეციალური დანიშნულების მქონე ობიექტების გარშემო არსებული ტყის უბნები;

ჟ) მცურავ ან მცოცავ ნიადაგზე განლაგებული ტყეები; 

რ) ტყეები განლაგებული ისეთ ადგილას, სადაც შესამჩნევია მიდრეკილება კარსტიფიკაციისაკენ ან არსებობს 
ეროზიის დიდი რისკი;

ს) კლდოვან ადგილას, მსუბუქ ნიადაგზე ან მაღალი დაქანებაზე განლაგებული ტყეები, სადაც ტყის გაშენება 
რთულია;

ტ) მეწყერსაშიშ ფერდობებზე განლაგებული ტყეები; 

2. დაცვითი ტყეების ტერიტორაზე აკრძალულია ნებისმიერი საქმიანობა/ღონისძიება, რომელიც უარყოფითად აისახება 
ნიადაგისა და წყლის ხარისზე ან/და მარეგულირებელ ეკოსისტემურ სერვისებზე, ან/და შესაძლოა შეასუსტოს 
ტყეების დასახლებების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების ბუნებრივი კატასტროფებისაგან პრევენციის 
უნარი.

3. საჭიროების შემთხვევაში, დაცვითი ტყეების მართვისას უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მინიმალური ჩარევა და/ან 
შემთხვევაში, დაცვა აქტიური მენეჯმენტის გზით. 

4. დაცვითი ტყეები შესაძლებელია მდებარეობდნენ დაცული ტერიტორიების სხვადასხვა კატეგორიებზე, ასევე 
მოიცავდნენ „ზურმუხტის საიტებს“. ამ შემთხვევაში იმართება ამ დოკუმენტის მე-6 მუხლის შესაბამისად.

ტყეების კატეგორიზაციისას შესაძლებელია ორი ვარიანტის განხილვა:

1. დაცვითი ტყეები არის ცალკე კატეგორია
2. დაცვითი ტყეები არის სამეურნეო ტყეების ქვეკატეგორია. 

ორივე ვარიანტს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
მსოფლიოში გავრცელებული პრაქტიკის მიხედვით, ტყეების კატეგორიების დაყოფა კიდევ უფრო პატარა 
ერთეულებად - ქვეკატეგორიებად, საკმაოდ მიღებულია. დაცვითი ტყეების განმარტებებიდან ნათელია, რომ მათი 
საზღვრები შეიძლება ყოველთვის არ დაემთხვეს სატყეო კვარტლების საზღვრებს. ასევე შესაძლოა, რომ ზოგიერთი 
მონაკვეთი სატყეო კვარტალზე ნაკლებ ფართობს მოიცავდეს. ამ თვალსაზრისით, „დაცული ტყის“ დამოუკიდებელ 
კატეგორიად გამოყოფა, დანარჩენი კატეგორიებისას პრინციპს ზუსტად არ ემთხვევა. კიდევ ერთი მიზეზი, რომლის 
გათვალისწინებითაც შესაძლებელია, რომ „დაცვითი ტყეები“ იყოს „სამეურნეო (საექსპლუატაციო) ტყეების“ 
ქვეკატეგორია - ორივე ამ კატეგორიის მართვას მსგავსი, იდენტური ამოცანა აქვს: დაცვითი ფუნქციების შენარჩუნება, 
რაც შეესაბამება MCPFE მესამე კლასს. 

მეორეს მხრივ, დაცვითი ტყეების გაერთიანება სამეურნეო ტყეებთან გარკვეული რისკების შემცველია. ამ 
შემთხვევაში, დაცული ტყეების გამოყოფა შეიძლება გადაიდოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტყეთმოწყობის 
დასრულებამდე. ეს კი ნიშნავს, რომ ამ ქვეკატეგორიის გამოყოფა ვერ განხორციელდება, როგორც ამჟამად 
პრაქტიკულად არ ხერხება „განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების უბნების“ (გფდუ) გამოყოფა და რუკებზე 
დატანა. ამის გამო, ეს კატეგორია ფორმალურად არსებობს კანონმდებლობაში. ამასთანავე, გაგრძელდება 
დაცვითი ფუნქციის მატარებელი ტყეების განადგურება ე.წ. „სპეციალური სარგებლობის“ საბაბით: ინდუსტრიული/
ინფრასტრუქტურული პროექტების, გზების გაყვანის, წიაღის მრეწველობის, და სხვა განხორციელების შედეგად. 

მუხლი 9. სამეურნეო (საექსპლუატაციო)ტყეები

1. ყველა ტყე, რომელიც არ ექცევა მე-6, მე-7 და მე-8 მუხლით განსაზღვრული ტყის კატეგორიაში, ითვლება 
სამეურნეო ტყედ.

2. სამეურნეო ტყის მართვის შედეგად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტყის მდგრადი მართვა, ტყისა და ტყის 
ნიადაგების დაცვა, ტყის ნიადაგის ნაყოფიერების და მისგან გამომდინარე სარგებლის შენარჩუნება. 

3. ამ მუხლით განსაზღვული კატეგორიის ტყეებში, მართვის კონკრეტული ამოცანიდან და გარემო პირობებიდან 
გამომდინარე, შესაძლებელია დროებით ან მუდმივად აიკრძალოს ტყითსარგებლობა ან/და დაწესდეს სხვა 
შეზღუდვები, მათ შორის შეიძლება დაარსდეს „ზურმუხტის საიტები“ ან ბუნების ძეგლები და იმართებოდეს 
შესაბამისი წესით. 
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მუხლი 10. ტყითსარგებლობის სტანდარტები

1. ტყითსარგებლობა ყველა კატეგორიის ტყეში, მათ შორის (განსაკუთრებით) სამეურნეო (საექსპლუატაციო) ტყეებში 
უნდა შეესაბამებოდეს ტყის მდგრადი მართვის შემდეგ პრინციპებს13:

ა) ბუნებასთან ახლოს - პრინციპი: მართვის (ტყეების ექსპლუატაციის, სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების 
განხორციელების შედეგად) არ უნდა მოხდეს ბუნებრივი ტყის ასოციაციების (თანასაზოგადოეების) ძირეული 
ცვლილება.

ბ) საკმარისობის (შესაბამისობის) პრინციპი: მართული ტყეებიდან მიღებული პროდუქცია არ უნდა 
აღემატებოდეს ტყის ბუნებრივ პროდუქტიულობას/განახლებას.

გ) სიფრთხილის პრინციპი: ტყითსარგებლობის ფორმის და ღონისძიებების შერჩევისას არჩევანი უნდა გაკეთდეს 
იმ ქმედებებზე, რომლებსაც მინიმალური ზეგავლენა აქვთ ტყესა და გარემოზე. 

დ) მონაწილების პრინციპი: ყველა ქმედების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა და განხორციელებაში აქტიურად 
უნდა იყვნენ ჩართული შესაბამისი ექსპერტები და ყველა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლები.

ე) გამჭვირვალობის პრინციპი: ტყის სექტორთან დაკავშრებული ნებისმიერი ქმედების დაგეგმვასთან, 
განხორციელებასთან, ადმინისტრირებასთან და მართვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს დაინტერესებული საზოგადოებისთვის. 

ვ) მრაფალფუნქციურობის პრინციპი: მდგრადი ტყის მართვა უნდა მოიცავდეს ტყეების ეკოლოგიურ, სოციალურ, 
ეკონომიკურ და სხვა ფუნქციებს. 

მუხლი 11. სტრატეგიული ზონირების გეგმის შემუშავება

1. სტრატეგიული ზონირების გეგმა მოიცავს გეოინფორმაციული სისტემების ანალიზის (GIS) მეშვეობით მიღებულ 
კარტოგრაფიულ და ტექსტურ ინფორმაციას ტყის ტერიტორიის კატეგორიებად (სტრატეგიულ ზონებად) დაყოფის 
შესახებ. 

2. სტრატეგიული ზონირების გეგმას შეიმუშავებს და აქვეყნებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრო.

3. ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიებისა და ზონების საზღვრების ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს 
მხოლოდ ტყეების ბიომრავალფეროვნების, რესურსების, ეკოლოგიური მდგომარეობის, ტყითსარგებლობის, 
მფლობელობის ან ტყის ეკოსისტემების ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის განახლებისა და 
დაზუსტების საფუძველზე/შემთხვევაში. 

4. სტრატეგიული ზონირების გეგმის შემუშავების, დამტკიცების და ცვლილებების შეტანის პროცესში უზრუნველყოფილი 
უნდა იყოს საზოგადოების მონაწილეობა, საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით14.

მუხლი 12. გარდამავალი დებულებები

1. ამ წესის/დოკუმენტის მიღებასთან დაკავშირებით მისაღები ნორმატიული აქტები:

ა) ტყის ტერიტორიის მართვის გეგმისა და წლიური სამოქმედო/საოპერაციო გეგმის შედგენის წესი. 

ბ) ტყისა და სატყეო მიწების თითოეული კატეგორიის (სტატეგიული ზონის) ტერიტორიაზე დაშვებული და 
აკრძალული საქმიანობები და ამ ტერიტორიაზე საქმიანობის წარმოების წესი (სახელმძღვანელო პრინციპები). 

გ) სტრატეგიული ზონირების გეგმა (რუკა), რომელიც მოიცავს მთელი საქართველოსთვის ტყისა და სატყეო მიწების 
კატეგორიებად დაყოფის სქემას და შედგენილია გეოინფორმაციული სისტემების ანალიზის (GIS) მეშვეობით. 

13 National principles, criteria and indicators for sustainable forest management in Georgia, (2014), Lutz Fähser, National forest 
program of Georgia (NFP) - მიხედვით
14 ვრცელდება ორჰუსის კონვენციის მე-7 მუხლი
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დანართი 1. შესაბამისობა ტყის მდგრადი მართვისა და ბიომრავალფეროვნების 
დაცვის ეროვნული მიზნებთან
ამონარიდები ეროვნული სატყეო კონცეფციიდან 

3.2. ტყის ფასეულობების არასათანადოდ გათვალისწინება დაგეგმვისა და გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში ტყის ფასეულობები, მათი ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით, არასათანადოდ იყო 
გათვალისწინებული. საზოგადოების ცნობიერების დაბალ დონესთან არის დაკავშირებული ისეთი ინსტრუმენტების 
არარსებობა ან სისუსტე, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის ფუნქციების სრულყოფილი 
შეფასება განვითარების პროგრამების შემუშავებისას და ცალკეულ შემთხვევებში გადაწყვეტილებების 
მიღებისას... მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე ტყის მნიშვნელოვან ნაწილს არ აქვს დაცული 
ტერიტორიის სტატუსი. ქვეყანაში არსებული დაცული ტერიტორიები არასაკმარისია ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციისათვის. მდგრადი გამოყენების უზრუნველსაყოფად დაცული ტერიტორიები არ ქმნის ერთიან 
ქსელს. არ არსებობს ტყეების კატეგორიები მათი ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით. შესაბამისად, არსებული 
სისტემა არ შეესატყვისება ტყის მდგრადი მართვისა და ეკოსისტემური მიდგომის თანამედროვე პრინციპებს. ტყის 
ფასეულობების არასათანადო შეფასების ნათელი მაგალითია არასწორი ტყითსარგებლობის არსებული პრაქტიკა 
- პრიორიტეტის მხოლოდ მერქნული რესურსის მოპოვებისათვის მინიჭება და ტყითსარგებლობის სხვა სახეების 
უგულებელყოფა. 

4.2. სიფრთხილის პრინციპი ტყის დაცვითი ფუნქციებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის შესანარჩუნებლად 
ტყის მართვის პროცესში ადგილობრივ, რეგიონულ, ეროვნულ და გლობალურ დონეებზე გათვალისწინებული 
უნდა იქნეს ტყისა და მასთან დაკავშირებული ეკოსისტემების როლი, რადგან მიღებულმა გადაწყვეტილებამ 
შესაძლოა ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევა გამოიწვიოს. ამისათვის გამოყენებული უნდა იქნეს 
სიფრთხილის პრინციპი. ქვეყნის ყველა სექტორის სტრატეგიებისა და გეგმების შემუშავებისას გათვალისწინებული 
უნდა იქნეს ტყის ფუნქციური დანიშნულება, რათა ტყისგან ერთი სახის სარგებლის მიღებამ ტყის სხვა ფუნქციური 
დანიშნულების დეგრადაცია არ გამოიწვიოს.

5. კონცეფციის პრიორიტეტული მიმართულებები
5.1. ტყის მართვის დაგეგმვა
ტყის მართვა უნდა განხორციელდეს მისი სასარგებლო ფუნქციების შენარჩუნებით და ამ ფუნქციებიდან 
საზოგადოებისათვის მაქსიმალური სარგებლის მიღებით... აუცილებელია ტყის მართვის დაგეგმვის პროცედურების 
განახლება და სრულყოფა, მათ შორის, ტყის მართვის გეგმების მომზადების პროცესში ადგილობრივი თემებისა 
და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის მექანიზმების დახვეწა.

5.2.1. განსახორციელებელი ქმედებები
ტყის რესურსებით სარგებლობის რაციონალური სისტემის დასანერგავად აუცილებელია მათი ფუნქციური 
დანიშნულებისა და ფასეულობების დადგენა, რაც მიიღწევა შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებით:

 ტყეებისათვის მათი ფასეულობებისა და ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით კატეგორიების მინიჭება 
სხვადასხვა გზით, მათ შორის:

ა) მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე ტყეების იდენტიფიკაცია ორგანიზაცია „მაღალი 
საკონსერვაციო ღირებულების რესურსების ქსელის“ მიერ რეკომენდებული მეთოდოლოგიის 
საშუალებით;

ბ) საქართველოს ტყის ფონდის სხვადასხვა ფუნქციურ კატეგორიად დაყოფა და ამ პროცესში დაცული 
ტერიტორიების წარმომადგენლობითი ქსელის შექმნა კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის 
გეგმის შესაბამისად ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) I-IV კატეგორიებში ტყის 
ფართობების გაზრდით.

ამონარიდები NBSAP 2014-2020-დან

ქმედებები: 

  C.3 – o1.2. საერთაშორისო სატყეო პროცესებში საქართველოს სატყეო სექტორის აქტიური მონაწილეობის 
ხელშეწყობა (მათ შორის ევროპის ტყეების პროცესი) და საქართველოს სატყეო პოლიტიკის, კანონმდებლობისა 
და სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის მოთხოვნებთან

  C.3- o2.3 ტყეების კატეგორიზაციის ოპტიმალური სისტემის შემუშავება და დანერგვა, მათ შორის IUCN-ის V 
კატეგორიის,  ეკოლოგიური დერეფნებისა და  მაღალი კონსერვაციული ღირებულების (HCV) ტყეების გამოყოფა 
და მათთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება

  C.4–o5.4. დაცული ტერიტორიების საზღვრებს გარეთ ტერიტორიის გამოყენებისა და   განვითარების ირიბი და 
პირდაპირი ნეგატიური ზეგავლენის თავიდან ასაცილებლად ან/და შესარბილებლად ანალიზის  ჩატარება, ყველა 
დაკავშირებულ კანონში  შესწორებებისა და დამატებების პაკეტის მომზადება და ცვლილებების შეტანა.
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ხშირად დასმული კითხვები და განმარტებები

1. ეროვნული პარკებისა და აღკვეთილების გარკვეულ ზონებში კანონმდებლობით დაშვებულია ბუნებრივი 
რესურსების მოპოვება. რამდენად შესაძლებელია, რომ ზემოხსენებულ დაცული კატეგორიის ფარგლებში 
არსებული ტყეები კონსერვაციული და დაცული ტყეების კატეგორიას მივაკუთვნოთ? 

დაცული ტერიტორიის მთავარი დანიშნულება არის ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია. დაცული ტერიტორიის 
რეჟიმი და კატეგორია განისაზღვრება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის საჭიროებებიდან გამომდინარე. თუ 
რომელიმე დაცულ ტერიტორიაში დაშვებულია ბუნებრივი რესურსის მოპოვება, ეს ნიშნავს, რომ ეს ქმედება არ 
ეწინააღმდეგება და შესაძლოა, ხელსაც კი უწყობს კონსერვაციულ ქმედებებს. უფრო მეტიც, გარკვეული თვალსაზრისით 
დაცული ლანდშაფტებისა და მრავალმხრივი გამოყენების ზონაში არსებული ტყეებიც კი კონსერვაციის ფუნქციას 
ასრულებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის დაცული ტერიტორიებზე დაშვებულია ტრადიციული მეთოდებით, 
ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა და 
კერძო საკუთრებაც კი. აქვე უნდა გავიხსენოთ, რომ ბიომრავალფეროვნების კონვენციის უმთავრესი მიზნებს, 
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციასთან ერთად, წარმოადგენენ ბიომრავალფეროვნების კომპონენტების (მათ 
შორის ტყე და მისი რესურსები) მდგრადი გამოყენება და გენეტიკური რესურსების გამოყენებით მიღებული სარგებლის 
სამართლიანი გადანაწილება. ამრიგად, კონსერვაციული/დაცული ტყეების კატეგორიაში იმ დაცული ტერიტორიების 
შეყვანა, სადაც დაშვებული ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება სავსებით შესაძლებელი და გამართლებულია. 

2. რატომ არის უფრო მკაცრი მართვის რეჟიმი განსაზღვრული დაცული და კონსერვაციული ტყეებისათვის 
მაშინ როცა დაცვითი ტყეები ასრულებენ - ადამიანების დასახლებებისა და დაცვის ფუნქციებს, ხოლო 
სამეურნეო ტყეები ამარაგებენ მოსახლეობას და ეკონომიკას მასალითა და ნედლეულით? 

დაცული და კონსერვაციული ტყეებში ბუნებრივი ეკოსისტემები და სახეობები შედარებით ხელუხლებელი სახით არიან 
შემორჩენილი. მათი მართვის რეჟიმი სწორედ ამ მოწყვლადი და საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვაზეა 
მიმართული. ამავდროულად, ეს სახეობები თავისებურ ინდიკატორს წარმოადგენენ, რომელთა საშუალებითაც 
შესაძლებელია მთელი ეკოსისტების მდგომარეობისა და სტატუსის დადგენა. ამ ტყეებს დიდი სარგებელი მოაქვთ 
ადამიანისთვისაც - როგორც პირდაპირი, ისე ირიბი სარგებელი. ხელუხლებელი, მკაცრად დაცული ტყეები, სხვა 
კატეგორიის ტყეებთან შედარებით, უფრო ძლიერად და მასშტაბურად ასრულებენ მარეგულირებელ ფუნქციებს: 
მაგალითად ნახშირორჟანგის შეთვისება, ჟანგბადის გამოყოფა, ნიადაგის და წყლის ხარისხის დაცვა, ბუნებრივი 
კატასტროფების პრევენცია და ა.შ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მდინარეების სათავეებში, ზედა დინებაში 
არსებული ტყის მასივების კონსერვაცია. დაცული ტყეები წარმოადგენენ თავშესაფარს და გენეტიკურ რეზერვუარს იმ 
სახეობებისათვის, რომელთა გამოყენება ადამიანის მიერ დაშვებულია სხვა კატეგორიის ტყეებში. 

3. რამდენად მიზანშეწონილი და შესაძლებელია საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია 
(სტრატეგიული ზონირება) ტყის ინვენტარიზაციის (ტყეთმოწყობის) გარეშე?

ტყის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა) აუცილებელია ტყის დაგეგმარების მეორე (ტყის მართვის გეგმა) და მესამე 
(წლიური სამოქმედო/საოპერაციო გეგმა) ეტაპებისთვის, რომელსაც ახორციელებს ადგენს ტყითმოსარგებლე 
(მაგალითად, გრძელვადიანი ლიცენზიის მფლობელი) ან ტყის მართვაზე პასუხისმეგებელი უწყება (მაგალითად, 
ეროვნული სატყეო სააგენტო). იდეალური იქნებოდა, რომ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე არსებობდეს განახლებული 
ტყეთმოწყობის მასალები. სამწუხაროდ, საქართველოში ათეული წლებია არ განხორციელებულა ტყეთმოწყობა. მის 
ჩატარებას უამრავი დრო და თანხა დასჭირდება, ხოლო კატეგორიზაციის დაგვიანებითა და გადავადებით კიდევ უფრო 
გამწვავდება სატყეო სექტორთან დაკავშირებული გარემოსდავითი და სოციალ-ეკონომიკური პრობლემები. ამდენად, 
რაც შეიძლება უმოკლეს პერიოდში კატეგორიზაციის განხორციელება სასიცოცხლოდ აუცილებელია. 

დღეს არსებულ, სავსებით შესაძლებელია შემოთავაზებულ ოთხ კატეგორიად (სტრატეგიულ ზონად) საქართველოს 
ტყეების დაყოფა. საქართველოს სატყეო სექტორთან დაკავშირებით მონაცემების შეგროვება ნულიდან არ იწყება. 
საქართველოს ტყეების კატეგორიზაცია და სტრატეგიული ზონირების გეგმის (რუკის) შედგენა შესაძლებელია შემდეგი, 
საჯარო უწყებებისათვის ხელმისაწვდომი დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე:

ა)  არსებული დაცული ტერიტორიების დაარსების საკანონმდებლო აქტები, მართვის გეგმები და რუკები (დაცვითი 
და კონსერვაციული კატეგორიის ტყეების განსაზღვრისათვის); 

ბ)  ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობის მიერ (WWF, 2006) მიერ მომზადებული 
სარეზერვო დაცული ტერიტორიების რუკა სატყეო კვარტლების მიხედვით (დაცვითი და კონსერვაციული 
კატეგორიის ტყეების განსაზღვრისათვის);; 

გ)  ხე-ტყის დამზადების ხანგრძლივვადიანი ლიცენზიების მფლობელთა მენეჯმენტის გეგმები;
დ) „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის მწვანე ზონის და 
საკურორტო ზონის ტერიტორიების ნუსხისა და მასზე მიკუთვნებული კვარტლების ჩამონათვალის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2014 წლის 29 დეკემბრის 
№161 ბრძანებით განსაზღვრული ტერიტორიები (კულტურული და რეკრეაციული დანიშნულების კატეგორიის 
ტყეების განსაზღვრისათვის); 
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ე)  ზურმუხტოვანი ქსელისათვის შერჩეული ტერიტორიები15 (დაცვითი და კონსერვაციული კატეგორიის ტყეების 
განსაზღვრისათვის);

დ)  ძველი ტყეთმოწყობის მასალები, კორომთა გეგმები;
ე)  მსოფლიო ბანკის „საქართველოს სატყეო სეტორის განვითარების პროექტის“ და „საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების სისტემის განვითარების“ პროექტების ფარგლებში მომზადებული მასალები და რუკები; 
ვ)  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოში არსებული მონაცემები;
ზ)  სხვადასხვა პროექტების მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია მიწათსარგებლობის სატყეო სექტორის და 

დაცული ტერიტორიების განვითარებასთან დაკავშრებით;
თ)  კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმა16 

4. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, რა კრიტერიუმებით უნდა შეფასდეს უნდა ტყისა და სატყეო 
მიწების კატეგორიზაციის სისტემის ხარისხი?

ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაციის სისტემის შესაფასებლად, უნდა გაანალიზდეს:

1.  კატეგორიზაციის სამართლებრივი ბაზა. რამდენად მკაფიოდ არის განსაზღვრული სამართლებრივ აქტებში 
ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით ტყეების კატეგორიზაციის პროცედურული და ინსტიტუციური საკითხები? 

2.  კატეგორიზაციის საინფორმაციო ბაზა. რამდენად ხდება ტყეების კატეგორიზაციასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მიღებისას მაღალხარისხიანი სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური 
ინფორმაციის განხილვა?

3.  კატეგორიზაციის ადეკვატურობა/შესაბამისობა. რამდენად გამჭვირვალე და დასაბუთებულია ტყეების არსებული 
კატეგორიზაცია? რამდენად არის გათვალისწინებული: ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებები და არსებული 
ტყითსარგებლობის საკითხები; ტყის მდგრადი მართვასა და გარემოს (ბიომრავალფეროვნების) დაცვის 
საკითხები? 

ამ საკითხების გასაანალიზებლად, ყურადღება უნდა გამახვილდეს პრობლემებზე: 

 რამდენად ნათლად არის განმარტებული სამართლებრივ აქტებში ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით ტყეების 
კლასიფიკაციის/კატეგორიზაციის პრინციპი 

 რამდენად ნათლად არის განსაზღვრული ტყეების კლასიფიკაციის საკითხში პასუხისმგებელი სახელმწიფო 
ინსტიტუციები

 რამდენად ნათლად არის განსაზღვრული სამართლებრივ აქტებში ტყეების კლასიფიკაციის/კატეგორიზაციის 
პროცედურები

 რამდენად ნათლად არის სამართლებრივ აქტებში განსაზღვრული ცალკეული კატეგორიის ტყეში აკრძალული 
საქმიანობები

 რამდენად ნათლად არის განსაზღვრული ტყეების კატეგორიის შეცვლის გარემოებები და პროცედურები 

 რამდენად ნათლად არის განსაზღვრული სამართლებრივ აქტებში მოთხოვნები, თუ რა ხარისხისა და ტიპის 
ინფორმაციას უნდა ეყრდნობოდეს ტყეების კატეგორიზაცია 

 ტყეების ეკოსისტემების შესახებ რამდენად განახლებული და ზუსტი ინფორმაციით ხელმძღვანელობენ 
გადაწყვეტილების მიმღებნი 

 არსებული ტყითსარგებლობისა და მფლობელობის შესახებ რამდენად განახლებული და ზუსტი ინფორმაციით 
ხელმძღვანელობენ გადაწყვეტილების მიმღებნი

 ტყის ეკოსისტემების ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ რამდენად განახლებული და ზუსტი ინფორმაციით 
ხელმძღვანელობენ გადაწყვეტილების მიმღებნი

 რამდენად და როგორი ხარისხით აფასებენ გადაწყვეტილების მიმღებნი სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე 
ზემოქმებებას, როდესაც კლასიფიკაციის/კატეგორიზაციის შედეგად ხდება არსებული მიწათსარგებლობის/
ტყითსარგებლობის ტიპის არსებითი ცვლილება

 არის თუა არა სახელმწიფო ტყის მთელი ტერიტორია დაყოფილი კატეგორიებად?

 რამდენად ნათლადაა ჩამოყალიბებული კანონმდებლობაში კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის პროცედურები? 

15 მომზადებულია ნაკრესის მიერ, მონაცემთა ბაზები და რუკები ატვირთულია ევროპოს გარემოს დაცვის სააგენტოს ერთიან მონაცემთა 
ბაზაში
16 Ecoregion Conservation Plan for the Caucasus (2012), Edited by: Nugzar Zazanashvili, Mike Garforth, Hartmut Jungius, Tamaz 
Gamkrelidze, Cristian Montalvo, wwf.panda.org
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 რამდენად ადეკვატურად ითვალისწინებს კატეგორიზაციის სისტემა ბუნებათსარგებლობის ადგილობრივ 
ტრადიციებს და ყველა დაინტერესებული მხარის უფლებებს?

 რამდენად შეესაბამება კატეგორიზაცია ტყის მართვასა და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ ეროვნულ 
მიზნებს?

 რამდენად საჯარო, ადვილად ხელმისაწვდომი და სრულყოფილია ინფორმაცია ტყის კატეგორიების შესახებ? 

გამოყენებული ლიტერატურა

1. რეკომენდაციები საქართველოს ტყეების ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით ზონირებისა და ტყის 
ეკოსისტემების მდგრადი და ინტეგრირებული მართვის მეთოდებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების შესახებ 
(2010), ბესარიონ ლობჟანიძე. WWF Caucasus PO
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11.  Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2009. Sustainable Forest Management, Biodiversity and 
Livelihoods: A Good Practice Guide. Montreal, 47 + iii pages

12.  Steve Jennings 2004 HCVF for conservation practitioners, ProForest, www.ProForest.net

13.  The FAO “Voluntary Guidelines on the governance of tenure of land, fi sheries and forests in the context of 
national food security” www.fao.org

14.  Thompson, I., Mackey, B., McNulty, S., Mosseler, A. (2009). Forest Resilience, Biodiversity, and Climate 
Change. A synthesis of the biodiversity/resilience/stability relationship in forest ecosystems. Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series no. 43, 67 pages.

15.  Vienna resolution 4 conserving and enhancing forest biological diversity in Europe. Fourth ministerial 
conference on the protection of forests in Europe. 2003. 



15

16. დოკუმენტის განხილვებში მონაწილეობასა და მომზადებაში შეტანილი წვლილისათვის მადლობას ვუხდით: 

აბაშიძე ბესარიონ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ალექსიძე გიგი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ამირგულაშვილი კარლო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

არცივაძე კახა სახეობათა კონსერვაციის ცენტრი NACRES

ბარბაქაძე გოგი დმანისის მუნიციპლიტეტი გამგეობა

ბეჟიტაშვილი ნინო   ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ბერძენიშვილი ანტონ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ბლიაძე ელენე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

გრატიაშვილი ტარიელ ყვარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გუჯარაიძე ქეთევან მწვანე ალტერნატივა

დეკანოიძე თომა დაცული ტერიტორიების სააგენტო

დვალიშვილი ლაშა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

ვარდია ანტონ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ვაშაკიძე ვოვა ეროვნული სატყეო სააგენტო

ვაშაყმაძე ხვიჩა ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი

ვერძაძე რამაზ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ზაზაშვილი თენგიზ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ინაძე სოსო მარნეულის მუნიციპალიტეტი

იორდანიშვილი ნათია ეროვნული სატყეო სააგენტო

კვაჭაძე რონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

კვიციანი მაქი სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი

კობახიძე ნათია დაცული ტერიტორიების სააგენტო

კოდიაშვილი ამირან დაცული ტერიტორიების სააგენტო

ლაცაბიძე სოფიკო სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

მაჭავარიანი მერაბ ეროვნული სატყეო სააგენტო

მაჭარაშვილი თეონა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

მიშველაძე მაია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

მოდებაძე ფიქრია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ოსეფაშვილი ილია ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისი WWF Caucasus PO

რიჟამაძე ნინო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

სალია ლია დაცული ტერიტორიების სააგენტო

სვანიძე ირინე მწვანე ალტერნატივა

სისვაძე ირაკლი ეროვნული სატყეო სააგენტო

სოფაძე გია საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ტორჩინავა პაატა დამოუკიდებელი ექსპერტი
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უროტაძე სიმონ საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტი

ფანცხავა  თამარ წყალტუბოს მუნიციპლიტეტი გამგეობა

ფიშერი ანთია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, ეროვნული სატყეო 
პროგრამა

ქავთარაშვილი მარიკა IUCN/ FLEG

ქარცივაძე იოსებ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ღლონტი დიმიტრი ეროვნული სატყეო სააგენტო

ყარანაშვილი თინათინ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ყელიხაშვილი ზურაბ ეროვნული სატყეო სააგენტო

შერაზადიშვილი  დავით ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შოშიტაშვილი გულიკო საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია, თეთრი წყარო

ჩიტუაშვილი ირმა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ჩიქოვანი ნინო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინიტრო

ჩიხრაძე ირაკლი პარტიზანული მებაღეობა

ცერცვაძე მაკა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ქუთაისის ფილიალი

ცისკარაული თათია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ძაძამია ლაშა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ჭოჭუა ლერი ეროვნული სატყეო სააგენტო

ხაბეიშვილი გიორგი ეროვნული სატყეო სააგენტო

ხაზარბეგიშვილი მალხაზ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

ხიზანიშვილი ლაშა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ხინიკაძე ვაჟა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
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